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Šiame numeryje:

Įvairios techninės pagal-
bos priemonės neįgalia-
jam – tai galimybė bent 
šiek tiek negalią sumažin-
ti ir jaustis savarankiškes-
niam. Vienos jų – funk-
cinės lovos, vežimėliai, 
ramentai, lazdelės – yra 
įprastos ir gerai žinomos 
neįgaliesiems. Tačiau kar-
tais neįgalumas lemia iš-
skirtinius specialiuosius 
neįgaliojo poreikius ir jam 
prireikia ypatingos techni-
nės pagalbos priemonės. 
Tuomet ir iškyla klausi-
mas – kas tokią gali paga-
minti ir kur derėtų kreiptis.

(nukelta į 3 psl.)

Šie metai paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvu-
mo ir kartų solidarumo metais. Tai nebe pirmas kartas, 
kai įvardydamas, į ką vienais ar kitais metais visame se-
najame žemyne bus sutelkiamas dėmesys, Europos Par-
lamentas ragina atsigręžti į socialines problemas, ieškoti 
naujų, galbūt net netradicinių kelių joms spręsti. Buvusių 
skurdo ir socialinės atskirties, savanorystės metų estafe-
tę šiemet perėmę vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir 
kartų solidarumo metai – gera proga pažvelgti ir įvertinti 
ne tik kokias galimybes atveria ilgėjantis gyvenimas, bet 
ir kokios valstybės paramos reikia, kad garbaus amžiaus 
sulaukę senjorai, neįgalieji jaustųsi reikalingi ir naudin-
gi visuomenei. Apie tai kalbamės su Europos Parlamento 
nare Vilija BLINKEVIČIŪTE. 

Preimonė „gervė“ suteikė Arūnui Palioniui saviraiškos galimybę.

– Prasidėjo vyresnio amžiaus 
žmonių aktyvumo metai. Kodėl 
jie svarbūs ir reikalingi?

– Lietuvoje, kaip ir visoje Eu-
ropoje, žmonės gyvena vis il-
giau ir ilgiau. Per pastaruosius 50 
metų Europos Sąjungoje (ES) gy-
venimo trukmė pailgėjo 5 metais. 
Per ateinančius 50 metų mūsų 
vyrai ilgiau gyvens beveik 8, o 
moterys – 6,5 metų. Tiesa, atski-
rose ES valstybėse vyrų ir mote-
rų, taip pat ir vidutinė gyveni-
mo trukmė yra skirtinga. Ilgiau-
siai žmonės gyvena Ispanijoje, 
Vokietijoje, Italijoje. O štai Airi-
ja – jauna šalis, joje didžiausias 
gimstamumas.

Per pastaruosius 6-erius me-
tus Lietuvoje net 30 tūkstančių 
padaugėjo vyresnių kaip 80 metų 
žmonių. Tai labai daug, ypač tu-
rint omenyje, kad bendras gyven-
tojų skaičius mažėja. Tam įtakos 
turi ir gerėjanti gyvenimo koky-
bė, ir sveikatos priežiūra (nors 
kartais mes ja ir būnam nepaten-
kinti), ir bendras poreikis gyven-
ti` tvarkingiau, sveikiau. 

Nemaža dalis vyresniosios 
kartos – ties skurdo riba 

Deja, gimstamumo statistika 
visoje ES gerokai liūdnesnė. Šiek 
tiek geresnė padėtis, kaip minė-
jau, Airijoje. Lietuva yra šalia ES 
vidurkio. Jeigu dabar vienam vy-
resniam nei 65 metų, jau nedar-
bingo amžiaus žmogui ES tenka 
4 darbingo amžiaus žmonės, tai 
prognozuojama, kad po 50 metų 
vienam senjorui teks tik 2 darbin-
gi žmonės. Tai bus didelis spau-
dimas mūsų viešiesiems fi nan-
sams. Neišvengiamai didesnę 
dalį nuo bendro vidaus produk-
to turėsime skirti vyresnio am-
žiaus žmonių socialinei apsau-
gai, socialinėms paslaugoms, so-
cialinei paramai. Išaugs lėšų po-
reikis pensijoms, sveikatos prie-
žiūrai, kad tie žmonės galėtų 
normaliai gyventi. 

Todėl Europos Parlamentas, 
įvertindamas esamą demogra-
fi nę situaciją, pasiūlė visos ES 
mastu keistis informacija, dis-
kutuoti, ką jau dabar turime da-
ryti, kad vyresnio amžiaus žmo-
nėms, kurių nuolat daugėja (beje, 
kasmet vyresnių nei 65 metų am-

žiaus žmonių ES padaugėja po 2 
mln.), būtų sukurtos normalios 
sąlygos gyventi. 

Ypač turime atkreipti dėme-
sį į vyresnių žmonių užimtumą 
– nes vėliname pensinį amžių, į 
pensijų dydį – ar jos pakanka-
mos išgyventi, patenkinti nor-
malius poreikius, sveikatos prie-
žiūrą – ar jos paslaugos prieina-
mos ir kokybiškos, kultūrinę sa-
viraišką – ar visi senjorai gali at-
vykti į knygų mugę ir nusipirk-
ti brangiai kainuojančią knygą.

– Kad ir kaip pavadintume 
vienus ar kitus metus, jų sėkmė 
priklauso nuo visuomenės po-
žiūrio, jos dėmesio šiems rei-
kalams. 

– Iš tiesų vienokie ar kitokie 
metai skelbiami ne tam, kad iš-
spręstų visas problemas, o kad 
įvairių lygių politikai, vykdo-
moji valdžia priimtų tam tikrus 
sprendimus ateičiai. Ir tai, kad 
jaunimas būtų solidarus ir su-
prastų, kad tie žmonės, kuriems 
dabar 70–80 metų, sunkiai dirbo 
ir užsidirbo senatvei, todėl dabar 
turi solidariai pasidalyti su savo 
seneliais. 

Prieš savaitę buvau Mari-
jampolėje. Specialiai aplankiau 
socialinių paslaugų instituci-
ją vyresniems žmonėms ir no-
riu pasidžiaugti, kad net ekono-
mikos, fi nansų krizės metu, kai 
lėšų viskam nepakanka, savival-
dybė atranda pinigų ir neužda-
ro socialinių paslaugų institucijų, 
plėtoja jose teikiamas paslaugas. 
Žinoma, norėtųsi, kad jų būtų 

Europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė mielai bendrauja su senjorais.                                                    Aldonos Milieškienės nuotr. Būtina domėtis 
naujovėmis

Pasak Druskininkų savival-
dybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėjos Violetos Grigorie-
nės, jų bendruomenė – nedidelė, 
jai tepriklauso 2 seniūnijos, tad 
gyventojų poreikius savivaldybė 
gerai žino. Asmeniškai čia pažįs-
tami ir neįgalieji, ypač jaunesnio 
amžiaus, aktyvesni. Deja, neabe-
jinga savo bendruomenės porei-
kiams savivaldybė ne visada gali 
rasti tinkamą sprendimą neįga-
liųjų problemoms, mat tam rei-
kia specifi nių žinių apie konkre-
čią negalią, išmanymo apie tech-
ninės pagalbos priemonių nau-

joves. Neretai ypatingų specia-
liųjų poreikių turintis neįgalu-
sis būna iš kažkur sužinojęs, jog 
jam reikalingos techninės pagal-
bos priemonės sukurtos ir nau-
dojamos, bet kur derėtų kreip-
tis – nežinia. Norinorėdama ir 
geriau informuoti pačius neį-
galiuosius bei jų artimuosius, 
ir gauti reikalingų darbui žinių, 
Druskininkų savivaldybė orga-
nizuoja susitikimus su įvairių 
techninės pagalbos priemonių 
gamintojais ir platintojais. Pa-
sak V.Grigorienės, taip konkre-
čiai žinantis, kokios pagalbinės 
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  Fizinę negalią turintiems 
ir tiems, kam sunku 
susilenkti apsiauti batus.
  Šaukštas tvirtinamas 
prie lazdelės ar ramento, 
valdomas gnybtais.
  Vaikštant šaukštas 
užlenkiamas.
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Justinas Marcinkevičius dažnai kartodavo, kad Lie-
tuva – agrarinės kultūros šalis. Ta kultūra jam buvo be 
galo brangi, jis laikė save jos žmogumi. Poeto lyrikoje 
nuolat pasigirsta tartum raktiniai, tinkamiausi minčiai 
išlaisvinti, sakraliniai žodžiai: žemė, medis, paukštis, 
duona ir, žinoma, – Tėvynė, Lietuva. Gyvendamas Vil-
niuje poetas kaimo ilgėjosi, mintimis nuolat grįždavo į 
gimtąjį Važatkiemį (Prienų r.). Jis jautė būtinybę aplan-
kyti tėviškę: „Man reikia ten būti. Reikia/ paglostyt te-
lyčią pernykščią./ Man reikia matyt, kaip riekia/ gyve-
nimą skalsiai ir šykščiai.“

Mūsų ūkininkai mokėjo gyventi taupiai, bet skal-
siai. O mes vis nesibaigiančios krizės laikais ar moka-
me gyventi ir vartoti taip, kad gėrybės būtų naudoja-
mos skalsiai?

Vartojimo kultūra – tai gebėjimas suvokti savo pro-
tinguosius poreikius ir rasti ekonomine bei dorovine 
prasme efektyviausius būdus jiems patenkinti. Asme-
nybę nuo pat kūdikystės formuoja daiktinė aplinka, 
kasdienis gyvenimas. Mūsų asmeninio ir visuomeni-
nio gyvenimo normos glaudžiai susijusios: niekad vi-
suomeninio turto netausos tas, kuris išaugo po kiauru 
nuosavu stogu. Jei žmogus nemoka tinkamai naudo-
tis daiktais, stokoja vartojimo kultūros, jis tampa nuo 
jų priklausomas.

Visapusiškam asmenybės ugdymui trukdo tiek ma-
terialinių gėrybių trūkumas, tiek jų perteklius. Todėl šia 
prasme palankiausia yra vidurinio visuomenės sluoks-
nio piliečių padėtis. Gaila, kad mūsų krašte jie nyksta, 
visuomenė poliarizuojasi į turtuolius ir vargšus.

Kasmet išmetame daugybę daiktų, nes su jais netin-
kamai elgiamės. Antra vertus, sugedus buitinei techni-
kai, vis sunkiau rasti jai taisyklą, o ir meistrai dažniau-
siai pataria mesti lauk seną prietaisą ir pirkti naują. Mo-
kėjimas gyventi gražiai, ekonomiškai, derinti materia-
lines ir estetines vertybes, teisingai pasirinkti ir nau-
doti daiktus, kad jie teiktų džiaugsmo ir ilgai tarnau-
tų, bet nebūti priklausomam nuo jų – žmogaus gyve-
nime labai svarbu.

Vartojimo kultūrą reikia ugdyti. Reklama atkakliai 
nori įteigti: nepirksi, nevartosi naujų produktų – būsi 
antrarūšis, nešiuolaikiškas, atsilikęs. Tokiam psicholo-
giniam spaudimui atsispiria tik stiprų stuburą turintys 
žmonės. Jaunimas pasiduoda greičiau. Vaistų ir maisto 
papildų reklama mūsų krašte peržengė padorumo ri-
bas. Pašto dėžutės užgrūstos spalvotais, ant kreidinio 
popieriaus atspausdintais reklaminiais leidiniais. Tas 
pats ir per televiziją. Farmacijos kompanijos supranta: 
lašas po lašo ir akmenį pratašo. Sveikata žmogui bran-
giausias turtas ir nerimas, reklamos paskatintas, jį varo į 
vaistines. Vien praėjusiais 2011 metais mūsų krašte buvo 
parduota maisto papildų už daugiau kaip 170 mln. litų. 
Tyrimai įrodė, kad maisto papildai žmonėms sveikatos 
neprideda, o netinkamai vartojami gali rimtai pakenk-
ti. Net žemdirbiai be dirvožemio tyrimų trąšų neberia 
į dirvą, o į savo organizmą mes „terpiame“ vaistus ir 
maisto papildus visai neįsitikinę jų reikalingumu, pa-
sikliaudami tik komercine reklama arba nuogirdomis.

Troleibuse atsisėdau patogioje vietoje: prieš mane 
reklaminis ekranas. Jame skaitau: filtrai gadina vande-
nį. Štai tau, kad nori! Tiek reklamuota, tiek prisipirkta 
gerų ir dar tobulesnių filtrų tam, kad sau pakenktum? 
Dar viena naujiena – fiziologiniai masajų batai. Jie gydo 
celiulitą, lieknina, slopina skausmus ir yra labai brangūs. 
Kiek laiko prireiks kol išgirsime, jog ir jie kenkia svei-
katai? Gal taip ir nebus, bet jei taip ir atsitiktų – nenu-
stebtume, juk jau prie tokių dalykų pripratome. Ne be 
reikalo Just. Marcinkevičius rašo: ,,Matyt, yra ,,kolekty-
vinė pasąmonė", kitaip kuo paaiškinsi masinės psicho-
zės reiškinius?" Stokodami vartojimo kultūros, nuolat 
pasiduodami masinei pirkimo psichozei, skalsių pini-
gų niekuomet neturėsime.

Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Ar mokame gyventi 
skalsiai?

Trakų r.:

Apie tai, 
kas 

jaudina

Šiaulių r.:

Draugija įsigijo automobilį

 Laiškelyje „Bičiulys-
tei“ Garliavos neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė Aldo-
na Grikietienė papasakojo 
apie smagią žiemos išvary-
mo šventę, kurioje dalyvavo 
organizacijos nariai.

Garliavos neįgaliųjų 
draugijos dainos ansam-
blio „Šarma“ daininin-
kai vasario 21 d. susirin-
ko švęsti tradicinę lietu-
vių šventę – Užgavėnes. 
Kokia gi šventė be gausy-
bės blynų – jais pasirūpi-
no patys neįgalieji. Žinia, 
Užgavėnės neįsivaizduo-
jamos ir be kaukių, tad 
draugijos tarybos narė 
Bronė Domantienė, atsa-
kinga už kultūrinę veik- 
lą, parinko literatūros kū-

Užgavėnės su daina ir blynaisGarliava:

Trakų rajono neįgalių-
jų draugija įsigijo automo-
bilį, kuriuo savo nariams 
galės teikti transporto pas-
laugas. 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugija ir jos asocijuoto-
sios narės pagal panaudos 
sutartį iš Neįgaliųjų reika-
lų departamento yra gavu-
sios 27 neįgaliesiems vež-
ti pritaikytus autobusiu-
kus. Kitos draugijos trans-
porto paslaugas neįgalie-
siems teikia įvairiais bū-
dais – naudojasi organiza-
cijos narių automobiliais, 
sudarydamos su jais pa-
naudos sutartis, stengia-
si pačios įsigyti transpor-
to priemonę. Trejus metus 
organizacijos nusipirktu 
7-viečiu automobiliu SEAT 
Alhambra naudojosi ir Tra-
kų rajono neįgaliųjų drau-
gija. Tačiau, pasak pirmi-
ninkės Rimos Kaliukevi-
čiūtės, pastaruoju metu jis 
pradėjo labai gesti, o jo re-
montas reikalavo didelių 
investicijų. Draugijos ta-
ryba nutarė šį automobi-
lį parduoti ir įsigyti kitą – 
naujesnį, ekonomiškesnį. 

Transporto priemo-
nės draugijai labai reikia. 

Pasak R.Kaliukevičiūtės, 
pernai apie 20 organizaci-
jos narių buvo teikiamos 
nuolatinės transporto pa-
slaugos: neįgalieji vežami 
į gydymo, reabilitacijos įs-
taigas Trakuose, Vilniuje. 
Automobiliu taip pat išve-
žiojami iš „Maisto banko“ 
gauti produktai, labdara. 

Renkantis kitą automo-
bilį, jam buvo keliami tam 
tikri reikalavimai: jis irgi 
turėjo būti 7-vietis (tokiu 
į apžiūras, pasirodymus 
gali vykti draugijos humo-
ro grupė „Širdagraužis“), 
jame turėjo būti įrengta 90 
laipsnių kampu besisukio-
janti priekinė sėdyne, kad į 

 „Bičiulystei“ atsiųs-
tame laiškelyje Šiaulių ra-
jono neįgaliųjų draugijos 
Žadžiūnų padalinio vadovė 
Vanda Drimeikienė papa-
sakojo apie nenutrūkstančią 
organizacijos darbščių na-
rių veiklą.

Bendrą darbščiųjų 
rankų būrelio veiklą šiuo 
metu sunku vykdyti, mat 
organizacijos patalpos ne-
šildomos, tad rankdarbių 
mėgėjos triūsia namuose. 
Jų  rankdarbiai draugėn 
sunešami tik įvairių ren-
ginių metu organizuoja-
moms parodėlėms.

Labiausiai darbelių 
kūrimu įvairiomis techni-
komis domisi organizaci-
jos narė Albina Bagdonie-

Nepaliauja kurti grožį

„Grybų karo“ veikėjais persirengę Garliavos neįgaliųjų draugijos ansamblio „Šarma“ nariai.

rinį – Just.Marcinkevi-
čiaus eiliuotą poemą vai-
kams „Grybų karas“, ku-
rios herojais ir tapo neį-

galieji. Poemos veikėjais 
persirengę „Šarmos“ an-
samblio dainininkai su-
vaidino nedidelį spektak- 

liuką, paskui padaina-
vo pagal poeto Just.Mar-
cinkevičiaus eiles sukur-
tų dainų.

jį būtų patogu persėsti ra-
teliais judančiam žmogui. 
Pasirinktas klasikinis ame-
rikietiškas autobusiukas 
Kraisler Voyager. Jis įsigytas 
už draugijos lėšas, kurios, 
pasak R.Kaliukevičiūtės, 
sukauptos iš neįgaliųjų 
priemokų už organizacijos 
jiems teikiamas paslaugas. 
Tarybos spendimu skalbi-
mas čia įkainotas 2 Lt/kg, 
masažas – 5 Lt/paslaugą, 
transportas – 60 ct/km. Ne-
mažą dalį pinigų draugija 
gavo pardavusi anksčiau 
turėtą automobilį.

Kraisler Voyager vairuos 
neįgalus draugijos narys 
Romualdas Kerdokas. Pu-
sei metų vyriškį draugijoje 
buvo įdarbinusi darbo bir-
ža, tačiau vasario pabaigo-
je baigėsi darbo sutarties 
terminas. Nuo kovo atly-
gis vairuotojui bus moka-
mas iš socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje pro-
jekto lėšų, kuriam įgyven-
dinti Trakų rajono savival-
dybė skyrė 67 tūkst. litų. 

Skirmantė SKARULYTĖ

nė. Ji mezga virbalais, ne-
ria vąšeliu, siuva raganas, 
daro įvairias gėles, vazeles 
iš medžio ir kt. Pro jos įdė-
mias akis nepraslysta nie-

kas, ką galima „prikelti“ 
antram gyvenimui – per-
daryti, perkurti. Bėgant 
laikui darbštuolei kyla 
vis naujų idėjų, taip gims-

Rankdarbiai mėgsta-
mi ir Šiaulių rajono ne-
įgaliųjų draugijos Meš-
kuičių padalinyje. Darbš-
čiųjų rankų būreliui čia 
vadovauja Filomena 
Morkūnienė. Ji jo daly-
vėms paaiškina, kaip nu-
megzti įvairius mezgi-
nius: šlepetes, viščiukus, 
raštuotas pirštines ir kt. 
Meškuitiškės ne tik ku-
ria grožį, bet ir pasirūpi-
na šiltais praktiškais da-
lykėliais.

Rankdarbius mėgstančios meškuitiškės su mokytoja Filo-
mena Morkūniene (antra iš dešinės).

ta įdomių darbelių. Žino-
ma, būna dienų, kai ir ada-
tą sunku suvaldyti, tačiau 
rankų nuleisti darbšti mo-
teris nė nemano.

Kęstas Noreika dažnai naudojasi draugijos teikiamomis trans-
porto paslaugomis.
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Žagarės (Joniškio r.) neįga-
liųjų klubas „Vyšnelė“, vado-
vaujamas Irmos Janušienės, su-
kvietė į draugystės vakarą Ža-
garės miesto ir seniūnijos nevy-
riausybines organizacijas susi-
pažinti ir pabūti kartu. Į orga-
nizatorių kvietimą atsiliepė Ža-
garės senjorai iš klubo „Švė-
tė“, Žagarės miesto bendruo-
menė „Veidė“, Žiurių, Dauk-
šių, Gaižaičių kaimų bendruo-
menės ir svečiai iš kaimyninės 
Skaistgirio seniūnijos – Skaist-
girio miestelio bendruomenė. 
Visi dalyviai ruošė programas, 
prisistatymus, dainavo dainas, 
atsinešė ir išradingai paruoš-
tų vaišių.

Pasak renginio sumanytojos 
I.Janušienės, šią idėją ji brandi-
no nuo klubo įkūrimo. Jau daug 
metų panašūs renginiai organi-
zuojami tarp neįgaliųjų klubų. 
Neįgalieji kartu padainuoja, pa-
sikeičia mintimis, bet visada no-
rėjosi, kad dalyvautų daugiau 
įvairių organizacijų, bendruo-
menių. Būtent tai šiemet ir buvo 
padaryta. Tokių draugystės va-
karų teigė pasigedusi ir skaist-
girietė Stanislava Kaikarienė.

Susirinkusieji stebino vieni 
kitus savo išmone. Štai „Vyš-
nelės“ moterys iš vaisių sudė-
jo įspūdingą širdelę, o „Veidės“ 
vadovas Stanislovas Makavec-
kas parodė kolektyvo padary-
tą įvairiaspalvių širdelių vėri-
nį iš daržovių ir vaisių. Dauk-
šiečiai, vadovaujami Teresės 
Rakštienės, nustebino patieka-
lų įvairove, o „Švėtės“ vadovas 
Juozas Kazlauskas didžiavosi 
kolektyvo moterų iškeptu tor-
tu. Jiems nenusileido ir Žiurių 
kaimo bendruomenės šeiminin-
kės, vadovaujamos Dženės Ja-
nušauskienės, taip pat atsive-
žusios tortą. Įspūdingiausiai 
paruoštu vaišių stalu pripažin-
tas Gaižaičių kaimo bendruo-
menės, vadovaujamos Laimos 
Petkauskienės. Skaistgiriečiai į 

Susipažinimo ir draugystės 
vakaras

(atkelta  iš 1 psl.)

Kaip ir kiekvieną ketvirtadie-
nį, padėjusi į šalį mezginį, par-
sinešu patį geriausią savo drau-
gą „Bičiulystę“. Skaityti prade-
du visuomet nuo pabaigos. Aki-
mis geriu jūsų, mieli bičiuliai, žo-
džius ir pagalvoju – ne vienos 
dienos tai mintys. Tie grynuo-
liai turi būti gludinami metų me-
tus... Trečiajame puslapyje randu 
straipsniuką – „Naujas konkur-
sas!“ Mintimis pamažu grimz-
tu į tą tolimą laiką, kai pirmą-
kart susidūriau su negalia. Vi-
sada buvau sveika, pilna siekių 
ir svajonių.

Ištekėjau. Laukėme vaike-
lio ir atrodė, kad pasaulis – tik 
mums... Deja, dukrytės atėjimas 
į šį pasaulį vos nevirto amžinu 
mano išėjimu...

Buvau labai silpna. Verkiau. 
Negalėjau su tuo susitaikyti. 
Sveikau, tačiau tiek jėgų, kiek 
anksčiau, jau niekada neturė-

jau. Kažkam esu be galo dėkin-
ga už kraują, kuris teka mano 
gyslomis. 

Bėgo metai. Sveikata ėjo vis 
prastyn, sulaukusi vos 30-ies, 
tapau neįgali. Gėdijausi, maišta-
vau, kol pagaliau atradau tiesą, 
kad viskas, kas mums gyvenime 
yra duota, duota neatsitiktinai, o 
tam, kad tobulėtume, atrastume 
tai, kas svarbiausia. 

Bėgantis laikas, žinoma, ne-
pridėjo sveikatos. Šiandien, bū-
dama vidutinio amžiaus, jau ne-
galiu džiaugtis vienais ar kitais 
dalykais. Tačiau mintimis keliau-
dama per tuos metus jaučiu, kaip 
šiluma užlieja krūtinę. Prisime-
nu, kiek nepaprastų žmonių teko 
sutikti ligoninėse ir sanatorijose. 
Iš jų sėmiausi jėgų, mokiausi ne-
pasiduoti. 

Sakoma, kad neįgalus žmo-
gus gali nuveikti gyvenime daug 
daugiau negu sveikasis. Negalia 

išmokė mane branginti žmonių 
tarpusavio santykius. Vertinti 
tai, ką turime šalia savęs. Sako-
ma, kad žmogų nelaimėje pažin-
si. Pati patyriau šių žodžių pras-
mę ir teisingumą. 

Šiandieną jau esu susidrau-
gavusi su savo ligomis ir nega-
lia. Jau galiu ištiesti jai ranką, 
nes šalia manęs yra nepaprastų 
žmonių, kurie net nesuabejoda-
mi aukojasi ir padeda. Tarytum 
tai būtų gyvenimo norma. Labai 
branginu šiuos žmones. Jie nie-
kada nepabrėžia mano negalios. 
Gal tik dažniau apkabina, gal tik 
dažniau dovanoja šypsenas ir gė-
lių žiedus. Mano mieli ir bran-
gūs bičiuliai, ačiū jums jau vien 
už tai, kad esate. Ir ačiū likimui, 
kurio padedama gerai išmokau 
gyvenimo pamokas. Stiprybės 
jums visiems ir sveikatos.

Zita VALEIKIENĖ
Veisiejai, Lazdijų r.

daugiau, norėtųsi, kad socialinių 
darbuotojų krūviai būtų mažes-
ni, kad jų atlyginimai būtų ge-
resni, nes jie dirba labai sunkiai. 

Tačiau yra ne tik gerų, bet ir 
blogų pavyzdžių. Skaudžiau-
sia, kad Lietuvoje nemažai vy-
resnio amžiaus žmonių gyvena 
ties skurdo riba, nes per mažos 
jų pensijos. Jie daug ko negali sau 
leisti, ne visada gali išgyventi, 
nes, sumokėjus už butą, nekas te-
lieka. Tai problemos, į kurias turi-
me atkreipti dėmesį, jas įvertinti.

– Itin sudėtinga pensinio am-
žiaus neįgaliųjų padėtis. Šio am-
žiaus sulaukusiesiems Neįgalu-
mo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba (NDNT) dažnai net ne-
nustato specialiųjų poreikių. Ne-
įgalieji jaučiasi stumiami į vi-
sišką užribį. 

– Nors vis daugiau žmonių 
sulaukia ir 70, ir 80 metų, tai ne-
reiškia, kad jų sveikata pagerė-
jo. Atvirkščiai – jiems atsiranda 
daugiau specialiųjų poreikių, 
kuriems patenkinti turi būti su-
darytos tam tikros sąlygos: gal-
būt skiriamos techninės pagal-
bos priemonės, galbūt – nuola-
tinė priežiūra, jeigu žmogus ne-
gali pats savęs apsitarnauti, nusi-
prausti, nusipirkti valgyti ir pan. 
Ir kad patenkintų šiuos elemen-
tarius poreikius, jam nepakanka 
tos pensijos, kurią gauna. Tau-
pyti tokių žmonių sąskaita – per 
žiauru. Ir tikrai to neturėtų būti. 

Nesakau, kad nėra piktnau-
džiavimo. Jo pasitaiko visose 
srityse. Bet tai nereiškia, kad iš 
karto reikia keisti tvarką ir atim-
ti išmokas tik dėl to, kad kažkur 
šaukštas deguto sugadino me-
daus statinę, kad yra vienas kitas 
blogas pavyzdys. Tuo negalima 
vadovautis. Pasmerkta ta visuo-
menė, kuri taupo sunkiai sergan-
čio neįgalaus žmogaus sąskaita.

– Tikriausiai girdėjote apie 
plačiai nuskambėjusius atvejus, 
kai NDNT, užuot neįgaliesiems 
pakartotinai nustačiusi priežiū-
ros (pagalbos) specialųjį porei-
kį, niekada gyvenime nevairavu-
siems 74-erių ar 67-erių metų ne-
įgaliesiems pasiūlė kompensaci-
ją automobiliui įsigyti...

– Perskaičiusi apie tai spau-
doje, pagalvojau: „Išsikraustė iš 
proto.“ Tokie sprendimai priima-
mi net nesuvokiant, kad tai įžei-
džia žmogų.

Man visada labai norėjosi ir 
tebesinori keisti požiūrį į socia-
linės apsaugos, įvairių paslaugų 
ir paramos reikalingus žmones. 
Kai dirbau Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijoje, mes ko-
vojome, įrodinėjome – argumen-
tais, savo ir kitų ES šalių pavyz-
džiais, kad mūsų žmogus, visą 
gyvenimą dirbęs, negali išgy-
venti iš pensijos, negali išeiti iš 
savo namų, kad jis pasmerktas 
merdėti prie lango. Todėl ne-
galiu sutikti, kai girdžiu sakant, 
kad labai daug lėšų buvo ski-
riama pašalpoms, pensijoms, 
kitoms išmokoms. Pabandyki-
te išgyventi, esant dabartinėms 
kainoms, už 600–700 litų ir tada 
man priekaištaukite. 

Nė viena iš 27 ES valstybių, 
išskyrus Lietuvą, nesumažino 
pensijų. Mūsų pensijos – vienos 
mažiausių. Mažesnes gauna tik 
rumunai ir bulgarai. Latvių pen-
sija didesnė maždaug 140, estų – 
daugiau kaip 300 litų. Tai labai 
didelis skirtumas. 

Labai spaudžiami Europos 
Komisijos ir kitų valstybių, tarp 
jų – ir Lietuvos, mažinti pen-
sijas dabar pažadėjo ir graikai. 
Bet mažins tik 10–12 proc. ir tik 
tas, kurios yra didesnės nei 1300 
eurų (daugiau kaip 4 tūkst. litų). 
Pas mus tokių pensijų nėra net 
sudėjus kelias gaunamas (moks-
lininkų, tremtinių ir kt.) pensi-
jas. O kainos daugeliu atvejų la-
bai panašios kaip Lietuvoje. Štai 
ir palyginkime.

Gerai žinau europinį kon-
tekstą. Manau, kad turiu teisę 
pasakyti, jog dabartinė valdžia 
socialinės apsaugos sričiai yra 
labai nejautri. Ir taupo ne ten, 
kur reikia. 

– O kaip europiniame kon-
tekste atrodo mūsų neįgaliųjų 
padėtis?

– Lietuvoje dar labai daug 
reikia padirbėti neįgaliųjų la-
bui. Ypač dėl aplinkos pritaiky-
mo plačiąja prasme: galimybių 
mokytis, įgyti profesiją, trans-
porto pritaikymo, viešųjų pasta-
tų, paslaugų prieinamumo. Yra 
daug dalykų, dėl kurių reikia la-
bai pasitempti. Per 20 metų ne-
mažai padarėme. To negali nu-
neigti. Tačiau dabar mes nebe-
progresuojame, o einame atgal... 

– Dėkoju už pokalbį.
Kalbėjosi   

Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr. 

Nemaža dalis 
vyresniosios kartos – 

ties skurdo riba 
Išmokta gyvenimo pamoka

Kartų solidarumas prasideda nuo pašnekesių su jaunimu. 

KONKURSUI Kaip negalia pakeitė mano gyvenimą

svečius važiuodami atsivežė tra-
dicinį skruzdėlyną.

S.Kaikarienė, nenuilstanti 
gražiadarbė, į šį draugystės va-
karą atvyko nešina didžiule šir-
dimi, kurią puošė daug mažų šir-
dučių. Jose palinkėjimus organi-
zatoriams surašė visos renginyje 
dalyvavusios organizacijos. Pasi-
gėrėjus grožybėmis nukrautais 
stalais, paskanavus kitų atsivež-
tų valgių, atėjo eilė meninei da-
liai. Daug dainų sudainuota, šo-
kių sušokta, melodijų išklausy-
ta. Lyriškos dainos liejosi iš gai-
žaitiškių lūpų, liūdna melodija 
verkė „Švėtės“ klubo muzikan-
to Antano Šaknio smuikas, visų 

širdis virpino gitaros skambesys 
ir Arūno Mikalausko dainos. Va-
karą vainikavo Jolantos Rapeč-
kaitės, Donato Norkaus, Vytau-
to Liulio ir Birutės Dauginytės 
kvartetas, atlikęs gražių dainų.

Nejučia prabėgo vakaras, su-
artinęs Žagarės krašto nevyriau-
sybines organizacijas. Kaip liau-
dies patarlė byloja: „Gera pra-
džia – pusė darbo.“ Gal šis, nuo 
Žagarės pradėtas tiesti, drau-
gystės tiltas įgaus pagreitį ir ki-
tas draugystės vainikas bus pi-
namas jau kitame rajono pa-
kraštyje.

Vida URBONIENĖ
Autorės nuotr.

Jolantos Rapečkaitės, Donato Norkaus, Vytauto Liulio ir Birutės Dauginy-
tės kvartetas. 

Vakaro svečiai rašė linkėjimus organizatoriams.
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Tinkamas maistas 
saugo veido odą

Daktaras
Aiskauda

Psichologo 
patarimai

Skausmas kaip asmens 
sargybinis

Jei kas nors paklaustų, kaip 
jaučiasi jūsų dešinės rankos ket- 
virtas pirštas, jūs greičiausiai su-
triktumėte ir, nežinodami, ką at-
sakyti, patvirtintumėte, kad jis 
jaučiasi puikiai. Argi neironiška, 
kad puikia savijauta galime pa-
sigirti tik tuomet, kai savo kūno 
visai nejaučiame, mat, atsiradus 
menkiausiam sutrikimui, disba-
lansui, net jei tai paprasčiausias 
įbrėžimas, nudegimas ir pan., 
esame priversti kentėti. Dar se-
novės graikai skausmą apibūdi-
no kaip sveikatos sarginį šunį, 
kuris ne tik informuoja apie su-
trikusį kūno sistemų funkciona-
vimą, bet ir įspėja apie organiz-
mui gresiantį pavojų, verčia ieš-
koti pagalbos. Skausmų, žinoma, 
taip pat būna įvairių – ūmių, kai 
kūnas tiesiog reaguoja į sužei-
dimą, arba lėtinių, kamuojančių 
ne vieną dieną, mėnesius ar net 
metus. Šis skausmas taip pat in-
formuoja apie pakitusius kūno 
poreikius, sutrikimus, pagalbos 
šauksmą, bet ką su ta informa-
cija daryti, kaip kūnui parodyti, 
kad matome, žinome mus užklu-
pusią ligą, suprantame apie ją.

Skausmas susijęs su mūsų 
mąstymu

Psichologai vienbalsiai tvirti-
na, kad skausmas yra psichologi-
nis reiškinys, jo intensyvumą, be 
abejo, lemia ir tradicijos, aplinky-
bės, ligonio įsitikinimai. Kai ku-
riose šalyse didžiausių skausmų 
kamuojamus ligonius priimta 
garbinti kaip didžiadvasius. Są-
sajų su šia mintimi galime ras-
ti net Kristaus kančios istorijoje, 
juk jis buvo skaudžiai kankintas 
ir mirė dėl švento tikslo – žmo-
nijos nuodėmių atpirkimo. Pa-
našūs įsitikinimai, gal kiek ma-
žiau drastiška tradicija vyrau-
ja ir mūsų šalyje: atlikti tyrimai 
rodo, kad kai kurie ligoniai, ypač 
vyrai, noriai pasipuošia „narsuo-
lio“ kaukėmis ir net nuo medi-
kų bei artimųjų slepia kenčian-
tys skausmus, mat yra įsitikinę, 
jog skųstis, aimanuoti ar verk-
ti būtų žema, nevyriška. Taip jie 
mano saugantys savo savigarbą, 
o skausmą suvokia ir išgyvena 
kaip jų vyriškumo išbandymą.

Skausmas išskirtinai emoci-
nis potyris ir dėl kitos priežasties 
– ligoniai per jį suvokia savo tra-
pumą, laikinumą, išgyvena grės-
mę gyvybei. Tai ypač būdinga po 
ūmių skausmo priepuolių, nelai-
mių, kurių metu netenkama ga-
limybės judėti, ir pan. Su šiais 
potyriais gimsta nerimas ir bai-
mė, žmogus jaučiasi prarandan-
tis savo paties gyvenimo kontro-
lę, dažnai išgyvenami bejėgišku-
mo jausmai.

Skausmas susijęs su kalte
Psichologai jau seniai paste-

bi, kad žmonės linkę ieškoti iš-
gyvenamo skausmo prasmės, o 
šie jausmai dažniausiai susiję su 

kalte. Natūralu, kad nuolat ken-
čiant skausmą ar kamuojant ne-
galiai kyla klausimai: „Kodėl taip 
atsitiko būtent man, kuo nusipel-
niau tokios lemties?“ Keisčiau-
sia, kad atsakymai dažniausiai 
randami – prisimenami nema-
lonūs įvykiai iš vaikystės, jau-
nystės, nesutarimai su vaikais, 
tėvais, visos padarytos klaidos, 
įskaudinti žmonės ir t.t. Neįveik-
tas kaltės jausmas padeda patei-
sinti kančią, tačiau nuo to ji tam-
pa tik sunkesnė ir skausmas iš-
gyvenamas dar stipriau.

Skausmai vaiduokliai
Kai kuriems tenka susidur-

ti su skausmais vaiduokliais, kai 
skauda nesamą kūno vietą, daž-
niausiai galūnes po amputacijos 
ar vidaus organus po jų medi-
cininio pašalinimo. Literatūroje 
populiaraus fantominio skaus-
mo terminą („fantom“ – šmėkla 
arba vaiduoklis) pasiūlė ameri-
kietis neurologas S.V.Mičelas, 
domėjęsis pilietinio karo karių 
sužalojimais ir jų ilgamečiais 
nesamų kūno vietų skausmais.  
Medikai teigia, kad šie neįprasti 
pojūčiai atsiranda dėl centrinės 
ir periferinės nervų sistemos re-
organizacijos, įvykusios kaip at-
sakas į sužalojimą. Informaci-
ja apie tai perduodama smege-
nims, kurios turi anksčiau išgy-
vento skausmo atmintį. Toles-
nis smegenų darbas – perduoti 
informaciją apie organo neteki-
mą kūnui. Kito būdo, kaip per-
duoti šią žinią, išskyrus skaus-
mą, smegenys tiesiog „nežino“. 
Fantominiams skausmams įveik-
ti paprastai skiriamos įvairios fi-
zioterapijos procedūros – ultra-
garsas impulsiniu režimu, fono-

forezė, elektrostimuliacija, šviti-
nimas ir kt. Šios procedūros, ži-
noma, veikia centrinę nervų sis-
temą ir skausmą malšina fiziškai, 
tačiau pats skausmo pojūtis, kaip 
minėta, yra psichologinis, taigi 
jo malšinimo psichologiškai taip 
pat nereikėtų ignoruoti.

Skausmą derėtų malšinti
Kad ir kokie didžiadvasiai 

norėtume pasijusti, medikai re-
komenduoja skausmus, net ir 
menkiausius, malšinti, mat ken-
čiamas skausmas žaloja nervų 
sistemą ir naikina nervines ląste-
les. Kenčiantys ilgalaikius skaus-
mus susiduria su įvairiausiais 
dviprasmiškais jausmais, suma-
žėjusia savigarba, prastesne nuo-
taika, jiems tampa sunkiau ben-
drauti, adaptuotis, dažniau su-
sergama depresija, taip įsisuka-
ma į naujų, sudėtingesnių, psi-
chologinių skausmų ir proble-
mų verpetą.  

Namų darbai sielai
Kaip pasitelkiant smegenų 
ir širdies galias malšinti 

skausmą?
Tabletės ir ampulės ne visa-

galės. Prieš griebiantis medika-
mentų derėtų paieškoti simp-
tomų priežasčių ir visų pirma 
stengtis numalšinti jas, t.y. pa-
klausti savęs, ar pastaruoju metu 
neteko išgyventi jaudinančių įvy-
kių, ar nesigraužta dėl dalykų, 
kurių neįmanoma pakeisti. De-
rėtų įsigilinti į skausmo pras-
mę: kaip iš tiesų dėl jo jaučiatės, 
galbūt jį suvokiate kaip bausmę, 
kuri padeda išgyventi kaltę?.. 
Taip pat derėtų nusiimti „nar-
suolio“ kaukę ir skausmo nei-
gnoruoti – vertinga jį pripažinti 

Kodėl jaučiame skausmą ir kaip tai įveikti

Oskaras Vaildas yra pasa-
kęs, kad malonumas yra 
skirtas gražiam kūnui, o 
skausmas – gražiai sie-
lai. Deja, dauguma mie-
liau rinktųsi negražią sie-
lą, kad tik netektų kentėti 
veriančio, pulsuojančio, 
geliančio, augančio ir vi-
sada nemalonaus skaus-
mo.

ir ieškoti būdų su juo kovoti. Įvai-
riausius fizinius skausmus pa-
dės įveikti vaizduotės pratimai, 
minčių nukreipimas į malones-
nius dalykus, gebėjimas atsipa-
laiduoti. Laimės hormonai, en-
dorfinai, gali tapti geriausiu vais-
tu, todėl būtina semtis kuo dau-
giau teigiamų emocijų. Jei skaus-
mai ilgalaikiai, jaučiate, kad yra 
rimtesnių problemų, padės ir psi-
chologo konsultacijos – atgausi-
te kontrolės jausmą,  savigarbą, 
sumažinsite nerimą ir depresiją.

Kaip padėti su skausmu 
susidoroti artimiesiems?
Turbūt ne vienam yra tekę 

girdėti apie placebo efektą. Tai 
puikus pavyzdys to, kaip skaus-
mas susijęs su lūkesčiais, požiū-
riu į vaistus, gydymą. Jei jaučia-
te, jog artimieji įsitikinę, kad jų 
skausmą numalšins žolelių arba-
tos, stebuklingos tabletės ir pan., 
suteikite jiems progą jais gydy-
tis. Tikėjimas vaistų galia medi-
kamentus gali paversti veiksmin-
gesniais. Jei vis dėlto artimieji ne-
tiki medicina ir nori skausmą gy-
dyti kitaip, taip pat pasitikėkite 
jų sprendimu, jų kūnas geriau-
siai žino, ko jam reikia. Jei ma-
note, kad jūsų artimas žmogus 
skausmu išperka kaltę, savo bu-
vimu šalia padėkite iš jos išsiva-
duoti, tai turėtų padėti numalšin-
ti tiek fizinę, tiek dvasinę kančią.

Pasak kanadiečių rašytojo 
Viljamo Paulo Jongo: „Skaus-
mas – tarsi pakirpti sparnai ir ne-
galėjimas skristi. Ir jeigu šitai la-
bai ilgai nesprendžiama, gali be-
veik net pamiršti, jog buvai su-
kurtas skraidyti.“ Taigi kilkite ir 
skriskite!

Lina SMAILYTĖ
Psichologė

Daugelis specialistų nurodo 
tris svarbiausius veido odos prie-
žiūros etapus: valymą, drėkini-
mą ir maitinimą. Šios procedū-
ros, kaip ir dera, atliekamos išo-
riškai. Dietologai pataria pagel-
bėti odai (ir visam organizmui) 
iš vidaus, t.y. valgyti maisto pro-
duktus, turinčius reikalingų vita-
minų, mineralinių medžiagų, ir 
gerti pakankamai vandens. Be to, 
primenama, jog veido odai ken-
kia alkoholiniai gėrimai, rūky-
mas, nuodingosios medžiagos, 
dulkės, gryno oro stygius, karšta 
saulė, šaltis, žvarbus vėjas, mie-
go stoka, stresai, kai kurios per-
sirgtos ar esamos ligos ir dauge-
lis kitokių faktorių.

Liaudies medicina taip pat 
turi veiksmingų tepalų, kaukių, 
nuovirų ir kitokių priemonių vei-
do odos priežiūrai, tačiau norint 
jas taikyti konkrečiu atveju, bū-
tina gydytojo kosmetologo kon-
sultacija. 

Kai kurie maisto produktai, 
vartojami su kitomis priemonė-
mis ir procedūromis, gali padėti 
mūsų veido odai.

Lėtina odos senėjimą: aliejai 
(alyvuogių, kukurūzų, saulėgrą-
žų, sėmenų); erškėtuogės; kiauši-

nio trynys; lęšiai; pupelės; žirniai.
Stabdo raukšlių atsiradi-

mą, neleidžia daugintis mikro-
bams: žemės ir graikiniai riešu-
tai; česnakai; kopūstai; migdo-
lai; morkos; paprikos.

Neleidžia odai sausėti: džio-
vinti abrikosai; grietinė; verše-
lių arba karvių kepenys; kiau-
šinio trynys; morkos; paprikos; 
pienas; pomidorai; sūris; varškė.

Atnaujina odos ląsteles: 
kiaušiniai; sūris; graikiniai ir 
žemės riešutai; svogūnai; viš-
tiena; žuvis.

Saugo nuo įtrūkimų lūpų 
kampučius: mielės; pienas ir jo 
produktai (išskyrus sviestą); pu-
pelės; pupos; briuseliniai ir žie-
diniai kopūstai; svogūnų laiškai; 
kruopos; kepenys; kiaušiniai.

Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
prie Sveikatos apsaugos ministe-
rijos praneša, jog pirminių klubo 
ir kelio endoprotezavimo opera-
cijų pernai, lyginant su 2010 m., at-
likta net tūkstančiu daugiau.  Per-
nai atliktos 6 775 pirmines klubo ir 
kelio operacijos. 

Dėl to gerokai sutrumpėjo lau-
kiančiųjų endoprotezų eilė. Šių 
metų pradžioje sąnario endoprote-
zo ir operacijos laukė 6 617 pacien- 
tų, t. y. beveik dvigubai mažiau nei 
2011-ųjų pradžioje (11 862). 

VLK Sveikatos priežiūros or-
ganizavimo skyriaus vedėjas Kęs-
tutis Runkelė teigia, kad pernai 10 
proc. sumažėjo savo lėšomis įsi-
gyjančiųjų endoprotezus, o vė-
liau laukiančiųjų kompensaci-
jos iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto lėšų. Šiuo 
metu kompensacijos laukia 379 
pacientai. 

Pacientas, savo lėšomis įsi-
gijęs klubo sąnario endoprote-
zą, gaus 1 731,35 Lt kompensa-
ciją, o įsigijęs kelio sąnario endo-
protezą – 3 274,64 Lt kompensa-

ciją. Dabar mokamos kompensa-
cijos tiems pacientams, kurių pir-
minis prašymas įrašyti į eilę klubo 
sąnario endoprotezui gauti VLK 
buvo pateiktas iki 2010 m. lapkri-
čio 30 d., o kelio – iki 2010 m. lap-
kričio 8 dienos. 

Šiuo metu laukiančiųjų kelio 
sąnario endoprotezavimo nėra 
Panevėžio, Telšių apskrities, Rasei-
nių centrinėje, Druskininkų, Aly-
taus apskrities S.Kudirkos, Kauno 
klinikinėje, Respublikinėje Klai-
pėdos, Jonavos ligoninėse, UAB 
„Kardiolita“. Kitose ligoninėse šių 
operacijų tenka laukti nuo 1 iki 8 
mėnesių, Šiaulių ligoninėje – net 
apie 3 metus. 

Klubo sąnario endoproteza-
vimo operacijų laukiančiųjų nėra 
Šakių, Biržų, Plungės ligoninėse. 
Nuo mėnesio iki kelių šios opera-
cijos tenka laukti Druskininkų, Res-
publikinėje Klaipėdos ligoninė-
je, UAB „Kardiolita“, Utenos, Ma-
rijampolės centrinėje ligoninėse. 
Ir šios operacijos ilgiausiai tenka 
laukti Šiaulių ligoninėje. 

„Bičiulystės“ inf.

Atliekama daugiau 
endoprotezavimo 

operacijų

Apsaugo nuo odos užde-
gimo: pupelės; žirniai; bulvės; 
kukurūzai; kepenys; kiaušinio 
trynys; lašiša; pienas; morkos; 
žiediniai, briuseliniai ir gūži-
niai kopūstai; pomidorai; salo-
tos; mielės; jautiena; inkstai; bu-
rokėliai.

Padeda susidaryti kolage-
nui, didina odos elastingumą: 
vaisiai (ypač citrusiniai); uogos 
(ypač šaltalankiai, erškėtuogės, 
juodieji serbentai); daržovės 
(ypač lapinės).

Pastaba. Kolagenas – siūli-
nis baltymas, svarbiausias odos 
ir jungiamųjų audinių kompo-
nentas. Žmogaus organizme 
kolagenas sudaro apie 25 proc. 
visų baltymų.

Romualdas OGINSKAS
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

(atkelta  iš 1 psl.)

priemonės jam reikia, neįgalu-
sis gauna informacijos, kur ją 
užsisakyti, o dar konkrečiai ne-
apsisprendęs ypatingų specia-
liųjų poreikių turintysis sužino, 
kokios priemonės galėtų palen-
gvinti jo negalią ir kas jas pa-
gamintų.

Negalią galima 
palengvinti

Druskininkuose gyvenantis 
Arūnas Matulevičius prieš 17 
metų pateko į rimtą avariją, dėl 
kurios patyrė stuburo traumą, 
kuri jį prikaustė prie lovos. Jam 
teko atsisakyti pradėtų moks-
lų  Daugų technologijos ir vers-
lo mokykloje, pomėgių. Nega-
lintis savarankiškai judėti slau-
gomas 35-erių A.Matulevičius 
domisi pasaulio įvykiais, kino 
naujienomis, tikru langu į pa-
saulį jam tapo kompiuteris ir in-
ternetas. Deja, pats juo naudotis 
nepajėgia – rankos per silpnos 
rinkti tekstą.

Neįgalų sūnų slauganti Ja-
nina Matulevičienė rūpinasi ir 
sunkiai sergančiu tėvu. Mote-
ris prieš 5-erius metus turėjo iš-
eiti iš darbo, mat rūpinimasis 
dviem slaugos reikalingais šei-
mos nariais – sudėtingas užda-
vinys. Anksčiau daug padėdavę 
sūnūs jau sukūrė savo šeimas ir 
negali nuolat būti šalia. Prie visų 
slaugos rūpesčių moteris turi ir 
papildomą darbelį – padeda sū-
nui naudotis kompiuteriu, ren-
ka interneto svetainių adresus, 
laiškų tekstą. Moteris pasakoja 
greitai pavargstanti prie kom-
piuterio ir galinti tam skirti vos 
keliolika minučių kasdien. Prieš 
kelerius metus pats Arūnas suži-
nojo, jog yra specialus prietaisas 
– panašus į ant galvos uždeda-
mą lankelį su pritaisytu strypu – 
skirtas rinkti tekstą kompiuterio 
klaviatūra. Bet kur tokį gauti – 
nežinia, o tiek jam, tiek motinai 
jis labai palengvintų kasdieną.

Saviraiškos galimybė
Maždaug prieš 7-erius me-

tus tokią specialiai jam paga-
mintą techninės pagalbos prie-
monę gavo Arūnas Palionis. Pa-
sak Elektrėnų socialinės glo-
bos namų, kuriuose gyvena 
A.Palionis, direktorės Danutės 
Suchonkienės, jis yra vieninte-
lis įstaigos gyventojas, turintis 
tokį prietaisą. Prieš 15 metų čia 
atsikėlęs vyras turėjo pasigami-
nęs savadarbį prietaisą, skirtą ra-
šyti spausdinimo mašinėle, bet 
jis, pasak direktorės, susidėvė-
jęs ir buvęs nepatogus. Galimy-
bių gauti naują priemonę ėmusi 
ieškoti D.Suchonkienė kreipėsi 
į techninės pagalbos priemonių 

Negalią palengvina 
specialios priemonės

gamintojus. Vadinamąją „ger-
vę“, nevaldantiems rankų skirtą 
priemonę rašymui, A.Palioniui 
padarė UAB „Pirmas žingsnis“, 
gaminanti ir prekiaujanti orto-
pedijos ir ergoterapijos gami-
niais, įrankiais neįgaliesiems. 
Pasak bendrovės Tiekimo ir pre-
kybos padalinio vadovės Ramu-
nės Aleknienės, „gervės“  užsa-
kymų sulaukiama labai nedaug 
– ši techninės pagalbos priemo-
nė išties specifinė. Gavę tokį už-
sakymą specialistai individualiai 
su neįgaliuoju ar jo artimaisiais 
aptaria visas reikalingas detales 
– kokia priemone norima rink-
ti tekstą, sėdint ar gulint ir pan. 
Taip pat išmatuojamos neįgalio-
jo galvos apimtys, atstumas iki 
klaviatūros ir kt. Kiekvienu atve-
ju šio prietaiso gamyba pritai-
koma konkrečiam žmogui, mat 
vienam neįgaliajam pagaminta 
„gervė“  kitam gali būti per sun-
ki ir jis nenulaikys galvos. Pa-
gaminti tokią priemonę, pasak 
R.Aleknienės, užtrunka nuo sa-
vaitės iki mėnesio – tai priklauso 
nuo to, ar tuo metu yra reikalin-
gų medžiagų, ji kainuoja 102 Lt.

Laimei, ši priemonė puikiai 
tinka A.Palioniui – globos namų 
darbuotojos padeda jam atsisėsti 
ir vyras savarankiškai gali rink-
ti kuriamos poezijos eilutes. Dėl 
įgimto cerebrinio paralyžiaus jis 
sunkiai kalba, tad bendrauti su 
aplinkiniais jam lengviau ren-
kant tekstą. Tiesa, prie jo soci-
alinės darbuotojos turi šiek tiek 
padirbėti – ištaisyti korektūras, 
pasitikslinti kai kuriuos žodžius, 
bet galimybė rašyti suteikia neį-
galiajam saviraiškos laisvę. Ne-
trukus jis galės naudotis ir inter-
netu – taip pasaulis taps dar pla-
tesnis ir įdomesnis.

Kartais ypatingus specia-
liuosius poreikius patenkinti 
galima turint paprastesnes prie-
mones, neretai prireikia ir sudė-
tingesnių – jei A.Matulevičiui 
netiktų „gervė“, reikėtų ieškoti 
balsu arba žvilgsniu valdyti pri-
taikytos kompiuterinės įrangos. 
Svarbu nenuleisti rankų, do-
mėtis, ieškoti būdų palengvinti 
savo kasdieną ir sumažinti dėl 
negalios patiriamus sunkumus.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Pagalbinių priemonių įvairovė –
plati. Su šiuo UAB „Pirmas žingsnis“ 
gaminamu įrankių laikikliu sunkiai 
rankas valdančiam neįgaliajam  
lengviau valgyti.

www.biciulyste.lt

Apie 
neįgaliųjų 

gyvenimą – 
internete

Dukterį gydo 
kamieninėmis 

ląstelėmis
„Kauno dienos“ tinklalapy-
je paskelbtame Marijanos 
Jasaitienės straipsnyje „Ne-
įgalios penkiametės mama: 
ne visi jie beviltiški“ rašoma 
apie neįgalią mergaitę, ku-
riai nustatyta neurologinė 
patologija – smegenų kirmi-
no hipoplazija.

Pasak Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Neurolo-
gijos klinikos profesorės Neri-
jos Vaičienės-Magistris, sme-
genų kirmino hipoplazija nėra 
liga, taip įvardijamas galvos 
smegenų vystymosi sutrikimas, 
paprastai įvykstantis nėštumo 
pradžioje. Pavadinimas sieja-
mas su smegenėlių, dengiančių 
pailgąsias smegenis ir tiltą, pa-
našumu į kirminą. Ši anksčiau-
siai išsivystanti smegenų dalis 
yra vienas iš svarbiausių jude-
sių koordinacijos centrų.

Ketvirto vaikelio susilauku-
si Erika Švenčionienė sunerimo 
dar gimdymo namuose, kai jai 
neparodė ką tik gimusios duk-
ters. „Gydytoja, su kuria bu-
vome pažįstamos ir gerai suta-
rėme, priėmė kūdikį ir dingo, 
daugiau nesirodė. Taip ir išva-
žiavome namo be jokių medikų 
komentarų, nors mačiau, kad 
mūsų dukrytei kažkas nege-
rai“, – skaudžia patirtimi dalija-
si E.Švenčionienė. Apie tai, kad 
mergaitei ne viskas gerai, mote-
ris suprato ją liesdama – nebuvo 
jokių refleksų. Gimusi mergaitė 
ilgai, net 4 mėnesius, sirgo kū-
dikių gelta, nesivystė, tik gulė-
jo. Atlikę galvos smegenų tyri-
mus ir nustatę patologiją, medi-
kai tėvams pareiškė užuojautą 
ir mergaitę „nurašė“ nepasiūlę 
jokių gydymo galimybių, mat 
perspektyvų nėra.

Būdama trejų, kai kiti vaikai 
jau bėgioja, mergaitė sėdėjo tik 
paramstyta. Nei rankų, nei kojų 
negalėjo pajudinti, net lūpų ne-
sugebėjo apsilaižyti, nes raume-
nys neturėjo jokio tonuso.

Nesusitaikę su dukrelės be-
jėgiškumu tėvai ieškojo gydy-
mo būdų užsienyje. Susipaži-
no su šeima, kuri savo neįgalų 
vaiką vežė į Vokietiją gydyti ka-
mieninėmis ląstelėmis. Šis Lie-
tuvoje nepripažintas metodas 
sudomino Švenčionių šeimą ir 
nuvedė į Maskvą. Kamieninės 
ląstelės imamos iš placentos ir 
leidžiamos pacientui į veną, vė-
liau – į saulės rezginį. Šios kas 
kelis mėnesius kartojamos pro-
cedūros labai skausmingos.

Ieškant gydymo galimybių 
paaiškėjo, jog Valstybinė ligo-
nių kasa neskirs finansavimo, 
tad viską apmokėti tėvai turės 
savo lėšomis. Dėl pigesnio pra-
gyvenimo, kad galėtų sukaup-
ti lėšų dukteriai gydyti, jos tė-
vai nusprendė iš Kauno persi-
kelti gyventi į Jiezną.

E.Švenčionienė pasakoja, 
kad pirmasis gydymo kursas 
buvo labai brangus – net 21 
tūkst. litų. Netrukus ji su du-
krele į Maskvą skris jau ketvirtą 

kartą. Už šį gydymo kursą mo-
kės 17 tūkst. litų, mat nebeva-
žiuos į brangią kliniką, bet gaus 
tokias pat paslaugas.

Moteris prisimena kamavu-
sias abejones tik pradėjus duk-
ters gydymą kamieninėmis ląs-
telėmis – procedūra sudėtinga, 
netrūksta kritikuojančiųjų, bet 
dabar tai jau praeitis. Trauktis 
neleidžia vilties nepaliekantis 
lietuvių gydytojų verdiktas ir 
teigiami pokyčiai po trečios gy-
dymo procedūros. Dabar mer-
gaitė kalba taip, kad net nepa-
žįstamieji ją supranta, dainuoja 
liaudies dainas, griežia smuiku 
ir skambina pianinu. Žingsnį po 
žingsnio žengia prilaikoma, la-
bai nori eiti, lipti. Ji iškenčia ir 
didžiulius injekcijų skausmus 
tikėdama, kad pasveiks ir ga-
lės vaikščioti.

Pristatė 
treniruotes 

neįgaliesiems
Kauno rajono socialinių pas-
laugų centro tinklalapyje 
www.kaunorspc.lt paskelb-
toje informacijoje rašoma 
apie vykusį renginį „Svei-
katinimo naujovės judėjimo 
negalią turintiems asme-
nims“.

Jis organizuotas Kauno rajo-
no socialinių paslaugų centrui 
bendradarbiaujant su Lietuvos 
kūno kultūros akademijos Tai-
komosios fizinės veiklos kate-
dra ir Kauno neįgaliųjų rekrea-
cijos ir sporto klubu. Įgyvendi-
nus Europos Sąjungos ir Kauno 
rajono savivaldybės finansuotą 
projektą, Socialinių paslaugų 
centre buvo įkurtas Dienos soci-
alinės priežiūros skyrius. Jame 
organizuojami sveikatos stipri-
nimo ir palaikymo bei meno už-
siėmimai neįgaliems Kauno ra-
jono gyventojams.

Kauno rajono socialinių pas-
laugų centro kineziterapeu-
tė Daina Kazlauskienė prista-
tė susirinkusiesiems vykdomą 
neįgaliųjų sveikatinimo ir spor-
to veiklą. Lietuvos kūno kultū-
ros akademijos Taikomosios fi-
zinės veiklos katedros dėstyto-
ja ir Kauno neįgaliųjų rekreaci-
jos ir sporto klubo atstovė Auš-
rinė Packevičiūtė papasakojo, 
kokias sporto šakas gali rink-
tis net ir sunkią judėjimo ne-
galią turintieji. Renginio daly-
viams buvo parodyta filmuo-
ta medžiaga, kuri atskleidė ju-
dėjimo negalią turinčių žmonių 
galimybes: buvo pristatytas ne-
įgaliųjų slidinėjimas, šuolis su 
guma, futbolas, boulingas ir ki-
tos sporto šakos.

Vėliau renginio dalyviai 
susipažino su „Flexi-bar“ laz-
domis ir dalyvavo sveikatini-
mo užsiėmime, taip pat Pilates 
treniruotėje. Ši veikla tinka bet 
kokio fizinio pasirengimo, įvai-
raus amžiaus žmonėms. Treni-
ruotės skirtos sustiprinti viso 
kūno raumenyną, sausgysles, 
raiščius.

Ištvermingiausi renginio da-
lyviai lauke išbandė neįgaliųjų 
slidinėjimą, rungėsi estafetėse.

Viršsvorio 
sukaustyta

„Šiaulių krašto“ tinklalapyje 
paskelbtame Irenos Budrie-
nės straipsnyje „300 kilogra-
mų tapo skaudžiu išbandy-
mu“ rašoma apie 53-jų metų 
kelmiškę Virginiją, kurios 
gyvenimą pakeitė viršsvoris.

Moteris nevaikšto jau 5 me-
tus. Ji prisimena niekad nebu-
vusi liekna, bet ir didelio virš-
svorio neturėjusi – šeima gyve-
no ūkiškai, tekdavo atlikti daug 
darbų. Dabar ji sveria 300 kg.

Didėjant svoriui Virgini-
jai ėmė skaudėti kojų sąnariai, 
reikėjo operacijos. Vis labiau 
jai padėdavo dukros, moteris 
sako nė nepastebėjusi, kad juda 
vis mažiau, o svoris nepaliauja-
mai auga.

Sutrikusi medžiagų apy-
kaita ir diabetas dar labiau pa-
spartino nevaldomą svorio au-
gimą, kuris įkalino moterį jos 
pačios kūne.

Kelmės seniūnas neliko abe-
jingas Virginijos nelaimei ir už-
sakė jai specialų vežimėlį, kuris 
gelbsti nuo visiško užsisklendi-
mo namuose. Apsupta vyro ir 
vaikų (užauginti 6 savo ir 2 glo-
botiniai) rūpesčio moteris taip 
pat nori pabūti lauke, paben-
drauti ir su kaimynais.

Norint reguliuoti svorį, jai 
būtina maisto porcijas mažin-
ti perpus, bet tam pristinga va-
lios. Pasak jos, sočiai pavalgius 
svoris tuoj pat šokteli, o susilai-
kius – nė kiek nekrenta.

Deja, problemos dėl virš-
svorio nėra vien estetinės. Vir-
ginijos sveikatos būklė – kriti-
nė. Gydytojai nepataria jai da-
ryti skrandžio mažinimo opera-
cijos. O pati moteris netiki ga-
linti susitvarkyti su papildomu 
svoriu vien valios pastangomis.

Per pastaruosius metus mo-
teris ligoninėje jau trečią kartą. 
Dabar į medikus kreiptis pri-
vertė aukštas kraujospūdis ir 
sutrikęs širdies ritmas. Išleista 
iš Respublikinės Šiaulių ligoni-
nės (RŠL) ji jaučiasi geriau, ta-
čiau ar ilgam?

Kelmės rajono greitosios 
medicinos pagalbos skyriaus 
bendruomenės slaugytoja Al-
dona Lekavičienė sakė specia-
liai parinkusi naujausią greito-
sios pagalbos automobilį – pla-
tesnį, į kurį galima įvažiuoti su 
vežimėliu.

RŠL Terapijos skyriaus slau-
gytojos specialaus keltuvo netu-
ri, todėl 300 kilogramų sverian-
čią pacientę į lovą kėlė ant ran-
kų. Tokios pagalbos kasmet pri-
reikia 3–4 pacientams.

Pasak RŠL medicinos di-
rektoriaus pavaduotojos slau-
gai Sigitos Klimavičienės, di-
delė problema, sulaukus tokio 
ligonio, rasti jam vežti tinkantį 
vežimėlį. Laimei, Virginija tokį 
turi. Sunkumų kelia ir tai, jog 
vežimėliai gaminami iš meta-
lo, tad netinka pacientams vežti 
prie magnetinio rezonanso tyri-
mo aparato – magnetas traukia 
metalą. Tad slaugytojams tenka 
nevaikštančius ligonius nešti ir 
kelti rankomis.

2012 m. kovo 1– 7 d., Nr. 9 (1078), „Bičiulystė“5 psl.



6 psl.2012 m. kovo 1– 7 d., Nr. 9 (1078), „Bičiulystė“



PasaulyjeNeįgalieji pasaulyje

Mažiausias 
pasaulyje vyras
Nepalietis Chandra Baha-

duras Dangis tikina esantis ma-
žiausias pasaulyje vyras ir sie-
kia būti įtrauktas į Gineso re-
kordų knygą. 72 m. vyrukas iš 
savo gimtinės Nepalo vakaruo-
se atvyko į sostinę Katmandu, 
kad jį išmatuotų Gineso rekordų 
knygos atstovai. Savo gimtaja-
me Dango regione Chandra jau 
yra įžymybė. Jis čia pasirodo per 
festivalius ir religines šventes. 
Vyro teigimu, jo ūgis yra 56 cm, 
o svoris – 12 kg. Artimųjų duo-
menimis, jis yra visiškai sveikas. 
Iki šiol jis visai nevartoja vaistų 
ir dar nė sykio nėra gulėjęs ligo-
ninėje. Jei Chandros ūgis bus pa-
tvirtintas, pasaulio rekordas grįš 
į Nepalą. 2010-aisiais mažiausiu 
pasaulio vyru buvo pripažintas 
nepalietis Chagendra Tapa Ma-
garas. Tačiau jau po metų šis ti-
tulas atiteko 18-mečiui Džun-
riui Balavingui iš Filipinų, ku-
rio ūgis yra 60 cm.

Banginių ir delfinų 
teisių deklaracija

Filosofijos, gamtos apsau-
gos ir gyvūnų elgesio ekspertai 
mano, kad reikia priimti „Ban-
ginių šeimos gyvūnų teisių de-
klaraciją“. Mokslininkai tvirti-
na, kad banginius ir delfinus 
reikia laikyti nežmogiškomis 
„asmenybėmis“ ir gerbti jų tei-
ses į gyvenimą ir laisvę. Jei būtų 
pripažintos jų teisės, nebebūtų 
galima banginių ir delfinų me-
džioti, laikyti nelaisvėje ar nau-
doti pramogoms. Mokslininkai 
remiasi daugelio tyrimų rezul-
tatais, kurie rodo, kad bangi-
nių ir delfinų smegenys yra ne 
tik didelės, bet ir labai sudėtin-
gos. Šie gyvūnai turi žmonėms 
būdingą bruožą – jie atpažįsta 
save veidrodyje. 

Prancūzijoje 
parduodamas 

kaimas
Kurbefi kaimas Limuzeno 

regione parduodamas su 19 
jame esančių pastatų. Kadaise 
čia gyveno 200 gyventojų, ta-
čiau dabar kaimas beveik ištuš-
tėjęs. Dešimtajame dešimtmety-
je Kurbefi kaimą norėta pavers-
ti patrauklia atostogų vieta, ta-
čiau šios idėjos buvo atsisaky-
ta dėl didelių išlaidų. Vietiniai 
sako, kad dabar kaime daugiau-
sia gyvena „vagys, girtuokliai ir 
skvoteriai“. Tikimasi gauti 275 
tūkst. svarų (apie 1,1 mln. Lt). 
Viso kaimo pardavimas nėra vi-
siškai neįprastas reiškinys. Per-
nai balandį už 6,5 mln. svarų 

buvo siūloma įsigyti kaimą Di-
džiojoje Britanijoje, Jorke, ir vi-
duramžių laikų kaimą Italijoje.

Parduodamas 
pietų „Titanike“ 

valgiaraštis
Paskutinių pietų „Titani-

ko“ laive 1912 m. balandžio 14 
d. valgiaraštyje įrašyti praban-
gūs patiekalai, kurie buvo pa-
siūlyti turtingiems keleiviams 
katastrofos išvakarėse. Valgia-
raštyje buvo 40 patiekalų, ku-
riais mėgavosi tų laikų aukš-
tuomenės atstovai.  Šis valgia-
raštis buvo pateiktas pirmos 
klasės keleiviui dr. Vašingto-
nui Dodžui – žinomam banki-
ninkui iš San Francisko, kuris su 
žmona Ruta ir sūnumi keliavo 
į Ameriką. Moteris įsidėjo val-
giaraštį į savo rankinę, dar ne-
žinodama, kas nutiks tą dieną. 
Ruta ir jos sūnus išgyveno per 
tragediją. Jos rankinėje likęs val-
giaraštis taip pat buvo išsau-
gotas.  Aukcionas organizuoja-
mas Anglijos Viltšyro grafystė-
je norint pažymėti baisiosios lai-
vo katastrofos 100-metį – „Tita-
nikas“ nuskendo 1912 m. nak-
tį į balandžio 15-ąją, kai plauk-
damas iš Sauthemptono Brita-
nijoje į Niujorką kliudė ledkal-
nį. Tada žuvo daugiau kaip 1,5 
tūkst. laive buvusių žmonių iš 
2,2 tūkst. 

Neįgalieji susirėmė 
su policija

Vasario 25 d. apie 50 neįga-
liųjų, dauguma – judantys veži-
mėliais, Bolivijos mieste La Pase 
(jis yra faktinė Bolivijos sostinė, 
teisminė ir nominalioji šalies 
sostinė – Sukrė)  susigrūmė su 
policijos pajėgomis. Daugelis tų 
žmonių kelis mėnesius vežimė-
liais keliavo į La Pasą paprašyti 
vyriausybės padidinti jiems me-
tinių išmokų sumą iki 3 tūkst. 
bolivianų (apie 1 040 Lt), da-
bar jie gauna apie trečdalį šios 
sumos. Neįgaliesiems nepavy-
ko patekti į prezidentūros aikš-
tę – kelią jiems užtvėrė policija, 
kuri panaudojo ašarines dujas. 
Akcijos dalyviai gynėsi ramen-
tais, lazdomis ir akmenimis. Ke-
letas žmonių buvo sužeista, 4 
neįgalieji suimti, tačiau vyriau-
sybė vis dėlto pasižadėjo trupu-
tį padidinti išmokas ir suteikti 
gydymo (medicinos) lengvatų. 

„Bičiulystės“ ir „Eltos“ inf.

Dideli darbai nuveikiami  
ne rankomis

Prisimindamas sūnaus gi-
mimą Borisas Vuičyčius 
net ir dabar sunkiai pa-
renka žodžius. Tai buvo 
ilgai lauktas pirmagimis, 
bet išvydęs jį gimstantį 
vyras turėjo kuo greičiau 
išeiti iš gimdymo palatos, 
kad žmona nepastebė-
tų jo išgąsčio. O išsigąsti 
buvo ko – berniukas gimė 
ne tik be rankų, kaip atro-
dė vyrui, bet ir be kojų...

Teko išmokti gyventi 
kitaip

Berniukas Nikolas Vuičyčius 
gimė serbų emigrantų šeimoje 
Australijoje. Jo tėtis Borisas buvo 
pastorius, motina dirbo slaugute 
ligoninėje. Šeimą pažinoję žmo-
nės negalėjo patikėti, kad jiems 
kliuvo toks išbandymas.

Duška Vuičyč, Nikolo moti-
na, prisimena negalėjusi paimti 
kūdikio ant rankų ir neįsivaizda-
vusi, kaip reikės juo rūpintis. Pa-
dėti negalėjo ir medikai – jie taip 
pat buvo sutrikę. Duška prisime-
na atsigavusi tik prabėgus po sū-
naus gimimo keliems mėnesiams 
– tada tėvai ėmėsi spręsti išky-
lančias problemas nesvarstyda-
mi apie tolimą ateitį.

Berniukas gimė vietoj kairio-
sios kojos turėdamas kažką pa-
našaus į pėdą – tai leido jam iš-
mokti vaikščioti, plaukti, važinėti 
riedlente, naudotis kompiuteriu, 

rašyti. Tėvai išreikalavo, kad jų 
sūnų priimtų į įprastą mokyklą 
ir jis tapo pirmuoju neįgaliuoju 
Australijoje, kuris mokėsi su svei-
kaisiais. Nikolas prisimena, kad 
mokytojai jį apsupdavo perdėtu 
dėmesingumu, o bendraamžiai 
dažniausiai nenorėdavo drau-
gauti, mat buvo įsitikinę, jog Ni-
kas nieko negali.

Dievo prašė rankų ir kojų
Nikas pasakoja vaikystė-

je kiekvieną vakarą meldęsis ir 
prašęs Dievo, kad atsibustų tu-
rėdamas rankas ir kojas. Maty-
dami sūnaus kančias tėvai nu-
pirko jam elektronines rankas, ta-
čiau jos buvo per sunkios ir ber-
niukas neišmoko jomis naudotis.

Kiekvieną sekmadienį eida-
vęs į bažnyčios mokyklėlę Nikas 
negalėjo suprasti, kodėl geras ir 
gailestingas Dievas jam nedavė 
to, ką turėjo visi. Ypač berniu-
ką glumindavo prieidavę suau-
gusieji, kurie tikino, jog jam vis-
kas bus gerai. Nikas jais netikė-
jo ir niekas jam negalėjo padėti, 
paaiškinti, kodėl jis gimė kitoks. 
Šių minčių slegiamas būdamas 
8-erių berniukas nusprendė nu-
siskandinti ir paprašė mamos nu-

nešti jį į vonią. Nikas pasakoja 
bandęs kuo ilgiau išsilaikyti vei-
du į vandenį, bet tai buvo sunku. 
Būdamas vonioje jis įsivaizdavo 
save pašarvotą, šalia stovinčius 
tėvus ir suprato negalįs taip pasi-
elgti, mat viskas, ko jis sulaukė iš 
tėvų – nuoširdi meilė ir rūpestis.

Nauja širdis
Daugiau bandymų nusižu-

dyti Niko gyvenime nebuvo, ta-
čiau jis nuolat svarstydavo, kam 
gi gyventi šitaip suluošintam. Jis 
galvojo apie tai, ko negalės pada-
ryti – negalės dirbti, jei turės vai-
ką – negalės paimti jo ant rankų, 
neapkabins žmonos ir pan. Jis 
prisimena, kaip kartą mama per-
skaitė straipsnį apie sunkiai ser-
gantį žmogų, kuris motyvavo ki-
tus gyventi. Jo motina buvo įsiti-
kinusi, jog Nikas reikalingas Die-
vui ir galės jam pasitarnauti, tik 
nežinojo, kaip ir kur.

Į gyvenimą tarsi kitomis aki-
mis Nikas ėmė žvelgti sulaukęs 
15-os. Tada jis suprato, kad nėra 
vien žmogus be rankų ir kojų, ir 
susitaikė su mintimi, jog tokia 
buvo paties Dievo valia ir tik jis 
vienas žino kodėl. Jis tikėjo, kad 
tai turi prasmę, nesvarbu, ką 
kalbėtų aplinkiniai. Užuot ga-
vęs rankas ir kojas, Nikas tarsi 
gavo antrą širdį – kitaip jaučian-
čią ir ramią. Tos ramybės, tiki jis, 
nei rankos, nei kojos nebūtų su-
teikusios.

Atrado pašaukimą
Būdamas 19-os Nikas univer-

sitete studijavo finansus. Kartą 
jam leido 7 minutes kalbėti prieš 
auditoriją. Prabėgus vos kelioms 
minutėms visos auditorijoje bu-
vusios merginos verkė, o vie-
na tiesiog raudojo. Ji priėjo prie 
Niko ir apkabino – mergina ti-
kino niekad negirdėjusi sakant, 
jog yra graži, mylima, reikalin-
ga, o būtent tokia dabar pasiju-
tusi. Tada vaikinas suprato, jog 
tai ir yra ta veikla, kuria jis nori 
užsiimti visą gyvenimą – moty-
vuoti kitus. Jis nežinojo, nei kur 
važiuos, nei apie ką kalbės, nei 
kas jo klausys, bet tikėjo, kad tai 

– tikrasis pašaukimas.
10 mėnesių per metus jis ke-

liauja, likusius praleidžia namie. 
Nikas jau aplankė daugiau kaip 
20 šalių, jį išgirdo apie 3 mln. 
žmonių. Jis tapo profesionaliu 
oratoriumi ir sako kalbas apie 
250 kartų per metus. Prieš pa-
sirodymą pagalbininkas atne-
šą Niką ant scenos ir padeda įsi-
taisyti aukštėliau, kad klausyto-
jai jį gerai matytų. Vėliau jis pra-
deda kalbėti apie savo kasdienį 
gyvenimą. Apie tai, jog žmonės 
tebespokso į jį, kad vaikai nuolat 
pribėga klausdami, kas jam nuti-
ko, o jis kregždančiu balsu atsa-
ko, jog visa tai dėl cigarečių... O 
mažesniesiems aiškina, kad ran-
kų ir kojų neteko dėl to, jog ne-
sitvarkė kambario. Vėliau kal-
bėdamas jis krinta veidu žemyn 
ir parodo, kaip moka atsikelti – 
įsispiria kakta ir judindamas pe-
čius pakyla – taip bandydamas 
įtikinti žmones, kad nesėkmės ir 
iššūkiai – dar ne pasaulio pabai-
ga. Tereikia mokėti atsikelti ir eiti 
pirmyn, juk svarbiausia – pasiek-
ti tikslą, tada patirtos nesėkmės 
nebeturi jokios reikšmės.

Svajonės išsipildė
Anksčiau bet kokia kaina 

stengęsis būti nepriklausomas, 
dabar Nikas vis daugiau darbų 
patiki savo komandai – jie rūpi-
nasi, kad, turėdamas tokį įtemp-
tą darbo grafiką, vaikinas jaustų-
si gerai. Jo vaikystės baimės ne-
pasitvirtino – Nikas ne tik rado 
savo gyvenimo meilę, bet ir ją 
vedė. Vaikinas suprato, jog tam, 
kad išlaikytų mylimosios širdį, 
jam nereikės rankų. Jis taip pat 
nebesijaudina dėl to, kaip bend- 
raus su savo vaikais. Šios bai-
mės padėjo atsikratyti atsitikti-
numas. Kartą prie Niko priėjusi 
maža mergaitė norėjo jį apkabin-
ti, tačiau, pamačiusi, kad jis ne-
turi rankų, paslėpė savąsias už 
nugaros ir padėjo jam ant peties 
savo mažą galvelę. 

Taip, jis negali paspausti ran-
kos draugui, bet per valandą yra 
apkabinęs apie 2 tūkst. žmonių. 
Per minutę savo kompiuteriu jis 
parašo 43 žodžius. O turėdamas 
laisvo laiko tarp pasirodymų, 
žaidžia golfą ir plaukioja bang- 
lente. Vaikinas prisipažįsta, jog 
ne kiekvieną rytą nubunda šyp-
sodamasis – kartais jam skauda 
nugarą, bet kiekvieną kartą jis 
ryžtasi mažais žingsneliais judėti 
pirmyn ir nepasiduoti depresijai.

Pagal www.neinvalid.ru parengė

Viktorija NORKAITĖ
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Lietuvių liaudies pasaka – 
Brailio raštu

„Kaip galima skaityti kny-
gas, kai užsimerki?“ „Nelabai 
lengvai.“ „Pirštais. Pajusim iš-
kilimus, Brailio raštą“, – tokiu 
dialogu režisierė Saulė Deguty-
tė į pirmąją pažintį su neregių 
raštu palydėjo mažuosius paro-
dos lankytojus. Didelių ir mažų 
knygos gerbėjų šiemet laukė 
staigmena – Klaipėdoje įsikūru-
si S.Jokužio leidykla-spaustuvė 
pristatė Brailio raštu atspausdin-
tą knygelę – lietuvių liaudies pa-
saką „Eglė, žalčių karalienė“. Pa-
sak vienos iš šios idėjos autorių 
– Eglės Jokužytės, leidykla išlei-
do knygelę, kurią susėdę kartu 
galės skaityti ir matantieji, ir tu-
rintys regėjimo negalią. 

Eglė pasakojo Klaipėdoje su-
sipažinusi su Brailio raštu skai-
tyti mokančia akla mergaite Sau-
le. Ji ir įkvėpė imtis tokio, ne tik 
Lietuvoje, bet, ko gero, ir visose 
Baltijos šalyse neįprasto projek-
to – išleisti knygelę, kurios teks-
tas būtų atspausdintas ir įprastu, 
ir Brailio raštu. Pasak Eglės, yra 
daug šeimų, kuriose auga regė-
jimo negalią turintys vaikai. Da-
bar jie kartu su tėvais galės su-
sėsti ir drauge skaityti šią nuos-
tabią pasaką.

Neregiams pritaikytas ne tik 
pasakos tekstas, bet ir piešiniai. 

Keturias dienas į „Litex-
po“ parodų ir kongre-
sų centrą plūste plūdo 
knygų mėgėjai. Tradici-
nėje, jau 13-oje, knygų 
mugėje prisistatė 250 lei-
dybos įmonių iš 9 šalių, 
vyko 378 renginiai, susi-
tikimai su autoriais, dis-
kusijos, filmų peržiūros, 
meno parodos, apdova-
nojimai, koncertai, spek-
takliai, veikė kūrybinė 
studija „Tu gali sukurti 
knygą“. Keletas renginių 
šiemetinėje knygų mu-
gėje buvo skirta ir pažin-
čiai su negalia. 

Knygų mugėje – kūrybinė pažintis su negalia

Knygelę iliustravo 17-metė Rūta 
Arlauskaitė. Tai pirmas jos dar-
bas, pirmoji knyga. Anksčiau 
niekada su negalia nesusidūrusi 
mergina labai kruopščiai ir nuo-
širdžiai piešė pasakos iliustraci-
jas. O tai padaryti nebuvo leng- 
va, nes piešiant reikėjo pabrėž-
ti įvairias detales, paryškinti 
kontūrus, kad spaustuvė galė-

tų technologiškai tai įgyvendin-
ti – atspausdinti reljefinius pie-
šinukus, kuriuos palietę silpna-
regiai ir neregintys vaikai atpa-
žintų juose pavaizduotus daik-
tus – jūros bangą, besiraitantį 
žaltį, ąžuolo, uosio, beržo, dre-
bulės lapus – medžiais virtusių 
Eglės vaikų simbolius. „Mums, 
matantiems, sunku įsivaizduoti, 
kaip neregintys žmonės gyvena, 
ką jie jaučia, kaip skaito, kokius 
paveiksliukus mato. Tačiau vis-
ką darėme su didele meile ir ti-
kimės, jog mums pavyko“, – kal-
bėjo E.Jokužytė.

Tai patvirtino ir į sceną už-
lipusi bei puikiai ištrauką iš 
naujosios knygelės paskaičiu-
si nereginti Deimantė. Pasak 
E.Jokužytės, tai buvo geriau-
sias jų pastangų bei darbo įver-
tinimas. 

Pasakos pristatymą darniai 
papildė visus sužavėjęs stalo te-
atro pasirodymas. Jo metu „Eglė, 
žalčių karalienė“ suskambo įvai-
riais garsais: režisierės bei akto-
rės S.Degutytės balsu, Snieguo-
lės Dikčiūtės virkdomo smuiko 
melodijomis, neįprastu vaizdus 
perteikiančiu daiktų skambesiu. 
Toks spektaklio įgarsinimas ne-
regintiems vaikams dar geriau 
atskleidė pasakos turinį, leido 
pažinti jos veikėjus, patiems pa-
sijusti jos dalyviais. 

„Eglė, žalčių karalienė“ – jau 
antrasis S.Jokužio spaustuvės-
leidyklos leidinys neregiams 
bei silpnaregiams. Pernai Brai-
lio raštu ji išleido šių metų ka-
lendorių. Tai vienetiniai darbai, 
tačiau jeigu jie sulauks susido-
mėjimo, jeigu atsiras tokių lei-
dinių poreikis, spaustuvė žada 
imtis ir kitų projektų.

Negaliai pažinti – 
daugybė būdų 

Brailio raštu susidomėję vai-
kai bei jų tėveliai mugėje ir pa-
tys galėjo išmokti taškais, o ne 
raidėmis parašyti savo vardą ar 
kitą nesudėtingą tekstą. Lietu-
vos aklųjų ir silpnaregių sąjun-
gos leidinių redaktorius Vytau-
tas Gendvilas jau nebe pirmus 
metus knygų mugėje užsiima 
pažintine, mokomąja veikla – 
besidomintiems pasakoja apie 
Brailio raštą, supažindina su jo 
abėcėle, moko naudotis specia-
liomis ją spausdinančiomis ma-
šinėlėmis. 

Smalsių vaikų čia niekada 
netrūksta. Daugeliui tai būna 
pirmoji pažintis su kitokiu pa-
sauliu – kitokiomis raidėmis, 
kitokiais žmonėmis. Galbūt – ir 
pirmoji pažintis su negalia. 

O norintieji labiau ir giliau 
suvokti, kuo ir kaip gyvena ne-
įgalieji, galėjo užsukti į Naciona-
linio socialinės integracijos insti-
tuto sukurtą Gyvąją biblioteką. 
Rateliais judantys Inga Filipo-
vič ir Viktoras Topol mielai ben-
dravo su žmonėmis, padėdami 
jiems atsikratyti stereotipų, iš-
ankstinių nuostatų, savo gyve-
nimu bei veikla įtikinamai įro-
dydami, kad negalia – ne kliū-
tis dirbti, kurti, džiaugtis. Juk 
ne vienas Ingą esame matę vai-
dinančią įvairiuose spektakliuo-
se, o Viktorą – puikiai pasiro-
dantį „Lietuvos talentų“ kon-
kurse. Negalia jiems netrukdo 
siekti savo svajonių. Tokį įspū-
dį apsilankę 13-ojoje knygų mu-
gėje patyrė daugelis, nepagailėję 
laiko pažinčiai su negalia. 

Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario nuotr.

„Eglę, žalčių karalienę“ pristato stalo teatras su Saule Degutyte ir Snieguole Dikčiūte.

Brailio ir įprastuoju raštu išleistos 
knygelės viršelis. 

Vytautas Gendvilas Brailio rašto mokė visus juo susidomėjusius.

***
Pavargau kasdien klūpėt
Prie tavo postamento,
Plauti purvą,
Prakaitą ir nuodėmes kitų.
Pavargau net mintyse tau skalbti,
Virti valgyt, kloti lovą,
Mūsų lovą
Nuodėmėms kitų.
Pavargau gyventi laukimu 
Ir nežinia.
Pavargau ir laukti to, ko
Niekada nebus:
Tavo žvilgsnio,
Tavo lūpų,
Tavo rankų,
Tavo prakaito ir nuodėmių tavų.

***
Lyg vagis kasnakt tu ateini 
Į mano miegą.
Lyg vagis – 
 Pro langus,
 Pro duris,
 Laiškais.
Ko tau reikia –
 Mano kūno?
 Mano sielos?
 Mano skausmo?
Lyg vagis – tyli ir nieko nesakai.
Kai dažnai naktim šaukiu aš tavo  
 vardą,
Lyg vagis tu krūpteli, žvelgi
 keistai.
Kai dažnai dienom tiesiu tau    
 savo ranką –
Nueini. Tyli ir nieko nesakai.

Lyg vagis tu ateini į mano miegą.
Lyg vagis – taip tyliai.
Nelauktai...

***
Kodėl tokia skaudi žolė po mano 
 kojom?
Kodėl dabar ne man jau medžiai  
 savo rankom moja?
Kodėl dabar ne man lelijos ežere
Ir valtis vieniša smėlėtame    
 krante?
Nejaugi mano dienos nužydėjo,
Pakąstos netikėtų vasaros šalnų?
Maniau, kad skaudžiai duria tik   
 ražienos.
Nesupratau: skaudžiausiai –    
 žodžiai artimų.

Kodėl tokia skaudi žolė po mano  
 kojom?
O gal tas skausmas –
Skausmas mums abiem?
O gal...
Kodėl?...

***
Paukšti
Atskrisk į mano
Gyvenimo 
Medį
Pasūpuosiu lengvutėm šakom
Paklausysiu tavęs
Paukšti
Atskrisk į mano medį
Stiprybės noriu pasisemti
Iš tavo giesmės
Ramybės noriu atsigerti 
Iš tavo grakštumo
Gyvenimo geismo
Iš tavo skrydžio
Paukšti
Atskrisk į mano medį
Atnešk amžiną džiaugsmą
MOTINYSTĘ

Vilija DOBROVOLSKIENĖ
Elektrėnai
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