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KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI!

NESIBAIGIANČIOJE VAIKO RAIDOS CENTRO 

ISTORIJOJE PADĖTAS TAŠKAS?

Tarptautinę vaikų gynimo dieną „Vilties“ bendrija
 ir Lietuvos neįgaliųjų forumas sukvietė visus, 
kuriems tikrai rūpi saugoti ir ginti vaikų teises, į 
susibūrimą Vinco Kudirkos aikštėje. Viena vertus, 
tokiu būdu išreikštas pritarimas Vyriausybės 
politiniam sprendimui pagaliau įgyvendinti 
strateginį pažadą – pastatyti naują Pediatrijos, 
Vaikų konsultacinės poliklinikos ir Vaiko raidos 
centro korpusą Santariškėse. Kita vertus, prisiimtas 
priesakas vykdyti nuolatinę šio projekto 
stebėseną, kad viltys turėti itin reikalingą 
modernios vaikų psichiatrijos poreikiams 
pritaikytą pastatą nesprogtų it muilo burbulas...

Viešoji įstaiga Vilnius vaikų ligoninės filialo Vaiko raidos cen-
tras įsikūrė 1991-aisiais ir per daugiau nei 25 gyvavimo metus 
tapo neatskiriama Lietuvos sveikatos sistemos dalimi. Šios įstai-
gos veiklos tikslas itin svarbus– organizuoti ir teikti kvalifikuotą 
pagalbą vaikams, turintiems raidos, psichikos ir elgesio sutriki-
mų, patyrusiems prievartą ir smurtą, esantiems rizikos grupėse. 

2013 metais Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto rekomen-
dacijose Lietuvai buvo atkreiptas dėmesys į nerimą keliantį vaikų 

LAIKAS PARODYS...

savižudybių skaičių ir psichoterapinės pagalbos vaikams trūku-
mą. Deja, tais pačiais metais įgriuvo ir taip nugyvento Vaiko rai-
dos centro pastato, esančio Vytauto g. 15, stogas. Šis įvykis vi-
suomenėje ir žiniasklaidoje sukėlė didelį rezonansą, bet Centro 
likimo niekas neskubėjo spręsti. Darbuotojams ir klientams iki 
šiol tenka nuolat kęsti nepatogumus. Dėl to sumažėjo teikiamų 
paslaugų apimtys, tėvams ilgiau tenka laukti pagalbos.

Šiandieninėje Lietuvoje vis gilėjant skaudžioms vaikų skurdo, 
patyčių, savižudybių ir nepakankamos psichosocialinės pagalbos 
problemoms, Vaiko raidos centras, kaip bendruomeninių paslau-
gų vaikams iniciatorius, tiesiog verkiant reikalingas. Visą savo 
aktyvios veiklos laikotarpį jis teikė ir teikia pagalbą šeimoms, 
bendradarbiauja su kitomis susijusiomis įstaigomis ir institucijo-
mis, yra nepailstantis bendruomeninių paslaugų vaikams plėtros 
skatintojas. Todėl labai džiugi ir viltinga pasirodė žinia, kad paga-
liau imtasi veiksmų perkelti šią įstaigą į naujas modernias patal-
pas. Statybą planuojama užbaigti iki 2018 metų. Naujojo pastato 
vertė –12 124 tūkst. eurų. Sveikatos apsaugos ministras įparei-
gotas sudaryti darbo grupę, kuri parengtų numatomų darbų gra-
fiką ir kontroliuotų jų atlikimą.

Kadangi operatyvios kokybiškos konsultacijos ir laiku suteik-
ta kvalifikuota pagalba itin reikšmingos tolesnei vaiko raidai, o 
patyčių ir smurto atveju gali netgi išsaugoti gyvybę, „Vilties“ 
bendrija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas susibūrimo metu V. Ku-
dirkos aikštėje dėkodami Vyriausybei už išmintingą sprendimą 
patikino, kad taip pat ketina vykdyti nepriklausomą naujojo pa-
statyto statybos stebėseną ir prireikus priminti valdžios atsto-
vams, kad jie yra įsipareigoję vaikams, turintiems raidos ir psi-
chikos sutrikimų.

Galvojant apie ateitį labai norėtųsi, kad įkvepiantis pavyzdys 
paskatintų panašius viltingus procesus Kaune, Panevėžyje, Šiau-
liuose ir Klaipėdoje, nes paslaugų prieinamumas vietose – labai 
svarbus vaikų psichikos sveikatos garantas.

ŽURNALO RENGĖJŲ INFORMACIJA
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Kokie mes ypatingi vasarą, kai ji uždega mūsų akis ir nurausvina 
skruostus, sujungia rankas, o kartais net širdis... Tad prašome mums 
siųsti nuotraukas su vasaros atspindžiais. Tebūnie tai ne gamtos vaiz-
dai, bet mes patys, vasaros pakylėtais veidais, akinamomis šypse-
nomis, pasiruošę apkabinti visą pasaulį... Nuotraukų autorių pra-
šome pateikti leidimą publikuoti jas žurnale. O trijų geriausių va-
saros akimirkų „gaudytojų“ laukia prizai – naudingi daiktai su „Vil-
ties“ atributika. Tad pirmyn į kūrybingą susitikimą su vasara!

Praėjusiais metais pristatėme Jums, mieli žurnalo skaitytojai, 
paramos akciją „Įsupkime gerumą“, kurios pagrindinis tikslas buvo 
surinkti lėšų neįgaliesiems pritaikytų sūpynių Gargžduose įrengi-
mui. Sūpynių, kokių, anot akcijos sumanytojų, Lietuvoje iki šiol dar 
nebuvo. Labai džiugu, kad dabar jau yra.

VIS PLAČIAU 
ĮSISUPANTIS GERUMAS

Birželio 2 dieną Gargždų parke įvyko šventiškas šių ypatingų 
sūpynių atidarymas. Simbolinę juostelę perkirpo akcijos „Įsupkime 
gerumą“ sumanytojos: bendrijos „Gargždų viltis“ ir VšĮ „Revilita“ 
vadovė R. Bagdonienė, VšĮ „Revilita“ meninių užsiėmimų vadovė ir 
bendrijos tarybos narė V. Gečienė ir Dovilų bendruomenės pirmi-
ninkė Š. Petruškevičienė. 

Netrukus pro specialiai įrengtus vartelius neįgaliojo vežimėliu į 
sūpynes įriedėjo Marija. Jai teko garbė pirmai jas išbandyti. O dar 
reikėjo išmokti uždaryti vartelius, pakelti įvažą, rankomis įsitvėrus 
į specialius stūmoklius, įsiūbuoti sūpuokles. Netrukus jos pavyz-
džiu pasiekė ir kiti neįgalieji.

Renginio metu susirinkusiuosius sveikino ir akcijos organizato-
rėms dėkojo Klaipėdos r. savivaldybės atstovės: vicemerė R. Cirtau-
taitė, Tarybos narės R. Kernagienė ir A. Balnionienė. O vaikus 
linksmino animatorė, jie galėjo pasivaišinti cukraus vata ir kitais 
skanėstais prie bendro vaišių stalo.

Organizatorės širdingai dėkojo net 6800 eurų paaukojusioms 
kelioms dešimtims rėmėjų: Klaipėdos r. savivaldybei, Klaipėdos r. 
laikraščiui „Banga“, naujienų portalui „Mano Gargždai“, Gargždų 
miesto bendruomenei, picerijai-kepyklėlei „Ievos Skanėstai“, res-
toranui-viešbučiui „Lijo“, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų 
lopšeliui-darželiui „Saulutė“, „Minijos“ progimnazijai, „Kranto“ 
pagrindinei mokyklai, grupei „Klasiokai“, liberalų partijai, UAB 
„Dovilra“, UAB „Simuva“. Taip pat labdaros ir paramos fondo „Atei-
ties banga“ pirmininkui V. Čeledinui ir visiems, vis plačiau įsupan-
tiems gerumą...

Parengta pagal naujienų portalo 
„Mano Gargždai“ informacijąAkcijos sumanytojos džiaugėsi įgyvendintu projektu. Simos Ulvikienės nuotr.

Nuotraukas siųskite iki 2016 m. rugsėjo 10 dienos el. paštu janinabut@viltis.lt arba 
paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius). Būtinai nurodykite autoriaus vardą ir 
pavardę, kontaktinę informaciją, nuotraukos pavadinimą. Dar būtų įdomu sužinoti apie 
autorių ką nors daugiau: kur gyvena, ką veikia, kuo domisi ir t. t. Nuotaikingiausias nuo-
traukas publikuosime ir nugalėtojus paskelbsime 3-iame žurnalo „Viltis“ numeryje. 
Dėmesio! Dar sykį prašome mielų autorių pateikti leidimą publikuoti jas mūsų žurnale 
ir garantuoti, kad nuotraukose esantys asmenys tam neprieštarauja.

ŽURNALO RENGĖJAI

PRIZAI!

edukacinių programų vadovais institucijose, teikiančiose sociokul-
tūrines paslaugas: kultūros centruose, profesionalaus meno įstai-
gose, dienos centruose vaikams ir jaunimui, daugiafunkciniuose 
bendruomenių centruose, kultūros industrijų kūrėjais, ar renginių 
ir projektų organizatoriais multikultūrinėje aplinkoje (studentų 
nuomonę apie šią programą galite pažiūrėti jų sukurtame video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bdjWjtPbf4E).

Noriu trumpai pasidalyti neįgalaus žmogaus užimtumo koky-
bės apibūdinimu mokslinėje literatūroje. Sociokultūrinio darbo 
tikslas – siekti individų, grupių, organizacijų ar bendruomenės kul-
tūrinio ir visuomeninio veiklumo, padėti žmonėms prasmingai pla-
nuoti savo laisvalaikį ar organizuoti kasdienę kultūrinę veiklą. Me-
todiškai teisingai organizuota sociokultūrine veikla galima keisti 
žmonių požiūrį, vertybines nuostatas ir savivertę, mažinti diskri-
minaciją ir socialinę neteisybę, įgalinti  išreikšti individualų poten-
cialą, saugoti socialines ir kultūrines vertybes, puoselėti bendruo-
meniškumo jausmą ir jaustis visuomenės dalimi. Meninė kultūrinė 
veikla neįgaliam žmogui yra užuovėja ir tuo pačiu niša, neretai tam-
panti vienintele proga pasireikšti viešumoje, bendrauti su kitais 
neformalioje aplinkoje, laisvai reikšti savo mintis, skleistis kūrybiš-
kai, t. y. siekti pozityvios socializacijos kiekvieno iš jų gyvenime.

Darbas pasižymi didele veiklos sričių  įvairove, kurią galima su-
skirstyti į tokias sutelkties sritis:
• Rekreacinė veikla (poilsis ir laisvalaikis). Labiausiai mato-

ma sritis (tai šventės, žaidybinė, sportinė ir organizacinė veikla, 
stovyklos ir visokių rūšių masinių švenčių renginiai). 

• Švietimas ir auklėjimas. Švietėjiška veikla, organizuojama 
bendruomenėse, mažinanti neįgaliojo socialinę atskirtį (pro-
jektai, pagalbos ir gerumo akcijos; tėvų švietimas; bendruome-
nių forumai). 

• Menas ir kultūra. Meninės (muzikinės, draminės, dailės, ke-
ramikos ir kt.) praktikos metu įgyjama socialinė patirtis – žmo-
nių bendrumo jausmas, bendradarbiavimo kultūra, tolerancija 
kitoms socialinėms grupėms. 

• Bendruomenės kūrimas. Socialinis ir kultūrinis kontekstai 
yra glaudžiai vienas su kitu susiję, vienas kitą papildantys. Soci-
alumas yra sąlyga, suteikianti galimybių žmonėms sąveikauti, o 
kultūra tą sąveiką stiprina ir įprasmina. 
Prasmingai organizuota rekreacinė ar meninė veikla kartu su 

negalią turinčiu žmogumi padeda užmegzti ir plėtoti tarpusavio 
santykius (komunikacinė funkcija), meninis kūrybinis darbas ugdo ir 
formuoja neįgalų žmogų (auklėjamoji funkcija), kūrybinis procesas 
teikia malonumą ir džiaugsmą (hedonistinė funkcija). Kūrybinio 
proceso metu sukurti darbai perteikia grožį (estetinė funkcija), o 
renginiai dienos centruose, parodų lankymas, išvykos, ekskursijos 

ar kitos veiklos teikia naujų žinių (pažintinė funkcija). Tad šios ži-
nios ypač praverčia tiems, kurie ateina dirbti tiesioginį socialinį 
darbą su neįgaliais žmonėmis, o ne su šalpomis ar išmokomis.

Siekdamas ugdyti bendruomeniškumo jausmus ir pačią bendra-
vimo kultūrą, socialinis darbuotojas bendruomenėje negali atsiri-
boti nuo kultūrinės veiklos, jis turi įgyti žinių apie kultūros verty-
bes ir gebėti derinti tai su neįgalaus žmogaus ir jo šeimos socialinės 
gerovės siekimu. Neįgaliųjų bendruomenė – tai pirmiausia tarpusa-
vio priklausomybė, bendri tikslai, veikla ir vienijanti dvasia. Ben-
druomenės kūrimo pradžia, pasak „Arkos“ bendruomenės įkūrėjo 
Žano Vanjė (Jean Vanier), yra atleidimas, o pabaiga – šventimas. 
Šventė – tai pati tobuliausia atleidimo forma, nes tuomet pamiršta-
mi socialiniai vaidmenys ir etiketės, meninėje veikloje visi tampa 
muzikantais, artistais ar dailininkais. Meninės veiklos tikslas – 
puo selėti individualumą, saviraiškos galimybes, padėti bendrauti 
su žmonėmis ir suprasti jų jausmus, mintis, išgyvenimus, mokyti 
vertinti kitų žmonių savitumą. 

Pageidautina, kad kiekvienas taptų aktyviu šventės dalyviu, 
kad kiekvienas pagal savo galimybes dalyvautų ją kuriant. Kultūri-
nės raiškos stebėjimas, jos kūrimas ugdo žmoniškumą, diegia mo-
ralės ir etikos normas, padeda suvokti aplinkinio pasaulio proble-
mas ir gyvenimo reiškinius. Tad socialiniam darbuotojui ar bet ku-
riam kitam savanoriui, dirbančiam su neįgaliu žmogumi, reikėtų 
išmokti pasinaudoti kiekviena švente, kad sakomas žodis, meni-
niai, kiti estetizuoti reiškiniai kiekvienam šventės dalyviui suteiktų 
meilės ir vilties. 

Pabaigai. Pamąstykime, ko mums šiandien norisi labiau – 
„duonos“ ar „žaidimų“. Klausimas retorinis, nes REIKIA abiejų. Ži-
nau, kaip sudėtinga praktiškai pasirūpinti savo laisvalaikiu ir kas-
dienėmis šventėmis. Tačiau Šventė – tai puikus būdas neįgalaus 
žmogaus ir jo šeimos savivertei kelti: nebejausti graužaties ir kaltės 
jausmo dėl savo kitoniškumo, dėl to, kad nespėjame priimti nuolat 
plūstančios informacijos, žengti koja kojon su technologinėmis 
naujovėmis. Mes tampame atsparesni visuomenės stereotipinio 
mąstymo apraiškoms, pokyčiams ar materialioms problemoms. 

P. S. Pasiūlymas. Kviečiu aktyvų jaunimą, jaučiantį prasmę 
ir altruistinį malonumą kitam žmogui organizuoti šventę, turintį 
meninių gebėjimų (bet nebūtinai), rinktis studijas Mykolo Romerio 
universitete. Čia, Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socia-
linio darbo institute, vykdoma „Laisvalaikio ir pramogų edukacijos“ 
bakalauro studijų programa, ruošianti laisvalaikio organizatorius 
darbui su įvairiomis socialinėmis grupėmis ar jaunimu (taip pat 
ir neįgaliu). Jei susidomėjote, atsidarykite informaciją tinklapyje: 
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/socialiniu_technolo-
giju_fakultetas/studijos/bakalauro-studijos/laisvalaikio-ir-pramogu-
edukacija.php arba rašykite tiesiogiai man: el. p. jautre@mruni.eu

JAUTRĖ RAMUTĖ ŠINKŪNIENĖ
Mykolo Romerio universiteto docentė, 

neįgalios Kamilės (28 metų) mama
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Visą Lietuvą supurtė politinių partijų ir 
jų vadovų elgesys, dar labiau sumažėjo pa
sitikėjimas ne tik politinėmis partijomis, 
bet ir valdininkais. Sunku suprasti kai ku
rių ministerijų pastangas, kad juos delega
vusios partijos nariai gautų kuo daugiau 
pavaldžių įstaigų vadovų postų. O tų naujai 
iškeptų direktorių kompetencija, patirtis, 
moralinės savybės, gebėjimas dorai tarnau
ti silpnesniajam visai nesvarbios. 

Per pastaruosius ketverius metus mūsų 
valdžios vyrai ir moterys padarė stulbinan
čią „pažangą“: tai, kas buvo kuriama dešim
tmečiais, vienu parašu buvo sustabdoma. 
Tapo visiška norma atvirai, nesigėdijant 
sakyti netiesą. Vienaip teigiama viešai, o 
sprendimai priimami kitokie. Naudingi 
vienai ar kitai politinei grupei. Kaip labai 
negražų pavyzdį pateiksiu pradėtą įgyven
dinti socialinės globos įstaigų pertvarkos 
planą. 

labai tam ruošėsi: važinėjome po savivaldy
bes, kalbėjomės su vietos politikais ir spe
cialistais, tarėmės, kaip organizuosime mi
nėtus bandomuosius projektus. Dabar da
rosi aišku, kad atlikti darbai tebuvo pinigų 
ir laiko švaistymas, nes iki šiol konkursai 
nepaskelbti, ir aš labai abejoju, ar Europos 
kirtos piniginės paramos lėšos bus naudo
jamos kaip planuota iš pradžių.

Yra daug požymių, kad laukiamų poky
čių ir veiklos nebus. Kaip ilgėjo eilės į vals
tybines socialinės globos įstaigas, taip ir il
gės, nes labai panašu, kad patiems valdžiaž
mogiams tokia padėtis patogesnė. Juk jeigu 
žmonės iš tiesų taps laisvais, saugiais, 
oriais, juos bus sunkiau valdyti ir tramdyti. 
Tegul dar pakenčia. Na, o mes tuo metu pa
sitvarkysime kaip mums geriau.

Kad valdžia pirmiausia dirba sau, paro
dė dar vienas įvykis. Kaip žinia, ratifikavu
si Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių kon
venciją, Lietuva turėjo pateikti tarpinę 
ataskaitą JT Neįgaliųjų teisių komitetui. 
Valstybės pateiktoje ataskaitoje buvo išvar
dyta daugybė teisės aktų, bet nieko nepa
sakyta nei apie jų įgyvendinimą, nei apie 
priemones ir lėšas socialinei atskirčiai ma
žinti. Grupė Lietuvos nevyriausybinių neį
galiųjų organizacijų labai pasipiktino minė
tos ataskaitos turiniu ir nutarė rengti alter
natyvią ataskaitą JT Neįgaliųjų teisių ko
mitetui. Tokia praktika yra visiškai įprasta 
demokratinėse valstybėse ir paprastai re
miama iš valstybės biudžeto lėšų. 

Deja, mes negavome jokios finansinės 
paramos nei atskaitos parengimui, nei ke
lionei į Ženevą. Keletą mėnesių prieš išvy
kimą iniciavome susitikimus su įvairiomis 
ministerijomis norėdami pristatyti šešėli
nę ataskaitą ir argumentuoti išsakytą kriti

ką. Deja, susitikimai būdavo labai forma
lūs, o dažnai išvis neįvykdavo, tad mūsų 
nuomonė vis labiau panašėjo į balsą tyruo
se. Daug ir įvairiais lygiais kėlėme klausimą 
dėl tinkamos Konvencijos stebėsenos ir 
įgyvendinimo kontrolės. Bet vyriausybės 
nutarimu buvo sukurtas labai efektyvus 
NESTEBĖSENOS mechanizmas, viskas bu
vo daroma tik popierizmui, nevyriausybi
nės neįgaliųjų organizacijos buvo faktiškai 
išstumtos iš visų strateginių sprendimų 
priėmimo procesų. 

2016-ŲJŲ PAVASARIS BUVO 
VĖLYVAS, BET GAIVUS
Nenumaldomai bėgant laikui ramią žiemą pamažu keitė santūrus 
pavasaris. Labai ilgai žydėjo pirmosios gėlės, nuostabiu sodų baltumu 
gėrėjomės bemaž pora savaičių. Paskui jį pakeitė žaluma ir ilgesingas 
šiltų vasaros vakarų, purpurinių saulėlydžių ir pirmųjų žemuogių 
laukimas... Gamta tvarkosi išmoningai, be labai radikalių pokyčių. 
Žmonės, deja, kitaip. Liūdindami vieni kitus ir elgesiu, ir tarpusavio 
santykiais, ir atsakomybės už netinkamus sprendimus stoka, ir 
nepasitikėjimu...

Per pastaruosius ketverius 
metus mūsų valdžios vyrai ir 
moterys padarė stulbinančią 
„pažangą“: tai, kas buvo 
kuriama dešimtmečiais, vienu 
parašu buvo sustabdoma. Tapo 
visiška norma atvirai, 
nesigėdijant sakyti netiesą.

Bet vyriausybės nutarimu buvo 
sukurtas labai efektyvus 
NESTEBĖSENOS 
mechanizmas, viskas buvo 
daroma tik popierizmui, 
nevyriausybinės neįgaliųjų 
organizacijos buvo faktiškai 
išstumtos iš visų strateginių 
sprendimų priėmimo procesų.

Dar praeitų metų pabaigoje, o vėliau
siai šių metų pradžioje turėjo būti paskelbti 
konkursai bendruomeninių paslaugų, kaip 
alternatyvos institucinei globai, bando
mieji projektai. Mūsų organizacija taip pat 

Balandžio pradžioje Lietuvos valsty
binė delegacija, vadovaujama Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedins
kienės, ir nevyriausybinių neįgaliųjų orga
nizacijų deleguoti atstovai, vadovaujami 
Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentės 
D.  Juodkaitės, buvo pakviesti į JT Neįga
liųjų teisių komitetą atsiskaityti už atliktus 
darbus dėl neįgaliųjų teisinės ir socialinės 
padėties. Valstybinę delegaciją sudarė pen
kiolika atstovų iš įvairių Lietuvos valsty
binių institucijų. Jiems talkino Lietuvos 
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ambasadorius Šveicarijoje, buvo teikiamos 
vertimo į ir iš anglų kalbos paslaugos. Mū
sų delegaciją sudarė penki atstovai, dir
bome anglų kalba, mums talkino Europos 
neįgaliųjų forumo nariai. 

komendacijomis Lietuvos valstybei. Į kai 
kurias iš jų, ypač dėl stebėsenos ir nepri
klausomo kontrolės mechanizmo ir nepri
klausomos struktūros sukūrimo, turi būti 
atsižvelgta per dvylika mėnesių nuo prane
šimo dienos. Belieka dar kartą naiviai tikė
tis, kad valstybės tarnautojai kada nors 
pradės dirbti valstybės žmonėms, o ne savo 
ministerijų vadovams.

Tebesitęsia istorija dėl Vaikų ligoninės, 
viešosios įstaigos Vilniaus universiteto li
goninės Santariškių klinikų filialas Vaiko 
raidos centro patalpų. Šis centras iki šiol 
išskaidytas, specialistams labai sunku dirb
ti dėl netinkamų sąlygų, tėvams tenka 6–8 
mėnesius laukti eilėse. O ką reiškia mėnuo 
ar du ankstyvuoju vaiko raidos tarpsniu ži
nome visi. Juk kiekviena uždelsta diena ar 
savaitė gali labai skaudžiai atsiliepti ateity
je. Prarastas laikas ir galimybės dažnai virs
ta nepataisomomis raidos sutrikimų pa
sek mėmis. Belieka ir vėl viltingai tikėtis, 

LAIKAS BĖGA LABAI GREITAI.

ŽIEMĄ PAKEITĖ PAVASARIS.

PO PAVASARIO ATĖJO VASARA.

GAMTA MOKA TINKAMAI TVARKYTIS.

ŽMONĖMS TAI SEKASI SUNKIAU.

JIE LIŪDINA VIENI KITUS.

NEMOKA DALYTIS ATSAKOMYBE.

UŽJAUSTI, PADĖTI.

LIETUVOJE POLITINES PARTIJAS KREČIA SKANDALAI.

TODĖL SUMAŽĖJO ŽMONIŲ PASITIKĖJIMAS JOMIS.

TAIP PAT IR VALDININKAIS.

VADOVŲ POSTAI DALIJAMI PARTIJŲ ATSTOVAMS.

NEATSIŽVELGIAMA Į ŽINIAS IR PATIRTĮ.

TAIP PAT Į GEBĖJIMĄ DIRBTI SILPNESNIŲJŲ GEROVEI.

PER KETVERIUS METUS VALDŽIA PASIKEITĖ  
Į BLOGĄ PUSĘ.

JI NESIGĖDIJA SAKYTI NETIESOS.

NEVYKDO SAVO PAŽADŲ.

PRIIMA SPRENDIMUS, NAUDINGUS  
POLITINĖMS GRUPĖMS.

PUIKUS PAVYZDYS – GLOBOS ĮSTAIGŲ 
PERTVARKYMAS.

LAIKU NEBUVO PASKELBTI KONKURSAI 
BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PROJEKTAMS.

NORS „VILTIS“ TAM LABAI RUOŠĖSI.

VAŽINĖJO PO SAVIVALDYBES.

KALBĖJOSI SU VIETOS POLITIKAIS IR SPECIALISTAIS.

YRA DAUG POŽYMIŲ, KAD NEĮGALIEJI NEGAUS  
TINKAMOS PAGALBOS.

EILĖS Į VALSTYBINES GLOBOS ĮSTAIGAS  
TOLIAU ILGĖJA.

VALDŽIA TAI ŽINO, BET NIEKO NEDARO.

JI NENORI, KAD NEĮGALIEJI GYVENTŲ LAISVAI IR 
SAUGIAI.

NES TADA BUS SUNKU JUOS VALDYTI.

VALDŽIOS SAVANAUDIŠKUMĄ PATVRITINA JOS 
VEIKSMAI.

NESENIAI LIETUVA TURĖJO ATSISKAITYTI DĖL 
JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
KONVENCIJOS.

TAI TARPTAUTINIS SUSITARIMAS, KURĮ REIKIA 
VYKDYTI.

ATASKAITOJE IŠVARDYTI DOKUMENTAI, BET NE 
DARBAI.

NEAIŠKU, KAIP IR KOKIOMIS LĖŠOMIS GERINAMA  
NEĮGALIŲJŲ PADĖTIS.

2016-ŲJŲ PAVASARIS BUVO VĖLYVAS, BET GAIVUS

kad vyriausybės vadovas, sveikatos apsau
gos ministras ir kiti valstybės tarnautojai 
garbingai laikysis duoto žodžio. Norėdami 
jiems priminti pažadus Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai V. Kudirkos aikštėje suren
gėme padėkos akciją ir pažadėjome, kad 
rudenį, jeigu reikės, rinksimės jau su gero
kai didesne bendraminčių minia priminti 
valdžios įsipareigojimų mums.

Štai ir atėjo tikroji vasara, tad labai, la
bai laukiu naujų susitikimų, įspūdžių iš 
stovyklų, savanorių ir draugų.

Linkiu visiems ir visoms gerai pailsėti, 
iki valiai atsidžiaugti saule, šiluma, miškų 
ir laukų grožiu, gamtos duotais vaisiais ir 
kitomis gėrybėmis. Linkiu šilumos ir vie
nybės tarpusavio santykiuose, supratimo 
ir susikalbėjimo vietinėse bendruomenėse. 
O dar stiprios fizinės ir dvasinės sveikatos.

DANA MIGALIOVA
„Vilties“ asociacijos vadovė

Džiugu, kad mūsų siūlomos 
veiklos ir nedelstini sprendimai 
dėl Konvencijos įgyvendinimo 
Lietuvoje visiškai sutapo su JT 
Neįgaliųjų teisių komiteto 
pateiktomis rekomendacijomis 
Lietuvos valstybei.

Džiugu, kad mūsų siūlomos veiklos ir 
nedelstini sprendimai dėl Konvencijos įgy
vendinimo Lietuvoje visiškai sutapo su JT 
Neįgaliųjų teisių komiteto pateiktomis re
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TODĖL NEĮGALIESIEMS ATSTOVAUJANČIOS 
ORGANIZACIJOS PATEIKĖ SAVO NEPRIKLAUSOMĄ 
ATASKAITĄ.

TOKIA PRAKTIKA PAPLITUSI KITOSE ŠALYSE.

JOSE ATASKAITOS RENGIMĄ APMOKA VALSTYBĖ.

LIETUVOJE FINANSINĖ PARAMA NEBUVO SUTEIKTA.

BET ATASKAITA VIS TIEK BUVO PARENGTA.

ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI PRISTATĖ JĄ ŽENEVOJE.

IŠ PRADŽIŲ ATASKAITĄ MĖGINTA PRISTATYTI 
LIETUVOS ATSAKINGOMS MINISTERIJOMS.

BET ATASKAITA JŲ NEDOMINO.

TARPTAUTINIO SUSITARIMO DĖL NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
STEBĖSENA BUVO VYKDOMA PRASTAI.

MINISTERIJOMS RŪPĖJO TIK POPIERIZMAS.

NEĮGALIESIEMS ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS 
ATASKAITĄ PRISTATĖ ŠVEICARIJOS SOSTINĖJE 
ŽENEVOJE.

TEN PAT, KUR BUVO PRISTATYTA IR OFICIALI 
ATASKAITA.

MŪSŲ ATASKAITAI IR PASIŪLYMAMS BUVO PRITARTA.

LIETUVOS VALSTYBĖ ĮPAREIGOTA Į JUOS 
ATSIŽVELGTI.

PER DVYLIKA MĖNESIŲ JI TURI PAGERINTI PADĖTĮ.

BELIEKA TIKĖTIS, KAD TAI BUS PADARYTA. 

LABAI SVARBU, KAD VALDININKAMS RŪPĖTŲ 
NEĮGALIEJI.

KAD RŪPESTIS BŪTŲ NE APSIMESTINIS, O TIKRAS.

LAIKAS IŠSPRĘSTI VAIKO RAIDOS CENTRO PROBLEMĄ.

TAI NEĮGALIŲ VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGA.

JOS PATALPOS NETINKAMOS DARBUI.

TODĖL NUKENČIA PASLAUGŲ KOKYBĖ.

NEĮGALIŲ VAIKŲ TĖVAMS TENKA LAUKTI EILĖSE.

DĖL PRARASTO LAIKO SUNKĖJA VAIKŲ NEGALIA.

VYRIAUSYBĖ PAŽADĖJO PAKEISTI PADĖTĮ.

SUTEIKTI CENTRUI NAUJAS PATALPAS.

TARPTAUTINĘ VAIKŲ GYNIMO DIENĄ „VILTIES“ 
ATSTOVAI SUSIRINKO PRIE VYRIAUSYBĖS RŪMŲ.

JIE DĖKOJO UŽ GERĄ SPRENDIMĄ.

IR ŽADĖJO PRIREIKUS RUDENĮ APIE JĮ PRIMINTI.

SURENGTI DAR DIDESNĮ MITINGĄ.

ATĖJO TIKROJI VASARA.

PRIEŠ AKIS DAUG SUSITIKIMŲ STOVYKLOSE.

„VILTIES“ PIRMININKĖ LABAI JŲ LAUKIA.

JI LINKI VISIEMS DAUG ĮSPŪDŽIŲ IR NAUJŲ PAŽINČIŲ.

DŽIAUKTIS SAULE, ŠILUMA, GAMTOS GROŽIU.

SKANAUTI UOGŲ, VAISIŲ IR KITŲ GĖRYBIŲ.

BŪTI SVEIKIEMS IR LINKSMIEMS.

Pradėjau kurti 9oje klasėje, kai man 
buvo 17 metų. Pirmąjį eilėraštį skyriau ru
deniui, gal todėl šis metų laikas man bran
gus dar ir šiandien. Poezija kelia man nesu

EILĖRAŠČIAI APIE 
RUDENĮ IR SAVE
Esu Eglė Baranauskaitė, man 27 metai. Gyvenu Palangoje. Nuo gimimo 
daug laiko tekdavo praleisti Druskininkų sanatorijoje ,,Saulutė“. Kai 
man sukako treji metukai, pradėjau lankyti vaikų darželį Kretingoje, o 
kai atsirado speciali grupė Palangos darželyje, nebereikėjo kasdien 
važinėti tokio kelio. Mokiausi Palangos pradinėje mokykloje, o vėliau 
neįgaliesiems pritaikė Baltijos vidurinę mokyklą, tai ją ir lankiau iki 21 
metų. O dabar lankau dienos užimtumo centrą. 

prantamus pojūčius, išplaukiančius iš pa
čių sielos gelmių, kuriems bandau rasti 
apibūdinimą. Rašau apie tai, ką išgyvenu, 
kas mane stipriai sukrečia. Eilėraštį turiu 

subrandinti kaip vyną, todėl iki jo gimimo 
kartais praeina net pusė metų.

Mama ir užimtumo centro darbuotojai 
padeda man užrašyti eilėraščius. Pati nega
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liu rašyti ranka (dėl cerebrinio paralyžiaus), rašau tik kompiuteriu su 
specialia pele. Man sunku vienu metu dėlioti mintis ir rašyti, todėl 
kreipiuosi pagalbos į kitus. Pavyzdžiui, darbuotojus, kurie supranta 
mano kalbą. O kai jaudinuosi, tampa dar sunkiau artikuliuoti.

Man svarbu, kad būčiau išgirsta, kad mano eilėraščiai nedulkė
tų. Kūryba bandau atkreipti į save dėmesį: parodyti, kad aš esu ir 
galiu šį tą padaryti visuomenės labui. Kai pradėjau kurti, turėjau 

įrodinėti, kad tai mano pačios, o ne mamos mintys. Taigi, eilėraščiai 
savotiškas būdas susipažinti su manimi, pažinti mane. Turiu svajo
nę, kad kuris nors eilėraštis kada nors taps daina. 

Mokykloje parašytų eilėraščių knygelę padėjo išleisti moterų 
Lions klubas 2009 metais. Kelis naujesnius eilėraščius publikavo 
laikraščiai ,,Bičiulystė“ ,,Vakarinė Palanga“, interneto puslapis 
,,Meno bangos“.

P. S. Mano pirmasis eilėraštis

RUDUO
ŽEMĖ PRADEDA SAVO ŠOKĮ
SU DIEVO KŪRINIAIS.
O VAISIŲ DAVĖJAI
STOVI NUSIMINĘ,
JŲ AŠAROS – LIETAUS LAŠAI.

NUO MEDŽIŲ NUSKRENDA
JŲ KŪRINIAI,
O VIENAS LAPAS UŽKLOJA
MAN PEČIUS.
ŠILKINIS VĖJAS PALIEČIA 
SAVO SPARNAIS,
ĮPUČIA ŠILUMOS Į ŽMONIŲ
SIELAS.

PRAREGĖJIMAS
UGNIES LIEŽUVIAI NUPIEŠIA VILTIES ANGELĄ
MANO FANTAZIJA TOLIAU NEI REALYBĖ
VEDA PIRŠTAI ATEITIES LINK
BET VORATINKLIAI LAIKO 
SUGNIAUŽĘ SAVYJE APMAUDĄ

AKLAS ŽMOGUS EINA PER GYVENIMĄ ŠIRDIMI
LINK TEISYBĖS
IR ATSIMUŠA Į ABEJINGUMĄ
TIK GRAŽIOS MINTYS
GALI IŠGELBĖTI NUO VIENATVĖS

ŠOKIS GAMTOJE SUGRĄŽINA PUSIAUSVYRĄ
MUZIKOS GARSAI PRIMENA TYRĄ ATĖJIMĄ
Į ŽEMĘ...

SIŪLOME JUMS SUSIPAŽINTI SU EGLĖS BARANAUSKAITĖS 
KŪRYBA.

MERGINA RAŠO EILĖRAŠČIUS NUO SEPTYNIOLIKOS 
METŲ.

DABAR EGLEI DVIDEŠIMT SEPTYNERI METAI.

EGLĖ GYVENA PALANGOJE.

NUO VAIKYSTĖS SERGA CEREBRINIU PARALYŽIUMI.

JI LANKĖ SPECIALIĄ VAIKŲ DARŽELIO GRUPĘ.

PASKUI PRADINĘ IR NEĮGALIESIEMS PRITAIKYTĄ 
VIDURINĘ MOKYKLĄ.

ŠIUO METU LANKO DIENOS UŽIMTUMO CENTRĄ.

PIRMĄJĮ EILĖRAŠTĮ EGLĖ PARAŠĖ APIE RUDENĮ.

ŠIS METŲ LAIKAS JAI LABAI BRANGUS.

EILĖRAŠČIUOSE JI PERTEIKIA SAVO IŠGYVENIMUS.

RAŠO APIE TAI, KAS JAUDINA, STEBINA, SUKREČIA.

EILĖRAŠČIAI GIMSTA IŠ LĖTO.

UŽRAŠYTI EILĖRAŠČIUS PADEDA MAMA IR  
CENTRO DARBUOTOJAI.

PATI RAŠO TIK KOMPIUTERIU SU SPECIALIA PELE.

EGLĖ LABAI NORI, KAD JOS EILĖRAŠČIAI TURĖTŲ 
SKAITYTOJŲ.

IR KUO DAUGIAU.

KURDAMA MERGINA BANDO SULAUKTI  
APLINKINIŲ DĖMESIO.

PARODYTI JIEMS, KOKIA YRA, KUO GYVENA.

TIK PRADĖJUSI KURTI TURĖJO ĮRODINĖTI,  
KAD TAI JOS PAČIOS, O NE MAMOS MINTYS.

EGLĖ SVAJOJA, KAD JOS EILĖRAŠČIAI VIRSTŲ DAINOMIS.

2009 METAIS PASIRODĖ PIRMOJI EGLĖS  
EILĖRAŠČIŲ KNYGELĖ.

NAUJESNIUS EILĖRAŠČIUS IŠSPAUSDINO  
KELI LAIKRAŠČIAI.

MIELIEJI, JEIGU IR JŪS KAIP EGLĖ KURIATE, 
PASIDALYKITE SAVO KŪRYBA SU MUMIS. 

EILĖRAŠČIAI APIE 
RUDENĮ IR SAVE

ARTUMA
VAIKYSTĖS PĖDUTĖMIS
BRENDU PER NUOTRUPAS
LINK SAVO GIMTINĖS
ATMINTYJE MANO ŽEMĖS ŠIRDIS
PUŠIS MENA PASLAPTĮ
ŽUVĖDROS ANT MĖLYNOS BANGOS
KRYKŠTAUJA SAULĖLYDŽIO PEIZAŽE
SUAUGAU
IŠSKRENDU MINTIMIS
KUR YRA DAUGIAU GYVENIMO.
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Vaiko, suaugusiojo ar seno 
žmogaus negalia yra šansas 
kitiems žmonėms ir visuomenei 
priimti savo pačių 
pažeidžiamumą, priminti 
esminį kiekvieno žmogaus 
poreikį būti priimtam ir 
gerbiamam ne už savo 
pasiekimus, bet tiesiog už tai, 
kad esi.

Profesorius Jonas Ruškus

Kaip žiūrėti į neįgaliuosius?
Vaiko, suaugusiojo ar seno žmogaus 

negalia yra šansas kitiems žmonėms ir vi
suomenei priimti savo pačių pažeidžiamu
mą, priminti esminį kiekvieno žmogaus 
poreikį būti priimtam ir gerbiamam ne už 
savo pasiekimus, bet tiesiog už tai, kad esi.

Ilgą laiką į neįgaliuosius buvo žiūrima 
kaip į globos, priežiūros ar medicininės ko
rekcijos objektą. Tokio supratimo kažkada 
mokiausi ir aš, defektologijos studentas. 
Studijavome, kaip mokyti ir vertinti neįga
liuosius, apibūdinti juos ne tik medicini
niais terminais, bet ir pagal žeminančias 
pseudomokslines klasifikacijas. Kitaip ta
riant, pagal defektus ir patologijas.

Jei nebūčiau sutikęs į Vilnių atvykusio 
„Arkos“ bendruomenės įkūrėjo Žano Vanjė 
(Jean Vanier), galbūt ir aš šiandien many
čiau, kad neįgalieji neturi socialinės paskir
ties. Bet po šio susitikimo išvykau į „Arkos“ 
bendruomenę ir ten praleidau ketverius 
metus. Tie bendruomeninio gyvenimo me
tai su intelekto ir psichosocialinių negalių 
turinčiais žmonėmis iš esmės pakeitė ma
no suvokimą. Tai, kas buvo defektyvu, kito
niška, neįgalu, tapo mano paties savastimi.

BENDRUOMENĖ – 
GALIMYBĖ ĮVEIKTI 
SUSVETIMĖJIMĄ

Negalios tema liečia ne tik 
neįgaliuosius. Negalia yra visų 
žmonių, visuomenės tema. 
Prancūzijos mokslų akademijos 
narys, geologas Xavier le Pichon, 
yra pasakęs, kad kaip žemės 
stabilumui būtini tektoniniai 
plyšiai, amortizuojantys žemės 
judėjimą, taip visuomenės 
evoliucijai būtini neįgalieji, be 
kurių visuomenė netektų 
galimybės būti žmoniška.

„Arkos“ bendruomenė – viena ryškiau
sių pasaulį pakeitusių iniciatyvų. 1964 m. 
Prancūzijoje, teologijos disertaciją apie lai
mę pagal Aristotelį rašęs Ž. Vanjė nutarė 
filosofinę laimės sampratą įgyvendinti 
praktiškai, pakviesdamas du globos insti
tucijoje gyvenusius psichosocialinę negalią 
turinčius asmenis kurti orumo patirtį na
mų aplinkoje, bendruomenėje.

susitikimas su intelekto ar psichosocialinę 
negalią turinčiu asmeniu.

Kuo bendruomenė skiriasi nuo 
mažos institucijos?
Čia gyvenimo su neįgaliaisiais patirtį 

įgiję žmonės keičiasi patys, o negalią turin
čiojo orumas atsiskleidžia kaip labai reali 
žmogaus būties esmė. „Arkos“ bendruome
nė keičia visus žmones, čia pabuvę išeina 
trokšdami kurti jautrią ir žmonišką visuo
menę. Bendruomeninė patirtis, bendri įvy
kiai, draugystės santykis ugdo žmonių so
cialinį jautrumą, gebėjimą atpažinti kitų 
žmonių pažeidžiamumą, suprasti diskrimi
naciją ir jausti pareigą atkurti lygias teises.

Gyvenimas bendruomenėje yra namų 
aplinkos kūrimas. O buvimas savo namuo
se – visaverčio oraus gyvenimo pagrindas. 
Čia drauge dalijamasi atsakomybėmis ga
minant maistą, tvarkant namus, planuo
jant savo kambarį ir bendras erdves. Čia 
nėra specialistų ir globotinių, čia yra didelė 
šeima. Tai būtų galima natūralios kasdie
nybės pedagogika, kai dalijamasi bendro 
gyvenimo džiaugsmais ir sunkumais, taip 
visiems bręstant santykyje.

Bendruomenėje tikima žmogumi, jo 
augimo galimybėmis. Intelekto ar psicho
socialinę negalią turintiems žmonėms su
daromos galimybės gyventi savarankišką 
gyvenimą. Žmonės patys renkasi, kaip ir su 
kuo gyventi, kokius darbus dirbti, kur atos
togauti. Negalios neturintieji, susitikę su 
neįgaliaisiais, atranda savo žmogiškąją pri
gimtį. Čia visi dalyvauja priimant bendrus 
sprendimus, planuojant ateitį. Bendruo
menė nėra uždara vieta, ar maža instituci
ja. Bendruomenę nuo mažos institucijos 
skiria tai, kad čia kuriama namų aplinka, 
natūralus gyvenimo ritmas.

Namai – asmeniška, intymi ir unikali 
kiekvieno žmogaus dalis. Daugeliui, tai – 

Bendruomenė greitai augo, nes žmonės 
iš visų pasaulio kraštų norėjo naujai pažin
ti neįgaliuosius, prisidėti prie bendruome
nės veiklos. Šiuo metu veikia 149 bendruo
menės 39 pasaulio šalyse. Dvi jau ir Lietu
voje – „Betzata“ Čekoniškėse prie Vilniaus 
ir Kauno „Arkos“ bendruomenė.

Kodėl „Arkos“ bendruomenės yra to
kios unikalios, kaip magnetas traukiančios 
neįgaliuosius, prasmės ieškantį jaunimą ir 
patyrusius specialistus? Kartais manoma, 
kad ši bendruomenė skirta neįgaliesiems, 
kad tai socialines paslaugas teikianti insti
tucija. Tačiau „Arka“ liudija, kad bendruo
menė yra daug daugiau nei socialinės pa
slaugos. „Arkos“ bendruomenė yra vieta, 
kur vyksta laimės patirtys ir autentiškas 
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savaime suprantamas dalykas. Deja, nere
tai savaime aiški ir diskriminacinė nuosta
ta, kad intelekto, psichikos ir elgesio sutri
kimų turintys asmenys privalo gyventi 
globos institucijose, bet ne namų aplinko
je, bendruomenėje. Žmogaus apgyvendi
nimas institucijose – ne kas kita, kaip 
žmogaus teisių pažeidimas, nes tai yra at
skirtis nuo visuomenės ir asmens orumo 
neigimas.

Kada prasideda atskirtis nuo 
bendruomenės?
Nuskambėjo ir nutilo viešoje erdvėje 

Švėkšnos specialiojo ugdymo centro, Vieš
vilės vaikų globos namų ir kitų globos ins
titucijų vaikų išnaudojimo, kitų žmogaus 
teisių pažeidimo skandalai. Daugybė tyri
mų Lietuvos ir užsienio institucijose aki
vaizdžiai atskleidė, kad gyvenimas globos 
institucijose pažeidžia čia gyvenančiojo, o 
neretai ir dirbančiojo, žmogiškumą.

įgalieji turi gyventi tarp neįgaliųjų. Tuo pa
čiu stiprinimas ir kitas stereotipas, kad 
negalią turinčių vaikų ir suaugusiųjų buvi
mas greta negalios neturinčiųjų blogina 
pastarųjų gyvenimo (ugdymo, darbo ir 
pan.) kokybę. Vis dar pasitaiko, kad moki
nių tėvai aršiai sukyla prieš pastangas kurti 
humanišką ir socialią mokyklą, jos duris 
atveriant negalią turintiems vaikams.

Tačiau pasaulis keičiasi, o kartu su juo 
ir negalios samprata. Jungtinių Tautų Neį
galiųjų teisių konvencijoje, kurią ratifikavo 
ir Lietuva, negalia apibrėžiama ne kaip 
žmogaus sutrikimas savaime, o kaip sąvei
kos tarp asmens sutrikimų ir socialinės 
aplinkos rezultatas. Žmonės tampa neįga
liais tuomet, kai susiduria su kliūtimis vi
suomenėje. Riedantysis vežimėlyje negali 
patekti į pastatą dėl laiptų ir laiptelių, o 
klausos sutrikimų turintieji negali žiūrėti 
televizijos, nes nėra subtitrų ar vertėjo. Re
gos sutrikimų turintieji negali skaityti kny
gų, nes įgarsintų ar Brailio raštu rašytų 
knygų yra mažai.

Intelekto sutrikimų turintieji negali 
mokytis bendrojo lavinimo mokykloje, nes 
kitų vaikų tėvai nesutinka, kad jie mokytų
si jų vaikų klasėje. Psichosocialinių sutriki
mų turintis asmuo uždaromas į speciali
zuotas įstaigas, nes nėra adekvačios pagal
bos bendruomenėje. Negalią turinčių as
menų atskirtis kelia esminius žmogaus 
teisių klausimus. Prasidėjo judėjimai už 
neįgaliųjų išlaisvinimą iš globos institucijų, 
buvo inicijuota daugybė valstybinio ir pi
lietinio lygmens iniciatyvų, kad neįgalieji 
gyventų bendruomenėse, namų aplinkoje.

Lietuvos Seimas, ratifikavęs Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją 2010 m. 
rugsėjo 17 d., įsipareigojo nuosekliai siekti, 
kad valstybėje nebeliktų negalią turinčius 
asmenis diskriminuojančių globos institu
cijų, o jų vietoje įsikurtų savarankiško gy
venimo namai ir bendruomenės.

Arkos“ bendruomenės patirtis rodo, 
kad tai įmanoma. Tačiau Lietuvoje dar rei

kia nuveikti nemaža darbų, jog tokios ar 
panašios bendruomenės galėtų steigtis ir 
sėkmingai veikti. Globos institucijoms te
bekeliauja didžioji socialinių paslaugų neį
galiesiems lėšų dalis, o bendruomenių fi
nansavimas vyksta tik projektiniu pagrin
du, rėmimas iš savivaldybių labai ribotas. 
Neramu, kad deinstitucionalizacijos pro
grama paskatins globos institucijas trans
formuotis ne į bendruomenes, bet į mažas 
institucijas. Taip atsitiks, jei į deinstitucio
nalizacijos procesą nebus įtraukta pilietinė 
visuomenė, nevyriausybinės organizacijos.

Negalia apibrėžiama ne kaip 
žmogaus sutrikimas savaime, o 
kaip sąveikos tarp asmens 
sutrikimų ir socialinės aplinkos 
rezultatas.

Neramu, kad 
deinstitucionalizacijos 
programa paskatins globos 
institucijas transformuotis ne į 
bendruomenes, bet į mažas 
institucijas. Taip atsitiks, jei į 
deinstitucionalizacijos procesą 
nebus įtraukta pilietinė 
visuomenė, nevyriausybinės 
organizacijos.

Globos institucijose prasideda atskirtis 
nuo bendruomenės, nes neretai čia nėra 
galimybės gyventi, dirbti ir mokytis namų, 
darbo ir ugdymo aplinkoje. Tokiose institu
cijose ribojamas žmogaus privatumas ir 
nuosavybė, kambaryje gyvena keli žmonės, 
aplinka yra nuasmeninta.

Žmonės institucijose gyvena ne todėl, 
kad jie pasirinko čia gyventi, o todėl, kad 
jie buvo ne savo valia sugrupuoti ir apgy
vendinti pagal panašumą – sutrikimą. Taip 
dar labiau įtvirtinamas stereotipas, kad ne

Bendruomenę reikia suprasti kaip susi
tikimo vietą, kur negalią turintieji ir jos 
neturintieji gali susitikti, bendrauti, asme
niškai patirti kito žmogaus orumą. Ben
druomenė yra galimybė atsiverti kitam, 
įveikti stereotipus, susvetimėjimą, kitoniš
kumą, patirti bendrystę ir kurti žmonišką 
visuomenę.

JONAS RUŠKUS
Vytauto Didžiojo universiteto 

profesorius, Jungtinių tautų Neįgaliųjų 
teisių komiteto narys, bendrijos 

„Viltis“ bendramintis ir bendražygis 
nuo pat pirmųjų jos veiklos dienų
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NĘĮGALIEJI TURI RŪPĖTI VISIEMS.

JIE SUTEIKIA APLINKINIAMS GALIMYBĘ  
BŪTI GERESNIEMS.

NUO NEGALIOS NEAPSAUGOTAS NĖ VIENAS ŽMOGUS.

TODĖL KIEKVIENĄ REIKIA GERBTI TOKĮ, KOKS YRA.

NEGALIMA ATSTUMTI ŽMOGAUS DĖL TO, 
KAD JIS SKIRIASI NUO KITŲ.

ANKSČIAU NEGALIĄ MĖGINTA GYDYTI.

Į NEĮGALIUOSIUS ŽIŪRĖTA KAIP Į LIGONIUS.

ŠIO STRAIPSNIO AUTORIUS IRGI BUVO MOKOMAS 
TAIP JUOS VERTINTI.

KOL SUTIKO PRANCŪZĄ ŽANĄ VANJĖ.

ŽANAS VANJĖ ĮKŪRĖ „ARKOS“ BENDRUOMENĘ.

„ARKOS“ BENDRUOMENĖS TIKSLAS – SUTEIKTI 
NEĮGALIESIEMS GALIMYBĘ GYVENTI KAIP NAMUOSE.

STRAIPSNIO AUTORIUS PRALEIDO „ARKOS“ 
BENDRUOMENĖJE KETVERIUS METUS.

JIS PAŽINO NEĮGALIUOSIUS IR PRIĖMĖ JUOS.

ŠIUO METU VEIKIA NET ŠIMTAS KETURIASDEŠIMT 
DEVYNIOS TOKIOS BENDRUOMENĖS TRIDEŠIMT 
DEVYNIOSE ŠALYSE.

DVI IR LIETUVOJE.

„BETZATA“ ČEKONIŠKĖSE PRIE VILNIAUS 
IR KAUNO „ARKOS“ BENDRUOMENĖ.

„ARKOS“ BENDRUOMENĖS LABAI PATRAUKLIOS IR 
NEĮGALIESIEMS, IR SPECIALISTMS, IR SAVANORIAMS.

SĖKMĖS PASLAPTIS – NUOŠIRDUS BENDRAVIMAS.

DRAUGIŠKUMAS SKATINA JAUTRUMĄ, NORĄ SUPRASTI.

TAIP PAT SUTEIKTI NEĮGALIESIEMS LYGIAS TEISES.

GYVENIMAS BENDROMENĖJE PRIMENA  
NAMŲ APLINKĄ.

O SAVI NAMAI – ORAUS GYVENIMO PAGRINDAS.

ČIA VISI DALIJASI ATSAKOMYBE: 
GAMINA VALGĮ, TVARKOSI, PLANUOJA.

TODĖL BENDRUOMENĖ PANAŠI Į DIDELĘ ŠEIMĄ.

DALYDAMIESI PATIRTIMI VISI ĮGYJA  
DAUGIAU PATIRTIES.

„ARKOS“ BENDRUOMENĖJE TIKIMA ŽMOGUMI.

JO TOBULĖJIMO GALIMYBĖMIS.

NEĮGALIESIEMS SUTEIKIAMAS SAVARANKIŠKUMAS.

JIE RENKASI, SU KUO IR KAIP GYVENTI.

KOKIUS DARBUS DIRBTI, KUR ATOSTOGAUTI.

TAIGI BENDRUOMENĖ NUO GLOBOS ĮSTAIGOS  
SKIRIASI TUO, KAD JOJE GYVENAMA  
NATŪRALIU RITMU.

DEJA, VISUOMENĖ LINKUSI ABEJOTI 
NEĮGALIŲJŲ GEBĖJIMU GYVENTI SAVARANKIŠKAI.

TODĖL JIE UŽDAROMI GLOBOS ĮSTAIGOSE.

O TAI YRA NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ PAŽEIDIMAS.

NES JIE ATSKIRIAMI NUO SVEIKŲJŲ.

NESENIAI LIETUVĄ SUKRĖTĖ SKANDALAI  
ŠVĖKŠNOS IR VIEŠVILĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE.

BUVO ATSKLEISTI NEĮGALIŲJŲ IŠNAUDOJIMO ATVEJAI.

TOKIĄ PADĖTĮ LEMIA NEĮGALIŲ ŽMONIŲ NORŲ IR 
PASIRINKIMO NEPAISYMAS.

TOKIU BŪDU STIPRINAMAS KLAIDINGAS POŽIŪRIS, 
KAD NIEĮGALIEJI TURI GYVENTI TIK TARP NEĮGALIŲJŲ.

LAIMEI, PASAULIS KEIČIASI.

O DRAUGE IR POŽIŪRIS Į NEGALIĄ.

VYKDANT TARPTAUTINĮ SUSITARIMĄ, 
REIKIA ŠALINTI NEĮGALIESIEMS IŠKYLANČIAS KLIŪTIS.

SĖDINTIEMS VEŽIMĖLIUOSE BŪTINA  
ĮRENGTI NUOVAŽAS.

NEPRIGIRDINTIEMS REIKIA PRITAIKYTI  
TELEVIZIJOS LAIDAS.

TURINTIEMS REGOS SUTRIKIMŲ REIKIA LEISTI 
DAUGIAU KNYGŲ BRAILIO RAŠTU.

TURINTIEMS INTELEKTO SUTRIKIMŲ REIKIA 
SUDARYTI GALIMYBES MOKYTIS SU VISAIS.

ŠIUO METU LIETUVA IRGI NORI DIRBTI  
NEĮGALIŲJŲ LABUI.

TODĖL VYKDO TARPTAUTINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS.

VIETOJE GLOBOS ĮSTAIGŲ KURIA  
SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUS.

NAMUS, KURIUOSE GYVENAMA KAIP BENDRUOMENĖJE.

TIK BĖDA, KAD TAM STINGA LĖŠŲ.

LABAI RIBOTAI BENDRUOMENES REMIA SAVIVALDYBĖS.

BŪTINA SUTEIKTI DAUGIAU GALIŲ ORGANIZACIJOMS,

ATSTOVAUJANČIOMS NEĮGALIESIEMS.

BENDRUOMENĖ TURI TAPTI VIETA, SUARTINANČIA 
NEĮGALIUOSIUS SU SVEIKAISIAIS.

„ARKOS“ BENDRUOMENĖ ĮRODĖ, KAD TAI ĮMANOMA.

BENDRUOMENĖ – GALIMYBĖ ĮVEIKTI SUSVETIMĖJIMĄ
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VILNIUS „VILTYJE“ –
„VILTIS“ VILNIUJE

Vilniaus ,,Vilties“ mokyklojedaugiafunkciniame centre kiek
vienais metais įvairių veiklų ir renginių metu mokiniai buvo su
pažindinami su Vilniaus miestu, jo įžymiais statiniais ir žmonė
mis, rengiamos išvykos į įdomius Karoliniškių mikrorajono ir Se
namiesčio objektus. O pernai gimė mintis imtis kryptingos visų 
klasių projektinės veiklos, susijusios su Vilniumi. Visos siūlomos 
idėjos buvo siejamos su glaudžiais Vilniaus miesto ir ,,Vilties“ mo
kyklos tarpusavio ryšiais – artimiausia, kiekvienam mokiniui su
vokiama miesto ir mokyklos aplinka. Mano miestas – mano gat
vė, mano namas, šalia mokyklos esantys statiniai. Vilniečiai – 
įvairių profesijų žmonės, o visų pirma – mano mokyklos stalius, 
buhalterė, valytoja ir t. t.

Šio projekto vizija – kryptinga mokyklos administracijos ir vi
sų mokyklos mokytojų veikla (projektinių – meninių ir pažinti
nių, stendų ruošimas mokyklos klasėse ir koridoriuose, tradicinių 
mokyklos švenčių ir išvykų organizavimas), įskaitant įvairias pa
žintines ir menines veiklas, į kurias įtraukiama visa mokyklos 
bendruomenė. 

Projektui apie mokyklą ir miestą sugalvojome pavadinimą – 
,,Vilnius ,,Viltyje“ – ,,Viltis“ Vilniuje“. Pavadinimas, kaip ir visa 
būsima veikla, turėjo pateisinti ir įforminti anksčiau iškeltas idė
jas. Šis projektas turėjo tapti įdomia ir linksma pažintine kelione 
nuo mokiniui suvokiamos artimiausios aplinkos link šiek tiek pri
mirštų ar naujų Vilniaus miesto pažinimo erdvių.

MARIUS STROLIA 
Vyr. mokytojas

VILNIAUS „VILTIES“ MOKYKLOS MOKINIAI  
NORI PAŽINTI SAVO MIESTĄ.

TODĖL JIEMS RENGIAMOS IŠVYKOS Į SENAMIESTĮ IR 
KITUS VILNIAUS RAJONUS.

O PERNAI KILO MINTIS GERIAU PAŽINTI SAVO 
ARTIMIAUSIĄ APLINKĄ:

SAVO GATVĘ, NAMĄ, GRETA MOKYKLOS ESANČIUS 
STATINIUS.

TAIP PAT ĮSIMINTI MOKYKLOS DARBUOTOJUS  
PAGAL PROFESIJAS:

STALIUS, BUHALTERĖ, VALYTOJA IR PANAŠIAI.

MOKINIAI RUOŠĖ PAŽINTINIUS STENDUS.

JUOSE ĮAMŽINO ĮDOMIAUSIAS VILNIAUS VIETAS.
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MES GALIME PUOŠTI VILNIŲ.

NORIMEMES BENDRAUTI IR TURĖTI DRAUGŲ!

Mūsų mokyklosdaugiafunkcinio centro mokiniai nusprendė 
aplankyti ir geriau pažinti toliau nuo mokyklos esančius miesto 
objektus. Vienas iš jų – Vilniaus miesto savivaldybė, kurioje prii
mami aktualūs ir mūsų mokyklai sprendimai. Ekskursijoje į Vil
niaus miesto savivaldybę dalyvavo 10 įvairių klasių skirtingų ge
bėjimų mokinių ir tiek pat juos lydinčių pedagogų. Mo ki
niai„studijavo” savivaldybės fojė Vilniaus maketą, domėjosi me
nininko S. Vaitiekūno iš tūkstančių laikrodžių mechanizmų ir 
diskinių pjūklų sukurta kolona „Chronos“.

Ekskursijos lankytojus pasitiko ir su jais bendravo savivaldy
bės darbuotojai: Švietimo, kultūros ir sporto departamento di
rektorė Eglė Stonkutė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, 

Vienas hektaras Vilniaus... Lietuvos... Tiek turime, kad puoš
tume, puoselėtume. Vienas hektaras – ar tai daug? Mes visi sako
me, kad ne, bet kiekvienas į šį lopinėlį, kuriame gyvuoja ,,Vilties“ 
mokykladaugiafunkcinis centras, įdedame dalelę savęs. Kas 
šluoja kiemą, grėbia lapus, pjauna žolę, kad būtų gera visiems. 
Kas sodina gėles – žydinčias, kvepiančias ir džiuginančias akį, gy
dančias sielą. O kas rūpinasi ir puoselėja savo daržą ir naująjį vai
kų džiaugsmą – šiltnamį. Darže kvepia vaistažolės, prieskoniniai 
augalai, o kur, jei ne šiltnamyje, gali užuosti pomidorus. Kiekvie
na klasė turi savo vyšnią, kurią puošia ir rūpinasi laukdami vaisių, 
o sode rudenį jau sunoksta raudonskruosčiai obuoliai. Bet kaip 
padaryti, kad išėję į kiemą galėtume ne tik uostyti ir grožėtis? Tad 
šį pavasarį savo viename hektare kuriame ir rengiame edukacines 
erdves vaikams: tarp medžių atsirado savitas kalendorius – skai
tytuvai, kuriuos labai pamėgo vaikai, sėdintys neįgaliojo vėžimė
lyje – juk taip smagu, kai gali pats pasiekti ir skaičiuoti. Prie tvo
ros – voro suregztas voratinklis – smulkiosios motorikos lavini
mui – pynimui, o po uosiu judesio korekcijos specialistų kūrinys 
koordinacijai lavinti, visų pamėgtas jau nuo praeito rudens. Šie
met šalia įprasto takelio įrengtas sensorinis kilimėlis tarsi kviečia 
jį išbandyti basomis. Kieme dar kelios erdvės vaikams – vienur 
gali „pasislėpti“, įlindęs į palapinę, kitur išsitiesti margaspalviame 
hamake ir grožėtis saulėje mirgančiais beržo lapais. O jei norisi 
veiklos, galima piešti kreidutėmis ant didžiulių gėlių – lentų arba 
tiesiog ant šaligatvio, rūšiuoti kankorėžius arba kapstytis smėly
je – statyti vaikystės svajonių smėlio pilis. 

Štai ką mes veikiame savo hektare Lietuvos ir kiekvieną pava
sarį nejučiomis kiekvienas sau užduodame klausimą „Ar pas mus 
gražu? Gal galime geriau?“

VILMA STOSIENĖ
Soc. pedagogė 

VILNIAUS „VILTIES“ MOKYLA TURI  
VIENĄ HEKTARĄ ŽEMĖS.

TAI DAUG AR MAŽAI?

MOKINIAI SAKO, KAD NEDAUG.

BET VISIEMS ČIA UŽTENKA DARBO.

VIENI MOKINIAI ŠLUOJA KIEMĄ.

KITI GRĖBIA LAPUS.

TRETI PJAUNA ŽOLĘ.

DAR REIKIA SUSODINTI GĖLES IR DARŽOVES.

KIEKVIENA KLASĖ TURI SAVO VYŠNIĄ.

RUDENĮ SODE NOKSTA OBUOLIAI.

ŠĮ PAVASARĮ MOKINIAI NE TIK DIRBO KIEME.

JIE DAR LAVINO SAVO ĮGŪDŽIUS.

MOKĖSI PAŽINTI TARP MEDŽIŲ ĮRENGTĄ 
KALENDORIŲ.

PYNĖ RAIZGŲ VORATINKLĮ.

VAIKŠČIOJO BASI PER SPECIALŲ KILIMĖLĮ.

KIEME UŽTEKO VIETOS PALAPINEI IR HAMAKUI.

SMĖLIO DĖŽEI IR LENTOMS, ANT KURIŲ GALIMA 
PIEŠTI KREIDELĖMIS.

BELIKO SUGALVOTI, KAS DAR TILPTŲ  
VIENO HEKTARO PLOTO KIEME.

VĖLIAU „VILTIES“ MOKYKLOS MOKINIAI 
NUSPRENDĖ PAŽINTI  
ĮVAIRESNIUS VILNIAUS OBJEKTUS.

IR PRADĖJO NUO VILNIAUS SAVIVALDYBĖS.

JUOS PASITIKO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJAI.

IR PAPASAKOJO, KĄ VEIKIA MIESTO LABUI.
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Mūsų mokiniai kartu su mokytojais padarė artimiausios 
aplinkos – namų stendus. Mokiniai pavaizdavo savo namą, mo
kyk lą, naudodami įvairias meninės išraiškos priemones. Šioje 
veik loje aktyviai dalyvavo ir mokinių tėvai. Jie atsiuntė mokinių 
namų ir jų aplinkos, taip pat artimiausių šeimos narių ir mėgsta
mų veiklų nuotraukas. Šios nuotraukos papuošė, paįvairino ir pa
pildė klasių stendus.

Vyresnių klasių mokiniai susipažino su įvairiomis profesijo
mis. Stendai, kaip meninė edukacinė ekspozicija, buvo pristatyti 
mokyklos bendruomenei.

Kita projekto veikla buvo skirta pažinti savo artimiausią mi
krorajoną ir Vilniaus miestą. Patys mažiausi lankytojai ir pradinių 
klasių mokiniai aplankė Karoliniškių landšaftinį draustinį, Tele
vizijos bokštą. Vyresnių klasių mokiniai vyko į Kairėnų botanikos 
sodą, Sakurų sodą, Pinigų muziejų, Lietuvos kariuomenės Lietu
vos Didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalioną.

Buvo parengti ekskursijų su nuotraukomis ir aprašymais 
stendai, kurie buvo pristatyti mokyklos bendruomenei. Džiugu, 
kad visa bendruomenė aktyviai dalyvavo ekskursijose, skirtose 
geresniam Vilniaus miesto ir jo istorijos pažinimui.

O per baigiamąją mokykloscentro metų šventę visi kilome į 
žygį – pažinti Vilniaus senamiestį, jo pagrindinius architektūri
nius ir landšafto perliukus. Pagal vaikų ir jaunuolių galimybes pa
rinkome tris maršrutus. Pirmo maršruto pradžia – A. Mickevi
čiaus paminklas, antro – S. Moniuškos skveras prie Mokytojų 
namų, trečio, paties ilgiausio – Medininkų vartai.

Po žygio visi susirinkome prie Arkikatedros centrinių vartų, 
ėjome į Šv. Kazimiero koplyčią, pasimeldėme už LIETUVĄ ir VIL
TĮ. Paskui patraukėme į Šv. Kryžiaus Bažnyčią, Seserų Vargdienių 
Vienuolyno kiemą, kur dalijomės maistu ir gerumu.

RASA ULEVIČIŪTĖ
Mokytoja metodininkė 

mūsų mokyklos kuratorė Jūratė Vilkončienė, Švietimo skyriaus 
vyriausioji specialistė Birutė Vaitiekūnienė, mero patarėjas Al
bertas Lakštauskas.

Mokiniai padėkojo Vilniaus miesto savivaldybės atstovams už 
šiltą priėmimą. Kadangi daugelis mokinių neturi verbalinės ko
munikacijos (negali kalbėti) nuoširdų AČIŪ jie išsakė pasitelkę 
alternatyviąją komunikaciją simboliais:

Susitikimo pabaigoje ekskursijos dalyviai ir Vilniaus miesto 
savivaldybės atstovai pasikeitė suvenyrais, paskui 11ojo aukšto 
terasoje nusifotografavo prisiminimui. 

VALERIJA LIAUDANSKIENĖ
Pavaduotoja ugdymui, logopedė-spec. pedagogė ekspertė

NORIMEMES IR GALIME PAŽINTI VILNIŲ

„VILTIES“ MOKYKLOS MOKINIAI  
PADARĖ STENDUS.

ŠIUOSE STENDUOSE PAVAIZDAVO  
ARTIMIAUSIĄ APLINKĄ.

SAVO NAMUS IR MOKYKLĄ.

JIEMS AKTYVIAI PADĖJO TĖVAI.

JIE ATSIUNTĖ REIKIAMAS NUOTRAUKAS.

JOS PAPUOŠĖ VISŲ KLASIŲ STENDUS.

VYRESNI MOKINIAI APLANKĖ DAUG ĮVAIRIŲ 
VILNIAUS VIETŲ.

KAIRĖNŲ BOTANIKOS SODĄ, PINIGŲ MUIEJŲ IR 
KITAS.

MAŽIAUSI GROŽĖJOSI TELEVIZIJOS BOKŠTU.

PASKUI ATĖJO EILĖ VILNIAUS SENAMIESČIUI.

MOKINIAMS BUVO PARINKTI TRYS MARŠRUTAI.

PO ŽYGIO VISI MOKINIAI SUSIRINKO PRIE 
ARKIKATEDROS.

ŠVENTOJO KAZIMIERO KOPLYČIOJE PASIMELDĖ  
UŽ LIETUVĄ IR VILTĮ.

PO EKSKURSIJOS MOKINIAI PADĖKOJO 
ŠEIMININKAMS.

NEGALINTIEJI KALBĖTI TAM PANAUDOJO 
PAVEIKSLĖLIUS.

AČIŪ IR KVIEČIAME ATVYKTI Į MOKYKLĄ.

MOKINIAI IR SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJAI

APSIKEITĖ SUVENYRAIS.

PASKUI VISI KARTU NUSIFOTOGRAFAVO ATMINIMUI.
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DANTUKAI IR NEGALIA

Gydytoja-vaikų odentologė Eglė 
Vitaitė-Tučkienė, kaip buvo 
žadėjusi pirmajame žurnalo 
numeryje, dalijasi savo patirtimi 
apie neįgalių vaikų burnos 
sveikatos problemas. Dar norime 
paraginti, jog naudodamiesi 
puikia proga siųstumėte mums 
savo klausimus šia aktualia tema. 
Taigi, nesnauskite!

Autizmas
Autizmas – vienas sunkiausių smegenų 

raidos sutrikimų, lemiantis kokybinius  so
cialinio bendravimo, komunikacijos ir elge
sio sutrikimus. Simptomai pasireiškia per 
pirmuosius tris gyvenimo metus. Autizmo 
sindromas labiau būdingas berniukams. 
Anksčiau autizmas buvo laikomas retu su
trikimu, bet pastaruoju metu žinoma, kad 
jis pasitaiko dažniau nei diabetas, vėžys, 
spina bifida (vaisiaus stuburo vystymosi de
fektai) ar Dauno sindromas. Vis didėjantis 
įvairių sričių specialistų, mokslininkų ir vi
suomenės susidomėjimas šia sritimi lemia, 
kad autizmo atvejų nustatoma vis daugiau, 
geriau atpažįstami ir tiksliau diagnozuoja
mi sutrikimo simptomai. Lietuvoje atlikto 
tyrimo metu autizmo paplitimas tarp Vil
niaus miesto 7–16 metų vaikų siekė 11,8 
10 000 atvejų (0,12 %). Berniukų ir mer
gaičių santykis buvo 1,9:1.

Vaikai, kuriems diagnozuotas autizmo 
sindromas, panašūs į kitų sutrikusio vysty
mosi grupių bendraamžius. Daugumai šių 
vaikų būdingas sutrikęs intelektas. Todėl 
pirmiausia nustatomas protinis atsiliki
mas. Manoma, kad tik apie 10–11 % vaikų, 
turinčių autizmo sindromą, yra normalaus, 
apie 11 % – ribinio ir apie 80 % – sutrikusio 
intelekto. Kai nėra gretutinių organinės, 
biologinės ar genetinės kilmės vystymosi 
ydų, autistai savo išvaizda nesiskiria nuo 

DANTŲ GYDYMO YPATUMAI 
VAIKAMS, TURINTIEMS AUTIZMO 
TIPO ELGESIO SUTRIKIMŲ

kitų vaikų. Tačiau juos išduoda ryškūs elge
sio ir bendravimo ypatumai. Jie pasižymi 
socialinės sąveikos trūkumu, komunikaci
jos ir vaizduotės sutrikimu, ribotais intere
sais ir aktyvumu. 

Autizmas ir odontologinės 
problemos 
Specifinių burnos ertmės organų pa

žeidimų, tiesiogiai susijusių su autizmo 
sindromu, nėra. Pakenkimo sunkumo 
laipsnis ir klinikinė išraiškai priklauso nuo 
individualaus susirgimo atvejo. Vaikai, tu
rintys autizmo sindromą, sunkiai toleruo
ja odontologinį gydymą, todėl jis dažniau
siai šiems vaikams atliekamas taikant ben
drąją nejautrą arba sedaciją tam tikrais 
medikamentais. 

Dažniausiai minėtiems vaikams pasi
taiko šios problemos:
• įvairūs žalingi įpročiai (dantų grieži

mas, liežuvio čiulpimas, savęs žaloji
mas, nemaistinių produktų valgymas);

• dantų erozijos;
• kserostomija (sausos burnos pojūtis);
• išreikštas pykinimo refleksas.

Ėduonis 
Vaikams, turintiems autizmo sindro

mą, būdinga didesnė ėduonies ir periodon
to ligų grėsmė nei raidos sutrikimų netu
rintiems vaikams. Dėl savo sutrikimo ypa
tumų šie vaikai susiduria su didesnėmis 
problemomis užtikrinant gerą burnos hi
gie ną. Taip pat jie linkę rinktis vienodą 
maistą, dažniausiai minkštus ir saldžius 
maisto produktus. Todėl jiems labai svarbi 
odontologinė profilaktika, siekiant sufor
muoti taisyklingus burnos higienos įpro
čius. Deja, kai kurie pacientai patys negali 
išsivalyti dantų arba turi elgesio problemų. 
Jei vaikui nepatinka dantis valytis vonios 
kambaryje, galima tai atlikti ir savo kamba
ryje arba kitoje vietoje, kurioje jis jaučiasi 
saugiai. Ten galima pakabinti paveiksliukų, 
kaip ir kokia seka rekomenduojama tai da
ryti. Aiški vizualinė instrukcija vaikui, tu

rinčiam autizmo sindromą, padeda prisi
taikyti prie aplinkos ir susitelkti į užduo
ties atlikimą. Šie vaikai lengviau suvokia 
juodai baltus piešinius. Nurodymai turi 
būti labai glausti ir aiškūs. Gydytojas odon
tologas turi kalbėti nedaug, nes kitaip vai
kui bus sunku jį suprasti.

Žalingi įpročiai 
Pacientams, turintiems autizmo sin

dromą, dažniausiai būdingi šie žalingi įpro
čiai: dantų griežimas, liežuvio čiulpimas, 
savęs žalojimas (liežuvio, gleivinės ir lūpų 
kandžiojimas, dantų šalinimas), nemaisti
nių produktų valgymas (rašiklių, žvyro, 
nuorūkų ir pan.).

Šiems vaikams pasireiškia įvairūs miego 
sutrikimai, įskaitant dantų griežimą. Nors 
dantų griežimas gali pasireikšti ir būdravi
mo metu. Griežimas dantimis sukelia dan
tų nudilimus, įvairius periodonto pažeidi
mus ir žandikaulio sąnario skausmą. Paste
bėjus, kad vaikas griežia dantimis, reikėtų 
kreiptis į gydytoja odontologą ir aptarti ga
limybę dėvėti apsauginę dantų kapą.

Liežuvio čiulpimas lemia atviro sąkan
džio formavimąsi ir atskirų dantų padėties 
anomalijas. Apžiūrint liežuvį nematyti iš
reikštų spenelių, pastebimos kraujosruvos, 
lygus blizgantis galiukas.

Save žalojimas apima liežuvio, lūpų ir 
gleivinės kandžiojimą, taip pat priešlaikinį 
dantų netekimą dėl savaiminio jų pašalini
mo. Toks elgesys būdingas, kai autizmo 
sindromą lydi protinis atsilikimas. Tai sa
votiškas būdas pranešti apie patiriamą 
stresą, siekiant atkreipti į save dėmesį. Pas
tebimas ryšys tarp savęs žalojimo ir taktili
nės hipofunkcijos, kai pacientas menkai 
arba išvis nejaučia skausmo.

Kserostomija (sausos burnos 
pojūtis)
Vaikams, turintiems autizmo sindromą, 

būdinga kserostomija, kuri dažniausiai bū
na antrinė dėl medikamentų vartojimo. Sei
lių trūkumas nemažina žalingo rūgščių po
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veikio, todėl dažniau vystosi dantų ėduonis 
ir erozijos. Gydytoją odontologą patartina 
informuoti, kokių vaistų vaikas vartoja.

Autizmas ir odontologinis 
gydymas 
Vaikai, turintys autizmo sindromą, dėl 

šio sutrikimo nulemtų socialinio adaptavi
mosi, verbalinio ir neverbalinio bendravi
mo, taip pat elgesio ypatumų, apsilankymo 
pas odontologą metu patiria daug sunku
mų ir negatyvių emocijų. Mat jiems itin 
svarbi nesikeičianti aplinka: tie patys 
veiksmai turi vykti tuo pačiu metu toje pa
čioje vietoje. Šių pacientų profilaktiniai ap
silankymai turėtų būti reguliarūs, tą pačią 
savaitės dieną, tuo pačiu laiku. O procedū
ros – kuo trumpesnės. Šių vaikų vizitą pas 
odontologą sunkina ir jiems būdinga sen
sorinės integracijos disfunkcija, kuri gali 
apimti regą, klausą, skonį, uoslę, taktilinę, 
vestibulinę ir propriorecepcinę sistemas.

Taktilinė sistema 
Šie vaikai neigiamai reaguoja į prisilieti

mus, ypač prie odos ir burnos ertmės, kuri 
jiems labai jautri sritis. Labai nemėgsta 
dantų pastos pertekliaus burnos ertmėje. 
Dažnai pasižymi stipriai išreikštu pykinimo 
refleksu. Odontologinio gydymo metu re
komenduojama leisti kuo dažniau skalauti 
burną, taip pašalinant pastos perteklių.

Vestibulinė sistema
Vaikai, turintys autizmo sindromą, pa

tiria koordinacijos ir pusiausvyros proble
mų. Jaučia didelę baimę dėl odontologinės 
kėdės atlošimo. Gali stipriai įsikibti į kėdės 
atbrailas, bandyti laikytis už gydytojo 
odontologo arba keisti padėtį kėdėje. Taip 
pat esant vestibulinės sistemos disfunkci
jai gali bijoti didesnės erdvės. Vertėtų pa
prašyti gydytoją odontologą patogiai sure
guliuoti kėdę dar prieš pacientui atsisė
dant, kad būtų išvengta jos atlošimo, nes 
šie pacientai sunkiausiai tai toleruoja.

Rega
Šiems vaikams nepriimtina ryški švie

sa, todėl jie gali aktyviai reaguoti į ją. Taigi 
rekomenduotina uždėti pacientui tamsin
tus akinius. Taip pat jis gali bijoti gydytojo, 
dėvinčio apsauginę veido kaukę. Kadangi 
dėl autizmo sindromo bendraudami jie lin
kę vengti akių kontakto, dažniausiai žvilgs
nį nukreipia į burną, o kai ji uždengta kau
ke, pacientams nebelieka į ką žiūrėti, tad 
tai gali sukelti papildomą diskomfortą.

Klausa
Esant klausos disfunkcijai vaikai, tu

rintys autizmo sindromą, visus garsus gir
di vienodai. Kai kalbame su vaiku autistu, 
jis girdi ne tik tai, ką mes jam sakome, bet 
ir visus tuo metu aplinkui skambančius 

garsus. Be to, negali išskirti dominuojan
čio garso. Aukšti garsai gali jam sukelti net 
fiziologinį ausų skausmą. Todėl vaikas au
tistas sunkiai toleruoja grąžto ir seilių at
siur bėjų keliamus garsus. O tada įsiaudri
na, negali susikaupti, dažnai bando užsi
dengti delnais ausis. Svarbu, kad vizito 
metu kabinete būtų kuo mažiau triukšmo, 
vienu metu nekalbėtų daugiau nei vienas 
asmuo. Norint sumažinti nemalonių garsų 
poveikį, pacientui gydymo metu reikėtų 
suteikti galimybę dėvėti ausinuką su mėgs
tama muzika.

Uoslė ir skonis 
Vaikai, turintys autizmo sindromą, pa

sižymi sutrikusiu uoslės ir skonio pojūčiu. 
Mums malonūs kvapai ir skoniai jiems ga
li būti visai nepriimtini. Šiuos vaikus gali 
pykinti nuo malonių kvapų, o štai išmatų 
ir šlapimo kvapai nekelti nemalonių pojū
čių. Todėl jie dažnai nemėgsta kvapių 
odontologinių medžiagų (dantų poliravi
mo pastų, aplikacinių nuskausminamųjų 
gelių ir kt.). 

Pastebėjus, kurie pojūčiai vaikui nema
lonūs, kelia įtampą, geriausia apie tai in
formuoti gydytoją ir kartu aptarti, kaip 
būtų galima juos pašalinti ar sumažinti, 
kad apsilankymas odontologo kabinete 
keltų kuo mažiau nerimo ir pacientui, ir 
gydytojui.

DAUNO SINDROMĄ 
TURINČIŲ ASMENŲ 
BURNOS SVEIKATA

Vilniaus universiteto studentai Genovaitė Rainytė 
ir Aurelijus Gerikas šiemet universitete pristatė 
mokslinį darbą „Dauno sindromą turinčių 
asmenų burnos sveikata“. Šiame darbe jie 
apžvelgė svarbiausias burnos sveikatos 
problemas, susijusias su Dauno sindromu. O 
duomenis apie vaikų, turinčių Dauno sindromą, 
burnos sveikatos būklę rinko „Vilties“ bendrijos 
vasaros stovykloje. Be to, organizavo pamokėles 
apie tokių vaikų burnos higieną tėvams. Siūlome 
ir Jums šiek tiek informacijos.

Turbūt visi sutiktų, jog dantis prižiūrėti svarbu. Bet įgyvendin
ti tai praktiškai dažnai trukdo plačiai visuomenėje paplitusi odon
tologų baimė. Prastą Lietuvos vaikų burnos sveikatą daugiausia 
lemia neatsakingas požiūris į pieninių dantų priežiūrą ir gydymą. 
Tad trumpai apžvelgsime, kaip elgtis, kad vaikų dantys būtų sveiki 
nuo mažų dienų, ir su kokiais sunkumais gali susidurti vaikai, tu
rintys Dauno sindromą.

Pirmiausia reikėtų paminėti, jog burnos sveikata reikia pradėti 
rūpintis jau nuo pirmojo danties išdygimo. Paplitusi nuomonė, jog 
pieninių dantų gydyti nereikia, nes jie iškris, klaidinga. Pieniniai 
dantys palaiko taisyklingą sąkandį ir išlaiko vietą dygstant nuolati
niams dantims. Dėl šios priežasties vaiką pirmą kartą pas odonto
logą reikėtų atvesti išdygus pirmiesiems dantims. 

Paprastai kūdikiams pirmieji dantys dygsta 3–9 mėnesių, o visi 
dantys turi išdygti iki 3 metų. Svarbu paminėti, jog esant Dauno 
sindromui, dantys dygsta kiek vėliau: pirmasis vidutiniškai 12–14 
mėnesį, o visi dantys – iki 4–5 metų. Vėliau dygsta ir nuolatiniai 
dantys – pirmieji priekiniai ir krūminiai gali pradėti dygti ir devin
taisiais metais.

Dauno sindromas dažnai lemia ankstyvą lėtinio periodontito 
pradžią. Lėtinis periodontitas – tai uždegimas, kurį paprastai suke
lia ar sustiprina burnoje esančios bakterijos. Kita prastos burnos 
higienos sukeliama problema – dantų kariesas. Šių ligų galima iš
vengti palaikant gerą vaikų burnos higieną. Dantis reikia valyti 
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2 kartus per dieną: ryte ir vakare. Vakare dantis valytis patariama 
iškart prieš miegą, nes tai padarius negalima nieko valgyti ir gerti. 
Dantys valomi minkštu šepetėliu ir dantų pasta. 

Vaikams nuo 3 iki 6 metų reikia naudoti dantų pastą su 1450 ppm 
fluoro (maksimalus leidžiamas fluoro kiekis), o pastos lašas turėtų 
būti žirnio dydžio. Nuo 6 metų fluoro kiekis pastoje turėtų išlikti 
toks pat, bet pastos galima naudoti daugiau – tepti ant dantų šepe
tėlio apie 1 cm sluoksnį. 

Dantų skalavimo skystį galima naudoti pritaikytą vaikams (be 
alkoholio) ir tik tuo atveju, kai vaikas moka jį išspjauti. Skalauti 
dantis patariama ne iškart po valymo, o dienos metu po valgių.

Dantų karieso atsiradimui svarbi ir mityba. Didžiausias dėme
sys čia turėtų būti skiriamas cukrui. Cukraus turinčio maisto re
komenduojama valgyti iki 4 kartų per dieną kartu su pagrindi
niais valgiais: pusryčiais, pietumis ar vakariene. Tarp valgių reikė
tų daryti 2 valandų pertraukas, t. y. 2 valandas nieko nevalgyti, 
kad burna galėtų pati apsivalyti ir būtų atkurta reikiama pH. Dau
gelio vaikų diena turbūt neįmanoma be įvairių užkandžių, todėl 
reikėtų pratinti juos prie sveikesnių, pvz.: kietojo sūrio ar riešutų. 
O prieš miegą nerekomenduojama duoti saldžių gėrimų ar maitin
ti pienu naktį.

Vaikams, turintiems Dauno sindromą, dažnai būdinga hipo
dontija (kelių dantų užuomazgų nebuvimas), netaisyklingas są
kandis ir mikrodontija (kai dantų dydis mažesnis nei įprasta). Mū
sų tyrime 10 vaikų iš 11 buvo reikalingas ortodontinis gydymas. 
Laiku jį pradėjus galima išvengti dantų susigrūdimo, nedygimo, 
netaisyklingo sąkandžio. 

Reguliariai lankydamiesi pas odontologą, Jūs sužinosite, kaip 
tinkamai prižiūrėti dantis ir kokio gydymo reikia Jūsų vaikui.

Burnos sveikata reikia pradėti rūpintis jau nuo 
pirmojo danties išdygimo. Paplitusi nuomonė, jog 
pieninių dantų gydyti nereikia, nes jie iškris, 
klaidinga. O esant net lengvam protiniam 
atsilikimui, priežiūrą reikėtų tęsti, kol  
susiformuos įgūdžiai.

Vaikams iki 6 metų valyti dantis turi tėvai, bet patartina leisti 
ir patiems mažyliams pabandyti tai daryti tėvams prižiūrint. O 
esant net lengvam protiniam atsilikimui, priežiūrą reikėtų tęsti, 
kol vaikas pakankamai tiksliai pats valdys dantų šepetėlį.

Dantys valomi sukamaisiais ir šluojamaisiais judesiais, naudo
jant dantų pastą su fluoru. Po valymosi būtina pastą išspjauti. Tad 
vaikui reikia apie tai priminti ir patikrinti, kaip pavyko. Jei vaikas 
pajėgia išspjauti visą pastos perteklių, burnos skalauti nereikia ar
ba skalaujama mažu kiekiu vandens. 

Vaikams iki 3 metų fluoro kiekis gali būti 500 ppm (šis skaičius 
būna nurodytas prie pastos sudėties), o šepetėlio šerelius pakanka 
tik suvilgyti pasta arba išspausti ant jų grūdo dydžio pastos lašelį. 

toje ir kt., kad neįgalieji ir jų šeimų nariai 
pasijustų saugiai, galėtų įgauti pasitikėji
mo, sugebėtų išsakyti savo sveikatos, psi
chologines, socialines ir kitas problemas.

Didelės įtakos žmonių sveikatai turi so
cialiniai, fiziologiniai ir psichologiniai 
veiksniai. Kasdieniame gyvenime įvairio
mis psichikos ligomis sergantys ar intelek
to sutrikimą turintys žmonės dažnai pa

JUODOMS 
MINTIMS – NE. 
VEIKIMUI SAVO 
LABUI – TAIP!
Jau daug metų „Utenos Vilties“ bendrija vykdo projektą „Sutrikusio 
intelekto žmonių ir jų šeimos narių fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimo 
programa“, finansuojamą Utenos rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų lėšomis.

skęsta negatyviose mintyse, veiksmuose, 
ketinimuose. Dėl to mažėja jų savivertė, 
blogėja savijauta ir sveikata. Taigi kenčia 
ne tik pats asmuo, jo šeimos nariai, bet ir 
aplinkiniai. Todėl stengiamės stiprinti as
meninę neįgaliųjų atsakomybę už savo 
sveikatos išsaugojimą. Teikiame naujų ži
nių, kaip mažinti sergamumą, gerinti savo 
psichinę sveikatą, savijautą, stiprinti pozi
tyvų mąstymą, gebėjimą džiaugtis teigia
mais aplinkos veiksniais, aktyviai gyventi, 
kryptingai keistis. 

Psichologas Juozas Kairys, puikiai susi
pažinęs su sutrikusio intelekto ir psichikos 
ligomis sergančiais asmenimis ir jų šeimų 
nariais, daug su jais bendraujantis, dažnai 

Pagrindinis sveikatos projektų tikslas – 
skatinti neįgaliųjų, jų šeimos narių ir vi
suomenės atsakomybę už savo sveikatą, 
formuoti teigiamą požiūrį į ją, mažinant 
sergamumą, neįgalumą, gerinant savijau
tą, pozityvų mąstymą, aktyvią gyvenseną. 
Vykdydami šią programą organizuojame 
įvairias sveikatinimo veiklas: maudynes 
baseine, keliones, iškylas, sportavimą gam
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konsultuojantis, žino problemas, negalios 
fenomenus, todėl parengė medžiagą ir 
skaitė paskaitas aktualiomis psichinės ir 
fizinės sveikatos ugdymo ir stiprinimo te
momis: „Mąstymo kryptingumo keitimo 
būdai“, „Kaip atsisveikinti su negatyvumu 
ir pasiruošti pozityviam mąstymui?“, 
„Veiksmai, vedantys į pozityvumą“, „Pozi
tyvaus mąstymo poveikis mūsų gyveni
mui“, „Gera nuotaika kasdien – tai įmano
ma!“, „Kuo „noriu“ perspektyviau už „rei
kia“?“, „Pozityvumą lavinantys pratimai: 
„STOP negatyvumui“, „Laimės žvilgsnis“, 
„Rankų magija“, „Juoko terapija“, „Žandu
kų mankštelė“, „Aš galingas“ ir kt.

Tauragnų dangum skambėjo Utenos viltie
čių atliekamos dainos, muzikos vadovo Ka
zimiero Streikaus virkdomos armonikos 
garsai, o jam savadarbiais instrumentais – 
dubenimis, šaukštais, akmenukais ir kt. – 
mielai pritarė stovyklautojai ir svečiai. Prie 
laužo kepėme šašlykus, virėme žuvienę, 
gaminome kitus neįgaliųjų pomėgius ir ga
lias atitinkančius patiekalus.

Renginio „Sveikatos diena“ metu su
rengėme įspūdingą išvyką į Anykščių šilely
je įrengtą medžių lajų taką. Kad neįgalūs ir 
pagyvenę žmonės galėtų pasivaikščioti 
šiuo taku, apžvalgos bokšte įrengtas keltu
vas, kuriuo galima pakilti į 21 ir 30 metrų 
aukščio apžvalgos aikšteles. Visiems mūsų 
keliautojams labai magėjo pakilti šiuo kel
tuvu, tačiau mūsų apsilankymo dieną jis 
neveikė. Laimei, gerų įspūdžių, pakilių 
emocijų ir džiaugsmo patyrėme ir žings
niuodami pėsčiomis. O kur dar tokio žygio 
nauda sveikatai? Tako pabaigoje įkopę į 35 
metrų aukščio apžvalgos bokštą visi pasiju
tome nugalėtojais, nes išvydome stebuk
lingą reginį: nepamirštamą Anykščių šilelį 
ir Šventosios upę, tolumoje dunksančius 
aukščiausios Lietuvoje Anykščių Šv. apaš
talo evangelisto Mato bažnyčios bokštus. 
Vėliau, prie Puntuko akmens pailsėję, pa
pietavę, entuziastingai kopėme ir į juos. O 
dar aplankėme Angelų muziejų, taip pat 
vieną iš didžiausių ir įspūdingiausių Aukš
taitijoje Šeiminiškėlių (Vorutos) piliakalnį, 
supamą dviejų gilių slėnių, kuriais teka Vo
relio ir Volupio upeliai.

Bendrijos veikla atvira visiems sveika
tos klausimais besikreipiantiems bendruo
menės nariams: teikiame informaciją, tar
pininkaujame dėl medikų pagalbos, aprū
pinimo vaistais ir kompensacine technika, 
transporto paslaugų. Bendrijoje vyrauja 
nuoširdus profesionalių specialistų ben
dravimas su klientais. Sveikatinimo užsiė
mimuose kviečiami dalyvauti ne tik neįga
lieji ir jų šeimos nariai, bet ir savanoriai, 
studentai ir kt.

Didelės įtakos žmonių sveikatai 
turi socialiniai, fiziologiniai ir 
psichologiniai veiksniai. 
Kasdieniame gyvenime įvairiomis 
psichikos ligomis sergantys ar 
intelekto sutrikimą turintys 
žmonės dažnai paskęsta 
negatyviose mintyse, veiksmuose, 
ketinimuose.

Mokant neįgaliuosius branginti 
savo sveikatą, gyventi visavertį 
gyvenimą, labai svarbu paaiškinti, 
kaip aktyviai leisti laiką, nes tai 
mažina nervinę ir emocinę 
įtampą, nuovargį, stresą, daro 
gerą poveikį savijautai.

Sutrikusio intelekto ir psichikos 
ligomis sergantiems asmenims 
sveikatos paslaugų teikimas 
sveikoje fizinėje ir 
psichosocialinėje aplinkoje labai 
svarbus ir reikalingas, nes 
propaguoja ir skiepija sveiką 
gyvenseną.

Mokant neįgaliuosius branginti savo 
sveikatą, gyventi visavertį gyvenimą, labai 
svarbu paaiškinti, kaip aktyviai leisti laiką, 
nes tai mažina nervinę ir emocinę įtampą, 
nuovargį, stresą, daro gerą poveikį savijau
tai. Siekdami paskatinti neįgaliųjų ir jų šei
mos narių fizinį aktyvumą išvykos į Vilnių 
metu organizavome renginį „Šeimų sveika
tinimo diena“. Sykiu kopėme į Gedimino 
pilį, pėsčiomis lankėme Vilniaus senamies
tį, Nėries pakrantes, tiltus, kitas įdomias 
vietas. 

Sveiką gyvenseną propagavome ir kas
dienėse išvykose į gamtą: Aukštakalnio pu
šyną, Vyžuonų parką, Rašės mišką, Dau
niškio ežero pakrantes, Atkotiškio kaimą. 
Ergoterapeutas Rytis Budreika, socialinė 
pedagogė Jurgita Budrevičienė pasivaikš
čiojimus rengė naudodami įvairias pagalbi
nes priemones, organizuodami mankštas, 
sportinius užsiėmimus ir kitas sveikatini
mo veiklas. 

Pernai Tauragnuose prie Labės ežero 
organizavome sveikatinimo ir vasaros poil
sio stovyklą. Keliavome po gražiai sutvar
kytas Tauragnų apylinkes, aplankėme Vyš
nių sodą, gaisrinę, bokštą, paežeres, miške 
rinkome žoleles arbatai, gamtines medžia
gas, kurias panaudojome kurdami įvairius 
darbelius. Grūdinomės, maudėmės ežere ir 
pirtyje. Stovykloje tradicija tapo išbandyti 
jėgas ir ištvermę naktiniame žygyje. Po 

Neįgaliųjų sveikatinimas bendrijos pa
talpose ir gamtoje padėjo mažinti nervinę 
ir emocinę įtampą, nuovargį, stresą, gerai 
veikė savijautą, stiprino teigiamą požiūrį į 
kūno kultūrą. Pasitelkus paprasčiausias ir 
prieinamiausias grūdinimo priemones, to
kias kaip grynas oras, saulė ir vanduo, su
stiprėjo sudėtingos negalios asmenų imu
ninė sistema, jie mažiau serga įvairiomis 
peršalimo ligomis. Tinkamai parinktos ir 
sistemingos grūdinimosi procedūros basei
ne taip pat mažino sergamumą, didino fizi
nį aktyvumą, veikė raminamai, atpalaidavo 
nervų sistemą.

Pasibaigus projektui bendrija „Utenos 
Viltis“ ir toliau skleis projekto metu įgytas 
žinias bei įgūdžius, toliau neįgaliesiems ir 
jų šeimų nariams bei visiems besikreipian
tiems pagalbos teiks informaciją apie nau
joves sveikatos srityje, teises ir galimybes, 
gaunant sveikatos gerinimo paslaugas. Rū
pinsis didinti žmonių susidomėjimą svei
katos paslaugomis, galimybėmis gerinti 
sveikatą, fizinį aktyvumą, mankštintis, 
grūdintis, naudotis baseino, specialistų, 
stovyklos ir kt. sveikatinimo paslaugomis, 
pasinaudoti lektorių parengta metodine 
medžiaga, nuotraukomis ir kt. sveikatos 
ugdymo ir švietimo priemonėmis. 

Sutrikusio intelekto žmonių ir jų šeimos 
narių fizinės ir psichinės sveikatos stiprini
mo programą planuojame rengti ir kitais 
metais, nes nuolat atsiranda žmonių, pagei
daujančių pagal jų negalios pobūdį ir pro
blemų specifiką, padėti spręsti iškylančias 
psichinės ir fizinės sveikatos problemas. 
Pastaruoju laikotarpiu, bendrijos nariams 
aktualios naujos – masažo paslaugos ir gali
mybės gauti tęstines baseino, psichologo ir 
kt. sveikatos gerinimo paslaugas. 

Apibendrinant galima teigti, kad sutri
kusio intelekto ir psichikos ligomis sergan
tiems asmenims sveikatos paslaugų teiki
mas sveikoje fizinėje ir psichosocialinėje 
aplinkoje labai svarbus ir reikalingas, nes 
propaguoja ir skiepija sveiką gyvenseną: 
tinkamą poilsį, aktyvų laisvalaikį, mankš
tas, grūdinimą. O sveikai gyvenant ir min
tys giedrėja...

ALDONA VĖBRIENĖ
„Utenos vilties“ bendrijos pirmininkė
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„Vilties“ bendrija su tarptautine organizacija Inclusion Europe ir 
partneriais iš Portugalijos, Vokietijos ir Prancūzijos antrus metus vykdo 
TOPSIDE projektą, skirtą tarpusavio pagalbai. Projekto metu mokymų 
vadovo padėjėjas Kęstutis Rudzinskas – bičiulis – mokėsi padėti kitiems 
asmenims, turintiems protinę negalią, priimti sprendimus, o paskui pri
taikyti įgytas žinias praktiškai. O mokymų Šventojoje tikslas – išmokti 
teisingai ir korektiškai teikti pagalbą kitam žmogui. Mokymų dalyviai 
perprato pagrindinius pagalbos teikimo principus: įsiklausyti, klausyti, 
klausti ir padėti priimti sprendimą. Jie atliko daug praktinių užduočių, 
padedančių suvokti, kas yra socialiniai vaidmenys, konfidencialumas, 
vieša ir asmeninė informacija, sužinojo, kada, kur ir kaip gauti pagalbą, 
kaip priimti teisingą sprendimą ir kt. Savo žinias ir įgūdžius jie galėjo 
pritaikyti dirbdami grupėse. 

Mokymus vedė VšĮ „Vilties akimirka“ psichologė Alicija Volyniec ir 
jos padėjėjas K. Rudzinskas. Dalyvius sužavėjo mokymų vadovės gebėji
mas aiškiai, įdomiai ir nuotaikingai pristatyti naujus dalykus, organi
zuoti aktyvias pertraukėles ir žaidimus. Po pertraukų dalyviai nekan
triai laukdavo kitų užsiėmimų. Specialistės padėjėjas K. Rudzinskas taip 
pat labai stengėsi: ruošė dalomąją medžiagą, skaitė pratimus ir aiškino, 
kaip juos atlikti, noriai dalijosi savo patirtimi. 

BIRŽELIO PRADŽIOJE ŠVENTOJOJE VYKO  
MOKYMAI NEĮGALIESIEMS.

ŠIE MOKYMAI BUVO TARPTAUTINIO PROJEKTO DALIS.

PROJEKTE DALYVAVO „VILTIES“ BENDRIJA IR DRAUGAI 
IŠ UŽSIENIO: 
PORTUGALIJOS, VOKIETIJOS IR PRANCŪZIJOS.

MOKYMUOSE NEĮGALIEJI MOKĖSI PADĖTI  
VIENI KITIEMS.

MOKYMUS VEDĖ SPECIALISTĖ ALICIJA VOLYNIEC.

JAI PADĖJO NEĮGALUSIS KĘSTUTIS RUDZINSKAS.

JIS JAU ANKSČIAU IŠMOKO PADĖTI  
KITIEMS NEĮGALIESIEMS.

TODĖL NORIAI DALIJOSI SAVO PATIRTIMI.

MOKYMŲ DALYVIAI IŠMOKO KLAUSYTI IR UŽDAVINĖTI 
KLAUSIMUS.

PASKUI PADĖTI VIENI KITIEMS PRIIMTI TEISINGĄ 
SPRENDIMĄ.

JIE SUŽINOJO NAUJŲ ŽODŽIŲ REIKŠMES.

ŽINIAS IR ĮGŪDŽIUS MOKYMŲ DALYVIAI ĮTVIRTINO 
DIRBDAMI GRUPĖSE.

JIE KASDIEN SURAŠYDAVO SAVO NUOMONĘ APIE 
UŽSIĖMIMUS.

KĘSTUTIS SU ALICIJA ILGAI RENGĖSI MOKYMAMS.

MOKYMAI TAPO VAIKINUI RIMTU EGAMINU.

KĘSTUTIS IŠBANDYMĄ GARBINGAI IŠLAIKĖ.

MOKYMŲ DALYVIAI DŽIAUGĖSI  
SAVO SAVARANKIŠKUMU.

JIE VISĄ SAVAITĘ PRALEIDO ATSKIRAI NUO TĖVŲ.

IR LABAI GERAI SUSIDOROJO SU UŽDUOTIMIS.

PASKUTINĘ MOKYMŲ DIENĄ DALYVIAI PIEŠĖ SAVO 
PORTRETUS.

PASKUI PARAŠĖ NUOMONĘ APIE MOKYMUS.

DALYVIAI TAPO DRAUGIŠKESNI, ATVIRESNI.

JIE SUSIRADO NAUJŲ DRAUGŲ.

VISI DĖKOJO UŽ GALIMYBĘ DALYVAUTI MOKYMUOSE.

TAPTI BIČIULIU VERTA!

TAPTI BIČIULIU VERTA!
Vasaros pradžioje, birželio 5–11 dienomis, „Vilties“ 
bendrijos nariai iš Anykščių, Utenos ir Vilniaus rinkosi 
Šventojoje mokytis teikti pagalbą savo kolegoms, 
draugams ir kitiems žmonėms, turintiems protinę 
negalią. Kartu su asistentais jie dalyvavo tarptautinio 
TOPSIDE projekto mokymuose „Kaip tapti bičiuliu ir 
padėti juo tapti kitam“. 

Didžiausia darbo dalis liko dalyviams nematoma, nes pasirengimo 
periodas buvo labai ilgas. Kiekvieną savaitę Kęstutis lankydavosi „Vil
ties“ bendrijoje ir kartu su vadove Alicija ruošdavosi mokymams. Šie 
mokymai tapo jam savotišku egzaminu stengiantis būti tikru bičiuliu. 
Mokymų dalyviai palankiai įvertino jo veiklą. Kiekvienos mokymų die
nos pabaigoje jie surašydavo savo atsiliepimus apie tai, ką sužinojo, ir ko 
dar tikisi iš mokymų. Ši informacija padėjo rengėjams geriau pasiruošti 
kitiems užsiėmimams. 

Savigalbos mokymai Šventojoje ne tik suteikė neįgaliesiems puikią 
progą įgyti naudingų žinių, bet ir susirasti naujų draugų, turiningai ben
drauti, tapti savarankiškesniems. Kelionės pradžioje vienas iš dalyvių 
džiaugsmingai pareiškė: „Savaitė be tėvų!!!“ Turbūt tėvai, vedini didžiu
lės meilės, kartais per daug globoja savo dukras ir sūnus, stengiasi viską 
už juos padaryti, nors šiems taip džiugu su draugais ir asistentais pa
tiems nueiti pasivaikščioti prie jūros, pasikalbėti apie dienos pasieki
mus, naujai įgytas žinias ir nuveiktus gerus darbus! 

Paskutinę mokymų dieną dalyviai uoliai piešė savo autoportretus, 
susikaupę guldė ant popieriaus nuomonę apie mokymuose dalyvavusius 
kolegas. Pasirodė, kad visi nusiteikę labai tolerantiškai ir geranoriškai, 
visada pasiruošę ištiesti pagalbos ranką greta esančiam žmogui. Džiugu, 
kad jie tapo drąsesniais ir atviresniais, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi 
ir naujų įgūdžių. „Ačiū jums, kad turėjau galimybę mokytis šiame projek
te,“ – atsisveikindamas apibendrino visų mokymuose dalyvavusių neįga
liųjų mintis vienas jaunuolis. 

Kad mokymų dalyvių nuotaika buvo puiki, byloja ir nuotraukos ant 
šio mūsų žurnalo numerio viršelio.

Žurnalo rengėjų informacija

Šį projektą taip pat remia Europos Komisija. Šiame straipsnyje pateikia-
ma tik autorių nuomonė. Komisija negali būti atsakinga už pateikiamos in-
formacijos panaudojimą.
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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: Entuziastingai nusiteikę mokymų,  
kaip tapti bičiuliu, dalyviai

„DUONOS IR ŽAIDIMŲ!“
Vasara įsibėgėja. Kai kurie iš mūsų jau atostogavome, kiti tik planuojame, tad dabar pats laikas 
pasamprotauti apie šeimų, turinčių specialiųjų poreikių vaikų, laisvalaikį ir pramogas. Bet kodėl Lietuvoje 
dalis šeimų su neįgaliais vaikais, mažais ar dideliais, vis dar negali kokybiškai ilsėtis ir džiaugtis gyvenimu? 
Mūsų vaikai lanko ugdymo centrus ar jau suaugę dienos centruose užsiima menine veikla, t. y. gauna 
užimtumo paslaugas, tačiau savaitgaliais, šventinėmis dienomis, vasarą laisvalaikis ir pramogos tampa 
kiekvienos šeimos asmeniniu galvos skausmu. O kultūrinis laisvalaikis – koncertai, spektakliai, įvairūs 
renginiai, iškylos ar turistinės kelionės –  vis dar tebėra savotiška prabanga. 

„Duonos ir žaidimų“ – romėnų poeto Juvenalio posakis (lot. Panem et circences), nu
sakantis, kad žmonėms reikia peno ne tik kūnui, bet ir dvasiai. Jei „duona“ – kiekvieno iš 
mūsų gyvybiniai ir socialiniai poreikiai ir paslaugos, tai „žaidimai“ plačiąja prasme – laisva
laikis ir pramogos, be kurių tarsi galime išgyventi ir apsieiti. Ar tik tuomet, kai visiems 
užteks „duonos“, galėsime „žaisti“? Juk darbas, iš esmės, yra tik pragyvenimo šaltinis, kad 
nestokotumėme duonos, o visas gyvenimas „vyksta“... laisvalaikiu. Kaip kurti kasdienybės 
šventę savo širdyje ir skleisti šilumą savo artimiausiai aplinkai? Kuo išmatuoti savo gyveni
mo kokybę?.. Beje, psichologai pasakytų, kad mūsų psichosocialinei sveikatai „duonos ir 
žaidimų“ reikia tuo pačiu metu – pageidautina dabar...

Ar visi žinome, kad Socialinių paslaugų įstatymo (2006 m.) 7.2 straipsnyje prie bendrų
jų paslaugų: informavimo, tarpininkavimo, transporto, aprūpinimo maistu ir avalyne (per
keltine prasme „duonos“) įvardytos ir sociokultūrinės (t. y. žaidimai ir pramogos)? Ar esate 
kas nors šių paslaugų užsisakę? Ar mums paaiškino, ką reiškia žodis „sociokultūrinis“, kad 
žinotumėme, ko galime norėti? Esu įsitikinusi, kad nustebintumėte savo seniūnijos socia
linių paslaugų skyrių užsisakę šias paslaugas, nes paprasčiausiai nėra kam, kaip ir kur jų 
organizuoti.

Socialiniai darbuotojai teikia paslaugas ir aprūpina savo klientus „duona“. O kas pas 
mus atsakingas už „žaidimus“? Europoje rekreacijos ir užimtumo specialistai ruošiami 
aukštosiose mokyklose, žmonių su negalia laisvalaikio planavimu ir organizavimu rūpinasi 
laisvalaikio konsultantai ir organizatoriai, laisvalaikio pedagogai, menininkai, animatoriai 
ar sociokultūriniai darbuotojai. Nors Lietuvoje laisvalaikio ir kultūrinę veiklą organizuoja ir 
remia įvairios nevyriausybinės organizacijos, laisvalaikio ir pramogų centrai, šių specialistų 
vis dar nepakanka. Ačiū „Vilties“ bendrijai, kurios darbuotojai supranta ir rūpinasi savo 
šeimų poilsiu ir laisvalaikiu: organizuoja renginius ir šventes, kuria meninius ar socialinius 
projektus, kasmet buria neįgaliuosius vasaros poilsio stovyklose prie jūros. Tačiau už liku
sią savo laisvalaikio kokybę atsakome mes patys ir universalieji socialiniai darbuotojai.

Įgyvendinant neįgalių žmonių įgalinimo ir įtraukties idėjas praktikoje reikalingos 
įvairių mokslo šakų „jungtinės pajėgos“. Todėl nyksta kultūrinės, meninės, socialinės, 
terapinės ir rekreacinės veiklos ribos, vis sunkiau rasti tikslius apibrėžimus ir įvardyti, 
kokių profesinių kompetencijų ir gebėjimų turi įgyti socialinėje srityje dirbantys žmonės. 
Socialinis darbuotojas, organizuodamas kultūrinę meninę veiklą, gali siekti kuo įvairiausių 
tikslų: keisti nusistovėjusius socialinius modelius, sukurti naują neįgalaus žmogaus ar so
cialinės grupės įvaizdį, vienodas sąlygas dalyvauti visuomenės gyvenime ir stiprinti asme
nybės gebėjimą socializuotis: didinti pasitikėjimą savimi, pasijusti vertingam ir mylimam, 
atrasti ir vystyti turimus gebėjimus, išreikšti savo vidinius jausmus ir nuotaiką. Kur galima 
viso to išmokti?

Jau dešimtmetį Mykolo Romerio universitete būsimiems socialiniams darbuotojams 
dėstau „Sociokultūrinio darbo pagrindus“, „Meno terapiją socialiniame darbe“ ir „Laisva
laikio vadybą“. Nuo 2012 metų, suvokiant šios krypties specialistų poreikį, startavo Laisva-
laikio ir pramogų edukacijos bakalauro studijų programa, pasižyminti išskirtinumu, nes tai 
vienintelė tokia švietimo ir ugdymo krypties studijų programa Lietuvoje, kurioje sujungia
mi trys aspektai: laisvalaikis arba pramogos, skirtingos socialinės grupės arba bendruomenės ir 
edukacija arba neformalus ugdymas. Programos rezultatams aktualūs socialiniai kultūriniai 
ir vertybiniai rekreaciniai kiekvieno žmogaus (jaunimo, neįgaliųjų ar pagyvenusiųjų) porei
kiai ir sociokultūriniai interesai. 

Baigus šią socialinių mokslų studijų srities studijų programą suteikiamas švietimo ir ugdy-
mo bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Programos absolventai ruošiami profesionaliai ir kom
petentingai dirbti laisvalaikio ir pramogų renginių organizatoriais ar neformalaus švietimo, 
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Kokie mes ypatingi vasarą, kai ji uždega mūsų akis ir nurausvina 
skruostus, sujungia rankas, o kartais net širdis... Tad prašome mums 
siųsti nuotraukas su vasaros atspindžiais. Tebūnie tai ne gamtos vaiz-
dai, bet mes patys, vasaros pakylėtais veidais, akinamomis šypse-
nomis, pasiruošę apkabinti visą pasaulį... Nuotraukų autorių pra-
šome pateikti leidimą publikuoti jas žurnale. O trijų geriausių va-
saros akimirkų „gaudytojų“ laukia prizai – naudingi daiktai su „Vil-
ties“ atributika. Tad pirmyn į kūrybingą susitikimą su vasara!

Praėjusiais metais pristatėme Jums, mieli žurnalo skaitytojai, 
paramos akciją „Įsupkime gerumą“, kurios pagrindinis tikslas buvo 
surinkti lėšų neįgaliesiems pritaikytų sūpynių Gargžduose įrengi-
mui. Sūpynių, kokių, anot akcijos sumanytojų, Lietuvoje iki šiol dar 
nebuvo. Labai džiugu, kad dabar jau yra.

VIS PLAČIAU 
ĮSISUPANTIS GERUMAS

Birželio 2 dieną Gargždų parke įvyko šventiškas šių ypatingų 
sūpynių atidarymas. Simbolinę juostelę perkirpo akcijos „Įsupkime 
gerumą“ sumanytojos: bendrijos „Gargždų viltis“ ir VšĮ „Revilita“ 
vadovė R. Bagdonienė, VšĮ „Revilita“ meninių užsiėmimų vadovė ir 
bendrijos tarybos narė V. Gečienė ir Dovilų bendruomenės pirmi-
ninkė Š. Petruškevičienė. 

Netrukus pro specialiai įrengtus vartelius neįgaliojo vežimėliu į 
sūpynes įriedėjo Marija. Jai teko garbė pirmai jas išbandyti. O dar 
reikėjo išmokti uždaryti vartelius, pakelti įvažą, rankomis įsitvėrus 
į specialius stūmoklius, įsiūbuoti sūpuokles. Netrukus jos pavyz-
džiu pasiekė ir kiti neįgalieji.

Renginio metu susirinkusiuosius sveikino ir akcijos organizato-
rėms dėkojo Klaipėdos r. savivaldybės atstovės: vicemerė R. Cirtau-
taitė, Tarybos narės R. Kernagienė ir A. Balnionienė. O vaikus 
linksmino animatorė, jie galėjo pasivaišinti cukraus vata ir kitais 
skanėstais prie bendro vaišių stalo.

Organizatorės širdingai dėkojo net 6800 eurų paaukojusioms 
kelioms dešimtims rėmėjų: Klaipėdos r. savivaldybei, Klaipėdos r. 
laikraščiui „Banga“, naujienų portalui „Mano Gargždai“, Gargždų 
miesto bendruomenei, picerijai-kepyklėlei „Ievos Skanėstai“, res-
toranui-viešbučiui „Lijo“, Gargždų muzikos mokyklai, Gargždų 
lopšeliui-darželiui „Saulutė“, „Minijos“ progimnazijai, „Kranto“ 
pagrindinei mokyklai, grupei „Klasiokai“, liberalų partijai, UAB 
„Dovilra“, UAB „Simuva“. Taip pat labdaros ir paramos fondo „Atei-
ties banga“ pirmininkui V. Čeledinui ir visiems, vis plačiau įsupan-
tiems gerumą...

Parengta pagal naujienų portalo 
„Mano Gargždai“ informacijąAkcijos sumanytojos džiaugėsi įgyvendintu projektu. Simos Ulvikienės nuotr.

Nuotraukas siųskite iki 2016 m. rugsėjo 10 dienos el. paštu janinabut@viltis.lt arba 
paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius). Būtinai nurodykite autoriaus vardą ir 
pavardę, kontaktinę informaciją, nuotraukos pavadinimą. Dar būtų įdomu sužinoti apie 
autorių ką nors daugiau: kur gyvena, ką veikia, kuo domisi ir t. t. Nuotaikingiausias nuo-
traukas publikuosime ir nugalėtojus paskelbsime 3-iame žurnalo „Viltis“ numeryje. 
Dėmesio! Dar sykį prašome mielų autorių pateikti leidimą publikuoti jas mūsų žurnale 
ir garantuoti, kad nuotraukose esantys asmenys tam neprieštarauja.

ŽURNALO RENGĖJAI

PRIZAI!

edukacinių programų vadovais institucijose, teikiančiose sociokul-
tūrines paslaugas: kultūros centruose, profesionalaus meno įstai-
gose, dienos centruose vaikams ir jaunimui, daugiafunkciniuose 
bendruomenių centruose, kultūros industrijų kūrėjais, ar renginių 
ir projektų organizatoriais multikultūrinėje aplinkoje (studentų 
nuomonę apie šią programą galite pažiūrėti jų sukurtame video: 
https://www.youtube.com/watch?v=bdjWjtPbf4E).

Noriu trumpai pasidalyti neįgalaus žmogaus užimtumo koky-
bės apibūdinimu mokslinėje literatūroje. Sociokultūrinio darbo 
tikslas – siekti individų, grupių, organizacijų ar bendruomenės kul-
tūrinio ir visuomeninio veiklumo, padėti žmonėms prasmingai pla-
nuoti savo laisvalaikį ar organizuoti kasdienę kultūrinę veiklą. Me-
todiškai teisingai organizuota sociokultūrine veikla galima keisti 
žmonių požiūrį, vertybines nuostatas ir savivertę, mažinti diskri-
minaciją ir socialinę neteisybę, įgalinti  išreikšti individualų poten-
cialą, saugoti socialines ir kultūrines vertybes, puoselėti bendruo-
meniškumo jausmą ir jaustis visuomenės dalimi. Meninė kultūrinė 
veikla neįgaliam žmogui yra užuovėja ir tuo pačiu niša, neretai tam-
panti vienintele proga pasireikšti viešumoje, bendrauti su kitais 
neformalioje aplinkoje, laisvai reikšti savo mintis, skleistis kūrybiš-
kai, t. y. siekti pozityvios socializacijos kiekvieno iš jų gyvenime.

Darbas pasižymi didele veiklos sričių  įvairove, kurią galima su-
skirstyti į tokias sutelkties sritis:
• Rekreacinė veikla (poilsis ir laisvalaikis). Labiausiai mato-

ma sritis (tai šventės, žaidybinė, sportinė ir organizacinė veikla, 
stovyklos ir visokių rūšių masinių švenčių renginiai). 

• Švietimas ir auklėjimas. Švietėjiška veikla, organizuojama 
bendruomenėse, mažinanti neįgaliojo socialinę atskirtį (pro-
jektai, pagalbos ir gerumo akcijos; tėvų švietimas; bendruome-
nių forumai). 

• Menas ir kultūra. Meninės (muzikinės, draminės, dailės, ke-
ramikos ir kt.) praktikos metu įgyjama socialinė patirtis – žmo-
nių bendrumo jausmas, bendradarbiavimo kultūra, tolerancija 
kitoms socialinėms grupėms. 

• Bendruomenės kūrimas. Socialinis ir kultūrinis kontekstai 
yra glaudžiai vienas su kitu susiję, vienas kitą papildantys. Soci-
alumas yra sąlyga, suteikianti galimybių žmonėms sąveikauti, o 
kultūra tą sąveiką stiprina ir įprasmina. 
Prasmingai organizuota rekreacinė ar meninė veikla kartu su 

negalią turinčiu žmogumi padeda užmegzti ir plėtoti tarpusavio 
santykius (komunikacinė funkcija), meninis kūrybinis darbas ugdo ir 
formuoja neįgalų žmogų (auklėjamoji funkcija), kūrybinis procesas 
teikia malonumą ir džiaugsmą (hedonistinė funkcija). Kūrybinio 
proceso metu sukurti darbai perteikia grožį (estetinė funkcija), o 
renginiai dienos centruose, parodų lankymas, išvykos, ekskursijos 

ar kitos veiklos teikia naujų žinių (pažintinė funkcija). Tad šios ži-
nios ypač praverčia tiems, kurie ateina dirbti tiesioginį socialinį 
darbą su neįgaliais žmonėmis, o ne su šalpomis ar išmokomis.

Siekdamas ugdyti bendruomeniškumo jausmus ir pačią bendra-
vimo kultūrą, socialinis darbuotojas bendruomenėje negali atsiri-
boti nuo kultūrinės veiklos, jis turi įgyti žinių apie kultūros verty-
bes ir gebėti derinti tai su neįgalaus žmogaus ir jo šeimos socialinės 
gerovės siekimu. Neįgaliųjų bendruomenė – tai pirmiausia tarpusa-
vio priklausomybė, bendri tikslai, veikla ir vienijanti dvasia. Ben-
druomenės kūrimo pradžia, pasak „Arkos“ bendruomenės įkūrėjo 
Žano Vanjė (Jean Vanier), yra atleidimas, o pabaiga – šventimas. 
Šventė – tai pati tobuliausia atleidimo forma, nes tuomet pamiršta-
mi socialiniai vaidmenys ir etiketės, meninėje veikloje visi tampa 
muzikantais, artistais ar dailininkais. Meninės veiklos tikslas – 
puo selėti individualumą, saviraiškos galimybes, padėti bendrauti 
su žmonėmis ir suprasti jų jausmus, mintis, išgyvenimus, mokyti 
vertinti kitų žmonių savitumą. 

Pageidautina, kad kiekvienas taptų aktyviu šventės dalyviu, 
kad kiekvienas pagal savo galimybes dalyvautų ją kuriant. Kultūri-
nės raiškos stebėjimas, jos kūrimas ugdo žmoniškumą, diegia mo-
ralės ir etikos normas, padeda suvokti aplinkinio pasaulio proble-
mas ir gyvenimo reiškinius. Tad socialiniam darbuotojui ar bet ku-
riam kitam savanoriui, dirbančiam su neįgaliu žmogumi, reikėtų 
išmokti pasinaudoti kiekviena švente, kad sakomas žodis, meni-
niai, kiti estetizuoti reiškiniai kiekvienam šventės dalyviui suteiktų 
meilės ir vilties. 

Pabaigai. Pamąstykime, ko mums šiandien norisi labiau – 
„duonos“ ar „žaidimų“. Klausimas retorinis, nes REIKIA abiejų. Ži-
nau, kaip sudėtinga praktiškai pasirūpinti savo laisvalaikiu ir kas-
dienėmis šventėmis. Tačiau Šventė – tai puikus būdas neįgalaus 
žmogaus ir jo šeimos savivertei kelti: nebejausti graužaties ir kaltės 
jausmo dėl savo kitoniškumo, dėl to, kad nespėjame priimti nuolat 
plūstančios informacijos, žengti koja kojon su technologinėmis 
naujovėmis. Mes tampame atsparesni visuomenės stereotipinio 
mąstymo apraiškoms, pokyčiams ar materialioms problemoms. 

P. S. Pasiūlymas. Kviečiu aktyvų jaunimą, jaučiantį prasmę 
ir altruistinį malonumą kitam žmogui organizuoti šventę, turintį 
meninių gebėjimų (bet nebūtinai), rinktis studijas Mykolo Romerio 
universitete. Čia, Socialinės gerovės fakulteto Edukologijos ir socia-
linio darbo institute, vykdoma „Laisvalaikio ir pramogų edukacijos“ 
bakalauro studijų programa, ruošianti laisvalaikio organizatorius 
darbui su įvairiomis socialinėmis grupėmis ar jaunimu (taip pat 
ir neįgaliu). Jei susidomėjote, atsidarykite informaciją tinklapyje: 
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/socialiniu_technolo-
giju_fakultetas/studijos/bakalauro-studijos/laisvalaikio-ir-pramogu-
edukacija.php arba rašykite tiesiogiai man: el. p. jautre@mruni.eu

JAUTRĖ RAMUTĖ ŠINKŪNIENĖ
Mykolo Romerio universiteto docentė, 

neįgalios Kamilės (28 metų) mama
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2016-ŲJŲ PAVASARIS 
BUVO VĖLYVAS, BET GAIVUS – 1 P.

„VILNIUS „VILTYJE“ – 
„VILTIS“ VILNIUJE“ – 8 P.

KONKURSAS!!! – 2 VIRŠELIS
KVIEČIAME AKTYVIAI DALYVAUTI!

NESIBAIGIANČIOJE VAIKO RAIDOS CENTRO 

ISTORIJOJE PADĖTAS TAŠKAS?

Tarptautinę vaikų gynimo dieną „Vilties“ bendrija
 ir Lietuvos neįgaliųjų forumas sukvietė visus, 
kuriems tikrai rūpi saugoti ir ginti vaikų teises, į 
susibūrimą Vinco Kudirkos aikštėje. Viena vertus, 
tokiu būdu išreikštas pritarimas Vyriausybės 
politiniam sprendimui pagaliau įgyvendinti 
strateginį pažadą – pastatyti naują Pediatrijos, 
Vaikų konsultacinės poliklinikos ir Vaiko raidos 
centro korpusą Santariškėse. Kita vertus, prisiimtas 
priesakas vykdyti nuolatinę šio projekto 
stebėseną, kad viltys turėti itin reikalingą 
modernios vaikų psichiatrijos poreikiams 
pritaikytą pastatą nesprogtų it muilo burbulas...

Viešoji įstaiga Vilnius vaikų ligoninės filialo Vaiko raidos cen-
tras įsikūrė 1991-aisiais ir per daugiau nei 25 gyvavimo metus 
tapo neatskiriama Lietuvos sveikatos sistemos dalimi. Šios įstai-
gos veiklos tikslas itin svarbus– organizuoti ir teikti kvalifikuotą 
pagalbą vaikams, turintiems raidos, psichikos ir elgesio sutriki-
mų, patyrusiems prievartą ir smurtą, esantiems rizikos grupėse. 

2013 metais Jungtinių Tautų vaiko teisių komiteto rekomen-
dacijose Lietuvai buvo atkreiptas dėmesys į nerimą keliantį vaikų 

LAIKAS PARODYS...

savižudybių skaičių ir psichoterapinės pagalbos vaikams trūku-
mą. Deja, tais pačiais metais įgriuvo ir taip nugyvento Vaiko rai-
dos centro pastato, esančio Vytauto g. 15, stogas. Šis įvykis vi-
suomenėje ir žiniasklaidoje sukėlė didelį rezonansą, bet Centro 
likimo niekas neskubėjo spręsti. Darbuotojams ir klientams iki 
šiol tenka nuolat kęsti nepatogumus. Dėl to sumažėjo teikiamų 
paslaugų apimtys, tėvams ilgiau tenka laukti pagalbos.

Šiandieninėje Lietuvoje vis gilėjant skaudžioms vaikų skurdo, 
patyčių, savižudybių ir nepakankamos psichosocialinės pagalbos 
problemoms, Vaiko raidos centras, kaip bendruomeninių paslau-
gų vaikams iniciatorius, tiesiog verkiant reikalingas. Visą savo 
aktyvios veiklos laikotarpį jis teikė ir teikia pagalbą šeimoms, 
bendradarbiauja su kitomis susijusiomis įstaigomis ir institucijo-
mis, yra nepailstantis bendruomeninių paslaugų vaikams plėtros 
skatintojas. Todėl labai džiugi ir viltinga pasirodė žinia, kad paga-
liau imtasi veiksmų perkelti šią įstaigą į naujas modernias patal-
pas. Statybą planuojama užbaigti iki 2018 metų. Naujojo pastato 
vertė –12 124 tūkst. eurų. Sveikatos apsaugos ministras įparei-
gotas sudaryti darbo grupę, kuri parengtų numatomų darbų gra-
fiką ir kontroliuotų jų atlikimą.

Kadangi operatyvios kokybiškos konsultacijos ir laiku suteik-
ta kvalifikuota pagalba itin reikšmingos tolesnei vaiko raidai, o 
patyčių ir smurto atveju gali netgi išsaugoti gyvybę, „Vilties“ 
bendrija ir Lietuvos neįgaliųjų forumas susibūrimo metu V. Ku-
dirkos aikštėje dėkodami Vyriausybei už išmintingą sprendimą 
patikino, kad taip pat ketina vykdyti nepriklausomą naujojo pa-
statyto statybos stebėseną ir prireikus priminti valdžios atsto-
vams, kad jie yra įsipareigoję vaikams, turintiems raidos ir psi-
chikos sutrikimų.

Galvojant apie ateitį labai norėtųsi, kad įkvepiantis pavyzdys 
paskatintų panašius viltingus procesus Kaune, Panevėžyje, Šiau-
liuose ir Klaipėdoje, nes paslaugų prieinamumas vietose – labai 
svarbus vaikų psichikos sveikatos garantas.
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