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Per metus išleidžiame 4 žurnalo numerius, todėl 
skaitytojai gali susisegti 16 dainų knygelę. 

Žurnalo vasaros numeryje mažieji skaitytojai ras 
puikių patarimų, kaip išspręsti konfliktą. Mergaitės 
sužinos, ką daryti, kai nepatinka tai, kas madinga. 
„Berniukų kambaryje“ šiuokart rimtas pokalbis apie pi-
nigus. O kur dar pasakėlės, galvosūkiai, užduotys ir net 
braškinio pyrago receptas. 

Rubrikoje„Saulutė šviečia visiems“ siūlome pasakojimą 
apie džiaugsmo spindulėlį – Gabiją Simaškaitę ir jos talentą 
piešti. Ši rubrika skirta negalią turinčių vaikų kūrybai. Jeigu 
tokie vaikai kuria gražius eilėraščius, pasakas, daineles ar lip-
do patrauklius darbelius, kviečiame juos dalytis savo kūry-
bos perliukais. Taip pat laukiame originalių vaikų minčių, 
pastebėjimų apie gamtą, gyvūnus ir žmones (el. paštu re-
dakcija@zvaigzdele.lt).

Žurnalą „Vakaro žvaigždelė“ galima įsigyti Lietuvos 
spaudos kioskuose, didžiuosiuose prekybos centruo-
se. O žurnalo „Viltis“ skaitytojams „Vakaro žvaigž-
delė“ dovanoja dainelę „Mano akinukai“ ir kvie-
čia klausytis radijo laidų vaikams ir visai šeimai 
„Vakaro žvaigždelė“ (šeštadieniais nuo 19.30 iki 
20.00 val. per „Žinių radiją“) bei žiūrėti televi-
zijos laidas vaikams „Žvaigždelė“ internetu 
(www.zvaigzdele.lt).

Žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ 
leidėjai

„Vakaro žvaigždelė“ 
smalsiems vaikeliams

Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ gimė iš didelio 
noro sėti gerumo grūdelius vaikų širdelėse. 
Pasakomis, dainelėmis, įvairiomis 
užduotėlėmis ir pasakojimais bandome 
jiems skiepyti teisingas nuostatas į 
tarpusavio santy -
kius, tiesą ir 
melą, pyktį ir 
atleidimą bei 
daugybę kitų 
juos domi  -
nančių 
dalykų. 
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Šiame leidinyje taip pat pateikiame lavina-
mųjų ir pažintinių straipsnelių, vaikų kūrybos, 
paprastų receptų ir idėjų rankdarbiams. Vidi-
niuose žurnalo puslapiuose vaikučių laukia 
„Muzikinės bendravimo pamokos“, kurias su-
daro gražiai iliustruotos 4 dainelės su natomis. 
Šios dainelės bei jų garso takeliai sudėti į žurnalo 
priedą – kompaktinę 
plokštelę. 
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Viltingi jubiliejai

Gražų gegužės rytmetį, kai danguje skaisčiai švietė saulė, 
už lango it pašėlusios suokė lakštingalos, o oras kvepėjo žydin-
čiais kaštonais ir alyvomis, mes, ugdymo centro „Aidas“ ben-
druomenė, susirinkome savo žaliojoje pievelėje pasveikinti pa-
vasario, surengę plenerą ,,Mano kieme sužydėjo visos gėlės“. 

Darbštuolis stalius Gražvydas – auksinių rankų ir auksinės 
širdies žmogus – mums pagamino molbertus ir padėjo sukurti 
jaukią kūrybinę erdvę po atviru dangumi. Ačiū tau, Gražvydai. 
Skambant V. A. Mocarto muzikai, mes skaitėme vaikų poeziją 
ir tapėme gėles. Buvo gera, smagu, jautėmės pakylėti. Kaimy-
nai kitapus tvoros neatsispyrė pagundai sužinoti, kas gi vyksta 
mūsų žaliojoje pievelėje. Gausus būrys lopšelio-darželio ,,Lakš-
tingala“ pedagogų su glėbiu dovanų sugūžėjo į mūsų kiemą. 
Svečiai sveikino mus, o mes visi drauge – pavasarį. Pleneras 
pavyko!  

Audronė Navickienė
Meninio ugdymo mokytoja

Šių metų balandžio 26 dieną „Muzikinė paukštė 2012“ 
atskrido į Panevėžį. Festivalį organizavo Panevėžio jaunuo-
lių dienos centras. Pirmasis festivalis vyko 2005 m. Gargž-
duose, antrasis – 2006 m. Palangoje. Jį surengė „Baltijos“ 
vidurinė mokykla. 2007 m. festivalio rengimas buvo patikė-
tas BĮ neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“. Trečiojo susi-
tikimo metu gimė ir festivalio pavadinimas – „Muzikinė 
paukštė“.

Šešis metus iš eilės „Muzikinė paukštė“ plasnojo virš Že-
maitijos miestų ir miestelių, kai kuriuose nutūpė net po du 
kartus, todėl atsirado poreikis skleisti sparnus plačiau. Tad 
2011 m. festivalį organizavo Šiaulių dienos socialinės globos 
centras „Goda“. Į jį buvo pakviestas dar vienas Aukštaitijos 
krašto atstovas – kolektyvas iš Panevėžio jaunuolių dienos 
centro. Minėto centro muzikos grupė „Mes“ laimėjo pirmą-
ją vietą ir buvo įpareigota šiais metais surengti tradicinį fes-
tivalį savo mieste.

Taigi „Muzikinė paukštė 2012“ sukvietė daugiau nei 120 
dalyvių iš Panevėžio, Kretingos, Žagarės, Klaipėdos, Gargž-
dų, Priekulės, Šiaulių bei gausybę žiūrovų. Festivalis vyko 
Panevėžio aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio užimtumo cen-
tro salėje. Dalyvius pasveikino Jaunuolių dienos centro di-

Regis, pati dosniai pražydusi gamta džiaugiasi

 galėdama pasveikinti pirmąją ir vienintelę bendrijos „Vilniaus viltis“ 

pirmininkę Danutę Šapolienę su gražiu jubiliejumi. 

Linkime nepailstančiai prasmingų darbų pradininkei ir iniciatorei

 tiek pat energijos, naujų sumanymų ir laimės, 

kiek ji suteikė sostinės sutrikusios raidos 

žmonėms ir jų šeimoms.

Pirmaisiais spindulėliais tamsos karalystėje 

galima drąsiai vadinti Vilniaus dienos centrą „Šviesa“ ir 

Vilniaus ugdymo centrą „Viltis“. Džiugu, kad jau dvidešimt metų

 jų šviesa ir šiluma globia vis didesnį būrį sunkios negalios paliestųjų. 

Dar maloniau, kad ši šventė sutapo su ugdymo centro „Viltis“ 

plėtros ir modernizavimo pabaigtuvėmis. 

Tad sveikiname veikliąsias centro direktores 
Jūratę Tamašauskienę (nepamirštant buvusios ilgametės 

„Šviesos“ vadovės Onutės Eigirdienės) ir Augienę Vilūnienę. 
Taip pat jų darnias bendruomenes, atlaikius visus 

sudėtingo laikmečio išbandymus, ir linkime septynmyliais žingsniais skubėti į priekį neįgaliųjų gerovės vardan. 

Pleneras gatveje, 
kurioje suokia 
lakstingalos

Muzikinė
2012
MuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėpaukštė
„Muzikinė paukštė“ – tai kasmetinis neįgaliųjų 
muzikinės saviraiškos festivalis, vykstantis jau 
aštuntus metus. Šio festivalio pradininkų – sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos „Gargždų viltis“ ir 
Gargždų muzikos mokyklos – siekis buvo ir tebėra 
suteikti galimybę neįgaliam jaunimui išreikšti save 
per muziką, šokį, dainą, vaidybą.

rektorė L. Trebienė, linksmos nuotaikos ir kūrybinės sėkmės 
palinkėjo Panevėžio miesto mero pavaduotojas P. Narkevi-
čius. O į koncertą atvykęs Panevėžio prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų generalinis direktorius V. Matkevičius scenon 
žengė su milžinišku šakočiu, linkėdamas visiems dalyviams 
kuo geriausių emocijų.

Festivalio metu žiūrovai mėgavosi liaudies ir moderniais 
šokiais, klausėsi įvairių muzikinių kūrinių, grožėjosi šešėlių 
teatro vaizdais. Šiais metais festivalio nugalėtojais tapo BĮ 
neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ dainininkai, kurie ki-
tais metais pasikvies „Muzikinę paukštę“ į Klaipėdą. 

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio aklųjų ir silpnaregių 
laisvalaikio užimtumo centro direktoriui Aloyzui Vilimui 
už bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant festivalį bei su-
teiktas patalpas šventei. Nuoširdus ačiū Jaunuolių dienos 
centro komandai, daug prisidėjusiai prie to, kad festivalis 
taptų dar spalvingesnis ir gražesnis. Siunčiame karščiausius 
linkėjimus visiems festivalio dalyviams ir linkime kūrybiš-
kai pasiruošti ateinančiam „Muzikinės paukštės“ skrydžiui.

Gintautė Bakanavičienė
Jaunuolių dienos centro socialinė darbuotoja



„Vilties“ bendriją  
2012 m. remia:

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

Europos Bendrija
Karališkoji Nyderlandų ambasada
Amerikos lietuvių paramos-labdaros fondas 
„Lithuanian Mercy Lift“
Prisikėlimo parapijos taryba (Kanada)

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras 
„Viltis“

AB Lietuvos dujos

UAB „DENIELS LT“ 

Laura Lauciutė
Tomas Grigonis
Aloyzas Burba   
Valentas Putys
Elzė Matulionytė
Liudmila Grižinienė
Giedrė Jančiauskienė
Ramutė Šverubienė  

Geros valios žmonės ir savanoriai

Turinys

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

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
D. Gustaitytė, D. Mikalauskaitė, L. Mikulėnaitė,  

I. Makselienė

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

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

El. paštas janinabut@viltis.lt; viltis@viltis.lt
Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 4000 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir  

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

Viršelyje: 
Vasarėlė...

2–3 psl. Sveika, vasara!
3 psl. Baltojo skersgatvio šviesa

Aktualijos
4–5 psl. Nežaiskime su saule
5 psl. Priminimas neįgaliųjų tėvams ir globėjams dėl 

specialiųjų poreikių vertinimo
6 psl. PRIEŠTARAUJA!!!
Kūryba
7–8 psl. Sėkminga viltiečių kelionė į Minską
9 psl. Teatro grupė „Kaukė“ alksta kūrybinių iššūkių
10 psl. „Per daug mamos“...
10–11 psl. Sraigės namelis, arba  

„Dainuoju apie tai, ką matau“
11–12 psl. Redcord terapinės įrangos taikymas 
13 psl. Paprastutės ugdymo priemonės
14–15 psl. Mano Žeme, aš myliu Tave
16 psl. Prisilietimas prie meno

Mūsų gyvenimas
17–18 psl. Mylėti ir leisti sau būti mylimiems
18 psl. Motinos dieną buvome kartu...
19 psl. Dėkui kilniai mamos širdžiai 
19–20 psl. Grožėjomės Kuršių nerija
20 psl. Išvyka prie jūros
21 psl. Po Lazdijų rajono įžymias vietas
21 psl. „Nebūna tos dienelės, kad neprisiminčiau 

stovyklos“
22 psl. Naujos pažintys senuose kiemuose
22–23 psl. „Būkime kartu“
23–24 psl. Dar vienas naujas centras
24–25 psl. Atstovavimo sau programa gyvuoja 
26 psl. Kas naujo „Jonavos viltyje“?
26–27 psl. Kitoks vaikas šalia mūsų
27–28 psl. Kodėl matematika paprastesnė nei kasdienybė

Bendrijos „Viltis“ ištikimos bendražygės  
Ilonos Laucienės dukra Laura Lauciutė padovanojo  

800 Kanados dolerių bendrijos šventei ir socialiai 
remtinų asmenų vasaros poilsiui prie jūros finansuoti.

Ačiū mielai Laurai už nuoširdų dėmesį tiems,  
kuriems jo niekada nebus per daug.
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Tai priklauso nuo mūsų požiūrio 
ir suvokimo, kas yra tikra, o kas tik 
tariama, kokių mes tikimės stebuklų 
ir kas bus tas turtus dovanojantis 
stebukladarys. Manau, kad pats di-
džiausias stebukladarys vis dėlto 
yra žmogus. Kasdien kiekvienas iš 
mūsų darome mažesnius ir dides-
nius stebuklus savo namuose, ben-
druomenėse, artimiausioje aplinko-
je. Ne visi gali juos pamatyti ir įver-
tinti, nes kasdieniai stebuklai pa-
prastai skiriami labai konkretiems 
žmonėms ir daromi ne norint pasi-
garsinti, bet iš širdies. Taigi tikėkime 
savimi ir kurkime ateitį.

Su didele baime ir įtampa laukė-
me, kaip bus įgyvendinama Neįga-
liųjų socialinės integracijos progra-
ma per savivaldybes, labai nerima-
vome, kad reikalai pradės strigti. Ir 
išties ne visose savivaldybėse viskas 
vyko sklandžiai. Jų darbuotojams ir 
programų vykdytojams teko labai 
daug dirbti kartu, kad būtų priima-
mi vieningi sprendimai. Būta labai 
daug diskusijų, susitikimų ir svars-
tymų dėl konkrečių veiklų atskirose 
savivaldybėse. Daugelyje reikalai 
judėjo į priekį, nes žmonės suprato – 
reikia matyti ne vien save, bet įver-
tinti tą aplinkybę, jog bendruomenės 
yra daugialypės, kad jose esama la-
bai daug spręstinų socialinių proble-
mų, tad būtina žvelgti į savo veiklas 
bendrame kontekste. Taip pat labai 
svarbu pasiūlyti pagalbą ir paramą 
kitoms socialiai neapsaugotoms gru-
pėms. Kaip labai gražų pavyzdį ga-
liu paminėti vienos nedidelės savi-
valdybės patirtį – vietos „Viltis“, or-
ganizuodama savo renginius, visuo-
met įtraukia į juos ir vietos bendruo-
menę, kviečia įsijungti į vykdomas 
programas ir kitus neįgaliuosius. 

Sveika, vasara!

Laikas bėga nesustodamas, kiekviena diena, regis, vis greičiau 
skuba pasitraukti, kad užleistų vietą ateinančiai. Nespėjome 
pasidžiaugti žiemos šventėmis, o čia, žiūrėk, jau ir Rasos – pats 
viduvasaris su trumpiausia naktimi... Ar eisime ieškoti paparčio 
žiedo? Ar džiaugsimės jį radę? Ar krimsimės, jei vėl liksime 
tuščiomis rankomis?

Džiugu, kad panaši praktika plinta. 
Tačiau gerokai sudėtingesnė padėtis 
susiklostė tose savivaldybėse, kur 
bendrija „Viltis“ teikia socialines 
paslaugas. Mat šių paslaugų negali-
ma finansuoti iš Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos programos lėšų, to-
dėl kelių projektų vykdymas gali 
sustoti. Nerimą kelia Kėdainių gru-
pinio gyvenimo namų finansavimo 
klausimai, projektų įgyvendinimas 
Vilniuje. Alytaus miesto „Viltis“ iki 
šiol nerodo jokių gyvybės ženklų, 
karštligiškai bandau susisiekti su 
Vilkaviškio tėvais, bet mano pastan-
gos vis dar lieka bevaisės.

Kita vertus, džiugu, kad mūsų 
asociacijos naujai išrinktos Tarybos 
nariai aktyviai ėmėsi gražios inicia-
tyvos dėl nario mokesčio rinkimo. 
Ilgus metus šis klausimas nejudėjo iš 
vietos, nes mūsų asocijuotieji nariai 
nebuvo linkę mokėti nario mokes-
čio, tačiau naujosios Tarybos nariai 
susisiekė su savo kuruojamais rajo-
nais ir kantriai aiškino (o ir tebeaiš-
kina iki šiol), kaip svarbu organiza-
cijai turėti savų pinigų. Visame pa-
saulyje panašios organizacijos išsi-
laiko iš nario mokesčio. Taigi šian-
dien reikalai sparčiai pajudėjo į prie-
kį. Vieni asocijuotieji „Vilties“ nariai 
pradėjo atsiskaityti už įsiskolinimus, 
o kiti, mokėję tvarkingai, sėkmingai 
tai daro ir toliau. Taigi dar kartą ačiū 
ir Tarybos, ir visos organizacijos na-
riams už supratimą, darbą ir tikėji-
mą bendromis idėjomis.

Pasiekė mus ir dar viena labai ge-
ra žinia – Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija pritarė mūsų pateik-
tam projektui Šventosios gyvenvie-
tėje steigti ištisus metus veiksiančią 
stacionarią socialinės globos įstaigą 
sutrikusios raidos vaikams ir suau-

gusiesiems. Bet iki minėtos įstaigos 
atidarymo dar reikia labai daug ką 
nuveikti: suremontuoti ir apšiltinti 
pastatą, pritaikyti jį neįgaliųjų porei-
kiams, sutvarkyti šildymo sistemą ir 
t. t. Šiuo metu pradėtas rengti pro-
jektas. Labai tikiuosi, kad mums pa-
vyks gauti lėšų ir tuomet Klaipėdos 
regiono gyventojams paslaugos bus 
teikiamos arčiau gyvenamosios vie-
tos. Taigi reikalai juda, darbų labai 
daug, o darbuotojų, deja, mažėja.

Šiemet pradėjome vykdyti didelį 
bendrą projektą su Baltarusijos neį-
galiaisiais ir jų tėvais. Todėl vasaros 
stovykloje priimsime šešiasdešimt 
svečių iš kaimyninės šalies. Atvyks 
neįgalieji, jų tėvai ir penkiolika sava-
norių. Pastarieji įsijungs į mūsų sa-
vanorių gretas, mokysis asistavimo 
pradmenų, keisis patirtimi. Minėtą 
projektą finansuoja Europos Sąjun-
ga. Nujaučiu, kad daugelis gali saky-
ti, jog stovykloje trūksta vietų pa-
tiems viltiečiams, o čia dar svečiai. 
Mielieji, labai noriu priminti mūsų 
praeitį prieš dvidešimt metų, kai pa-
tys vykome mokytis į labiau išsivys-
čiusias valstybes. Sugrįžę savanoriai, 
tėvai, specialistai, o ir patys neįgalie-
ji dirbo mūsų vaikų ir šeimų gerovei. 
Šiandien atėjo diena, kai jau mes tu-
rime dalytis sukaupta patirtimi su 
kitais, norinčiais perimti mūsų lai-
mėjimus. Tai ne tik didelė atsakomy-
bė, bet ir labai didelė privilegija bei 
teigiamas įvertinimas. Tad būkime 
verti mums rodomo pasitikėjimo.
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Mieli „VILTIES“ bendruomenės 
nariai ir jiems pritariantieji, šį rudenį 
vyks rinkimai į aukščiausią valsty-
bės valdymo instituciją – Seimą. Jau 
dabar girdėti vis daugiau abejotinų 
pažadų, žiniasklaida informuoja 
apie kairiųjų ir dešiniųjų padarytas 
klaidas. Visi labai atidžiai sekėme 
Garliavos įvykius, aptarinėjome 
įvairius korupcijos skandalus. Esant 
tokioms aplinkybėms turime pasi-
rinkti, kokios valdžios norime atei-
tyje. Tikrai labai atsakinga ir sunku 

priimti sprendimus, o ir patikėti į 
valdžią einančiais žmonėmis. Tačiau 
pirmiausia atsakykime sau į kertinį 
klausimą – ko mums reikia: nuosek
lumo, demokratinių vertybių įtvirti-
nimo, pilietinės visuomenės ar vien-
kartinių akcijų, agitacijų nuo „stati-
nės“ ir gatvių mitingų politikos. Ne-
verta svyruoti ir pasitikėti revoliuci-
niais pažadais.

Man pačiai, kaip žmogui, pilietei, 
motinai, visada svarbiausia saugu-
mas, stabilumas, tiesa, liberalus po-

žiūris į pasaulį, skirtumų pripažini-
mas ir laisvė. Taigi tikiuosi, kad ne-
teks gailėtis dėl pasirinkimų, grauž-
tis dėl laikino apsvaigimo. Visiems 
linkiu geros vasaros, brandaus ru-
dens, labai daug šviesos bei šilumos 
ir širdyse, ir mintyse.

Su pagarba
Dana Migaliova

Asociacijos vadovė

Sutikite, miela ir malonu, o gal 
net simboliška, kai Baltajame skers-
gatvyje ima ir įsikuria įstaiga, kurios 
pavadinimas „Šviesa“. Tiesa, Užupio 
Respublikos gyventojai tai jau tikrai 
žino, kad nieko bendra su „Vilniaus 
energija“ ji neturi. Nors, kita vertus, 
iš minėtos įstaigos į vietos bendruo-
menę irgi sklinda šiluma. Tik gerokai 

žemesnėmis kainomis. Galima saky-
ti, visai veltui. Šiam fenomenui išsi-
aiškinti dokumentininkas J. Matonis 
nepagailėjo trejų metų.

Tiek laiko užteko, kad dienos 
centro „Šviesa“ lankytojai, turintys 
didelę ir vidutinę proto negalią, įsi-
leistų kūrėją į savo ratą, susigyventų 
su juo, užmirštų apie pagaulią filma-

vimo kameros akį. O ši vis fiksavo 
akimirkas, reakcijas, jausmus žmo-
nių, į kuriuos įgalioji visuomenės 
dalis vis dar tebežiūri nepatikliai, jei 
nesakytume, tendencingai. Sutirš-
tindama silpnybes, išpūsdama tam-
siąsias prigimties puses ir pajuokda-
ma tai, ką turėtų perimti kaip beiš-
nykstančią savo gyvenimo verty-
bę, – gebėjimą atskirti iš žmogaus 
sklindančią tikrąją šilumą ir meilę 
nuo apsimestinės, pliko išskaičiavi-
mo ar atsainaus pranašumo padik-
tuotos, ir nebijoti atsakyti tuo pačiu.

Mūsų vangiai laisvėjančioje vi-
suomenėje šiandien labai daug išly-
gų, dvigubų standartų, tariamo pa-
triotiškumo, žūtbūtinio noro prasi-
siekti, baimės pasirodyti silpniems 
ar apsijuokti, todėl žmonės svetimė-
ja, atsitveria net nuo į save panašių 
sienomis, tvoromis, tuščių žodžių 
srautais ar užgaulia tyla. O ką jau 
bekalbėti apie kitokius individus... 
Nors šie, filmo „Baltam skersgat
vy...“ autoriaus teigimu, tikrai verti, 
kad būtų pažinti, suprasti ir natūra-
liai priimti. Juolab, jog gyveno, gy-
vena ir gyvens tarp mūsų.

Kiek ilgiau nei pusvalandį trun-
kantis filmas yra tarsi savotiška pa-
žintinė ekskursija ne tik į proto ne-
galios herojų aplinką, bet ir į emoci-
nį pasaulį, kuris, nors ir savitas, bet 
organiškas, sklidinas juoko, graudu-
lio ir... šviesos. Tad tiems, kurie vis 
dar nedrįsta atvirai pažvelgti neįga-
liam žmogui į akis, vertėtų pradžiai 
rasti laiko bent pasižiūrėti naująjį 
J. Matonio dokumentinį filmą.

Žurnalo rengėjų informacija

Baltojo skersgatvio šviesa
Kiek laiko reikia, kad priimtume kitą žmogų į širdį, įsileistume į 
mintis, pripažintume savu? O jam, kad atsakytų tuo pačiu? 
Sakote, dažnai ir viso gyvenimo per mažai? O štai pažiūrėjus ne 
tik „Vilties“ bendrijos, bet ir mūsų šalies kultūros metraštininko 
Juozo Matonio naują dokumentinį filmą „Baltam skersgatvy...“, 
kurio premjera įvyko šių metų balandį, regis, pradeda aiškėti 
netikėti atsakymai...
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Stiprus įdegis – sveikatos požymis 
ar rizikos veiksnys?

Žmonėms vis dar neretai atrodo, 
kad stipris įdegis – patrauklumo ir 
geros sveikatos simbolis. Tačiau ver-
ta žinoti, kaip šiltuoju sezonu saugo-
tis saulės vonių. Juk specialistai 
įspėja, kad vienas pagrindinių veiks-
nių, galinčių paskatinti klastingos 
ligos – melanomos – atsiradimą, yra 
nesaikingas deginimasis saulėje.

Kaip praneša Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministerija, kasmet mūsų 
šalyje nustatoma apie 200 naujų su-
sirgimų melanoma, du trečdaliai iš 
jų – moterims, vienas trečdalis – vy-
rams. Visame pasaulyje augantis 
piktybinių odos navikų ir kataraktų 
skaičius rodo, kad neatsargūs žaidi-
mai su saule brangiai kainuoja ir pa-
čiam sunkia liga susirgusiam asme-
niui, ir visuomenei.

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamento 
specialistai primena, kad saulės 
skleidžiami ultravioletiniai (UV) 
spinduliai yra odos piktybinių navi-
kų rizikos veiksnys. Užtenka skaus-
mingai nudegti vieną kartą per kele-
tą metų, kad bent dvigubai padidėtų 
melanomos rizika. Veikiama UV 
spindulių oda plonėja, sausėja, for-
muojasi raukšlės, šlakai, atsiranda 
pigmentinių dėmių. UV spinduliai 
taip pat gali sukelti kataraktą. 5 proc. 
žemę pasiekiančių saulės spindulių 
sudaro ultravioletiniai spinduliai. Šie 
spinduliai pagal jų bangų ilgį yra 
skirstomi į A, B, C – UVA, UVB, UVC.

UVC tipo spinduliai yra ypatin-
gai žalingi, tačiau nekelia pavojaus, 
nes juos visiškai nufiltruoja ozono 
sluoksnis. UVB spinduliai pasiekia 
mūsų odos paviršių ir dėl jų mūsų 

oda įdega (o kartais net nudega). 
UVB spindulių nepraleidžia stiklas, 
o jų intensyvumas kinta, priklauso-
mai nuo dienos bei metų laiko. UVB 
spindulių poveikis stipriausias vasa-
rą, nuo 11 val. ryto iki maždaug 
15 val. po pietų. Vasarą gauname iki 
70 % visos metinės UVB spindulių 
dozės. UVA spinduliai ilgą laiką bu-
vo laikomi nekenksmingi žmogui. 
Tačiau išsamesni tyrimai parodė, 
kad šie spinduliai prasiskverbia į 
odą giliau nei UVB ir gali padaryti 
didesnę žalą. UVA spinduliai yra pa-
stovesni nei UVB – jų poveikis nepri-
klauso nuo dienos ar metų laiko, be 
to, jų nesulaiko stiklas.

Kiek priemonės nuo saulės mus 
saugo nuo UVB spindulių, parodo 
SPF veiksnys. Šiuo apsaugos nuo 
saulės veiksniu (angl. Sun Protection 
Factor) produktus, saugančius nuo 
įdegio, imta žymėti dar 1978 metais. 
Jis leidžia spręsti, kaip efektyviai 
priemonė saugo nuo UVB spindulių 
(apie apsaugą nuo UVA spindulių 
šiuo atveju nepasakoma nieko). Na-
tūralu, kad kuo mažiau UVB spin-
dulių pasiekia mūsų odą, tuo lėčiau 
mes įdegame.

Kiekvieno žmogaus oda, priklau-
somai nuo tipo, įdega per skirtingą 
laiką, pvz., šviesiaodžiai, būdami 
saulėje ir nenaudodami jokių apsau-
ginių priemonių, parausta vidutiniš-
kai per 10 minučių. Pasitepus prie-
mone, kurios SPF 15, to paties balta-
odžio oda parausta ne per 10, o per 
10x15 minučių, t. y. per 15 kartų il-
gesnį laiko tarpą – 150 minučių. 
Žmogus, kurio oda mažiau jautri, 
t. y. parausta per ilgesnį laiką nei 10 
minučių, naudodamas tą pačią prie-
monę, turinčią SPF15, galės būti sau-
gus saulėje dar ilgiau. 

Kas turėtų vengti saulės spindu-
lių? Tiesioginių saulės spindulių 
pertekliaus reikėtų vengti visiems, 
tačiau ypač atsargūs turėtų būti III 
odos tipo žmonės, ant kurių kūnų 
yra daug apgamų ir kurie anksčiau 
nudegę nuo saulės. Vaikų ir paau-
glių apsaugai nuo UV spindulių taip 
pat reikia skirti daug dėmesio, nes 
šios amžiaus grupės itin jautrios ža-
lingam UV spindulių poveikiui, o 
nudegimai nuo UV spindulių vai-
kystėje didina odos vėžio ir katarak-
tos riziką vyresniame amžiuje, taip 
pat slopina imuninę sistemą.

Kaip saugotis? Saugantis nuo 
UV spindulių ypatingų priemonių 
nereikia. Svarbiausia žinoti pagrin-
dines taisykles:

Venkite saulės, kai jos poveikis 
stipriausias, t. y. 11–15 val. Lietuvoje 
saulė aktyviausia gegužėsrugsėjo 
mėnesiais.

Nešiokite kepures, akinius nuo 
saulės ir apsauginę aprangą. Kuo 
daugiau odos uždengia drabužiai, 
tuo geriau. Tačiau drėgni drabužiai, 
ypač medvilniniai, apsaugo daug 
mažiau. Drėgni medvilniniai marš-
kinėliai suteikia perpus mažiau ap-
saugos nei sausi.

Skrybėlės ypač gerai apsaugo 
veidą, kaklą ir galvą nuo UV spindu-
lių poveikio.

Akiniai gerai saugo ir nuo UVB, 
ir nuo UVA spindulių.

Be tinkamos apsaugos negalima 
palikti vaikų saulėje. Vaikai ir paau-
gliai itin jautrūs UV spindulių po-
veikiui.

Būnant lauke ir odą tiesiogiai vei-
kiant saulės spinduliams rekomen-
duojama neuždengtas kūno vietas 
pasitepti apsaugine kosmetikos prie-
mone nuo saulės (kremu, losjonu).

Kaip naudoti apsaugos priemo-
nes? Pagrindinės kosmetikos priemo-
nių nuo saulės naudojimo taisyklės:

Dermatologai rekomenduoja ap-
sauginiais kremais pasitepti 15–30 
minučių prieš išeinant į atvirą saulę. 
Kremą reikia tepti ant švarios, sau-
sos odos ir lengvai įtrinti. Jei norite 
geresnės apsaugos, pakartotinai pa-
sitepkite apsaugos priemone nuo 
saulės ir išėję iš patalpos.

Nežaiskime su saule
Mieli žurnalo skaitytojai, o ypač moterys, bendrijos „Viltis“ 
tarybos narė Irena Makselienė, turinti didžiulę kosmetologės 
patirtį, sutiko ir antrame žurnalo numeryje pasidalyti žiniomis, 
kaip prižiūrėti odą karštą vasarą. Labai ačiū Irenai.  
Būkime gražios...
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Teisininko konsultacija

Apsauginės priemonės nuo sau-
lės dozė apskaičiuojama atsižvel-
giant į kremu tepamo odos pavir-
šiaus plotą. Anot specialistų, ji lygi 
2 mg/cm2. Taigi visam kūno pavir-
šiui ištepti reikia apie 30 ml kremo. 
Vidutinio kūno sudėjimo žmogui 
reikėtų 35 g kremo (toks kiekis pri-
lygsta 6 kaupiniems arbatiniams 
šaukšteliams). Tyrimais nustatyta, 
kad dauguma vartotojų neteisingai 
dozuoja apsauginius kremus, todėl 
atitinkamai SPF tepasiekiama 20–
50 % apsaugos.

Ko negalima pamiršti naudojant 
apsaugos priemones nuo saulės? 
Netinkamai naudojant kremus gali-
ma gauti dideles ultravioletinių 
spindulių dozes. Todėl rekomenduo-
jama teptis kremu kas dvi valandas. 
O jei maudotės, gausiai prakaituoja-
te, apsauginio kremo veikimo laikas 
sutrumpės trečdaliu. Todėl būtina 
pakartotinai teptis kremą po prausi-
mosi, maudynių ar nusišluosčius kū-
ną rankšluosčiu. Teptis apsaugos 
priemonėmis reikėtų prieš naudo-

jant makiažo priemones, apsaugos 
priemones nuo vabzdžių ir kt.

Ką reikėtų žinoti renkantis ap-
sauginę kosmetikos priemonę nuo 
saulės? Nuo saulės poveikio apsau-
gančių gaminių veiksmingumas, ku-
ris nurodomas etiketėse, turėtų būti 
priskirtas tokioms kategorijoms: 
„mažas“ – iki 10 SPF, „vidutinis“ – 
10–20 SPF, „aukštas“ – 25–35 SPF ir 
„labai aukštas“ – 40–50 SPF. 

Svarbu žinoti, kad didesnis nei 50 
SPF neužtikrina stipresnės norma-
lios odos apsaugos nuo saulės nude-
gimų ir UVB spindulių. Jei priemonė 
naudojama teisingai, vidutinės ap-
saugos kategorijos SPF (pvz.: SPF 15, 
20 arba 25) pakanka normaliai odai 
apsaugoti nuo saulės nudegimų. 
Aukštesnės apsaugos kategorijos 
SPF reikalingas tik tuomet, kai nau-
dojamas nepakankamas priemonės 
kiekis.

Kiekviena kategorija turėtų atitik-
ti standartinį apsaugos laipsnį nuo 
UVB ir UVA spinduliuotės, tačiau 
taip būna ne visuomet. Priemonės, 

žymimos SPF, saugo nuo odos nude-
gimą sukeliančių UVB spindulių, bet 
nebūtinai nuo odos vėžio riziką didi-
nančios ir odos senėjimą spartinan-
čios UVA spinduliuotės. Nuo UVA 
spindulių apsaugančios priemonės 
turi būti paženklintos specialiu žen-
klu, kuriame yra raidės UVA.

Vartotojams būtina žinoti, kad 
apsaugos nuo saulės priemonės ne-
gali visiškai apsaugoti nuo UV spin-
dulių ir gali būti tik viena iš papildo-
mų apsauginių priemonių nuo sau-
lės. Visos apsaugos nuo saulės prie-
monės, net ir ženklinamos užrašais 
„100 % apsauga nuo saulės“ arba 
„visiška apsauga“, praleidžia tam 
tik rą UV spindulių kiekį.

Nepamirškite, jog mūsų oda yra 
mūsų rūpinimosi (ar nesirūpinimo) 
ja rezultatas, kuris ateityje tikrai gali 
pasireikšti raukšlėmis, pigmentinė-
mis dėmėmis, bėrimais ir kitomis 
problemomis. Todėl pagalvokime 
apie savo veido odą jau šiandien.

Irena Makselienė
Bendrijos „Viltis“ tarybos narė, 

kosmetologė

Norime dar kartą atkreipti mūsų 
skaitytojų dėmesį, kad nuo 2011 m. 
liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respub
likos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 
birželio 13 d. įsakymas Nr. A1
282/V603 „Dėl Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro ir Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministro 2005 m. ge-
gužės 4 d. įsakymo Nr. A1120/V346 
,,Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, 
nuolatinės priežiūros (pagalbos), 
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos ir transporto išlaidų kom-

pensacijos poreikių nustatymo krite-
rijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažy-
mų formų patvirtinimo“ (tolau – 
Tvarkos aprašas) pakeitimo“. 

Šiuo įsakymu Tvarkos aprašas 
buvo papildytas 1.7. punktu „Specia
liųjų poreikių indekso vertinimo 
metodika“, kuris išdėstomas taip:

„1.7. gilus protinis atsilikimas 
(kodas pagal TLK10AM F73), nu-
statomas klinikinio tyrimo duome-
nimis (asmenims iki 18 metų pateik-
ta gydytojo vaikų ir paauglių psichi-
atro išvada; asmenims nuo 18 metų 
pateikta gydytojo psichiatro išvada), 
kai specialiųjų poreikių indeksas 
nuo 80 iki 100 balų.“

O Tvarkos aprašo 2.17 punktas 
išdėstomas taip:

„2.17. sunkus ir (ar) vidutinis 
protinis atsilikimas (kodai pagal 
TLK10AM F72, F71), nustatomas 
klinikinio ir (ar) WAIS, WISC tyrimų 
duomenimis (asmenims iki 16 metų 
pateikta gydytojo vaikų ir paauglių 
psichiatro, asmenims nuo 16 metų – 
gydytojo vaikų ir paauglių psichia-
tro ar gydytojo psichiatro išvada), 
kai bendras intelekto koeficientas 
(IQ) ne didesnis kaip 45 ir specialių-
jų poreikių indeksas nuo 60 iki 75 
balų. Sunkūs įvairiapusiai raidos su-
trikimai (kodas pagal TLK10AM 
F84) (pateikta gydytojo vaikų ir pa-
auglių psichiatro ar gydytojo psichi-
atro išvada).“

Tad dar kartą primename, kad 
nustatant specialiuosius poreikius 
asmenims su protiniu atsilikimu 
Bartelio indeksas nevertinamas. Bar-
telio indekso lentelė pakeista specia-
liųjų poreikių indekso vertinimo 
klausimynu.

Priminimas neįgaliųjų tėvams ir globėjams 
dėl specialiųjų poreikių vertinimo
Nuo šiol nustatant specialiuosius poreikius asmenims  
su protiniu atsilikimu Bartelio indeksas nevertinamas.  
Bartelio indekso lentelė pakeista specialiųjų poreikių indekso 
vertinimo klausimynu.
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Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 20050504 įsakymu Nr. A1
120/V345 patvirtinto Specialiųjų 
nuo latinės slaugos, transporto išlai-
dų kompensacijos poreikių nustaty-
mo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) 
20080628 įsakymo Nr. A1214/ 
V655 redakcijos, galiojusios iki 
20090531, 9 punkte buvo įtvirtinta, 
jog vienam asmeniui gali būti nusta-
tytas specialusis transporto išlaidų 
kompensacijos poreikis ir (ar) speci-
alusis lengvojo automobilio įsigiji-
mo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis. 

2009 metų gegužės 22 d. LR soci-
alinės apsaugos ir darbo ministras ir 
LR sveikatos apsaugos ministras pa-
sirašė įsakymą Nr. A1353/V401 
„Dėl LR socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir LR sveikatos apsaugos 
ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsaky-
mo Nr. A1120/V346 „Dėl Specialių-
jų nuolatinės slaugos, nuolatinės 
priežiūros (pagalbos), lengvojo au-
tomobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacijos ir 
transporto išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, 
tvarkos aprašo ir pažymų formų pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – įsa-
kymas) (Žin., 2009, Nr. 632513).

Atkreipiame dėmesį, kad minėtu 
įsakymu buvo reglamentuota, jog 
vienam asmeniui gali būti nustato-
mas tik specialusis transporto išlai-
dų kompensacijos poreikis arba spe-
cialusis lengvojo automobilio įsigiji-
mo ir jo techninio pritaikymo išlaidų 
kompensacijos poreikis. Asmens pa-
sirinkimu galima buvo nustatyti 
vieną specialųjį transporto išlaidų 
kompensacijos poreikį arba specia-
lųjį lengvojo automobilio įsigijimo ir 
jo techninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikį tuo atveju, kai as-
mens sveikatos būklė atitiko šių po-
reikių nustatymo kriterijus.

Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija 
padarė išvadą, jog toks teisinis regu-

liavimas pripažintinas prieštarau-
jančiu teisės aktų hierarchijos prin-
cipui, taigi ir konstituciniam teisinės 
valstybės principui. Teismas nusta-
tė, kad patvirtinta Lietuvos Respub
likos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro bei Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 
gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1
120/V346 Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. birželio 
4 d. įsakymo Nr. A1220/V505 re-
dakcijos 16 punktas ta apimtimi, ku-
ria nustatyta, jog asmeniui gali būti 
nustatomas tik vienas specialusis 
poreikis tiek, kiek tai susiję su kon-
krečiai – arba transporto išlaidų 
kompensacijos, arba lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos – 
specialiaisiais poreikiais, prieštarau-
ja Lietuvos Respublikos Konstituci-
joje įtvirtintiems konstituciniam tei-
sinėms valstybės principui ir teisės 
aktų hierarchijos principui, todėl šis 
punktas netenka galios. Jis išdėsto-
mas taip:

„16. Tuo atveju, kai asmens speci-
alieji poreikiai vertinami pakartoti-
nai ir priimamas naujas sprendimas, 
anksčiau priimti sprendimai dėl spe-
cialiųjų poreikių nustatymo netenka 
galios, išskyrus atvejus, kai sprendi-
mas buvo priimtas dėl specialiojo 
lengvojo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos poreikio nustatymo. Šis 
sprendimas galioja iki jame nurody-
to termino pabaigos.“

Tuo pačiu 20120320 Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministras ir Lietuvos Respub
likos sveikatos apsaugos ministras 
įsakymu Nr. A1161/V228 papil-
dytas ir Aprašo 6.3. punktas. Jis 
skelbė: 
6.3. Specialusis lengvojo automobi-

lio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos po-
reikis;

dabar jis išdėstomas taip:
6.3. Specialusis lengvojo automobi-

lio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos po-
reikis, išskyrus atvejus, kai asme-
niui yra nustatytas nuolatinės 
slaugos poreikis. Šiems asme-
nims specialusis lengvojo auto-
mobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
jos poreikis nenustatomas. 

Dar kartą primename

Nuo 2010 m. liepos 1 d. įsigalio-
jus Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir Lietu-
vos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. birželio 4 d. įsaky-
mui Nr. A1220/V505 „Dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. gegužės 4 d. įsakymo 
Nr. A1120/V346 ,,Dėl Specialiųjų 
nuolatinės slaugos, nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos), lengvojo automo-
bilio įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos ir 
transporto išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, 
tvarkos aprašo ir pažymų formų pa-
tvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, 
Nr. 683424), specialiuosius nuolati-
nės slaugos, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos), lengvojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritaikymo iš-
laidų kompensacijos ir transporto 
išlaidų kompensacijos poreikius (to-
liau vadinama – Specialieji porei-
kiai) visiems asmenims, nepriklau-
somai nuo jų amžiaus, pavesta nu-
statyti Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnybai prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
(NDNT).

Šiuo įsakymu reglamentuojama, 
kad asmenį į NDNT specialiesiems 
poreikiams nustatyti siunčia ne as-
mens sveikatos priežiūros įstaigų 
Gydytojų konsultacinės komisijos, o 
asmenį gydantis gydytojas, nusta-
tęs diagnozę ir atsižvelgęs į tai, kad, 
taikant gydymą ir (ar) reabilitacijos 
priemones, išlieka organizmo funk-
cijų sutrikimų.

Diana Riabcova
Bendrijos „Viltis“ teisininkė

PRIEŠTARAUJA!!!
Įsakymo punktas pripažintinas 
prieštaraujančiu Konstitucijai
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Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the 

European Union

Šių metų gegužės 24–26 dieno-
mis dvidešimt viltiečių dalyvavo 
festivalyje „Uždek savo žvaigždę“, 
kuris vyko Baltarusijos sostinėje 
Minske. Lietuvos atstovų grupę su-
darė Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijų „Utenos Viltis“ ir 
„Raseinių Viltis“ bei Raseinių viešo-
sios įstaigos Protiškai neįgalaus jau-
nimo dienos užimtumo centras lan-
kytojai ir juos lydintieji specialistai. 
Bendrijos „Utenos Viltis“ instru-
mentinis ansamblis „Viltis“, vado-
vaujamas Žmonių su negalia sociali-
nės integracijos programos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenėje 
projekto vykdytojo Kazimiero Strei-
kaus, dalyvavo atrankoje į finalinį 
festivalio koncertą. Jos metu vyko 
įvairių muzikos kūrinių perklausos, 
kuriose skambėjo ir lietuvių liaudies 
muzika: nuotaikingos polkos, mar-
šai, fokstrotas, valsas. Renginio ko-
misijai ir režisieriams labai patiko 
viltiečių „Gegužės valsas“, todėl šis 
kūrinys uteniškiams atnešė sėkmę – 
jie pirmieji iš gausaus atrankos daly-
vių, atvykusių iš įvairių Baltarusijos 
kampelių, būrio pateko į finalinį 
koncertą. Iš viso buvo atrinkti 8 ge-

EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR 
PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ 

2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER 
SIENĄ PROGRAMA 

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA

Sėkminga viltiečių kelionė į 
Minską
Kaip jau rašėme, nuo 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ su Baltarusijos 
pagalbos asociacija vaikams invalidams ir jauniems invalidams 
„BelAPDIiMI“ dalyvauja bendrame projekte „Neįgalių žmonių 
gyvenimo kokybės gerinimas per glaudų bendradarbiavimą“, 
kuris yra Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos dalis.

riausi atlikėjai – muzikantai, artistai 
ir dainininkai.

Renginio dalyviai iš Utenos ir Ra-
seinių pristatė savo rankdarbius fes-
tivalio metu veikusiose parodose. 
Specialistai ir rankdarbių kūrėjai da-
lijosi patirtimi su festivalio dalyviais 
iš Baltarusijos, pristatė jiems naujus 
darbo su neįgaliaisiais metodus, sa-
vo ugdytinių pasiekimus ir kūrybi-
nes galias. Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Raseinių Vil-
tis“ jaunimo užimtumo centro lan-
kytojai dalyvavo festivalio sportinė-
se rungtyse: žaidė futbolą, kvadratą, 
mokėsi sukti lankus ant liemens ir 
ant rankų, kartu su kitais festivalio 
dalyviais iš Baltarusijos dalyvavo 
įvairiuose estafetėse ir žaidimuose, 
kuriuos organizavo savanoriai – 
Minsko universiteto studentai, būsi-
mi specialieji pedagogai, pasirinkę 
surdopedagogikos specializaciją. 
Patiko viltiečiams ir dvi dienas vy-
kusios meistriškumo pamokėlės, ku-
riose buvo galima išbandyti jėgas 
piešiant ir vaidinant. 

Vieną vakarą Minsko lėlių teatro 
aktoriai parodė festivalio dalyviams 
spektaklį „Karalius meduolis“, kuris 
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jiems suteikė daug gerų emocijų, su-
žadino norą patiems vaidinti bei 
kurti lėles. Gerosios patirties sklaida 
buvo labai naudinga šeimoms, augi-
nančioms neįgalius vaikus, sociali-
niams darbuotojams, valstybinių 
institucijų atstovams ir specialistams 
bei patiems neįgaliesiems. Studentai 
savanoriai rengė diskotekas prie 
laužų. Skambėjo lietuvių ir baltaru-
sių liaudies bei šiuolaikiškos dainos, 
šokiai ir žaidimai, tad linksma buvo 
visiems.

Festivalio dalyviams iš Lietuvos 
buvo surengta ekskursija po Balta-
rusijos sostinę Minską. Gidė turinin-
gai pristatė šio miesto įkūrimo isto-
riją, aprodė senamiestį, architektū-
ros paminklus, žymias vietas, trak-
torių ir mašinų gamyklas. Sužinojo-
me, kad Minske gyvena daugiau nei 
milijonas įvairių tautybių gyventojų: 
baltarusių, lenkų, rusų, ukrainiečių, 
žydų, totorių ir lietuvių. Pagrindinės 
religijos – pravoslavų, katalikų ir 
protestantų. Minskas suskirstytas į 
9 rajonus, kuriuose esama daugiau 
nei 600 gatvių ir prospektų. Antrojo 
pasaulinio karo metais 83 proc. šio 
miesto, kurio istorija prasideda nuo 
1067 m., statinių buvo sugriauta, o 
gyventojų sumažėjo nuo 270 iki 80 
tūkstančių. Nuo 1991 m. Minskas ta-
po nepriklausomos valstybės sosti-
ne, buvo kuriamos įvairios valstybės 
valdymo  įstaigos, statomos autobu-
sų ir geležinkelio stotys, didžioji na-
cionalinė Baltarusijos biblioteka, 
sporto kompleksai (ledo rūmai, fut-
bolo maniežas ir kt.). Ir dabar nuolat 
kyla nauji gyvenamieji kvartalai, 
viešbučiai. Minskas aktyviai ruošia-
si 2014 metų pasaulio ledo ritulio 
čempionatui.

Mūsų nuostabi ir nepamirštama 
kelionė į festivalį „Uždek savo 
žvaigždę“, už kurią nuoširdžiai dė-
kojame Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijai „Viltis“ ir 
Baltarusijos pagalbos asociacijos vai-
kams invalidams ir jauniems invali-
dams „BelAPDIiMI“, – tai ilgametis 
šių dviejų organizacijų sėkmingo 
bendradarbiavimo rezultatas, sutei-
kęs galimybę viltiečiams iš Utenos ir 
Raseinių naujai atrasti kaimyninę 
šalį, susipažinti su jos kultūra ir tra-
dicijomis, sėkmingai pasirodyti fes-
tivalyje ir susirasti draugų. 

Festivalio dalyviai iš Utenos ir 
Raseinių

Bendra informacija apie programą

Europos kaimynystės ir partne-
rystės priemonės Latvijos, Lietuvos 

ir Baltarusijos bendradarbiavimo 
per sieną programa 2007–2013 m. 
laikotarpiu keičia Baltijos jūros regi-
ono INTERREG IIIB kaimynystės 
programos Pietų prioriteto IIIA pro-
gramą. Bendras strateginis jos tiks-
las – stiprinti Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos pasienio regiono terito-
rinę sanglaudą, užtikrinti aukšto ly-
gio aplinkos apsaugą, kelti ekono-
minę ir socialinę gerovę bei skatinti 
tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę 
įvairovę. Programoje dalyvauja Lat
vijos Latgalos regionas, Lietuvos Pa-
nevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir 
Kauno apskritys, taip pat Baltarusi-
jos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir 
Gardino sritys.

Programos bendroji valdymo 
institucija yra Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija. Progra-
mos interneto svetainė – www.enpi
cbc.eu

Bendra informacija apie Europos 
Sąjungą

Europos Sąjungą sudaro 27 vals-
tybės narės, nusprendusios sujungti 
žinias, išteklius ir ateitį. Per 50 metų 
plėtros valstybės narės sukūrė stabi-
lumo, demokratijos ir tvarios plėtros 
erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvai-
rovę, toleranciją ir asmens laisves. 

Europos Sąjunga siekia dalytis 
šiais pasiekimais ir jų verte su šali-
mis ir gyventojais už jos ribų.

Bendrijos „Viltis“ informacija
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Teatro grupė „Kaukė“ alksta 
kūrybinių iššūkių

Mūsų teatro grupė „Kaukė“ ren-
ginio dalyviams pristatė spektakliu-
ką „Varlė karalienė“. Be to, pasirody-
mo dieną studentų atstovybėje kartu 
su aktoriumi Kristupu Kavaliausku 
repetavome spektaklį „Žaidžiame 
gyvenimą“ ir net suspėjome apsilan-
kyti Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto anatomijos muziejuje. Be 
to, kelionė iš Plungės į Kauną ir atgal 
mums nieko nekainavo, nes tuo pa-
sirūpino renginio organizatoriai. 

Teatro grupė „Kaukė“ kasmet da-
lyvauja tarptautiniuose neįgaliųjų 
teatrų festivaliuose. Šių metų balan-
džio pabaigoje 7 aktoriai (V. Budrytė, 
L. Budrytė, R. Grauslys, I. Lapaitė, 
G. Navickaitė, V. Drungilas, V. Parei-
gytė) ir grupės vadovė R. Šimkuvie-
nė lankėsi Baltarusijoje, Bresto mies-
te, kur vyko tarptautinis neįgaliųjų 
teatrų festivalis «Непра тап таны 
шлях» (Neišvaikščioti keliai). 

Balandžio 16–19 dienomis Kaune vyko „Tolerancijos dienos 
2012“. Lietuvos sveikatos mokslų studentų atstovybės 
viceprezidentė ir socialinio komiteto pirmininkė Lina 
Gedmintaitė pakvietė bendrijos „Plungės Viltis“ teatro grupę 
„Kaukė“ dalyvauti vienos iš šių dienų koncertinėje programoje. 
O netrukus šis kolektyvas išsiruošė dar toliau –  
į kaimyninę Baltarusiją.

Kaimynams parodėme spektaklį 
„Žaidžiame gyvenimą“, kuris labai 
patiko vertinimo komisijos nariams. 
Mūsų spektaklio scenarijus pripa-
žintas išskirtiniu, o tai tikrai džiugi-
na, turint galvoje, kad festivalyje da-
lyvavo net 13 teatro kolektyvų. Jis 
buvo giriamas už šiandienos sociali-
nių problemų analizavimą, psicho-
logiškumą ir filosofinį požiūrį į rea-
lybę. Komisijos nariai teigė, kad mū-
sų spektaklį žiūrėtų dar ir dar.

Šiam festivaliui ruošėmės jau 
nuo metų pradžios. Repeticijos vyk-
davo du kartus per savaitę (o kartais 
ir dažniau) net po tris valandas. Ne 
kartą į talką kvietėmės kūrybingą 
aktorių iš Vilniaus Kristupą Kava-
liauską, su kuriuo susipažinome 
praeitą vasarą Meninės veiklos ple-
nere Giruliuose. 

Nors festivalio organizatoriai ap-
mokėjo nakvynės ir maitinimo išlai-
das, tad dalyviams tereikėjo pasirū-
pinti kelione ir kišenpinigiais, apie 
festivalį būtume galėję tik svajoti, jei 
ne ilgametė Vokietijos mieste Men-
dene gyvenančių Peterio ir Ullos 
Amslerių iniciatyva įsteigta „Partne-
rystės draugija MendenasPlungė“. 
Ši draugija ir vėl (kaip ne kartą) pa-
rėmė teatro grupę „Kaukė“ materia-
liai. Be to, neatsidžiaugiame, kad 
turime Plungės mieste verslininką 
M. Bondauskį, kuriam nereikia ilgai 
aiškinti, kokią naudą žmogui su ne-
galia teikia dalyvavimas Lietuvos ir 
užsienio šalių organizuojamuose 
kultūriniuose projektuose. Daug 
metų UAB „Litnaglis“ vadovas re-
mia šią neįgalių vaikų veiklą, pade-
da jiems įgyvendinti svajones. Jau 
du dešimtmečius tariame ačiū ir 
UAB „Palska“, kurios vadovai nie-
kada neatsisako padėti neįgalie-

siems, nors mūsų gimtojoje Plungėje 
jie dar jaučia žmonių skirstymą į 
sveikuosius ir... kitokius. Ieškodami 
visų įmanomų kelių vykti į festivalį 
Baltarusijoje, kreipėmės dėl rėmimo 
ir į Plungės savivaldybę. Nors gavo-
me neigiamą atsakymą, maloniai 
nudžiugimo Plungės savivaldybės 
mero A. Klimo geranoriškai ištiesta 
pagalbos ranka. Jo dėka galėjome 
sėk mingai suplanuoti grįžimą iš Vil-
niaus į Plungę. 

O gegužės 31 dieną teatro grupė 
„Kaukė“ jau dalyvavo tarptautinia-
me neįgaliųjų teatrų festivalyje ,,Be-
gasas“ Vilniuje. Šio festivalio daly-
viai rungiasi dėl didžiojo „Begaso“ 
prizo. Mums pavyko laimėti pirmąją 
vietą, parodžius klounados spektak
liuką „Krovinys“. Tiesa, didysis pri-
zas „Begasas“ šiuokart atiteko ki-
tiems, tačiau vis tiek esame labai pa-
tenkinti ir jaučiamės nugalėtojai. 
Džiaugiamės, kad vaidybos gudry-
bių mus geranoriškai moko aktorius 
Kristupas Kavaliauskas. Jei ne mo-
kytojo išmintis ir patarimai, vargu ar 
būtume pasiekę tokių puikių rezul-
tatų. Kelionės išlaidas į Vilnių sumo-
kėjome iš sutaupyto lėšų, skirtų Bal-
tarusijos festivaliui, likučio. 

O dabar jau svarstome galimybę 
šį rudenį dalyvauti Maskvoje vyk-
siančiame neįgaliųjų teatrų festiva-
lyje... Mes svajoti įpratę...  

Romualda Šimkuvienė
Bendrijos „Plungės Viltis“ 

pirmininkė ir teatro grupės vadovė
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Kol vaikai (ypač turintys bėdų) 
maži, tol mes, mamos, pamiršdamos 
save stengiamės juos apsaugoti, glo-
boti ir „auginti“... kol išvysime nors 
mažiausius gerus rezultatus. Norisi 
stebėti progresą, o ne regresą (atsiliki-
mą nuo sveikųjų)... tolydžio vis dides-
nį ir didesnį.

Kaip gali būti „per daug mamos“?

Kol pati mama nepervargsta arba 
šiurkščių (sveikųjų) paauglių nebūna 
atstumta, įskaudinta, tol kartais jai ne-
aišku, kad atėjo laikas nustoti „saugo-
ti“ vaiką. Juk mamai vis atrodo, kad jis 
nežino, kaip apsirengti, jog neperšal-
tų... gali prisidirbti ko nors... pavyz-
džiui, vaikų, įsimylėjęs ne laiku, per 
pačius baigiamuosius egzaminus... 
Tai čia įgalių vaikų ir tėvų santykiai.

O man smagu išgirsti iš savo paau-
gliuko autistuko nors tokią maištingą 
repliką: „Ką čia nusikalbi, mama...“ 
(nes jis tada man panašus į sveikus 
bendraamžius). 

Kiekviena rimta šeimos nario liga 
dažniausiai įkalina mamas (žmonas, 
dukras), nes jos labiausiai rūpinasi sil-
pnesnio artimojo slauga ir sveikata.

Kada „per daug mamos“?

Galbūt įskaudinsiu tas moteris, 
kurios neatsitraukdamos būna su vai-
ku ar kitu sergančiu šeimos nariu, pa-
sakydama, kad joms būtina atsikvėpti 
nuo ligonio.

Būna metas, kai turi kuo mažiau 
gailėtis savęs, nors viskas iš tavęs ta-
rytum atimta... Paliktos tik 24 valan-
dos per parą su ligoniu (nes daugiau 
nėra kam tavęs pakeisti). Be to, dar ir 
sąžinė užgraužtų, jei paliktum kitam 
tą priežiūrą. Bet yra laikas (drįstu ma-
nyti) kiekvienam žmogui gyventi kaip 
individui (ne tik kaip kito žmogaus 
nuolatiniam ramentui, kojoms, ran-
koms ir galvai, net mintims... nes visi 
jo poreikiai nukreipti vien į tave). De-
ja, mūsų šeimose mamos kartais tam-
pa vien funkciniais mechanizmais (vir-
tuvės įrangos dalimi). Jos tiesiog su-
augusios su namų ruošos darbais, lyg 
tai būtų savaime suprantamas jų užsi-
ėmimas... Kiti šeimos nariai (o ir pati 
mama) įpranta prie tų „mamos“ funk-
cijų, kurias sunku pakeisti lyg žalin-
gus įpročius. Ką mama daro – tą ji pri-
valo daryti nuolatos, nes tai – mamos 
darbas (ir nesvarbu, kad gal jau ir jai 

pačiai reikia poilsio ar metas pasirū-
pinti savo sveikata).

Klausydamasi draugės guodimosi 
(beje, jos paaugliai gerai mokosi, spor-
tuoja, groja, yra „normalūs“, t. y. geri, 
vaikai) supratau, kada būna „per 
daug mamos“. Ji rūpinosi ir rūpinasi 
savo atžalomis, toliau spaudžia juos, 
tikėdamasi rezultato ir trokšdama ap-
saugoti nuo klaidų, neteisingų pasi-
rinkimų...

Bet tokiu atveju sveikas vaikas ne-
pajus savo valios, pasirinkimo ir atsa-
komybės svorio. Mano paauglys au-
tistukas man aiškina: „Moku pats ap-
sirengti, bet dabar tu esi. Tau nesunku 
mane aprengti“. Lyg koks nesusipra-
timas būtų įvykęs... Mama namuose, 
vadinasi, mamos funkcijos, ritualai, su-
siję su mama, turi veikti. Kaip... viryk
lės, skalbyklės, arbatinio... ar dar ko-
kio buitinės technikos prietaiso.

„Mamos – per daug“

Kai namuose sunkios negalios ar-
timasis, mamos... žmonos tampa ne-
atskiriama ligonio „kūno“ dalimi. 
Kiekvienas atvejis vis kitoks. Sunkes-
nis, sudėtingesnis ar, atvirkščiai, ma-
žiau pavergiantis kitą žmogų.

Bet užduoti sau klausimą: „Kur 
manęs per daug“, manau, verta... dėl 
savo gyvybės ir sveikatos, bent mini-
malaus poilsio ir savo (kaip individo) 
gyvenimo.

Mes atsakome už tai, kas mums 
patikėta, tačiau ar atsakingai elgiamės 
su savimi, jei tampame tik namų ins-
trumentais ar mechanizmais, jei atlie-
kame tik šeimos funkcijas, bet liauja-
mės jaustis žmonėmis, kuriems tai pat 
reikia poilsio.

Silva Kalkauskienė
autistuko mama (galite man kaip 

visada rašyti: silva.klk@gamil.com)

„Per daug mamos“...
Vieną vakarą, tikrinant elektroninį paštą, prisijungė paplepėti draugė:
– Kaip laikaisi?
– Gerai.... – numykiau, kaip visi įpratę... – O tu?
– Ieškau ko nors, užvaldyto panašių emocijų.
– O aš netinku (mat pasakiau „gerai“)?
– Susipykau su savo paaugliais ir vyru, visais nusivyliau...
– Tavo požiūris ir vertinimai skiriasi nuo jų.
– Jie visiškai neturi atsakomybės... Taigi taip, skiriasi.
Klausiausi jos, o mintyse skambėjo seniau girdėtas (kai sūnus dar buvo „neaiškus“... 
„talentingas, įdomus ar keistas“) įžeidus „specialisto“ komentaras – „per daug mamos“.

Sraigės namelis, arba  
„Dainuoju apie tai, ką matau“

Išeinu ryte į žiedais pasipuošusį 
kiemelį, o už tvoros trimetė Urtė sako 
man: „Kukū“. Prieinu pasisveikinti 
tuo pačiu „kukū“, o ji paprašo: „Gal 
turi man duoti kokią vieną gyzę? (Ur-
tės žodyne gyzė – tai sraigė.) „Taip, ži-
noma“, – atsakau ir puolu ieškoti kie-
me sraigių, kurias Urtė susidės į savo 
gyzių baseinėlį, papuoštą jūros akme-

nėliais. Prirenku gal kokias septynias. 
Tada mergytė vėl paprašo: „Gal dar 
kokią vieną gyzę gali?“ Ir aš savo nu-
stebimui surandu jų dar kita tiek... 
Kažin kodėl jos visos ne kaimynų, bet 
mano kieme susirenka?

Taip šiandien mintys nejučia ir 
pradėjo suktis apie sraiges, juolab kad 
eidama miško takeliu jų dar pastebė-

jau... net sutraiškytų, o ir pati vos ne-
sumindžiau vienos, lėtai keliaujančios 
per taką. Žmonės, kurie jas netyčia 
užmina, juk visiškai nenori jų nu-
skriausti. Sraigių problema, pama-
niau sau, yra lėtumas... Jos per lėtai 
juda, ne pagal situaciją... Kad jau pa-
suka vieną kryptimi, tai ir slenka lėtai 
lėtai, o pajutusios pavojų lenda į savo 
apgaulingą saugumo zoną – „name-
lį“, kurio kietas aštrus kiautas galuti-
nai pakenkia jų sveikatai... Taigi na-
melis pasirodo esąs apgaulingas. Bet 
juk mes, lietuviai, ypač laikomės įsiki-



V
ilt

is
 1

2/
2

Kūryba • 13

Redcord terapinės įrangos 
taikymas 
Įgyvendinus projektą „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centro 
„Viltis“ infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“, ugdymo 
centre „Viltis“ atsivėrė naujos galimybės lavinti vaikų judesius 
naudojant šiuolaikinę kineziterapijos įrangą. 

Padidėjo centro bendros erdvės, 
įrengta lauko aikštelė, nauja kinezi-
terapijos salė ir terapijos kabinetas, 
kuriuose naudojama Redcord terapi-
nė įranga pagal Neurac (neurorau-
meninės aktyvacijos) metodą.

Redcord – tai terapinė įranga, kuri 
naudojama kaip:
• testavimo įrankis (Neurac testa-

vimas, silpnųjų grandžių ieško-
jimas);

• terapinė pagalba – „padedančios 
rankos“ principas;

• neuroraumeninė aktyvacija ir gy-
domieji pratimai;

• Redcord kybojimo pratimai (funk
cinė treniruotė ir korekciniai 
pratimai);

• treniruoklis raumenims stiprinti.
Redcord kilmės šalis – Norvegija, 

kur nuo 1991 m. sukaupta didelė pa-
tirtis kybojimo su diržais terapijos ir 

pratimų srityse. Pratimai orientuoti į 
raumenų stiprinimo ir gydymo sis-
temą „SET“, kuri atsirado 1999 m. 
ir jau 2002 m. buvo pastebėti puikūs 
jos taikymo rezultatai, o Neurac me-
todas įdiegtas 2004 m.

Neurac yra angliškų žodžių Neu-
romuscular Activation trumpinys. Šis 
gydymo metodas buvo sukurtas, su-
jungus terapinius pratimus su kybo-
jimo terapija. Metodas išvystytas ski

bę savo „namelio“. Mums labai svar-
bu turėti „savus namus“. Tarytum tai 
garantuotų saugumą. Lyg namuose 
negalėtų nieko blogo nutikti. Tad 
svarbiausia mums – turėti kur sugrįž-
ti, savus namus. Mes labai prisirišę 
prie savų namų, savos žemės. Mums 
svarbi „sava žemė“. Todėl daugelis 
jaunų porų (ir susituokusių, ir ne) 
puolė statytis, imti paskolas savo būs-
tui įsigyti, nė nesusimąstydamos, kaip 
tai nesaugu. Jauni žmonės negalvoja, 
kad būstą iš jų gali atimti ir kad jie 
tampa savotiškais savo namelio pa-
skolos vergais, įkaitais, turėsiančiais 
visą gyvenimą atidirbinėti skolą.

Kur žmogaus išmintis, nuo ko pri-
klauso jo saugumas? Ar išmokome gy-
venti ne bailios sraigės, kuri priklauso-
ma nuo savo namelio, gyvenimą? Ma-
nęs neapleidžia jausmas, jog be to savo 
kiemelio (kuris mieste gyvenančiam 
žmogui labai brangus, nes ryte gali 
koją pastatyti ne ant asfalto, o ant raso-
tos žolės) prapulčiau... Tiek metų lau-
kiau, kol sudygs žolė, pasistiebs me-
delis, krūmelis. Dabar jau matau, kad 
tuoj bus vaisių, kad uogų kekės mez-
gasi, bet nuveria mintis, jog gali atimti 
iš manęs tą kiemelį „mūsų Dievas – 
bankas“, nes kažkada patikėjau jo gera 
valia ir gundymu: „Gyvenk šiandien 
ir dabar. Turėk savus namus“. Niekas 
nekaltas, kad tu, žmogau, patikėjai, 
kad tenorėjai savo namelio...

Kiek kainuoja mūsų gyvenimas? 
Kiek kainuoja mūsų sveikata, meilė, 

draugystė (ar išvis įmanoma tai įkai-
noti)? Kiek lieka draugų, kai jautęsis 
sėkmės viršūnėje staiga viską praran-
di? Kiek jų neapleido mūsų, kai 
mums gimė neįgalus vaikelis? Kur 
mūsų gyvenimo išmintis? „Ar žmo-
gus, – klausiu pati savęs, – moka gy-
venti ramų, džiaugsmingą gyvenimą, 
nesibaimindamas dėl galimos grės-
mės sau ir nekenkdamas kitam?“ 
Man pačiai, neskaitant taip trokštamo 
sūnaus išgijimo ir pažangos, svar-
biausia – išsaugoti namus. Lygiai 
kaip ta sraigė aš bijau išlįsti iš savo 
namelio, apsidairyti, pajudėti toliau. 
Taip jau yra, kad dar ir dėl sūnaus au-
tizmo viskas man atrodo nesaugu, o 
kiekviena nauja aplinka – svetima. 
Kodėl taip bijau prarasti namus? Dėl 
sūnaus? Autizmo paliestiesiems, aiš-
ku, sunku keisti aplinką, bet ar mes, 
sveikieji, nesame tokie patys, jeigu 
mums nėra nieko brangesnio už savo 
namus ir kiemą.

O gal kaip tik verta išlįsti iš kiauto, 
kol jis nesustabdė ėjimo toliau? Gal jei 
sraigei nebūtų duotas tas gražus, bet 
apgaulingai saugus namelis, metams 
bėgant ji būtų įgijusi kokius nors 
sparnelius ar kojytes (kad ir trumpu-
tes J)? Na va, matote, pati bijodama, 
užsisklendusi savyje lyg ta gyzė (nes 
bankas užblokavo visas mūsų sąskai-
tas), mėginu ir sau pačiai, ir jums 
įkvėpti drąsos, kitaip tariant, įteigti, 
kad verta nebijoti prarasti – nesvar-
bu ką: namelį tai namelį, sveikatą tai 

sveikatą, gyvybę tai gyvybę, nes ko 
patys sau nedavėme, to ir neišsaugo-
sime. Vaje, kaip baisiai, padrąsinauJ, 
o juk reikėjo gražios ir linksmos vasa-
ros palinkėti... Bet tikiuosi, jeigu būsi-
me ne per lėti, pernelyg nepasiduosi-
me baimėms, liks mumyse vietos gy-
venimo džiaugsmui, laimei, meilei, 
draugystei, t. y. neišsemiamiems lo-
biams, pripildantiems mus, pamaiti-
nantiems ir pagirdantiems... Juk ne-
gali būti gyvenimas tik vienos spal-
vos, negali būti viskas blogai. Tad ne-
praraskime vilties (tik nepagalvokite, 
kad kviečiu jus tapti „kvailiais“ pagal 
liaudies patarlę, nors ji, pasak psicho-
logų, neteisinga). Mat jeigu neprara-
sime vilties, išsikapstysime iš tam-
siausios duobės. Patikėkime geresniu 
gyvenimu, stipresne sveikata, netra-
giška ateitimi, išlikusia (neemigravu-
sia) Lietuva, apsaugotais mūsų vai-
kais, taip pat tuo, kad turėsime stogą 
virš galvos ir duonos. Saugokimės 
nevilties, pesimizmo, niurzgėjimo. 
Visuomet džiaukimės ir atsiras jėgų 
įkvėpti, kad išnertum iš „krizių“ van-
denyno. Nepasiduokime nevilčiai. 
Gyvenkime, matykime gėles, braidy-
kime po rasotą žolę, o pastebėję srai-
gę prisiminkime, kad jos saugumas – 
apgaulingas, o lėtumas ir bailumas 
žlugdo jai gyvenimą. Tad niekada 
nieko nebijokime.

Geros jums vasaros, mielieji. 
Su meile, Silva.
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riant ypatingą dėmesį pacientų, tu-
rinčių ilgalaikių skeleto ir raumenų 
sutrikimų, neuroraumeniniam akty-
vumui atkurti, tačiau jis gali būti 
naudojamas ir esant įvairiems ki-
tiems neuroraumeniniams sutriki-
mams, taip pat pooperacinei reabili-
tacijai. Neurac metodu siekiama at-
statyti normalų funkcinį judesį, nau-
dojant aukšto lygio neuroraumeninį 
stimuliavimą, t. y.:
• optimizuoti neuroraumeninį val-

dymą;
• atkurti norimą judesių amplitudę;
• sumažinti ir pašalinti skausmą;

Neurac sudaro 4 pagrindiniai ele-
mentai:
• kybojimo pratimai. Uždara ki-

netinė grandinė (kūno svorio 
pernešimo pratimai), nestabilu-
mas ar kontroliuojamas nestabi-
lumas sukuriamas virvėmis ir 
diržais;

• virvių judinimas. Rankomis ju-
dinant virves ir diržus padidina-
mas nestabilumas;

• apkrova. Tikslus, laipsniškas 
pratimo krūvio stiprumo regulia-
vimas, palaipsniui didinant pasi-
priešinimą;

• beskausmis būdas. Siekiama 
skausmo nebuvimo arba esamo 
skausmo nepadidėjimo.

Terapinės įrangos Redcord 
panaudojimo galimybės

Redcord darbinė terapijos siste-
ma – tai neribota kūno padėčių įvai-
rovė bei viso kūno kybojimo galimy-
bė, padedanti spastiškam vaikui at-
sipalaiduoti. Taip pat testavimas ir 
gydymas, lengvai atliekami specia-
listui prižiūrint.

Diržai, dirbant su vaikais, turin-
čiais judėjimo ar kompleksinę nega-
lią, gali būti naudojami kaip puikus 
įrankis gydant judesiu (taikant kine-
ziterapiją), vadinamąjį „padedan-
čios rankos“ principą, nes palengvi-
na specialistui fizinį darbą. „Pade-
dančios rankos“ principo nauda:
• leidžia specialistui turėti laisvas 

rankas;
• apsaugo specialistą nuo didelių 

fizinio darbo apkrovų;
• suteikia pacientui patogią atpa-

laiduojančią poziciją:
  beskausmė pradinė padėtis;
  lengviau išlaikoma pageidauja-

ma padėtis;
  specialistui lengviau kontro-

liuoti kūno dalis.
Naudojant diržus ir virves vaikas 

visiškai pakabinamas ore. Tai labai 
teigiamai jį veikia, padeda atsipalai-
duoti. Vaikui atsipalaidavus, galima 
imtis tolesnio žingsnio – judinti vir-
ves. Tokiu būdu sukuriama vibracija 
ir spastiškas vaikas dar labiau atsi-
palaiduoja. Be to, veikiama neuro-
raumeninė sistema.

Redcord kybojimo (atskiros kūno 
dalies) pratimų metu kūno svoris 
naudojamas pasipriešinimui sukur-
ti. Šios rūšies pratimams įvardyti 
naudojamas terminas „kūno svorio 
pernešimo pratimai“ arba „uždaros 
kinetinės grandinės pratimai“. Atlie-
kant pratimus su kybojimo sistemo-
mis atsirandantis nestabilumas ir 
trijų plokštumų judesių modeliai su 
virvėmis ir diržais suteikia neuro-
raumeninei sistemai ir motorinėms 
programoms papildomų iššūkių.

Pagrindiniai uždaros kinetinės 
grandinės biomechaniniai principai:
• keičiant jėgos petį;
• keičiant kūno padėtį pakabinimo 

(virvių tvirtinimo) taško atžvilgiu;
• keičiant virvių ir diržų aukštį;
• keičiant nestabilumo lygį;
• atliekant papildomus judesius;
• pridedant papildomo svorio.

Redcord terapinė įranga labai pa-
lengvina ir pagerina darbo kokybę 
dirbant su spastiškais ir negalinčiais 
atlikti savarankiškų judesių bei tu-
rinčiais didelį svorį vaikais. Įmano-
mi įvairūs lankstymo bei tempimai 
būdai. Panaudojant Redcord terapinę 
įrangą tampa kokybiškesni sąnarių 
mobilizacijos (judrumo didinimo) 
pratimai. 

Vaikams, kurie geba atlikti sava-
rankiškai užduotis, judesius, atsive-
ria neribotos pratimų galimybės. 
Vaikai atlikdami pratimus stiprina 
kūno raumenų grupes ir atskirus 
raumenis, gerina koordinaciją, pu-
siausvyrą. Jie išmoksta atpažinti ats-
kiras kūno dalis bei lengviau įsisavi-
na atskirus judesius. Naudojant tera-
pinę įrangą galima gerinti laikyseną. 

Specialistams, dirbantiems su 
Redcord terapine įranga, reikia tu-
rėti atitinkamų teorinių ir praktinių 
žinių, išklausyti specialius kursus. 
Du ugdymo centro specialistai jau 
naudoja Redcord terapinę įrangą ir 
yra išklausę minėtą specialų moky-
mo kursą.

Parengė kūno kultūros mokytojai 
Gražvydas Groblys ir  

Rimantas Masalis
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Norime pristatyti dvi priemones, 
pagamintas ugdymo centro „Viltis“ 
ikimokyklinio ugdymo grupėje 2012 
metais. Ikimokyklinę „Elfų“ grupę 
lanko 3–7 metų vaikai, turintys kom-
pleksinę negalią: vieni iš jų vaikšto 
savarankiškai, kiti juda padedami, 
treti naudojasi vežimėliais. 

Kurdami kiekvieną priemonę nu-
tarėme svarbiausiais kriterijais laikyti:
• kuriamo objekto paskirtį (kuri ati-

tiktų įvairaus amžiaus vaikų, tu-
rinčių kompleksinę negalią, sen-
sorinius poreikius);

• priemonės komponentų kokybę;
• jos estetinį vaizdą.

Dviejų dalių sensorinė lenta 

Ji skirta lavinti taktilinius vaiko 
pojūčius, liečiant skirtingų paviršių 
daiktus, akiesrankos koordinaciją, 
mokyti atpažinti ir skirti spalvas, la-
vinti dydžio suvokimą, dėmesį, mąs-
tymą, pastabumą ir kalbą. 

Šią lentą sudaro dvi dalys. Pirmo-
ji – tai dvi lempos (balta ir geltona), 
horizontalus strypas su penkiais ju-
dančiais žiedais, medinis masažuok
lis, šiurkštus šepetys, medinis turėk
las su pakabintais garsiniais žaislais, 
spalvotų formų grandinė, veidrodė-
liai, bokštelis su sukamu malūnėliu ir 
meškutė su sukamu apskritimu. Ant

rąją dalį sudaro trys pagrindinės 
spalvotos geometrinės formos, lem-
putė, du skirtingo dydžio širdelės 
formos veidrodėliai, spalvoti skaity-
tuvai, medinis turėklas su pakabin-
tais garsiniais žaisliukais ir horizon-
talus strypas su rutuliukais. 

Sensorinė lenta yra pritvirtinta 
prie sienos grupės rūbinėlėje ir pade-
da vaikui mokytis, besirengiant į na-
mus ir laukiant savo eilės, sutelkti 
dėmesį. Sensorinė lenta tinka sava-
rankiškai vaikštantiems vaikams. 
Ant šios lentos jie randa daugybę 
įdomių dalykų. Ypač jiems smagu 
įjungti ir išjungti lemputes, kurių 
jungiklius vienur reikia spausti, kitur 
patraukti į šoną; žaisti su spalvotais 
karoliukais, kurie skambiai juda; ap-
žiūrinėti veidrodėlius. Vaikai tyrinėja 
įvairius daiktus, esančius jų akių lyg
menyje, pasistiebia ant pirštų galų, 
kartais pritupia. Sensorinė lenta pa-
tinka ir tiems, kurie vaikšto prisilai-
kydami, nes abi lentos dalys turi tu-
rėkliukus. Ant jų gausų garsinių žais-
lų. Vaikas yra skatinamas išlaikyti 
vertikalią padėtį, pritūpti, laikyda-
masis viena rankyte. Tai vertinga 
priemonė ir vežimėlyje sėdintiems 
vaikams, nes jie pasiekia lentą ir iš 
kairės, ir iš dešinės, ir iš šono, tad ga-
li savarankiškai užsiimti mėgstama 
veikla.

Sensorinė stalo lenta 

Ji mažesnė už anksčiau pristatytą-
ją ir sukurta skirtingą negalią turin-
tiems vaikams, kurie naudojasi veži-
mėliais su stalu ir darbo kėdutėmis. 
Cerebrinį paralyžių turintį vaiką ši 
priemonė skatina atlikti tikslesnius 
abiejų rankų judesius; leidžia jį mo-
kyti lytėjimo judesių: vesti ranką 
daikto paviršiumi iš viršaus žemyn, 
iš kairės į dešinę, iš apačios į viršų, 
apvesti pirštu; padeda suvokti daikto 
formas (kvadratas, stačiakampis, 
apskritimas) ir jas įvardyti; skirti ir 
suvokti spalvas (raudona, geltona, 
mėlyna ir kt.); pajusti spalvų kontras-
tą (šviesi, tamsi); mokytis skaičiuoti, 
ruošti ranką piešimui ir rašymui. Ji 
tinka ir vaikui, sėdinčiam prie ben-
drojo stalo. 

Priemonę sudaro medinis stačia-
kampis padėklas, medinis masažuok
lis, raudonas stovelis su keturiais žie-
dais, stačiakampis veidrodukas, hori-
zontalus strypas su kontrastingų 
spalvų skrituliukais (3 šviesūs, 4 tam-
sūs), raudona stačiakampė kaladėlė, 
3 keturkampiai (geltonas, raudonas 
ir mėlynas), „amerikietiški kalneliai“, 
karoliukų labirintas.

Tikimės, kad šias priemones galės 
pasigaminti ir kitų įstaigų specialis-
tai, jog naudotų dirbdami su savo 
ugdytiniais.

Priemones parengė ikimokykli-
nės „Elfų“ grupės komanda: specia-
lioji pedagogėkineziterapeutė Ana 
Krinickaja, auklėtoja Leticija Cvetko-
va, logopedė Elona Tijunonienė ir au-
klėtoja Olga Polovec.

Ugdymo centro „Viltis“ informacija

PAPRASTUTĖS UGDYMo 
PRIEMoNĖS
Sensorinės lentos
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Ateina pavasaris. Pievas, pagrio-
vius pribarsto geltonpūkių šalpus-
nių, miškuose atveria mėlynas žibu-
čių akeles. Sušildyti, paglostyti sau-
lės spindulių pabunda medžių pum-
purai, išsiskleidžia lazdynų žirginė-
lių kasos, pakviesti vėjelio sugrįžta 
iš pietų į gimtuosius namus ir 
paukščiai keliauninkai. Nušvinta 
žmonių veidai. Ateina pavasaris... 
Suplazda nauja gyvybė.

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mo-
kyklos ,,Volungių“ specialiosiose ir 
specialiosiose lavinamosiose klasėse 
visą savaitę vyko projektas ,,Žemė – 
mūsų namai“, skirtas pasaulinei Že-
mės dienai paminėti. Integruotų ne-
tradicinio ir neformalaus ugdymo 
veiklų metu mokiniai apibendrino 
įgytas žinias apie gyvąją ir negyvąją 
gamtą, aplinką, gyvūnus, gimtąjį 
kraštą, gamtosaugą. Perėmę kolegės 
V. Trimailovos iš Dabikinės specia-
liojo ugdymo centro patirtį, mokyto-
jai Renata Biknevičienė, Rita Kan-
čauskienė, Raimundas Kaminskas ir 
Erika Dilinskienė parengė renginių 
scenarijų bei edukacinėspažintinės 
išvykos į mišką planą. Suaugusiųjų 
padedami vaikai tvarkė mokyklos 
aplinką, dalį parko, kalė inkilus.

Per literatūrinęmuzikinę popie-
tę ,,Žodžiai Žemei“ mokiniai prisi-
minė smulkiąją tautosaką, o per 
mįslių minimo konkursą ,,Menu 
mįslę keturgyslę“ atliko įvairias už-
duotis, pasiskirstę komandomis pa-
gal klases. Teisingi atsakymai buvo 

vertinami simboliais (saulutėmis). 
Neradus atsakymo, padėjo kitos kla-
sės. Vaikai stengėsi paaiškinti prie-
žodžius, patarles. Žaidė įvairius sta-
lo žaidimus: loto, domino, dėliojo 
dėliones poromis ir grupėmis. Mo-
kytojos R. Biknevičienės auklėti-
niams geriausiai sekėsi spręsti gal-
vosūkius ,,Atspėk, kas tai?, ,,Boružė-
lės labirintai“ ir ,,Painiava“. Talkina-
mi mokytojos padėjėjų S. Stonienės 
ir R. Andrulevičienės vaikai kūrė 
pasakojimus, remdamiesi siužeti-
niais paveikslais ir sprendė kryžia-
žodžius. Įdomios medžiagos apie 
parskrendančius paukščius parinko 
iš interneto Mantas Glodenis ir Gin-
tarė Kulikauskaitė. Pirmąjį kartą 
mokyklėlėje buvo išbandytas ,,Žai-
bo turnyras“, kai per skirtą laiką rei-
kėjo pateikti kuo daugiau teisingų 
atsakymų. Aktyviausi buvo Jonas, 
Vilija ir Ramunė.

,,Žeme,

Myliu tave aš taip,

Kaip garsas myli ausį.

Kaip spindulys, kad myli akį.

Plakimas – širdį –

Žeme – aš taip tave myliu.“

   J. Rainis

Mano Žeme,Mano Žeme,
aš myliu Taveaš myliu Tave



V
ilt

is
 1

2/
2
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Renginius pagyvino mokytojų 
R. Biknevičienės ir R. Kančiauskienės 
vadovaujamas mokinių ansamblis, 
atlikęs dainas ,,Mėlyna saulė“, ,,Tė-
vas vežė šienelį“, ,,Saulute, motute, 
užtekėk“ ir mokęs žaisti muzikinius 
žaidimus ,,Garnys“, ,,Kiškis Piškis“, 
,,Dienanaktis“. Paskui visi linksmi-
nosi beždžioniukų diskotekoje.

Didelė ir graži draugystė ,,Volun-
gių“ klasių mokinius sieja su Kuršė-
nų miškų urėdija. Jau kelintus metus 
jie kartu su miškininkais žiemą va-
žiuoja į girią maitinti žvėrelių, 
paukščių. Šiemet buvo sutarta ben-
dradarbiauti ir pavasarį – gaminti 
inkilus parskrendantiems sparnuo-
čiams. Miškų saugos inžinierius 
A. Šilingas įsipareigojo parūpinti 
medienos, o vyresniųjų klasių moki-
niai, padedami mokytojų R. Ka-
minsko ir A. Jakelaičio, ėmėsi kalti 
paukšteliams inkilus. Paskelbta ak-
cija ,,Kiekvienai paukštelio šeimai 

po namą“ sulaukė didžiulio dėme-
sio. Nesitikėjome, kad į ją taip akty-
viai įsijungs mokinių tėvai. Dovydo 
Balčiūno, Gintautės Gelžinytės, To-
mos Bijeikytės mamos pačios sukalė 
po kelis inkilus. Dovydas, atėjęs į 
mokyklą, rodė (nes nekalba), kaip 
mama kalė ir užsigavo pirštą. Jonui 
tėvelis patikėjo net savo įrankius ir 
leido atsinešti juos į mokyklą. O Gin-
tarės Kulikauskaitės inkilas pasi-
puošė ,,čerpių“ stogu. Mergaitė taip 
džiaugėsi brolio sumeistrautu inki-
lu, kad nuo jos juoko skambėjo visa 
mokykla. Iš viso buvo sukalta net 30 
inkilų. Keletą įkėlėme į medžius, au-
gančius prie mokyklos, kitus išvežė-
me į mišką.

Daug teigiamų emocijų visi paty-
rė edukacinėjepažintinėje išvykoje į 
mišką. Stebėjo pabudusį skruzdėly-
ną, skrendantį drugelį, ieškojo žibu-
čių, aiškinosi, ar greitai sprogs me-
džių pumpurai. Miškininkas A. Ši-
lingas papasakojo ir parodė, iš ko-
kios medienos ir kaip teisingai su-
kalti inkilą, kaip ir kodėl inkilus rei-
kia valyti, į kurią pusę kabinant 
inkilą turi būti pasukta landa, kaip 
teisingai pritvirtinti jį prie medžio 
nepažeidžiant kamieno. Šilelio miš-
ke įrengtas miškininkų dviračių ta-
kas ir Ventos upės pakrantė pasi-
puošė naujais inkilais. Mokiniai taką 
pavadino ,,Paukščių taku“. Už 
kruopštų darbą, pagalbą paukšte-
liams miško šeimininkas mokiniams 
atsidėkojo vaišėmis. 

Grįžę į mokyklą mūsų ugdytiniai 
savo patirtus įspūdžius liejo piešda-
mi. Mokytojos E. Dilinskienės vado-
vaujami ir jos padėjėjų G. Butvydie-
nės, E. Kriščiūnienės bei A. Salemo-

Mūsų ugdytiniai visaip stengėsi 
parodyti savo sumanumą, iniciaty-
vą, savarankiškumą, kūrybiškumą ir 
išradingumą. Didelį ačiū paukšteliai 
taria inkilų kalėjams Vilmantui Smil-
giui, Tomui Šopiui, Vygantui Jatu-
liui, Mantui Montrimui, Armandui 
Grigalui ir Mindaugui Bielskiui.

 Mokiniai nusprendė, kad gerų 
darbų darymas yra ,,užkrečiama li-
ga“ ir palinkėjo visiems kuo greičiau 
ja susirgti ir niekad nepasveikti.

Erika Dilinskienė ir  
Raimundas Kaminskas

Kuršėnų Pavenčių vidurinės 
mokyklos pedagogai 

navičės padedami jie surengė pieši-
nių parodą ,,Visos žemės spalvos“. 
Be to, buvo nutarta dalyvauti tarp-
tautiniame piešinių konkurse ,,Že-
mės spalvos“ ir atrinkti jam piešiniai.

Pabudusiai žemei reikia žmogaus 
pagalbos. Turime apsivalyti, susi-
tvarkyti savo aplinką. Juk visur pilna 
grožio, gyvybės. Aptarinėdami pro-
jektinę savaitę mokiniai ir mokytojai 
džiaugėsi atliktų darbų gausa, kon-
kursų bei parodų rezultatais. 
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Į spektaklio premjerą atvyko Alytaus 
rajono savivaldybės tarybos sekretorius 
S. Salickas, tarybos nariai J. Overaitytė ir 
S. Karlonas. Nepasididžiavo ir garbūs sve-
čiai iš Vilniaus: kino, teatro bei televizijos 
aktorė Larisa Kalpokaitė, Lietuvos teatro ir 
muzikos akademijos dėstytojas, kino, tea-
tro bei televizijos aktorius Jonas Braškys. 
Tarp svečių taip pat buvo Simno Švenčiau-
siosios Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
bažnyčios klebonas R.  Žukauskas, Simno 
seniūnas V. Viršilas, Simno kultūros centro 
direktorius V. Pavilonis, kolegos iš Mari-
jampolės socialinės pagalbos centro, Kau-
no vaikų reabilitacinės ligoninės ir kt.

Po spektaklio išgirdome daug nuošir-
džių žodžių, netrūko gėlių ir dovanų. Sve-
čiai linkėjo pastatyti dar daug gražių 
spektaklių, patirti teigiamų emocijų, dva-
sinį pasitenkinimą, sulaukti pripažinimo 
ir sėkmės. Aktoriai Larisa ir Jonas už pui-
kų pasirodymą scenoje vaikams padova-
nojo dėžę apelsinų ir bananų, nors šilti 
aplodismentai – didžiausia padėka už 
nuoširdų darbą. Šventę net galėjome žiū-
rėti per Peršėkininkų televiziją, nes tuo 
pasirūpino L. ir V. Krušnos, kuriems nuo-
širdžiai dėkojame.

Visi sutiko, kad meno dalykai mokyk
loje turi būti tiltas, vedantis į ieškojimų ir 
atradimų šalį, kurioje neįgalus ugdytinis 
galėtų išreikšti save, atskleisti savo galias 
ir gebėjimus. 

Simno specialiosios mokyklos informacija

Teatro studija „Runa“: ieškojimai ir 
atradimai

Vaidyba – tai tiesioginis žmogaus dalijimasis 
jausmais ir mintimis. Ši komunikacinė sąvei-
ka – tai teatrinio meno esmė ir raiškos būdas, 
leidžiantis vykdyti svarbiausią ugdymo misiją: 
daryti įtaką visapusiam asmenybiniam bei so-
ciokultūriniam vaiko ir jaunuolio tobulėjimui.

Alytaus rajono Simno specialiosios 
mokyklos teatro studija „Runa“ gyvuoja 
jau aštuonioliktus metus. Šis gražus skai-
čius asocijuojasi su pilnametyste. Be to, ir 
su augimu, tobulėjimu, o juk sakoma, kad 
tobulumui ribų nėra...

Šią studiją lanko dešimt IV–X klasių 
mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 
poreikių, ir du jau mokyklą baigę jaunuo-
liai – Arnoldas (tikras mūsų studijos vete-
ranas, vaidinęs visuose aštuoniolikoje 

Prisilietimas 

spektaklių) ir Mindaugas (vaidinęs 12 
spektaklių). Tenka pripažinti, kad moki-
niai, turintys specialiųjų poreikių, yra ne-
kantrūs, egocentriški, kompleksuoti, daž-
niau pastebintys kitų trūkumus, o į savus 
reaguojantys nenoriai. Tad teatro studijos 
vadovui reikia būti su visais vienodai tole-
rantiškam, kantriam ir draugiškam. Ypač 
atsargiai sakau pastabas, nes jos dažnai 
žeidžia ir suaugusius žmones, o ką jau kal-
bėti apie vaikus. Darbo praktika parodė, 
kad sužadinti minėtų mokinių aktyvumą 
padeda realistiškas scenarijus, kuriame 
gausu įvairių gyvenimiškų situacijų, ati-
tinkančių mokinių amžių, psichofizines 
ypatybes, skatinančių mąstyti, reikalau-
jančių atsakyti į iškilusius klausimus ar 
pareikšti savo nuomonę.

Džiugu, kad visus mūsų spektaklius 
žiūrovai sutinka šiltai. Gal dėl to, kad įde-
dame labai daug darbo ir gamindami de-
koracijas, ir repetuodami tekstą, ir aptari-
nėdami judesius. Gerai pažinodamas savo 
ugdytinius stengiuosi taip perdirbti scena-
rijų, kad neįgalieji sugebėtų nesunkiai jį 
išmokti, o siužetas būtų įdomus visiems.  

Kalbant apie ugdytinius, manau, kad 
neįgaliam vaikui gerokai lengviau scenoje, 
nes jis turi mažiau kompleksų. Antra ver-
tus, mūsų ugdytiniams sunku sutelkti dė-
mesį. Tad svarbu, kad dramos būrelio va-
dovas nenuleistų rankų, jeigu vienas ar 
kitas ugdytinis sunkiai įsilieja į kolektyvą.

Ilgokai vyravo nuomonė, kad tarp inte-
lekto, bendrųjų gebėjimų ir kūrybiškumo 
yra tiesioginis ryšys, t. y. kuo aukštesnis 
intelektas, tuo žmogus kūrybiškesnis. Esa-
ma ir priešingos nuomonės, kad kūrybiš-
kumas iš esmės nepriklauso nuo intelekto. 
Faktai ir tyrimų duomenys rodo, kad aukš-

tas intelektas dar nenulemia kūrybiškumo, 
o žemo ar vidutinio intelekto individas ga-
li būti kūrybingas, ypač meno srityje. Šiam 
teiginiui visiškai pritariu, nes jis pasitvirti-
no aštuoniolika metų dirbant su mokiniais, 
turinčiais specialiųjų poreikių.

Visos mūsų repeticijos vyksta žaidimo 
forma, kuri padeda ugdytiniams sukaupti 
dėmesį. Dėl žaismingumo ir improvizacijų 
meninis ugdymas tampa kūrybiškesnis, 
spalvingesnis, padeda įveikti kasdienybės 
monotoniškumą. Tačiau svarbiausias sėk
mės veiksnys, manyčiau, saugumas ir pa-
sitikėjimas, nes tuomet nebijoma rodyti 
jausmų, fantazuoti, improvizuoti.

Labai džiaugiamės, kad mus palaiko 
tokie nuostabūs ir kūrybingi žmonės kaip 
aktorė Larisa Kalpokaitė, kuri yra tarsi 
mūsų teatro studijos globėja, Lietuvos tea-
tro ir muzikos akademijos dėstytojas, ak-
torius Jonas Braškys ir aktorius bei režisie-
rius Robertas Šarknickas. Antrus metus 
aktorę L. Kalpokaitę mūsų mokiniai Vil-
niaus mokytojų namuose išrenka mūsų 
mokyklos geradare. O teatro studijos lan-
kytojai niekada nepamirš išvykos į Vil-
niaus valstybinį mažąjį teatrą, kurį taip 
pat padovanojo ši mūsų mylima aktorė. Ji 
pasirūpino, kad mokiniai pamatytų spek-
taklį „Mano batai buvo du“, teatro kavinė-
je pasivaišintų skanėstais ir net pamatytų 
teatro užkulisius: patalpas, kuriose akto-
riai grimuojami, vyksta repeticijos, laiko-
mi kostiumai ir dekoracijos. Tokie susitiki-
mai labai reikšmingi sėkmingai neįgaliųjų 
socializacijai.

Vaikų ir jaunuolių, turinčių specialiųjų 
poreikių, veikla turėtų rūpintis ne tik pe-
dagogai, bet ir tėvai, globėjai. Pozityvus 
pastarųjų požiūris į teatrinį (kaip ir išvis į 
meninį) ugdymą skatina šių jaunų žmonių 
integravimąsi į mokyklą ir visuomenę.

Mokyklinis teatras (vaidyba) neturėtų 
būti ilgų ir nuobodžių repeticijų vieta. Jam 
derėtų tapti įdomia ir džiaugsminga kūry-
bine laboratorija, kurioje kiekvienas daly-
vis yra svarbus ir reikalingas, galintis gau-
sinti gyvenimo patyrimą, gauti dvasinio 
peno asmenybei augti. Manau, kad vaikai 
ir jaunuoliai, turintys specialiųjų poreikių, 
ugdomi tokiomis sąlygomis gali pasiekti 
didžiausią ugdymo(si) pažangą ir sociali-
nę integraciją.

Arūnas Narauskas
Alytaus rajono Simno specialiosios 

mokyklos specialusis pedagogas-
metodininkas 

prie meno
Šių metų kovo 22 dieną Alytaus rajono Simno 
specialiojoje mokykloje paminėta Tarptautinė 
teatro diena. Šventės vedėjai, mokyklos direktorė 
Janina Žeimienė ir teatro studijos „Runa“ vadovas  
Arūnas Narauskas, pristatė svečiams 18-ąjį 
premjerinį spektaklį pagal brolių Grimų pasaką 
„Netikra nuotaka“. 
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Tėvai, augindami neįgalų vaiką, 
susiduria su įvairiomis problemo-
mis: trūksta žinių apie konkretų su-
trikimą, slegia psichologinės pro-
blemos, užklumpa buitiniai sunku-
mai, keblu iki galo išsiaiškinti, kokia 
pagalba būtina vaikui, ir ją išsirū-
pinti. Kiekvienas savaip reaguoja į 
šias problemas, skirtingai prisitaiko 
prie pasikeitimų, o kai kurie niekad 
nei susitaiko, nei prisitaiko... Pabė-
ga, išeina, užsisklendžia... Ir negali-
me jų smerkti. Tėvus užgriūva dau-
gybė prieštaringų išgyvenimų – šo-
kas, sutrikimas, neigimas, baimė, 
nerimas, pyktis, liūdesys... Šeimoje 
augantys sveiki vaikai patiria tą patį 
ir jiems kartais dar sunkiau įveikti 
šiuos jausmus nei tėvams. Maži vai-
kai nesupranta, kad turi neįgalų 
brolį ar seserį, o paaugę nežino, ką 
ir kaip daryti, susiduria su aibe pa-
čių įvairiausių savo pačių ir aplinki-
nių jausmų. Be to, it ledinis dušas 
juos nutvilko visuomenės reakcija. 
Svarbu, kaip tėvai kalba ir aiškina 
savo sveikiems vaikams apie neįga-
lųjį, o ypač, kaip reaguoja ir elgiasi 
patys. Nėra vienodos reakcijos į 
stresą auginant neįgalų vaiką, ji pri-
klauso nuo paties žmogaus, nuo 
aplinkos, kurioje jis gyvena, nuo vi-
suomenės požiūrio į negalią. O jis, 
deja, nepalankus.

Žmogus, turintis problemų, ge-
bantis mažiau nei dauguma, atsidu-
ria gyvenimo užribyje. Šeimos užsi-
daro savo erdvėje ir nieko į ją neįsi-

leidžia. Iki vaikelio gimimo buvę ro-
žiniai lūkesčiai žlunga, sudėtingėja 
santykiai su draugais, giminėmis, 
bendradarbiais, nyksta ryšiai, miršta 
viltys, ateitis atrodo niūri. Pagalba 
teikiama neįgaliam vaikui, o šeima 
apleidžiama, tad patiria didžiulį iš-
mėginimą, gali iširti. Šeimai tenka 
pasikliauti savo stiprybe. Kai ku-
rioms šeimoms tai pavyksta! Bet ne 
visoms. Požiūris į neįgalius žmones 
atspindi visuomenės tolerancijos, iš-
silavinimo, galiausiai – sveiko po-
žiūrio lygį. Ne kitaip ir kiekvieno iš 
mūsų vidinę brandą tikrina sėkmės 
ir nesėkmės, džiaugsmai ir bėdos, 
draugai ir priešai...

Iš ko semtis stiprybės?
Paprasčiausias ir greičiausiai pa-

siekiamas šaltinis – internetas, kurio 
platybėse gausu gražių minčių, pa-
tarimų. Štai viena puiki istorija, ku-
rią jame aptikau:

„Kartą sapnavau, kad ėmiau in-
terviu iš Dievo.

– Tu nori paimti iš manęs inter-
viu? –paklausė manęs Dievas.

– Jei turi laiko, – atsakiau aš.
Dievas nusišypsojo:
– Mano laikas – amžinybė. Ko 

nori paklausti?
– Kas Tave labiausiai skaudina 

mumyse?
Dievas atsakė: 
– Jums pabosta vaikystė ir jūs 

skubate užaugti, o užaugę svajojate 
vėl būti vaikais... Jūs prarandate 
sveikatą uždirbdami pinigus, o už-

Mylėti ir leisti sau būti 
mylimiems
Visi suprantame, kad kiekvienam žmogui reikia kuo palankesnių 
sąlygų augti, tobulėti, tiesiog saugiai būti, o tuomet kiekvienas 
gebėsime sėkmingai socializuotis, integruotis į visuomenę , tuo 
pačiu tobulindami ją pačią. O kam to reikia? Ar mums blogai 
būti tik su savaisiais? Žiūri sau televizorių, jei nepatinka, 
išjungi, išeini pas kaimyną arba į mišką, grįžti namo gerti 
arbatos... Kam mums ta visuomenė? Kam mes jai? Kokia mūsų 
visuomenė? Ar esame saugūs joje? Ką galime? Matyt, visi esame 
savęs to klausę, padarę išvadas ir pasirinkę konkrečią poziciją. 
O kas gina vaiką mūsų visuomenėje? Ar jis svarbus? O kam 
svarbus neįgalus žmogus? Kas gina neįgalų vaiką?
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dirbtus turtus išleidžiate sveikatai 
susigrąžinti... Jūs tiek daug galvoja-
te apie ateitį, kad pamirštate dabar-
tį... gyvenate taip, lyg niekad nemir-
site, o mirštate taip, lyg nebūtumėte 
gyvenę...

Dievas paėmė mano ranką ir mes 
minutėlę patylėjome.

Tada aš dar paklausiau:
– Kokių gyvenimo pamokų Tu, 

kaip mūsų Tėvas, norėtum mus iš-
mokyti?

– Niekada nepamirškite, kad yra 
žmonių, kurie jus labai myli, tik gal-
būt nemoka ar negali savo jausmų 
tinkamai parodyti. Supraskite, kad 
neįmanoma priversti kitą žmogų jus 

pamilti. Viskas, ką galima padary-
ti, – mylėti ir leisti sau būti mylimais. 
Suvokite, kad žmonės gali žiūrėti 
viena kryptimi, bet matyti labai skir-
tingus dalykus. Nelyginkite savęs su 
kitais, mokykitės atleisti ir atminki-
te, kad sužeisti žmogų galima per 
kelias sekundes, o užgydyti padary-
toms žaizdoms gali prireikti ištisų 
metų... Žinokite, kad nepakanka at-
leisti kitam... reikia atleisti ir sau pa-
čiam... Supraskite, kad turtingas ne 
tas, kuris turi visko labai daug, o tas, 
kuriam reikia mažai...

– Ačiū už sugaištą laiką, – padė-
kojau nedrąsiai. – Ar norėtum dar ką 
nors perduoti savo vaikams?

Dievas nusišypsojo ir pasakė: 
– Težino, kad aš čia dėl jų... Visada...“
Labai norėčiau paraginti visas 

šeimas neprarasti vilties ir padėti ją 
atrasti kitiems. Šiltai ir gyvai. Juk tu-
rime tokią galingą Aukščiausiojo pa-
galbą! O kad būtų lengviau gyventi 
šią akimirką, norėčiau pakviesti da-
lytis džiaugsmais, lūkesčiais, svajo-
nėmis, išgyvenimais ir kasdienybe... 
tokia, kokia ji yra. Tikra mums, vi-
suomenei. Kad visuomenė augtų 
kartu su mumis...

Vyda Dauskurdytė
VšĮ „Vilties Akimirka“ ŠPC 

programos vadovė

Renginio pradžioje, išklausius 
Utenos viltiečių griežiamą maršą, 
buvo pagerbtos „žvaigždelės, švie-
čiančios danguje“, t. y. Anapilin išė-
jusios mamos ir močiutės. O visoms 
esamoms ir būsimoms koncertavo 
muzikos ansamblis „Utenos Viltis“ 
(vadovas K. Streikus), bendrijos „Vi-
sagino Viltis“ narė L. Gurova, Utenos 
krašto žmonių su negalia sąjungos 
vokalinis ansamblis „Gaja“ (vadovė 
N.  Petravičienė), kapela „Gaja“ (va-
dovė Z. Kviklienė), Lietuvos aklųjų 
silpnaregių sajungos Utenos filialo 

vokalinis instrumentinis ansamblis 
„Diemedis“ (vadovas R. Garsonas), 
Utenos rajono neįgaliųjų draugijos 
vokalinis ansamblis ir kapela „Vytu-
riai“ (vadovas K. Streikus). 

Šventėje skambėjo iš širdies plau-
kiantys sveikinimo žodžiai, eilės, 
dainos ir kiti muzikos kūriniai. Ren-
ginio vedėjos – bendrijos „Utenos 
Viltis“ pirmininkė A. Vėbrienė ir na-
rė Ž. Žukauskaitė – Motinos dienos 
proga sveikino visas mamas, dėkojo 
joms už dovanotą gyvenimą, stipry-
bę, kantrybę, begalinį pasiaukojimą, 

neišmatuojamą gerumą savo vai-
kams ir anūkams. 

Visoms esamoms ir būsimoms 
mamoms nevyriausybinių organiza-
cijų pirmininkės N. Gaivenienė, 
G. Vidutienė ir O. Rastenienė linkėjo 
širdis šildančios vaikų, anūkų bei ar-
timųjų meilės. 

„Mama, kaskart prisiminus vai-
kystę, man Tavo paveikslas iškyla 
prieš akis. Noriu apkabinti Tave, pa-
dėti galvą ant Tavo krūtinės, prisi-
glausti prie Tavo rankų, glosčiusių 
mane sunkią liūdesio, nusivylimo 
valandą. Tu guodei pačiais švelniau-
siais žodžiais,“ – kalbėjo bendrijos 
„Utenos Viltis“ pirmininkė A.Vė-
brienė. O Utenos vaikų globos namų 
direktoriaus pavaduotoja N. Aglins-
kaitė linkėjo, kad mamos būtų myli-
mos ir gerbiamos ne tik kartą per 
metus, bet kasdien sulauktų dėme-
sio...  Nuoširdūs sveikinimo žodžiai, 
linksmos dainos, vingrios melodijos 
pasiekė klausytojų širdis. Ne vienas 
net ašarą nubraukė, prisiminęs savo 
vienintelę, geriausią ir nepakartoja-
mą mamą, jos širdies šilumą, rūpes-
tingas akis, kuriamą gėrį ir grožį...

Šis prasmingas ir šiltas kelių ne-
vyriausybinių organizacijų narių su-
sitikimas suteikė visiems puikią ga-
limybę dalytis patirtimi, planuoti 
naujas bendras veiklas, numatyti 
gaires ateičiai. 

Bendrijos „Utenos Viltis“ 
informacija 

Motinos dieną buvome kartu...
Šių metų gegužės 3-ąją Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Utenos Viltis“ ir Utenos krašto žmonių su negalia 
sąjunga surengė neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų narių 
koncertą, skirtą vienai gražiausių ir brangiausių pavasario 
švenčių – Motinos dienai. 

Kelionės
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Saulėtą gegužės 3ąją Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija 
„Druskininkų viltis“ sukvietė ma-
mas į tradicinę šventę – Motinos 
dieną. Dienos užimtumo centro vai-
kai ir jaunuoliai paruošė trumpą 

programėlę, pradžiugino susirinku-
siuosius spektakliu „Meilė mamai“. 
Galiausiai visoms mamoms sudai-
navo dainą „Mano motulė“ ir įteikė 
po kuklią dovanėlę – pačių padary-
tą atviruką.

Dėkui kilniai mamos širdžiai 
Kai žiedais ruošiasi pasipuošti obelys, ateina artimiausio žemėje 
žmogaus – Motinos – diena. Likimo nuskriaustiems vaikams 
mamų rūpestis ir pasiaukojimas – neįkainuojamos dovanos, 
kurias jos dosniai dalija kasdien. Todėl kada, jei ne Motinos 
dieną, už tai padėkoti...

Prie sveikinimų prisidėjo Jasko-
nių ir Naujasodės kaimų bendruo-
menės atstovai, dovanoję mamoms 
muzikinį kūrinį „Mamos širdis“. 
Mero pavaduotoja K. Miškinienė 
priminė, kokia prasminga ši diena, 
ir pasidžiaugė, kad šventė pražydo 
ryškiomis spalvomis, kad bendrijos 
veikla – aktyvi ir matoma, o paskui 
įteikė didelį tortą.

Veiklių moterų klubo vadovė 
B. Matusevičienė taip pat pasveikino 
visas mamas, pristatė klubo veiklą ir 
kvietė tapti jo narėmis. Neįgaliųjų 
draugijos pirmininkė B. Kurlavičie-
nė padeklamavo eilėraštį, skirtą Mo-
tinos dienai. Visus susirinkusiuosius 
linksmino Jaskonių ir Naujasodės 
kaimų ansamblis „Malūnėlis“.

Šventėje mamoms neteko nuobo-
džiauti, mat visos turėjo galimybę 
dalyvauti konkurse ir išbandyti savo 
gebėjimus įvairiose rungtyse: pa-
vaizduoti be žodžių gyvūną, sukurti 
ketureilį, paskaityti pasaką tikra 
dzūkiška tarme, surasti savo portre-
tą tarp daugybės piešinių. Galiausiai 
visi šventės dalyviai tradiciškai pa-
sodino jau ketvirtąją šeimos gėlę, 
kuria rūpinsis dienos užimtumo 
centro lankytojai.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „ Druskininkų viltis“ 

pirmininkė 

Kelionės
Grožėjomės Kuršių nerija

Kuršių nerija – saugoma teritori-
ja, kurioje įkurtas Kuršių nerijos na-
cionalinis parkas. Susipažinome su 
šio krašto istorija, nuostabia gamta. 
Dabartinį Kuršių nerijos gamtovaiz-

dį sukūrė nepaliaujamos žmogaus 
kovos su vėjo ir vandens stichijomis. 
Tai rodo ir kelis amžius tebesitęsian-
tys kopų tvirtinimo ir apželdinimo 
darbai. 1961 m. visos Kuršių nerijos 

gyvenvietės – Preila, Pervalka, Juod-
krantė ir Nida – buvo sujungtos į 
vieną Nerijos miestą, kurio centru 
tapo Nida.

Pirmiausia mes aplankėme vieną 
seniausių Kuršių nerijos gyvenvie-
čių – Juodkrantę. Čia yra išlikusių 
XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios vi-
lų, kitų pastatų, pamario žvejų sody-
bų. Aplankėme evangelikųliutero-
nų bažnyčią, dar vadinamą Pranciš-
kaus Asyžiečio vardu. Apžiūrėjome 
žymaus to krašto tautosakininko 
Liudviko Rėzos paminklą, pastatytą 
1994 m. Pasivaikščiojome po Raganų 

Bendrijos ,,Akmenės Viltis“ lankytojai, jų tėvai ir darbuotojai 
kiekvienais metais stengiasi kur nors išvykti, kuo daugiau 
pamatyti. Jau buvome Rygoje, Ventspilyje, Jūrmaloje. O šiemet 
atradome Lietuvos perlą – nepakartojamąją Kuršių neriją. 
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kalną, pasigrožėjome iš medžio iš-
drožtomis nuotaikingomis skulptū-
romis. Juodkrantė pasirodė atjaunė-
jusi, visai nebe ta, kokia buvo prieš 
20 metų. 

Iš Juodkrantės keliavome į Nidą, 
kuri dar nuo 1385 m. minima kry-
žiuočių karo kelių aprašymuose. 

1675 m. Senąją Nidą užpusčius smė-
liu, gyventojai ėmė keltis šiauriau, 
prie Kuršių marių, o 1732 m. apsigy-
veno dabartinėje vietoje. Didžiausią 
įspūdį visiems padarė Nidos kopos, 
ypač pati didžiausioji, Parnidžio, ku-
rios aukštis 52 m virš jūros lygio. 
Diena buvo giedra, todėl nuo didžio-

sios kopos kitame marių krante kuo 
puikiausiai matėsi Ventės ragas. Ant 
Urbo kalno iškilęs 130 m aukščio 
švyturys rodė kelią Kuršių mariomis 
ir jūra plaukiantiems laivams. O be-
sigrožint kopomis mus aplankė le-
gendinė Nidos mergelė, kuri kvietė 
dar kartą atvykti į šį nuostabų kraštą 
ir apdovanojo bendrijos ,,Akmenės 
Viltis“ lankytojus suvenyrais, prime-
nančiais, į kokį gražų kraštą atvedė 
mus turistiniai maršrutai.

Marių pakrante nuėjome iki „Ne-
ringos“ poilsio namų, apspitome vi-
si ant suolelio amžiams ,,prisėdusį“, 
regis, kaip gyvą visų mylimą daini-
ninką Vytautą Kernagį. Mūsų ugdy-
tiniams labai magėjo šalia jo įsiam-
žinti. O išsiruošę į namus, vis dalijo-
mės įspūdžiais, apgailestaudami, 
kad jau metas palikti šį nuostabų 
kampelį.

Dalė Mažėlienė
Bendrijos ,,Akmenės Viltis“ 

pirmininkė

Neįgaliųjų sveikatai gerinti reikia 
ne tik vaistų, bet ir buvimo gamtoje, 

ypač pakeičiant kasdienę aplinką, 
aplankant nematytas vietas. Kai po-

ilsis derinamas su sportu, kultūri-
niais, edukaciniais renginiais, tobu-
lėja neįgaliojo asmenybė, gerėja psi-
chinė sveikata. Todėl ir nutarėme 
surengti išvyką į pajūrį. 

Į kelionę vyko specialiųjų ir spe-
cialiųjų lavinamųjų klasių mokiniai, 
lydintys pedagogai, pedagogų pa-
dėjėjai ir mokinių tėvai. Mokiniai tu-
rėjo galimybę aplankyti Kretingos 
rajono Mažučių kaime puoselėjamą 
japonišką sodą, pabendrauti su jo 
kūrėjais, pasigrožėti neįprasta aplin-
ka ir bonsais. Paskui pasukome į Pa-
langą, kur grožėjomės botanikos 
parku, Gintaro muziejumi, Birutės 
kalnu. Mūsų ugdytinius džiugino 
tvenkinio krantus apgulusios gulbės 
ir antys, jie noriai fotografavosi prie 
paminklų. 

Nors jūroje pasipliuškenti nega-
lėjome, nes buvo vėsu, mus išmaudė 
lietus. Bet keliauninkai geros nuotai-
kos neprarado. Visi ekskursijos da-
lyviai grįžo namo kupini įspūdžių, 
laimingi. Juk kiekviena išvyka – tai 
galimybė lavinti mokinių estetinį 
skonį, kūrybingumą, socialumą. 

Rita Kančiauskienė ir  
Erika Dilinskienė
Projekto vadovės

Išvyka prie jūros
Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla priklauso Sveikatingumą 
stiprinančių mokyklų tinklui. Mokyklos pedagogai aktyviai 
dalyvauja šio tinklo renginiuose, akcijose, ruošia mokinius 
įvairioms varžyboms, konkursams, vykdo sveikatingumo 
projektus. Vienas iš tokių projektų ,,Keliausime prie jūros“, 
pateiktas Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
specialiųjų programų rėmimo fondui, laimėjo 1500 Lt finansavimą.
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Saulėtą gegužės 15 dieną mes, 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimna-
zijos lavinamųjų klasių mokiniai su 
savo mokytojomis, auklėtoja ir tėve-
liais, lankėme Lazdijų rajono įžy-
mias vietas. Pradėjome nuo Kapčia-
miestyje esančio 1831 m. sukilimo 
dalyvės E. Pliaterytės paminklo, 
paskui apžiūrėjome V. ir B. Stacevi-
čių muziejų. Maloniai mus pasitiko 
muziejaus šeimininkai V. ir B. Stace-
vičiai. Jie aprodė čia sukauptus se-
novinius buities daiktus, baldus, na-
mų apyvokos reikmenis.

Netrukus atėjo laikas grožėtis 
nuostabiais senovinės  gyvenvietės, 
žmonių vadinamos mažąja Palangė-
le, vaizdais.

Pakeliui į namus dar užsukome į 
Veisiejus ir Vainežerio dvaro parką. 
Nors paties dvaro pastatų neišlikę, 
bet takeliai veda į sodus ir parką, ku-

Raš jums Arvydas iš Šiaulių. No-
riu pasidalyti savo įspūdžiais. Tris 
metus iš eilės man išpuolė didžiulė 
laimė vasaroti stovykloje Giruliuose. 
Į stovyklą atvažiavo Danutė Miga-
liova. O aš labai bijodamas visko tū-
nojau kambarėlyje ir žiūrėjau pro 
langelį. Kol mane pamatė maloni, 

švelni, graži moteris. Tai buvo Regi-
na Andriuškienė. Moteris iš didžio-
sios raidės. Ji po truputį pradėjo ma-
ne pažindinti su nauja erdve, padrą-
sindavo. Man tai kainavo daug jėgų. 
Bet ačiū Reginai, kad dabar „Pasa-
ka“ man kaip antri namai. Čia susi-
pažinau su daugybe gerų žmonių, 

prie kurių pripratau. Viena jų – sava-
norė Kristina, su kuria kelis metus 
teko bendrauti.

Stovykloje susirenka vienodo li-
kimo žmonės. Ir čia man gera. Gaila 
tik, kad vienas nepajėgiu nuvažiuo-
ti, reikia mamos pagalbos, o jos svei-
kata blogėja. Žiūriu į nuotraukas ir 
byra ašaros. Nebūna tos dienelės, 
kad neprisiminčiau stovyklos. Kai 
tampa labai liūdna, nuotaiką pakelia 
prisiminimai. Norėčiau bent pa-
skambinti visiems brangiems žmo-
nėms, bet reikia pinigėlių. 

Šią vasarą vėl sėdėsiu balkone ir 
žiūrėsiu į praeivius. Labai gaila! 
Nors aš turiu gerų žmonių, savo pa-
saulį, savas mintis, savus daikčiu-
kus. Savi žmonės mane supranta. 
Pagalvojau, gal galėtų kas man pa-
skambinti ar parašyti. Būčiau labai 
dėkingas.

Arvydas Mikalauskas
Ežero g. 4–36

LT–77138 Šiauliai
Mob. tel. 8 673 96961

„Nebūna tos dienelės, kad 
neprisiminčiau stovyklos“

Po Lazdijų rajono įžymias vietas

ris dar ir šiandien mąsliai žvelgia 
Vainežerio ežeriuko dugnan, tarsi 
sekdamas sakmę apie iškilią ramaus 
ir kartu paslaptingo Vainežerio kai-
mo praeitį.

Živilė Klimienė
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazijos lavinamųjų klasių 
mokytoja



24 • Gyvenimai
V

ilt
is

 1
2/

2

Renginiai
Naujos pažintys senuose 
kiemuose

penki neįgaliųjų muzikiniai kolekty-
vai, o pačių dalyvių buvo bene du 
šimtai. Po aukštu pavasario dangu-
mi skambėjo dainos, skardėjo juo-
kas, sklandė tolesnio bendravimo 
idėjos.

Į renginį atvyko garbių svečių: 
JAV ambasados patarėja politikos 
klausimais Cristina Almeda ir politi-
kos bei ekonomikos specialistė Gied
rė JurevičiūtėDemereckienė, Ny-
derlandų Karalystės ambasadoriaus 
Lietuvoje Kornelis Spaansas ir Čeki-
jos Respublikos ambasados Lietuvo-
je Misijos vadovo pavaduotojas Otas 
Wenigeris.

O štai kokie šventės dalyvių atsi-
liepimai netrukus pasiekė mūsų 
žurnalo redakciją iš Bernardinų so-
cialinių paslaugų centro (red. atsi-
prašome, jei apsirikome dėl auto-
rystės): „Laba diena, dėkojame ben-
drijai „Viltis“ už šventę, kurioje da-
lyvavome antrą kartą. Ji buvo pui-
kiai organizuota. Patyrėme daug 
gerų emocijų, pajutome dėmesį, rū-
pestį ir meilę. Šioje šventėje mes ga-
lėjome džiaugtis, šokti, bendrauti ir 
daug daug juoktis. Sugrįžę dar ilgai 
dalijomės prisiminimais, o ir nuo-
traukos gražios liko... Būkite palai-
minti ir dėkojame, kad mūsų nepa-
mirštate.“

Žurnalo rengėjų informacija

Šių metų gegužės 15 dieną buvu-
sios Kuro aparatūros gamyklos, o 
dabar „Penkių kontinentų“ įmonių 
grupės teritorijoje jau trečią kartą 
šurmuliavo bendrijos „Viltis“ su-
rengta geros kaimynystės ir bičiuliš-

kų santykių šventė „Draugystės til-
tai apleistuose praeities kiemuose“.

Buvo į ką akis paganyti turtingo-
je sutrikusio intelekto vaikų, jaunuo-
lių ir suaugusiųjų rankdarbių mugė-
je. Susirinkusiuosius linksmino net 

„Būkime kartu“
2012 m. gegužės 16 d. Vilniaus vaikų ir jaunimo pensione  
vyko šventė „Būkime kartu“. Šis šviesus, nuotaikingas renginys 
subūrė daug neįgalių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymo bei 
globos įstaigų.

Nors už lango niūriai niaukėsi 
dangus, Vilniaus vaikų ir jaunimo 
pensionatą gaubė puiki šventinė 
nuotaika, kurią atsivežė visi šventės 
„Būkime kartu“ svečiai ir dalyviai. 
Ją dar labiau pakylėjo skoningai ir 
nekasdieniškai papuošta pensiono 
aplinka ir salė. Užteko čia vietos ir 
sustabdytoms pensiono globotinių 
gyvenimo akimirkoms, išmoningai 
sukomponuotoms simbolinėje kino 
juostoje, ir keramikos dirbinių įvai-

rovei, ir mūsų pensiono vaikų bei 
jaunuolių dailės darbams, ir svečių 
atsivežtoms kūrybos ekspozicijoms. 

Šventės pradžia artėjo... Buvo 
matyti, kad šeimininkai šiek tiek jau-
dinasi... Bet renginiui sklandžiai įsi-
bėgėjant nerimas dingo kaip nebu-
vęs. Ypatingą visų simpatiją pelnė 
šventę pradėjęs Švenčionių meno 
mokyklos vaikinų saksofonininkų 
ansamblis. Po jų pasirodė daugybė 
kitų dalyvių, visiems susirinkusie-

siems padovanoję išties nuostabią 
programą, kurioje nestigo ne tik dai-
nų, bet ir liaudies bei modernaus šo-
kio kompozicijų, instrumentinių kū-
rinių, pakiliai deklamuojamos poe-
zijos. Pamatėme net vaidybinę mi-
niatiūrą. Tiesiog stinga žodžių apsa-
kyti, kokius nuostabius pasirody-
mus paruošė ir atsivežė Vilniaus 
„Atgajos“ specialiosios mokyklos, 
Vilniaus specialiojo ugdymo centro 
„Aidas“, Vilniaus vaikų socialinės 
globos namų „Gilė“, dienos centro 
„Šviesa“, Vilniaus lopšeliodarželio 
„Lakštingala“, Vilniaus „Rasos“ 
specialiosios mokyklos, viešųjų įs-
taigų Antavilių pensionatas ir mo-
kymo centro „Mes esame“ lankyto-
jai su savo pedagogais. O kad viskas 
vyktų sklandžiai, rūpinosi du šau-
nūs nepailstantys garso operatoriai.

Informacija



V
ilt

is
 1

2/
2

Gyvenimai • 25

Ypač įspūdingas buvo šventės fi-
nalas, apdovanojęs visus dalyvius ir 
svečius džiugiu reginiu už jų darbą 
ruošiantis šventei, pastangas ir kan-
trybę. Į dangų vienu metu pakilo 
daugybė įvairiaspalvių balionų, nu-
sinešusių beribėn erdvėn visų tylo-
mis sugalvotus norus. Nuoširdžiai 
tikime, kad jie išsipildys... Visi iki 
vieno. Juk ne šiaip sau, matyt, kaip 
tik tą akimirką išsisklaidė debesys ir 
trumpam nušvito saulė... Po šios 
džiaugsmingos, ovacijų sulaukusios 
balionų paleidimo akcijos pensiono 
direktorė visus pakvietė prie vaišių 
stalo. Tokia džiaugsminga ir gardžia 
gaida baigėsi nuostabus renginys. 

Ieva Urbonavičienė 
Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 

pensionato darbų vadovė

Informacija
Dar vienas naujas centras

Oficialus centro atidarymas įvy-
ko šių metų balandžio 19 dieną. Ati-
darymo šventėje dalyvavo ir sveiki-
nimo žodžius tarė rajono meras 
J. Bertašius, Socialinės paramos sky-
riaus vedėja L. Pocevičiūtė, Gelgau-
diškio seniūnas V. Dobrovolskis, 
mokyklos direktorė B. Navikienė, 
bendrijos „Šakių viltis“ pirmininkė 
R. Dėdynienė ir Gelgaudiškio para-
pijos klebonas A. Nėnius. Klebonas 
pašventino restauruotas centro pa-
talpas ir palinkėjo: „Teapsigyvena 
tarp šių sienų angelai, nes tie žmo-
nės yra tokie dėl to, kad per juos gali 
reikštis Dievo gailestingumas“. 

Renginio šeimininkė B. Navikie-
nė trumpai pasidalijo centro kūrimo 
istorija. Idėja kurti tokį centrą kilo 
dar 2006 m., tačiau tada mokykla 
priklausė Marijampolės apskrities 
viršininko administracijai ir pritari-
mo steigti tokią įstaigą nebuvo gau-
ta. 2010 m. vasarą mokyklos steigėja 

2012 metų kovo 19 dieną Šakių rajono savivaldybėje, 
Gelgaudiškio specialiojoje mokykloje, atvėrė duris naujas 
neįgaliųjų dienos užimtumo centras sunkią negalią turintiems 
asmenims. 2007 m. toks centras buvo įkurtas Šakiuose, prie 
viešosios įstaigos Vaikų globos nameliai. Abu centrus lanko po 
10–12 asmenų su negalia.
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tapo Šakių rajono savivaldybė. Pri-
tariant rajono vadovams, prašant 
asmenų su negalia tėvams, iniciaty-
vą rodant mokyklos direktorei, sva-
jonė galiausiai tapo realybe. Buvo 
atnaujintos ir rekonstruotos patal-
pos, nupirkta įrangos, baldų, skirtas 
finansavimas.

Malonu, kad rajono savivaldybės 
vadovai supranta asmenų su negalia 
ir jų tėvų problemas. Manome, kad 
toks centras rajone nebus paskutinis. 
Panašios įstaigos labai reikėtų Griš-
kabūdžio ir jo apylinkių asmenims 
su negalia. Toks centrų išdėstymas 
rajono geografiniu požiūriu būtų 

teisingas ir palankus patiems neįga-
liesiems, nereikėtų jų vežioti iš vieno 
rajono krašto į kitą. Sėkmės naujojo 
centro lankytojams ir darbuotojams.

Roma Dėdynienė
Bendrijos „Šakių viltis“  

pirmininkė

Atstovavimo sau programa 
gyvuoja 
Ne vienerius metus Šventosios socialinių paslaugų centre 
„Akimirka“ bendrija „Viltis“ vykdydama atstovavimo sau 
programą rengia mokymus socialiniams darbuotojams, 
neįgaliesiems, taip pat ir asistentams, kuriuose jau dalyvavo 
daugybė Lietuvos bei užsienio socialinio darbo specialistų. 

Asistento vaidmuo formuojant 
komandą  

Šių metų birželio 11–13 dienomis 
čia vyko seminaras „Socialinio dar-
buotojo – asistento – vaidmuo ko-
mandos formavime: metodai ir prin-
cipai“.

Socialiniai darbuotojai, planuo-
dami savo veiklą ir palaikydami tie-
sioginį ryšį su klientais, kuria pasiti-
kėjimo, atvirumo, maksimalaus ge-
bėjimų plėtojimo, motyvacijos spręs-
ti problemas skatinimo, prasmingos 
veiklos įgūdžių formavimo bei ko-

lektyvinio darbo atmosferą. Atlie-
kant savo darbą jiems visų pirma 
tenka būti ne teoretikais, bet prakti-
kais. O socialinio darbo praktika re-
miasi vertybių sistema, kuri daro 
esminį poveikį specialisto tiesiogi-
niam darbui su klientu. Paprastai 
seminaruose ir mokymuose daug 
kalbama apie socialinį darbą ir jo 
metodus. Tačiau kiek dėmesio ski-
riama pačiam specialistui, jo asme-
nybei, išgyvenimams, savijautai, 
psichologinei būklei? Ar jam pakan-
kamai aiškinama, kaip padėti sau, 
dirbti su savimi, teisingai planuoti 

darbo procesą ir neperžengti leisti-
nos atsakomybės ribų? Todėl šio se-
minaro metu didžiausią dėmesį sky-
rėme kaip tik socialinio darbuotojo 
asmenybei. 

Socialinio darbo specialistui ten-
ka būti gyvenimiškų santykių ir 
aplinkybių srities ekspertu, o tai rei-
kalauja išgyventi kiekvieną iškylan-
čią socialinę problemą ir spręsti ją, 
pasitelkus aukštą profesinę kompe-
tenciją. Todėl socialinis darbuotojas 
turi išmanyti socialinio darbo sąvo-
kas, principus ir dėsningumus, for-
mas ir lygmenis; socialinio darbo 
skirtingose gyvenimo srityse ir su 
skirtingais žmonėmis bei skirtingo-
mis grupėmis esmę, turinį, instru-
mentarijų, metodus ir technikas; psi-
chologijos pagrindus, psichosociali-
nio darbo formas, pedagoginės veik
los ir teorijos pagrindus, darbo soci-
alinėse įstaigose ypatumus. O svar-
biausia – priimti klientą, gerbti jo 
teises ir jį toleruoti. 

Taigi socialinis darbuotojas atlie-
ka komunikacijos, palaikymo, veik
los organizavimo ir vykdymo tiesio-
giai dirbant su klientu funkcijas. To-
dėl dažnai kenčia nuo „perdegimo“ 
sindromo ir turi mokytis įveikti stre-
są. Svarbiausia gero specialisto sa-
vybė – gebėjimas reflektuoti, t. y. de-
rinti gaunamą rezultatą su veiklos 
tikslais, suprasti profesinių sunku-
mų priežastis ir analizuoti save. Psi-
chologai „perdegimo“ sindromą 
apibrėžia kaip psichologinį nuovar-
gį ir būseną, neatnešančią teigiamo 
rezultato, kai pernelyg atsiduodama 
konkrečiam darbui, idėjai, gyveni-
mo būdui ar santykiams. „Perdegi-
mo“ sindromas prilyginamas stre-
sui. Specialistas, įvaldęs saviregulia-
cijos įgūdžius, gebėjimą reflektuoti 
savo išgyvenimus bei turintis kons-
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truktyvias nuostatas dėl streso, galės 
adekvačiai reaguoti į negatyvias ap-
raiškas ir teisingai elgtis joms esant. 

Būtina išmokti laiku reaguoti į 
streso būseną, nes „perdegimo“ sin-
dromas ir yra neįveikto profesinio 
streso pasekmė. Teisingas „neįgalu-
mo“ ir „kliento“ sąvokų supratimas, 
susijęs su profesine etika, įtvirtina 
teisingą socialinio darbo sampratą 
visuomenėje. Socialinio darbuotojo 
uždavinys darbo procese – padėti 
įgaliajai visuomenei suvokti, kad ne-
įgaliųjų buvimas tarp įgaliųjų kuria 
kitoniškumo ir atvirumo aplinką, 
tampa praktine patirtimi ugdant to-
leranciją, pagalbos kitam žmogui 
įgūdžių lankstumą. 

Pastaruoju metu neįgalieji dažnai 
tampa psichologinio atsparumo ir 
motyvacijos pavyzdžiu kitiems. 
Konkretūs sėkmės atvejai įrodo 
žmonių su negalia įvairiapusišku-
mą, pasirengimą bendradarbiauti, 
pakantą. Negalia yra asmenybės da-
lis, todėl ją reikėtų suprasti kaip 
duotybę, o ne gyvenimo problemą. 
Kasdieniniame darbe ir socialinio 
darbo specialistas, ir klientas turi va-
dovautis bendradarbiavimo princi-
pu, kurio pagrindas – teisingas ver-
tybių supratimas. Galima sakyti, 
kad be vertybinių orientacijų specia-
listas kaip be rankų. 

Vertybės – tai visuma kriterijų, 
kuriais vadovaujasi socialinis dar-
buotojas, priimdamas sprendimus, 
tokie kaip praktiškumas, kompeten-
tingumas, pagarba, nuoširdumas ir 
atsakomybė. Specialistas turi ben-
dradarbiauti su klientu gyvenime, 
bet ne gyventi už klientą. Žinoma, 
atlikdamas socialinį darbą jis daro 
didelę įtaką klientui, nes tampa jo 
gyvenimo dalimi. Tai jau yra morali-
nis socialinio darbo aspektas, o kai 
kuriais atvejais ir problema. Pagalbą 
galima palyginti su dvipusio eismo 
gatve, kurioje atsakomybė yra lygia-
vertė. Specialistas ir klientas veikia 
vienas kitą, keldami vienas kitam 
įvairius jausmus. Tačiau specialistui 
tenka didesnė atsakomybė, todėl jis 
turi siekti savo asmenybės pažinimo 
ir brandos, kad pajėgtų apgalvoti, 

pasverti ir orientuoti į ateitį pastan-
gas dirbant su neįgaliuoju.   

Birutė Viskontienė  
Kretingos Dienos veiklos centro 

socialinio darbo ekspertė, 
Atstovavimo sau programos lektorė

 

Atstovavimo sau mokymai 
neįgaliesiems įgalinti 

Atstovavimo sau mokymus ir 
pradedantiesiems, ir pažengusie-
siems neįgaliesiems sudaro keli eta-
pai: atstovavimo sau esmės bei prin-
cipų išaiškinimas ir suvokimas, tar-
pusavio bendravimo bei bendradar-
biavimo su neįgaliojo asistentu ypa-
tumai ir kylančių konfliktų sprendi-
mo būdai. Sutrikusios raidos 
žmonėms, pradėjusiems atstovauti 
savo teisėms, būtina suteikti galimy-
bę laisvai reikšti savo požiūrį, todėl 
mokymuose, pasitelkus praktines 
užduotis, asmenys, turintys specia-
liųjų poreikių, skatinami daugiau 
kalbėti jiems priimtinais ir supranta-
mais būdais, galvoti, apie tai, kas su-
žinota, atsakingai priimti sprendi-
mus. Kad neįgaliųjų balsas būtų gir-
dimas, jie turi bendrauti tarpusavy-
je, bendradarbiauti su asistentu ar 
socialiniu darbuotoju, atstovauti 
sau, mokėti reikšti savo nuomonę. 
Todėl sutrikusios raidos žmonėms 
reikia mokytis ne tik klausytis, bet ir 
išsakyti savo požiūrį. Mokymų metu 
jie padeda vieni kitiems suprasti da-
lykus, kuriuos jiems būtina žinoti. O 
jei iš neįgaliųjų atimta kalbos dova-
na, jie gali bendrauti, naudodamiesi 
jiems priimtinomis ir suprantamo-
mis komunikacijos priemonėmis, 
pvz.: piešti, pasitelkti vaidybinius 
elementus ir kt.

Kokį atstovavimo būdą pasirink-
ti, paprastai priklauso nuo konkre-
čios situacijos. Kiekvienam sutriku-
sios raidos žmogui reikia paramos, 
kai jis nepajėgia ko nors suprasti ar-
ba nežino, kaip pasielgti, todėl mo-
kymų metu didelis dėmesys skiria-
mas asistento ir neįgaliojo veiksmin-
gam bendravimui ir bendradarbia-
vimui. Dažnai nutinka, kad norint 

padėti sutrikusios raidos žmogui 
tenka pasitelkti kelis atstovavimo 
būdus vienu metu. O pasirinkimas 
priklauso ir nuo aplinkybių, ir nuo 
paties neįgalaus žmogaus. Moky-
muose dalyvauja asmenys, kuriems 
sudėtinga patiems išreikšti savo po-
žiūrį, todėl jų atstovams ar asisten-
tams būtina turėti greitą orientaciją, 
būti jautriems ir empatiškiems, kad 
neįgalieji nepajustų, jog jų negalia – 
išskirtinė savybė. Santykiai tarp ats-
tovaujančio sau žmogaus ir jo asis-
tento yra ypatingi. Kad jie būtų geri 
ir nekiltų bendravimo sunkumų, 
reikia žinoti kelias taisykles. Šios tai-
syklės vienodai svarbios ir žmogui, 
pradedančiam atstovauti sau, ir jo 
asistentui. Todėl asistentai ir neįga-
lieji, atlikdami bendras praktines už-
duotis, mokosi tikslingų bei veiks-
mingų atstovavimo sau ir kitiems 
formų bei būdų.

Dirbant su žmonėmis, turinčiais 
proto negalią, reikia pasitelkti drau-
giškumą, nes jie itin jautriai reaguoja 
į tarpasmeninius santykius ir ben-
dravimą. Be to, labai gerai jaučia kito 
žmogaus nuotaikas, neklysdami in-
tuityviai įvertina tikrąsias vidines 
nuostatas. Tad draugiški santykiai 
tampa tiltu tarp neįgaliojo ir jam tal-
kinančio darbuotojo. Išskirtinė spe-
cialistų darbo su asmenimis, turin-
čiais proto negalią, ypatybė – asme-
ninio santykio užmezgimo patirtis, 
žinių ir įgūdžių visuma, kurios ir le-
mia socialinio darbuotojo veiklos re-
zultatus, nes patirties ir žinių įgyja-
me per tiesioginius išgyvenimus, 
įspūdžius, stebėdami, praktiškai 
veikdami. 

Visos praktinės mokymų užduo-
tys ir diskusijos skirtos dalyvių susi-
pažinimui, asistento ir neįgaliojo 
bendravimui ir tarpusavio ryšių sti-
prinimui, sprendimų priėmimui, 
siekiant išvengti konfliktų ir įtraukti 
sunkiai bendraujančius asmenis į 
grupės užsiėmimus. 

Rita Bendikienė 
Kretingos dienos veiklos centro 

socialinė darbuotoja, 
Atstovavimo sau programos lektorė
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2012 metų sausio 11 dieną ben-
drijos „Jonavos viltis“ ataskaitinia-
me susirinkime buvo išrinkta naujoji 
bendrijos taryba. O vasarį pasirašyta 
Socialinės reabilitacijos paslaugų ne-

Kas naujo „Jonavos viltyje“?
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Jonavos viltis“ 
buvo įkurta prieš 22 metus. Visą tą laiką jai vadovavo Regina 
Kalinauskienė. Tačiau bėga metai, ateina laikas permainoms...

įgaliesiems bendruomenėje projekto 
vykdymo sutartis su Jonavos rajono 
savivaldybės administracija ir gau-
tas finansavimas. 

Naujoji bendrijos „Jonavos Vil-
tis“ taryba veiklą pradėjo nuo „gene-
ralinės revizijos“ – patikrinome visą 
turimą informaciją, stengėmės susi-
tikti su kiekvienu nariu, išsiaiškinti 
žmonių poreikius ir lūkesčius, atgai-
vinti ryšius su savivalda ir t. t.

Šiuo metu „Jonavos viltis“ vieni-
ja 82 narius. Bendrija atsigauna. Sėk
mingai bendradarbiaujame su Neį-
galiųjų veiklos centru, mokykladar-
želiu „Bitutė“ ir Jaunimo mokykla. 
Taip pat pasirašėme bendradarbia-
vimo sutartį su Socialinių paslaugų 
centru, kurio patalpose dirbama su 
neorganizuotais neįgaliaisiais, ne-
lankančiais jokios ugdymo įstaigos. 
Pradėta teikti neįgaliesiems asisten-
to pagalba. Jie vežami ir lydimi į už-
siėmimus, pas gydytojus, notarus. 
Labai gražiai atšventėme Mamyčių 
šventę: ir dainavome, ir šokome, ir 
verkėme.... Žodžiu, nuoširdžiai sten-
giamės kiek įmanoma palengvinti 
sutrikusio intelekto žmonių ir jų ar-
timųjų gyvenimą.

Olga Trakauskienė
Bendrijos „Jonavos Viltis“  

tarybos pirmininkė

Kitoks vaikas šalia mūsų
Prabėgs vasara. Vėl iškils senų ir naujų problemų, kurių 
sprendimas – labai svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Mes, 
specialieji pedagogai, vėl skubėsime į pagalbą vaikui, stebėsime 
jo pastangas, mokysime priimti iššūkius, džiaugsimės net ir 
minimaliais rezultatais. Saugi socialinė, emocinė aplinka 
suteikia pasitikėjimo savimi ir skatina tobulėti.  
Mūsų ugdytiniai žino, kad po atostogų ji vėl jų lauks.

Plungės specialiojoje mokykloje 
siekiame sukurti saugią, jaukią 
aplinką, nes metodiškai įrengta pa-
talpa (klasė, grupė, gydomosios ki-
neziterapijos, relaksacijos, logopedi-
jos kabinetai ir kt.) yra autistiškų 
vaikų ugdymo ir terapijos dalis. Esa-
me numatę daug darbų šių vaikų 
gerovei, turime daug idėjų. Mūsų 
darbuotojai metodiškai ir nuošir-
džiai ugdo autistiškus vaikus, jau 
pastebimi minimalūs rezultatai. Net 

menkiausią poslinkį būtina vertinti 
kaip svarbų pasiekimą.

Autistiškų vaikų ugdymas – ilgas 
ir sudėtingas procesas, kurio tiks-
las – išugdyti bendravimo, savitvar-
kos įgūdžius ir pagal galimybes pa-
rengti savarankiškesniam gyveni-
mui. Tėvams ir artimiesiems svarbu 
suvokti, kad nėra vaistų tokiam vai-
kui išgydyti, tad pagrindinis vaid
muo tenka ugdymui. Aplinkiniams 
perprasti autistiškų vaikų pasaulį la-

bai sunku. Tik kvalifikuotiems speci-
alistams šių vaikų elgesys neatrodo 
keistas, nes jie žino, kad autistai gy-
vena savo pasaulyje ir tik specialiai 
ugdomi gali daug išmokti. Jie nepa-
kelia buvimo didelėje žmonių gru-
pėje, nes greitai pavargsta, linkę būti 
vieni. Jiems labai svarbūs turimi 
daiktai. Savo mėgstamus žaislus šie 
vaikai brangina, saugo. Jie nuolat 
barškina barškučius, renka smulkius 
pagaliukus, karoliukus ir pan. Nerei-
kia stebėtis, jei vaikui prasidės pyk-
čio priepuolis, pametus mylimą žais-
lą. Nekalbantis vaikas tokiu būdu 
bendrauja su aplinkiniu pasauliu, iš-
reiškia savo jausmus ir norus. Jei jis 
pyksta, tai reiškia, kad aplinkoje ar 
žmonių elgesyje kažkas jį labai erzi-
na. Autistiškas vaikas jaučia pasiten-
kinimą, jei sukelia pyktį, nes taip įsi-
tikina, kad patenkino savo norus. 
Patirtis leidžia teigti, kad geriausias, 
nors ir ne lengviausias sprendimas – 
ramiai reaguoti į tokį elgesį. Būdami 
jautrūs vaiko poreikiams ir pasiren-
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Kai sunku ne mokytis, bet 
komunikuoti

Man 35 metai. Gyvenu ambulato-
rinės globos namuose, esančiuose 
netoli Miuncheno. Esu matematikė 
ir dirbu Miuncheno technikos uni-

gę padėti, išmokome vaiką pasitikėti 
mumis – ugdytojais, artimaisiais. 

Autistiškų vaikų būklė gerėja, kai 
su jais individualiai dirbama, nes jų 
keisto elgesio priežastis – negalia, o 
ne tėvų nesugebėjimas auklėti, dėl 
ko jiems neretai priekaištauja aplin-
kiniai. Autizmą gali lydėti protinis 
atsilikimas, epilepsija ir kiti sutriki-
mai bei ligos, kurios sunkina vaikų, 
turinčių autizmo sutrikimą, sociali-
nę integraciją.

Labai svarbu laiku nustatyti au-
tizmo diagnozę. Ankstyvoji vaiko 
reabilitacija gerina autizmo eigą. 
Manoma, kad patyręs specialistas 
gali nustatyti šį sutrikimą 2–3 metų 

vaikui. Pagrindiniai autizmo požy-
miai – netinkamas socialinis bendra-
vimas, kalbos raidos ir komunikaci-
jos problemos, netipiškai keistas el-
gesys, vaizduotės ir laiko suvokimo 
problemos.

Socialinio bendravimo sutriki-
mai labiausiai išryškėja žaidžiant. 
Autistiški vaikai nesugeba žaisti so-
cialinių žaidimų, mieliau renkasi 
vienatvę nei bendravimą. Pastebėta, 
jog vaikui augant stiprėja domėjima-
sis daiktais. Su pamėgtais žaislais 
dažniausiai visai nesiskiriama ir jų 
negalima niekuo pakeisti. Šie vaikai 
nesidomi daiktu kaip visuma, o tik 
jo dalimi, žaidžia vienpusiškai, nes 
vaizduotės žaidimų žaisti nesugeba. 
Galima teigti, kad autistiškų vaikų 
veiklai trūksta socialinių ir kūrybi-
nių aspektų, būdingų kitiems to pa-
ties amžiaus ir protinių sugebėjimų 
lygio vaikams. Į žmones autistiški 
vaikai linkę reaguoti kaip į daiktus, 
nesistengia su jais bendrauti, nepa-
laiko žvilgsnio kontakto. Labai daž-
nai pastebimos stereotipinio elgesio 
formos: kūno siūbavimas, lingavi-
mas, pliauškėjimas rankomis, sudė-
tingi kūno judesiai, žodžių kartoji-
mas ir pan. Neretai tėvai nepastebi 
nieko keista vaiko elgesyje, kol šiam 
nesukanka dveji metai. Pirmasis po-
žymis, dėl kurio kreipiamasi į speci-

alistus, paprastai būna vaiko nekal-
bėjimas. Pradėjus su tėvais aiškintis 
sutrikimo priežastis paaiškėja, kad 
jau nuo mažens vaiko elgesys buvo 
savitas, pavyzdžiui: jam būdinga ne-
sidomėti įprastais žaislais, nepalai-
kyti kontakto su kitais žmonėmis, 
nesidžiaugti bendra veikla.

Autistai pasižymi išskirtiniu el-
gesiu, užsiėmimais ir pomėgiais. 
Kiekvieno iš jų atvejis yra nepakar-
tojamas. Dėl sensorinės (jutiminės) 
sistemos sutrikimų paprastai kyla 
įvairių problemų. Autistiški vaikai 
greitai sudirgsta, gali dangstytis 
akis, tapti nedėmesingi, audringai 
reaguoti į ryškią šviesą. Būna, kad 
šie vaikai stengiasi liesti visus mato-
mus daiktus, nes jų rega nėra pakan-
kamai koordinuota. Neretai jie mė-
gina užsidengti ausis nuo bet kokio 
triukšmo. Jiems nepatinka tam tikri 
garsai, ypač buitinių prietaisų ūže-
sys, bet dažnai jie gali ir nekreipti 
dėmesio į aplinkos garsus, neatsi-
liepti kalbinami. Todėl labai svarbu 
suprasti, kad vienodi specialistų ir 
tėvų reikalavimai, bendrai parengta 
programa ir jos vykdymas duoda 
teigiamų rezultatų.

Rima Bagdonavičiūtė 
Plungės specialiosios mokyklos 

specialioji pedagogė-metodininkė

Kodėl matematika paprastesnė 
nei kasdienybė
Šiame mūsų žurnalo numeryje turime ypatingą viešnią – 
Suzanną Nieß iš Miuncheno – diplomuotą matematikę, 
doktorantę ir pradedančią dėstytoją. Šie pasiekimai atrodo dar 
įspūdingesni žinant, kad moteris turi autistinį vystymosi 
sutrikimą. Tokie žmonės kaip ji paprastai pasižymi aukštu 
intelektu, gera atmintimi, bet yra bejėgiai kasdienio bendravimo 
srityje, nes neturi įgimto supratimo, kaip tai daryti. Kai nesugebi 
įvertinti kitų žmonių gestų, žvilgsnių, emocijų, o ir pats nemoki 
naudotis šiomis neverbalinės komunikacijos priemonėmis, 
gyvenimas tampa nelengvas, bet vis tiek, anot mūsų viešnios,  
ne mažiau brangus ir godotinas. O ji žino, ką sako, nes ne tik 
supranta savo skirtybes ir sunkumus, bet sugebėjo pasiekti,  
kad jie netrukdytų džiaugtis, turėti siekių ir juos  
įgyvendinant tobulėti...
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versitete. Kai buvau maža, man labai 
sunkiai sekėsi mokytis kalbėti, todėl 
net pradinėje mokykloje dar lankiau 
logopedo užsiėmimus. Dabar kalbu 
gana gerai, nors kartais man vis dar 
sunkiai sekasi rasti tinkamą žodį ar 
suprasti perkeltinę prasmę.

Aš lankiau mokyklą, skirtą regos 
sutrikimų turintiems vaikams. Joje 
buvo dėstomas bendrojo lavinimo 
mokyklos kursas, tik mažesnėse kla-
sėse. Be to, mus mokė specialieji pe-
dagogai. Pirmosios klasės žinioms 
įsisavinti buvo skirti dveji mokslo 
metai, nes sunkiau išmokti skaityti, 
kai prastai matai raides. O man dėl 
regos sutrikimo pobūdžio netiko 
įprastos pagalbinės priemonės, to-
kios kaip padidinimo stiklas. Tačiau 
pritaikyta aplinka ir mažesnis moki-
nių skaičius klasėse išėjo į naudą.

Mokykloje, skirtoje regos sutriki-
mų turintiems vaikams, baigiau 
9 klases, o tada pradėjau lankyti 
gimnaziją, nes norėjau mokytis to-
liau. Nors toje gimnazijoje daugiau-
sia mokėsi įgalūs vaikai, ji turėjo 
20 metų patirtį integruojant aklus ir 
silpnaregius mokinius, o tai šį tą 
reiškia. Tačiau vis tiek iškilo proble-
mų, kadangi mokytojai dažnai mane 
bandydavo pakviesti prie lentos 
trumpu raginimu ar žvilgsniu, o juk 
aš neturėjau (o ir dabar neturiu) nė 
menkiausio supratimo, į ką žmogus 
žiūri, nesugebu iš gesto atpažinti, į 
kurią pusę rodo. Todėl iš pradžių 
man kilo daug sunkumų kaip tik dėl 
šios priežasties, o štai dėstomą me-
džiagą įsiminti sekėsi lengvai. Juk ji 
surašyta vadovėliuose, o jie nejuda 
ir nesikeičia. Skaityti sekėsi kuo pui-
kiausiai, tad ir pažymiai buvo geri.

Nuo studentės iki mokslinės 
bendradarbės

Išlaikiusi baigiamuosius egzami-
nus, pradėjau studijuoti matemati-
ką. Sunkiausia studijų metais man 
buvo ne mokytis, bet atvažiuoti į 
Miuncheno Liudviko Maksimiliano 
universitetą. Mat jis turi kelis pasta-
tus miesto centre, o pagrindinis iš jų 
primena klaidų labirintą. Todėl turė-
jau studijų palydovę, kuri padėdavo 
pasiekti Miuncheną, jeigu prireikda-
vo ir iki auditorijos palydėdavo, o 
po paskaitos pasiimdavo. Man daly-
kai buvo dėstomi individualiai.

Baigusi universitetą, tapau diplo-

muota matematike. Paskui Miun-
cheno technikos universitete pradė-
jau doktorantūros studijas, kadangi 
tame, kurį baigiau, kaip tik daug 
mano matematinės srities profesorių 
išėjo į pensiją. Beje, Miuncheno tech-
nikos universitetas turi savų prana-
šumų, nes jis yra ne miesto centre, 
bet užmiestyje ir dabar, po ilgo prak-
tikavimosi, aš jau galiu savarankiš-
kai ten nuvažiuoti, tad man nereikia 
nuolatinio palydovo. Šiuo metu esu 
minėto universiteto mokslinė ben-
dradarbė ir vieną semestrą dėsčiau.

Kaip atpažinti rudaplaukę, tapusią 
juodaplauke

Jau keletą metų gyvenu ne su tė-
vais, o ambulatorinės (ne stacionari-
nės) priežiūros gyvenimo namuose, 
skirtuose žmonėms su autizmo 
spektro sutrikimais. Iš viso esame 
penkiese. Kiekvienas turime savo 
kambarį, valgome atskirai, bet kar-
tais kuris nors iš mūsų ką nors paga-
mina ir pasikviečia kaimyną, o šis 
vėliau atsako tuo pačiu. Mums ne-
būtina ką nors veikti kartu. Tik kartą 
per mėnesį visi susirenkame į ben-
drą pokalbį, kad apsvarstytume ki-
lusias problemas. O jeigu sugalvoja-
me imtis bendros veiklos, mums pa-
deda gyvenimo namų personalas. 
Aš turiu kelias drauges. Vienos iš jų 
autistės, kitos ne.

Įgalūs žmonės, kuriems lengvai 
sekasi susidoroti su kasdienėmis 
problemomis, stebisi, kodėl esu to-
kia bejėgė buityje ir tuo pačiu puikiai 
išmanau savo mėgstamiausią daly-
ką – matematiką. Taip yra todėl, kad 
matematika yra taip gražiai viena-
prasmiška! Žinoma, kartais pasitai-
ko, kad kvadratinę lygtį galima 
spręsti dviem būdais, bet tai yra sa-
vaime suprantama ir aišku. Jeigu 
kasdienybę lyginti su matematika, 
pirmojoje yra per daug nežinomųjų. 
Pavyzdžiui, pica parudavo, bet ne-
aišku, iškepė ji ar ne. O gal jau pra-
dėjo degti? Ar reikia ją išimti iš or-
kaitės? Pateiksiu dar vien pavyzdį. 
Buvo mano klasėje rudaplaukė Fran-
ciska. Regis, ryškūs jos plaukai – ge-
rai atpažįstamas požymis. Tačiau ki-
tą savaitę mergaitės tokiais plaukais 
klasėje nėra. Ar ji persidažė plaukus 
kita spalva, o gal neatėjo į mokyklą? 
Bet štai mokytoja kviečia prie lentos 
juodaplaukę ir vadina Franciska. Ar 

tai toji pati rudaplaukė Franciska, o 
gal tik jos bendravardė? Ne, mate-
matikoje nieko panašaus nebūna.

„Esu laiminga ir noriu gyventi“

Pagrindinė mano problema, ky-
lanti dėl autizmo, – kitaip veikian-
čios juslės. Žinoma, negali sakyti, 
kad visai jų neturėčiau. Tačiau autis-
to rega nuo aklojo skiriasi maždaug 
taip, kaip girtas darbuotojas nuo mi-
rusiojo. Girtas žmogus negali nu-
veikti nieko doro, bet kažką daryti 
gali. Galbūt iš dalies naudingo, o gal 
net ir žalingo. Be to, mano akys labai 
jautrios šviesai. Atpažinti žmogų ga-
liu tik tuo atveju, jeigu prieš tai jį 
daug kartų mačiau. Man nesiseka 
tiksliai įvertinti nuotolių, prastai 
įžiūriu judančius daiktus. Sunkiau 
suprantu tai, kas sakoma, nei tai, kas 
parašyta. Dar mane erzina įvairūs 
garsai, netgi tranki muzika. Mano 
uoslė taip pat labai jautri. Ji taip su-
stiprina kai kuriuos kvapus, kad jie 
man kelia šleikštulį, nors kitiems vi-
sai netrukdo. Jeigu aš negalvoju apie 
savo pėdas, pradedu eiti ant pirštų 
galų, užuot stačiusi jas ant žemės. 
Jeigu ilgiau taip pavaikštau, prade-
da skaudėti klubus. Todėl turiu da-
ryti specialius fizinius pratimus.

Dar viena bėda – problemos ben-
draujant su bendraamžiais. Aš neži-
nau, apie ką su jais kalbėti. Kadangi 
neskiriu kitų žmonių gestų ir mimi-
kos, negaliu naudoti šių neverbalinės 
komunikacijos priemonių ir pati. O 
juk kitiems dėl to nekyla nė mažiau-
sių problemų. Taigi sunkumų, su ku-
riais nuolat susiduriu, sąrašas ilgas. 
Dar ne visus išvardijau... Tik pradė-
jusi juos užsirašinėti pastebėjau, kuo 
skiriuosi nuo įgalių žmonių. Tačiau 
nepaisant visų problemų esu laimin-
ga ir noriu gyventi. Nors man sunku 
susikalbėti su aplinkiniais, nors nei-
nu į triukšmingas diskotekas, tačiau 
domiuosi kitais dalykais. Pavyz-
džiui, rašau kompiuterines progra-
mas, tobulinu matematikos žinias. 
Kuriu istorijas ir eilėraščius. Žaidžiu 
su broliu savo pačios sugalvotą labai 
sudėtingą žaidimą. Kai turiu laiko, 
skaitau. Jei dėl darbo pritrūksta lais-
valaikio, liūdžiu kaip mokinė, kuriai 
uždavė per daug namų darbų. Juk 
tai mano gyvenimo laikas. Aš neno-
riu būti nužudyta iš gailesčio. Noriu 
gyventi ir būti laiminga.



Viltingi jubiliejai

Gražų gegužės rytmetį, kai danguje skaisčiai švietė saulė, 
už lango it pašėlusios suokė lakštingalos, o oras kvepėjo žydin-
čiais kaštonais ir alyvomis, mes, ugdymo centro „Aidas“ ben-
druomenė, susirinkome savo žaliojoje pievelėje pasveikinti pa-
vasario, surengę plenerą ,,Mano kieme sužydėjo visos gėlės“. 

Darbštuolis stalius Gražvydas – auksinių rankų ir auksinės 
širdies žmogus – mums pagamino molbertus ir padėjo sukurti 
jaukią kūrybinę erdvę po atviru dangumi. Ačiū tau, Gražvydai. 
Skambant V. A. Mocarto muzikai, mes skaitėme vaikų poeziją 
ir tapėme gėles. Buvo gera, smagu, jautėmės pakylėti. Kaimy-
nai kitapus tvoros neatsispyrė pagundai sužinoti, kas gi vyksta 
mūsų žaliojoje pievelėje. Gausus būrys lopšelio-darželio ,,Lakš-
tingala“ pedagogų su glėbiu dovanų sugūžėjo į mūsų kiemą. 
Svečiai sveikino mus, o mes visi drauge – pavasarį. Pleneras 
pavyko!  

Audronė Navickienė
Meninio ugdymo mokytoja

Šių metų balandžio 26 dieną „Muzikinė paukštė 2012“ 
atskrido į Panevėžį. Festivalį organizavo Panevėžio jaunuo-
lių dienos centras. Pirmasis festivalis vyko 2005 m. Gargž-
duose, antrasis – 2006 m. Palangoje. Jį surengė „Baltijos“ 
vidurinė mokykla. 2007 m. festivalio rengimas buvo patikė-
tas BĮ neįgaliųjų centrui „Klaipėdos lakštutė“. Trečiojo susi-
tikimo metu gimė ir festivalio pavadinimas – „Muzikinė 
paukštė“.

Šešis metus iš eilės „Muzikinė paukštė“ plasnojo virš Že-
maitijos miestų ir miestelių, kai kuriuose nutūpė net po du 
kartus, todėl atsirado poreikis skleisti sparnus plačiau. Tad 
2011 m. festivalį organizavo Šiaulių dienos socialinės globos 
centras „Goda“. Į jį buvo pakviestas dar vienas Aukštaitijos 
krašto atstovas – kolektyvas iš Panevėžio jaunuolių dienos 
centro. Minėto centro muzikos grupė „Mes“ laimėjo pirmą-
ją vietą ir buvo įpareigota šiais metais surengti tradicinį fes-
tivalį savo mieste.

Taigi „Muzikinė paukštė 2012“ sukvietė daugiau nei 120 
dalyvių iš Panevėžio, Kretingos, Žagarės, Klaipėdos, Gargž-
dų, Priekulės, Šiaulių bei gausybę žiūrovų. Festivalis vyko 
Panevėžio aklųjų ir silpnaregių laisvalaikio užimtumo cen-
tro salėje. Dalyvius pasveikino Jaunuolių dienos centro di-

Regis, pati dosniai pražydusi gamta džiaugiasi

 galėdama pasveikinti pirmąją ir vienintelę bendrijos „Vilniaus viltis“ 

pirmininkę Danutę Šapolienę su gražiu jubiliejumi. 

Linkime nepailstančiai prasmingų darbų pradininkei ir iniciatorei

 tiek pat energijos, naujų sumanymų ir laimės, 

kiek ji suteikė sostinės sutrikusios raidos 

žmonėms ir jų šeimoms.

Pirmaisiais spindulėliais tamsos karalystėje 

galima drąsiai vadinti Vilniaus dienos centrą „Šviesa“ ir 

Vilniaus ugdymo centrą „Viltis“. Džiugu, kad jau dvidešimt metų

 jų šviesa ir šiluma globia vis didesnį būrį sunkios negalios paliestųjų. 

Dar maloniau, kad ši šventė sutapo su ugdymo centro „Viltis“ 

plėtros ir modernizavimo pabaigtuvėmis. 

Tad sveikiname veikliąsias centro direktores 
Jūratę Tamašauskienę (nepamirštant buvusios ilgametės 

„Šviesos“ vadovės Onutės Eigirdienės) ir Augienę Vilūnienę. 
Taip pat jų darnias bendruomenes, atlaikius visus 

sudėtingo laikmečio išbandymus, ir linkime septynmyliais žingsniais skubėti į priekį neįgaliųjų gerovės vardan. 

Pleneras gatveje, 
kurioje suokia 
lakstingalos

Muzikinė
2012
MuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėMuzikinėpaukštė
„Muzikinė paukštė“ – tai kasmetinis neįgaliųjų 
muzikinės saviraiškos festivalis, vykstantis jau 
aštuntus metus. Šio festivalio pradininkų – sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos „Gargždų viltis“ ir 
Gargždų muzikos mokyklos – siekis buvo ir tebėra 
suteikti galimybę neįgaliam jaunimui išreikšti save 
per muziką, šokį, dainą, vaidybą.

rektorė L. Trebienė, linksmos nuotaikos ir kūrybinės sėkmės 
palinkėjo Panevėžio miesto mero pavaduotojas P. Narkevi-
čius. O į koncertą atvykęs Panevėžio prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų generalinis direktorius V. Matkevičius scenon 
žengė su milžinišku šakočiu, linkėdamas visiems dalyviams 
kuo geriausių emocijų.

Festivalio metu žiūrovai mėgavosi liaudies ir moderniais 
šokiais, klausėsi įvairių muzikinių kūrinių, grožėjosi šešėlių 
teatro vaizdais. Šiais metais festivalio nugalėtojais tapo BĮ 
neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ dainininkai, kurie ki-
tais metais pasikvies „Muzikinę paukštę“ į Klaipėdą. 

Nuoširdžiai dėkojame Panevėžio aklųjų ir silpnaregių 
laisvalaikio užimtumo centro direktoriui Aloyzui Vilimui 
už bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant festivalį bei su-
teiktas patalpas šventei. Nuoširdus ačiū Jaunuolių dienos 
centro komandai, daug prisidėjusiai prie to, kad festivalis 
taptų dar spalvingesnis ir gražesnis. Siunčiame karščiausius 
linkėjimus visiems festivalio dalyviams ir linkime kūrybiš-
kai pasiruošti ateinančiam „Muzikinės paukštės“ skrydžiui.

Gintautė Bakanavičienė
Jaunuolių dienos centro socialinė darbuotoja
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Per metus išleidžiame 4 žurnalo numerius, todėl 
skaitytojai gali susisegti 16 dainų knygelę. 

Žurnalo vasaros numeryje mažieji skaitytojai ras 
puikių patarimų, kaip išspręsti konfliktą. Mergaitės 
sužinos, ką daryti, kai nepatinka tai, kas madinga. 
„Berniukų kambaryje“ šiuokart rimtas pokalbis apie pi-
nigus. O kur dar pasakėlės, galvosūkiai, užduotys ir net 
braškinio pyrago receptas. 

Rubrikoje„Saulutė šviečia visiems“ siūlome pasakojimą 
apie džiaugsmo spindulėlį – Gabiją Simaškaitę ir jos talentą 
piešti. Ši rubrika skirta negalią turinčių vaikų kūrybai. Jeigu 
tokie vaikai kuria gražius eilėraščius, pasakas, daineles ar lip-
do patrauklius darbelius, kviečiame juos dalytis savo kūry-
bos perliukais. Taip pat laukiame originalių vaikų minčių, 
pastebėjimų apie gamtą, gyvūnus ir žmones (el. paštu re-
dakcija@zvaigzdele.lt).

Žurnalą „Vakaro žvaigždelė“ galima įsigyti Lietuvos 
spaudos kioskuose, didžiuosiuose prekybos centruo-
se. O žurnalo „Viltis“ skaitytojams „Vakaro žvaigž-
delė“ dovanoja dainelę „Mano akinukai“ ir kvie-
čia klausytis radijo laidų vaikams ir visai šeimai 
„Vakaro žvaigždelė“ (šeštadieniais nuo 19.30 iki 
20.00 val. per „Žinių radiją“) bei žiūrėti televi-
zijos laidas vaikams „Žvaigždelė“ internetu 
(www.zvaigzdele.lt).

Žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ 
leidėjai

„Vakaro žvaigždelė“ 
smalsiems vaikeliams

Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ gimė iš didelio 
noro sėti gerumo grūdelius vaikų širdelėse. 
Pasakomis, dainelėmis, įvairiomis 
užduotėlėmis ir pasakojimais bandome 
jiems skiepyti teisingas nuostatas į 
tarpusavio santy -
kius, tiesą ir 
melą, pyktį ir 
atleidimą bei 
daugybę kitų 
juos domi  -
nančių 
dalykų. 
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Šiame leidinyje taip pat pateikiame lavina-
mųjų ir pažintinių straipsnelių, vaikų kūrybos, 
paprastų receptų ir idėjų rankdarbiams. Vidi-
niuose žurnalo puslapiuose vaikučių laukia 
„Muzikinės bendravimo pamokos“, kurias su-
daro gražiai iliustruotos 4 dainelės su natomis. 
Šios dainelės bei jų garso takeliai sudėti į žurnalo 
priedą – kompaktinę 
plokštelę. 
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