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Truputis istorijos
Dailės terapija dar skirstoma į dvi kryptis: socialinės reabilitacijos–užimtu-

mo terapiją (šiuo atveju psichoterapijai tenka antraeilis vaidmuo, užsiėmimus 
dažniausiai veda meninį išsilavinimą turintys specialistai) ir dailės terapiją 
(dominuoja psichoterapiniai tikslai, užsiėmimus veda psichoterapinį išsilavi-
nimą turintys specialistai). Dailės terapija pradėjo vystytis po Pirmojo pasau-
linio karo, kai dailininkai dirbdavo su sužeistaisiais ligoninėse. Praėjusio am-
žiaus devintame dešimtmetyje dailės terapija pradėjo reikštis kaip savaran-
kiška psichoterapijos kryptis. Lietuvoje 1996 metais buvo įkurta Lietuvos 
dailės terapijos taikymo asociacija (LDTTA), kuri vienija 30 narių. Šios orga-
nizacijos tikslas – daryti kūrybinę įtaką žmonių, turinčių sveikatos sutriki-
mų ar neįgalumą, savijautai ir meninei saviraiškai, skatinti jų komunikaci-
ją, socializaciją, integraciją taikant dailės terapijos metodus ir priemones 
(žr. www.ldtta.org).

Dailės terapijos apibūdinimas
Dailės terapija susijusi su vizualine kūryba. Kompozicijos iš įvairių 

medžiagų dažniausiai neinterpretuojamos. Šiame kūrybiniame žaidi-
me (kartais dalyvaujant ir terapeutui) retai taikoma analizė. Tai ypač 
pasiteisina dirbant su vaikais. O su suaugusiaisiais dalijamasi įspū-
džiais ar aptariami vizualiniai objektai. Pats aptarimas ir jo įsisąmoni-
nimas vyksta paskutiniais meno terapijos etapais. 

Dailės terapija cerebriniu paralyžiumi sergantiems 
žmonėms 
Cerebrinio paralyžiaus ribojamiems žmonėms dailės terapijos 

užsiėmimai padeda perteikti savo vidinius išgyvenimus, būse-
nas. Tai savotiški energetiniai mainai su aplinka. Dalis išgyveni-
mų įgauna išraišką ir sulaukia grįžtamojo ryšio praturtindamos 
autorių. 

Dėl sulenktų ir pritrauktų prie kūno rankų bei pirštų sergan-
tiesiems sunku atlikti net paprasčiausius veiksmus. Todėl ir ne-
sudėtinga dailės kompozicija juos įkvepia. Žmonės pasijunta 
pajėgūs, galintys kurti ir dirbti. Dailės terapijos proceso emoci-
nė patirtis palaipsniui daro įtaką jų savijautai ir elgesiui.

Dailės terapija proto negalios žmonėms 
Proto negalios suaugusieji gali turėti vaikui būdingų sa-

vybių (naivumas, atlapaširdiškumas), ribotą kalbos suprati-
mą. Šiuo atveju dailės terapija tampa alternatyvia (verbali-
nei) komunikacija ir saviraiškos priemone. Neįgalieji spon-
taniškai ir beatodairiškai įsitraukia į procesą, kuris dėl jų 
nesugebėjimo ilgam sutelkti dėmesio yra ribotas laike.

Dailės terapijos galimybės dirbant su neįgaliaisiais
• Atitraukia nuo nemalonių, sunkių pergyvenimų, nu-

kreipia dėmesį į patrauklų užsiėmimą, kuris parei-
kalauja visų emocinių ir intelektualinių jėgų sąnau-
dų. Taip sutelkiama ir harmonizuojama psichika.

• Svarbus vaidmuo tenka darbo rezultatui. Dauge-
liui neįgaliųjų pasirodo netikėta, kad jie sugebėjo 
nupiešti kažką, kas kelia aplinkiniams susidomė-
jimą. Tai stiprina pasitikėjimą savimi. 

• Esama teigiamo fizinio ir fiziologinio poveikio: 
gerėja regos-judesio koordinacija, atkuriama ir 
vystoma motorika. 

• Informacija iš emocinio lygio pereina į kognity-
vinį. Keičiasi santykis su praeitimi, stresine si-
tuacija, savo negalia. 

• Padeda teigiamai save suvokti ir priimti. 
• Suteikia emocinę paramą.

Jelena Bachlina 
Palangos dienos centro psichologė
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Proto negalios suaugusieji gali turėti vaikui būdingų sa-
vybių (naivumas, atlapaširdiškumas), ribotą kalbos suprati-
mą. Šiuo atveju dailės terapija tampa alternatyvia (verbali-
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LAT pristatančiame plakate anuomet dar aštuonmetė Saulė 
Agota žaismingai pučia muilo burbulus – spalvingus, lengvus. 
Tarsi visas pasaulis būtų toks – nerūpestingas ir skaidrus, kuriame 
svarbiausia „čia ir dabar“ patirta akimirka. Galbūt jis toks jai ir 
yra, daugiausia – Dievo ir gerų žmonių dėka, kaip tvirtina jos ma-
ma Irena.

Į pasaulį Saulė Agota pasibeldė visiškai netikėtai, artėjant mo-
ters, tuo metu jau užauginusios du sūnus, keturiasdešimtmečiui. 
„Nežiūrint sudėtingų santykių su vyru, jaučiausi be galo laimin-
ga. Nors dalytis šia laime buvo sunku, nes niekas tuo nesidžiaugė, 
išskyrus mane“, – pasakoja Irena.

Saulė Agota atėjo į pasaulį 2000-ųjų gruodį. Žinia apie vaiko 
negalią moterį sukrėtė. „Patyriau šoką. Pamenu, išgyvenau visas 
didelio sukrėtimo stadijas – nuo atmetimo ir pykčio iki derėjimosi 
ir galop – susitaikymo. Viena buvo aišku – nė akimirką nesigailė-
jau, priėmusi šią gyvybę, o sužinojus apie negalią, mane užplūdo 
tik dar didesnė meilė. Po tokios žinios iki skausmo suvokiau, kad 
manęs laukia absoliučiai kitoks gyvenimas. Jis tikrai pasikeitė. Ja-
me atsirado daugiau tiesos, nes nubyrėjo viskas, kas buvo netik-
ra“, – pasakoja Saulės Agotos mama.

Šeima iširo, atsisijojo ir tikrieji draugai. Artimieji ne kartą ka-
mantinėjo, kam moteris apskritai gimdžiusi, o svetimiesiems rū-
pėjo, kodėl Irena nedariusi jokio genetinio tyrimo. Dar jie be jokių 
skrupulų kaltino ją neatsakingumu – esą, kodėl dabar dirbantieji 
turį išlaikyti jos invalidą vaiką. Nereikia nė sakyti, kaip visa tai 
žeidė Irenos širdį. Tačiau auganti Saulė Agota tapo jos stiprybe. 
Meilė jai padėjo įveikti visas negandas ir nuoskaudas, deja, tokias 
dažnas mūsų visuomenėje.

Šiandien Saulei Agotai – trylika. Jai patinka žaisti lėlėmis, žiū-
rėti filmus, šokti ir dainuoti, jau trečius metus ji noriai lanko forte-
pijono klasę. O didžiausia vertybe Irena laiko dukters savybę atvi-
ra širdimi priimti žmones. Moteris pasakoja dar tuomet, kai laukė-
si, troškusi vieno – kad mergaitė mylėtų Dievą ir žmones. Mamos 
svajonė išsipildė. Saulei sunkiau sekasi mokytis, bet ji geba nuošir-
džiai mylėti, visada meldžiasi už tuos, kuriuos myli.

„Neatsižaviu Saulės gebėjimu atleisti ir paskui nebeturėti nei-
giamų emocijų šleifo. Ji neskirsto žmonių į gražius ir negražius, 
blogus ir gerus“, – su švelnia šypsena sako Irena ir prisipažįsta, 
kad šiandien jos didžiausia svajonė – kartu su dukra praleisti 
daugiau laiko, kurio taip trūksta per begalę kasdienybės rūpesčių 
ir darbų.

Ne bevardžiai reklamos veidai ir ne žinomos žvaigž-
dės, o trys realių žmonių gyvenimai, kuriuos vienaip 
ar kitaip palytėjo bendra likimo duotybė – proto 
negalia: asmeninė, brolio, vaiko... Plakate, pristatan-
čiame Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ vykdomą projektą „Laikinojo 
atokvėpio tarnyba (LAT) – pagalba ir nevaržoma 
laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“, kurį 
remia Europos ekonominės erdvės finansinio mecha-
nizmo 2009–2014 periodo NVO Programa Lietuvoje, – 
Saulės Agotos, Godos ir Rekvitos portretai. O jų 
istorijos moko mus stiprybės, meilės ir atjautos.

Antroji iš dviejų LAT plakate vaizduojamų mergaičių – Goda 
iš Mažeikių – šiandien skaičiuoja vienuoliktus metus. Nors plaka-
te jos akys šelmiškai spindi vaikišku nerūpestingumu, jos mama 
Kristina teigia, kad Goda – ne pagal amžių subrendusi asmenybė. 
Gal tam įtakos turėjo tai, kad iš penkių šeimos atžalų du turi nega-
lią: dvylikametis Godos brolis – autistas, o sesutė turi regėjimo 
sutrikimų. Kaip žinia, augant tokioje aplinkoje, atsakomybė už 
šalia esantįjį sparčiau subrandina ir anksti sudėlioja gyvenimo 
vertybes ir prioritetus. Juolab kad, stebėdama nesibaigiančius ma-
mos rūpesčius, Goda pati nevengia pasitarnauti, nė neprašyta su-
tvarko kambarius ar kitaip pagelbėja buityje. Be to, ir mokykloje 
ji – viena iš lyderių.

„Stropi, atsakinga, stengiasi gerai mokytis, visur dalyvauti, 
pirmauti“, – negaili dukrai komplimentų mama. Goda dar ir į mu-
zikos mokyklą suspėja, kur groja fortepijonu, o šiemet į rankas jau 
paėmė ir saksofoną.

Mergaitei netrūksta draugų, o tarp jų – ir vyresnė proto nega-
lią turinti kaimynė. Kristina pastebi, kad tokie vaikai kaip Goda, 
savo šeimoje patyrę, kokią emocinę ir moralinę kainą moka neįga-
liojo artimieji, nuo pat vaikystės tolerantiški ir atidesni šalia esan-
čiajam, randa kelią į kiekvieno širdį, o negalia jiems yra ne gėda, o 
tiesiog „buvimas kitokiu“, bet lygiaverčiu kitiems.

SAULĖ AGOTA: mylinti Dievą ir žmones 

GODA: ne pagal amžių atėjusi branda

palytėti negalios, bet kupini šviesos
iš Laikinojo atokvėpio tarnybos plakato –

T R Y S   L I K I M A I

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos triūsus par-
griaudama juokės. Visai taip pat kaip K. Donelaičio poemoje „Me-
tai“ ir mūsų Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunk-
cinio centro dienos socialinės globos skyriaus jaunuoliai budinosi 
iš „žiemos miego“ ir ruošėsi rimtiems pavasario darbams. O šių 
darbų tikslas buvo suteikti jaunuoliams teorinių ir praktinių žinių 
apie daržo įrengimą, mokyti juos saugiai ir produktyviai dirbti 
darže, supažindinti su daržovėmis, jų auginimu ir priežiūra.

Dideliame mokyklos kieme kiekviena klasė ir dienos socialinės 
globos skyriaus jaunuoliai turi po savo prižiūrimą plotelį. Kas so-
delį užveisęs, kas avietes ir braškes prižiūri, kas rūpinasi gėlėmis ar 
prieskoninėmis žolelėmis... O jaunuoliams atiteko sena smėlio dė-
žė, kurioje turėjo atsirasti... daržas. Daug darbų jų laukė: užpildyti 
dėžę juodžemiu, sukasti jį ir pamaitinti trąšomis, kad rudenį der-
lius būtų skalsesnis, nupirkti sėklų ir jas pasėti, susodinti daržoves. 
Turėjo ką veikti visa didelė komanda: ir jaunuoliai, ir darbuotojai. 

Sunku buvo pritaikyti darbo įrankius, nes parduotuvėse siūlo-
mi netinka vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Teko daug 
kartų minti parduotuvių slenksčius, kol radome kauptukų ir kas-
tuvėlių su storesnėmis išgaubtomis rankenomis, kad jaunuoliai, 
ypač sėdintys vežimėliuose, galėtų prisiliesti prie žemės, prisidėti 
prie darbų. Kaip sakė Dienos socialinės globos skyriaus lankytoja 
Inga: „Aš pirmą kartą galėjau sukišti rankas į žemę, džiaugtis pur-
vinomis, žemėtomis rankomis“.

Mintis įsirengti daržą, užsiauginti savų daržovių ir prieskonių 
labai patiko ir jaunuolių tėvams. Vieni užaugino pomidorų ir 
agurkų sodinukų, kiti – gėlių ir prieskonių, o Eimanto tėtis sukalė 
pakeliamąsias lysves. Prie tokių lysvių beveik nereikia lenktis, ga-
lima dirbti sėdint, todėl sėti, sodinti ir prižiūrėti augalus galėjo ir 
jaunuoliai vežimėliuose. Taigi sumanymas įtraukti į veiklą ugdyti-
nių tėvus tikrai pasiteisino.

Kaip ir bendraudami darže naudojome komunikacijos simbo-
lius. Kad kiekvienas jaunuolis žinotų, kas darže auga, iš ko gami-
namos salotos. Simboliais buvo sužymėti visi augalai ir daržovės. 
Tai padėjo ne tik jaunuoliams, bet ir jaunesniems mokiniams atpa-

Pavasario darbai ir rudens linksmybes
„Vilties“ mokykloje

Kristijonas Donelaitis nemarioje poemoje „Metai“ rašė : 
„Tas visas gėrybes jau kampe pakavojam irgi su puodais ar 
skauradoms virdami valgom ir taip gera dūšioje yra“. Patyrė 
šį smagų jausmą ir Vilniaus „Vilties“ specialiosios 
mokyklos-daugiafunkcinio centro Dienos socialinės globos 
skyriaus jaunuoliai. Bet prieš tai nuo pat pavasario sodino, 
augino, ravėjo... O jiems noriai talkino centro ikimokyklinio 
ir mokyklinio skyrių ugdytiniai.

žinti, kur kas pasėta ar pasodinta, stebėti visą sudėtingą augimo 
procesą: nuo daigelio iki derliaus. 

Anot K. Donelaičio: „Ogi dabar, žėlėk dieve! Jau pavasaris randas ir 
darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis“. Aiškiai poeto išsakytos 
mintys tiesiogiai mums tiko, nes darbų laukė tikrai daug. Ir mes 
visi labai stengėmės, kad mūsų daržas būtų pats gražiausias visa-
me centre. 

Nors pavasarinės daržovės ir salotos buvo spėriai suvalgytos, 
vasarą darbai darže nesustojo, nes jį nuolat reikėjo prižiūrėti. Kol 
vieni jaunuoliai atostogavo, kiti rūpinosi, kad po atostogų sugrįžę 
draugai galėtų džiaugtis užaugintu derliumi: ravėjo, tręšė, retino 
daržoves. Karšta šios vasaros saulutė kvietė negailėti vandens, 
laistyti ir laistyti be galo. Taigi per vasarą teko įdėti daug triūso ir 
meilės, kad ruduo nudžiugintų gausiu derliumi.

Labiausiai visi, žinoma, laukėme „rudenio linksmybių“, kad bū-
tų galima susirinkti savo rankomis užaugintas gėrybes. Kai valgai 
daržovę iš savo daržo žinodamas, kad prie jos auginimo ir pats 
ranką pridėjai, apima nepaprastas jausmas. K. Donelaitis poemoje 
„Metai“ puikiai jį perteikė: „Tas visas gėrybes jau kampe pakavojam 
irgi su puodais ar skauradoms virdami valgom ir taip gera dūšioje yra“. 

Kiekvienas darbas, atliekamas su meile ir didžiuliu noru, ne-
paisant net ir didžiausių sunkumų, visada atsiperka. Pakanka pa-
žvelgti į viltingai žvilgančias jaunuolių akis, kad užsidegtum noru 
toliau daryti taip, kad tie „mažutėliai“ jaustų esantys ne vieni.

Tomas Blinstrubas
Socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas 

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos dešimtokai jau ne 
vieną kartą ankstyvą pavasarį ant palangės savo rankomis padary-
tame mažame darželyje augindavo svogūnus ir įvairias prieskoni-
nes žoleles, kuriomis mokyklos virtuvės darbuotojos gardindavo 
sriubas. Juk tai ne tik skanu, bet ir sveika. O šiais metais jiems buvo 
suteikta galimybė turėti nedidelį tikrą daržą lauke, kuriame buvo 
sudarytos sąlygos plušėti ir mokiniams vežimėliuose. Dėžėse pri-
sodinome pupelių, svogūnų, cukinijų, agurkų. Mokiniai buvo su-
žavėti galimybe patiems jų užsiauginti. Viena matyti jas namuose, 
parduotuvėje, bet visiškai kas kita sužinoti, iš kur jos atsiranda. Šią 
paslaptį mes ir bandėme įminti kartu vadovaudamiesi K. Donelai-
čio teiginiu: „neįdėjęs, nieko negausi“. Prašvitus pavasario saulei 
mokiniai noriai kibo į darbą lauko darže. Patys sodino, laistė, ravė-
jo ir ragavo pirmąjį derlių. Laiku pavasarį visko prisodinus, per 
vasarą tinkamai prižiūrėjus, rudenį belieka nusiimti derlių, pa-
ruošti dirvą kitam pavasariui, kad ji pailsėtų ir mūsų triūsą vėl 
gausiai apdovanotų. Didžiausias stebuklas mokiniams pasirodė 
tai, kad pasodinome vieną bulvę, o suradome penkias. 

Šiais metais mūsų lauko darbai jau beveik baigti. Beliko supu-
renti žemę ir palikti ją ilsėtis. Mokiniams ši ugdomoji praktinė 
veik la labai patiko. Jau sulaukiame klausimų, ar kitais metais vėl 
turėsime savo daržą ir ką jame sodinsime. 

Aurelija Masalienė
Vyr. specialioji pedagogė, 10 lavinamosios klasės mokytoja
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Įsibėgėjęs ruduo diktuoja  
spartų tempą
Kaip nepastebimai bėga laikas. Tiksliau net ne bėga, o lėkte lekia. 
Skrenda kaip pašėlęs. Regis, visiškai neseniai planavome vasaros 
stovyklas, konferencijas, mokymus ir atrodė, kad iki rudens dar marios 
laiko. O štai jis, laikas, ir vėl mus spaudžia...

Prieš visa galva neriant į gražia ir pras-
minga „Vilties“ bendrijos 25-mečio sukak-
timi ženklinto rudens veiklas labai norisi 
apžvelgti prabėgusios vasaros renginius. O 
pirmiausia padėkoti mūsų organizacijos 
politikos formuotojams, darbuotojams, sa-
vanoriams ir partneriams už bendrus ir la-
bai kokybiškai nudirbtus karščiausio metų 
sezono darbus.

Šiemet 25-ąjį kartą viltiečiai rinkosi ir 
stovyklauti. Todėl nutarėme sujungti dau-
gybę stovyklos veiklų į vieną didelį, įsi-
mintiną renginį, kuris suvienytų gausų 
būrį mūsų organizacijos narių, draugų, 
bendraminčių. Ir mums pavyko! Iš viso 
projektuose dalyvavo net apie 400 žmonių. 
Ypač smagu, kad stovykloje aktyviai veikė 
sau atstovaujančių neįgalių jaunuolių ir su-
augusiųjų grupė, kuri nepraleido nė vieno 
darbinio susirinkimo, pateikė pasiūlymų, 
kaip paįvairinti renginius ir organizuoti 
įvairias šventes. Su šia grupe aptarėme ir 

artėjančios rudens konferencijos temas, su-
sitarėme dėl pranešimų.

Labai džiaugiamės, kad padedant Už-
sienio reikalų ministerijai turėjome galimy-
bę dalyvauti projekte, skirtame Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje dešimties me-
tų sukakčiai paminėti. Buvo be galo įdomu 
ir naudinga dalytis įspūdžiais ir patirtimi 
su bičiuliais iš Estijos, Baltarusijos ir Ka-
zachstano. Susitikimuose ir diskusijose da-
lyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės me-
ras Vaclovas Dačkauskas, atsakingi dar-
buotojai, Vilniaus universiteto jaunieji 
mokslininkai ir dėstytojai, besispecializuo-
jantys socialinio darbo srityje, teisininkai, 
tėvai ir patys neįgalieji. Klausėmės paskai-
tų ir diskutavome su pasaulyje Lietuvą 
garsinančiais asmenimis – profesoriais 
Dainiumi Pūru ir Jonu Ruškumi. Labai 
daug emocijų sukėlė ir gyvo atgarsio susi-
laukė UNICEF Lietuvos nacionalinio ko-
miteto vykdomosios direktorės Jovitos 

Majauskaitės pranešimas apie vaikų padėtį 
pasaulyje. Jo įkvėpti nutarėme, kad „Vil-
ties“ bendrijos vaikai dalyvaus Vilniaus 
bėgimo maratone 2014 vilkėdami UNICEF 
marškinėlius ir prisidės prie pagalbos or-
ganizavimo skurstantiems Afrikos vai-
kams. Labai smagu ir gera, kad supratome 
ir įvertinome galimybę dalytis tuo, ką turi-
me, įsisąmoninome, jog duoti lengviau, nei 
imti ir tuo pačiu patvirtinome neužmiršę 
prieš 25 metus mums taip pat padėjusių 
geros valios žmonių iš viso pasaulio. 

Šią vasarą surengėme meno darbų pa-
rodą ir labai didžiavomės A. Stacevičiūtės 
iš Kapčiamiesčio (Lazdijų rajonas) fotogra-

 Gavusi retą vardą Rekvita, ji savo gyvenimo keliu eina 
aukštai pakelta galva, nors išbandymų šiai gražiai 44 metų 
moteriai, Gargždų ligoninės Vaiko raidos tarnyboje dirbančiai 
logoterapeute, likimas nepašykštėjo. Gal kiek lengviau ir dėl 
to, kad visada šalia dar mokyklos suole sutiktas gyvenimo vy-
ras, su kuriuo ji susilaukė net keturių atžalų. Vyriausiajam Lu-
kui – jau 22 metai. Deja, į šį pasaulį jis atėjo, turėdamas proto 
negalią. Po jo sekė Agnė, kuriai dabar jau 19-iolika, ji baigusi 
mokyklą didžiausiam mamos liūdesiui išvyko į Argentiną. 
Namuose dar liko 16-metis dešimtokas Rokas ir mažylis pa-
grandukas Ignas, rugsėjo pabaigoje sulaukęs vos vienerių.

Vyresnėlio Luko gimimas ir supratimas, kad jis yra kitoks, 
tapo lemtingu gyvenimo posūkiu, atvedusiu Rekvitą į sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendriją „Viltis“. Ji pasakoja: „Pra-
dėjau ieškoti šeimų, auginančių neįgalius vaikus, taip pat tuo 
užsiimančių organizacijų ir radau tik vieną „Viltį“. Iš pradžių 
įstojome į „Klaipėdos viltį“, bet ačiū jos pirmininkei Janinai 
Tulabienei, kuri įkalbinėjo kurti padalinį Gargžduose. Vėliau 
susipažinau su „Palangos vilties“ pirmininke Irena Gačionie-
ne. Pamažėl galinčių ir norinčių kartu veikti žmonių ratas vis 
plėtėsi. Galop vietiniame Gargždų laikraštyje radau skelbimą, 
kviečiantį tėvelius, auginančius neįgalius vaikus, susitikti ir 
burtis bendram tikslui. Nuėjau, o ten tuometinė Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Dalija Šeporaitienė mus, tėvus, paskati-
no įkurti „Gargždų viltį“. Mane išrinko pirmininke ir štai jau 
14 metų vis dar ja tebesu.“

Moteris prisipažįsta, kad yra reikli ir griežta, ypač sau. 
„Viską turiu apgalvoti iki smulkmenų, kaip tipiškos Svarstyk-
lės daug svarstau: dedu ant vienos lėkštelės, paskui – ant kitos. 
Be to, esu visiška darboholikė, o užsibrėžusi tikslą, atiduodu 
jam visas jėgas ir „dūšią“. Aišku, dėl to kartais nukenčia mano 
šeimyna“, – prisipažįsta Rekvita.

„Padovanojusi“ savo veidą laikino atokvėpio tarnybų kūri-
mą inicijuojančio projekto plakatui, žvaigžde dėl to ji tikrai 
nesijaučia. Moteris pasakoja: „Kai su Luku buvome šią vasarą 
stovykloje „Pasaka“ Giruliuose, keletas dalyvių užsiminė at-
pažinę mane plakate, kiti gal nutylėjo. Tačiau vienos mamos 
komentaras įsiminė: ji teigė maloniai nustebusi, kad plakate 
nufotografuota ne įžymi Lietuvos moteris ar aktorė (kaip ji 
maniusi), bet paprasta mama, auginanti neįgalų vaiką.“

Rekvitos nuomone, be galo svarbu keisti visuomenės po-
žiūrį į neįgaliuosius ir juos auginančias, globojančias šeimas. 
Nors padėtis po truputį keičiasi, bet vis dar mažais žingsneliais. 

„Jeigu ne „Viltis“, prieš 25 metus pradėjusi savotišką revo-
liuciją, tai nežinia, koks požiūris į neįgaliuosius ir jų šeimos 
narius būtų šiandien“, – sako pašnekovė ir tvirtina itin palai-
kanti pastaruoju metu šios organizacijos vykdomą projektą, 
inicijuojantį laikinojo atokvėpio tarnybų steigimą bendruome-
nėse. Tuomet tėvai ar globėjai, laikinai negalintys pasirūpinti 
savo vaiku dėl gyvenimiškų priežasčių (ligos, studijų, koman-
diruotės ar pan.), turėtų galimybę palikti sutrikusio intelekto 
asmenį kuriam laikui specialistų priežiūrai jam įprastoje namų 
aplinkoje arba jaukiuose globos namuose. 

Beje, LAT projektu, iškalbingu pavadinimu „Mama, pasil-
sėk“, džiaugiasi ir Saulės Agotos bei Godos mamos. Pasak jų, 
laikino atokvėpio tarnybos steigimas teigiamai paveiktų jų ir 
kitų neįgaliuosius turinčių šeimų gyvenimo kokybę, todėl rei-
kia kuo plačiau skleisti apie tai žinią, kuo aktyviau įtraukti vie-
tos savivaldą, skatinant šių tarnybų steigimą. 

Daugiau apie LAT projektą http://www.viltis.lt/veikla/vyk-
domieji-projektai-ir-programos/lat.

Straipsnio autorė Neringa Urtė

REKVITA: „Ji tikra,  
o ne bevardis reklamos veidas“
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LAIKAS BĖGA LABAI GREITAI.
NESENIAI BUVO VASARA, O JAU RUDUO.
„VILTIS“ RUDENĮ ŠVĘS SAVO 
DVIDEŠIMTPENKMETĮ.
PRIEŠ TAI NORISI APŽVELKTĮ PER VASARĄ 
ATLIKTUS DARBUS.

PIRMIAUSIA AČIŪ VISIEMS DARBUOTOJAMS, 
SAVANORIAMS, PARTNERIAMS.
ŠIEMET VILTIEČIAI DVIDEŠIMT PENKTĄ 
KARTĄ RINKOSI Į STOVYKLĄ.
IŠ VISO STOVYKLOS VIEKLOJE DALYVAVO 
APIE KETURIS ŠIMTUS ŽMONIŲ.
YPAČ SMAGU, KAD STOVYKLOJE VEIKĖ SAU 
ATSTOVAUJANČIŲ NEĮGALIŲJŲ GRUPĖ.

„VILTIS“ DALYVAVO PROJEKTE LIETUVOS 
NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE 
DEŠIMTMEČIUI PAŽYMĖTI.
DALIJOMĖS PATIRTIMI SU DRAUGAIS IŠ 
ESTIJOS, BALTARUSIJOS IR KAZACHSTANO.
BENDRAVOME SU PROFESORIAIS DAINIUMI 
PŪRU IR JONU RUŠKUMI.
„VILTIES“ NARIAI DALYVAVO VILNIAUS 
BĖGIMO MARATONE 2014.
JIE VILKĖJO MARŠKINĖLIUS SU VAIKŲ 
GYNIMO ORGANIZACIJOS UNICEF ŽENKLU.
TAIP VILTIEČIAI PRISIDĖJO PRIE PAGALBOS 
AFRIKOS VAIKAMS.
SMAGU YRA NE TIK IMTI, BET IR DUOTI.

VASARĄ SURENGĖME NEĮGALIŲJŲ MENO 
DARBŲ PARODĄ.
TAIP PAT VILTIETĖS STACEVIČIŪTĖS 
FOTOGRAFIJŲ PARODĄ.
ŠI PARODA SPALIO MĖNESĮ IŠ „VILTIES“ 
BŪSTINĖS PERSIKELS Į SOCIALINĖS APSAUGOS 
IR DARBO MINISTERIJĄ.

LABAI DAUG GERŲ DARBŲ STOVYKLOJE 
NUVEIKĖ SAVANORIAI.
TARP JŲ BUVO AKTORIŲ, GYDYTOJŲ, 
TEISININKŲ, ŽURNALISTŲ.

IR SAVONORIAI, IR VISI STOVYKLOS DALYVIAI 
NUSIPELNĖ PADĖKOS.

VISI JIE AKTYVIAI DALYVAVO RENGIANT 
VAKARUS IR ŠVENTES.

KITA SVARBI VEIKLOS SRITIS STOVYKLOJE 
BUVO MOKYMAI.

JUOSE DAUG REIKALINGŲ DALYKŲ SUŽINOJO 
DARBUOTOJAI IR TĖVAI.

DABAR NERIMĄ VILTIEČIAMS KELIA EURO 
ĮVEDIMAS.

LABAI RŪPI, KAIP TAI PAVEIKS „VILČIAI“ 
SKIRIAMAS LĖŠAS.

„VILTIS“ TIKISI, KAD VALDININKAI 
NESKRIAUS NEĮGALIŲJŲ.

NEVALIA NAUDOJANTIS ĮTEMPTA PADĖTIMI 
PASAULYJE MAŽINTI NEĮGALIŲJŲ 
FINANSAVIMĄ.

NEĮGALIESIEMS REIKIA NE TIK GYDYMO, 
UGDYMO, BET IR ASISTENTŲ.

LABAI SVARBU NEATSKIRTI NEĮGALIŲJŲ NUO 
APLINKINIŲ ŽMONIŲ.

NEĮGALIŲJŲ GYVENIMO KOKYBĖ TURI 
GERĖTI.

VALDŽIOS ŽMONĖMS VIETOSE TURI RŪPĖTI 
NEĮGALIŲJŲ TEISĖS.

NEĮGALIŲJŲ REIKALAI BUS APTARIAMI 
TARPTAUTINIAME SUSITIKIME.

ŠIS SUSITIKIMAS VYKS SPALIO  
PABAIGOJE.

JIS BUS SKIRTAS „VILTIES“ 
DVIDEŠIMTPENKMEČIUI PAMINĖTI.

SUSITIKIMO GLOBĖJA SOCIALINĖS APSAUGOS 
IR DARBO MINISTRĖ ALGIMANTA 
PABEDINSKIENĖ.

DIDŽIAUSIA „VILTIES“ JĖGA YRA VIENYBĖ.

„VILTIES“ VADOVĖ DANA MIGALIOVA LINKI 
VISIEMS VILTIEČIAMS, KAD RUDUO JIEMS 
BŪTŲ DOSNUS.

ĮSIBĖGĖJĘS RUDUO DIKTUOJA SPARTŲ TEMPĄ
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Teisininko konsultacija

fijų paroda. Pastaroji šiuo metu eksponuo-
jama mūsų būstinėje kartu su Eduardo 
Smilgevičiaus, profesionalaus fotografo, 
kuris dirbo stovykloje savanoriu, portre-
tais. Šių dviejų fotografijos mylėtojų darbai 
paskui keliaus į Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministeriją, kur jais bus galima gėrėtis 
iki spalio pabaigos.

Esu be galo dėkinga programose dirbu-
siems savanoriams. Šiemet jų komanda bu-
vo stipri ir organizuota kaip niekada. Kartu 
su įvairių profesijų jaunimu: renginių orga-
nizatoriais, aktoriais, menininkais, gydyto-
jais, teisininkais, jaunaisiais dvasininkais, 
užimtumo terapeutais ir kitų garbingų pro-
fesijų atstovais mūsų labui darbavosi žino-
ma Lietuvos radijo žurnalistė Alvyda Bajo-
rūnaitė, Riomerio universiteto anglų kal-
bos dėstytoja Daiva Užpalienė, rašytoja ir 
vertėja Rūta Suchodolskytė. Nemažesnės 
padėkos, žinoma, nusipelno ir visi stovyk-
lų ir programų dalyviai už buvimą kartu, 
pagalbą rengiant vakarus ir šventes, labai 
vertingus pastebėjimus ir supratimą.

Kitas labai svarbus veiklos baras buvo 
mokymai. Mes stengėmės įsisavinti naujus 
socialinio darbo, bendravimo ir bendra-
darbiavimo metodus, nagrinėjome teisės 
aktus, labai nuosekliai aiškinomės Laikino 
atokvėpio tarnybų kūrimo galimybes. Tai-
gi vasara prabėgo labai darbingai ir labai 
įdomiai.

Žinoma, visiems mums kelia didelį ne-
rimą netolima ateitis, kai Lietuvoje bus 
įvestas euras. Labai rūpi, kaip didės (o gal 
mažės) žmonių su negalia socialinės inte-
gracijos programos biudžetas. Ar pavyks 

gauti ne tik politinį, bet ir finansinį Lietu-
vos Vyriausybės palaikymą Jungtinių tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatoms 
įgyvendinti? Labai sunku kalbėtis su valdi-
ninkais, o juolab tikėtis, kad būsime išgirsti 
ir suprasti sudėtingoje pastarojo meto geo-
politinėje situacijoje. Tarptautinėse ir nacio-
nalinėse struktūrose visais lygiais kalbama 
apie šalies saugumą ir gynybą. Taip, labai 
svarbu  saugoti savo kraštą, padėti tiems, 
kuriems labiausiai reikia pagalbos, bet vi-
sada neramu, ar nebus pasinaudota esama 
padėtimi ir įtempta situacija, kad neįgalių-
jų teisių apsauga, kompleksinė pagalba 
jiems bendruomenėse atsidurtų valstybės 
remiamų programų sąrašo gale. Deja, dau-
gelio metų darbo patirtis šioje srityje rodo, 
jog minėti nelinksmi samprotavimai daž-
nai būna pagrįsti. Mat perskirstydami vals-
tybės biudžeto lėšas politikai paprastai ta-
riasi, iš kurios srities paimti, kad būtų gali-
ma atseikėti kitai sričiai. 

Kaip ir nesmagu skriausti valstybės tar-
nautojus, teisėjus, geriau gyventi nusipelnė 
mokytojai, nes jų stiprios profsąjungos, o ir 
daugelio kitų sričių atstovams pinigų reikia 
nė kiek ne mažiau. Negalima karpyti lėšų ir 
viešajam sektoriui, kuriam priklauso po-
tencialūs rinkėjai. O kas ne rinkėjai? Taigi 
vaikai ir neįgaliųjų bendruomenės. Vieni 
dar neturi jokių teisių, kiti jau nebeturi ir 
niekada neturės, nes jų judėjimas, dalyvu-
mas, mokymas ir ugdymas, darbas ir užim-
tumas labai apriboti, jiems sunkiai prieina-
mos kokybiškos sveikatos priežiūros pa-
slaugos. Sutrikusio intelekto asmenys, jų 
tėvai ir (ar) globėjai, kiti šeimos nariai iki 

šiol patiria didelę socialinę atskirtį. Labai 
sunku įtikinti finansus skirstančiuosius, 
kad minėtiems žmonėms ne visada padeda 
informacinės technologijos, modernūs gy-
dymo ir reabilitacijos metodai ar kokybiška 
kompensacinė technika. Šiuo atveju reikia 
gerokai daugiau pinigų, kad būtų galima 
pasitelkti asistentus, specialistus ir naudo-
jant naujas socialines technologijas suma-
žinti socialinę atskirtį, apsaugoti prigimti-
nes žmogaus teises ir orumą, gerinti neįga-
liųjų gyvenimo kokybę. Siekiant minėtų 
dalykų reikia kalbėjimosi ir susikalbėjimo, 
itin geranoriško bendravimo vietose.

Pasikalbėti apie esamą padėtį ir pasi-
tarti dėl jos gerinimo, drauge ieškoti ben-
drų sprendimo būdų ir kelių galėsime spa-
lio 23–24 dienomis vyksiančioje tarptauti-
nėje konferencijoje, skirtoje organizacijos 
25-mečiui paminėti. Konferenciją organi-
zuojame kartu su Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija, renginio globėja – SADM 
ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Visada tikėjau ir tikiu, kad didžiausia 
mūsų jėga yra vienybė, kad nesame vieniši, 
kad turime vieni kitus ir daugybę bičiulių. 
Ruduo – nuostabiausias metų laikas, kai 
džiaugiamės gamtos gėrybėmis, išlydime 
paukščius, jog jie sugrįžtų kitąmet, ir nė ne-
pastebime, kaip po trumpiausios vasaros 
nakties ateina trumpiausia metų diena, o 
su ja ir didžiosios šventės. Gero Jums, 
brangieji, derliaus visose gyvenimo srityse.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos pirmininkė

Neįgaliųjų įdarbinimas
Darbas – vienas svarbiausių visuomenės socialinių veiksnių, kuris daro labai 
stiprią įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimo kokybei ir suteikia galimybę jaustis 
visaverčiu žmogumi. 

Deja, kalbant apie neįgalių žmonių gali-
mybes įsidarbinti tenka pripažinti, kad jos la-
bai ribotos, ypač turintiesiems proto negalią. 
Tačiau pasirašiusi Neįgaliųjų teisių konvenci-
ją Lietuva įsipareigojo pripažinti neįgaliųjų 
teisę į darbą. Todėl šiame straipsnyje paban-
dysiu išdėstyti svarbiausius teisinius aspek-
tus, kurie liečia neįgaliųjų įsidarbinimo gali-
mybes Lietuvoje.

Mūsų valstybė ne tik pripažįsta neįgalių-
jų teisę į darbą, bet ir yra įsipareigojusi skatin-
ti jų įdarbinimą privačiame sektoriuje. Be to, ji 
turi nustatyti atitinkamas politikos kryptis ir 
priemones, kurios apimtų konkrečių veiksmų 
programas dėl neįgaliųjų įdarbinimo. Sie-
kiant įgyvendinti šiuos uždavinius yra priim-
tas Užimtumo rėmimo įstatymas, kurio tiks-
las – visiškas gyventojų užimtumas, maža so-
cialinė atskirtis ir stipri socialinė sanglauda. 
Pagrindinis užimtumo rėmimo sistemos už-
davinys – darbo ieškančių darbingo amžiaus 
asmenų galimybių didinimas. 

Vadovaudamasi minėtu Užimtumo rėmi-
mo įstatymu ir kitais teisės aktais, valstybė 
yra numačiusi keletą pagrindinių priemonių, 
kurios padeda neįgaliesiems įsidarbinti, tokių 
kaip:
• bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo 

darbingo amžiaus darbuotojų profesinį 
mokymą;

• remiamąjį įdarbinimą;
• paramą darbo vietoms steigti;
• bedarbių teritorinio judrumo rėmimą.

Atsižvelgiant į ankščiau išdėstytas prie-
mones galima teigti, kad populiariausia iš jų 
yra remiamasis įdarbinimas arba įdarbinimas 
subsidijuojant. Pavyzdžiui, darbdaviai, atsto-
vaujantys socialiai atsakingoms, socialinėms 
ar kitoms įmonėms, kurios pasirengusios pri-
sidėti prie neįgaliųjų nedarbo ir socialinės at-
skirties mažinimo, gali pasinaudoti valstybės 
teikiama parama neįgaliųjų įdarbinimui. Sub-
sidija nėra paskola, todėl jos grąžinti nereikia. 
Išskyrus tuos atvejus, kai pažeidžiamas įsta-

tymas, nesilaikoma subsidijos gavėjui kelia-
mų sąlygų ir reikalavimų. Subsidijuojami gali 
būti šie asmenys:
• turintys iki 25 proc. darbingumo lygį arba 

sunkaus neįgalumo lygį;
• turintys 30–40 proc. darbingumo lygį ar-

ba vidutinį neįgalumo lygį;
• turintys 45–55 proc. darbingumo lygį ar-

ba lengvą neįgalumo lygį.
Už kiekvieną įdarbintą neįgalųjį numaty-

tą laikotarpį kiekvieną mėnesį mokama subsi-
dija darbo užmokesčiui, paskaičiuotam pagal 
įdarbinto asmens faktiškai dirbtą darbo laiką 
ir nuo jo apskaičiuotoms valstybinio privalo-
mojo socialinio draudimo įmokoms iš dalies 
kompensuoti. Subsidijos dydis negali viršyti 
dviejų Vyriausybės patvirtintų minimaliosios 
mėnesinės algos dydžių ir sudaro:
• 50 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 

asmenys, kuriems nustatytas 45–55 proc. 
darbingumo lygis;

• 60 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 
asmenys, kuriems nustatytas 30–40 proc. 
darbingumo lygis;

• 75 proc. apskaičiuotų lėšų, kai įdarbinami 
asmenys, kuriems nustatytas iki 25 proc. 
darbingumo lygis;
Subsidija neįgaliųjų darbo užmokesčiui 

gali būti mokama:
• iki 6 mėnesių, kai darbo sutartis sudaro-

ma su asmenimis, kurių darbingumas ly-
gus 45–55 proc.;

• neterminuotai, kai įdarbinami asmenys, 
kurių darbingumas lygus 25–40 proc.
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Bet darbdaviai, kurie per 6 mėnesius atlei-
do bent vieną iš teritorinės darbo biržos siųstų 
asmenų, išskyrus tam tikras išimtis, pakartoti-
nai dalyvauti remiamojo įdarbinimo priemo-
nėse gali ne ankščiau kaip po 12 mėnesių.

Kita Užimtumo įstatyme numatyta prie-
monė yra darbo įgūdžių įgijimo rėmimas. Ši 
priemonė labai svarbi, nes padeda neįgalia-
jam persikvalifikuoti ir įgydyti trūkstamų 
praktinių ir teorinių žinių sėkmingam darbui. 
Vadovaujantis šia priemone, darbdaviams, 
kurių darbuotojai darbo įgūdžių įgijimui or-
ganizuoti skiria dalį savo laiko, gali būti mo-
kamos subsidijos darbo užmokesčiui. Finan-

savimas vykdomas iki 12 mėnesių.
Valstybė dar yra numačiusi paramą sava-

rankiškai veiklai ir kelionės išlaidų į darbą 
kompensavimą. Plačiau apie tai Jus infor-
muoti gali kvalifikuoti darbo biržos specialis-
tai. Tačiau nepamirškite, jog norint įsidarbinti 
neįgaliam asmeniui svarbu žinoti savo teises 
ir nebijoti aiškintis su specialistais, kad pasi-
naudotumėte visomis įmanomomis galimy-
bėmis. Be to, kreipkitės į įstaigas, kurios pa-
deda įsidarbinti neįgaliesiems. Kaip vieną iš 
gerosios praktikos pavyzdžių galima pami-
nėti socialinę įdarbinimo agentūrą VšĮ „SO-
PA“ (Krokuvos g. 8, Vilnius LT- 09318, el. paš-

tas info@ sopa.lt, tinklalapis: www.sopa,lt ). Ši 
organizacija padeda susirasti darbą ir išsau-
goti darbo vietas žmonėms, turintiems ma-
žiau galimybių, taip pat ir neįgaliesiems. Su 
kiekvienu ieškančiuoju darbo dirbama indi-
vidualiai: vertinamos galimybės darbo rinko-
je, atliekamas profesinis orientavimas ir kon-
sultavimas, lavinami įsidarbinimo gebėjimai, 
socialiniai įgūdžiai, tarpininkaujama darbo 
paieškos procese, teikiama lydimoji pagalba 
įsidarbinus. 

Aidas Makštutis
„Vilties“ bendrijos teisininkas

Praktiniai aspektai

15 kalendorinių dienų – nuo 2015 m. sau-
sio 1 iki 15 dienos – už prekes ir paslaugas 
mokant grynaisiais bus galima atsiskaityti ir 
litais, tačiau grąžą gausite tik eurais. Nuo 
2015 m. sausio 16 dienos atsiskaityti bus gali-
ma tik eurais. 

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos litai bus kei-
čiami nemokamai 3,4528 lito už 1 eurą kursu. 
Grynuosius pinigus nuo 2015 m. sausio 1 die-
nos nemokamai keis: 
• komercinių bankų skyriai, kurie atlieka 

grynųjų pinigų operacijas (pirmą pusmetį 
(iki liepos 1 dienos) keis visi komercinių 
bankų skyriai, antrą pusmetį – dalis ban-
kų skyrių, kurie bus nurodyti vėliau ats-
kirai);

• Lietuvos pašte ir kai kuriose kredito uni-
jose litai į eurus nemokamai bus keičiami 
60 dienų (iki kovo 1 dienos);

• Lietuvos bankas nemokamai litus į eurus 
keis visą laiką.
Kortelėse ir sąskaitose esantys litai bus 

pakeisti automatiškai ir nemokamai.
Nepamirškite – nė viena valstybinė ar ki-

ta institucija nesiūlys keisti pinigų gatvėje, 
namuose, neprašys sąskaitų numerių, nere-
gistruos litų ar eurų serijų numerių. Dėl euro 
įvedimo Jūsų sąskaitos numeris nesikeis, o 
sąskaitoje esantys litai į eurus bus keičiami 
automatiškai. Primename, kad nei bankai, nei 
valstybinės institucijos nereikalauja telefonu 
pasakyti prisijungimo kodų, slaptažodžių ar 
kitų panašių duomenų. Įtarę apgaulę skam-
binkite į policiją numeriu 112.

Grynieji pinigai

Šiuo metu visoje euro zonoje cirkuliuoja 
vienodi septynių nominalų (5, 10, 20, 50, 100, 
200 ir 500) eurų banknotai. Eurų banknotuose 
pavaizduoti skirtingų Europos istorijos laiko-
tarpių architektūriniai stiliai, kiekvienas ban-
knotas yra skirtingos spalvos ir dydžio. Ban-
knotus lengva atpažinti sutrikusio regėjimo 
žmonėms. Kuo didesnis nominalas, tuo di-
desnis banknotas. Dideli, lengvai įskaitomi 
nominalo skaičiai banknoto averse atspaus-
dinti storesniu dažų sluoksniu, kad juos būtų 

lengva apčiuopti. Perbraukite pirštu per ban-
knotą. Pajusite, kad kai kurios priekinės jo 
pusės vietos yra storesnės. Ant naujųjų 5 ir 10 
eurų banknotų kairiojo ir dešiniojo kraštų yra 
trumpų iškilių brūkšnelių. Ant 200 eurų ban-
knoto tokie brūkšneliai yra prie apatinio prie-
kinės pusės krašto, ant 500 eurų banknoto – 
prie dešiniojo. 

Šiuo metu naudojamos aštuonių nomina-
lų (1, 2, 5, 10, 20, 50 centų ir 1 bei 2 eurų) apy-
vartinės monetos. Visos euro monetos galioja 
visoje euro zonoje, lietuviškos euro monetos 
taip pat galios visose euro zonos šalyse. Kiek-
viena moneta turi bendrąją ir nacionalinę pu-
ses. Bendrojoje pusėje yra Europos žemėlapis 
ir nominalas. Nacionalinę lietuviškų euro 
monetų pusę puoš Vytis. Ant lietuviškos 2 
eurų monetos briaunos bus iškaldinti žodžiai 
„Laisvė, vienybė, gerovė“.

Euro monetų nominalą galima atpažinti 
pagal svorį – kuo sunkesnė moneta, tuo dides-
nis jos nominalas (išskyrus 1 euro monetą, kuri 
yra lengvesnė už 50 euro centų monetą), pagal 
storį – kuo storesnė moneta, tuo didesnis no-
minalas (išskyrus 1 euro ir 2 eurų monetas, ku-
rios yra plonesnės už 50 euro centų monetą). 
Taip pat euro monetų briaunos yra skirtingos:
• 1 ir 5 euro centų monetų briauna yra lygi;
• 2 euro centų monetų briauna yra lygi su 

grioveliu;
• 10 ir 50 euro centų monetų briauna yra 

rantuota;
• 20 euro centų monetų briauna yra su sep-

tyniais įdubimais;
• 1 euro monetų briauna yra su trimis 

smulkiai rantuotomis dalimis (trys ran-
tuotos ir trys lygios dalys).
Įvedus eurą bus siekiama išvengti įstaty-

mo pažeidimų, todėl bus vykdomos įvairios 
priemonės: aktyvi kainų stebėsena, visuome-
nės įtraukimas į kainų priežiūros kontrolę, 
prekių ir paslaugų kainų perskaičiavimo ir 
nurodymo kontrolė. Galimi pažeidimai bus 
nedelsiant tiriami, o patvirtinus pažeidimą 
atsakingiems asmenims taikomos sankcijos. 
Siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojų intere-
sus įvedant eurą ir užtikrinti sąžiningą pas-
laugų bei prekių kainų perskaičiavimą pasi-
rašytas Geros verslo praktikos, įvedant eurą, 
memorandumas. 

Dažniausiai užduodami klausimai

Kaip įvedus eurą pasikeis socialinių iš-
mokų mokėjimo tvarka? Nuo 2015 m. sausio 
1 dienos išankstinės socialinio draudimo se-
natvės pensijos (mokamos už praėjusį mėne-
sį), socialinio draudimo senatvės pensijos, 
socialinės pašalpos ir kita piniginė socialinė 
parama (mokama už praėjusį mėnesį), taip 
pat valstybinės pensijos, šalpos išmokos, naš-
lių pensijos ir kitos valstybinės išmokos (mo-
kamos už praėjusį mėnesį) bus mokamos eu-
rais. Nė viena minėta išmoka dėl euro įvedi-
mo nesumažės.

Kokia valiuta bus mokama pensija nuo 
2015 metų? Nuo 2015 metų sausio 1 dienos 
pensija bus mokama eurais. Pensija bus auto-
matiškai perskaičiuota ir mokama eurais kaip 
buvo mokama litais. Pačiam senjorui dėl to 
nereikės nieko daryti. Verčiant litus į eurus, 
sumos bus apvalinamos gyventojų naudai.

Kokio dydžio pensija bus mokama eu-
rais? Tikslus dydis paaiškės tada, kai Vyriau-
sybė patvirtins bazinės pensijos, draudžia-
mųjų pajamų ir kitus reikalingus dydžius eu-
rais. Apytiksliai pensiją eurais galima apskai-
čiuoti dabar gaunamą pensijos dydį padali-
nus iš 3,4528. Pavyzdžiui, jeigu vidutinė pen-
sija šiuo metu yra 827,10 LT, tai pavertus į 
eurus ji bus 239,55 EUR.

Ar socialinio draudimo pensijos, pašal-
pos, nedarbo išmokos bus apvalinamos iš 
litų į eurus? Atsižvelgiant į patvirtintą lito ir 
euro keitimo kursą, pakeitus įstatymuose nu-
statytas sumas, kurios traukiamos į formules, 
taikomas apskaičiuojant šias išmokas, jos bus 
ne automatiškai suapvalinamos, o perskai-
čiuojamos. Žmogui pačiam nereikės kreiptis 
dėl perskaičiavimo, perskaičiuos „Sodra“.

Kaip Lietuvos gyventojai bus informuo-
jami apie gaunamų išmokų dydį eurais? Gy-
ventojus, kuriems pašalpos pristatomos į na-
mus arba išmokamos per mokėjimo įstaigą 
(AB „Lietuvos paštas“ padalinius), planuoja-
ma informuoti nurodant būsimos pensijos 
dydį ant išmokos išmokėjimo kvito.

Kur galima rasti svarbiausią informaciją 
apie euro įvedimą Lietuvoje? Visą aktualią 
informaciją apie eurą galima rasti oficialioje 
euro svetainėje www.euras.lt arba skambinti 
nemokama euro telefono linija 8 800 34528. 
Jūsų namus taip pat pasieks leidiniai apie 
praktinius euro įvedimo aspektus ir grynuo-
sius pinigus. Apie euro įvedimą bus plačiai 
pranešama žiniasklaidos priemonėse.

Parengė Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija

Ką turite žinoti apie eurą
Nuo 2015-ųjų sausio 1 dienos Lietuvoje bus įvesta bendroji Europos valiuta – 
euras. Čia rasite su euro įvedimu susijusias aktualijas, praktinius patarimus, 
atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.
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Tiek pat metų, kiek gyvuoja „Vilties“ bendrija, didelis būrys jos narių kiekvieną vasarą vyksta į stovyklą pajūryje, kur dalijasi 
patirtimi, mokosi, ilsisi, bendrauja specialistų ir savanorių padedami. Šiemet abi stovyklos pamainos vyko vienu laiku, nuo 
liepos vidurio Girulių stovyklavietėje „Pasaka“ iš dalies savarankiškiems ir galintiems dalyvauti grupinėse veiklose sutrikusio 
intelekto žmonėms bei jų šeimos nariams, o Šventojoje sunkią ir kompleksinę negalią turintiems sutrikusio intelekto žmonėms 
bei jų šeimos nariams. Be to, čia kaip paprastai vyko Meninės veiklos pleneras, kuriame dalyvavo kolektyvai iš Elektrėnų, 
Pasvalio ir Vilniaus. Neįgaliems stovyklautojams talkino savanoriai iš Baltarusijos, Kauno, Jurbarko, Klaipėdos, Vilniaus, 
Plungės, Šiaulių, Rietavo, Anykščių, Palangos, Mažeikių, Trakų, Alytaus, Grigiškių, Subačiaus. Todėl jiems buvo siūloma 
nenutrūkstama socializacija ir socialinė integracija: sutrikusio intelekto asmenų saviraiškos užsiėmimai, užimtumo ir 
laisvalaikio organizavimas ne tik stovyklaviečių teritorijose, bet ir už jų ribų. Atsižvelgdami į savo specialiuosius poreikius jie 
galėjo rinktis individualias ir grupines veiklas. Tėvus ir globėjus rengėjai subūrė į savigalbos ir psichologinės pagalbos grupes. 
Pastarąsias taip pat galėjo rinktis įgalūs broliai ir seserys. O specialistų laukė naudingi mokymai: „Galiojančios teisinės bazės 
apžvalga ir praktinis pritaikymas“, „Nestacionarių socialinių paslaugų teikimas atskiroms socialinės rizikos gyventojų 
grupėms. Teorija ir praktika. Poreikių vertinimas“, „Pagalbos ir socializacijos planų sudarymas“, „Socialinio darbo metodai ir jų 
taikymas“, „Aplinkos ir priemonių taikymas“. 

25-oji
Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo

stovykla

Į „Pasaką“ sugužėjo 333 stovyklautojai, iš jų 124 neįgalieji 
(9 vežimėliuose) ir 74 savanoriai, tarp jų 9 iš Baltarusijos. Sto-
vyklautojų būryje šurmuliavo ir 3 meninės veikos plenero ko-
lektyvai bei 2-jų grupinių namų jaunuoliai ir vadovai.

Į Šventąją atvyko 52 stovyklautojai. 15 savanorių padėjo 
poilsiauti 15 ypač sunkios negalios vaikų ir jaunuolių, iš kurių 
5 galėjo judėti tik su vežimėliu.

Įdomūs skaičiai:

Apie stovykloje vykusius renginius skaitykite 5–11 psl.
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Mano pirmoji pažintis su „Viltimi“ 
prasidėjo dar 2006 metais, kai manęs 
netikėtai paprašė savanoriauti vasaros 
stovykloje. Tiesą sakant, tuo metu nela-
bai težinojau, kaip viskas vyks, kokios 
pagalbos reikės, bet sutikau. Ir ne vel-
tui. Stovykla suteikė galimybę pama-
tyti pasaulį kitu kampu, susipažinti su 
daugybe nuostabių žmonių, pasisemti 
daug teigiamų emocijų, tyro nuoširdu-
mo ir gėrio. Turbūt ne veltui kasmet tiek 
žmonių suplūsta į Girulių stovyklavietę 
„Pasaka“, nes išties pasakiškas jausmas 
apima ten būnant. Tad norisi vykti te-
nai vėl ir vėl... Būdama stovykloje su-
sidariau labai teigiamą įspūdį apie pa-
čią organizaciją, jos darbuotojus, kurie 
atiduoda visą širdį ir jėgas nelengvam, 
bet labai prasmingam ir reikalingam 
darbui. Be to, bendravimas su neįgaliu-
kais, jų artimaisiais, globėjais geriausiai 
atskleidė „Vilties“ vaidmenį ir svarbą jų 
gyvenime. 

Žinoma, „Viltis“ vykdo daug veiklų, 
tačiau man geriausiai žinoma būtent va-
saros stovykla, kuri, sakyčiau, yra savo-
tiška metų kulminacija. Turbūt niekada 
nepamiršiu tėvelių žodžių, kad vaikai 
laukia šios stovyklos visus metus, beveik 
dėl jos gyvena, kai kurie atsisako bet ko-
kių skanumynų, kad tik litas po lito su-
taupytų stovyklai pinigėlius... Svarbu, 
kad ne tik neįgaliukai gerai leidžia laiką 
stovykloje, bet ir tėveliai. Jiems, išvargu-
siems nuo visus metus trunkančios nuo-
latinės vaikų priežiūros, prabangus ma-
lonumas išgerti puodelį kavos kavinu-
kėje, sudalyvauti seminaruose ar tiesiog 
bent kartą per metus tingiai padrybsoti 

General Electric Healthcare Munich 
savanorystės akcija „Vilties“ 
bendrijai
Kaip rodo šio straipsnio autorės pavyzdys, laiku ir vietoje pasėtas 
savanorystės grūdas subrandina dosnų derlių, kuris sušildo šimtus 
širdžių. Dėkui Aistei Kuodytei ir jos suburtiems miuncheniečiams už 
suaukotas lėšas, kurios gražiam būreliui viltiečių virto... pasakiškomis 
dienomis stovykloje prie jūros. 

prie jūros. Juk šioms šeimoms kiekviena 
atokvėpio minutėlė neįkainojama.

Idėja suorganizuoti pinigų rinkimo 
akciją „Vilties“ bendrijai man kilo, kai iš-
važiavau mokytis į užsienį. Gyvenant ne 
Lietuvoje gana sudėtinga savanoriauti 
vasaros stovyklose, bet nuolat kirbėjo 
mintis kokiu nors kitu būdu padėti neį-
galiukų šeimoms. Atstumas tikrai ne 
kliūtis. Pradėjusi dirbti įmonėje General 
Electric Healthcare Miunchene, prasita-
riau kolegoms apie siekį surinkti pinigų 
skurdesnėms šeimoms, turinčioms neį-
galių vaikų. Idėja sulaukė didelės para-
mos ir pritarimo, tad iškart puolėme rū-
pintis jos įgyvendinimu. Laiko turėjome 
nedaug, kelias savaites, mat norėjome 
akciją surengti per General Electric sava-
norystės savaitę (gegužės 12–16 dieno-
mis). Pradinė mintis buvo prikepti nami-
nių pyragų ir prašyti žmonių už juos 
aukoti pasirinktą pinigų sumą. Kadangi 
akcija susijusi su pinigais, kurie skirti 
užsienio valstybei, teko gana nemažai 
laiko sugaišti įvairių teisinių aspektų aiš-
kinimuisi. Tuo pačiu metu pradėjome ir 
paruošiamuosius darbus: parengėme in-
formacines skrajutes, elektroninius laiš-
kus, suradome savanorių, kurie padėtų 
kepti pyragus, susitarėme su administ-
racija dėl leidimo pardavinėti skanėstus 
įmonės valgykloje ir t. t. Organizuodami 
renginį sulaukėme didelio pritarimo, 
žmonėms tikrai labai patiko idėja. Ypač 
noriu padėkoti mūsų IT lyderiui, kuris 
taip entuziastingai palaikė mūsų suma-
nymą, kad pasiūlė tuo pačiu pardavinėti 
nešiojamuosius kompiuterius, monito-
rius, klaviatūras ir kitą smulkią įrangą, 
kurios garantinis laikas pasibaigė. IT ko-
manda turėjo tikrai daug darbo, nes rei-
kėjo visus kompiuterius paruošti, patik-
rinti, bet jos nariai mielai tai darė, nes 
labai norėjo padėti. Jų indėlis tikrai 
reikšmingas.

Atėjus savanorystės savaitei, nuo pat 
ryto puolėme į valgyklą parengti ska-
nėstų pardavimo vietos ir jų pakuoti. Iš 
tikrųjų labai norėjome viską kuo gra-
žiau, mieliau pateikti. Tad sausainius 
sudėjome į maišelius, juos papuošėme 

kaspinais ir lankstinukais su prašymu 
padėti. Buvau nustebusi, kiek žmonės 
pastangų įdėjo gamindami pyragus, tor-
tus, keksiukus, tokio gausaus ir gražaus 
asortimento senokai nebuvau mačiusi. 
Šalia padėjome ir dėžutę aukoms. Iš pra-
džių žmonės vangokai žiūrinėjo, reikėjo 
paraginti, paaiškinti, ką ir kodėl mes čia 
darome. Laimei, po kurio laiko prie py-
ragų kampelio jau nusidriekė eilutės, 
žmonės šnekučiavosi apie projektą, 
klausinėjo receptų. Akciją rengėme visą 
savaitę, tad diena po dienos vis daugiau 
įmonės darbuotojų sužinodavo apie 
projektą ir su nekantrumu laukdavo 
naujų pyragų. Labai džiugino žmonių 
aktyvumas: gavome laiškų su pasiūly-
mais padėti, nors ir labai užimti, žmonės 
su dideliu džiaugsmu aktyviai nešė neį-
tikėtinus pyragus. Dėl jausmo, kad pa-
dedi kitiems, ir kolegų žeriamų pagyrų 
kulinariniams sugebėjimams veidai 
švietė šypsenomis.

Kaip jau minėjau, siūlėme įsigyti ne 
tik pyragų, bet ir IT įrangos. Susidomėji-
mas buvo didelis, netilo skambučiai, 
plūdo laiškai su užsakymais, klausimais. 
Iš tikrųjų pardavėme gana nemažai ir vi-
sus pinigus skyrėme „Vilčiai“ (norint at-
sakyti į žmonių klausimus teko gana 
nemažai išmokti apie ITJ).

Norėčiau pabrėžti, kad prie akcijos 
prisijungė ne tik tas biuras, kuriame dir-
bu, bet ir dar du Miunchene esantys Ge-
neral Electric biurai. Juose pyragai buvo 
pardavinėjami vieną dieną, bet ypač 
sėk mingai ir entuziastingai. Netikėtai 
mūsų idėja įgavo pagreitį ir kaskart ap-
imdavo vis didesnį ratą žmonių. Po akci-
jos žmonės prašė ją pakartoti, dėkojo ir 
tvirtino, kad jos pasigenda, tad turėsime 
rengti ją vieną kartą per savaitę visus 
metus!J

Visų nuostabių darbuotojų dėka 
mums pavyko surinkti tiek pinigų, kad 
apmokėtume stovyklos kelialapius 32 
žmonėms. Tiems, kuriems labiausiai rei-
kia. Pirmam kartui tai džiuginantis ir 
motyvuojantis rezultatas. O galvoje jau 
sukasi kitos idėjos. Savanorystė turbūt 
šiokia tokia užkrečiama liga. Ji pripildo 
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sielą gerų emocijų, tad niekaip nesinori 
sustoti.

Man ypač džiugu, kad dirbu įmonė-
je, kurioje savanorystė turi labai gilias 
tradicijas, puoselėjamas daugiau nei 
šimtmetį, ir jau tapo neatsiejama įmonės 
kultūros dalimi. Nuolat organizuojami 
renginiai, kurių metu mes lankomės se-
nelių namuose, žaidžiame su jų gyven-
tojais įvairius žaidimus, tvarkome aplin-
ką ar sodiname medelius parke. Kasmet 
General Electric darbuotojai savanorystei 
skiria daugiau nei vieną milijoną valan-
dų, kurios visos yra apmokamos. 

Tikiuosi, kad ir Lietuvoje daugės 
įmonių, kurios nori padėti spręsti pažei-
džiamų žmonių problemas, stiprinti ša-
lia esančias bendruomenes ir daryti pa-
saulį gražesnį. Kiekvienas iš mūsų gali-
me padėti, reikia tik šiek tiek noro. Sava-
norystė duoda tau pačiam daug dau-
giau, nei gali pagalvoti ar išmatuoti. 
Man atrodo, kad būtent pats ir gauni 
daugiausiai. Tikrai skatinu visas įmones 
bent kartą per metus susiorganizuoti sa-
vanorystės dieną ir dalytis savo gerumu! 
Tai yra užkrečiama J. Esu be galo dėkin-

ga savo įmonei ir jos darbuotojams, be 
kurių idėja nebūtų įgyvendinta.

Visi jums siunčia daug linkėjimų ir be 
galo džiaugiasi, kad galėjo išpildyti neį-

galių vaikų svajones, kad šių vaikų bei jų 
artimųjų veidai nušvito šypsenomis J.

Aistė Kuodytė, Miunchenas

Šiais metais liepos 14–25 dienomis 
vyko Savarankiško gyvenimo įgūdžių 
stovykla Giruliuose. Į ją nukako 7 mūsų 
bendrijos nariai: 4 neįgalieji ir 3 šeimos 
nariai. Lygiai tuo pačiu metu šurmulia-
vo tokia stovykla ir Šventojoje, kurios 
veikloje dalyvavo viena mama su neį-
galiu sūnumi. Norintieji patekti į šias 
stovyklas turi teikti paraiškas respubli-
kinei „Vilčiai“ kartu su bendrijos pirmi-
ninkės rekomendacija. Ne visiems pa-
vyksta. Tačiau mus lydėjo sėkmė.

Pirmoji diena buvo atvykimo, įsikū-
rimo, susipažinimo su aplinka diena. 
Džiugiai sveikinomės su senais pažįsta-
mais, skubėjome prie jūros.

Antroji diena buvo skirta stovyklos 
atidarymui. Neįgalieji su savanoriais 
ruošėsi šventei grupėse, o šeimos nariai 
galėjo kaitintis prie jūros ar užsiimti ki-
ta veikla. 15 val. daugiau nei 300 žmo-
nių susirinko į aikštę, kur vyko atidary-
mo šventė. Buvo sakomos sveikinimo 
kalbos, išradingai prisistatė kiekviena 
iš 13 grupių. Paskui vyko vaišės, visi 
bendravo.

Nuo trečiosios stovyklos dienos 
prasidėjo tikrasis savarankiško gyveni-
mo įgūdžių ugdymas. Neįgalieji kartu 

su savanoriais specialistais dalyvavo 
grupiniuose užsiėmimuose tris valan-
das prieš pietus ir pustrečios valandos 
po pietų. Taip pat vyko meninės veik-
los pleneras, mokymai organizacijų va-
dovams ir tėvams. 

Kiekvieną vakarą vykdavo teminiai 
renginiai, kuriuose dalyvaudavo visi 
stovyklautojai. Buvo smagu žiūrėti Ta-
lentų šou, Tėvelių vakarą, dalyvauti lo-
bio paieškose, stebėti teatro plenero da-
lyvių spektaklius ir kt. Na, o laukia-
miausiu renginiu tapo kas vakarą vyks-
tanti diskoteka. Juk šokti mėgsta ir ma-
ži, ir dideli.

Kol neįgalieji dirbdavo grupėse, šei-
mų nariai ir specialistai turėjo galimybę 
dalyvauti mokymuose. Jie gavo reika-
lingų žinių socialinių paslaugų teikimo, 
projektų rengimo, sutrikusio intelekto 
žmonių raidos ir teisiniais klausimais. 
Buvo pristatytas Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ vyk-
domas Laikinojo atokvėpio tarnybų kū-
rimo projektas „Mama, pailsėk!“. Mo-
kymus vedė kompetentingi lektoriai: 
Eglė Šumskienė (Vilniaus Universiteto 
Socialinio darbo katedros docentė, VšĮ 
„Psichikos sveikatos perspektyvos“ 

projektų vadovė), Dana Migaliova (Lie-
tuvos SIŽG bendrijos „Viltis“ pirminin-
kė), Aidas Makštutis (Lietuvos SIŽG 
bendrijos „Viltis“ teisininkas), Laima 
Mikulėnaitė (Vaikų ligoninės, viešosios 
įstaigos VU ligoninės Santariškių klini-
kų filialo Vaiko raidos centro Ankstyvo-
sios reabilitacijos skyriaus vedėja, vaikų 
neurologė).

Stovyklos metu buvo įsteigtas Ats-
tovavimo sau judėjimas, kurio veikloje 
dalyvavo ir du mūsų organizacijos na-
riai: Vilius Kanapeckas ir Irena Vaiva-
daitė. Ji dėkoja Vokietijos General Elek-
tric Healthcare Munich įmonės darbuoto-
jams už kelialapį į stovyklą. 

Vienuoliktoji stovyklos diena – už-
darymo diena. Vėl vyko pasiruošimas, 
paskui šventė. Jos metu buvo apdova-
noti savanoriai ir personalo darbuoto-
jai. Vakare buvo parodytas bendras 
spektaklis pagal K. Donelaičio „Me-
tus“. Paskui visi stovyklautojai kelia-
vo atsisveikinti su jūra ir palydėti nu-
sileidžiančios saulės. Sugrįžus į stovy-
klą laukė atsisveikinimas su savano-
riais, o galiausiai – iki vidurnakčio šė-
lusi diskoteka.

Dvyliktosios dienos rytą buvo sun-
ku keltis. Tačiau teko krautis lagami-
nus, ašarojant atsisveikinti su draugais 
ir važiuoti į namus. Gera bus visus me-
tus prisiminti įspūdžius iš pajūrio.

Vida Arlauskienė
„Šakių Vilties“ bendrijos tarybos narė

Vasara. Jūra. Stovykla
Kai kurie „Šakių Vilties“ bendrijos nariai kasmet poilsiauja stovykloje 
„Pasaka“ Giruliuose. Tai galimybė pabūti prie jūros su panašaus 
likimo draugais iš Lietuvos ir užsienio.
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Tą saulėtą vasaros dieną į Girulių 
stovyklą keliavome traukiniu. Stovyklo-
je mus pasitiko būrys „Vilties“ bendrijos 
darbuotojų. Daug pamačiau pažįstamų 
veidų. Pirmą stovyklos dieną įvyko susi-
pažinimo vakaras. Mes šiltai bendravo-
me, pasakojome apie save. Tai buvo pui-
ki proga susipažinti su naujais žmonė-
mis, susirasti draugų.

Šiltas vasaros dienas leisdavome įvai-
riai. Kiekviena diena atnešdavo daug ne-
pamirštamų ir šiltų įspūdžių. Kaitino-
mės prie jūros, rengėme įdomius spekta-

klius, darėme kaukes, aplankėme daug 
nuostabių vietų. Didelį įspūdį paliko 
skardis Olando kepurė, nuo kurio atsive-
ria begalinės mėlynos jūros, susiliejan-
čios su dangumi, vaizdai. Labai patiko 
smėlio skulptūros. Nustebau, kokius 
gražius kūrinius gali sukurti žmogus. 
Buvo labai smagu maudytis, vaikštinėti 
pajūriu ir jausti, kaip smėlis šildo pėdas... 

Nuoširdžiai noriu padėkoti visiems 
už puikiai praleistą laiką, už nepamirš-
tamus įspūdžius ir prisiminimus. Nevel-
tui sakoma, kad prisiminimai yra tur-

Prisiminimai yra turtas
Šio laiško autorius Kęstutis Rudzinskas dalyvavo pačioje pirmojoje 
„Vilties“ bendrijos stovykloje Kauknoryje (kaimas pietinėje Lazdijų 
rajono dalyje, 9 km į šiaurės vakarus nuo Kapčiamiesčio, šiaurės 
vakariniame Juodo Kauknorio ežero krante). Anuomet jis buvo 
Pabradės pensiono (dabar Pabradės socialinės globos namai) 
auklėtinis, o šiandien gyvena BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų 
padalinio Savarankiško gyvenimo namuose. Kęstutis niekada 
nepamiršdavo viltiečių, kai tik būdavo Vilniuje. O dabar, jau 
gyvendamas sostinėje, visada užsuka bendrijos būstinėn, papasakoja, 
kur mokosi, ką veikia, kur gyvena, kaip jam sekasi.

tas... Labai ačiū savanoriams už rūpestį, 
linksmus vakarus, diskotekas, už norą 
būti kartu! Stovyklos virtuvės darbuoto-
jams – už skaniai paruoštą maistą. Orga-
nizatoriams – už puikias atostogas. As-
meniškai noriu padėkoti ,,Vilties“ ben-
drijos vadovei Danai Migaliovai už pa-
kvietimą praleisti atostogas stovykloje, 
už galimybę būti draugų būryje. Linkiu 
visiems, kad saulė kas dieną šildytų 
kiek vieną, nes ji myli mus!

Pagarbiai
Kęstutis Rudzinskas 

Tarptautiniame susitikime dalyvavo 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ atstovai ir aso-
cijuotųjų narių vadovai, socialinės ir dar-
bo srities specialistai, nevyriausybinių 
organizacijų vadovai, mokslininkai. Or-

ganizatoriai džiaugėsi garbingais sve-
čiais iš Lietuvos ir užsienio: Klaipėdos 
rajono meru Vaclovu Dačkausku, Jungti-
nių teisių komiteto nariu, profesoriumi 
Jonu Ruškumi, Jungtinių tautų specia-
liuoju pranešėju, profesoriumi Dainiumi 

Pūru, MTÜ Tartu Maarja Tugikeskus di-
rektore Helle Känd ir Baltarusijos pagal-
bos vaikams ir jauniems žmonėms asoci-
acijos vadove Jelena Titova. Buvo skaito-
mi pranešimai, vyko aktyvios diskusijos 
NVO socialinės partnerystės sklaidos 
Lietuvoje ir Europoje, tarptautinio ben-
dradarbiavimo su ES ir Rytų šalimis 
klausimais. 

Anot „Vilties“ bendrijos vadovės Da-
nos Migaliovos, ES ir Rytų šalių bendra-
darbiavimas ir kartu vykdomi projektai 
naudingi abiem pusėms. „Naujosios ES 
šalys, tokios kaip Lietuva, pasitikrina, ką 
sukūrė ir ką dar reikia padaryti, kad jų 
pasirinkta kryptis atitiktų žmonių lūkes-
čius dėl tarptautinės žmogaus teisių ap-
saugos sistemos efektyvaus integravimo 
į nacionalinę teisinę sistemą. O Rytų ša-
lims atsiranda galimybė pritaikyti mūsų 
gerąsias patirtis praktiškai ir išbandyti 

Tarptautinis susitikimas 
Kasmetinėje „Vilties“ bendrijos organizuojamoje vasaros stovykloje 
Giruliuose liepos 18–19 dienomis vyko tarptautinis susitikimas  
„NVO socialinė partnerystė – bendradarbiavimo su ES ir Rytų šalimis 
Lietuvos narystės ES 10-mečiui paminėti!“ pažymint Lietuvos  
narystės dešimtmečio Europos Sąjungoje svarbą.  
Šio susitikimo tikslas – stiprinti NVO socialinę partnerystę,  
semiantis gerosios praktikos iš ES narių ir glaudžiai 
bendradarbiaujant su Rytų šalimis.
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naujas veiklas. Juolab kad prieš 25 metus 
sistema buvo vienoda, todėl lengviau 
suprantamos problemos ir naujų veiklų 
įgyvendinimo galimybės“, – tvirtina 
„Vilties“ vadovė.

Taip pat susitikimo metu, reziumuo-
jant vykusias diskusijas, parengtas rezo-
liucijos projektas, kuriame įvardijami 
bendradarbiavimo su ES ir Rytų šalimis, 
socialinės partnerystės bendruomenėse 
ir tarptautinio socialinio bendradarbia-
vimo aspektai, prielaidos ir skatinimo 
būdai.

Minėtoje rezoliucijoje, vadovaujantis 
tarptautiniais teisės aktais, konvencijo-
mis, susitarimais ir LR įsipareigojimais, 
tarptautinei bendruomenei siūloma pa-
rengti Nacionalinę programą NVO orga-
nizacijų, dirbančių socialinės ir žmogaus 
teisių apsaugos srityse, tarptautiniams 
projektams finansuoti.

Rezoliucijos rengėjų nuomone, savi-
valdybės turėtų suvokti savo atsakomy-
bę už negalią turinčius asmenis, o plėto-
damos paslaugas remtis NVO. Kaip 
spręstina problema įvardijama šiuo me-
tu vyraujanti praktika, kai didelės stacio-
narios institucijos ne tik „susirenka“ di-

džiąją biudžeto lėšų dalį, bet ir pasisavi-
na privačių rėmėjų (įmonių „gerumo 
akcijų“) lėšas. Rezoliucijoje teigiama, 
kad ieškant alternatyvių paramos šalti-
nių svarbu kuo plačiau skleisti informa-
ciją apie netolygų lėšų paskirstymą ir 
didelius globos namų gyventojų išlaiky-
mo įkainius.

Palaikant tarptautinį socialinį ben-
dradarbiavimą, rekomenduojama ren-
giant tarptautines pasikeitimo progra-
mas kaip lygiaverčius partnerius įtraukti 
neįgaliųjų organizacijas. Taip būtų ku-
riamas Lietuvos donorės vaidmuo tre-
čiųjų šalių atžvilgiu. 

„Nors per pastarąjį dešimtmetį tarp-
tautiniai NVO socialinės partnerystės 
ryšiai išties sustiprėjo, to negana. Šiame 
susitikime išgirdome daug vertingų įž-
valgų, atsiskleidžiančių ir parengtoje re-
zoliucijoje, bet turbūt viena iš svarbiau-
sių čia išsakytų tiesų, kad, kaip rodo so-
cialiai saugiausių ir žmonėms su negalia 
palankiausių ES šalių patirtis, visuome-
nės gerovė ir ekonominis klestėjimas tie-
siogiai proporcingas tam, kaip valstybė 
rūpinasi labiausiai pažeidžiamais visuo-
menės nariais“, – pabrėžia D. Migaliova.

Simboliška, jog susitikimas Giruliuo-
se vyko kasmetinės ten pat rengiamos 
„Vilties“ vasaros stovyklos metu. Tad 
diskusijose galėjo dalyvauti sutrikusio 
intelekto asmenys, jų tėvai ir (ar) globė-
jai, specialistai ir savanoriai, dirbantys 
stovyklos programoje.

Gražus renginio akcentas – sutriku-
sio intelekto asmenų sukurtų koliažų 
paroda, kurios tema „NVO socialinė 
partnerystė – bendradarbiavimo su ES ir 
Rytų šalimis Lietuvos narystės 10-mečiui 
paminėti!“. Žiūrovai išvydo daug origi-
nalių ir įdomių darbelių, kuriuose labai 
tiksliai atsispindėjo kuriama bendra Lie-
tuvos ir ES ateitis.

Po susitikimo „Vilties“ bendrijos va-
dovė D. Migaliova sakė: „Tikimės, kad šis 
renginys ir kiti mūsų projektai, iniciaty-
vos užtikrins didesnį NVO poveikį įsi-
traukiant į europinių vertybių sklaidą ir 
plėtotę vietiniu, regioniniu ir nacionali-
niu lygmenimis. Ir toliau stengsimės, kad 
bendradarbiavimas tarp ES nevyriausy-
binių organizacijų taptų dar glaudesnis.“

Neringa Mikėnaitė
Viešųjų ryšių specialistė

Bus gerai. Bus... dar geriau!
Sumaniusi aprašyti įspūdžius iš šiemetinės Meninės veiklos plenero Giruliuose, 
ilgai galvojau, kaip įdomiau tai padaryti. Kadangi patirtis man buvo visiškai 
nauja, įvairiapusė ir visomis prasmėmis sukrečianti, eilinės apžvalgos rašyti 
nekilo ranka. Norėjosi, kad atsiliepimas apie patirtį Giruliuose būtų kitoks, 
patraukus, pamokantis. Ir sugalvojau! Girulių patirtį nusprendžiau perteikti 
pasitelkusi teatro meną. Tad pažaiskime, kad norime sukurti spektaklį, kurį 
pavadinsime, tarkime, „Bus gerai“. Kurdami spektaklį remsimės tikrais įvykiais, 
t. y. patirtimi, kurią parsivežėme iš stovyklos Giruliuose. Taigi tebūnie šis 
straipsnelis tariamo spektaklio idėjos ir darytinų darbų aprašymas.

2014

M e n i n ė s   v e i k l o s

P L E N E R A S

Scenovaizdis: sovietinis pionierių la-
geris, kuriame iki šiol tebevyksta įvai-
raus pobūdžio stovyklos. Simboliška 
(dar ne visai) praėjusių laikų erdvė su 
pagrindine partijos sveikinimo aikšte, 
vėliavos stiebu, nebeskambančiu varpu 
ir spinduliškai išsidėsčiusiais keliukais 
link namelių. Poilsiautojai gali susipa-
žinti su praeities palikimu ir net jame 
pagyventi, pavalgyti didžiulėje sovieti-
nio interjero valgykloje. Jaučiantiems 
diskomfortą verta prisiminti – stovyklo-
je svarbiausia yra veikla, jūra, bendravi-

mas. Tad nors aplinka labai veikia, są-
moningai galima jos nefiksuoti ir sutelk-
ti dėmesį į kitus dalykus.

Aktoriai: dirbdami su jais remsimės 
keliais kriterijais. Pirmasis – „čia jis“. Te-
atras – tai gyvenimas ir žaidimas. Blogas 
teatras – tai apsimetinėjimas, kačiuko ar 
šuniuko vaidmens atlikimas, kai esi su-
augęs, vidiniai turtingas žmogus. Suau-
gęs, vaikas, neįgalus, sveikas – tai visiš-
kai nesvarbu. Jie visi yra žmonės ir nusi-
pelno vienodos pagarbos. Neįgalieji – ne 
vaikai, o mes – ne prižiūrėtojai (nors 

prižiūrime) ir ne auklėtojai (nors kartais 
sudraudžiame ar paaiškiname). Nerei-
kia įsijausti į šiuos vaidmenis, tai tiesus 
kelias į nevykusį, apgailėtiną spektaklį. 
Mes tiesiog dalijamės su jais tuo, ką mo-
kame. Kartais aktoriai neįvertinami, 
nors galėtų atlikti puikius vaidmenis, 
deja, gauna pamojuoti šaka, aplink besi-
draskant „profesionaliai“ aktorei, kuri 
lyg ir turėtų pakelti spektaklio vertę, bet 
išeina atvirkščiai. Dar baisesnis požiū-
ris – „jis nesugeba“. Pamirškite. Nuleis-
kite karteles tiek, kad jas galima būtų 
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peršokti, ir viskas staiga taps padaroma. 
Čia jis. Jis pats pasiūlys, kaip vaidinti. 
Reikia tik pastebėti, išvystyti ir įtvirtinti 
talentingus momentus.

Antrasis kriterijus spektakliui – hu-
moras. Žodis vaidinti (kaip ir groti) an-
gliškai yra play, rusiškai – igrat. Tai reiš-
kia žaisti. Nežiūrėti taip rimtai, išdykau-
ti, siautėti. Kiekvienas tikras klounas ži-
no – ašarų palydovas yra juokas ir žmo-
gus turi pereiti visus etapus, kol nurims. 
Kas mums draudžia juoktis? Patraukti 
per dantį? Švelniai pasišaipyti? Iš savęs 
ir iš aplinkos. Juk darome tai tarpusavy-
je. Kodėl nepabandžius scenoje? Po Gi-
ruliuose parodyto spektaklio vienas žiū-
rovas pasakė: „Man labai patiko! Buvo 
juokingų vietų, bet šiaip labai geras 
spektaklis“. Tarsi humoras šiame pasau-
lyje būtų trūkumas! Žinoma, plonybių 
pasaulyje, kuriame jautrumas yra šalia 
įžeidumo, rūpestis – šalia manipuliaci-
jos, humoras gali būti suprastas kaip pa-
sityčiojimas. Visada turi jausti ribas, ko-
kią meninę priemonę naudoti. Sunkioji 
komedijos „artilerija“ – sarkazmas, iro-
nija – reikalauja ypatingo jautrumo. Bet 
kuriant spektaklį čia (ir YPAČ čia) hu-
moro pamiršti nevalia. Jis sunkumų ne-
išspręs, tačiau pakelti lūpų kampučiai 
kartais palengvina požiūrį į sunkumus. 
Kad ir ironiškai pakelti...

Trečias kriterijus – kalba. Pavyz-
džiui, mūsų „Pasakoje“ rodyto spektak-
lio veikėjas Rapolas ieškojo būdo susi-
kalbėti su minia. Jis išsaugojo orumą, 
nesusiliejo su ja, nes ta minia sirgo – ji 
tiesiog naikino kitoniškumą. „Būk kaip 
visi,“ – sakė jam. Visiškai aišku, kad ak-
toriai, su kuriais dirbame, niekada nebus 
kaip visi. Jie kitokie. Jie apauginti mitais 
ir keisčiausiomis istorijomis kaip gąsdi-
nančiu purvu, jų gailima ir bijomasi. O 
visiškai be reikalo. Jie yra tokie, kokie 
yra. Jie turi savo kalbą, kurią reikia per-
prasti. Kaip ir visi žmonės. „Aš nemėgs-
tu“, „man nepatinka“, „nepirksiu jų siu-

vinių, neisiu į spektaklius“ „normalia-
me“ pasaulyje dažniausiai reiškia „aš 
nesuprantu“, „aš bijau“ (pamatyti, su(si)
žeisti, apsikrėsti ir dar bala žino ko). Vi-
duramžių tamsa! Gerai dar, kad jie nebe-
laikomi belangėse drauge su nusikaltė-
liais ir nebegydomi lediniu vandeniu. 
Bet žmonių galvose užsilikęs pašėlusio 
nevaldomo nupiepėlio dryžuota pižama 
vaizdinys trukdo pažinti. Reikia pasiro-
dyti ir susikalbėti. Išmokti pasaulio kal-
bą. Neatsiskirti nuo jo užsidarant alter-
natyviuose pasauliuose – centruose, tik 
neįgaliems skirtose stovyklose, bet leisti 
save pamatyti. Išeiti į kiemą. Ir nors pir-
miausia iš aplinkinių namų langų skries 
tušti buteliai ir kandžios replikos, po ku-
rio laiko kaimynai ims sveikintis. 

Scenarijus: apie ką kalbėti? Šią mi-
nutę dar nenusprendžiau, kokią tiksliai 
temą spektaklis gvildens. Prisimenu ke-
letą girdėtų dialogų nuotrupų, kurios 
galbūt užves ant kelio.

1. Naujokas: Man atrodo, reikėtų su-
mąstyti kokių įdomių užsiėmimų jiems, 
parodyti naujų dalykų, muzikos, kino, 
kokių nors veiklų...

Patyręs: Eik, eik. Jie juk neįgalūs, ką 
su jais padarysi? Nieko.

N: Bet...
P: Baik. Padirbsi tiek, kiek aš, tai liau-

sies svaičioti. 
2. Naujokas: Hmm... Man atrodo, pa-

repetavus šią vietą, ji būtų tobula. Pažiū-
rėkite, jei trys žengtų į šitą pusę, du – į 
kitą...

P: Eik, eik. Jie gi neįgalūs, nesušoks 
tau baleto. Bus gerai ir taip. Svarbu, kad 
kažką veikia. Nereikia gaišti laiko, tobu-
lai nebus.

3. N: Hmm... Man atrodo, jam išber-
tos kojos. Ar galime ką nors padaryti?

P: Reikia mamos leidimo.
N: Gydymui?! 
P: Taip.
N: O tai kodėl mama nesirūpina?
P: Nežinau.

N: O ką mes galime padaryti?
P: Užtrauk kojinę ir bus gerai.
Piktina? O, taip! Mane irgi. Puikus 

pirmasis žingsnis į gerą meno kūrinį. 
Nes menas turi kalbėti apie dalykus, ku-
rie rūpi ir skauda, jis turi šaukti ir provo-
kuoti. Galima kalbėti apie ekologines 
problemas ar nelaimingus meilės santy-
kius. Tai supras visi. Bet verta parodyti, 
kas negerai čia pat, kas neteisinga, susta-
barėję ir nebepastebima, nes pasidarę 
įprasta. O negerumai pirmiausia prasi-
deda galvoje. Požiūryje. Daugybė temų 
skraido aplink kaip bitės. Neverta jų 
mušti. Jos neša medų. 

Jau, atrodo, esame pasirengę. Dabar 
reikia stotis „ant kojų“ (teatrinis žargo-
nas) ir bandyti. Bandyti verta tik „pilna 
koja“ (vėl teatrinis žargonas, reiškiantis 
visomis jėgomis, su visa kūrybine energija). 
Jei bijai, nieko nebus. Tavęs ims gailėtis 
ir nebevertins rimtai. O paslaptis ta, kad 
jiems gailesčio nereikia. Jiems reikia 
veik los ir buitinės priežiūros. Kaip ir vi-
siems reikia saviraiškos, bendravimo, 
konkurencijos, iššūkių ir pergalių. Tebū-
nie iššūkis – perskaitytas žodis laikraš-
čio antraštėje, o pergalė – išmoktas laiky-
ti šaukštas. Pergalių reikia mums vi-
siems. Šie aktoriai niekada nesuvaidins 
Hamleto taip, kaip, na, kad ir Andrius 
Mamontovas Eimunto Nekrošiaus spek-
taklyje. Ir tai visiškai nesvarbu. Rask jo 
nevaldomai judančiai rankai pateisini-
mą sceniniame vyksme – ir tai taps spek-
taklio perliuku. Sudėk scenarijų iš jų 
kasdienio bendravimo – ir jie atsiskleis 
kaip geriausi aktoriai, nes vaidins save ir 
apie save ir supras, ką daro. Ir dar – bū-
tina, kad su jais dirbtų atsakingi meno (ir 
ne tik) specialistai, į savo darbą žiūrintys 
su meile ir didžiule atsakomybe. Tik ta-
da pristatant jų kūrinius visuomenei ne-
reiks raudonuoti ir nudelbus akis po no-
simi veblenti: „Nu čia darom biški to, 
biški ano. Biški prie meno jie“. Liaukimės 
vaidinę verksmingą pozityvumą „mes 
sugebame tiek ir tuo didžiuojamės“. Vis-
ką jūs sugebate, tik tam reikia laiko ir... 
žaidimo. 

Apie tai būtų spektaklis „Bus gerai“, 
įkvėptas įspūdžių iš Girulių. Ir ne tik iš 
tenai. Toks mano scenarijus. Žinoma, 
mano požiūris nėra vienintelis priimti-
nas – svarbiausia, kad galvose neužsilai-
kytų lageriška „partijos“ tvarka diegiant 
vienintelį priimtiną požiūrį. Manau, 
svarbiausia – būti sąmoningam, matyti 
ir suvokti, kas vyksta, ir keisti, jei kas at-
rodo ne taip. Meno tikslas – suteikti su-
vokimą ir juo praturtinti dvasią, protą, 
gyvenimą. Labai panašus ir darbo su 
šiais žmonėmis tikslas, tiesa?

Irma Bogdanovičiūtė
Markučių dienos veiklos centro teatro 

trupė „Ir viskas“ 
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Pajūris mus pasitiko puikiu oru, kuris 
lepino visą stovyklos laiką. Bendravome 
su daugybe pažįstamų ir visai nepažįsta-
mų žmonių, mokėmės iš jų ir stengėmės 
juos išmokyti to, ką patys gerai mokame. 
Stovykloje visiems be išimties labai pati-
ko Meninės veiklos plenero lektoriaus 
Pranciškaus vedami rytiniai užsiėmimai, 
kuriuose jaunimui tekdavo persikūnyti į 
„dešreles, bananus, manekenus“ ir dar 
daug ką. Visi su didžiuliu atsakomybės 
jausmu laukėme spektaklio pristatymo ir 
aptarimo, o labiausiai komisijos ir visų 
žiūrovų vertinimo. Žinoma, labai džiau-
gėmės, kai išgirdome plojimus dar nesi-

Benas: „Man patiko mankštintis kiekvie-
ną rytą, žaisti naujus žaidimus, šokti dis-
kotekose.“ Viktoras: „Man patiko mano 
gimtadienis, kurį šventėme stovykloje, 
mane sveikino visa stovykla, mano drau-
gai skyrė man dainą. Patiko vaidinti, ge-
ra buvo, kad visiems patiko.“

Meninės veiklos pleneras suteikė 
mums galimybę stebėti kitų teatrinių 
grupių repeticijas, dalyvauti aptarimuo-
se. Buvo įdomu palyginti spektaklius, 
džiugino aktorių įsijautimas į vaidmenis. 
Tikri šaunuoliai ir Vilniaus, ir Pasvalio 
aktoriai! Džiaugiamės kartu su jais.

Aišku, labiausiai nudžiugino mūsų 
teatrinės studijos „Avilys“ spektaklio 
„Ką gali meilė“ pasisekimas. Aktoriai su-
vaidino puikiai, iš širdies. Po spektaklio 
prieidavo nepažįstami žmonės ir džiau-
gėsi kartu, gyrė aktorius. Tai, kad jie su-
prato spektaklio mintį, išgyveno kartu su 
veikėjais, mums didžiulis įvertinimas.

Džiugu, kad yra vieta, kur jauni akto-
riai noriai dirba su neįgaliųjų teatrinėmis 
grupėmis. Plenero lektorius Pranciškus 
puikiai sutarė su mūsų aktoriais, ir jis, ir 
plenero koordinatorė Janina davė vertin-
gų patarimų. Manau, ši patirtis ir mums, 
darbuotojoms, ir mūsų aktoriams padės 
toliau kurti, atrasti save scenoje. Ateityje 
norėtume, kad prie jaunų plenero vado-
vų prisidėtų ir didžiulę darbo patirtį su 
neįgaliaisiais turintys vadovai, kurie ga-
lėtų pasidalyti sava patirtimi ir darbo 
metodais.

Teatrinė studija „Avilys“
Elektrėnų paramos šeimai tarnyba 

„Avilys“ dūzgė Meninės veiklos 
plenere!
Gavę pakvietimą į Girulius, kiekvieną dieną skaičiuodami dienas 
svajojome, fantazavome, ką mes ten pamatysime, veiksime, vaidinsime, 
išmoksime, kokių draugų susitiksime ir kaip gyvensime vieni be tėvų.

baigus spektakliui. Smarkiau sudunksėjo 
mūsų aktorių širdys, supratome, kad 
spektaklis pavyko, kad mokame ir gali-
me vaidinti. Ši stovykla mums tapo suge-
bėjimų patikrinimu. Dabar žinome, kad 
nesuklydome pasirinkę minėtą sritį. 
Nors ir labai gera buvo stovykloje, tačiau 
jau dešimtą dieną pradėjome ilgėtis savo 
lovų, pagalvių, mamų ir tėčių.

Štai ką mano apie stovyklą jaunimas:
Justė: „Man patiko rytiniai užsiėmi-

mai su vadovu Pranciškumi ir pats Pran-
ciškus. Būti su draugais prie jūros, disko-
tekos, kur galėjau šokti savanorių pade-
dama.“ Gitana: „Man patiko vadovo ro-
domi įvairūs pratimai, ypač „Maneke-
nai“. Džiaugiuosi, kad kartu su draugais 
vaidinau stovykloje. Aišku, patiko disko-
tekos, jūra, meilės paštas.“ Virginija: 
„Man stovykloje patiko tai, kad buvo 
daug jaunimo, galėjau susipažinti. Buvo 
smagu, kad visiems labai patiko mūsų 
spektaklis. Linksmai gyvenome su antro-
mis mamomis (darbuotojomis) viename 
kambaryje, visi draugiškai ieškojome lo-
bio. O paskutinę stovyklos dieną aplan-
kėme delfinariumą, plaukiojome keltu.“ 

Į Girulius keliavome traukiniu. Dau-
gelis mūsų ugdytinių traukiniu važiavo 
pirmą kartą. Klaipėdoje mus pasitiko 
vairuotojas ir nuvežė į „Pasaką“. Ten 
mūsų laukė Janina su savanoriais. Labai 
esame dėkingi Janinai, kuri mums, nau-
jokams, kantriai ir maloniai viską aiški-
no ir padėjo apsiprasti naujoje aplinkoje. 

Gavę dviejų savaičių programą tru-
puti išsigandome – kaip suspėsime tiek 
daug veiklų nuveikti?! Bet, pasirodo, 
viskas įmanoma... Mūsų jaunuoliams la-
bai patiko ir įsiminė aktoriaus Pranciš-
kaus Megelinsko vedami užsiėmimai, 
kurie prasidėdavo nuo rytinės mankš-
tos, o po jos ateidavo eilė įvairioms vai-

„Pasvaliečė“ vasara „Pasakoje“
Šiais metais mes pirmą kartą dalyvavome Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo stovykloje „Pasaka“ Giruliuose rengiamame Meninės 
veiklos plenere. Vis dar džiaugiamės, kad buvome pakviesti. Jaučiamės 
pasinėrę į tikrą pasaką, tik mums visiems labai gaila, kad ji taip 
greitai baigėsi. 

dybos užduotims ir žaidimams. Po ska-
nių pietų ruošdavomės teminiams vaka-
ro pasirodymams, kurie kaskart būdavo 
vis kitokie. Paskui jaunuoliai dalyvauda-
vo visų labai laukiamoje diskotekoje, kur 
susirado daug naujų draugų. 

Mūsų kolektyvas „Pasvaliečė“ atsi-
vežė paruoštą meninį pasirodymą „Va-
saros sapnas“. Labai jaudinomės ruoš-
damiesi pasirodymui, nors ir ne pirmą 
kartą atsidūrėme tokio gausaus būrio 
žiūrovų akivaizdoje. Mus sužavėjo kitų 
dalyvių spektakliai. Buvo labai įdomu 
pasidalyti patirtimi ir įgyti naujos daly-
vaujant Meninės veiklos plenere.

Turėjome galimybę išvykti į ekskur-

siją Klaipėdon. Aplankėme „Mažosios 
Lietuvos istorijos muziejų“, pasivaikščio-
jome Klaipėdos senamiesčio gatvelėmis.

Stovyklavimo dienomis buvo labai 
malonu jausti, kad jūra yra šalia ir bet 
kada ją gali pamatyti. Iki valiai mėgavo-
mės saule, gaiviomis jūros bangomis. 
Dabar turime bendrą didelę svajonę – 
kada nors vėl sugrįžti į „Pasaką“. O štai 
ką prisimena mūsų „aktoriukai“. Snie-
guolė: Pranciškaus pamokas, diskotekas, 
naujus draugus, kitų kolektyvų pasiro-
dymus. Ineta: jūrą, diskotekas. Neringa: 
Pranciškaus pamokas ir visa kita... Ma-
rius: Pranciškaus pamokas, madų šou, 
išvykas prie jūros, ekskursiją, diskote-
kas, naujus draugus. Darius: Pranciškaus 
pamokas, išvykas prie jūros, diskotekas. 
Raimonda: diskotekas, maistą, Pranciš-
kaus pamokas, „Kučinsko“ Tomo pasi-
rodymus, kelionę traukiniu, vaidinimą, 
ekskursiją į Klaipėdą. Tomas: diskotekas, 
kelionę traukiniu, Pranciškaus pamokas, 
dalyvavimą pasirodymuose, jūrą, skanų 
maistą, išvyką į Klaipėdą.

Ieva Tamašauskaitė
Pasvalys
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Neįstengiantis stabtelėti žmogus papras-
tai yra dirglesnis, piktesnis, užmaršesnis, jau-
čiasi sutrikęs, sunkiau sutelkia dėmesį ir nėra 
itin atidus savo artimiesiems. Todėl tiesiog 
privalu retkarčiais stabtelėti ir bent keliasde-
šimt minučių skirti sau. Šios minutės padeda 
surikiuoti mintis, susitelkti, sustiprinti moty-
vaciją žengti į priekį, atrasti energijos ir kan-
trybės, o tuo pačiu suteikia laimės.

Kaip po įtemptos dienos, darbų, rūpesčių 
ir nuolatinės veiklos nusiraminti ir nuvyti 
niūrias mintis, susigrąžinti vidinę ramybę? 
Ogi pasitelkus atpalaiduojamuosius prati-
mus. Šie pratimai padeda mums susidoroti su 
psichine ir fizine reakcija į stresą, nerimą ir 
baimę, sustiprina energiją, pataiso nuotaiką, 
sugrąžina nervinę pusiausvyrą.

Nėra vieno atpalaiduojamojo pratimo, 
kuris padėtų visais atvejais. Renkantis jį  rei-
kia atsižvelgti į savo poreikius, pomėgius ir 
reagavimą į stresą. Tinkamiausias atpalai-
duojamasis pratimas bus tas, kuris atitiks jūsų 
gyvenimo būdą ir padės sutelkti sąmonę, ta-
čiau nuvys beprasmes mintis ir padės patirti 
atsipalaidavimą.

Pirmiausia nepamirškite dažniausiai nau-
dojamų atsipalaidavimo metodų, tokių kaip:
• muzikos klausymasis;
• knygų skaitymas;
• pasivaikščiojimas, bėgiojimas, važinėji-

masis dviračiu;
• šilta vonia ar dušas;
• plaukiojimas;
• rankdarbiai, sodininkystė;
• piešimas;
• malda ar apsilankymas religinės ben-

druomenės susitikime;
• meditacija;
• rami vieta, kur galima pabūti vienam;
• bendravimas su draugais ir artimaisiais;

• sportavimas ir sporto rungtynių stebėjimas;
• žaidimas su gyvūnėliu.

Atsipalaidavimo pratimai veikia panašiai 
kaip minėtos veiklos: išblaško niūrias mintis, 
pakeičia mąstymo kryptį ir padeda nugalėti 
įtampą, kuri atsirado dėl streso ir nerimo ku-
pinos dienos ar veiklos.

Kvėpavimo meditacijos pratimas. Šis 
pratimas greitai sumažina įtampos lygį, jį len-
gva išmokti ir galima atlikti bet kur. Gilus kvė-
pavimas yra daugelio kitų atsipalaidavimo 
pratimų pagrindas ir gali būti derinamas su 
kitais metodais, pavyzdžiui, kvapų ar muzi-
kos terapija. Pakanka skirti šiam pratimui vos 
keletą minučių ir išsyk pasijusite daug geriau.
• Atsisėskite patogiai. Vieną ranką padėki-

te ant krūtinės, kitą – ant pilvo.
• Kvėpuokite per nosį. Ranka ant pilvo turi 

kilti, o ant krūtinės beveik nejudėti.
• Iškvėpkite per burną kiek galite daugiau 

oro. Ranka ant pilvo turi stipriai kristi, o 
ant krūtinės – beveik nejudėti.

• Tęskite įkvėpimą per nosį ir iškvėpimą 
per burną kiek galite, kol pajusite palen-
gvėjimą.
Progresuojanti raumenų relaksacija. Įsi-

taisykite patogiai, nusiaukite batus, atlaisvin-
kite drabužius, jeigu jie veržia.
• Kelias minutes skirkite atsipalaidavimui, 

giliai ir lėtai įkvėpkite ir iškvėpkite.
• Sutelkite dėmesį į dešinę pėdą, pajuskite 

ją. Lėtai įtempkite dešinės pėdos raume-
nis, paskui tempkite kiek galite. Įtempę 
laikykite, kol suskaičiuosite iki 10.

• Atpalaiduokite dešinę pėdą. Sutelkite dė-
mesį į stebėjimą. Kai įtampa atslūgsta, 
pėda tampa suglebusia, atpalaiduota.

• Pasimėgaukite šia būsena, kvėpuokite gi-
liai ir lėtai.

• Paskui sutelkite dėmesį į kairę pėdą. Ir 

tokia pačia eiga įtempkite ir atpalaiduoki-
te raumenis.

• Atlikite minėtus pratimus tokiu eilišku-
mu: dešinė pėda, kairė pėda, dešinė 
blauzda, kairė blauzda, dešinė šlaunis, 
kairė šlaunis, sėdmenys, pilvas, krūtinė, 
nugara, dešinė ranka, kairė ranka, kaklas, 
pečiai ir veidas.
Vizualizacija. Šis pratimas sujungia regi-

mąjį, skonio, lytėjimo, uoslės ir girdėjimo po-
jūčius. Atliekant vizualizacijos pratimą reikia 
įsivaizduoti vietą, kurioje jaučiatės ramus, at-
sipalaidavęs, pavyzdžiui: pajūrį, gimtinę, vai-
kystės kiemą. Vizualizacijos metu galima 
klausytis raminančios muzikos ar būti tyloje.
• Patogiai įsitaisykite ir užmerkite akis.
• Įsivaizduokite jums patinkančią ramią 

vietą.
• Jūsų vaizdinys turi būti kuo gyvesnis – re-

gimas, užuodžiamas, girdimas, jaučiamas. 
Vizualizacijos pratimas veikia geriausiai, 
kai sujungiama kuo daugiau pojūčių.

• Vaikščiokite iš lėto po savo mėgstamą vie-
tą, apžiūrinėkite spalvas.

• Skirkite laiko patyrinėti kiekvienam iš pa-
tiriamų pojūčių.

• Pasiklausykite garsų.
• Užuoskite ne tik bendrą kvapą, bet paty-

rinėkite atskirus.
• Lieskite įvairius mėgstamos vietos ele-

mentus ir pajuskite kiekvieną iš jų atskirai.
• Mėgaukitės giliu atsipalaidavimo jausmu 

tyrinėdami savo poilsio vietą.
• Kai pasijusite pasiruošęs, ramiai atmerki-

te akis ir sugrįžkite į dabartį.
Pasistenkite savo dienotvarkėje rasti kele-

tą minučių atpalaiduojamajam pratimui. Ne-
sudėtingus atsipalaidavimo pratimus galima 
atlikti net laukiant eilėje ar važiuojant viešuo-
ju transportu. Atliekami kasdien jie taps įpro-
čiu, todėl jausitės žvalesni, ramesni, lengviau 
sutelksite dėmesį. Tai suteiks jums trumpą 
poilsį ir padės ne tik geriau jaustis, bet ir pa-
žinti save. Taigi, ir jūs, ir jūsų artimieji drauge 
su jumis taps laimingesniais.

Rugilė Ladauskienė
Vilniaus specialiojo ugdymo centro  

„Aidas“ psichologė

Laiko stotelė... sau
Mamos ir tėčiai, auginantys specialiųjų poreikių vaikus, retai atranda 
laiko sau. Dažniausiai jie skuba lyg akis išdegę vardan kitų vis 
kartodami: „aš privalau“, „reikia“, „nevalia sustoti“...

Šių metų liepos 4 dieną „Druskininkų 
vilties“ bendrijos nariai džiugiai nusiteikę 
skubėjo į Jaunimo užimtumo centrą, kur 
įvyko renginys „Mano didelė graži šeimy-
na“. Į šventę susirinko ne tik viltiečiai, jų 
artimieji, draugai, bičiuliai, bet ir visi nea-
bejingi kitų skausmui druskininkiečiai. Pa-
naši prasminga bendrijos šeimų šventė bu-
vo surengta A. ir O. Česnulių sodyboje 
Naujasodės kaime 2010 metais. Tuokart 
nuotaikingai leisdami laiką viltiečiai pasi-
žadėjo šios tradicijos neapleisti. Tačiau dėl 
lėšų stokos pažado niekaip nepavyko įvyk-
dyti. Tik dabar, Druskininkų kredito unijos 
paraginti, parašėme projektą „Kartu mes 
galime daug“ ir gavome finansavimą, kurio 
pakako nešiojamajam kompiuteriui įsigyti 
ir šeimų šventei surengti.

Į šią šventę pasikvietėme pačius arti-
miausius ir brangiausius žmones. Negalė-

Kai draugėn susiburia šeimyna
jau atsidžiaugti jos metu, jog „vilčiukai“ 
tarsi saulė karštais spindulėliais visus sušil-
do, tarsi upelis pagirdo nuoširdumu, tarsi 
paukštis giesmininkas pavergia tikrumu. 
Bendrijos narė Evelina nustebino šventės 
dalyvius eilėraščiu apie uosio gyvenimą, o 
Viktorija sugraudino eilėmis apie ligą, ku-
rią reikia priimti ne kaip bausmę, bet kaip 
išbandymą, ir išmokti atlaikyti. Viltiečius 
nuoširdžiai sveikino į šventę nepasididžia-
vusios atvykti Druskininkų savivaldybės 
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji 
specialistė Bronė Petrikienė, vedėja Marytė 
Sasnauskaitė ir Socialinių paslaugų centro 
direktorė Asta Aleksienė. Be to, įteikė Sei-
mo narės Kristinos Miškinienės pasirašytas 
padėkas bendrijos aktyvistams.

Renginio dalyviai turėjo galimybę iš-
bandyti jėgas sportinėse ir humoristinėse 
rungtyse, pademonstruoti aktorinius gebė-

jimus ir išradingumą. Rungtyje „Kuo dau-
giau kamuoliukų“ nepralenkiama pasiro-
dė Onutė, o lanko sukime – Skaistė. Daug 
juoko visiems sukėlė jogurto valgymas už-
rištomis akimis. Šokis su kepurėmis parei-
kalavo iš dalyvių ne tik akylumo ir judru-
mo, bet ir šmaikštumo. Nors smulkus lie-
tutis bandė trukdyti, šokome, juokavome, 
dainavome neleisdami nė minutėlei atsi-
pūsti renginio muzikantams Laimutei ir 
Jonui. Renginio organizatoriai pasveikino 
Mantą, kuris tądien šventė gimtadienį. Vė-
liau prie kuklaus vaišių stalo visi toliau 
bendravome, dalijomės įspūdžiais, plana-
vome naujus susitikimus. Bendrijos vardu 
nuoširdžiai dėkoju Druskininkų kredito 
unijai už galimybę suburti neįgaliuosius, o 
UAB „Druskininkų Rasa“ – už paramą ren-
giant šventę.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų Vilties“ bendrijos  

pirmininkė
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Į pirmąją ekskursiją vykome liepos 
pradžioje. Keliavome po Šiaulių kraštą. 
Aplankėme Naisius, kur grožėjomės po 
atviru dangumi įsikūrusiais Baltų die-
vų ir inkilų muziejais, apžiūrėjome že-
maitukų žirgyną, serialo „Naisių vasa-
ra“ filmavimo vietas, lankėmės pa-
veikslų parodoje, vaišinomės kavinėje. 
Paskui turiningai leidome laiką Šiaulių 
dviračių muziejuje. O labiausiai mums 
patiko saldžioji ekskursija į „Rūtos“ sal-
dainių fabriką. Sužinojome visą šokola-
do atsiradimo istoriją, ragavome šoko-
ladinių bilietų, žiūrėjome filmą apie 
saldainių fabriką. Išvykdami prisipir-
kome įvairiausių saldumynų firminėje 
parduotuvėje. Galiausiai truputį pavar-
gę fiziškai, bet pailsėję dvasiškai, kupini 
įspūdžių sugrįžome į namus.

Antroji ekskursija mūsų laukė rug-
pjūčio pradžioje. Šį kartą vykome į Pa-
kruojo dvarą. Čia mus nustebino di-
džiulė gražiai sutvarkyta teritorija, pui-
kiai atrodantys įvairios paskirties pasta-

„Šakių Vilties“ bendrijos narių 
vasaros ekskursijos
Mes, „Šakių Vilties“ bendrijos nariai, visus metus turiningai leidžiame 
laiką dalyvaudami įvairiose projektinėse veiklose ir susitikimuose. 
Tačiau labiausiai mums patinka vasara, nes jos metu kasmet 
vykstame į įvairias ekskursijas. Mūsų pirmininkės Romos Dėdynienės 
dėka šią vasarą jų būta dviejų.

tai. Nuo 12 iki 18 valandos galėjome 
stebėti teatralizuotą dvaro gyvenimą. 
Pirmiausia mus pasitiko dvaro tijūnas. 
Pasisveikinęs papasakojo apie barono 
valdas ir negailėjo pagyrų pačiam baro-
nui Ropui. Kai priėmėme priesaiką ir 
buvo iškilmingai pakelta dvaro vėliava, 
mūsų pasveikinti iš dvaro rūmų išėjo 
baronas, baronienė ir baronaitė. 

Nebuvo apsieita ir be garsiojo Tado 
Blindos. Jis kaip arkliavagis buvo viešai 
nuplaktas, paskui jam leido pasilikti 
dvaro kiaulidėse. O mes, sugužėję į 
ūkinę dvaro dalį, stebėjome paršelių 
lenktynes, ragavome Enzelmutės pa-
melžto ožkų pieno, lankėmės aptieko-
riaus darže. 

Vaikus palikę žaisti su piemenaite 
Rozalija, visi suaugusieji nusiskubino į 
Bausmių muziejų. Toje kraupioje vieto-
je pamišęs, grandinėmis surakintas nu-
sikaltėlis papasakojo apie kankinimo 
įrankius ir prietaisus, kurie buvo nau-
dojami baudžiavos laikais. Išėję iš rūsio 

pasidžiaugėme, jog negimėme tais gū-
džiais laikais.

Ne mažiau įdomu buvo pasidairyti 
po centrinius dvaro rūmus. Apie čia vy-
kusį aukštuomenės gyvenimą papasa-
kojo pats baronas. Grožėjomės puoš-
niais sienų ir lubų lipdiniais, ganėme 
akis miegamuosiuose, rūkomajame, 
damų buduaruose, šokių menėje ir kt. 
Stebėjomės čia gyvenusių baronų Ropų 
turtais ir prabanga. 

Po pasivaikščiojimo po rūmus per 
didžiulį parką patraukėme į kalvę. Čia 
dvaro kalvis papasakojo kalvystės isto-
riją, leido papūsti dumples, nusikalti 
sidabrinį ar auksinį pinigą. 

Po pietų laukė dar daugiau įdomių 
renginių: alaus ir giros degustacija su 
pačiu Žaldoku, viliojantys kvapų pa-
saulio atradimai parfumerio Žako labo-
ratorijoje, dvaro kumečių užstalės spek-
taklis „Vestuvės pas Žaldoką“. O pro-
gramos pabaigoje išvydome dvaro pasi-
didžiavimą – Pakruojo dvaro kamerinio 
ansamblio poetinį pasirodymą „nuo 
Bacho iki Piazzolos“.

Rugsėjo pradžioje mūsų bendrijos 
nariai dvi dienas praleido Baltijos pajū-
ryje, Palangoje, kur stiprino sveikatą, 
džiaugėsi rudenišku bangų ošimu ir 
paskutiniais šiltesniais saulės spindu-
liais. Nuostabi vasara baigėsi, bet pakili 
išvykų dvasia teiks stiprybės visus me-
tus.

Vida Arlauskienė
„Šakių Vilties“ bendrijos tarybos narė

„ŠAKIŲ VILTIES“ BENDRIJOS NARIAI VASARĄ 
DAUG KELIAVO.

PIRMIAUSIA JIE APLANKĖ ŠIAULIŲ KRAŠTĄ.

APŽIŪRĖJO NAISIŲ ŽIRGYNĄ, APYLINKES, 
KUR BUVO FILMUOJAMAS SERIALAS „NAISIŲ 
VASARA“.

PASKUI VILTIEČIAI LANKĖSI ŠIAULIŲ 
DVIRAČIŲ MUZIEJUJE.

O LABIAUSIAI JIEMS PATIKO EKSKURSIJA Į 
„RŪTOS“ SALDAINIŲ FABRIKĄ.

JIE PRISIRAGAVO ŠOKOLADO, SUŽINOJO, KAIP 
JIS GAMINAMAS.

ANTROS IŠVYKOS TIKSLAS BUVO PAKRUOJO 
DVARAS.

ŠIAME DVARE VILTIEČIŲ LAUKĖ 
TEATRALIZUOTAS DVARO GYVENIMAS.

NEĮGALIEJI IŠGIRDO PASAKOJIMĄ APIE 
DVARO VALDAS IR ŠEIMININKĄ.

STEBĖJO PARŠELIŲ LENKTYNES.

SKANAVO KĄ TIK PRIMELŽTO OŽKŲ PIENO.

LANKĖSI VAISTININKO DARŽE.

GROŽĖJOSI DAUGYBE DVARO KAMBARIŲ.

KALVĖJE GALĖJO NUSIKALDINTI SENOVINIŲ 
PINIGŲ.

PO PIETŲ RAGAVO GIROS IR ŽIŪRĖJO 
SPEKTAKLĮ „VESTUVĖS PAS ŽALDOKĄ“.
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Kūrybingų ir aktyvių jaunų žmonių 
komanda pasiūlė stovyklos užsiėmimų 
planą, kartu su neįgaliųjų tėvais aptarė 
programą ir priemones. O Liepos 7 die-
ną į Šiaulių universiteto Socialinės gero-
vės ir negalės fakultete surengtą „Vasa-
ros stovyklos 2014“ atidarymą atvyko 
vienuolika „Šiaulių Vilties“ bendrijos 
neįgaliųjų ir jų tėveliai.

Po smagaus susipažinimo buvo vyk-
domos šios programos: mankštelės 
„Linksmasis rytmetis visiems“, „Judu 
sportuoju, grynu oru kvėpuoju“, pokal-

„Vasaros stovykla 2014“
Šiemet turėjome puikią galimybę antrą kartą dalyvauti Šiaulių 
universiteto organizuojamoje vasaros stovykloje. Socialinės gerovės ir 
negalės studijų fakulteto Universitetinio sveikatinimo ir konsultavimo 
paslaugų centro koordinatorė Lena Skriptienė pakvietė vienuolika 
jaunuolių, turinčių proto negalią, ir aštuonis studentus į „Vasaros 
stovyklą 2014“.

biai prie arbatos „Žvalumo arbatėlė“, 
„Vandens svarba organizmui“, „Fizinio 
aktyvumo svarba žmogui“, žaidimai-
pristatymai „Žemė, oras, vanduo“, „Vir-
vės pynimas“, praktinės užduotys „Van-
denį geriu – sveikas esu“, „Kartą gyveno 
vitaminai“, spartakiados „Linksmosios 
estafetės“, „Smagios užduotėlės“, disko-
tekos „Mes šaunūs stovyklautojai“ ir kt.

Atsižvelgiant į negalios pobūdį užsi-
ėmimai buvo trumpi, kūrybingi, kėlė 
daug puikių emocijų. Su neįgalių žmo-
nių grupe dirbo pirmo, antro ir trečio 

„ŠIAULIŲ VILTIES“ NEĮGALIEMS NARIAMS 
BUVO SURENGTA VASAROS STOVYKLA.

ŠIĄ STOVYKLĄ ORGANIZAVO ŠIAULIŲ 
UNIVERSITETAS.

VIENUOLIKA VILTIEČIŲ IR AŠTUONI 
STUDENTAI SMAGIAI LEIDO DIENAS.

VISI KARTU MANKŠTINOSI, KALBĖJOSI, ŽAIDĖ, 
ŠOKO.

UŽSIĖMIMAI BUVO TRUMPI, BET LABAI 
SMAGŪS, LINKSMI.

SU NEĮGALIAISIAIS DIRBO BŪSIMIEJI 
SPECIALISTAI.

UŽDARYMO ŠVENTĖJE STOVYKLAUTOJAI 
SUVAIDINO PASAKĄ.

ŠI PASAKA VADINOSI „MEŠKIUKAS MATAS IR 
JO BATAS“.

VISI STOVYKLAUTOJAI DALIJOSI ĮSPŪDŽIAIS.

BUVO SURENGTA DARBELIŲ PARODA.

NEĮGALIEJI BUVO APDOVANOTI DIPLOMAIS.

VISI NUSPRENDĖ, KAD TOKIOS STOVYKLOS 
REIKIA IR KITAIS METAIS.

kursų studentai, būsimieji specialistai: 
sveikatos edukologai, kineziterapeutai, 
socialiniai pedagogai.

Liepos 11 d. vyko stovyklos uždary-
mas. Mūsų šaunieji stovyklautojai jame 
suvaidino pasaką „Meškiukas Matas ir 
jo batas“. Visi norėjo pasisakyti ką nu-
veikė, kas labiausiai patiko. Buvo su-
rengta ir darbelių paroda. Neįgalieji pel-
nė diplomus. Visi vieningai nusprendė – 
reikia tokios stovyklos ir kitais metais.

Esame labai dėkingi visiems, kurie 
prisidėjo prie šios puikios stovyklos or-
ganizavimo. Tikimės, kad ji nebus pa-
skutinė, kad ateinančiais metais turėsi-
me galimybę vėl dalyvauti jos veiklose. 
Juk tokia stovykla labai reikalinga ne tik 
neįgaliesiems, bet ir studentams, kurie 
gauna progą praktiškai pritaikyti įgytas 
teorines žinias įgyvendindami savano-
rystės principus.

Kupini geros nuotaikos palydime va-
sarą ir optimistiškai nusiteikę jau laukia-
me ateinančios.

„Šiaulių Vilties“ bendrijos informacija

Šioje ugdymo įstaigoje pradėjau 
dirbti prieš šešerius metus. Jau pirmą 
kartą atvėrusi duris supratau, kad ji yra 
ypatinga, nes ugdyti specialiųjų moky-
mosi poreikių vaikus – didžiulis išban-
dymas. Norint sėkmingai jį išlaikyti pri-
valu suvokti, jog nors šiems vaikams 
pasisekė mažiau nei kitiems, jie turi teisę 
būti mylimi tokie, kokie yra, ir vystytis 

Ypatingos sielos vaikai
Plungės specialiojo ugdymo centras, kuris iki šių mokslo metų 
vadinosi Plungės specialiąja mokykla, rengia gyvenimui vaikus, kurių 
mokymosi poreikiai skiriasi nuo bendraamžių.

pagal galimybes. Mums, centro pedago-
gams, kiekvieną dieną tenka su jais ben-
drauti nešykštint dėmesio, globos, pa-
galbos. Mes stebime jų pastangas, džiau-
giamės net ir kukliausiais pasiekimais.

Kadangi esu muzikos pedagogė, kas-
dien su šiais vaikais susiduriu meninėje 
plotmėje. Kiekviena pamoka – nuolati-
nis kūrybinis procesas, kuriame negali iš 

anksto numatyti veiklos eiliškumo, nes 
reikia nuolat taikytis prie vaikų emocijų, 
norų, nuotaikų. Kaskart matau ir jaučiu, 
kaip buvimas muzikinėje erdvėje atpa-
laiduoja ugdytinius, išgrynina jų emoci-
jas. Kiekvienas vaikas ugdomas indivi-
dualiai, todėl ir siekiami rezultatai skir-
tingi. Vienu atveju nuoširdi daina, kitu 
– šokis, trečiu – tiesiog teigiama emocija. 
Šių vaikų šypsenos, gerumas, nuoširdu-
mas ir atvirumas – nepakartojami, todėl 
dėkoju likimui, kuris atvedė mane į šį 
centrą ir davė daugiau nei pedagogams, 
dirbantiems įprastose ugdymo įstaigose. 
Savo ugdytinių dėka pažinau kitokį, gi-
lesnį jų vidinį pasaulį, kuriame nėra me-
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NEĮGALIUS VAIKUS UGDYTI NELENGVA.

JIEMS REIKIA MEILĖS, ŠILUMOS, PAGALBOS.

PLUNGĖS UGDYMO CENTRO DARBUOTOJAMS 
LABAI RŪPI AUKLĖTINIAI.

JIE DŽIAUGIASI NEĮGALIŲJŲ PASIEKIMAIS.

MUZIKOS PAMOKA PRIKLAUSO NUO 
MOKINIŲ NORŲ IR NUOTAIKŲ.

KIEKVIENAS VAIKAS UGDOMAS PAGAL JO 
GALIMYBES.

VIENI MĖGSTA DAINUOTI, KITI ŠOKTI, DAR 
KITI KLAUSYTIS MUZIKOS.

NEĮGALŪS VAIKAI LABAI NUOŠIRDŪS.

CENTRO AUKLĖTINIAI GALI PASIGIRTI 
PASIEKIMAIS.

VILMANTĖ ŠIKŠNIŪTĖ NUGALĖJO KONKURSE 
„PERLIUKAI“.

DAR VILMANTĖ SĖKMINGAI PASIRODĖ 
„DAINŲ DAINELĖJE“.

ROSITA KRIKOTINA TAPO SUNKIOSIOS 
ATLETIKOS ČEMPIONATO NUGALĖTOJA.

CENTRE NUOLAT VYKSTA DAU RENGINIŲ.

YPAČ ŠILTA BUVO ŠEIMOS DIENAI SKIRTA 
ŠVENTĖ.

VISI ŠOKO, DAINAVO, BENDRAVO.

CENTRO DARBUOTOJAI STENGIASI 
ATSIDĖKOTI AUKLĖTINIAMS  
UŽ GERĄ ŠIRDĮ.

lo, apgaulės ar dviveidiškumo. Čia vis-
kas atvira ir tikra.

Mūsų centre esama vaikų, jau galin-
čių pasigirti puikiais pasiekimais. Viena 
iš jų – Vilmantė Šikšniūtė, praėjusių me-
tų respublikiniame jaunų neįgaliųjų mu-
zikos atlikėjų konkurse-festivalyje „Per-
liukai“ laimėjusi pirmąją vietą (mokytoja 
J. Arlauskienė). Be to, pernai ji sėkmingai 
įveikė Lietuvos vaikų ir moksleivių tele-
vizijos konkurso „Dainų dainelė 2014“ 
rajoninį bei zoninį etapus ir sėkmingai 

pasirodė Vilniuje vykusiame respubliki-
niame etape. Kita mūsų ugdytinė Rosita 
Krikotina tapo Lietuvos sunkiosios atle-
tikos čempione. Šiais metais ji užtikrintai 
laimėjo aukso medalį Lietuvos moterų 
sunkiosios atletikos čempionato svorio 
iki 63 kilogramų kategorijoje.

Mūsų ugdymo centre nuolat vyksta 
daug šiltų gražių renginių. Norėčiau pa-
minėti ypatingą šventę „Liaudies skry-
nią atvėrus“, kuri buvo skirta Šeimos 
dienai paminėti per liaudies tradicijas, 

papročius vienijant mokyklos ir tėvų 
bendruomenę. Visi šoko, dainavo, seno-
vinius raštus nagrinėjo, net prie verpimo 
ratelio prisėdo. Panašių renginių mokyk-
loje daug, nes visuomenėje šiems vai-
kams dėmesio ir švenčių vis dar trūksta. 
O mūsų tikslai, siekai ir užmojai dideli. 
Norisi suteikti ugdytiniams kuo dau-
giau atsilyginant už širdelių gerumą.

Jurgita Arlauskienė
Vyresnioji muzikos pedagogė 

Saulėtą ir šiltą vasaros popietę grupė 
„Pakruojo Vilties“ bendrijos narių išsi-
ruošė į Pakruojo dvarą. Ten mus malo-
niai sutiko šeimininkai ir pasiūlė sma-
giai praleisti laiką su ypatingais gyvū-
nais – žirgais. Buvimą su žirgais galima 
vadinti terapija, kuri ypač tinka neįgalie-
siems. Daugelis iš mūsų išbandė ją pir-
mą kartą.

Žirgai yra lėti, ramaus būdo, sklei-
džia geras emocijas, kurios padeda žmo-
gui atsipalaiduoti, atsikratyti įtampos, 
nerimo, baimių. Tereikia prie žirgo prisi-
glausti ir dingsta visos neigiamos mintys. 
Gydomąją galią ir ypatingą ryšį su šiuo 
gyvūnu pajunta beveik kiekvienas. Juk 
žirgas yra bandos gyvūnas ir labai prisi-
rišęs prie žmogaus. Tuo įsitikinome pajo-
dinėję nuostabiaisiais žemaitukais – se-
niausios, labiausiai vertinamos ir saugo-
mos veislės Europoje atstovais. O mūsų 
saugumu akylai rūpinosi patyrę jojikai. 

Šioje išvykoje aplankėme ir žirgų 
muziejų, įkurtą dvaro malūne. Ten išvy-
dome nepaprastą kolekciją, susijusią su 
žirgais, kurią sudaro skulptūros, pieši-
niai, paveikslai, žaislai ir t. t., išklausė-
me įdomų pasakojimą apie žirgų gyve-
nimą, veisles, mitybą, priežiūrą. Paskui 
vėjo malūne žiūrėjome filmą „Kilomet-
rų istorijos“ apie žygį iki Juodosios jū-
ros, kuriame dalyvavo muziejaus įkūrė-
jos dukra. 

Galiausiai po visų turiningų veiklų 
dar buvome pakviesti pasivaišinti raite-
lių blynais. Maloniai nustebome sužino-
ję, kad svetingi šeimininkai jų prikepė 
nemokamai. Iš šios viešnagės parsivežė-
me neišdildomų įspūdžių. Juk jos metu 
patyrėme, ką reiškia draugystė ir ben-
dravimas su žirgais. 

Lina Sabeckienė
Socialinė darbuotoja 

Žirgo ir žmogaus draugystė
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„Vilties“ bendriją 2014 m. remia:

Ant viršelio: 25-osios savarankiško gyvenimo  
įgūdžių ugdymo stovyklos akimirkos.

Į teatro studijos „Runa“ dvidešim-
tmečiui skirtą spektaklį susirinko moki-
nių tėvai, globėjai, vietos bendruomenė. 
Atvyko Alytaus rajono savivaldybės tary-
bos sekretorius Simas Salickas, Simno 
ambulatorijos vedėja, gydytoja, tarybos 
narė Jūratė Overaitytė, Simno parapijos 
klebonas Raimundas Žukauskas, Simno 
seniūnas Vytautas Viršilas, garsūs Lietu-
vos kino, teatro ir televizijos aktoriai Lari-
sa Kalpokaitė, Jonas Braškys ir Robertas 
Šarknickas, Simno gimnazijos, vaikų dar-
želio, SĮ „Simno komunalininkas“ vado-
vai, mokyklos socialiniai partneriai, kole-
gos, draugai ir rėmėjai.

Spektaklyje vaidino ne tik Simno 
specialiosios mokyklos dabartiniai ir bu-
vę mokiniai, bet ir „Vilties“ bendrijos 
Alytaus rajono padalinio nariai. Buvęs 
mokyklos auklėtinis Arnoldas Puidokas 
studijoje „Runa“ vaidina nuo pat jos įkū-
rimo ir dalyvavo visuose dvidešimtyje 
spektaklių.

Drauge vaidindami dvidešimt metų 
teatro studijos lankytojai tapo lyg viena 
šeima. Kiekvienas vaikas, jaunuolis skati-
namas kurti laisvai ir nevaržomai, kuo 
aktyviau dalyvauti spektaklio scenari-
jaus, scenografijos, muzikos parinkimo, 
sceninio judesio, plastikos (šokio) ir pa-
ties spektaklio kūrimo procese.

Teatro studija „Runa“ sulaukė itin 
daug šiltų sveikinimų ir linkėjimų, o vai-
kai ir jaunuoliai – gyvos galybės saldžių 
dovanų. „Mūsų mokyklos mokiniai ypa-
tingi, bet tokie patys kaip mes visi. Vai-
dindami bando išreikšti save, atskleisti 

Teatro studijai „Runa“ – 20 metų 
Besibaigiant mokslo metams Alytaus rajono Simno specialiojoje 
mokykloje buvo iškilmingai paminėtas teatro studijos „Runa“ 
dvidešimtmetis. Jaunieji artistai žiūrovams padovanojo jubiliejinį 
spektaklį pagal R. Bacho kūrinį „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“. 
Šis spektaklis apie kiekviename iš mūsų slypinčią beribės laivės idėją, 
svajones, skrydžio džiaugsmą.

savo gebėjimus. Per skubą, darbus, rū-
pesčius ar džiaugsmus dažnai nepastebi-
me paprastų ir be galo jaudinančių daly-
kų. O teatras priverčia sustoti ir pamąsty-
ti“, – sakė sveikinimo žodyje mokyklos 
direktorė Janina Žeimienė.

Per veiklos dvidešimtmetį teatro stu-
dija „Runa“ sulaukė ne tik vietos ben-
druomenės narių, rajono savivaldybės 
vadovų dėmesio, bet taip pat žinomų Lie-
tuvos kino ir teatro aktorių Larisos Kal-
pokaitės, Jono Braškio, Roberto Šarknic-
ko ir kitų palaikymo. L. Kalpokaitė at-
vyksta beveik į visus premjerinius spek-
taklius. Vaikams labai svarbus mylimos 
aktorės pritarimas, paskatinimas, dėme-
sys. Apie teatro studijos veiklą buvo pa-
rodyti reportažai per LNK ir Baltijos tele-
viziją. Nuoširdžiai noriu padėkoti televi-
zijos laidų prodiuseriui Sauliui Bartkui ir 
projektų vadovei Rimantei Zarembaitei, 
kurie parengė ne vieną laidą apie mus.

Visas dekoracijas su mokiniais gami-
namės patys. Piešiame, lipdome, siuva-
me. Mūsų nuolatinės rėmėjos yra simniš-
kė gydytoja, tarybos narė J. Overaitytė ir 
verslininkė G. Guževičienė. Daug metų 
spektaklių pastatymą remia Norvegijos 
Holmestrando mieste gyvenanti ponia 
Sidsel Askerud. Ji ne kartą buvo atvykusi 
į Lietuvą, susipažino su mūsų mokykla, 
mokiniais, žiūrėjo spektaklius. Rėmėjų 
dėka turime galimybę pasidaryti gražias 
dekoracijas, kostiumus, apsirūpinti gri-
mo priemonėmis. Vaikams tai labai svar-
bu, nes padeda įgyvendinti svajones. Jie 
pasijunta tikri aktoriai.

Teisus V. Kazlauskas teigdamas, kad: 
„Jauno žmogaus dvasia ypač imli pasaulio 
grožiui, visoms žemės ir dangaus spal-
voms. Reikia tik vieno – padėti jam susi-
rasti mėgstamą užsiėmimą ar darbą kaip 
didžiausią dvasinę vertybę. Svarbu neuž-
gesinti jo kūrybinio ieškojimo liepsnos.“

Taigi kurstydami „kūrybinio ieškoji-
mo liepsnas“ į naują premjerinį spektaklį 
pagal Oskaro Vaildo kūrinį „Laimingasis 
princas“ žiūrovus pakviesime pavasarį.

Arūnas Narauskas 
Specialusis pedagogas–metodininkas, 

teatro studijos „Runa“ vadovas
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LAT pristatančiame plakate anuomet dar aštuonmetė Saulė 
Agota žaismingai pučia muilo burbulus – spalvingus, lengvus. 
Tarsi visas pasaulis būtų toks – nerūpestingas ir skaidrus, kuriame 
svarbiausia „čia ir dabar“ patirta akimirka. Galbūt jis toks jai ir 
yra, daugiausia – Dievo ir gerų žmonių dėka, kaip tvirtina jos ma-
ma Irena.

Į pasaulį Saulė Agota pasibeldė visiškai netikėtai, artėjant mo-
ters, tuo metu jau užauginusios du sūnus, keturiasdešimtmečiui. 
„Nežiūrint sudėtingų santykių su vyru, jaučiausi be galo laimin-
ga. Nors dalytis šia laime buvo sunku, nes niekas tuo nesidžiaugė, 
išskyrus mane“, – pasakoja Irena.

Saulė Agota atėjo į pasaulį 2000-ųjų gruodį. Žinia apie vaiko 
negalią moterį sukrėtė. „Patyriau šoką. Pamenu, išgyvenau visas 
didelio sukrėtimo stadijas – nuo atmetimo ir pykčio iki derėjimosi 
ir galop – susitaikymo. Viena buvo aišku – nė akimirką nesigailė-
jau, priėmusi šią gyvybę, o sužinojus apie negalią, mane užplūdo 
tik dar didesnė meilė. Po tokios žinios iki skausmo suvokiau, kad 
manęs laukia absoliučiai kitoks gyvenimas. Jis tikrai pasikeitė. Ja-
me atsirado daugiau tiesos, nes nubyrėjo viskas, kas buvo netik-
ra“, – pasakoja Saulės Agotos mama.

Šeima iširo, atsisijojo ir tikrieji draugai. Artimieji ne kartą ka-
mantinėjo, kam moteris apskritai gimdžiusi, o svetimiesiems rū-
pėjo, kodėl Irena nedariusi jokio genetinio tyrimo. Dar jie be jokių 
skrupulų kaltino ją neatsakingumu – esą, kodėl dabar dirbantieji 
turį išlaikyti jos invalidą vaiką. Nereikia nė sakyti, kaip visa tai 
žeidė Irenos širdį. Tačiau auganti Saulė Agota tapo jos stiprybe. 
Meilė jai padėjo įveikti visas negandas ir nuoskaudas, deja, tokias 
dažnas mūsų visuomenėje.

Šiandien Saulei Agotai – trylika. Jai patinka žaisti lėlėmis, žiū-
rėti filmus, šokti ir dainuoti, jau trečius metus ji noriai lanko forte-
pijono klasę. O didžiausia vertybe Irena laiko dukters savybę atvi-
ra širdimi priimti žmones. Moteris pasakoja dar tuomet, kai laukė-
si, troškusi vieno – kad mergaitė mylėtų Dievą ir žmones. Mamos 
svajonė išsipildė. Saulei sunkiau sekasi mokytis, bet ji geba nuošir-
džiai mylėti, visada meldžiasi už tuos, kuriuos myli.

„Neatsižaviu Saulės gebėjimu atleisti ir paskui nebeturėti nei-
giamų emocijų šleifo. Ji neskirsto žmonių į gražius ir negražius, 
blogus ir gerus“, – su švelnia šypsena sako Irena ir prisipažįsta, 
kad šiandien jos didžiausia svajonė – kartu su dukra praleisti 
daugiau laiko, kurio taip trūksta per begalę kasdienybės rūpesčių 
ir darbų.

Ne bevardžiai reklamos veidai ir ne žinomos žvaigž-
dės, o trys realių žmonių gyvenimai, kuriuos vienaip 
ar kitaip palytėjo bendra likimo duotybė – proto 
negalia: asmeninė, brolio, vaiko... Plakate, pristatan-
čiame Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ vykdomą projektą „Laikinojo 
atokvėpio tarnyba (LAT) – pagalba ir nevaržoma 
laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“, kurį 
remia Europos ekonominės erdvės finansinio mecha-
nizmo 2009–2014 periodo NVO Programa Lietuvoje, – 
Saulės Agotos, Godos ir Rekvitos portretai. O jų 
istorijos moko mus stiprybės, meilės ir atjautos.

Antroji iš dviejų LAT plakate vaizduojamų mergaičių – Goda 
iš Mažeikių – šiandien skaičiuoja vienuoliktus metus. Nors plaka-
te jos akys šelmiškai spindi vaikišku nerūpestingumu, jos mama 
Kristina teigia, kad Goda – ne pagal amžių subrendusi asmenybė. 
Gal tam įtakos turėjo tai, kad iš penkių šeimos atžalų du turi nega-
lią: dvylikametis Godos brolis – autistas, o sesutė turi regėjimo 
sutrikimų. Kaip žinia, augant tokioje aplinkoje, atsakomybė už 
šalia esantįjį sparčiau subrandina ir anksti sudėlioja gyvenimo 
vertybes ir prioritetus. Juolab kad, stebėdama nesibaigiančius ma-
mos rūpesčius, Goda pati nevengia pasitarnauti, nė neprašyta su-
tvarko kambarius ar kitaip pagelbėja buityje. Be to, ir mokykloje 
ji – viena iš lyderių.

„Stropi, atsakinga, stengiasi gerai mokytis, visur dalyvauti, 
pirmauti“, – negaili dukrai komplimentų mama. Goda dar ir į mu-
zikos mokyklą suspėja, kur groja fortepijonu, o šiemet į rankas jau 
paėmė ir saksofoną.

Mergaitei netrūksta draugų, o tarp jų – ir vyresnė proto nega-
lią turinti kaimynė. Kristina pastebi, kad tokie vaikai kaip Goda, 
savo šeimoje patyrę, kokią emocinę ir moralinę kainą moka neįga-
liojo artimieji, nuo pat vaikystės tolerantiški ir atidesni šalia esan-
čiajam, randa kelią į kiekvieno širdį, o negalia jiems yra ne gėda, o 
tiesiog „buvimas kitokiu“, bet lygiaverčiu kitiems.

SAULĖ AGOTA: mylinti Dievą ir žmones 

GODA: ne pagal amžių atėjusi branda

palytėti negalios, bet kupini šviesos
iš Laikinojo atokvėpio tarnybos plakato –

T R Y S   L I K I M A I

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos triūsus par-
griaudama juokės. Visai taip pat kaip K. Donelaičio poemoje „Me-
tai“ ir mūsų Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunk-
cinio centro dienos socialinės globos skyriaus jaunuoliai budinosi 
iš „žiemos miego“ ir ruošėsi rimtiems pavasario darbams. O šių 
darbų tikslas buvo suteikti jaunuoliams teorinių ir praktinių žinių 
apie daržo įrengimą, mokyti juos saugiai ir produktyviai dirbti 
darže, supažindinti su daržovėmis, jų auginimu ir priežiūra.

Dideliame mokyklos kieme kiekviena klasė ir dienos socialinės 
globos skyriaus jaunuoliai turi po savo prižiūrimą plotelį. Kas so-
delį užveisęs, kas avietes ir braškes prižiūri, kas rūpinasi gėlėmis ar 
prieskoninėmis žolelėmis... O jaunuoliams atiteko sena smėlio dė-
žė, kurioje turėjo atsirasti... daržas. Daug darbų jų laukė: užpildyti 
dėžę juodžemiu, sukasti jį ir pamaitinti trąšomis, kad rudenį der-
lius būtų skalsesnis, nupirkti sėklų ir jas pasėti, susodinti daržoves. 
Turėjo ką veikti visa didelė komanda: ir jaunuoliai, ir darbuotojai. 

Sunku buvo pritaikyti darbo įrankius, nes parduotuvėse siūlo-
mi netinka vaikams, turintiems specialiųjų poreikių. Teko daug 
kartų minti parduotuvių slenksčius, kol radome kauptukų ir kas-
tuvėlių su storesnėmis išgaubtomis rankenomis, kad jaunuoliai, 
ypač sėdintys vežimėliuose, galėtų prisiliesti prie žemės, prisidėti 
prie darbų. Kaip sakė Dienos socialinės globos skyriaus lankytoja 
Inga: „Aš pirmą kartą galėjau sukišti rankas į žemę, džiaugtis pur-
vinomis, žemėtomis rankomis“.

Mintis įsirengti daržą, užsiauginti savų daržovių ir prieskonių 
labai patiko ir jaunuolių tėvams. Vieni užaugino pomidorų ir 
agurkų sodinukų, kiti – gėlių ir prieskonių, o Eimanto tėtis sukalė 
pakeliamąsias lysves. Prie tokių lysvių beveik nereikia lenktis, ga-
lima dirbti sėdint, todėl sėti, sodinti ir prižiūrėti augalus galėjo ir 
jaunuoliai vežimėliuose. Taigi sumanymas įtraukti į veiklą ugdyti-
nių tėvus tikrai pasiteisino.

Kaip ir bendraudami darže naudojome komunikacijos simbo-
lius. Kad kiekvienas jaunuolis žinotų, kas darže auga, iš ko gami-
namos salotos. Simboliais buvo sužymėti visi augalai ir daržovės. 
Tai padėjo ne tik jaunuoliams, bet ir jaunesniems mokiniams atpa-

Pavasario darbai ir rudens linksmybes
„Vilties“ mokykloje

Kristijonas Donelaitis nemarioje poemoje „Metai“ rašė : 
„Tas visas gėrybes jau kampe pakavojam irgi su puodais ar 
skauradoms virdami valgom ir taip gera dūšioje yra“. Patyrė 
šį smagų jausmą ir Vilniaus „Vilties“ specialiosios 
mokyklos-daugiafunkcinio centro Dienos socialinės globos 
skyriaus jaunuoliai. Bet prieš tai nuo pat pavasario sodino, 
augino, ravėjo... O jiems noriai talkino centro ikimokyklinio 
ir mokyklinio skyrių ugdytiniai.

žinti, kur kas pasėta ar pasodinta, stebėti visą sudėtingą augimo 
procesą: nuo daigelio iki derliaus. 

Anot K. Donelaičio: „Ogi dabar, žėlėk dieve! Jau pavasaris randas ir 
darbų naštas nusitvert vėl ragina rengtis“. Aiškiai poeto išsakytos 
mintys tiesiogiai mums tiko, nes darbų laukė tikrai daug. Ir mes 
visi labai stengėmės, kad mūsų daržas būtų pats gražiausias visa-
me centre. 

Nors pavasarinės daržovės ir salotos buvo spėriai suvalgytos, 
vasarą darbai darže nesustojo, nes jį nuolat reikėjo prižiūrėti. Kol 
vieni jaunuoliai atostogavo, kiti rūpinosi, kad po atostogų sugrįžę 
draugai galėtų džiaugtis užaugintu derliumi: ravėjo, tręšė, retino 
daržoves. Karšta šios vasaros saulutė kvietė negailėti vandens, 
laistyti ir laistyti be galo. Taigi per vasarą teko įdėti daug triūso ir 
meilės, kad ruduo nudžiugintų gausiu derliumi.

Labiausiai visi, žinoma, laukėme „rudenio linksmybių“, kad bū-
tų galima susirinkti savo rankomis užaugintas gėrybes. Kai valgai 
daržovę iš savo daržo žinodamas, kad prie jos auginimo ir pats 
ranką pridėjai, apima nepaprastas jausmas. K. Donelaitis poemoje 
„Metai“ puikiai jį perteikė: „Tas visas gėrybes jau kampe pakavojam 
irgi su puodais ar skauradoms virdami valgom ir taip gera dūšioje yra“. 

Kiekvienas darbas, atliekamas su meile ir didžiuliu noru, ne-
paisant net ir didžiausių sunkumų, visada atsiperka. Pakanka pa-
žvelgti į viltingai žvilgančias jaunuolių akis, kad užsidegtum noru 
toliau daryti taip, kad tie „mažutėliai“ jaustų esantys ne vieni.

Tomas Blinstrubas
Socialinis darbuotojas, specialusis pedagogas 

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos dešimtokai jau ne 
vieną kartą ankstyvą pavasarį ant palangės savo rankomis padary-
tame mažame darželyje augindavo svogūnus ir įvairias prieskoni-
nes žoleles, kuriomis mokyklos virtuvės darbuotojos gardindavo 
sriubas. Juk tai ne tik skanu, bet ir sveika. O šiais metais jiems buvo 
suteikta galimybė turėti nedidelį tikrą daržą lauke, kuriame buvo 
sudarytos sąlygos plušėti ir mokiniams vežimėliuose. Dėžėse pri-
sodinome pupelių, svogūnų, cukinijų, agurkų. Mokiniai buvo su-
žavėti galimybe patiems jų užsiauginti. Viena matyti jas namuose, 
parduotuvėje, bet visiškai kas kita sužinoti, iš kur jos atsiranda. Šią 
paslaptį mes ir bandėme įminti kartu vadovaudamiesi K. Donelai-
čio teiginiu: „neįdėjęs, nieko negausi“. Prašvitus pavasario saulei 
mokiniai noriai kibo į darbą lauko darže. Patys sodino, laistė, ravė-
jo ir ragavo pirmąjį derlių. Laiku pavasarį visko prisodinus, per 
vasarą tinkamai prižiūrėjus, rudenį belieka nusiimti derlių, pa-
ruošti dirvą kitam pavasariui, kad ji pailsėtų ir mūsų triūsą vėl 
gausiai apdovanotų. Didžiausias stebuklas mokiniams pasirodė 
tai, kad pasodinome vieną bulvę, o suradome penkias. 

Šiais metais mūsų lauko darbai jau beveik baigti. Beliko supu-
renti žemę ir palikti ją ilsėtis. Mokiniams ši ugdomoji praktinė 
veik la labai patiko. Jau sulaukiame klausimų, ar kitais metais vėl 
turėsime savo daržą ir ką jame sodinsime. 

Aurelija Masalienė
Vyr. specialioji pedagogė, 10 lavinamosios klasės mokytoja
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Truputis istorijos
Dailės terapija dar skirstoma į dvi kryptis: socialinės reabilitacijos–užimtu-

mo terapiją (šiuo atveju psichoterapijai tenka antraeilis vaidmuo, užsiėmimus 
dažniausiai veda meninį išsilavinimą turintys specialistai) ir dailės terapiją 
(dominuoja psichoterapiniai tikslai, užsiėmimus veda psichoterapinį išsilavi-
nimą turintys specialistai). Dailės terapija pradėjo vystytis po Pirmojo pasau-
linio karo, kai dailininkai dirbdavo su sužeistaisiais ligoninėse. Praėjusio am-
žiaus devintame dešimtmetyje dailės terapija pradėjo reikštis kaip savaran-
kiška psichoterapijos kryptis. Lietuvoje 1996 metais buvo įkurta Lietuvos 
dailės terapijos taikymo asociacija (LDTTA), kuri vienija 30 narių. Šios orga-
nizacijos tikslas – daryti kūrybinę įtaką žmonių, turinčių sveikatos sutriki-
mų ar neįgalumą, savijautai ir meninei saviraiškai, skatinti jų komunikaci-
ją, socializaciją, integraciją taikant dailės terapijos metodus ir priemones 
(žr. www.ldtta.org).

Dailės terapijos apibūdinimas
Dailės terapija susijusi su vizualine kūryba. Kompozicijos iš įvairių 

medžiagų dažniausiai neinterpretuojamos. Šiame kūrybiniame žaidi-
me (kartais dalyvaujant ir terapeutui) retai taikoma analizė. Tai ypač 
pasiteisina dirbant su vaikais. O su suaugusiaisiais dalijamasi įspū-
džiais ar aptariami vizualiniai objektai. Pats aptarimas ir jo įsisąmoni-
nimas vyksta paskutiniais meno terapijos etapais. 

Dailės terapija cerebriniu paralyžiumi sergantiems 
žmonėms 
Cerebrinio paralyžiaus ribojamiems žmonėms dailės terapijos 

užsiėmimai padeda perteikti savo vidinius išgyvenimus, būse-
nas. Tai savotiški energetiniai mainai su aplinka. Dalis išgyveni-
mų įgauna išraišką ir sulaukia grįžtamojo ryšio praturtindamos 
autorių. 

Dėl sulenktų ir pritrauktų prie kūno rankų bei pirštų sergan-
tiesiems sunku atlikti net paprasčiausius veiksmus. Todėl ir ne-
sudėtinga dailės kompozicija juos įkvepia. Žmonės pasijunta 
pajėgūs, galintys kurti ir dirbti. Dailės terapijos proceso emoci-
nė patirtis palaipsniui daro įtaką jų savijautai ir elgesiui.

Dailės terapija proto negalios žmonėms 
Proto negalios suaugusieji gali turėti vaikui būdingų sa-

vybių (naivumas, atlapaširdiškumas), ribotą kalbos suprati-
mą. Šiuo atveju dailės terapija tampa alternatyvia (verbali-
nei) komunikacija ir saviraiškos priemone. Neįgalieji spon-
taniškai ir beatodairiškai įsitraukia į procesą, kuris dėl jų 
nesugebėjimo ilgam sutelkti dėmesio yra ribotas laike.

Dailės terapijos galimybės dirbant su neįgaliaisiais
• Atitraukia nuo nemalonių, sunkių pergyvenimų, nu-

kreipia dėmesį į patrauklų užsiėmimą, kuris parei-
kalauja visų emocinių ir intelektualinių jėgų sąnau-
dų. Taip sutelkiama ir harmonizuojama psichika.

• Svarbus vaidmuo tenka darbo rezultatui. Dauge-
liui neįgaliųjų pasirodo netikėta, kad jie sugebėjo 
nupiešti kažką, kas kelia aplinkiniams susidomė-
jimą. Tai stiprina pasitikėjimą savimi. 

• Esama teigiamo fizinio ir fiziologinio poveikio: 
gerėja regos-judesio koordinacija, atkuriama ir 
vystoma motorika. 

• Informacija iš emocinio lygio pereina į kognity-
vinį. Keičiasi santykis su praeitimi, stresine si-
tuacija, savo negalia. 

• Padeda teigiamai save suvokti ir priimti. 
• Suteikia emocinę paramą.

Jelena Bachlina 
Palangos dienos centro psichologė
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