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Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ ir 
kompaktinė plokštelė „Obuoliukai su 
megztukais“

Vakaro žvaigždelė – tai paprasta žvaigždelė, kuri šviečia 
danguje ir mirksi vaikučiams akelėmis. Tačiau kartais ji pavirs-
ta mergele ir, atkeliavusi į žemę, seka vaikams pasakas, dainuo-
ja daineles. Be to, padeda savo draugams leisti žurnaliuką „Va-
karo žvaigždelė“ su priedu – kompaktine plokštele, kurią klau-
sant skamba dainelės, jų garso takeliai, Vakaro žvaigždelės pa-
sakėlė ir istorija ir Senojo Testamento.

Žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ rudens numeryje skaitytojai 
sužinos, kas yra valia ir kaip ją ugdyti, kodėl neverta skleisti 
paskalų ir kaip savo dieną praleidžia kariūnai. Žvaigždutė Bal-
toji nykštukė papasakos apie savo atostogas kosmose. Pasiro-
do, Marsas pelnytai vadinamas „raudonąja 
planeta“, nes žiūrint iš Žemės plika akimi jis 
atrodo kaip šviesi rausvos spalvos žvaigždė. 
Marse stūkso aukščiausias Saulės sistemoje 
kalnas Olimpas, kuris vis dar yra vulkaniškai 
aktyvus. Skaitytojų taip pat laukia nuostabi 
Vilmos Varkulevičienės pasaka apie džiaugs-
mą ir jo nepaprastas sėklytes. Ar mes pastebi-
me jas kasdienybėje? Kiekvienas, perskaitęs 
šią pasaką, pasitikrins savo kišenes – gal kar-
tais ir ten gyvena džiaugsmo kibirkštėlės?

Skaitydami žurnalą sužinosite daug įdo-
maus apie „spalvų muziką“ ir pirmojo Lietu-
voje „Spalvų orkestro“ įkūrėjus bei muzikan-
tus. „Vakaro žvaigždelė“ supažindins jus su 
Saulute Grigaite, kuriai groti pianinu padeda 
būtent spalvotos natos ir ant pianino klavišų 
užklijuoti spalvoti rutuliukai.

Vidiniuose žurnalo puslapiuose vaikučių 
laukia „Muzikinės bendravimo pamo-
kos“ – gražiai iliustruotos keturios dainelės 
su natomis. Taip pat jaunieji skaitytojai galės 
spręsti žurnale pateiktus galvosūkius, įvairias 
užduotis bei pasigaminti iš obuolių „Rudens 
pagalvėlių“. 

„Vakaro žvaigždelė“ 
smalsiems vaikeliams

Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ gimė iš didelio noro sėti gerumo grūdelius vaikų 
širdelėse. Pasakomis, dainelėmis, įvairiomis užduotėlėmis ir nuoširdžiais 
pasakojimais bandome jiems skiepyti teisingas nuostatas į tarpusavio 
santykius, tiesą ir melą, pyktį ir atleidimą bei daugybę kitų juos dominančių 
dalykų. Susipažinkite su naujausiu žurnalo numeriu (2012-ųjų ruduo Nr. 16).

Žurnalą 
„Vakaro Žvaigždelė“ 
galima įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose bei 
Lietuvos spaudos kioskuose.

„Vilties“ žurnalo skaitytojams „Vakaro žvaigždelė“ dovanoja  
dainelę „Meilė kantri“ ir kviečia klausytis radijo laidų vaikams ir visai šeimai 
„Vakaro žvaigždelė“ (šeštadieniais nuo 19.30 iki 20.00 per „Žinių radiją“ bei 
internetu www.vaikuradijas.lt sekmadieniais nuo 19.00).

Plačiau apie projektą „Vakaro žvaigždelė“ galite sužinoti  
www.zvaigzdele.lt.



Išeina vasara

gamtą
Pakelk akis, 
Nusišypsok... 
Širdis suvirpo... 
Nebijok! 
Ištieski ranką… 
Eikš ir tu! 
Juk aš širdy 
Toks pats kaip Tu !

Kapčiamiesčio Emilijos Pliate-
rytės muziejuje visą mėnesį veikė 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ narės 
Arūnės Stacevičiūtės nuotraukų 
paroda „Žvilgsnis į gamtą“. Sveiki-
name autorę, kurios kūrybinius 
ieškojimus ir atradimus vainikavo 
sėkmingas debiutas. Linkime, kad 
ir toliau nuo jos pagaulaus žvilgs-
nio nepraslystų tėviškės gamtos 
virpulingas grožis.

Žurnalo rengėjų informacija

Savitas žvilgsnis į

Kažko per tyliai 
Išeina vasara,
Nuleidus galvą,
Tuščiais delnais.
Palaiminusi sodus,
Miškus, grūdų aruodus.
Taip paskubom dar išbučiavusi
Raudonai šermukšnius.
Išeina vasara...
Palydima žiogų,
Ankstyvų sutemų.
Be graudulio
Jau išlydėjusi gandrus.
Jos margas rūbas
Dar paskutinį kartą
Pražydo astruose,
Kurie rytoj
Pirmokų rankose kvepės.
Išeina vasara...
Išeina...

Bendrijos „Viltis“ narės  
Indrės Uginčienės kūryba

Įgyvendinus projektą „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo  
centro „Viltis“ infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“,  
pasikeitė ugdymo centro „Viltis“ pavadinimas. Nuo šiol mūsų 
ugdymo įstaiga vadinsis Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-
daugiafunkcinis centras.

2012 m. rugsėjo 1-ąją galėjome pasakyti, kad Vilniaus „Vilties“ spe-
cialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra naujo tipo mokykla, ku-
rioje kiekvienas lankytojas gali ne tik mokytis, bet ir kurti bei jaustis 
reikalingas.

Šiais mokslo metais „Vilties“ specialiojoje mokykloje veikia viena 
ikimokyklinio ugdymo grupė ir devynios lavinamosios klasės. Nuo 
2011 metų rugsėjo duris atvėrė dienos socialinės globos skyrius, kuria-
me vykdomas suaugusiųjų užimtumas ir popamokinė vaikų dienos 
socialinė globa.

Mūsų mokyklos 2012–2013 metų ugdymo planas reglamentuoja in-
dividualizuotų pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių (darbinio) 
ugdymo programų, skirtų mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgyvendinimą. Čia vaikai 
mokosi bendrauti, lavina savo judesius ir įgyja taip jiems reikalingų ži-
nių, pažintinių, socialinių ir emocinių įgūdžių pagal savo gebėjimus ir 
poreikius. Mokykloje bei klasėse sukurta aplinka padeda ne tik lavinti 
ir ugdyti vaiką, bet ir tampa jo gebėjimų, asmenybės ir charakterio for-
mavimo pamatu. Ypač tai jaučiasi dabar, kai pasibaigė mokyklos pasta-
to renovacija ir pasikeitė ne tik jo išorė, bet ir vidus. Naujos erdvės, ka-
binetai skatina kiekvieną lankytoją ir darbuotoją jaustis saugiai ir siekti, 
kad ugdymas tenkintų kiekvieno mokinio specialiuosius poreikius, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, lyties, gyvenamosios vietos, tautybės 
ar socialinės padėties.

„Vilties“ specialiojoje mokykloje vykdomas ugdymo procesas yra 
dinamiškas ir priklauso nuo mokinio turimų įgūdžių bei poreikių, mo-
kytojo kompetencijų, pritaikytos aplinkos, naudojamų ugdymo prie-
monių, kompensacinės technikos ir technologijų.

Užbaigus mokyklos pastato renovaciją, mokyklos bendruomenė 
džiaugiasi nauja bendrąja erdve – holu, kuris yra dorinio ugdymo ben-
drųjų veiklų, renginių, pramogų vieta. Vieta, kurioje mūsų mokyklos 
mokiniai ir socialinio skyriaus lankytojai kiekvieną dieną gali ne tik 
kartu pabūti, bet ir pajusti vieni kitų nuotaikas, pasidalyti pasisekimais, 
džiaugsmais, o kartais ir nesėkmėmis.

Naujai įrengti muzikos, dailės, keramikos, technologijų, informaci-
nių technologijų, sensorikos kabinetai pakeitė ugdymo procesą mokyk-
loje. Išvardytų dalykų bendrosios veiklos, neformalaus švietimo būre-
lių užsiėmimai vyksta naujai įrengtuose kabinetuose. Jie aprūpinti spe-
cialiosiomis priemonėmis, aparatūra, specialiąja technika, o tai suteikia 
galimybę kiekvienam individualius gebėjimus turinčiam mokiniui 
veikti, kurti, „atrasti“ savo gebėjimus ir pasidžiaugti gautais rezultatais 
kartu su mokyklos bendruomene. 

Muzikos kabinete naudojamos garso kokybės standartus atitinkan-
čios priemonės ir muzikos instrumentai, pritaikyti kiekvieno mokinio 
ar socialinės globos skyriaus lankytojo galimybėms, padeda puoselėti 
prigimtinį mokinių muzikalumą ir plėtoti emocijų bei jausmų raišką.

Erdviame dailės kabinete mokiniai skatinami domėtis piešimo pro-
cesu, kūrybine savo ir draugų veikla. Keramikos kabinete jie tyrinėja 
molį, susipažįsta su jo savybėmis, mėgina pasitelkę jį atkartoti aplinkoje 
esančių daiktų formas. Vėliau sukurtus darbus išdega degimo krosnyje 
ir puošia jais mokyklos aplinką, rengia parodas, dovanoja draugams.

Technologijų kabinete organizuotų veiklų metu vaikai mokosi 
praktinių kasdienių gyvenimo įgūdžių, elementarių buities darbų. Ka-
bineto lankytojai bando skalbti skalbimo mašina, naudotis indų plovyk-
le, siurbti kilimą dulkių siurbliu. Viena iš vaikų mėgstamiausių veiklų – 
maisto gaminimas, kurį palengvina ir paįvairina kabinete esanti šiuolai-
kinė virtuvės įranga. Taigi mūsų ugdytiniai mokosi ne tik pasišildyti 
maistą mikrobangų krosnelėje, bet ir išsivirti arbatos, iškepti sausainių, 
išspausti vaisių sulčių, pasigaminti mišrainės bei kitų patiekalų. 

Ugdymo proceso organizavimo 
naujovės 2012–2013 metais

Infor-
macinių tech-
nologijų kabinete esanti 
nauja kompiuterinė įranga su 
specialiaisiais priedais ir interaktyvi len-
ta ne tik pagerina mokinių ir mokytojų darbo są-
lygas, bet ir suteikia galimybę pirmiesiems įgyti geresnių 
kompiuterinių įgūdžių. Tai ypač aktualu mokiniams, turintiems 
žymių judesio ir padėties bei kitų neurologinių sutrikimų, nes tokiu 
būdu išauga jų galimybės veikti, o tuo pačiu ir savivertė.

Sensorikos kabinete vyksta neformalus švietimas – sensorinis vai-
kų, turinčių žymių ir labai žymių kompleksinių sutrikimų, ugdymas. 
Kabinete esančios specialiosios priemonės (spalvų skydas, šviečiantys 
kamuoliai, garso ir vaizdo aparatūra, interaktyvi lenta) padeda lavinti 
sensorinius pojūčius. Pagal sudarytą grafiką šiame kabinete vyksta ir 
kineziterapinė veikla ikimokyklinio amžiaus vaikams, ergoterapijos už-
siėmimai visiems mokyklos mokiniams. Ergoterapijos veiklų metu, pa-
sitelkus specialiąsias priemones, lavinama smulkioji motorika, todėl 
vaikai greičiau išmoksta savarankiškai valgyti, apsirengti, naudotis 
įvairiais daiktais. 

Mokykloje įrengtos nuovažos, mobilieji keltuvai suteikia kiekvie-
nam mokiniui galimybę „išeiti“ iš savo klasės ir dalyvauti naujai įreng-
tų kabinetų erdvėje organizuojamoje veikloje. Tokiu būdu vaikai geriau 
pažįsta mokyklos aplinką,  mokosi „veikti, kurti“ kitoje, jiems mažiau 
žinomoje jos dalyje.

Visiems mokyklos mokiniams teikiama specialioji pedagoginė pa-
galba, vyksta individualios specialiosios, logopedinės ir gydomosios 
kūno kultūros pratybos. Pastarosioms pritaikyta naujai įrengta sporto 
salė, kurioje sukaupta moderni kompensacinė technika (įvairūs treni-
ruokliai, sąnario aparatas, bėginiai keltuvai, stovynės), įrengtas kamuo-
liukų baseinas. Minėtos priemonės lavina stambiąją ir smulkiąją moto-
riką, sutrikusias funkcijas.

Esant geroms oro sąlygoms kūno kultūros bendrosios ir gydomo-
sios gimnastikos specialiosios veiklos vyksta lauke, naujai įrengtoje 
sporto aikštelėje. Šios aikštelės paviršius padengtas minkšta danga, to-
dėl visi sportuojantieji jaučiasi saugiai, nebijo paslysti ar nugriūti. Joje ir 
vaikai, ir socialinės globos skyriaus lankytojai gali žaisti įvairius sporti-
nius bei judriuosius žaidimus. Be to, tokiu būdu ugdomi bendravimo 
įgūdžiai, skatinamos teigiamos emocijos ir gera nuotaika. 

Naujai įrengtuose kabinetuose mokinių gebėjimus ugdo ne tik įvai-
rių sričių mokytojai: klasių ir specialieji pedagogai, logopedai, neforma-
laus švietimo mokytojai, bet ir dienos socialinės globos specialieji dar-
buotojai, pedagogai. 

Vilniaus „Vilties“ specialioje mokykloje-daugiafunkciniame centre 
vyrauja nuostata, kad kiekvienas mokinys yra unikalus ir ugdymas turi 
vykti pagal jo gebėjimus bei poreikius. Pasibaigus pastato renovacijos 
projektui, kiekvienas mokinys gauna reikiamą pagalbą ir paramą, turi 
galimybę dalyvauti veiklose, bendrauti su bendraamžiais, mokytojais.

Skirtingų gebėjimų ugdytiniai kiekvienam iš mūsų primena, kad 
nors mus supančią aplinką mes suvokiame skirtingai, tačiau gyvename 
vieni šalia kitų tame pačiame pasaulyje. Tai, ką mes darome, ką veikia-
me, kaip jaučiamės, turi įtakos ir kitiems žmonėms, esantiems šalia. 
Mes visi esame bendruomenės nariai, visi turime teisių bei pareigų ir 
turime jausti atsakomybę sau ir kitiems.

Valerija Liaudanskienė 
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro 

pavaduotoja ugdymui 
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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: 
Na, pagauk...

2–3 psl. Ką mums žada 2012-ųjų ruduo?

Negalia
4–5 psl. Savo pasaulyje tarp savų

5–6 psl. Ką daryti, kai vaikas  
kaip gyvas sidabras

6–8 psl. Kompleksinės negalios vaikų  
maitinimo sutrikimai 

9 psl. Kodėl man sunku atpažinti  
savo negalią?

Kūryba
10–11 psl. Legenda apie Baltąją vilkę

12 psl. Viskas apie Bočios žaidimą

13–16 psl. Kai svajonių išsipildymas pranoksta lūkesčius

Aktualijos
17 psl. Teisininko konsultacija

Laiškai
18 psl. Studijų keliu į platesnį pasaulį

19 psl. Gražuolė Palanga

 Sporto šventė „Vikruoliams“ ir „Vieversiams“

 Šviesios akimirkos prie Platelių ežero

20–21 psl. Pirmoji Komunija

 Svetingieji Veisiejai

21 psl. Džiugi žinia iš Zanavykų krašto

Projektai
22 psl. Duonos skonis

23–25 psl. Savanorystė, arba  
Ką reiškia iš tiesų BŪTI...

25–26 psl. Atsiskleidęs gimtojo krašto grožis

26 psl. Kai atgimsta tradiciniai amatai

26–27 psl. Su bendraminčiais iš Žiemgalos

27 psl. Neužmirštamoji Zakopanė

28 psl. Konfliktas įvyko. Kas toliau?

Paprastutės ugdymo priemonės
28 psl. Adaptuotas laikrodis



4 •
V

ilt
is

 1
2/

3

Labai svarbūs visi šio dokumen-
to straipsniai, bet, mano galva, pats 
svarbiausias –12-asis, kalbantis apie 
lygybę prieš įstatymą. Šis straipsnis 
įpareigoja valstybę iš esmės peržiū-
rėti Civilinio teisės kodekso (CTK) 
3-iojo skirsnio nuostatas dėl fizinio 
asmens pripažinimo neveiksniu ar 
ribotai veiksniu. CTK riboto veiks-
numo principus taikė itin mažai 
grupei žmonių: vaikams, asme-
nims, turintiems priklausomybių, ir 
kai kuriais atvejais psichikos ligo-
niams. Mūsų „amžiniems vaikams“ 
dažniausiai buvo (o ir dabar tebėra) 
taikomas tik neveiksnumo statusas. 
Paprasčiau tariant, jie prilyginami 
statistiniams vienetams, kurie netu-
ri jokių teisių, negali ir neturi teisės 
reikšti savo norų, pasirinkimų, bal-

suoti, išsakyti savo nuomonę, pasi-
rinkti, kur ir su kuo gyventi, galiau-
siai net kokios spalvos ir modelio 
pirkti striukę...

Konvencijos nuostatos byloja, 
kad neįgalieji (taip pat ir sutrikusio 
intelekto asmenys) visais atvejais 
turi teisę būti laikomi teisės sub-
jektais ir mes privalome pripažin-
ti, kad jie turi lygiai tokį patį teisi-
nį veiksnumą kaip ir kiti asmenys 
visose gyvenimo srityse. Šią teisę 
įgyvendinant jiems turi būti tei-
kiama atitinkama pagalba. Be to, 
turime imtis visų atitinkamų veiks-
mų ir priemonių, kad apsaugotume 
mūsų vaikų turtą, teisę savarankiš-
kai ar kitiems padedant tvarkyti fi-
nansus, užkirstume kelią įvairiems 
piktnaudžiavimams.

Visos šios idėjos ir mintys labai 
geros, nors šiek tiek pavėluotos. 
Esu be galo sužavėta, jog Teisingu-
mo ministerija (ministras, vicemi-
nistras ir patarėjai) ėmėsi iniciaty-
vos, kad atsirastų riboto veiksnu-
mo institutas, būtų išplėstas pilie-
čių ratas, atsirastų kuo daugiau 
„saugiklių“ ir mažėtų piktnaudžia-
vimo atvejų. Dvejus metus Sveika-
tos apsaugos ministerija rengė mi-
nėtą dokumentą, jis keliavo iš kabi-
neto į kabinetą, kol pagaliau buvo 
perduotas kitiems rengėjams. La-
bai daug tikiuosi iš Teisingumo mi-
nisterijos specialistų. Pavyzdžiui, 
kad bus sukurta pasitikėjimu pa-
remta pagalbos sistema, kai neįga-
lieji galės priimti sprendimus sava-
rankiškai ar kitų padedami, ir liks 
tik ypatingi atvejai, kai dėl žmo-
gaus sveikatos priežiūros, kasdie-
ninio gyvenimo reikalų ir finansų 
sprendimus galės priimti teismo 
paskirtas globėjas. 

Pagalbos sistema priimant spren-
dimus yra labai svarbi. Ji apima la-
bai daug bendravimo ypatumų, to-
kių kaip alternatyvioji komunikaci-
ja, lengvai suprantama kalba, taip 
pat globos ir rūpybos specialistų 
pagalba, pirminė ir antrinė teisinė 
pagalba, galiausiai vietinių ben-
druomenių institucijų ir šeimos na-
rių pagalba. Turime stengtis, kad 
teisės nuostatos būti taikomos prak-
tikoje ir veiktų ne kaip neįgaliojo re-
presinė ar tramdomoji sistema, bet 
kaip civilizuota teisinės pagalbos 
rūšis.

Taigi specialistai ir politikai apie 
tai jau kalbasi ir šiandien atėjo lai-
kas tarti žodį mums – tėvams ar tei-
sėtiems globėjams ir rūpintojams 
bei specialistams. Labai atsakingai 
siūlau paklausti savęs kelių dalykų: 
ar norime, kad mūsų „amžini vai-
kai“ kada nors „suaugtų“ ir turėtų 
bent šiokią tokią pasirinkimo laisvę; 
ar priimdami sprendimus už vai-
kus visada galvojame apie jų (o ne 
apie savo) interesus; ar visada lai-
komės principo – „Mano laisvė ne-
riboja kito laisvės“; ar kalbėdami 
apie teises visada prisimename ir 
pareigas; ar priimdami sprendimus 
vietoje savo vaikų visada jaučiamės 

Ką mums žada 2012-ųjų ruduo?
Jau praėjo dveji metai, kai Lietuvos Respublikos Seimas 
ratifikavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją ir 
fakultatyvųjį protokolą. Mūsų politikai tai padarė be jokių 
išlygų, vadinasi, prisiėmė visą atsakomybę už minėto 
tarptautinio dokumento kiekvieno straipsnio įgyvendinimą. 
Mūsų organizacijos nariams, mūsų globotiniams ir vaikams  
šios konvencijos nuostatos yra tarsi gurkšnis tyro ir gaivaus  
oro, tarsi naujai atvertos plačios durys į gyvenimą. 
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teisūs; ar tikrai pripažįstame skirtu-
mus ir mokame juos gerbti. 

Kaip atrasti aukso vidurį? Mes 
visi puikiai žinome, kad visuomenė 
sužino apie neįgaliuosius ir mokosi 
su jais elgtis iš pačių neįgaliųjų, jų 
tėvų ar globėjų. Nereikia stebėtis, 
kad žmonės mato ir supranta, jog 
„kitoks gyvenimas“ sudėtingas ir 
sunkus, bet taip pat mato bei paste-
bi ir įvairius piktnaudžiavimo bei 
neteisybės atvejus, nederamą arti-
mųjų elgesį su neįgaliaisiais. Mes 
visi pasisakome prieš atvirą diskri-
minaciją ir neigiamas nuostatas, bet 
labai dažnai griebiamės pozityvios 
diskriminacijos veiksmų. „Gal ge-
riau tegul sėdi namie, man bus ra-
miau; gal tegul nieko nedaro, nes 
pavargs; gal aš susiplausiu indus ir 
susitvarkysiu namus, bus greičiau 
ir geriau; neleisiu į parduotuvę, nes 
ne tą nupirks ar išvis pames pini-
gus; apausiu batus, bus greičiau; 
nereikia jam / jai balsuoti, vis tiek 
nieko nesupranta ir t. t.“

Taigi keičiantis visai paramos ir 
pagalbos sistemai mes tėvai taip pat 
turime keisti požiūrius, sudaryti 
daugiau sąlygų jau suaugusiems 
savo vaikams savarankiškai veikti, 
priimti sprendimus, siekti kuo di-
desnio jų įgalinimo. Visais laikais 
tėvams labai sunku „paleisti“ savo 
vaikus. Neįgaliuosius dar sunkiau, 
nes nuolat norime juos saugoti, jais 
rūpintis, bijome, kad iš jų nepasi-
juoktų, kad jiems netektų kęsti pa-
žeminimo. Tapkime drąsesni ir la-
biau pasitikėkime jais, taip pat ir 
kitais žmonėmis. Tik būdami šalia 
galime suvokti skirtumų esmę ir 
ypatumus, pasitikrinti, kiek patys 
esame pasirengę pokyčiams.

Ruduo – gėrybių metas. Rudenį 
ne tik renkame derlių, bet ir rengia-
me dirvą kitų metų sėjai. Rudenį iš-
skrenda paukščiai, kad pavasarį su-
grįžtų... O mes ar turime laiko ir jė-
gų sustoti ir apgalvoti, kas buvo 
vakar, ką turime šiandien ir kas bus 
rytoj? Būkime atviresni, stipresni, 
lankstesni ir dažniau šypsokimės. 
Tai padeda išgyventi.

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė

K V I E T I M A S
Savigalbos grupių susitikimai  
sutrikusio intelekto žmonių  

tėveliams ir globėjams
Norėtume padėti Jums atrasti savąjį gyvenimo 

kelią, įgyti daugiau pasitikėjimo savimi,  
kad lengviau priimtumėte neišvengiamus 
gyvenimo iššūkius ir praskaidrintumėte  

jį džiaugsmu bei harmonija. 

Savigalbos grupių veikla grindžiama  
bendrumu, savitarpio supratimu, pasitikėjimu 
ir pagarba. Tarpusavio parama bei supratimas 

iš tiesų turi gydomąją galią. Telieka išdrįsti 
tuo pasinaudoti. Savitarpio pagalba nežada 

greitų permainų, tačiau ji padeda pažinti  
savo jausmus ir pasinaudoti jais  

kaip postūmiu keistis.

Vieną kartą per mėnesį kartu bendraudami ir 
pasitelkę įvairias terapines priemones  

ieškosime stiprybės, padėsime sau ir vieni 
kitiems išgyventi sunkioje kasdienybėje, 

lengviau perprasti vidines patirtis.  
Grupės darbą koordinuoja psichologė  

psichoterapeutė Jūratė Mitkienė,  
turinti 14 metų darbo patirtį su sutrikusio 

intelekto vaikais ir jaunuoliais.

Susitikimų vieta Kaštonų g. 2, Vilnius;  
Susitikimų trukmė 1 val. 30 min.  

Paslaugos teikiamos nemokamai. Informacija ir 
registravimas mobiliuoju telefonu  

8 600 23173.
Maloniai kviečiame dalyvauti!
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Sakoma, Dievas atsiuntė autistus 
į žemę, kad mes, žmonės, pamatytu-
me, kaip atrodome Dievo akyse. 
Bendraudami su Dievu turime pro-
blemų, kartais prisirišame prie kvai-
lų dalykų, susikuriame nesupranta-
mų ritualų...

„Aš labai jaudinuosi, nes neį-
prasta aplinka. Kol priprantu prie 
svetimų žmonių, sunkiai jaučiuo-
si“, – pirmosiomis pokalbio minutė-
mis sako Arvydas. Jis sėdi, iš rankų 
nepaleisdamas savo „daikčiukų“ – 
žaislų. Taip saugiau ir ramiau. Pri-
prasti prie pasikeitusios aplinkos 
jam reikia daug pastangų.

Arvydui – 35-eri. „Arvydėli“, – 
švelniai į sūnų kreipiasi mama Zita. 
Juodu – tarsi vienas pasaulis. Neda-
lomas ir nekeičiamas. Kambaryje 
stovi kampu suglaustos abiejų lovos. 
Čia telpa neišmatuojami dalykai: 
skausmas ir džiaugsmas, nusivyli-
mas ir viltis.

Savas pasaulis

„Jeigu man daikčiukas dingsta – 
tragedija, – Arvydas dar tvirčiau su-
gniaužia virvelę, prie kurios pririštas 

Savo pasaulyje tarp savų
Arvydas gyvena savo pasaulyje tarp savų žmonių. Jo gyvenimą 
pažymėjo autizmas. Arvydo dienos bėga viename  Šiaulių daugiabučio 
namo kambaryje arba žvelgiant pro balkono langą. Nepažįstama 
aplinka jam kelia baimę. Tačiau baimė netrukdo svajoti.
Arvydas apie savo gyvenimą  norėjo papasakoti žurnalistams, kad 
daugiau žmonių sužinotų apie paslaptingą autizmo pasaulį.

kamuoliukas. – Turiu turėti ką nors 
rankose. Tada ramiau jaučiuosi.“

Arvydas truputį praveria savo 
pasaulio duris: „Turiu savo pasaulį, 
savo žmones. Pats jaučiu, kad staiga 
susijaudinu. Kartais turiu daug min-
čių, bet jos pranyksta. Jei pasikeičia 
aplinka, sunkiau bendrauti. Man 
lengviau rasti bendrą kalbą su neį-
galiaisiais. Skaudu dėl tų, kurie ma-
nęs nesupranta, laiko nesveiku. Pik-
čiausias žmogaus priešas – liežuvis.“

„Arvydas visą laiką būna na-
muose: kambaryje arba balkone. Jo 
pasaulis – tai, kas matyti pro balko-
no langą“, – atsidūsta mama. Ir, pa-
drąsindama sūnų, nusišypso.

Be žodžių aišku, kad jie – geriau-
sia komanda. Abu rašo dienoraštį. 
Ką mama pamiršta, Arvydas prime-
na. Jo atmintyje datos ir įvykiai ne-
pasimeta.

Stovyklų prisiminimai

Itin šiltai Arvydas kalba apie 
„Šiaulių vilties“ bendrijos darbuoto-
jas, ypač Marytę Pocienę ir Dalę Vyš-
tartienę. Jei ištinka bėda, pats joms 
paskambina.

„Visi esame vieno likimo žmonės. 
Nesvarbu, teisėjai, daktarai ar prasti 
žmogeliai, visi esame vienos šeimos 
nariai“, – apie autizmo paliestas šei-
mas sako mama Zita.

Gražiausi ir šilčiausi Arvydo pri-
siminimai – iš vasaros stovyklų pa-
jūryje, į kurias kartu su mama važia-
vo kelias vasaras. Arvydas prisėda 
šalia ir rodo nuotraukas. Jis kasdien 
varto albumų puslapius: nuotraukos 
primena sutiktus žmones, matytus 
vaizdus, patirtus įspūdžius. Nuo-
traukos jam – ne tik prisiminimas, 
bet ir stiprybė.

Šiemet Arvydas stovykloje nebu-
vo. Apie tai, kaip jaučiasi, abu su 
ma ma parašė laiške žurnalui „Vil-
tis“: „Šią vasarą vėl sėdėsiu balkone 
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ir žiūrėsiu į praeivius. Labai gaila. 
Nors aš turiu gerų žmonių, savo pa-
saulį, savas mintis, savus daikčiu-
kus. Savi žmonės mane supranta.“

Arvydas atverčia sąsiuvinį. Ja-
me – stovyklos savanorių sukurtos 
eilės apie stovyklautojus. Perskaito 
jam skirtą posmą:

Arvydas protingas vyras,
Ką paklausi, tą jis žino.
Jūrą pirmas jis pamato
Ir koks oras, mums pasako.
Prisimindamas stovyklą, Arvydas 

šypsosi. Jam ypač įstrigo daina, tapu-
si „Vilties“ bendrijos himnu, „Mes ir-
gi galime mylėti“. „Man labai gražūs 
žodžiai: „Mylime šviesą, mylime tie-
są“, – sako Arvydas. Ir priduria, kad 
labiausiai jam patinka ramybė.

Svajonės

Arvydas domisi sportu ir politika. 
Jo atmintis  tarsi enciklopedija, jis 
kaip žirnius beria datas, įvykius, pa-
vardes. „Arvydo atmintis – fantastiš-
ka. Tik pasirūpinti savimi jam – neį-
veikiama užduotis. Paprasti dalykai – 
apsirengti megztinį, užsirišti šaliką 
jam nepavyksta...“ – sako mama.

Kaip iš gausybės rago Arvydas 
pila įvairių šalių vyrų krepšinio 
rinktinių žaidėjų pavardes. Prieš ke-
lias savaites jo dėmesį buvo prikaus-
čiusi Olimpiada.

Susidomėjęs seka ir rinkimų ak-
tualijas. Jis yra bendravęs su buvusiu 
krašto apsaugos ministru Juozu Ole-
ku (turi jo autografą) bei socialinės 
apsaugos ir darbo ministru Donatu 
Jankausku. Pastarajam Arvydas sto-
vykloje susijaudinęs rėžė klausimą: 
„Ar ministerija „nenuims“ pinigų 
žmonių su negalia globėjams?“

„Piktina neteisybė: pasikeičia val-
džia – mažinami pinigai. Iš mūsų, ne-
įgaliųjų, galėtų ir neatimti. Politikai 
galėtų pasigailėti“, – svarsto Arvydas.

Ir priduria svajojantis susitikti su 
Seimo nariu Edvardu Žakariu. Pasak 
Arvydo, vieninteliu Seimo nariu, ku-
riam rūpi neįgaliųjų problemos.

O didžiausia gyvenimo svajonė – 
kelionė į Vilnių. Sostinėje norėtų pa-
matyti televizijos bokštą, Antakalnio 
kapines, Seimo rūmus, Gedimino 
pilį, galbūt Valdovų rūmus.

Kai aplanko laimė

Mama Zita ir šypsosi, ir verkia. 
35-eri jos gyvenimo metai diena iš 
dienos paskirti sūnui. „Aš kaip vilkė 
už savo vaiką, – braukia ašarą. – Ne-
galiu jo niekada palikti.“

Mama iš pradžių nesuprato, kad 
sūnus – kitoks nei jo bendraamžiai. 
Berniukas lankė darželį. Iš daželio 
perėjo į logopedinę mokyklą. Čia 
per metus nepavyko išmokti nei 

skaityti, nei rašyti. Mama nepasida-
vė: pagalbos paprašė pažįstamos 
mokytojos, kuri per vasarą sugebėjo 
berniuką išmokyti.

Mama Zita rodo straipsnį žurna-
le „Viltis“ apie Arvydo bendraamžę 
vokietę autistę, gyvenančią ambula-
torinės priežiūros gyvenimo namuo-
se Miunchene. Ji – geniali matemati-
kė, dėstanti Miuncheno technikos 
universitete, bet bejėgė buityje. Su 
ašaromis akyse mama Zita pasidali-
ja svajone: o kad jos Arvydėliui būtų 
suteiktos tokios sąlygos kaip šiai vo-
kietei, kad jis turėtų draugų...

Realybė kitokia: gyvenimas tarp 
keturių sienų. Vaistams tenka išleisti 
visą pensiją. Serga ne tik Arvydas: 
šlubuoja ir jos pačios bei vyro svei-
kata. „Labiausiai bijau numirti“, – 
suvirpa mamos Zitos balsas. Bet po 
akimirkos susitvardo: „Arvydas – 
šaunuolis. Ir, kaip tai pelėdai, taip ir 
man, – pats gražiausias. Mūsų gyve-
nimas toks. Reikia susitaikyti.“

O kada Arvydas jaučiasi laimin-
gas? „Buvau laimingas, kai plaukikė 
Rūta Meilutytė pelnė auksą. Būnu 
laimingas, kai krepšininkai laimi.“

Atsisveikindamas Arvydas atsar-
giai ištiesia ranką. Po keliolikos se-
kundžių pamoja iš balkono.

Živilė Kavaliauskaitė
Dienraštis „Šiaulių kraštas“

Mama iš Vilniaus man rašo: „Ma-
no dvylikametis sūnus turi lengvą 
protinį atsilikimą. Nuo vaikystės jis 
tikras nenuorama: nemoka susi-
kaupti, užbaigti pradėto darbo. 
Daug problemų jam kyla dėl namų 
darbų, niekaip jų vienas negali pa-

Ką daryti, kai vaikas  
kaip gyvas sidabras

ruošti, turiu ištisai prie jo sėdėti. Ta-
da pyksta, meta į šoną knygas, rėkia, 
išbėga iš kambario. Mokykloje kaž-
kaip su juo susitvarko, nors pasta-
ruoju metu mokytoja irgi skundžiasi 
sūnaus elgesiu. Pasidarė agresyvus, 
susimušė su klasės draugu, keikiasi, 

bėga iš pamokų, jei mokytoja verčia 
kažką daryti. Aš su juo kalbuosi, aiš-
kinu, atrodo, viską supranta. Bet vis 
tiek rezultatas nesikeičia. Nežinau, 
kaip elgtis, patarkite.“

Kiek suprantu, greičiausiai šis 
vaikas yra hiperaktyvus. Tokiems 

Tęsiame, mieli skaitytojai, straipsnių ciklą, kuris suteiks galimybę ne 
tik pasidalyti gerąja patirtimi, bet ir sunkumais, gauti atsakymų į 
rūpimus klausimus. Beje, nebūtinai vien tik apie vaikus. Juk kartais 
susiduriame ir su problemomis „už šeimos ribų“. Dėkojame  
psichologei ir grupių psichoterapeutei Danutei Gustaitytei už tolesnį 
bendradarbiavimą. Pati turėdama devyniolikmetį sūnų autistą autorė 
tikrai žino, kas laukia tokius vaikus auginančių tėvų kasdienybėje, 
kaip jie jaučiasi ir kokios pagalbos jiems kartais verkiant reikia. 
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vaikams išties sunku sukaupti dė-
mesį, užbaigti pradėtą darbelį ar 
veik lą. Ko gero, ir žaisdamas jis grei-
tai ir netikėtai keičia veiklas. Kai su 
tokiu vaiku kalbiesi, atrodo, jis viską 
supranta, gailisi, bet apsisukęs vėl tą 
patį daro.

Tokiam vaikui sunku ilgesniam 
laikui sukaupti dėmesį, jis jaučia 
didelį vidinį nerimą. Per pamokas 
ar ruošiant namų darbus labai svar-
bu jam taip organizuoti darbą, kad 
atlikęs vieną užduotį (nesudėtingą 
ir daug laiko neužimančią) būtų 
pagirtas, galėtų truputėlį pailsėti ir 
tik tada gautų kitą. Namie taip pat 
reikėtų skirstyti veiklą „mažomis 
porcijomis“.

Hiperaktyvus vaikas gali ir ilgai 
dirbti kokį darbą, jei jam sekasi, pa-
tinka ir jis yra giriamas. Reikia jį mo-
tyvuoti sakant: „Šaunuolis, tau pui-
kiai pasisekė, kaip gražiai (tvarkin-
gai) ir iki galo viską padarei“. Svarbu 
pabrėžti tą „iki galo“. Kiek įmanoma 

stenkitės ką nors veikti kartu. Tuo-
met sūnus mokysis atlikti užduotį iki 
pabaigos, įtvirtins tokį elgesį. 

Dabar dėl kalbėjimosi ir aiškini-
mo. Turėkite galvoje, kad hiperakty-
vus vaikas gali girdėti tik pirmus 
Jūsų 3–5 sakinius, vėliau jo mintys 
nuklysta kitur ir jis nė negirdi, ką 
jam sakote. Geriausiu atveju tik link-
čioja galva. Neretai ir pabėga, kad 
negirdėtų, nes nesugeba visos infor-
macijos priimti. Todėl norėdama pa-
daryti pastabą arba pagirti, kalbėki-
te trumpais sakiniais, venkite ilgų 
išvedžiojimų. Nesakykite: „Mokyto-
ja šiandien skambino apie 11 valan-
dą ir pasakė, kad tu po geografijos 
pamokos, išėjęs į koridorių, pastū-
mei Onytę taip, kad ji parkrito ir už-
sigavo. Geresnis toks variantas: 
„Šiandien tu nuskriaudei Onytę. Ji 
užsigavo, jai skaudėjo. Mokytoja ta-
ve barė. Kas ten atsitiko?“ Jei skiriate 
vaikui bausmę, ji neturi būti ilgalai-
kė. Pvz., nereikėtų sakyti: „Dabar 

niekada (iki atostogų) nežiūrėsi savo 
filmuko“. Geriau tiktų: „Šiandien 
nežiūrėsi savo filmuko“ arba „Pa-
būk kambaryje 5–10 minučių“. Svar-
bu ir išlaikyti pasekmę iki galo, nes 
tai taip pat padeda struktūruoti vai-
ko elgesį. Jei norite pagirti, irgi ne-
kalbėkite ilgai, užteks poros nuošir-
džių sakinių. Mat vaikui svarbios 
Jūsų emocijos, jausmai, kuriuos jis 
puikiai atpažįsta, kartais net geriau 
nei žodžius. Dar vienas patarimas 
būtų tokiam vaikui surasti kokį nors 
sporto būrelį, kur jis galėtų „išsi-
krauti“, t. y. bėgioti, judėti. Tik gal 
nelabai tiktų komandiniai žaidimai, 
pvz., futbolas, nes jį pasirinkus gali-
ma patirti nesėkmę, be to, reikia ma-
tyti ir girdėti komandos narius, o tai 
sunku. Tiktų ir tokia veikla kaip pie-
šimas, siuvinėjimas ir panašiai, su 
sąlyga, kad vaikui ji patiktų.

Linkiu sėkmės
Danutė Gustaitytė

Vaikui augant kalorijų kiekis, rei-
kalingas smegenų veiklai palaikyti, 
mažėja. Trejų metų vaikams jau pa-
kanka 30 % gaunamų kalorijų. Sutri-
kus vaiko augimui, dažnai pasireiš-
kia neurologiniai simptomai, tokie 
kaip apatija, vangumas arba per di-
delis dirglumas. Sutrinka vaiko fizi-
nė raida, vėluoja psichomotorinis 
vystymasis. Vaikas tampa jautrus, 
neramus, dažnai įsibaiminęs, blogai 
miega, vengia akių kontakto, vėlai 
pradeda šypsotis, kalbėti. 

Didžiausia dalį priežasčių, suke-
liančių vaikų, turinčių neurologinių 
problemų, fizinio augimo sutriki-
mus, sudaro nepakankamas gauna-
mo maisto kiekis ir su tuo susijęs 

Kompleksinės negalios vaikų 
maitinimo sutrikimai 
Nekyla abejonių, kad normaliai vaiko psichomotorinei raidai 
svarbus tinkamas fizinis augimas. Įrodyta, kad pirmaisiais 
gyvenimo metais 60 % gaunamų maisto kalorijų sunaudojama 
palaikyti smegenų veiklai. 

nepakankamas kalorijų kiekis. To-
kiam vaikui būdingas ūgio, svorio ir 
galvos apimties sumažėjimas. Nor-
maliam vaiko mitybos procesui užti-
krinti būtini šie veiksniai: 
• normali judesių raida; 
•	 normali burnos motorika; 
•	 normali pažintinė raida;
•	 taisyklingas jutimų suvokimas;
•	 socialiniai įgūdžiai.

Fiziniai (mechaniniai) maitinimo 
sunkumai 

Maitinimo sutrikimai dėl netin-
kamos burnos motorikos pasireiškia 
sutrikus vaiko neurologinei būklei, 
dažniausiai, kai aptinkama burnos 
raumenų inervacijos sutrikimų. Pa-

prastai tai būdinga cerebriniam pa-
ralyžiui ir kitoms neurologinėms li-
goms, kurios palaipsniui sunkėja, 
taip pat raidos sutrikimams (psicho-
motorinio vystimosi sutrikimas, 
protinis atsilikimas). Tokiu atveju 
burnos raumenys negali atlikti va-
lingų veiksmų, o nevalingi refleksi-
niai judesiai, kilę iš smegenų kamie-
no, atliekami normaliai. Vaikas ref-
leksiškai gali ryti, bet valgymo metu 
rijimas sutrinka. Kartu su valingo 
rijimo sutrikimu dažnai pasitaiko 
kalbos sutrikimas, vadinamoji dizar-
trija. Vaikas dažnai springsta, ypač 
valgydamas skystą maistą. Augda-
mas toks mažylis dažnai pradeda 
sirgti bronchitais, pneumonijomis. 
Nustoja didėti vaiko svoris, stiprėja 
raumenų įtampa. 

Stebėdami maitinimo procesą, 
galime pamatyti šias problemas:
• valgant nesusičiaupia lūpos;
• maistas krinta iš burnos;
• liežuvis lieka įtemptas, dažnai 

pakeltas į viršų;
• maitinant vaikas liežuviu stumia 

maistą;
• pasireiškia patologinis kandimo 

refleksas;
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• valgant springstama, kosėjama;
• raukomasi, maistui patekus į 

burną.
Norėdama pamaitinti vaiką ma-

ma turi atlošti galvą ir maistą pilti 
vaikui į burną. Maitinimo proceso 
sunkumai prasideda nuo gimimo, 
ypač jei vaikas buvo maitinamas per 
zondą naujagimių skyriuje. Po tokio 
maitinimo vaiką sunku pradėti nor-
maliai maitinti, ypač jei išlieka neu-
rologinių simptomų. Pamenu mer-
gaitę, kuriai mama maisto tiesiog 
įbrukdavo į burną, nes mažylė netu-
rėjo jokio rijimo reflekso. Ši mergaitė 
nuolat sirgo plaučių uždegimu, jos 
svoris beveik neaugo, ji buvo labai 
vangi ir apatiška. 

Pasitaiko, kad vaikai ir toliau 
maitinami skystu, pertrintu maistu. 
Jiems pradeda neaugti, o kartais ir 
kristi svoris. Kodėl taip atsitinka? 
Kodėl vaikams, turintiems raidos 
sutrikimų, tai būdinga? Deja, net 
specialistai dažnai nežino, kaip vai-
ką pradėti mokyti kramtyti, kaip 
keisti maisto konsistenciją, parinkti 
tinkamas maitinimo padėtis, įran-
kius. Dar sunkiau sekasi tėvams. 
Pradėjus maitinti ne visai teisingai, 
nelengva netinkamo maitinimo bū-
do atsisakyti ir pereiti prie geresnio. 
Tam tenka paaukoti daug laiko ir 
energijos. 

Sutrikusios raidos vaikų 
maitinimo ir fizinio augimo 
sutrikimai

Įrodyta, kad trečdalis sutrikusios 
raidos vaikų turi maitinimo proble-
mų. Kai kurių autorių duomenimis, 
net 80 % sunkios negalios vaikų turi 
maitinimo sutrikimų, susijusių su fi-
zinės raidos atsilikimų.

Maitinimo sutrikimų gali pasitai-
kyti ir kitų psichomotorinės raidos 
sutrikimų, protinio atsilikimo, autiz-
mo atvejais. Visais šiais atvejais bū-
na skirtingų maitinimo proceso su-
trikimų, kurie sukelia fizinio augimo 
sutrikimus. 

Vaikams, turintiems šių proble-
mų, dažnai sunku čiulpti ir judinti 
maistą ar skystį burnoje norint nury-
ti. Ryjant dalis skysčio gali patekti į 
kvėpavimo takus, tada vaikas pra-
deda springti, dalis skysčio patenka 
į plaučius. Kiti vaikai gali čiulpti ir 

ryti nespringdami, tačiau jų judesiai 
ir valgymo tempas yra labai lėti, to-
dėl maitinimas užima labai daug lai-
ko. Tokie vaikai valgymui išeikvoja 
labai daug energijos, o suvalgo labai 
nedaug. Todėl jų svoris auga labai 
lėtai ir jiems vis sunkiau pavalgyti 
pakankamai, kad augtų sveiki bei 
žvalūs.

Progresuojant maitinimo ir gilė-
jant fizinio augimo sutrikimui, vai-
kas tampa dirglus arba apatiškas, 
vangėja jo motorinė raida: jis vėliau 
pradeda sėdėti, vartytis, ropoti, 
vaikščioti. 

Vaikui augant ryškėja pažintinės 
raidos sutrikimas. Tyrimais įrodyta, 
kad vaikai, kurių fizinė raida atsilie-
ka pirmaisiais gyvenimo metais, tu-
ri žemesnį pažintinės raidos koefici-
entą. Pastebimas prieškalbinės rai-
dos įgūdžių sulėtėjimas: dažnai dėl 
raumenų inervacijos problemų kal-
bos raumenų funkcija būna sutriku-
si, o tai sąlygoja vėlesnius kalbos 
sutrikimus. Nuo gimimo sutriku-
sios raidos vaikai būna neramūs, 
dažnai turi sensorinės integracijos 
sutrikimų, sukeliančių maitinimo 
sunkumų. 

Vaikai autistai turi ypač daug to-
kių problemų: valgo tik tam tikros 
konsistencijos, šilumos, išvaizdos 
maistą. Nors jų svoris dažnai būna 
normalus, dėl maitinimo problemų 
kenčia tėvai, tiesiog nesuvokdami 
savo vaiko ypatumų. Tirdami vai-
kus pastebėjome, kad vaikai autistai, 
kurie turi skonio disfunkciją, vienus 
produktus labai mėgsta, o kitų visiš-
kai atsisako, todėl jų valgiaraštis 
tampa labai neįvairus. 

Fizinio augimo sutrikimai, susiję 
su psichosocialinėmis 
problemomis

Dalis fizinio augimo sutrikimų 
yra susiję su motinos ir vaikos san-
tykiais, vaiko elgesio ir aplinkos so-
cialiniais faktoriais. Procese domi-
nuoja psichologinės problemos: tė-
vų nesugebėjimas pamaitinti savo 
vaiką sukelia emocinių problemų, 
vėliau lemiančių tėvų ir vaiko santy-
kių sutrikimus, vaiko elgesio proble-
mas. Šiems vaikams būdinga nor-
mali galvos apimtis, neproporcingai 
sumažėjus svoriui ir ūgiui. Dažnai 

psichosocialinės problemos lydi rai-
dos sutrikimus. 

Elgesio maitinimo metu tyrimas. 
Kai vaikas: 
• nuo maitinimo pradžios nesido-

mi maistu, stumia jį, priešinasi;
• nerodo aiškaus noro valgyti;
• nesiekia mamos dėmesio;
• pasyviai laiko maistą burnoje;
• žaidžia su maistu nenorėdamas 

valgyti;
• išstumia, išspjauna maistą iš bur-

nos;
• valingai žiaukčioja valgydamas;
• stipriai sukanda dantis, suspau-

džia lūpas;
• priešinasi maitinimui.

Elgesio maitinimo metu tyrimas. 
Kai maitintojas:
• nesuteikia vaikui patogios maiti-

nimo padėties;
• nerodo vaikui maisto skanumo;
• nepastebi vaiko signalų: žvilgs-

nio, prisilietimo ir pan.;
• negatyviai vertina vaiką maitini-

mo metu;
• grasina vaikui;
• per prievartą kiša maisto pro su-

čiauptas lūpas;
• prievarta užverčia galvą;
• užspaudžia nosį;
• valo vaiką maitinimo metu, tuo 

sukeldamas vaiko susierzinimą.

Maitinimo terapija 

Efektyviausias pagalbos būdas 
padėti vaikui – maitinimo terapija. 
Maitinimo terapija labai svarbi, nes 
daugelį sutrikusios raidos vaikų sun-
ku maitinti. Problemos paprastai 
prasideda ankstyvajame amžiuje, o 
nesprendžiamos išlieka visam gyve-
nimui, sutrikdo normalų svorio augi-
mą ir maisto medžiagų įsisavinimą.

Maitinimo terapijoje dalyvauja 
specialistų komanda: gydytojas, psi-
chologas, logopedas, ergoterapeu-
tas, dietologas, kineziterapeutas, so-
cialinis darbuotojas, slaugytoja, tė-
vai. Vaikui parenkama maitinimo 
padėtis, nustatomas būtinas maisto 
kiekis, konsistencija, maitinimo bū-
das, įrankiai. Kartu teikiama psicho-
loginė pagalba šeimai. 

Teisingam vaiko maitinimui yra la-
bai svarbi sėdėjimo padėtis, maisto 
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konsistencija, skonis, kalorijų kiekis, 
maitinimo įrankiai ir maitinimo būdas. 

Teisingo sėdėjimo pritaikymas:
• Teisinga sėdėjimo padėtis:
ü klubai sulenkti, vaikas sėdi ant 

sėdmenų;
ü simetriškas kūno svorio išlai-

kymas;
ü klubai sulenkti 90 laipsnių 

kampu;
ü keliai sulenkti 90 laipsnių 

kampu;
ü čiurnos sąnariai sulenkti 90 

laipsnių kampu;
ü pėdos remiasi į žemę;
ü juosmeninė stuburo dalis tiesi;
ü nugaros atrama, pečiai ir klu-

bai yra vienoje linijoje.
• Teisinga maitinimo padėtis:
ü sėdėti reikia tiesiai arba šonu;
ü galva turi būti tiesi;
ü smakras turi būti truputį pri-

glaustas prie krūtinės.
ü galva ir pečiai turi būti truputį 

pasvirę į priekį.

Mokymasis valgyti burna 

Mokymasis valgyti burna nėra 
toks paprastas, kaip atrodo. Įgyti šį, 
iš pirmo žvilgsnio paprastą, gebėji-
mą kūdikiui padeda labai daug da-
lykų. Mažylis jaučia alkį ir troškulį, 
susieja čiulpimą ir rijimą su alkio 
mažėjimu, atlieka tolygius ir ritmiš-
kus čiulpimo judesius, gali lengvai 
manipuliuoti skysčiu ar maistu bur-
noje, kad jį nurytų, akimirkai nustoti 
kvėpavęs, kad neįtrauktų skysčio, 
palaikyti tinkamą raumenų tonusą, 
kad galėtų lengvai judinti žandikau-
lį, lūpas bei liežuvį valgymo metu. 
Be to, kūdikis gali jausti burnoje 
esančio maisto temperatūros ar kon-
sistencijos skirtumus. Tai padeda 
jam atsirinkti, kaip čiulpti, kramtyti 
ar nuryti, o pradėjus valgyti rupesnį 
maistą, geriau suvokti ir naudotis 
skonio, uoslės, lytėjimo pojūčiais.

Neišnešioti kūdikiai iš pradžių 
dažnai maitinami per zondą, įstaty-
tą į nosį ar burną, kadangi valgymui 
reikalingi burnos judesiai jiems dar 
nėra išsivystę. Labai silpni vaikai, 
kurių virškinimo sistema dar negali 
normaliai funkcionuoti, maitinami 
specialiu maistu ir specialiu būdu, 
kad maisto patektų tiesiai į kraują. 

Paprastai dauguma per zondą mai-
tintų vaikų dažnai serga, jiems ski-
riama daug medikamentų ir tenka 
po kelis mėnesius praleisti ligoninė-
je. Čia jie patiria, kad dauguma po-
jūčių, susijusių su burna, yra nema-
lonūs. Todėl dažnai pradeda nebe-
pasitikėti suaugusiaisiais, kurie ban-
do jiems ką nors įdėti į burną. Kai 
burna naudojama ne tik valgymui, 
jos jautrumas labai padidėja. Prisi-
lietimai prie veido ar burnos tampa 
vaikams nemalonūs ar net skaus-
mingi. Todėl prisilietus šaukšteliui 
ar čiulptukui, mažyliai gali pradėti 
verkti ir priešintis.

Sudarant individualią vaiko ug-
dymo programą reikėtų atsižvelgti į 
jo galvos, kaklo ir liemens kontrolės 
gerinimą, nes kūno judesių kokybė 
labai veikia burnos judesius bei kvė-
pavimo įgūdžių gerinimą. Kvėpavi-
mas ir maitinimasis yra artimai susi-
ję, nes sunkus kvėpavimas ar gleivės 
burnoje sunkina rijimą. Be to, svarbu 
gerinti vaiko lytėjimą ir motoriką. Į 
minėtą programą reikėtų įtraukti ir 
vaiko gebėjimo ryti seiles bei nedi-
delius skysčio ar maisto kiekius geri-
nimą. Vaikas turi išmokti nuryti, ne-
įtraukdamas maisto į plaučius. 

Kitas svarbus dalykas – žandi-
kaulio, lūpų, skruostų ir liežuvio, 
t. y. visų kūno dalių, tiesiogiai daly-
vaujančių valgymo procese, raume-
nų tonuso bei judesių kokybės geri-
nimas. Maitinimo metu mokoma lė-
to, reguliaraus burnos judesių ritmo. 
Šis ritmas yra pagrindinis gebėjimo 
normaliai maitintis vystymo ele-
mentas. Be to, reikia mokyti vaiką 
tirti maistą liežuviu ir lūpomis, kad 
jis gebėtų pajusti įvairių formų bei 
temperatūrų produktų skirtumus, 
nes tuo pačiu vystysis ir jo gebėjimas 
tarti daugiau skirtingų garsų. 

Kadangi valgymo ir kalbėjimo 
metu naudojamos tos pačios kūno 
dalys, išmokius vaiką geriau tarti 
garsus, dažnai pagerėja ir valgymo 
įgūdžiai. Be to, maitinimo metu vys-
tosi ir mažylio gebėjimas bendrauti. 
Juk jam reikia išreikšti savo mintis ir 
poreikius. Todėl patartina duoti vai-
kui po truputį ragauti įvairių maisto 
produktų ir skysčių. Tegul jis įsitiki-
na, kad ir burna gali suteikti malo-
nių pojūčių. Gerėjant vaiko čiulpimo 

judesiams maisto kiekį reikėtų pa-
lengva didinti.

Mokykite pamažu: reikia gerbti 
vaiko poreikius ir sugebėjimus. Tu-
rėkite galvoje, kad maitinamas per 
zondą vaikas negali išmokti pajusti 
alkio ir sotumo jausmo. Todėl žinoji-
mas, ką reiškia šie abu jausmai, gali 
padėti jam norėti valgyti burna. Kai 
vaikas jau bus tam pasirengęs, reikia 
iš pradžių duoti jam didesnį maisto 
kiekį per zondą. Tai pats svarbiau-
sias žingsnis rengiant vaiką pereiti 
prie valgymo burna. Perėjimas prie 
naujo maitinimo būdo dažniausiai 
užima daug laiko. Pasitarkite su vai-
kų maitinimo specialistais, kaip ge-
riau vystyti vaiko burnos įgūdžius.

Vaikams, kuriems kyla problemų 
dėl burnos jautrumo, sudaroma 
kruopšti reabilitacijos programa, lei-
džianti kontroliuoti stimulo stipru-
mą. Terapijos metu palaipsniui ma-
žinamas ar didinamas burnos ir ap-
linkinių audinių jautrumas. Jeigu 
burnos jautrumas yra padidėjęs, jis 
palaipsniui mažinamas iš lėto ranka 
liečiant vaiko lūpas ir palaipsniui 
pereinant į burnos vidų. Tai darant 
reikia labai kruopščiai stebėti vaiko 
reakcijas. Atsiminkite, kad stiprų 
spaudimą itin jautrūs vaikai toleruo-
ja daug geriau nei švelnų. Jeigu vai-
kui nepatinka jūsų rankos prisilieti-
mai, pabandykite tą patį daryti suė-
mę paties vaikučio rankelę.

Padidėjęs burnos jautrumas bū-
dingas neišnešiotiems, nesubrendu-
siems kūdikiams. Jiems sunku tole-
ruoti daug stimulų, juos labai lengva 
sujaudinti, jie tampa labai neramūs, 
dažnai raukosi, verkia maitinami. 

Vaiko su negalia auginimas yra 
labai sudėtingas ir varginantis, todėl 
papildomos maitinimo problemos 
naštą gali padaryti nebepakeliamą, 
ypač jeigu ji gula tik ant mamos pe-
čių. Todėl spręsti maitinimo proble-
mas geriausia su maitinimo specia-
listų komanda, kuri suteiks reko-
mendacijas ir tuo pačiu duos gali-
mybę žengti dar vieną žingsnį vaiko 
nepriklausomybės link.

Laima Mikulėnaitė
Vaiko raidos centro Ankstyvosios 

reabilitacijos skyriaus vedėja
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Negalia – tai nukrypimas nuo 
normos, dėl kurio kyla problemų. 
Dėl nukrypimo į viršų viskas aiš-
ku  – jis vadinamas talentu arba ge-
nialumu. O štai jeigu koks nors žmo-
gus ko nors negali, tai apie jį jau sa-
koma „su negalia“. Tačiau man sun-

ku visus savo autizmo simptomus 
aplinkiniams paaiškinti.

Jeigu žmogui trūksta kūno dalių 
ar jis negali vaikščioti, kalbėti, tai ne-
sunku pastebėti. Visai kitaip yra su 
pojūčiais ir jų interpretavimu. Kiti 
žmonės, kuriems mano pojūčiai ne-
prieinami, gali tik iš mano elgesio 
arba iš to, ką jiems sakau, spręsti, kas 
su tais mano pojūčiais ne taip. Bet tai 
nereiškia, kad ir aš savaime galiu tai 
žinoti bei nuspręsti, kokią negalią 
turiu.

Pažįstu savo pojūčius, tačiau kad 
galėčiau pasakyti, ar tai nukrypimas 
nuo normos, t. y. negalios požymis, 
pirmiausia turiu žinoti, kokie yra ki-
tų žmonių pojūčiai. Tai ir yra svar-
biausia. Bet iš kur man žinoti? Kai 
atsipalaiduoju, aš, pavyzdžiui, ne-
bejaučiu nei kojų, nei rankų. Metų 
metais maniau, kad tai – visiškai 

normalu, kad tokie pojūčiai būdingi 
ir visiems kitiems žmonėms. Tačiau 
sykį išgirdau apie vieną autistą, ku-
ris kartais nejaučia savo kūno, ir, su-
lyginusi jo pojūčius su savaisiais, 
papasakojau apie tai, kaip jaučiuosi, 
tėvams. Iš jų reakcijos padariau iš-
vadą, kad tai yra nukrypimas nuo 
normos. Deja, savaime to negalėjau 
žinoti.

Kai dar buvau maža, perskaičiau 
vienoje knygoje, kad galima nusta-
tyti, kokia tavo akis yra pagrindinė. 
Tačiau man nepavyko atlikti tokio 
testo, nes galiu sutelkti akių žvilgsnį 
tik tam tikru atstumu, o žiūrint į to-
lesnį objektą viskas pradeda dvejin-
tis. Todėl, savaime suprantama, pa-
dariau išvadą, kad mano rega nu-
krypsta nuo normos, nes kitu atveju 
žmonės negalėtų šio testo atlikti.

Neseniai iškvočiau tėvus apie jų 
regėjimą. Paaiškėjo, kad tėtis mato 
kaip aš, o mama – kaip visi „norma-
lūs“ žmonės, kurie buvo turimi gal-
voje mano skaitytoje knygoje. Aš ne-
su tyrinėtoja ir negaliu apklausti 
1000 žmonių, bet tarp tų, kuriuos 
pažįstu, mano mama, o ne aš, atsto-
vauja mažumai. Tiktai knyga, kuri 
atsitiktinai pakliuvo man į rankas, 
pateikė apibendrintą atsakymą, kad 
akis, pasirodo, galima judinti. O aš 
ilgai to nežinojau. Jeigu norėdavau į 
ką nors pažiūrėti, pasukdavau gal-
vą. Tik maždaug prieš dešimt metų 
atradau, kad ir to nedarydama galiu 
apžiūrėti skirtingus daiktus. Aš išvis 
nesupratau, kad yra tai, ko atlikti ne-
galiu, nes visiškai apie tai nežinojau.

Su Suzanna bendravo 
Rasa Lebouc 

Kodėl man sunku atpažinti  
savo negalią?
Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje pristatėme neįprastą 
viešnią Suzanną Nieß iš Miuncheno. Ši jauna moteris, turinti 
autistinį vystymosi sutrikimą, sugebėjo tapti puikia 
matematike, baigusi universitetą ir doktorantūrą. Bet ne 
mažesniu iššūkiu jai tapo... savo negalios pažinimas. Iš kur 
žinoti, ar tavo pojūčiai normalūs ar ne? Galbūt ir Jums 
pasirodys įdomios mūsų viešnios mintys apie tai...
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Buvo 1959-ieji.

Gordono kaime, įsikūrusiame ne-
toli Haidės kalno, kurį iš visų pusių 
dengė tankūs neįžengiami miškai, 
gyveno šeima: motina su dviem du-
kromis – Bete ir Bela. Buvo Helovyno 
išvakarės. Mergaitės, kaip ir kiti Gor-
dono kaimo vaikai, apsirengusios fė-
jų kostiumais ir išsidažiusios veidus, 
išėjo prašyti saldumynų ir linksmin-
tis. Gavusios pakankamai gėrybių, 
kartu su būriu vaikų nutarė papra-
mogauti. Betė pasiūlė pažaisti gau-
dynių. Bebėgiodami ir besislapstyda-
mi visi atsidūrė Haidės kalno papė-
dėje. Dalis vaikų, pajutę nuovargį, 
pasuko atgal, dar kiti pabūgo, nes 
buvo prigrasinti šiukštu šių vietų 
vengti. Tad laukymėje liko tik dvi se-
sutės. Staiga Betė pribėgo prie Belos, 
palietė ją ir kad suriks:

– Tu gaudai! 
Paskui taip pasileido bėgti kalno 

pusėn, kad Bela tik spėjo šūktelėti pa-
vymui:

– Palauk!
Ji puolė paskui sesę, bet staiga at-

sitrenkė į Betės nugarą.
– Ai! – sušuko ši.
– Kas nutiko? – nesuprato Bela ir 

žvilgtelėjo Betei per petį.
Abi sesės stovėjo laukymėje.
Priešais jas, kiek aukštėliau, žiojė-

jo didelė ola, iš kurios sklido keista 
žalsva šviesa. Mergaitės išgirdo ne-
aiškius garsus, primenančius žvėries 
riaumojimą.

– Gal kam reikia pagalbos? – sua-
bejojo Bela. Nors abiem buvo labai 
baisu, jos ėmė ropštis kalną.

Įžengusios į urvą mergaitės apsi-
žvalgė. Viduje degė daug žvakių. Ant 

sienos kabojo didelis uždengtas pa-
veikslas ar veidrodis. Ant grindų bu-
vo nupiešta pentagrama. Šalia jos se-
sės išvydo stovą, ant kurio gulėjo at-
versta sena apdulkėjusia knyga. Dau-
giau nieko nebuvo. Betė priėjo ir už-
vertė knygą. Ant viršelio buvo užra-
šyta ,,Juodoji magija“. Bela ėmė 
verkšlenti:

– Mane apėmė negera nuojauta, 
greičiau nešdinamės iš čia.

Tą akimirką į olą įsiveržė vėjo gū-
sis. Sumosavęs galingais sparnai juo-
das varnas nusileido ant pentagra-
mos ir virto baisia žmogysta. Tai bu-
vo ji – Heidės kalno ragana. Juodai 
apsirengusi, tamsiais it derva ilgais 
plaukais, violetinių akių. Akimirks-
niu ji atsigręžė į Betę, stovinčią prie 
knygos. Tada staigiai užsimojo, su-
žaibavo akimis ir pavertė Betę balta 
vilke. Bela daugiau nieko nematė, 
nes blyksnis ją apakino. Tik netrukus 
pajuto, kad kažkas stvėrė ją dantimis 
ir pradėjo tempti lauk kaip kačiuką. 

Kūryba
Esu Dalia Ivanauskaitė,  
„Vilniaus vilties“ bendrijos, taip pat  Kurčiųjų  
ir neprigirdinčiųjų klubo bei ,,Pagavos“ draugijos 
narė. Gimiau 1987 metų gegužės 29 dieną 
Vilniuje. Šeimoje esu vienturtė. Nuo vaikystės 
turėjau lakią vaizduotę ir gebėjimą kurti. Dar 
maža būdama porinau pasakas aplinkiniams.
Vaikystėje paaiškėjo, kad neprigirdžiu ir turiu 
epilepsijos sindromą. Tėvai pastebėjo mano 
klausos trūkumus, kai dar buvau kūdikis, nes 
nuolat žvanginau puodus, kad išgirsčiau, kaip 
šie skamba. Dabar dėl neprigirdėjimo nešioju 
klausos aparatus. O mokykloje mokiausi pagal 
pritaikytą programą. Epilepsija taip pat sergu 
nuo gimimo. Mano gyvenime buvo ir labai 
sunkus laikotarpis, kai nelankiau darželio ir 
ištisus dvejus ar trejus metus praleidau 
begulėdama Kauno ligoninėje dėl 
pasikartojančių priepuolių. Po metų  
pradėjau lankyti „Versmės“ mokyklą.
Mūsų klasė buvo susiskaldžiusi. Kadangi  
mūsų, negalią turinčių vaikų, tebuvo keturi, 
mus labai ignoravo likę sveiki klasės draugai. 
Ilgainiui klasėje susiformavo dvi atskyros 
,,šalys“. Mokykloje buvau drovi, tyli, uždaro 

būdo. Labai mėgau skaityti. Baigusi mokyklą 
pasirinkau floristės specialybę. Dvejus metus 
mokiausi gėlių komponavimo meno. Vėliau 
įstojau į profesinę mokyklą, kad įsigyčiau 
auklės specialybę. Mokslai truko dar dvejus 
metus. Dabar turėdama daug laisvo laiko ir 
tėvų skatinama pradėjau kurti pasakas. 
Tikiuosi, kad mano kūrybiniai bandymai 
sudomins ir žurnalo „Viltis“ skaitytojus.

Legenda apie Baltąją vilkę
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Kai atsipeikėjo, pasijuto gulinti pa-
miškėje. Tuo metu prie jos prisiartino 
vienas iš kaimelio šerifo šunų, mat 
apie mergaičių dingimą jau buvo 
pranešta policijai. Kol šunelis links-
mai laižė Belai veidą ir lojo, prisiarti-
no pats šerifas ir kiti kaimelio gyven-
tojai. Visi ėmė klausinėti, ar ji sveika 
ir kur jos sesuo Betė. Tačiau mergaitė 
nepajėgė išlementi nė žodžio. Ir ga-
liausiai visi paliko ją ramybėje. 

Kitą naktį Belą pažadino staugi-
mas. Po langais tupėjo balta kaip snie-
gas vilkė ir kaukė. Kaimelio gyvento-
jai aimanavo, kad tai blogas ženklas. 
Kitomis naktimis viskas kartojosi. 
Staugimo išvarginti žmonės bandė 
žvėrį gaudyti. Bet vilkė buvo vikri ir 
vis pasprukdavo. Ilgainiui žmonės 
apsiprato su šiuo padaru. Bėgo metai, 
Bela augo. Ilgainiui Baltoji vilkė Gor-
dono kaime lankydavosi vis rečiau ir 
rečiau. Kol galiausiai tapo legenda. 
Gordonas iš kaimelio virto miestu, iš-
siplėtė, nebeliko nė miško, skyrusio jį 
nuo kalno. O Baltosios vilkės vardu 
buvo pavadinta gatvė ir kavinė. Apie 
Haidės kalną ir Baltąją vilkę sklido 
įvairios legendos, bet jos pačios dau-
giau niekas niekada nematė...

Po 40 metų.

Bela su šeima grįžo iš Londono į 
gimtąjį Gordoną. Ji ketino čia praleis-
ti visą vasarą. Bela kartu su vyru Ri-
čardu augino dukrelę Šeilą. Gordone 
jie apsistojo pas Belos mamą. Pirmąjį 
vakarą visi buvo išvargę po kelionės 
ir nutarė anksti eiti miegoti. Močiutė 
prieš miegą paporino Šeilai istoriją 

apie Baltąją vilkę ir mergaitė netru-
kus užmigo. O Bela tvarkėsi virtuvėje 
ir netyčia pakėlusi akis vos neišmetė 
lėkštės. Pro langą matėsi Haidės kal-
nas, nuo kurio sklido keista žalsva 
šviesa.

– O, ne, – tyliai suaimanavo Bela. 
– Ji grįžo.

Paryčiais namus pažadino Šeilos 
klyksmas. Mergaitė susapnavo koš-
marą ir pabudo šalto prakaito išpilta. 
Bela, švelniai glostydama dukrelės 
galvą, žvilgtelėjo pro langą į kalno 
pusę – švytėjimo kaip nebūta.

„Ar tik man vakar nepasivaide-
no?“ – pakraipiusi galvą mintyse pa-
klausė savęs Bela ir

sugrįžo į lovą. 
Diena prasidėjo ramiai. Papusry-

čiavę visi ėmėsi įprastų užsiėmimų. 
Močiutė nusiskubino į daržą ravėti, 
tėtis prisėdo prie nešiojamojo kom-
piuterio, Šeila išbėgo pas kaimynų 
vaikus, o Bela nuėjo pažiūrėti mamos 
gėlių. Besigrožėdama margaspalviais 
žiedais ji išgirdo kaimynių pokalbį:

– Žmonės kalba girdėję staugiant 
vilką. Senoliai mano, jog tai Baltoji 
vilkė sugrįžo ar jos dvasia neranda 
ramybės.

– Nežinia, kaip ten yra. O štai aš 
girdėjau, kad vienas žmogus neva 
tvirtina pats savo akimis ją matęs. 

Bela susimąstė. Buvo akivaizdu, 
kad kažkas vyksta, tik kas? Kas pri-
vertė vilkę po šitiek metų vėl sugrįžti 
į miestą?

Nusileido sutemos. Dangumi 
greitai plaukė juodi debesys. Pakilo 
vėjas. Vidurnaktį kažkur toli toli pasi-
girdo silpnas staugimas. Iš pradžių 

niekas į jį nekreipė dėmesio. Tačiau 
staugimas artėjo, darėsi vis aiškesnis.

– Eisiu pažiūrėti, – tarė Ričardas, 
Belos vyras.

– Būk atsargus, – perspėjo Bela. 
Šeila žiūrėjo, kaip tėtis, pasiėmęs 

šautuvą, išėjo. Paskui prisiglaudė 
prie mamos ir sušnibždėjo:

– Aš sapnavau Baltąją vilkę.
Bela atsiduso. Kiek patylėjusi, ji 

ėmė pasakoti dukrai, kas nutiko prieš 
40 metų.

– Vadinasi, Haidės kalne gyvena 
ragana? – paklausė Šeila ir pridūrė: – 
Aš galiu ją nugalėti.

Tada į pokalbį įsikišo Belos mama:
– Baltąją vilkę galima atkerėti tik 

turint burtų knygą. Jums prireiks 
pagalbos... Manau, reikėtų kviestis 
kaimynus.

– Galime pabandyti, bet nežinau, 
ar jie nepabūgs kalno dvasių, – sua-
bejojo Bela.

Netrukus mama su dukra jau ėjo 
nuo durų prie durų, pasakodamos 
istoriją apie Heidės kalną ir Baltąją 
vilkę. Iš pradžių žmonės abejojo. Šei-
la pastebėjo, kad daugelis jų, ypač 
jaunimas, nekantravo išvysti Baltąją 
vilkę, tad pradėjo raginti, kad turės 
progą pamatyti ją gyvą, jei eis kartu. 
Netrukus susirinko nemažas būrys ir 
visi energingai klegėdami patraukė 
link Heidės kalno. Staiga kažkas iš 
nuostabos suriko, rodydamas į viršų. 
Aukštai ant uolos stovėjo ir staugė 
Baltoji vilkė. Pamačiusi žmones, ji iš-
rietė nugarą. Jos kailis sužvilgo sau-
lės spinduliuose. Vilkė suurzgė. Tada 
iš olos atsklido įsakmus balsas:

– Tylėt! 
Žmonės sumišę sužiuro į olą. Iš 

jos išėjo ponia, apsitaisiusi praban-
giais kailiniais.

– Visiems laba diena. Atleiskite, 
jei mano augintinė jus kiek išgąsdino. 
Kokia garbė! Atvyko visas miestas! – 
pareiškė ji, nužvelgusi didelį būrį.

– Jūsų vilkė staugia naktimis ir 
neduoda miegoti visam miesteliui, – 
prisiartinęs griežtai pasakė šerifas.

– Ak, atleiskite, šerife. Matyt, teks 
ją tvirčiau pririšti. Vis nutraukia 
grandines, – saldžiu balseliu pasitei-
sino dama. – O dabar atleiskite, esu 
užsiėmusi, – pridūrė ji ir, prasibrovu-
si pro minią, dingo už kalno. Bela su 
Šeila žiūrėjo jai pavymui. 

– Čia kažkas neaišku, eime, – pa-
ragino Šeila. 

Tęsinys kitame numeryje



14 • Kūryba
V

ilt
is

 1
2/

3

Bočios žaidimo skonių ir kvapų 
paletė

Vilniaus ,,Atgajos“ specialiojoje 
mokykloje per mokinių pavasario atos-
togas jau penktąjį kartą vyko tradicinės 
tarpmokyklinės Vilniaus miesto neįga-
liųjų mokinių bočios varžybos. Kalbant 
vaizdžiai, tai panašėjo į įvairių skonių 
ir kvapų, papildančių vienas kitą, 
puokštę, pavergusią ir specialiųjų po-
reikių mokinių, ir jų mokytojų jusles. 

Bočios žaisti kasmet į varžybas 
kviečiame nors po vieną komandą, kuri 
anksčiau nedalyvavo mūsų sporto 
šventėje. Šiais metais pakvietėme Pane-
vėžio ir Vilniaus Rasų specialiąsias mo-
kyklas. O iš viso dalyvavo net aštuo-
nios komandos iš Vilniaus, Kauno bei 
Panevėžio. 

Nors Rasų komanda šį žaidimą žai-
dė pirmą kartą, tačiau jie veikė vado-
vaudamiesi Romos imperatorius Ga-
jaus Julijaus Cezario devizu „atėjau, 
pamačiau, nugalėjau“ ir laimėjo varžy-
bas. Šeimininkų komanda ,,Atgaja“, 
kuri treniruojasi net du kartus per sa-
vaitę, liko antra. Svečiai iš Kauno, treni-
ruojami Sauliaus Survilos, užėmė trečią 
vietą. Ši komanda išsiskyrė savo daly-
vių augumu ir jėga. 

Sportinio dalyvavimo turnyre 
džiaugsmo kvapus sustiprinti ar pra-
laimėjimo kartėlio aštrumą nuslopinti 
mums visada padeda rėmėjai. Šįkart 
mus džiugino UAB ,,Vilniaus duona“ 
traškučiai ir vafliai, o saugiau gyventi ir 
būti matomiems kelyje padėjo UAB 
,,Sadulė“ dovanoti atšvaitai. Labai 
AČIŪ rėmėjams. Mėgautis saldžiais 
laimėjimo vaisiais moka visi vaikai. Ta-
čiau išmokti garbingai pralaimėti, su-
tvardyti kylantį pyktį ar graudulį, nu-
ryti karčiųjų pipirų gniutulą irgi ne 
mažiau svarbu. Tad daug lengviau vis-
ką pakelti, kai kiekvienas dalyvis gau-
na medalį, nesvarbu iš ko jis padarytas 
– aukso, sidabro, bronzos ar molio, ste-
buklingai atgaivinto mūsų mokyklos 
keramikės Agnės.

Tikimės, kad ateityje mes pajėgsime 
organizuoti net kelis turnyrus per me-
tus, nes jau dabar prie tradicinio turny-
ro skonio paletės stalo netelpa visos 
norinčios komandos. Turime šaunią 

Viskas apie Bočios žaidimą
Europos šalyse žaidimas Bočia žaidžiamas parkuose, miškuose ir 
paplūdimiuose, kur galima rasti bent kelis metrus lygios pievelės ar 
suplūkto smėliuko. Žaidimas mėgstamas dėl savo paprastumo – 
specialius spalvotus rutulius reikia numesti kuo arčiau centrinio baltojo 
rutulio. Laimi ta komanda, kurios rutuliai sukrenta arčiausiai baltojo. 

mokytojų komandą, o po mokyklos re-
novacijos turėsime ir puikią sporto sa-
lę, tad visi bočią mėgstantys sportinin-
kai jau dabar turi ruoštis vykti į Vilnių, 
į šaunią tradicinę nuostabiausius kva-
pus skleidžiančią sporto šventę!

Mažais žingsneliais į didelį tikslą

Mokslo metai. Pamokos. Popamoki-
nė veikla – bočios žaidimas. Mokykli-
nės ir tarpmokyklinės varžybos. Sporto 
stovykla prie jūros. 5-osios TAFISA pa-
saulio sporto visiems žaidynės ,,Šiau-
liai 2012“.

Štai toks ilgas ir turiningas buvo 
mūsų mokyklos sportininkų ir trenerių 
kelias siekiant šių metų didžiojo tikslo. 
O kur dar mažesni – dirbti ir treniruotis 
kasdien, įvairiose varžybose nugalėti 
save, paskui – priešininkus, kad svajo-
nė apie atsakingą išbandymą Šiauliuo-
se taptų realybe.

Pirmiausia Vilniaus ,,Atgajos“ spor-
tininkų komanda, sudaryta iš keturių 
mokinių, turinčių negalią, vienos ma-
mos ir trenerės Aušros, 2012 metų lie-
pos 3 dieną išvyko į Šventąją. Kaip ge-
rai, kad turime draugų Kaune! Šio 
miesto specialiosios olimpiados klubo 
sportininkai jau kelerius metus spor-
tuoja ir ilsisi minėtoje stovykloje, o šie-
met klubo vadovas, ilgametis LSOK 
nacionalinis direktorius Saulius Survila 
pakvietė prisijungti ir mūsų sportinin-
kus. Šventojoje mums talkino mokytoja 
Kristina. 

Iš pradžių nauja aplinka, nauji 
draugai ir griežta dienotvarkė atrodė 
keistai: rytinė mankšta prie jūros, mau-
dynės šaltame vandenyje, tik paskui – 
pusryčiai. Treniruotės, trunkančios po 
pustrečios valandos, ir netikėčiausias 
dienotvarkės punktas – pietų miegas. 
„Juk mes – ne mažiukai“, – piktinosi 
pirmą dieną sportininkai. Tačiau labai 
greitai tapo aišku: jeigu nepailsėsi po 
pietų, vakare nieko nebenorėsi. 

Po pogulio vėl laukdavo treniruotė, 
maudynės jūroje. Po vakarienės – stalo 
žaidimai, sūpynės, kelionė į miestelį... 
O tie, kam dar po viso to užtekdavo jė-
gų, galėdavo išsimaudyti jūroje prieš 
miegą. Kiek geros patirties įgijome! 
Kiek daug išmokome! Kaip susigyve-

nome! Juk vienaip komanda bendrauja 
savo įprastoje aplinkoje, o visiškai ki-
taip – naujoje.

Mūsų komandą sudarė mokiniai 
nuo 15 iki 21 metų. O kauniečių – jau 
suaugę jaunuoliai. Jautėme nuolatinį jų 
dėmesį ir rūpinimąsi mumis. Tačiau 
sporto varžybose visi siekia tik perga-
lių. Sporto stovykloje sustiprėjusios fi-
ziškai ir emociškai visos trys komandos 
(dvi iš Kauno ir mūsų) vykome į Šiau-
lius. Liepos 7 dieną, šeštadienį, oras 
Lietuvoje, regis, dar labiau kaito nuo 
mūsų noro dalyvauti bei laimėti. TAFI-
SA žaidynių tikslas – per sportinius 
mainus suvokti ir pripažinti skirtingas 
nacionalines kultūras, skatinti bendra-
darbiavimą, taiką ir gerovę. TAFISA 
žaidynių organizatoriai pasirūpino, 
kad dalyviai visuomeniniu transportu 
mieste važinėtų nemokamai, kad per 
varžybas jiems nestigtų geriamojo van-
dens, be to, kiekvienas dalyvis gavo 
dovanėlių su TAFISA atributika. Ačiū 
rengėjams!

Taigi atvykome į Saulės sporto mo-
kyklą. Čia buvo ištraukti burtai ir ko-
mandos paskirstytos į du pogrupius. 
Mums pasisekė, nes atrankoje neteko 
susidurti su mūsų draugais iš Kauno. 
Bočios varžybos prasidėjo. Jaudulys – 
nežmoniškas. Bet tik tol, kol įgudo ran-
ka, pradėjome jausti atstumą tarp ka-
muolių aikštelėje. Pelnėme pirmą per-
galę po sunkaus pratęsimo. Valio! An-
tra kova irgi sekėsi, rinkome taškus. Ir 
vėl laimėjome! Mums pranešė, kad jau 
patekome į finalą. Koks džiaugsmas!..

Vieniems mūsų draugams iš Kauno 
pavyko iškopti į finalą, kitiems – ne. 
Nors jie tikrai turėjo daug daugiau patir-
ties nei mes, tačiau tuokart nepasisekė. 

Finalo kovai dėl aukso ir sidabro 
medalių susitiko Vilniaus ,,Atgajos“ 
komanda ir Kauno specialiosios olim-
piados klubas. Likimo pokštas. Kartu 
treniravomės stovykloje, o dabar tapo-
me priešininkais finale.

,,Atgajos“ sportininkai iškovojo si-
dabrą! Garbingą! Iš devynių komandų, 
dalyvavusių 5-osiose TAFISA pasaulio 
sporto visiems žaidynėse ,,Šiauliai 2012“ 
bočios varžybose, Vilniaus ,,Atgajos“ 
specialiosios mokyklos mokiniai tapo 
vicečempionais. Džiaugsmas. Apsikabi-
nimai. Neužmirštama apdovanojimų 
ceremonija. Taurė ir medalis kiekvie-
nam. Dabar mūsų vėl laukia kasdienės 
naujojo sezono treniruotės ir, tikimės, 
naujos pergalės, kurių siekti bus lygiai 
taip pat sunku. Juk iškovotos taurės ir 
medaliai įpareigoja ir skatina tobulėti.

Aušra Kriškoviecienė
Vilniaus ,,Atgajos“ komandos trenerė, 

kūno kultūros vyriausioji mokytoja 
 



Kai svajonių išsipildymas 
pranoksta lūkesčius

Jelena Kurdiukova, Baltarusijos 
visuomeninės organizacijos „BelAPDIiMi“ 
Žlobino padalinio tarybos narė

Šių metų liepos 10–24 dienomis prie Baltijos jūros, Giruliuose, stovykloje „Pasaka“ aktyviai ilsėjosi maždaug 300 žmonių: 
vaikų ir jaunuolių, turinčių raidos surikimų, jų tėvų ir savanorių. Tarp jų buvo ir 60 svečių iš Baltarusijos visuomeninės 
organizacijos „BelAPDIiMi“. O rugpjūčio 15–25 dienomis Šventojoje buvo surengta stovykla sunkios negalios vaikams ir 
jaunuoliams, subūrusi 50 neįgaliųjų, jų artimųjų ir pagalbininkų. Nenuostabu, kad džiaugsmingų užsiėmimų, ilgam 
išliekančių įspūdžių ir naujai užsimezgusių draugysčių abiejuose stovyklose būta su kaupu. O „Pasakoje“ kaip visada vyko 
tradicinis meninės veiklos pleneras. Kaip stovyklautojams sekėsi ilsėtis, bendrauti, vaidinti, tapyti, pramogauti, semtis 
jėgų ir patyrimo naujoms veikloms Giruliuose ir Šventojoje, žinoma, geriausiai gali papasakoti jie patys...

Norėčiau papasakoti, kas man paliko didžiausią 
įspūdį „Pasakoje“. Lietuviai sutiko mūsų grupę iš Balta-
rusijos pagal visas Europos etiketo taisykles. Išsamiai 
supažindino su dienotvarke, puikiai išsprendė buitinius 
dalykus, pasiūlė įdomią ir turiningą programą. Daugelis 
mūsų jaunuolių jau ne pirmą kartą lankėsi gražioje Giru-
lių gyvenvietėje prie Baltijos jūros. Tad labai džiaugėsi, 
kad vėl susitiko su draugais. Juk ne paslaptis, kad turint 
specialiųjų poreikių daugiausia laiko tenka praleisti na-
muose, o tada ir plačiu pažinčių ratu nepasigirsi.

„Pasakoje“ mūsų jaunuoliai atsibendravo iki soties, 
noriai dalijosi informacija, stiprino ankstesnes ir mezgė 
naujas pažintis. Draugų būryje jie nuolat kažką meistra-
vo, klijavo, piešė, nepraleido progos atskleisti savo talen-
tų, aktyviai dalyvavo visuose renginiuose. O jų vyko 
devynios galybės! 

Talentų šou mūsų jaunuoliai parodė, kaip moka val-
dyti savo kūną, parodijuoti žinomus aktorius, dainuoti, 
deklamuoti eiles. Užuot jautę scenos baimę, jie nuošir-
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džiai džiaugėsi nedažnai pasitaikančia galimybe atsi-
skleisti. Dar daugiau teigiamų emocijų jiems suteikė vai-
dyba. Mūsų jaunuoliai noriai repetavo, per 8 dienas pa-
ruošė spektaklį „Meilė ir balandžiai“.

Nuo savo atžalų neatsiliko ir tėveliai. Suaugusiųjų ta-
lentų vakare stovyklautojai atsižiūrėti negalėjo į „Ma-
mytes olialia“ ir „Baltarusijos ožkeles, besiganančias lie-
tuviškose pievose“. O kokia pakili atmosfera vyravo 
renginiuose! Visų akys buvo nukreiptos į sceną, visi jau-
tėsi reginio dalyviai. Regis, net laikas sustodavo, taip ne-
sinorėdavo grįžti į realybę...

Stinga žodžių ir pasakiškoms diskotekoms aprašyti. 
Visi jose linksminomės kuo nuoširdžiausiai. Manau, to-
kiomis akimirkomis, kai švyti mūsų vaikų akys ir nesi-
tveria džiaugsmu širdys, geriausiai atsiveria ir jų sielos. 

Na, ir kas, kad orai nelepino: dažnai dangus niauks-
tėsi, pylė vasaros lietūs. Vis tiek mes ilgesingai prisimin-
sime drauge praleistas dienas ir nekantriai lauksime 
naujų susitikimų svetingoje Lietuvos žemėje.



Režisierė, dienos centro „Šviesa“ 
teatro trupės vadovė, plenero 
lektorė Silvijana Bielskytė

Ši vasaros stovykla „Pasakoje“ buvo išties spalvinga, ne-
nuspėjama ir labai kūrybinga. Meninės veiklos „virusas“ 
neaplenkė nė vieno stovyklautojo. O rytinis laikas kaip pa-
prastai priklausė teatrui. Šiais metais sulaukėme dramos 
kolektyvo „Žvaigždės“ iš „Šilutės Vilties“ bendrijos, Pane-
vėžio jaunuolių dienos centro teatro grupės „Svajokliai“ ir 
baltarusių grupės, kurios vadovė Darija Jaskevič buvo pasi-
ryžusi „Pasakoje“ pastatyti spektaklį su savo ypatingais 
jaunuoliais (visi jie judėjo vežimėliuose). 

Užsiėmimai didžiojoje „Pasakos“ salėje prasidėjo dar 
prieš stovyklos atidarymą... Juos vedėme mudu su Arūnu 
Narausku, Simno teatro studijos „Runa“ vadovu. O gerą 
kūrybinę jų dvasią visada palaikydavo šio plenero organi-
zatorė Janina Butkuvienė. Per stovyklos teminius vakarus 
pamatėme išradingas jaunųjų dizainerių sukurtas drabužių 
kolekcijas (labai čia padėjo ir savanorių išmonė), įvairių 
technikų (gėlių, medžio, kavos tirščių) meno dirbinius, jau-
dinamus tėvelių talentus, o ypač mus džiugino nuotaikin-
gos jaunuolių dainos, šokiai, eilės ir vaidinimai. Jau ne pir-
mą kartą į stovyklos meninę veiklą aktyviai įsilieja mūsų 
kaimynai baltarusiai, kurie viename iš teminių vakarų pri-
statė įspūdingą programą Joninių tema. Visi turėjome pro-
gą dar kartą prisiminti šią šventę, kurią, pasirodo, mes 
švenčiame labai panašiai.

Meninės veiklos plenero dalyviai savo spektakliais pa-
puošė ne vieną stovyklos vakarą. Šilutės teatro grupė nepa-
gailėjo jėgų, energijos, laiko, o svarbiausia – parodė didelį 
entuziazmą, atostogų metu paruošusi du spektaklius: „Ši-
lutė anuomet“ ir „Karlsonai, sugrįžk“. Pirmasis pasakojo, 
kaip prieš 500 metų gyveno labai draugiški šio miestelio 
žmonės. Tolimo laikmečio vaizdelis buvo kuriamas itin es-
tetiškai, sumaniai, tik gal teksto ir istorinių faktų galėjo būti 
mažiau, nes labai nedidelę fonogramos teksto dalį buvo ga-
lima suprasti ir įsiminti. Na, o žiūrėdami spektaklį „Karlso-
nai, sugrįžk“, regis, visi vaikščiojome stogais, skraidėme po 
padangę... Juk teatrui ribų nėra... 

Panevėžio teatro trupė „Svajokliai“ atsivežė spektaklį 
„Lagamino kelionės“. Pasirodo, galima keliauti pačiais įvai-
riausiais būdais, patirti daug nuotykių, bet svarbiausia – tu-
rėti svajonę, kuriai išsipildyti ir padėjo stebuklingas lagami-
nas. Labai originaliai paprastomis teatro priemonėmis bu-
vo kuriamas labai dinamiškas veiksmas.

Klaipėdos teatro grupė „Drugelis“, nors šiuokart ir ne-
dalyvavo meninės veiklos plenere, sugebėjo vienai dienai 
atvykti į stovyklą ir parodyti savo naujausią pastatymą 
„Varniukas, kuris buvo kitoks“. Ši tema visada yra ir bus 
aktuali. Labai svarbu išlikti savimi, o kitus priimti tokius, 
kokie jie yra iš tikrųjų.

Laba laukėme ir pagaliau sulaukėme baltarusių teatro 
grupės pasirodymo. Svečiai per 8 dienas paruošė spektaklį 
„Meilė ir balandžiai“. Žiūrovai nešykštėjo aplodismentų la-
bai įspūdingoms veikėjų kaukėms, nuoširdžiai vaidybai ir 
dideliam norui per tokį trumpą laiką pasiekti kuo geresnių 
rezultatų.

Kaip ir kiekvienais metais mūsų visų laukė labai svar-
bus baigiamasis akordas – bendras pasirodymas. Jis turi 
būti ryškus, įsimenantis ir įtraukiantis kuo daugiau stovy-
klautojų, paverčiantis juos bendraminčiais. Smagu, kad taip 
ir įvyko!

SĖKMĖS VISIEMS TEATRO MYLĖTOJAMS IR JŲ 
GERBĖJAMS!!! AČIŪ UŽ PUIKIAS DIENAS, PRALEIS-
TAS DRAUGE!!!



Bendrijos „Šilutės Viltis“ dramos 
kolektyvas „Žvaigždės“

Mes, bendrijos „Šilutės Viltis“ teatro kolektyvo 
„Žvaigždės“ nariai su vadove, kaip visada labai nekan-
triai laukėme vasaros. O belaukdami uoliai dirbome, re-
petavome, tobulinome etiudų mozaiką „Anuomet Šilu-
tėje“, kuriai panaudojome žymaus XIX amžiaus šilutiš-
kio Hugo Šojaus tekstą ir mūsų artisto Ramūno Kūkštos 
eilėraštį. 

Liepos 10 dieną išvykome stovyklauti ir vaidinti. Tad 
kiekvieną dieną po pusryčių keliaudavome į salę, kur 
vykdavo kūno judesio, aktorinio meno, pantomimos ir 
teatrinių žaidimų užsiėmimai. Smagu buvo gaudyti ne-
va metamus daiktus, pvz.: balioną, varlę, karštą bulvę ir 
t. t. O kai kartą atskriejo „granata“, visi su siaubu išsibė-
giojome į šalis. Laimei, tarp mūsų atsirado „ išminuoto-
jas“ Dainius, kuris prišliaužęs profesionaliai nukenksmi-
no „granatą“. Kiek daug juoko sukeldavo judesių atkar-
tojimas „žiūrint į veidrodį“, kurį atstodavo draugas. 
Taip kasdien nuotaikingai mokėmės teatro judesio ir 
vaidybos vingrybių. O trenažo pabaigoje repetuodavo-
me būsimo bendro stovyklos spektaklio, skirto stovy-
klos uždarymui, scenas.

Vakarais žiūrėdavome kitų meninės veiklos plenero 
dalyvių spektaklius. Labai šauniai aktoriai iš Baltarusi-
jos sėdėdami vežimėliuose sugebėjo kurti vaidmenis 
spektaklyje „Meilė ir balandžiai“ plastiškais rankų jude-
siais, mimika. Žiūrint iš šalies atrodė, kad viskas papras-
ta ir lengva, nors darbo buvo įdėta labai daug, tad atrodė 
gražu ir nepakartojama... Žiūrovus, stovyklautojus ir tė-
velius iki ašarų jaudino neįgalių aktorių pasirodymai.

Mūsų teatro grupė stovyklautojams parodė du spek-
taklius: jau minėtą „Anuomet Šilutėje“ ir „Karlsonai, su-
grįžk“. Stovyklautojų komentarai, kad mes kuriame ste-
buklus, statome labai gražius spektaklius, ir sėkmės lin-
kėjimai įpareigojo toliau nenuleisti rankų, tobulėti.

Laikas bėgo labai greitai, atėjo stovyklos uždarymo 
diena, kai dalyvavome bendrame stovyklautojų spektak-
lyje „Vilties sala“. Visi gerai žinojome savo vietas scenoje 
ir vaidmenis. Nuo kūrybinio pakilumo ir supratimo, kad 
netrukus teks skirtis, širdys pradėjo neramiai plakti. Pas-
kutinį vakarą ilgiau vyko diskoteka ir artėjantis atsisvei-
kinimas su draugais ne vienam išspaudė ašarą..

Nuoširdžiai dėkojame „Vilties“ bendrijos vadovei 
Danai Migaliovai, kuri nuoširdžiai rūpinosi, kad neįga-
lieji turėtų galimybę ilsėtis vasaros stovykloje kartu su 
būriu draugų. Saugūs jautėmės, nes visada greta buvo 
daktarė Laima Mikulėnaitė. O meninės veiklos plenero 
kuratorė Janina Butkuvienė su išradingaisiais talkinin-
kais Silvijana Bielskyte ir Arūnu Narausku užkrėtė mus 
naujomis idėjomis, skatino pasitempti, nuoširdžiai atsi-
duoti kūrybai ir džiaugtis jos vaisiais. Ačiū visiems orga-
nizatoriams už nuostabią aktyvaus poilsio stovyklą.

Baigdami norime pasidžiaugti, kad šiais metais ben-
drijos „Šilutės Viltis“ teatro grupė „Žvaigždės“ mini sa-
vo veiklos dešimtmetį. Labai didžiuojamės, kad turime 
puikią režisierę Jolitą Ežerinskę, kuri puikiai supranta 
mūsų artistus. Sulig kiekvienu pasirodymu vyksta vil-
tingi pokyčiai. Kaip ir daugeliui panašių kolektyvų 
mums taip pat trūksta lėšų visiems sumanymams įgy-
vendinti, bet esame pasiryžę ir toliau dirbti, tobulėti, ne-
nuvilti draugų, kurie mums linki sėkmės.



Darbo praktika rodo, kad žmonės, turintys negalią ar 
socialinių problemų, tikrąjį gyvenimo džiaugsmą išgy-
vena dalyvaudami teatrinėje veikloje, vaidindami sceno-
je, nes čia pildosi jų svajonės. Čia jaunieji artistai pamirš-
ta savo negalią, o bendraudami su bendraamžiais pasi-
junta visaverčiai. Mano nuomone, visi kolektyvai įdėjo 
labai daug darbo. Juk reikėjo ne tik vaidinti scenoje, bet 
ir pasiruošti sceninius kostiumus, dekoracijas. Žiūrovai 
labai šiltai sutikdavo kiekvieną pasirodymą, po spektak-
lių ilgai netildavo plojimai, jaunieji aktoriai gaudavo gė-
lių, saldžių dovanėlių. O kai statėme baigiamąjį spektak-
lį, išvydęs visus juos scenoje pagalvojau: „Dieve, kaip 
gražu“. Reginys išties buvo nuostabus. Vieni jaunuoliai 
virto medžiais, kiti – gėlėmis, dar kiti – piktukais, debe-
sėliais, saulės spinduliukais...

Teatriniai užsiėmimai neturėtų virsti ilga ir nuobo-
džia repeticija. Tebūnie tai geriau įdomi ir džiaugsminga 
kūrybinė laboratorija, kurioje kiekvienas dalyvis yra 
svarbus ir reikalingas, galintis gausinti savo gyvenimo 
patyrimą, gauti dvasinio peno asmenybei augti. Tad rei-
kia tik vieno – padėti jam susirasti mėgstamą užsiėmimą 
ar darbą kaip didžiausią dvasinę vertybę. Svarbu neuž-
gesinti jo kūrybinio ieškojimo liepsnos.

Svajokliai negali nesvajoti. Svajokliai visada optimistiš-
kai nusiteikę ir turi vilties įgyvendinti savo svajones. Į sto-
vyklą mes, 7 aktoriai ir 3 vadovės, atvykome energingai 
nusiteikę. Mus pasitiko paslaugūs savanoriai, kurie padėjo 
panešti lagaminus iki gyvenamųjų patalpų. Apsistojome 
name, kuris nudžiugino meiliu pavadinimu „Gegutė“. Ka-
dangi pirmąjį vakarą renginių nebuvo, skubėjome visi prie 
jūros. Jautėmės tokie lamingi, kad, regis, netilpome savyje.

Kiekvieną rytą nekantriai skubėdavome į teatrinio meis-
triškumo užsiėmimus. Čia mėgindavome imituoti pačius 
netikėčiausius personažus. Persikūnydavome į saulę, gėles, 
medžius, debesis, paukščius, katinus, angelus, spindulius... 
Paskui ateidavo eilė etiudams. Vaidindavome, kad keliauja-
me į gimtadienį, lipame į medį, traukiame virvę, dovanoja-
me vieni kitiems gėlių ir t. t. Be to, žaidėme įvairius teatri-
nius žaidimus „Šviesoforas“, „Garsų pasaulis“, „Veidrodis“ 
ir kt. Net kūrėme visi kartu pasaką, o paskui ir bendrą spek-
taklį. Štai ką apie tokią mūsų veiklą plenero metu sakė pa-
tys dalyviai:

Andrius: „Man labiausiai patiko etiudas, kai reikėjo ran-
komis eiti atgal ir vaidinti piktuką.  Stovykloje susidrauga-
vau su panele Lina. Praleidome kartu labai daug laiko. Mus 
net praminė „saldžiąja porele“. Noriu ir kitais metais su-
grįžti į „Pasaką“.“

Inga: „Aš šioje stovykloje buvau pirmą kartą, bet labai 
norėčiau sugrįžti ir kitais metais. Aš šiek tiek jaudinausi, bet 

viskas pavyko puikiai. Labai susidraugavau su savanoriu 
Simonu.“

Solveiga: „Man patiko žaidimai „Šviesoforas“ ir „Skulp-
torius“, taip pat bendras spektaklis „Vilties sala. Tikiuosi, 
kad ir kitais metais mus pakvies.“

Audrius: „Labai džiaugiuosi susipažinęs su plenero va-
dovais ir dalyviais. Jų draugijoje jaučiausi saugus ir laimin-
gas. Man labiausiai patiko vaidinti medį.“

Gintarė: „Man labiausiai patiko žaidimas „Veidrodis“. 
Vaidindama labai daug juokiausi, buvo labai linksma.“

Nerijus: „Man patiko viskas, nes labai mėgstu vaidinti. 
Smagu, kai mane vadina aktoriumi. Silvija ir Arūnas labai 
gerai viską paaiškina. Pasibaigus spektakliui didžiavausi 
savimi, kad gerai atlikau vaidmenį.“

Daiva: „Man labai patiko teatriniai užsiėmimai su Silvija 
ir Arūnu. Vaidindama visiškai nesijaudinau dėl savęs. Ne-
ramu buvo dėl draugų. Bijojau, kad jie nesuklystų.“

Aurimas: „Mano didžiausia svajonė išsipildė – dalyva-
vau meninės veiklos plenere, stovyklavau, buvau labai lai-
mingas. Tikiu, kad dar čia sugrįšiu.“

Panevėžio jaunimo  
dienos centro trupė „Svajokliai“

 Metodininkas, teatro studijos 
„Runa“ vadovas, plenero 
lektorius Arūnas  Narauskas

Šią vasarą aš turėjau įvairios veiklos. Tėveliams 
daug padėjau. Kai mamytė susilaužė koją, man teko 
gaminti pietus, plauti indus, valyti dulkes, plauti 
grindis. Ravėjau, rinkau sode obuoliukus, prižiūrė-
jau augalus. Du kartus per savaitę lankydavau spor-
to centro treniruoklių salę. Ten sutikdavau likimo 
brolių ir sesių. Martynas auginosi raumenis, Min-
daugas kartais užsispirdavo, bet irgi sportuodavo. 
Jurgita mielai mankštinosi, o aš išbandžiau visus tre-
niruoklius. Tik mamytę sunkiai sekdavosi išjudinti, 
bet pasakydavau, kad reikia, ir ji ruošdavosi. 

Šiemet visi trys (su tėčiu) buvome Slovakijoje. 
Puikus pasitaikė gidas. Nors buvo labai karšta, ke-

lionė nenuvargino. Vaikštinė-
jome po miestelius, gro-
žėjomės bažnyčiomis, 
gamta, kalnais. Aplankė-

me senovinę pilį ir ten 
mus užklupo lietus su 
perkūnija. Krito kru-
ša, pūtė stiprus vėjas. 
Buvome nusileidę į sta-

laktitų ir stalagmitų ur-
vą. Plaukėme sraunia upe, 

grožėjomės kalnų vaizdais.
Dar labai ačiū visiems ben-

drijos „Viltis“ darbuotojams už 
nuostabią stovyklą Šventojoje. 
Man ji labai patiko. Aš labai 
vertinu šią stovyklą, savano-
rius, draugystę, nuoširdumą 

ir atvirumą.

Eglutė Karaliūnaitė
Šakiai

Mano vasara
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Poilsio dienų suteikimas tėvams, 
auginantiems neįgalius ir nepilnamečius 
vaikus

Kiek papildomų poilsio dienų (mamadienių / tėva-
dienių) turi suteikti darbdavys, jei darbuotojas au-
gina vieną neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir 
du vaikus iki dvylikos metų?

DK 214 straipsnis „Papildomos lengvatos 
asmenims, auginantiems vaikus“ numato, kad 
darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 
aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos 
metų, suteikiama viena papildoma poilsio die-
na per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo lai-
kas dviem valandomis per savaitę), o auginan-
tiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – 
dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai su-
trumpinamas darbo laikas keturiomis valando-
mis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį 
darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilges-
nėmis negu aštuonių darbo valandų pamaino-
mis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali 
būti sumuojamas kas trys mėnesiai. Šis papildo-
mas poilsio laikas suteikiamas darbuotojo rašy-
tiniu prašymu ir taikomas per tą laiką, kol yra 
minėtame straipsnyje nustatytos sąlygos.

DK 214 straipsnio nuostatos konkrečiai ne-
reglamentuoja Jūsų klausime nurodytos situaci-
jos ir papildomo poilsio trukmės, kai darbuoto-
jas augina vieną neįgalų vaiką iki aštuoniolikos 
metų ir du vaikus iki dvylikos metų. Tokiu atve-
ju turėtų būti taikoma darbuotojui naudingesnė 
nuostata, kaip tai numatyta DK 11 straipsnio 
2 dalyje „Darbo įstatymų įgyvendinimas“. VDI 
specialistų nuomone, darbuotojui, auginančiam 
vieną neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, su-
teiktina viena papildoma poilsio diena per mė-
nesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem 
valandomis per savaitę) ir, kaip darbuotojui, 
auginančiam du vaikus iki dvylikos metų, taip 
pat suteiktina viena papildoma poilsio diena 
per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas 
darbo laikas dviem valandomis per savaitę), 
mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokes-
tį. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta anksčiau, 
teigtina, kad darbuotojui, auginančiam vieną 
neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ir du vai-
kus iki dvylikos metų, turėtų būti suteikiamos 
dvi papildomos poilsio dienos per mėnesį (arba 
sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valan-
domis per savaitę).

Pašalpos mokėjimo tvarka slaugant  
sergantį vaiką

Kokia ligos pašalpos sergančiam šeimos nariui slau-
gyti arba vaikui prižiūrėti mokėjimo trukmė?

Ligos ir motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 10 straipsnis nurodo:

1. Kai apdraustasis asmuo slaugo sergantį 
šeimos narį, pašalpa iš Valstybinio socialinio 
draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo 
pirmosios slaugymo dienos ir mokama ne il-
giau kaip septynias kalendorines dienas. 

2. Turinčiam teisę gauti ligos pašalpą šio 
įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka šeimos 
nariui, globėjui, slaugančiam sergantį vaiką iki 
keturiolikos metų, arba motinai (tėvui), įmotei 
(įtėviui), prižiūrinčiam vaiką, kurio priežiūrai 
suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiū-
ros atostogos kitam asmeniui, kuris dėl savo li-
gos ar traumos negali šio vaiko prižiūrėti, pa-
šalpa iš Valstybinio socialinio draudimo fon-
do lėšų pradedama mokėti nuo pirmos vaiko 

slaugymo ar priežiūros dienos ir mokama ne 
ilgiau kaip keturiolika kalendorinių dienų.

3. Turinčiam teisę gauti ligos pašalpą šio 
įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka šeimos 
nariui ar globėjui, slaugančiam sergantį vaiką 
iki septynerių metų stacionare, taip pat šeimos 
nariui, globėjui ar rūpintojui, slaugančiam 
stacionare, ambulatoriškai ar (ir) medicininės 
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje 
vaiką iki aštuoniolikos metų, sergantį sunkio-
mis ligomis, kurių sąrašą tvirtina sveikatos 
apsaugos ministras ir socialinės apsaugos ir 
darbo ministras, pašalpa iš Valstybinio socia-
linio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti 
nuo pirmosios slaugymo dienos ir mokama 
visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne il-
giau kaip šimtą dvidešimt dienų per kalendo-
rinius metus.

Socialinė parama nepasiturintiems 
gyventojams

Kokia piniginė socialinė parama skiriama nepasi-
turinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems as-
menims?

Nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gy-
venantiems asmenims gali būti skiriama ši pini-
ginė socialinė parama:
•	 socialinė pašalpa;
•	 būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam van-

deniui bei išlaidų karštam vandeniui kom-
pensacijos.
2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakci-

jos Piniginės socialinės paramos nepasiturin-
čioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asme-
nims įstatymas (LDB pranešimas (2011-12-22).

Nepasiturintys gyventojai į piniginę sociali-
nę pašalpą gali pretenduoti vos užsiregistravę 
teritorinėje darbo biržoje (šešerių mėnesių re-
gistracijos darbo biržoje termino laukti neberei-
kia). Įsidarbinus ilgalaikiams bedarbiams gali 
būti skiriama papildoma socialinė parama.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenan-
čiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 
100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų 
pajamų vienam gyvenančiam asmeniui ir vidu-
tinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mė-
nesį, t. y. šiuo metu 350 Lt.

Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų rei-
kia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į 
savivaldybę, seniūniją, Socialinės paramos sky-
riaus specialistus (socialinę paramą teikiančių 
institucijų sąrašą rasite internete – socmin.lt).

Išmokos praradus darbą

Kokia būna nedarbo socialinio draudimo išmoka? 
Nedarbo atveju socialinė apsauga apima 

pasyvias (nedarbo socialinio draudimo išmoka) 
ir aktyvias (profesinis mokymas, viešieji darbai 
ir kt.) darbo rinkos politikos priemones.

Teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką 
turi bedarbiai, kuriems teritorinė darbo birža 
nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rin-
kos politikos priemonių ir kurie iki įsiregistravi-
mo teritorinėje darbo biržoje:
•	 turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo 

draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius;
•	 neturi reikiamo nedarbo draudimo stažo, 

bet buvo atleisti iš darbo ar valstybės tar-
nautojo pareigų nesant darbuotojo ar vals-
tybės tarnautojo kaltės bei darbdavio ban-
kroto atveju;

•	 baigė privalomąją nuolatinę pradinę karo 
tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos 
tarnybą arba buvo atleisti iš šių tarnybų, 
ištarnavę ne mažiau kaip pusę nustatyto 
laiko.
Paprastai išmoka skiriama praėjus aštuo-

nioms dienoms po įsiregistravimo darbo biržoje 
dienos ir mokama 6 mėnesius, kai nedarbo 
draudimo stažas mažesnis nei 25 metai. Turint 
didesnį stažą, išmokos mokėjimo trukmė ilgėja.

Išmokos mokėjimas gali būti pratęsiamas 
(pavyzdžiui, tiek kalendorinių dienų, kiek as-
muo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių 
dienų).

Nedarbo draudimo išmoka mokama ne re-
čiau kaip kartą per mėnesį. Ji negali būti dides-
nė kaip 650 litų.

Tėvų prievolė išlaikyti neįgalų vaiką iki 
pilnametystės ir jos sulaukus

Kokia tėvų prievolė išlaikyti savo vaiką, kai jis sulau-
kia pilnametystės ir yra neįgalus?

Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų sena-
to nutarime nr. 54 Dėl įstatymų, reglamentuo-
jančių tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo 
nepilnamečius vaikus, taikymo teismų prakti-
koje (2005 m. birželio 23 d. teigiama:

7. Tėvų prievolė išlaikyti vaikus baigiasi, 
jeigu yra įstatyme numatyti pagrindai: vaikas 
sulaukia pilnametystės (18 m.); nepilnametis 
emancipuojamas*; vaikas įvaikinamas; vaikas 
miršta (CK 3.194 straipsnio 4 dalis).

Tuo atveju, kai vaikas dar būdamas nepil-
nametis tapo nedarbingas dėl neįgalumo, tėvų 
pareiga išlaikyti nedarbingą vaiką išlieka ir 
šiam sulaukus pilnametystės (CK 3.194 straips-
nio 3 dalis). 

Priteisiant išlaikymą nepilnamečiam vai-
kui, kuris atitinkamos komisijos pripažintas 
neįgalus, nedarbingas ar iš dalies darbingas dėl 
neįgalumo, išlaikymo terminas gali būti nusta-
tomas iki vaiko gyvos galvos arba iki jis taps vi-
siškai darbingas, priklausomai nuo komisijos 
išvados. 

Teisminėje praktikoje laikomasi nuostatų, 
kad tuo atveju, kai vaikas dar būdamas nepilna-
metis tapo nedarbingas dėl neįgalumo, tėvų par-
eiga išlaikyti nedarbingą vaiką išlieka ir šiam 
sulaukus pilnametystės (CK 3.194 str. 3 d.). 

Priteisiant išlaikymą nepilnamečiam vai-
kui, kuris atitinkamos komisijos pripažintas ne-
įgalus, nedarbingas ar iš dalies darbingas dėl 
neįgalumo, išlaikymo terminas gali būti nusta-
tomas iki vaiko gyvos galvos arba iki jis taps 
visiškai darbingas, priklausomai nuo komisijos 
išvados (pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
teismų praktikos taikant įstatymus, reglamen-
tuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti 
savo vaikus, apibendrinimo apžvalgą - Teismų 
praktika Nr. 23).

Dėl alimentų mokėjimo / padidinimo gali-
ma kreiptis į tėvą, o šiam nesutikus – į teismą. 
Išlaikymo sumos reikėtų prašyti pagal vaiko 
poreikius, pasiskaičiavus, kiek kainuoja sūnaus 
išlaikymas, ir padalinus tą sumą per pusę, nes 
abiejų tėvų pareiga išlaikyti savo vaiką.

emancipuojamas* – nepilnametis pripažės-
tamas veiksniu

Informaciją parengė Diana Riabcova
 „Vilties“ bendrijos teisininkė 
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Baigęs studijas tris mėnesius dir-
bau „Šiaulių Vilties“ bendrijoje, kuri 
padeda šeimoms, auginančioms vai-
kus su proto negalia. Darbas šioje 
organizacijoje suteikė man labai 
daug naudingos patirties ir sustipri-
no teigiamą požiūrį į neįgaliuosius, 
nors iš pradžių dvejojau. Ar pavyks 
susitvarkyti su laukiančiais iššū-
kiais? Ar užteks kantrybės ir noro 
padėti? Nerimą paaiškinti nesunku. 
Juk studijuodamas su negalia susi-
pažinau daugiausia iš teorinės pu-
sės. O darbo metu teko patirti nema-
žai sunkumų, kurie patikrino mano 
kantrybės ir kompetencijos bagažą, 
sukauptą studijų metu... 

Pradėjęs darbą tikėjausi pamatyti 
šaltus, jausmų beveik nerodančius 
vaikus, tačiau bendraudamas arti-
miau pamačiau, kad daugumai jų 
reikalingas vienoks ar kitoks dėme-
sys. Šiuo atveju kompetencija manęs 
nepavedė. Gaila, kad nemaža visuo-
menės dalis kaip įmanydama vengia 
proto negalios žmonių. Nesiteikia 
pastebėti, paduoti rankos, paploti 

per petį ar apkabinti. (Manau, vis 
dar labai trūksta šviečiamosios in-
formacijos, kuri skatintų keisti po-
žiūrį.) O man darbe tai teko daryti 
kiekvieną dieną ir jaučiausi kuo pui-
kiausiai. Apkabinus, pasisveikinus, 
pradėjus komunikuoti su vaiku, ku-
ris turi proto negalią, ir gavus grįžta-
mąjį ryšį, kad ir šypseną arba kitokiu 
būdu parodomą emociją, mane kas-
kart aplankydavo laimės jausmas. 
Kita vertus, jaučiausi ir daugiau ži-
nantis už tuos žmones, kurie į vai-
kus su proto negalia žiūri atsainiai, 
iš aukšto ir, kaip jau minėjau, sten-
giasi iš tolo juos apeiti.

Labai gaila, kad trys darbo mėne-
siai prabėgo taip greitai, mano ma-
nymu, tai tik patvirtina, jog darbas 
man suteikė gerų emocijų, nes ne-
mielas užsiėmimas, regis, trunka 
amžinybę. Jeigu vėl reikėtų dirbti su 
vaikais, kurie turi proto negalią, ti-
krai pasakyčiau TAIP. Juk toks dar-
bas leidžia save išbandyti ir suteikia 
brandos kaip asmenybei.

Martynas Simonaitis
Socialinis pedagogas

Studijų keliu į platesnį pasaulį
Esu 23 metų socialinis pedagogas. Studijas pradėjau  
2008 metais, o šių metų vasarą baigiau Šiaulių universitetą  
ir įgijau socialinio pedagogo profesiją. Iki studijų pradžios 
praktiškai nebuvau matęs žmonių su proto negalia, o ką jau 
bekalbėti apie bendravimą su jais... 
Tik pradėjęs studijuoti pradėjau pažintį su negalios fenomenu.  
Iš pradžių stebėjau neįgaliuosius, bandydamas suprasti jų 
elgesio ypatumus, tačiau laikui bėgant pradėjau dalyvauti jų 
gyvenime. Bendravau atlikdamas praktikas, teikiau paslaugas, 
kad padėčiau kuo geriau prisitaikyti prie aplinkos.
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Š. m. rugpjūčio 23 d. mes, beveik 
pusšimtis bendrijos „Skuodo Viltis“ 
narių, išsirengėme į poilsinę ir pa-
žintinę kelionę – mūsų laukė seniai 
godota Palanga. Vos atvykę į šį jau-
kų pajūrio miestelį, aplankėme čia 
įsikūrusį zoologijos sodą. Neįgalie-
siems daug džiaugsmo suteikė la-
mos, ožiukų būrys, asiliukas, poniai, 
avytės. Dar ryškiaspalvės dekoraty-
vinės vištelės ir antytės, puošnieji 
povai. Visi norėjo nusifotografuoti 
su jais. 

Apžiūrėjome mes ir skulptūrų 
parką, išžvalgėme „Lūšies kelią“. Nė 
apsidairyti nespėjome, kaip pusės 
dienos ir nėra. Nors buvome sotūs 
geromis emocijomis bei neužmiršta-
mais įspūdžiais, dar nutarėme už-
sukti į kavine „Pas Juozapą“. Čia 
mūsų laukė bendrijos lėšomis užsa-
kyti užkandžiai. Juos sudoroję, kavi-
nės vidaus ir lauko aplinka pasigro-
žėję, keliavome prie jūros. Pakeliui 
stabtelėjome prie karuselių, fontanų, 
prisipirkome gintarinių suvenyrų 
atminčiai. O grįždami namo iš sma-
gumo autobuse net daineles traukė-
me, nes pradžiugino ši kelionė ir ne-
įgaliuosius, ir jų šeimos narius.

Gražuolė Palanga

Bendrijos „Skuodo Viltis“ sporto 
būrelis „Vikruoliai“ ir sveikatingu-
mo būrelis „Vieversiai“ nusprendė 
palydėti vasarą surengdami sporto 
šventę. Joje dalyvavo 25 neįgalieji ir 
20 jų šeimos narių. Visiems teko iš-
mėginti jėgas įvairiose estafetėse ir 
rungtyse: šokinėti per šokdynę, mė-
tyti kamuolį į krepšį, svaidyti strėly-
tes į taikinį, sukti lanką. Kol visos 
užduotys buvo įveiktos, pasijutome 

Sporto šventė „Vikruoliams“ ir 
„Vieversiams“

pavargę, bet gerai pasimankštinę, 
linksmai nusiteikę.

Sporto veikla mūsų neįgaliesiems 
svarbi, nes skatina norą dalyvauti, lai-
mėti, stiprina pasitikėjimą savimi. Be 
to, visada suteikia galimybę būti tarp 
žmonių, mokytis iš jų, dalytis su jais 
atsakomybe, emocijomis, džiaugsmu.

„Skuodo Vilties“ bendrijos 
informacija

Dviejų dienų stovykla buvo or-
ganizuota iš Vaikų socializacijos 
programų projekto rėmimo lėšų. 
Pirmąją spėjome pasilepinti saule, 
išsimaudyti ežere, kuris, matyt, tik 
mums, suaugusiesiems, pasirodė ru-
deniškai šaltas. Jau ne pirmą kartą 
susitinkantys vaikai – ir sveikieji, at-
lydėję broliukus ar sesutes su nega-
lia, ir patys neįgalieji – kaipmat spėjo 
dar labiau susibičiuliauti. Visi drau-
ge rinkosi, kokiais vandens dvira-
čiais plaukioti, gainiojo širšes, kurių 
kažkodėl prie ežero dūzgė neįtikėti-
na galybė, taikėsi nudžiauti iš mamų 
duonos, kad galėtų pašerti bebaimes 

antis. Jie ėmėsi iniciatyvos planuo-
jant veiklas, rinkosi visiems prieina-
mus žaidimus, kad ir būryje, ir patys 
vieni galėtų iki valiai atsidžiaugti 
įspūdingomis ežero apylinkėmis.

Kartu su draugais lengviau nu-
galėti baimes, o jų mūsų mažieji turi 
daug daugiau negu sveiki vaikučiai. 
Antai „dičkis“ Karolis, kuris iš pra-
džių labai bijojo bristi giliau į vande-
nį, drąsinamas įgalių draugų ir sti-
priai laikomas už rankos, galiausiai 
išdrįso mėgautis maudynėmis, įsi-
bridęs iki pat pažastų. Mat pasijuto 
ramus, kad jo nieku gyvu nepaleis. 
Karolio pasididžiavimas savimi ne 

tik neišblėso, bet dar labiau sustiprė-
jo kitą dieną, kai jis drauge su kitais 
stovyklautojais pakilo ant burinės 
jachtos denio. Didžiulis vėjas pasiro-
dė kuo tinkamiausias buriavimui, 
įspūdžiai buvo nerealūs, o laivo ka-
pitonas pagyrė Karolį, kad šis dabar 
galės būti tikras jūreivis.

Abi stovyklos dienas derinome 
pramogas su pažintine veikla, klau-
sėmės psichologijos paskaitų, kurias 
skaitė ilgametė mūsų bendrijos drau-
gė Eglė Ramanauskaitė. Stovyklavi-
mo laikas prabėgo akimirksniu. Ne-
sakėme vieni kitiems ,,sudie, tik ,,iki 
pasimatymo“. Nors vasara baigėsi, 
dar ilgai širdyje išliks malonūs įspū-
džiai ir šilti prisiminimai apie švie-
sias akimirkas prie Platelių ežero.

„Tauragės vilties“ bendrijos 
informacija

Šviesios akimirkos prie Platelių ežero
Kai labai nori stovyklauti, nė blogas oras negali sutrukdyti. Tuo dar 
kartą įsitikino „Tauragės vilties“ bendrijos nariai, ankstyvą vieno 
pirmadienio rytą atskubėję prie Platelių ežero drauge su bendramin-
čiais turiningai praleisti porą besibaigiančios vasaros dienų. 
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Saulėta šių metų rugpjūčio 5-oji 
„Druskininkų vilties“ bendrijai bu-
vo labai reikšminga. Tądien jai pri-
klausantys vaikai ir jaunuoliai, 
šventiškai pasipuošę ir puikiai nu-
siteikę, kartu su savo artimaisiais 
skubėjo į Šv. apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčią, kur jų laukė įsidėmėtinas 
įvykis – Pirmoji Komunija. Šv. mi-
šias aukojo Kabelių parapijos kle-
bonas Algis Vaickūnas. Visus susi-
rinkusiuosius pasveikino klebonas 
Žydrius Kuzinas. 

Jis priminė, kad ši diena svarbi ne 
tik vaikams ir jaunuoliams, kurie 
pirmą kartą gyvenime priims Dievo 
kūną, bet ir jų tėveliams, visiems ar-
timiesiems. O pamokslą sakęs klebo-
nas A. Vaickūnas patikino, kad gal-
būt neįgalūs šventės dalyviai ir ne 
viską gali suprasti, bet jie yra arčiau 
Dievo ir vien jau todėl – palaiminti. 
Tad ir mamoms, kurių akyse žvilga 

Pirmoji Komunija

Rugpjūčio 8 d.  „Druskininkų vil-
ties“ bendrijos dienos užimtumo 
centro vaikai ir jaunuoliai išsiruošė į 

ilgai lauktą ekskursiją Veisiejų mies-
telin. Visi seniai troškome aplankyti 
šį nuostabiai gražų Lietuvos kampe-

lį ir, žinoma, užsukti į Veisiejų socia-
linės globos namus pasimatyti su 
mūsų bendrijos nare R. Petrulionyte, 
kuri šiuo metu laikinai ten gyvena.

Vos mūsų autobusiukas įsuko 
globos namų kiemelin, tarpduryje 
pasirodė Raselė ir socialinė darbuo-
toja Jurgita Sadeckaitė. Po ilgų ir šil-
tų apsikabinimų visi patraukėme 
pasižvalgyti po globos namus. Ap-
žiūrėję Raselės kambarį, pasukome į 
sporto salę, kur išbandėme treniruo-
klius. Vėliau J. Sadeckaitė parodė 
mums biblioteką bei užimtumo 
kambarį. Nusifotografavę atminčiai 
su Rasele, išskubėjome pasigrožėti 
Veisiejų miesteliu. Pirmiausia užsu-
kome į Veisiejų parką, kur galėjome 
ne tik pasivaikščioti ir apžiūrėti 
skulptūras, bet ir pasidžiaugti gražia 
ežero panorama, išbandyti siūbuo-
jantį lieptelį, kuris visiems suteikė 
daug džiaugsmo. Vėliau patraukė-
me į Vaikystės sodą. Kruopščiai ap-
žiūrinėjome ne tik meno kūrinius, 
bet ir įvairią augmeniją. O kaip būti 

ašaros, šie vaikeliai – ne Aukščiau-
siojo bausmė, o tiesiog išbandymas, 
kuris paprastai siunčiamas tik ge-
riems ir labai stipriems žmonėms.

Išklausę šv. mišias, priėmę Pir-
mąją Komuniją, atminimui visi nusi-
fotografavome su klebonais A. Vaic-
kūnu ir Ž. Kuzinu.

„Druskininkų vilties“ bendrijos 
informacija

Svetingieji Veisiejai
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Aš pati „auginu“ sūnų Rolandą. 
Jam jau 38 metai. Fiziškai jis labai 
sveikas, bet neturi galvelės. Su tokio 
intelekto žmogumi tėvams ir kaime, 
ir mieste gyventi labai sunku.

Laimei, pagaliau duris atvėrė 
Gelgaudiškio neįgaliųjų dienos už-
imtumo centras. Laukėme to nuo 
2006 metų. Bet ant Šakių rajono Gel-
gaudiškio specialiosios mokyklos 
savo leteną buvo uždėjusi Marijam-
polės apskritis. Tačiau laikai keitėsi, 
apskričių nebeliko, tad ši mokykla ir 
visi Komaro dvaro pastatai atiteko 
Šakių rajono savivaldybei.

Susibūrusi nedidelė grupelė tė-
vų, turinčių įvairaus amžiaus sutri-
kusio intelekto vaikų, kreipėsi į vie-
tos savivaldybės merą Juozą Berta-
šių prašydami, kad vienas iš dvaro 
pastatų būtų skirtas šios negalios 
žmonėms. Meras neprieštaravo, nes 
mūsų prašymą labai palaikė Gelgau-
diškio specialiosios mokyklos direk-
torė Birutė Navikienė.

Ir štai šių metų kovo 19 dieną 
įvyko neoficialus užimtumo centro 
atidarymas. Suvažiavo iš atokiau-
sių seniūnijos kaimų kol kas tik aš-
tuoni lankytojai. Mamos ašarojo – 
kaip mes juos čia paliksime. Viena 
virkavo, kad jos Juozukas didelis 
ligonis, gal per mėnesį kokį kartą į 
centrą ir atvažiuos. Aš irgi reiškiau 
susirūpinimą, nes mano Rolandas 
labai aktyvus, o ir sveria daugiau 

nei 100 kg. Kaip tokios trapios dar-
buotojos susidoros su tokiu „liū-
tu“? O Ritutės mama braukdama 
ašarą tvirtino, kad dukra be jos nė 
minutės nepasiliks.

Bet praėjo vos mėnuo ir per ofici-
alų centro atidarymą mūsų veiduo-
se rūpestį pakeitė džiaugsmas. Visą 
laiką būdamos su savo vaikais mes 
jų tiek neišmokėme, kiek jie išmoko 
centre vos per mėnesį. Visų mamų 
vardu dėkojau direktorei B. Navi-
kienei, socialinei darbuotojai Oksa-
nai Ignatavičiūtei, padėjėjoms Rasai 
Sebestijonienei ir Agnei Pocevičiū-
tei. Be to, daktarytei Lenutei Vens-
kūnienei, kūno kultūros mokyto-
joms Vidonai Mikutienei ir Lionei 
Gabartienei.

Centro atidarymo juostelę per-
kirpo Šakių rajono savivaldybės me-
ras J. Bertašius, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė 
ir Gelgaudiškio specialiosios moky-
klos direktorė B. Navikienė. Patal-
pas pašventino Gelgaudiškio para-
pijos klebonas Alfredas Nėnius. Visi 
svečiai suėję vidun gėrėjosi erdvio-
mis patalpomis, dideliu poilsio kam-
bariu, jaukiu miegamuoju ir šokių 
sale. Sienas puošė lankytojų pieši-
niai ir originaliai įrėminti portretai. 
O jų jau keturiolika. Ir dar paduoti 
trys prašymai.

Prie gausaus vaišių stalo mamos 
su nuostaba pasakojo, kaip noriai jų 

vaikai kasdien važiuoja į centrą. Ma-
no Rolandas irgi tapo daug rames-
nis, tvarkingesnis. Centro išlaikymui 
vietos savivaldybė skiria 40 proc., o 
valstybė – 60 proc. savo biudžeto lė-
šų. Mokestis nustatytas ir lankyto-
jams, bet šiemet jie nuo šio mokesčio 
dar atleisti.

Mes, mamos, nuoširdžiai dėkoja-
me vairuotojui, kuris kiekvieną rytą 
surenka su mokyklos autobusiuku 
mūsų didelius „vaikučius“, o vakare 
vėl parveža namo. Taip pat daug 
gražių žodžių norime tarti savano-
rėms, kurios ant savo laibų pečių už-
sidėjo tiek svetimų kryželių... 

Man jau šešiasdešimt vieneri me-
tai, labai seniai nerašiau į redakciją, 
bet labai noriu, kad visa Lietuva ži-
notų – ir Šakių sutrikusio intelekto 
žmonės pagaliau turi dienos užim-
tumo centrą!

Su pagarba
Vida Čebanauskienė

Džiugi žinia iš Zanavykų krašto
Gerbiama „Vilties“ žurnalo redakcija, daug metų 
skaitydama Jūsų žurnalą vis pagalvodavau, kad reikia 
apie Šakius parašyti . Mūsų zanavykų rajonas mažas, 
bet bėdų turime didelių. 

Veisiejuose ir neužsukti į Šv. Jurgio 
bažnyčią?..

Gal kiek pavargę, tačiau klegėda-
mi ir dalydamiesi įspūdžiais leido-
mės Degėsių kaimo link, į Marytės 
Kauzonienės sodybą. Kieme mus 
pasitiko besišypsanti šeimininkė. 
Tuojau visi atsidūrėme prie bendro 

vaišių stalo. Vėliau sotūs ir gerai nu-
siteikę grožėjomės puikiu ežeru, gai-
vinome pavargusias kojas jo vande-
nyje, vaikštinėjome po sodą, krams-
nojome obuolius, tiesiog ištiesę kojas 
ilsėjomės ant žolytės.

Bendrijos vardu nuoširdžiai dė-
koju Druskininkų švietimo centrui 

už transporto paslaugas ir Marytei 
Kauzonienei už svetingumą.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos 

pirmininkė
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Projekto idėja gimė paskatinta 

tarpkultūrinio dialogo plėtojimo vi-
zijos. Juk lietuvių ir lenkų tautas vie-
nija ne tik kaimynystė, bet ir nema-
žai etnokultūrinio bei kulinarinio 
paveldo panašumų. 

Projekto tikslas – supažindinti 
proto negalią turinčius jaunus žmo-
nes su lietuvių ir lenkų duonos kepi-
mo, patiekimo ant stalo ir valgymo 
papročiais, tradicijomis bei jiems 
skirta tautosaka.

Projekto dalyviai – šeši Panevė-
žio jaunuolių dienos centro lankyto-
jai, Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Panevėžio viltis“ na-
riai, ir tiek pat proto negalios jau-
nuolių iš Tčevo specialiojo ugdymo 
asociacijos (Lenkija). Šie linksmi, 
smalsūs ir aktyvūs jaunuoliai pen-
kias dienas kartu praleido lietuviš-
koje kaimo sodyboje, mėgindami 
perprasti vieno seniausių ir giliau-
sias tradicijas turinčio lietuvišku val-
gio – juodos duonos – paslpatis. Iš 
pradžių abiejų šalių jaunuoliai pri-
statė savo šalis, paskui ieškojo duo-

no kepimo, patiekimo ant stalo ir 
valgymo skirtumų bei panašumų. 

Projekto metu dalyviai lankėsi ir 
etnografinėje sodyboje, kur apžiūrė-
jo juodos duonos kepimo procesui 
naudojamus įrankius, taip pat pa-
dargus, skirtus javams sėti ir derliui 
nuimti. Jie kartu kepė duoną, laiky-
damiesi senovinių papročių. Dar šil-
tą duoną senoliai pagarbiai dėdavo į 
pintą krepšį, uždengdavo linine ske-
peta, todėl ir jaunuoliai pynė krepše-
lius, siuvinėjo linines skepetas. Ska-
tinant kartų solidarumą buvo su-
rengta vakaronė vietos pagyvenu-
siems žmonėms. Tai buvo puiki gali-
mybė išgirsti dar daugiau pasakoji-
mų apie duoną kasdieninę iš senolių 
lūpų.

Projekto dalyviai kūrybingai 
bendradarbiaudami lavino savaran-
kiškumo įgūdžius, mokėsi gerbti vy-
resnius žmones, savo ir kito krašto 
tradicijas.

„Panevėžio vilties“ bendrijos 
informacija

Duonos skonis
2012 metų birželio 18–19 dienomis sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Panevėžio viltis“ kartu su Panevėžio jaunuolių 
dienos centru vykdė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą 
„Duonos skonis“.
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„Bet juk esame vieni dėl kitų“

Per tą trumpą 
(o gal ir ilgą) lai-
kotarpį išmokau 
išties nemažai. 
Tad pirmiausia 
išmoktomis pa-
mokomis ir no-
riu pasidalyti. Su 

neįgaliukais (taip juos meiliai vadi-
nu) be visų kitų dalykų visų pirma 
mokomės to, kas tikriausiai yra svar-
biausia mūsų gyvenime, – tarpusa-
vio santykių. Šiomis dienomis vis 
galvoju apie praėjusius mokslo me-
tus (esu studentė, todėl ir metai man 
prabėga pasibaigus mokslo me-
tams), apie tai, ką per juos nuvei-
kiau. Išties dėl spartaus gyvenimo 
ritmo, amžino bėgimo nežinia kur ir 
dėl ko, atrodo, labai retai kada galė-
davau iš tiesų BŪTI, o ne tik būti su 
tuo žmogumi, į kurį žiūriu, su ku-
riuo esu. O ar ne tai svarbiausia? Tik 
per mūsų užsiėmimus, kai susitik-
davau su neįgaliukais, negalėdavau 
slėptis po skubančio žmogaus kau-
ke, nes užsiėmimai vyko ČIA ir DA-
BAR. Ir tai leido susitikti ir iš tiesų 
matyti ne tik kitą, bet ir save. Kai bū-
davau pavargusi ar turėdavau šio-
kių tokių sunkumų, neįgalieji visada 
tai pajusdavo ir klausdavo, kodėl aš 
liūdna, nors tikrai stengdavausi ne-
rodyti to, ką jaučiu. Galiausiai su-
pratau, kad reikia priimti visą save, 
visus kylančius jausmus, emocijas ir 
nebijoti tuo dalytis su kitais žmonė-
mis. Nors kiekvienas žinome, kad 
visur iš mūsų tylomis reikalaujama, 
kad visada būtume linksmi, malo-

nūs, su šypsena (kad ir dirbtine), jog, 
neduok Dieve, kas nors nepamatytų, 
kad turime sunkumų. 

Bet juk esame vieni dėl kitų, esa-
me tam, kad VISADA, o ne tik kai 
žmogus laimingas, būtume kartu su 
juo, kad kartu kurtume šviesesnę 
dabartį. Lygiai taip pat tekdavo mo-
kytis perprasti kitų savanorių ir neį-
galiųjų būsenas, jausmus, neprii-
mant jų asmeniškai. Taigi kiekvieną 
užsiėmimas buvo savotiška akistata 
ir su kitais, ir su savimi. Patikėkite, 
tai buvo ir tebėra vieni iš tikriausių 
ir labiausiai pakeičiančių vidinį gy-
venimą susitikimų per visus šiuos 
metus. Be to, buvimas ČIA IR DA-
BAR leidžia priimti realybę, neno-
rint jos keisti, nesitikint staigių per-
mainų, didelių rezultatų. Juk išmo-
kus priimti duotybę kyla ne tik 
džiaugsmas, dėkingumas, bet ir ge-
bėjimas prisitaikyti prie kito žmo-
gaus. Dažnai bendraudami mes tie-
siog norime pakeisti, ,,pagydyti“ 
žmogų pagal savo supratimą, krite-
rijus, tempą, o būdama su neįgaliai-
siais supratau, kad daugelį dalykų, 
kurių negaliu pakeisti, turiu papras-
čiausiai priimti. 

Kita didelė dovana – savanoriai, 
kurių daugelį galiu vadinti drau-
gais. Tai žmonės, kurie ateina į 
penktadienių užsiėmimus ir dova-
noja neįgaliesiems savo laiką, drau-
gystę ir meilę, kūrybiškumą ir dau-
gelį kitų neįkainojamų dalykų, ku-
rių galėčiau išvardyti labai daug. 
Štai kelių mūsų savanorių pasidaliji-
mai mintimis apie tai, kodėl jie ben-
drauja su neįgaliaisiais, kas skatina 

juos pasilikti ir atsakingai lankytis 
užsiėmimuose.

„Čia gali būti savimi“

Savanoriauti 
paskatino noras 
būti naudinga, 
imtis veiklos. 
Kai jau pripra-
tau prie neįga-
liųjų, o ir prie 
pačių savanorių, 

pastebėjau, jog ta nauda kitokia. 
Kartais neeiliniai žmonės iš tikrųjų 
pasirodo esą eiliniai. O čia jie tikrai 
tokie, nors retas iš pradžių priims ta-
ve išskėstomis rankomis, vėliau ap-
sikabins, kai to visiškai nesitikėsi. 
Čia gali būti savimi, be jokių kaukių, 
ir visi tave priima, o jei atstumia, 
mokaisi su tuo susitaikyti ir prieiti 
kitaip. Viskas yra tikra, teisinga ir 
gryna, kad ir kas tai bebūtų. Ši sava-
norystė atvėrė man dar vienas mūsų 
pasaulio duris, kurių anksčiau nė 
nepastebėjau. Tai tarsi dar viena gy-
venimo mokykla, kai noras sužinoti, 
susipažinti, patirti kažką naujo ir 
skatina eiti į priekį.

Ieva Šaltanovaitė

„Juk galiu kažką duoti ir kitiems“

Savanorystė 
man yra naujas, 
gaivus gyveni-
mo džiaugsme-
lis:). Kaip čia pa-
pasakojus nuo 
pat pradžių?.. 
Dievulis rodė 

kelią pas neįgaliukus jau labai seniai, 
tik aš vis nemačiau tų ženklų. Kol 
praregėjau vieną dieną:). Pirmiausia 
gavau dovanų 23-iojo gimtadienio 
proga iš draugų tokią molinę sagę, 
darytą neįgaliukų... Ši dovana man 
pasirodė tokia ypatinga, kad, atsi-
menu, pasidėjau ją ir nesegėjau, sau-
gojau. Tada pamažu pradėjo Eligija 
ir Justas kviesti ateiti, bet vis neišei-
davo, vis atrodydavo, jog esu reika-
lingesnė kažkur kitur. Tačiau dar ir 
dabar prisimenu tą pirmąjį kartą, kai 
atėjau, kai su Jonu važiavome paimti 
Deivido. Deividas buvo pirmasis 
vaikas, kurį pamačiau ten, ir iškart 
krito jis mano širdelėn...

Savanorystė, arba  
Ką reiškia iš tiesų BŪTI...
Sveiki, mieli skaitytojai. Žinote, jaučiu, kad noriu pasidalyti su 
Jumis vienu iš gražiausių savo gyvenimo dalyku – buvimu su 
neįgaliaisiais. Jau beveik metai praėjo nuo to laiko, kai pradėjau 
darbuotis sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Vilniaus 
Viltis“ vykdomame projekte ,,Meninių gebėjimų ugdymas“. 
Kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais, bendraujame, mokomės, 
kuriame ir žaidžiame savo teatrą. Penktadienius skiriame judesio, 
sporto, kultūros, socialinių įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimui. 
O abi šios dienos kartu – neįkainojama gyvenimo mokykla...

Mudvi su Faustina

Agnė ir Deividas
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Išties didelis noras savanoriauti 
atsirado todėl, kad pavargau nuo to-
kio materialaus kasdieniško pasau-
lio: mokslai iki išnaktų, darbas die-
ną, vėl mokslai... Atsirado pojūtis, 
jog viską, ką darau, darau tik dėl sa-
vęs. O kaip kiti žmonės? Galvojau, 
kad prasmė glūdi ir kituose, ne tik 
manyje. Juk galiu kažką duoti ir ki-
tiems... Jaučiau, jog galiu daugiau, o 
tas „daugiau“ ir buvo savanorystė – 
tiesiog draugavimas su tais vaikais. 
Sakoma, jei skiri laiko kitiems, tai 
Dievas padvigubina tą laiką, per ku-
rį turi nuveikti būtinus darbus sau ir 
viskas būna gerai :). Taip aš ir atsira-
dau pas neįgaliuosius. O išties taip 
atsitiko, nes Dievas norėjo, nes Jis 
veda... O dabar taip gera ateiti, pa-
būti, prieraišumas atsirado, ypač 
prie Deivido, labai jo pasiilgstu.

Daug išmokau iš tų vaikų, pradė-
jau daugiau matyti, labiau suprasti 
jų veiksmus, žodžius, tariamą jų pa-
prastumą, kuriame slypi kiekvieno 
iš jų nepakartojama paslaptis. Tai 
Dievo dovana būti su jais, nes ir jie 
teikia mums džiaugsmą, moko mus 
ir visi kartu tobulėjame. Tikiuosi, 
būsime draugai dar ilgai :).

Agnė Fedaravičiūtė

„Savanorystė turtina mano 
gyvenimą“

Atėjau labiau iš pareigos sau ir 
draugei – tą pusmetį buvau prisiža-
dėjusi visiems pasiūlymams, kurie 
tik atsiras mano gyvenime, sakyti 
„taip“. Ir štai draugė pasiūlė pabūti 
savanore; kadangi jau buvau davu-
si sau įžadus, trauktis nebuvo kaip. 
Po pirmo užsiėmimo supratau, kad 
pailsėjau dvasiškai, ir taip jaučiuosi 
po kiekvieno naujo užsiėmimo. Sa-
vanorystė turtina mano gyvenimą, 
padeda plėsti savo ankšto pasaulė-
lio ribas, moko bendrauti kitais bū-
dais, nei esu įpratusi, priimti kitą 
žmogų tokį, koks jis yra, susitaikyti 
su savimi.

Nesustoti traukia tas geras jaus-
mas, kad esi reikalinga kitam, taip 
pat nauja patirtis. Anksčiau girdėda-
vau žmones sakant, kad jie savano-
riaudami gauna daugiau, nei duoda, 
dabar ir aš tą patį sakau.

Renata Musteikienė

„Tai toks didelis pasitikėjimas 
Dievu“

Savanorystė 
man reiškia savęs 
aukojimą Geru-
mui, Meilei ir 
Džiaugsmui. Tai 
toks didelis pasi-
tikėjimas Dievu, 
kai pavedi Jam 

save, kad jis tavo rankomis darytų 
gera. O atėjau todėl, kad išgirdau 
kvietimą iš tavęs, Monikėle, ir iš savo 
širdies. Kai jauti, kad tai, kas vyksta, 
yra gerai, tai ir skatina nesustoti.

Erika Kvietkauskaitė

„Artimo meilė – svarbiausias 
dalykas gyvenime“

Atradau neįgaliuosius labai pa-
prastai. Vienas draugas, kuris jau sa-
vanoriavo pas jus porą kartų, pa-
kvietė ateiti padėti, apsižiūrėti. Na 
tai aš, kai tik turėjau laiko (maždaug 
pusei metų prabėgus po kvietimo), 
ir atėjau. O tada, artimiau susipaži-
nęs su kelias neįgaliaisiais, pradėjau 
bendrauti su jais ir pamačiau, kad 
jiems reikia supratimo bei meilės. 
Tada dar atsiminiau, kad esu katali-
kas, o artimo meilė – svarbiausias 
dalykas gyvenime. Supratau, kad 
turiu rasti laiko ateiti. Dabar atsime-
nu tai kiekvieną kartą, kai ateinu į 
užsiėmimą.

Vytautas Balzaris

„Esame atviri kiekvienam“

Vis dėlto, manau, kad Jums dar 
būtų įdomu, ką mes nuveikėme ir ką 
planuojame nuveikti. Taigi ketvirta-
dieniais rinkomės ,,Vilniaus Vilties“ 
bendrijos patalpose ir nuo mokslo 
metų pradžios po truputį mėginome 
žaisti teatrą. Daug dėmesio skyrėme 
saugios aplinkos, kurioje kiekvienas 
būtų priimtas, kūrimui, žaidėme 
įvairiausių neįgaliesiems pritaikytų 
komandos formavimo žaidimų. O 
pirmojo pusmečio kulminacija tapo 
mūsų pastatytas spektaklis ,,Laimės 
žiburys“ pagal žinomos Jono Biliū-
no pasakos motyvus. 

Premjerą surengėme sostinės Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio parapi-
jos salėje. Susirinko išties daug žmo-
nių, ypač jaunimo, kurį sukvietė 
mūsų penktadieninių užsiėmimų 
savanoriai, draugai, svečiai iš Pran-
cūzijos. Renginyje taip pat pasirodė 
saksofonininkas, skaitovė, šokėja. 
Neįgalieji giedojo ir žiūrovus mokė 
kelių giesmių. Taigi pirmasis mūsų 
komandos viešas pasirodymas buvo 
išties pavykęs. 

Antrąjį mokslo metų pusmetį 
daugiausia dėmesio skyrėme savęs 
tobulinimui pagal M. Montessori 
metodiką: atlikome įvairias lavina-
mąsias užduotis, be abejo, nepamir-
šome ir teatro – toliau kūrėme, mo-
kėmės, žaidėme. Kadangi vasarą ne 
visi mūsų grupės nariai galėjo regu-
liariai lankyti ketvirtadienio užsiė-
mimus, sugalvojome išbandyti jėgas 
piešdami, kūrėme įvairius darbe-
lius, o šį rudenį ketiname surengti 
jų parodą. Taigi ketvirtadieniais 
stengiamės būti universalūs kūrėjai, 
menininkai. 

Penktadieniais mūsų veikla jau 
būdavo kitokia. Sulaukdavome ge-
rokai daugiau neįgaliųjų. Kai orai 
atšaldavo, susirinkdavo neįgaliukų 
gerokai daugiau nei 20. Taigi sava-
norių padedama taikiau įvairias žai-
dimų ir judesio terapijų metodikas, 
kurių išmokaus per seminarus ar 
susikurdavau pati. Visos priemonės, 
kurias naudodavome, buvo labai pa-
prastos: didelės audinių atraižos, 
laikraščiai, rankomis siūti minkšti 
kamuoliukai, degtukai, pagaliukai, 
būgnelis, varpas, skelbiantis, kad 
reikia pradėti ar baigti veiklą, karto-
ninės kortelės, juostos, siūlai, sagos, Paprastumo džiaugsmas
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akmenukai, kriauklelės, buityje nau-
dojami daiktai... Visa tai mūsų užsi-
ėmimuose virsta naudingomis ir la-
vinantį poveikį turinčiomis ugdymo 
medžiagomis. 

Kaip jau minėjau, penktadienį 
mus lanko savanoriai. Be jų neįsi-
vaizduoju užsiėmimų – tie, kurie pa-
silieka, tampa draugais, be kurių ne-
įmanoma būti. Kiekvienas randa sa-
vo vietą, sau artimų sielų. Savanoris 
Jonas groja gitara, jis atsakingas už 
dainas, kurių mokomės. Turime sa-
vo tradicinę dainą ,,Ką sapnuoja“. Ją 
dainuojame tiek kartų, kiek neįga-
liųjų susirenka į užsiėmimą, kaskart 

dainuojant paminimas vis kito daly-
vio vardas. Kaskart užsiėmimą pra-
dedame maldele ar giesme, taip pat 
mokomės įvardyti, kaip jaučiamės, 
kartais tam į pagalbą pasitelkdami 
savadarbį ,,veidelių laikrodį“. Kie-
kvienas pasuka rodyklę ant to veide-
lio, kuris geriausiai atspindi jo da-
bartinę nuotaiką. Be to, dažnai sten-
giamės prisiminti, kokių gerų daly-
kų įvyko per savaitę mūsų gyveni-
muose, kol nesimatėme. Kaip žen-
klą, kad jau reikia nurimti ir 
nebekalbėti, naudojame varpą. Kai 
užsiėmimo vedėjas skambina šiuo 
varpu, nutyla triukšmas, užleisda-

mas vietą dėmesiui. Mes neretai su-
laukiame ir svečių. Per šiuos metus 
mus jau aplankė gitaristės, akordeo-
nistas, muzikantas, grojantis jonika, 
saksofonininkas, keliaujantis muzi-
kantas, grojantis įdomiu instrumen-
tu – hangu, taip pat grupė, dalyva-
vusi Eurovizijos atrankoje, ,,Alive 
way“. Taigi esame atviri kiekvie-
nam – ir norinčiam tapti užsiėmimų 
dalyviu, ir norinčiam savanoriauti, 
ir pasidalyti su mumis su savo talen-
tu. Taigi laukiame jūsų.

Monika Tomkutė

Daug džiaugsmo ir teigiamų 
emocijų negalią turintys vaikai ir 
jaunuoliai patiria stebėdami natūra-
lius gamtos reiškinius: vaivorykštės 
spalvas, upelio čiurlenimą, ežero 
bangavimą, klausydami ir mėgdžio-
dami gamtos garsus, tapydami šiuos 
reiškinius. Visa tai padeda stiprinti 
jų fizinę ir psichinę sveikatą: ugdo 
kūrybiškumą, lavina vaizduotę, dė-
mesį, girdimąjį ir regimąjį suvoki-
mą, kalbą. Bendravimas išvykų me-

Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ 

Lazdijų padalinys šią vasarą 
vykdė projektą „Mano gimto-
jo krašto grožis…“ bei laimė-
jo nevyriausybinių organiza-

cijų projektą „Tradiciniai 
amatai Dzūkijoje“.

Atsiskleidęs gimtojo krašto 
grožis
Projektą „Mano gimtojo krašto grožis…“  finansavo Lazdijų 
rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos privalomojo sveikatos draudimo fondas. Džiugu, kad 
bendradarbiaujančiu partneriu šiame projekte tapo Lazdijų meno 
mokykla (direktorė R. Mockevičienė).

tu, dalyvavimas dailės terapijos už-
siėmimuose ir meninių veiklų vyk-
dymas skatina pažinti save ir pasau-
lį, suteikia žinių ir įgūdžių, pade-
dančių socializuotis asmeniniame ir 
bendruomenės gyvenime.

Projekto tikslas – sudaryti sąly-
gas sutrikusio intelekto vaikams, pa-
augliams ir jų šeimos nariams  ben-
drauti dalyvaujant meninės veiklos 
užsiėmimuose, organizuojant paro-
das, išvykas, į projektą įtraukti šei-

mas, kurios atsisakiusios specialio-
sios švietimo pagalbos. Projekto da-
lyviai – sutrikusio intelekto vaikai ir 
jaunuoliai bei jų šeimos nariai. 

Pirmajame projekto etape, birže-
lio 18–19 dienomis, neįgalūs jaunuo-
liai lankė dailės užsiėmimus vietos 
meno mokykloje. Į šiuos užsiėmi-
mus neįgaliuosius lydėjo tėveliai, 
broliai ir sesės ar socialiniai darbuo-
tojai. Dailės mokytojos J. Jasevičienė 
ir K. Noreikienė supažindino naujo-
kus su spalvų pasauliu – jie piešė 
akrilo dažais, kreidelėmis, pieštu-
kais, kūrė individualius ir kolektyvi-
nius darbus, kuriuose vaizdavo savo 
šeimos narius, augintinius, gamtos 
reiškinius. Antrą dieną mokytojai 
R. Vaickelionienė, A. ir V. Dumb-
liauskai supažindino neįgaliuosius 
su moliu, jo paruošimu ir savybė-
mis – jaunuoliai lipdė, kūrė iš molio 
gyvūnus, augalus, juos dekoravo. 
Daug teigiamų emocijų sukėlė mo-
kytojo Valdo pasiūlytas žaidimas: 
mesti molio gabalėlį per petį, o tada 
pažiūrėti, kokią formą jis įgavo, nu-
kritęs ant žemės. Per pertraukėles 
jaunuoliai apžiūrėjo meno mokyklos 
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klases, šios mokyklos mokinių dar-
bais, klausėsi fortepijono ir akorde-
ono skambėjimo. Laikas, praleistas 
su dailės ir muzikos pedagogais, su-
teikė mūsų ugdytiniams daug 
džiaugsmo, skatino kūrybiškumą, 
vaizduotę, lavino smulkiosios mo-
torikos įgūdžius. Tai buvo nuosta-
bios meno pasaulio pažinimo pamo-
kos, kurias lydėjo šiluma ir tarpusa-
vio supratimas. Šiuo metu jaunuolių 
darbai apipavidalinami ir degami 
krosnyje ruošiantis parodai „Mes 
esame“, skirtai žmonių su negalia 
dienai paminėti.

Antrajame projekto etape jau-
nuoliai, lydimi artimųjų, vyko į Me-
telių regioninį parką, kur šio parko 
darbuotoja E. Amšiejienė suteikė 
jiems žinių apie gamtą. Paskui išsi-
rengė į kelionę aplink Dusios ežerą, 
aplankė Kryžių bažnyčią, vaikščiojo 
pažintiniais gamtos takais, mokėsi 
atpažinti vaistažoles, sužinojo apie 
jų naudą sveikatai. Atlikę judėjimo 
užduotis ir pajutę judėjimo džiaugs-
mą gamtoje, visi susėdo prie bendro 
pietų stalo. Pasivaišinę, pabendravę, 
pasidžiaugę gamtos grožiu, kuris 
suteikė ramybės ir palaimos, sutvar-
kė aplinką ir sugrįžo į namus.

Džiaugiamės projektu ir nuošir-
džiai dėkojame visiems, kurie prisi-
dėjo prie jo įgyvendinimo.

Projekto tikslas – sudaryti sąly-
gas sutrikusio intelekto vaikams ir 
jaunuoliams susipažinti su savo 
krašto tradiciniais amatais, skatinti 
domėjimąsi prosenelių paveldu 
dalyvaujant edukacinėse progra-
mose. Juk Dzūkijoje, kaip niekur 
kitur Lietuvoje, išlikusi tradicinio 
gyvenimo būdo, saikingo ūkinin-
kavimo ir natūralios gamtos darna. 

Negalią turintys vaikai ir jau-
nuoliai, lydimi tėvų, mokytojų ir 
auklėtojų, lankėsi netoli Merkinės, 
Maksimonių kaime, įsikūrusioje so-
dyboje „Šilas“. Čia jie dalyvavo vie-
nos dienos edukacinėje programoje, 
kurią sudarė grikinės „babkos“ ke-
pimas ir ragavimas su arbata, žoly-
nų džiovinimo paslapčių ir naudos 
mūsų sveikatai pažinimas, šiaudi-
nukų rišimas. Mokymus vedė ir 
dienos užimtumą organizavo sody-
bos šeimininkė L. Saviščevienė.

Daug džiaugsmo ir teigiamų 
emocijų neįgalūs vaikai ir jaunuo-
liai patyrė rišdami žolynus ir šiau-

dus, ragaudami tradicinių savo 
krašto patiekalų. Tokios edukaci-
nės programas – vienas efektyviau-
sių būdų skatinant negalią turinčių 
žmonių savišvietą, saviraišką ir 
prisidėjimą įvairinant bei saugant 
Lietuvos paveldą ateities kartoms.

Džiaugiamės savivaldybės fi-
nansuotu projektu, nes išvyka į pu-
šų prieglobstyje dunksančią sody-
bą „Šilas“ mūsų ugdytiniams sutei-
kė savitų gydomųjų galių: teigia-
mų emocijų, atsipalaidavimo, dva-
sios harmonijos, stiprino tarpusa-
vio bendravimo įgūdžius, o 
edukaciniai tradicinių amatų užsi-
ėmimai skatino ir toliau domėtis 
prosenelių paveldu. 

Vaikų ir jaunuolių darbai, su-
kurti iš šiaudinukų, bus eksponuo-
jami parodoje „Mes esame“, skirtai 
žmonių su negalia dienai paminėti. 

Kai atgimsta tradiciniai amatai 
Projektą „Tradiciniai amatai Dzūkijoje“ finansavo rajono 
savivaldybė, skyrusi jam įgyvendinti 1490 litų. 

Edita Stanulienė
„Vilties“ bendrijos Lazdijų 

padalinio tarybos pirmininkė 

Prieš dvejus metus Europos soci-
aliniam fondui rengiant Socialinių 
paslaugų plėtros programą Žiemga-
los regionui paaiškėjo didžiausios 
socialinio sektoriaus problemos ir 
pagrindinės darbo kryptys. Žiemga-
los regiono gyventojai kaip trečią 
pagal svarbą socialinės srities pro-

blemą iškėlė paramos neįgaliesiems 
trūkumą. Todėl pagrindinis naujojo 
projekto siekis – suburti socialinių 
paslaugų teikėjus ir gerinti minėtų 
paslaugų kokybę Žiemgaloje ir Šiau-
rės Lietuvoje.

Kaip teigia projekto vadovė Ieva 
Zeifertė, šeimos, auginančios vaikus 

su negalia, turėtų būti ypač palaiko-
mos. Juk dažnai šiose šeimose vie-
nam iš tėvų tenka ištisą parą rūpintis 
neįgaliu vaiku. Jos neturi galimybių 
būti socialiai ir ekonomiškai akty-
vios, tačiau yra kelios paslaugos, ku-
rios labai padėtų pakeisti padėtį, jei-
gu būtų prieinamos. Todėl šis pro-
jektas skatins minėtas šeimas plėtoti 
savigalbos grupes, o Latvijos ir Lie-
tuvos socialinių paslaugų teikėjus 
keistis patirtimi, kaip teikti kuo ko-
kybiškesnes ir visapusiškesnes laiki-
nosios slaugos paslaugas.

Projekto partneris iš Lietuvos, 
Kretingos dienos veiklos centras, tei-
kia socialines paslaugas žmonėms 
su fizine ir psichikos negalia jau 
10 metų. Šiuo metu centro paslaugo-
mis kasdien naudojasi maždaug 
30 Kretingos rajono gyventojų. Pro-
jekto metu centro specialistai api-
bendrins savo patirtį ir parengs mo-

Su bendraminčiais iš Žiemgalos
Latvijos Žiemgalos planavimo regionas, bendradarbiaudamas su 
partneriais iš Lietuvos – Kretingos dienos veiklos centru ir Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Klaipėdos Viltis“ – 
pradėjo vykdyti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 
programos projektą ,,Bendradarbiavimo tinklas socialinėms 
paslaugoms, skirtoms neįgaliam Žiemgalos ir Šiaurės Lietuvos 
jaunimui, gerinti“. Projekto tikslas – plėtoti socialinių paslaugų 
kokybę šeimoms, auginančioms vaikus ir jaunuolius su fizine ar 
proto negalia, Žiemgaloje ir Šiaurės Lietuvoje. 
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kymo programą, kuri bus naudinga 
panašiose institucijose dirbantiems 
kolegoms iš Latvijos.

Kitas projekto partneris iš mūsų 
šalies – Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Klaipėdos 
Viltis“. Ši organizacija atstovauja 
uostamiesčio žmonėms su proto ne-
galia, jų šeimoms bei globėjams.

Projekto vadovaujantysis partne-
ris – Žiemgalos planavimo regionas 
iš Latvijos. Įstaigos administracija 
planuoja ir skatina subalansuotą 
Žiemgalos regiono plėtrą, bendra-
darbiauja su vietos savivaldybėmis ir 
valdžios institucijomis, detalizuoja ir 
rengia regioninius bei tarptautinius 
projektus. Projektą finansuoja Latvi-
jos ir Lietuvos bendradarbiavimo per 
sieną 2007–2013 metų programa. 

Vykdant projektą rugpjūčio 29–
31 dienomis 25 socialiniai darbuoto-
jai iš įvairių Klaipėdos ir Kretingos 
savivaldybių socialinių įstaigų susi-
pažino su Latvijoje veikiančia para-

mos sistema, lankėsi Jelgavos ir 
Bauskės savivaldybių socialinės pa-
ramos skyriuose, socialinių paslau-
gų įstaigose. 

O rugsėjo 10–19 dienomis Kėkš-
tuose (Kretingos rajonas) buvo su-
rengta socialinio bendradarbiavimo 
stovykla mažiau galimybių turin-
čiam jaunimui ,,Pienės pūkas“, ku-

rioje aktyviai dienas leido neįgalieji 
ir juos prižiūrintys socialiniai dar-
buotojai iš Kretingos dienos veiklos 
centro, ,,Klaipėdos Vilties“ bendrijos 
ir Žiemgalos regiono. Beje, jaunuo-
liams puikiai sekėsi bendrauti ir be 
vertėjų pagalbos.

„Klaipėdos Vilties“ bendrijos informacija

Unikalus kalnuotas Lenkijos 
kampelis, į kurį suvažiavo neįgalieji 
ir jų vadovai iš Lenkijos, Slovakijos, 
Slovėnijos, Čekijos ir Lietuvos, pui-
kiai tiko mokytis ekologiškai gyven-

ti, suvokti aplinkosaugos svarbą ir 
saugoti mus supančią gamtą. 

Visas devynias dienas projekto 
dalyviai noriai dalyvavo pačiose 
įvairiausiose veiklose: mokėsi kny-

gų rišimo, pynimo iš popieriaus, pa-
pjė mašė ir šiaudų rišimo technikų. 
Jie gamino dovanų maišelius ir dė-
žutes iš popieriaus, o iš antrinių (be-
je, pačių surinktų) žaliavų kūrė ori-
ginalius paveikslus. Be to, bandė jė-
gas sportinės varžybose, ieškojo sa-
vęs dramos ir šokio valandėlėse.

Laisvalaikis taip pat nenuvylė. 
Vykome į Zakopanės miestą, daug 
sužinojome apie jo kultūrą, istoriją, 
tradicijas. Aplankėme ir Tatrų nacio-
nalinį parką, kalnus.

Kiekvieną vakarą vyko smagios 
draugystės diskotekos, nacionaliniai 
vakarai, skirti Lenkijos, Slovakijos, 
Slovėnijos, Čekijos ir Lietuvos kultū-
rai, tradicijoms, kulinariniam pavel-
dui. O jaunuosius projekto dalyvius 
atlydėję pedagogai ir specialistai tu-
rėjo puikią galimybę susipažinti su 
savo šalims atstovaujančių neįgalių-
jų organizacijų veikla, perimti ge-
riausią patirtį. 

Bendrijos „Gargždų viltis“ neįga-
lusis jaunimas iki šiol neatsidžiau-
gia, kad taip šauniai leido laisvalaikį 
su bendraamžiais iš kitų šalių, įgijo 
naujų patirčių ir... draugų.

 „Gargždų vilties“ bendrijos 
informacija

Neužmirštamoji Zakopanė
2012 metais nuo birželio 24-osios iki liepos 2-osios Lenkijos 
kurorte Zakopanėje vyko tarptautinė jaunimo mainų programa 
„Susipažinkime“, kurioje Lietuvai atstovavo „Vilties“ bendrijos 
asocijuotasis narys – sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Gargždų viltis“.
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Paimkite laikrodį, ant jo korpuso 
ties konkrečia valanda priklijuokite 
tuo metu vykstančios veiklos komuni-
kacinį simbolį, siužetinį paveikslėlį ar 
nuotrauką. Išimkite sekundžių, minu-
čių rodykles, nes vaiką ar jaunuolį gali 
klaidinti jų gausa. Pradėdami mokyti 

klijuokite didelius simbolius, paveiks-
lėlius ar nuotraukas ir mažus skaitme-
nis. Žiūrėdamas į adaptuotą laikrodį 
vaikas ar jaunuolis turės galimybę 
perprasti savo dienotvarkę, pratinsis 
jos laikytis. Palaipsniui galite didinti 
skaitmenis, mokydami neįgaliuosius 
pažinti juos, sieti laiką su veikla.

Ugdymo priemonės aprašymas

Adaptuotas laikrodį, skirtą intelek-
to, įvairiapusių ir kitų raidos sutriki-
mų turintiems vaikams bei jaunuo-
liams, sudaro: sieninis laikrodis, vei-
klą vaizduojantys komunikaciniai 
simboliai, siužetiniai paveikslėliai ar 
nuotraukos. Priemonės tikslai:

• formuoti laiko suvokimą, mo ky ti(-
is) pažinti valandas;

• mokyti(-is) suvokti dienos struktūrą;
• mokyti(-is) planuoti dieną, orien-

tuotis laike;
• lavinti akių ir rankos koordinaciją.

Laikrodžiu gali naudotis ugdyti-
niai, kurie suvokia paveikslėlį, mokosi 
rasti ar jau randa trumpąją rodyklę, 
pažįsta skaitmenis. Trumpoji laikro-
džio rodyklė nurodo konkrečią valan-
dą bei tuo metu vykstančią veiklą. 
Mokant(-is) svarbu kasdien laikytis 
adaptuotame laikrodyje vaizduoja-
mos dienotvarkės, aptarti vykstančias 
veiklas, motyvuoti konkrečiu skatini-
mu, kurti žaismingas situacijas.

Išradingas pedagogas ar tėvelis ga-
li pasigaminti panašų mokomąjį lai-
krodį bei adaptuoti žaislinį, sukurti 
kitų panašių priemonių.

Priemonę parengė E. Bužavienė
Vilniaus ,,Vilties‘‘ specialiosios mokyk-

los daugiafunkcinio centro lavinamosios 
klasės mokytoja, vyriausioji specialioji 

pedagogė, logopedė

PAPRASTUTĖS UGDYMO PRIEMONĖS

Adaptuotas laikrodis
Neretai vaikui ar jaunuoliui, turinčiam intelekto, įvairiapusių ar kitos 
raidos sutrikimų, sunku orientuotis laike, išmokti skaitmenis, pažinti 
laikrodį. Noriu Jums pateikti kelis paprastus patarimus, kaip 
pritaikyti sieninį laikrodį pažintinėms reikmėms. 

Viskas prasidėjo, kai ilgametė šios 
bendrijos narė parašė laišką į vietos 
laikraščio „Druskonis“ redakciją, ku-
riame skundėsi, kad ją įskaudino vie-
nos Druskininkų neįgaliųjų ugdymo 
įstaigos darbuotojos ir kelios tos pa-
čios įstaigos lankytojų mamos. Mergi-
nos žodžiais, šios mamos, atėjusios 
pasiimti savo vaikų, šaipėsi iš jos, taip 
pat iš kitų dviejų įstaigą lankančių 
merginų, o darbuotojos jų nesudrau-
dė. Neįgalioji dėl to pasijuto paže-
minta ir panoro padėtį paviešinti.

Kadangi Druskininkuose ne tiek 
daug neįgaliesiems skirtų įstaigų, ne-
sunku suprasti, kad visi, kam tai bu-
vo aktualu, kaipmat sumojo, apie ką 
laiške kalbama. Ir laikraštyje pasirodė 
kita nuomonė, kurią išreiškė „Druski-

ninkų Vilties“ bendrijos pirmininkė 
Loreta Sadauskienė: esą laiško autorė 
viską išsigalvojo, nes pati yra konflik-
tiška ir linkusi elgtis spontaniškai.

Beje, neįgali mergina, prakalbusi 
apie, jos manymu, netinkamą kai ku-
rių mamų elgesį ugdymo įstaigoje, 
užsukusi į redakciją guodėsi, jog bu-
vo dėl to pasmerkta darbuotojų ir 
verčiama atsisakyti savo žodžių. 

„Druskonio“ redakcijos paprašyta 
pakomentuoti šį konfliktą, „Vilties“ 
bendrijos tarybos narė, registruota lo-
bistė prie Vyriausiosios tarnybinės 
etikos komisijos Dalia Mikalauskaitė 
teigė, kad reikia tik pasidžiaugti, jog 
sutrikusio intelekto žmogus sugebėjo 
suprantamai išreikšti nuomonę ir rū-
pestį dėl savo padėties, kuri jam pasi-

rodė nepriimtina ir nemaloni jo žmo-
giškojo orumo požiūriu. Ir neužmirš-
ti, kad svarbiausia sutrikusio intelek-
to žmones globojančių organizacijų 
pareiga – suprasti šiuos žmones, 
jiems padėti ir kompetentingai elgtis 
visose dėl negalios kylančiose situaci-
jose, nes negalime iš neįgaliųjų reika-
lauti mums parankaus elgesio.

Kiek žinoma žurnalo „Viltis“ re-
dakcijai, D. Mikalauskaitė buvo susi-
tikusi su „Druskininkų Vilties“ ben-
drijos nariais, aiškinosi padėtį ir siūlė 
konflikto sprendimo kelius. Tiesa, 
šiuo atveju ne tiek svarbu, kas buvo 
minėtame susitikime pasakyta, kiek 
tai, kaip toliau klostysis laišką para-
šiusios merginos, jos lankomos ugdy-
mo įstaigos darbuotojų ir bendruo-
menės santykiai. Jeigu viršų paims 
įžeistos ambicijos, perdėtos emocijos 
ir žūtbūtinis noras įrodyti savo tiesą, 
neįgaliųjų mokymo atstovauti sau ke-
lyje bus žengtas žingsnis atgal. O gal 
vis dėlto geriau žvelgti ir eiti į priekį? 
Išsiaiškinti sau ir paaiškinti neįgaliai 
merginai, kodėl susiklostė padėtis, 
pasibaigusi konfliktu, ir kokios abi-
pusės naudos visiems galima tikėtis 
šį konfliktą išsprendus.

Žurnalo rengėjai

Konfliktas įvyko. Kas toliau?
„Vilties“ bendrija jau kurį laiką rengia neįgaliesiems, turintiems 
raidos sutrikimų, atstovavimo sau mokymus. Kitaip tariant, 
moko juos susidaryti nuomonę apie tai, kas su jais vyksta, ir ją 
reikšti. Bet ar išties jiems pavyksta tinkamai tai padaryti, o 
mums išklausyti ir... išgirsti? Kad ir vieniems, ir kitiems dar 
daug reikia mokytis, parodė vasaros pabaigoje įsižiebęs 
konfliktas „Druskininkų Vilties“ bendrijoje.
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Išeina vasara

gamtą
Pakelk akis, 
Nusišypsok... 
Širdis suvirpo... 
Nebijok! 
Ištieski ranką… 
Eikš ir tu! 
Juk aš širdy 
Toks pats kaip Tu !

Kapčiamiesčio Emilijos Pliate-
rytės muziejuje visą mėnesį veikė 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ narės 
Arūnės Stacevičiūtės nuotraukų 
paroda „Žvilgsnis į gamtą“. Sveiki-
name autorę, kurios kūrybinius 
ieškojimus ir atradimus vainikavo 
sėkmingas debiutas. Linkime, kad 
ir toliau nuo jos pagaulaus žvilgs-
nio nepraslystų tėviškės gamtos 
virpulingas grožis.

Žurnalo rengėjų informacija

Savitas žvilgsnis į

Kažko per tyliai 
Išeina vasara,
Nuleidus galvą,
Tuščiais delnais.
Palaiminusi sodus,
Miškus, grūdų aruodus.
Taip paskubom dar išbučiavusi
Raudonai šermukšnius.
Išeina vasara...
Palydima žiogų,
Ankstyvų sutemų.
Be graudulio
Jau išlydėjusi gandrus.
Jos margas rūbas
Dar paskutinį kartą
Pražydo astruose,
Kurie rytoj
Pirmokų rankose kvepės.
Išeina vasara...
Išeina...

Bendrijos „Viltis“ narės  
Indrės Uginčienės kūryba

Įgyvendinus projektą „Vilniaus vaikų invalidų ugdymo  
centro „Viltis“ infrastruktūros plėtra ir modernizavimas“,  
pasikeitė ugdymo centro „Viltis“ pavadinimas. Nuo šiol mūsų 
ugdymo įstaiga vadinsis Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-
daugiafunkcinis centras.

2012 m. rugsėjo 1-ąją galėjome pasakyti, kad Vilniaus „Vilties“ spe-
cialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra naujo tipo mokykla, ku-
rioje kiekvienas lankytojas gali ne tik mokytis, bet ir kurti bei jaustis 
reikalingas.

Šiais mokslo metais „Vilties“ specialiojoje mokykloje veikia viena 
ikimokyklinio ugdymo grupė ir devynios lavinamosios klasės. Nuo 
2011 metų rugsėjo duris atvėrė dienos socialinės globos skyrius, kuria-
me vykdomas suaugusiųjų užimtumas ir popamokinė vaikų dienos 
socialinė globa.

Mūsų mokyklos 2012–2013 metų ugdymo planas reglamentuoja in-
dividualizuotų pradinio, pagrindinio ir socialinių įgūdžių (darbinio) 
ugdymo programų, skirtų mokiniams, turintiems vidutinių, didelių ir 
labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, įgyvendinimą. Čia vaikai 
mokosi bendrauti, lavina savo judesius ir įgyja taip jiems reikalingų ži-
nių, pažintinių, socialinių ir emocinių įgūdžių pagal savo gebėjimus ir 
poreikius. Mokykloje bei klasėse sukurta aplinka padeda ne tik lavinti 
ir ugdyti vaiką, bet ir tampa jo gebėjimų, asmenybės ir charakterio for-
mavimo pamatu. Ypač tai jaučiasi dabar, kai pasibaigė mokyklos pasta-
to renovacija ir pasikeitė ne tik jo išorė, bet ir vidus. Naujos erdvės, ka-
binetai skatina kiekvieną lankytoją ir darbuotoją jaustis saugiai ir siekti, 
kad ugdymas tenkintų kiekvieno mokinio specialiuosius poreikius, 
nepriklausomai nuo jo gebėjimų, lyties, gyvenamosios vietos, tautybės 
ar socialinės padėties.

„Vilties“ specialiojoje mokykloje vykdomas ugdymo procesas yra 
dinamiškas ir priklauso nuo mokinio turimų įgūdžių bei poreikių, mo-
kytojo kompetencijų, pritaikytos aplinkos, naudojamų ugdymo prie-
monių, kompensacinės technikos ir technologijų.

Užbaigus mokyklos pastato renovaciją, mokyklos bendruomenė 
džiaugiasi nauja bendrąja erdve – holu, kuris yra dorinio ugdymo ben-
drųjų veiklų, renginių, pramogų vieta. Vieta, kurioje mūsų mokyklos 
mokiniai ir socialinio skyriaus lankytojai kiekvieną dieną gali ne tik 
kartu pabūti, bet ir pajusti vieni kitų nuotaikas, pasidalyti pasisekimais, 
džiaugsmais, o kartais ir nesėkmėmis.

Naujai įrengti muzikos, dailės, keramikos, technologijų, informaci-
nių technologijų, sensorikos kabinetai pakeitė ugdymo procesą mokyk-
loje. Išvardytų dalykų bendrosios veiklos, neformalaus švietimo būre-
lių užsiėmimai vyksta naujai įrengtuose kabinetuose. Jie aprūpinti spe-
cialiosiomis priemonėmis, aparatūra, specialiąja technika, o tai suteikia 
galimybę kiekvienam individualius gebėjimus turinčiam mokiniui 
veikti, kurti, „atrasti“ savo gebėjimus ir pasidžiaugti gautais rezultatais 
kartu su mokyklos bendruomene. 

Muzikos kabinete naudojamos garso kokybės standartus atitinkan-
čios priemonės ir muzikos instrumentai, pritaikyti kiekvieno mokinio 
ar socialinės globos skyriaus lankytojo galimybėms, padeda puoselėti 
prigimtinį mokinių muzikalumą ir plėtoti emocijų bei jausmų raišką.

Erdviame dailės kabinete mokiniai skatinami domėtis piešimo pro-
cesu, kūrybine savo ir draugų veikla. Keramikos kabinete jie tyrinėja 
molį, susipažįsta su jo savybėmis, mėgina pasitelkę jį atkartoti aplinkoje 
esančių daiktų formas. Vėliau sukurtus darbus išdega degimo krosnyje 
ir puošia jais mokyklos aplinką, rengia parodas, dovanoja draugams.

Technologijų kabinete organizuotų veiklų metu vaikai mokosi 
praktinių kasdienių gyvenimo įgūdžių, elementarių buities darbų. Ka-
bineto lankytojai bando skalbti skalbimo mašina, naudotis indų plovyk-
le, siurbti kilimą dulkių siurbliu. Viena iš vaikų mėgstamiausių veiklų – 
maisto gaminimas, kurį palengvina ir paįvairina kabinete esanti šiuolai-
kinė virtuvės įranga. Taigi mūsų ugdytiniai mokosi ne tik pasišildyti 
maistą mikrobangų krosnelėje, bet ir išsivirti arbatos, iškepti sausainių, 
išspausti vaisių sulčių, pasigaminti mišrainės bei kitų patiekalų. 

Ugdymo proceso organizavimo 
naujovės 2012–2013 metais

Infor-
macinių tech-
nologijų kabinete esanti 
nauja kompiuterinė įranga su 
specialiaisiais priedais ir interaktyvi len-
ta ne tik pagerina mokinių ir mokytojų darbo są-
lygas, bet ir suteikia galimybę pirmiesiems įgyti geresnių 
kompiuterinių įgūdžių. Tai ypač aktualu mokiniams, turintiems 
žymių judesio ir padėties bei kitų neurologinių sutrikimų, nes tokiu 
būdu išauga jų galimybės veikti, o tuo pačiu ir savivertė.

Sensorikos kabinete vyksta neformalus švietimas – sensorinis vai-
kų, turinčių žymių ir labai žymių kompleksinių sutrikimų, ugdymas. 
Kabinete esančios specialiosios priemonės (spalvų skydas, šviečiantys 
kamuoliai, garso ir vaizdo aparatūra, interaktyvi lenta) padeda lavinti 
sensorinius pojūčius. Pagal sudarytą grafiką šiame kabinete vyksta ir 
kineziterapinė veikla ikimokyklinio amžiaus vaikams, ergoterapijos už-
siėmimai visiems mokyklos mokiniams. Ergoterapijos veiklų metu, pa-
sitelkus specialiąsias priemones, lavinama smulkioji motorika, todėl 
vaikai greičiau išmoksta savarankiškai valgyti, apsirengti, naudotis 
įvairiais daiktais. 

Mokykloje įrengtos nuovažos, mobilieji keltuvai suteikia kiekvie-
nam mokiniui galimybę „išeiti“ iš savo klasės ir dalyvauti naujai įreng-
tų kabinetų erdvėje organizuojamoje veikloje. Tokiu būdu vaikai geriau 
pažįsta mokyklos aplinką,  mokosi „veikti, kurti“ kitoje, jiems mažiau 
žinomoje jos dalyje.

Visiems mokyklos mokiniams teikiama specialioji pedagoginė pa-
galba, vyksta individualios specialiosios, logopedinės ir gydomosios 
kūno kultūros pratybos. Pastarosioms pritaikyta naujai įrengta sporto 
salė, kurioje sukaupta moderni kompensacinė technika (įvairūs treni-
ruokliai, sąnario aparatas, bėginiai keltuvai, stovynės), įrengtas kamuo-
liukų baseinas. Minėtos priemonės lavina stambiąją ir smulkiąją moto-
riką, sutrikusias funkcijas.

Esant geroms oro sąlygoms kūno kultūros bendrosios ir gydomo-
sios gimnastikos specialiosios veiklos vyksta lauke, naujai įrengtoje 
sporto aikštelėje. Šios aikštelės paviršius padengtas minkšta danga, to-
dėl visi sportuojantieji jaučiasi saugiai, nebijo paslysti ar nugriūti. Joje ir 
vaikai, ir socialinės globos skyriaus lankytojai gali žaisti įvairius sporti-
nius bei judriuosius žaidimus. Be to, tokiu būdu ugdomi bendravimo 
įgūdžiai, skatinamos teigiamos emocijos ir gera nuotaika. 

Naujai įrengtuose kabinetuose mokinių gebėjimus ugdo ne tik įvai-
rių sričių mokytojai: klasių ir specialieji pedagogai, logopedai, neforma-
laus švietimo mokytojai, bet ir dienos socialinės globos specialieji dar-
buotojai, pedagogai. 

Vilniaus „Vilties“ specialioje mokykloje-daugiafunkciniame centre 
vyrauja nuostata, kad kiekvienas mokinys yra unikalus ir ugdymas turi 
vykti pagal jo gebėjimus bei poreikius. Pasibaigus pastato renovacijos 
projektui, kiekvienas mokinys gauna reikiamą pagalbą ir paramą, turi 
galimybę dalyvauti veiklose, bendrauti su bendraamžiais, mokytojais.

Skirtingų gebėjimų ugdytiniai kiekvienam iš mūsų primena, kad 
nors mus supančią aplinką mes suvokiame skirtingai, tačiau gyvename 
vieni šalia kitų tame pačiame pasaulyje. Tai, ką mes darome, ką veikia-
me, kaip jaučiamės, turi įtakos ir kitiems žmonėms, esantiems šalia. 
Mes visi esame bendruomenės nariai, visi turime teisių bei pareigų ir 
turime jausti atsakomybę sau ir kitiems.

Valerija Liaudanskienė 
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro 

pavaduotoja ugdymui 
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Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ ir 
kompaktinė plokštelė „Obuoliukai su 
megztukais“

Vakaro žvaigždelė – tai paprasta žvaigždelė, kuri šviečia 
danguje ir mirksi vaikučiams akelėmis. Tačiau kartais ji pavirs-
ta mergele ir, atkeliavusi į žemę, seka vaikams pasakas, dainuo-
ja daineles. Be to, padeda savo draugams leisti žurnaliuką „Va-
karo žvaigždelė“ su priedu – kompaktine plokštele, kurią klau-
sant skamba dainelės, jų garso takeliai, Vakaro žvaigždelės pa-
sakėlė ir istorija ir Senojo Testamento.

Žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ rudens numeryje skaitytojai 
sužinos, kas yra valia ir kaip ją ugdyti, kodėl neverta skleisti 
paskalų ir kaip savo dieną praleidžia kariūnai. Žvaigždutė Bal-
toji nykštukė papasakos apie savo atostogas kosmose. Pasiro-
do, Marsas pelnytai vadinamas „raudonąja 
planeta“, nes žiūrint iš Žemės plika akimi jis 
atrodo kaip šviesi rausvos spalvos žvaigždė. 
Marse stūkso aukščiausias Saulės sistemoje 
kalnas Olimpas, kuris vis dar yra vulkaniškai 
aktyvus. Skaitytojų taip pat laukia nuostabi 
Vilmos Varkulevičienės pasaka apie džiaugs-
mą ir jo nepaprastas sėklytes. Ar mes pastebi-
me jas kasdienybėje? Kiekvienas, perskaitęs 
šią pasaką, pasitikrins savo kišenes – gal kar-
tais ir ten gyvena džiaugsmo kibirkštėlės?

Skaitydami žurnalą sužinosite daug įdo-
maus apie „spalvų muziką“ ir pirmojo Lietu-
voje „Spalvų orkestro“ įkūrėjus bei muzikan-
tus. „Vakaro žvaigždelė“ supažindins jus su 
Saulute Grigaite, kuriai groti pianinu padeda 
būtent spalvotos natos ir ant pianino klavišų 
užklijuoti spalvoti rutuliukai.

Vidiniuose žurnalo puslapiuose vaikučių 
laukia „Muzikinės bendravimo pamo-
kos“ – gražiai iliustruotos keturios dainelės 
su natomis. Taip pat jaunieji skaitytojai galės 
spręsti žurnale pateiktus galvosūkius, įvairias 
užduotis bei pasigaminti iš obuolių „Rudens 
pagalvėlių“. 

„Vakaro žvaigždelė“ 
smalsiems vaikeliams

Žurnalas „Vakaro žvaigždelė“ gimė iš didelio noro sėti gerumo grūdelius vaikų 
širdelėse. Pasakomis, dainelėmis, įvairiomis užduotėlėmis ir nuoširdžiais 
pasakojimais bandome jiems skiepyti teisingas nuostatas į tarpusavio 
santykius, tiesą ir melą, pyktį ir atleidimą bei daugybę kitų juos dominančių 
dalykų. Susipažinkite su naujausiu žurnalo numeriu (2012-ųjų ruduo Nr. 16).

Žurnalą 
„Vakaro Žvaigždelė“ 
galima įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose bei 
Lietuvos spaudos kioskuose.

„Vilties“ žurnalo skaitytojams „Vakaro žvaigždelė“ dovanoja  
dainelę „Meilė kantri“ ir kviečia klausytis radijo laidų vaikams ir visai šeimai 
„Vakaro žvaigždelė“ (šeštadieniais nuo 19.30 iki 20.00 per „Žinių radiją“ bei 
internetu www.vaikuradijas.lt sekmadieniais nuo 19.00).

Plačiau apie projektą „Vakaro žvaigždelė“ galite sužinoti  
www.zvaigzdele.lt.


