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Juo tapo Arūnas Janušauskas iš Šiaulių rajono Aukštel-
kės socialinės globos namų. Keturiasdešimt dviejų metų vyras 
gyvena juose nuo 2007-ųjų. Jis aktyviai sportuoja ir skina lau-
rus varžybose, yra labai darbštus ir paslaugus. Arūnui patinka 
fotografuoti, dalyvauti įvairiose veiklose ir renginiuose, jis tu-
ri akvariumą, kurį stropiai prižiūri.

Dvi Arūno nuotraukos surinko daugiausia balsų.
Dėkojame Aukštelkės socialinės globos namų darbuoto-

jams, kad paragino Arūną dalyvauti konkurse ir atsiuntė jo 
nuotraukas.

Trečios daugiausia balsų surinkusios nuotraukos autorė 
pasirodė mūsų stovyklų savanorė Asta Vinskaitė, viltiečių 
švelniai vadinama daktaryte.

Sveikiname nugalėtojus!

ŽURNALO RENGĖJŲ INFORMACIJA

PAAIŠKĖJO KONKURSO 
„AŠ, TU IR VASARA KARTU“ 

NUGALĖTOJAS

II vieta

III vieta

Raktų pakabukai – dažniausiai vartojamų sąvokų paveiks-
lėliai, taip pat veiklai užbaigti ir netinkamam elgesiui valdyti 
skirti įspėjamieji paveikslėliai. Turėdamas juos vaikas gali regu-
liuoti savo ir kitų elgesį, suvokti ir atspindėti tikrovę, apiben-
drinti, planuoti ir reguliuoti savo sumanymus, ketinimus ir 
veiksmus (pvz.: paprašyti pagalbos, teigiamai arba neigiamai 
atsakyti į klausimą „Ar tu nori...?“, vykdyti nurodymą „prisiseg-
ti saugos diržą“ ir pan.) (žr. 5 pav.).

Veiksmų suskirstymas etapais padės vaikui sėkmingai 
atlikti užduotį, formuos savitarnos ir savitvarkos įgūdžius. Pra-
džioje svarbu vaikui paaiškinti kiekvieno veiksmo atlikimo 
tvarką: pabrėžti tarpinių veiksmų eiliškumą, išskirti kiekvieno 
veiksmo esminį požymį, svarbą. Veiklos nuoseklumą vaizduo-
jantys plakatai kabinami nuolatinėje vaikui gerai matomoje vie-
toje (žr. 6 pav.).

Sekos, skirtos sakiniui sudaryti, norams ir poreikiams iš-
reikšti, dienos ar užduoties veiklai struktūruoti, suteiks galimy-
bę sėkmingai keistis informacija su aplinkiniais, išmokti sudari-
nėti sakinius, skatins susikaupti, išreikšti savo poreikius ir no-
rus. Pavyzdžiui, norint parodyti, kokia veikla ir kada vaikas turi 
užsiimti (dabar – paskui, šiandien), rikiuojami paveikslėliai DAR-
BAS (dabar) ir KOMPIUTERIS (paskui). Vėliau mokomasi iš plės-
ti sakinius pridedant veiksmažodžių, būdvardžių, prielinksnių. 
Pavyzdžiui, rikiuojami paveikslėliai RAUDONAS ir KAMUOLYS 
arba paveikslėliai AŠ, NORIU ir OBUOLYS. Svarbu, kad vaikas 
galėtų matyti ir suvoktų: 1) ką reikės daryti, 2) kur reikės daryti, 
3) kiek ilgai reikės daryti ir 4) kas vyks paskui (žr. 7 pav.).

Pageidavimus ir norus reikšti skatinančių paveikslė-
lių plakatas padės vaikui vaizdu išreikšti savo norus. Plakate 
suklijuojami būtiniausius poreikius vaizduojantys paveikslėliai 
(pvz.: GERTI, VALGYTI), taip pat skatinamieji paveikslėliai 
(pvz.: ŠOKOLADAS, SAUSAINIS, TELEFONAS, ŽAIDIMAS ir 
pan.). Pastarųjų turėtų būti didžioji dalis, todėl svarbu išsiaiš-
kinti, kas labiausiai motyvuoja vaiką įsitraukti į veiklą ir ją atlik-
ti iki galo. Šiuos paveikslėlius tinka naudoti ne tik mokymo pro-
cese, kai vaikas turi atlikti užduotis (pvz., vaikas praneša norįs 
žiūrėti televizorių, tada tėvai ar ugdytojai paprašo atlikti nelabai 
mėgstamą užduotį ar namų ruošos darbą; jį atlikęs iki galo, vai-
kas įgyvendina savo norą), bet ir siekiant paskatinti jį tinkamai 
elgtis (pvz., pranešti, kad nori į tualetą). Vykdant vaiko norą ar 
vaiką skatinant reikia jį pagirti, garsiai išreikšti savo džiaugsmą. 
Taip žadinamas vaiko pasitikėjimas savimi (žr. 8 pav.).

Laikmatis. Laikas – labai abstrakti sąvoka, kurią net įpras-
tos raidos vaikams ypač sudėtinga suvokti. Kasdieninėje veiklo-
je naudojamas laikmatis suteiks vaikui galimybę vaizdžiai pama-
tyti laiko tėkmę. Vaikui taps aišku, kiek truks veikla, mažėjanti 
raudona erdvė laikmatyje suteiks galimybę suvokti, kada dabar-
tinę veiklą reikės pabaigti. Mėgstamos veiklos trukmę apribrė-
žus laikmačiu, gerokai paprasčiau pabaigti veiklą (žr. 9 pav.).

Vaizdinis ugdymas padeda pasiekti daug geresnių rezultatų, 
nes vaizdais perteiktos abstrakčios ir sudėtingos sąvokos grei-
čiau suvokiamos, o veiklos nuoseklumo paveikslėliai skatina 
vaiką savarankiškai veikti, labiau pasitikėti savimi. Planuojant 
laisvalaikį išvengiama streso, kylančio dėl veiklos pasirinkimo 
sunkumų.

DR. MARGARITA JUREVIČIENĖ
Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės 

fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė, 
Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos specialioji 

pedagogė, metodininkė 

TOMA JOKUBAITIENĖ
Specialioji pedagogė, logopedė, privati autizmo 

konsultantė
Paveikslėlių šaltinis: Jurevičienė, M., Jokubaitienė, T. (2016). Bendraukime paveikslėliais. Leidykla Presvika. www.presvika.lt

1

2

3

4 5

6

7

8

9



01VILTIS 16/3

Kiekviena „Vilties“ bendrijos organi
zuojama „Savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo“ stovykla suteikia labai daug nau
jų patirčių, nes keičiasi stovyklautojai, o ir 
savanoriai. Kiekvienas žmogus yra nepa
kartojamas, todėl tenka ne juokais pasukti 
galvą, kaip atrasti tą bendrą kasdieninės 
veiklos vardiklį, kad suvienytume kuo dau
giau labai skirtingų žmonių.

Esu be galo dėkinga „Vilties“ darbuoto
jų komandai, didžiuojuosi jais ir visais sa
vanoriais, kurie negailėjo nei laiko, nei pa
stangų, kad stovyklaujančių neįgaliųjų ir jų 
tėvų problemos būtų sprendžiamos skubiai 
ir labai individualiai. Didžiosios stovyklos 
programoje dalyvavo daugiau nei 300 žmo
nių. Turėjome svečių iš tolimojo Kazach
stano ir kaimyninės Baltarusijos. Kartu 
keliavome, šokome, vaidinome, ilsėjomės, 
gaminome nacionalinius patiekalus, vaiši
nome vieni kitus, meldėmės...

Pasirodo, ir didelis žmonių būrys gali 
turėti daug bendro. Bet to, viena galva ge
rai, o kelios – dar geriau. Todėl nestigo sto
vykloje vertingų minčių ir pasiūlymų, sma
gu buvo jausti palaikymą ir žinoti, kad pri
reikus niekada nepritrūks pagalbininkų. 
Kita vertus, gal kai kam nelabai tiko užim
tumo intensyvumas, nuvylė maistas, o ir 
ne pačios geriausios gyvenimo sąlygos. Ta
čiau visi sutiko, kad buvimas kartu, žinoji
mas, kad esi ne vienas, atperka laikinus 
nepatogumus. 

Šventosios stovyklos programa taip pat 
turėjo savų ypatumų. Stovyklėlė nedidelė, 
pastatus administruojanti įmonė labai 
stengėsi pritaikyti aplinką, padėjo organi
zuoti maitinimą, bet ir vėl ne visiems tiko 
tai, ką darėme ir kaip planavome užimtumą 
ir poilsį. Taigi vertindami šios vasaros pa
tirtį ir atsižvelgdami į stovyklautojų pasiū
lymus kitiems metams planuosime kūrybi
nes meninės veiklos dirbtuvėles per kitas 
programas. Apskritai esame linkę manyti, 
kad reikia organizuoti dvi stovyklas. Vieną 
skirti daugiau šeimų poilsiavimui, įtrau
kiant į programą ramesnių grupinių veiklų 
visai šeimai, pavyzdžiui, Šventosios bazėje, 
o kitą orientuoti į aktyvias užimtumo veik
las, renginius, žinoma, pasitelkiant daug 
savanorių, galinčių pagelbėti neįgaliesiems.

Man regis, pirmoje stovykloje poilsiavi
mo laikas galėtų būti iki 8 dienų, antroje – 
iki 12 dienų. Labai norėčiau, kad Jūs, ger
biami viltiečiai, jau dabar raštu ar telefonu 
išsakytumėte savo nuomonę dėl ateinan
čios vasaros poilsio programų ir veiklų or
ganizavimo. Dar vienas labai svarbus pa
stebėjimas – ne visiems mūsų vaikams ar 
suaugusiesiems tinka šurmulinga aplinka, 
daug veiksmo, triukšmo, nes kai kuriems iš 
jų sunku priimti staigius pokyčius. Taigi 
reikėtų labai rimtai apgalvoti savo vaikų ar 
suaugusių neįgaliųjų raidos ypatumus ir 
prisitaikymo galimybes, nes mes ne visada 
galime užtikrinti saugumą ir pačiam neįga
liajam, ir aplinkiniams. Jeigu neįgalusis 
turi labai daug specialiųjų poreikių ir elge
sio sutrikimų, rekomenduočiau tėvams 
rimtai pagalvoti, kokią poilsiavimo formą 
ir vietą pasirinkti, kad atostogos neišvar
gintų nei jo, nei tėvų.

Jau prasidėjo nauji mokslo metai. 
Vyksta daug pokyčių švietimo sistemoje ir, 

deja, ne visada neįgalaus asmens naudai. 
Vis dažniau sutrikusio intelekto mokiniai 
nukreipiami mokytis į specialiąsias mokyk
las, vis mažiau jų mokosi bendrojo lavini
mo mokyklų klasėse. O juk integracijos, 
inkliuzinio mokymo ir ugdymo sėkmės ar 
nesėkmės labai priklauso nuo mokyklos 
vadovo, pedagogų ir visos mokyklos ben
druomenės. Jeigu kolektyvas nusiteikęs 
geranoriškai, rezultatai paprastai būna ge
ri. Taigi ir šiuo atveju itin svarbus žmogiš
kasis veiksnys. Apie švietimo sistemos 
spragas ir nesusikalbėjimą iškalbingi byloja 
skaičiai: šiuo metu net 400 neįgalių moki
nių išvis nelanko mokyklos, jiems skiria
mas mokymasis namuose, o dar keli tūks
tančiai ugdomi specialiosiose mokyklose.

Socialinės globos įstaigų pertvarka juda 
lėtai, alternatyvių šiai globai paslaugų pro
jektai stringa. Dabar eilėje į dideles sociali
nės globos įstaigas laukia 200 neįgalių žmo
nių. Taigi ateitis labai neaiški ir miglota.

Vis akivaizdesne tampa karti tiesa, kad 
praėjusios kadencijos Seimas ir Vyriausybė 

PO VASAROS –  
PRADĖTŲ DARBŲ 
APŽVALGA IR NAUJŲ 
PLANAVIMAS
Regis, visiems smagu organizuoti veiklas, planuoti užsiėmimus, ieškoti 
naujų darbo formų. Prieš pradedant vykdyti projektą, aiškintis galimus 
iššūkius, laukti naujų vėjų. Bet sužinoti, ar pasiteisins lūkesčiai, tegalime 
vienu būdu – vieningai dirbdami bendram labui.

Buvimas kartu, žinojimas, kad 
esi ne vienas, atperka laikinus 
nepatogumus.

Todėl nuoširdžiai prašau jūsų, 
mieli viltiečiai, įsitraukti į 
organizacijos darbą vietose. 
Nebijokite prisiimti 
atsakomybės dėl tolesnės 
organizacijos veiklos, dar 
geresnių ir didesnių pasiekimų. 
Juk nuo to priklauso mūsų 
neįgalių vaikų ir suaugusiųjų 
gyvenimo kokybė.
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traukti į organizacijos darbą vietose. Nebi
jokite prisiimti atsakomybės dėl tolesnės 
organizacijos veiklos, dar geresnių ir dides
nių pasiekimų. Juk nuo to priklauso mūsų 
neįgalių vaikų ir suaugusiųjų gyvenimo ko
kybė. Labai kviečiu bendram darbui jau
nesnes, dar ne taip pavargusias šeimas, 
pačius neįgaliuosius, jų brolius ir seses. La
bai tikiuosi, kad mūsų specialistai savano
riai ir toliau bus mūsų bendražygiai. Ačiū 
visiems už nuoširdų darbą.

SMAGU ORGANIZUOTI NAUJAS VEIKLAS IR 
UŽSIĖMIMUS.

BET VEIKLOS TIKRINAMOS VISŲ BENRU DARBU.

„VILTIES“ BENDRIJOS VASAROS STOVYKLA SUTEIKIA 
NAUJŲ PATIRČIŲ.

KEIČIASI STOVYKLAUTOJAI, SAVANORIAI.

REIKIA SUDERINTI VISŲ NORUS.

SUVIENYTI VISUS STOVYKLAUTOJUS.

„VILTIES“ PIRMININKĖ LABAI DĖKINGA VISIEMS 
STOVYKLOS ORGANIZATORIAMS IR SAVANORIAMS.

JIE NEGAILĖJO LAIKO IR PASTANGŲ BENRAM LABUI.

DIDŽIOJOJE STOVYKLOJE DALYVAVO DAUGIAU NEI 
TRYS ŠIMTAI ŽMONIŲ.

BUVO SVEČIŲ IR KAZACHSTANO IR BALTARUSIJOS.

STOVYKLAUTOJAI VISI KARTU KELIAVO, ŠOKO, 
VAIDINO, ILSĖJOSI.

TAIP PAT GAMINO SAVO ŠALIŲ PATIEKALUS IR 
VAIŠINO VIENI KITUS.

VIENIJO VISUS IR BENRA MALDA.

GAL KAM NORS VEIKLŲ PASIRODĖ IR PER DAUG.

GAL NUVYLĖ MAISTAS AR GYVENIMO SĄLYGOS.

BET VISI SUTIKO, KAD BUVIMAS KARTU ATPERKA 
NEPATOGUMUS.

ŠVENTOSIOS STOVYKLA TURĖJO SAVŲ YPATUMŲ.

STOVYKLAUTOJŲ TEN BUVO NEDAUG.

ORGANIZATORIAI GERAI PRITAIKĖ APLINKĄ 
NEĮGALIESIEMS.

PASIRŪPINO MAITINIMU.

VERTINANT ŠIOS VASAROS PATIRTĮ JAU REIKIA 
GALVOTI APIE ATEINANČIĄ VASARĄ.

PIRMININKĖS IR TARYBOS NUOMONE, KITAIS METAIS 
REIKIA DVIEJŲ STOVYKLŲ.

VIENA STOVYKLA BŪTŲ SKIRTA ŠEIMŲ POILSIUI 
ŠVENTOJOJE.

KITA AKTYVIAI UŽIMTUMO VEIKLAI.

ŠIOJE STOVYKLOJE TURĖTŲ DIRBTI DAUG 
SAVANORIŲ.

PIRMOJE STOVYKLOJE POILSIAVIMO LAIKAS BŪTŲ 
AŠTUONIOS DIENOS.

ANTROJE STOVYKLOJE DVYLIKA DIENŲ.

PIRMININKĖ LABAI NORĖTŲ SUŽINOTI VILTIEČIŲ 
PAGEIDAVIMUS ATEINANČIŲ METŲ STOVYKLAI.

DAR JI PASTEBI, KAD PRIEŠ VYKSTANT Į STOVYKLĄ

REIKIA ĮVERTINTI SAVO GALIMYBES IR SVEIKATĄ.

KITAIP POILSIS GALI NUVARGINTI.

PRASIDĖJO NAUJI MOKSLO METAI.

ŠVIETIMO SISTEMOJE ATSIRANDA DAUG PAKEITIMŲ.

NE VISI PAKEITIMAI PALANKŪS NEĮGALIESIEMS.

NET KETURI ŠIMTAI NEĮGALIŲJŲ IŠVIS NELANKO 
MOKYKLOS.

DAUG JŲ LANKO SPECIALIĄSIAS MOKYKLAS.

BET PER MAŽAI BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS.

NEĮGALIEJI GALI IR TURI MOKYTIS KARTU SU 
ĮGALIAISIAIS.

KAI TAI SUPRANTA MOKYKLŲ DIREKTORIAI IR 
MOKYTOJAI,

NEĮGALIESIEMS SEKASI MOKYTIS.

PO VASAROS – PRADĖTŲ DARBŲ APŽVALGA IR NAUJŲ PLANAVIMAS

O Vilniaus universiteto vaikų ligoninės 
filialo statybos reikalai kol kas dar nepaju
dėjo... Gal tas judėjimus toks silpnas, kad 
visiškai nematomas?..

Linkiu jums visiems derlingo ir jaukaus 
rudens, sėkmės, santarvės ir stiprios svei
katos.

DANA MIGALIOVA
„Vilties“ asociacijos vadovė

nesiėmė radikalių veiksmų, nes ryžtinga 
pertvarka ne visada atitinka rinkėjų norus. 
Juolab, kad daug didelių socialinės globos 
įstaigų yra mažose savivaldybėse, o ten 
brangus kiekvienas rinkėjo balsas.

Būti valdžioje nori beveik visi politikos 
senbuviai. Daug ateina ir naujų žmonių. Ar 
taps jų pažadai tikrove, pamatysime. Nors 
jau dabar aišku, kad labai daug kas priklau
sys nuo mūsų pačių aktyvumo. Todėl nuo
širdžiai prašau jūsų, mieli viltiečiai, įsi
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LĖTAI VYKSTA NEĮGALIESIEMS SKIRTŲ ĮSTAIGŲ 
PERTVARKA.

EILĖS Į DIDELES GLOBOS ĮSTAIGAS DAR LAUKIA  
DU ŠIMTAI NEĮGALIŲJŲ.

O NEDIDELĖS GLOBOS ĮSTAIGOS BEVEIK 
NEKURIAMOS.

NORS EUROPOS SĄJUNGA SKIRIA LĖŠŲ  
KAIP TIK JOMS.

PRIEŠ RINKIMUS SEIMAS NELABAI PALAIKĖ GLOBOS 
ĮSTAIGŲ PERTVARKĄ.

SEIMO NARIAI NENORĖJO PRARASTI RINKĖJŲ BALSŲ.

NES RAJONUOSE YRA DAUG DIDELIŲ GLOBOS 
ĮSTAIGŲ.

IR DAUG KAS NORI, KAD ŠIOS ĮSTAIGOS IŠLIKTŲ.

ATEITIS PARODYS, KAIP VISKAS KLOSTYSIS TOLIAU.

Į VALDŽIĄ ATĖJO NAUJŲ ŽMONIŲ.

JIE PRIDALIJO ĮVAIRIŲ PAŽADŲ NEĮGALIESIEMS.

KAD PAŽADAI BŪTŲ ĮVYKDYTI, REIKIA „VILTIES“ 

BENDRIJAI AKTYVIAI DIRBTI.

PIRMININKĖ PRAŠO, KAD VISI VILTIEČIAI BŪTŲ 

AKTYVŪS.

NEBIJOTŲ ATSAKOMYBĖS.

TADA ORGANIZACIJA BUS STIPRI.

O NUO TO PRIKLAUSO NEĮGALIŲJŲ GYVENIMO 

KOKYBĖ.

PIRMININKĖ KVIEČIA BENDRADARBIAUTI NEĮGALIŲJŲ 

BROLIUS IR SESES.

TAIP PAT JAUNAS ŠEIMAS.

JI DĖKOJA SPECIALISTAMS, PADEDANTIEMS 

BENDRIJAI SAVANORIŠKU DARBU.

IR LINKI VISIEMS SĖKMĖS, GEROVĖS, STIPRIOS 

SVEIKATOS RUDENĮ. 

Vasarai pasibaigus užplūsta įvairūs 
jausmai. Prisiminimų gausoje sunku atsi
rinkti svarbiausius įvykius ir išgyvenimus. 
Palaipsniui visi įsitraukiame į įprastų dar
bų rutiną, kurioje jaučiamės saugūs. Ir nors 
dar girdime džiaugsmingus vaikų šūksnius 
už lango, suprantame: atėjo ruduo, o jam 
pasibaigus reikės vėl klampoti per sniegą.

Pastebėjau labai įdomią tendenciją: 
kuo daugiau žmogus skundžiasi, tuo len
gviau jam viskas klojasi. Kartą vasaros sto
vykloje, kurią kasmet organizuoja „Vilties“ 
bendrija, man krito į akis viena viskuo ne
patenkinta mama. Ji nuolat skundėsi, kaip 
jai viskas nepatinka, kokia bloga stovykla, 
koks tragiškas maistas ir panašiai. Bet 
žvelgdamas jos sūnui į akis regėjau ką kita. 
Jaunuolis nejaukiai jautėsi dėl savo ma
mos skundų. Jam buvo gėda, kad savo 
priekaištais ji kartina jam ir taip trumpas 
džiaugsmo akimirkas: susitikimus su drau

PALENGVA, BET NENUMALDOMAI 
ŠIE – KITOKIE – VAIKAI  
KEIČIA PASAULĮ

gais, dailių savanorių dėmesį, palaimingą 
užsimiršimą. Tikiu, kad jis dar ilgai saugos 
savo širdyje malonius prisiminimus. Ir il
gesingai lauks kitos vasaros, kad būryje 
draugų ir bendraminčių vėl visiškai pa
mirštų žmogišką norą varžytis, kieno ne
galavimas didesnis ar sunkesnis, kad nu
mojęs ranką į visus dėl negalios patiriamus 
apribojimus dalytųsi su aplinkiniais aki
mirka, kuri čia pat pralėkdama vis dėlto 
amžinai išliks atmintyje.

Palengva, bet nenumaldomai šie – kito
kie – vaikai keičia pasaulį. Naivus, kartais 
valiūkiškas jų požiūris į aplink vykstančius 
suaugusiųjų žaidimus kelia man geranoriš
ką šypseną. Nesvarbu, kokia negalia ką ka
muoja. Visi žmonės geba jausti. Galbūt 
skirtingai, bet visi mes jaučiame. Laimei...

VAIDAS CHERNOVAS
„Vilties“ bendrijos stovyklos savanoris
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2014 metai
Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciaty

vos“ pasikvietė mus į mokymus, kaip pa
rengti strategiją ir įgyvendinti savo svajo
nes. Po šių naudingų mokymų parengėme 
paraišką „Rietavo savivaldybės kaimo vie
tovių plėtros strategija“ II prioriteto „Ben
druomenių gyvenimo kokybės gerinimas“ 
priemonę „Kaimo gyventojų aktyvinimas. 
Bendruomeninių iniciatyvų skatinimas“. 
2.1.3 veiklos sritis „Parama socialiai pažei
džiamų gyventojų gyvenimo kokybės geri
nimo iniciatyvoms“. Projektą rėmė Euro
pos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir 
Lietuvos valstybės biudžetas.

Pirmoji stovykla „Integracija į visuo
menę per teatrinę raišką pasitelkiant įvai
rias fizinio aktyvumo ir aktorinio meistriš
kumo ugdymo formas“ buvo surengta 
Drobstų kaime 2014 metais. Joje dalyvavo 
Rietavo savivaldybės kaimiškų vietovių su
trikusio intelekto asmenys, jų šeimos na
riai, Žadvainių, Giliogirio, Tverų ir Pelaičių 
bendruomenių atstovai. Stovykloje sten
gėmės  suteikti žinių apie neįgaliųjų žmo
nių galimybes tobulėti taikant teatrinės ir 
meninės raiškos metodus, fizinį aktyvu
mą, taip pat skatinome bendradarbiavimą 
tarp įvairių socialinę atskirtį patiriančių 
grupių ir Rietavo savivaldybės bendruome
nės narių.

Jogos (gyvenimo meno) mokytoja Danu
tė Valienė įtraukė stovyklos dalyvius į tea
tralizuotus žaidimus. Režisierius Vincas 
Andriuška, nuoširdžiai bendraudamas su 
negalią turinčiu jaunimu, sugebėjo visus 
sudominti, kiekvienas pasijuto tikru akto
riumi pristatymo metu atlikdamas kokį 
nors vaidmenį. Visas tris dienas netrūko 
išradingumo ir gerų emocijų. Per užsiėmi

mus jaunimas daug sužinojo apie teatro 
techniką ir pagal savo išgales išmoko im
provizuoti, taip pat vaidinti su lėlėmis.

Stovyklautojai visą laiką buvo užimti. 
Nuo pat ryto jogos mokytoja Danutė mokė 
juos taisyklingos mankštos ir kvėpavimo 
pratimų. Regina Pakštienė neįgaliuosius 
supažindino su vilnos vėlimo technika, pa
dėjo pasidaryti darbelių iš vilnos. Prakti
nius tapybos užsiėmimus vedė Genovaitė 
Danylienė. Už fizinį aktyvumą ir įgarsini
mą atsakingas Marius Gailius labai stengė
si, tad stovykloje visada skambėjo puiki 

NUVILNIJO, NUSKAMBĖJO

MŪSŲ VASARĖLĖ
DARBAI, 
KURIŲ 
NESINORI... 
BAIGTI

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ trečius 
metus iš eilės vykdo tęstinį projektą – organizuoja vasaros stovyklą 
„Kurkime kartu“. Ir taip ši stovykla visiems patinka, kad kūrybos 
klodai niekaip neišsenka... 

muzika, o stovyklautojai šoko ir bendravo, 
pamiršę visa negalias.

Mamos ir suaugusieji bendruomenių 
nariai taip pat puikiai leido laiką su jogos 
mokytoja Danute. Ji nuoširdžiai dalijosi 
savo patirtimi ir mokė juos kvėpavimo, re
laksacijos, veido jogos ir giliųjų kūno rau
menų lavinimo pratimų.

Ši stovykla dar kartą įrodė, kad proto 
negalią turintiems žmonėms labai reikalin
gas tarpusavio bendravimas ir specialistų 
pagalba. Tai patvirtina ir stovyklautojų pa
sisakymai.

Genovaitė: „Nuostabus dalykas, šitokia puiki stovykla. Kiek daug išmoko mano sesė 
Vida. Net neįtikėtina. Pasirodo, daug galima padaryti su mūsų vaikais, bet su jais turi dirb
ti patyrę, nuoširdūs specialistai. Mūsų vaikams svarbus kiekvienas žodis ir gestas, o ypač 
reikia juos nuolat skatinti ir girti. Man pačiai didžiausią įspūdį paliko užsiėmimai su gyve
nimo meno mokytoja Danute Valiene. Tai tikra Dievo dovana. Sužinojau daug naudingų 
dalykų ir dabar stengiuosi nors dalelę pritaikyti savo kasdienybėje.“

Danutė: „Ši stovykla man tikras atradimas. Joje susipažinau su nuostabiais organiza
toriais, taip pat mamomis, besąlygiškai mylinčiomis savo vaikus ir žmones. Graži bendruo
menė, kurioje vyrauja harmonija, šiluma, atjauta ir supratimas, bendrumo jausmas. 
Neįgalus jaunimas nuostabiai draugiškai bendrauja, trykšta meile, nuoširdumu ir natūra
lumu. Labai nuoširdūs vaikų (jaunimo) tėveliai, bendruomenės nariai, ieškantys, norintys 
žinoti, išgirsti, pajusti, patirti, išmokti.

Įdomi stovyklos 3 dienų programa. Patiko režisieriaus Vinco Andriuškos bendravimas 
su jaunimu, tėveliais. Jo mokymas, jaunimo talentų atskleidimas. Vedėjo Mariaus muzika 
ir bendravimas su stovyklos dalyviais linksmas, nuoširdus. Labai tinkamai parinkta muzi
ka. Žemai lenkiu galvą stovyklėlės organizatoriams, mamoms, jaunimui. Jie to verti. Bu
vau gražioje vietoje, tinkamiausiu laiku. Lauksiu naujų susitikimų su jaunimu ir tėveliais.

Su meile ir pagarba, Danutė Valienė.“

Donata: „Stovykla mums, mamoms, – tai galimybė atitrūkti nuo kasdienybės, pabūti 
kartu su vaikais ir bendraminčiais, turiningai praleisti laiką: dailė, vėlimas, šokiai, vaidy
ba, įvairūs žaidimai, pažintis su jogos mokytoja D. Valiene, jos vertingi patarimai apie svei
katą, gyvenimo būdą, tikėjimą. Oras buvo puikus, nuotaika – nuostabi. O sūnus Tadas iš 
visos širdies tvirtino: „NORIU DAR!“
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2015 metai 
Svarstėme, kaip vėl suorganizuoti sto

vyklą. Rietavo verslo informacijos ir turiz
mo centro direktorė Laima Dockevičienė 
pasiūlė per www. Minios finansavimo plat
forma: VEIK.RIETAVE teikti paraišką, kur 
geros valios žmonės prisijungę prie tinkla
pio www.veik.rietave.lt aukotų lėšas. Jei ne
surenki reikiamos sumos, kurią esi numa
tęs projektui, lėšos sukrenta atgal į bendrą 
finansavimo puodą. Sunkiai sekėsi rinkti 
lėšas, mažai kas iš bendruomenės aukojo, 
tad rinkome pinigėlius iš narių, taip pat 
dalyvavome mugėse, prekiavome savo pa
čių išlietomis natūralaus vaško žvakelėmis. 
Didelę paramą suteikė ponios iš Švedijos, 
kurios Rietave svečiavosi pas menininkę 
Vilmą Vičienę. Sužinojusios mūsų narių 
svajonę vėl vykti į stovyklą, jos paaukojo 
lėšų stovyklos užimtumui vykdyti. Stovyk
la dar sykį subūrė visus draugėn! Praleistas 
laikas joje buvo kūrybingas, nuostabus, di
namiškas... 

2016 metai 
Svarstėme, ar organizuoti stovyklą šie

met, ir atsižvelgdami į didžiulį neįgaliųjų 
norą nusprendėme jų nenuvilti. Lėšas su
aukojo nariai ir rėmėjai. Pasitarusios su 
mokytoja Jūrate Viršiliene ir Taduko ma
ma Donata nusprendėme pačios pasirūpin
ti stovyklautojų užimtumu, nes kai neturi 
didelių lėšų, tenka suktis savo jėgomis. Sto
vyklavome liepos 25–27 dienomis nuosta
biame gamtos kampelyje – Drobstų kaime, 
Sauliaus Petkevičiaus sodyboje. 

Stovykla iš tikrųjų nudžiugino neįga
liuosius. Kaip kitaip, juk jau trečią vasarą 
mes vėl drauge! Labai dėkojame tėvelių ir 
jaunuolių vardu J. Viršilienei ir J. Šuopienei 
už savanorystę visos stovyklos metu ir kū
rybinių veiklų organizavimą, mamytei 
D. Kvaselytei – už įdomius, kūrybinius žai
dimus. Taip pat ačiū mamytėms V. Jonušie

nei ir A. Barkauskienei, kurios irgi savano
riavo stovykloje, seniūnui R. Jurčiui, kuris 
ir atostogaudamas pasirūpino, kad stovyk
loje būtų gera. Visų narių vardu dėkojame 
Sauliui ir Irenai Petkevičiams už suteiktas 
nuostabias patalpas, kavinės „Provincija“ 
savininkei Laimai, kuri mus labai skaniai 
maitino, prikepė pyragų ir dar karštus atve
žė į stovyklą. Stovyklautojai buvo nuste
binti maisto kokybe ir gausa. Pietums pa
tiekti tarkuotų bulvių cepelinai ne tik buvo 
nematyto didumo (vos tilpo lėkštėje), bet ir 
labai skanūs, kaip namuose gaminti. Ačiū 
rėmėjoms: B. Mažikienei, kuri trečius me
tus atvyksta su vaišėmis į stovyklą, R. Va
lancevičienei už saldžias vaišes, V. Tautvy
dui, kuris linksmino mus grodamas gitara... 
Taip pat dėkojame R. Skerniškienei ir 
I. Uginčienei, kurios mus aplankė stovyklos 
metu, pradžiugino, pralinksmino...

Manau, kad 2016 metų stovykla pavy
ko, nes buvo mums visiems be galo gera ir 
smagu leisti laiką kartu.

Ir dar
Rugpjūčio mėnesį „Rietavo vilties“ ben

drijos nariai ir prijaučiantieji viltiečiams 
vyko į pažintinę kelionę – į Lietuvos jūrų 
muziejų. Čia gėrėjomės delfinų pasirody
mais, o grįždami namolio dar užsukome į 
Klaipėdos zoologijos sodą. Kas gali būti 
maloniau, nei per vieną dieną tiek daug pa
matyti, patirti nepamirštamų įspūdžių, pa
būti su likimo draugais...

Belieka tikėtis, kad 2017 metais vėl 
visi susitiksime stovykloje! Turime vi-
si pasistengti!

ANGELĖ ARIENĖ
„Rietavo vilties“ bendrijos pirmininkė

„RIETAVO VILTIES“ BENDRIJA TREČIUS METUS 
ORGANIZUOJA VASAROS SOTVYKLĄ.

ŠIOS STOVYKLOS PAVADINIMAS „KURKIME KARTU“.

VISIEMS JI LABAI PATINKA.

2014 METAIS „RIETAVO VILTIES“ BENDRIJA PARENGĖ 
PARAIŠKĄ IR GAVO FINANSAVIMĄ STOVYKLOS 
PROJEKTUI.

ŠIAM PROJEKTUI LĖŠŲ SKYRĖ EUROPOS SĄJUNGA IR 
LIETUVOS VALSTYBĖ.

STOVYKLAUTOJAI SUSIRINKO DROBSTŲ KAIME.

JIE SUVAŽIAVO IŠ RIETAVO SAVIVALDYBĖS KAIMŲ.

MOKĖSI VAIDINTI, TAPYTI, VELTI VILNĄ.

GYVENIMO MENO MOKYTOJA DANUTĖ VALIENĖ 
ĮTRAUKĖ VISUS Į TEATRALIZUOTUS ŽAIDIMUS.

DARBAI, KURIŲ NESINORI... BAIGTI
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REŽISIERIUS VINCAS ANDRIUŠKA SUDOMINO VAIDYBA.

STOVYKLAUTOJAI IŠMOKO VAIDINTI SU LĖLĖMIS.

STOVYKLOJE NESTIGO IR KITŲ UŽSIĖMIMŲ.

JAUNUOLIAI MOKĖSI MANKŠTINTIS IR TEISINGAI 
KVĖPUOTI.

MAMOS IRGI GERAI LEIDO LAIKĄ.

MOKĖSI ATSIPALAIDUOTI, ATLIKTI ĮVAIRIUS FIZINIUS 
PRATIMUS.

„RIETAVO VILTIES“ BENDRIJOS NARIAMS STOVYKLA 
LABAI PATIKO.

GENOVAITĖ DŽIAUGĖSI NEĮGALIOS SESĖS VIDOS 
PASIEKIMAIS.

O IR PATI DAUG NAUJŲ DALYKŲ SUŽINOJO.

GYVENIMO MENO MOKYTOJA DANUTĖ SAKĖ, KAD 
SUSIPAŽINO SU DAUGYBE NUOSTABIŲ ŽMONIŲ.

JĄ MALONIAI NUSTEBINO STOVYKLAUTOJŲ 
SMALSUMAS,

NORAS MOKYTIS, PAJUSTI, PATIRTI.

MAMA DONATA STOVYKLOJE PAILSĖJO NUO 
KASIENYBĖS.

O JOS SŪNUS TADAS NENORĖJO SKIRTIS SU 
STOVYKLOS DRAUGAIS.

2015 METAIS TEKO RINKTI LĖŠAS STOVYKLOS 
PROJEKTO PRATĘSIMUI.

DAUG PRISIDĖJO BENRIJOS NARIAI.

PATYS NEĮGALIEJI PREKIAVO SAVO DARBELIAIS 
MUGĖSE.

DIDELĘ PARAMĄ SUTEIKĖ VIEŠNIOS IŠ ŠVEDIJOS.

BENDROMIS PASTANGOMIS PAVYKO SURENGTI  
ANTRĄ STOVYKLĄ.

2016 METAIS NEĮGALIEJI VĖL LABAI NORĖJO 
STOVYKLOS.

TODĖL ORGANIZATORIAI NEGALĖJO JŲ NUVILTI.

LĖŠAS SUAUKOJO BENRIJOS NARIAI IR RĖMĖJAI.

STOVYKLAUTOJŲ UŽIMTUMU RŪPINOSI PATYS 
BENDRIJOS NARIAI.

TODĖL VISI JIE NUSIPELNO DIDŽIULĖS PADĖKOS.

STOVYKLAUTOJAI LABAI DŽIAUGĖSI SKANIU MAISTU.

STOVYKLA PAVYKO, NES VISIEMS BUVO GERA KARTU.

RUGPJŪTĮ RIETAVIŠKIAI DAR APLANKĖ KLAIPĖDOS 
JŪRŲ MUZIEJŲ.

GĖRĖJOSI DELFINŲ PASIRODYMAIS.

GRĮŽDAMI DAR UŽSUKO Į KLAIPĖDOS ZOOLOGIJOS 
SODĄ.

DABAR VISI TIKISI 2017 METAIS VĖL SUSITIKTI 
STOVYKLOJE.

 „Kretingos vilties“ bendrijos nariams ši 
vasara padovanojo dvi įsidėmėtinas išvy
kas: aplankėme Skuodo kraštą ir Žemaitijos 
sostinę Telšius, grožėjomės Varnių regioni
niu parku ir panorama, atsiveriančia nuo 
Medvėgalio kalno.

Išsirengę į Skuodo rajono lankytinas 
vietas, pirmiausia nukakome į Šauklius, pas 
juodosios keramikos tradicijų puoselėtojus 
Renatą ir Mindaugą Jankauskus. Meninin
kė Renata supažindino mus su keramikos 
rūšimis, paaiškino, kodėl vieni keraminiai 
gaminiai degti 1100 laipsnių temperatūroje 
lieka juodi, o kiti išbąla ir traukia akį keistais 
raštais. Pasirodo, taip nutinka dėl pabuvimo 

TOLSTANČIOS 
VASAROS 
RYŠKŪS 
ATSPINDŽIAI

Vasarą Kretingos viltiečiai kuriam laikui narsiai palieka savo mokymo 
ar ugdymo įstaigas, o ir namus, kad visi drauge keliautų, pažintų 
aplinką ir vieni kitus, užmegztų naujų draugysčių, patirtų 
neužmirštamų įspūdžių.

duonos rauge. Šeimininkė apdalijo mus vi
sus žalio molio gabalėliais. Smagiai nusilip
dę daugybę vienas už kitą gražesnių puode
lių, dubenėlių, padėkliukų ir kitokių indų, 
palikome juos meistrei krosnyje išdegti. 

Patys patraukėme pažintiniu taku į 
Šauklių riedulyną. Iš ten – į senesnį nei 
Kretinga miestą, 1572 m. Jono Jeronimo 
Chodkevičiaus įkurtą Johanesburgą (šian
dieninį Skuodą), o galiausiai – į Aleksandri
jos seniūnijos Truikinų kaime Virginijaus 
Mitkaus įkurtą Žemdirbio muziejų. Apžiū
rėjome didžiulę jaują, pilną senovinių ra
kandų, mechanine technika nukabinėtomis 
sienomis. 

Tądien dar spėjome pasidžiaugti Barsty
čių (arba Puokės) akmeniu – didžiausiu rie
duliu Lietuvoje, kurį ledynai „atritino“ į mū
sų šalelę iš Skandinavijos. Šis milžinas sveria 
net 680 tonų ir yra 13,4 m ilgio, 7,5 m pločio 
ir 3,6 m aukščio. Sužavėjo mus ir Truikinų 
šaltinis (arba Šmitos versmė). Dėl aukštyn 
trykštančių srautų šioje versmėje duburio 
smėlis keliose vietose nuolat „verda“.

O rugpjūčio 27 dieną išsiruošėme į dar 
vieną kelionę, skirtą vasaros palydėtuvėms. 
Ankstyvą rytą į Jono Kleino vairuojamą au
tobusą vos tilpo Kretingos viltiečiai ir jų bi
čiuliai, o kelionės maršrutas vedė į šių metų 
Lietuvos kultūros sostinę Telšius, kur pir
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miausia apsilankėme Žemaitijos kaimo mu
ziejuje. Grožėjomės bočių žemaičių sodyba, 
susipažinome su buitimi ir darbais, bėgio
jome, žaidėme, skanavome šulinio vandens 
ir obuolių, kol kaip reikiant užsigeidėme 
valgyti. Tad labai pravertė apsilankymas 
svetinguose „Džiugo“ namuose, kur degus
tavome kietuosius sūrius, klausydamiesi 
informacijos apie jų brandinimo subtilybes.

Pasisotinę kelionę tęsėme į Medininkus 
(Varnius), buvusį Žemaitijos vyskupystės 
centrą, kuris vilioja senąja Šv. Petro ir Povilo 
katedra, prisikėlusia medine Šv. Aleksandro 
bažnyčia ir Bliuzo naktimis garsėjančia Lūkš
to ežero pakrante. Atsipūtę paežerės poil
siavietėje, patraukėme link Medvėgalio kal
no, turinčio dvi viršūnes: aukštesniojoje yra 

aukščiausias Žemaitijos taškas (234,6  m), 
žemesniojoje (pietinėje) – Medvėgalio pilia
kalnis (Pilies kalnas). Aukščiausio Žemaičių 
kalno pavadinimas sudarytas iš dviejų žo
džių: medus ir galas. Mat rėvomis seniau 
tekėjo srauni skaidri upelė Medva, Medvė 
(Meduva, Medava), kurios srovė labai pri
minė iš liepžiedžių suneštą medų.

Šios vasaros kelionės nebuvo tolimos, 
bet įveikiamos net ir sunkios negalios žmo
nėms. Smagiai pasidairę po gimtąjį kraštą, 
džiugiai grįžome į ugdymo įstaigas rudens 
pasitikti.

SIGUTĖ BENDIKIENĖ
„Kretingos vilties“ bendrijos 

pirmininkė

VASARĄ KRETINGOS VILTIEČIAI NORIAI KELIAUJA.

ŠIĄ VASARĄ KRETINGIŠKIAI APLANKĖ SKUODO KRAŠTĄ 
IR ŽEMAITIJOS SOSTINĘ TELŠIUS.

JIE GROŽĖJOSI VARNIŲ REGIONINIU PARKU.

TAIP PAT VAIZDAIS NUO MEDVĖGALIO KALNO.

SKUODE VILTIEČIAI SVEČIAVOSI ŠAUKLIUOSE.

PAS JUODOSIOS KERAMIKOS MEISTRUS RENATĄ IR 
MINDAUGĄ JANKAUSKUS.

NEĮGALIEJI GALĖJO IŠMĖGINTI SAVO GEBĖJIMUS.

JIE NULIPDĖ IŠ MOLIO DAUG PUODELIŲ, DUBENĖLIŲ

IR KITOKIŲ INDŲ.

TADA PALIKO ŠEIMININKEI IŠDEGTI DIRBINIUS 
KROSNYJE.

TOLIAU KRETINGIŠKIŲ KELIAS VEDĖ Į  
ŠAUKLIŲ RIEDULYNĄ.

TEN JIE PAMATĖ LABAI DAUG ĮVAIRIŲ AKMENŲ.

PASKUI KELIAVO Į SKUODĄ.

DAR SENESNĮ MIESTĄ UŽ KRETINGĄ.

O GALIAUSIAI APŽIŪRĖJO ŽEMIRBIO MUZIEJŲ 
TRUIKINŲ KAIME.

MUZIEJAUS ĮKŪRĖJAS VIRGINIJUS MITKUS VISKĄ 
SVEČIAMS APRODĖ.

DIDELĖJE JAUJOJE VISI PAMATĖ DAUGYBĘ  
SENOVINIŲ DAIKTŲ.

KELIONĖS PABAIGOJE KRETINGIŠKIAI APLANKĖ 
BARSTYČIŲ AKMENĮ.

ŠIS AKMUO DIDŽIAUSIAS LIETUVOJE.

JĮ Į MŪSŲ ŠALĮ ATRIDENO LEDYNAI.

SUŽAVĖJO KELIAUTOJUS IR TRUIKINIŲ ŠALTINIS.

O VASARAI BAIGIANTIS VILTIEČIAI IŠSIRENGĖ Į TELŠIUS.

PIRMIAUSIA VISI APLANKĖ ŽEMAITIJOS KAIMO 
MUZIEJŲ.

GROŽĖJOSI SENOVINE SODYBA.

DAUG SUŽINOJO APIE ŽEMAIČIŲ GYVENIMĄ IR BUITĮ 
SENOVĖJE.

PASKUI ŽAIDĖ, BĖGIOJO, SKANAVO ŠULINIO VANDENS 
IR OBUOLIŲ.

KAI KELIAUTOJAI IŠALKO, UŽSUKO Į SVETINGUS 
„DŽIUGO“ NAMUS.

TEN RAGAVO KIETUOSIUS „DŽIUGO“  SŪRIUS.

IR SUŽINOJO, KAIP JIE GAMINAMI.

PASISOTINĘ VILTIEČIAI KELIAVO Į VARNIUS.

VARNIAI – BUVĘS ŽEMAITIJOS VYSKUPIJOS CENTRAS.

VARNIUOSE YRA ĮSPŪDINGA ŠV. PETRO IR POVILO 
KATEDRA.

LINKSMAI PRABĖGO LAIKAS PRIE LŪKŠTO EŽERO.

IŠ TEN KRETINGIŠKIAI NUKAKO Į MEDVĖGALIO KALNĄ.

ŠIS KALNAS TURI DVI VIRŠŪNES.

KALNO PAVADINIMAS SUDARYTAS IŠ DVIEJŲ ŽODŽIŲ:

MEDUS IR GALAS.

KRETINGIŠKIŲ VASAROS KELIONĖS NEBUVO TOLIMOS.

BET LABAI SMAGIOS IR TURININGOS.

ĮSPŪDŽIŲ DABAR UŽTEKS VISAM RUDENIUI.

TOLSTANČIOS VASAROS RYŠKŪS ATSPINDŽIAI
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Pirma kelionė. Buvau karalienė! 
Pakruojo Vilties“ bendrijos lankytojai 

puikiai žino, kad visada galima pradžiugin
ti širdį, pailsinti mintis, praskaidrinti nuo
taiką ir tiesiog turiningai praleisti laiką ap
silankius Pakruojo dvare. Bet įpusėjus va
sarai sunerimome, jog gyvendami šalia šio 
įstabaus grožio dvaro vis dar neištaikėme 
laiko jame apsilankyti. Todėl nieko nelauk
dami nusprendėme suteikti širdžiai ilgai 
lauktą atgaivą...

Planavome pasigrožėti gamta, dvaro 
pastatais ir užsukti į ekspoziciją „Myliu žir
gą“, nes mūsų bendrijos nariai jau kelis mė
nesius vis nešė medines, pliušines, plas
tmasines ir kitokias žirgų figūrėles, norė
dami padovanoti jas minėtai ekspozicijai. 

Esame labai dėkingi ekspozicijos „šei
mininkėms“ Onutei Venckuvienei ir Jani
nai Janeliūnienei už šiltą ir jaukų priėmi
mą. Negalią turinčiam žmogui pasijusti 
laukiamam ir pasiilgtam – neįkainojama 
dovana. Apžiūrėję ekspoziciją neskubėjo
me namo – dar ilgai vaikštinėjome grožė
damiesi dvaro pastatais, fotografavomės, 
dainavome dainas ir džiaugėmės puikia 
diena. 

Drąsiai galime teigti, kad kiekvienas tu
rėtų apsilankyti ten, kur širdis atsigauna – 
Pakruojo dvare.  

TEN, KUR 
ŠIRDIS 
ATSIGAUNA

„Gerai, kad pabuvau su draugais, nes niekur neišeinu iš namų. Reikia 
kuo daugiau visko pamatyti, ne tik namie sėdėti....“ Jurga.

O štai kokie mūsų įspūdžiai:
Onutė – „Aš ne pirmą kartą buvau Pakruojo dvare, bet visada ten smagu. Šį kartą labiau

siai patiko apsiaustai ir tai, kad buvau karalienė. Patiko visur fotografuotis, aplink labai gražu.“ 
Daliukas – „Šiaudų batai šakaliniai padai... Joja, joja lietuvaičiai...“ (šypsosi, šoka ir dainuo

ja). Klausiu, ar patiko, kad eidami dainavome dainas? Palinksi galva ir toliau dainuoja, ploja... 
Jurga – „Gerai, kad pabuvau su draugais, nes niekur neišeinu iš namų. Reikia kuo daugiau 

visko pamatyti, ne tik namie sėdėti. Tik negerai, kad batai suplyšo, bet kitą kartą žinosiu: ei
nant toli reikia patogių batų. Labai daug fotografavomės – turėsim gražių nuotraukų. Ir prisi
minimų.“

Karolis – „Man patinka žirgai. Ten yra pasaga, kur visada sugalvoju norus. Jeigu išsipil
dys norai mano, būsiu žvaigždė, rengsiu koncertus, koncertų turas. Ir draugus pakviesiu, įleisiu 
be bilieto, nes mes draugai. Mes su Onute buvom karaliais. Buvo smagu. Visur fotografavomės 
prie tų gražių pastatų. Kada vėl eisim?“

Darius – „Įdomu buvo pamatyti naujus žirgus ekspozicijoje „Myliu žirgą“. Smagu su drau
gais pabūti ir aplankyti gražias vietas.“

Antra kelionė. Daugeliui vienintelė 
vasaros išvyka 
Geras oras, draugų būrys, šypsenos vei

de, juokas, dainos ir neišdildomi įspū
džiai  – visą tai liepos 23 dieną džiugino 
„Pakruojo Vilties“ bendrijos narius išvyko
je į Anykščius. Šios kelionės visi laukėme 
jau nuo sausio mėnesio, nebuvo savaitės, 
kad kas nors iš narių nepaklaustų apie bū
simą ekskursiją, kuri ne vienam iš jų tapo 
vienintele šią vasarą. Nors nelabai tolima, 
bet be galo įsimintina ir džiugi... 

Kelionę pradėjome nuo apsilankymo 
prie Puntuko akmens ir įspūdingo medžių 
lajų tako. Ne visi išdrįsome užlipti į apžval
gos bokštą, kurio apžvalgos aikštelė įreng
ta net 34 metrų aukštyje, tačiau visiems 
patiko pasižvalgyti po apdainuotąjį Anykš
čių šilelį, pasigrožėti Šventosios upės vin
giais, tolumoje išvysti aukščiausios Lietu

voje Šv. Mato bažnyčios bokštus.
Paskui nuvykome į Niūronyse esantį 

Arklio muziejų. Buvome šiltai ir svetingai 
priimti. Domėjomės kalvystės paslaptimis, 
daug sužinojome apie įvairius vežimus ir 
roges, grožėjomės audimo darbeliais, mo
lio lipdiniais, medžio drožiniais. Norintieji 
pasivažinėjo arklio traukiamu vežimu, pa
jodinėjo, įsigijo naminės duonos ar laimę 
nešančią pasagą. 

Prieš išvykdami dar sustojome Anykš
čių centre, kur vyko kasmetinė miesto 
šventė. Didžiausią įspūdį visiems paliko 
floristinių kilimų paroda. Taip pat pasi
klausėme koncerto, apsilankėme mugėje ir 
su dainomis pajudėjome namolio. 

JUSTINA JUŠKAITĖ
„Pakruojo vilties“ bendrijos socialinė 

darbuotoja 
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„PAKRUOJO VILTIES“ BENRIJOS NARIAMS PATINKA 
PAKRUOJO DVARAS.

TODĖL ŠIĄ VASARĄ JIE VĖL LANKĖSI ŠIAME DVARE.

VILTIEČIAI APŽIŪRĖJO PARODĄ „MYLIU ŽIRGĄ“.

IR PERDAVĖ PARODOS RENGĖJOMS SAVO SURINKTAS 
ŽIRGŲ FIGŪRĖLES.

ONUTEI LABAI PATIKO DVARAS IR FOTOGRAFUOTIS 
PASIPUOŠUSIAI KARALIENĖS DRABUŽIAIS.

DALIUKAS IŠ DŽIAUGSMO DAINAVO DAINAS.

VASARAI ĮPUSĖJUS VILTIEČIAI APLANKĖ ANYKŠČIUS.

PIRMIAUSIA IŠKYLAUTOJAI APŽIŪRĖJO  
PUNTUKO AKMENĮ.

PASKUI KELIAVO ĮSPŪDINGU TAKU TARP MEDŽIŲ.

NE VISI IŠDRĮSO UŽLIPTI Į APŽVALGOS BOKŠTĄ.

BET VISI GROŽĖJOSI NUOSTABIAIS VAIZDAIS:

ANYKŠČIŲ ŠILELIU IR ŠVENTOSIOS UPĖS VINGIAIS.

IŠ ANYKŠČIŲ VILTIEČIAI NUKELIAVO Į  
ARKLIO MUZIEJŲ.

JURGA DŽIAUGĖSI GALIMYBE PABŪTI SU DRAUGAIS.

KAROLIS PRISIPAŽINO MYLINTIS ŽIRGUS.

JIS SUGALVOJO NORĄ PRIE LAIMINGOS PASAGOS.

JEIGU NORAS IŠSIPILDYS, KAROLIS TAPS ŽVAIGŽDE.

DARIUI IRGI PATIKO GROŽĖTIS APLINKA, BŪTI SU 
DRAUGAIS.

VISI NUPRENDĖ, KAD PAKRUOJO DVARE ATSIGAUNA 
ŠIRDIS.

NORINTIEJI PASIVAŽINĖJO ARKLIO TRAUKIAMU 
VEŽIMU.

DRĄSIAUSIEJI PAJODINĖJO.

PRIEŠ IŠVYKDAMI KELIAUNINKAI DAR SUSTOJO 
ANYKŠČIŲ CENTRE.

TEN VYKO MIESTO ŠVENTĖ.

DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ VISIEMS PALIKO KILIMAI IŠ  
GYVŲ GĖLIŲ.

VILTIEČIAI PASIKLAUSĖ KONCERTO,  
PRISIPIRKO LAUKTUVIŲ.

PIRMA KELIONĖ. BUVAU KARALIENĖ!

ANTRA KELIONĖ.  
DAUGELIUI VIENINTELĖ VASAROS IŠVYKA

Igorio istorija 
„Esu Igoris, man 31 metai. Esu neįga

lus. Lankau Vilniaus „Vilties“ mokyklos 
dienos globos skyrių. Visiškai negaliu 
vaikščioti, sėdžiu vežimėlyje, pats šiek tiek 

juo pavažiuoju atgal pasistumdamas koja, 
o kai noriu važiuoti į priekį, man reikia kitų 
pagalbos.

Kai sėdžiu vežimėlyje, man ant kelių 
uždeda stalą arba fiksuoja diržu per lieme

nį, kad neišgriūčiau. Labai mane vargina 
ranka, kurios judesių negaliu suvaldyti, tai 
ją įsispraudžiu tarp kelių po stalu ir fiksuo
ju pats. Jeigu ji „pabėga“, kyla grėsmė už
kliūti, kai mane veža siauru koridoriumi ar 

MINTYS APIE GYVENIMĄ ANT RATUKŲ, 
RATUKUOSE IR ŠALIA JŲ

Sunkiai, bet jau beveik išgujome iš savo kasdienės kalbos žodį 
„invalidas“ ir nuo to ji netapo skurdesne. Tiesiog žmogus žmogui 
daugiau nebekabina etiketės, o tai yra gerai. Dabar atėjo laikas išmokti 
skirti dar dviejų žodžių – „RIŠTI“ ir „FIKSUOTI“ – prasmes.
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pro duris. Vasarą užsigavau. Laimei, nela
bai... Man atrodo, kad kiekvienam žmogui 
reikia pritaikyti viską, ko jam reikia. Tada 
jis galės būti su visais, nepervargti. Man la
bai skauda stuburą, todėl kartais paguliu 
arba man atlošia vežimėlio nugarėlę. Aš ge
rai žinau, ko man reikia.

Būtų be galo puiku, jeigu galėčiau nusi
pirkti elektrinį vežimėlį. Tai mano svajonė.“

Sandros istorija 
„Esu Sandra, man 25 metai. Būdama 

19  metų patyriau traumą, lūžo kaklo 
slanksteliai, nuo to laiko nevaikštau, nusil
po rankos, neišlaikau pusiausvyros. Galiu 
judėti tik neįgaliojo vežimėliu. Šiuo metu 
jau išmokau pati savimi pasirūpinti naudo
damasi kompensacine technika ir pagalbi
nėmis priemonėmis. Pavyzdžiui, persėdi
mui iš vežimėlio naudoju persėdimo lentą. 

Iš pradžių po traumos mane perkeldavo 
užsegę platų juosmens diržą. Su juo jausda
vausi rami, nebijodavau išslysti ir iškristi. 
Dabar jo jau nebereikia. Rankoms pagalbi
nių priemonių nenaudoju, tačiau kai kurie 
mano pažįstami turi įvairių palaikomųjų 
diržų ir tokiu būdu apsisaugo nuo sužeidi
mų. Tuoj po traumos rankos buvo labai 
spastiškos, todėl tekdavo nuolat ką nors jo
se laikyti, kad nagai nežalotų delnų. Daž
niausiai – mažą minkštą pagalvėlę. O kojų 
fiksavimą naudoju nuolat, nes kai jų nejauti, 
jos gali nuslysti nuo pakojo, baisu užsigauti. 
Kiekviena (nors ir maža) pagalbinė priemo
nė padeda gyventi ir lengvina kasdienybę.

Dabar, kai jau esu sustiprėjusi, galiu pa
sidžiaugti, kad vairuoju automobilį, į kurį 
įsėdu pati (naudodamasi persėdimo lenta), 
baigiau Mykolo Romerio universiteto soci
alinio darbo bakalauro studijas, jau ketvir
tą mėnesį esu Vilniaus „Vilties“ specialio
sios mokyklosdaugiafunkcinio centro so
cialinė darbuotoja, tiesiogiai padedu lanky
tojams. Darbas man patinka, nes centre 
yra labai daug vaikų ir jaunuolių, kurie juda 
tik naudodamiesi vežimėliais, o aš galiu 
duoti jiems naudingų patarimų, padėti, pa
drąsinti. Ypač man rūpi tie, kurie patys ne
gali suprantamai išreikšti aplinkiniams sa
vo poreikių. 

Po darbo važiuoju į Mykolo Riomerio 
universitetą, nes nuo rugsėjo 1osios tęsiu 
mokslą: ėmiausi magistratūros studijų. Na
muose tvarkydama kambarius ar ruošda
ma maistą šeimai taip pat naudoju įvairias 
pagalbines fiksavimo priemones, pavyz
džiui, kojų fiksaciniai diržai suteikia man 
galimybę saugiai ir be baimės susidoroti su 
namų ruoša.

Reikia dalytis patirtimi, kad galėtume 
padėti vieni kitiems, o aplinkiniai supras

tų, jog gyvenimas ant ratukų yra toks pat 
įdomus – tik reikia kantrybės ir daug dirbti 
padedant sau.“

Istorija iš mūsų gatvės: Ką daryti? 
Ar nežinojimas yra problema? 
Viena mūsų viltietė (mokinio mama) 

susirūpinusi pasakojo apie kaimynystėje 
gyvenančios bičiulės pastebėjimus: „Žinai, 
turbūt kviesiu televiziją į kitoje gatvės pu
sėje esančią mokyklą. Joje mokosi neįgalūs 
vaikai, tai kai prieš mano langus išveža į 
kiemą gal kokius 25 įvairaus amžiaus veži
mėliuose sėdinčius žmones, jų kūnus ir ko
jas PRIRIŠA, kad laikytųsi, neišgriūtų, – tai 
baisu. Jie tūno po ąžuolu ir nieko patys ne
gali: nei pavažiuoti, nei ką nors veikti.“

Gerai būtų, kad visiems žmonėms gy
venimo būtų atseikėta po lygiai. Taip pat 
sėkmės, sveikatos, gabumų. Deja, visame 
pasaulyje dalis žmonių nuo pat gimimo tu
ri įvairaus pobūdžio negalių, o kartu su ne
galia atsiranda skirtingi poreikiai, gebėji
mai, apribojimai. Neįgalieji nuo pat kūdi
kystės susiduria su kita visuomenės dalimi, 
įgaliaisiais. Tad pirmiesiems tenka nerašy
ta misija – pranešti antriesiems apie savo 
buvimą, kad jie suprastų, kokia nežymi ri
ba skiria sveikatą nuo neįgalumo. Kad 
kiek vienas, matydamas kitokį žmogų, nuo 
mažens išmoktų būti kartu su juo. O tie, 
kurie užaugo ir paseno manydami, jog visi 
turi būti tokie patys kaip jie, klysta. Jiems 
anksčiau ar vėliau teks suprasti, kad visi 
žmonės skirtingi, vertingi, savaip gražūs ir 
labai reikalingi. Mokytis suprasti kitą nie
kada nevėlu. Tik nevertėtų delsti, nes kas 
žino, kiek kam skirta laiko pažinimui...

O kaip gi diskusija: „Rišti negalima – 
fiksuoti reikia“? Pirmiausia pasikalbėkime 
apie tai, ką reiškia abi sąvokos. „Rišti“ pras
mės požiūriu arčiausiai būtų – „varžyti ką 
raiščiu, kad negalėtų laisvai judėti, veikti; 
pančioti“. Tarptautinių žodžių žodyne žo
džio „fiksuoti“ prasmės požiūriu artimiau
sias būtų – „Įtvirtinti tam tikroje padėtyje, 
kad nejudėtų“. Štai kur slypi šių žodžių skir
tumas ir prasmė!

Taigi, kalbant apie pagalbines priemo
nes, kuriomis naudojasi neįgalūs žmonės 
siekdami užtikrinti stabilią kūno padėtį, 
kad gerai jaustųsi, reikėtų sakyti: „Fiksuo-
ju kojas, kad „nepabėgtų“ ar neužkliūčiau. 
Fiksuoju savo vaiką palaikomaisiais liemens 
diržais, kad jis galėtų matyti pasaulį taip pat, 
kaip ir visi – sėdėdamas. Veždamas vaiką au
tomobiliu sodinu jį į jo amžių ir kūno masę 
atitinkančią kėdę, kurioje jį fiksuoju diržais. 
Jo kaklo raumenys silpni, todėl jam reikia kak
lo įtvaro. Dar naudoju porą pagalvėlių: pakišu 
ten, kur stuburas deformuotas. Kad jis galėtų 

sėdėti ant klozeto ir išsituštinti, jam reikia kė
dės ir fiksavimo (palaikomųjų) priemonių 
sistemos, kurią sudaro stalas ir palaikomieji 
diržai.“

Taigi kasdienėje kalboje dar dažnai var
tojamą žodžių junginį „sėdi pririštas“ rei
kėtų keisti, vis prisimenant, kad rišti, pan
čioti turime nebent žirgą prie tvoros... O su
teikdami žmogui stabilią kūno padėtį fik-
suokime palaikomaisiais diržais, stalviršiu, 
kaklo įtvaru. Tik, dėl Dievo, neriškime...

Patys kalbėdami kaip dera ir kaimynus įti
kinsime, kad ne „rišame“, o „fiksuojame“ savo 
neįgaliuosius, jog suteiktume jiems teisę ir ga
limybę būti ne už aklinos tvoros, o po ąžuolu, 
liepa, o gal tiesiog kieme FIKSUOTOJE padė
tyje – kaip kuriam reikia. Juk visiems duota 
teisė gyventi ir būti, o tuo pačiu ir privilegija – 
išmokti gyventi ir sugyventi.

Ką galvoja esantieji šalia?  
RASA ULEVIČIŪTĖ, specialioji 
pedagogė 
„Kompleksinės negalios vaikų negali

ma apibūdinti vienodai, nes kiekvieno pro
blema individuali, sukelta skirtingų nega
lių derinių. Daugiausiai suaugusiųjų dėme
sio ir tikslinės pagalbos reikalauja vaikai, 
kurių raida, fizinės funkcijos, sveikatos 
būklė labai sutrikusios nuo kūdikystės ir 
kurie turi didelių ar labai didelių specialių
jų ugdymosi poreikių (sunkią cerebrinio 
paralyžiaus ar autizmo formą).

Ugdant mokinį, turintį kompleksinę 
negalią, reikia stengtis pažinti jo individu
alybę, suprasti ypatumus ir suvokti, kokie 
veiksniai daro įtaką jo ugdymo procesui. 
Šių vaikų ugdymo proceso sėkmę lemia 
įvairūs dalykai: vieniems – taisyklingas pa
sodinimas (su tinkamu fiksavimu), sėdėji
mas specialiame vežimėlyje, aprūpintame 
pagalbinėmis priemonėmis; kitiems – su
mažinta mokymosi erdvė, turinti reikia
mus aplinkos apribojimus. Svarbu, kad 
kiek vienas vaikas jaustųsi saugus, ramus, 
kad ugdymo aplinka kuo mažiau blaškytų 
jo dėmesį.“

VALERIJA LIAUDANSKIENĖ, 
specialioji pedagogė-logopedė, 
direktorės pavaduotoja ugdymui 
„Vaiką, turintį cerebrinį paralyžių, rei

kia taisyklingai pasodinti, naudoti kom
pensacinę techniką ar kitas kompensacines 
priemones, suteikiančias galimybę palaiky
ti taisyklingą kūno padėtį, mažinti spastiš
kumą, pagal galimybes dalyvauti ugdymo 
procese: sukaupti dėmesį, atlikti užduotis, 
savarankiškai veikti.

O kaip ugdyti įvairiapusių raidos (vai
kystės autizmas), intelekto sutrikimų turin
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čius vaikus, jeigu jie nuolat bėgioja, nenusė
dėti vienoje vietoje, nesugeba sutelkti dė
mesio, nenori girdėti, ką jiems sakome, ne
suvokia, ką aiškiname? Ar juos kaip ir cere
brinį paralyžių turinčius vaikus reikia fik
suoti, kad nebėgiotų, ramiai sėdėtų pamo
koje ir netrukdytų kitiems mokiniams mo
kytis? Pamenu pokalbį su įvairiapusį raidos 
sutrikimą turinčio septynmečio mama prieš 
porą metų. Ji skundėsi, kad sūnus visiškai 
nenusėdi vietoje, nesidomi knygomis, mėto 
žaislus, net pats nepavalgo. Kai pamato 
maistą, griebia jį rankomis, bėgioja po vir
tuvę, todėl tenka berniuką maitinti pasiso
dinus ant kelių, apglėbus rankomis. Mama 
svarstė, kaip pedagogams seksis mokyti jos 
sūnų, jeigu jis nuolat zuja kaip įkirptas.

Autistiško vaiko ugdymo pasiekimai la
bai priklauso nuo to, kiek jis pajėgia su
kaupti dėmesį, ar mato, ką jam rodome, ar 
girdi, ką jam sakome. Kaip pelnyti jo dėme
sį? Apie tai daugiau nei prieš dešimtmetį 
pasakojo mokyklą aplankiusi specialioji pe
dagogė iš JAV Rima Rimienė. Anot jos, ne
reikia tokio vaiko rišti, tiesiog labai svarbu 
pritaikyti veiklai skirtą aplinką taip, kad jis 
turėtų ribotą judėjimo erdvę, kurioje, pa
rinkus individualius mokymo būdus ir mo
kymo priemones (atitinkančias jo gebėji
mus ir poreikius), vaikas galėtų tikslingai 
veikti, mokytis.

Aplinkos pakeitimas – labai svarbus 
veiksnys, todėl autistiškam vaikui sukurta 
aplinka turi būti saugi, kad jis jaustųsi joje 
gerai. Jeigu cerebrinį paralyžių turintį vai
ką kartais būtina fiksuoti palaikomaisiais 
diržais ar kitomis priemonėmis, tai įvairia
pusių raidos sutrikimų turinčiam vaikui 
labai dažnai reikia riboti judėjimo erdvę. 
Žinoma, tai būtina aptarti su vaiko tė-
vais, globėjais.“

LINA KAZEVIČIENĖ, 
kineziterapeutė
Asmenų, turinčių neurologinių sutriki

mų, nervųraumenų ir skeleto sistemų pro
blemos tiesiogiai veikia esamus patologi
nius fiziologinius procesus arba netiesio
giai nuolat vystosi kaip šalutiniai padari
niai. Nepakankama jėga, spastiškumas, 
nenormalus raumens išsitempimas, išlikę 
ar padidėję refleksai pasireiškia raumenų 
sistemoje. Klubų ir galūnių deformacijos 
yra antriniai sutrikimai, matomi skeleto 
sistemoje. Šie sutrikimai lemia nenorma
laus svorio perkėlimo ir blogos kūno padė
ties atsiradimą, kurie palaipsniui veikia 
nugaros ir galūnių ortopedinį vystymąsi. 

Mokiniams ir jaunuoliams, turintiems 
neurologinių sutrikimų, svarbu didinti mo
torikos aktyvumą atsižvelgiant į pagrindi

nius trūkumus ir padėti kompensuoti veik
los suvaržymus. Siekiant gerinti žmogaus 
galimybę judėti, apsitarnauti, priimti in
formaciją, bendrauti, dalyvauti darbinėje, 
kultūrinėje ir sportinėje veikloje taikoma 
kompensacinė technika su fiksacija ir pri
laikymo priemonės. 

Fiksacijai ir prilaikymui naudojamos 
lengvos fiksacijos priemonės: juostos ir 
diržai, taip pat liemenės. Jos gaminamos iš 
minkštos ir orui pralaidžios medžiagos, 
skirtos lengvam žmogaus ar jo kūno dalies 
palaikymui. Jų pagalba galima veiksmingai 
ir lengvai fiksuoti asmenis prie neįgaliojo 
vežimėlio, poilsio kėdžių, tualetuose ar net 
lovose. Šios priemonės turi reguliuojamo 
ilgio dirželius, todėl jas galima naudoti at
sižvelgiant į asmens kūno apimtis ir jam 
patogiausią padėtį. Lengvos fiksacijos 
priemonės tvirtinamos plastiko sagtimis ir 
lipdukais. 

Lengva fiksacija užtikrina apsaugą nuo 
nepageidaujamų susižeidimų, nuslydimo 
ar nukritimo nuo kėdės ar vežimėlio dėl 
prastos laikysenos, nuo nekontroliuojamų 
kūno ar jo dalių judesių, nuo patologinės 
kūno padėties sėdint ar gulint. Veikloms 
atlikti reikalinga stabili kūno padėtis ir 
kontrolė. Esant nestabiliai, netaisyklingai 
sėdėjimo padėčiai, nekoordinuotiems jude

siams, spastiškumui, vaikui sunkiau atsi
palaiduoti, susikaupti, sutelkti dėmesį, at
likti užduotį. Tinkamas viso kūno ar jo da
lių fiksavimas didina funkcionalumą, ju
drumą bei aktyvumą. 

Gydymo įstaigose gali būti taikoma ir 
lengva, ir stipri fiksacija. Dėl pacientų neri
mo, sujaudinimo, dezorientacijos būna 
sunku atlikti medicinines intervencijas, 
gydyti ir slaugyti. Todėl stipri fiksacija ap
saugo nuo susižeidimų, tokių kaip nukriti
mas nuo lovos, savęs žalojimas. Stipriai 
fiksuojant atsiranda galimybė netrukdo
mai vykdyti gydymo planą (pvz., pacientas 
negali išsitraukti intubacinio vamzdelio), 
apsaugoti medicinines priemones, kontro
liuoti nepageidaujamą paciento elgesį, už
tikrinti personalo saugumą paciento psi
chozių metu.“

Bičiuliai, o ką Jūs manote apie „rišimą“ 
ir „fiksavimą“? Gal žurnalistai tik mūsų įs
taigos darbuotojų bent 15 kartų per pusva
landį klausinėja: „Rišote ar nerišote?“ Pasi
dalykite savo pastebėjimais.

Vilniaus „Vilties“ specialiosios 
mokyklos-daugiafunkcinio centro 

direktorė AUGIENĖ VILŪNIENĖ ir visi 
viltiečiai iš Karoliniškių 

Daugelio metų patirtis parodė, kad kai kada pritaikyti 
aplinką, riboti judėjimo erdvę galima gana paprastais 

būdais, kuriuos toliau ir aptarsime.

• Pastatyti kambario kampe kėdę, pasodinti vaiką ant jos, o ugdytojui (mokytojui, specialiajam pedago
gui, mamai ar kt.) atsisėsti priešais. Tokiu būdu pasodintas vaikas bus tarsi fiksuotas ir negalės „pa
bėgti“. Tad po kurio laiko „pamatys“, kas jam rodoma, ir „išgirs“, kas jam sakoma. 

• Pasodinti vaiką prie stalo ant kėdės su porankiais (žr. pirmą paveikslėlį). 
 Pristumti kėdę prie stalo, kad vaikas neturėtų galimybės „pabėgti“. Jeigu vaikas atsistumia kėdę, gali

mą pačią kėdę fiksuoti prie stalo ar panaudoti diržą, juostą. 
• Prie kėdės pritvirtinti nuimamą stalviršį, kuris ribotų vaiko judėjimo erdvę, padėtų jam susikaupti ir 

atlikti veiklą (žr. antrą paveikslėlį).
• Pradedant mokyti autistiškus vaikus naudotis tualetu taip pat tikslinga naudoti specialią kėdę su po

rankiais ir net stalviršiu. Tačiau reikėtų pagalvoti apie tai, kad vaikas galbūt pirmiausia turėtų įprasti 
sėdėti tokioje erdvę ribojančioje kėdėje. Iš pradžių klasėje, tik paskui tualete arba atvirkščiai (žr. trečią 
paveikslėlį).

• Siekti tikslo reikia labai mažais žingsneliais. Pvz., iškėlus tikslą, kad vaikas tikslingai išsėdėtų kėdėje 
pusvalandį, reikėtų pradėti nuo 3–5 minučių tikslingo sėdėjimo, palaipsniui ilginant laiką ir atliekant 
veiklą kartu su vaiku.

Antras paveikslėlis Trečias paveikslėlis

Pirmas paveikslėlis
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Teisininko informacija

Komiteto paskelbtose baigiamosiose pastabose Lietuva giriama 
už visuomenės informavimą siekiant panaikinti neigiamą požiūrį ir 
stereotipus, susijusius su negalia. Taip pat akcentuojamos Seimo 
priimtos Seimo rinkimų ir Referendumo įstatymo pataisos, kurios 
suteikia žmonėms su negalia galimybę balsuoti pritaikytomis elek
troninio balsavimo sistemomis. Kaip teigiamas aspektas paminėta 
ir Nacionalinė 2013–2019 metų neįgaliųjų socialinės integracijos 
programa. Tačiau tai ir viskas, apie ką komitetas atsiliepė teigiamai 
savo baigiamosiose pastabose Lietuvos valstybei.

Iš dvylikos Neįgaliųjų teisių komiteto parengtų baigiamųjų pas
tabų ataskaitos lapų didžiąją dalį sudaro pastabos ir rekomendaci
jos. Komitetas ypač plačiai pasisakė dėl 19ojo Konvencijos straips
nio, kuriame kalbama apie gyvenimą savarankiškai ir įtrauktį į 
bendruomenę. Remiantis šiuo straipsniu, valstybė pripažįsta visų 
neįgaliųjų lygias teises gyventi bendruomenėje, lygias galimybes 
rinktis ir imasi veiksmingų atitinkamų priemonių, kad sudarytų 
sąlygas neįgaliesiems visapusiškai įgyvendinti šią teisę ir būti visiš
kai įtrauktiems į bendruomenę, dalyvauti jos gyvenime. Kitaip ta
riant, neįgalieji privalo turėti lygias galimybes su kitais asmenimis 
rinktis gyvenamąją vietą ir galimybę naudotis bendruomenėje tei
kiamomis paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą. Taip pat šios 
paslaugos turi atitikti jų poreikius.

Komentuodamas 19ojo straipsnio įgyvendinimą, Komitetas 
išreiškė didelį susirūpinimą dėl nepakankamo adekvačių pagal
bos mechanizmų skaičiaus, įskaitant savarankiško gyvenimo pro
gramas, kurios suteiktų galimybę užtikrinti, kad žmonės su nega
lia, nepaisant lyties, amžiaus ar poreikių, galėtų gyventi savo 
bendruomenėse.

Komitetas konstatavo, kad:
• daug vaikų iki trejų metų, turinčių neįgalumą, Lietuvoje vis dar 

apgyvendinami didelėse globos institucijose;
• nėra jokių garantijų, jog visi jaunesnio amžiaus neįgalieji turės 

realias galimybes rinktis gyvenimą ne pensionatuose ar kitose 
institucijose;

• nėra jokios programos dėl individualizuotos asmeninio asisten
to ir finansinės pagalbos, kuri suteiktų galimybę žmonėms su 
negalia gyventi savarankiškai bendruomenėje. Taip pat paslau
gų bendruomenėje apimtis nepakankama.
Akivaizdu, kad šios Komiteto pastabos sutampa su Lietuvos 

neįgaliųjų forumo parengta alternatyvia Neįgaliųjų teisių konven
cijos įgyvendinimo ataskaita, kurioje LNF siūlo valstybei užtikrinti 
individualizuotų paslaugų, tokių kaip asmeninio asistento, trum
palaikės ir ilgalaikės socialinės globos, skirtų neįgaliajam ir jo šei
mos nariams, teikimą bendruomenėje. Taip pat pabrėžiamas tokių 
paslaugų organizavimo ir apmokėjimo mechanizmų vilkinimas ir 

JUNGTINIŲ TAUTŲ NEĮGALIŲJŲ 
TEISIŲ KOMITETAS ĮVERTINO 

LIETUVĄ Šių metų balandžio 20 dieną Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komitetas įvertino, kaip Lietuvoje 
įgyvendinamos Neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatos.

jų teisinio reglamentavimo įtvirtinimas Lietuvos socialinių paslau
gų sistemoje.

Siekdamas pakeisti padėtį dėl 19ojo straipsnio įgyvendinimo 
Komitetas Lietuvos valstybei rekomenduoja:
• glaudžiai bendradarbiauti su nevyriausybinėmis neįgaliųjų or

ganizacijomis, kartu parengti ir priimti tinkamai finansuojamą 
strategiją dėl deinstitucionalizacijos, kuri suteiktų galimybę 
užtikrinti pakankamą bendruomeninių paslaugų skaičių neįga
liesiems, įskaitant vaikus, turinčius proto ir psichikos sutriki
mų. Neįgalieji turi turėti teisę gyventi savarankiškai bendruo
menėje ir gauti individualizuotą asmeninio asistento pagalbą 
namuose;

• veiksmingai įgyvendinti Nacionalinę 2013–2019 metų neįga
liųjų socialinės integracijos programą;

• priimti moratoriumą dėl vaikų apgyvendinimo institucijose;
• imtis veiksmų, kad būtų sumažintas laikas, kurį neįgalusis turi 

laukti pagalbos, investuoti ir plėsti naujas socialines paslaugas, 
įskaitant esamų paslaugų prieinamumo didinimą, užtikrinti 
pakankamus finansinius išteklius savarankiškam gyvenimui ir 
paslaugų prieinamumą bendruomenėse.
Komitetas išreiškė didelį susirūpinimą, kad nacionaliniu lyg

meniu Europos Sąjungos lėšos investuojamos į naujų institucijų 
statybą ir renovaciją. Komitetas rekomenduoja, kad valstybė nusi
statytų prioritetus investuoti į socialinių paslaugų sistemos plėtrą, 
kuri suteiktų neįgaliesiems galimybę savarankiškai gyventi ben
druomenėje, ir nedelsiant nutrauktų institucijų plėtrą ir renovaci
ją, naudojantis Europos Sąjungos lėšomis.

Apibendrinant Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto pas
tabas dėl Konvencijos 19ojo straipsnio įgyvendinimo galima teig
ti, jog tarptautiniu lygmeniu aiškiai yra įvardijama: padėtis Lietu
voje kelia didelį susirūpinimą, nes nepakankama bendruomeninių 
paslaugų apimtis, neįgaliesiems neužtikrinama galimybė gyventi 
savarankiškai bendruomenėje, vaikai vis dar siunčiami į vaikų na
mus, Europos Sąjungos lėšos naudojamos ne socialinių paslaugų 
bendruomenėse plėtrai ir vystymui, o didelių institucijų renovaci
jai ir plėtrai.

Komitetas taip pat išsamiai pasisakė dėl 33ojo Konvencijos 
straipsnio, kuriame kalbama apie Valstybės pareigą užtikrinti, kad 
būtų sukurta struktūra, nepriklausomas mechanizmas, kontro
liuojantis Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendi
nimą, ir į šį kontrolės mechanizmą būtų įtraukiami neįgalieji ir 
jiems atstovaujančios organizacijos.

Komentuodamas padėtį dėl 33ojo straipsnio Komitetas pažy
mi, kad Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rija yra atsakinga už Konvencijos įgyvendinimo ir koordinavimo 
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DAUNO SINDROMĄ, BURNOS 
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sistemą. Tačiau dėl savo autoriteto, teisinių įgaliojimų, žmogiškųjų 
ir finansinių išteklių nepajėgi daryti įtakos kitoms ministerijos ar 
valstybės institucijomis ir taip užtikrinti veiksmingą Konvencijos 
nuostatų įgyvendinimą ir koordinavimą. Komitetas konstatavo, 
kad ministerijos neturi centro, skyriaus ar padalinio, kuris būtų at
sakingas už Konvencijos įgyvendinimą. Šią Komiteto pastabą gali
ma aiškinti kaip visų ministerijų prievolę užtikrinti tinkamą Kon
vencijos nuostatų įgyvendinimą.

Be to, Komitetas atkreipė dėmesį į nepakankamą bendradar
biavimą su neįgaliesiems atstovaujančiomis organizacijomis. Jų 
vaidmuo Konvencijos įgyvendinimo stebėsenoje nepakankamas.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir Neįgaliųjų reikalų ta
ryba, kurioms priskirtas nepriklausomos stebėsenos mechaniz
mas, nėra visiškai suderinamos su Konvencijos principais, nes mi
nėtos institucijos yra priklausomos nuo Socialinės apsaugos ir dar
bo ministerijos.

Siekdamas pakeisti esamą padėtį dėl Konvencijos įgyvendini
mo stebėsenos ir kontrolės mechanizmų Komitetas Lietuvos vals
tybei rekomenduoja:
• nedelsiant imtis visų būtinų priemonių, kad Socialinės apsau

gos ir darbo ministerijai būtų suteikti visi reikiami įgaliojimai 
veikti, kaip koordinuojančiai Vyriausybės įstaigai įgyvendinant 
Konvenciją. Tam tikslui sukurti kiekvienoje ministerijoje po 
skyrių ar padalinį, kuris būtų atsakingas už Konvencijos įgy
vendinimą;

• panaikinti Neįgaliųjų reikalų tarybos nepriklausomą Konvenci
jos stebėsenos funkciją ir konsultuojantis su neįgaliesiems ats
tovaujančiomis organizacijomis sukurti nepriklausomą stebė
senos mechanizmą, kuris atitiktų Paryžiaus principus;

amžius (nuo 35 iki 44 metų), o trečdaliu atvejų – vyro sveikatos 
problemos. Žalingi įpročiai šiam genetiniam susirgimui reikšmės 
neturi. 

Vaikams, turintiems Dauno sindromą, dažnai pasitaiko įgimtų 
širdies ydų, leukemija, hipotiroidizmas, epilepsija, būdingas proti
nis atsilikimas. Šie vaikai būna silpnesni, gležnesni, sunkiau koor
dinuoja judesius. Jie turi kalbos ir regos problemų, kartais – klau
sos sutrikimų, neatsparūs infekcijoms, dažnai serga kvėpavimo 
takų ligomis.

Vaikams, turintiems Dauno sindromą, būdingi ir specifiniai 
burnos sveikatos sutrikimai. Ėduonis jiems pasitaiko rečiau, bet 
dėl menko atsparumo infekcijoms jie dažniau nei kiti vaikai serga 
aplink dantis esančių audinių uždegimais, grybeline burnos infek
cija. Taip pat dažnai turi netaisyklingą sąkandį. Dėl žemo skruostų 
ir lūpų raumenų tonuso atsiranda netaisyklingas atviras sąkandis, 

• priimti teisės aktų pakeitimus, kurie suteiktų galimybę neįga
liesiems atstovaujančioms organizacijoms visapusiškai daly
vauti Konvencijos įgyvendinimo, stebėsenos ir koordinavimo 
procesuose.
Atsižvelgiant į Komiteto pateiktas pastabas ir rekomendacijas 

galima ryžtingai teigti, jog Lietuvos neįgaliųjų problemos buvo iš
girstos tarptautiniu mastu. Žmonės su negalia nenori nieko išskir
tinio, tik tų pačių sąlygų ir galimybių, kurias turime mes visi. 

AIDAS GUDAVIČIUS
„Vilties“ bendrijos teisininkas

P. S. Šiuo metu jau atliktas LNF inicijuotas Komiteto išvadų ir re
komendacijų vertimas į lietuvių kalbą, kuris suteiks neįgaliems žmo
nėms, jų interesams atstovaujančioms organizacijoms ir artimiesiems 
galimybę išsamiai susipažinti su Jungtinių Tautų pastabomis ir reko
mendacijomis Lietuvai siekiant įgyvendinti JT Konvenciją ir užtikrinti 
kuo kokybiškesnę neįgalių žmonių kasdienybę.

Rūpindamasis vertimu Lietuvos neįgaliųjų forumas didelę reikšmę 
skyrė tinkamam terminų ir sąvokų vartojimui, siekė, kad tekste nuosek
liai atsispindėtų Konvencijos vertybinės nuostatos ir principai. LNF 
atkreipė dėmesį, kad Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsaky
mu atliktas šio teksto vertimas turi trūkumų – tam tikrose vietose pas
tebimas pažodinis vertimas, neatskleidžiantis Komiteto suformuluotų 
išvadų esmės ar iškreipiantis jų turinį, per siaurai formuluojant Komi
teto rekomendacijas, o kartais net iškreipiant jų turinį. Informacijos 
šaltinis: www.lnf.lt

Rekomendacijas galima rasti internete: http://lnf.lt/images/LNF_
dokumentai/JT_konvencija/JTNeigaliujuKomitetoRekomendacijo
sLietuvai.pdf

Praėjusiame žurnalo numeryje specialistų 
padedami jau gilinomės į vaikų, turinčių Dauno 
sindromą, burnos sveikatos ypatumus. Šiuokart ir 
vėl įtvirtinti įgytas žinias mums padės vaikų 
odontologė Eglė Vitkutė-Tučkienė. 

Kokie burnos sveikatos sutrikimai būdingiausi vaikams, 
turintiems Dauno sindromą?
Dauno sindromas – viena dažniausių protinio atsilikimo prie

žasčių. Ši patologija siejama su viena papildoma 21ąja chromoso
ma. Tikslios priežastys, kodėl vaikai gimsta su Dauno sindromu, 
nenustatytos. Manoma, kad įtakos gali turėti vyresnis gimdyvės 
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nesusiformuoja efektyvus kramtymas, daugiau maisto likučių už
silieka ant dantų ir natūralus dantų apsivalymas kramtant vyksta 
nepakankamai arba visai nevyksta. Nors šių vaikų sąkandis daž
niausiai būna netaisyklingas, ortodontinis gydymas dėl protinio 
atsilikimo, žalingų įpročių ir burnos minkštųjų audinių patologijos 
būna nesėkmingas.

Vaikams, turintiems Dauno sindromą, dantys paprastai dygsta 
vėliau (gali pradėti dygti tik sulaukus 2–3 metų), dažnai ne iš eilės, 
būna daug mažesni, su netaisyklingomis šaknimis. Dažnai pasitai
ko ir per mažas dantų skaičius. Tai gali trukdyti papildyti šių vaikų 
mitybos racioną naujais kietesniais maisto produktais, nes dėl dan
tų stygiaus ar anomalijų, taip pat dėl anatominių veido anomalijų 
ir žemo tonuso jie nepajėgia minėtų produktų sukramtyti. 

Kokį odontologinį gydymą reikėtų taikyti šiems 
vaikams?
Dauguma vaikų, turinčių Dauno sindromą, linkę bendrauti, to

dėl gali būti gydomi įprastu būdu. Jei pacientas bendrauja sunkiai, 
naudojama sedacija* arba bendroji nejautra.

Vizitui pas odontologą geriausiai tinka rytas, kol vaiko nenu
vargino dienos įspūdžiai. Bet nereikėtų atvykti anksčiau skirto lai
ko, nes ilgas laukimas skatina nerimauti. Vaikai, turintys Dauno 
sindromą, mėgsta pastovumą, todėl gydymui ir profilakiniams vi
zitams geriausia rinktis tą pačią kliniką ir tą patį gydytoją.

Jeigu vaikas nekalba, bet supranta gestų kalbą, gydymo eigą 
reikėtų iš anksto aptarti su gydytoju ir vaikui perpasakoti. Jeigu 
vaikas moka skaityti iš lūpų, paprašykite gydytoją neužsidengti 
veido kauke.

Būtinai išsamiai papasakokite specialistui apie bendrąją vaiko 
sveikatos būklę. Svarbu gydytoją odontologą informuoti apie esa
mus širdies veiklos sutrikimus. Patartina turėti kardiologo išrašą 
apie širdies sveikatos būklę ir žinoti, ar reikia profilaktiškai skirti 
antibakterinių vaistų prieš procedūrą.

Jeigu vaikas serga epilepsija, pas gydytoją odontologą patarti
na kreiptis, kai epilepsijos traukuliai yra kontroliuojami medika
mentais. Informuokite gydytoją odontologą, kad jūsų vaikui pasi
reiškia traukuliai, ir nurodykite, kas juos sukelia.

Ką svarbiausia prisiminti šių vaikų tėvams?
Pradėti valyti vaikų, turinčių Dauno sindromą, burną, liežuvį ir 

dantis reikia anksti, vos dantukams išdygus, ir naudoti pastą, tu
rinčią fluoro. Dėl valymo priemonių (šepetėlio, pastos) pasirinki
mo pravartu pasitarti su vaikų odontologu. Būtina reguliariai lan
kytis pas dantų gydytoją, kad būtų laiku pastebėtos ir pradėtos 
gydyti dantų ligos, dėl kurių gresia pavojus anksti jų netekti. Profi
laktiškai tai reikėtų daryti du kartus per metus.

* Sedacija – procedūra, kurios tikslas – pasiekti paciento ramy
bės ir atsipalaidavimo būseną vizito pas odontologą metu. Daž
niausiai ši procedūra taikoma vaikučiams. Taikant sedaciją pacien
tas neužmiega, gali laisvai komunikuoti su gydytoju odontologu, 
kartu jausdamasis ramus ir neįsitempęs. Sedacijos metu naudoja
mas sedatyvinis vaistinis preparatas – midazolamas, priklausantis 
benzodiazepinų grupei. Tarptautinės sedacijos gairės rekomen
duoja šį medikamentą kaip maksimaliai saugų pediatrinei odonto
loginei praktikai.

Išbrokuotos uogos
Liepos pradžioje, per didžiausią kaitrą, 

rinkau vienas nepopuliarias uogas. Jos 
specialiai pasodintos sūnui, nes neturi 
rūgštumo, gerina virškinimą (padeda 
mums nueiti iki tualeto). Be to, tai vienin
telės uogos, kurias jis valgė savo didžiojo 
nevalgymo metu. Iš tų mano mylimų vai
kystės uogų visi šaipėsi... Esą jos skonio 
neturi, primena šermukšnius ar aronijas 
(nors tai netiesa, tik mėginimas pritempti 
prie savo asociacijų). Žodžiu, jos ir spran

UOGIENĖS VIRIMAS, 
PRILYGSTANTIS MALDAI  
AR MEDITACIJAI
Nemanykite, kad rašysiu tik apie uogas. Mano tikslas pasikalbėti su 
Jumis apie atmestuosius ir nepriimtuosius. Apie žmones, laikomus 
mažiau reikalingais ar svarbiais... Apie tuos, kurie nežino, kam yra 
svarbūs ar reikalingi, ir panašiai.

gios, ir sausos, o ir uogienei nelabai tinka
mos. Negana visų pašaipų, per tuos karš
čius nuskintos ir sudėtos į puodą jos ne tik 
noko, bet ir pradėjo gesti. Tad turėjau kele
tą minučių apsisprendimui: arba jas išmes
ti, arba pasakyti sau, kad padarysiu viską, 
jog uogienė būtų mėgstama ir geriausia. 
Vertingos tame puode tebuvo aprūgusios, 
pakeitusios spalvą, išvaizdą ir skonį uogos, 
kurių gydomoji galia sėklytėse... Ech, pa
maniau, gelbėsiu nors sėklytes.

Stereotipai
Perplaudinėdama ir pertrindinėdama 

tas uogas, vis gerindama jų skonį ir kvapą 
permąsčiau visų atmestųjų ir negražiųjų li
kimą. Kas sugalvojo, kas gražu, skanu, tin
kama, populiaru, o ką reikia atmesti? Juk 
už to slypi daugybė stereotipų. Mes galvo
jame, o ir knygose rašoma, kad stereotipi
nis mąstymas būdingas tik autistukams. 
Visai ne. Kiekvieno žmogaus galva pri
kimšta formulių, tiesų, tikrų tikriausių ste
reotipų, trukdančių priimti pasikeitusias 
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situacijas, suprasti ar užjausti kitus žmo
nes. Savo nuostabai galiu pasakyti, jog pa
stebėjau: mokslai, reikalaujantys mąstyti 
labai siaura vaga, nesiblaškant į kitas te
mas, tiesiogiai skatina stereotipinį labai 
suklasifikuotą siaurą mąstymo būdą. Pats 
žinojimas, kad esi kokios srities specialis
tas, profesorius, jau uždeda tau žinojimo 
stereotipą. Tarytum nebegali ko nors neži
noti arba mažiau žinoti, arba išvis negali 
nežinoti... kad jau esi specialistas. 

Žmonija kuria normas, padedančias 
mums gyventi. Bet yra begalė stereotipų, 
trukdančių gyventi draugiškai priimant ki
to unikalumą (juk aš dar vis apie uogas čia 
kalbu).

Kodėl kreivi dantys laikomi negražiais? 
Suvienodintos kelnės, suknelių ilgis, kirpi
mas, šukuosenos, spalvos. Kodėl lygūs 
dantys gražūs, o savitai kreivi, kokių nie
kas neturi – ne? O jeigu žmogui netrukdo 
tas kreivumas?

Mūsų autistukas – geras 
nepakartojamas žmogus 
Iki galo nė nežinau, koks jis. Bet turime 

tai, kuo tikime ir kuo jį laikome. Kaip mes 
elgėmės, ką rodėme – tą ir turime. Šiandien 
jis nuolat gaudo mano žvilgsnį norėdamas 
nusišypsoti, palinksėti galva ir draugiškai 
pamojuoti man ranka (nors sėdime prie 
vieno stalo... o tai, beje, irgi pasiekimas). 
Jam galiausiai tai patiko, nors labai ilgai te
ko aiškinti, kodėl žmonės žiūri vieni ki
tiems į akis. Paaukojau vieną staliuką, prie 
kurio sūnus atskirai valgydavo: netvarkin
gai užgriozdinau dėžutėmis, kruopomis, 
indeliais, kėdes taip pat apkroviau dėžė
mis, iš spintelės ištrauktais rakandais, kad 
sūnui beliktų rinktis valgymo vietą prie 
bendro stalo. Specialiai kiek įmanoma deri
nu visų namiškių vakarienės laiką, nors 
valgome dar skirtingai. Kuo daugiau stimu
lų signalų sąveikų tam, kad autistukas pasi
justų naudingas ir visateisis šeimos narys. 
Daug kas nepavyksta iš karto, kai ko išvis 
dar neįmanoma pasiekti. Bet sūnus jau gali 
atnešti, paduoti, pakviesti tėtį ateiti valgy
ti. Kartais nustebina rimtesne pagalba. 
Keičiamės mes, keičiasi jis. Sveikstame visi 
kartu, nors po truputį. 

Priėmimas
Priėmimas savęs, savo padėties. Kai 

kažką turime ir kai kažko neturime. Kai 
mokame ir kai nemokame. Kai buvome 
gražūs jauni energingi... ir kai veidas išduo
da pokyčius. Priėmimas savo pasikeitusių 
galimybių, jėgų, energijos... nieko nesive
jant ir nelyginant savęs su kitais. Padaugė
jo namuose nesutvarkytų kampų, spintų, 
spintelių... Labai sunku pasidarė viską pa

daryti greitai. Tenka susidėlioti priorite
tus: ką daryti, o ko ne. Kaskart sunkiau 
priimti save mažiau energingą, susitaikyti 
su neblizgančiais namais, savo išore. Tad 
vis tenka sau priminti, kad svarbiau ramy
bė, šypsena, dėmesys sūnui, poilsis norint 
atkusti po išsekimo. Nes jeigu namų tvarka 
taps svarbesne už poilsį, sveikatą ar gerą 
pamoką sūnui, jeigu mano kantrybė išseks, 
vėl pulsiu viską daryti viena ir niekada nie
kas neateis į pagalbą, nes nebus išmokytas 
dirbti.

Išmoktos reakcijos
Jos taip pat būdingos visiems, ne tik 

autistukams. Mes iš anksto žinome, kas ge
rai, o kas blogai. Automatiškai reaguojame. 
Viskas išmokta. Vadinasi, galime mokytis 
tikėti ir tuo, kad išmokysime jausmų išraiš
kos savo vaiką. Mes šeimoje turime gražų 
ritualą, kuris lyg per šventas ir per daug 
trapus, jog garsiai visiems apie jį pasakotu
mei... Tėtis vakare sūnų apsikabina ir gra
žiai kalbina: pasako, kad džiaugiasi juo ir 
tuo, jog jį turi. O svarbiausia, kad jį myli... 
Sūnus, kurį teko ilgai mokyti, jog reikia at
sakyti tėčiui tuo pačiu, dabar, atrodo, labai 
natūraliai ištaria: „Ir aš tave myliu“. Dar 
tėtis paprašė, kad taip sakydamas sūnus 
žiūrėtų jam į akis. Gražus šis ritualas man 
atrodė, tačiau baiminausi, kad su manimi, 
tai yra mama, kuri jam atsibosta per dieną, 
sūnus taip gražiai nesielgs. Bet pamėginau 
ir aš vieną dieną jį apkabinti, paglostyti 
(kas anksčiau buvo netoleruotina, kaip ir 
akių kontaktas). O dabar jis pats dieną pri
eina ir paglosto mane. Vis dažniau šypsosi 
ir žiūri į akis. Tai dar atrodo dirbtinai, ne
natūraliai, bet vis dėlto jis pajuto kontakto 
su kitu žmogumi svarbą.

Reikalingumas
Sugrįžkime prie uogų. Kai nežinome 

savo, kito žmogaus, daikto ar reiškinio ver
tės, turime susidarę išankstinę nuomonę 
apie tai, kas gražu, gardu, tinka, o kas ne, 
atimame iš savęs galimybę gyventi ramiau, 
taikiau ir laimingiau. Man pavyko išvirti tą 
uogienę. Keletą kartų atėję pauostyti na
miškiai pripažino, kad kvepia labai ska
niai... Uogienė nebebuvo sprangi, visokiau
si natūralūs priedai suteikė skonį ir kvapą, 
bet pagrindą vis tiek sudarė beskonės uo
gos, kurių vertė, pasirodo, didžiulė. Išėjo 
nepakartojama uogienė, nes reikėjo labai 
pasistengti. Man jos gaminimas išties pri
minė maldą ir meditaciją, kol atradau, kas 
tinka prie tų kartokų sausų savitų uogų, 
dar apgadintų kaitros.

Kitoks požiūris į ateitį, nors trupinėlis 
vilties, kad galime būti reikalingi, kai mū
sų autistukui jau devyniolika... visiška ne
žinia, ar įtiks jis visuomenės stereotipi
niam skoniui, prisitaikymui drauge gyve
nant viename laike... Juk prieš akis dar ilga 
kantri kūryba ir meditacija, malda ir vil
tis... kuo tapsime, ko išmoksime...

Norėtųsi tikėti stebuklu. Mąstymo ga
lia. Kai sugebėjimas atsiveria per įsisąmo
nintą savivertę: aš moku, galiu kažką pada
ryti, esu kitoks, savitas, bet reikalingas ir 
naudingas. Gal atmetę išankstinę aplinki
nių nuomonę, kad nieko gero nebus, galėsi
me sulaukti vis daugiau ir daugiau stebuk
lų? Mūsų stebuklai išoriškai labai nereikš
mingi, bet mums sūnaus apkabinimas ir 
žiūrėjimas į akis išties reiškia labai daug. 

SILVA KALKAUSKIENĖ
Autistuko mama 

(galite man kaip visada rašyti:  
silva.klk@gmail.com)
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Viršelyje: Konkurso „Aš, tu ir vasara kartu“ nugalėtojo  
Arūno Janušausko nuotrauka

Mažinant segregaciją siekiama sudaryti 
sąlygas šiems asmenims gyventi visavertį ir 
deramą gyvenimą, pritaikyti aplinką, kad jie 
turėtų sąlygas dalyvauti visose visuomenės 
gyvenimo srityse (bendrauti, laisvai judėti, 
naudotis įvairiomis bendruomenėje teikia
momis paslaugomis, gauti reikiamą infor
maciją ir kt.), išsaugant jų orumą, skatinant 
pasitikėjimą savimi. 

Ugdymo ir socialinės integracijos garan
tijos pagrindas – sistemingas, nepertraukia
mas ir į individualų tikslą orientuotas ugdy
mas – sudaro sąlygas atskleisti ir plėtoti neį
galiųjų potencialą, daro didelę įtaką jų inte
lektinių, socialinių ir kitų gebėjimų raidai.

Kadangi kasmet vis daugėja vaikų, ku
riems konstatuojami autizmo spektro, kal
bos ir komunikacijos sutrikimai, vis aktua
lesniais tampa šios grupės vaikų ugdymo 
procesas, taikomos strategijos. Ugdytojai 
(tėvai, pedagogai) kelia probleminius klausi
mus: Kas lemia sėkmingą vaikų ugdymą? 
Kokios ugdymo strategijos, metodai, būdai 
yra efektyvūs?

Ugdymas 
Vienas iš pagrindinių pedagogų ir tėvų, 

ugdančių vaikus, turinčius autizmo spektro, 
kalbos ir komunikacijos sutrikimų, tikslų – 
palankios ugdymui aplinkos sukūrimas. Šio 
tikslo įgyvendinimui svarbūs tampa visų ug
dymo proceso dalyvių gebėjimai taikyti įvai
rias ugdymo strategijas, suteikiančias gali
mybę gilinti vaiko akademines žinias, ska
tinti kalbos, socialinę ir emocinę raidą.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad vaikai, 
turintys autizmo spektro, kalbos ir komuni
kacijos sutrikimų, lengviau perpranta vaiz
du perteiktą informaciją. Todėl naudojant 
vaizdinius aplinkos elementus ne tik len

VAIZDINĖS STRUKTŪROS 
ELEMENTAI UGDYME
Šiuolaikinėje visuomenėje daug 
dėmesio skiriama vaikų ir 
suaugusiųjų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, inkliuziniam 
ugdymui*, socialinei integracijai. 
Tokiu būdu naujai įvertinama 
žmogaus negalia ir jam 
atsiveriančios galimybės rinktis, ką 
jis nori ir geba daryti, o visuomenei 
tenka pareiga padėti jam tai 
pasiekti.

gviau bendrauti namuose, ugdymo įstaigoje 
ar kitoje socialinėje aplinkoje, bet ir atsiran
da galimybė laikytis tam tikros tvarkos ir 
dienotvarkės, išvengti nepageidaujamo elge
sio, suteikti vaikui saugumo pojūtį. Naudo
jant paveikslėlius ugdoma ne tik kalba ir jos 
suvokimas, bet ir vaiko savarankiškumas, 
orientacija aplinkoje, gebėjimas planuoti sa
vo laiką, socialiniai įgūdžiai. 

Vaizdinės struktūros elementai 
Aplinkos suskaidymo į veiklos zonas 

paveikslėliai. Į tam tikras zonas suskaidy
toje aplinkoje vaikui lengviau orientuotis 
(pvz.: vonios kambario durys ženklinamos 
paveikslėliu VONIOS ZONA, kitu paveikslė
liu pažymima žaidimo ar kitokios veiklos 
vieta ir pan.). Erdvei suteikus paskirtį (darbo 
zona, žaidimų zona ir t. t.) vaikui tampa aiš
ku, kurioje vietoje ką reikės veikti, lengviau 
suvokti ir kiekvienos zonos ribas (žr. 1 pav.).

Individualios dienotvarkės, dienos 
veiklos plakatai. Vaizdžiai pateikta dieno
tvarkė suteiks vaikui galimybę matyti ir ži
noti, ką, kur ir kada jis veiks. Jis supras, ko
kia bus pamoka, žinos, kada bus pertrauka, 
laikas valgyti ir pan. Keičiantis veiklai tėvai 
ar ugdytojai turi perspėti vaiką, duoti jam 
laiko persiorientuoti, pasiruošti. Veiklos pa
baiga pabrėžiama nuimant tą veiklą vaiz
duojančią kortelę. Supratęs dienotvarkės 
prasmę, vaikas įsisavina vaizdinę jos siste
mą, kurią gali lanksčiai taikyti ir naujoje ne
struktūruotoje aplinkoje. Dienos įvykių se
kos aiškumas suteikia jam saugumo pojūtį, 
padeda susidoroti su nerimu dėl planavimo 
sunkumų. Svarbu į dienotvarkę įtraukti ir 
tokią veiklą, kurios vaikas nenori, pavyz
džiui: žaisti su draugais, skaityti knygą ir 
pan. (žr. 2 pav.).

Elgesio taisyklių ir rekomenduoja-
mos veiklos paveikslėliai. Šie paveikslė
liai padės vaikui sėkmingai bendrauti na
muose ir kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų, 
sugyventi su savimi ir kitais, jaustis sau
giam. Atsižvelgdami į daugiausia rūpesčių 
keliantį elgesį, tėvai ar ugdytojai parenka 
vaikui patrauklų paskatinimą (arba jį išsi
renka pats vaikas). Už tinkamą elgesį jis gau
na apdovanojimą, o už netinkamą – ne. 
Svarbu nustatyti, kiek žvaigždučių per dieną 
ar savaitę vaikas turi surinkti už nustatytų 
elgesio taisyklių laikymąsi ir pareigų atliki
mą, kad gautų sutartą paskatinimą. Pradžio
je taisyklių galima nustatyti mažiau ar len

gvesnių, kad patyręs apdovanojimo džiaugs
mą vaikas noriau jų laikytųsi (žr. 3 pav.). 

Vėduoklės – būsenas, jausmus, emocijas, 
elgseną vaizduojantys paveikslėliai. Rodyda
mas paveikslėlius vaikas turi galimybę iš
reikšti norus ir pageidavimus, būti suprastas 
ir suprasti kitus, taip pat pasidalyti su kitais 
dėmesiu, patyrimu, interpretuoti savo ir ki
tų išsakytas mintis (pvz.: „man skauda dan
tį“ arba „man karšta“ ir pan.). Vėduoklės pa
deda tėvams ir ugdytojams nesunkiai nusta
tyti nerimo priežastis (pvz.: PER KARŠTA, 
PER DAUG ŽMONIŲ ir pan.) ir jas pašalinti 
(žr. 4 pav.).

* Inkliuzinis ugdymas – tai procesas, užtikrinantis kokybišką ugdymą(-si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno 
mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią 
„iškristi“ iš švietimo sistemos.
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Juo tapo Arūnas Janušauskas iš Šiaulių rajono Aukštel-
kės socialinės globos namų. Keturiasdešimt dviejų metų vyras 
gyvena juose nuo 2007-ųjų. Jis aktyviai sportuoja ir skina lau-
rus varžybose, yra labai darbštus ir paslaugus. Arūnui patinka 
fotografuoti, dalyvauti įvairiose veiklose ir renginiuose, jis tu-
ri akvariumą, kurį stropiai prižiūri.

Dvi Arūno nuotraukos surinko daugiausia balsų.
Dėkojame Aukštelkės socialinės globos namų darbuoto-

jams, kad paragino Arūną dalyvauti konkurse ir atsiuntė jo 
nuotraukas.

Trečios daugiausia balsų surinkusios nuotraukos autorė 
pasirodė mūsų stovyklų savanorė Asta Vinskaitė, viltiečių 
švelniai vadinama daktaryte.

Sveikiname nugalėtojus!

ŽURNALO RENGĖJŲ INFORMACIJA

PAAIŠKĖJO KONKURSO 
„AŠ, TU IR VASARA KARTU“ 

NUGALĖTOJAS

II vieta

III vieta

Raktų pakabukai – dažniausiai vartojamų sąvokų paveiks-
lėliai, taip pat veiklai užbaigti ir netinkamam elgesiui valdyti 
skirti įspėjamieji paveikslėliai. Turėdamas juos vaikas gali regu-
liuoti savo ir kitų elgesį, suvokti ir atspindėti tikrovę, apiben-
drinti, planuoti ir reguliuoti savo sumanymus, ketinimus ir 
veiksmus (pvz.: paprašyti pagalbos, teigiamai arba neigiamai 
atsakyti į klausimą „Ar tu nori...?“, vykdyti nurodymą „prisiseg-
ti saugos diržą“ ir pan.) (žr. 5 pav.).

Veiksmų suskirstymas etapais padės vaikui sėkmingai 
atlikti užduotį, formuos savitarnos ir savitvarkos įgūdžius. Pra-
džioje svarbu vaikui paaiškinti kiekvieno veiksmo atlikimo 
tvarką: pabrėžti tarpinių veiksmų eiliškumą, išskirti kiekvieno 
veiksmo esminį požymį, svarbą. Veiklos nuoseklumą vaizduo-
jantys plakatai kabinami nuolatinėje vaikui gerai matomoje vie-
toje (žr. 6 pav.).

Sekos, skirtos sakiniui sudaryti, norams ir poreikiams iš-
reikšti, dienos ar užduoties veiklai struktūruoti, suteiks galimy-
bę sėkmingai keistis informacija su aplinkiniais, išmokti sudari-
nėti sakinius, skatins susikaupti, išreikšti savo poreikius ir no-
rus. Pavyzdžiui, norint parodyti, kokia veikla ir kada vaikas turi 
užsiimti (dabar – paskui, šiandien), rikiuojami paveikslėliai DAR-
BAS (dabar) ir KOMPIUTERIS (paskui). Vėliau mokomasi iš plės-
ti sakinius pridedant veiksmažodžių, būdvardžių, prielinksnių. 
Pavyzdžiui, rikiuojami paveikslėliai RAUDONAS ir KAMUOLYS 
arba paveikslėliai AŠ, NORIU ir OBUOLYS. Svarbu, kad vaikas 
galėtų matyti ir suvoktų: 1) ką reikės daryti, 2) kur reikės daryti, 
3) kiek ilgai reikės daryti ir 4) kas vyks paskui (žr. 7 pav.).

Pageidavimus ir norus reikšti skatinančių paveikslė-
lių plakatas padės vaikui vaizdu išreikšti savo norus. Plakate 
suklijuojami būtiniausius poreikius vaizduojantys paveikslėliai 
(pvz.: GERTI, VALGYTI), taip pat skatinamieji paveikslėliai 
(pvz.: ŠOKOLADAS, SAUSAINIS, TELEFONAS, ŽAIDIMAS ir 
pan.). Pastarųjų turėtų būti didžioji dalis, todėl svarbu išsiaiš-
kinti, kas labiausiai motyvuoja vaiką įsitraukti į veiklą ir ją atlik-
ti iki galo. Šiuos paveikslėlius tinka naudoti ne tik mokymo pro-
cese, kai vaikas turi atlikti užduotis (pvz., vaikas praneša norįs 
žiūrėti televizorių, tada tėvai ar ugdytojai paprašo atlikti nelabai 
mėgstamą užduotį ar namų ruošos darbą; jį atlikęs iki galo, vai-
kas įgyvendina savo norą), bet ir siekiant paskatinti jį tinkamai 
elgtis (pvz., pranešti, kad nori į tualetą). Vykdant vaiko norą ar 
vaiką skatinant reikia jį pagirti, garsiai išreikšti savo džiaugsmą. 
Taip žadinamas vaiko pasitikėjimas savimi (žr. 8 pav.).

Laikmatis. Laikas – labai abstrakti sąvoka, kurią net įpras-
tos raidos vaikams ypač sudėtinga suvokti. Kasdieninėje veiklo-
je naudojamas laikmatis suteiks vaikui galimybę vaizdžiai pama-
tyti laiko tėkmę. Vaikui taps aišku, kiek truks veikla, mažėjanti 
raudona erdvė laikmatyje suteiks galimybę suvokti, kada dabar-
tinę veiklą reikės pabaigti. Mėgstamos veiklos trukmę apribrė-
žus laikmačiu, gerokai paprasčiau pabaigti veiklą (žr. 9 pav.).

Vaizdinis ugdymas padeda pasiekti daug geresnių rezultatų, 
nes vaizdais perteiktos abstrakčios ir sudėtingos sąvokos grei-
čiau suvokiamos, o veiklos nuoseklumo paveikslėliai skatina 
vaiką savarankiškai veikti, labiau pasitikėti savimi. Planuojant 
laisvalaikį išvengiama streso, kylančio dėl veiklos pasirinkimo 
sunkumų.

DR. MARGARITA JUREVIČIENĖ
Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės 

fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorė, 
Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos specialioji 

pedagogė, metodininkė 

TOMA JOKUBAITIENĖ
Specialioji pedagogė, logopedė, privati autizmo 

konsultantė
Paveikslėlių šaltinis: Jurevičienė, M., Jokubaitienė, T. (2016). Bendraukime paveikslėliais. Leidykla Presvika. www.presvika.lt
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PO VASAROS – PRADĖTŲ DARBŲ 
APŽVALGA IR NAUJŲ PLANAVIMAS – 1 P.

DANTUKAI IR NEGALIA – 13 P.

KONKURSO „AŠ, TU IR VASARA KARTU“ NUGALĖTOJAS – ARŪNAS JANUŠAUSKAS
(JO NUOTRAUKA PAPUOŠĖ ŽURNALO VIRŠELĮ)

PRIEŠ PUSMETĮ „KLAIPĖDOS VILTIES“ 
BENDRIJA ATIDARĖ NAUJĄ ĮSTAIGĄ.

ŠIOJE ĮSTAIGOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS 
SUAUGUSIEMS NEĮGALIESIEMS.

ĮSTAIGA ĮSIKŪRUSI TRIJŲ AUKŠTŲ PASTATE.

NEĮGALIESIEMS SKIRTA SEPTYNIOLIKA KAMBARIŲ:

TRYLIKA DVIVIEČIŲ IR KETURI VIENVIEČIAI.

DAR YRA BENDROS PATALPOS, SKALBYKLA.

KIEKVIENAME AUKŠTE ĮRENGTA VIRTUVĖLĖ.

NAUJOJI ĮSTAIGA PRITAIKYTA IR JUDĖJIMO 
NEGALIĄ TURINTIEMS ŽMONĖMS.

NEĮGALIESIEMS TEIKIAMA DAUG PASLAUGŲ:

INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, 
APGYVENDINIMAS,

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS, NAUJŲ 
ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS, LAISVALAIKIO ORGANIZAVIMAS, 
PALYDĖJIMAS Į ĮSTAIGAS IR KITOS.

ĮSTAIGA TURI VIENUOLIKOS VIETŲ MIKROAUTOBUSĄ.

TODĖL GLOBOTINIAI GALI VYKTI Į EKSKURSIJAS.

PENKIEMS NEĮGALIŲJŲ TĖVAMS SUDARYTA 
GALIMYBĖ PRALEISTI ATOSTOGAS PATIKĖJUS 
NEĮGALAUS VAIKO GLOBĄ ĮSTAIGAI.

TĖVAI IR GLOBĖJAI GALĖS NAUDOTIS ŠIA PASLAUGA 
PAGAL GRAFIKĄ.

PIRMIEJI GYVEMTOJAI APSIGYVENO ĮSTAIGOJE 
KOVO MĖNESĮ.

JIE JAU APSIPRATO ĮSTAIGOJE.

TODĖL DRĄSIAI REIŠKIA NORUS IR PAGEIDAVIMUS.

ĮSTAIGOJE DAUG DIRBA SOCIALINIAI DARBUOTOJAI 
IR SLAUGYTOJŲ PADĖJĖJAI.

JIE MYLI SAVO DARBĄ IR GERBIA NEĮGALIUOSIUS.

ĮSTAIGA NEGAUNA DAUG PINIGŲ.

TODĖL PRIKLAUSO NUO PER PROJEKTUS GAUNAMŲ 
LĖŠŲ.

NUO LĖŠŲ PRIKLAUSO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ 
APIMTIS.

„KLAIPĖDOS VILTIES“ BENDRUOMENĖ DĖKOJA 
VISIEMS ŽMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS, KURIOS 
PRISIDĖJO PRIE

NAUJOS ĮSTAIGOS ATSIRADIMO KLAIPĖDOJE.

ĮSTAIGOS KOLEKTYVAS TURI DAUG PLANŲ IR 
SVAJONIŲ.

REIKIA SUTVARKYTI ĮSTAIGOS APLINKĄ.

KAD NEGALIESIEMS BŪTŲ JAUKU.

Informacija

NAUJOS 
ĮSTAIGOS 
VEIKLA JAU 
ĮSIBĖGĖJA.

Informacija

NORINT PATEKTI Į ĮSTAIGĄ REIKIA KREIPTIS Į 
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIŲ.

JI YRA VYTAUTO GATVĖS TRYLIKTAME NAME.

GALIMA SKAMBINTI TELEFONU 8 46 396312.

KVIESTI PILELIENĘ.

DAUGIAU INFORMACIJOS TEIKIA „KLAIPĖDOS 
VILTIES“ BENDRIJA ŠIAIS TELEFONAIS:

TELEFONU 8 46 346022 IR MOBILIUOJU 
TELEFONU 8 67 64287.

Informacija

VALIO!


