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Draugijų patirtis 
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Olios Maciulevičiūtės nuotr. 

Naujoms 
veikloms 
būtinas 

savivaldybės 
pritarimas

Dar vienas Lietuvos neį-
galiųjų draugijos (LND) 
organizuotas susitiki-
mas su regionuose dir-
bančiais neįgaliųjų orga-
nizacijų vadovais įvyko 
Alytaus apskrityje. Čia 
padiskutuoti ir pasidaly-
ti patirtimi įgyvendinant 
Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projek-
tus susirinko apskrities 
neįgaliųjų draugijų pir-
mininkai. Juos vienija ne 
tik bendra veikla, siekiai, 
bet ir panašūs rūpesčiai, 
nerimas dėl ateities. Su-
sirinkę pirmininkai ne 
tik diskutavo tarpusavy-
je, bet ir gavo naudingų 
LND atstovų – pirmininko 
Zigmanto Jančauskio ir 
koordinatorės Saulės Vė-
jelienės – patarimų.

Profesinė reabilitacija  
nuo šiol – tik silpniausiems 

Nuo balandžio 1-osios įsi-
galiojo naujos profesi-
nės reabilitacijos taisyk- 
lės. Pagal jas mažiau ne-
įgaliųjų bus nukreipia-
ma į profesinės reabilita-
cijos programas, o siųs į 
šią programą teritorinė 
darbo birža. Be to, maži-
namas vienos dienos da-
lyvavimo profesinės re-
abilitacijos programoje 
paslaugų įkainis. 

Didesnis finansavimas 
nelygu daugiau veiklų
Sužinant apie didesnį vienos 

ar kitos neįgaliųjų draugijos gau-
tą finansavimą pagrįstai vilia-
masi, jog organizacija išplės tei-
kiamų paslaugų skaičių, į veik- 
lą įtrauks dar daugiau neįgalių-
jų. Deja, taip yra ne visada. Ben-
draujant su įvairiose savivaldy-

bėse įsikūrusių draugijų pirmi-
ninkais susidaro įspūdis, jog vie-
tos valdžia palankiau vertina tas 
paslaugas, kurias teikiant organi-
zacija jau turi patirtį, mat numa-
tytoms naujoms veikloms daž-
nai papildomų lėšų neskiriama. 
Žinoma, taip yra ir dėl riboto fi-
nansavimo – neretai skiriamų pi-
nigų vos pakanka tęsti veiklas, 
tad apie naujas belieka pasvajoti.

Tačiau yra ir kitokių pavyz-
džių. Pasak Alytaus miesto ne-
įgaliųjų draugijos pirmininkės 
Jūratės Kamičaitienės, šiemet 
jos vadovaujama organizacija 
bei jai priklausantys neįgalieji 
galės džiaugtis nauja paslauga – 
kineziterapija. Pernai jai nebuvo 
skirta finansavimo ir šios veiklos 
teko atsisakyti. Matydama žmo-
nių norą gyventi aktyviau, pir-
mininkė neatsisakė savo suma-
nymo ir minėtą veiklą įtraukė ir 
į šių metų paraišką. Laimei, ver-
tinimo komisija šįkart nesuabe-
jojo jos reikalingumu.

O štai Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė Onutė 
Černiauskienė organizacijos na-
rių nepradžiugins naujienomis. 
Nors į projekto paraišką buvo 
įtraukta rajono neįgaliesiems la-
bai reikalinga kirpėjo paslauga, 

Sprendimą priims  
darbo birža

Kad reikia tobulinti profesi-
nės reabilitacijos tvarką, buvo 
kalbama jau seniai. Itin griežtai 
savo kritiką esamai padėčiai iš-
sakė Valstybės kontrolė. 

Jau praeitų metų liepos mė-
nesį Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija ėmėsi svarstyti ga-

limus pokyčius profesinės reabi-
litacijos sistemoje ir gruodį pa-
teikė siūlymus. Vienas didžiau-
sių pasikeitimų – kitokia profesi-
nės reabilitacijos poreikio nusta-
tymo tvarka: neįgalusis, norėda-
mas dalyvauti profesinės reabi-
litacijos programoje, turi pateik-
ti prašymą teritorinei darbo bir-
žai. Ji, įvertinusi profesinius kri-
terijus ir asmens motyvaciją bei 
pasiryžimą sugrįžti į profesinį 
gyvenimą, siųs į Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybą 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos (toliau – NDNT) 
nustatyti profesinės reabilitaci-
jos paslaugų poreikį. Teritori-
nė darbo birža, atsižvelgdama į 
NDNT išvadą dėl poreikio, pri-
ims sprendimą dėl neįgaliojo da-
lyvavimo profesinės reabilitaci-
jos programoje. 

Taip pat profesinės reabili-
tacijos poreikis bus vertinamas 

kai asmuo pirmą kartą kreipsis 
į NDNT darbingumo lygiui nu-
statyti. Tokiu atveju nereikės dar-
bo biržos siuntimo. Asmenų, ku-
riems pirmą kartą bus nustaty-
tas darbingumo lygis, siuntimas 
į profesinės reabilitacijos progra-
mą bus laikomas prioritetu. 

Pateks tik sunkiausios 
negalios asmenys

Dar viena naujiena – profesi-
nės reabilitacijos programoje gali 
dalyvauti neįgalusis, jeigu jo dar-
bingumo lygis yra 0–45 proc. As-
menys, turintys lengvą neįgalu-
mo lygį arba 50–55 proc. darbin-
gumo lygį, bus siunčiami į for-
maliojo profesinio mokymo pro-
gramas, t.y. mokysis kartu su ne-
turinčiais negalios. 

Taip pat labai svarbus pa-
keitimas – mažinamas vienos 

Neįgaliųjų problemos – 
kasdienėje darbotvarkėje 

Neįgaliųjų reikalų tarybos na-
riai su viceministre A.Bajoriene 
susitiko ne pirmą kartą. Ji daly-
vavo LND pirmininko Zigman-
to Jančauskio susitikime su Sei-
mo Socialinių reikalų ir darbo ko-
miteto pirmininke Kristina Miški-
niene, domėjosi neįgaliųjų Prem-
jerui pateiktomis problemomis, 
gilinosi į pristatomas specialiųjų 
poreikių nustatymo permainas. 
Tačiau dialogo, kuriame Neįga-
liųjų reikalų tarybos nariai būtų 
jai atvirai išsakę savo rūpesčius, 
dar nebuvo. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mente surengtame susitikime 
daugelio dalykų viceministrei 
kartoti jau nebereikėjo ne tik dėl 
jos aktyvaus domėjimosi šios so-
cialinės žmonių grupės reika-
lais, bet ir todėl, kad į ministe-
riją A.Bajorienė atėjo iš neįgalie-
siems labai artimos srities – darbo 

Neįgalieji pereina prie 
konstruktyvių pasiūlymų

Socialinės apsaugos ir 
darbo viceministrė Ange- 
lė Bajorienė susitiko su 
Neįgaliųjų reikalų tarybos 
nariais. Neįgaliųjų reika-
lų departamente sureng-
tame susitikime aptartos 
aktualios neįgaliųjų socia- 
linės integracijos proble-
mos, tartasi dėl konstruk-
tyvių jų sprendimų.

globos namuose, tad jau ne kar-
tą sprendė jiems svarbias proble-
mas, žino jų specifiką. 

Patikinusi neįgaliuosius, kad 
jų rūpesčiai – kasdienėje vicemi-
nistrės darbotvarkėje, A.Bajorienė 
pasidžiaugė, kad gana sėkmingai 
į socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je koordinavimą įsitraukė savi-
valdybės, o neįgaliųjų specialiuo-
sius poreikius rengiamasi pradė-
ti vertinti pagal pasaulyje išban-
dytus ir pasiteisinusius meto-
dus (atsižvelgiant ne tik į medi-
cininius, bet ir į socialinius veiks-
nius). Drąsindama neįgaliuosius 
atviram dialogui, viceministrė ra-
gino juos konkrečiai ir dalykiškai 
formuluoti savo lūkesčius, siū-

lyti pagrįstus ir argumentuotus 
sprendimus. 

Tikslines išmokas pasiūlyta 
grąžinti palaipsniui

Tikslinių slaugos bei priežiū-
ros (pagalbos) kompensacijų su-
mažinimas – viena aktualiausių, 
iki šiol rūpestį neįgaliesiems ke-
lianti problema. Neįgaliųjų aso-
ciacijų vadovai ne kartą apie tai 
kalbėjo susitikimuose su įvai-
riais valdžios atstovais. Kadan-
gi jokių pokyčių iki šiol nesu-
laukta, susitikime su viceminis-
tre A.Bajoriene šis rūpestis dar 
kartą įvardytas kaip vienas pri-
oritetinių. 

Susitikime su Neįgaliųjų tarybos nariais dalyvavo socialinės apsaugos ir 
darbo viceministrė Angelė Bajorienė (viduryje), ministerijos Lygių galimybių 
skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė (dešinėje) ir Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktorė Genovaitė Paliušienė (kairėje). 

(nukelta į 5 psl.)
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Aldonos Milieškienės nuotr. 

Druskininkų ir Alytaus rajono neįgaliųjų draugijų vadovai Raimundas Te-
nenis ir Dalia Benkauskienė (viduryje) pasidalijo patirtimi. 



Neįgaliųjų draugijos: veikla, problemos, pasiekimai

Fanatizmas – aklas vergavimas savo įsitikinimams, 
žiaurumas kitatikių atžvilgiu. Fanatikas – nekritiškas, 
beatodairiškai tikįs kokios nors idėjos, reikalo, doktrinos 
teisingumu asmuo. Fanatizmas susijęs su netolerancija, 
nepakantumu kitaip mąstantiems, dogmatizmu. Pati di-
džiausia klaida – laikyti save visur ir visada absoliučiai 
neklystančiu. Kategoriškai mąstydami, aklai gindami 
savo nuomonę, turime daug šansų suklysti, apsijuokti. 
Žymus britų mokslininkas Lordas Kelvinas 1895 metais 
tvirtai pareiškė: ,,Sunkesnės už orą skraidančios maši-
nos yra neįmanomos.“ Nobelio fizikos premijos laure-
atas Robertas Milikanas 1923 metais pareiškė: ,,Nepa-
našu, kad žmogus kada nors galėtų panaudoti atomo 
galią.“ Juokinga? Labai!

Monopolis tiesai labai pavojingas. Jis daro žmogų 
žiaurų.Tačiau jis ir patogus – leidžia nemąstyti. Vins-
tonas Čerčilis rašė: ,,Fanatikas yra tas, kuris negali pa-
keisti mąstysenos ir tikslo.“ Fanatikas turi tikslą, jo sie-
kia, bet niekada nesusimąsto, ar to jam iš tikrųjų reikia. 
O ar to reikia kitiems, jam net į galvą neateina paklaus-
ti. Turėti gyvenimo tikslų ir svajonių žmogui būtina. Jie 
yra veiklos katalizatoriai. Tačiau būtina suprasti, kad 
visi mūsų norai gali ir neišsipildyti, o svajonės ir likti 
tik svajonėmis. Planus reikia kurti protingai. Pasikeitus 
gyvenimo aplinkybėms, sušlubavus sveikatai, juos bū-
tina peržiūrėti, keisti. 

Fanatikai su didele energija daro tai, ką, jų giliu įsi-
tikinimu, darytų ir pats Dievas. Kiek kraujo, ašarų ir 
skausmo jie suteikė visuose žmonijos istorijos etapuo-
se! Religinis, politinis, buitinis, vartojimo fanatizmas yra 
tikra nelaimė. Viduramžiais, ypač Vakarų Europoje, in-
kvizitoriai nukankino ir nužudė apie 12 mln. žmonių. 
Šiandien visi pastebime, kad mūsų krašte daugiausiai 
pagarbos ir meilės nusipelno tolerantiški, atlaidūs, ma-
žutėlius mylintys dvasininkai. Davatkų nemėgsta visi, 
pirmiausia – patys kunigai. Ir Šventame Rašte sakoma: 
,,Nebūk per daug teisus ir nebūk per daug išmintingas, 
kad nepražudytumei savęs.“ (Ekleziastas 7:16) 

Gyvename XXI a., tačiau fanatizmo apraiškų mato-
me labai daug ir šiandien. Pavasario saulės spinduliai 
plonina Kuršių marių ledą, jis eižėja, lytys stojasi pies-
tu, o narsieji poledinės žūklės mėgėjai, rizikuodami gy-
vybe, eina, lipa, tartum tikėtųsi sugauti ne stintą ar eše-
rioką, o viso gyvenimo didžiausią svajonę. Tai vienas iš 
daugelio buitinio fanatizmo pavyzdžių.

Upeliais liejasi kraujas Azijos žemyne, Afrikoje. Eu-
ropiečiams net sunku suprasti, koks šėtonas verčia iki 
paskutinio kraujo lašo kautis musulmonus sunitus ir 
musulmonus šiitus. Sprogmenimis patobulinti pasau-
lį fanatikai stengiasi jau ne vieną šimtmetį. Kitų būdų 
gerinti pasaulį jie nežino. Ir nieko nuostabaus – jie juk 
fanatikai. 

Su fanatikais bendrauti nėra malonu. Oskaras Vail-
das yra pastebėjęs, kad šlykščiausias yra fanatikų nuo-
širdumas. Toks karštai, aistringai kalba apie tau visai ne-
įdomius dalykus. Tai tarsi kurčias oratorius, kuris nie-
kados negali pakeisti temos. 

Tačiau ne visada fanatizmas blogas. Yra kūrybinis 
fanatizmas, paprasčiau sakant, atkaklumas, kurio dėka 
mes įveikiame ir pačias didžiausias kliūtis. Amerikiečių 
išradėjas Tomas Edisonas užpatentavo daugiau kaip 
tūkstantį išradimų. 1879 metais jis išrado kaitrinę lem-
putę. Siekdamas gerų rezultatų išradėjas savo kūdikį 
tobulino beveik šimtą kartų. Jau vėliau jis rašė: ,,Mūsų 
didžiausia silpnybė – nepakankamas atkaklumas. Jei 
nori, kad pasisektų – visuomet bandyk dar vieną kartą.“

Daug gražių kūrybinio fanatizmo pavyzdžių mato-
me neįgalių žmonių veikloje. Su stebinančiu atkaklumu 
jie pratinasi prie techninės pagalbos priemonių, stulbi-
nančią kantrybę rodo kurdami rankų darbus, galynėda-
miesi su savo negaliomis. Labai norėtųsi, kad iš mūsų 
gyvenimo išnyktų bukas, nieko pozityvaus neduodan-
tis fanatizmas ir kuo daugiau žmonių pajustų atkaklaus, 
kūrybinio darbo džiaugsmą.

Fanatizmas ir 
atkaklumas

Rietavas:

Jų dvasinė stiprybė nugali 
fizinę negalią 

Į Rietavo savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos, prieš 
17 metų įkurtos buvusios 
pedagogės Onutės Žibelie-
nės, ataskaitinę-rinkiminę 
konferenciją buvo išrink-
ti 38 delegatai. Šiose kon-
ferencijose kasmet noriai 
dalyvauja ir Rietavo savi-
valdybės meras Antanas 
Černeckis.

Ataskaitiniame pra-
nešime už ketverių metų 
veiklą draugijos pirmi-
ninkė O.Žibelienė tikrai 
turėjo ką pasakyti. Šiuo 
metu draugijoje yra 252 na-
riai nuo 4-erių metukų iki 
100-mečio senelio. Tik per 
2011-2012 metus 246 neįga-
lieji gavo 2337 įvairias so-
cialines paslaugas. Daly-
vaujantiesiems socialinių 
ir savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo veikloje 
buvo organizuojami įvai-
rūs seminarai, mokymai, 
sveikatinimo stovyklos, 
teikiamos biosocialinių 
funkcijų atstatymo, pagal-
bos buityje paslaugos, as-
meninio asistento pagal-
ba, veikė darbinio užimtu-
mo, rankdarbių, meninių 
ir sportinių gebėjimų bū-
reliai, buvo ugdomi vaikų 
kūrybiniai gebėjimai. Bio-
socialinių funkcijų atstaty-
mo paslaugas teikė Danu-
tė Adomavičienė ir Vitali-
ja Gedmintienė. Jos lankė-
si ir silpnesniųjų namuo-
se. Asmens higienos ir pa-

galbos namuose pasaugas 
teikė Aida Jokubaitienė. Ji 
buvo nuolatinė pagalbi-
ninkė neįgaliesiems, kurie 
neturi artimųjų. 

Darbinio užimtumo 
būrelyje pasigaminti gra-
žių rankdarbių mokė Elena 
Jurkuvienė ir Elena Gobe-
rienė. Darbščiosios draugi-
jos narės išmoko austi, kur-
ti paveikslus iš gamtinės 
medžiagos bei įvairių bui-
tinių atliekų, o savo darbus 
noriai eksponuodavo par-
odose ir papuošė draugi-
jos patalpas.

Vasaromis buvo ugdo-
mi ir neįgalių vaikų kūry-
biniai gebėjimai. Nerin-
gos socialinės reabilitaci-
jos ir kultūros centre jie ne 
tik ilsėjosi, gydėsi, bet ir 
kūrė. Vaikų dirbiniai taip 
pat buvo eksponuojami 

parodose.
Rietavo neįgalieji ne tik 

sportuoja, bet noriai daly-
vauja ir meninėje veikloje. 
Su dainorėliais ir muzikan-
tais nuoširdžiai dirbo Vi-
lija Butkevičienė ir Alfon-
sas Meškauskas, o pasta-
ruoju metu – ir Vincas Var-
piotas. Kurį laiką draugi-
jos vokalinis-instrumenti-
nis ansamblis „Vilties bal-
sai“ buvo visai pritilęs, o 
V.Varpiotas per trumpą 
laiką subūrė ne tik puikių 
muzikantų kapelą, bet ir 
gausų būrį dainos mėgėjų. 

Gerų rezultatų neįga-
lieji yra pasiekę ir spor-
te. Kasmet sveikatingumo 
dienose noriai dalyvauja 
ne tik jie patys, bet ir šei-
mos nariai. 

Konferencijoje kal-
bėjusios Aldona Kubi-

liūtė, Lina Laurinaitienė, 
A.Jokubaitienė pasidžiau-
gė, kad vienišus, o kai kada 
ir turinčius artimųjų neįga-
lius žmones, nepakylan-
čius nuo patalo, lanko so-
cialiniai darbuotojai. Gerai, 
kad jų vis daugėja. 

Kalbėjusieji gvildeno 
transporto, būsto pritaiky-
mo ir apsirūpinimo techni-
nėmis pagalbos priemonė-
mis problemas. Pasidžiau-
gė, jog visi norintys gali 
turiningai praleisti lais-
valaikį draugijoje ir daug 
ko išmokti. Kazys Jurkus 
gyrė aktyvią sportinę vei-
klą, Svajūnas Jasas ir Lo-
reta Taurozienė analizavo 
aplinkos pritaikymo neį-
galiesiems klausimus, Ger-
trūda Varpiotienė dėkojo 
draugijos pirmininkei už 
puikias sąlygas meno mė-
gėjų kolektyvams.

Konferencijos dalyviai 
4-eriems metams draugi-
jos pirmininke vėl išrinko 
O.Žibelienę. Išrinkta ir re-
vizijos komisija bei taryba. 
Tuo pačiu buvo aptarta ir 
2013 m. numatyta veikla.

Po oficialiosios dalies 
visus linksmino vokalinis-
instrumentinis ansamblis 
„Vilties balsai“.

Donata VITKIENĖ

Naujoms veikloms būtinas 
savivaldybės pritarimas

(atkelta  iš 1 psl.)

jos dėl lėšų stygiaus teks 
atsisakyti. Tačiau Lazdijų 
rajono neįgalieji ir šiemet 
gaus išskirtinę tradicinę 
paslaugą – jiems ir toliau 
bus kapojamos malkos.

Dalydamiesi mintimis 
apie teikiamas ir galimas 
teikti paslaugas Alytaus 
apskrities neįgaliųjų drau-
gijų pirmininkai sutarė, jog 
vertinant paslaugos reika-
lingumą ir jos tikslingumą, 
būtina atsižvelgti į konkre-
čios savivaldybės gyvento-
jų poreikius. Pavyzdžiui, 
mieste asmens higienos 
paslauga gali būti nereika-
linga, o daug kaimų turin-
čioje rajono savivaldybėje 
be jos bus sunku išsiversti.

Konkurentai gąsdina 
ne visus

Daugelis organizacijų 
pirmininkų į paraiškų tei-
kėjų ratą galinčias įsilie-
ti bendruomenes ir kitas 
organizacijas vertina ne-
palankiai, o štai Alytaus 
rajono neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkė Dalia Ben-
kauskienė konkurentų ne-
bijo. Pasak jos, suvokusios, 
kiek darbų reikia nudirb-
ti teikiant paslaugas dide-
lio rajono neįgaliesiems, 
pernai teikusios paraiškas 
bendruomenės šiemet to 
daryti nepanoro. Pirmi-
ninkė minėjo pasigendan-
ti didesnio savivaldybės ir 

seniūnijų darbuotojų įsi-
traukimo didinant socia-
linių paslaugų neįgalie-
siems prieinamumą. Anot 
jos, draugija duomenų 
apie galimus paslaugų ga-
vėjus negauna tol, kol kon-
kretus žmogus į ją kreipia-
si. Kitaip, anot jos, yra su 
socialiniais darbuotojais – 
jie žino, kam rajone moka-
mos netekto darbingumo 
ar kitos išmokos. Būtų ge-
rai, jei atsirastų galimybė 
tokia informacija dalytis 
– taip organizacijos galėtų 
padėti daugiau neįgaliųjų.

Naujos išlaidos
Bene kukliausiai Aly-

taus apskrityje gyvena 
Druskininkų savivaldybės 
neįgaliųjų draugija. Orga-
nizacijai skiriamas finan-
savimas pastaraisiais me-
tais vis mažėja. Šiemet nu-
matytoms veikloms teskir-
ta 14,1 tūkst. Lt. Prisidėjo 
ir papildomų paraiškų tei-
kėjų. Anot draugijos pir-
mininko Raimundo Tene-
nio, iš skirtų pinigų ne ka-
žin ką tenuveiksi. Laimei, 
iš jų nereikia dengti patal-
pų eksploatacinių išlaidų.

Neretoje organizaci-
joje padidėjus finansavi-
mui apmokestinamos iki 
tol nieko draugijai nekai-
navusios paslaugos. Štai 

Lazdijų rajono neįgaliųjų 
draugijos turimas patal-
pas anksčiau išlaikė savi-
valdybė, šiemet minėtas 
išlaidas paprašyta įtrauk-
ti į projektą. Tad sąlygi-
nis skiriamų lėšų padidė-
jimas ne visuomet reiškia 
laisvesnį draugijos gyveni-
mą ir galimybę organizuo-
ti daugiau veiklų ar į turi-
mas pakviesti daugiau ne-
įgaliųjų.

Reikia keisti ir keistis
Kalbėdami apie pro-

jektų finansavimo tvar-
kos aprašą ir galimus jo 
pakeitimus, Alytaus aps-
krities neįgaliųjų draugi-
jų pirmininkai sutarė, jog 
dalyvių sąrašų pateiki-
mas veiklos dar nepradė-
jus vykdyti yra netikslin-
gas. Jie teigė suprantan-
tys, jog tam tikra kontrolė 
būtina, bet ji turi būti pro-
tinga – galbūt reikėtų nu-
matyti potencialių paslau-
gos gavėjų skaičių, bet ne 
pateikti tikslų pavardžių 
ir adresų sąrašą. Taip pat 
reikėtų suvokti, kad, pa-
vyzdžiui, meninių gebė-
jimų lavinimas – paslau-
ga, kurios poreikį leng- 
viau prognozuoti, o štai 
apie asmeninio asistento 
paslaugą to nepasakysi – 
nežinia, kokios pagalbos 

ir kuriam neįgaliajam pri-
reiks šiemet.

Kalbėta ir apie savi-
valdybių nepalankiai ver-
tinamas bei nefinansuoja-
mas vadinamąsias vien-
kartines veiklas, pavyz-
džiui, ansamblių koncer-
tus, rankdarbių kūrėjų 
parodas. Anot pirminin-
kų, šios veiklos turi būti 
laikomos tęstinėmis, mat 
visą laiką repetuojantys ar 
rankdarbius kuriantys neį-
galieji taip pristato savo ge-
bėjimus visuomenei, įgau-
na pasitikėjimo ir dirba to-
liau. Tokie pasirodymai 
viešai įprasmina jų repeti-
cijas ir yra natūrali moky-
mosi bei tobulėjimo pro-
ceso dalis.

Savo ruožtu LND pir-
mininkas Z.Jančauskis 
kvietė pirmininkus at-
kreipti dėmesį į kitas tvar-
kos apraše išvardijamas fi-
nansuotinas veiklas – mo-
kymąsi pažinti negalią, sa-
varankiškumo ugdymą. 
Jos gali būti ypač naudin-
gos toliau nuo miesto gy-
venantiems neįgaliesiems. 
Tai taip pat nebūtų labai 
sudėtinga užduotis drau-
gijoms – mobilios specia-
listų grupės galėtų orga-
nizuoti susitikimus seniū-
nijose ir pan.

Olia MACIULEVIČIŪTĖ

Rietavo savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė 
Žibelienė perskaitė ataskaitą apie nuveiktus darbus. 
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Sėkmingos neįgaliųjų įsidarbinimo istorijos 

UAB „IKS forma“ vadybininkė Inga Pavelčikaitė – veikli, 
energinga, gyvybingumu trykštanti Žirmūnų darbo rin-
kos mokymo centro profesinės reabilitacijos programos 
absolventė. Jau daugiau nei metus mergina džiaugiasi 
dirbantį įdomų ir jai patinkantį darbą. Ingos įsidarbinimo 
istorija – vienas iš sėkmės atvejų, patvirtinančių, kad mo-
tyvuoti, tikslą gyvenime turintys ir jo siekiantys neįgalie-
ji gali būti ambicingi, vertinami ir darbdavių lūkesčius pa-
teisinantys darbuotojai. 

Svarbus argumentas
Dinamiškas, kiekvieną die-

ną tobulėti skatinantis darbas 
užuolaidų salone – tai, apie ką 
I.Pavelčikaitė ilgokai svajojo. Vil-
niaus universitete istorijos studi-
jas baigusi mergina juokauja, kad 
rinkdamasi profesiją galvojo tik 
apie tai, kur bus įdomiau mo-
kytis, o ne iš ko duoną valgys. 
Tik jau gavusi diplomą suprato, 
kad istoriko darbas jos nevilioja. 
Mergina ėmė ieškoti naujų gali-
mybių. Išbandė padavėjos, kasi-
ninkės, administratorės, finansų 
konsultantės profesijas. Tačiau, 
pasak jos, vienu atveju netenkino 
uždarbis, kitu – socialinės garan-
tijos, darbo pobūdis, galiausiai 
– ji tiesiog netikėjo tuo, ką daro, 
nors kiekviename darbe stengė-
si, rodė iniciatyvą.

Besižvalgydama po internetą, 
ieškodama, kokios veiklos galėtų 
imtis, ji aptiko informacijos apie 
profesinės reabilitacijos neįgalie-
siems programą Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centre. Merginą 
sudomino jo siūlomos profesi-
jos, ypač – įmonių veiklos orga-
nizatoriaus specialybė. Geri ke-
leto pažįstamų žmonių atsiliepi-
mai apie šį centrą dar labiau sus- 
tiprino Ingos norą pačiai išmė-
ginti galimybę čia mokytis. 

Iškart žinojo, ko siekia
Ilgai negaišdama, mergina 

ėmėsi veiklos. Tai, kad profesinė 
reabilitacija skiriama tik neįgalie-
siems, jai nebuvo kliūtis. Inga – 
silpnaregė. Nuo vaikystės pras-
tai mačiusiai merginai sulaukus 
paauglystės buvo nustatytas ne-
įgalumas. Dabar I.Pavelčikaitės 
neįgaliojo pažymėjime įrašytas 
40 proc. darbingumas.

Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba, Darbo bir-
ža, profesinės reabilitacijos cen-
tras – tokį įprastą kelią praeina 
visi profesinei reabilitacijai pa-

siryžę neįgalieji. Praėjo jį ir Inga. 
„Užtruko maždaug savaitę, 

kol atsidūriau Vilniaus Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo cen-
tro Profesinės reabilitacijos sky-
riuje, – prisimena I.Pavelčikaitė. – 
Jau pirmą dieną mokymo centre 
susipažinau su siūlomomis pro-
gramomis. Prasidėjo psichologi-
nio ir fiziologinio testavimo eta-
pas, kuris, mano nuomone, yra 
gana gera priemonė negalin-
tiems apsispręsti, kokią profesiją 
įgyti. Aš iškart žinojau, kad noriu 
tapti įmonių veiklos organizato-
re ir, pasirodo, nė kiek neapsiri-
kau – įvairios užduotys ir testai 
parodė, jog tai – tikrai man tin-
kamas pasirinkimas.“

Merginą nustebino disciplinų 
gausa ir jų parinkimas. Buhalte-
rija, vadyba, personalo valdy-
mas ir įmonių ekonomika, – šio-
se paskaitose įgytų žinių nauda 
Inga įsitikino jau ne kartą. Mer-
gina džiaugiasi prisiminusi an-
glų kalbą, susipažinusi su tei-
sės pagrindais, dokumentų val-
dymu, – to jau ne kartą prisirei-
kė jos darbe. 

Praktika – realiose darbo 
vietose

„Manau, didžiausia šių mo-
kymų nauda yra ta, kad dau-
giausiai ugdomi praktiniai gebė-
jimai bei pateikiama koncentruo-
ta informacija, aktuali įgyjamai 
profesijai. Įvairios disciplinos tą 
informaciją apjungia, pateikia 
įvairiapusiškai, dėl to ją lengviau 
įsisavinti. Žinoma, daug lemia 
ir pedagogų atidumas, sugebė-
jimas prisitaikyti prie įvairaus 
tempo ir skirtingų sugebėjimų 
mokinių. Niekada nesulaukiau 
neigiamo atsakymo paprašiusi 
konsultacijos pasibaigus pamo-
kai“, – noriai profesinės reabili-
tacijos mokslus prisimena Inga. 

Žirmūnų darbo rinkos centro  

Inga Pevelčikaitė džiaugiasi profesinės reabilitacijos suteikta galimybe 
rasti įdomų darbą.

Dovilė Juodkaitė
Ministro Pirmininko Algirdo 

Butkevičiaus visuomenine kon-
sultante neįgaliųjų klausimais pa-
skirta žmogaus ir neįgaliųjų tei-
sių, psichikos sveikatos priežiū-
ros ekspertė D.Juodkaitė. Ją Vy-
riausybės vadovui rekomenda-
vo Lietuvos neįgaliųjų forumas. 

Teisės magistro laipsnį tu-
rinti Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto absolventė gerai susi-
pažinusi su JT Neįgaliųjų teisių 
konvencija bei jos įgyvendinimo 
problemomis, aktyviai priside-
da prie įvairių iniciatyvų, skir-
tų ginti žmogaus, vaikų ir neįga-
liųjų teises, įveikti diskriminaci-
ją. D.Juodkaitė nuolat dalyvauja 
įvairiose darbo grupėse, sudary-
tose Lietuvos psichikos sveika-
tos bei socialinės globos sistemos 
funkcionavimui įvertinti ir ją re-
glamentuojantiems teisės aktams 
tobulinti. Tapusi Premjero visuo-
menine konsultante D.Juodkaitė 
galės iš anksto susipažinti su bū-
simų Vyriausybės posėdžių me-
džiaga, teikti siūlymus, dalyvau-
ti posėdžiuose, kuriuose bus ap-
tariami neįgaliesiems aktualūs 
klausimai. 

Į D.Juodkaitę galite kreiptis 
telefonu 8 652 68035 arba elektro-
niniu paštu d.juodkaite@lnf.lt.

Zigmantas Jančauskis 
Seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komiteto pirmininkė Kris-
tina Miškinienė tapti jos visuo-
meniniu patarėju pasiūlė Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos (LND) 
pirmininkui Z.Jančauskiui. Su 
neįgaliųjų asociacijų atstovais ke-
letą kartų susitikusi K.Miškinienė 
įsitikino, jog LND vadovas gerai 
išmano šios socialinės grupės 
žmonių gyvenimą, jų problemas, 
gali pasiūlyti, kokie sprendimai 
neįgaliesiems padėtų jaustis vals-
tybei rūpimais ir svarbiais žmo-
nėmis. Jo argumentai dalykiški, 
apmąstyti, pagrįsti realia neįga-
laus žmogaus patirtimi. 

Komitetas žada reguliariai 
susitikti su neįgaliųjų atstovais, 
išklausyti jų nuomonės Seime 
svarstomais klausimais, o siūly-
mus derinti su už sprendimus at-
sakingomis ministerijomis. 

Z.Jančauskis turės galimy-
bę susipažinti su komiteto posė-
džiuose svarstomų klausimų me-
džiaga, teikti siūlymus bei išsa-
kyti nuomonę dėl neįgaliesiems 
svarbių teisės aktų projektų. 

Savo problemas ir siūlymus 
Z.Jančauskiui galite išsakyti tele-
fonu 8 652 32936 arba elektroni-
niu paštu zigmas@remo.lt.

Aldona MILIEŠKIENĖ

Valdžiai patarinės neįgalieji

Aleksandras Pacevičius
Ministro Pirmininko Algirdo 

Butkevičiaus visuomeniniu kon-
sultantu neįgaliųjų klausimais 
tapo ir A.Pacevičius. 13 metų ra-
teliais judantis vyriškis – realaus 
kasdienio neįgaliųjų gyvenimo, 
jiems kylančių problemų eks-
pertas. Aktyvų gyvenimo būdą 
pasirinkęs Aleksandras yra VšĮ 
„Sveikas miestas“ žmonių su ne-
galia sporto projektų vadovas, 
Lietuvos neįgaliųjų teniso klu-
bo prezidentas, dalyvauja kito-
se sporto veiklose, vairuoja au-
tomobilį. 

Premjero visuomeninio kon-
sultanto pareigas A.Pacevičius 
vertina kaip didžiulę atsakomy-
bę ir įpareigojimą ne tik kelti pro-
blemas, siūlyti jų sprendimus, 
bet ir skatinti pačius neįgaliuo-
sius, jas vienijančias organizaci-
jas dirbti iniciatyviai, principin-
gai atlikti jiems patikėtas funkci-
jas. Prioritetinės sritys, kurioms 
A.Pacevičius žada skirti dau-
giausia pastangų ir dėmesio, – 
aplinkos pritaikymas ir į sudė-
tingą situaciją patekęs neįgalių-
jų sportas. 

Idėjas ir pasiūlymus A.Pace- 
vičiui galite teikti telefonu 8 652 
18031 arba elektroniniu paštu 
a.pacevicius@lrv.lt.

Susitikdami su naujosios kadencijos politikais neįgaliųjų asociacijų atstovai nuolat pristato 
aktualiausias šios socialinės grupės problemas, supažindina su neatidėliotinų sprendimų 
laukiančiais darbais. Tačiau vienkartinių susitikimų nepakanka, kad neįgaliųjų rūpesčiai 
taptų nuolatinio valdžios dėmesio objektu. Džiugu, kad tai suprasdami aukštas pareigas 
užimantys politikai savo visuomeniniais patarėjais bei konsultantais pasitelkia pačius neį-
galiuosius, jų interesams atstovaujančius asmenis. Pristatydami juos „Bičiulystės“ skaityto-
jams, raginame drąsiai keiptis ne tik susidūrus su rimtais rūpesčiais, bet ir turint pasiūlymų, 
iniciatyvų, kaip spręsti vieną ar kitą problemą, patiems prisidėti, kad neįgaliųjų gyvenimas 
taptų saugesnis, įdomesnis ir įvairesnis.

Naujas rašinių 
konkursas

2013-uosius Europos Komisi-
ja paskelbė Europos piliečių me-
tais. Europa tai Europa. Bet ar 
jaučiamės esantys lygiateisiais 
savo šalies piliečiais? Ar negalią 
turintis žmogus sulaukia pakan-
kamo valstybės dėmesio? Ar pa-
blogėjus sveikatos būklei pasirū-
pinama juo, ar nepaliekamas se-
nas, ligotas žmogus vienas varg-
ti savo vargelio? Ar gali neįgalu-
sis, kaip ir kiti šalies gyventojai, 
važiuoti kur panorėjęs, naudo-
tis įvairiomis paslaugomis, pre-
kėmis? 

Į šiuos ir panašius klausimus 

Neįgalusis – savo 
šalies pilietis! (?)

kviečiame Jus atsakyti naujaja-
me rašinių konkurse „Neįgalusis 
– savo šalies pilietis(!) ?“ Laukiame 
įvairių Jūsų rašinių – galbūt ma-
tote, kaip gerėja neįgaliųjų gyve-
nimas, kad jais nuoširdžiai rūpi-
namasi vienoje ar kitoje savival-
dybėje; o gal pasijutote lygiaver-
čiais savo šalies piliečiais keliau-
dami pritaikytu transportu, apsi-
lankę puikiai pritaikytame pas-
tate, sulaukę ypatingos paslau-
gos ar techninės pagalbos prie-
monės? Be abejo, yra daug prie-
šingų atvejų – kai neįgalusis pa-
sijunta pažemintas, įskaudintas, 

kai negali gauti to, kas jam teisė-
tai priklauso ar juo turinčios pa-
sirūpinti institucijos nusigręžia...  

Kviečiame Jus rašyti, išsaky-
ti savo džiaugsmus ir negandas, 
papasakoti matytas, patirtas si-
tuacijas, pasidžiaugti gerais dar-
bais ir kritiškai įvertinti aplaidu-
mą, teisės aktų nepaisymą. 

Lauksime Jūsų rašinių, o įdo-
miausiųjų autoriams dovanosi-
me knygų. Vienas iš būsimų pri-
zų – Donnos Leon detektyvas 
„Kilmingųjų spindesys“, kurią 
dovanoja leidykla „Charibdė“.

„Bičiulystės“ redakcija Egidijaus Skipario nuotr.

Egidijaus Skipario nuotr.

(nukelta į 4 psl.)

Už iniciatyvą ir motyvaciją – 
darbdavio pasitikėjimas
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Daktaras
Aiskauda

Meteorologinės sąlygos 
daugiau ar mažiau įta-

koja žmonių fizinę, protinę ir 
emocinę būklę. Išsivysčiusio-
se šalyse jautrumas orų permai-
noms vargina trečdalį vyrų ir be-
veik pusę moterų, ši negalia di-
dėja su žmogaus amžiumi. Tam 
tikra dalis žmonių jautrumą orų 
permainoms yra paveldėję. Ma-
noma, jog savijautos pablogėjimą 
lemia orų pokyčių poveikis vege-
tacinei nervų sistemai. Beje, mete-
orologiniai pokyčiai sveikų žmo-
nių sveikatai nepavojingi. 

Rizikos grupė
Jautresni orų permainoms 

dažniau būna tie žmonės, kurie 
dėl savo charakterio ar darbo po-
būdžio patenka į stresines situa-
cijas, nėra atsisakę žalingų įpro-
čių (alkoholio vartojimo, rūky-
mo), daug laiko praleidžia patal-
pose, neužsiima fizine veikla, ne-
sigrūdina, mažai kreipia dėmesio 
į savo imuninę sistemą, mitybą, 
per mažai vartoja skysčių, neži-
no, kaip atsipalaiduoti (per pietų 
pertrauką ir juo labiau po darbo). 

Sąnarių ligos, gripas, angina, 
plaučių uždegimas, nuolatinis fi-
zinis ir protinis pervargimas iš-
sekina organizmą ir susilpnina 
imunitetą. Užtat 35–70 proc. šių 
ligų paveiktų žmonių taip pat 
tampa jautrūs orų permainoms.

Pastebėta, jog jautrumas orų 
permainoms nemaža dalimi pri-
klauso nuo žmogaus sudėjimo ir 
net temperamento. Antai orų per-
mainoms jautresni melancholikai 
ir cholerikai, o sangvinikai pras-
čiau pasijunta tik tuomet, kai dėl 
ligų, traumų ar kitų faktorių nu-
silpsta jų organizmas.

Ypač orų pokyčiams yra jau-
trūs ligoniai, sergantys širdies ir 
kraujagyslių ligomis (tokių yra 
60 proc.). 80 proc. iš jų itin nepa-
lankiai veikia situacija, kai kartu 
sumažėja atmosferos slėgis ir pa-
didėja oro drėgnumas (lemiamas 
faktorius – šių parametrų poky-
čių greitis). Statistikos duome-

nimis, dėl staigios orų kaitos 30 
proc. padaugėja širdies infark-
tų. Beje, kai stipriai padidėja oro 
temperatūra ir drėgmė, pavyz-
džiui, sumažėja vairuotojų dė-
mesingumas, lėtėja reakcija, to-
dėl būna 30 proc. daugiau eis-
mo įvykių.

Ir dar. Saulės aktyvumo, mag- 
netinių audrų dienomis širdies 
infarktų, insultų vidutiniškai pa-
daugėja 1,5 karto.

Požymiai:
• galvos skausmas (kartu gali  
 kraujuoti nosis),
• padidėjęs nuovargis (arba 
 priešingai – perdėtas veiklu- 
 mas), 
• nervinis dirglumas, 
• nerimas,
• depresija,
• koncentracijos stoka,
• atminties pablogėjimas,
• išblyškęs veidas, 
• išrasojusi kakta, 
• „maišeliai“ po akimis, patam- 
 sėję paakiai,
• sausumas burnoje,
• blogas apetitas,
• maudimas arba diegimas šir- 
 dies plote,
• dusulys,
• sąnarių, juosmens, raumenų  
 gėla,
• vidurių užkietėjimas arba vi- 
 duriavimas,
• rankų ir vokų drebėjimas.

Ką daryti sveikatai 
nepalankiomis dienomis

Nors sveikatai nepalankiomis 
dienomis trūksta energijos, reik-
tų nugalėti tingulį ir dieną pra-
dėti lengva gimnastika bei dušu. 
Ypač svarbu šiuo laikotarpiu ne-
dirbti viršvalandžių bei veng-
ti atsakingų susitikimų. Dienos 
metu būtina rasti laiko kaklui ir 
pečiams pamasažuoti. Daroma 
taip: abiem rankom 10–15 min. 
glostoma oda nuo kaklo (iš nu-
garos pusės) viršaus link pečių.

Būtina sumažinti saldumynų 
kiekį, apriboti riebių, keptų ir aš-

trių valgių vartojimą.
Būtų idealu miegoti gerai iš-

vėdintame kambaryje, o prieš 
pat miegą bent 5 min. pakvėpuo-
ti grynu oru. Prieš miegą nereik-
tų savęs įaudrinti dalyvaujant 
karštuose ginčuose arba žiūrint 
tokias televizijos laidas, kurios 
sukelia pyktį ar kitokias neigia-
mas reakcijas. Taip pat nedera 
prieš pat miegą dirbti daug pro-
tinių resursų reikalaujančių dar-
bų, ypač skubant kažką padaryti 
iki užsibrėžtos valandos.

Pastabos dėl vaistinių 
augalų vartojimo 

Jeigu čia nurodytos priemo-
nės mažai padeda, pasitarus su 
gydytoju ar vaistininku, galima 
vartoti kuriuos nors raminamuo-
sius vaistus – raudonosios gudo-
belės, vaistinio valerijono ar pa-
prastosios sukatžolės lašus.

Jeigu jaučiamas ryškus nuo-
vargis, sumažėjo arterinis krau-
jospūdis, sergama neurasteni-
ja (neurastenija – funkcinė ner-
vų sistemos liga, kylanti po psi-
chikos traumos, protinio pervar-
gimo), galima vartoti (vėlgi pasi-
tarus su gydytoju ar vaistininku) 
ženšenio preparatą. 

Vartojant ženšenio prepara-
tą reiktų labai apriboti arba visai 
atsisakyti produktų, turinčių ko-
feino (arbata, kava, šokoladas ir 
kt.). Mat ženšenis sustiprina ko-
feino poveikį. 

Šis preparatas nevartotinas 
sergant diabetu, ūmiomis infek-
cinėmis ligomis, esant padidėju-
siam arteriniam kraujospūdžiui, 
prieš miegą (kai kam gali sukelti 
nemigą), dirbant karštose patal-
pose, per vasaros karščius ir vai-
kams iki 16 metų. 

Ir dar: nepatartina viršyti nu-
rodytų preparato vartojimo do-
zių, nes gali pradėti pykinti, 
svaigti ar skaudėti galvą, padidė-
ti arterinis kraujospūdis (tai ypač 
svarbu hipertonikams), išber-
ti odą, pakilti temperatūra ir kt. 

Romualdas OGINSKAS

Jautrumas orų 
permainoms

Profesinės reabilitacijos sky-
riaus vedėja Regina Mieldažienė  
pasakoja, kad siekdamas pagrin-
dinio tikslo – neįgaliųjų įdarbini-
mo – centras daug dėmesio ski-
ria savo mokinių praktikoms. 
Jiems ieškoma realių darbo vie-
tų, kuriose gerai užsirekomen-
davę neįgalieji dažnai ir pasilie-
ka. I.Pavelčikaitės atvejis – kaip 
tik iš tokių.

Norėjusi kuo greičiau įsidar-
binti Inga ir pati intensyviai ieš-
kojo ne tik kur galėtų atlikti prak-
tiką, bet ir pasilikti dirbti, moty-
vuotai merginai padėjo ir Profe-
sinės reabilitacijos skyriaus ve-
dėja. Inga neslepia, jog darbo po-
kalbiai, į kuriuos buvo kviečia-
ma, jai paliko ne pačius geriau-
sius įspūdžius. Entuziazmą slo-
pino gana atsainus darbdavių 
požiūris į neįgalią merginą. „Aš 
niekada neakcentuoju savo regos 
sutrikimų ir kiek įmanoma sten-
giuosi neparodyti, jog tai man 
trukdo, bet dauguma darbda-
vių visgi nepatikliai, įtariai žiū-
rėjo į mano iniciatyvą. Čia ir pasi-
teisino tas praktikos mėnuo, nes 
tiek laiko užtenka pamatyti, ar 
žmogus sugebės dirbti“, – sako 
I.Pavelčikaitė .“ 

Tiesa, savo gabumams paro-
dyti ir nusiteikimą rimtam dar-
bui patvirtinti mėnesio Ingai ne-
prireikė. Mergina prisimena, kad 
vos po 3–4 praktikos dienų tiek 
jai, tiek darbdaviui – UAB „IKS 
forma“ vadovybei – buvo aišku, 
kad baigusi mokslus ji dirbs čia 
vadybininke. „Labai džiaugiau-
si, kad sau ir kitiems įrodžiau, 
jog galiu dirbti atsakingą, gana 
įtemptą darbą.“

Svajonėse – savas verslas
Daugiau kaip metus UAB 

„IKS forma“ dirbanti I.Pavelči- 
kaitė labai vertina vadovybės 
jai rodomą pasitikėjimą. „Nuo-
lat įgaunu naujų žinių, mokau-
si, tobulėju. Išties džiaugiuo-

si supratingais ir teisingais va-
dovais, maloniu ir jaunatvišku 
kolektyvu. Stengiamės vieni ki-
tiems padėti, palaikyti. Labai 
džiugu, kad man patikimas at-
sakingas darbas ir esu laikoma 
lygiaverte darbuotoja be jokių 
nuolaidų ir užuojautų“, – sako 
ji. Mergina didžiuojasi, kad va-
dovams išvykus jai patikima rū-
pintis visa firma. Inga ruošia ko-
mercinius pasiūlymus, bendrau-
ja su užsakovais, jai pavestas di-
dmeninės prekybos organizavi-
mas, kiti darbai.

Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymo centro Profesinės reabili-
tacijos skyriaus vedėja R.Mielda- 
žienė pasakojo neseniai sutikusi 
Ingą centre. Paaiškėjo, kad mer-
ginai darbe patikėta dar viena at-
sakomybė – rūpintis bendrovės 
viešaisiais pirkimais. Įsigilinti į 
šias pareigas – ne vienos dienos 
darbas. Maksimaliai tiksliai par-
eigas atlikti siekiančios merginos 
galvoje gimė mintis – kodėl jai 
nepasikonsultavus su puikiai šią 
sritį išmanančia Žirmūnų darbo 
rinkos mokymo centro Viešųjų 
pirkimų skyriaus vedėja Ramu-
te Kirkiene. Mergina išdrįso pa-
rašyti jos pagalbos. Ir jos sulaukė.

Naujovėms imli, greitai besi-
mokanti I.Pavelčikaitė neslepia 
puoselėjanti svajonę sukaupu-
si patirties ir įgūdžių kada nors 
ateityje imtis savo verslo, jam va-
dovauti. 

Mergina – puikus pavyzdys 
jos bendraamžiams draugams, 
kurie po pirmo patirto nusivy-
limo ar nesėkmės kraunasi la-
gaminus ir išvažiuoja iš Lietu-
vos. Inga tikra – pirmiausia čia 
reikia išbandyti visas galimy-
bes, pamėginti atrasti savo vie-
tą. Ji nežada, kad iš karto viskas 
ir pavyks, tačiau tikina, jog svar-
bu po „pirmo mūšio“ nesudė-
ti ginklų. Stiprybės ir užsispyri-
mo Inga linki kiekvienam, nebi-
jančiam gyventi taip, kaip pats 
to nori, kaip svajoja. 

Aldona DELTUVAITĖ

Už iniciatyvą ir motyvaciją – 
darbdavio pasitikėjimas

(atkelta  iš 3 psl.)

Psichologo
patarimai

Neįgalų žmogų aplinki-
niai paprastai užjau-

čia daug labiau nei kitus. Deja, 
užuojauta kartais gali varginti ar 
net kelti menkavertiškumo jaus-
mą. Tada susikoncentruojama į 
tai, ko negali ir pamirštama apie 
tai, ką gali.

Trapi riba tarp užuojautos 
teikiamos naudos ir žalos

Nuoširdi užuojauta neseniai 
patyrus reikšmingai sunkų gy-
venimo įvykį, leidžia mums su-
prasti, kad ir kitiems svarbu, kaip 
jaučiamės. Tokiais atvejais užuo-
jauta yra tarsi ramstis, kuris išti-
kus nelaimei suteikia tvirtumo. 
O kas, jei užuojautos per daug? 
Jei ji jaučiama kiekvieną dieną 
ir ne tik iš artimiausių žmonių? 
Tuomet ji tarsi persekioja – tam-
pi išskirtinis tuo, kad į tave žiū-
rima su užuojauta, o ne tuo, ką 
tu gyvenime sugebi. Tada užuo-

Į aplinkinių užuojautą atsakykite šypsena
jauta nebeteikia ramybės ir tvir-
tumo gyvenime, o atvirkščiai – 
tampa sunkiu žemyn traukian-
čiu inkaru. 

Štai neįgali mergina įsto-
ja į norimą specialybę aukštojo-
je mokykloje. Mokslai sekasi ge-
rai – gauna 9-ukus, 10-ukus. Ta-
čiau kartais jaučia, jog dėstyto-
jai parašo geresnį pažymi todėl, 
kad jiems jos gaila. Suprantama, 
kad merginai, puikiai išmanan-
čiai savo dalyką, norisi žinoti tik- 
rą savo įvertinimą ir padarytas 
klaidas. Ji daug mokosi ir nori 
būti įvertinta už žinias, o ne dėl 
to, jog dėstytojams jos gaila. To-
kia neapibrėžta padėtis ją trikdo. 

Gal visai nerodyti 
užuojautos?

Žinoma, kad neįgaliajam 
užuojautos reikia kaip ir kie-
kvienam kitam žmogui. Tačiau 
ji neturėtų būti koncentruojama 
į negalią. Juk negalia – žmogaus 
dalis, jo kasdienis gyvenimas. O 

kasdien vienas kitam nereiškia-
me užuojautos, kad esame vieno-
kie ar kitokie, turime vienas ar ki-
tas savybes. Užuojautos neįgalia-
jam labiau reikia tada, kai jam ne-
pavyksta ko nors padaryti, kai jis 
susiduria su sunkumais, pvz., su-
sipyko su artimu draugu, sulūžo 
neįgaliojo vežimėlis ar susirgo il-
gai augintas šunelis. Tokiu atveju 
atjauta tikrai būna reikšmingas ir 
reikalingas ramstis.

Kai artimųjų užuojauta 
vargina

Ką daryti, kai nuolat jauti ar-
timųjų užuojautą, gailestį, o to 
nesinori? Šiuo atveju pirmas ir 
svarbiausias vaistas – pokalbis. 
Paaiškinkit, kaip jaučiatės nuo-
lat užjaučiami, kodėl tai verčia 
jus jaustis nemaloniai. Pasaky-
kit artimiesiems, kad norite, jog 
daugiau dėmesio būtų skiriama 
tam, ką padarote, kas jums seka-
si, ir kad nelaukiate dėmesio, ku-
ris būtų sutelktas į jūsų negalią. 

Užuojautą skatinančios 
priežastys

Gatvėje ar kitose viešose 
vietose kontroliuoti gaunamą 
užuojautą kiek sudėtingiau. Ta-
čiau šį tą padaryti galima. Jeigu 
matote, kad į jus spokso žmogus 
kupinomis užuojautos ir liūde-
sio akimis, nusišypsokite jam. 
Neabejoju, kad jis supras, jog ga-
lite jaustis toks pats laimingas ar 
net laimingesnis už jį. Be to, pa-
badykite suprasti kitus žmones. 
Dažnai kai suvokiame tikrąsias 
priežastis, kurios skatina žmo-
gų vienaip ar kitaip elgtis, da-
rosi lengviau susitaikyti su to-
kiu elgesiu, kokio iš aplinkinių 
nenorime.

Kuo gali pavirsti dėmesio 
trūkumas

Būna, kad žmogus nori, jog 
dėl negalios jį visi užjaustų, vi-
sada padėtų, gal net daug ką už 
jį padarytų. Tuomet vertėtų su-
simastyti, ar už to nesislepia kiti 

poreikiai, pvz., galbūt iš tikrų-
jų norima ne užuojautos, o dau-
giau dėmesio, galbūt žmogus 
jaučiasi nemylimas. Tokiu atve-
ju kad ir kiek aplinkiniai beuž-
jaustų, vis bus negana. Nega-
na todėl, kad iš tikrųjų žmogus 
nori kitko. 

Įsivaizduokime, kad neįgali 
moteris jaučiasi nemylima, nors 
atrodo, kad vyras šiek tiek dė-
mesio jai rodo. Tačiau moteris 
norėtų, kad jis dažniau pasaky-
tų gražų žodį, apkabintų, pabu-
čiuotų. Prašyti parodyti šiltes-
nius jausmus jai atrodo egoistiš-
ka. Užuot pasakiusi vyrui, ko iš 
jo laukia ir tikisi, moteris užuo-
jautos reikalauja vis daugiau ir 
daugiau, kol pagaliau ir vyrą, ir 
ją pačią tai ima erzinti, abu lieka 
nepatenkinti. Todėl susidūrę su 
perdėtu užuojautos reikalavi-
mu pabandykite suvokti, ar už 
šio noro neslypi kitas poreikis.

Birutė MIKNYTĖ
Psichologė
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Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

Visiems Aureliją pažįstan-
tiems ši moteris siejasi su rūpi-
nimusi kitais. Sutikusi nepraeis 
kaip sekasi nepasiteiravusi, ne-
paslėpsi nuo jos akyse apsigy-
venusio nerimo, o ir ašarą nu-
braukti – ne dėl savų, dėl sve-
timų rūpesčių – jai ne naujiena. 
Moters globoje – beveik 600 rajo-
no neįgaliųjų, šilto gydytojos pa-
dėjėjos padrąsinimo laukia Upy-
tės odontologijos kabineto paci-
entai, o anūkams močiutė – nie-
kuo nepakeičiamas lobis. „Ti-
krai – poreikis rūpintis many-
je gyvas buvo visada, – šypsosi 
moteris. – Šeimoje augome pen-
ki vaikai, tad pagloboti mažes-
nius, padėti mamai visada rei-
kėjo. Kita vertus, anksti iš namų 
ir išbėgau: Jurbarke baigusi aš-
tuonias klases įstojau į medici-
nos mokyklą. Ir rinkdamasi spe-
cialybę galvojau apie tai, kad ta-
pusi medicinos seserimi galėsiu 
pagelbėti žmonėms, būsiu nau-
dinga juos slaugydama.“ Bai-
gusi medicinos mokyklą pagal 
paskyrimą Aurelija įsidarbino 
Ukmergėje. Ten sutiko ir savo 
gyvenimo draugą – toje pačio-
je darbovietėje dirbusį inžinie-
rių Vytautą. 

Vėliau Vytautas pradėjo 
dirbti inžinieriumi Upytės ban-
dymų stotyje, Aurelija – medi-
cinos seserimi Ėriškių, paskui – 
Upytės vaikų darželyje. „Tai-
gi mėgstu juokauti, kad visi to 
krašto vaikai mano auginti“, – 
juokiasi moteris. Uždarius dar-
želius ir įkūrus Upytėje stoma-
tologijos kabinetą, A.Petronienė 
buvo pakviesta dirbti čia gydy-
tojo padėjėja. Jau 20 metų, kai 
Aurelija ten darbuojasi. 12 vado-
vauja Panevėžio rajono neįgalių-
jų draugijai. Vadovauti draugi-
jai A.Petronienė atėjo nelengvu 
metu, po to, kai negražios isto-
rijos palydėta iš pareigų buvo 
pašalinta jos pirmtakė. Reikėjo 
žmones sutelkti, suteikti jiems 
vilties, įgyti pasitikėjimą. Per 
tiek metų rajono neįgalieji tapo 
jos šeima. 

„Kaip nebūna namų be 
dūmų, taip ir mūsų – rajono ne-
įgaliųjų – šeimoje būna visko, bet 
galiu pasidžiaugti, kad gyvena-
me darniai, esame vieni kitiems 
reikalingi“, – sako A. Petronie-
nė. Visų draugijos narių gyve-
nimai jai žinomi, visos negandos 
sava širdimi išgyvenamos. Kar-
tais, sako Aurelija, tiek ir terei-
kia – išklausyti, kartu ašarą nu-
braukti, prie vaikščioti negalin-
čiojo lovos pasėdėti. „Už neįga-
liųjų teises reikia ir pakovoti – tu-
riu savyje kovotojos savybių, gal 
ši savybė ir buvo atvedusi į rajo-
no tarybą, kur dirbau vieną ka-
denciją. Žmogaus, atstovaujan-
čio neįgaliųjų interesams, tary-
boje labai reikėjo, – sako mote-
ris. – Niekada nelaukiu, kad iš-
dalytas gerumas sugrįžtų, o jis 

vis tiek sugrįžta – tik jau dešim-
teriopai didesnis.“ Dėkinga Au-
relija ir už atsaką, ne gerumu, o 
mestu akmeniu sugrįžusį. „Iš-
bandymai sustiprina ir užgrūdi-
na, – įsitikinusi. – Žiūrėk, susidū-
rei su neteisybe, išverkei, išken-
tėjai ir – pasijutai stipresnis. Kad 
ir kas atsitinka, tvirtai žinau, kad 
gerų žmonių mano kelyje gero-
kai daugiau.“ Moteris svarsto: 
gal ir todėl, kad gerai žino sun-
kios ligos skonį, ji moka ir už-
jausti, ir gyvenimo smulkme-
nomis pasidžiaugti. „Kai mūsų 
draugijos narys išeina Amžiny-
bėn, labai sunku būna jį palydėti, 

atmintyje vis grįžta ir grįžta aki-
mirkos, kurias kartu praleidome, 
vis galvoju, koks tai buvo nuos-
tabus laikas, – atvira moteris. – 
Todėl vis sakau savo žmonėms, 
kad ne pyktis, vieni kitus skųs-
ti turime, o džiaugtis, kad kartu 
esame, kad galime į šventes suei-
ti, keliauti, kartu prie jūros nuva-
žiuoti.“ Tradicijos kasmet atosto-
gauti prie jūros, Šventojoje, neį-
galieji nesulaužė ir gūdžiausiu 
sunkmečiu. Praėjusiais metais 
keliauta ir po Dzūkijos nacionali-
nį parką, Jurbarko apylinkes, tra-
diciškai lankytasi Šiluvos atlai-
duose Neįgaliųjų dienos mišiose. 
Kaip ir kasmet, rajono neįgalie-
ji dalyvavo neįgaliųjų sąskrydy-
je Pasvalio rajone, sporto šventė-
je Pasvalyje. Surengta ir tradici-
nė Neįgaliųjų dienos šventė, me-
tai palydėti šventinėje popietė-
je. Veikia A.Petronienės rūpes-
čiu įsteigti neįgaliųjų centriukai 
Naujamiestyje, Vadokliuose, Ra-
guvoje, Upytėje ir Krekenavoje. 
„Draugaujam ir su kitų rajonų 
neįgaliaisiais, štai buvome Ša-
kių rajone, patys sulaukėme jų 
delegacijos, gražiausias mūsų 
vietas aprodėme“, – kasdiene 
veikla džiaugiasi A.Petronienė. 
Labiausiai džiugina, pasakoja ji, 
kad per dvylika metų, kai vado-
vauja rajono neįgaliųjų draugijai, 
pasikeitė ir patys neįgalieji, ir vi-
suomenės požiūris į juos. Dabar 
negalią turintys žmonės jaučia-
si visaverčiai visuomenės nariai, 
šeimai susilaukti negalią turinčio 
vaiko nebėra gėda, su kokia tek-
davo susidurti prieš dešimtmetį. 
Aurelija atvira: kad ir kaip myli 
savuosius narius, nuoširdžiai 
norėtųsi, kad jų būtų mažiau – 
kad žmonės galėtų džiaugtis  
stipria sveikata.

Gyvenimo prasmė – 
rūpestis aplinkiniais 

Birutė Kronienė „Tėvynės“ laikraštyje rašo apie deimantinį 
jubiliejų pasitikusios Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę Aureliją Petronienę. Trijų sūnų mama, aštuonių 
anūkų močiutė sako esanti labai laiminga. Nepašykštėjęs 
sunkių išbandymų, likimas davė ir daug gero. 

(atkelta  iš 1 psl.)

dienos dalyvavimo profesinės  
reabilitacijos programoje pas-
laugų įkainis. Dabar numatyta, 
kad už vieną dieną bus moka-
ma ne daugiau kaip 0,7 bazinės 
socialinės išmokos dydžio (91 
Lt), kai programoje dalyvauja 
asmuo, kuriam nustatytas 0–25 
proc. darbingumo lygis; 0,6 ba-
zinės socialinės išmokos dydžio 
(78 Lt), kai programoje dalyvauja 
asmuo, kuriam nustatytas 30–45 
proc. darbingumo lygis. 

Šiuo metu neįgaliesiems, da-
lyvaujantiems profesinės reabili-
tacijos programoje, gali būti ap-
mokamos kelionės, apgyvendi-
nimo, maitinimo išlaidos, taip 
pat ir toliau bus skiriama profe-
sinės reabilitacijos pašalpa.

Gali nukentėti paslaugų 
teikimo kokybė

Valakupių reabilitacijos cen-
tro direktorė Edita Šatienė sutin-
ka, kad dalis lengviausią negalią 
turinčių asmenų gali įsidarbinti 
be profesinės reabilitacijos, vien 
tik dalyvaudami profesinio mo-
kymo programoje. Tačiau sako, 
kad daliai šių neįgaliųjų vis dėlto 
būtų tikslinga teikti ne tik profe-
sinio mokymo, bet ir profesinės 
reabilitacijos paslaugas. Sunku 
įsivaizduoti, kaip, pavyzdžiui, 
judėjimo, psichologinio bei ki-
tokio pobūdžio problemų turin-
tis ar patyręs insultą, traumą ir 
pan. neįgalus asmuo galės pats 
be specialistų pagalbos įvertin-
ti, ar jo fizinės bei psichosocia-
linės savybės, gebėjimai, turimi 
įgūdžiai atitinka būsimo darbo 
pagal jo pasirinktą profesiją rei-
kalavimus. O šių dviejų kriteri-
jų neatitikimas yra viena svar-
biausių neįgaliųjų neįsidarbini-
mo ar iškritimo iš darbo rinkos 
priežasčių. Be to, dalis šiai gru-
pei priklausančių neįgaliųjų jau 
turi paklausią darbo rinkoje pro-
fesinę kvalifikaciją, tačiau negali 

įsidarbinti dėl nepakankamai at-
kurtų fizinių ar psichosocialinių 
savybių, o tai galima pasiekti tik 
dalyvaujant profesinės reabilita-
cijos programoje. 

E.Šatienei pritaria ir Žirmū-
nų darbo rinkos mokymo cen-
tro Profesinės reabilitacijos sky-
riaus vedėja Regina Mieldažie-
nė. Šiame centre yra mokoma 
ir pagal formalaus, ir pagal ne-
formalaus ugdymo programas. 
R.Mieldažienės nuomone, neį-
galiesiems mokytis kartu su ne-
turinčiais negalios bus nelengva. 
Ir po profesinės reabilitacijos, ir 
baigus profesinio ugdymo pro-
gramą, išlaikius kvalifikacinius 
egzaminus, yra išduodami vie-
nodi diplomai, dėstytojai taiko 
panašius reikalavimus. Tačiau 
neįgaliesiems mokantis dažniau 
yra daromos pertraukos, labiau 
atsižvelgiama į konkrečius po-
reikius ir pan. 

E.Šatienės teigimu, profesi-
nės reabilitacijos programos fi-
nansavimo įkainių mažinimas 
gali atsiliepti tiek profesinės re-
abilitacijos paslaugų teikimo ko-
kybei, tiek ir efektyvumui. Pro-
fesinės reabilitacijos paslaugos 
yra teikiamos kiekvienam da-
lyviui individualiai dėl jo indi-
vidualių poreikių, kuriuos nu-
lemia negalios pobūdis, sunku-
mas, išsilavinimas, turimos ži-
nios, įgūdžiai, asmeninės savy-
bės ir kt. Todėl šiuo metu nusta-
tyto įkainio, kuris negali viršyti 
78 Lt, kai paslaugos teikiamos 
asmenims, kuriems nustatytas 
30-45 proc. darbingumo lygis, 
nepakanka net specialistų atly-
ginimui padengti. Nekalbant jau 
apie kitas būtinas išlaidas, tokias 
kaip specialistų kvalifikacijos kė-
limas, įrangos, priemonių atnau-
jinimas, mokymo medžiagų įsi-
gijimas ir pan. 

Sunku išlaikyti darbo 
rinkoje 

E.Šatienė, kalbėdama apie iš-

Profesinė reabilitacija  
nuo šiol – tik silpniausiems 

keltą problemą, kad per mažai 
neįgaliųjų išsilaiko darbo rinkoje 
ilgesnį laiką, pabrėžė, kad profe-
sinės reabilitacijos įstaigoms ke-
liamas uždavinys įdarbinti neį-
galiuosius yra įvykdytas. Kitas 
žingsnis galėtų būti įsidarbinu-
sių asmenų išsilaikymo darbo 
rinkoje efektyvumo gerinimas. 
Tai platesnio pobūdžio proble-
ma, kurios vien centrai tikrai ne-
išspręs. Pirma, jie neturi juridi-
nių galių priversti asmenį, bai-
gusį profesinės reabilitacijos pro-
gramą, palaikyti aktyvų ryšį in-
formuojant centrą apie iškylan-
čias problemas ir reikalingą pa-
galbą darbo vietoje. Antra, susi-
dariusi situacija rodo, kad pasi-
baigus profesinei reabilitacijai 
turėtų būti pagal poreikį toliau 
teikiamos paramos asmeniui įsi-
darbinus paslaugos. Ši praktika, 
plačiai taikoma daugelyje kitų 
Europos šalių, padeda neįgalie-
siems sėkmingai išsilaikyti dar-
bo rinkoje. 

Lietuvos neįgaliųjų draugi-
jos pirmininkas Zigmantas Jan-
čauskis taip pat atkreipė dėme-
sį, kad neįgaliųjų įdarbinimas – 
didelė problema. Pasak jo, dau-
giau dėmesio turėtų būti skiria-
ma neįgaliojo įgūdžiams konkre-
čioje darbo vietoje lavinti. Gaila, 
pasak Z.Jančauskio, kad sociali-
nės įmonės yra pasukusios ko-
mercijos keliu, siekia didesnio 
pelno, o ne naudos neįgaliajam – 
padėti jam įgyti darbo įgūdžių. 

Pasak Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos Lygių galimy-
bių skyriaus vyriausiosios spe-
cialistės Linos Charašauskaitės, 
darbo grupė, rengdama šiuos 
teisės aktų pakeitimus, atsižvel-
gė į Valstybės kontrolės išvadas. 
Nors tikimasi, kad daugiau ne-
įgaliųjų įsidarbins bei bus mo-
tyvuoti išsilaikyti darbo rinko-
je, papildomai negu šiuo metu 
profesinę reabilitaciją remti ne-
numatoma. 

Aurelija BABINSKIENĖ

Neįgalieji pereina prie 
konstruktyvių pasiūlymų

Tačiau šįsyk neįgalieji ne 
tik priminė įsisenėjusią proble-
mą, bet ir pasiūlė, kaip ją pra-
dėti spręsti. Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos preziden-
tė Rasa Kavaliauskaitė kartu su 
Neįgaliųjų reikalų departamen-
to direktore Genovaite Paliušie-
ne pasiūlė 15 proc. sumažintas 
tikslines išmokas grąžinti pa-
laipsniui – per 3-ejus metus po 
5 proc. arba, finansinei situacijai 
šalyje gerėjant, per 2-ejus metus 
po 7,5 proc. 

A.Bajorienės nuomone, tai 
konstruktyvus pasiūlymas. So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos specialistų skaičiavi-
mu, visiškam slaugos ir priežiū-
ros (pagalbos) išmokų atkūrimui 
prireiktų apie 100 tūkst. litų. Kol 
kas tokių lėšų nėra, tačiau, pasak 
viceministrės, dėl laipsniško iš-

mokų atkūrimo galima disku-
tuoti su valdžios atstovais. 

Konkrečių siūlymų 
laukiama ir dėl tarybos 

statuso 
Susitikę su A.Bajoriene neįga-

lieji dar kartą kalbėjo ir apie Ne-
įgaliųjų reikalų tarybos statusą. 
Tiesa, kol kas jie patys nėra apsi-
sprendę, kaip sustiprinti tarybos 
įtaką, jos sprendimų galią, prie 
kurios valstybės institucijos (Vy-
riausybės, Seimo ar kt.) taryba tu-
rėtų funkcionuoti. Skirtingos or-
ganizacijos turi savo nuomonę, o 
jos, pasak G.Paliušienės, ne tik ne 
visada sutampa, bet kartais netgi 
prieštarauja viena kitai. 

Išklausiusi neįgaliųjų sam-
protavimus, A.Bajorienė suabe-
jojo, ar tikrai neįmanoma prisi-
kviesti į posėdžius ministerijų į 
tarybą deleguotų viceministrų, 
rasti su jais bendrą kalbą, sutarti 

dėl jų kompetencijai priklausan-
čių problemų sprendimo. Vice-
ministrė siūlė pirmiausia paban-
dyti šiuos klausimus spręsti de-
rybų, dialogo, argumentų keliu. 

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorei G.Paliušienei 
pasiūlius, kitame posėdyje turė-
tų būti dalykiškai aptarti visi dėl 
tarybos statuso kylantys klau-
simai. Tačiau iki naujo susitiki-
mo neįgaliųjų asociacijų vado-
vai įpareigoti pateikti savo siū-
lymus – kaip kiekvienas iš jų 
įsivaizduoja problemos spren-
dimą. Matant visą galimų siūly-
mų spektrą bei jų pagrindimą, 
bus lengviau diskutuoti ieškant 
optimalaus sprendimo. 

Panašu, kad problemų įvar-
dijimo etapas baigėsi. Atėjo lai-
kas konstruktyviems neįgaliųjų 
siūlymams, kaip spręsti susikau-
pusias problemas. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

(atkelta  iš 1 psl.)

Aurelija Petronienė su anūkais. 
Asmeninio albumo nuotr.
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PIRMADIENĮ– PENKTADIENĮ: 
6.00–9.00 LABAS RYTAS, LIETU-
VA: 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 – ži-
nios; 6.34, 8.03 – orai; 7.05, 7.35, 
8.35 – orai, sportas.
12.15 – 15.00 LABA DIENA, LIE-
TUVA: 12.20, 14.40 – žinios; 
12.25, 14.50 – sportas, orai; 
13.00, 14.00 – LRT radijo žinios.

Redakcija primena,  
kad verta sekti TV stočių 

skelbimus, nes programose  
gali būti pakeitimų.

Baltijos TV

Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę
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Neįgalieji pasaulyje

Kryžiažodžio „Lemtis“ atsakymai:
Vertikaliai: 1. Bunkė 2. Snapas 

3.  Protas 4. Altas 7. Kartena 8. Okte-
tas 10. Kipras 13. Gimnazija 14. Kar-
mėlava 16. Vasaris 17. Karieta 22. Ska-
nios 23. Kaltas 24. Svietas 28. Kanapa 
29. Bartis 30. Nulis 32. Žadas.

Horizontaliai: 5. Putinas 6. Pergalė 
9. Kalkė 11. Talka 12. Mažeikiai 15. Lem-
tis 18. Marytė 19. Barakas 20.  Kai-
mas 21. Mielės 25. Rimantė 26. Dani-
ja 27. Svočia 31. Daukantas 33. Godus 
34. Ratai 35. Pilypas 36. Sniegas. 

Įvairenybės
Kitokio sūnaus gimimas įkvėpė 

žygiams
Svetlana Guseva iš Rusijos – 4-erių metukų Levo motina. 
Gimus sūnui jos gyvenimas apsivertė aukštyn kojom ir 
užuot džiaugusis ramia motinyste Svetlanai teko tapti sū-
naus gynėja bei kovoti už jo teisę gyventi geriau. Viskas 
dėl to, kad mažylis gimė kitoks ir iš karto tapo nepatogiu 
visuomenės nariu, kurio poreikių aplinkiniai stengėsi ne-
pastebėti. Įveikusi sunkumus ir radusi savyje jėgų bei už-
sispyrimo, moteris sugebėjo padėti ne tik savo sūnui, bet 
ir kitiems panašioje situacijoje atsidūrusiems žmonėms.

Skaudi diagnozė
Įtarusi, kad nėštumas vystosi 

ne visai gerai, Svetlana pati krei-
pėsi į medikus. 30-ą savaitę nėš-
čios moters būklė buvo įvertin-
ta kaip gerokai apleista. Dar po 
dviejų savaičių jai atliktas ceza-
rio pjūvis. Vos 7 mėnesių gimęs 
neišnešiotas kūdikis nekvėpa-
vo, jį ištiko hemoraginis insul-
tas (kraujo išsiliejimas į smege-
nis). Vos pagimdžiusiai moteriai 
teko išklausyti negailestingą me-
dikų diagnozę – sūnus nevaikš-
čios, net nesėdės, jo regėjimas 
labai silpnas. Dėl tokios nėštu-
mo baigties moteris kaltino me-
dikus, aplaidžiai tikrinusius jos 
sveikatą ir neatsakingai pasky-
rusius gydymą. Deja, nieko įro-
dyti nepavyko.

Rašė laiškus
Pasak Svetlanos, pirmus me-

tus po sūnaus gimimo jos neap-
leido viltis – moteris įdėmiai ste-
bėdavo kiekvieną mažylio judesį, 
įsiklausydavo į bet kokį garsą. Li-
goninėse ir reabilitacijos centruo-
se matydama kitus, jau paaugu-
sius vaikus, turinčius centrinės 
nervų sistemos pažeidimų, ji ti-
kėjosi, kad liūdnos medikų prog- 
nozės neišsipildys ir sunki lem-
tis aplenks sūnų. 

Gęstant vilčiai ir vis labiau 
apimant apmaudui moteris ėmė 
rašyti laiškus. Apie neįgalius 
vaikus auginančias motinas, jų 
skausmą ir neviltį. Laiškai buvo 
skirti įvairioms valdžios institu-

cijoms. Moteris atvirai pasakojo 
apie tai, kaip gimus specialiųjų 
poreikių turinčiam vaikui moti-
nos staiga lieka vienos – aplinki-
niai nuo jų bėga kaip nuo dide-
lės nelaimės.

Užsispyrimas davė rezul-
tatų

Pamažu Svetlana ėmė ieškoti 
išeities iš šios sudėtingos situaci-
jos. Ištisus metus kiekvieną dieną 
ji rašė laiškus, nepaisydama ne-
palankių atsakymų ir nenoro gi-
lintis į šeimų, auginančių neįga-
lius vaikus, problemas. Rašė ir ti-
kėjo, kad permainos neišvengia-
mos. Žinoma, Svetlana suvokė, 
kad prireiks dešimtmečių, kol 
Rusija taps šalimi, visuomenės 
požiūriu į neįgaliuosius prilygs-
tanti, pavyzdžiui, Norvegijai. Bet 
nenuleido rankų. Laimei, ji buvo 
išgirsta ir pastebėta savo miesto 
Sankt Peterburgo valdžios – neį-
galius vaikus slaugančioms mo-
tinoms buvo numatytos lengva-
tos, o sunkus jų darbas įvertintas 
pinigine išmoka. Įstatymas, gi-
nantis neįgalius vaikus slaugan-
čias motinas ir tėvus, įsigaliojo 
2012 m. sausį. Nuo to laiko kiek- 
vienas Sankt Peterburgo tėvas ir 
motina, slaugantis sunkios nega-
lios vaiką, kas mėnesį gauna 10 
tūkst. rublių išmoką (apie 900 Lt).

Žmonių dėkingumas įkvė-
pė judėti į priekį

Svetlana prisimena, kaip vie-
no renginio metu priėjusi nepa-
žįstama moteris ją pabučiavo. Pa-
klausta, už ką, nepažįstamoji at-
sakė, kad tik Svetlanos atkaklu-
mo dėka jos šeimos gyvenimas 
pasikeitė į gera – gavusi išmo-
ką už neįgalaus vaiko slaugymą 
moteris išsikapstė iš skurdžios 
kasdienybės. Pasak Svetlanos, 
įsigaliojus įstatymui, ji sulaukė 

daugybės laiškų, kuriuos rašę 
žmonės pasakojo, kaip pasikeitė 
jų kasdienybė – dalis jų išsimokė-
tinai įsigijo automobilius ir taip 
įgavo galimybę su neįgaliais vai-
kais išvažiuoti iš namų, kiti nu-
samdė slauges ir bent kelias die-
nas per savaitę gali atsikvėpti.

Dar ne viskas pasiekta
Svetlanai bekovojant su 

vėjo malūnais, jos sūnus Le-
vas augo ir tapo aišku, jog tu-
rimo neįgaliųjų vežimėlio jam 
nepakaks. Norint, kad vaikas 
vystytųsi ir gyventų kuo pato-
giau, šeimai buvo būtinas ge-
resnis vežimėlis. Jo kaina tuo 
metu siekė apie 100 tūkst. rub- 
lių (apie 9 tūkst. litų), o valstybė 
kompensavo vos 12 tūkst. rub- 
lių (apie 1 200 Lt). Tuomet mo-
teris ir vėl ėmė rašyti laiškus, 
skambinti, organizuoti susitiki-
mus. Užtruko, bet Svetlanos pra-
šymas ir vėl buvo išgirstas. 2012-
ųjų liepą Socialinio draudimo 
fondas nupirko 700 kokybiškų 
neįgaliojo vežimėlių.

Laukia dideli darbai
Džiugu, kad moters nuopel-

nus pastebi ne tik valdžia, bet ir 
vaikų teises ginančios pasaulio vi-
suomeninės organizacijos. Svet- 
lana buvo įvertinta vienos Angli-
jos visuomeninės organizacijos ir 
pakviesta į apdovanojimą. Mote-
riai skirtas diplomas už Rusijos 
socialinės politikos vystymą. Pa-
našūs apdovanojimai skirti dar 3 
moterims iš įvairių šalių.

Pasak Svetlanos, už viską, ko 
pavyko pasiekti ir iškovoti, ji turi 
būti dėkinga savo sūnui. Jis įkvė-
pė ir visada buvo šalia – kartu 
lankėsi įvairiose institucijose. Ber-
niukas valandų valandas klausė-
si Svetlanos derybų su valdžios 
atstovais. Dabar moteris pasako-
ja apie tai, kaip netrukus jis eis į 
mokyklą – šiuolaikišką, kur ne-
bus atstumtas, kur iš jo nesityčios. 
Mokykloje vyks ne tik pamokos, 
bet ir bus įgyvendinama indivi-
duali reabilitacijos programa. Kol 
kas tokios mokyklos dar nėra, bet 
4 metukų Levą auginanti Svetla-
na dar turi laiko viską pakeisti.

Pagal užsienio spaudą parengė

Viktorija NORKAITĖ

Visi keleiviai, nepriklauso-
mai nuo maršruto ilgio, turi teisę 
į nediskriminacines vežimo są-
lygas. Neįgalieji ir riboto judu-
mo asmenys turi teisę važiuoti 
nemokant papildomų mokesčių 
ir gauti piniginę kompensaciją 
dingus jų judėjimo įrangai arba 
ją sugadinus. Taip pat turi būti 
užtikrinta, kad visi keleiviai ga-
lėtų susipažinti su savo teisėmis 
ir gauti informacijos apie kelio-
nę prieš ir per ją. 

Daugiau teisių autobusų keleiviams
Nuo kovo 1 d. ES šalyse įsigaliojo naujas reglamentas dėl 
miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisių. 
Reglamentas numato keleivių teises dviem atvejais: ne-
atsižvelgiant į maršruto ilgį ir kai maršrutas yra ilgesnis 
nei 250 km. 

Važiuojantys ilgesniu nei 250 
km maršrutu neįgalieji ir riboto 
judumo asmenys turi teisę be 
papildomų mokesčių gauti spe-
cialią pagalbą tiek autobusų sto-
tyse, tiek pačiuose autobusuose. 
Jei kelionė atšaukiama arba au-
tobusas vėluoja išvykti daugiau 
kaip 2 val., visi keleiviai gali su-
sigrąžinti už bilietą sumokėtus 
pinigus arba vykti kitu marš-
rutu ir t.t. 

Neįgaliųjų organizacijų at-

stovai šio reglamento nuostatų 
įgyvendinimą aptarė su Susi-
siekimo ministerijos Kelių ir ci-
vilinės aviacijos departamento 
Kelių transporto skyriaus vyr. 
specialistu Mariumi Žvinkliu. 
Jis informavo, kad Susisiekimo 
ministerijos sprendimu, neįga-
liesiems bus pritaikytos 9 pir-
mos kategorijos autobusų sto-
tys: Alytaus, Jonavos, Kauno, 
Kėdainių, Klaipėdos, Marijam-
polės, Panevėžio, Šiaulių ir Vil-
niaus. Susitikimo metu taip pat 
aptarti klausimai dėl prieigos 
neįgaliesiems taisyklių paren-
gimo ir mokymų tiesiogiai su 
keleiviais bendraujančiam per-
sonalui.

Purviniausi – Danijos 
banknotai

Švedijos ir Danijos banknotai, 
anot Oksfordo universiteto moks-
lininkų, yra purviniausi Europoje. 
Tyrimo metu ant kiekvienos tirtos 
švediškų ir daniškų kronų kupiūros 
buvo rasta vidutiniškai 39,6 tūkst. ir 
40,3 tūkst. bakterijų. Europos vidur-
kis yra 26 tūkst. bakterijų ant vieno 
banknoto. Tai, pasak mokslininkų, 
yra pakankamas kiekis žmogui ap-
sikrėsti. Švariausia Europos valiuta 
pripažintas euras. Ant jo banknotų 
rasta vidutiniškai po 11 tūkst. bakte-
rijų. Ant rusiškų rublių buvo viduti-
niškai 30 tūkst. bakterijų. Iš viso tir-
tos kupiūros iš 15 šalių.

Į paskaitas – tik 
avint aukštakulnius

Dušanbės (Tadžikistanas) pe-
dagoginio universiteto studen-
tėms nurodyta į paskaitas vaikščio-
ti su aukštakulniais. „Būsimos moky-
tojos turi būti deramai apsirengu-
sios, kad galėtų mokyti savo moki-
nius gerų manierų, – pareiškė uni-
versiteto rektorius ir buvęs švietimo 
ministras Abdušaboras Rachmono-
vas. – Tai ne sporto institutas, kuria-
me merginos galėtų pasirodyti avė-
damos sportinius batelius ar batus 
žemais kulnais“. Musulmoniškajame 
Tadžikistane moksleivėms ir studen-
tėms draudžiama dėvėti ir hidžabą. 
Šalies vadovybė tokioms priemo-
nėmis nori išvengti gyventojų su-
radikalėjimo.

Radinys jūros dugne
2007 m. rugpjūtį nardydama 

Havajuose amerikietė Lindsė Ska-
lan pametė savo povandeninį fo-
toaparatą. Praėjus 6 metams jis ras-
tas už 10 tūkst. km. Neįtikėtina fo-
toaparato kelionė sulaukė žinias-
klaidos dėmesio visame pasaulyje. 
Fotoaparatą vanduo į krantą išme-
tė Taitungo paplūdimyje Rytų Tai-
vane. Šių metų vasario pradžioje jį 
surado vienas oro bendrovės „Chi-
na Airlines“ vadovų Daglas Čengas. 
Aparatą jau dengė jūros dumbliai 
ir kitokios apnašos, tačiau dėl van-
deniui atsparaus korpuso atmin-
ties kortelė su nuotraukomis nebu-
vo pažeista. Vienai Havajų televizi-
jai parodžius fotografijas ir papasa-
kojus apie neįprastą radinį, pavyko 
surasti L.Skalan. Dabar amerikietė at-
gaus ne tik savo atostogų nuotrau-
kas. „China Airlines“ dovanoja jai ke-
lionę į Taivaną ir atgal.

Automobilį  
vairavo šuo 

Niujorkietis buvo paguldytas į 
ligoninę po to, kai jį partrenkė šuns 
vairuojamas automobilis. Vyras ne-
sėkmingai bandė sustabdyti šuns 
vairuojamą automobilį, kol jis atsi-
trenkė į šalia stovintį sunkvežimį. 
Nukentėjusysis buvo suspaustas 
tarp dviejų automobilių, susitrenkė 
galvą ir neteko sąmonės. Po kurio 
laiko jis atsigavo ir buvo nugabentas 
į ligoninę. Vyras pasakoja, kad auto-

mobilis buvo paliktas su veikiančiu 
varikliu. Šuo pajudino pavarų dėžę 
ir jis ėmė riedėti.

Beje, 2012 m. Naujojoje Zelandi-
joje šunims buvo atidaryta specia- 
li vairavimo mokykla. Tokių įgūdžių 
mokomi benamiai šunys, nes, vie-
tos gyvūnų globos darbuotojų nuo-
mone, tai turėtų padėti greičiau rasti 
juos priglausiančių žmonių.

Gydytoja žudikė
Gydytoja Virchinija Soares de 

Sousa ir 7 medikų komanda iš Evan-
gelikų ligoninės intensyvios terapi-
jos skyriaus, esančio Kuritibos mies-
te Brazilijoje, kaltinama dėl 7 pacien-
tų mirčių. Gydytoja kaltinama tuo, 
kad pacientams, prijungtiems prie 
gyvybę palaikančios aparatūros, 
atjungdavo deguonį ir suleisdavo 
mirtinas raumenis atpalaiduojančių 
vaistų dozes. 3 kiti gydytojai, 3 slau-
gės ir fizioterapeutas įtariami įvykdę 
V.S.de Sousa nurodymus. Jie taip pat 
kaltinami dėl nužudymo. Prokurorai 
teigia kad gydytojos tikslas buvo at-
laisvinti lovas ligoninėje. Pasak pro-
kurorų, ši gydytoja gali būti atsakin-
ga ir už dar 300 žmonių mirtį. V.S.de 
Sousa bei jos komanda kaltinimus 
nužudymu neigia. 

Kodėl išnyko 
neandertaliečiai
Ištyrę neandertaliečių kaukoles 

mokslininkai mano, kad jie išnyko, 
nes turėjo didesnes akis nei šiuolai-
kinis žmogus ir dėl to didesnė sme-
genų dalis buvo skirta vaizdinei in-
formacijai apdoroti, bet mažesnė – 
aukšto lygio mąstymui.

Neandertaliečiai buvo artimai 
su šiuolaikiniu žmogumi susijusi pir-
mykščių žmonių rūšis, kuri atsirado 
Europoje prieš maždaug 250 tūkst. 
metų. Trumpą laikotarpį jie egzista-
vo kartu su šiuolaikiniais žmonėmis 
ir su jais bendravo, bet prieš maž-
daug 28 tūkst. metų išnyko. Mano-
ma, kad jie išnyko iš dalies dėl ledyn-
mečio, prie kurio nesugebėjo prisi-
taikyti. Neandertaliečiai, kurie per-
sikėlė iš Afrikos į Europą, turėjo pri-
sitaikyti prie ilgesnių naktų bei ūka-
noto oro, todėl jiems išsivystė dides-
nės akys bei didesnė vaizdinę infor-
maciją apdorojanti nugarinė gal-
vos smegenų dalis. Na, o šiuolaiki-
nių žmonių rūšis ilgiau gyveno Af-
rikoje, kur naktys trumpesnės, o die-
nos šviesesnės, todėl prieš jiems iš-
plintant po pasaulį labiau išsivystė 
priekinė smegenų dalis, atsakinga 
už aukštesnio lygio mąstymą, socia- 
linius įgūdžius ir gebėjimą jungtis į 
didesnes grupes. Ankstesni prima-
tų tyrimai parodė, kad akių dydis yra 
proporcingas smegenų daliai, kuri 
apdoroja vaizdinę informaciją. Tu-
rėdami mažesnes akis ir mažesnę 
vaizdinei informacijai skirtą smege-
nų dalį, šiuolaikiniai žmonės turi di-
desnę kognityviniam mąstymui ir 
socialiniams ryšiams skirtą smege-
nų dalį. Šio pranašumo pakako, kad 
ši žmonių rūšis išliktų ir suklestėtų. 

„Bičiulystės“ ir Eltos inf.
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Iš „Bičiulystės“ bičiulių kūrybos

Nuotraukų konkursui „Laiko ženklai“ 

Prie kūrybos 
šaltinio

Gatvės pakraščiu rikiavo-
si privatūs namai. Kai 

kurie jų šeimininkai savo so-
dybas jau buvo susitvarkę, ki-
tur dar vyko statybos. Viena-
me iš tų namų gyveno Onutė su 
vyru. Namas dar galutinai neį-
rengtas, bet jie jauni, darbštūs, 
tad kūrė didelius ateities pla-
nus. Po truputį lipdė savo lizde-
lį, puošė aplinką. Prie namo su-
žydėjo gėlės, sode tvirtėjo vais-
medžiai, išsirikiavo keletas dar-
žovių lysvių.

Jų planus sugriovė vyro liga, 
o išgirsta diagnozė visai pribloš-
kė. Onutė mylėjo savo darbštų 
vyrą, todėl visą dėmesį ir jėgas 
skyrė jo priežiūrai. Po operaci-
jų ištisas paras prie jo budėjo, 
lydėjo į sanatorijas. Nors medi-
kai darė viską, ką galėjo, gydė 
brangiais naujausiais vaistais, 
vyras po truputį silpo ir, išsi-
kankinęs porą metų, iškeliavo 
amžinybėn.

Onutė labai liūdėjo. Po vyro 
mirties puolė į neviltį, buvo vi-
siškai nusilpusi. Visą dėme-
sį skirdama vyrui, save pamir-
šo, neprisižiūrėjo ir jos orga-
nizmas išseko. Pirmiausia nu-
kentėjo dantys: pradėjo klibė-
ti, juos galėjo ištraukti pirštais. 
Bet laikas – pats geriausias gy-
dytojas. Vėl prie namo sužydė-
jo gėlės, lysvėse pradėjo žaliuo-
ti daržovės, perdažė tvorą prie 
gatvės. Odontologai ištraukė 
visus klibančius dantis ir sudė-
jo protezus.

Onutė vėl pražydo. Ji vis 
dažniau šypsojosi, kai pro šalį 
einantys žmonės užkalbinda-
vo. O kieme ji būdavo daž-

Jei ne tas 
čiaudulys

nai ir gana ilgai, nes daug triū-
sė prie gėlių ir daržovių, tvar-
kė aplinką.

Vieną dieną ją užkalbino 
gana išvaizdus, truputį žilstelė-
jusiais paausiais vyriškis, kurį, 
einantį šia gatve, ji matė pirmą 
kartą. Kiek pakalbėjęs jis nu-
žingsniavo toliau. Tačiau vėliau 
jam vis dažniau atsirasdavo rei-
kalų praeiti ta gatve, vis ilgiau 
stabtelėdavo prie Onutės sody-
bos, parymodavo prie tvoros.

Suprato Onutė, kad ja domi-
si. Sužinojusi, kad jis irgi našlys, 
pradėjo apie jį galvoti. Dažniau 
pasižiūrėdavo į veidrodį ir dra-
bužėlį išvaizdesnį pasiieškoda-
vo, kai tikėdavosi, kad jis vėl 
gali pražingsniuoti gatve. 

Prisikepusi saldumynų nuta-
rė jį pasikviesti prie puodelio ar-
batos, pasikalbėti, pabūti ramio-
je aplinkoje, artimiau susipažin-
ti. Pamačiusi jį ateinantį, susijau-
dino. Nežinojo, kaip šis reaguos 
į kvietimą, nors tikėjosi teigiamo 
atsakymo. Vyriškis buvo links-
mai nusiteikęs, vis pokštavo. 
Onutė jau ruošėsi jį kviesti ar-
batos, bet tuo metu lyg koks ne-
labasis brūkštelėjo per panosę, ji 
stipriai nusičiaudėjo, o jos pro-
tezai nuskriejo net į kitą lysvę. 

Kol susijaudinusi sklaidė 
burokų lapus, prabėgo gal tik 
keletas minučių. Atsisukusi 
norėjo atsiprašyti pašnekovą, 
bet vos spėjo išvysti jį sparčiai 
žingsniuojantį ir besukantį į kitą 
skersgatvį.

Onutė giliai atsiduso:
– Ach... Jei ne tas čiaudulys...

Janina PRANAITIENĖ
Jurbarkas

Įdomu paklausti skaitytojo, kaip 
jam atrodo, ar objektyvus būtų kita-
tautis, gyvenantis mūsų krašte ir ra-
šantis apie mus romanus, ir dar ne 
bet kokius, o detektyvus? Dauge-
lis patrauktų pečiais – nežinotų, ką 
atsakyti. O aš galiu pateikti pavyz-
dį – amerikietė Donna Leon jau 30 
metų gyvena Venecijoje ir yra pa-
rašiusi 22 romanus apie šio miesto 
komisarą Gvidą Brunetį. D.Leon už 
savo detektyvines istorijas pelnė Si- 
dabrinį durklą – prestižinį britų apdo-
vanojimą detektyvų autoriams. 

D.Leon romanuose – ne vien de-
tektyvinės istorijos. Savo knygose ji 
kalba apie žmones, jų santykius, ben-
dravimą, apie dvasines ir moralines 
bendražmogiškas vertybes, apie gro-
žį ir meną, meilę ir keliones po Vene-
ciją, apie maisto gaminimą... Taip, be-
veik kiekviename romane galima ras-
ti receptą, pagal kurį Brunečio žmona 
Paola arba kuris nors jo draugas ga-
mina kokį nors gurmanišką venecijie-
tišką patiekalą ir pabandyti patiems 
jį pasigaminti. Patikėkite, skanu… Pa-
gal D.Leon romanus yra išleista recep-
tų knyga ir gidas po Veneciją. Tad sve-
timtautė puikiai pristato Veneciją, jos 
knygos labai populiarios visame pa-
saulyje. Rašytoja daug prisideda, kad 
kitataučiai pamiltų Veneciją, o atva-
žiavę apsilankytų aprašytose kavinu-
kėse ar parduotuvėlėse ir rastų ten 
jos knygose paminėtus padavėjus 
bei savininkus, išskirtinius patiekalus 
ar šiaip kokių įdomybių. Vienintelis 
dalykas, ko nerasime nei Venecijoje, 
nei visoje Italijoje – tai D.Leon knygų 
italų kalba. Rašytoja  neleido, kad jos 
kūriniai būtų verčiami į šią kalbą. Sako 
nenorinti, kad Venecijos žmonės at-
pažintų, jai patinka, kad laiškus atne-
šęs paštininkas ją tujina ir visiškai ne-
nutuokia, kad ji įžymybė…

„Kilmingųjų spindesys“ – sep-
tintasis romanas iš Komisaro Gvi-
do Brunečio bylų serijos. Veiksmas 
vyksta paskutinį XX a. dešimtme-
tį. Venecijos kvestūroje jau diegia-
mi kompiuteriai, tačiau Brunetis 
dar nemoka jais naudotis ir jį be pa-
liovos stebina kompiuterinių ryšių 
galimybės, kiek daug ir kaip grei-
tai gudragalvė vicekvestoriaus sek- 
retorė Eletra sugeba surasti informa-
cijos… Sumanusis Brunetis, įžvalgus 
ir sąžiningas komisaras, naiviai stebisi 
tokiais paprastais dalykais, o jo dukra 
pirmą kartą gyvenime savarankiškai 
gamina raviolius. Nepasakosiu pačios 
detektyvinės istorijos, kad nesuga-
dinčiau skaitymo malonumo, tačiau 
pažadu – ji įtrauks. Sudėliota išma-
niai ir profesionaliai. Iš pažiūros nai-
vus Brunetis labai sumaniai ją išnar-
plioja, o pati autorė palieka skaitytojui 
apgalvoti labai daug subtilių dalykų. 

Rita KUBILIENĖ

Knygos „Bičiulystės“ 
bičiuliams 

Gegužės mėnesį pirmą kartą 
Lietuvą aplankys ir du savo uni-
kalius šokio bei muzikos pasiro-
dymus surengs pasaulinio garso 
Kinijos neįgaliųjų meno trupė 
„My Dream“. Gegužės 1 dieną 
Klaipėdoje, „Švyturio“ arenoje, 
ir gegužės 3 dieną Vilniuje, „Sie-
mens“ arenoje, išvysite įspūdin-
gą trupės muzikos, šokių ir švie-
sų šou, kuris sulaukė pripažini-
mo jau 77 šalyse. „My Dream“ 
koncertavo ir Atėnų parolim-

pinių žaidynių uždaryme bei 
2008 m. Pekino olimpinių žaidy-
nių atidaryme. 

Talentingi kinų artistai, ku-
riems teko patirti dramatiškų 
permainų gyvenime dėl fizinių 
traumų, klausos ar regos sutri-
kimų, šiandien pasiekė ypatin-
gų profesinių aukštumų meninė-
je raiškoje. Jų pasirodymai stul-
bina ypatingu jautrumu ir skir-
tingų gebėjimų sinteze: puikiai 
jaučiantys muzikos virpesius 

kurtieji daugiausia šoka ir vaidi-
na, o ypač jautrią klausą turintys 
aklieji – groja ir dainuoja. Kinijos 
neįgaliųjų meno trupė, sukur-
dama ypatingus estetinius regi-
nius, parodo, jog siekdamas gro-
žio ir meilės žmogus gali įveikti 
pačius sudėtingiausius fizinius ir 
psichologinius barjerus. 

„My Dream“ atlikėjai pelny-
tai pripažinti žmogaus galimy-
bių ambasadoriais, UNESCO 
jiems suteikė „Artistų už taiką“ 

Pasaulį sužavėjusi Kinijos neįgaliųjų meno trupė 
„My Dream“ nustebins ir Lietuvą

vardą. „My Dream“ nepalieka 
abejingų. 

Visus kviečiame būti šio uni-
kalaus šokio ir gyvos muzikos 
pasirodymo liudininkais. 

Bilietų kainos – nuo 59 Lt. 
Žmonėms su negalia taikoma 20 
proc. nuolaida. 

Klaipėdoje bilietus platina – 
bilietai.lt, Vilniuje – tiketa.lt.

Renginio organizatorius –
VŠĮ „Socialinės atsakomybės 
centras“.

Balandis – švaros mėnuo.

Išėjusių amžių šviesa.

Pavasarėja.

Vytauto Žemaičio nuotr.
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