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Ir jūs galite keisti 
Panevėžio jaunuolių dienos centras kiekvienais 
metais priima savanorius iš įvairių Europos šalių. 
Proto negalios jaunimui savanoriai yra labai 
svarbūs, todėl siekiama jų draugystės, pritarimo ir 
visada noriai su jais bendraujama. Puikus 
savanorių pavyzdys įkvepia įstaigos lankytojus 
geriems darbams. Todėl galimybė dalyvauti 
tarptautiniame projekte „Keisk pasaulį“ įkūnijo 
vieno iš jų, Daugvydo Diksos, svajonės 
išsipildymą – tapti Europos savanoriu (lygiuojantis 
į įgalius savanorius) ir drauge su likimo draugu iš 
kitos šalies atlikti visuomenei naudingus darbus.
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„Aš – Daugvydas, man 28 metai. Gimus man diagnozavo Dau-
no sindromą. Tačiau tėvai mane visada skatino tobulėti ir nebijoti 
naujų dalykų. Į dienos centrą, kurį kasdien lankau, kasmet atva-
žiuodavo savanorių. Dažniausiai mes tapdavome labai gerais 
draugais. Jie pasakodavo apie savo šalį, keliones, o aš tik klausy-
davau. Todėl, kai tik atsirado galimybė išvykti savanoriauti, labai 
apsidžiaugiau. Dabar ir aš turėsiu jiems ką papasakoti!

Daugelis nesupranta, kaip aš galiu būti savanoris. Nesupranta 
ir kitų mano poreikių. Dėl to man liūdna. Bet aš noriu pamatyti 
pasaulį, aplankyti senas pilis, kurioms jau daug metų, jaustis nau-
dingas ir atlikti darbus, kurie naudingi kitiems. 

Mano savanorystė truko dvi savaites. Laikas prabėgo labai 
greitai. Portugalijos nevyriausybinėje organizacijoje dirbau labai 
konkrečius darbus, todėl man puikiai sekėsi. Su manimi vyko 
asistentas, tačiau dirbant jo pagalbos net nereikėjo.

Labai smagu buvo bendrauti su vietos bendruomene. Mes kar-
tu vakarieniaudavome, gerdavome kavinėje kavą, leisdavome 
laisvalaikį. Iš pradžių jaučiau, kad esu kitoks, nes aplinkiniai arba 
mane ignoruodavo, arba per daug man šypsodavosi. Bet po kelių 
dienų, pamatę, kaip dirbu, pradėjo keisti požiūrį. Asistento pade-
damas ėmiau daugiau bendrauti. Pagaliau! Pasijutau kaip vietinis 
ir kvėpuoti tapo lengviau. Kaimo gyventojai net patys pradėjo 
prašyti mano pagalbos. Laisvu laiku vienai močiutei palaisčiau 
daržą, kitai padėjau sutvarkyti malkas kieme. 

Aš pirmą kartą skridau lėktuvu. Iš viršaus žemė atrodo visai 
kitokia. Be to, pirmą kartą buvau be tėvų taip ilgai. Net keista, bet 
man jų netrūko. Pirmą kartą pasijutau savarankiškas ir tai prisi-
minsiu visą gyvenimą.

Nors dabar grįžau į įprastą kasdienį ritmą, vis dar tebegyvenu 
prisiminimais. Norėčiau savanoriauti ir toliau, tačiau kiti sako, 
kad ilgesnį laiką tai daryti vienam būtų per daug sunku. Dar no-
rėčiau, kad ne tik kitoje šalyje jausčiausi bendruomenės narys. No-
rėčiau būti savas ir namie. Keista, bet čia turiu mažiau galimybių.“

Daugvydas Diksa
Savanoris

Eglė Gudžinskaitė 
Panevėžio jaunuolių dienos centro socialinė darbuotoja
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Pagrindinis projekto tikslas buvo proto negalios jaunuolių įsi-
traukimas į aktyvią savanorystės veiklą kitoje šalyje. Projekte da-
lyvavo 12 tokių jaunuolių iš trijų labai skirtingą kultūrinę, istorinę 
ir ekonominę patirtį turinčių šalių – Ispanijos, Portugalijos ir Lie-
tuvos. Mokymasis suprasti, kad kitų šalių proto negalios jaunimo 
norai, lūkesčiai, svajonės ir prioritetai nelabai tesiskiria nuo jų pa-
čių, ne tik projekto dalyviams, bet ir jų aplinkos žmonėms tapo 
puikia proga įvertinti savo gebėjimus ir galias. O atrasti skirtumai 
paskatino diskusijoms, sužadino norą pažinti naują kultūrą, žmo-
nes, gyvenančius svetur. 

Panevėžio jaunuolių dienos centrui projekte atstovavo Daug-
vydas Diksa. Jis kiekvieną dieną lanko centrą ir puikiai sutaria su 
visa bendruomene. O kadangi motyvacijos savanoriauti turėjo pa-

kankamai, mielai sutiko priimti rimtą iššūkį. Dabar, kai po sa-
vanorystės jau praėjo kuris laikas, Daugvydas labai no-

riai prisimena tas dienas. Galbūt jo patirtis, kuria jis 
panoro pasidalyti su žurnalo skaitytojais, įkvėps 

ir kitus žmones, turinčius negalią, aktyviau da-
lyvauti visuomenei naudingoje veikloje. O įs-

taigas paskatins imtis panašių projektų ir 
pabandyti įgyvendinti tai, kas kitiems atro-

do tiesiog neįmanoma.
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Laimei, aš turiu... LAIMĘ

Kelerius metus „Akmenės vilties“ bendrija vykdo 
projektą „Žmonių su proto negalia socialinė 
reabilitacija Naujosios Akmenės miesto 
bendruomenėje“, kurį remia Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija su Akmenės 
rajono savivaldybės administracija. 2015 metais šiam 
projektui buvo skirta 6080 eurų.

Projektas, atveriantis naujas pažinimo erdves

Mano laimė gyvena virtuvėje. Kartais tai būna karštas vanduo, bėgantis 
iš krano, kai už lango žiema; kartais – puodelis kavos, kai ją užpliko kažkas 
kitas, o aš galiu sėdėti su mėgstama knyga prie šilto židinio... 

Retsykiais mano laimė išeina pasivaikščioti. O paskui užklumpa ma-
ne kur nors viduryje gatvės, bežiūrinčią į mėnulio pilnatį arba valgan-
čią braškes prie jūros vėlyvą rudenį... Arba staiga atšliuožia prie ma-
nęs nuo sniego pusnies... Arba nutvilko suvokimu, koks unikalus 
nuo galvos iki kojų yra vaikas, kuriam davei gyvenimą... Kokia 
laimė, kad dar matai žmogų, kuris, kaip žinai, niekada nepagis. 

Kartais, kai mano laimė išeina pasivaikščioti, susitinku ją pa-
žvelgusi į kito žmogaus akis. O dar mano laimė – neapčiuopia-
ma: ji slypi neišsakytuose žodžiuose, neparašytuose laiškuo-
se, išverktų ašarų sūrime. Aš neieškau jos, ji pati mane susi-
randa, tyliai prisėlina ir pašnibždomis paragina: „Aš čia, 
atsimerk“...

Mano laimė gyvena virtuvėje, bet kartais išeina pasi-
vaikščioti... O kaip laikosi jūsų laimė?

Indra Uginčienė
„Tauragės vilties“ bendrijos tarybos narė

Nuo metų pradžios vykdant projektą kas mėnesį buvo ren-
giami įvairūs užsiėmimai, nes neįgalūs vaikai, jaunuoliai ir su-
augusieji yra labai skirtingi, turi nerealią vaizduotę, sparčiai 
mokosi pažinti paslaptingą pasaulį ir kaskart tampa vis sava-
rankiškesniais. Tačiau jiems reikalinga nuolatinė pagalba, kad 
išmoktų parašyti savo vardą, nupiešti pievoje žydinčią gėlę ir 
įsisavintų begalę kitų dalykų, kurie iš pradžių gali pasirodyti 
didžiausiu iššūkiu. Tad mūsų pareiga – padėti šiems žmonėms 
įveikti visas gyvenimo kliūtis ir įtikėti, jog yra tokie patys, kaip 
ir kiti.

Projekte dalyvauja 14 jaunuolių ir suaugusiųjų (nuo16 iki 45 
metų), netekusių 65–80 proc. darbingumo lygio. Visi jie noriai 
leidžia laiką drauge. Projekto veiklos gerina jų funkcines gali-
mybes, padeda sėkmingai prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą gy-
venamoje, darbinėje ir socialinėje aplinkoje. Per asmenybės sa-
viugdą projekto dalyviai įgyja daugiau emocinio stabilumo, sa-
vigarbos, pakantumo, atsiskleidžia savo unikalias savybes, už-
mezga prasmingus santykius. Be to, įtvirtina socialiai priimtino 
elgesio gebėjimus, lavina problemų sprendimo įgūdžius, o savęs 
pateikimo ir atstovavimo sau tarpasmeniniuose santykiuose už-
siėmimuose mokosi naujų efektyvaus bendravimo būdų.

Užimtumo grupėje lavinama daug įgūdžių: tikslumas, 
kruopštumas, atidumas, dėmesingumas, pareigingumas, reaga-
vimas į vertinimus, gebėjimas dalytis, bendradarbiauti, spręsti 
iškilusias problemas, aktyvumas, atsakomybė. Akmenės rajono 
viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje eksponuojami visų projekto 
dalyvių keramikos darbai: vazelės, lėkštutės, žvakidės, gėlytės, 
taip pat rankdarbiai: liaudiškais motyvais papuošti knygų skir-
tukai, apyrankės, raganos, karpiniai iš popieriaus. O didžiausio 
šios parodos lankytojų susidomėjimo sulaukė iš spalvotų karo-
liukų suverti medeliai ir iš popieriaus išlankstytos gulbės.

Kadangi garso ir meno terapijos turi ypač didelį poveikį psi-
chinei žmogaus būsenai, jos buvo išmėgintos projekto metu. 
Neįgalieji piešė ant smėlio, stiklo, koncertavo miesto muzikos 
mokyklos salėje, Dobilės socialinio aprūpinimo centre Latvijoje, 
dalyvavo kuriant instaliaciją „Langai“, skirtą Akmenės rajono 
65–mečiui.

Dar projekto dalyviai buvo mokomi susikurti saugią aplin-
ką, išvengti traumų buityje ir savarankiškai apsitarnauti. Per 
praktinius užsiėmimus jie darė sveikatinimui skirtus kvėpavi-
mo pratimus, išbandė mažos apkrovos aerobines treniruotes, 
žaidė futbolą, mėtė baudas į krepšį, dalyvavo šaškių turnyre.

Šis projektas parodė, kad vaikų ir jaunuolių, turinčių nega-
lią, negalima nuvertinti, jais reikia tikėti ir pasitikėti, palaikyti jų 
socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, lavinti meninius 
ir fizinius gebėjimus.

Dalė Mažėlienė
„Akmenės vilties“ bendrijos pirmininkė
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Projekto vykdymo 
vaizdinė informacija
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PRABĖGO VASARA.
IŠ PRADŽIŲ BUVO NELABAI ŠILTA.
PASKUI STOJO SAUSRA.
TAIP GAMTA PRIMINĖ ŽMONĖMS,
KAD BE PASTANGŲ NEBUS DERLIAUS.

PANAŠIAI NUTINKA IR ŽMONĖMS.
PRAĖJO SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI Į SEIMĄ.
DABAR PRADĖTA RUOŠTIS NAUJIEMS 
RINKIMAMS.
KITAIS METAIS RINKSIME SEIMO NARIUS.
TODĖL PARTIJOS PRISIMINĖ ANKSTESNIUS 
PAŽADUS.
O VYRIAUSYBĖ SKUBA VYKDYTI SAVO 
PROGRAMĄ.

SPRENDŽIAMA DAUG KLAUSIMŲ:
VAIKŲ MAITINIMO MOKYKLOJE.
LĖŠŲ NEĮGALIŲJŲ UGDYMUI SKYRIMO.
VAIKŲ SVEIKATOS PATIKROS.
VAIKŲ VASAROS POILSIO.
VAIKŲ UŽIMTUMO PER ATOSTOGAS.
VISI ŠIE DALYKAI SVARBŪS DAUGELIUI 
ŽMONIŲ, 
NES BUS JIEMS NAUDINGI.

LĖŠAS NEĮGALIŲJŲ UGDYMUI REIKIA 
PASKIRSTYTI TEISINGAI.
TAI PADARYTI NELENGVA.
TODĖL „VILTIES“ ATSTOVAI SUSITIKO SU
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS 
SPECIALISTAIS.
„VILTIES“ ATSTOVAI SAKĖ, KAD TRŪKSTA 
UGDYMO PRIEMONIŲ.
MINISTERIJOS SPECIALISTAI TIKINO, KAD JŲ 
YRA.
TADA KILO KLAUSIMAS, KODĖL UGDYMO 
PRIEMONĖS NEPASIEKIA NEĮGALIŲJŲ.
BUVO NUSPRĘSTA TAI IŠSIAIŠKINTI.
O RUDENS PABAIGOJE SURENGTI 
INFORMACINĮ SEMINARĄ PEDAGOGAMS.

DAUG NERIMO VILTIEČIAMS KELIA 
NEĮGALIŲJŲ PROGRAMOS VYKDYMAS.
ŠI PROGRAMA GERAI SURAŠYTA.

BET PROGRAMAI ĮGYVENDINTI LABAI 
TRŪKSTA LĖŠŲ.
PROGRAMOJE NEATSIŽVELGTA  
Į BŪTINYBĘ TIKRINTI,
KAIP LIETUVOJE ĮGYVENDINAMAS NEĮGALIŲJŲ 
TEISES UŽTIKRINANTIS TARPTAUTINIS 
DOKUMENTAS.

LIETUVOJE PADIDĖJO MINIMALI ALGA.
IŠAUGO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINOS.
TODĖL BŪTINA Į TAI ATSIŽVELGTI SKIRIANT 
LĖŠŲ NEĮGALIŲJŲ PROGRAMAI.

„VILTIES“ PIRMININKĖ DĖKOJA NEĮGALIŲJŲ 
TĖVAMS.
UŽ PADENGIMĄ DIDESNĖS DALIES KELIALAPIO 
Į VASAROS STOVYKLĄ KAINOS.
VASAROS STOVYKLOS LABAI REIKALINGOS 
NEĮGALIESIEMS.
TODĖL „VILTIS“ PRAŠYS JOMS DAUGIAU PINIGŲ 
ATEINANČIAIS METAIS.

„VILTIES“ PIRMININKĖ MATO PROBLEMĄ DĖL 
SPECIALIZUOTŲ KŪDIKIŲ NAMŲ.
PIRMININKEI ATRODO, KAD VALDININKŲ 
NUTARIMAI DĖL JŲ NETEISINGI.
NEĮGALŪS KŪDIKIAI TURI SULAUKTI 
PAGALBOS BENDRUOMENĖJE.
NEGALIMA ATIMTI TEISIŲ DĖL NEGALIOS.
YPAČ TIEK METŲ STENGUSIS JAS GINTI.

DAR REIKIA SPRĘSTI VAIKO RAIDOS CENTRO 
PASTATO PROBLEMĄ.
ŠIO PASTAO STOGAS ĮGRIUVĘS.
CENTRO DARBUOTOJAMS IR PACIENTAMS 
ANKŠTA IR NEJAUKU.
REIKIA RASTI CENTRUI NAUJĄ PASTATĄ.

ARTĖJA „VILTIES“ METINĖ KONFERENCIJA.
VILTIEČIAI SUSITIKS APTARTI ATLIKTŲ DARBŲ.
BUS PLANUOJAMI IR NAUJI DARBAI.

„VILTIES“ PIRMININKĖ LINKI VISIEMS 
GERO TURTINGO RUDENS IR ATEINANČIŲ 
METŲ.

KAI PLANŲ DAUGĖJA, O BIUDŽETAS MAŽĖJA
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Panašiai ir žmonių gyvenime. Praė-
jus pavasario rinkimams į Lietuvos savi-
valdybes, atlaikius rimtą išbandymą – 
tiesioginius merų rinkimus, vėl juntamas 
pasirengimas naujoms politinių partijų 
rungtynėms per rinkimus į Seimą, kurie 
vyks ateinančiais metais. Pagaliau val-
dančiosios partijos prisiminė savo rinki-
minius pažadus, Vyriausybė – patvirtin-
tą programą ir pradėjo daryti sprendi-
mus, kurie vienaip ar kitaip palies di-
džiąją dalį Lietuvos gyventojų. Prabilta 
apie vaikų maitinimą mokyklose, nefor-
malaus ugdymo krepšelį, vaikų sveika-
tos patikrą, vasaros poilsį, užimtumą 
atostogų metu. Tai vis dalykai, kurie ge-
rai suprantami daugeliui žmonių, nes jų 
teikiama nauda bus juntama čia ir dabar. 

Vasarą buvo priimtas sprendimas 
dėl moksleivių ugdymo krepšelio per-
tvarkos į klasės ugdymo krepšelį. O kaip 
tada bus skaičiuojamos neįgaliųjų ugdy-
mo sąnaudos? Gal vienaip, jeigu tai spe-
cialioji mokykla ir, tikriausiai, visai ki-
taip, jeigu vaikas mokosi pagal integruo-
tą programą? Buvome susitikę su Švieti-
mo ir mokslo ministerijos vadovybe, 
stengėmės išsiaiškinti artimiausius poky-
čius, priminėme apie metodinių priemo-
nių trūkumą atokesnių rajonų mokyk
lose. Ministerijos specialistai patikino, 
kad yra išleista daugybė metodinių re-
komendacijų, taikomųjų ugdymo prie-
monių, parengti lankstūs ugdymo ir mo-
kymo planai. Taigi kyla klausimas, ar 
minėtos priemonės nugula valstybinių 
ugdymo priežiūros institucijų stalčiuo-
se, ar rajonų mokyklų pedagogai patys 
nesidomi naujovėmis, dirba inertiškai, 
žinodami, kad tėvai bet kokiu atveju 
džiaugsis vien jau vaikų galimybe būti 
mokykloje. Diskusijų metu sutarėme, 
kad rudens pabaigoje verta surengti in-
formacinį seminarą pedagogams iš visos 
Lietuvos. Šį renginį planuojame organi-
zuoti kartu su Specialiosios pedagogikos 
ir psichologijos centru. Pastarasis atsako 
už naujausių ugdymo metodų ir prie-
monių rengimą ir taikymą mūsų šalyje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija pradėjo įgyvendinti jau patvirtintą 

„Perėjimo nuo institucinės globos prie 
paslaugų bendruomenėje“ pertvarkos 
pla ną. Rengiami naujų pagalbos formų 
aprašai, tariamasi dėl socialinės partne-
rystės principų, aiškinamasi dėl paslau-
gų bendruomenėje poreikio. Tai didelis 
žingsnis į priekį.

Pagrįstą nerimą neįgaliųjų bendruo-
menei kelia Nacionalinė žmonių su ne-
galia socialinės integracijos programa ir 
naujai parengtas priemonių planas. Tarsi 
viskas ant popieriaus atrodo labai gra-
žiai, bet iš tiesų reikia garsiai kalbėti apie 
katastrofišką lėšų mažėjimą ir visišką 
neatsižvelgimą į naują svarbią veiklą – 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijos įgyvendinimo stebėseną. Turi-
mais duomenimis, nacionalinių progra-
mų biudžetas pasilieka toks pat kaip 
šiemet. Visiškai neatsižvelgiama į mini-
malios mėnesinės algos kilimą, prekių ir 
paslaugų kainų augimą, naujų veiklų ir 
naujų funkcijų atsiradimą programos 
įgyvendinimo eigoje. Visi Nacionalinės 
žmonių su negalia socialinės integracijos 
programos ir naujai parengto priemonių 
plano aprašai byloja, kad veiklos turi bū-
ti inovatyvios, paslaugų gavėjų skai-
čius – augti, įgyvendinimo rodikliai – ge-
rėti. Bet kaip to pasiekti, jeigu su turimo-
mis lėšomis vos pajėgiame vykdyti šių 
metų įsipareigojimus?

Ačiū Jums mieli „Vilties“ organizaci-
jos nariai už tai, kad taupydami kiekvie-
ną savo asmeninio biudžeto centą, pa-
dengiate didžiąją dalį vasaros poilsio 
programų biudžeto. Juk iš valstybinės 
programos mes kompensuojame tik 30 
proc. kelialapio kainos neįgaliajam ir vie-
nam lydinčiajam. Visą kitą sumą jūs susi-
mokate patys. Taip pat ačiū toms šei-
moms, kurios susimoka visą kelialapio 
kainą. Vasaros poilsio programų paklau-
sa rodo, kad einame teisingu keliu, daro-
me tai, ko labiausiai reikia neįgaliesiems 
ir jų šeimoms. 2016 metų programoje 
prašysime didinti finansavimą kaip tik 
minėtai sričiai. Taip pat kyla daug disku-
sijų dėl paslaugų bendruomenėje projek-
tų įgyvendinimo. Ateinančiais metais vi-
sos sporto ir aktyvaus užimtumo progra-

mos bus finansuojamos atskirai, skel-
biant konkursus. Vadinasi, lėšos ben-
druomeninėms veikloms per neįgaliųjų 
nevyriausybines organizacijas mažės. 

Dar vienas labai įdomus pastebėji-
mas dėl specializuotų kūdikių namų 
pertvarkos. Lyg ir buvo priimtas spren-
dimas, kad kūdikiai nebus apgyvendi-
nami kūdikių namuose, bet neįgaliųjų 
vaikų tai, regis, neliečia. Šią prielaidą 
patvirtina naujai priimtas Sveikatos ap-
saugos ministerijos įsakymas „Dėl medi-
cininių kriterijų (ligų ir (ar) susijusių 
sveikatos sutrikimų, specialiųjų porei-
kių) sąrašo, kuriuo vadovaujantis vaikai 
priimami į sutrikusio vystymosi kūdikių 
namus, parengimo“. Šis viceministro pa-
sirašytas įsakymas mane labai nustebino 
ir net sukrėtė. Dvidešimt penkerius me-
tus ėjome link vienodų galimybių ir są-
lygų visiems vaikams ir štai ko sulaukė-
me. Specializuoti kūdikių namai bus 
nuolat pilni, nes tai aiški žinia mažų neį-
galių vaikų tėvams – pagalbos bendruo-
menėje nelaukite, atiduokite savo vaike-
lius ir mes jais pasirūpinsime. Labai ne-
malonu apie tai kalbėti ir rašyti, bet di-
džiulė diskriminacija negalios pagrindu 
tiesiog bado akis.

Taip pat įžvelgiu dar vieną apverkti-
ną visų įvykių ir politinių sprendimų re-
zultatą – jau beveik dvejus metus įgriu-
vusį Vilniaus universiteto Vaikų ligoni-
nės Vaiko raidos centro pastato stogą. 
Tėvai atvyksta į šią įstaigą iš visos Lietu-
vos. Tėvai, mylintys savo vaikus, pasiren-
gę daug dėl jų padaryti, iškentėti, sutinka 
labai profesionalius, šiltus, atjaučiančius 
specialistus ir gerokai nustemba pamatę 
jų darbo sąlygas, ankštas patalpas, per-
pildytas palatas. Nejaugi Lietuvos sosti-
nėje nėra pastato, į kurį galėtų persikelti 
minėtas centras? Jeigu nėra, tai gal minis-
terija galėtų išnuomoti? O mūsų bendrija 
gyvena artėjančios metinės konferenci-
jos, kurioje susitiksime aptarti atliktų 
darbų ir planuosime naujus, nuotaiko-
mis. Tebūnie Jums šis ruduo, o ir ateinan-
tys metai derlingi visomis prasmėmis.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos pirmininkė

Kai planų daugėja, o biudžetas 
mažėja
Net nepajutome, kaip pralėkė vasara. Tik į jos pabaigą įstengė vešliau 
sužydėti darželių gėlės, o miškai šiemet šykščiai atseikėjo mums 
gėrybių. Gal per greitai įpratome prie tropinių vasarų su gausiais 
lietumis, karščiais? Todėl gamta tarsi norėdama mus pristabdyti 
priminė, kad gyvename būtent čia, arčiau šiaurinių kraštų, kad reikia 
įdėti labai daug pastangų, darbo ir išmonės, jog pasėtas grūdas duotų 
gerą derlių...
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Netikėti „Melodijos“ sąskambiai 
„Pasakoje“

Šių metų liepos 13–24 dienomis 
Ukmergės rajono Jasiuliškių SGN dienos 
užimtumo centro „Ąžuolas“ muzikos 
studijos ansamblis „Melodija“ dalyvavo 
„Vilties“ bendrijos surengtame meninės 
veiklos plenere, skirtame kūrybiškumui 
ugdyti. Pleneras tradiciškai vyko gražio-
je pajūrio stovykloje „Pasaka“. 

Stovyklos atidarymo iškilmėse mūsų 
ansambliui buvo suteikta galimybė gie-
doti šv. Mišiose. Taip pat koncertavome 
stovyklautojams, kurie liko sužavėti Rai-
mondos, Genadijaus ir Deniso atlieka-
momis dainomis, profesionaliu Romo ir 
Tomo muzikavimu. Išskirtinio dėmesio 
susilaukė Eglė, surengusi gitaros pra-
džiamokslio pamokėlę stovyklautojams. 
O dar ji savo dainomis įgarsino teatro 
grupės „Ieškotojai“ iš Kretingos spek
taklį „Rožė rožė dilgelė raudona“. Gra-
žiai buvo pristatyta Aušros grafikos dar-
bų paroda.

Stovykloje galima buvo įdomiai leisti 
laiką sporto, dailės, kino, teatro ir šokių 
užimtumo grupėse. Kaip visada veikė 
meilės paštas. Kiekvieną vakarą vykda-
vo nuotaikingos diskotekos. Visi sykiu 
ieškojome lobio, stebėjome talentų šou ir 
tėvų pasirodymus, dalyvavome rank-
darbių aukcione. Džiugu, kad mūsų ko-
lektyvo nariai visur suspėdavo. Atsis
kleidė kai kurių ansambliečių aktoriniai 
gebėjimai. Maloniai nustebino Genadi-
jaus kūrybiškumas, Deniso atliekamų 
dainų skambumas. Sportiškiausias pasi-
rodė Romas. Jis draugų padedamas mė-
gavosi jūros bangomis ir saulės vonio-
mis. Labiausiai neprailgo laikas stovyk
loje Raimondai, nes ji sąžiningiausiai 
dalyvavo šokių karštligėje. Mėgauda-
miesi nuostabia gamta statėme pajūryje 
smėlio pilis ir pasakojome apie jas nuos-
tabias istorijas. Be to, neužmiršome pa-
sveikinti Eglės ir Deniso su gimtadieniu. 
Uždarymo iškilmėse „Melodijos“ an-
sambliui buvo patikėta užduotis įgarsin-
ti specialiai šiai progai pastatytą spektak
lį „Grybų karas“. 

Ansamblio nariai nuoširdžiai dėkoja 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ administracijai 
ir vadovei Danai Migaliovai, savano-
riams, globos namų direktoriui Viliui 
Petrauskui, socialinio darbo padalinio 
vadovei Staselei Vilčinskienei už suteik-
tą galimybę dalyvauti meninės veiklos 
plenere. Už draugystę ir paramą tariame 
ačiū socialinei darbuotojai Veronikai Ga-
vėnienei, Kazimierui Šermukšniui ir Al-
vydui Griškevičiui.

Pabuvus tokioje išskirtinėje stovyk
loje norisi visiems palinkėti gebėjimo 
džiaugtis, tikėti, mylėti, pažinti ir saugo-
ti nepakartojamas patirtis.

Daiva Šermukšnienė
„Melodijos“ ansamblio vadovė, 

užimtumo specialistė

„Mes irgi galime mylėt, 

Mes irgi galime švytėt.

Išmokim džiaugtis tuo, ką turime šalia,

Kol draugo ranka manam delne.“

0 20 40 60 80 100 %

0 20 40 60 80 100 %

0 20 40 60 80 100 %

0 20 40 60 80 100 %

Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykloms Giruliuose ir Šventojoje, 
kuriose dalyvavo 372 asmenys, iš jų 148 neįgalieji, 135 šeimos nariai,  

77 savanoriai ir 12 programos vykdytojų,
I Š  V I S O  P A N A U D O T A  7 2  0 4 0  E U R Ų

Pagal 
panaudotų 
lėšų pobūdį

Pagal 
finansavimo 
šaltinius

Kelialapiai (apgyvendinimas 
ir maitinimas)  90 proc.

Savanorių ir projektų 
vykdytojų kelionės išlaidos į 
stovyklą ir iš jos 3 proc.

Kanceliarinės prekės, medikamen-
tai, užimtumo prekės, prizai, 

dovanėlės ir kt. 7 proc.

Projektų finansavimas 
46 proc.

Dalyvių įnašas 
40 proc.

Paramos lėšos 9 proc.

„Villties“ lėšos 5 proc.

„Vilties“ bendrijos himno eilutės
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Informacija

Jau kadais ruduo, bet mums – 
Kretingos dienos veiklos centro teat
ro grupės „Ieškotojai“ dalyviams – 
taip gera prisiminti vasaros nuoty-
kius „Pasakos“ stovykloje. Šioje sto-
vykloje mes daug sužinojome, įgijo-
me naujos patirties, susiradome ge-
rų draugų. Iš pradžių, tiesa, būgšta-

„Pasaka“, lauk mūsų ir ateinančią 
vasarą!

vome, nes buvome naujokai, tačiau 
nuostabių žmonių padedami veikiai 
visiškai pamiršome nerimą, mūsų 
veidus nuskaidrino šypsenos. 

Šiandien smagu prisiminti „Pasa-
kos“ stovyklą, kurioje patyrėme at-
radimų džiaugsmą, supratome, kas 
yra sėkmė, visi kartu linksmai leido-

me laiką. Donata iki šiol prisimena 
išradingas meninės veiklos plenero 
lektoriaus Pranciškaus mankštas. 
Originalūs judesiai, kuriuos turėda-
vome atlikti, visada mus pralinks-
mindavo. Mantas didžiuojasi, kad 
būtent mūsų nupieštas piešinys tapo 
turbūt didžiausiu „Pasakos“ istorijo-
je ir kaipmat buvo parduotas labda-
ros aukcijone. Živilė tebegyvena 
mūsų nuostabaus muzikinio spek
tak lio, kurį parodėme su Jasiuliškių 
ansamblio „Melodija“ nare Egle, 
įspūdžiais. 

Stovykloje mes ne tik mėgauda-
vomės menine veikla, bet ir žaisda-
vome nuotaikingus žaidimus, kiek
vieną dieną traukdavome prie jū-
ros pramogauti, dainuodavome dai-
nas, bet labiausiai, žinoma, laukda-
vome vakarinių diskotekų. Mus be 
galo džiugindavo meilės laiškeliai. 
Iki šiol tebespėliojame, kas gi juos 
mums rašydavo. Likome be galo su-
žavėti „Pasaka“, tad norime padėko-
ti Janinai, Pranciškui ir kitiems žmo-
nėms, kurie mielai mums padėdavo 
ir mumis rūpindavosi.

Linkėjimai visiems ir laukite mū-
sų kitą vasarą.

Kretingos dienos veiklos centro 
informacija

Diskusijos dėl naujos 
neveiksnumo nustatymo tvarkos
Praėjusiame „Vilties“ žurnalo numeryje aptarėme nuo 2016 metų 
pradžios įsigaliosiančią naują neveiksnumo nustatymo tvarką. 
Straipsnyje buvo kalbėta apie naujas Civilinio kodekso 
nuostatas, kurios reglamentuos veiksnumo nustatymą. 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sukūrė darbo grupę, 
kurios tikslas – parengti aprašo projektą. Neseniai šiai darbo 
grupei buvo pristatyta kitų šalių patirtis neveiksnumo 
nustatymo srityje.

Vadovaudamasis minėtu aprašu 
specialistas galės nustatyti asmens 
gebėjimus pasirūpinti savimi ir pri-
imti kasdienius sprendimus. Šis 
aprašas turėtų padėti teismui ir spe-
cialioms komisijoms priimant spren-

dimus dėl neįgalaus asmens veiks-
numo apribojimo vienoje ar kitoje 
srityje.

Rugsėjo 11 dieną vykusiame dar-
bo grupės posėdyje NVO atstovai 
pristatė užsienio šalių patirtį verti-

nant asmens gebėjimus pasirūpinti 
savimi ir priimti kasdienius sprendi-
mus. Daug dėmesio buvo skirta 
Jungtinės Karalystės pavyzdžiui. 
Šioje šalyje socialinių darbuotojų 
atliekamas asmens gebėjimų vertini-
mas yra susijęs ir su asmens sociali-
niais įgūdžiais, ir su medicinine 
būk le. Kompleksiniai vertinimai 
atliekami bendradarbiaujant įvairių 
sričių specialistams: socialiniams 
darbuotojams, medikams, teisinin-
kams. Dirbdami drauge jie galiau-
siai priima tam tikras išvadas dėl 
žmogaus gebėjimų. 

Taip pat įdomu, kad globėju 
Jungtinėje Karalystėje yra vadina-
mas žmogus, kuris neįgaliu asme-
niu rūpinasi bent 35 valandas per 
savaitę. Reikia pažymėti, kad globė-
jas neįgaliajam skiriamas nebūtinai 
dėl riboto veiksnumo. Juo gali tapti 
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bet kas: ir draugas, ir šeimos narys. 
Tiesiog jis aukoja savo laiką, kad pa-
dėtų neįgaliajam. Jo pareigybė nėra 
mokama, jis – ne samdomas dar-
buotojas. 

Į globėjo 35 valandų per savaitę 
pagalbą įeina laikas, skirtas fiziškai 
padedant neįgaliajam. Taip pat glo-
bėjas atlieka praktinį darbą: gamina 
maistą, tvarko kambarius, prižiūri, 
kad neįgalusis nesusižalotų. Gau-
damas tokią pagalbą neįgalusis gali 
visavertiškai integruotis į bendruo-
menę.

Veiksnumą Jungtinėje Karalystė-
je nebūtinai vertina teismas. Tiesa 
sakant, į teismą kreipiamasi tik 
kraštutiniu atveju, kai nesusitaria-
ma dėl sprendimo. Vertinant žmo-
gaus veiksnumą yra privaloma atsi-
žvelgti į šiuos veiksnius: 1) Ar as-
muo gali priimti ir suprasti infor-
maciją? 2) Ar asmuo atsimena per-
duotą informaciją? 3) Ar asmuo gali 
pasverti jam perduotą informaciją, 
suvokti tam tikrų savo priimamų 
sprendimų pasekmes? 4) Ar asmuo 
gali išreikšti savo nuomonę, paaiš-
kinti priimtą sprendimą (nebūtinai 
verbaline komunikacija, o bet ko-
kiais kitais įmanomais ir asmeniui 
priimtinais būdais)? 

Visais atvejais vertinant asmens 
veiksnumą kalbama apie konkrečią 
situaciją ir žiūrima, ar asmuo gali 

priimti konkretų sprendimą. As-
mens veiksnumas yra vertinamas 
pasitelkus konkrečią situaciją asme-
niui patogiausiu paros metu, kai jis 
jaučiasi geriausiai, jam patogiausioje 
vietoje. Kai atsakymas neigiamas, 
nagrinėjama, kokios pagalbos reikia, 
kad neįgalusis galėtų priimti jo ge-
riausius interesus atitinkantį ir ma-
žiausiai jį varžantį sprendimą.

Dar viena valstybė, kuri buvo 
pristatyta darbo grupės nariams – 
Bulgarija. Iki 2014 metų šioje šalyje 
nebuvo teisės akto, kuris reglamen-
tuotų žmonių, turinčių proto ir psi-
chikos negalią, teises. Padėtis Bulga-
rijoje labai panaši kaip ir Lietuvoje, 
kai praradęs veiksnumą neįgalusis 
netenka didžiosios dalies savo, kaip 
piliečio, teisių. Bulgarijai 2012 me-
tais ratifikavus Jungtinių Tautų neį-
galiųjų teisių konvenciją, atsirado 
konfliktas tarp vidaus teisės aktų ir 
konvencijos nuostatų. Ypač tai pasa-
kytina apie konvencijos 12 straipsnį, 
kuris reglamentuoja lygybę prieš 
įstatymą.

Siekdama pakeisti susidariusią 
padėtį Bulgarija vykdė bandomąjį 
projektą, kad nustatytų, koks mode-
lis suteiktų galimybę geriausiai įver-
tinti asmens gebėjimus pasirūpinti 
savimi ir priimti sprendimus. Pro-
jekto ataskaitos išvadose teigiama, 
kad norint pakeisti esamą padėtį rei-

kia naujo teisinio reglamentavimo, 
kuris iš naujo nustatytų asmens san-
tykį su visuomene. Turėtų būti įtei-
sintas „pagalbos priimant sprendi-
mus“ institutas. Naujasis teisės ak-
tas turėtų apibrėžti priemones, ku-
rių būtų galima imtis siekiant padėti 
asmeniui priimti tam tikrus sprendi-
mus ir taip išreikšti savo valią.

Regis, Lietuvai dar neaišku, ko-
kia linkme turi krypti mūsų neveiks-
numo reforma. Apie tai liudija minė-
tos darbo grupės sudarymas ir Lie-
tuvos Aukščiausiojo Teismo inicijuo-
ta apskritojo stalo diskusija „Ne-
veiksnumo instituto reforma: iššū-
kiai ir perspektyvos“. Tiesa, jau da-
bar akivaizdu, kad nuo 2016 metų 
sausio 1 dienos įsigaliosiantys įsta-
tymų pakeitimai palies ne tik neįga-
liuosius, bet ir visą teismų sistemą, 
advokatūrą, notariatą, savivaldybes. 
Nauja tvarka sukels nemažai neaiš-
kumų ir diskusijų. Tačiau mes priva-
lome siekti, kad neveiksnumo insti-
tuto reformos klausimas būtų svars-
tomas kuo viešiau, nes tik diskusijos 
padės Lietuvai išsirinkti savo mode-
lį, kuris neprieštarautų Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatoms ir suteiktų geresnę gy-
venimo kokybę neįgaliesiems.

Aidas Makštutis
„Vilties“ bendrijos teisininkas

Ir kaina gera, ir projektavimas 
mums, „autistukams, labai tinkamas. 
Kaip žinia, garažai nebūna platūs, 
tad namukas išstypęs aukštyn. Kiek
vienas gavome po savo erdvę (kitaip 
nebūtume pajutę atostogų). Mamai, 
žinoma, atiteko virtuvė. O ten riog-

sojo senutėlis šaldytuvas. Baugiai 
pirmąją naktį žvalgiausi į jį, vis lauk-
dama, kol pradės burgzti, kad ausis 
priprastų prie garso. Mat dar pame-
nu iš ankstesnių atostogų tokį vieną, 
kuris kaip koks griaustinis dundėda-
mas įsijungdavo ir išsijungdavo.

Bet šis šaldytuvas vis tylėjo, o kai 
neapsikentusi patikrinau, pasirodė, 
kad net neįjungtas. Tad apėjau visus 
laidus, prailgintuvus, suspaudžiau 
reikiamus mygtukus, ir šaldytuvas, 
regis, pradėjo veikti. Bet pro miegus 
vis laukiau nesulaukiau, kol jis „pa-
rodys balsą“, kad žinočiau, nuo ko-
kio trenksmo pašoksiu iš miego.

Ir netikėtai išgirdau pratisus lyg 
dūdelės garsus. Melodija buvo tokia 
liūdna, bet išbaigta ir vingri lyg te-
kantis upelis. Sunkiai begalėjau pati-
kėti, kad šitaip virkauja šaldytuvas. 
Nejau jis gedi savo sergančio šeimi-
ninko? O gal nori papasakoti apie 
pasklidusius kas sau šeimos narius? 
Juk ryškiaspalvės aptrupėjusios sie-
nos byloja, kad čia būta meilės, mo-
ters rankų, vaikų... 

Grojantis šaldytuvas, arba vasaros 
nostalgija
Jeigu manote, kad negalite pasistatyti mažo namelio, bet dar 
turite seną garažą, drąsiai semkitės naujų idėjų Nidoje. Ten 
išdygęs visas iš senų sovietmečio garažų išdygęs prašmatnių 
namukų rajonas. Viename tokiame šeimininko apleistame 
garaže-namelyje ir apsigyvenome.
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Taip jau yra, kad gyvenimas ku-
pinas pakilimų ir kryčių. Tai netelpi 
savyje nuo idėjų, minčių, džiaugsmo 
ir vilčių, tai bejėgiškai drybsai krėsle 
ir lauki nesulauki, ką jis naujo at-
neš... Ar dar begali kada nors būti 

geriau, jeigu dabar taip sunku? Tiek 
nesantaikos aplinkui, žmonės susve-
timėję, artimųjų ratas siaurėja, tik 
bėdos pilasi lyg iš gausybės rago, re-
gis, vežimais vežk tą mūsų skaus-
mą – neišveši. Bet kaip vieno rimto 

žurnalo redaktorius, vis nepraran-
dantis vilties, rašo – gerai, kad yra 
metų laikai. Kad gyvenimui būdingi 
ciklai. O ir gamtai, ir žmogui. Tas 
gudrus redaktorius džiaugiasi, 
kad... sensta. Sako „gerai“ senatvei, 
sako „gerai“ savo išėjimui, nes mes, 
žmonės, pasikeisime lyg metų laikai, 
o į mūsų vieną ateis nauji – jauni, ki-
tokie. Ir tai yra gerai. Baugu skaityti 
tokias mintis, bet laimė priklauso 
nuo to, kaip žvelgsi. Ta pati saulė 
kiekvienam šviečia vis kitaip. 

Tad neliūdėkime, pakilkime, ne-
leiskime mūsų skriausti, neskriaus-
kime patys savęs liūdnomis minti-
mis. Metų laikai keičiasi – ir tai yra 
gerai. Mes keičiamės, bet viskam 
suteikiame prasmę ir reikšmę – tik 
savo minties įsiterpimu, savo darbe-
liu. O savo akimis pamatome tik... 
gražų dangų.

Silva Kalkauskienė
Autistuko mama (galite man kaip 

visada rašyti: silva.klk@gmail.com )

Nusigręžti lengviausia, bet...
Šiais metais pirmą kartą „Šiaulių naktų“ renginiuose galėjo 
pasireikšti ir neįgalieji: jie dalyvavo festivalyje „Nenusigręžk“. Į 
šį festivalį atvyko neįgaliųjų meno kolektyvų iš įvairių Lietuvos 
kampelių: Kauno, Panevėžio, Klaipėdos, Kėdainių, Telšių, 
Pakruojo. Giliamintiškas ir festivalio pavadinimas: juk dažnai 
ne tik sveikieji nusigręžia nuo neįgaliųjų drovėdamiesi nežinia 
ko, bet ir patys neįgalieji – nuo sveikųjų, nes be reikalo jaučiasi 
nevisaverčiai.

Festivalio „Nenusigręžk“ atida-
ryme pasirodė Šiaulių miesto savi-
valdybės globos namų padalinio 
„Goda“ Spalvų muzikos orkestras ir 
solistė Agnieta. Festivalio metu bu-
vo organizuota socialinė akcija „Pa-
simatuok savo negalią“, kurioje ga-
lėjo dalyvauti visi norintieji: išban-
dyti savo jėgas judant neįgaliojo ve-
žimėliu ar einant su aklumą imituo-
jančiais akiniais. O dar per festivalį 
buvo išlankstyta daugiau nei 1000 
drugelių ir (užrašius ant kiekvieno 
po norą) paleista į orą.

Japonijoje drugelis simbolizuoja 
tai, kas žmogaus gyvenime geriau-
sia, tad pamatyti drugelį laikoma 
laimę nešančiu ženklu. O štai seno-
vės Indijos legenda byloja, kad dru-
gelis – tai dvasia, kuri pateko į rojų. 
Tada Dievas pasiuntė jį į Žemę atlikti 
paštininko vaidmens. Taigi tereikia 
tyliai sušnabždėti savo norą druge-
liui ir jis ant savo sparnų nulakdins jį 
tiesiai į dangiškas aukštybes, tad 
svajonė būtinai išsipildys. Visose re-
ligijose ir tikėjimuose drugelis – tei-
giamas simbolis, teikiantis geresnio 
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gyvenimo viltį, nes žmogaus vidinis 
virsmas dažnai prilyginamas vikšro, 
kuris viską iškenčia, tapimu gražia 
sparnuota būtybe. 

Renginio organizatoriai džiau-
giasi, kad festivalis ne tik tapo socia-
line akcija, atkreipiančia visuomenės 
dėmesį į neįgaliųjų problemas, bet ir 

būdu bendrauti, pažinti save ir ki-
tus, užmegzti naujas pažintis. 

Dalė Vyštartienė
„Šiaulių vilties“ bendrijos tarybos 

pirmininkė 

ŠIAULIUOSE VYKO MIESTO ŠVENTĖ.

ŠIOS ŠVENTĖS PAVADINIMAS „ŠIAULIŲ 

NAKTYS“.

ŠIEMET „ŠIAULIŲ NAKTYSE“ PIRMĄ KARTĄ 

KONCERTAVO NEĮGALIEJI.

MUZIKINIAI NEĮGALIŲJŲ KOLEKTYVAI 

PASIRODĖ FESTIVALYJE.

FESTIVALIS BUVO PAVADINTAS 

„NENUSIGRĘŽK“.

MAT KARTAIS SVEIKIEJI NUSIGRĘŽIA NUO 

NEĮGALIŲJŲ.

KARTAIS NEĮGALIEJI NUSIGRĘŽIA NUO 

SVEIKŲJŲ.

O IŠ TIKRŲJŲ REIKIA NESIDROVĖTI 

BENDRAUTI.

FESTIVALIO ATIDARYME GROJO ŠIAULIŲ 

SPALVŲ MUZIKOS ORKESTRAS.

IR DAINAVO SOLISTĖ AGNIETA.

FESTIVALIO METU SVEIKI ŽMONĖS GALĖJO 

IŠMĖGINTI,

KAIP JAUČIASI NEĮGALIEJI.

JIE IŠMĖGINO, KĄ REIŠKIA JUDĖTI 

NEĮGALIOJO VEŽIMĖLIU.

TAIP PAT EITI SU AKINIAIS, PRO KURIUOS 

NIEKO NESIMATO.

DAR PER FESTIVALĮ BUVO LANKSTOMI IŠ 

POPIERIAUS DRUGELIAI.

NET TŪKSTANTIS POPIERINIŲ DRUGELIŲ 

BUVO PALEISTA Į ORĄ.

ANT KIEKVIENO DRUGELIO BUVO 

PARAŠYTA PO NORĄ.

JAPONIJOJE GALVOJAMA, KAD DRUGELIAI 

NEŠA LAIMĘ.

SENOVĖS INDIJOJE LAIKYTA, KAD 

DRUGELIS YRA DVASIA.

DVASIA, KURI PATEKO Į ROJŲ.

PASKUI DIEVAS DRUGELĮ PASIUNTĖ Į ŽEMĘ.

KAIP SAVO PAŠTININKĄ.

TODĖL TIKIMA, KAD REIKIA SAVO NORĄ 

PAŠNIBŽDĖTI DRUGELIUI.

O DRUGELIS PERDUOS TĄ NORĄ DIEVUI.

TAIGI DRUGELIS VISOSE RELIGIJOSE REIŠKIA 

VILTĮ.

VILTĮ, KAD GYVENTI BUS GERIAU.

FESTIVALIO „NENUSIGRĘŽK“ RENGĖJAI 

LIKO PATENKINTI RENGINIU.

FESTIVALIS ATKREIPĖ ŠIAULIEČIŲ DĖMESĮ Į 

NEĮGALIŲJŲ PROBLEMAS.

FESTIVALYJE VISI GALĖJO BENDRAUTI.

UŽMEGTI NAUJAS PAŽINTIS.
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Per teatrą į žmonių širdis
Kaip ir kasmet Panevėžio jaunuolių dienos centras organizavo 
tarptautinį teatro festivalį „Širdys vilčiai plaka“. Šiais metais 
ypač daug svečių sulaukėme iš užsienio. Susibūrėme draugėn, kad 
išlaisvintume mintis, jausmus, atsikratytume baimių, nežinios, 
atskleistume galimybes.

Į festivalį atvyko svečių iš Estijos, 
Didžiosios Britanijos, Olandijos, 
Švedijos ir Vokietijos. Taip pat daly-
vavo Kretingos dienos veiklos cen-
tro, Vilniaus Markučių dienos veik
los centro, Vilniaus dienos centro 
„Šviesa“, Biržų rajono socialinių 
paslaugų centro kolektyvai ir „Klai-
pėdos lakštutė“.

Šiais metais festivalio organizato-
riai parengė staigmeną svečiams – 
parodė Panevėžio jaunuolių dienos 
centro darbuotojų sukurtą spektaklį 
„Naktis Luvre“. Tai tapo didžiuliu 
netikėtumu ir mūsų centro lankyto-
jams. Juk ne kasdien išvysi persona-
lą visiškai naujame amplua...

Festivalio laikas prabėgo greitai 
ir dovanojo visiems daug gerų emo-
cijų, nes gera parodyti kitiems, kas 
nuveikta per metus, įdomu stebėti 
kitų meninius ieškojimus. Tikimės, 
jog pasidaliję gerąja patirtimi, atei-
nančiais metais sulauksime staigme-
nų ir iš kitų kolektyvų.

Irma Morkuckienė ir  
Virmanta Kvedarienė

Panevėžio jaunuolių dienos centro 
Teatro trupės vadovės 

Gražus ruduo su „Viltimi“...

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
Lazdijų padalinys jau atšventė 25-erių metų veiklos sukaktį. 
Pirmieji jos įkūrimo iniciatoriai rajone kapčiamiestiečiai Birutė 
ir Vytautas Stacevičiai, turintys dukrą su negalia. Šiuo metu 
Lazdijų padalinys vienija 65 narius: sutrikusio intelekto žmones, 
tėvus, auginančius sutrikusio intelekto vaikus ir jaunuolius, 
specialistus, mokytojus ir savanorius.

Mūsų rajono sutrikusio intelekto 
asmenys ugdomi darželiuose, mo-
kyklose, specialiosiose klasėse, gau-
na trumpalaikės ir ilgalaikės globos, 
taip pat dienos užimtumo paslaugas 
Lazdijų socialinių paslaugų centre ir 
Kapčiamiesčio parapijiniuose sene-
lių globos namuose. 

Galima pasidžiaugti, kad rajone 
kuriama bendruomeninių paslaugų 

siems, kurie nelanko jokių įstaigų. 
Neįgalieji, jų šeimos nariai konsul-
tuojami, informuojami jiems rūpi-
mais klausimais: apie kompensaci-
nės technikos įsigijimo galimybes, 
specialiąsias mokymosi priemones, 
programų pritaikymą ir individuali-
zavimą, asmens sutrikusių funkcijų 
vertinimą. 

Stengdamiesi užtikrinti sutriku-
sios raidos žmonių visavertį dalyva-
vimą visuomenės gyvenime vykdo-
me rajono savivaldybės remiamus 
projektus. Iš jų norėčiau išskirti vie-
ną, kurį pavadinome „Solidarumo 
jausmo ir pilietiškumo ugdymas ir 
tolerancijos skatinimas“. Įgyvendin-
dami šį projektą turėjome gražių 
bendradarbiavimo ir savanorystės 
patirčių su specialiosios kūrybos 
draugijos „Guboja“ kolektyvu 
„Spalvų“ orkestras. Taip pat organi-
zuojame kultūrinę veiklą ruošdami 
asmenines ir kolektyvines parodas.

teikimo neįgaliesiems sistema, o mi-
nėtose įstaigose jiems siūloma ugdy-
mo ir namų aplinka. Darbuotojai 
padeda žmonėms, turintiems nega-
lią, integruotis į visuomenę, jaustis 
reikalingiems, būti savarankiškiems. 
Vykdant socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektą teikiamos asmeninio 
asistento paslaugos rajono neįgalie-
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Respublikinės bendrijos „Viltis“ 
patalpose buvo pristatyta Arūnės 
Stacevičiūtės fotografijų paroda 
„Žvilgsnis į gamtą“, Kapčiamiesčio 
parapijiniuose senelių globos na-
muose, jaunimo ir švietimo centruo-
se organizuotos kolektyvinės viltie-
čių parodos. Lazdijų Motiejaus Gus-
taičio gimnazija dalyvauja tarptauti-
niame Erasmus (plius) projekte su 
Turkijos atstovais „Padėk ir gauk 
pagalbą“. Vykdant šį projektą lavi-
namųjų klasių mokiniai praleido sa-
vaitę vasaros stovykloje. Mokytojai 
stovyklautojams organizavo dailės, 
sporto, bendravimo, turistines ir pa-
žintines veiklas. 

Mūsų švietėjiška veikla skirta ir 
tėvams, kurie susitinka su pagalbą 
teikiančiais specialistais, dalijasi šei-
mą ištinkančiais rūpesčiais, gimus 
neįgaliam vaikui, išsako savo lūkes-
čius. Sudarome sąlygas sutrikusio 
intelekto asmenims, jų šeimos na-
riams dalyvauti bendruose rengi-
niuose, skatiname šeimas kartu leisti 
laisvalaikį, stipriname bendruome-
nines iniciatyvas.

Pavasarį mūsų padalinio nariai, 
darbuotojai, savanoriai vyko į tradi-
cinę šeimų šventę Prienuose, kur ta-
po šventės „Viena šeima! Viena šir-
dim!“ dalyviais. Šia išvyka labai 
džiaugėmės, nes edukacinės veiklos, 
nuotaikingi užsiėmimai šeimos na-
rių apsuptyje suteikė galimybę paro-
dyti dėmesį vienas kitam. Dalyvavi-
mas kartu su šeima bendruose ren-
giniuose ugdo santykių kultūrą šei-
moje, padeda kūrybingai reaguoti į 
iššūkius, tirpdo įvairovės baimę. 

Visavertę asmenybės raidą užtik
rina įvairių žmonių (tėvų, pedago-
gų, socialinių darbuotojų, bendra-
amžių), įvairių aplinkų (šeimos, ins-
titucijos) ir skirtingų ugdymo sričių 
(akademinės, socialinės) sąveika. Nė 
vienas specialistas nepajėgus vienas 
pats patenkinti visapusiškų asmens 
poreikių. Jei specialistai, nesuderinę 
konkretaus asmens ugdymo kon-
cepcijos, kiekvienas atskirai siekia 
savo tikslų, pagalba tampa fragmen-
tiška ir nenuosekli. Darbo pasekmės 
ne komandoje gali būti skaudžios. 
Todėl palaikome ryšius su valdžios 
ir valdymo institucijomis, visuome-
ninėmis organizacijomis, privačiais 
fiziniais ir juridiniais asmenimis, 
mokslo įstaigomis, kurie savo veikla 

Vilma Blažaitienė
Lazdijų rajono specialiųjų pedagogų ir 

logopedų metodinio būrelio pirmininkė,  
logopedė metodininkė 

„Su bendrijos „Viltis“ vaikais, jaunuoliais ir jų tė-
vais bendrauju nuo savo, kaip logopedės, darbo pradžios. 
Mūsų pažintis tęsiasi 22 metus. „Vilties“ bendrijoje gy-

vuoja šiluma, dėmesys, atjauta ir širdingumas, žodžiu, visa tai, ko labai trūksta 
mūsų dabartinėje visuomenėje. Bendravimas su šios organizacijos nariais mane 
įkvepia darbui ir vilčiai, kad nepaisant sunkumų viskas bus gerai. Koordinuoda-
ma specialistų veiklą žinau, kad kolegos visada pasiruošę suteikti kuo geriausią 
pagalbą įvairias negalias turintiems vaikams ir  jaunuoliams. Matau šviesią 
„Vilties“ ateitį, nes tik susibūrus visiems drauge galima įveikti kliūtis. Sėkmės 
Jums, MIELIEJI!“

Šeima. Toks mielas ir šiltas žodis. Į jį telpa tiek daug: mamos lopšinė, neri-
mas jos akyse ir pirmasis pabarimas, tėčio švelnus žvilgsnis, jo rūpestingų ran-
kų tvirtumas, senelės obuolių pyragas ir bočiuko iš miesto parvežtas kiškio py-
ragas… Kiek daug telpa į šį žodį!“ (Viktorija Majauskaitė, 2012).

Jono mama Lina, 
Jonas, 

sesė Aurelija

„Esu šešiolikamečio autisto Jono mama. Jau keturio-
liktu  metus su vaiku dalyvauju „Vilties“ bendrijos Laz-
dijų padalinio veikloje: išvykose, edukacinėse pamokėlė-
se. Esu patenkinta šios bendrijos žmonių darbu. Su pa-

dalinio pirmininke Edita mūsų šeima bendrauja irgi tiek pat. Dėl vaiko negalios 
iškilusias problemas sprendžiame kartu. Mano sūnus Jonas – labai mielas vai-
kas. Labai nori mokytis, myli savo mokytoją Daivą, laukia jos pamokų. Ačiū 
tariu Seirijų gimnazijos direktorei Zitai Ščerbetkienei, pavaduotojai Kazytei 
Gegužienei už sudarytas sąlygas mokytis gimnazijoje. Neramu tik dėl to, kokie 
bus sūnaus poreikiai sulaukus pilnametystės ir kaip juos reikės tenkinti. Bet kai 
padeda geri žmonės, viskas įmanoma. Stiprybės, sveikatos, kantrybės visiems 
VILTIEČIAMS!“

Eglė Karakienė
Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje projekto vykdytoja 

„Neįgalieji, kaip ir sveikieji, susižavi ir prisiriša prie 
savo nuožiūra pasirinkto žmogaus, nori su juo draugau-
ti, patirti meilę, švelnumą ir rūpestį... – tai supratau 
dirbdama socialine darbuotoja socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekte. Išmokti 

bendrauti ir susidraugauti su šiais žmonėmis nebuvo sunku. Dalyvavimas res-
publikinės „Vilties“ ir mūsų padalinio organizuojamuose seminaruose, moky-
muose, konferencijose davė neįkainojamos patirties, pasitarnavo pažinimui ir 
saviugdai, todėl šiandien galiu drąsiai teigti, kad man pavyko, nes sutikusi neį-
galų žmogų pirmiausia pastebiu jo asmenybę, o tik paskui – negalią. Bendro 
tikslo ir idėjos suvienyta organizacija „Viltis“ šiandien turi didelį būrį narių, 
rėmėjų, savanorių. Kuo didžiausios sėkmės bendruose darbuose!“
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nerimą neaiškios vaiko ateities pers-
pektyvos. Vyresnių suaugusių neį-
galiųjų tėvai skundžiasi ribotomis 
savo vaikų profesijos pasirinkimo 
galimybėmis, lytinio švietimo pro-
blemomis, prastu užimtumu. Čia la-
bai svarbios ir vyresnius jaunuolius, 
ir mažus vaikus auginančių šeimų 
patirtys, keitimasis jomis, kai tampa-
ma patarėjais vieni kitiems tam tik
rose situacijose. 

Džiaugiuosi, kad iškilus įvai-
riems klausimams padeda respubli-
kinės „Vilties“ bendrijos vadovė Da-
na Migaliova, padalinio tarybos na-
riai, neįgaliųjų tėvai. Už teigiamus 
pokyčius, kokybiškas paslaugas ir jų 
prieinamumą esame dėkingi prie 
šios veiklos prisidedantiems savival-
dybės darbuotojams.

Edita Stanulienė
„Vilties“ bendrijos Lazdijų 

padalinio tarybos pirmininkė 

Edita Stanulienė
„Vilties“ bendrijos Lazdijų padalinio  

tarybos pirmininkė

„Visada sakau, kad sutrikusio intelekto asmenims ir 
jų šeimoms reikalingos tik kokybiškos paslaugos ir koky-
biško turinio veikla bei renginiai. Geriau tebūna jų ma-
žiau, užtat prasmingų savo dvasia ir turiniu. Liūdna, 

kad kai kurie žmonės neįgaliesiems rodo dėmesį tik dėl to, kad pasirodytų geresni, 
pakeltų savo prestižą visuomenėje tokiu būdu siekdami savanaudiškų tikslų. De-
ja, tokia pagalba netenka savo tikrosios prasmės. Bendradarbiaudami su respubli-
kine „Vilties“ bendrija, rajono savivaldybės, bendruomenės atstovais, institucijų 
sistema, stengsimės išlaikyti tai, kas sukurta, ir nebijosime naujovių: palaikysi-
me ir plėtosime ryšius su darbo biržos atstovais siekdami suteikti neįgaliesiems 
viltį įsidarbinti. Tik triūsdami kartu gebėsime priimti vieni kitų trūkumus, pri-
pažinti savo ir kitų nesėkmes, žvelgti į jas kaip į tobulėjimo šaltinį.“ 

prisideda prie neįgaliųjų integraci-
jos procesų. 

Vaiko negalios atveju šeimos 
„svoris“ – jos pareigos ir atsakomy-
bė – dar labiau padidėja: ji tampa pa-

grindine, kartais ir vienintele, tiesio-
gine aplinka savo vaikui. Nors neį-
galiųjų padėtis po truputį keičiasi į 
gerąją pusę, tačiau mažus vaikus 
auginantiems tėvams vis dar kelia 

Neformaliojo ugdymo veiklos metu 
mokiniai mokomi rinkti, rūšiuoti ir pasi-
ruošti buitines atliekas tolesniam panau-
dojimui, kurti iš jų praktiškus darbelius. 
Per kūrybinę veiklą ugdomas mokinių 
gebėjimas bendrauti, dirbti komandoje, 
patirti teigiamų emocijų, prasmingai ir 
naudingai leisti laisvalaikį.

Pasitelkus neformaliojo ugdymo veik
lą, mokiniams skiepijamas supratimas, 
kad atliekų rūšiavimas – labai svarbus ir 
atsakingas kiekvieno iš mūsų darbas. 
Rūšiuodami atliekas sutaupysime gam-
tos išteklių ir energijos, sumažinsime 
atliekų patekimą į sąvartynus, išsaugosi-
me švarią ir sveiką aplinką. Kiekvieną 

Suteikime panaudotiems daiktams 
antrąjį gyvenimą

Siūlome Jums, mieli skaitytojai, susipažinti su neformaliojo ugdymo 
programa, kurią sukūrė Rusnės specialiosios mokyklos specialioji 
pedagogė metodininkė, edukologijos magistrė Estera Žiliuvienė. 
Siekdama, kad mokiniams, turintiems vidutinį intelekto sutrikimą, 
nestigtų prasmingos, įdomios ir prieinamos veiklos, autorė nusprendė 
lavinti jų socialinį atsakingumą ir supratimą apie taupų gamtos turtų 
panaudojimą, tausojimo ir saugojimo galimybes. Ši neformaliojo 
ugdymo programa skirta socialinėms kompetencijoms, asmeninėms 
savybėms ir vertybėms formuoti, taip pat kūrybiškumui skatinti.

dieną prisidėdami prie rūšiavimo su-
kaupsime žaliavų naujų produktų ga-
mybai ir sumažinsime atliekų tvarkymo 
išlaidas.

Neformaliojo ugdymo metu 
organizuoju įvairias veiklas

Praktinę. Šios veiklos metu mokiniai 
praktiškai supažindinami su atliekų rū-
šiavimo konteineriais, mokosi atskirti 
plastikinius, popierinius, stiklinius daik-
tus, buitines atliekas.

Žaidybinę. Šios veiklos metu moki-
niai žaidžia įvairius laivinamusius žaidi-
mus, tokius kaip loto, stalo žaidimai ar 
dėlionės, skirtus atliekų rūšiavimo įgū-

džiams formuoti. Ši veikla padeda moki-
niams stebėti, lyginti, įsiminti, rasti pa-
našias daiktų savybes ir skirtumus, įgyti 
praktinių rūšiavimo įgūdžių.

Atmintinių naudojimo. Turiu pa-
rengusi konkrečių ir aiškių vaizdinių at-
mintinių. Jos primena tai, ką mokiniai 
jau žino apie rūšiavimą, ženklinimą. To-
kias atmintines mokiniai parsineša į na-
mus, pamoko rūšiavimo šeimos narius, 
primena, kad reikia būti atsakingiems ir 
rūšiuoti atliekas.

Mokomųjų knygelių, vaizdinės me-
džiagos naudojimo. Šios veiklos metu 
mokiniai skaito, spalvina, aptaria įvai-
rias knygeles apie atliekų rūšiavimą (pa-
vyzdžiui, A. Baranauskaitės „Labai bui-
tiška pasaka tiems, kas nori rūšiuoti 
šiukšles“, „Apsaugokime Žemę“). Drau-
ge žiūrime įvairias sužalotų gyvūnų, už-
terštos aplinkos, vandens, sąvartynų 
nuotraukas. Jas vertiname, svarstome, 
kaip kiekvienas galėtume prisidėti prie 
gyvūnų, gamtos saugojimo.

Praktinę-kūrybinę. Šios veiklos me-
tu mokiniai iš panaudotų, surūšiuotų, 
paruoštų atliekų kuria įvairius darbe-
lius. Jais puošia klasės, mokyklos aplin-
ką, gamina dovanėles tėveliams, drau-
gams įvairių švenčių proga. Mokiniai 
mato savo kūrybinių darbų nuotraukas 
mokyklos internetiniame puslapyje, ra-
jono spaudoje. Jie jaučiasi pastebėti, įver-
tinti, naudingi, džiaugiasi sulaukdami 
pagyrimo iš tėvelių, mokytojų. 
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Projektinę. Ši veikla skatina moki-
nius sieti mokymąsi su tikrove ieškant 
sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratinan-
tis dirbti grupėje kartu su kitais, spren-
džiant vieną visiems aktualią problemą. 
Taip stiprėja mokinių pasitikėjimas savi-
mi, labiau atsiskleidžia asmenybė, didė-
ja savarankiškumas, iniciatyvumas, kū-
rybiškumas, atsakomybė už savo darbo 
rezultatus ir idėjas, kurios virsta konkre-
čiais darbais. Tokia veikla iš panaudotų 
plastikinių butelių kamštelių mūsų mo-
kykloje vykdoma jau trečius metus. Ne 
tik mokiniai, bet ir jų tėveliai, mokyklos 
darbuotojai prisideda prie kūrybinių 
darbų įgyvendinimo. Šio gražaus ben-
dradarbiavimo rezultatas – mokyklą 
puošiantys darbai: „Karšis, lydeka, ša-
mas“, „Laiveliai“, „Mandalos“, „Boru-
žės“, „Žibutė, tulpė, ramunė“.

Visų veiklų metu mokiniams su-
prantama kalba ir priemonėmis vaiz-
džiai plėtoju temas apie atliekas, jų rū-
šiavimą, gamtos išteklių saugojimą ir 
kiekvieno iš mūsų atsakomybę. Siekiu 
stiprinti mokinių pasitikėjimą savo ge-
bėjimais, supratimą, kad kiekvienas yra 
svarbus visuomenės narys ir turi būti 
atsakingas pilietis.

Sėkmingą neformaliojo ugdymo 
veiklą lemia

Mokinių sudominimas veikla. Kad 
neformaliojo ugdymo veikla būtų sėk
minga, kiekvienais metais sudarau vis 
naują programą. Prireikus ją koreguoju 
metų eigoje. Siekiu, kad veikla nesikar-
totų, būtų aktuali, įdomi ir prieinama. 

Informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimas. Yra puikių 
mokomųjų filmų „Kur keliauja atliekos?“ 
„Kur nukeliauja išrūšiuotos atliekos?“ 
„Pakuotės kelionė“. Svetainėje „Mūsų 
mokykla“ temoms apie atliekas, šiukšlių 
rūšiavimą plėtoti ir įtvirtinti mokiniai ga-
li žaisti interaktyvius žaidimus. Svetainė-
je „Klimato kaita“ prieinamai pateikti 
filmukai apie klimato kaitos projektą, 
energijos saugojimą, kiekvieno mūsų at-
sakomybę už aplinkos tausojimą.

Vaizdinės medžiagos naudojimas. 
Sąvartynų, sužalotų gyvūnų, užterštos 
aplinkos, vandens nuotraukos yra aki-
vaizdus priekaištas ir paskata būti at-
sakingam vartotojui ir sąmoningam 
piliečiui. 

Mokiniø skatinimas. Kad visi jaus-
tųsi svarbūs veiklos nariai, įvertinu 
kiek vieno mokinio įdėtas pastangas. 
Suskaičiuoju, kas daugiausia surinko 
kamštelių per mėnesį, pusmetį, metus. 
Mokslo metų pabaigoje paskatinu akty-
viausius mokinius padėkos raštais, ne-
užmirštu padėkoti ir tėvams. Mokiniai 
džiaugiasi gavę dovanų, savo darbelių 
nuotraukų. 

Praktinis atliekų panaudojimas. 
Kurdami įvairias mokomąsias priemo-
nes, dovanėles, žaisliukus, paveikslus iš 
pačių įvairiausių atliekų mokiniai su-
pranta, kad jos gali būti praktiškai pa-
naudojamos ne kartą. Tik reikia jas surū-
šiuoti, paruošti darbui, kad turėtum pui-
kią kūrybinę medžiagą įvairioms min-
tims ir idėjoms įgyvendinti.

Teigiamos emocijos ir puikių darbo 
rezultatų teikiamas džiaugsmas. Tai 
yra labai svarbu kiekvienam mokiniui, 
tad visada sudarau galimybę mėgautis 
sėk me. Matydami savo sukurtais darbe-
liais papuoštą mokyklos aplinką moki-
niai tuo džiaugiasi, jaučiasi atsakingi ir 
svarbūs savo mokyklos bendruomenės 
nariai. 

Bendradarbiavimas su mokinių tė-
vais, mokyklos bendruomenės nariais. 
Pamatę, kad iš kamštelių galima sukurti 
tokių gražių darbelių, ne tik mokiniai, 
bet ir jų tėveliai, mokyklos bendruome-
nės nariai pasiryžo surinkti jų dar dau-
giau. Taip kas dieną, kas savaitę visi ren-
kame kamštelius namuose, ieškome jų 
gatvėje, kieme. Juk ir mažas kamštelis 
yra didelio darbo rūšiuojant ir švarinant 
kasdienę aplinką, gamtą pradžia. 

Neformaliojo ugdymo veiklos metu 
mokiniai dirba individualiai, grupėse, 
bendradarbiauja komandoje. Taip jie sie-
kia bendrų tikslų, tampa atsakinges-
niais, draugiškesniais, darbštesniais.

Kad mokiniai suprastų ir akivaiz-
džiai pamatytų išrūšiuotų atliekų pa-
naudojimo galimybes, jas pasitelkiame 
ne tik neformaliojo ugdymo veiklai, bet 
ir kuriame iš jų praktiškas, naudingas 
priemones mokymosi procesui palen-
gvinti. Praktinis atliekų panaudojimas 
kasdieniniame gyvenime ugdo mokinių 
atsakingumą, sąmoningumą, pozityvu-
mą gamtos atžvilgiu ir suvokimą, kad 
antrinės žaliavos gali virsti... naujais 
produktais.

Atliekų panaudojimo galimybės 

Meninei-kūrybinei veiklai. Šios veik
los metu naudojame pačias įvairiausias 
surūšiuotas nebereikalingas atliekas: tu-
aletinio popieriaus ritinėlius, plastmasi-
nių butelių kamštelius ir žiedelius, nebe-
rašančių flomasterių dangtelius, plas-
tmasinius dangtelius, plastikinius kiau-
šinius, butelius ir lėkštes, kauliukus, le-
dų pagaliukus ir t. t. Dėliodami įvairias 
detales mokiniai kuria vaizdus, abstrak-
cijas, mandalas, takelius, tad sudaromos 
puikios sąlygos jų kūrybiškumui ir fan-
tazijai pasireikšti. 

Ugdymui. Spalvoti, ryškūs, maži ir 
dideli. Tai vis kamšteliai, kuriuos galima 
paprasčiausiai išmesti arba panaudoti 
prasmingai ir mokytis žaidžiant. Plasti-
kinių butelių kamšteliai patraukia vaikų 
dėmesį spalvomis ir įvairove. Ugdomo-
sios veiklos metu naudojamos iš šių 
kamštelių pačių sukurtos įvairios moky-
mo priemonės raidėms pažinti, skaity-
mui skiemenimis.

Galimybių daug: grupuoti didžio-
sioms ir mažosioms raidėms, rūšiuoti 
pagal spalvas, dydį.

Iš plastikinių butelių kamštelių ir 
žiedelių, tualetinio popieriaus ritinėlių, 
ledų pagaliukų, kauliukų dėliojame fi-
gūrų, skaičių kontūrus, veriame žiede-
lius ant pagaliukų, konstruojame. Taip 
mokiniai įsisavina skaičių seką, mokosi 
pažinti dydžio, ilgio, aukščio sąvokas, 
geometrines figūras.

Laisvalaikiui ir žaidimams. Laisva-
laikio metu mokiniai turi galimybę pasi-
rinkti patinkančią veiklą. Jie noriai tvar-
ko, rūšiuoja, dėlioja į dėžutes įvairius 
pačių suneštus nebereikalingus daiktus. 
O tuo pačiu mokosi sisteminti, analizuo-
ti. Iš įvairių surūšiuotų atliekų mokiniai 
kuria naujus žaisliukus, gyvūnus, 
paukščiukus, pasakų herojus. Tai sutei-
kia jiems teigiamų emocijų, lavina kūry-
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biškumą, suteikia progą prasmingai leis-
ti laisvalaikį, ruoštis šventėms.

Konstravimui. Įvairios detalės gali 
būti ir puiki konstrukcinė medžiaga, ku-
ri gali virsti forma, daiktu, ar fantastine 
būtybe. Iš plastikinių kamštelių ir dang-
telių, flomasterių kamštelių, audinių, 
medžio atraižų kuriame įvairias, gėlytes, 
paveikslus, žvakides, vazeles. Taip for-
muojamas mokinio supratimas apie su-
pantį pasaulį ir jo daiktus, erdvinis mąs-
tymas, vaizduotė. 

Mokinių atsipalaidavimui ir savi-
raiškai. Neformaliojo ugdymo veiklos 
metu pasigaminame įvairių mokymo 
priemonių muzikavimui ir pan. Tai įvai-
rios dėžutės, pripildytos akmenukų, 
kauliukų, kruopų, veidukai emocijoms 
pažinti. Muzikavimas šiomis pačių su-
kurtomis priemonėmis suteikia moki-
niams galimybę išreikšti save, savo emo-
cijas ir nuotaikas. 

Mokinių kūrybiniai darbai iš panau-
dotų plastikinių butelių kamštelių jau ne 
pirmus metus dalyvauja respublikinia-
me konkurse „Kamštelių vajus“, kurio 
tikslas – šviesti visuomenę, skatinti gy-

venti ir leisti laisvalaikį sveikai, naudoti 
ekologiškas priemones, tausoti aplinką 
ir energijos šaltinius, skleisti žinią apie 
tokių paslaugų naudą. 2014 metais šia-
me konkurse mūsų mokinių kompozici-
ja iš plastikinių butelių kamštelių „Plauk 
laiveliai per marias“ tapo nugalėtoja sa-
vo amžiaus grupėje.

Didelę įtaką mokinių požiūriui į 
atliekų rūšiavimą turi tėvai. Tad siekda-
ma įvertinti neformaliojo ugdymo trejų 
metų veiklą paklausiau tėvų nuomonės 
apie atliekų rūšiavimą, jų vaikų požiūrį į 
rūšiavimą ir šio požiūrio kitimą. Tėvams 
atsakius į klausimą „Ar jūs namie rū-
šiuojate atliekas?“ paaiškėjo, kad po 30 
proc. šeimų atliekas rūšiuoja arba nerū-
šiuoja, o 40 proc. rūšiuoja tik kartais. Tos 
šeimos, kurios atliekas rūšiuoja, daž-
niausiai tai daro dėl to, kad nori prisidėti 
prie jų perdirbimo ir kad dėl savo gyve-
namosios vietos turi tam galimybę. Šei-
mos, kurios mano, kad rūšiuoti neverta, 
pateikia šiuos argumentus: toli eiti iki 
konteinerio, nėra kur laikyti išrūšiuotų 
atliekų, jų išvis namų ūkyje nesusidaro. Į 
klausimą, ar pasikeitė jų vaiko požiūris į 

atliekų rūšiavimą ėmus dalyvauti nefor-
maliojo ugdymo veikloje, didžioji dalis 
tėvų atsakė, kad pasikeitė į gerąją pusę. 
Dabar vaikas žino, į kurį atliekų kontei-
nerį reikia mesti vienas ar kitas šiukšles, 
tapo tvarkingesniu, atsakingesniu. 

Apklausos išvados leidžia teigti, kad 
kryptingai ir nuosekliai organizuojant 
neformaliojo ugdymo veiklą mokiniai 
kaupia socialinę patirtį, stiprėja jų požiū-
rio į rūšiavimą atsakingumas ir jausmas, 
kad jie taip pat gali ir geba būti sąmonin-
gi ir atsakingi piliečiai.

Šios neformaliojo ugdymo veiklos 
metu galiu padėti mokiniams bandymų, 
tyrinėjimų, žaidimų keliu suprasti rūšia-
vimo naudą, atskleisti galimybes kasdie-
niame gyvenime panaudoti tai, ką dažnai 
išmetame. Pačių mokinių sukurti darbe-
liai ir įgyta patirtis – akivaizdus šios ne-
formaliojo ugdymo veiklos prasmingu-
mo ir naudingumo, mokinių socialinės 
savivertės ir kompetencijų įrodymas. 

Taigi, visiškai be reikalo dažnai net 
nesusimąstydami panaudotą daiktą len-
gva ranka išmetame, nors sėkmingai ga-
lėtume jam suteikti antrąjį gyvenimą. 

Ką reiškia terminai „proto negalia“, 
„psichikos negalia“? 

Neseniai pradėti naudoti gražūs lie-
tuviški žodžiai „negalia“, „neįgalusis“ 
sukėlė dar didesnę, nei buvo iki šiol, ter-
minų painiavą, nes niekas negali tiksliai 
pasakyti, koks sutrikimas jau reiškia ne-
galią, o koks – dar ne. Tapo įprasta bet 
kokį (lengvą ar sunkų) sutrikimą prili-
ginti negaliai. O negalia turėtų būti vadi-
nami tik gana sunkūs, užsitęsę, sutrikdę 
žmogaus prisitaikymo galimybes, tai yra 
darbingumo praradimui tolygūs, sutri-
kimai. Psichikos sveikatos sutrikimų sri-
tyje tai pirmiausia – schizofrenija ir kiti 
chroniški psichikos sutrikimai, tai pat 
vidutinio ir sunkaus laipsnio protinis at-
silikimas. 

Apie proto sveikatą ir jos 
sutrikimus
Nepaisant didelių sunkumų, Lietuva kasmet vis labiau įsitvirtina kaip 
valstybė, negrįžtamai pasirinkusi atviros ir demokratinės visuomenės 
kelią. O tai reiškia, kad turime iš naujo pažvelgti ir į tokias apleistas 
problemas, kaip dvasios sveikata ir sugyvenimas su tais, kuriems ši 
sveikata sutrinka. Kaip tik tai ir mėginama padaryti antrajame 
knygos „Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus“ leidime, kurio  
autorius – pasaulinį pripažinimą pelnęs prof. dr. Dainius Pūras.

Kas yra psichikos ir elgesio sutriki-
mai? Ar bet kuri diagnozė jau reiškia, 
kad žmogus yra psichikos ligonis? 

Jokiu būdu ne! Visų pirma dauguma 
psichikos ir elgesio sutrikimų praeina. 
Neurozė, depresija ar net psichozė gali 
ištikti žmogų vienintelį kartą gyvenime. 
Tad būdamas visiškai sveikas jis kartu 
bus patyręs psichikos sutrikimų.

Antra, daug psichikos sutrikimų – 
asmenybės sutrikimai, neurozės, elgesio 
sutrikimai – nepasiekia psichikos ligos 
lygio. Jei žmogui nustatytas kuris nors iš 
šių sutrikimų, tai dar nereiškia, kad jis 
yra psichikos ligonis.

Šiuo metu Lietuvoje oficialiai galioja 
Tarptautinės ligų kvalifikacijos dešimtoji 
redakcija (TLK–10). Joje greta kūno li-
goms skirtų skyrių taip pat yra skyrius 

„Psichikos ir elgesio sutrikimai“. Kiek
vienas iš šių sutrikimų – ilgamečio 
mokslininkų tyrinėjimo ir susitarimo re-
zultatas.

Sutrikimo diagnozę psichiatras pa-
tvirtina remdamasis surinkta informaci-
ja (anamneze), klinikinio tyrimo duome-
nimis, papildomų (pavyzdžiui, psicho-
logo) tyrimų rezultatais. Paprastai mūsų 
visuomenėje baiminamasi, kad psichi
atras „sugadins gyvenimą“, diagnozavęs 
psichikos sutrikimą. Šiuo metu tokia bai-
mė mažai pagrįsta, nes psichiatrai nelin-
kę sveikiems žmonėms nustatinėti psi-
chikos sutrikimų. Tiesa, Lietuvos psichi-
atrija dar nėra visiškai išsivadavusi iš 
anksčiau viešpatavusios „Maskvos mo-
kyklos“, kai įtikėję šios mokyklos teigi-
niais psichiatrai diagnozuodavo psichi-
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kos ligą, remdamiesi pavieniais elgesio, 
gyvenimo būdo ar išvaizdos ypatumais 
ir savo „neklystama intuicija“.

Šiuo metu artėja prie pabaigos nau-
jos Tarptautinės ligų klasifikacijos re-
dakcijos kūrimas. Mes iki šiol naudoja-
me TLK–10, bet netrukus, 2015 arba 2016 
metais, Pasaulio sveikatos organizacija 
pereis prie TLK–11. Amerikiečiai turi sa-
vą psichikos ligų klasifikacijos sistemą, 
kurią paprastai paskelbia anksčiau. Taigi 
iki 2013 metų buvo vadovaujamasi 
DSM–4, o dabar įsigaliojo DSM–5. 

Pasaulyje akivaizdi bendra tendenci-
ja kuo labiau priartinti sutrikimus prie 
normos, kitaip tariant, pavadinti tai, kas 
anksčiau buvo normos variantas, lengvu 
sutrikimu. Man ši tendencija nepatinka. 
Paimkime, pavyzdžiui, autizmą, kuriam 
būdingos ir labai lengvos, ir itin sunkios 
formos. Esant lengviausiam šio sutriki-
mo variantui, tokiam kaip Aspergerio 
sindromas, vaikas yra normalaus ar net 
aukšto intelekto, bet keistokas. Tarp žy-
miausių mokslininkų yra nemažai turin-
čiųjų šį sindromą. Kaip tai paaiškinti? Ar 
šie mokslininkai – ligoniai? Bet jeigu jie 
neturėtų šio sutrikimo, nebūtų tuo, kas 
yra. Taigi, jeigu sutrikimas išeina žmo-
gui į naudą, tai koks čia sutrikimas? Gar-
siausių žmonijos protų biografijose skai-
tome: „Einšteinas turėjo Aspergerio sin-
dromą, Niutonas turėjo Aspergerio sin-
dromą“. Tai gal gerai, kad jų gyvena-
muoju metu nebuvo psichiatrų, kurie 
būtų galėję diagnozuoti jiems šį sutriki-
mą? Mat jeigu sutrikimas būtų nustaty-
tas, jie būtų pasijutę paliesti stigmos, 
jiems galbūt nė nebūtų leista baigti mo-
kyklos, įgyti aukštojo išsilavinimo ir pa-
saulis neturėtų didžių atradėjų. 

Galbūt aš čia kiek sutirštinu spalvas. 
Bet konsultuodamas probleminius vai-
kus, turinčius lengvą sutrikimą, tėvams 
paprastai sakau, kad prieš juos iškilo 
dvejopas pasirinkimas. Jeigu vaikui As-
pergerio sindromas, jie gali sutikti su di-
agnoze ir vaikas bus pripažintas neįgaliu 
(o tuo pačiu, deja, kol kas, kol Lietuvoje 
vyraus nešiuolaikiški požiūriai, gaus 
stig mą visam gyvenimui) arba jos atsisa-
kyti. Taigi tėvai, kurie nori gauti išmo-
kas, renkasi neįgalumą, o kiti, padėkoję 
už informaciją, tai daryti atsisako. Nege-
rai, kad susiklostė tokia padėtis, nes iš-
ties diagnozė turėtų ne kenkti, o veikiau 
padėti žmogui. Bet noriu pasakyti, kad 
ne tik Lietuvoje esama tokio paradokso. 

Pastaruoju metu pasaulio psichiatri-
jos, o ir visos medicinos, problema, kad 
vis labiau norima tai, kas buvo norma, 
pavadinti patologija. Medicina nori 
užimti kuo daugiau naujų teritorijų ir jas 
paskelbti nebe normos, o medicinos teri-
torijomis. Pavyzdžiui, sukuriama dia-
gnozė „socialinė fobija“, nors kas čia ne-

normalaus susijaudinti darant viešą pra-
nešimą prieš auditoriją, atvirkščiai, tai 
visiškai suprantama ir normalu. Bet gy-
dytojas gali pareikšti, kad tai sutrikimas, 
ir kaipmat pasiūlyti vaistų. Teko girėti, 
kad netgi vaikišką drovumą jau ketina-
ma paskelbti sutrikimu. O juk tai toli 
gražu ne blogiausias, veikiau netgi svei-
kintinas bruožas. Nežinau, ar gera ten-
dencija pasitelkti mediciną tam, kad dro-
vių vaikų nebeliktų arba kad nuo drovu-
mo vaikai būtų gydomi kokiais nors 
metodais, kurie galbūt sukels daugiau 
problemų nei pats drovumas.

Jei esu dirglesnis nei paprastai arba 
sunkiau užmiegu, ar tai jau psichikos 
sutrikimas? 

Kodėl gi ne? Gal tai nuovargio požy-
miai, bet gali būti ir laikinas psichikos 
sutrikimas (pavyzdžiui, neurozė). At-
praskime galvoti, kad psichikos ir elge-
sio sutrikimai reiškia vien beprotystę. 
Apie 90 proc. psichikos sutrikimų nusta-
toma žmonėms, kurie, paliesti sutriki-
mo, yra visiškai sąmoningi ir kritiški, tai 
yra „sveiko proto“. 

Nors žmogiška „pašlijusių nervų“ 
priežasčių ieškoti asmeniniuose daly-
kuose („sunkūs laikai“, „konfliktas dar-
be“, „nelaiminga meilė“, „nepavykusi 
santuoka“ ir t. t.), neretai priežastys sly-
pi vidinėse individo asmenybės ar nervų 
sistemos sanklodos subtilybėse. Dažnai 
neįmanoma „suimti savęs į rankas“, pa-
našiai kaip neįmanoma pakelti savęs už 
plaukų. Todėl tenka kreiptis pagalbos į 
psichikos sveikatos specialistus. Ir dėl to 
neturėtų būti gėda.

Išties niekada nebus griežtos ribos 
tarp normos ir patologijos, nes kiekvie-
noje epochoje būta susitarimų, ką laikyti 
norma, o ką – nukrypimu nuo jos. Kas 
yra lengva depresija, o kas – bloga nuo-
taika? Paprastumo dėlei siūlyčiau tokį 
paaiškinimą: jeigu žmogui tai netrukdo 
gyventi, nereikia diagnozuoti sutrikimo 
ir juolab gydyti, o jeigu trukdo, būtina 
nustatyti priežastį ir suteikti pagalbą. 

Daugeliui žmonių būdingos įkyru-
mai, bet jie padeda nugalėti nerimą. Pa-
vyzdžiui, vaikas pakeliui į mokyklą turi 
apeiti po vieną kartą tris didžiausius pa-
kelės medžius, kad nieko blogo per die-
ną nenutiktų: mama nenumirtų, blogo 
pažymio mokytoja neparašytų. Ar jam 
reikia gydymo? Tikrai ne. Bet jeigu me-
džių, kuriuos būtina tokiam nerimastin-
gam vaikui apeiti, pakeliui randasi koks 
šimtas ir kiekvieną medį reikia žūtbūt 
apsukti 77 kartus, tai jau reiškia, kad bū-
tina pagalba. Štai taip ir galima atskirti, 
kada turėtų įsikišti specialistas. Jeigu 
kažkas pradeda kenkti žmogaus pagrin-
dinėms funkcijoms: mokymuisi, darbui, 
bendravimui, jeigu atsiranda nepraei-

nanti nemiga, kuri labai vargina, reikia 
pagalbos. Bet jeigu žmogui nustatoma 
diagnozė, nejaugi jis jau psichikos ligo-
nis? Psichiatrui, diagnozuojančiam len-
gvą psichikos sutrikimą, nė į galvą neat-
eina jo tokiu laikyti. 

Tačiau nebrandžiose visuomenėse, 
kurioms, deja, tenka priskirti ir mūsų ša-
lį, reikalaujama visokiausių pažymų. Pa-
vyzdžiui, jeigu nori tapti valstybės tar-
nautoju, atnešk pažymą, kad esi sveikos 
psichikos. Nesuprantu, kas čia blogo, 
jeigu prieš porą metų buvai pasikonsul-
tuoti pas psichiatrą. Argi dėl to nevalia 
dirbti, pavyzdžiui, vidaus reikalų siste-
moje? Nepaaiškinama logika, kodėl prii-
mant į tarnybą šioje sistemoje netgi gali 
būti tikrinama, ar žmogus nesilankė pas 
psichiatrą vaikystėje. Juk toks apsilanky-
mas nerodo jokios rizikos. Kodėl tad pas 
mus neva rūpinantis visuomenės saugu-
mu sureikšminami nesvarbūs dalykai?

Patirtis rodo, kad nusikaltimus daro 
visai ne tie žmonės, kurie kada nors lan-
kėsi pas psichiatrą. Paprastai (kaip jau 
buvo minėta anksčiau) labiau nusikalsti 
linkę tie, kurie nenori analizuoti savęs ir 
vengia specialistų. Be to, reikalaujant 
minėtų pažymų žmonėms netiesiogiai 
paskleidžiama žinia, kad jie šiukštu nei-
tų pas psichiatrus, nes net vienas apsi-
lankymas gali turėti nepageidaujamų 
pasekmių. Taigi pati valstybė priimda-
ma įstatymus skatina stigmatizaciją. 

O štai man, pavyzdžiui, teko ben-
drauti su žmogumi, kuris Amerikoje pa-
siekė karjeros aukštumų kaip tik todėl, 
kad buvo gavęs psichiatrines paslaugas. 
Vienoje valstijoje buvo paskelbtas kon-
kursas psichikos sveikatos paslaugų va-
dybos centro direktoriaus vietai užimti 
ir greta kitų reikalavimų kaip privalu-
mas nurodyta psichiatrinių paslaugų 
gavimo patirtis. Tai reiškia, kad jeigu tu 
ne tik puikus ekonomistas, vadybinin-
kas, bet dar betarpiškai susidūrei su psi-
chiatrais, esi ne prastesnis, o pranašes-
nis už kitus kandidatus. Taigi žmogus, 
apie kurį pasakoju, konkursą laimėjo 
kaip tik dėl to, kad buvo kelis kartus gu-
lėjęs psichiatrijos ligoninėje. Vadinasi, 
turėjo rimtų psichikos problemų, kurios 
kartojosi, bet kurių eiga buvo gerybinė, 
ir konkurso rengėjai pasirinko jį būtent 
todėl, kad jis gerai pažinojo psichiatrijos 
paslaugų teikimo įstaigą iš vidaus, taigi 
tuo pačiu turėjo įgūdžių ir kompetenci-
jų prižiūrėti psichiatrus, kurie kartais 
galbūt linkę piktnaudžiauti savo galio-
mis. Kai mūsų valstybė pasieks tokią 
brandą, kad gyvenime buvęs kontaktas 
su psichikos sveikatos specialistais ne 
užkirs, o galbūt net atvers kelius dirbti, 
išties galėsime džiaugtis demokratiniais 
pokyčiais.
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Diskusija apie šių laikų Lietuvos 
dienos centrų veiklos aktualijas

Žurnale „Viltis“ perskaitėme kvieti-
mą diskutuoti apie dienos centrų aktua-
lijas. Jūratės Tamašauskienės straipsnyje 
iškelta labai aktuali proto negalios asme-
nų užimtumo problema. Manome, kad 
kiekvienas dienos centras Lietuvoje savo 
veiklą organizuoja ir planuoja taip, kad 
jo klientas gautų kuo kokybiškesnes pas-
laugas, orientuotas į asmens socialinių 
įgūdžių ugdymą ir savarankiškumą. 
Daugumos dienos centrų darbuotojai 
nuolat mokosi, stažuojasi ir Lietuvoje, ir 
užsienyje. Visi parsivežame unikalių ge-
rosios patirties pavyzdžių, tačiau teisinė 
bazė ir valdininkų abejingumas daž-
niausiai sustabdo minėtas iniciatyvas. 

Vertėtų visiems (dienos centrų dar-
buotojams ir klientams) susivienyti, iša-
nalizuoti problemas, apsispręsti ir inici-
juoti pokyčius. Tik mūsų visų bendromis 
pastangomis galima keisti teisinę bazę ir 
griauti barjerus. Pozityvios kaitos pavyz-
dys – pakeisti teisės aktai, reglamentuo-
jantys įstaigų licencijavimą. Dėl to visi 

turėtume būti dėkingi mus suvienijusiai 
dienos centro „Šviesa“ direktorei.

Jausdama mūsų silpnumą, matyda-
ma teisinės bazės spragas ir nesuvokda-
ma neįgaliųjų poreikių, vietos savivalda 
imasi inicijuoti neįgaliųjų teises ir intere-
sus pažeidžiančius pokyčius. Vienas iš 
pavyzdžių – vasaros pradžioje Panevė-
žio miesto savivaldybės Socialinės para-
mos skyriaus vedėjo inicijuotas trijų ma-
žų įstaigų sujungimas į vieną didelį dau-
giafunkcį centrą. Buvo siekiama sujungti 
skirtingos paskirties (ikimokyklinio ug-
dymo, mokyklinio ugdymo ir socialinės 
globos) įstaigas su labai skirtingo am-
žiaus grupių (nuo 0 iki senatvės) ir skir-
tingo protinio lygio (IQ nuo 0 iki 70) kli-
entais. Kyla klausimas, ar tokiais projek-
tais siekiama kurti „naujo tipo sovieti-
nius pensionatus“ ir įtikti naujajai val-
džiai? O kas gali išgelbėti mažas, saugias, 
specializuotas ir kokybiškas įstaigas?

Norime jaustis saugūs, todėl siūlome 
kelias iniciatyvas:

• siekti, kad dienos socialinės globos 
įstaigos būtų mažos ir saugios. Gal-
būt vertėtų siųsti bendrą kreipimąsi į 
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
riją prašant nustatyti maksimalų kli-
entų skaičių tokiose įstaigose; 

• siekti, kad įstaigų, dirbančių su proto 
negalios asmenimis, veikla būtų ma-
toma ir naudinga vietos bendruome-
nei. Sudaryti ilgalaikes savanoriškos 
veiklos sutartis su vietos savivalda ir 
verslininkais, kad neįgalieji galėtų 
dirbti, įgyti darbinių įgūdžių, patir-
ties, taip pat keisti visuomenės po-
žiūrį. Pavyzdžiui, neįgalieji galėtų 
nešioti paštą;

• suburti dienos centrų bendruomenių 
draugiją, kuri formuotų vieningą 
dienos centrų politiką, inicijuotų ge-
rosios patirties sklaidą, mokymus, 
konferencijas, pokyčius, darytų spau
dimą įstatymų leidėjams. 
Panevėžio jaunuolių dienos centro 

bendruomenė visada atvira diskusijoms 
ir naujoms iniciatyvoms.

Virmanta Kvedarienė ir  
Eglė Gudžinskienė

Panevėžio jaunuolių dienos centro 
socialinės darbuotojos

Vienykimės pokyčiams  
inicijuoti

Netrukdykime neįgaliesiems 
ieškoti ir atrasti

Dienos centro „Šviesa“ direktorės Jū-
ratės Tamašauskienės mintys paskatino 
susimąstyti apie Lietuvos dienų centrų 
veiklos aktualijas ir teikiamas paslaugas.

Visų pirma norėtųsi atkreipti dėme-
sį, kad vienareikšmiškai kalbėti, jog šiuo 
metu teikiamos užimtumo paslaugos 
yra blogos ar netinkamos – negalima. 
Tenka pripažinti, kad suvenyrų gamyba 
kai kuriems asmenims, ypač turintiems 
sunkią negalią, tėra vienintelė saviraiš-
kos ir užimtumo forma. Vertėtų akcen-
tuoti, kad teikiamas paslaugas, net pa-
čių įstaigų, skirtų suaugusiems sutriku-

sio intelekto asmens, specifiką reikėtų 
labiau diferencijuoti. Žinoma, galima 
pritarti teiginiui, kad neįgaliesiems sun-
ku pradėti darbinę veikla, tačiau ne dėl 
savo galimybių pervertinimo ar tingi-
nystės. Šiems žmonėms paprasčiausiai 
trūksta savarankiškumo įgūdžių, nes jie 
yra pripratinami prie nuolatinės, kartais 
net perdėtos, globos, pagalbos ir užuo-
jautos. 

Svarbiausiu tokio pobūdžio įstaigos 
tikslu turėtų tapti visapusiško savaran-
kiškumo ugdymas. Šiam tikslui pasiekti 
reikalingas abipusis įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas. Taip pat svarbu pa-
minėti, kad reikėtų kritiškiau vertinti ne-
įgaliųjų savarankiškumą. Kai kurias sa-
varankiškumo spragas padėtų užglais-
tyti nežymi darbuotojų pagalba. Daliai 
neįgaliųjų, ypač fiziškai stipriems, trūks-
ta nuolatinės aktyvios veiklos. Savo 
energiją šie jaunuoliai galėtų sėkmingai 
panaudoti įvairiose darbo srityse, pa-
vyzdžiui: žemės ūkyje, aplinkos tvarky-
me ir kt. 

Tik svarbu bendromis pastangomis 
leisti neįgaliajam nebijoti suklysti, ban-
dyti atrasti save įvairiose veiklose, lavin-
ti įvarius įgūdžius ir t. t. Įstaigos vaid
muo turėtų būti tik kaip vedlio, kuris 
padėtų atsiskleisti geriausioms neįgalių-
jų savybėms. 

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos 
centras
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Projektas ,,Mes perkame“ 
pasiteisino
Šiuo metu įvairi projektinė veikla labai populiari visoje Europoje, nes 
padeda mokytojams ir skirtingo amžiaus mokiniams ugdymo proceso 
metu tą pačią temą nagrinėti ne tik teoriniu, bet ir praktiniu aspektu 
labai skirtingoje aplinkoje (mokykloje, muziejuje, parduotuvėje, dailės 
galerijoje, kino salėje, zoologijos sode). Taip atsiranda galimybė labai 
plačiai ir kartu paprastai, bet ne nuobodžiai, išnagrinėti vieną ar kitą 
visai klasei aktualią temą.

Projektą ,,Mes perkame“ nuo 2013 
metų vykdė Vilniaus ,,Vilties“ specialio-
sios mokyklosdaugiafunkcinio centro 
socialinių įgūdžių klasės ,,Smalsuoliai“ 
mokytojai ir mokiniai. Mintis imtis rim-
to, ilgalaikio projekto ,,Smalsuolių“ kla-
sės komandai gimė ne iškarto, o palaips-
niui, vykdant įvairius trumpalaikius 
projektus, susijusius su išvykomis į par-
duotuves ir mokinių gebėjimu jose apsi-
pirkti. 

Imantis bet kokios projektinės veik
los labai svarbu tinkamai pasirinkti te-
mą. Mūsų klasės mokiniams buvo labai 

Mūsų Markučių dienos veiklos cen-
tras skirtas suaugusiems asmenims, tu-
rintiems sunkią kompleksinę negalią. Tei-
kiame jiems dienos socialinę globą. Įstai-
gą lanko 63 klientai, iš kurių 40 turi sun-
kią negalią. Kadangi nuolat ieškome nau-
jų darbinio užimtumo formų, veiklos sri-
čių, kuriose mūsų klientai ne imituotų 
darbą, bet išties galėtų nuveikti ką nors 
realaus ir naudingo visuomenei, mums 
atrodo, jog Jūratės Tamašauskienės 
straipsnis yra labai aktualus, reikalingas, 
kviečiantis diskutuoti ir sykiu spręsti iš-
kylančias problemas.

Mūsų šalyje iki šiol nereglamentuota, 
kaip turėtų būti organizuojamas ir vykdo-
mas veiksmingas neįgaliųjų darbinis už-
imtumas, todėl skriaudžiama ir visuome-
nė, ir patys neįgalūs asmenys, ypač turin-
tys lengvesnę negalią, norintys ir galintys 
dirbti. Kita vertus, akivaizdu, kad reika-
lingos veikiau gairės nei direktyviniai po-
tvarkiai, nes neįgaliųjų darbinio užimtu-
mo sėkmė priklauso nuo daugybės skir-
tingų veiksnių, tokių kaip negalios pobū-
dis, sunkumas, pagaliau net ir vieta, ku-
rioje yra juos aptarnaujanti įstaiga. 

Po keletą metų trunkančių ieškojimų, 
kuo galėtų realiai užsiimti mūsų centrą 
lankantys sunkios negalios klientai, mes, 
deja, noromis nenoromis turime pripa-
žinti, kad negalime nuolat aktyviai daly-
vauti darbo rinkoje dėl jų negalios ypatu-
mų. Mat jie nepajėgia ilgesniam laikui 
sutelkti dėmesio, dirbti nuolat. Jie nemo-
tyvuoti. Pavyzdžiui, Ramūnas puikiai 
tvarko aplinką. Kaskart surenka centro 
kaimynystėje esančio namo gyventojų 
pro langą mėtomas šiukšles. Bet jis dirba 
tik tada, kai nori. O jeigu nenori, prašyk 
neprašęs – neįkalbėsi. Kaip tokiu atveju 
jis dalyvautų darbo rinkoje? Jeigu įparei-
gosime jį nuolat tvarkyti aplinką, neretai 
už jį teks plušėti darbuotojui. O tai netei-
singa pastarojo atžvilgiu, nes jis ir taip 
turi daugybę pareigų.

Arba dar vienas pavyzdys – mūsų kli-
entų pamėgtas audimas. Kai kuriems iš jų 
tai ne tik darbinė veikla, bet ir galimybė 
nusiraminti. Kai jie susinervina, pasidaro 
agresyvūs, atsipalaiduoja ausdami. Taigi 
tai ir terapija, ir darbinis užimtumas. Kli-
entų išaustus kilimėlius mes parduoda-
me. Bet vėlgi tempo negalime reguliuoti: 
klientas pats renkasi, kiek jis šiandien 
dirbs. Kas iš to, kad mes suprantame, 
kiek kilimėlių mums reikia išausti per 
dieną? Klientui to nepaaiškinsi, jis turi sa-
vo tempą. Be to, jeigu jis suirzęs, mes nė 
nesiūlysime jam dirbti. Taigi nuotaikų 
kaita ir sveikatos problemos stabdo dar-
bą. Gaminame mes ir drobinius dovanų 
maišelius, dekoruotus karoliukais. Tai il-
gas ir kruopštus darbas, nes reikia karo-
liukus suverti ant vielutės. Jeigu įgalus 
darbuotojas gali tai padaryti per pusva-
landį, mūsų klientui prireikia kelių die-
nų. Argi tokie tempai tinka darbo rinkai?

Mūsų klientams labai svarbu ben-
drauti, dalyvauti, nesėdėti užsidarius. Jie 
nori aktyviai ir maloniai leisti laiką. Visa 
tai, žinoma, sveikintina, bet to nepakan-
ka. Todėl turėtume pirmiausia keisti jų 
požiūrį į darbinį užimtumą. Parodyti ir 
įrodyti, kad vien malonumais gyventi ne-
valia. Skiepyti nuostatą, kad jie dirba ir 
turi dirbti. Pakliuvę pas mus iš švietimo 
sistemos toli gražu ne visi klientai su-
pranta, kad reikia užsiimti naudinga 
veik la, kad tai yra pareiga, kad jie vis dėl-
to jau ne vaikai. 

Suvokimą apie atsakomybę ir darbą 
turėtų kuo anksčiau formuoti ne tik švie-
timo sistema, bet ir tėvai. Vaizdžiai ta-
riant, jeigu švietimo sistema vienas ratas, 
tėvai – kitas, tai vežimas nevažiuos, jei 
bent vienas ratas nesisuks. O dabar mes 
susiduriame su klientais, kurie lanko mū-
sų įstaigą penkerius ar net dešimt metų, o 
tėvai sūnui kaskart sako: „Tu važiuoji į 
darželį, važiuoji į mokyklą“. Nieko pana-

šaus! Jis važiuoja į dienos centrą arba į 
darbą. Jeigu žmogus vis dar važiuoja į 
darželį ar mokyklą, apie kokį darbą gali-
me kalbėti? Gaila, kad yra tėvų (laimei, 
ne dauguma), kuriems atrodo, kad vai-
kus reikia be galo saugoti tarsi kiaušinius. 
Neduok Dieve, kiaušinis pasisuks. Gal 
tėvai baiminasi, kad kai vaikas daugiau 
pamatys, daugiau ir norės, taigi kels dau-
giau rūpesčių?

Kadangi, kaip jau minėta, šiuo metu 
vis dar nėra darbinio užimtumo gairių, 
įstaigų vadovai ir darbuotojai kaip suvo-
kia, taip ir organizuoja šį procesą. Sveikin-
tina, kad Vilniaus savivaldybė neseniai 
bent jau sukūrė standartus paslaugų ko-
kybei tikrinti. Tai yra anketavimo būdas, 
kurį pasitelkus bus apklausiami ir tėvai, ir 
darbuotojai, ir klientai. Bet vėlgi mūsų įs-
taigoje sudėtinga anketuoti klientus. Juk 
daugelis iš jų neveiksnūs, už juos atsako 
tėvai. Taigi klientas gali būti patenkintas 
veikla, bet tėvai ne. Arba atvirkščiai. Tose 
įstaigose, kur daugiau klientų, turinčių 
lengvesnę negalią ar bent jau galinčių kal-
bėti, paprasčiau. 

Žodžiu, sistema darbiniam užimtu-
mui reikalinga, bet jokiu būdu ne labai 
griežta ir įpareigojanti. Reikia palikti įs-
taigoms tam tikrą laisvę rinktis. Žinoma, 
su sąlyga, kad jų vadovai ir darbuotojai 
turėtų tvirtą vidinę motyvaciją. Centrai, 
kuriuos lanko sunkios negalios suaugu-
sieji, nepajėgs šimtu procentų įsilieti į 
darbo rinką. Bet reikėtų sukurti svertus, 
įgalinančius išvis tai daryti. Pavyzdžiui, 
įpareigoti darbo biržas parūpinti mums 
užsakymų, o verslininkus – suteikti dar-
bo tam tikrai daliai neįgaliųjų. Galbūt 
centrai galėtų kooperuotis atlikdami už-
sakymus? Tik nereikėtų darbo paversti 
prievole, nes griežtai apibrėžti reikalavi-
mai dalyvauti darbo rinkoje kai kuriems 
centrams taptų neįveikiama našta. Norint 
sukurti lanksčią sistemą, reikia politinės 
valios ir visuomenės supratimo. Taigi 
pradėtą diskusiją reikėtų ne tik tęsti, bet ir 
kilstelėti į aukštesnį lygmenį.

Inga Bagdonaitė-Miknevičienė
Markučių dienos veiklos centro direktorė

Suteikime ir gaires, ir galimybę 
rinktis
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„Vilties“ bendriją 2015 m. remia:

Viršelyje: mūsų draugai iš Baltarusijos Jelena Titova ir  
jos sūnus Dimitrijus stovykloje Giruliuose 

aktualu išmokti kuo savarankiškiau elg-
tis įvairioje gyvenimiškoje aplinkoje, pa-
žinti skaičius ir pinigus, padėti vienas 
kitam. Todėl nutarėme įvairių veiklų 
(orientacinės, komunikacinės, fizinės) 
metu didžiausią dėmesį skirti susipaži-
nimui su netoli mūsų mokyklos esan-
čiais turgeliais ir parduotuvėmis. Dė-
kinga mokyklos geografinė padėtis la-
bai padėjo šį projektą išplėtoti, nes nuo 
mūsų ranka pasiekiami bent dešimt 
projekto įgyvendinimui tinkamų objek-
tų: ,,Maxima“, ,,Norfa“, ,,Iki“, ,,Elguva“, 
,,Arkorama“, „Žaliasis centras“, „Sta-
toil“ degalinės parduotuvė, Karoliniš-
kių turgelis ir t. t. Mūsų pasirinktai pro-
jektinei temai ,,Mes perkame“ ir supla-
nuotiems tikslams bei uždaviniams pri-
tarė ir mokyklos administracija, ir moki-
nių tėvai. Be to, ne tik pritarė, bet ir labai 
daug prisidėjo prie to, kad ši projektinė 
veikla vyktų sklandžiai ir prasmingai.

Taigi iškėlėme sau šiuos uždavinius:
• lankytis anksčiau minėtose parduo-

tuvėse ir turgeliuose;
• žinoti, kokios prekės ten pardavinė-

jamos;
• žinoti 2–3 turgelių ir parduotuvių 

skirtumus;
• skirti 1, 2, 5 centų monetas nuo 1, 2, 5 

litų monetų (projekto vykdymas sutapo 
su Euro įvedimu);

• skirti 1, 2, 5 eurocentų monetas nuo 
1, 2, 5 centų monetų;

• skirti 1, 2 eurų monetas nuo 1, 2 litų 
monetų.

• mokytojui padedant susirasti ir nu-
sipirkti reikiamą prekę.
Taip pat mūsų klasei buvo labai 

svarbu numatyti projektinės veiklos bū-
dus ir pritaikyti juos kiekvienam moki-
niui pagal galimybes. Todėl įvairių veik
lų metu šalia vadovėlių ir pratybų sąsiu-
vinių atsirado įvairių parduotuvių rek
laminių bukletų, kurie mokiniams labai 
patiko. Jie suteikė galimybę susipažinti 
su parduotuvių pavadinimais, logoti-
pais, siūlomomis prekėmis, kainomis. 
Naudodamiesi reklaminiais bukletais 
mokiniai galėdavo išsirinkti konkrečią 
prekę, kurią turėdavo nusipirkti būsi-
mos išvykos į parduotuvę metu. ,,Smal-
suoliai“ pirko prekes ne tik sau ir savo 
namiškiams. Jiems dažnai tekdavo atlik-
ti ir kitų klasių mokinių ir mokytojų 
,,užsakymus“. 

Taip pat mums tapo labai svarbūs 
tokie dalykai kaip laikrodis ir parduotu-
vių darbo laikas, oro temperatūra, įvai-
rios šventės, nes tai buvo labai tampriai 
susiję su būsimomis išvykomis į par-
duotuves. Orientacinių veiklų metu 
ypatingą dėmesį skyrėme susipažini-
mui su monetomis ir banknotais, prekių 
skyriais, parduotuvių ir turgelių pana-
šumais ir skirtumais. 

Projekto metu vykdomos veiklos 
planavimo pavyzdys

Išvykos tikslai:  
• susipažinti su pieno produktų sky-

riumi ir gebėti suprasti prekės, pasi-
rinkto produkto vertę – kainą;

• nusipirkti pasirinktą prekę.

Išvykos uždaviniai:
• žinoti 3–4 pieno produktus, parduo-

damus parduotuvėje;
• klasėje išsirinkti ir reklaminiame 

parduotuvės žurnale pažymėti pla-
nuojamą pirkti prekę iš pieno sky-
riaus;

• žinoti, kiek 1 lito vertės monetų rei-
kės pažymėtai prekei įsigyti;

• susipažinti su parduotuvės pieno 
produktų skyriumi;

• parduotuvėje susirasti reklaminia-
me žurnale pažymėtą planuojamą 
pirkti prekę;

• nusipirkti žurnale pažymėtą prekę;
• grįžus į klasę pieno produkto paska-

nauti;
• nusipirktos prekės pakuotę ir kasos 

kvitą naudoti mokymo procese 
orientacinių veiklų metu.
Vykdant projektinę veiklą klasės ko-

mandai tapo ypač svarbus ugdomosios 
aplinkos paruošimas. Todėl klasėje ir 
mokyklos koridoriuje atsirado daug 
mokomųjų stendų su parduotuvių pa-
vadinimais ir išvykų nuotraukomis, tai 
pat mokomasis stendas su pagrindiniais 
orų simboliais: temperatūra, saule, vėju, 
lietumi, sniegu. Veiklų tvarkaraštyje la-
biau išskyrėme mūsų išvykų į parduo-
tuves ir turgelius dieną: padidinome ir 
paryškinome skaitmenis ir šriftą, paruo-
šėme spalvotus parduotuvių pavadini-
mus. Parduotuvių logotipus ir paveiks-
lėlius su monetomis ir banknotais sukli-
javome ir ant mokinių specialiųjų veži-
mėlių stalų. 

Mūsų klasės komandą projektinė 
veikla įpareigojo siekti kuo glaudesnio 
teorijos ir praktikos ryšio, todėl stengė-
mės kartu su mokyklos administracija 
ne tik puošti mokyklą mūsų projektinės 
veiklos simboliais, bet ir juos pritaikyti 
individualiai kiekvienam mokiniui. 
Taip buvo sukurtas mokomasis stendas, 
kuriame buvo nuolat klijuojami kiek
vieno mokinio nusipirktos prekės, mo-
netų, piniginės paveikslėliai, kvitai, pa-
kuotės.

Projekto eigoje išsiruošus į parduo-
tuves ypatingą prasmę įgijo mokinių 
noras talkinti vienas kitam. Pavyzdžiui, 
Edgaras, Robertas ir Džiugas ne tik 
pirkdavo produktus, bet ir padėdavo 
specialiuose vežimėliuose sėdintiems 
klasės draugams nuvykti į parduotuves.

Per dvejus mokslo metus buvo su-
organizuota 40 išvykų į įvairias par-
duotuves ir turgelius. Per šį laikotarpį 
,,Smalsuolių“ klasės mokiniai įgijo 
daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, iš-
moko padėti kitam, parduotuvėje susi-
rasti ir išsirinkti sau patinkančią prekę. 
Labai ačiū tėveliams už glaudų ben-
dradarbiavimą, o mokyklos adminis-
tracijai – už visokeriopą palaikymą. 
,,Smalsuolių“ klasės komanda ir ateity-
je stengsis vykdyti panašaus pobūdžio 
projektus.

Marius Stolia
Vienas iš šešių projekto vykdytojų
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• 19Laimei, aš turiu... LAIMĘ

Kelerius metus „Akmenės vilties“ bendrija vykdo 
projektą „Žmonių su proto negalia socialinė 
reabilitacija Naujosios Akmenės miesto 
bendruomenėje“, kurį remia Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerija su Akmenės 
rajono savivaldybės administracija. 2015 metais šiam 
projektui buvo skirta 6080 eurų.

Projektas, atveriantis naujas pažinimo erdves

Mano laimė gyvena virtuvėje. Kartais tai būna karštas vanduo, bėgantis 
iš krano, kai už lango žiema; kartais – puodelis kavos, kai ją užpliko kažkas 
kitas, o aš galiu sėdėti su mėgstama knyga prie šilto židinio... 

Retsykiais mano laimė išeina pasivaikščioti. O paskui užklumpa ma-
ne kur nors viduryje gatvės, bežiūrinčią į mėnulio pilnatį arba valgan-
čią braškes prie jūros vėlyvą rudenį... Arba staiga atšliuožia prie ma-
nęs nuo sniego pusnies... Arba nutvilko suvokimu, koks unikalus 
nuo galvos iki kojų yra vaikas, kuriam davei gyvenimą... Kokia 
laimė, kad dar matai žmogų, kuris, kaip žinai, niekada nepagis. 

Kartais, kai mano laimė išeina pasivaikščioti, susitinku ją pa-
žvelgusi į kito žmogaus akis. O dar mano laimė – neapčiuopia-
ma: ji slypi neišsakytuose žodžiuose, neparašytuose laiškuo-
se, išverktų ašarų sūrime. Aš neieškau jos, ji pati mane susi-
randa, tyliai prisėlina ir pašnibždomis paragina: „Aš čia, 
atsimerk“...

Mano laimė gyvena virtuvėje, bet kartais išeina pasi-
vaikščioti... O kaip laikosi jūsų laimė?

Indra Uginčienė
„Tauragės vilties“ bendrijos tarybos narė

Nuo metų pradžios vykdant projektą kas mėnesį buvo ren-
giami įvairūs užsiėmimai, nes neįgalūs vaikai, jaunuoliai ir su-
augusieji yra labai skirtingi, turi nerealią vaizduotę, sparčiai 
mokosi pažinti paslaptingą pasaulį ir kaskart tampa vis sava-
rankiškesniais. Tačiau jiems reikalinga nuolatinė pagalba, kad 
išmoktų parašyti savo vardą, nupiešti pievoje žydinčią gėlę ir 
įsisavintų begalę kitų dalykų, kurie iš pradžių gali pasirodyti 
didžiausiu iššūkiu. Tad mūsų pareiga – padėti šiems žmonėms 
įveikti visas gyvenimo kliūtis ir įtikėti, jog yra tokie patys, kaip 
ir kiti.

Projekte dalyvauja 14 jaunuolių ir suaugusiųjų (nuo16 iki 45 
metų), netekusių 65–80 proc. darbingumo lygio. Visi jie noriai 
leidžia laiką drauge. Projekto veiklos gerina jų funkcines gali-
mybes, padeda sėkmingai prisitaikyti ir jausti pasitenkinimą gy-
venamoje, darbinėje ir socialinėje aplinkoje. Per asmenybės sa-
viugdą projekto dalyviai įgyja daugiau emocinio stabilumo, sa-
vigarbos, pakantumo, atsiskleidžia savo unikalias savybes, už-
mezga prasmingus santykius. Be to, įtvirtina socialiai priimtino 
elgesio gebėjimus, lavina problemų sprendimo įgūdžius, o savęs 
pateikimo ir atstovavimo sau tarpasmeniniuose santykiuose už-
siėmimuose mokosi naujų efektyvaus bendravimo būdų.

Užimtumo grupėje lavinama daug įgūdžių: tikslumas, 
kruopštumas, atidumas, dėmesingumas, pareigingumas, reaga-
vimas į vertinimus, gebėjimas dalytis, bendradarbiauti, spręsti 
iškilusias problemas, aktyvumas, atsakomybė. Akmenės rajono 
viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje eksponuojami visų projekto 
dalyvių keramikos darbai: vazelės, lėkštutės, žvakidės, gėlytės, 
taip pat rankdarbiai: liaudiškais motyvais papuošti knygų skir-
tukai, apyrankės, raganos, karpiniai iš popieriaus. O didžiausio 
šios parodos lankytojų susidomėjimo sulaukė iš spalvotų karo-
liukų suverti medeliai ir iš popieriaus išlankstytos gulbės.

Kadangi garso ir meno terapijos turi ypač didelį poveikį psi-
chinei žmogaus būsenai, jos buvo išmėgintos projekto metu. 
Neįgalieji piešė ant smėlio, stiklo, koncertavo miesto muzikos 
mokyklos salėje, Dobilės socialinio aprūpinimo centre Latvijoje, 
dalyvavo kuriant instaliaciją „Langai“, skirtą Akmenės rajono 
65–mečiui.

Dar projekto dalyviai buvo mokomi susikurti saugią aplin-
ką, išvengti traumų buityje ir savarankiškai apsitarnauti. Per 
praktinius užsiėmimus jie darė sveikatinimui skirtus kvėpavi-
mo pratimus, išbandė mažos apkrovos aerobines treniruotes, 
žaidė futbolą, mėtė baudas į krepšį, dalyvavo šaškių turnyre.

Šis projektas parodė, kad vaikų ir jaunuolių, turinčių nega-
lią, negalima nuvertinti, jais reikia tikėti ir pasitikėti, palaikyti jų 
socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, lavinti meninius 
ir fizinius gebėjimus.

Dalė Mažėlienė
„Akmenės vilties“ bendrijos pirmininkė

chinei žmogaus būsenai, jos buvo išmėgintos projekto metu. chinei žmogaus būsenai, jos buvo išmėgintos projekto metu. 
Neįgalieji piešė ant smėlio, stiklo, koncertavo miesto muzikos Neįgalieji piešė ant smėlio, stiklo, koncertavo miesto muzikos 
mokyklos salėje, Dobilės socialinio aprūpinimo centre Latvijoje, mokyklos salėje, Dobilės socialinio aprūpinimo centre Latvijoje, 
dalyvavo kuriant instaliaciją „Langai“, skirtą Akmenės rajono dalyvavo kuriant instaliaciją „Langai“, skirtą Akmenės rajono 
65–mečiui.

ką, išvengti traumų buityje ir savarankiškai apsitarnauti. Per ką, išvengti traumų buityje ir savarankiškai apsitarnauti. Per 
praktinius užsiėmimus jie darė sveikatinimui skirtus kvėpavi-praktinius užsiėmimus jie darė sveikatinimui skirtus kvėpavi-
mo pratimus, išbandė mažos apkrovos aerobines treniruotes, mo pratimus, išbandė mažos apkrovos aerobines treniruotes, 
žaidė futbolą, mėtė baudas į krepšį, dalyvavo šaškių turnyre.

lią, negalima nuvertinti, jais reikia tikėti ir pasitikėti, palaikyti jų lią, negalima nuvertinti, jais reikia tikėti ir pasitikėti, palaikyti jų 
socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, lavinti meninius socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, lavinti meninius 
ir fizinius gebėjimus.

Projekto vykdymo 
vaizdinė informacija
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Ir jūs galite keisti 
Panevėžio jaunuolių dienos centras kiekvienais 
metais priima savanorius iš įvairių Europos šalių. 
Proto negalios jaunimui savanoriai yra labai 
svarbūs, todėl siekiama jų draugystės, pritarimo ir 
visada noriai su jais bendraujama. Puikus 
savanorių pavyzdys įkvepia įstaigos lankytojus 
geriems darbams. Todėl galimybė dalyvauti 
tarptautiniame projekte „Keisk pasaulį“ įkūnijo 
vieno iš jų, Daugvydo Diksos, svajonės 
išsipildymą – tapti Europos savanoriu (lygiuojantis 
į įgalius savanorius) ir drauge su likimo draugu iš 
kitos šalies atlikti visuomenei naudingus darbus.

Ir jūs galite keisti Ir jūs galite keisti 
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„Aš – Daugvydas, man 28 metai. Gimus man diagnozavo Dau-
no sindromą. Tačiau tėvai mane visada skatino tobulėti ir nebijoti 
naujų dalykų. Į dienos centrą, kurį kasdien lankau, kasmet atva-
žiuodavo savanorių. Dažniausiai mes tapdavome labai gerais 
draugais. Jie pasakodavo apie savo šalį, keliones, o aš tik klausy-
davau. Todėl, kai tik atsirado galimybė išvykti savanoriauti, labai 
apsidžiaugiau. Dabar ir aš turėsiu jiems ką papasakoti!

Daugelis nesupranta, kaip aš galiu būti savanoris. Nesupranta 
ir kitų mano poreikių. Dėl to man liūdna. Bet aš noriu pamatyti 
pasaulį, aplankyti senas pilis, kurioms jau daug metų, jaustis nau-
dingas ir atlikti darbus, kurie naudingi kitiems. 

Mano savanorystė truko dvi savaites. Laikas prabėgo labai 
greitai. Portugalijos nevyriausybinėje organizacijoje dirbau labai 
konkrečius darbus, todėl man puikiai sekėsi. Su manimi vyko 
asistentas, tačiau dirbant jo pagalbos net nereikėjo.

Labai smagu buvo bendrauti su vietos bendruomene. Mes kar-
tu vakarieniaudavome, gerdavome kavinėje kavą, leisdavome 
laisvalaikį. Iš pradžių jaučiau, kad esu kitoks, nes aplinkiniai arba 
mane ignoruodavo, arba per daug man šypsodavosi. Bet po kelių 
dienų, pamatę, kaip dirbu, pradėjo keisti požiūrį. Asistento pade-
damas ėmiau daugiau bendrauti. Pagaliau! Pasijutau kaip vietinis 
ir kvėpuoti tapo lengviau. Kaimo gyventojai net patys pradėjo 
prašyti mano pagalbos. Laisvu laiku vienai močiutei palaisčiau 
daržą, kitai padėjau sutvarkyti malkas kieme. 

Aš pirmą kartą skridau lėktuvu. Iš viršaus žemė atrodo visai 
kitokia. Be to, pirmą kartą buvau be tėvų taip ilgai. Net keista, bet 
man jų netrūko. Pirmą kartą pasijutau savarankiškas ir tai prisi-
minsiu visą gyvenimą.

Nors dabar grįžau į įprastą kasdienį ritmą, vis dar tebegyvenu 
prisiminimais. Norėčiau savanoriauti ir toliau, tačiau kiti sako, 
kad ilgesnį laiką tai daryti vienam būtų per daug sunku. Dar no-
rėčiau, kad ne tik kitoje šalyje jausčiausi bendruomenės narys. No-
rėčiau būti savas ir namie. Keista, bet čia turiu mažiau galimybių.“

Daugvydas Diksa
Savanoris

Eglė Gudžinskaitė 
Panevėžio jaunuolių dienos centro socialinė darbuotoja
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Pagrindinis projekto tikslas buvo proto negalios jaunuolių įsi-
traukimas į aktyvią savanorystės veiklą kitoje šalyje. Projekte da-
lyvavo 12 tokių jaunuolių iš trijų labai skirtingą kultūrinę, istorinę 
ir ekonominę patirtį turinčių šalių – Ispanijos, Portugalijos ir Lie-
tuvos. Mokymasis suprasti, kad kitų šalių proto negalios jaunimo 
norai, lūkesčiai, svajonės ir prioritetai nelabai tesiskiria nuo jų pa-
čių, ne tik projekto dalyviams, bet ir jų aplinkos žmonėms tapo 
puikia proga įvertinti savo gebėjimus ir galias. O atrasti skirtumai 
paskatino diskusijoms, sužadino norą pažinti naują kultūrą, žmo-
nes, gyvenančius svetur. 

Panevėžio jaunuolių dienos centrui projekte atstovavo Daug-
vydas Diksa. Jis kiekvieną dieną lanko centrą ir puikiai sutaria su 
visa bendruomene. O kadangi motyvacijos savanoriauti turėjo pa-

kankamai, mielai sutiko priimti rimtą iššūkį. Dabar, kai po sa-
vanorystės jau praėjo kuris laikas, Daugvydas labai no-

riai prisimena tas dienas. Galbūt jo patirtis, kuria jis 
panoro pasidalyti su žurnalo skaitytojais, įkvėps 

ir kitus žmones, turinčius negalią, aktyviau da-
lyvauti visuomenei naudingoje veikloje. O įs-

taigas paskatins imtis panašių projektų ir 
pabandyti įgyvendinti tai, kas kitiems atro-

do tiesiog neįmanoma.
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