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Trūksta specialistų
R.Biekšienė, dalyvaujanti vi-

sose LND inicijuotose diskusijo-
se, savivaldybių neįgaliesiems 
pasakojo apie medicininę reabi-
litaciją ir jos skyrimo tvarką. Ar 
šią sveikatinimo paslaugą būti-
na skirti neįgaliajam, sprendžia 
fizinės medicinos ir reabilitaci-
jos gydytojas (reabilitologas), 
pas kurį žmogų nusiunčia šei-
mos daktaras. Neretai neįgalie-
ji prisipažįsta, esą šeimos gydy-
tojas į klausimus dėl galimybės 
vykti į pakartotinę ar palaikomą-
ją medicininę reabilitaciją atsako 
trumpai – kad jiems pagal ligas ji 
tiesiog nepriklauso ir pas reabi-
litologą nė nesiunčia. Specialis-
tė patikino, jog, žmogui parei-

Sunkumai 
žinomi, 
bet dar 

nepašalinti
Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos (LND) inicijuotas su-
sitikimas su Švenčionių 
rajono savivaldybės at-
stovais, neįgaliųjų nevy-
riausybinių organizacijų 
(NVO) vadovais ir neįga-
liaisiais vyko kiek kitaip 
nei įprasta. Pirmiausia or-
ganizuotas techninės pa-
galbos priemonių neįga-
liesiems pristatymas. Jo 
metu Švenčionių rajono 
neįgalieji taip pat galėjo 
pabendrauti su Sveika-
tos apsaugos ministerijos 
Bendrosios medicinos pa-
galbos skyriaus vyriausią-
ja specialiste Rasa Biekšie-
ne, Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro Vil-
niaus skyriaus vyriausiuo-
ju specialistu Ramūnu 
Aladavičiumi, AB „Puntu-
kas“ komercijos tarnybos 
projektų vadovu Tadu 
Sinkevičiumi. Susitikus su 
neįgaliaisiais įvyko disku-
sija su Švenčionių rajono 
savivaldybės atstovais.

kalavus, šeimos gydytojas turi 
jį siųsti konsultacijai pas fizinės 
medicinos ir reabilitacijos spe- 
cialistą, bet siuntime gali nu-
rodyti, kad to norėjo pats pa-
cientas.

Švenčionių rajone situacija 
yra kiek kitokia – čia tiesiog nėra 
pas ką žmonių siųsti, mat tokio 
specialisto čia nėra, tad šie gali 
jo ieškoti tik didesniuose mies-
tuose. Reabilitologo nebuvimas 
Švenčionių rajone sukelia pro-
blemų ne tik dėl medicininės 
reabilitacijos skyrimo, bet ir dėl 
tinkamo kompensacinės tech-
nikos neįgaliesiems parinkimo. 
Dabar norintys gauti iš Techni-
nės pagalbos neįgaliesiems cen-
tro, pavyzdžiui, neįgaliojo ve-
žimėlį, žmonės turi važiuoti į 
Ukmergę arba Vilnių, mat ten fi-
zinės medicinos ir reabilitacijos 
specialistų netrūksta. Tokia ke-
lionė kainuoja, be to, žmogui, tu-
rinčiam judėjimo negalią, be tin-
kamo jam neįgaliojo vežimėlio 
yra labai sunki fiziškai.

Problemą, kad ir didelę, 
spręsti būtina

Apie tai papasakojo ne tik 
patys neįgalieji, bet faktą pa-
tvirtino ir Švenčionių rajono sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjas Antanas La-
šinskas, taip pat šio skyriaus 
vyriausioji socialinių paslaugų 
specialistė Eglė Jakštaitė. Nors 
dėl susitikimo su savivaldybės 
administracija buvo tariamasi 
gerokai iš anksto, jokie kiti at-
stovai diskusijoje nedalyvavo, 
joje taip pat nebuvo ir Švenčio-
nių pirminės sveikatos priežiū-
ros centro (PSPC) vadovų, ku-
rie galėtų plačiau pakomentuo-
ti šią situaciją.

Pasak A.Lašinsko, Švenčio-
nių rajonas yra mažas vertinant 
pagal gyventojų skaičių, todėl 

Durpynui sukultūrinti 
prireikė daug pastangų

Jau daugiau kaip 17 metų Kai-
šiadorių rajono neįgalieji triūsia 5 
hektarų žemės sklype – pasidali-
ję jį rėžiais augina bulves, įvairias 
daržoves, braškes. Draugijos pir-
mininkė E.Varkalienė pasakoja, 
kad žemės sklypą prie Lomenos 
upelio Neįgaliųjų draugijai nau-
doti leista nuo 1996 metų. Buvo 
sudarytos žemės panaudos sutar-
tys, draugijos prašymu neįgalieji 
buvo atleisti nuo nuomos mokes-
čio. E.Varkalienė prisimena, kad 
įdirbti šį durpyną nebuvo lengva 
– į jį negalėjo įvažiuoti nei ratinis, 
nei vikšrinis traktorius, teko ieš-
koti sunkiasvorės technikos. Pri-
reikė kelerių metų, kol neįgalie-
ji iškratė velėnas, sukultūrino šią 
žemę, sulaukė pirmojo derliaus. 

Dabar šioje žemėje triūsia 
102 neįgalieji ir jų šeimos nariai. 
Kam atmatuoti 5–6 arai, o kam 
tik viena kita lysvelė – sklype-
lio dydis priklauso nuo kiekvie-
no žmogaus sveikatos, jo pasiry-
žimo imtis šio darbo. Galimybė 
patiems užsiauginti šviežių eko-
logiškų daržovių – rimta paspir-
tis nedideles neįgalumo ar senat- 
vės pensijas gaunantiems žmo-
nėms. Dirbdami gryname ore, ju-
dėdami, bendraudami neįgalie-
ji išsivaduoja nuo niūrių minčių, 

Svarbiausia – nenuleisti galvos  
ir rankų

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija – vienintelė Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos narė, užsiimanti išskirtine – darži-
ninkystės – veikla. Per 100 neįgaliųjų ir jų šeimos narių kiek- 
vieną pavasarį įdirba daugiau kaip 5 hektarus šalia miesto 
esančios žemės, o rudenį nuėmę derlių ne tik patys džiau-
giasi gausiai derėjusiomis daržovėmis, bet ir dalijasi jomis 
su silpnesniais už save draugijos nariais. Tačiau vasarą neį-
galieji netikėtai sužinojo, kad jų dirbamą žemę rengiama-
si parduoti. Draugijai vadovaujanti Elena Varkalienė ėmėsi 
aktyviai ginti neįgaliųjų interesus. Galvos ir rankų nenulei-
dę neįgalieji šiandien gali lengviau atsikvėpti – savo dirba-
mą žemę jiems pavyko išsaugoti.

depresijos. Pasak E.Varkalienės, 
norą užsiimti prasminga veikla 
skatina ir Neįgaliųjų draugijos 
parama – pavasarį daržininkai 
bent iš dalies aprūpinami sėklo-
mis, bulvėmis, savivaldybės rū-
pesčiu jų žemę rudenį suaria, o 
pavasarį iškultivuoja Socialinių 
paslaugų centrui priklausantis 
traktoriukas. 

Neįgaliųjų dirbamą žemę 
nuspręsta parduoti

Netikėtą žinią, kad po neįga-
liųjų dirbamą žemę vaikšto jos sa-
vininku besivadinantis (nuo pra-
ėjusių metų jos pirkimo doku-
mentus besitvarkantis) žmogus, 

E.Varkalienei atnešė draugijos 
Žemdirbystės sekcijos vadovas 
Juozas Andziulis. Pirmininkė iš-
kart nuskubėjo į Kaišiadorių ra-
jono savivaldybę, tačiau žinančių, 
ką ketinama daryti su 17 metų ne-
įgaliųjų dirbama žeme, ten nesu-
rado. Tik kreipusis į Nacionalinės 
žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Kaišiadorių teritori-
nio skyriaus specialistus paaiš-
kėjo, kad neįgaliųjų dirbamą že-
mės sklypą iš tiesų rengiamasi 
parduoti, esą jau atlikti geodezi-
niai matavimai, o sklypas užre-
gistruotas Žemės kadastre. Lau-
kiama tik kol bus nustatyta kai-
na, kad būtų galima baigti tvar-
kyti dokumentus.

E.Varkalienę labiausiai pa-
piktino, kad žemę iš neįgaliųjų 
suplanuota atimti ne todėl, kad 
ją reikėtų grąžinti buvusiems jos 
savininkams, o rengiantis ją par-
duoti, tarsi tai būtų vienintelis 
laisvas žemės plotas Kaišiadorių 
rajone. Be to, viskas daroma pa-
slapčia, iš anksto nepranešus ją 
dirbantiems žmonėms. 

Pirmininkė ėmė ieškoti pagal-
bos. Prašymą, kuriame detaliai iš-
dėstė problemos esmę ir prašė pa-
dėti neįgaliesiems, ji išsiuntė Na-
cionalinei žemės tarnybai ir jos 
teritoriniam skyriui Kaišiadory-
se, Prezidentei, Ministrui Pirmi-
ninkui, Seimo Pirmininkei, Seimo 
kontrolieriams, Seimo nariui Bro-
niui Bradauskui, europarlamen-
tarei Vilijai Blinkevičiūtei, rajono 
savivaldybės tarybai.

Oficialūs atsakymai nepaguo-
dė – neįgaliųjų kreipimąsi valsty-
bės institucijos persiuntinėjo vie-
na kitai, tačiau iš esmės proble-
mos niekas nesprendė. Nacionali-
nė žemės tarnyba visiems atsakė, 
kad jokių pažeidimų nepadaryta, 
o įstatymas nenumato, jog žemės 
naudotojams apie tokį sprendimą 
turi būti pranešta. 

Neįgaliųjų teisę į dirbamą žemę gynė ne tik draugijos pirmininkė 
E.Varkalienė, Žemdirbystės sekcijos vadovas J.Andziulis, bet ir Seimo narys 
B.Bradauskas (dešinėje).                                                                    Astos Sabonytės nuotr.

Nacionalinės žemės tarnybos specialistės, ūkininkas A.Stasiūnas ir Seimo 
narys B.Bradauskas apžiūri naują ūkininkauti tinkamą sklypą. 

(nukelta į 5 psl.)



LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS VALDYBOS VEIKLOS 
ATASKAITA UŽ 2009-2012 METUS

LND pirmininko Zigmanto Jančauskio pranešimas
i. bendroJi daLis

1988 m. rugsėjo 28 d. visuotiniame invalidų 
draugijos steigiamajame suvažiavime buvo įkurta 
Lietuvos invalidų draugija ir suformuluoti pagrin-
diniai jos uždaviniai – suburti invalidus darbinei, 
visuomeninei bei kultūrinei veiklai, spręsti jų re-
abilitacijos klausimus, rūpintis mokymu, gydymu 
ir poilsiu. Vadovaujantis 2008 m. spalio 22–23 d. 
vykusios VI konferencijos nutarimu pakeistas Lie-
tuvos invalidų draugijos pavadinimas. 2009 d. va-
sario 23 d. juridinių asmenų registre įregistruoti 
patikslinti Draugijos įstatai ir pakeistas asociaci-
jos pavadinimas į Lietuvos neįgaliųjų draugija (to-
liau – LND). 

Lietuvos neįgaliųjų draugijos vienas iš pagrin-
dinių tikslų ir uždavinių yra atstovauti fizinės ne-
galios asmenų, jų artimųjų (globėjų) teisėms 
visose gyvenimo srityse, padedančiose neįgalie-
siems visapusiškai ir veiksmingai integruotis į vi-
suomenės gyvenimą, ir ginti šias teises. 

LND yra ne pelno, savanoriška, nepriklausoma, 
nepolitinė organizacija, kurios tikslas – atstovauti 
jos nariams, juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius 
jų interesus. 

LND savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, 
LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais tei-
sės aktais ir savo įstatais.

LND yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis 
juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą, 
firminį blanką, atsiskaitomąją, biudžetinę bei va-
liutinę sąskaitas bankuose, galintis laisvai naudo-
tis ir disponuoti įsigytu turtu ir savo lėšomis.

LND veiklos terminas – neribotas, buveinės 
adresas: Saltoniškių g. 29/3, Vilnius.

ii. Lnd VaLdYmo struktŪra ir nariai
LND yra skėtinė asociacija, ją sudaro tikrie-

ji asociacijos nariai (62 asociacijas 56 savivaldy-
bėse) ir 7 nariai stebėtojai – veikiančios įmonės 
ir įstaigos (VšĮ „Bičiulystė“, VšĮ „Mažeikių AVM“, VšĮ 
„Vislida“, UAB „Negalia“, UAB „Alinva“, UAB „Dangi-
ja“, kurių steigėja 100 proc. yra LND ir AB „Puntu-
kas“, kuris pagal LRV 1992 m. liepos 14 d. potvarkį 
perduotas LND su steigėjo funkcijomis). 2012 m. 
sausio 1 d. LND buvo registruota 29 tūkst. 90 na-
rių, tai maždaug 12 proc. visų Lietuvoje gyvenan-
čių neįgalių asmenų.

Aukščiausias LND valdymo organas yra kon-
ferencija, turinti visas visuotinio susirinkimo tei-
ses, šaukiama vieną kartą per ketverius metus. Jai 
už per ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus atsi-
skaito LND pirmininkas ir valdyba. Konferencijoje 
su sprendžiamojo balso teise dalyvauja renkami 
delegatai, tarybos bei valdybos nariai ir LND pir-
mininkas. Tarpinis valdymo organas tarp konfe-
rencijų yra taryba, kurią sudaro LND pirmininkas, 
valdybos nariai ir tikrųjų asocijuotųjų narių pir-
mininkai. Tiek konferencijoje, tiek tarybos posė-
džiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti 
nariai stebėtojai – LND įmonių vadovai.

Kolegialus valdymo organas yra valdyba, ku-
rią sudaro konferencijoje renkami atstovai iš 10 
apskričių (po vieną iš kiekvienos apskrities) ir 
LND pirmininkas.

Vienasmenis valdymo organas yra LND pirmi-
ninkas, kuris vykdo konferencijos, tarybos bei val-
dybos nutarimus, organizuoja nuolatinę veiklą ir 
be atskiro įgaliojimo LND kaip juridiniam asme-
niui atstovauja visose valdžios ir valdymo institu-
cijose.

iii. Lnd VeikLa
Siekdama įgyvendinti asociacijos įstatuose nu-

matytus strateginius tikslus LND 2009–2012 m. 
vadovavosi: 

– 2003–2012 m. Nacionaline žmonių su nega-
lia socialinės integracijos programa;

– Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu;
– kitais neįgaliųjų lygias galimybes reglamen-

tuojančiais norminiais teisės aktais:
– Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija ir 

jos fakultatyviniu protokolu;
– neįgaliųjų socialinės integracijos programų 

finansavimo tvarkos aprašais ir kt.
Ataskaitiniu 2009–2012 m. laikotarpiu buvo 

įgyvendinami Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų aso-
ciacijų veiklos rėmimo projektai, finansuojami iš 
valstybės ir savivaldybių biudžetų, bei iš Europos 
Sąjungos socialinio fondo lėšų finansuotas pro-
jektas „E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės 
neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos tapti pilna-
verte darbo rinkos dalimi“. 

2009 m. 
2009–2010 m. Socialinės reabilitacijos paslau-

gų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo projektai buvo finansuo-
jami pagal SAD ministro 2006 m. liepos 20 d. įsa-

kymu Nr. A1-199 (nuo 2007 m. rugsėjo 14 d. nauja 
redakcija) patvirtintą Neįgaliųjų socialinės integra-
cijos programų finansavimo tvarkos aprašą.

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektas

Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM 
2009 m. socialinės reabilitacijos projektams vyk-
dyti iš valstybės biudžeto buvo perduota 16 mln. 
132 tūkst. Lt. Prasidėjusi ekonomikos krizė ben-
drą finansavimą sumažino iki 15 mln. 903 tūkst. Lt. 
LND asocijuotųjų narių programoms įgyvendinti 
buvo skirta 2 mln. 741,95 tūkst. (81,27 proc. 2008 
m. gauto finansavimo). Papildomai iš valstybės 
biudžeto gauta 300 tūkst. Lt. Iš viso 55 savivaldy-
bėse buvo finansuoti 62 projektai. Iš savivaldybių 
ir kitų šaltinių papildomai pritraukta 922,52 tūkst. 
Lt. Projektų metu 32 401 asmeniui buvo suteiktos 
107 669 paslaugos. Lėšos pagal vykdytas veiklas ir 
paslaugų gavėjų skaičių pasiskirstė taip:

1. Pagal negalios pobūdį ir problemų speci-
fiką asociacijos teikiamos nuolatinio pobūdžio 
paslaugos: 

1.1. Informavimas, konsultavimas ir atstovavi-
mas; socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas, 
palaikymas bei atkūrimas (informavimo, konsulta-
vimo ir atstovavimo; savigalbos grupių; savaran-
kiškumo didinimo). Šiai veiklai buvo skirta 917,33 
tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų, taip pat panau-
dota 170,46 tūkst. Lt lėšų iš savivaldybių biudže-
tų ir kitų šaltinių. Paslaugas gavo 26 335 asmenys, 
jiems buvo suteiktos 48 733 paslaugos.

1.2. Motyvacijos dirbti ir įgyti išsilavinimą didini-
mas (užimtumo amatais; darbo asistentų pagalbos; 
mokymosi nuotoliniu būdu). Šiai veiklai buvo pa-
naudota 344,66 tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų ir 
43,14 tūkst. Lt iš savivaldybės biudžetų bei rėmė-
jų. 3 157 šių paslaugų gavėjams buvo suteiktos 6 
678 paslaugos.

1.3. Meninių, sportinių gebėjimų lavinimas (me-
ninių gebėjimų lavinimo; sportinių gebėjimų la-
vinimo). Šiai veiklai buvo skirta 296,32 tūkst. Lt 
valstybės biudžeto lėšų ir 91,04 tūkst. Lt iš savi-
valdybių biudžetų ir kitų šaltinių. 1 564 asmenims 
buvo suteiktos 5 967 paslaugos.

2. Pagal Socialinių paslaugų katalogą teikia-
mos socialinės paslaugos:

2.1. Bendrosios socialinės paslaugos (infor-
mavimo, konsultavimo; transporto paslaugos; 
sociokultūrinės; asmeninės higienos ir priežiūros or-
ganizavimo). Šioms paslaugoms buvo panaudo-
ta 796,13 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 504,72 
tūkst. Lt iš savivaldybių biudžetų ir paslaugų ga-
vėjų lėšų. Tokios paslaugos buvo teikiamos 14 630 
asmenų, jiems suteiktos 41 737 paslaugos.

2.2. Specialiosios socialinės paslaugos (pagalbos 
į namus; apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 
namuose; dienos socialinės globos; ilgalaikės socia- 
linės globos). Tai veiklai buvo skirta 168,23 tūkst. Lt 
iš valstybės biudžeto ir 45,16 tūkst. Lt iš savivaldy-
bių biudžetų bei kitų šaltinių. Per metus 1 509 as-
menims buvo suteiktos 4 554 paslaugos.

3. Leidybos veikla:
3.1. Periodinių leidinių leidyba. Buvo leidžiamas 

savaitraštis „Bičiulystė“, kurio leidybai skirta 218,95 
tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 68 tūkst. Lt lėšų iš 
kitų šaltinių.

3.2. Vienkartinio pobūdžio informacinių leidinių 
leidyba. Joniškio r. ND išleido 300 vnt. informacinio 
pobūdžio lankstinukų už 0,33 tūkst. Lt. 

neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo pro-
jektas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projek-

tams įgyvendinti 2009 m. iš valstybės biudže-
to buvo numatyta skirti 5 mln. 318 tūkst. Lt, bet 
metų pradžioje finansavimas buvo sumažintas 
iki 4 mln. 653 tūkst. Lt ir, palyginti su 2008 m. (6 
mln. 943 tūkst. Lt), sudarė tik 67,02 proc. LND pro-
graminis finansavimas buvo sumažintas 83 tūkst. 
Lt ir 2009 m. siekė 572,56 tūkst. Lt, o tai tik 60,21 
proc. 2008 m. gautų iš valstybės biudžeto lėšų. Dar 
87,23 tūkst. Lt buvo gauta iš kitų šaltinių.

1.1. Neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas 
neįgaliesiems, konferencijos, seminarai, mokymai, 
renginiai). Įgyvendinant šią veiklą buvo panaudo-
ta 80,05 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 4,27 tūkst. 
Lt iš kitų šaltinių. Per metus tiesiogiai ir netiesio-
giai 30 500 asmenų buvo suteikta teisinė pagalba, 
organizuota tarptautinė konferencija „Aplinkos 
pritaikymas MUMS“, kurioje dalyvavo beveik 100 
asmenų.

1.2. Paslaugų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektų koordinavimas. Projekto metu buvo 
koordinuojami 62 paslaugų neįgaliesiems projek-
tai 55 savivaldybėse, koordinavimo paslaugas tei-
kė 6 administracijos darbuotojai koordinatoriai. 
Administracinėms patalpoms išlaikyti ir veiklai už-
tikrinti buvo panaudota 205,03 tūkst. Lt valstybės 
biudžeto lėšų ir 19,65 tūkst. Lt. iš kitų šaltinių.

1.3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas. 
Šventosios mokymų ir reabilitacijos centre orga-
nizuoti 2 vadybinių gebėjimų seminarai LND aso-
cijuotųjų narių atstovams, kuriuose dalyvavo 67 
asmenys. Šiai veiklai buvo panaudota 22,7 tūkst. 
Lt iš valstybės biudžeto ir 4 tūkst. Lt iš kitų šaltinių.

1.4. Tarptautinis bendradarbiavimas. LND 
pradėjo bendradarbiauti su „LITAUENHJELPEN“ 
organizacija iš Švedijos, toliau bendradarbiavo su 
neįgaliųjų organizacija „FIMITIC“. 4,9 tūkst. Lt vals-
tybės biudžeto lėšų buvo panaudoti susitikimams 
su organizacijų vadovais ir narystės mokesčiui su-
mokėti. Šiai veiklai taip pat panaudota 3,63 tūkst. 
Lt rėmėjų lėšų. 

2.1. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo ir aktyvaus poilsio stovyklos. Įgyvendinant 
projektą organizuota 50 savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo stovyklų Šventosios mokymų 
ir reabilitacijos centre bei 2 aktyvaus poilsio sto-
vyklos (neįgalių vaikų stovykla Monciškėse ir ne-
įgalaus jaunimo stovykla Vievyje). Šioje veikloje 
paslaugas gavo 2 320 asmenų, tam buvo panau-
dota per 195,7 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 
36,47 tūkst. Lt iš kitų šaltinių.

2.2. Kultūros renginių organizavimas. Projek-
to metu buvo organizuota 14 kultūrinių renginių 
(satyros ir humoro festivalio „Pasijuokime kartu“ 
3 atrankiniai ir finalinis turas, 3 plenerai (literatų 
ir dailininkų, fotografų, tautodailininkų), 5 atran-
kiniai ir finalinis neįgaliųjų meno kolektyvų kon-
kursas, tradicinė neįgaliųjų šventė Talačkoniuose), 
kuriuose dalyvavo 1 585 asmenys. Renginiams or-
ganizuoti panaudota per 56,48 tūkst. Lt iš valsty-
bės biudžeto ir 13,71 tūkst. Lt rėmėjų lėšų. Pirmą 
kartą tik rėmėjų lėšomis buvo organizuotas Tarp-
tautinei vaikų gynimo dienai skirtas renginys 
„Vienos žemės vaikai“. Dėl prasidėjusios gripo epi-
demijos neįvyko 2 planuoti kalėdiniai renginiai 
vaikams.

2.3. Sporto renginių organizavimas. 7,7 tūkst. 
Lt valstybės biudžeto lėšų buvo panaudota fina-
liniam neįgaliųjų sporto žaidynių turui Kauno 
sporto halėje finansuoti. 5 atrankiniai turai buvo 
finansuojami tik rėmėjų lėšomis. Tam panaudota 
5,5 tūkst. Lt. Iš viso sporto renginiuose dalyvavo 
610 asmenų. 

2010 m. 
socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-

siems bendruomenėje projektas
2010 m. paslaugų bendruomenėje projektams 

iš valstybės biudžeto buvo skirta 14 mln. 45 tūkst. 
Lt, iš jų LND – 2 mln. 661 tūkst. Lt arba 97,05 proc. 
2009 m. gauto finansavimo. Buvo vykdyti 62 pro-
jektai 56 savivaldybėse. Papildomai Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektams įgyvendinti buvo pritraukta 
954,07 tūkst. Lt savivaldybių biudžetų ir kitų rėmė-
jų lėšų, kurie sudarė beveik 36 proc. bendro pro-
graminio finansavimo. Įgyvendinus projektą buvo 
suteiktos 95 984 paslaugos, kuriomis pasinaudojo 
31 054 asmenys, iš jų – 29 933 neįgalieji, iš jų – 270 
neįgalių vaikų. 

2010 m. buvo remiamos ir vykdomos šios Pas-
laugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto vei-
klos:

1. Pagal negalios pobūdį ir problemų speci-
fiką asociacijos teikiamos nuolatinio pobūdžio 
paslaugos: 

1.1. Informavimas, konsultavimas ir atstovavi-
mas; socialinių ir savarankiškumo įgūdžių ugdymas, 
palaikymas bei atkūrimas (informavimo, konsulta-
vimo ir atstovavimo; savigalbos grupių; savaran-
kiškumo didinimo). Šiai veiklai skirta 927,39 tūkst. 
Lt valstybės biudžeto lėšų, taip pat panaudota 
174,05 tūkst. Lt lėšų iš savivaldybių biudžetų ir kitų 
šaltinių. Paslaugas gavo 22 121 asmuo, jiems buvo 
suteiktos 43 974 paslaugos. Tokias paslaugas vyk-
dė 61 asociacija 55 savivaldybėse.

1.2. Motyvacijos dirbti ir įsigyti išsilavinimą didi-
nimas (užimtumo amatais; darbo asistentų pagal-
bos; mokymosi nuotoliniu būdu). Šiai veiklai buvo 
panaudota 322,16 tūkst. Lt valstybės biudže-
to lėšų ir 51,68 tūkst. Lt iš savivaldybių biudžetų 
bei rėmėjų. Paslaugas gavo 5 824 asmenys, jiems 
buvo suteiktos 5 824 paslaugos. Paslaugas teikė 
48 asociacijos 43 savivaldybėse.

1.3. Meninių, sportinių gebėjimų lavinimas (me-
ninių gebėjimų lavinimo; sportinių gebėjimų la-
vinimo). Šiai veiklai buvo skirta 255,55 tūkst. Lt 
valstybės biudžeto lėšų ir 105,79 tūkst. Lt iš savi-
valdybių biudžetų bei kitų šaltinių. 1 420 asmenų 
gavo 4 858 paslaugas. Meno kolektyvų veiklą vyk-
dė 56 asociacijos 51 savivaldybėje, sporto veikla 
užsiėmė 14 asociacijų 14 savivaldybių.

2. Pagal Socialinių paslaugų katalogą teikia-
mos socialinės paslaugos:

2.1. Bendrosios socialinės paslaugos (infor-
mavimo, konsultavimo; transporto paslaugos; 
sociokultūrinės; asmeninės higienos ir priežiūros or-
ganizavimo). Šioms paslaugoms buvo panaudo-
ta 777,49 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 516,39 
tūkst. Lt iš savivaldybių biudžetų ir paslaugų ga-
vėjų lėšų. Tokios paslaugos buvo teikiamos 11 270 
asmenų, jiems suteikta 37 330 paslaugų. Tokios 
paskirties paslaugas teikė 51 asociacija 47 savival-
dybėse.

2.2. Specialiosios socialinės paslaugos (pagalbos 
į namus; apgyvendinimo savarankiško gyvenimo 
namuose; dienos socialinės globos; ilgalaikės so- 
cialinės globos). Šios paslaugos buvo orientuotos 
į pagalbą neįgaliesiems namuose. Projekto metu 
buvo suteiktos 3 998 pagalbos į namus paslaugos, 
kuriomis pasinaudojo 873 neįgalieji, iš jų 5 vaikai. 
Šiai veiklai buvo skirta 160,40 tūkst. Lt iš valstybės 
biudžeto bei 41,15 tūkst. Lt iš kitų šaltinių.

3. Leidybos veikla:
3.1. Periodinių leidinių leidyba. Buvo išleista 50 

savaitraščio „Bičiulystė“ numerių. Laikraščiui leisti 
skirta 218 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 65 tūkst. 
Lt iš kitų šaltinių.

neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo pro-
jektas

2010 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektams iš viso buvo skirta 4 mln. Lt arba 85,97 
proc. 2009 metais gauto finansavimo. LND pro-
jektui iš valstybės biudžeto buvo skirta 530 tūkst. 
Lt (91,07 proc., lyginant su 2009 metais). Visoms 
projekto veikloms įgyvendinti papildomai iš kitų 
šaltinių buvo pritraukta 99,88 tūkst. Lt. Neįgalių-
jų asociacijos veiklos rėmimo projekto veikloms 
iš viso buvo panaudota 629,88 tūkst. Lt. Bendras 
naudą gavusių asmenų skaičius – 3 420, iš jų 2 560 
neįgalių asmenų, iš jų – 314 neįgalių vaikų. Ben-
dras paslaugas teikusių asmenų skaičius – 17, 5 iš 
jų – neįgalieji. 2010 metai buvo vykdytos šios pa-
grindinės veiklos:

1.1. Neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas 
neįgaliesiems, konferencijos, seminarai, mokymai, 
renginiai). Šią veiklą įgyvendino LND dirbantis 
teisininkas, jai buvo panaudota 35,92 tūkst. Lt 
valstybės biudžeto lėšų. Teisinė pagalba buvo su-
teikta 500 neįgaliųjų visoje Lietuvoje.

1.2. Paslaugų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektų koordinavimas. Projekto metu buvo 
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koordinuojami 62 paslaugų neįgaliesiems projek-
tai 55 savivaldybėse, koordinavimo paslaugas tei-
kė 6 administracijos darbuotojai koordinatoriai. 
Projekto metu buvo vykdoma nuolatinė projek-
tų įgyvendinimo stebėsena. Kilus įtarimų dėl ne-
tikslingo lėšų panaudojimo ar pastebėjus veiklų 
nukrypimus nuo projektinio aprašymo, 14-oje 
draugijų buvo atlikta finansinė ir veiklų kontrolė. 
Administracinių patalpų ir transporto išlaikymui 
bei paslaugų neįgaliesiems projektų koordinavi-
mui ir renginių organizavimui buvo panaudota 
235,61 tūkst. Lt projektinių lėšų.

1.3. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas. 
Įgyvendinant šią veiklą buvo organizuotas 1 ben-
drųjų vadybinių gebėjimų seminaras LND terito-
rinių padalinių (asocijuotųjų narių) pirmininkams 
(Šventosios mokymų ir reabilitacijos centre) ir 2 
kvalifikacijos tobulinimo seminarai amatų mo-
kytojams (LND patalpose Vilniuje bei Šventosios 
mokymų ir reabilitacijos centre). Specialistų kvali-
fikacijos tobulinimo seminaruose dalyvavo 70 ne-
įgaliųjų, šiai veiklai buvo panaudota 10,24 tūkst. Lt 
iš valstybės biudžeto ir 2,26 tūkst. Lt rėmėjų lėšų.

1.4. Tarptautinis bendradarbiavimas. Projek-
tinės lėšos 1,92 tūkst. Lt buvo panaudotos Tarp-
tautinės žmonių su negalia federacijos „FIMITIC“, 
kuriai priklauso ir LND, nario mokesčiui sumokėti. 

2.1. Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy-
mo ir aktyvaus poilsio stovyklos. Projekto metu 
buvo organizuotos 2 neįgalaus jaunimo ir sveikų-
jų bendros savarankiškumo didinimo stovyklos 
Varėnos r. stovykloje „Dzūkijos šilas“ ir Klaipėdos 
r. stovykloje „Pasaka“, kuriose dalyvavo 59 jaunuo-
liai, iš jų – 47, turintys fizinę negalią. Monciškėse 
buvo surengta neįgalių vaikų aktyvaus poilsio sto-
vykla, kurioje dalyvavo 38 asmenys, iš jų – 28 ne-
įgalūs vaikai. Projekto metu buvo organizuota 51 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir akty-
vaus poilsio stovykla Šventosios mokymų ir rea-
bilitacijos centre, kuriose galėjo aktyviai pailsėti 2 
295 neįgalieji ir jų šeimos nariai. Iš viso šioje veiklo-
je 2010 m. dalyvavo 2 382 asmenys, aktyvaus poil-
sio stovykloms buvo panaudota 170,75 tūkst. Lt iš 
valstybės biudžeto ir 95,78 tūkst. Lt pačių dalyvių 
ar iš kitų šaltinių gautų lėšų.

2.2. Kultūros renginių organizavimas. Kaip ir 
kiekvienais metais, LND siekė vykdyti ir tas veik- 
las, kurios yra prieinamiausios įvairios negalios 
ir amžiaus asmenims. Nebuvo atsisakyta ir tra-
dicinių renginių: dailininkų ir literatų, fotografų 
plenerų, šventinio neįgaliųjų susitikimo Talačko-
niuose, beveik dešimtmetį vykstančių neįgalių-
jų draugijų meno kolektyvų konkursų-koncertų 
ir dar pirmus žingsnius žengiančių renginių neį-
galiems vaikams – Pasaulinei vaikų dienai pami-
nėti šventės „Vienos žemės vaikai“ ar kalėdinių 
renginių. Projekto metu buvo surengta 12 kultū-
ros renginių, kuriuose dalyvavo 1 753 asmenys, 
iš jų – 1 399 neįgalieji (tarp jų – 314 neįgalių vai-
kų). Šioms veikloms buvo panaudota 62,34 tūkst. 
Lt projektinių lėšų ir 1,84 tūkst. Lt iš kitų finansa-
vimo šaltinių.

2.3. Sporto renginių organizavimas. Projekte 
buvo numatyta surengti sporto žaidynes visų ne-
galių asmenims. Buvo planuojama, kad pagrindi-
nis žaidynių rėmėjas bus Kūno kultūros ir sporto 
departamentas, o LND tik prisidės kaip partneris 
prie atrankinių ir finalinio etapo žaidynių organi-
zavimo. Negavus finansavimo iš Kūno kultūros ir 
sporto departamento, visos programinės LND lė-
šos buvo skirtos tik finaliniam neįgaliųjų sporto 
žaidynių etapui. LND projekto lėšomis prisidėjo 
ir prie automobilių ralio „Aplink Lietuvą-2010 m.“, 
kuriame dalyvavo 15 neįgaliųjų ekipažų. Sporto 
renginiams buvo panaudota 13,22 tūkst. Lt vals-
tybės biudžeto lėšų. Sporto renginiuose dalyvavo 
520 asmenų, iš jų 470 – neįgalieji.

2011 m. 
2010 m. liepos 22 d. SAD ministro įsakymu Nr. 

A1-287 buvo patvirtinti 2 atskiri neįgaliųjų asocia-
cijų finansavimo iš valstybės biudžeto aprašai:

– Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems projektų finansavimo tvarkos aprašas;

– Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projek-
tų finansavimo tvarkos aprašas.

Nauja finansavimo tvarka perkėlė projektų 
koordinavimo paslaugas iš Neįgaliųjų asociaci-
jų veiklų į Paslaugų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektą, pasikeitė kai kurios remiamos veiklos, 
paraiškos forma, leidyba buvo atskirta nuo neį-
galiųjų asociacijų veiklos, jos finansavimo tvarka 
buvo reglamentuota atskiru SAD ministro patvir-
tintu aprašu.

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektas

2011 m. paslaugų bendruomenėje projek-
tams iš valstybės biudžeto buvo skirta 13 mln. 225 
tūkst. Lt, iš jų LND – 2 mln. 645 tūkst. Lt. Buvo vyk-
dytas 61 projektas 56 savivaldybėse. Papildomai 
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektams įgyvendinti buvo pri-
traukta 968,14 tūkst. Lt iš savivaldybių biudžetų ir 
kitų rėmėjų lėšų, kurios sudarė beveik 36,6 proc. 
bendro programinio finansavimo. 

2011 m. buvo remiamos ir vykdomos šios 
Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projek-
to veiklos:

1. Pagal negalios pobūdį ir specifiką organi-

zacijos vykdoma nuolatinio pobūdžio veikla ir 
teikiamos paslaugos

Buvo suteiktos 58 894 paslaugos, kurias gavo 
15 343 asmenys, iš jų 14 624 – neįgalieji ir jų šei-
mos nariai, iš jų – 178 neįgalūs vaikai. Šias pas-
laugas teikė 61 asociacija 55 savivaldybėse. Joms 
teikti buvo panaudota 2 mln. 88,46 tūkst. Lt iš vals-
tybės biudžeto ir 747,77 tūkst. Lt iš savivaldybių 
biudžetų ir kitų finansavimo šaltinių. Iš jų:

– Neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyveni-
mo įgūdžių ugdymo, palaikymo ir atkūrimo paslau-
gų buvo suteikta 38 430, jas gavo 9 853 asmenys, 
iš jų 9 759 – neįgalieji ir jų artimieji, iš jų 94 – ne-
įgalūs vaikai. Paslaugas teikė 53 asociacijos 50 sa-
vivaldybių.

– Asmeninio asistento pagalba buvo teikia-
ma 61 asociacijoje 55 savivaldybėse. Buvo suteik-
tos 8 304 asmeninio asistento paslaugos, jas gavo 
3 717 asmenų, iš jų 3 678 – neįgalieji ir jų šeimos 
nariai, iš jų 39 – neįgalūs vaikai.

– Užimtumą įvairiuose amatų būreliuose ir klu-
buose vykdė 53 asociacijos 48 savivaldybėse. Buvo 
suteiktos 6 337 paslaugos, jas gavo 1 646 asme-
nys, iš jų 1 615 – neįgalieji ir jų šeimos nariai, iš jų 
31 – neįgalus vaikas.

– Meninių ir kitų gebėjimų lavinimo, meno, kul-
tūros būreliuose, kolektyvuose, klubuose veiklą vyk-
dė 54 asociacijos 49 savivaldybėse. Veiklos metu 
buvo suteiktos 4 777 paslaugos, kuriomis pasinau-
dojo 971 asmuo, iš jų 955 – neįgalūs asmenys ir jų 
artimieji, iš jų 16 – neįgalių vaikų;

– Sportinių gebėjimų lavinimas sporto būreliuo-
se, klubuose buvo vykdomas 13 asociacijų 13 savi-
valdybių. Šioje veikloje dalyvavo 475 asmenys, iš 
jų 464 – neįgalieji, iš jų 11 neįgalių vaikų. Projekto 
metu buvo suteiktos 1 046 paslaugos.

2. Pagal socialinių paslaugų katalogą teikia-
mos socialinės paslaugos

Projekto metu iš viso buvo suteiktos 10 457 pa-
slaugos, jas gavo 5 129 asmenys, iš jų 5 048 – neį-
galieji ir jų šeimos nariai, iš jų 81 – neįgalus vaikas. 
Šios paslaugos buvo teikiamos 29 asociacijų 28 
savivaldybėse. Šiai veiklai buvo panaudota 442,54 
tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 220,37 tūkst. Lt iš 
kitų finansavimo šaltinių. Pagal Socialinių paslau-
gų katalogą buvo vykdomos šios veiklos:

– Transporto organizavimas. Projekto metu šias 
paslaugas vykdė 26 asociacijos 26 savivaldybėse. 
Buvo suteikta 8 078 transporto paslaugos, kurio-
mis pasinaudojo 4 997 asmenys, iš jų 4 917 – neį-
galieji ir jų artimieji, iš jų 80 – neįgalūs vaikai;

– Pagalba į namus buvo teikiama 9 savivaldy-
bėse. Šias paslaugas teikė 10 asociacijų. Projek-
to metu buvo suteiktos 2 379 paslaugos, jas gavo 
151 neįgalus asmuo ir 1 neįgalus vaikas.

3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų koordinavimas 

Koordinavimo paslaugas teikė 4 koordinato-
riai. Jie koordinavo 61 neįgaliųjų asociacijos So-
cialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektą 55 savivaldybėse. Pro-
jektams koordinuoti buvo skirta 114 tūkst. Lt iš 
valstybės biudžeto.

neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo pro-
jektas

Projektas finansuotas iš Neįgaliųjų socialinei 
reabilitacijai skirtų projektinių lėšų per Neįgalių-
jų reikalų departamentą prie SADM. Iš valstybės 
biudžeto veiklų rėmimo projektui buvo skirta 393 
tūkst. Lt arba 25,85 proc. mažiau negu 2010 m. Į 
šią sumą neįtrauktos Paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektams koordinuoti reikalingos 
lėšos. Visoms projekte numatytoms veikloms įgy-
vendinti papildomai buvo pritraukta 112,1 tūkst. 
Lt iš kitų finansavimo šaltinių.

Projekto metu paslaugos buvo teikiamos as-
menims, turintiems fizinę negalią, jų šeimos 
nariams ir artimiesiems bei specialistams, dirban-
tiems su neįgaliaisiais. Projekto veiklas įgyvendino 
14 darbuotojų (5 iš jų – neįgalieji), bendrą naudą 
(paslaugas) gavo 3 850 asmenų, iš jų – 3 325 ne-
įgalieji (iš jų 370 – neįgalių vaikų). Projekto metu 
įgyvendintos šios veiklos:

1. Pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gy-
nimas

Neįgaliųjų teisių gynimo pagal negalios pobū-
dį veikla buvo vykdoma 12 mėn. Paslaugas teikė 
1 darbuotoja. Tiesiogiai ar netiesiogiai (per teisės 
aktų stebėseną, informavimo priemones, atstova-
vimą neįgaliesiems) teisinės paslaugos buvo su-
teiktos 1 500 neįgaliųjų ir jų šeimos narių.

Projekto metu buvo organizuotas socialinės 
aplinkos įvertinimo tyrimas, kuriame dalyvavo 34 
asocijuotosios narės. Pateiktos anketos buvo ana-
lizuojamos, o gauti tyrimo rezultatai pristatyti bai-
giamojoje konferencijoje, kurioje dalyvavo 100 
asmenų, iš jų – 85 neįgalieji.

LND yra Tarptautinės žmonių su negalia fe-
deracijos (FIMITIC) narė. 2011 m. tarptautinė 
konferencija (JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimas ir vystymas) vyko Ispanijos sostinėje 
Madride, joje dalyvavo 2 LND administracijos dar-
buotojos.

Patvirtinus 2011 m. Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finan-
savimo tvarkos aprašą, Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento prie SADM deleguotoms skėtinėms 
neįgaliųjų asociacijoms atsirado prievolė padėti 

savivaldybių administracijoms užtikrinti organi-
zuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų 
skaidrumą ir viešumą. Į projektų atrankos stebėse-
ną LND delegavo 35 atstovus. 

Neįgaliųjų teisių gynimui buvo panaudota 
86,84 tūkst. Lt projektinių lėšų.

2. Specialistų kvalifikacijos tobulinimas 
LND vykdė veiklas, susijusias su darbuotojų 

ir specialistų kvalifikacijos tobulinimu. Vadybinių 
gebėjimų seminare dalyvavo 58 asmenys, iš jų – 
52 neįgalieji (50 atstovų iš asocijuotųjų narių ir 8 
LND darbuotojai). 

2011 m. buvo organizuoti amatų mokytojų 
kvalifikacijos tobulinimo kursai. Atsižvelgiant į te-
ritorinį draugijų pasiskirstymą, amatų mokymo 
seminarai vyko Šventosios mokymų ir reabilitaci-
jos centre ir Vilniuje, LND patalpose, kuriuose da-
lyvavo 30 neįgalių amatų mokytojų. Specialistų 
kvalifikacijos tobulinimo veiklai buvo panaudota 
23,06 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto ir 4,6 tūkst. Lt 
iš kitų finansavimo šaltinių.

3. Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymas

Skatinant neįgaliųjų savarankiškumą ir darbi-
nę motyvaciją, LND 2011 m. surengė 3 plenerus 
ir neįgalaus jaunimo bei sveikųjų bendrą savaran-
kiškumo didinimo stovyklą. Neįgalių literatų ir fo-
tografų, neįgalių dailininkų bei tautodailininkų 
pleneruose Šventojoje, Neringoje ir Zypliuose da-
lyvavo 79 asmenys, iš jų – 69 neįgalūs. 

Neįgalaus jaunimo stovykloje Varėnos rajone 
dalyvavo 30 jaunuolių, iš jų – 21 neįgalus.

Projekto metu šiai veiklai buvo panaudota 
112,1 tūkst. Lt projektinių lėšų ir 91,5 tūkst. Lt iš 
kitų finansavimo šaltinių.

4. Aktyvaus poilsio renginių neįgaliesiems 
organizavimas

Įgyvendinant šią veiklą buvo organizuoti 52 
aktyvaus poilsio renginiai: 1 neįgalių vaikų sto-
vykla Monciškėse ir 51 stovykla suaugusiems ne-
įgaliesiems Šventosios mokymų ir reabilitacijos 
centre. Šiems renginiams buvo panaudota 86,46 
tūkst. Lt valstybės biudžeto lėšų ir 10 tūkst. lėšų iš 
kitų šaltinių. Aktyvaus poilsio paslaugomis pasi-
naudojo 2 290 asmenų, iš jų – 2 280 neįgaliųjų (iš 
jų – 32 neįgalūs vaikai).

5. Kultūros renginių neįgaliesiems organiza-
vimas

Projekto metu buvo organizuota 12 kultū-
ros renginių: 3 satyros ir humoro festivalio „Pasi-
juokime kartu“ renginiai (Kėdainiuose, Vilniuje 
ir Gargžduose), 3 renginiai vaikams („Vienos že-
mės vaikai“ Kėdainiuose ir 2 kalėdiniai renginiai 
Vilniuje bei Gargžduose), tradicinis neįgaliųjų su-
sitikimas Talačkoniuose, 5 neįgaliųjų meno kolek-
tyvų konkursai-koncertai (Vilniuje, Elektrėnuose, 
Gargžduose, Lazdijuose ir Panevėžyje). Visuose 
renginiuose dalyvavo 1 770 asmenų, iš jų – 1450 
neįgaliųjų (iš jų – 370 neįgalių vaikų). Šiems rengi-
niams buvo panaudota 84,54 tūkst. Lt valstybės 
biudžeto ir 6 tūkst. Lt rėmėjų lėšų. 

būsto pritaikymo žmonėms su negalia pro-
gramos kontrolės ir priežiūros įgyvendinimo 
projektas

Šis projektas buvo finansuotas iš 2011 m. Būs-
to neįgaliesiems pritaikymo programos lėšų. Pro-
jektui įgyvendinti buvo skirta 19,5 tūkst. Lt. LND 
2011 m. į būsto komisijas savivaldybėse buvo 
delegavusi 39 atstovus. Įgyvendindama šį pro-
jektą, LND išleido 500 vnt. tiražu leidinį su neįga-
laus žmogaus būsto ir jo gyvenamosios aplinkos 
tipiniais pritaikymo pavyzdžiais (įvairūs keltuvai, 
nuolydžiai, sanitarinių mazgų pritaikymo sche-
mos, naudojamos medžiagos, įranga ir t.t.). 

e-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės 
neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos tapti vi-
saverte darbo rinkos dalimi

Nuo 2009 m. kovo 9 d. iki 2012 m. kovo 9 d. 
buvo sėkmingai įvykdytas ES socialinio fondo fi-
nansuojamas projektas „E-studijos ir naujos įsi-
darbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant 
paskatinti juos tapti pilnaverte darbo rinkos dali-
mi“. Bendra šio projekto vertė 5 mln. 881 tūkst. Lt. 
Tikslinė šio projekto grupė – fizinę negalią turin-
tys darbingo amžiaus asmenys. Projekte dalyvavo 
600 neįgaliųjų iš visos Lietuvos. 

2012 m. 
2011 m. liepos 7 d. SAD ministro įsakymu Nr. 

A1-309 buvo pakeista Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje finan-
savimo tvarkos aprašo redakcija, pagal kurią ne-
įgaliųjų asociacijų finansavimas buvo perduotas 
savivaldybėms, o Neįgaliųjų reikalų departamen-
to prie SADM deleguotoms skėtinėms neįgaliųjų 
asociacijoms atsirado prievolė padėti savivaldy-
bių administracijoms užtikrinti organizuojamų 
projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidru-
mą bei viešumą. LND į projektų vertinimo ir atran-
kos stebėseną delegavo 34 atstovus. 

socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektas

Pagal surinktus duomenis iš atskirų savivaldy-
bių 2012 m. LND asocijuotųjų narių pateiktiems 
paslaugų bendruomenėje projektams skirta 
3 mln. 14,58 tūkst. Lt iš valstybės ir savivaldybių 
biudžetų. Tai yra beveik 483,58 tūkst. Lt daugiau 
negu asocijuotieji nariai gaudavo iš valstybės biu-
džeto per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie 

SADM. Bet palyginus su 2011 metais LND asoci-
juotųjų narių finansavimu iš visų finansavimo šal-
tinių (valstybės ir savivaldybių biudžetų, rėmėjų) 
gautomis lėšomis matyti, kad socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektams teko 598,56 tūkst. Lt mažiau. Iš Neį-
galiųjų reikalų departamento prie SADM pateik-
tos ataskaitos matyti, kad beveik 200 tūkst. Lt 
padidėjo ir šių projektų administravimo sąnau-
dos. Tad šiandien dar labai sunku pasakyti, kam 
naudingesnė buvo pasikeitusi finansavimo tvar-
ka, žinant, kad kiekvienais metais paraiškų teikėjų 
skaičius savivaldybėse tik didės.

LND 2012 m. pateikė Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje paraiš-
kas savivaldybėms, iš kurių gautas 201,43 tūkst. 
Lt finansavimas.

neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo pro-
jektas

Projektas finansuotas iš Neįgaliųjų socialinei 
reabilitacijai skirtų projektinių lėšų per Neįgalių-
jų reikalų departamentą prie SADM. Iš valstybės 
biudžeto veiklų rėmimo projektui yra skirta 387 
tūkst. Lt. Projekte numatyta, kad ir šiemet bus 
vykdomos tokios pat veiklos, kaip ir 2011 metais. 
Tai:

– pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teisių gy-
nimas;

– specialistų kvalifikacijos tobulinimas;
– neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių 

ugdymas;
– kultūros renginių neįgaliesiems organizavi-

mas.
Kalbant apie 2012 m. reikėtų pasakyti, kad be-

veik visi kultūriniai renginiai yra organizuojami 
daugiausia tik rėmėjų lėšomis. Gal todėl jie tampa 
paprastesni ir mažiau patrauklūs ne tik bendruo-
menei, kurioje vyksta, bet ir patiems neįgalie-
siems. Išimtis galėtų būti tik šių metų Talačkonių 
renginys, kuris sutraukė daugiau kaip 800 neįga-
liųjų. Bet už tai turėtume būti dėkingi ne tik orga-
nizatoriams ar savivaldybių administracijoms, bet 
ir rinkimams į Seimą, kurie leido rasti dosnesnių 
rėmėjų. 

Negalėčiau nepaminėti ir dar vienos veiklos – 
susitikimų savivaldybėse su administracijos ir 
jose veikiančių neįgaliųjų organizacijų vadovais, 
kurie leidžia suprasti, kas iš tikrųjų yra savivalda 
ir kiek socialinių klausimų sprendimai priklauso 
nuo savivaldybėse dirbančių žmonių.

iV. baigiamosios nuostatos
2010 m. gegužės 27 d. Seime ratifikuota Jung-

tinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija ir jos 
fakultatyvusis protokolas – pats svarbiausias do-
kumentas, reglamentuojantis neįgalaus asmens 
statusą visuomenėje ir įtvirtinantis visai žmonių 
giminei būdingą prigimtinį orumą ir žmogaus 
vertę. Neįgalieji turi visapusiškai juos ginantį tei-
sinį dokumentą, už kurio atitinkamų straipsnių 
įgyvendinimą yra atsakingos svarbiausios Lietu-
vos valdžios institucijos. 2010 m. gruodžio 8 d. 
LRV priimtu nutarimu Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tau-
tų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus 
protokolo įgyvendinimo“ koordinuojančios insti-
tucijos funkcijos pavestos Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijai, o įgyvendinimo kontrolė ir ap-
saugos funkcijos – Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybai. Tame pačiame nutarime nurodoma, kad 
Konvencijos įgyvendinimo stebėseną būtų galima 
pavesti Neįgaliųjų reikalų tarybai. Bet ir šiandien 
vis dar vyksta diskusijos, kokia valstybės institucija 
turėtų būti atsakinga už Konvencijos įgyvendini-
mą, o kokios – atsakingos už įgyvendinimo kon-
trolę ir stebėseną. Lietuvos neįgaliųjų forumas, 
kuriam priklauso ir LND, su šiomis nuostatomis 
nenori sutikti, tuo labiau kad šiandien visai neaiš-
kus ir pačios Neįgaliųjų reikalų tarybos, kuri yra tik 
SAD ministro patariamasis organas, statusas. 

LND aktyviai dalyvauja Būsto neįgaliesiems 
pritaikymo programoje (40 atstovų deleguota į 
būsto pritaikymo komisijas savivaldybėse), todėl 
norėtųsi, kad šie atstovai nebūtų tik statistai tose 
komisijose, o aktyvūs ir diplomatiški sprendžiant 
labai opią problemą judėjimo negalią turintiems 
asmenims.

LND deleguoja savo atstovus ir į Socialinės 
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektų vertinimo ir atrankos konkursų 
komisijas, turinčias užtikrinti šių konkursų skai-
drumą ir viešumą. Į projektų atrankos stebėseną 
2011 m. LND delegavo 35, 2012 m. – 34 atstovus. 
Manau, kad ir čia atsiranda didelės galimybės ste-
bėtojams daryti įtaką administracijų parengtų 
projektų vertinimo komisijų sprendimams.

Ne ką mažesnė problema tapo tiek skėtinėms 
organizacijoms, tiek jų asocijuotiesiems nariams 
įsigyti ilgalaikį turtą (patalpas, įrangą, transpor-
to priemones), nes pagal finansavimo aprašą tam 
reikia turėti 50 proc. savų lėšų. Manau, kad tą pro-
blemą turi suprasti ir spręsti aukščiausio lygio 
valstybės pareigūnai, žinoma, jei neįgaliųjų asocia- 
cijas jie vis dar mato kaip partneres, o ne konku-
rentes vykdant neįgaliųjų socialinę politiką. 

Gal laikas būtų įvertinti ir atskirų socialinės re-
abilitacijos paslaugų įkainius, į kuriuos komisijos 
atsižvelgtų vertindamos pateiktas asociacijų pa-
raiškas.
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Psichologo 
patarimai

Daktaras
Aiskauda

Česnakas – pirmoji pagalba peršalus 

Peršalimo ligas sukelia ne 
šaltis (ilgiau išsilaikius 

šaltiems žiemos orams, baigia-
si net pačios sunkiausios epide-
mijos) ir ne skersvėjis, kaip klai-
dingai mano daugelis, o virusai, 
kuriems plisti ypač palankus ru-
dens arba net žiemos metas (per 
atodrėkius). Žmonės, kurių imu-
ninė sistema yra stipri, dažniau-
siai arba visiškai išvengia vadi-
namųjų sezoninių ir kitokių in-
fekcinių ligų, arba serga lengvai 
(kartais net patys nejausdami, 
kad serga) ir trumpai. Beje, ir 
pastariesiems nereikėtų visada 
aklai pasitikėti savo nepriekaiš-
tingu imunitetu, nes bet kada jis 
gali susilpnėti. Taigi ir sveikuo-
liams pravartu rengtis pagal se-
zoną, žiūrėti, kad neatšaltų ran-
kos, kojos, „neskalbtų“ galvos 
lietus, neužmiršti valgyti daržo-
vių, vaisių, uogų, mažiau pra-
leisti laiko sloguojančių, kosin-
čių žmonių aplinkoje.

Gali nukentėti ne tik 
viršutiniai kvėpavimo 

takai
Liaudies medicinos leidi-

niuose dažniausiai nurodoma, 
jog peršalimo ligos susargdina 
tik viršutinius kvėpavimo takus 
(pavyzdžiui, prasideda ūmi slo-
ga) ir neužsimenama, kad gali 
nukentėti ir žemiau esantys kvė-
pavimo takai (susergama gerklų, 
trachėjos, bronchų uždegimu). 
Taip pat kartais rašoma, jog per-
šalimo ligų požymių visada atsi-

randa staiga (iš tikrųjų taip daž-
niausiai atsitinka po peršalimo 
praėjus 1–3 dienoms), sergama 
4–10 dienų ir kad tokios ligos ma-
žai pavojingos. Žinoma, būna ir 
lengvesnių peršalimo ligų atve-
jų, tačiau pasitaiko ir komplika-
cijų, kai supūliuoja prienosiniai 
ančiai, susergama vidurinės au-
sies uždegimu.

Pastabos. Peršalimo ligomis 
dažniau serga moterys (mėnesi-
nių laikotarpiu), pervargę, paty-
rę stresą, sergantys kai kuriomis 
nosiaryklės ligomis žmonės. Ži-
notina, kad peršalimo ligomis 
vaikai serga sunkiau negu suau-
gusieji, todėl susirgusį vaiką turi 
gydyti gydytojas.

Peršalimo ligų požymiai:
– čiaudulys;
– pasunkėjęs kvėpavimas per 

nosį, sloga;
– gerklės perštėjimas ar 

skausmas, užkimimas, kosulys;
– bendras silpnumas;
– galvos skausmas;
– padidėjęs prakaitavimas;
– šiek tiek pakilusi tempe-

ratūra.

Kaip atskirti peršalimo 
ligas nuo gripo

Kadangi kai kurie peršali-
mo požymiai yra būdingi ir gri-
pui (ši liga ypač pavojinga kūdi-
kiams, vyresnio amžiaus ir kai 
kuriomis lėtinėmis ligomis ser-
gantiems žmonėms), būtina juos 
atskirti. Susirgus gripu staiga 
atsiranda stiprus bendras silp- 
numas, krečia šaltis, pakyla tem-
peratūra (net ligos pradžioje ji 
gali šoktelėti iki 39 0C ir dau-
giau), skauda galvą (ypač kak-
tą), akių obuolius, raumenis, są-
narius (kartais skauda pilvą, vi-
duriuojama), vargina sausas ko-
sulys (kartais būna skausmų už 
krūtinkaulio). Sloga (neretai no-
sies išskyrose pastebima krau-
jo; kraujosruvų būna ir minkšta-
jame gomuryje) prasideda ne iš 

karto, o tik po 2–3 dienų. Galimos 
gripo komplikacijos: įvairūs už-
degimai (vidurinės ausies, prie-
nosinių ančių, širdies raumens, 
plaučių); prie ypač sunkių kom-
plikacijų priskiriami meningitas 
(galvos ir nugaros smegenų dan-
galų uždegimas) ir meningoen-
cefalitas (galvos smegenų ir jų 
dangalų uždegimas).

Liaudiškos peršalimo ligų 
gydymo priemonės

1. Patartina prieš miegą išger-
ti dvi stiklines karštos aviečių ar 
liepžiedžių arbatos, prie pėdų 
pridėti pipirinį pleistrą.

2. Delnai ir pėdos įtrinami 
česnako košele ar pašildyta ri-
cina ir užsimaunamos vilnonės 
puskojinės, rankos laikomos po 
antklode.

Pastaba. Gydomasis efektas 
sustiprės, jei į pašildytą riciną (2 
šaukštus) įpilsime valyto terpen-
tino (šaukštą ar kiek mažiau) ir 
šiuo mišiniu prieš miegą lengvai 
įtrinsime krūtinę (krūtų zona ap-
lenkiama).

3. Susmulkintų 5–8 česnako 
skiltelių košelė sudedama į tuš-
čią stiklinę. Stiklinė uždengia-
ma iš popieriaus susukta tūta, 
kurios siaurasis galas apžioja-
mas. Pirštais užspaudžiama no-
sis, per burną lėtai įkvepiama 
česnakų aromato, o iškvepiama 
(atleidus pirštus) per nosį. Vienos 
procedūros trukmė – 8–10 minu-
čių. Per dieną atliekamos 5–6 to-
kios procedūros. Neretai ligos 
pradžioje atlikus tokias česna-
kų inhaliacijas, išvengiama an-
ginos, bronchito ar net plaučių 
uždegimo.

Pastaba. Po šių procedūrų 
būtina 1–2 valandas nevalgyti, 
negerti, nešnekėti, neiti į lauką.

4. Plaštakos 10 minučių pa-
merkiamos į karštą vandenį, pas-
kui sausai nusišluostomos, del-
nai įtrinami obuolių actu ir ei-
nama miegoti (rankos – po ant-
klode).

Pastaba. Liaudiškos priemo-
nės, padedančios įveikti peršali-
mo ligas, ypač veiksmingos pir-
mąsias tris dienas.

Teks pakoreguoti mitybą
Ligos pradžios laikotarpiu 

reikėtų vengti sunkiai virškina-
mo ir labai kaloringo maisto. Jis 
turėtų būti pakeistas daržovių 
sriubomis, salotomis, vaisiais. 
Tiek gydymosi metu, tiek pro-
filaktiškai turėtų būti vartojami 
svogūnai, česnakai, krienai, ri-
dikai – nuo seno žinomi kovoto-
jai su peršalimo ligomis. Per die-
ną reikėtų išgerti mažiausiai 1,5–
2 litrus skysčių (naudinga gerti 
šviežiai išspaustų įvairių vaisių, 
ypač ananasų ar morkų, sulčių). 
Geriant arbatžolių arbatą reikėtų 
į ją įsidėti gabaliuką citrinos arba 
išspausti jos sulčių.

Vonios tinka tik 
nekarščiuojantiems

Liaudies medicina peršalu-
siems žmonėms (jei jie nekarš-
čiuoja ir jaučiasi neblogai) ligos 
pradžioje rekomenduoja nors 
vieną dieną prieš miegą (arba 
valanda prieš valgį) pasilepinti 
(ne ilgiau kaip 15 minučių) šilto-
je vonioje su vaistinių augalų už-
pilais ar be jų. Užpilams naudoja-
mi (pasirinktinai): ramunėlių žie-
dai, pušų ūgliai (arba spygliai), 
ąžuolų lapai, karpotųjų beržų la-
pai, pipirmėčių lapai, raudonė-
lių žolė, šalavijų lapai, kraujažo-
lių žolė. Daroma taip: 2–3 saujos 
žaliavos užplikomos kibiru karš-
to vandens, po valandos perko-
šiama ir supilama į vonią.

Kai kurių šalių liaudies me-
dicina peršalusiems žmonėms 
pataria vieną kartą padaryti gy-
domąją vonią su česnako užpi-
lu. Daroma taip: susmulkinama 
30 česnako skiltelių, užplikoma 
10 litrų verdančio vandens, už-
dengtas indas laikomas 8 valan-
das. Paskui užpilas pakaitinamas 
ant ugnies iki pradės virti (toliau 

nevirinama), perkošiamas ir su-
pilamas į vonią. Vonios trukmė – 
5–6 minutės.

Pastaba. Tokia vonia nere-
komenduojama prieš miegą, nes 
dėl stimuliuojančio česnako po-
veikio gali kilti nemiga.

Slogos gydymas
Apie slogą juokaujama, kad 

ji savaime praeina per septynias 
dienas, o gydoma – per savaitę. 
Tačiau, kalbant rimtai, prasidėjus 
slogai neverta laukti, kol ji savai-
me praeis, nes kartais gali sukel-
ti įvairių nemalonių komplika-
cijų. Taip pat nereikėtų skubėti 
į vaistinę pirkti purškalo ar kito-
kių vaistų, skirtų gydyti slogą, jei 
jų nepaskyrė gydytojas.

Pateikiame keletą 
paprastų liaudies receptų.

1. Pačioje ligos pradžioje gali-
ma slogą gydyti vien tik aliejumi. 
Daroma taip: 3–4 kartus per die-
ną į abi nosies landas įlašinama 
po 2–3 lašus pašildyto aliejaus 
(alyvuogių, erškėtrožių, persikų, 
saulėgrąžų, šaltalankių).

2. Šaukštelis valgomosios 
druskos ištirpinamas 150 ml vi-
rinto atvėsinto vandens, įlašina-
mi 5 lašai jodo. 3–4 kartus per die-
ną vaikiška gumine kriauše plau-
namos nosies landos ir kartu tuo 
pačiu tirpalu skalaujama gerklė.

3. Nedideliame indelyje šil-
tame virintame vandenyje (ne-
naudotinas karštas vanduo) iš-
tirpinamas medus (santykiu 2:1). 
Į kiekvieną nosies landą 3–4 kar-
tus per dieną lašinama po 5 la-
šus tirpalo.

Pastaba. Šiame rašinyje nu-
rodytos liaudiškos gydymo 
priemonės naudotinos pirmo-
siomis peršalimo ligų dienomis. 
Tais atvejais, kai sergama per il-
gai, neišnyksta ar net sustiprėja 
ligos požymiai, atsiranda nau-
jų negalavimų, būtina kreiptis į 
gydytoją.

Romualdas OGINSKAS

Perdegimas – tarsi 
išsikvėpimo jausmas
Mūsų didžiulius lūkesčius 

paprasto žmogaus atžvilgiu tu-
rinčioje visuomenėje, kur darbai 
veja darbus, o poilsis laikomas 
tinginyste, perdegimas nėra toks 
jau retas reiškinys. Ir paliesti jis 
gali bet ką – ar tai būtų 16 valan-
dų per dieną biure plušanti ge-
neralinio direktoriaus asistentė, 

Perdegimas

Ilgai dirbote mėgstamą 
darbą, turėjote nors ir 
intensyvų, tačiau jums 
įprastą gyvenimo ritmą, 
bet pastaruoju metu jau-
čiate, kad vis sunkiau 
susikaupti, išgyvenate 
nuovargį, niūrumą, jau-
čiatės bejėgis, o proble-
mos atrodo neįveikiamos 
ir sunku susitelkti ką nors 
pakeisti? Jei į daugelį tei-
ginių atsakėte taip, jūs 
greičiausiai perdegėte. 

ar intensyviai besimokantis stu-
dentas, ar namų ruoša užsiiman-
ti šeimininkė. 

Perdegimas iš klinikinės pu-
sės apibūdinamas kaip emocinio, 
protinio ir fizinio išsekimo bū-
klė, kai įprastai veiklai ima trūk-
ti energijos, dedamos pastangos 
atrodo bevaisės ir baimė paskęs-
ti sunkumuose įveikia norą aps-
kritai su jais kovoti. 

Perdegimo sindromą daž-
niausiai sukelia stiprus ir ilgai 
trunkantis stresas. Manoma, jog 
taip atsitinka todėl, kad darbštu-
mas pasaulyje, o Lietuvoje ypač, 
vis dar laikomas didžiule verty-
be, o mums būti įvertintiems – 
vienas didžiausių siekių. Bijo-
dami prarasti kitų pagarbą, sa-
vigarbą neretai pervertiname 
savo jėgas bei galimybes ir ima-
mės darbų, kurie dėl jų gausos 
nustoja teikti džiaugsmą. Taip 
tarsi išsikvepiame, prarandame 
ūpą. Tarp pagrindinių perdegi-
mo sindromo priežasčių psicho-
logai taip pat mini poreikį kon-
troliuoti situaciją, pripažinimo 

trūkumą, per didelius keliamus 
reikalavimus ar neaiškius lūkes-
čius. Taip pat teigiama, kad per-
degimą paskatina artimųjų palai-
kymo stoka, polinkis į perfekcio-
nizmą, didžiulės ambicijos.

Nors perdegimas paprastai 
siejamas su profesine veikla, juo 
susirgti galima ir auginant vai-
kus, užsiimant menine veikla, 
globojant negalią turinčiuosius. 
Perdegimas sveikiems žmonėms 
paprastai pasireiškia dėl per di-
delio fizinio krūvio, o neįgalieji, 
tikėtina, su perdegimu susiduria 
dėl kasdien patiriamų emocinių 
iššūkių, kai aplinkiniams turi įro-
dinėti ne tik kad yra puikūs dar-
buotojai, bet ir kad yra ne pras-
tesni nei sveikieji. Rizikos grupė-
je gali atsidurti visi, kurie pati-
ria įtampą, jaučiasi neįvertinti ar 
sunkiau susidoroja su užgriuvu-
siomis atsakomybėmis.

Perdegimas nėra stresas
Psichologai pabrėžia, jog per-

degimas ir stresas turi daug ben-
drumų, dėl to šios sąvokos daž-

nai painiojamos. Bene ryškiau-
siai jie skiriasi požiūriu į poky-
čius, šviesesnį rytojų. Stresą išgy-
venantieji ateitį geba piešti švie-
siomis spalvomis, jie ne visuo-
met jaučia nuovargį. Kad patiria-
ma įtampa, išduoda kiti pojūčiai 
– padažnėję galvos ar skrandžio 
skausmai, nuotaikos svyravimai, 
irzlumas. Streso apimti žmonės 
mano, kad jei tik galėtų susitvar-
kyti su užgriuvusiais rūpesčiais, 
akimirksniu pasijustų geriau. O 
štai perdegimas sukelia tuštumo 
jausmą, atima motyvaciją ir siekį 
bandyti situaciją pakeisti. 

Tuštumo jausmas – vienas 
pagrindinių perdegimo 

simptomų
Nuovargis po sunkios darbo 

dienos yra įprastas pojūtis, ta-
čiau jei tokius potyrius išgyvena-
te dienai dar net neprasidėjus, o 
vidinis tuštumo jausmas trukdo 
su šiuo nuovargiu kovoti, galite 
pradėti mojuoti pavojaus vėliava 
ir priimti tai kaip įspėjimą apie 
perdegimo sindromo pradžią.

Įtarti, kad perdegėte, galima 
tuomet, jei:
• vien atsikelti iš lovos jums at-

rodo žygdarbis;

• paprasčiausios iki šiol lengvai 
įgyvendinamos užduotys da-
bar pareikalauja visos jūsų 
energijos;

• nuolat jaučiate išsekimą ir 
nuovargį;

• jums atrodo, jog viskas, ko 
imatės, neturi prasmės ir yra 
nevertinama.

Perdegimo pasekmės – 
griūvantys santykiai
Perdegimas paveikia ne tik 

jūsų psichologinę savijautą. Jis 
paprastai kelia grėsmę ir jūsų 
fizinei sveikatai, darbui, o svar-
biausia – santykiams. Dėl ener-
gijos trūkumo su aplinkiniais 
imame bendrauti ciniškai, tam-
pame irzlūs. Atkreipkite dėme-
sį, kaip pavargę žmonės nepel-
nytai griežtai elgiasi su kolego-
mis, draugais ar šeimos nariais, 
kaip suirzus sunku valdyti stip- 
resnes emocijas – pyktį, agresi-
ją. Natūralu, kad perdegimą ly-
dintys jausmai turės neigiamos 
įtakos santykiams, todėl, norint 
juos išsaugoti, svarbu dėti pa-
stangas nuo jo sveikstant. 

(nukelta į 7 psl.)
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Šiaulietė Stefa Savickienė gy-
vena su savo neįgalia dukterimi 
Alma, kuri ne tik kenčia nuo ce-
rebrinio paralyžiaus, bet ir turi 
proto negalią. Jai dabar 45-eri. 
Vieną dieną palydėjusi dukterį 
į jos lankomą Šiaulių miesto sa-
vivaldybės dienos socialinės glo-
bos centrą „Goda“, S.Savickienė 
sulaukė darbuotojų skambučio. 
Jai pranešė, kad Almai sutino 
veidas. Paaiškėjo, jog supūliavo 
danties šaknis.

Dėl savo negalios Alma pa-
niškai bijo gydytojų, adatų, todėl 
su tokiais pacientais gydant dan-
tis dirba ne tik odontologas, bet 
ir anesteziologas, mat būtina tai-
kyti narkozę. Toks kabinetas su 
visa reikalinga įranga yra Šiau-
lių ligoninės Moters ir vaiko kli-
nikoje. S.Savickienė dukterį ap-
silankymui šiame kabinete už-
registravo dar balandį, bet eilė 
nepriėjo iki šiol. Situacija nepa-
sikeitė ir dančiui įsiskaudėjus.

Moteris kreipėsi į Šiaulių 
ligoninės medicinos direkto-
rę Vaivą Makštutienę. Ši pata-
rė eiti į Odontologijos poliklini-
ką. Kaip motina tikėjosi, taip ir 
nutiko. Alma nesileido gydoma.

Klausiami, ką gi tuomet da-
ryti, gydytojai skėsčiojo ranko-
mis – minėtas kabinetas priei-
namas tik pirmadieniais. Pa-
siūlė parašyti siuntimą į Vilnių. 
Kelionės išlaidas tektų padeng-

ti pačiai S.Savickienei. 
Ieškodama pagalbos mote-

ris kreipėsi į Seimo narį Edvardą 
Žakarį. Nors, jo nuomone, žmo-
nės turėtų išspręsti problemas 
tiesiogiai bendraudami su me-
dikais, be jokių protekcijų, bet 
jei taip nenutinka, reikia padėti. 
Jam įsikišus ledai vis dėlto pa-
judėjo. Po kelių dienų kenčian-
čią ir vartojančią antibiotikus 
Almą gydytojai priėmė. Pašali-
nus dantį kurį laiką ji jautėsi ge-
rai, bet netrukus jai ėmė skaudė-
ti kitus dantis. Jos motina džiau-
gėsi, mat, skubiai gydžius, duktė 
buvo užrašyta į kabinetą po ke-
lių savaičių, spalio 15 dieną. Ta-
čiau Šiaulių ligoninės Moters ir 
vaiko klinikos Vaikų chirurgi-
jos, ortopedijos-traumatologijos 
centro vedėjas Povilas Venckus, 
nors „Šiaulių kraštui“ ir patvirti-
no, kad Almai buvo suteikta rei-
kalinga pagalba – ištrauktas vie-
nas dantis ir sudarytas tolesnis 
gydymo planas, pažymėjo, kad 
išimties tvarka šiai pacientei pa-
galba negali būti teikiama.

Pasak V.Makštutienės, odon-
tologo pagalba neįgaliesiems – 
planinė: suaugusiesiems ji, kaip 
minėta, teikiama pirmadieniais, 
vaikams – trečiadieniais. Sku-
bi pagalba neįgaliesiems čia ne-
numatyta. Tokios neįgalieji ga-
lėtų tikėtis nebent Vilniuje, Žal-
girio klinikoje.

Skubiai gydytis dantų –  
į Vilnių

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje paskelbtame Alvydo Januše-
vičiaus straipsnyje „Į kelių mėnesių eilę – su skaudančiu 
dantimi“ rašoma apie tai, kad Šiauliuose neįgaliesiems, ku-
riems būtina skubi ne tik odontologo, bet ir anesteziologo 
pagalba, jos gali tekti laukti mėnesius.

Sušildo ne tik sriuba,  
bet ir rūpestis

„Panevėžio balso“ tinklalapyje paskelbtame Vitalijos Jalia-
niauskienės straipsnyje „Šildo ne tik viralas“ rašoma apie 
Panevėžio „Betliejaus“ valgyklėlę ir jos naujoves.

Anksčiau skurdžiose šeimo-
se augančius vaikus maitinusi 
„Betliejaus“ valgyklėlė alkstan-
čiuosius vėl pakvietė 2010 metų 
pradžioje. Šį kartą sunkiai galus 
suduriančius suaugusiuosius, 
neįgalius žmones. Dabar kas-
dien 15 val. valgyklėlė tarsi at-
gyja, čia šiltos sriubos pavalgyti 
ateina apie 70 žmonių. 

Valgyklėlei sriubą verda Šv. 
Juozapo globos namų virėjos, 
papildomą darbą moterys dir-
ba savanoriškai, be atlygio. Pro-
duktus dovanoja „Maisto ban-
kas“, daržovių atveža ūkinin-
kai, padeda kiti rėmėjai, ir užtat 
kasdien vargšams yra iš ko išvir-
ti atskirą didžiulį puodą sriubos.

Pasitikusi svečius viena iš 
nuolatinių „Betliejaus“ lankyto-
jų Bronė Katkevičiūtė pirmiau-
sia kvietė apžiūrėti valgyklėlės 
pastatą supančių darželių, pasi-
grožėti dar žydinčiomis gėlėmis, 
čia pat iš akmenėlių ir vaikiškų 
žaislų išdėliotomis kompozicijo-
mis. Pasirodo, aplinką tvarko ir 
puošia dėkingi valgyklėlės lan-
kytojai, taip pat ir neįgalieji.

Džiugu, kad dabar gyveni-

mo vargų prispausti žmonės 
gali ne tik sočiai pavalgyti šiltos 
sriubos, bet ir prasmingai pra-
leisti laiką. Nuo šių metų kovo 
neįgalūs žmonės, apsilankan-
tys valgykloje, gali dalyvauti Šv. 
Juozapo globos namuose įkurto 
užimtumo centro veikloje.

Apie 20 žmonių į užsiėmi-
mus susirenka 3 kartus per sa-
vaitę, kelios valandos iki pietų. 
Šio neįgalių valgyklėlės lankyto-
jų užimtumo projekto ėmėsi glo-
bos namų programų koordina-
torė Irena Juozilaitienė. Pirmieji 
pakviesti buvo valgyklėlės „Bet- 
liejus“ lankytojai, kai kurie nie-
kada panašiose veiklose neda-
lyvavę. Šiuose užsiėmimuose 
žmonės ne tik kuria darbelius, 
bet ir randa supratimą, atjau-
tą – kiekvieną jų I.Juozilaitienė 
išklauso, paguodžia, pamoko, 
skatina neprarasti vilties.

Tokių užsiėmimų laikas grei-
tai prabėga. Neįgalieji kuria dar-
belius iš popieriaus, rudeninių 
lapų, medžiagos, vilnos, karo-
liukų. Jie taip pat kartu leidžia 
laiką prie arbatos puodelio, glo-
bos namų sporto salėje.

Sunkumai žinomi, bet  
dar nepašalinti

specialistą, ypač gerą, čia prisi-
kviesti labai sunku. Nuolat ma-
žėjant gyventojų skaičiui (jiems 
migruojant Lietuvoje arba iš-
vykstant į užsienį) Švenčionių 
PSPC turi vis mažiau prisiregis-
travusių žmonių, tad gauna vis 
mažiau lėšų. Anot R.Biekšienės, 
su tokia pat problema susiduria 
ir kiti toliau nuo didesnių mies-
tų įsikūrę rajonai, bet tai ne pa-
siteisinimas ir išeičių būtina ieš-
koti. Ji siūlė PSPC ir Švenčionių 
savivaldybės atstovams tartis 
dėl galimybės pasikviesti specia- 
listų iš kitų miestų, net užsie-

Projektus reikia tobulinti
LND pirmininkas Zigman-

tas Jančauskis prisiminė pernai 
metus ir savivaldybės atstovų 
pasiteiravo, kodėl didesnė da-
lis lėšų, skirtų neįgaliųjų sociali-
nės reabilitacijos bendruomenėje 
projektams finansuoti, buvo grą-
žintos, ir domėjosi, ką organiza-
cijos turėtų patobulinti šiemet. 
Pasak E.Jakštaitės, pernai tiek 
pinigų (apie 56 tūkst. Lt iš skir-
to 101 tūkst. Lt) grąžinti teko tik 
dėl to, kad neįgaliųjų NVO pro-
jektai buvo parengti ne visai tin-
kamai. Nors savivaldybė pernai 
skyrė finansavimą vos 4 neįga-
liųjų NVO (iš 5 pateiktų vienas 
buvo atmestas), didesnės skirtų 
lėšų dalies jos negalėjo panau-
doti. Specialistė svarstė, jog gal-
būt reikėtų organizuoti moky-
mus neįgaliųjų NVO vadovams 
visoje šalyje, kur jiems būtų iš-
samiai aiškinama, kaip pristaty-
ti vieną ar kitą veiklą paraiškoje, 
kaip tiksliai numatyti jai reika-
lingas lėšas. Mat pernai stebino 
ketinimai repetuoti kasdien po 
4 valandas ir pan. Tokioms vei-
kloms reikalingos lėšos projektų 
vertinimo komisijos nebuvo lai-
komos tikslingomis.

E.Jakštaitė tikino, jog savival-
dybė suinteresuota, kad neįga-
liųjų NVO panaudotų kuo dau-
giau lėšų, ir yra pasiruošusi jų 
papildomai prašyti iš Neįgalių-
jų reikalų departamento, jei pro-
jektai bus to verti. Tam, jos įsitiki-
nimu, reikia didesnio pačių neį-
galiųjų aktyvumo. Šiai minčiai 
pritaria ir Švenčionių rajono So-
cialinių paslaugų centro sociali-
nė darbuotoja Giedra Kamins-
kienė. Ji pasakoja, jog informa-
cijos ieškantys, besikonsultuo-

jantys su paslaugų centro speci-
alistais, savivaldybės Socialinių 
paslaugų skyriaus darbuotojais 
NVO vadovai parengia geres-
nius projektus, kuriuos svarstant 
komisijai tiesiog nebelieka klau-
simų, ar lėšos planuojamos nau-
doti tikslingai, ar veiklos reika-
lingos. Siekiant padėti neįgalie-
siems, savivaldybėje rengiami 
susitikimai su neįgaliųjų NVO 
vadovais, neįgalieji konsultuoja-
mi individualiai.

A.Lašinskas taip pat pabrėžė, 
jog, sprendžiant problemas ir sie-
kiant užtikrinti geresnį neįgalių-
jų poreikių tenkinimą rajone, tu-
rėtų pasistengti ir pačios neįga-
liųjų NVO – jos turėtų bendra-
darbiauti. Pasak vedėjo, kol kas 
draugiškumo tarp organizacijų 
trūksta. Galbūt jo bus siekiama 
steigiant savivaldybėje Neįga-
liųjų reikalų tarybą arba tiesiog 
reguliariai inicijuojant savival-
dybės atstovų ir neįgaliųjų NVO 
susitikimus.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ
Autorės nuotr.

Neįgaliųjų rūpesčiai rado 
atgarsį Seime

Aktyviausiai neįgaliųjų in-
teresus ginti ėmėsi Seimo na-
rys B.Bradauskas. Į jį kreipėsi ne 
tik Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugija, bet ir Lietuvos neį-
galiųjų draugijos (LND) pirmi-
ninkas Zigmantas Jančauskis. 
LND rašte akcentuojama, kad 
žemdirbystė Kaišiadorių neįga-
liesiems – labai svarbus užsiė-
mimas, jau turintis susiklosčiu-
sias tradicijas. Turėdami nuola-
tinį užsiėmimą neįgalieji gali re-
alizuoti save, įsitraukti į sociali-
nį gyvenimą, žinodami, kad jų 
darbo rezultatai ne tik naudingi, 
bet ir reikalingi. Kasmet jie orga-
nizuoja derliaus parodas ir „Ge-
rumo akcijas“, kurių metu lanko 
sunkiausią negalią turinčiuosius 
ir jiems dovanoja šviežių daržo-
vių. Kaišiadorių rajono neįga-
liųjų draugijos nariai globoja ir 
visus metus aprūpina daržovė-
mis 15 sunkiausias negalias tu-
rinčių žmonių. 

Tik prasidėjus Seimo rudens 
sesijai B.Bradauskas užregistra-

vo nutarimą, kuriuo Seimas tu-
rėtų įpareigoti Vyriausybę su-
stabdyti žemės sklypo 11,3 hek-
taro pardavimą Kaišiadorių ra-
jone, Žiežmarių seniūnijoje, Kie-
melių kaime, ir imtis priemo-
nių užtikrinti, kad minėto že-
mės sklypo nuoma būtų pratęs-
ta Kaišiadorių rajono neįgalių-
jų draugijai.

Seimo nutarimo 
neprireikė

Seimo nariai tokiam nutari-
mui po pateikimo pritarė, tačiau 
tolesnio jo svarstymo neprireikė. 
Viskas išsisprendė pačiuose Kai-
šiadoryse. 

Ne vienai valstybės institu-
cijai paraginus, Nacionalinės 
žemės tarnybos specialistės nu-
sprendė nuvykti į Kaišiadoris ir 
aptarti situaciją su visomis su-
interesuotomis šalimis. Į šį pa-
sitarimą atvyko ir Seimo narys 
B.Bradauskas. Pasak Kaišiado-
rių rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkės E.Varkalienės, vi-
siems susėdus prie bendro sta-
lo ir apsvarsčius susiklosčiu-
sią situaciją, neįgaliųjų dirba-
mą žemę norėjęs pirkti ūkinin-

kas A.Stasiūnas neprieštaravo, 
kad jam suprojektuotas žemės 
sklypas būtų pakeistas į kitą 
bendrame masyve esantį skly-
pą. Nacionalinės žemės tarny-
bos specialistės, B.Bradauskas 
ir A.Stasiūnas nuvyko į laisvos 
valstybinės žemės sklypą Me-
dinių Strėvininkų kaime. Jį ap-
žiūrėjęs ūkininkas atsisakė 11,3 
hektaro žemės sklypo Kieme-
lių kaime. 

E.Varkalienė neslepia, kad 
po konflikto neįgaliesiems dirb-
ti skirtos žemės gerokai padau-
gėjo. Svarstoma į žemdirbių gre-
tas priimti tokia veikla norinčius 
užsiimti pensininkus, išplėsti 
šioje žemėje auginamų kultūrų 
asortimentą (prisodinti aviečių, 
serbentų, įveisti sodą). Visi siū-
lymai bus atidžiai išnagrinėti ir 
Neįgaliųjų draugijos taryba pri-
ims sprendimą. 

Nors Kaišiadorių neįgalieji 
ir toliau galės užsiimti savo pa-
mėgta veikla, nuoskaudų širdy-
je liko. Dėl valstybės tarnybų po-
žiūrio į neįgalų žmogų, nesiskai-
tymo su juo, elementaraus žmo-
niškumo stygiaus.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Svarbiausia – nenuleisti galvos  
ir rankų

(atkelta  iš 1 psl.)

AB „Puntukas“ atstovas Tadas Sin-
kevičius pristatė techninės pagal-
bos priemones Švenčionių rajono 
neįgaliesiems.

Rasa Biekšienė konsultavo neįga-
liuosius medicininės reabilitacijos 
klausimais.

nio. Ji taip pat minėjo, kad gali-
ma tartis su mokslo įstaigomis ir 
konkrečiais studentais dėl gali-
mybės bent iš dalies apmokėti 
jų rezidentūrą ir taip užsitikrin-
ti, kad jie ilgiau padirbtų Šven-
čionių rajone. Kadangi reabili-
tologo nėra visame Švenčionių 
rajone, prie paieškų galėtų pri-
sidėti ir kitų rajono miestų PSPC 
vadovai.
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PIRMADIENĮ – PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LAbAs RyTAs, LIETu-
vA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LAbA DIENA, LIE-
TuvA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti Tv stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

baltijos Tv

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Neįgalieji pasaulyje

Suprato, jog gyvenimas 
nuostabus, ir juo mėgavosi

Frančeskas (Frenkas) Lentinis (1889–1966) gimė Italijos sa-
loje Sicilijoje, Rozolinio miestelyje. Jis buvo dvyliktas vai-
kas šeimoje ir gimė su keliais neišsivysčiusio tryliktojo bro-
lio – Siamo dvynio – organais. Nors vaikystėje Frenkas 
jautėsi atstumtas ir nereikalingas, sulaukęs brandos sukū-
rė šeimą, užaugino 4 sveikus vaikus ir vadino save laimin-
gu žmogumi.

Siamo dvynio „dovana“
Naujagimis Frančeskas pa-

saulį išvydo turėdamas tris ko-
jas ir 16 pirštų ant jų, taip pat 
išsivysčiusius 2 lyties organus. 
Trečia koja buvo 30 cm trum-
pesnė už kitas ir augo tiesiai iš 
stuburo. Be to, iš jos kelio išsi-
kišo deformuota ketvirtos ko-
jos pėda – nedidelė ir skausmin-
ga atauga su vieninteliu pirštu.

Lentinių šeimą susilaukus 
neįprasto palikuonio ištiko šo-
kas. Gydytojai lyg susitarę at-
sakydavo į juos besikreipusiems 
berniuko giminaičiams tą patį – 
operuoti būtų labai rizikinga ir 
vaikas greičiausiai liktų para-
lyžiuotas. Kol naujagimis buvo 
vystomas, jo išskirtinumą tėvai 
bandė maskuoti, o kai paaugo, 
nutarė atiduoti jį į prieglaudą. 
Kategoriškai prieš tokius planus 
nusiteikusi savo vaikų neturėju-
si Frančesko teta kelerius metus 
bandė auginti jį savo namuose, 
tačiau dar po kurio laiko neįga-
lių vaikų internato jis vis dėlto 
neišvengė. Tiesa, į prieglaudą 
atiduotas nebuvo.

Suprato, jog nėra 
nelaimingiausias

Frančeskas buvo ne pagal 
metus protingas ir sumanus, 
viską suprato ir labai sielojo-
si dėl to, jog yra kitoks nei visi 
ir kad net artimiausiems žmo-
nėms jis toks nereikalingas. Ta-
čiau, apsigyvenęs internate, jis, 
kad ir kaip būtų keista, ėmė 
jaustis geriau, mat suprato, jog 
yra laimingas žmogus. Aplink 
jį buvo daug nelaimingų vaikų, 
kuriems reikėjo nuolatinės prie-
žiūros ar slaugos: paralyžiuoti, 
akli, be rankų ar kojų. O jis net 
nesijautė esąs neįgalus, mat lan-
kė mokyklą, galėjo žaisti, laks-
tyti, net šokinėti su šokdyne. 
Netrukus išmoko plaukti, jodi-
nėti, važinėti dviračiu ir čiuož-
ti su pačiūžomis. Šis „praregė-
jimas“, suvokimas, jog jis nėra 
likimo nuskriaustas ir gali būti 
laimingas, iš esmės pakeitė jo 
gyvenimą.

Frančeskas tapo Frenku
Frančesko paauglystė suta-

po su didžiuoju Europos tautų 
kraustymusi į Ameriką, neap-
lenkė jis ir berniuko šeimos. Kar-
tu su kitais siciliečiais emigrantų 
garlaiviu plaukė ir Lentiniai. Jie 
pakeitė ne tik gyvenamąją šalį, 
kitoks tapo ir berniuko vardas – 
jis buvo pavadintas Frenku. Dar 
beplaukiant jį pastebėjo keli veik- 
lūs vyrukai, vėliau ėmę vienas 
per kitą siūlyti vyresniajam Len-
tiniui sūnaus darbo cirke kon-
traktus. Bet tėvas buvo neperkal-

bamas. Ko gero, prie to prisidėjo 
ir kaltės jausmas prieš sūnų dėl 
praeities skriaudų.

Frenko tėvai nutarė suteikti 
sūnui išsilavinimą. Jis baigė stu-
dijas universitete, mokėjo ketu-
rias užsienio kalbas, nusisekė ir 
jo asmeninis gyvenimas. Sulau-
kęs 30-ies jis vedė Terezę Miu-
rei, su ja susilaukė 4 sveikų vai-
kų ir užaugino juos dorais žmo-
nėmis. Ir tik būdamas brandaus 
amžiaus rimtai apsvarstė nuo pa-
auglystės jam pateikiamus pasiū-
lymus dirbti cirke. Pasvėręs visus 
„už“ ir „prieš“ jis nutarė išbandy-
ti savo jėgas.

Sužavėjo žiūrovus
Pirmasis Frenko pasirody-

mas sukėlė žiūrovų susižavėji-
mą, o netrukus jis tapo ameri-
kiečių numylėtiniu. Viskas dėl 
to, kad jis ne tik demonstravo 
savo fizinį kitoniškumą, kaip tai 
paprastai daro kiti cirko akto-
riai, turintys įvairių apsigimimų. 
Prieš pasirodydamas žiūrovams 

Frenkas išmoko žongliruoti, at-
likti akrobatinius triukus, gro-
ti įvairiais muzikos instrumen-
tais. Žiūrovai džiūgavo, kai jis, 
vaikštinėdamas po areną, trečiąja 
koja mušinėjo į viršų futbolo ka-
muolį, neleisdamas jam nukristi 
ant žemės. Po kelerių cirke pra-
leistų metų fizinis Frenko išskir-
tinumas užleido vietą jo sklei-
džiamam gerumui ir nuoširdu-
mui, mat būtent už tai žiūrovai 
jį mylėjo.

Nors cirko aktoriai daug 
draugiškesni, nei teatro, bet net ir 
čia konkurencijos sunku išveng-
ti. Tikra konkurencinė kova už-
virė tarp taip pat su trimis ko-
jomis gimusio ir amerikiečiams 
gerai pažįstamo cirko aktoriaus 
Džordžo Liperto ir Frenko. Tiesa, 
Džordžas nevaldė trečiosios savo 
kojos ir pasižymėjo ypač sudėtin-
gu charakteriu. O Frenkas „atsar-
gine“ koja nesinaudojo tik vaikš-
čiodamas, mat tai buvo nepatogu 
dėl jos trumpumo, bet dirbdamas 
nuolat tobulino atliekamus triu-
kus ir stebino žiūrovus.

Kiti cirko aktoriai jį sutiko 
draugiškai, nes jis buvo nuošir-
dus ir geras pašnekovas. Net kar-
tais įžūloki reporterių klausimai 
negalėdavo jo išmušti iš vėžių, 
suerzinti. Visi jie nuolat klausda-
vo dėl avalynės, o Frenkas atsa-
kydavo nuo dviejų porų liekan-
tį vieną batą atiduodantis viena-
kojui neįgaliam draugui. Apie 
savo išskirtinumą Frenkas atsi-
liepdavo filosofiškai, ironiškai ir 
šmaikščiai, pavyzdžiui, sakyda-
vo, jog turint tris kojas labai pa-
togu plaukti, mat viena atsto-
janti vairą.

Cirko „karalius“
Nuo pat pirmų darbo cirke 

dienų Frenkui prilipo „išsigimė-
lių karaliaus“ etiketė. Taip buvo 
rašoma net cirko skelbimuo-
se. Bet vėliau nejučia visi cirko 
aplinkos žmonės ėmė jį vadinti 
tiesiog „karaliumi“.

Cirkui Frenkas paskyrė 40 
savo gyvenimo metų ir prieš mir-
tį 1966-aisiais pasakė: „Supratau, 
kad gyvenimas yra nuostabus. Ir 
mėgavausi juo kaip galėdamas.“ 
Ir visą gyvenimą nepaliaudamas 
kartojo, jog žmogaus laimė nepri-
klauso nuo turimų kojų skaičiaus 
ar fizinio grožio, ją užtikrina tik 
žmogaus mąstymas.

Pagal www.repin.info parengė

Viktorija NORKAITĖ

Pasaulyje
Blogoms naujienoms 
jautrios tik moterys

Pasirodo, blogos naujienos, pa-
vyzdžiui, pranešimai apie žmogžu-
dystes, daro didelę įtaką moterų re-
akcijai į stresines situacijas. Kana-
dos mokslininkai atliko nedidelį ty-
rimą, kuriame dalyvavo 60 žmonių. 
Moterų, kurios prieš tai sužino blo-
gų naujienų, organizmai stresinėse 
situacijose gamina daugiau streso 
hormonų. Mokslininkai tyrimo daly-
viams davė skaityti laikraščių naujie-
nas apie nelaimes ir žmogžudystes 
arba neutralias istorijas, pavyzdžiui, 
apie filmų premjeras. Tuomet buvo 
atliekamas streso testas ir jo metu 
matuojamas streso hormono korti-
zolio lygis. Nustatyta, kad pačios blo-
gos naujienos streso hormono lygio 
nepadidino, bet šias naujienas skai-
čiusios moterys vėliau jautriau rea-
gavo į streso testą. Blogos naujie-
nos tokio poveikio vyrams nedarė. 

Valgysi šokoladą – 
būsi protingesnis
23-ose šalyse nustatytas stebė-

tinas ryšys tarp šokolado suvartoji-
mo vienam žmogui ir Nobelio pre-
mijos laureatų skaičiaus, tenkančio 
vienam gyventojui. Pasirodo, Švei-
carija, suvartojanti daugiausia šoko-
lado, turi ir daugiausia Nobelio pre-
mijos laimėtojų, tenkančių vienam 
gyventojui. JAV, Prancūzija ir Vokie-
tija yra viduryje, o Kinija, Japonija ir 
Brazilija – šio sąrašo apačioje. Išimtį 
iš šios taisyklės sudaro tik Švedija, kur 
vienas žmogus per metus suvartoja 
6,4 kg šokolado. Pagal skaičiavimus, 
šalis turėtų turėti 14 Nobelio premi-
jos laureatų, tačiau jų yra net 32. Gali 
būti, kad švedai yra ypač imlūs na-
šumą skatinančiam šokolado efek-
tui, spėja ekspertas. Tačiau gali būti ir 
taip, kad Nobelio premijas skirstan-
ti komisija pirmenybę teikia moks-
lininkams iš savo šalies.

Tačiau tyrėjai atkreipia dėmesį 
į tai, kad jų skaičiavimai remiasi vi-
dutiniu šokolado suvartojimu šaly-
se. Ar šokoladą valgo Nobelio pre-
mijos laureatai, nežinoma.  Nežino-
ma ir tai, kokį kiekį šio skanėsto tu-
rėtų suvalgyti žmogus, kad paste-
bimai padidintų savo šansus laimė-
ti Nobelio premiją.

Prarijo dantų  
šepetėlį

Kūdikio besilaukianti izraelie-
tė netyčia prarijo 25 cm ilgio dantų 
šepetėlį. Ji mėgino sumažinti niežu-
lį gerklėje ir dantų šepetėlis nuslydo 
giliai į ryklę. Dėl smarkių skausmų 
krūtinėje ji atsidūrė ligoninėje. Ka-
dangi moteris yra nėščia, ją gydy-
ti buvo ypač sudėtinga. Baiminda-
miesi dėl vaisiaus, medikai negalė-
jo jos peršviesti rentgeno aparatu ir 
todėl tiksliai nežinojo, kur yra dan-
tų šepetėlis. Pritaikius visišką narko-
zę, pacientei svetimkūnį pavyko iš-
traukti su kilpa.

Daugėja sergančiųjų 
depresija 

Pasaulio sveikatos organizaci-
ja paskelbė ataskaitą, kurioje teigia-
ma, kad nuo depresijos kenčia 350 
mln. žmonių visoje planetoje. Kaip 
rodo pasaulinis psichinės sveikatos 
tyrimas, atliktas 17-oje šalių, kas 20-
as žmogus praėjusiais metais sirgo 
depresija. Ataskaitoje taip pat pažy-
mima, kad dėl psichinių sutrikimų 
dažnai kenčia ir jaunimas. Moksli-
ninkų nuomone, depresija mažina 
darbingumą ir dažnai pasikartoja. 
Nustatyta, kad depresija pirmauja 
ir neįgalumo priežasčių sąraše, nes 
žmonės, kuriems diagnozuota ši 
liga, dažnai tampa nedarbingi. De-
presija kasmet suserga vis daugiau 
žmonių, ji neaplenkia nei neturtin-
gų, nei turtingų šalių.

Anek do tai

Bildukas

Šiuos anekdotus ELTA  
parengė pagal užsienio spaudą.

– Kai Robertas prarado visą 
savo turtą, neteko pusės draugų. 

– O kaip kita pusė?
– Kita pusė to dar nežino.

***
Moteris su nudegintom au-

sim ateina pas gydytoją. Šis 
klausia:

– Kaip tai nutiko?

– Lyginau lygintuvu, kai sus-
kambo telefonas. Užsisvajojusi 
lygintuvą pridėjau prie ausies

– O kodėl nudeginta ir an-
troji ausis?

– Norėjau išsikviesti greitąją.
***

Tomas guodžiasi draugui: 
– Mano mylimoji mano, kad 

esu pernelyg smalsus. 
– O iš ko ji apie tai sprendžia?
– Nežinau. Apie tai perskai-

čiau jos dienoraštyje...
***

Ūkininkas atostogauti atvy-

kusiam giminaičiui: 
– Rytais mus žadina gaidys. 
– Tai užstatykite jį dešimtai 

valandai.

Namų darbai sielai:
Kaip išvengti perdegimo? 

Jei atpažįstate pirmuosius 
perdegimo simptomus, proble-
mą įveikti galite paprastais stre-
so valdymo būdais ir poilsiu. 
Štai keli patarimai, padėsiantys 
išlaikyti pusiausvyrą:
• Rytą pradėkite neskubėda-

mi. Leiskite kūnui ir protui 
pabusti kartu. Nešokite iš lo-
vos, nepulkite į vonią, nesku-
bėkite išbėgti iš namų. Ver-
čiau pasveikinkite naują die-
ną pamąstydami apie ką nors 
malonaus, pagulėkite lovoje 
nors keletą minučių. 

• Atkreipkite dėmesį į darbo ir 
poilsio režimą. Pakoreguokite 
miego, mitybos įpročius. Re-
guliariai ilsėdamiesi ir valgy-
dami turėsite daugiau energi-
jos mėgstamai veiklai. 

• Nepersidirbkite, t.y. išmokite 
pasakyti „ne“, kai jūsų kūnas 
to prašo. 

• Į savo kasdienę rutiną įtrauki-
te įvairesnių veiklų – susitiki-
mų su draugais, knygų skai-
tymo, pasivaikščiojimų ir t.t.
Ką daryti, jei jaučiate, kad 
perdegimas jau įsisenėjo? 

Turite suprasti, jog įprastai 
psichinei ir fizinei sveikatai at-

gauti gali prireikti daugiau lai-
ko. Jums derėtų iš naujo įvertin-
ti ir susidėlioti savo prioritetus, 
rasti laiko sau. Į savo psichologi-
nę būseną žiūrėkite rimtai ir ją 
vertinkite atsakingai. Štai kele-
tas patarimų judant tikslo link:
• Skirkite laiko poilsiui ir objek-

tyviai įvertinę atsisakykite 
visų įsipareigojimų ir veiklų, 
kurių tik galite. Jums reikia 
laiko atsigauti. 

• Paprastai perdegimą lydi ir 
ryšių su draugais, šeima truk-
džiai. Natūralu, nes ir likusį 
nedidelį energijos kiekį nori-
si išnaudoti, rodos, svarbesnei 
veiklai. Drąsiai kreipkitės pa-
galbos į artimuosius, pasikal-
bėkite apie tai, kaip jaučiatės, 
drauge paieškokite išeities. 

• Permąstykite savo gyvenimo 
prioritetus. Iš naujo apsvars-
tykite savo tikslus, viltis ir 
svajones. Ar jūs esate ten, kur 
iš tiesų norite būti? Galbūt ši 
situacija yra puikus paskati-
nimas viską pakeisti? 

Atminkite, kad visi nešamės 
po žiburį, kuris apšviečia ne tik 
mus, bet tą šviesą skleidžia ir 
aplinkiniams. Todėl verta sau-
goti kiekvieną spindulį. Ne-
perdekite. 

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Perdegimas
(atkelta  iš 4 psl.)

***
Susitinka du aiškiaregiai. 

Vienas sako kitam: 
– Tu gyveni gerai, o kaip gy-

venu aš? 
***

– Kur atostogavote?
– Tenerifėje. 
– O kur ji yra?
– Neįsivaizduoju, mes skrido-

me lėktuvu.
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Miniatiūros

Prie kūrybos 
šaltinio

„Miško daktaras“.                                                                                      Egidijaus Skipario nuotr.

Į devintąją klasę sugužėjome 
iš dviejų aštuntųjų, jas sujungus. 
Vėl naujas kolektyvas, nauja au-
klėtoja – griežtoji chemikė. Peda-
goginių mokslų neragavusi, bu-
vusi farmacininkė. Labai graži ir 
elegantiška. Sako, norėjusi tapti 
aktore, bet giminės neleidę. Skli-
do kalbos apie jos dvarininkišką 
kilmę. Iš kitų mokytojų išsiskyrė 
savo laikysena ir elgesiu. Moki-
niai ją gerbė, didžiavosi tapę jos 
auklėtiniais.

Turime naują rusų kalbos 
mokytoją – tik ką iškeptą jauną-
ją specialistę iš Minsko pedago-
ginio instituto, nemokančią nė 
žodžio mūsiškai. Sutikome ją 
džiugiai. Ji irgi žvelgė į mus su 
miela šypsena veide. Per pamo-
kas kalbinome savo rusistę lie-
tuviškai, nepiktai pasišaipydami 
iš jos tarties. O ji su jaunatvišku 
užsidegimu mokė mus taisyk- 
lingos rusų kalbos.

Tėvai surado man kamba-
rį pas naują šeimininkę mies-
telio pakrašty, keistu pavadini-
mu ,,Padurpinyčys“. Tas pava-
dinimas, matyt, kilęs nuo tar-
miško žodžio ,,durpinyčia“ (pel-
kė). Ant paties jos kranto stovė-
jo mažytis namelis, kurio dvie-
juose kambarėliuose vos išsite-
kome mes su šeimininke, o už 
sienos, kamaraitėje – jos ožkelė. 
Pelkei patvinus vanduo plūsda-
vo į kiemelį, kartais liedavosi ir 
į kamarėlę, baugindamas ožky-
tę. Šiai ėmus gailiai mekenti, šei-
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Padurpinyčys

mininkė gąsčiodavo, kad van-
duo neapsemtų mūsų kamba-
rėlių grindų.

Su šeimininke netrukome 
susidraugauti. Abi mėgome 
skaityti knygas, o perskaičiusios 
dalijomės įspūdžiais. Ta jaunys-
tėje buvusi labai graži moteris 
didžiulėmis mėlynomis akimis 
ir akinančia šypsena mokė mane 
burti kortomis, dėlioti iš jų pas-
jansą ir visokių etiketo vingry-
bių. Mat prieš karą Kaune ji tar-
navo pas ministrus ir buvo pri-
sižiūrėjusi, kaip elgiasi aukštuo-
menės ponios ir panelės. Šeimi-
ninkės vyras jau dešimtus me-
tus sėdėjo kalėjime už pagalbą 
naciams šaudant žydus. Jį, bu-
vusį gražuolį policininką, šeimi-
ninkė tebemylėjo lig šiol ir kant- 
riai laukė sugrįžtančio. Ir vieną 
gražų ankstyvo pavasario rytą 
kalinys pravėrė mūsų namelio 
duris. Nesunku suprasti, kas 
dėjosi tos moters širdy. Tačiau 
šeimininkės džiaugsmas išblė-
so, vos tik jis prisipažino turįs 
kalėjime su gruzine sugyven-
tą dukterį ir pasikabino ant sie-
nos jų nuotrauką. Dviejų pie- 
tietiško grožio moterų akys 
įdėmiai žvelgė į mus ir atrodė, 
kad jos seka kiekvieną namiš-
kių žingsnį.

Atvykėlis namais bodėjosi. 
Vakarais išeidavo gerti ir grįž-
davo apie vidurnaktį, ant viso 
Padurpinyčio plėšdamas dainą: 
„Pilkieji Lietuvos arimai / gal 

gailisi tavęs,/ kai pasisotinęs gru-
zinas / tave kitam paves.“ Aukš-
ta, pakumpusi jo figūra, linguo-
janti į dainos taktą, mėnulio ap-
šviestoje pelkės pakrantėje atro-
dė lyg šmėkla, nežinia iš kur at-
klydusi ir ko ieškanti naktyje. 
Šeimininkė dūsavo užsidariu-
si savo kambarėlyje. Lyg viso to 
dar būtų negana, jos išsiilgtasis 
vyras netruko įsimylėti mano 
draugę. Pasislėpęs už užuolai-
dos, stebeilydavo į ją, atėjusią 
pasisemti vandens iš mūsų šuli-
nio. Ji gyveno naujai pastatyta-
me name ir savo šulinio dar ne-
turėjo. Skaisčiaveidės šešioliki-
nės mergaitės grožis vedė iš pro-
to tą vėtytą ir mėtytą „jaunikį“.

Tapome suaugusiųjų gyveni-
mo dramų žiūrovėmis. Jos vyko 
greta, kartais net užgoždamos 
mūsų mokyklinius rūpesčius. 
Norėjosi matyti daugiau šviesos, 
tyrumo, būti kuo toliau nuo tos 
pelkės, tos „durpinyčios“, su ku-
ria taip nederėjo mūsų jaunys-
tės svajonės.

Baigusi devintąją klasę Pa-
durpinyčyje daugiau niekada 
nesilankiau. Tą vasarą mums, 
kaimietukėms, mokykla įsteigė 
bendrabutį ir prasidėjus auksi-
niam rudeniui apsigyvenome 
jaukiame mediniame name su 
keliais miegamaisiais ir atskiru 
pamokų ruošos kambariu. Pasi-
nėrėme į mokyklinį gyvenimą.

Gražina DAUGINIENĖ
Vilnius

Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

o

„Bičiulystės“ bičiulių  
posmai

* * *
Aš myliu rudenį,
Nostalgiškai pakvipusį kaštonais
Kai gervių klyksmas aidi iš toli.
Aš myliu rudenį –
Paklydusias mintis rytojuj,
Kai krintančias žvaigždes regi.
Aš myliu rudenį – 
Be galo kaprizingą, kartais liūdną,
Bet visad kupiną šviesių aistrų.

* * *
Rangos šalti žalčiai –
Tavo mintys,
Gerumo nematę.
Išeini.
Pareini.
Keliai,
Išmatuoti septynmyliais batais.

Sugrįžimai nebūna lengvi.
Išėjimai nebūna gražūs.
O paskui...
Susirangę šalti žalčiai –
Purvini net septynmyliai batai.

* * *
Rudenėja...
Vis retėja laiškai ir skambučiai.
Rudenėja...
Ilgesys vis gilyn ir gilyn...
Rudenėja...
Šaltas lašas nurieda per skruostą,
O gėla vis aitryn ir aitryn...
Rudenėja...
Ir nesudedi bluosto per naktį...
Ir šaltesnė tyla paryčiais...
Rudenėja...
Tik kodėl?..
Ar tikrai?..

* * *
Nesakyk –
Metai kalti,
Greitai bėga.
Nesakyk –
Pavargau, negaliu.
Juk dar šitiek dienų
Teks pavyti.
Juk dar šitiek darbų didelių.
Juk dar meilė tavy.
Ir aistra begalinė – 
Padarytum laimingą bet ką.
Tegul graužiasi tie,
Kur kadaise pro šalį praėjo.
Tegul paverkia tie,
Pro kuriuos tu pati praėjai.

* * *
Lig šiol negyvenau.
Kažko tikrai nebuvo.
Skraidino mane dienos.
Vis – ne pro tuos vartus.
Ir ne pro tas duris.
Kažko tikrai nebuvo.
Ir gyvenau kažkaip be polėkio.
Ir be gyvos ugnies.
Ir be vilties.
Kažko tikrai nebuvo.
Dabar žinau – 
Jau bus – 
Nes išeinu gyventi.
Aš niekam nesiteisinu.
Ir atleidimo neprašau –
Sugrįžti į save – aną – tikrai neverta...
Pasauli, tu priimk mane kitokią – 
Išeinančią gyventi.
Pasauli, pasitik mane –
Aš išeinu.
Aš išeinu kitaip gyventi.

Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai

Klaipėdos miesto neįgaliųjų 
draugijos pirmininkas Jonas Ta-
rasevičius neseniai šventė gar-
bingą 70-ies metų jubiliejų. To-
kios sukaktys dažnai paskatina 
pažvelgti į žmogaus nueitą ke-
lią, paliktus pėdsakus, nuveik-
tus gerus darbus. O jų – daugybė.

Džiugu, jog J.Tarasevičius 
– talentingas, išsilavinęs – tapo 
Klaipėdos miesto neįgaliųjų 

Jubiliejų įprasmina 
nuveikti darbai

draugijos pirmininku ir jau daug 
metų stengiasi, kad organizaci-
jos nariai gyventų geriau. Bū-
damas veiklus ir meniškas žmo-
gus jis trokšta, kad ir neįgalieji 
atrastų kūrybos džiaugsmą, kad 
mėgstama veikla praskaidrintų 
jų kasdieną.

Pirmininko iniciatyva drau-
gijoje nenuobodžiaujama. Čia 
nuolat repetuoja vokalinis an-

samblis „Pagairė“, vyksta šokių 
grupės „Domino“ užsiėmimai. 
Jau kelerius metus draugijoje vei-
kia literatų būrelis, kuriame skai-
tomos eilės, tariamasi, kalbama-
si, konsultuojamasi, ruošiamas 
dar vienas neįgaliųjų almana-
chas. Eiles kuria ir pats pirminin-
kas J.Tarasevičius, jos jau sudė-
tos į kelias knygeles. Po draugi-
jos stogu randa sau vietą ir neįga-
lieji, kuriuose rusena meno ugne-
lė – kas užsiima rankdarbiais, kas 
tapo, siuva, kas kitą mielą veiklą 
atranda. Daug malonumo ir nau-
dos suteikia žmonėms ir sporti-
niai užsiėmimai. Norintieji gali 
naudotis treniruokliais, dalyvauti 
bočios, smiginio, stalo teniso, šaš-
kių varžybose.

Atrodytų, tiek veiklos ir or-
ganizacinių rūpesčių turinčiam 
žmogui užsiėmimų pakak-
tų, bet prie to būtina paminė-
ti J.Tarasevičiaus pomėgį tapy-
bai. Jubiliejaus proga Klaipėdos 
apskrities I.Simonaitytės viešojo-
je bibliotekoje surengta jo darbų 
paroda. Jau daugelį metų pirmi-
ninko tapybos darbai džiugina į 
draugiją ateinančius neįgaliuo-
sius ir svečius, įvairiuose Lietu-
vos miestuose rengiamos jo pa-
veikslų parodos.

Jūratė BRAŽICKAJAJono Tarasevičiaus paveikslas.
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