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AR PAKANKA ARTIMO MEILĖS 
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MANKŠTA REIKALINGA NE TIK 
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PANAŠI Į PASAKĄ 
KELIONĖ
Mielas ponaitis Arvydas ne tik vis prisiminė ir prisiminė 
kelionę į Rygą, bet ir žūtbūt reikalavo, kad mama jo įspūdžius 
papasakotų žurnale. Arvydai, Tavo atkaklumas nugalėjo...

Noriu su visais pasidžiaugti mūsų bendrijos „Šiaulių Viltis“ išvyka į Rygą 
prieš šv. Kalėdas. Kai išsiruošiau iš namų, prašiau Dievą stiprybės, kad pa-
matytume kuo daugiausiai. Ir buvau išklausytas. Kelionė pasirodė įdomi. Su 
mumis važiavusi gidė smulkiai pasakojo apie visus pravažiuojamus kaimus 
ir miestelius. Taip pat apie Rygos istoriją, nusipelniusius žmones, tad išties 
daug sužinojome. 

Rygą atrodė labai graži dieną. Bet kai atėjo vakaras, pasijutome lyg tikro-
je pasakoje. Kiekviena eglutė žėrėjo vis kitaip. Medžiai taip pat neatsiliko, 
stengdamiesi nustebinti praeivius. Vaikščiodami po senamiestį negalėjome 
atitraukti akių nuo aukštų pastatų. Didžiulį įspūdį paliko naujai pastatyta 
biblioteka, bažnyčios, kurių bokštus puošė gaidžiai, siaurų gatvelių labirin-
tas. O Lido pramogų centre mus pasitiko Kalėdų senelis su nykštukais. Be-
silinksmindami ir besivaišindami nė nepastebėjome, kaip atėjo laikas ke-
liauti namo. Grįžome dainuodami ir kupini nepamirštamų įspūdžių.

ARVYDO MIKALAUSKO mintis užrašė mama
„Šiaulių Vilties“ bendrija

PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS TURI 
DAUG DRAUGŲ.

SU DIENOS CENTRO JAUNUOLIAIS DRAUGAUJA 
GIMNAZIJOS MOKINIAI.

GIMNAZIJOS MOKINIAI PASIŪLĖ SURENGTI 
KREPŠINIO VARŽYBAS.

PRIEŠ DRAUGIŠKAS VARŽYBAS REIKĖJO IŠMOKTI 
ŽAIDIMO TAISYKLES.

LABAI DAUG PADĖJO MOKANTIS KŪNO KULTŪROS 
MOKYTOJAS

ALGIMANTAS BRAZDŽIŪNAS.

PO TRENIRUOČIŲ ATĖJO VARŽYBŲ DIENA.

DIENOS CENTRO JAUNUOLIAI ŽAIDĖ LABAI 
ATKAKLIAI.

JIE SUNKIAI, BET GARBINGAI LAIMĖJO PERGALĘ.

PO VARŽYBŲ DAR VYKO BAUDŲ METIMO RUNGTIS.

PASKUI GIMNAZIJOS MOKINIAI NUSTEBINO 
VARŽOVUS  NETIKĖTOMIS DOVANOMIS.

DIENOS CENTRO JAUNUOLIAMS PATINKA 
BENDRAUTI.

DAR JAUNUOLIAMS PATINKA SPORTINIAI ŽAIDIMAI.

DIENOS CENTRE NĖRA TINAMOS SPORTO SALĖS.

BET PAGELBĖJO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

RAIMONDAS DAMBRAUSKAS.

JIS LEIDO DIENOS CENTRO JAUNUOLIAMS 
TRENIRUOTIS GIMNAZIJOJE.

JAUNUOLIAI IŠMOKO ŽAISTI KREPŠINĮ IR 
KVADRATĄ.

JAUNUOLIAI DĖKINGI SAVO DRAUGAMS IŠ 
GIMNAZIJOS.

SUVIENYTI SPORTO...

Mieli skaitytojai, dideli ir maži, ploni ir nelabai, drąsūs ir kuklūs, išmintingi ir šiaip nuovokūs, 
dalykitės nešykštėdami savo įspūdžiais, pergyvenimais, nuoskaudomis ir džiaugsmais. Lauksime, 

labai lauksime Jūsų žinučių, laiškų. Be to, galime padėti Jums susirasti draugų, t. y., sulaukę 
pageidavimų, žurnale paskelbsime Jūsų kontaktinę informaciją. 

ŽURNALO RENGĖJAI
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Karolis, Monika, Arūnas, Vaida ir daugelis kitų mūsų Pakruojo „Vil-
ties“ narių yra labai skirtingi, bet juos sieja tai, kad kiekvienam iš jų Die-
vas siuntė didelį išbandymą – negalią. O dar jie visi turi didelį norą ir 
entuziazmą gyventi. 

Deja, Lietuvoje neįgaliems žmonėms vis dar trūksta galimybių iš-
reikšti save, įsidarbinti, tobulėti. Bet mūsų bendrija kaip įmanydama 
stengiasi telkti savo narius, kad jie galėtų ne tik sykiu leisti laiką, ben-
drauti ir dalytis įspūdžiais, bet ir mokytis savarankiško gyvenimo įgū-
džių, lankyti įvairius būrelius, mokytis sveikos gyvensenos, problemų 
sprendimo ir daugelio kitų veiklų. 

Tik bėda, kad iki praeito rudens glaudėmės ankštose patalpose, o mū-
sų gretos sparčiai didėjo, tad sutilpti mažame kambarėlyje, juolab užsi-
imti įvairiomis veiklomis buvo labai sudėtinga ir nepatogu. Todėl nu-
sprendėme kreiptis į Pakruojo miesto merą Saulių Gagiecką ir mero pava-
duotoją Gediminą Grybę. 

Begaliniam mūsų džiaugsmui pagaliau buvome išgirsti ir gavome 
naujas patalpas L. Giros gatvės ketvirtame name. Tad dabar turime pa-
kankamai vietos bendravimui, veiklai, renginiams. Naująsias patalpas 
saugome, tvarkome, puošiame savo darbeliais. 

Tariame AČIŪ kiekvienam pakruojiečiui, kurio dėka galime džiaugtis 
viltingu buvimu erdviose patalpose.

Pakruojo viltiečių vardu JUSTINA JUŠKAITĖ
Socialinė darbuotoja 

ENTUZIAZMĄ VEIKTI ŽADINANČIOS 

NAUJOS PATALPOS 
Neįgalieji gali daug ką. Ypač kai veikia drauge ir kai 
atsiranda žmonių, kuriems jų bėdos nesvetimos.

Šį pavasarį jau šeštąjį kartą Gargždų miesto 
bendruomenė iškilmingai įteikė „Tauriosios 
širdies“ apdovanojimą. Šis pagarbos ir pripaži-
nimo ženklas paprastai skiriamas ne už gražius 
žodžius, o už kilnų kasdienį, kartais net nepas-
tebimą darbą kitų labui. Tad labai džiugu, kad 
šiuokart jis vieningu gargždiškių sprendimu 
atiteko sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Gargždų viltis“ ir VšĮ „Revilita“ va-
dovei Rekvitai Bagdonienei. 

Nuoširdžiai sveikiname nominantę, štai jau 
penkiolika metų dosniai dalijančią savo žydin-
čios širdies šilumą neįgaliesiems ir jų šeimoms. 
Neatsitiktinai džiugią žinią apie apdovanoji-
mą, „Gargždų vilties“ bendrijos narės pasitiko 
entuziastingais šūksniais: „Valio! Pagaliau!“

SANDROS VAIČIENĖS  nuotraukoje –  
nominantė su dukra

TAURI ŠIRDIS – KILNŪS DARBAI

KANITERAPIJOS LYGIAI

Antrojo lygio kaniterapija 
(mokymasis su šunimi) – 
intensyvesnis bendravimas su 
šunimi, kurio metu šuo gali būti 
pasitelkiamas kaip „mokomoji 
priemonė“ (pvz.: mokant 
tinkamai elgtis su gyvūnais arba 
tam tikrų dalykų, t. y. šuns 
dalyvavimas mokymosi 
procese).

Trečiojo lygio kaniterapija 
(šuns dalyvavimas kompleksi
niuose terapiniuose užsiėmimuose) 
apima iš anksto numatytų tikslų 
siekimą. Šuns vaidmuo 
priklauso nuo sprendžiamos 
problemos. Bendravimas su 
šunimi skirtas žmonių 
psichiniams, emociniams, 
socialiniams ir kognityviniams 
gebėjimams stiprinti. Terapijos 
programa iš anksto aptariama ir 
suderinama su specialistais, 
dirbančiais su konkrečiu 
pacientu.

Pirmojo lygio kaniterapijai 
(susitikimas su šunimi) konkretūs 
tikslai nekeliami. Svarbiausias 
šio užsiėmimo metu užsimezgęs 
kontaktas tarp šuns ir žmogaus, 
teigiamai veikiantis emocijas.
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Atsižvelgdami į labai reikšmingą vietos savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir šeimos dalyvumo 
vaidmenį prasidėjusiame neįgalių vaikų globos deinstitucionalizacijos procese, mes visi vieningai dirbdami 

stengsimės užtikrinti pagarbą asmens prigimtiniam orumui, jo nediskriminavimą, visapusišką ir veiksmingą 
dalyvavimą ir įtraukimą į visuomenę, pagarbą skirtybėms, lygias galimybes, prieinamumą, gebėjimų ugdymą ir 

naudojimąsi savo teisėmis.
Mes, susirinkimo dalyviai, nuoširdžiai kreipiamės į regionų, ypač Elektrėnų, Ignalinos, Kazlų Rūdos, 

Kėdainių, Kupiškio, Skuodo, Trakų, Varėnos, Vilkaviškio ir Zarasų „Vilties“ bendrijos narius: sutrikusio intelekto 
asmenų tėvus ir grobėjus, taip pat specialistus, kviesdami suaktyvinti vietos „Vilties“ bendrijų veiklas.

O Prienų, Rokiškio, Širvintų ir Švenčionių regionų sutrikusio intelekto asmenų tėvus ir globėjus, 
bendruomenių narius, vietos savivaldos atstovus ir specialistus, dirbančius su neįgaliaisiais, kviečiame 

bendromis pastangomis kuo greičiau atnaujinti vietos „Vilties“ bendrijų veiklą. 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ asocijuotųjų narių 
metinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2016-04-14, dalyvių

KREIPIMASIS

Ar uždavėte sau klausimą, kodėl net iš 
karo zonos bėgantys žmonės su mažais vai
kais nenori apsistoti Lietuvoje. Mano ma
nymu, atsakymas vienas – bijo skurdo ir 
nejaučia saugumo. Nors mūsų valstybėje 
nevyksta tiesioginiai karo veiksmai, bet 
kasdien tūkstančiai Lietuvos gyventojų 
priversti kautis dėl išlikimo apskritai, sten
giasi įveikti skurdą, bando apsaugoti savo 
vaikus nuo pažeminimo ir patyčių dėl skur
do ar negalios mokykloje, kieme. Nežinau, 
kas turėtų nutikti, kad visų lygių politikai 
ir valdininkai viešai kalbėdami liautųsi aiš
kinti, kaip turėtų būti (tai žinome ir be jų), 
bet pasakytų, ką ir kaip darysime visuoti
nės gerovės labui. Taip pat, kas bus, jeigu 
nepavyks pasiekti užsibrėžtų aiškių tikslų. 

Šiuo metu 400 mokinių, turinčių nega
lią, išvis nelanko mokyklos, keli tūkstančiai 
mokosi uždarose specialiosiose mokyk lose, 
dar tiek pat dalyvauja profesinės reabilita
cijos programose. Bet kas iš to, kad metams 

bėgant jie įgyja po 5 ar 6 profesijas, jeigu 
apie įsidarbinimą vis dar tegali svajoti? Kad 
pakliūtų į dideles socialinės globos įstaigas, 
eilėje laukia maždaug 200 neįgalių žmonių. 
Alternatyvioms bendruomeninėms paslau
goms skiriamos labai mažos lėšos, o ir tos 
vėluoja. Tad kaip gyventi šeimoms, kai ap
linkui tiek daug neaiškumo, baimės dėl ryt
dienos ir kasdien dar reikia rūpintis neįga
liu sūnumi ar dukra, broliu ar sese?

Mūsų valstybė pateikė tarpinę ataskai
tą Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komi
tetui. O Lietuvos neįgaliųjų forumas (LNF), 
vienijantis penkiolika nevyriausybinių or
ganizacijų, įskaitant ir „Vilties“ bendriją, 
savo ruožtu parengė ir pateikė Komitetui 
alternatyvią ataskaitą dėl Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos. Todėl mūsų 
valstybės atstovai sulaukė labai daug Komi
teto narių klausimų. Nors į daugelį iš jų bu
vo atsakyta formaliai, remiantis veikian
čiais teisės aktais ir normomis, kai kurie 

išvis liko be atsakymų. Turiu galvoje Kon
vencijos 33 straipsnį – Nacionalinis įgyven
dinimas ir kontrolė. Esama teisės aktų 
įtvirtinta tvarka užkerta kelią nepriklauso
mai stebėsenai ir kontrolei, nes šis darbas 
patikėtas labai neveiksniai, priklausomai 
nuo Socialinės apsaugos ir darbo ministeri
jos Neįgaliųjų reikalų tarybai. Ši institucija 
neturi savo sekretoriato, dirba visuomeni
niais pagrindais, jos išvados ar siūlymai yra 
tik rekomendacinio pobūdžio. Tad ar gali
me šiandien Lietuvoje kalbėti apie lygias 
galimybes? Ar galime sakyti, kad neįgalieji 
ir jiems atstovaujančios organizacijos gali 
dalyvauti veiklose, tiesiogiai susijusiose su 
jų pačių gyvenimu? Tikrai ne, nes šiuo me
tu ir neįgaliųjų nevyriausybinės organizaci
jos, ir pilietinė visuomenė praktiškai yra 
nušalintos nuo dalyvavimo priimant spren
dimus ir nuo priimtų sprendimų kontrolės. 
Kaip senais sovietiniais laikais viską daro 

GYVENIMO ATGAL JAU NEPASUKSI...
Prasidėjo dar vieneri mūsų organizacijos gyvavimo metai. Visame 
pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, vyksta daugybė pokyčių. Visus privertė 
krūptelėti ir susimąstyti pabėgėlių krizė Europoje, karo veiksmai Sirijoje 
ir Ukrainoje. Visi nerimą keliantys įvykiai ir asmeninės žmonių 
tragedijos vyksta ne taip ir toli nuo mūsų... 

(Nukelta į 3 puslapį)
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ŠIE METAI PASAULYJE NERAMŪS.

GELBĖDAMIESI NUO KARO Į EUROPĄ ATVYKSTA 
DAUG PABĖGĖLIŲ.

BET LIETUVOJE JIE APSISTOTI NENORI.

MŪSŲ ŠALYJE DAUG ŽMONIŲ IR TAIP GYVENA 
SKURDŽIAI.

JIE NESIJAUČIA SAUGŪS IR TIKRI DĖL ATEITIES.

MŪSŲ POLITIKAI DAUG KALBA, BET MAŽAI DIRBA.

LIETUVOJE REIKIA LABIAU RŪPINTIS NEĮGALIAISIAIS.

DABAR 400 NEĮGALIŲ MOKINIŲ VISAI NELANKO 
MOKYKLOS.

KELI TŪKSTANČIAI NEĮGALIŲJŲ MOKOSI 
SPECIALIOSE MOKYKLOSE.

NEĮGALIEJI MOKOSI PROFESIJŲ, BET NEGAUNA 
DARBO.

NORINT PATEKTI Į GLOBOS ĮSTAIGAS REIKIA LAUKTI 
EILĖJE.

PER MAŽAI LĖŠŲ SKIRIAMA BENDRUOMENĖJE 
TEIKIAMOMS PASLAUGOMS.

TODĖL SUNKU GYVENTI ŠEIMOMS, KURIOSE YRA 
NEĮGALIŲ NARIŲ. 

LIETUVA TURĖJO ATSISKAITYTI TARPTAUTINEI 
ORGANIZACIJAI,

KAIP VYKDO ĮSIPAREIGOJIMUS DĖL NEĮGALIŲJŲ 
TEISIŲ.

NEĮGALIESIEMS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS 
PATEIKĖ SAVO NUOMONĘ APIE TAI.

JOS NURODĖ ESAMUS TRŪKUMUS.

VIENAS IŠ JŲ – NEPAKANKAMAS STEBĖJIMAS IR 
KONTROLĖ.

STEBĖTI IR KONTROLIUOTI TURI NEPRIKLAUSOMI 
STEBĖTOJAI.

GERIAUSIAI APIE NEĮGALIŲJŲ TEISES IŠMANO JUOS 
GLOBOJANČIOS ORGANIZACIJOS.

TOKIOS KAIP „VILTIS“.

BET VALSTYBĖ NESUTEIKIA TOKIOMS 
ORGANIZACIJOMS TINKAMOS PARAMOS.

TODĖL „VILČIAI“ SUNKU DIRBTI.

NESULAUKIA „VILTIS“ IŠ POLITIKŲ IR VALDŽIOS 
PAŽADŲ TESĖJIMO.

NORS SUNKU, „VILTIS“ NEPASIDUODA.

PERNAI BUVO IŠRINKTA NAUJA TARYBA.

ŠI TARYBA PLANUOJA DAUG NUVEIKTI VIETOS 
SAVIVALDYBĖSE.

VILTIEČIAI ORGANIZUOS SUSITIKIMUS SU VIETOS 
POLITIKAIS.

LABAI SVARBU PASIEKTI, KAD VISI NEĮGALIEJI 
GALĖTŲ MOKYTIS.

NEĮGALIESIEMS REIKIA UŽTIKRINTI TEISĘ RINKTIS 
MOKYKLĄ.

NEĮGALIEJI TURI MOKYTIS TAIP, KAIP JIEMS PATOGU.

NEĮGALIESIEMS PRIVALU PADĖTI.

MOKYKLŲ APLINKA TURI BŪTI PRITAIKYTA 
NEĮGALIESIEMS.

LABAI SVARBU KUO ANKSČIAU TEIKTI PAGALBĄ 
NEĮGALIAM VAIKUI IR ŠEIMAI.

TODĖL „VILTIS“ AIŠKINS SPECIALISTAMS, KAIP TAI 
PADARYTI.

DAR „VILTIS“ STEBĖS, KAIP VYKDOMI PRIIMTI 
ĮSTATYMAI, LIEČIANTYS NEĮGALIUOSIUS.

YPAČ SVARBU STEBĖTI, KAIP ĮGYVENDINAMA 
NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA.

KONVENCIJA – TAI VALSTYBIŲ SUTARTIS, KURIOS 
PRIVALO LAIKYTIS IR LIETUVA.

ŠI SUTARTIS NUMANO NEĮGALIESIEMS SKIRTŲ 
GLOBOS ĮSTAIGŲ PERTVARKYMĄ.

VIETOJE DIDELIŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ TURI BŪTI 
KURIAMOS NAUJOS NEDIDELĖS.

NEDIDELĖS GLOBOS ĮSTAIGOS TURI BŪTI KUO 
ARČIAU NEĮGALIOJO NAMŲ.

„VILTIS“ TOLIAU VYKDYS TARPTAUTINIUS 
PROJEKTUS.

TARPTAUTINIAIS VADINAMI TOKIE PROJEKTAI, 
KURIUOSE DALYVAUJA KELIOS ŠALYS.

KITŲ ŠALIŲ NEĮGALIEJI MOKO MŪSŲ NEĮGALIUOSIUS 
ATSTOVAUTI SAU.

ATSTOVAUTI SAU REIŠKIA ŽINOTI, KO TU NORI, IR 
MOKĖTI APIE TAI PASAKYTI KITIEMS.

IR PATI „VILTIS“ PADEDA MAŽIAU PATYRUSIŲ ŠALIŲ 
SPECIALISTAMS,

GLOBOJANTIEMS NEĮGALIUOSIUS.

„VILTIS“ DALIJASI SU JAIS SAVO ŽINIOMIS IR 
PATIRTIMI.

„VILTIES“ VADOVĖ DANA MIGALIOVA LINKI VISIEMS 
SMAGIOS VASAROS.

JI TIKISI KAIP VISADA SUSITIKTI SU NEĮGALIAISIAIS 
VASAROS STOVYKLOJE.

VISIEMS SĖKMĖS IR NAUJŲ IŠSIPILDANČIŲ VILČIŲ.

GYVENIMO ATGAL JAU NEPASUKSI...
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kažkas iš šalies, tarsi minėtos organizacijos 
nebūtų tikrosios ekspertės ir neišmanytų 
problemų. Nėra nepriklausomo mechaniz
mo Konvencijos įgyvendinimo kontrolei ir 
stebėsenai, pilietinės nevyriausybinės neį
galiųjų organizacijos negauna pakankamai 
paramos iš valstybės. Labai liūdna ir gaila, 
kad per pastaruosius kelerius metus mes 
nepajudėjome į priekį ir geriausiu atveju 
tebetrypčiojame vietoje. Kaip susiklosčius 
tokiai padėčiai gyventi mūsų organizacijai? 
Kaip išlikti ir dirbti, kai politikai ir vykdo
moji valdžia deklaruoja vienas tiesas, o iš
pažįsta visiškai kitas ir elgiasi priešingai, 
nei žadėjo?

2016 metais naujai išrinkta „Vilties“ 
bendrijos taryba planuoja daug dėmesio 
skirti bendruomeninių paslaugų plėtrai sa
vivaldybėse, aktyviai diegti kompleksinius ir 
individualizuotus pagalbos modelius, stip
rinti bendrijos asocijuotuosius narius, or
ganizuoti susitikimus su savivaldybių poli
tikais. Labai svarbus ir skubus sprendimo 
reikalaujantis klausimas – neįgaliųjų švie

timo ir ugdymo kokybė, galimybės rinktis 
ugdymo įstaigą, mokymosi formą, gauti 
reikiamą pagalbą. Būtina tartis dėl įtrau
kiojo, t. y. inkliuzinio, švietimo mokyklose. 
Vadovaujantis Konvencijos nuostatomis 
reikia skubiai pritaikyti neįgaliesiems ir fi
zinę, ir informacinę aplinką, organizuoti 
reikiamų paslaugų, susijusių su ugdymu 
mokyklose, teikimą ir nedelsiant pasirū
pinti, kad ugdymas ir mokymas vyktų pa
gal individualius vaiko gebėjimus ir galias.

Labai svarbu kalbėti apie kuo anksty
vesnę ir kokybiškesnę pagalbą vaikams ir 
šeimoms. Todėl sieksime, kad ji būtų kaip 
tik tokia vietose, organizuosime semina
rus, konsultuosime aktualiausiais klausi
mais. Taip pat nepaleisime iš akių teisės 
aktų pokyčių ir jų praktinio taikymo. Itin 
aktualus tęstinis darbas – Konvencijos įgy
vendinimo stebėsena siekiant, kad būtų 
tinkamai vykdoma socialinės globos įstai
gų pertvarka, teikiamos alternatyvios pa
slaugos ir užtikrinama pagalba bendruo
menėse. Kitas ne mažiau atsakingas veik

los baras – tarptautiniai projektai, ypač tie, 
kuriuose dalyvauja mūsų neįgalieji. Kartu 
su kitų valstybių atstovais jie sėkmingai 
mokosi ir atstovauti sau, ir teikti pagalbą 
kitiems. Dalyvavimas minėtuose projek
tuose suteikia labai reikalingų žinių ir ska
tina perimti išsivysčiusių šalių gerąsias 
praktikas. Kita vertus, ir patys turime su
kaupę nemažai patirties, todėl geranoriš
kai dalijamės ja su Azijos ir kitomis Rytų 
valstybėmis. O kur dar kasdieniai darbai, 
pokalbiai, diskusijos?..

Atskuba vasara, tad jau ruošiamės ma
loniems ir atsakingiems stovyklavimo dar
bams. Linkiu visiems ir visoms kuo dau
giau šviesių akimirkų, dar stipresnio tikėji
mo ir naujų išsipildančių vilčių.

DANA MIGALIOVA 
„Vilties“ bendrijos vadovė

P. S. JT neįgaliųjų teisių konvencijos Al-
ternatyvią ataskaitą rasite LNF tinklalapyje 
www.lnf.lt

Mokytis kartu ar atskirai?
Deja, švietimo realybė nušvinta kito

mis spalvomis, kai vaikas turi negalią – ju
dėjimo, regos, klausos, elgesio, intelekto ar 
psichosocialinę. Prieš du dešimtmečius 
Lietuvoje ryžtingai nutarta pereiti nuo se
greguoto ugdymo, kai visi negalią turintys 
vaikai mokėsi atskirai nuo kitų, prie jų in
tegracijos į bendrojo ugdymo sistemą. Pa
siekėme, kad ugdymo turinys mokyklose 
būtų individualizuojamas pagal vaiko ug
dymosi poreikius. Formaliai vertinant Lie
tuvoje visos mokyklos yra integruotos, lai
kant, kad visose mokosi specialiųjų porei
kių turintys vaikai, kuriems sudaromos in
dividualizuotos ugdymo programos pagal 
jų ugdymosi poreikius. 

Tačiau tenka pripažinti, kad segreguo
to ugdymo palikimas tebėra giliai įsišakni

KIEK MEILĖ SAVO 
ARTIMUI BŪDINGA 
LIETUVOS ŠVIETIMUI?

Sunku būtų paneigti, kad 
mokytojų protestai dėl 
atlyginimų yra pagrįsti. Kaip ir 
valdžios pozicija, jog reikalinga 
sisteminė mokytojų darbo 
apskaitos pertvarka. Tik pritarti 
galima, kad mokytojo profesija 
turi būti gerbtina ir vertinama. 
Tačiau neturime pamiršti ir to, 
kad mokyklos misija – laimingos, 
kūrybingos ir socialios vaiko 
asmenybės auginimas. Ir turbūt 
niekas neginčys, kad ši misija yra 
nukreipta į kiekvieną vaiką 
neatskiriant nė vieno. 

jęs ir ugdymo dalyvių sąmonėje, ir švieti
mo politikoje. Iš esmės pats terminas „spe
cialieji poreikiai“ atspindi segregacinę dva
sią, nes skatina mintyti apie kitoniškumą, 
neigiamą išskirtinumą. Jei laikysimės filo
sofo Martino Heidegerio nuomonės, kad 
būtis tampa kalba, kad kalba yra būties 
namai, bus aišku, jog mes vis dar teisėtai 
neigiama reikšme apibrėžiame vaikų kito
niškumą pagal jų vieną ar kitą negalią, ir 
tai yra ne kas kita, kaip legitimi neįgalių 
vaikų diskriminacija.

Statistika rodo, kad Lietuvoje maždaug 
kas dešimtas moksleivis bendrojo lavinimo 
mokykloje turi specialiųjų poreikių, iš viso 
tokių moksleivių daugiau nei 30 tūkst. Ver
ta pažymėti, kad didžioji jų dalis turi nedi
delių mokymosi (rašymo ar skaičiavimo) 
sunkumų arba nežymių kalbos sutrikimų. 

Profesorius Jonas Ruškus
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Taigi, terminas „specialieji poreikiai“ nebū
tinai reiškia negalias, kaip mes jas supran
tame. O didžioji dalis vaikų, turinčių nega
lias, Lietuvoje vis dar tebesimoko atskirti 
nuo bendraamžių: daugiau nei 3 tūkst. iš 
jų  – 48iose specialiosiose mokyklose, o 
daugiau nei 360 – namuose.

Vis dėlto bene didžiausią nerimą kelia 
pedagogų, mokyklų vadovų ir tėvų, augi
nančių negalios neturinčius vaikus, neigia
mos nuostatos į negalią turinčių vaikų mo
kymąsi drauge su visais kitais vaikais. Lie
tuvoje vis dar teisėtai galima nepriimti ne
galią turinčių vaikų į bendrojo lavinimo 
mokyklas vien dėl to, kad pedagogai, mo
kyklų vadovai ir negalios neturinčių vaikų 
tėvai klaidingai įsitikinę, jog neįgalus vai
kas klasėje būtinai trukdys kitų vaikų mo
kymosi procesui. Preteksto, kad mokykla 
vis dar nepasiruošusi priimti neįgalų vaiką, 
užtenka, jog šiam vaikui nebūtų leista mo
kytis drauge su bendraamžiais. O tai yra ne 
kas kita, kaip švietimo žmonių socialinio 
jautrumo stoka ir negalią turinčių vaikų 
diskriminacija, kurią draudžia Lygių gali
mybių įstatymas.

darys viską, kad jis mokytųsi drauge su 
bendraamžiais. Tačiau tokios mokyklos, 
kurioms artimo meilė yra prioritetas, vis 
dar tebėra veikiau išimtis nei taisyklė.

Taip yra ir dėl mokyklų reitingavimo pa
nacėjos, tikint, kad mokyklų kokybę parodo 
brandos egzaminų rezultatai. Mokyklų rei
tingai kuriami pagal atskirų vaikų moky
mosi dalykų pasiekimus (meritokratinis 
vertinimas, pagal nuopelnus), bet ne pagal 
darnų individualizuotą ugdymą klasėje. 

Atsisakykime atskirties
Lietuvoje nei mokyklų, nei švietimo po

litikos lygmeniu vis dar nežinomas ir neak
tualizuotas pasaulinės švietimo ir kultūros 
organizacijos UNESCO oficialus kvietimas 
siekti visaapimančio (dar vadinamo inkliu
ziniu arba įtraukiamuoju) ir lygiateisiško 
ugdymo ir mokymosi visą gyvenimą vi
siems žmonėms, neišskiriant nė vieno. Ati
tinkamą švietimo tikslą 2015 m. patvirtino 
Jungtinės Tautos. Tai yra labai aiški pro
grama pasaulio valstybėms, taip pat ir Lie
tuvai. Visos šalys, visos mokyklos, visi mo
kytojai, visi vaikai, ir turintys negalių, ir 
neturintys, kviečiami kurti lygiateisišką 
visaapimančią mokyklą, kurioje visi galė
tų kokybiškai mokytis nepatirdami diskri
minacijos.

Pasaulio valstybės kviečiamos galutinai 
atsisakyti vaikų atskirties švietime, įteisin
ti kokybišką švietimą. Kokybiškas švieti
mas reiškia visų vaikų individualizuotą 
mokymąsi pagal jų poreikius ir siekius, ki
taip tariant, vaikų ir jų poreikių įvairovę 
mokykloje, taip pat tai, kad visi vaikai ben
draudami mokosi vieni iš kitų ne tik akade
minių žinių, bet ir gebėjimo bendradar
biauti, socialinio jautrumo. Nereikia jokių 
„spec.“ etikečių. Mokykime visus neišskir

dami nė vieno, pagal individualius porei
kius, gebėjimus ir siekius.

Štai čia naujai pamatome mokytojo 
vaidmenį: mokytojui suteikiamas ne tik 
vienos disciplinos žinių perteikėjo, bet ir 
socialinio jautrumo įgyvendintojo manda
tas. Tokiam mokytojui, pagal Jungtines 
Tautas ir UNESCO, privalu suteikti visą 
įmanomą paramą, įskaitant ir pedagoginės 
meistrystės vertą atlyginimą, ir metodinį 
palaikymą. 

Ir tai dar ne viskas. Socialinis jautru
mas įtvirtinamas ne tik remiantis gera va
lia, kurios neretai pasigendama. Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas kviečia 
teisiškai uždrausti diskriminaciją švietimo 
sistemoje, neleisti nepriimti negalią turin
čių vaikų mokytis drauge su bendraam
žiais. Pavyzdžiui, Slovakijos Aukščiausiasis 
teismas įtvirtino teisinę normą, kad mo
kyk los atsisakymas nepriimti negalią tu
rinčio vaiko į bendrojo ugdymo mokyklą 
yra ne kas kita kaip diskriminacija. 

Socialinis jautrumas ir meilė savo arti
mui nėra savaime suprantamas dalykas, 
šiuos gebėjimus reikia ugdyti. Šalių, kurio
se negalios neturintys vaikai mokosi drau
ge su neįgaliaisiais, visuomenės ugdo soci
alinį jautrumą, ten artimas žmogus nėra 
tik šeimos narys, bet kiekvienas, kuriam 
reikalinga pagalba. Tik socialiai jautri, o ne 
žmones rūšiuojanti visuomenė gali vadin
tis humaniška, atidžia kiekvienam žmogui, 
jo poreikiams ir siekiams.

JONAS RUŠKUS
Vytauto Didžiojo universiteto 

profesorius, Jungtinių tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto narys, bendrijos 

„Viltis“ bendramintis ir bendražygis 
nuo pat pirmųjų jos veiklos dienų

Lietuvoje vis dar teisėtai galima 
nepriimti negalią turinčių vaikų 
į bendrojo lavinimo mokyklas.

Socialinį jautrumą apibrėžčiau kaip 
žmonių gebėjimą atpažinti kitų žmonių pa
žeidžiamumą, atitinkamai suprasti diskri
minaciją ir jausti pareigą atkurti pažeistas 
lygias teises. Lietuvoje yra socialiai jautrių 
mokyklų, mokytojų ir moksleivių tėvų, ku
rie neatstums negalią turinčio vaiko ir pa

ĮTRAUKUSIS (INKLIUZINIS) ŠVIETIMAS:
KĄ TURIME ATLIKTI ŠIANDIEN, 
KAD PASIRUOŠTUME RYTDIENAI?
Remdamasi dvidešimt penkerių metų darbu 
Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje-
daugiafunkciniame centre norėčiau apžvelgti 
1991–2016 metų laikotarpį kintančios šalies 
švietimo sistemos kontekste.

Kokia turėtų būti edukacinė erdvė?
Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvencijos 24 straipsnyje išdėsty

tos nuostatos, kad įtraukusis (inkliuzinis) ugdymas užtikrina geras 
są1ygas neįgalumo situacijoje esančiam vaikui, kad visa teisinė ES 
bazė yra nukreipta visapusiškos inkliuzinės ugdymo erdvės siekia
mybei, pakankamai įtikinamai skamba. Valstybinėje švietimo stra
tegijoje 2013–2022 metams šis siekis virsta uždaviniu, kuriame 
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matome norimą gauti rezultatą realiame gyvenime: visi vaikai gali 
ir turi mokytis bendrose klasėse.

Taigi reikia dar kartą įsivertinti, kas jau padaryta, ir  suprasti, 
kuria kryptimi juda Lietuvos švietimas. Kaip ateityje galėtų atrody
ti švietimo įstaigos, kuriose šiandien mokiniai mokosi pagal indivi
dualizuotą bendrąją programą?

Mūsų „Vilties“ specialioji mokykladaugiafunkcinis centras yra 
įstaiga, užtikrinanti švietimo prieinamumą tiems vaikams, kurie 
dėl savo negalių sudėtingumo šiandien negali būti įtraukti į ben
drąsias klases: jie ugdomi klasėse, skirtose mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Vykdomos socialinės globos paslaugos neįgaliems suaugusie
siems ir vaikams po pamokų, taip pat vasaros atostogų metu, tei
kiamos pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. 

Šiandien „Vilties“ specialiojoje mokykloje mokosi 76 mokiniai, 
turintys kompleksinių sutrikimų, įskaitant intelekto sutrikimą, 6 
ikimokykliniopriešmokyklinio amžiaus vaikai, 18 suaugusių sun
kios negalios asmenų lanko dienos socialinės globos skyrių, 35 mo
kyklinio amžiaus vaikai – dienos socialinės globos grupes po pamo
kų (po 3,5–4 valandas penkias dienas per savaitę). Vasaros dienos 
socialinės globos programoje visada dalyvauja daugiau nei 25 mo
kyklinio amžiaus neįgalūs vaikai. Tai nedideli skaičiai, bet už jų sly
pi kiekvieno asmens ir jo šeimos istorija ir labai skirtinga situacija. 

teiktos veiksmingos individualizuotos šiuolaikinės pagalbos prie
monės siekiant jo visapusiško ugdymo (si). Kitaip tariant, jo edu
kacijai parengta erdvė turėtų visapusiškai atitikti jo poreikius. 
Priešingu atveju sunkios kompleksinės negalios vaiko įtraukimas į 
bendraamžių bendruomenę gali likti tik teorinė siekiamybė. 

Pažinkime ir vertinkime kiekvieną vaiką
Svarstant klausimą apie vaiko ugdymą bendroje klasėje reikia 

įvertinti jo gebėjimus ir galimybes atsakant į šiuos klausimus:
• Kiek jis yra savarankiškas gyvenime – ar gali pats pavalgyti, lai

kytis elementarios higienos?
• Kiek išlavėję judesiai, ar pritaikyta kompensacinė technika, ar 

jis gali judėti pritaikytoje aplinkoje? Kiek yra aktyvus, kaip daž
nai jam reikalingas poilsis per dieną būnant klasėje?

• Kaip jis gali bendrauti ir pasakyti savo nuomonę bendraam
žiams? Ar jis pajėgia suprantamai bendrauti, ar gali išreikšti 
save parodydamas savo žinias įvairiose srityse? Jeigu jis nekal
ba, ar suformuoti nors elementarūs alternatyvios komunikaci
jos įgūdžiai? Kokie? Ar jie suprantami nepažįstančiam vaiko 
žmogui?

• Ar vaikas pasiruošęs būti ir veikti kartu su bendraamžiais? Ar 
galės kokiu nors būdu išreikšti savo norus ar nuomonę? Juk tai 
priklauso ne vien nuo tėvų ir mokytojų gerų norų. Suformuoti 
baziniai įgūdžiai padeda vaikui užimti deramą vietą tarp ben
draamžių. Mums visiems svarbu, kad jis būtų vertinamas, su
prastas, kad jo naudojamos informacinės technologijos kai ka
da priverstų daug žinantį bendraamžį aiktelėti: „Žiūrėkit, jis tai 
atliko kitaip, bet teisingai“.
Neįgalus vaikas turi teisę savo žinias ir gebėjimus pristatyti 

bendraamžiams ir mokytojui, tai skatina savivertės formavimąsi, 
kelia autoritetą. Mums labi rūpi neįgalaus vaiko sėkmė (pirmiausia 
tėvams, paskui pirmiesiems mokytojams ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose, specialiosios pagalbos specialistams), kad jis būtų lygia
vertis mokykloje, kad patirtų sėkmės teikiamą džiaugsmą.

Specialioji pagalba vaikui specialiojoje mokykloje, jos intensy
vumas ir kokybė, specialistų ir šeimos bendrų tikslų siekimas gali 
suteikti norimą rezultatą – paruošti vaiką dalyvavimui bendruo

Vaikui turi būti jau dabar suteiktos veiksmingos 
individualizuotos šiuolaikinės pagalbos priemonės 
siekiant jo visapusiško ugdymo (-si).

Materialine baze, kuri šiandien turi būti užtikrinta kiekvienam 
neįgaliam mokiniui, savo klasėse pasigirti negalime. Vien to, kad 
klasėje yra kompiuteris, internetas, interaktyvi lenta (atrodo ne
mažai!) nepakanka užtikrinti individualių specialiųjų asmens po
reikių tenkinimo. Reikalingi komunikatoriai, balso sintezatorius, 
pritaikytos klaviatūros, „pelės“. Visa tai turi būti prieinama ir 
naudojama nuolat. Tai reiškia, kad vaikui turi būti jau dabar su
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menės gyvenime ateityje, padėti įgyti savo gebėjimų lygio kompe
tencijų. Tačiau „mokinio krepšelio“ finansavimas nėra tokio lyg
mens, kad galėtume paskyti, jog specialioji pagalba pakankama, jog 
galime lygintis su privačiomis struktūromis, kur vaikai gauna spe
cialiąją pagalbą po mokyklinio laiko (už papildomą mokestį).

Koks turėtų būti mokytojas?
Yra vienas ypatingas „bet“ – vaiko sveikatos būklė. Ne paslap

tis, kad gyvenime nutinka, jog net didžiausios šeimos ir kitų pagal
bą teikiančių specialistų pastangos neatneša norimo rezultato. Per 
šį laikotarpį ir mums teko patirti ir sėkmės džiaugsmo, ir nesėkmės 
kartėlį. Dėl šios priežasties ir galiu kelti klausimą: ar viskas padaro
ma dėl pačių mažiausiųjų brolių vietos bendruomenėje ir valstybi
niu mastu. 

Kad ir kur bebūtų mūsų vaikai, jiems išties reikia ne tik įprastos 
klasės įrangos su geru kompiuteriu, interaktyvia lenta, bet ir lau
kiančių, kūrybingų, naujovėms atvirų mokytojų, gebančių valdyti 
didelį būrį judrių, kartais pašėlusių bendraamžių. Ir dar – jis, mo
kytojas, turi būti humanistinės pasaulėžiūros skleidėjas ir nešėjas, 
užtikrinti pagarbą kiekvienam asmeniui, kad jo pamokos minutės 
prailgtų lyg pasakoje.

Prieš daugelį metų jau buvo kalbėta apie būtinumą turėti Lie
tuvoje išteklių centrus, kuriuose mokinys būtų laikinai aprūpina
mas tik jam reikalingomis informacinių technologijų priemonė
mis, kurios galėtų būti keičiamos, grąžinamos. Analogas galėtų 
būti Kompensacinės technikos aprūpinimo centras (tai funkcio
nuojanti sistema, suteikianti galimybę vaikams ir suaugusiesiems 
gauti jiems būtiną kompensacinę techniką). Kiek metų dar reikės, 
kad patikėtume šia praktika, pasiteisinusia Skandinavijoje ar Va
karų Europos šalyse?

Mus džiugina ir įkvepia veikti sėkmės atvejai. Norėčiau prista
tyti vieną iš jų. Mūsų Igoris Bogdanovas yra jaunas žmogus, kuris bai-
gęs mokyklą lanko dienos socialinės globos skyrių. Jis naudodamasis 
spausdinta „abėcėle“ (lietuvių ir rusų kalbomis) gali dalyvauti pokalby-

je, reikšti savo nuomonę, pasakyti, kas daroma ne taip, ką reikia keisti. 
Tai mamos, Igorį mokiusių mokytojų ir jo paties pastangų rezultatas. 
Jam 32 metai. Jo buvimas mūsų dienos socialinės globos skyriuje sutei-
kia mokyklos mokytojams, tėvams ir mokiniams jėgų ir kantrybės ve-
dant kiekvieną žmogų link atviros visuomenės, kurioje įtraukusis ugdy-
mas būtų prieinamas visiems. Tai sėkminga šio žmogaus gyvenimo isto-
rijos dalis, tačiau dėl to, kad jo bazinė kompensacinė technikos priemo-
nė – neįgaliojo vežimėlis ir jam būtini priedai – nepritaikyti, jis negali 
dalyvauti visur, kur norėtų. Ir, beje, senąją abėcėlės lentelę tikrai turėtų 
pakeisti naujos priemonės, kurios pagreitintų komunikacijos srautą 
(juk praėjo 25 metai!).

Neįgalus vaikas turi teisę savo žinias ir gebėjimus 
pristatyti bendraamžiams ir mokytojui, kad 
patirtų sėkmės teikiamą džiaugsmą.

Nepaisant visų sunkumų, su kuriais susiduria tėvai ir švietimo 
įstaigos, ugdančios sunkios kompleksinės negalios vaikus, jie turė
tų būti visuomenės dėmesio centre (argi tai naujiena?). Jeigu tik 
žiniasklaidos profesionalai patikėtų, kad žmonių sėkmių istorijos 
yra vertingos tuo, jog gali sustabdyti baisių nesėkmių karuselę (gal
voju apie patyčias ir kt. negandas mūsų mokyklose). Manau, kad 
skaitydamas tokias sėkmės istorijas neįgalus žmogus imtų tikėti 
savimi, o jo artimieji nesijaustų atsidūrę „užburtame rate“.

Dažniau girdėdami sunkiai pasiekiamų sėkmių istorijas, galbūt 
ir mes visi patikėtume, kad žmogus gali įsisavinti daug įgūdžių, su
darius jam sąlygas veikti, daugybę kartų kartoti, klysti ir dar karto
ti... Argi neverta pabandyti?

AUGIENĖ VILŪNIENĖ
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio 

centro direktorė

Socialiniai įgūdžiai – kas tai?
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 

socialinius įgūdžius apibūdina kaip gebėji
mą prisitaikyti prie visuomenės ir elgtis 
pozityviai, veiksmingai susidoroti su kas
dienio gyvenimo poreikiais ir problemo
mis, taip pat išsaugoti psichinę sveikatą ir 
pasitikėjimą savo jėgomis, susidūrus su re
aliu gyvenimu. 

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO 
KLASĖS GEROJI PATIRTIS 
Į mokyklą vaikai ateina sukaupę labai skirtingą socialinę patirtį. Vieni lankę priešmokyklinio ugdymo grupę, 
kiti – auklėti namuose; vieni vienturčiai, kiti turintys brolių ir seserų; vieni bendravę su bendraamžiais, kiti – 
tik su suaugusiaisiais. Visa tai lemia vaikų socialinių įgūdžių formavimąsi ir jų pritaikymą gyvenime. Mieli 
skaitytojai, būtinai pasinaudokite šia patirtimi savo veikloje ir nepamirškite pasidalyti su mumis savąja.

Leidinyje „Moksleivių socialinių įgū
džių lavinimas“ nurodyta, kad socialiniai 
įgūdžiai – tai gebėjimas: 1) sugyventi su 
kitais asmenimis ir grupėmis, užmegzti ir 
plėtoti tarpasmeninius ryšius, ieškoti 
kompromisų, konstruktyviai spręsti konf
liktus; 2) mokytis, dirbti ir kurti kartu su 
kitais, siekti bendro tikslo; 3) dalyvauti 
tautos ir bendruomenės kultūriniame, pi

lietiniame bei politiniame gyvenime, gerb
ti demokratinės visuomenės gyvenimo 
principus ir vertybes, rūpintis aplinka. 

O Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijos Pedagoginiame psi
chologiniame centre socialiniai įgūdžiai 
apibrėžiami kaip verbalinio ir neverbalinio 
elgesio seka, kuri yra susijusi su aplinkinių 
žmonių elgesiu.
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Piešimas ant... švitrinio popieriaus
Socialinių įgūdžių ugdymo klasė – vie

nintelė visame Prienų rajone. Į ją priimami 
neįgalūs jaunuoliai, baigę 10 klasių ir ugdyti 
pagal individualiąją ugdymo programą, ku
riems užvertos kitų mokyklų durys. Tik šio
je klasėje jiems suteikiama galimybė toliau 
ugdytis, plėsti žinias, formuoti socialinius 
įgūdžius. 

Kiekvienais mokslo metais įprasta klasė 
dažnai virsta „virtuve“, „kūrybinėmis dirb
tuvėmis“, „parduotuve“ ar „vonios kamba
riu“ – daug pamokų vedu netradiciniais bū
dais ir metodais, kad išjudinčiau mokinius, 
sustiprinčiau motyvaciją mokytis. 

Meninio lavinimo, vėliau ir kitose pamo
kose pirmą kartą pritaikiau naują mokymosi 
būdą – piešimą ant švitrinio popieriaus, kad 
paskatinčiau vaizduotę ir kūrybingumą, su
teikčiau mokiniams galimybę stimuliuoti 
smulkiosios motorikos (pirštų) raumenis. 
Mat tai darant lavėja kalba ir rankos jude
siai, didėja smegenų žievės darbingumas. 
Piešimo užsiėmimuose naudoju stebėjimo, 
kopijavimo ir imitavimo metodus, nes tai 
užtikrina mokiniams sėkmę ir greitai pasie
kiamą rezultatą.

Iš pradžių jie tik piešė, o vėliau ir rašė, 
skaičiavo kreidelėmis, plastilinu ant mažų ir 
didelių švitrinio popieriaus lapų. Mokiniams 
patiko pasiūlyta naujovė. Ji sustiprino jų 
motyvaciją mokytis, paįvairino mokymąsi. 
Mokiniams daug įdomiau piešti ant šiurkš
taus tamsaus popieriaus nei ant įprasto bal
to lapo. Darbeliai išsiskiria ryškiomis spal
vomis, neįprasta faktūra. Gražiai įrėminti jie 
buvo eksponuojami Prienų knygyne „Pega
sas“ ir miesto ligoninėje.

„Žydintis sodas“
Socialinio, darbinio, meninio ugdymo 

veiklose mokiniams pirmiausia rodau rea
lius pavyzdžius: žydinčius medžius, žiedų 
įvairovę. Sykiu apžiūrinėjame į klasę atsi
neštus natūralius daiktus, kartais jau paga
mintus ar nunertus darbelius. Tada moko
mės sukti siūlus į kamuolį, apsukti siūlus 
aplink šakelę. Kai kurios mokinės įvaldė nė
rimo techniką ir mano padedamos geba ner
ti gėlytes. Taip gimė mūsų originalus projek
tinis darbas „Žydintis sodas“, kuris buvo 
eksponuotas Stasio Vainiūno namuose Vil
niuje, vėliau jį galėjo apžiūrėti Prienų Psi
chologinės pedagoginės tarnybos lankytojai. 

Daugiausia mįslių man užminė verslumo 
įgūdžių ugdymo, praktinės, projektinės veik
los, pažinties su profesijomis pamokos. Da
lykas visiškai naujas ugdymo plane, jokių 
ugdymo gairių nebuvo ir nėra. Šias veiklas 
turėjau planuoti atsižvelgdama į savo moki
nių specialiuosius ugdymosi poreikius. Taip 
pat reikėjo galvoti ir apie mokyklos ir įstaigų, 
galinčių priimti mano mokinius, galimybes.

„Gėlių loto“
Nusprendžiau juos supažindinti su gėli

ninko profesija. Laikiausi nuoseklaus plano, 
kuris virto ilgalaikiu projektu. Pasitelkusi 
informacines kompiuterines technologijas 
parengiau pristatymą „Gėlių pavadinimai“, 
įtvirtinome išmoktus pavadinimus žaisdami 
edukacinį žaidimą ,,Gėlių loto“. Aiškinomės, 
kur tos gėlės auga, kas jas prižiūri, kaip augi
na. Kai pasiūliau mokiniams vykti į gėlių šil
tnamius, jie noriai sutiko. Kartu su manimi 
sudarinėjo edukacinės išvykos planą. Po šio 
parengiamojo darbo aplankėme netoli Prie
nų esantį A. Žemaičio gėlininkystės ūkį. Šil
tnamiuose augančias gėles mokiniai apžiū
rėjo ir aptarė su ten dirbančiais specialistais. 
Galėjo augalus tyrinėti: liesti, uostyti, foto
grafuoti... Edukacinės išvykos pabaigoje la
bai apsidžiaugėme netikėtai gavę dovanų – 
įvairių gėlių sodinukų, kuriuos parsivežėme 
į mokyklą. Tad jau kitą dieną visi kibome į 
darbą: plėšėme velėną, purenome dirvą, lais
tėme, sodinome jurginukus, ledinukus, pe
largonijas. Taip teoriniai užsiėmimai virto 
praktiniais: sodinimu, laistymu, ravėjimu. 

... ir tikri žiedai
Įkvėpta sėkmės kitais mokslo metais šią 

temą praplėčiau ir pavadinau „Augalų įvairo
vė”. Užsiėmimus vainikavo edukacinė išvyka 
į VDU Kauno botanikos sodą. Leidomės į pa
žintinę ekskursiją po mums dar paslaptingą, 
nežinomą augalų pasaulį: užvertę galvas ža
vėjomės rausvai, baltai, raudonai žydinčiais 
medžiais ir krūmais, nuostabiais magnolijų, 
rododendrų, tulpių žiedais, tvenkiniuose 
plaukiojančiomis gulbėmis ir kitais paukš
čiais. Apsukę didelį ratą parko takais, nuke
liavome į oranžeriją, kur buvo vykdomas 
edukacinis, rekreacinis projektas „Magiškas 
džiunglių pasaulis“. Ten susipažinome su 
atogrąžų medžiais, lianomis, vabzdžiaė
džiais augalais, apžiūrėjome ir gyvūnų eks
poziciją. Labiausiai mokiniams patiko jauki 
gyvalazdė ir iguana, kurias mums leido pa
imti ant rankų, paglostyti. Stebėjome tera
riu muose susirangiusius pitonus, žalčius, 
chameleoną. Vaikai tokius gyvūnus iš arti 
matė pirmą kartą.

Pigu ar brangu?
Verslumo įgūdžių ugdymo, praktinės, 

projektinės veiklos, pažinties su profesijo
mis pamokose mes taip pat susipažįstame su 
pinigais, jų atsiradimo istorija (pasitelkę in
formacines kompiuterines technologijas), 
sąvokomis „pigu“, „brangu“. Žaisdami di
daktinį žaidimą „Parduotuvėje“ mokiniai pa
siskirsto į grupes, vieni tampa pardavėjais, 
kiti pirkėjais. Mėgstamiausia prekė – panau
doti kvepalų buteliukai. Juos galima pauos
tyti, jie skiriasi spalva, dydžiu, forma. Parda
vėjai juos rūšiuoja, patys „nustato“ ir užkli

juoja kainas. Pirkimui esame sukaupę nema
žą monetų banką, kuriame yra įvairių šalių 
monetos, jas vaikai gali rūšiuoti pagal šalį, 
nominalą, dydį, spalvą. Išmokę klasėje „apsi
pirkti“, keliaujame į artimiausias parduotu
ves, kur susipažįstame su realiomis kaino
mis ir mokomės nusipirkti pačių paprasčiau
sių prekių. 

Savarankiškumo ugdymo pamokose ma
no mokiniams aktualiausios asmens higie
nos temos. Praktinių užsiėmimų metu imi
tuodami, atkartodami mokomės plautis ran
kas, valytis dantis, tinkamai prižiūrėti dra
bužius, darome akių mankšteles (žr. 8 p.), 
kurias per pertraukas mokiniai jau geba at
likti savarankiškai. 

Svarbiausia kuo geriau pažinti 
kiekvieną mokinį
Tai tik keletas akimirkų iš mano daugia

metės specialiosios pedagogės praktikos. 
Bendrų su mokiniais darbų, projektų įvyk
dyta tikrai nemažai. O man, kaip pedago
gei, svarbiausia kuo geriau pažinti kiekvie
ną mokinį, nes tai yra atskaitos taškas indi
vidualiai ugdymo krypčiai numatyti. Tik 
pažindami mokinį, įvertinę jo kompetenci
jas, poreikius, polinkius, interesus ir gali
mybes, galėsime parinkti labiausiai jam tin
kantį ugdymą. Juk kiekvienas informaciją 
suvokia savaip. Stengiuosi rasti bendrą kal
bą su kiek vienu mokiniu, išsiaiškinti jo 
svarbiausius poreikius. Gal todėl visi moki
niai jaučiasi saugūs, laukiami ir svarbūs kla
sėje. Tik betarpiškai bendraudama, teikda
ma jiems pasitikėjimo savo jėgomis galiu 
išleisti juos savarankiškesnius, drąsesnius, 
laimingesnius.

DAINA MILIAUSKIENĖ
Prienų „Revuonos“ pagrindinės 

mokyklos vyresnioji specialioji pedagogė 
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MANKŠTA REIKALINGA NE TIK 
MUMS, BET IR MŪSŲ AKIMS

Mieli tėveliai ir mokytojai, broliai ir sesės, kviečiame Jus vienu šūviu nušauti du zuikius: pailsinti ir 
sustiprinti ne tik neįgaliojo, bet ir savo akis. Juk joms kasdien tenka atlaikyti nemažą krūvį. Nepatingėkite 

kelioms minutėms pakilti nuo kompiuterio ar televizoriaus, atlikti nesudėtingus pratimus ir dėkingos 
akys netrukus padės Jums įžvelgti vis labiau besiskleidžiantį aplinkinio pasaulio grožį... 

I. Pratimų schema
• Nejudindami galvos pasukite akis: pažiūrėkite į dešinę, paskui – į kairę ir tiesiai. 
• Galvą laikykite tiesiai neįtempdami akių raumenų pamirksėkite.
• Pakelkite akis į viršų, nuleiskite žemyn ir pažvelkite tiesiai. 
• Vidutiniu tempu atlikite 3–4 sukamuosius akių judesius į dešinę, tada –  į kairę. 
• Nukreipkite žvilgsnį į nosies galiuką, paskui – į tolį.

II. Pratimų schema
• Neįtempdami akių raumenų užsimerkite. Nejudindami galvos nukreipkite 

žvilgsnį į viršų, paskui – tiesiai. Analogiškai: į apačią ir tiesiai, į dešinę ir tiesiai, į 
kairę ir tiesiai.

• Nukreipkite žvilgsnį į nosies galiuką. Paskui nukreipkite žvilgsnį į tolį. 
• Nejudindami galvos lėtai atlikite akimis sukamuosius judesius: į viršų, į dešinę, 

į apačią, į kairę ir pakartokite į priešingą pusę. Tada nukreipkite žvilgsnį į tolį. 
• Paskui plačiai atsimerkite ir nukreipkite žvilgsnį į tolį.

III. Pratimų schema
• Dirbdami ar žaisdami kompiuteriu kas 10 minučių pažiūrėkite į kuo toliau 

nutolusį objektą bent 10 sekundžių.

IV. Pratimų schema
• Patrinkite delnus vienas į kitą, kad juos sušildytumėte.
• Užsimerkite ir švelniai uždėkite pirštukus ant akyčių.
• Atsipalaiduokite ir pasėdėkite patogiai, atsirėmę alkūnėmis į stalą, 

nepamirškite tiesių nugaryčių.

V. Jungtinė pratimų schema
• Schema skirta jau išmokusiems akių mankštelę vaikams, ji padės prisiminti, 

kokius judesius turėtų atlikti pavargusios akytės.

• PRATIMUS ATLIKITE BE AKINIŲ, JEI JUOS NEŠIOJATE • KAKLAS NETURI JUDĖTI, TIK AKYS • KIEKVIENĄ PRATIMĄ 
KARTOKITE PO KELETĄ KARTŲ • PO KIEKVIENO PRATIMO KELIS KARTUS GREITAI PAMIRKSĖKITE
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Gera burnos sveikata labai svarbi kiekvienam iš mūsų. Sveiki dantys už
tikrina gerą kramtymą, o tai padeda organizmui įsisavinti naudingas maisto 
medžiagas. Be to, graži šypsena suteikia daugiau pasitikėjimo savimi. 

Deja, pastaruoju metu visų vaikų dantis ėduonis pažeidžia vis dažniau 
dėl šiuolaikinių mitybos ypatumų. O neįgaliems vaikams jis tampa tikra 
rykšte, nes tėveliams sunkiau juos išmokyti tinkamos burnos priežiūros. 
Kasdienis dantų valymas taip pat reikalauja daug pastangų. Dėl šių priežas
čių neįgalūs vaikai anksčiau ir dažniau susiduria su dantų ligomis. 

Ilgai nesikreipiant į gydytoją odontologą burnos ligos greitai progresuo
ja, sukeldamos dantų skausmą ir net gali baigtis jų netekimu. Todėl labai 
svarbu, kad šie pacientai laiku gautų tinkamą pagalbą, kad būtų užkirstas 
kelias odontologinių ligų plitimui, skatinant ir ugdant gerus burnos higie
nos įgūdžius. 

EGLĖ VITAITĖ-TUČKIENĖ 
Gydytoja vaikų odontologė 

DANTUKŲ PRIEŽIŪROS 
SVARBA NEĮGALIEMS 
VAIKAMS
Džiugu, kad gerbiama specialistė 
maloniai sutiko plačiau pasidalyti savo 
patirtimi kituose žurnalo „Viltis“ 
numeriuose. Netrukus sulauksime 
informacijos apie neįgalių vaikų burnos 
sveikatos problemas ir patarimų tėvams, 
kaip rūpintis vaiko dantukais, kuo 
anksčiau atpažinti odontologines ligas, 
kad jos nesukeltų didelių problemų. O 
dar norime paraginti, jog naudodamiesi 
puikia proga siųstumėte mums savo 
klausimus šia aktualia tema. Taigi, 
nesnauskite!

Apie kaltę
Labai sunku apsispręsti viduje, kaip priimti savo vaiką. Kai jis 

supyksta ir pridaro baisių dalykų, apima ir siaubas (pvz., prie kavi
nės visiems matant ima daužyti svetimą automobilį, o paskui užšo
ka ant jo ir dar pašokinėja ant stogo), ir bejėgiškumas, ir neviltis, ir 
pasmerktumo jausmas. Labiausiai slegia siaubas ir neviltis. Ir gėda 
prieš kitus. Bet nepaisant siaubo, esu vienintelė, galinti jį sustab
dyti. Todėl bėgu kiek įkabindama prie jo, rėkiu ant jo, sugriebiu už 
rankų ir kalbinu. Pati išgyvendama didžiausią stresą, ką jam pertei
kiu? Savo baimę? Vargais negalais man pavyksta sugrąžinti jį prie 
stalo kavinėje. Automobilis nustoja kaukti. Praeidama pro jį dar 
pažiūriu, ar neaplamdytas. Galinė dalis – ne, stogas su stoglangiu – 
lyg ir ne, bet nesu tikra. Niekas neiškviečia policijos. Paskui pagal

voju, gal todėl, kad mano, jog čia mūsų automobilis. Mes vėl atsisė
dame prie staliuko ir niekas mums nieko nesako.

Stengiuosi nesidairyti į šalis, todėl nematau žmonių veidų ir 
reakcijos. Drebančiomis rankomis suduodu Gintarui visą Tisercino 
tabletę. Mes valgome. Gintaras vis paliečia mano draugę Jolantą, 
kuri sėdi šalia. Ačiū Dievui, ji raminančiai reaguoja. Galiausiai pa
valgome. Gintaras neįprastai dažnai liečia tai mane, tai mano drau
gę, tai jos sūnų. Draugė pasisiūlo nunešti mūsų indus, o mes kyla
me. Bet Gintaras negali išeiti nesuvalgęs visų bulvių, likusių nuo 
šaltibarščių. Jau atsistojęs su krepšiais rankose dar vis valgo bul
ves. Galiausiai pajudame. Ačiū Dievui. Dingstame iš savo gėdos vie
tos. Policijos niekas taip ir neiškviečia, niekas mums nieko nesako. 
Vienos į mano regėjimo lauką patekusios senos moters veide ban
dau įžiūrėti, ar ji apimta siaubo, bet nesuprantu, aiškiai nesimato. 
Žodžiu, toks įspūdis, jog visi elgiasi taip tarsi nieko neatsitiko. Gal 
todėl, kad aš jį sutramdžiau, ir matėsi, jog pati nervinuosi? Tai 
draugė man pasakė, kad pati labai nervinuosi, jaudinuosi, lyg to 
nereikėtų daryti.

Paskui kalbėjomės su ja apie mano ateities perspektyvas – kad 
reikia dažniau atidavinėti Gintarą į pensioną, o dar vėliau gal ir vi
sam laikui jį ten apgyvendinti. Draugė pasakė kažką panašaus, kad 
kitaip jausiuosi kalta, jog neatlieku dešimties žmonių darbo – mo
kytojo, asistento, visų specialistų, visų asistentų. Anglijoje tokiam 
vaikui skiriami mažiausiai du asistentai. Čia – aš viena ir vis lieku 
kalta, kai pati su juo nesusitvarkau, kai ir mokykla nesusitvarko, ir 

IŠ AUTISTO MAMOS DIENORAŠČIO

Yra dalykų, apie kuriuos sunku kalbėti. Dalykų, 
kuriuos sunku pripažinti ir išpažinti. Ir dar yra drąsa. 
Drąsa apie tai mąstyti. Ir dar didesnė drąsa apie tai 
prabilti viešai. Galbūt tai, ką perskaitysite, suteiks ir 
Jums postūmį patikėti savo išgyvenimus 
dienoraščiui, o paskui pasidalyti jais su kitais. Labai 
to tikimės...
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pensionas. Pati save visada kaltinu, kai mano akivaizdoje kažkas 
panašaus nutinka. O ir įstaigose, kai darbuotojai man priekaištin
gai pareiškia, jog per 20 darbo metų tokios dienos dar neturėjo, jog 
ne tam baigė mokslus, kad lakstytų paskui siautėjantį vaiką, nes 
negali leisti jam mušti kitų vaikų ir daužyti visko aplinkui. Jei jie 
negali leisti – vadinasi, nelaikys jo ten, vadinasi, turėsiu jį pasiimti 
ir prižiūrėti – jiems per sunku tai daryti. Todėl neinu daugiau pas 
direktorę kalbėtis, jog neišgirsčiau to, apie ką pagalvojau. Lakstau 
po gydytojus, nuvažiuoju į Naująją Vilnią per pietų pertrauką. Pasi
kalbu su gydytoja. Darbe visi apsimeta, jog nepastebėjo, kaip ilgai 
užtrukau. 

ko prikišti. Čia aš nepasakoju apie savo neįgalų vaiką, nes nenoriu 
susigadinti normalaus žmogaus įvaizdžio. Kai kiti man sako, jog 
tokių vaikų nereikia gėdytis, nereikia slėpti, kad turiu tokį vaiką, 
man atrodo, jie tiesiog nesupranta, ką reiškia būti nenormaliu žmo
gumi su savo vaiku (nes jų vaikai gal ne tokie nenormalūs), ir ką 
reiškia būti normaliu žmogumi darbe. Man sako, kad nereikia tapa
tintis su savo vaiku, ir jei jis kažkaip ne taip elgiasi, tai nėra mano 
kaltė ir man neturi būti gėda dėl to. Tikriausiai jie kalba grynai teo
riškai. Teoriškai aš irgi daug ką galiu išmąstyti ir patarti. Praktiškai 
atsiriboti ir nesusitapatinti su vaiku įmanoma tada, kai esi vaikui 
ne mama. Kai esi neįgaliųjų įstaigos darbuotoja ir ateini į darbą, tai 
yra tavo darbas ir tu jautiesi daranti kažką gero būdama su tokiais 
vaikais, vedi juos kažkur, auklėji ir gali neprarasti nei savo garbės, 
nei orumo juos lydėdama. Buvau Estijoje gydomosios pedagogikos 
mokykloje, ten atlikau praktiką. Ėjome su neįgaliais vaikais į mies
tą. Su svetimais neįgaliais vaikais. Dalis jų sėdėjo vežimėliuose. Ly
dėjau juos ne viena, su kitais darbuotojais. Buvo iškart matyti, kad 
vaikai – neįgalūs. Bet fiziškai neįgalūs. Jokio diskomforto nejau
čiau. Beje, ir su savo vaiku jaučiu mažesnį diskomfortą, jei jis nela
bai išsišoka, o aš esu ne viena – kalbu apie tokius išsišokimus kaip 
netikėtas rankų pakėlimas, strakaliojimas gatvėje, svetimų žmonių 
lietimas ar gal net kalbėjimasis su savimi. Daug saugiau jaučiuosi 
užsienyje, kur jo kalbos niekas nesupranta. Šiuo atveju turime dide
lį pranašumą – mūsų mažai pasaulyje ir mūsų kalbos faktiškai nie
kas nesupranta, ne taip kaip rusų kalbos. Rusakalbiams daug sun
kiau išlikti anonimiškiems ir daug daugiau vidinės stiprybės reikia 
norint nebijoti pasirodyti kitokiems. Kita vertus, jie visiškai nebijo 
išsiskirti iš kitų, nes kažkodėl kuo puikiausiai jaučiasi rėkaudami 
gatvėse ir panašiai. Bet jau nukrypau nuo temos.

Praktiškai atsiriboti ir nesusitapatinti su vaiku 
įmanoma tada, kai esi vaikui ne mama.

Labiausiai slegia siaubas ir neviltis. Ir gėda prieš 
kitus. Bet nepaisant siaubo, esu vienintelė, galinti 
jį sustabdyti.

Žodžiu, kai Gintaras kažko prisidirba, jaučiuosi kalta, jog mano 
vaikas yra toks. Ir pačiai savęs labai gaila, ir dar didesnė neviltis 
apima. Ką daryti, kad taip nuolat nutinka? Jis nuolat pamina mano 
vertybes – man neišeina turėti ramaus poilsio, prie aplinkinių žmo
nių atrodyti padoriai, nes jis nuolat „pasižymi“. Jei nešokinėja ant 
automobilių, tai pasileidžia šuoliais lėkti gatve ir dar skleisdamas 
gyvuliškus garsus arba paliečia svetimus žmones gatvėje, paplūdi
myje ir nueina. Arba liečia padavėją, kai ji atneša maistą kavinėje. 
Arba nežinia ko supyksta ir pradeda piktai kalbėtis su savimi eida
mas per 5–10 žingsnių priekyje manęs. 

Ne visi žmonės į tai reaguoja. Kai kurie nepastebi. Kiti atsisuka 
ir ilgai žiūri įkandin. Dar kiti tarpusavyje pakomentuoja juokda
miesi arba ne ir tuos komentarus aš išgirstu, nes einu iš paskos, o 
jie nesupranta, jog esu kažkaip susijusi su juo. Kartais man patogu 
apsimesti, jog neturiu su juo nieko bendro, bet jis, kiek paėjęs prie
kyje, apsisuka ir prieina prie manęs. Žodžiu, visada esu susijusi su 
ta jo nenormalybe. Kiek galiu stengiuosi ją mažinti ir valdyti. Lai
kau paėmusi sūnui už rankos, kai jis ima kalbėtis su savimi ir bando 
bėgti į priekį, kad bent atrodytų, jog jis kalbasi ne pats su savimi, o 
su manimi. Be to, dažnai eidamas šalia manęs jis laikinai nutraukia 
savo monologą, kol vėl neišsivaduoja iš mano gniaužtų. Bet eida
mas greta manęs taip veržiasi į priekį, kad turiu laikyti jį iš visų jė
gų, tempti atgal. Todėl labai pavargsta ranka, o dar nuolat tenka 
duoti pastabas, jog eitų šalia manęs. Mūsų ėjimas panašus ne į pa
sivaikščiojimą, o į psichologines ir fizines grumtynes. Taip perėjusi 
su juo pirmyn ir atgal J. Basanavičiaus gatve Palangoje supratau, 
kad tie trupinėliai malonumo, kai stabtelėdavome prie gatvės mu
zikantų ar kavinės, kurioje groja muzika, neverti viso patiriamo 
vargo ir gėdos. O jeigu dar mane pamatys kas nors iš pažįstamų 
žmonių – iš esamo arba buvusio darbo?

Apie darbą
Autisto mamai išėjimas į darbą reiškia visai ką kita nei liku

siems žmonėms. Tai galimybė išeiti į žmones, gražiai apsirengti, 
susitikti su protingais žmonėmis ir spręsti protingas problemas, 
kurias galima išspręsti. Tai savotiška psichologinė pagalba. Tai rea
bilitacija. Tai atsiribojimas nuo nuolat mane lydinčios nenormalu
mo aureolės. Tai galimybė pagyventi normalų gyvenimą tarp nor
malių žmonių. Tai galimybė apsimesti, jog autizmo nėra, ir bent 
kelias valandas nesusidurti su juo. Nejausti nuolatinės gėdos, kad 
esame ne tokie, kad elgiamės ne kaip visi. Čia aš neišsiskiriu iš kitų, 
o kartais matau, jog galiu net daugiau ir geriau nei tie, kuriems nėra 

Taigi, kai esu ne viena su sūnumi, jaučiu didesnį pasitikėjimą 
savimi ir savo teisumu, net jei nesu teisi. Todėl stengiuosi su Ginta
ru viena nevažiuoti už Vilniaus ribų. Darau tai intuityviai. Dar ki
tas dalykas – būdamas su kažkuo, esi užimtas kitu – protingu – 
veiksmu, pvz., pokalbiu su tuo kitu protingu žmogumi, ir ne tiek 
daug laiko lieka pastebėti visas Gintaro blogybes. Ir ne tiek dėme
sio tenka tam skirti, nes pagrindinis dėmesys nukreiptas į kitą 
žmogų ar išorinį veiksmą. Žodžiu, pakankamai sunku psichologiš
kai būti su Gintaru net tada, kai jis daro mažas blogybes, kai tiesiog 
reiškiasi jo ligota prigimtis, netelpanti į normalios žmogiškos pri
gimties rėmus. Net ir tada jaučiuosi nevisavertė, nors kartais apsi
metu, jog man į viską nusispjauti ir visiškai nerūpi, ką apie mudu 
galvoja aplinkiniai, ir kad visi tie maži nenormalumai yra tik smul
kmena. Laiko atžvilgiu tarpsnis, kai Gintaras nesiskiria nuo nor
malių žmonių, sudaro apie du penktadalius dienos. Kai jis mažai 
skiriasi nuo jų – dar du penktadalius ar kiek daugiau (įskaitant ir 
nedideles pykčio apraiškas, kai jis padeda kalbėtis su savimi). Tie
sa, kiekvieną dieną minėtas santykis svyruoja. Pasitaiko dienų, kai 
normalus elgesys užima keturis penktadalius dienos, o šiek tiek 
blogas – vos vieną penktadalį. Tai palaimingos dienos. Tokiomis 
dienomis atsigauna mano siela, atlėgsta vidinis nerimas ir imu ti
kėti, jog gyvenimas yra gražus.

VYGANDĖ ŽIŪKIENĖ
Tęsinys kitame numeryje
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Kai iš socialinės darbuotojos Gitanos 
Kaušienės sužinojau apie pirmąjį planuoja
mą vizitą į mūsų namus, kurį juokais pava
dinome „pagrobimu“, apsidžiaugiau, bet 
giliai širdyje ėmė augti nerimas. Vaikas visą 
dieną be savų? Ar susikalbės (sūnus Ado
mas turi ir klausos negalią)? Kaip viskas 
klostysis?

Pagaliau atėjo sutarta diena. Adomas 
labai džiaugėsi. O kiek būta nuostabos, kai 
jis įsėdo į autobusiuką, o mama – ne.

– Aš vienas važiuosiu? – paklausė.
Dieną trumpinau darbais, o galvoje vis 

sukosi mintys apie sūnų. Pasirodo, visai be 
reikalo. Pavakariais autobusiukas vėl su
burzgė mūsų kieme. Visų jo keleivių (o ir 
vairuotojo Gintaro) veiduose švietė plačios 
šypsenos.

– Mama! – džiaugsmingai sušuko Ado
mas. – Aš VIENAS buvau Pakruojyje!

Atsisveikinę su sūnaus draugais mudu 

VIENAS PAKRUOJYJE, ARBA 
DIENA, SKIRTA... SAU
Sveiki, noriu pasidžiaugti, kad 
esame „Pakruojo Vilties“ bendrijos 
nariai. Tiesa, patys jauniausi ir 
amžiumi, ir laiku, praleistu 
bendrijos dienos centre, bet 
visada sulaukiame palaikymo ir 
dėmesio iš bendrijos pirmininkės 
Nijolės Žiūkienės. Mūsų sūnui 
Adomui labai patinka lankytis 
šiame centre. Tik bėda, kad 
gyvename tolokai nuo Pakruojo.

visą vakarą praleidome plepėdami apie jo 
mieste praleistą dieną. Turiningos jos būta. 
Kartu su socialine darbuotoja vaikai lankė
si Pakruojo dvare, kepė dešreles, žaidė ir 
maudėsi, džiaugėsi karaoke ir foto sesija 
gamtoje. Pavargęs mano žmogutis užmigo 
ir dar ilgai šypsojosi per miegus. Stebėjau jį 
miegantį ir visos mano baimės išsisklaidė. 

Vaikas praleido dieną su draugais, pasi
juto suaugęs, nepatyrė mamos kontrolės, 
susikalbėjo kaip mokėjo. O ir aš pati, nors 
dirbdama savus darbelius, pailsėjau. Min
tys sukosi apie vaiką, bet nuolat nebegau
džiau jo akimis. Reikia tokių poilsio akimir
kų ir vaikams, ir tėveliams, o ypač – ma
moms.  Iš darbovietės gauname mamadie
nius vaiko reikmėms tenkinti, o šį kartą 
aš turėjau visą dieną – SAU. Viešpatie, ar 
tai įmanoma? Diena – sau, sau ir tik 
sau!!!!!!!!!  Pasidalijau vos vienos dienos 
mano vaiko patirtais įspūdžiais.

O dienos centre sūnų visada su šypsena 
pasitinka teta Gitana (kaip ją vadina Ado
mas) ir prasideda darbai darbeliai... Kuria 
rankdarbius iš įvairių medžiagų, piešia. 
Rengia šventes, vaišinasi savo pagamintais 
patiekalais, gamina dovanas draugams, 
muzikuoja, dalyvauja miesto renginiuose, 
o kaip be jų.

Dėkui visiems prisidedantiems ir palai
kantiems „Pakruojo Vilties“ bendrijos veik
lą žmonėms. Ir labai labai kartu su Adomė
liu laukiame tų „pagrobimų“...

EDITA STASIUKAITIENĖ
Adomo mama

P. S. Gaila, kad nuo šių metų sausio cen-
tro darbo valandos sutrumpėjo perpus, kas 
dar labiau sumažino Adomo galimybes jame 
lankytis. Tad skauda širdelę Adomui, o ir jo 
mamai.
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Aš ir Tu – esame vieno kraujo 
Gyvenimas moko gyventi, o žmonės – 

keistis. Taip nutiko – kažkas viduje pasi
keitė, kai prieš dvejus metus, vasarą, daly
vavau meno terapijos stovykloje su proto 
negalią turinčiais žmonėmis. Kaip paste
bėjo Žanas Vanjė (Jean Vanier), „bet koks 
silpnumas gąsdina“, todėl sutikę už save 
daug silpnesnį, neįgalų žmogų atsitraukia
me, bijome pažvelgti tikrovei į akis ir ją 
priimti. Ne vienas su pasibjaurėjimu praei
na pro benamį ir nuskuba į parduotuvę. Ne 
vienas pratrūksta, netekęs kantrybės, kai 
senolis negirdi ir nesupranta, kas sakoma. 
Ne vienas aprėkia vaiką, kuris negali įver
tinti savo elgesio padarinių. O štai Žano 
Vanjė akimis, „kiekvienas žmogus – šventa 
istorija“. Deja, toks požiūris būdingas ne
daugeliui. Paprastai visi, neturintys vidi
nės stiprybės, laikomi silpnavaliais, pašal
pų gavėjais, niekam tikusiais ir t. t. Nors 
pažiūrėjus atidžiau, patys esame silpni 
priimti kitą kaip to paties kraujo brolį ir 
sesę, nes Aš ir Tu esame vieno kraujo. Bū
tent tai suvokus pasikeitė mano požiūris 
ne tik į negalią, bet ir į gyvenimą apskritai.

Savanorystė neįgaliųjų bendruome
nėje išmokė vienintelio esminio dalyko – 
būti savimi ir suteikė jėgų siekti savitu
mo. Juk ne rūpintis yra svarbiausia, o 
parodyti nusivylusiajam, jog jis – ne vie
nas, bet kaip tik nuo jo paties priklauso, 
ar nori keistis. Niekas negali primesti po
kyčio, bet galima įkvėpti norą jo siekti sa
vo rūpesčiu.

Pažvelgus į visuomenės veidą, akivaiz
du, jog jis turi daugybę kaukių, kurios 
nuolat keičiamos pagal tam tikras situaci
jas, sutinkamus žmones, patirtis, baimes, 
lūkesčius… Visos šios kaukės trukdo atsi
skleisti tikrajai prigimčiai. Tų kaukių esa
ma ir pačiose religinėse bendruomenėse, 
už gražių durų. Negalia – tai galimybė 

„VISKĄ, KĄ DAROTE, DARYKITE 
SU MEILE“  
Kai bendrauji su proto negalią turinčiais žmonėmis bendruomenėje, 
imi suvokti, kokia iš tiesų paprasta mūsų prigimtis ir kaip mes 
nutolome nuo to paprastumo, kuris moko mylėti, išlaisvinant protą ir 
širdį nuo beprotystės vaikytis tuščių dalykų, moko suprasti, jog 
gyvenimas suteikia daugybę dovanų.

kažko mokomės vieni iš kitų, dalijamės 
vieni kitų gyvenimais ir taip įgyjame įvai
riapusės gyvenimo patirties. Ji gali būti 
džiugi ar liūdna, įdomi ar nepakeliama, 
išlaisvinanti iš puikybės pančių ar dar la
biau stumianti į neviltį. Mes renkamės gy
venimą tokį, kokį matome – ar tai būtų 
realus žvilgsnis, ar iškreipto veidrodžio 
vaizdinys. Išgyventi abipusį bendrumo ir 
artumo jausmą galima tik pripažinus savo 
silpnumą ir netobulumą: kur atveriamos 
durys, ten gali patekti šviesa. Tad kuo 
daugiau šviesos įsileisime į savo protą ir 
širdį, tuo aiškiau matysis šalia esančiųjų 
tyliai rusenanti ugnelė.

Stebint „Atviros bendruomenės“ lan
kytojų, darbuotojų ir savanorių kūrybos 
procesą, akivaizdu, kad tai ugdo pagarbą 
vienas kitam, pripažinimą, priėmimą. Tai, 
kas atrodo „negražu“, „neestetiška“, „ne
normalu“, čia susilieja į vieną bendrą išgy
venimą – mylėti žmogų tokį, koks jis yra, 
ir gėrėtis jo nuostabiu vidiniu pasauliu. 
Nesvarbu, kad nemoki piešti kaip pripa
žintas menininkas – Tu turi širdį, kuri pie
šia taip, kaip ji jaučia. Ir tiek. Mums užten
ka vienas kito artumo ir atvirumo, mes 
džiaugiamės tuo, ką kuriame, ir norime 
tuo dalytis su kitais. Mūsų rankos dega ši
luma ir gyvybe, todėl norime perduoti tai, 
kas yra tikra, tikro gyvenimo spindesyje. 
Kai gauname dovaną, išjaustą širdies, ne
žinia kodėl nudžiungame labiau, nei gavę 
plastikinę jos imitaciją. Nes dovana – tai ir 
yra būdas išreikšti savo meilę, o kai ta do
vana sklidina gerų emocijų ir įplieksta 
rankų darbo – jaučiamės dvasingesni. Mo
kykimės dalytis tuo, ką turime, ir džiaug
tis paprastais dalykais.

Tad dovanoti su meile ir būti pačiam 
dovana kitam reiškia išpildyti save kaip 
Dievo kūrinį ir džiaugtis ta bendryste, ku
ri augina mūsų širdis ir išplečia jas, kad 
galėtume nuveikti dar daugiau darbų kitų 
labui: „Viską, ką darote, darykite su mei
le“. Ir jei visa darysime su meile, o neieško
sime, kaip jos gauti ar nusipirkti, pajusi
me, kiek nedaug tereikia, kad būtume lais
vi mylėti ir būti išlaisvinti nuo vertinimų.

JŪRATĖ ZIEDELYTĖ
Socialinio darbo magistrantė 

keistis ir keisti pasaulį savo pokyčiu. Tai – 
dovana tiems, kurie apakę nuo „grožio“ 
kulto. Ir tie, kurie šią dovaną išvysta, tam
pa atidesni savo paties silpnumui. Juk visi 
esame silpni, ir visiems mums reikia kitų 
pagalbos. Kad ir kokia kančia beslėgtų kū
ną ir širdį, svarbiausia – prisipažinti sau, 
jog tai takas į platesnį kelią. Ir nereikia 
paisyti tų, kurie juokiasi iš tavo kitonišku
mo. Kuo esi kitoniškesnis savo paprastu
mu, tuo labiau atpažįsti tikrąsias vertybes 
ir esmę.

Mylėti kitą tokį, koks jis yra, ir 
gėrėtis juo
Gyvenimas suteikė ypatingą dova

ną – galimybę savanoriauti Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio socialinio centro „Atvi
roje bendruomenėje“. „Atvira Bendruo
menė“ – tai integracinė socialinė pagalba 
žmonėms, turintiems proto ir kompleksi
nę negalią, bei jų šeimoms. Čia susitinka 
žmonės, kurie kartu dirbdami, padėdami 
vieni kitiems ir draugaudami, kuria priei
namesnę, patogesnę, priimančią ir atvirą 
kasdienybę. Savanorystė šioje bendruo
menėje praturtino gyvąja patirtimi, įgali
nančia peržengti įprastų santykių rėmus, 
atsisakyti patogios ar naudingos pozicijos, 
išgryninti ir sudvasinti žvilgsnį į kitą žmo
gų, jo neapibrėžtumą.

Bendraujant ir mokantis vienas kitą 
priimti protinę negalią turinčių žmonių 
bendruomenėje, keičiasi įprasti elgesio 
modeliai, tarsi pereinama į kitą sąmonės 
būseną, tampama pastabesniu ir nuošir
desniu kitiems. Įgijus bendruomeninio 
gyvenimo patirties, išmokstama gyventi 
dabartyje, apmąstoma dvasinio artumo 
svarba asmeniniame gyvenime. Todėl tai 
iš esmės sudvasina egzistenciją, skatina 
kontempliaciją, atgaivina santykį su pa
sauliu ir artimais žmonėmis. Visi nuolat 
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Praėjusiais metais asociacija „Lietuvos 
neįgaliųjų forumas“ parengė ir išleido te
minę studiją, skirtą neįgaliųjų įgalinimo 
gerajai praktikai, teikiant jiems pagalbą 
priimant sprendimus ir skatinant juos gy
venti kuo savarankiškiau  – „Gerosios prak
tikos pavyzdžiai dėl asmenų su negalia įga
linimo, suteikiant jiems pagalbos paslau
gas sprendimų priėmimui ir savarankiš
kam gyvenimui užtikrinti“. Leidinio suda
rytoja – šios organizacijos prezidentė Dovi
lė Juodkaitė. O tikslas – pristatyti Jungti

GEROSIOS NEĮGALIŲJŲ ĮGALINIMO 
PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI. 

TAI BŪTINA ŽINOTI!
nių Tautų neįgaliųjų konvencijoje įtvirtintą 
pagalbos priimti sprendimus modelį, kuris 
užtikrina neįgalių žmonių (įskaitant turin
čius proto ir psichikos sutrikimų) teisinį 
veiksnumą. Taip pat palyginti Lietuvos ir 
kitų šalių (Islandijos, Latvijos ir Čekijos) 
patirtį organizuojant minėtą pagalbą.

Praėjusiais metais buvo įvykdyta viena 
didžiausių Lietuvoje Civilinio kodekso re
formų siekiant keisti padėtį dėl neįgaliųjų 
teisinio neveiksnumo, taip pat dėl asme
nims, turintiems proto ir psichikos proble

mų, skiriamos globos. Minėta reforma sie
kiama užtikrinti šiai neįgaliųjų grupei di
desnes teises priimant sprendimus. Todėl 
leidinyje pasitelkiama kitų šalių geroji pa
tirtis įgalinant neįgaliuosius. 

Padėties palyginimas ir praktiniai 
pavyzdžiai bus labai naudingi mūsų 
šalies nevyriausybinėms organizaci-
joms, atstovaujančioms proto ir psi-
chikos sutrikimų turinčių asmenų in-
teresams, taip pat socialinės apsau-
gos, sveikatos ir teisės sričių specialis-
tams, savo darbe susiduriantiems su 
minėta neįgaliųjų grupe ir jai iškylan-
čiomis problemomis.

Ši teminė studija parengta ir len-
gvai suprantama kalba („Studija apie 
pagalbą žmonėms su negalia patiems 
priimant sprendimus“), kad asmenys, 
turintys proto ir psichikos problemų, 
galėtų mokytis patys spręsti, kaip 
jiems gyventi, ir žinotų, kas turi jiems 
padėti priimant sprendimus.

ŽURNALO RENGĖJŲ INFORMACIJA

Informacija

Teksto lengvai suprantama kalba ieškokite: 
http://goo.gl/71RPs5

Visą studijos tekstą rasite internete:
http://manoteises.lt/enciklopedija/studija-gerosios-praktikos-pavyzdziai-
del-asmenu-su-negalia-igalinimo-suteikiant-jiems-pagalbos-paslaugas-
sprendimu-priemimui-ir-savarankiskam-gyvenimui-uztikrinti/

Šis keistas spalvos, vandens ir judesio 
derinys suteikia malonų ramybės pojūtį 
piešiant. O ką jau bekalbėti apie džiugias 
emocijas, išvydus savo kūrinį popieriaus 
lape. Visa tai patys išbandė Kauno Prano 
Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo cen
tro ikimokyklinukai, turintys autizmo 
spektro sutrikimų. Mat po nuo praėjusių 
metų pradžios įvykdytos reorganizacijos 

ČIA TAI BENT ATSPINDYS!
Apie vandens ir spalvų terapinį poveikį žino visi. Tačiau ne visi girdėjo 
vaiko, kuris paprastai nekalba, emocingą šūksnį, išvydus savo piešinio 
ant vandens atspaudą popieriaus lape.

mūsų centre ugdomi ir raidos sutrikimų tu
rintys vaikai. Minėtus užsiėmimus vedė 
viešosios įstaigos Meno terapijos ir sociali
zacijos institutas „VYTA“ darbuotoja Eveli
na Voverytė ir ugdymo centro psichologė 
Toma Malvicė. 

Ką gi reiškia paslaptinga santrumpa 
VYTA? Pasirodo, „Veidas Yra Tavo Atspin
dys“. Dar ši tapyba ant vandens vadinama 
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marmuravimu ar Ebru. Lietuviškas šios 
technikos pavadinimas sukurtas bendra
darbiaujant su Ebru meistrais, kurie domisi 
šios technikos filosofija, taip pat su Lietu
vos kultūrologais ir istorikais.

Naudojant VYTA techniką piešiama 
specialiame inde ant sutirštinto vandens, 
dažų teptuku ištaškant foną, o vėliau speci
aliomis lazdelėmis formuojant pačius įvai
riausius ir spalvingiausius raštus, orna
mentus. Atlikus šiuos veiksmus, visas vaiz

das nuo vandens paviršiaus perkeliamas 
ant popieriaus. Reikėtų paminėti, kad pie
šimui naudojami visiškai natūralūs dažai, 
nes ši aplinkybė ypač svarbi dirbant su vai
kais, kuriems smalsu ne tik pamatyti, bet ir 
paliesti ar net paragauti darbo priemonių. 

Jau pirmieji užsiėmimai akivaizdžiai 
parodė šios terapijos teikiamą naudą. Vai
kai stebėjo vandenį, spalvų sąveiką su juo, 
vėliau specialiomis lazdelėmis piešė įvai
riausius ornamentus. Ši veikla padėjo 
jiems ilgesniam laikui sutelkti dėmesį. Ma
žyliai susidomėję žiūrėjo, kaip jų piešinu
kai nuo vandens paviršiaus perkeliami ant 
popieriaus. „Užsiėmimuose dirbome su 
vienu arba daugiausia dviem vaikais. Tai 
padėjo jiems atsipalaiduoti, nurimti ir su
sidomėti tapymo procesu. Taip pat pasitel
kus šią techniką galima sėkmingai ugdyti 
vaikų pažintinius gebėjimus: piešiant mo
kytis skaičiuoti, pažinti spalvas, įvairius 
storius, ilgius, linijų formas ir geometrines 
figūras“, – pasakojo su neįgaliais vaikais 
dirbusi Evelina Voverytė. Ypač mažylius 
stulbino nauja, visiškai kitokia patirtis, kai 
piešiama ne ant įprasto popieriaus lapo 

teptukais ar pieštukais, o atsiranda gali
mybė naujomis akimis pamatyti besilie
jančias spalvas, suvokti savo judesius, sek
ti jų amplitudę.

Terapinis tapybos ant vandens meno 
poveikis – akivaizdus. Ne tik tyrimai, bet ir 
praktika parodė kad tai padeda itin akty
viems, sunkiai pajėgiantiems susikaupti 
vaikams išlieti emocijas, atsipalaiduoti, il
gesniam laikui sutelkti dėmesį. Kiekvieno 
susitikimo metu jie vis aktyviau ir drąsiau 
rinkosi spalvas. O rankų judesiai darėsi vis 
tikslesni, nebe tokie chaotiški ar atsitikti
niai. Daugumai vaikų net nebereikėjo pri
minti veiksmų sekos, jie patys kūrė, impro
vizavo džiugindami kūrybiškumu ir emoci
jų proveržiais.

Veikla turi stimuliuoti pojūčius, žadinti 
emocijas, skatinti bendrauti ir tuo pačiu 
suteikti saugumo. Tik taip vaikai supras, 
kad visa, kas nauja, nepatirta, nematyta, 
gali būti įdomu, saugu ir linksma. 

TOMA MALVICĖ
Kauno Prano Daunio aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro psichologė 

SUVIENYTI SPORTO...
Šaltoką balandį vainikavo karštos krepšinio varžybos tarp J. Balčikonio gimnazijos moksleivių ir Panevėžio 
jaunuolių dienos centro auklėtinių.
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Pagaliau vieną rytą išvydome nepa
prasto grožio „terapeutą“ – šunį Nordą su 
šeimininke, kaniterapeute Natalija. Sunku 
apsakyti neįgalių vaikų nustebimą ir 
džiaugsmą, pamačius šį nuostabų gyvulė
lį – protingas žvilgsnis, ramus būdas ir žvil
gantis kailis sužavėjo ne tik mažuosius, bet 
ir jų ugdytojus. Vaikai vedžiojo Nordą, siūlė 
šuneliams skirtų skanėstų, glostė, šukavo, 
net piešė kartu su juo... O vėliau visus pie
šinius su Nordo letenomis iškabinome mū

VILTINGA TERAPIJA 
LOPŠELYJE-DARŽELYJE 
„SAKALĖLIS“
Nuo seno žinoma, kad šuo ne tik teikia žmonėms labai daug teigiamų 
emocijų, bet ir pasižymi gydomosiomis savybėmis. Dalyvaudami 
užsiėmimuose su šunimis sutrikusios raidos vaikai mokosi sutelkti 
dėmesį, dažniau naudotis uoslės, regos, klausos ir lietimo pojūčiais. 
Prieš keletą mėnesių kreipėmės į viešąją įstaigą „Linksmosios pėdutės“, 
kad mūsų lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“, kuriame ugdomi ir specialiųjų 
poreikių vaikai, būtų išmėginta kaniterapija, o paprasčiau tariant,  
šunų terapija. 

lūkesčius: teigiamos emocijos liete liejosi, 
netilo džiaugsmingas vaikų šurmulys. 

Kodėl šunys ir vaikai taip greitai suran
da bendrą kalbą? Atsakymai gali būti įvai
rūs. Vaikai intuityviai jaučia šuns meilę 
žmogui, jo prisirišimą ir pasitikėjimą. Atvi
ras žvilgsnis, švelnus kailis, vizgi uodega, 
džiugi elgsena traukia vaiką ir skatina ben
drauti, dalytis emocijomis.

Žmogus – sociali būtybė, kuriai reika
lingas bendravimas su aplinkiniais. Tačiau 

sų įstaigos galerijoje, kad ilgai primintų 
džiugias susitikimo akimirkas.

Pastebėję nepaprastą vaikų reakciją, 
nusprendėme organizuoti edukacinius už
siėmimus su mūsų darželio darbuotojų au
gintiniais. Dešimt neįgalių vaikų visą savai
tę turėjo galimybę draugauti su kinezitera
peutės Kristinos Prepsiu ir direktorės Lo
retos Bagočienės Čiapa (prieš tai gavome 
tėvų sutikimus ir pateikėme reikiamus au
gintinių dokumentus). Rezultatas pranoko 

Šias varžybas ėmėsi organizuoti mūsų centro darbuotojas Min
daugas. Buvo smagu stebėt energingą ir džiugų ruošimąsi joms. 
Kiekvieną pirmadienį rinkdavomės J. Balčikonio gimnazijoje mo
kytis krepšinio subtilybių. Mūsų jaunuoliams tai pasirodė nelengva 
užduotis, nes reikėjo suprasti ir įsisavinti daug taisyklių, tačiau bu
vo išties verta. Sumanėme šias varžybas norėdami, kad mūsų jau
nuoliai galėtų susipažinti ir pabendrauti su bendraamžiais. 

žybų J. Balčikonio gimnazistai dar organizavo baudų metimo rung
tį ir maloniai nustebino mūsų jaunuolius netikėtomis dovanomis.

Su J. Balčikonio gimnazija mūsų centras bendradarbiauja jau 
apie dešimtmetį. Kiekvienais metais gimnazistai mus lanko, susi
pažįsta su mūsų įstaigos lankytojais, jų veiklomis. Kartais tiesiog 
užsuka pabendrauti, nes mūsų centro lankytojams labai patinka 
jauni, linksmi ir įdomūs žmonės. Turėdami galimybę pabūti su jais 
mūsų jaunuoliai įgyja naujos patirties ir pasitikėjimo savimi.

Mūsų centre jiems siūlomos įvairios veiklos: dailė, muzika, na
mų ruoša, naujosios technologijos, keramika ir kt. Į šį ilgą sąrašą 
įtrauktas ir sportas. Sportuoti mūsų jaunuoliams patinka, tik gaila, 
kad neturime tam tinkamos erdvės. Tad praėjusių metų pradžioje 
ryžomės paprašyti J. Balčikonio gimnazijos direktorių Raimondą 
Dambrauską, kad leistų mūsų auklėtiniams sportuoti gimnazijos 
sporto salėje bent vieną kartą per savaitę, ir labai nudžiugome be 
ilgų svarstymų sulaukę teigiamo atsakymo. Visus metus džiaugė
mės šia dosnia dovana, nes galėjome mokytis žaisti krepšinį, kvad
ratą ir kitus žaidimus. Labai dėkojame visam gimnazijos kolekty
vui už šilumą, draugiškumą ir toleranciją!

JOLITA KAVALIAUSKIENĖ
Panevėžio jaunuolių dienos centro socialinė darbuotoja

Labai džiugu, kad atsirado motyvuotų, draugiškų 
ir tolerantiškų jaunuolių, kurie nepabūgo mūsų.

Labai norime padėkoti gimnazijos kūno kultūros mokytojui Al
gimantui Brazdžiūnui už bendradarbiavimą organizuojant šį rengi
nį. Jis subūrė grupę jaunų žmonių, kurie su neslepiamu smalsumu 
atėjo su mumis susitikti. Labai džiugu, kad atsirado motyvuotų, 
draugiškų ir tolerantiškų jaunuolių, kurie nepabūgo mūsų. Varžy
bos, žinoma, buvo labai veržlios. Mūsų jaunuoliams teko gerokai 
pakovoti dėl pergalės, nes varžovai pasirodė labai stiprūs. O po var
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VISI ŽINO, KAD ŠUO YRA TIKRAS ŽMOGAUS DRAUGAS.

SPECIALIAI IŠMOKYTAS ŠUO GALI PADĖTI NEĮGALIEMS VAIKAMS.

SU MOKYTU ŠUNIMI VARDU NORDAS NEĮGALIEJI SUSIDRAUGAVO 
KLAIPĖDOJE.

NORDAS LANKĖ VAIKUS DARŽELYJE „SAKALĖLIS“.

NEĮGALŪS VAIKAI ŠUNĮ GLOSTĖ, ŠUKAVO, VEDŽIOJO, MAITINO.

ŠUO NORDAS SU VAIKAIS NET PIEŠĖ.

PIEŠINIAIS SU NORDO LETENOS ATSPAUDU VAIKAI PAPUOŠĖ DARŽELĮ.

PASKUI VAIKAI SUSIPAŽINO DAR SU DVIEM ŠUNIMIS.

VIENO ŠUNS VARDAS PREPSIS, O KITO ČIAPA.

VAIKAI LABAI DŽIAUGĖSI NAUJAIS KETURKOJAIS DRAUGAIS.

ŠUNYS PADĖJO VAIKAMS GERAI JAUSTIS IR MOKYTIS BENDRAUTI.

DABAR PAS VAIKUS ATEINA DAR VIENAS ŠUO.

ŠIO ŠUNS VARDAS KLEOPATRA.

KLEOPATRA PADĖJO MERGAITEI VARDU VILTĖ MOKYTIS VAIKŠČIOTI.

VILTĖ NORIAI ĖJO PRIE ŠUNS, TIESĖ JAM RANKYTĘ.

PADĖJO KLEOPATRA IR BERNIUKUI VARDU GLEBAS.

GAL JŪS TAIP PAT NORITE SUSIDRAUGAUTI SU MOKYTU ŠUNIMI?

TADA PRAŠYKITE AUKLĖTOJŲ, KAD PASIKVIESTŲ KETURKOJŲ 
PAGALBININKŲ.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla 
daugiafunkcinis centras

Aukojimo portalas aukok.lt

UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“ 
UAB „Penki kontinentai“ 
UAB „Kostrzewa Baltic“ 

UAB „Tiger Shop“
UAB „Tanagra“
UAB „Siulvedė“

„InAvati“
UAB „IOCO Packaging“ 

UAB „Vivus Sanus“

LSDP narys Egidijus Gaidamavičius
Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos mokiniai

Geros valios žmonės ir savanoriai

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

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
Hilad Laima Markūlė, Mantas Narkevičius,  

Artūras Melianas

Adresas:
Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius

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

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

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 2000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir  
laiškų autoriai išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

„Vilties“ bendriją 2016 m. remia:

Viršelyje: tradicine tapusi „Vilties“ bendrijos rengiama Kiemo 
šventė subūrė ir neįgalius, ir įgalius vaikus ir suaugusiuosius

kai kuriems sunku užmegzti ryšį su kitu 
žmogumi dėl charakterio ypatumų, ki
tiems – dėl negalios, dar kitiems – dėl nega
tyvios socialinės patirties. Jeigu bendravi
mo sunkumų kyla vaikui, galbūt išties ver
ta išmėginti kaniterapiją? Juk specialiai 
paruoštas šuo ne tik puikiai pritampa prie 
šeimos, bet ir gali gydyti, tiksliau padėti 
vaikui geriau jaustis fiziškai ir emociškai, 
turtinti pažintinius ir socialinius įgūdžius. 

Dalyvaudami kaniterapijos užsiėmi
muose vaikai mokosi atpažinti spalvas ir 
formas, nustatyti priežasties ir pasekmės 
ryšius, rasti skirtumus ir panašumus. Pa
stebėta, kad hiperaktyvūs vaikai, autistai ir 
turintieji cerebrinį paralyžių bendrauja su 
suaugusiais ir bendraamžiais daug atviriau 
ir betarpiškiau, kai šis bendravimas vyksta 
kartu su šunimis.

O mūsų lopšelyjedarželyje kaniterapi
jos naudą sutrikusios raidos vaikams mato
me savo akimis. Labai džiaugiamės galėda

mi pasigirti, kad turime naujus socialinius 
partnerius – „Jaunųjų Maltiečių“ organiza
cijos vadovę Loretą ir jos augintinę Kleopa
trą. Ši kaniterapeutė užsiėmimuose dirba 
su vienu ar dviem vaikais. Ji noriai bendra
darbiauja su kineziterapeutais, specialiai
siais pedagogais ir logopedais, iš anksto 
aptaria, kokių tikslų bus siekiama su kon
krečiu ugdytiniu. 

Specialistai negali atsidžiaugti vaikų, 
lankančių šiuos užsiėmimus, užsidegimu, 
noru būti su šunimi ir be didelių pastangų 
atlikti tai, kas paprastai jiems yra tikras iš
šūkis. Nauja ir kitokia patirtis, bendra žai
dybinė veikla kartu su Kleopatra keturme
tei ugdytinei Viltei, ką tik pradėjusiai sava
rankiškai žengti pirmuosius žingsnelius, 
padėjo atsipalaiduoti, jos judesiai tapo tiks
lesniais, laisvesniais. Mergaitei net nebe
reikėjo priminti veiksmų sekos, ji pati no
riai žingsniuodavo prie šuns, pritūpdavo, 
vėl stodavosi, tiesdama jam rankytę ir 

kviesdama prie savęs... Mus džiugina sti
prėjantis Viltės pasitikėjimas savimi, gebė
jimas reikšti emocijos, bandymas kalbėti. 
Padeda Kleopatra atsiverti ir penkiamečiui 
Glebui, turinčiam bendravimo problemų. 

Tai tik pirmieji kaniterapijos žingsniai 
mūsų ugdymo įstaigoje, tačiau esame tikri, 
kad tai, ką šiandien darome, tikrai reikalin
ga, reikšminga ir naudinga.

Mielieji, ir jūs pasikvieskite į savo 
namus, įstaigas nuostabių, draugiškų 
keturkojų pagalbininkų!

RŪTA BAGOČIENĖ
Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ 

logopedė metodininkė

VILTINGA TERAPIJA LOPŠELYJE-
DARŽELYJE „SAKALĖLIS“
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Karolis, Monika, Arūnas, Vaida ir daugelis kitų mūsų Pakruojo „Vil-
ties“ narių yra labai skirtingi, bet juos sieja tai, kad kiekvienam iš jų Die-
vas siuntė didelį išbandymą – negalią. O dar jie visi turi didelį norą ir 
entuziazmą gyventi. 

Deja, Lietuvoje neįgaliems žmonėms vis dar trūksta galimybių iš-
reikšti save, įsidarbinti, tobulėti. Bet mūsų bendrija kaip įmanydama 
stengiasi telkti savo narius, kad jie galėtų ne tik sykiu leisti laiką, ben-
drauti ir dalytis įspūdžiais, bet ir mokytis savarankiško gyvenimo įgū-
džių, lankyti įvairius būrelius, mokytis sveikos gyvensenos, problemų 
sprendimo ir daugelio kitų veiklų. 

Tik bėda, kad iki praeito rudens glaudėmės ankštose patalpose, o mū-
sų gretos sparčiai didėjo, tad sutilpti mažame kambarėlyje, juolab užsi-
imti įvairiomis veiklomis buvo labai sudėtinga ir nepatogu. Todėl nu-
sprendėme kreiptis į Pakruojo miesto merą Saulių Gagiecką ir mero pava-
duotoją Gediminą Grybę. 

Begaliniam mūsų džiaugsmui pagaliau buvome išgirsti ir gavome 
naujas patalpas L. Giros gatvės ketvirtame name. Tad dabar turime pa-
kankamai vietos bendravimui, veiklai, renginiams. Naująsias patalpas 
saugome, tvarkome, puošiame savo darbeliais. 

Tariame AČIŪ kiekvienam pakruojiečiui, kurio dėka galime džiaugtis 
viltingu buvimu erdviose patalpose.

Pakruojo viltiečių vardu JUSTINA JUŠKAITĖ
Socialinė darbuotoja 

ENTUZIAZMĄ VEIKTI ŽADINANČIOS 

NAUJOS PATALPOS 
Neįgalieji gali daug ką. Ypač kai veikia drauge ir kai 
atsiranda žmonių, kuriems jų bėdos nesvetimos.

Šį pavasarį jau šeštąjį kartą Gargždų miesto 
bendruomenė iškilmingai įteikė „Tauriosios 
širdies“ apdovanojimą. Šis pagarbos ir pripaži-
nimo ženklas paprastai skiriamas ne už gražius 
žodžius, o už kilnų kasdienį, kartais net nepas-
tebimą darbą kitų labui. Tad labai džiugu, kad 
šiuokart jis vieningu gargždiškių sprendimu 
atiteko sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Gargždų viltis“ ir VšĮ „Revilita“ va-
dovei Rekvitai Bagdonienei. 

Nuoširdžiai sveikiname nominantę, štai jau 
penkiolika metų dosniai dalijančią savo žydin-
čios širdies šilumą neįgaliesiems ir jų šeimoms. 
Neatsitiktinai džiugią žinią apie apdovanoji-
mą, „Gargždų vilties“ bendrijos narės pasitiko 
entuziastingais šūksniais: „Valio! Pagaliau!“

SANDROS VAIČIENĖS  nuotraukoje –  
nominantė su dukra

TAURI ŠIRDIS – KILNŪS DARBAI

KANITERAPIJOS LYGIAI

Antrojo lygio kaniterapija 
(mokymasis su šunimi) – 
intensyvesnis bendravimas su 
šunimi, kurio metu šuo gali būti 
pasitelkiamas kaip „mokomoji 
priemonė“ (pvz.: mokant 
tinkamai elgtis su gyvūnais arba 
tam tikrų dalykų, t. y. šuns 
dalyvavimas mokymosi 
procese).

Trečiojo lygio kaniterapija 
(šuns dalyvavimas kompleksi
niuose terapiniuose užsiėmimuose) 
apima iš anksto numatytų tikslų 
siekimą. Šuns vaidmuo 
priklauso nuo sprendžiamos 
problemos. Bendravimas su 
šunimi skirtas žmonių 
psichiniams, emociniams, 
socialiniams ir kognityviniams 
gebėjimams stiprinti. Terapijos 
programa iš anksto aptariama ir 
suderinama su specialistais, 
dirbančiais su konkrečiu 
pacientu.

Pirmojo lygio kaniterapijai 
(susitikimas su šunimi) konkretūs 
tikslai nekeliami. Svarbiausias 
šio užsiėmimo metu užsimezgęs 
kontaktas tarp šuns ir žmogaus, 
teigiamai veikiantis emocijas.
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AR PAKANKA ARTIMO MEILĖS 
LIETUVOS ŠVIETIMUI? – 3 P.

MANKŠTA REIKALINGA NE TIK 
MUMS, BET IR MŪSŲ AKIMS – 8 P.

DRĄSA MĄSTYTI, PRIPAŽINTI IR IŠPAŽINTI. 
AUTISTO MAMOS DIENORAŠTIS – 9 P.

PANAŠI Į PASAKĄ 
KELIONĖ
Mielas ponaitis Arvydas ne tik vis prisiminė ir prisiminė 
kelionę į Rygą, bet ir žūtbūt reikalavo, kad mama jo įspūdžius 
papasakotų žurnale. Arvydai, Tavo atkaklumas nugalėjo...

Noriu su visais pasidžiaugti mūsų bendrijos „Šiaulių Viltis“ išvyka į Rygą 
prieš šv. Kalėdas. Kai išsiruošiau iš namų, prašiau Dievą stiprybės, kad pa-
matytume kuo daugiausiai. Ir buvau išklausytas. Kelionė pasirodė įdomi. Su 
mumis važiavusi gidė smulkiai pasakojo apie visus pravažiuojamus kaimus 
ir miestelius. Taip pat apie Rygos istoriją, nusipelniusius žmones, tad išties 
daug sužinojome. 

Rygą atrodė labai graži dieną. Bet kai atėjo vakaras, pasijutome lyg tikro-
je pasakoje. Kiekviena eglutė žėrėjo vis kitaip. Medžiai taip pat neatsiliko, 
stengdamiesi nustebinti praeivius. Vaikščiodami po senamiestį negalėjome 
atitraukti akių nuo aukštų pastatų. Didžiulį įspūdį paliko naujai pastatyta 
biblioteka, bažnyčios, kurių bokštus puošė gaidžiai, siaurų gatvelių labirin-
tas. O Lido pramogų centre mus pasitiko Kalėdų senelis su nykštukais. Be-
silinksmindami ir besivaišindami nė nepastebėjome, kaip atėjo laikas ke-
liauti namo. Grįžome dainuodami ir kupini nepamirštamų įspūdžių.

ARVYDO MIKALAUSKO mintis užrašė mama
„Šiaulių Vilties“ bendrija

PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRAS TURI 
DAUG DRAUGŲ.

SU DIENOS CENTRO JAUNUOLIAIS DRAUGAUJA 
GIMNAZIJOS MOKINIAI.

GIMNAZIJOS MOKINIAI PASIŪLĖ SURENGTI 
KREPŠINIO VARŽYBAS.

PRIEŠ DRAUGIŠKAS VARŽYBAS REIKĖJO IŠMOKTI 
ŽAIDIMO TAISYKLES.

LABAI DAUG PADĖJO MOKANTIS KŪNO KULTŪROS 
MOKYTOJAS

ALGIMANTAS BRAZDŽIŪNAS.

PO TRENIRUOČIŲ ATĖJO VARŽYBŲ DIENA.

DIENOS CENTRO JAUNUOLIAI ŽAIDĖ LABAI 
ATKAKLIAI.

JIE SUNKIAI, BET GARBINGAI LAIMĖJO PERGALĘ.

PO VARŽYBŲ DAR VYKO BAUDŲ METIMO RUNGTIS.

PASKUI GIMNAZIJOS MOKINIAI NUSTEBINO 
VARŽOVUS  NETIKĖTOMIS DOVANOMIS.

DIENOS CENTRO JAUNUOLIAMS PATINKA 
BENDRAUTI.

DAR JAUNUOLIAMS PATINKA SPORTINIAI ŽAIDIMAI.

DIENOS CENTRE NĖRA TINAMOS SPORTO SALĖS.

BET PAGELBĖJO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

RAIMONDAS DAMBRAUSKAS.

JIS LEIDO DIENOS CENTRO JAUNUOLIAMS 
TRENIRUOTIS GIMNAZIJOJE.

JAUNUOLIAI IŠMOKO ŽAISTI KREPŠINĮ IR 
KVADRATĄ.

JAUNUOLIAI DĖKINGI SAVO DRAUGAMS IŠ 
GIMNAZIJOS.

SUVIENYTI SPORTO...

Mieli skaitytojai, dideli ir maži, ploni ir nelabai, drąsūs ir kuklūs, išmintingi ir šiaip nuovokūs, 
dalykitės nešykštėdami savo įspūdžiais, pergyvenimais, nuoskaudomis ir džiaugsmais. Lauksime, 

labai lauksime Jūsų žinučių, laiškų. Be to, galime padėti Jums susirasti draugų, t. y., sulaukę 
pageidavimų, žurnale paskelbsime Jūsų kontaktinę informaciją. 

ŽURNALO RENGĖJAI
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