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Trumpalaikės globos centras, įsikūręs Naujoje Vilnioje, vienu 
metu gali priimti iki penkiolikos žmonių, turinčių vidutinę ar 
sunkią proto ir kompleksinę negalią. Šiame centre teikiamos dvi 
paslaugų rūšys: trumpalaikė (atokvėpio) socialinės globos pa-
slauga (pusę metų per metus) ir trumpalaikė tęstinė socialinės 
globos paslauga (penkias darbo dienas per savaitę neribotai). Ja-
me visą parą dirba bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjai ir 
socialinio darbuotojo padėjėjai. O dienos metu dar socialiniai 
darbuotojai ir slaugytoja. 

Norint gauti minėtas paslaugas reikia kreiptis į seniūnijos pa-
gal gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyrių. Šiam skyriui pa-
teikti prašymą ir apsigyventi norinčio asmens dokumentus: as-
mens tapatybės kortelę, darbingumo lygio pažymą, specialiojo 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą ar-
ba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą, neįgaliojo pa-
žymėjimą, medicinos dokumentų išrašą arba siuntimą iš šeimos 
gydytojo (forma Nr. 27/a). O kai asmuo turi paskirtą globėją, ir 
teismo nutartį. Prieš pradedant teikti paslaugas neįgaliojo arti-
mieji kviečiami apsilankyti centre, susipažinti su veiklomis ir 
darbuotojais.

Asmenys, lankantys dienos centrą, artimųjų pageidavimu pa-
vėžėjami į jį iš Trumpalaikės globos centro arba jiems teikiamos 
užimtumo paslaugos vietoje, atsižvelgiant į poreikius. Taigi neį-
galieji gali piešti, leisti laiką pritaikytose patalpose arba lauke, 
vykti į įvairius renginius. Šiuo metu centras bendradarbiauja su 
Vytauto Kasiulio dailės muziejumi, kur vyksta edukaciniai užsiė-
mimai, parodos. 

Mūsų nuolatinė klientė Zofija, dažnai patikinti dukrą centro 
darbuotojų globai, maloniai sutiko pasidalyti savo įspūdžiais ir 
išgyvenimais.

,,Kai atsitinka nelaimė, į pagalbą pirmieji atskuba artimieji, 
draugai. Nuoširdus palaikymas tokiu atveju išties labai reikalingas, 
nes teikia optimizmo ir žadina viltį, kad viskas bus gerai. Žinoma, ar-
timieji, tikri draugai niekur nedingsta ir tada, kai ilgus metus augini 
vaiką, turintį sunkią negalią, bet jiems nestinga savo rūpesčių, darbų, 
įsipareigojimų... O gyvenimas bėga, kartais – skaudžiai slenka. Jau 
neklausiu savęs, kodėl taip nutiko mūsų pirmagimei Jolantai, už ką 
nubaudė Dievas. Visas mintis užvaldė prisitaikymas, derinimasis, pa-
stovus išeičių ieškojimas ir atsakingas darbas – sunkaus ligonio slau-

Prieš keletą metų įsikūręs 
Valakampių socialinių paslaugų 
namų Trumpalaikės globos 
centras (A. Kojelavičiaus g. 127, 
Vilnius) jau pelnė sostinės šeimų, 
prižiūrinčių sutrikusio intelekto 
žmones, pasitikėjimą. Naudotis jo 
paslaugomis verta, kad 
sumažėtų problemų neįgaliųjų ir 
jų artimųjų gyvenime.

gymas ištisą parą. Tad taip norisi nors trumpam pailsėti, atsikvėpti, 
pabėgti nuo problemų... 

Tačiau bėdos nevaikšto po vieną. 2015-jų kovą mano vyras darbe 
patyrė sunkią traumą. Jam prireikė operacijos, gydymo ligoninėje, re-
abilitacijos ir mano pagalbos. O kaipgi Jolanta? Esu labai dėkinga 
poniai Liucijai iš Markučių dienos centro, kad informavo apie Trum-
palaikės globos centrą ir padėjo sutvarkyti reikiamus dokumentus. Iš 
pradžių net sunku buvo patikėti, kad kažkas visą parą, savaitgalį ar 
šventinę dieną rūpinsis mūsų dukra. Beje, kaip vėliau paaiškėjo – la-
bai gerai. Pirmiausia nuvažiavau pati pasižiūrėti, pabendrauti. Mane 
pasitiko nuoširdūs, malonūs, pasitikėjimo verti žmonės. Ir nenuvylė. 
Važiavome susipažinti su visomis dirbančiomis komandomis. Dar-
buotojai domėjosi, kaip geriau padėti mūsų dukrai, kaip ją prižiūrėti ir 
slaugyti. Kvalifikuoti specialistai nuoširdžiai norėjo gauti kuo dau-
giau informacijos apie Jolantą. 

Jau praėjo beveik dveji bendradarbiavimo metai. Negaliu atsi-
džiaugti, kad atradome nuostabų kolektyvą, pasirengusį padėti, kai 
tik prireikia. Vyro liga, trumpos atostogos, mamos laidotuvės, mano 
operacija, planuota (nors ir neįvykusi) kelionė – visa dabar susiję su 
Trumpalaikės globos centru. Kiekvieną kartą savęs klausiu, kas būtų, 
jeigu jo nebūtų? Žinau, kad Jolanta bus saugi centre, kad grįš geros 
nuotaikos, tvarkinga. Mūsų gyvenimas išties palengvėjo. Jau ne vie-
nai panašaus likimo šeimai papasakojau apie šią taip reikalingą įstai-
gą. Dėkojame visam puikiam, pasiaukojusiam kolektyvui ir kiekvie-
nam darbuotojui atskirai“. 

Kai Vilniaus miesto savivaldybė priims sprendimą skirti jūsų 
sūnui ar dukrai paslaugas Trumpalaikės globos centre, šio centro 
darbuotojai su jumis susisieks, pakvies pasirašyti sutartį ir atvyk-
ti apsigyventi. Gavę teisę naudotis trumpalaikės (atokvėpio) so-
cialinės globos paslauga, artimieji dažnai mano, kad turi palikti 
neįgalųjį centre pusei metų, o kitais metais vėl iš naujo tvarkytis 
dokumentus analogiška tvarka. Bet iš tiesų sprendimas galioja ne 
vienerius metus. Pusę metų galite suskirstyti įvairiais laikotar-
piais, kaip jums patogu, o prasidėjus naujiems metams – vėl pagal 
poreikį naudotis paslaugomis dar pusę metų. Taigi laukiame jūsų 
atvykstant iš anksto. Susipažinkite su mūsų darbuotojais ir 
aplinka. Kontaktinis tel. 8 673 55651, Valakampių socialinių pas-
laugų namai, Trumpalaikės globos centras A. Kojelavičiaus g. 127, 
Vilnius.

JUSTINA JANULEVIČIŪTĖ
Socialinė darbuotoja
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Priemonę sudaro 29 įvairių spalvų A4 formato lapai (kiekvienai 

abėcėlės raidei, išskyrus Ę, Ų, Į, po lapą). Kiekvieno lapo kitoje pusėje 
šiurkščiu lipduku priklijuotas tvirtas vokas. Voke yra žodžiui sudėti rei-
kalingų raidžių ir skiemenų kortelės, paveikslėlio dėlionės detalės, pa-
vyzdinė žodžio kortelė. 

Šios priemonės gaminimas pareikalavo iš mokinių daug kantrybės, 
bet gautas rezultatas džiugina. Vaikai ir dabar noriai naudojasi šiuo pa-
čių pagamintu didaktiniu žaidimu ne tik komunikacinių veiklų, bet ir 
pertraukų metu.

Mokymo priemonė „Metų laikai“
Priemonę sudaro keturių metų laikų didelio formato dėlionės (ru-

duo, žiema, pavasaris, vasara). Pasigaminome šią priemonę kartu su kla-
sės mokiniais iš antrinių žaliavų (kartoninės dėžės). Ji skirta individua-
liam ir bendram mokinių darbui per pamokas ir logopedines pratybas. 

Ugdytiniai skatinami prisiminti metų laikų požymius, juos įvardyti 
ir sujungti į visumą, kurti rišlų tekstą-pasakojimą apie vieną ar kitą 
metų laiką. Tokiu būdu pratiname juos dirbti kartu, išgirsti draugą ir 
padėti jam, komunikuoti, reikšti emocijas bei išgyvenimus, kalbėtis. Be 
to, lavėja jų smulkioji motorika.

Lavinamosios klasės mokiniai mokosi lėtai, nedideliais žingsne-
liais. Įtvirtinant gebėjimą reikia keisti priemonę, kontekstą, aplinką. 
Pamokose nuolat pasitelkti įvairias mokymo priemones, nes tos pačios 
mokiniams nusibosta, nekelia susidomėjimo. Orientacinės veiklos pa-
mokose lavinamųjų klasių mokiniai sunkiai suvokia skaičiaus ir skait-
mens sąvokas, dažnai maišo ir užmiršta skaičių grafinius vaizdus, sun-
kiai atskaičiuoja nurodytą kiekį daiktų, suskaičiuoja ir parenka tinka-
mą skaitmenį daiktų grupei. Todėl labai pasiteisina įvairų loto tipo 
mokomųjų žaidimų naudojimas pamokose.

Mokymo priemonė-dėlionė „1 ir 2, 3, 4, 5“
Ši priemonė, parengta atsižvelgiant į lavinamosios klasės mokinių 

galimybes, padeda jiems tobulinti skaičiavimo gebėjimus. Ji spalvinga, 
suteikia galimybę pateikti pakankamai daug panašių užduočių. Su šia 
priemone gali dirbti visi klasės mokiniai vienu metu, nes ji skirta pen-
kių mokinių klasei. Papildomai parengti užduočių lapai, skirti savaran-
kiškai mokinių veiklai. Gamindami šią priemonę naudojomės Boardma-
ker kompiuterine programa. 

Priemonę sudaro 60 užduočių lapų, kiekvienam skaitmeniui po 
penkiolika skirtingų spalvų lapų: 2 – penkiolika žalsvų lapų, 3 – penkio-
lika rusvų lapų, 4 – penkiolika gelsvų lapų, 5 – penkiolika melsvų lapų. 

Atliekamos trijų tipų užduotys: 
• suskaičiuojami šiurkštieji taškai ir pasirenkamas tinkamas skaitmuo; 
• įvardijami ir suskaičiuojami vaisiai ir daržovės, pasirenkamas tin-

kamas skaitmuo; 
• atskaičiuojamas nurodytas skaičius vaisių ar daržovių paveikslėlių.

Papildomai parengtos užduotys, skirtos savarankiškam mokinių 
darbui: nuspalvinti nurodytą vaisių ir daržovių skaičių, geometrines 
formas nuspalvinti nurodyta spalva, susirasti ir nuspalvinti nurodyta 
spalva skaitmeniu pažymėtas geometrines formas, nuspalvinti ir su-
skaičiuoti nupieštas daržoves ir vaisius.

Mokymo priemonė „Veiksmų loto“
Dėl kalbos ir komunikacijos problemų lavinamųjų klasių moki-

niams sunkiai sekasi suprasti, įsiminti ir vartoti savo kalboje veiksmą 
reiškiančius žodžius. Dažnai jie, ypač pradinėse klasėse, ištaria tik pa-
vienius žodžius, žinomiausių daiktų pavadinimus. O kai kurie ir visai 
nekalba. 

Kad vaikai stebėdami paveikslėlius geriau suvoktų veiksmo žo-
džius, plėstų savo pasyvųjį žodyną, mokytųsi sąmoningai skaityti, pa-
rengta didaktinė priemonė „Veiksmų loto“. Be to, ši priemonė praverčia 
mokant nekalbančius ar sunkiai kalbančius mokinius bendrauti naudo-
jantis alternatyviosios komunikacijos priemonėmis.

Mokymo priemonė „Veiksmų loto“ skirta sutrikusio intelekto mo-
kinių kalbinių gebėjimų ugdymui – veiksmą reiškiančių žodžių suprati-
mui. Šią priemonę sudaro: 
• 8 didelės mėlynos kortelės su veiksmą vaizduojančiais paveikslė-

liais. Prie kiekvienos iš jų yra maišeliai su mažomis tuos veiksmus 
reiškiančių žodžių kortelėmis;. 

• 6 didelės geltonos kortelės su veiksmą vaizduojančiais paveikslė-
liais. Prie kiekvienos jų yra maišeliai su nedidelėmis tokių pat (tik 
nespalvotų) paveikslėlių kortelėmis; 

• 4 didelės žalios kortelės su veiksmo žodžiais didžiosiomis raidėmis. 
Prie kiekvienos jų yra maišeliai su mažomis veiksmo žodžių, para-
šytų mažosiomis raidėmis, kortelėmis.
Dirbdami su žaliomis didelėmis kortelėmis mokiniai turi atidžiai 

stebėti veiksmą vaizduojančius paveikslėlius, parinkti tinkamus tą 
veiksmą reiškiančius žodžius ir padėti juos po paveikslėliais. 

Dirbdami su geltonomis didelėmis kortelėmis vaikai turi pastebėti 
ir atrinkti tokį pat – tik nespalvotą – veiksmą vaizduojantį paveikslėlį ir 
padėti greta spalvoto. O naudodami žalias dideles korteles – gerai įsi-
žiūrėti į didžiosiomis raidėmis parašytus veiksmo žodžius ir parinkti 
tokį pat (tik mažosiomis raidėmis) parašytą žodį. Taip pat galima pasiū-
lyti mokiniams parinkti lygiai tokį pat žodį ir padėti šalia. 

Ir atliekant užduotis su paveikslėliais, ir su žodžiais vaikai skatina-
mi pagal jų individualius gebėjimus ne tik parinkti, bet ir ištarti žo-
džius, juos skaityti.

Tinkamų metodų ir mokymo priemonių parinkimas, atsižvelgiant į 
mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, viena vertus, suteikia jam 
motyvaciją, kita vertus, turi reikšmės ne tik pamokos kokybei, bet ir 
mokinių emocinei savijautai ir susidomėjimo lygiui.

RASA ASMINAVIČIENĖ IR SIGITA INDRIEKIENĖ 
Specialiosios pedagogės metodininkės 

Labai džiaugiamės, kad jūs, mieli skaitytojai, at-
siliepdami į kvietimą dalyvauti konkurse „Aš, tu ir 
vasara kartu“, atsiuntėte mums daugybę originalių 
ir nuotaikingų nuotraukų. Įkvėpti tokio jūsų akty-
vumo sumanėme pateikti jums naują iššūkį – kon-
kursą „Vasaros pokštas“.

Seniai aišku, kad vasara – smagių susitikimų, ke-
lionių ir nuotykių metas. Kai dienos ilgos, o naktys 
paslaptingos, nėra kada liūdėti. Atvirkščiai, norisi 
linksmintis, šėlti, išragauti visus vasaros siūlomus 
malonumus ir, žinoma, pokštauti...

Nuotraukų autorių prašome pateikti leidimą pu-
blikuoti jas žurnale. O trijų geriausių valiūkės vasa-
ros pokštų įamžintojų lauks smagūs prizai. Nugalė-
tojus kuo rimčiausiai paskelbsime trečiajame šių 
metų žurnalo numeryje. Jų laukia puikūs prizai. Sėk-
mės ir išradingumo pokštaujant drauge su vasara!

ŽURNALO RENGĖJAI

1997-aisiais 
skaitytojus pasiekė pirmasis 

spalvotas žurnalo „Viltis“ numeris. Jis pakeitė 
kuklų juodai baltą vos keturių puslapių informacinį leidinu-

ką, kurį nuo 1994-ųjų viltiečiai patys daugino ir platino, kad dalytųsi 
savo milžiniškomis problemomis, per daugelį atskirties metų susitvenkusiais 

skauduliais, šviesiais lūkesčiais ir pirmosiomis pergalėmis, palengva, bet nenumal-
domai sugrąžinant sutrikusio intelekto žmones į visuomenę... 

Tikras žurnalas tapo didžiuliu žingsniu į priekį. Savotišku vilties švyturiu ir permainų 
šaukliu. Ir dar žiburiu, kuriam nė už ką nevalia leisti užgesti, nes jo – vienintelio tokio – pusla-

pius jau dvi dešimtis metų nušviečia neįgalių žmonių saviraiška: pasakojimai apie savo kasdienybę ir 
šventes, piešiniai, nuotraukos, eilėraščiai, apsakymai... O dar tolydžio stiprėjantis ryžtas atstovauti sau 

dinamiškame, prieštaringame, bet dėl to patrauklumo neprarandančiame šiandienos pasaulyje.
Kai žurnalas dar tik buvo pradėtas leisti, jame pasirodęs reikalavimas suvokti, kad žmogus su negalia privalo 
mokytis, daug kam atrodė utopiškas. Šiandien, po dvidešimties metų, jau iškeltas naujas – žmogus su negalia 

turi mokytis kartu su visais kitais. Kiek dar žurnalo „Viltis“ leidimo metų prireiks, kad tai taptų savaime suprantama?

ŽURNALO RENGĖJAI

DVIDEŠIMTIEJI MŪSŲ VISŲ 
ŽURNALO LEIDIMO METAI

IR VĖL
FOTOOBJEKTYVE – „VASAROS POKŠTAS“



01VILTIS 17/1

Deja, turiu labai apgailestaudama pri-
pažinti – realių matomų pokyčių taip ir ne-
sulaukėme, gal tik kiek pajudėjo reikalai 
vaikų globos sistemoje. Bet už tai, kad po-
kyčiai prasidėtų, teko sumokėti labai didelę 
kainą – patirti vaikų netektis, susidurti su 
sulaužytais gyvenimais. Neįgaliųjų ben-
druomenės, ypač vaikai ir suaugusieji, tu-
rintys psichosocialinę negalią, jų tėvai ir 
globėjai, vis dar tebelaukia apčiuopiamų 
pokyčių. Po susitikimo su socialinės apsau-
gos ministru ir jo komanda supratome, jog 
turime būti pasirengę ginti savo žmonių 
interesus visais demokratinėje valstybėje 
leistinais būdais. Daugiau negalime ir ne-
norime klausytis paaiškinimų, kad „valsty-
bėje nėra lėšų“, o „visuomenė nepasiruošu-
si“. Pabodo amžina daina, jog turime daug 
„nesupratingų tėvų“.

Metų metais besiklausant panašių kal-
bų kyla pagrįstas klausimas – argi neįgalie-
ji, įskaitant sutrikusio intelekto ir psicho-
socialinės negalios asmenis, jų tėvai ir glo-

bėjai ne Lietuvos valstybės piliečiai? Kodėl 
dešimt procentų mūsų valstybės gyventojų 
turi tenkintis trupiniais, atliekančiais nuo 
gardaus pyrago, skirto neįgaliesiems, kurį 
sėkmingai raiko įvairūs tarpininkai ir spe-
cialiai tam sukurtos įstaigos ir agentūros? 

Gera žinia atėjo iš Sveikatos apsaugos 
ministerijos. Mus patikino, kad Vilniaus 
vaikų ligoninės Vaiko raidos centro projek-
tas bus įgyvendinamas ir šiuo metu rengia-
mi būtiniausi dokumentai darbų pradžiai.

Švietimo sistemoje pokyčiai labai mini-
malūs, įtraukiojo švietimo idėjos neprigyja 
ir tradiciškai vis dar geriau finansuojamos 
specialiosios mokyklos, nors didesnė lėšų 
dalis turėtų būti skiriama bendrojo lavini-
mo sistemoje besimokantiems neįgaliems 
vaikams. Iki šiol nesutvarkytos tokios su 
švietimu susijusios paslaugos kaip popa-
mokinis užimtumas ir pavežėjimas, trūks-
ta mokytojų padėjėjų klasėse, taip pat mo-
dernių alternatyviosios komunikacijos 
priemonių.

Taigi, kol vyksta tarpinstitucinio „fut-
bolo treniruotės“, mus ir toliau maitina 
pažadais, tikėjimu ir viltimis. Iki šiol nesu-
laukiame tokių naujo tipo paslaugų kaip 
tinkamos kokybės laikinasis atokvėpis, 
atvejo vadyba ir apsaugotas būstas. Vis dar 
trūksta grupinio gyvenimo namų, paslau-
gų šeimoms.

Konkretūs darbai, kuriuos pradėti pla-
nuota 2015 metų pradžioje, iki šiol nevyks-

ta, nes valdininkai, atsakingi už socialinės 
globos įstaigų pertvarką, tebetyrinėja neį-
galiųjų poreikius ir tebevertina bendruo-
menių galimybes... Todėl atėjo metas 
mums patiems imtis iniciatyvos ir veikti 
aktyviau. Tik, deja, mūsų šių metų veiklas 
labai pakoregavo sumažintas biudžetas, pa-
kilusios kainos, darbuotojų trūkumas. To-
dėl planuotų stovyklų ir kitų vasaros poil-
sio programų apimtys ir veiklų turinys la-
bai keičiasi lyginant su ankstesniais metais.

Šiemet neorganizuosime labai didelės 
stovyklos su keliomis programomis, o vyk-
dysime keturias palyginti nedideles moky-
mų-socialinės reabilitacijos programas 
Šventosios poilsio bazėje ir vieną didesnę 
mokymų ir socializacijos programą organi-
zacijos lyderiams ir aktyvui. Pastaroji pro-
grama bus skirta socialinės politikos, žmo-
gaus ir neįgaliųjų teisių apsaugos ypatumų, 
projektų rengimo problemoms gvildenti. 

EINA

Šiemet švenčiame Socialinės globos įstaigų 
pertvarkos plano trejų metų sukaktį. O kas gi 
pasikeitė? Ar bent kiek pajudėjome į priekį? Ar daug 
atsirado alternatyvių bendruomeninių paslaugų 
neįgaliesiems?

Daugiau negalime ir nenorime 
klausytis paaiškinimų, kad 
„valstybėje nėra lėšų“, o 
„visuomenė nepasiruošusi“.

Dabarties aktualijos – 
gyvenimo kokybė, pagalbos ir 
paslaugų pasirinkimo 
galimybės, kompleksiškumas, 
kokybė.

GYVENIMAS
Į PRIEKĮ
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bė, pagalbos ir paslaugų pasirinkimo gali-
mybės, kompleksiškumas, kokybė. Turime 
atsakingai paklausti savęs – ar būsime tik 
paslaugų vartotojai ir vertintojai, ar ir to-
liau stengsimės dalyvauti paslaugų organi-
zavimo ir teikimo rinkoje kaip lygiaverčiai 
partneriai ir savivaldybėse, ir nacionali-
niuose projektuose.

Nuo mūsų apsisprendimo labai priklau-
so organizacijos ateitis ir veiklos, kurias 
vykdysime. Visiškai aišku, kad nei naciona-
linė, nei savivaldybių socialinės integraci-
jos programos nefinansuos nevyriausybi-
nių ar pilietinių organizacijų veiklų vien dėl 
pačių organizacijų išlikimo. Mūsų projektai 
ir veiklos turi prisidėti prie Jungtinių Tau-
tų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendini-
mo Lietuvoje. Siekime papildyti kitų vyk-
domas veiklas, o galbūt ir inicijuoti visiškai 
naujas atskirose savivaldybėse. Neužmirš-

JAU TREJUS METUS VYKSTA GLOBOS ĮSTAIGŲ 
PERTVARKA.

SIEKIAMA, KAD NEĮGALIEJI GAUTŲ PAGALBĄ 
BENDRUOMENĖJE.

AR DAUG SULAUKĖME GERŲ PERMAINŲ?

DEJA, PERTVARKA VYSTA LĖTAI.

NEĮGALIEJI IR JŲ TĖVAI NUSIVYLĖ.

VALDŽIA VIS TEISINASI, KAD TRŪKSTA LĖŠŲ.

O APLINKINIAI ŽMONĖS NESUPRANTA NEĮGALIŲJŲ.

DAUGIAU PINIGŲ VIS DAR SKIRIAMA  
SPECIALIOMS MOKYKLOMS.

O REIKIA REMTI NEĮGALIŲJŲ MOKYMĄ  
BENDROSE MOKYKLOSE.

KARTU SU BENDRAAMŽIAIS.

DAR NESUTVARKYTAS NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMAS  
PO PAMOKŲ.

TRŪKSTA PAVEŽĖJIMO PASLAUGŲ.

NEUŽTENKA MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ KLASĖSE.

TAIP PAT PRIEMONIŲ BENDRAVIMUI.

VIETOJE KONKREČIŲ DARBŲ DALIJAMI PAŽADAI.

PER MAŽAI TEIKIAMA LAIKINO ATOKVĖPIO 
PASLAUGŲ.

TRŪKSTA GRUPINIO GYVENIMO NAMŲ IR 
APSAUGOTO BŪSTO.

REIKIA DAUGIAU PASLAUGŲ ŠEIMAI.

VALDININKAI DAR VIS TARIASI, KĄ DARYTI.

TODĖL „VILTIES“ BENDRIJAI REIKIA PRADĖTI  
VEIKTI PAČIAI.

BET SUNKU DĖL LĖŠŲ STYGIAUS.

PAKILO KAINOS, TRŪKSTA DARBUOTOJŲ.

TODĖL MAŽĖS VASAROS POILSIO PROGRAMŲ 
APIMTYS.

ŠIEMET VIETOJE VIENOS DIDELĖS STOVYKLOS  
VEIKS KETURIOS MAŽESNĖS ŠVENTOJOJE.

IR DAR BUS SURENGTI MOKYMAI LYDERIAMS  
IR AKTYVUI.

BUS KURIAMI NAUJI VEIKLOS PLANAI ATEIČIAI.

BŪTINA KAI KĄ KEISTI „VILTIES“ BENDRIJOS DARBE.

Į „VILTIES“ BENDRIJĄ ATEINA NAUJŲ NARIŲ.

NAUJŲ NARIŲ POREIKIAI IR PATIRTIS SKIRIASI.

BET VISIEMS REIKIA DIRBTI KARTU.

IR SIEKTI GERESNIO GYVENIMO NEĮGALIESIEMS.

„VILTIES“ BENDRIJA TURI PATI ORGANIZUOTI 
PASLAUGAS.

TAIP PAT TEIKTI PASLAUGAS, IEŠKOTI PARTNERIŲ.

GYVENIMAS EINA Į PRIEKĮ

kime, kad veiklos gali būti labai įvairios: 
pradedant teisinio raštingumo mokymais, 
dienos užimtumo, meninės veiklos, atsto-
vavimo sau projektais, baigiant dienos so-
cialinės globos, trumpalaikės socialinės 
globos organizavimu ir paslaugų teikimu.

Mano galva, pastaruoju metu mums 
šiek tiek trūksta ryžto veikti savarankiškai, 
pagal konkrečius vietos žmonių poreikius. 
Bet, šiaip ar taip, atėjo gražus pavasaris su 
visomis mielomis ir jaukiomis šventėmis. 
Vis labiau bunda gamta. Tad linkiu pabusti 
ir mums visiems, semtis stiprybės, susitel-
kimo, vienybės iš prasmingos veiklos. Te-
gul jūsų namuose, šeimose, organizacijose 
būna santarvė, supratimas, pasitikėjimas 
ir šilta bendrystė. 

DANA MIGALIOVA
„Vilties“ asociacijos vadovė

Kursime naujas strategijas veiklai, tarsi-
mės dėl „Vilties“ bendrijos ateities perspek-
tyvų, nes išties atėjo laikas pradėti vykdyti 
būtinus pokyčius pačioje organizacijoje.

Mūsų gretas papildė nauja tėvų, specia-
listų ir vaikų karta, kuriai būdinga kitokia 
patirtis, poreikiai, supratimas. Šiandien 
jau nereikia išradinėti dviračio, nes beveik 
visose gyvenimo srityse padėti tvirti pama-
tai. Dabarties aktualijos – gyvenimo koky-

Mūsų projektai ir veiklos turi 
prisidėti prie Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimo Lietuvoje.
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NUO PASIRINKTOS VEIKLOS PRIKLAUSYS  
„VILTIES“ ATEITIS.

VALSTYBĖ NESKIRS PINIGŲ PRASTOMS VEIKLOMS.

TODĖL REIKIA DAUGIAU REIKALINGŲ VEIKLŲ: 
DIENOS UŽIMTUMO, ATSTOVAVIMO SAU,  
DIENOS GLOBOS.

„VILTIES“ BENDRIJOS PRIMININKĖ RAGINA VEIKTI

SAVARANKIŠKAI, ATSIŽVELGTI Į KONKRETŲ ŽMOGŲ.

JI SVEIKINA VISUS SU PAVASARIO ŠVENTĖMIS.

IR LINKI SEMTIS STIPRYBĖS IŠ BENDROS VEIKLOS.

TAIP PAT SUTARIMO IR ŠILTO BENRAVIMO.

1999 metais įkurta viešoji įstaiga „Vilties akimirka“ ir šiandien 
teikia specialiojo transporto ir paramos šeimai paslaugas sutriku-
sio intelekto asmenims Vilniaus mieste. Prieš dešimt metų įgyven-

VŠĮ „VILTIES AKIMIRKA“ – 

Prieš dešimt metų įgyvendinant mūsų šalyje pirmąjį 
socialinės paskirties projektą iš Europos Sąjungos 
lėšų buvo atlikta Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ socialinių paslaugų 
centro pastato Vilniuje rekonstrukcija. O į 
rekonstruotą pastatą persikėlė viešoji įstaiga „Vilties 
akimirka“, kad galėtų teikti labai reikalingas 
kokybiškas paslaugas žmonėms, turintiems 
kompleksinę negalią.

SĖKMĖS ISTORIJA
NESIBAIGIANTI

dinant mūsų šalyje pirmąjį socialinės paskirties projektą iš Euro-
pos Sąjungos lėšų, buvo atlikta Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ socialinių paslaugų centro pastato 
Vilniuje rekonstrukcija, remiant ES struktūriniams fondams pagal 
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programinio dokumento I pri-
oriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 5 priemo-
nę „Darbo rinkos ir švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir insti-
tucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti 
Europos socialinio fondo priemones)“. Po rekonstrukcijos centrą 
pradėjo lankyti 20 sutrikusio intelekto žmonių, turinčių komplek-
sinę negalią. 

Šiandien Dienos užimtumo programoje dalyvauja 25 jaunuo-
liai, turintys specialiųjų poreikių, iš Vilniaus miesto ir rajono. Kiek-
vieną darbo dieną jie specialiuoju transportu atvyksta į mūsų įstai-
gą – kaip į darbovietę. O 9 socialiniai darbuotojai, užimtumo 
specia listas ir psichologė padeda jiems užsiimti patinkančia veikla 
ir gerai jaustis. 
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Taigi puikiai neįgaliesiems pritaikytame centre mes esame kar-
tu jau dešimt metų. Kartu dirbame, kartu švenčiame, kartu džiau-
giamės, kartu liūdime... Vieni apie kitus žinome tikrai labai daug: 
jei akys liūdnos, nors lūpose šypsena, klausiame, kas nutiko, ir 
bandome nuotaiką bent truputį sušildyti. Jei akys spinduliuoja, iš-
siaiškiname priežastį ir džiaugiamės visi drauge. O jei rankos neky-
la jokiai veiklai, bandome atsipalaiduoti klausydamiesi gamtos gar-
sų, kol bloga nuotaika išgaruoja kaip dūmas.

Vieną kartą per metus kiekvieną centro lankytoją vertiname 
pagal specialų klausimyną, siekdami išsiaiškinti jo galimybes ir in-
dividualius poreikius. Padėdami sutrikusios raidos žmonėms įgyti 
kuo daugiau savarankiško gyvenimo įgūdžių, lengviname jų inte-
gracijos į visuomenę procesą. Todėl kartu su tėvais ar globėjais su-
darome individualų socialinės globos planą ir iškeliame tikslus, 
kurių siekdami dirbame visus metus. Tiesa, kartais ne taip lengva 
įvertinti, ar pavyko, tačiau net ir kuklūs laimėjimai mums yra di-
džiulis žingsnis pirmyn.

Taigi ir mūsų jaunuoliams, ir darbuotojams dinamiška centro 
veikla niekada nepabosta, nes kiekviena diena žada vis naujas situ-
acijas ir naujus potyrius. Mūsų lankytojai labai mėgsta sportuoti. 
Turime puikiai įrengtą kineziterapijos kabinetą, kur jiems tinka-
mai mankštintis padeda specialistas. Vienas dvidešimt šešerių me-
tų vaikinas, nors ir turi judėjimo negalią, visų nuostabai uoliai mi-
na stacionarų dviratį, sėkmingai naudojasi bėgimo takeliu, stengia-
si savarankiškai atlikti mankštą ir judesius koreguojančius prati-
mus. Jis – pats aktyviausias sportinių renginių dalyvis ir paslaugus 
patarėjas kitiems lankytojams. Džiaugiamės, kad sportas šiam 
vaikinui tapo ne tik pomėgiu, bet ir gyvenimo būdu.

Labai populiarūs ir kulinariniai užsiėmimai, vykstantys kiek-
vieną ketvirtadienį. Trečiadieniais mūsų jaunuoliai kartu su dar-
buotojais vyksta į prekybos centrus, perka reikiamų produktų pa-
čių sugalvotiems patiekalams. O ketvirtadieniais prasideda kūrybi-
nis procesas, džiuginantis originaliais ir skaniais rezultatais.

Ne mažiau džiaugsmo teikia mūsų lankytojams meninė veikla: 
dirbame su molio dirbiniais, piešiame, karpome, klijuojame, gami-
name suvenyrus, atvirukus. Nuo kitų neatsilieka ir mergina, neval-
danti nei kojų, nei rankų. Ji sėkmingai tapo ir piešia naudodamasi 
specialiu įtaisu, tvirtinamu prie galvos.

Turime keletą stacionarių kompiuterių su specialiąja įranga ir 
programomis, visiškai pritaikytomis žmonėms su negalia. Mūsų 
jaunuoliai aktyviai internetu bendrauja su draugais, žaidžia įvai-
rius žaidimus, žiūri filmus, muzikinius klipus, dirba su kompiuteri-
nio raštingumo ir lavinamosiomis programomis.

Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį organizuojame dis-
kotekas. Už muziką jose atsakingas vienas vaikinas, kuris jau pelnė 
DJ pravardę, nes labai stengiasi ją parinkti atsižvelgdamas į kiek-
vieno muzikinį skonį. O nesenai pradėjusi lankyti mūsų įstaigą vy-
riausia pagal amžių lankytoja visus netikėtai nustebino pavydėtinu 
lankstumu ir pomėgiu šokti. Diskotekose ji taip įsijaučia, kad net 
jos eisena primena šokį. O iš jos trykšte trykštanti pavydėtina 
energija išjudina net vangiausius šokėjus. Mūsų centras – pirmoji 
jos lankoma užimtumo įstaiga gyvenime, todėl ypač džiugu, kad ji 
čia atrado save.

Pabaigai norime jums papasakoti apie mylimiausią visų lanky-
tojų veiklą – išvykas. Kadangi turime savo transportą, daug keliau-
jame. Būdami gamtoje atsipalaiduojame ir grožimės tuo, kas džiu-
gina akis ir širdį. O visuomeniniuose renginiuose pratiname aplin-
kinius prie mūsų kitoniškumo, stengiamės būti drąsūs ir laisvi pa-
čiose įvairiausiose situacijoje. Pavyzdžiui, paprasčiausiai pasisvei-
kiname su nepažįstamu žmogumi ir stebime, kaip pirminę nuosta-
bą jo akyse keičia gyvas susidomėjimas, o paskui, žiūrėk, dovanų 
gauname... šiltą šypseną. Beje, mes taip dažnai vykdavome apsi-
pirkti į vieną prekybos centrą, kad netgi paskatinome sveikintiną 
naujovę – specialią kasą, skirtą žmonės su negalia. 

Esame centre įkūrę lankytojų tarybą. Ji turi pirmininką ir svarų 
žodį sprendžiant aktualius užimtumo klausimus: kokias veiklas 
rinktis, kur vykti ir pan. Užimtumas skatina sutelkti dėmesį, stip-
rinti tarpusavio ryšius, o kai susiduriame su problemomis, jas visi 
drauge lengviau įveikiame. Ir tuo pačiu tampame stipresniais. Ge-
rai atliktas darbas – tai ne vien atsakomybė pačiam sau ir visuome-
nei, bet dar ir emocinis poreikis. Todėl stengiamės ieškoti ir rasti 
įvairių išteklių, suteikiančių galimybę geriau matyti ir jausti vie-
niems kitus. Juk ir nuo mūsų pačių labai priklauso, kiek aplink mus 
bus gėrio, meilės, tiesos, dėkingumo. Stebėkime paukštį, mokantį 
savo vaikus skraidyti, kad išmoktume atkaklumo ir atlaidumo, 
užuoskime žydinčių jazminų aromatą, kad suprastume – ne vien 
duona žmogus gyvas… 

JŪRATĖ MATULAITIENĖ
VšĮ „Vilties akimirka“ direktorė

P. S. VšĮ „Vilties akimirka“ dešimtmečio šventės interviu http://
www.penki.lt/lt/fb.video?id=272103

Pats svarbiausias gyvenimo laikas – dabartis, pats 
svarbiausias žmogus – dabar esantis šalia, o pats 
svarbiausias darbas – dabar daryti gera šalia 
esančiam žmogui.

Patys vertingiausi ir nieko nekainuojantys dalykai 
gyvenime yra meilė, draugystė, gamta ir tai, ką 
žmogus gali pasiekti juos pasitelkęs.

Gerai atliktas darbas – tai ne vien atsakomybė 
pačiam sau ir visuomenei, bet dar ir emocinis 
poreikis.
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PRIEŠ DEŠIMT METŲ DURIS ATVĖRĖ „VILTES“ 
BENDRIJOS CENTRAS.

JIS BUVO SUREMONTUOTAS EUROPOS SĄJUNGOS 
LĖŠOMIS.

Į ŠĮ CENTRĄ PERSIKĖLĖ IR VIEŠOJI ĮSTAIGA „VILTIES 
AKIMIRKA“.

JI TEIKIA PAVEŽĖJIMO IR PARAMOS ŠEIMAI 
PASLAUGAS VILNIEČIAMS.

ŠIUO METU DIENOS UŽIMTUMO PROGRAMOJE 
DALYVAUJA DVIDEŠIMT PENKI JAUNUOLIAI, 
TURINTYS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ.

JIEMS PADEDA DEVYNI SOCIALINIAI DARBUOTOJAI, 
UŽIMTUMO SPECIALISTAS IR PSICHOLOGĖ.

JAUNUOLIAI LABAI SUSIDRAUGAVO.

JIE KARTU UŽSIIMA ĮVAIRIOMIS VEIKLOMIS.

KARTU DŽIAUGIASI IR LIŪDI.

PALAIKO VIENAS KITĄ IR NUOTAIKA KAIPMAT 
PAGERĖJA.

VIENĄ KARTĄ PER METUS KIEKVIENAS LANKYTOJAS 
VERTINAMAS.

NORIMA IŠSIAIŠKINTI JO GALIMYBES IR POREIKIUS.

SIEKIANT PADĖTI ĮGYTI SAVARANKIŠKO  
GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ.

NET KUKLŪS LAIMĖJIMAI YRA DIDELIS ŽINGSNIS  
Į PRIEKĮ.

LANKYTOJAI LABAI MĖGSTA SPORTUOTI.

JIEMS SUDARYTOS LABAI GEROS SĄLYGOS.

VIENAS VAIKINAS, TURINTIS JUDĖJIMO NEGALIĄ, 
PUIKIAI MANKŠTINASI IR AKTYVIAI SPORTUOJA.

JIS NETGI DUODA GERŲ PATARIMŲ KITIEMS 
LANKYTOJAMS.

DŽIUGU, KAD SPORTAS JAM TAPO GYVENIMO BŪDU.

LABAI PATINKA LANKYTOJAMS KULINARINIAI 
UŽSIĖMIMAI.

JIE VYKSTA KIEKVIENĄ KETVIRTADIENĮ.

JAUNUOLIAI ĮSIGYJA REIKIAMŲ PRODUKTŲ.

PASKUI PATYS GAMINA IR SKANAUJA PATIEKALUS.

DAUG DŽIAUGSMO TEIKIA IR MENINĖ VEIKLA.

LANKYTOJAI LIPDO IŠ MOLIO.

GAMINA ATVIRUKUS IR SUVENYRUS.

PUIKIAI SEKASI IR VIENAI MERGINAI, NEVALDANČIAI 
NEI RANKŲ, NEI KOJŲ.

JI SĖKMINGAI PIEŠIA, NAUDODAMASI SPECIALIU 
ĮTAISU, TVIRTINAMU PRIE GALVOS.

LANKYTOJAI GALI NAUDOTIS KOMPIUTERIAIS SU 
SPECIALIA ĮRANGA IR PROGRAMOMIS.

JAUNUOLIAI AKTYVIAI BENDRAUJA SU DRAUGAIS 
INTERNETU.

ŽAIDŽIA ĮVAIRIUS ŽAIDIMUS, ŽIŪRI FILMUS IR 
MUZIKINIUS KLIPUS.

KARTĄ PER MĖNESĮ VISUS SUBURIA DISKOTEKA.

MUZIKĄ JAI PARENKA VAIKINAS, KURIS JAU PELNĖ 
DISKO ŽOKĖJAUS PRAVARDĘ.

JIS ATSIŽVELGIA Į VISŲ MUZIKINĮ SKONĮ.

O VYRIAUSIA CENTRO LANKYTOJA DŽIUGINA VISUS 
POMĖGIU ŠOKTI.

ŠOKYJE JI ATRADO SAVE.

MĖGSTAMIAUSIA VISŲ LANKYTOJŲ VEIKLA – 
IŠVYKOS.

KADANGI CENTRAS TURI SAVO TRANSPORTĄ, 
KELIAUTI NESUNKU.

BŪDAMI GAMTOJE LANKYTOJAI ATSIPALAIDUOJA.

O VISUOMENINIUOSE RENGINIUOSE JAUČIASI 
DRĄSŪS IR LAISVI.

LANKYTOJAI DAŽNAI APSIPIRKINĖJA VIENAME 
PREKYBOS CENTRE.

ŠIAME CENTRE NETGI ATSIRADO SPECIALI KASA, 
SKIRTA APTARNAUTI ŽMONES SU NEGALIA.

CENTRE VEIKIA LANKYTOJŲ TARYBA.

ŠI TARYBA TURI SAVO PIRMININKĄ.

JI PRISIDEDA SPRENDIANT SVARBIUS UŽIMTUMO 
KLAUSIMUS.

PATARIA, KOKIAS VEIKLAS RINKTIS, KUR VYKTI  
IR PANAŠIAI.

PROBLEMAS LANKYTOJAI STENGIASI IŠSPRĘSTI  
VISI KARTU.

IR JIEMS GERAI SEKASI.

VŠĮ „VILTIES AKIMIRKA“ – 
NESIBAIGIANTI SĖKMĖS ISTORIJA
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TOPSIDE PROJEKTAS 
PAGAUSINO BIČIULIŲ GRETAS

Trumpai priminsime, kad šiam projek-
tui buvo iškeltas labai naudingas, bet daug 
pastangų reikalaujantis tikslas – mokyti 
žmones su negalia būti bičiuliais, t. y. teikti 
savitarpio pagalbą kitiems neįgaliesiems ir 
įgalinti juos daryti tą patį. Todėl jo metu 
nestigo turiningų mokymų, įdomių rengi-
nių ir susitikimų. 

Lietuvai šiame projekte atstovavo „Vil-
ties“ bendrijos ir viešosios įstaigos „Vilties 
akimirka“ darbuotojos: psichologė Alicija 
Volyniec ir socialinio darbuotojo padėjėja 
Živilė Šleivienė, kurios talkino bičiuliui 
Kęstučiui Rudzinskui. Iš pradžių jis kartu 
su šiomis specialistėmis ruošėsi atsakin-
giems mokymams Briuselyje, tada sėkmin-
gai dalyvavo juose, o paskui priėmė partne-
rius iš kitų šalių Lietuvoje. Projekto daly-
viai susitiko su Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos, Edu-
kologijos universiteto ir Neįgaliųjų reikalų 
departamento atstovais. 

Ypač svarbus ir įsimintinas projekto 
dalyviams iš Lietuvos pasirodė susitikimas 

Ištisus dvejus metus pasakojome jums apie TOPSIDE + tarptautinio 
projekto „Mokymų galimybės tarpusavio pagalbą teikiantiems proto 
negalios asmenims Europoje: nauji horizontai“, kuriame drauge su 
partneriais iš Portugalijos, Prancūzijos ir Vokietijos dalyvavo ir atstovai 
iš Lietuvos, eigą. O dabar atėjo metas apibendrinti jo rezultatus.

Briuselyje 2016 metų pabaigoje, kai projek-
to koordinuojantis partneris, tarptautinė 
organizacija „Inclusion Europe“, pasikvietė 
visus šio projekto dalyvius į savo būstinę. 

Taigi susitikime dalyvavo net 35 žmo-
nės iš įvairių šalių. Kiekvienai šaliai atsto-
vavo bičiuliai su asistentais ir projekto ko-
ordinatoriais. Jie pasakojo apie savo orga-
nizacijų tikslus ir veiklas, dalijosi įspū-
džiais apie projektą ir jo rezultatus. O 
naujasis „Inclusion Europe“ direktorius 
Milanas Šverepa pristatė jiems savo orga-
nizaciją, atstovaujančią proto negalios 
žmonėms ir jų tėvams, ginančią jų teises ir 
interesus Europos Sąjungos lygmeniu. Ši 
organizacija, įkurta 1988 metais, šiuo me-
tu vienija asocijuotuosius narius iš beveik 
40 Europos šalių, padeda jiems keistis pa-
tirtimi ir žiniomis, taip pat dalyvauti Euro-
pos politikos formavime žmonių su nega-
lia klausimais.

Projekto dalyvis iš mūsų šalies Kęstutis 
Rudzinskas labai didžiuojasi, kad jam buvo 
suteikta galimybė tapti bičiuliu. Projektui 

įsibėgėjant jis vis labiau drąsėjo, išmoko 
aiškiai išdėstyti savo nuomonę, priimti tei-
singus sprendimus, o dar svarbiau – teikti 
pagalbą kitiems neįgaliems žmonėms ne-
lengvame sprendimų priėmimo procese. 
Kęstutis žino, kad sudėtingose situacijose 
jam gali padėti jo mokytojas, mentorius ir 
kiti bičiuliai. 

Projekto metu Kęstutis ne tik mokėsi, 
bet ir pats išbandė, ką reiškia būti mokyto-
jo padėjėju ir net kartu su mokymų vadove 
Alicija vedė mokymus, skirtus tinkamos ir 
korektiškos pagalbos teikimui kitam neįga-
liam žmogui, jį išklausant ir užduodant rei-
kiamus klausimus. Mokymai rėmėsi dau-
gybe praktinių užduočių, kurios suteikė 
galimybę išsiaiškinti, kas yra socialiniai 
vaidmenys, konfidencialumas, kuo vieša 
informacija skiriasi nuo asmeninės, kada, 
kur ir kaip gauti pagalbą, kaip priimti tei-
singą sprendimą ir pan.

„Vilties“ bendrija ketina tęsti bičiulys-
tės mokymus ir ateityje. Mat projekto me-
tu sukaupta daug vertingos medžiagos apie 
neįgalių žmonių savigalbą: praktinės už-
duotys, gairės mokymų vadovams ir padė-
jėjams, mokymų programa, rekomendaci-
jos politikams (plačiau apie tai Inclusion 
Europe tinklapyje www.peer-support.eu). O 
projekto dalyviams teliko įgyvendinti pa-
skutinį etapą – atsiskaityti už įgyvendintus 
darbus. 

Tikimės, kad bendradarbiavimas su 
projekto partneriais tęsis ir toliau, kad 
draugystės ryšiai tik stiprės, dalyviai galės 
dalytis patirtimi ir bendrai veikti įgyven-
dinant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisų 
konvenciją.

Šį projektą remia Europos Komisija. 
Šiame straipsnyje pateikiama tik autorių 
nuomonė.

NATALIJA OLĖSOVA
Projekto koordinatorė
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TOPSIDE PROJEKTAS 
PAGAUSINO BIČIULIŲ GRETAS DVEJUS METUS „VILTIES“ BENDRIJA DALYVAVO 

TARPTAUTINIAME PROJEKTE.

ŠIS PROJEKTAS BUVO SKIRTAS NEĮGALIŲJŲ 
MOKYMAMS.

NEĮGALIEJI MOKĖSI TEIKTI PAGALBĄ VIENI KITIEMS.

PROJEKTE TAIP PAT DALYVAVO NEĮGALIEJI  
IŠ KITŲ ŠALIŲ:

PORTUGALIJOS, PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS.

KITIEMS NEĮGALIESIEMS PADEDANTIS  
NEĮGALUS ŽMOGUS VADINAMAS BIČIULIU.

LIETUVOS ATSTOVAS KĘSTUTIS RUDZINSKAS 
SĖKMINGAI MOKĖSI BŪTI BIČIULIU.

KĘSTUČIUI PADĖJO ASISTENTĖ.

KĘSTUTIS DALYVAVO MOKYMUOSE BRIUSELYJE.

BRIUSELIS YRA BELGIJOS SOSTINĖ.

PASKUI PROJEKTO DALYVIAI IŠ KITŲ ŠALIŲ 
SVEČIAVOSI LIETUVOJE.

JIEMS LIETUVOJE BUVO SURENGTA DAUG 
SUSITIKIMŲ.

JIE SUSITIKO SU VALDININKAIS, ATSAKINGAIS  
UŽ NEĮGALIUOSIUS.

PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGOJE ĮVYKO DAR VIENAS 
SUSITIKIMAS BRIUSELYJE.

JAME DALYVAVO NET TRISDEŠIMT PENKI ŽMONĖS  
IŠ ĮVAIRIŲ ŠALIŲ.

ŠĮ SUSITIKIMĄ SURENGĖ TARPTAUTINĖ 
ORGANIZACIJA.

ŠI ORGANIZACIJA VIENIJA PROTO NEGALIOS 
ŽMONES IR JŲ TĖVUS.

JI PADEDA JIEMS KEISTIS ŽINIOMIS IR PATIRTIMI.

PROJEKTO DALYVIS IŠ LIETUVOS KĘSTUTIS 
DIDŽIUOJASI, KAD GAVO GALIMYBĘ TAPTI BIČIULIU.

JIS IŠMOKO IŠSAKYTI SAVO NUOMONĘ.

TAIP PAT PRIIMTI SPRENDIMUS.

IR DABAR MOKO TO KITUS NEĮGALIUOSIUS.

KĘSTUTIS SU SAVO ASISTENTE VEDĖ MOKYMUS 
NEĮGALIESIEMS.

MOKYMUOSE BUVO DAUG PRAKTINIŲ UŽDUOČIŲ.

NEĮGALIEJI IŠMOKO ATSKIRTI VIEŠĄ INFORMACIJĄ 
NUO ASMENINĖS.

JIE SUŽINOJO, KADA, KUR IR KAIP GALIMA  
GAUTI PAGALBĄ.

„VILTIES“ BENDRIJA KETINA TĘSTI  
BIČIULYSTĖS MOKYMUS.

KADANGI YRA SUKAUPTA DAUG  
NAUDINGOS MEDŽIAGOS.

TOPSIDE PROJEKTAS PAGAUSINO 
BIČIULIŲ GRETAS

Plastinės medžiagos darbai skatina vai-
kų motorinius gebėjimus: jie greičiau iš-
moksta taisyklingai ir gražiai parašyti raidę 
ar skaičių, be to, lavėja jų fantazija, gerėja 
nuotaika. Įvairių formų lipdymas ir detalių 
sujungimas ugdo mokinių mąstymą ir susi-

GERUMU SUŠILDYTI 
MOLINUKAI
Nuo seno lipdymas iš molio Lietuvoje itin paplitęs 
amatas. Šiuo metu jis vis labiau populiarėja 
mokyklose, darželiuose, užimtumo ir ugdymo 
centruose. Ne išimtis ir Magučių ugdymo skyrius.

kaupimą, nes darbelis turi būti vientisas ir 
nesubyrėti. Todėl lipdymas iš molio įtraukia-
mas į vidutinio ir žymaus sutrikusio intelek-
to vaikų ugdymo programas. 

Magučių ugdymo skyriaus specialiosios 
pedagogės Liubos Venediktovos (darbo su 
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moliu šiame skyriuje pradininkės ir puoselė-
tojos, naujovių ieškotojos ir projekto „Moli-
nukas“ autorės) teigimu, pedagogams, kurie 
nėra šios srities specialistai, kartais sunkoka 
perprasti amato subtilybes. 

Nekantraudamos įminti darbo su moliu 
paslaptis, pasikvietėme į Magučių ugdymo 
skyrių Zarasų gimnazijos technologijų mo-
kytoją metodininką Raimundą Pupeikį. Šis 
savo darbo entuziastas vedė pedagogėms se-
minarus: „Keramikos technologijų įvairovė 
vaikų programoje „Molinukas“, „Keramikos 
technologijų įvairovė – ugnis, molis, van-
duo“ ir „Gipso forma molio dirbiniuose“. Ke-
ramikos žinių sėmėmės ir iš Dusetų meno 
mokyklos dailės mokytojo eksperto Romu-
aldo Pučeko seminarų „Keramikos dirbinių 
formavimo ir dekoravimo būdai“, „Augalinių 
formų skulptūrinė kompozicija“. 

Išmokome su mokiniais nulipdyti nori-
mą dirbinį, jį išdegti specialioje krosnelėje, 
dekoruoti glazūra, kurią padovanojo Zarasų 
rajono Gražutės regioninio parko vyriausia-
sis specialistas Vytautas Eidėjus. Magučių 
ugdymo skyriuje specialioji pedagogė meto-
dininkė LiubaVenediktova vedė seminarą-
praktikumą „Molio lipdymo veiksmingumas 
specialiųjų poreikių vaikų ugdyme“. Pedago-
gės turėjo galimybę aptarti ir išbandyti prak-

tinį lipdymo iš molio veiklos modelį, daug 
sužinojo apie molio terapijos įtaką vaikų, 
turinčių specialiųjų poreikių, lavinimui.

Pavasariu nušvito Zarasų švietimo pa-
galbos tarnybos salė, kai joje buvo atidaryta 
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos bendruo-
menės narių darbelių paroda. Socialinė pe-
dagogė metodininkė Liuda Venediktova pri-
statė projekto „Molinukas“ istoriją. Į paro-
dos atidarymą susirinko Zarasų „Lakštinga-
los“ mokyklos darbuotojai ir Magučių ugdy-
mo skyriaus jungtinės lavinamosios klasės ir 
socialinių įgūdžių ugdymo programos ugdy-
tiniai. Parodoje taip pat eksponuoti sociali-
nės pedagogės Viktorijos Bagdanavičienės 
vadovaujamos socialinių įgūdžių grupės ug-
dytinių iš vilnos velti karoliai ir „Lakštinga-
los“ mokyklos darbuotojų nerti nėriniai.

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos di-
rektorė Gintarė Laurikėnienė padėkojo vi-
siems parodos organizatoriams ir dalyviams. 
Mažuosius kūrėjus apdovanojo padėkos raš-
tais ir saldumynais. Zarasų švietimo pagal-
bos tarnybos bičiulė ir gabių vaikų rėmėja 
Virginija Kuosaitė-Knowles (šiuo metu gy-
venanti Anglijoje ir vadovaujanti privačiai 
meno mokyklai) skyrė piniginį paskatinimo 
prizą, už kurį ugdytiniai galės įsigyti prie-
monių kūrybai. Ši paroda ypatinga tuo, kad 

visi sukurti ir eksponuojami darbeliai pado-
vanoti labdaros ir paramos fondo „Išgirsk 
mane“ prizams. 

Labdaros ir paramos fondas ,,Išgirsk ma-
ne“ įkurtas 2005 metais. Fondo steigėjas – 
Seimo narys Algimantas Dumbrava. Fondo 
tikslas – padėti Zarasų rajono šeimoms, au-
ginančioms sunkiai sergančius vaikus ir jau-
nuolius iki 25 metų. Šių metų kovo 17 dieną 
(kaip ir kasmet) fondo valdyba surengė para-
mos vakarą Zarasų kultūros centre, kur vyko 
loterija be... pralaimėjimo. Prizus jai parūpi-
no daugybė jautrios širdies žmonių – daili-
ninkų, kūrybingų vaikų, mokytojų, mokyk-
lų, pavienių gyventojų, įmonių, Seimo narių. 
Prizai patys įvairiausi: suvenyrai, rankdar-
biai, bilietai į teatrą, paveikslai. Vakaro metu 
surinkta 1750 eurų. Tokiu būdu labdaros 
paramos fondas ,,Išgirsk mane“ nuosekliai 
įgyvendina užsibrėžtą tikslą. Visos šios su-
aukotos lėšos bus skirtos sunkiai sergan-
tiems Zarasų rajono vaikams gydyti. Šis fon-
das ne kartą parėmė ir Magučių ugdymo 
skyriaus vaikus. Esame jam labai dėkingi.

IRENA BAGDANAVIČIENĖ
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos 

direktorė

Vieną vėlyvą praėjusių metų rudens die-
ną Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis“ su-
laukė svečių iš Klaipėdos Martyno Mažvydo 
progimnazijos: specialiosios pedagogės me-
todininkės Linos Mineikienės, socialinių pe-
dagogių Deimantės Vaišnoraitės ir Ramintos 
Vydrienės, taip pat mergaičių šokių studijos 
(vadovė Loreta Vaitkevičienė) ir sportinių 
šokių būrelio „Sportinis šokis“(vadovė Laura 
Maškova) auklėtinių. Viešnios lopšelio-dar-
želio ,,Sakalėlis“ bendruomenei padovanojo 
nuostabų renginį, skirtą Tarptautinei tole-
rancijos dienai paminėti. 

Abiejų įstaigų ugdytiniai, tėveliai ir pe-
dagogai pradėjo ruoštis šiai prasmingai die-
nai iš anksto: karpė iš popieriaus lėles, ku-
rias kiekvienas papuošė ir nuspalvino kaip 
sugebėjo. Vėliau „Draugystės pyne“, padary-
ta iš šių mielų žmogeliukų, pasipuošė ir lop-
šelis-darželis, ir progimnazija.

Pedagogės parodė lopšelio-darželio au-
klėtiniams spektakliuką apie draugystę. Tai 

„DRAUGYSTĖS PYNĖ“ 
TOLERANCIJAI

STIPRINTI
„Užuojauta ir tolerancija – ne 
silpnumo, o didelės stiprybės 
ženklas.“       Dalai Lama

pat vaikai žiūrėjo trumpą mokomąjį filmuką 
„Pažink negalią – Aistė“. Lopšelio-darželio 
direktorė Loreta Bagočienė ir vyresnioji spe-
cialioji pedagogė Rita Gansauskienė kalbėjo 
apie atjautą, draugystę ir pakantą šalia esan-
čiajam. Nuotaikingais pasirodymais nudžiu-
gino abu mergaičių šokių kolektyvai. O vai-
nikavo renginį bendras šokis, kurį vadovau-
jami šokių trenerės L. Maškovos noriai šoko 
ir paties įvairiausios amžiaus lopšelio-darže-
lio bendruomenės nariai. 

Renginio metu visi jautėme ne tik išskir-
tinę šilumą, sklindančią iš mūsų draugų šir-
delių, bet ir jų supratimą, kad be tolerancijos 
nesugebėsime suprasti kito ir kitokio, neiš-

moksime žvelgti į pasaulį smalsiai, be iš-
ankstinio nusistatymo ir ribotumo.

Entuziastingų mokytojų, kūrybingų mo-
kinių ir darželinukų dėka renginys vyko išra-
dingai, žaismingai ir linksmai. Renginio or-
ganizatoriai ir dalyviai buvo apdovanoti pa-
dėkos raštais. Tikimės, kad bendravimas ir 
bendradarbiavimas tęsis dar ne vienerius 
metus.

RŪTA BAGOČIENĖ 
Logopedė metodininkė 

VITALIJA PETRAUSKIENĖ
Vyresnioji specialioji pedagogė 
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KVIEČIAME
2017 metais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“ organizuoja keletą savarankiško gyvenimo ugdymo ir šeimų 
reabilitacijos stovyklų sutrikusio intelekto asmenims ir jų artimiesiems. 
Kviečiame teikti prašymus ir pildyti dalyvių poreikių vertinimo anketas 
„Vilties“ bendrijos tinklalapyje www.viltis.lt ir Facebook paskyroje. 

Pildydami prašymus būtinai nurodykite tikslų gyvenamosios vietos adresą, 
naudojamą telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriais būtų galima 
su Jumis susisiekti ir pateikti informaciją, susijusią su stovykla, kelialapių 
apmokėjimu ir kt.

Į VASAROS STOVYKLAS!

Užpildytus prašymus ir prie jų pridedamus dokumentus siųskite paštu:  
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“ Kareivių g. 2C, LT-08428 Vilnius  

arba atvykite į mūsų būstinę (tuo pačiu adresu) ir užpildykite juos vietoje. 

Informuojame, kad prašymai bus priimami iki 2017 metų birželio 1 dienos.  
Vėliau pateiktų nepriimsime ir nesvarstysime.

Kilus klausimams kreipkitės į projekto vykdytoją Nestą Budrionienę  
(tel. (8~5) 21103525, el. paštas nesta@viltis.lt).

3 pamaina
Laikotarpis: liepos 16–27 dienos. 
Vieta: Poilsio namai „Retro Camp hostel“,  
Mokyklos g. 65, Šventoji.
Tema: „Pažinkime save“. Ši socialinių įgūdžių ugdymo ir saviraiškos 
stovykla skirta sutrikusio intelekto vaikams, paaugliams ir jaunuoliams. 
Stovykloje taip pat veiks savigalbos grupės  
stovyklautojų tėvams.
Kaina: 12-os dienų kelialapio kaina vienam asmeniui – 240 eurų.
PASTABA: neįgaliajam ir jį lydinčiam asmeniui suteikiama 30 proc. 
nuolaida. (Tokiu atveju kelialapio kaina –168 eurai).

4 pamaina
Laikotarpis: liepos 30 – rugpjūčio 10 dienos.
Vieta: Poilsio stovykla „Dzūkijos šalis“,  
Ežero g. 2, Burokaraistėlės km., Varėnos r.
Tema: „Pasaka prie ežero“. Ši savarankiško gyvenimo įgūdžių ir aktyvaus 
poilsio stovykla skirta mėgstantiesiems ne tik linksmai leisti laiką, bet ir 
įgyti naujų žinių. Į ją kviečiami Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Viltis“ asocijuotieji nariai: sutrikusio intelekto asmenys 
ir jų šeimos.
Kaina: 12-os dienų kelialapio kaina vienam asmeniui – 200 eurų.
PASTABA: neįgaliajam ir jį lydinčiam asmeniui suteikiama 30 proc. 
nuolaida. (Tokiu atveju kelialapio kaina – 140 eurų). Tik reikėtų turėti 
galvoje, kad stovyklautojams vežimėliuose gali kilti problemų dėl 
naudojimosi dušu.

1 pamaina
Laikotarpis: birželio 18–29 dienos. 
Vieta: Poilsio namai „Retro Camp hostel“,  
Mokyklos g. 65, Šventoji.
Tema: „Kūrybinės veiklos dirbtuvės”. Šios stovyklos, skirtos sutrikusio 
intelekto jaunuoliams ir suaugusiesiems, veiklos apims vaidybinę 
saviraišką, sceninį kasdienių situacijų perteikimą ir išgyvenimą. Į ją 
kviečiami neįgaliųjų meninės veikos kolektyvai, būreliai su meno vadovais 
ir savanoriai. Kolektyvo sudėtis gali būti įvairi, bet pageidautina, kad 
dalyvių skaičius neviršytų septynių sutrikusio intelekto jaunuolių ir trijų 
vadovų, lydinčiųjų. 
Kaina: 12-os dienų kelialapio kaina vienam asmeniui – 240 eurų.
PASTABA: Už kelialapį moka tik kolektyvo neįgalus asmuo ir jam 
suteikiama 30 proc. nuolaida. (Tokiu atveju vieno kelialapio  
kaina – 168 eurai).

2 pamaina
Laikotarpis: liepos 2–13 dienos. 
Vieta: Poilsio namai „Retro Camp hostel“,  
Mokyklos g. 65, Šventoji.
Tema: „Pajūrio regioninis parkas“. Ši pažintinė stovykla skirta sutrikusio 
intelekto jaunuoliams ir suaugusiesiems bei jų šeimos nariams. Stovykloje 
taip pat veiks savigalbos grupės  
stovyklautojų tėvams.
Kaina: 12-os dienų kelialapio kaina vienam asmeniu – 240 eurų.
PASTABA: neįgaliajam ir jį lydinčiam asmeniui suteikiama 30 proc. 
nuolaida. (Tokiu atveju kelialapio kaina –168 eurai).
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Kadangi atsakomybė už neįgaliųjų burnos 
priežiūrą daugiausia gula ant jų globėjų pečių, 
svarbu, kad pastarieji turėtų pakankamai žinių 
apie savo globotinių burnos sveikatos priežiūros 
ypatumus ir stengtųsi ją palaikyti. Kaip parodė 
Belgijoje atlikti tyrimai, globėjai daugiau dėme-
sio skiria asmenų su Dauno sindromu bendrai 
sveikatos būklei, o apsilankymus pas gydytoją 
odontologą atidėlioja. Tačiau norint palaikyti 
gerą burnos sveikatą, svarbu užtikrinti regulia-
rius apsilankymus pas gydytoją odontologą. 

2009 metais Konektikuto valstijoje (JAV) 
atliktame tyrime nustatyta, kad 97 % tirtų as-
menų su Dauno sindromu reguliariai (kas 6 ar 
12 mėnesių) lankėsi pas odontologą dėl burnos 
sveikatos priežiūros. Lietuvoje atlikto tyrimo re-
zultatai šiek tiek prastesni, tačiau vis tiek labai 
džiuginantys – net 91 % tirtų asmenų kreipėsi 
dėl burnos sveikatos per 12 mėnesių, o daugiau 
nei du trečdaliai iš jų (64 %) – per 6 mėnesius. 

Mūsų tyrimo duomenimis, pusė asmenų su 
Dauno sindromu (50,5 %) į gydymo įstaigą krei-
pėsi dėl profilaktinio burnos patikrinimo, o ma-
žesnė dalis (11,1 %) buvo patikrinti jų brolių ar 
seserų vizito pas odontologą metu. 

Tyrimas Belgijoje parodė, kad apie pusė glo-
bėjų dėl asmenų su Dauno sindromu burnos 
priežiūros kreipiasi į privačias odontologijos kli-
nikas, o 32 % – į viešąsias gydymo įstaigas, t. y. 
poliklinikas. Mūsų tyrimo rezultatai priešingi: į 
poliklinikas kreipiasi 60 %, į privačias gydymo 
įstaigas – 33 %, o 7 % – ir ten, ir ten. Tikėtina, 
kad mūsų šalies globėjai bijo aukštų odontologi-
nių paslaugų kainų privačiose gydymo įstaigose, 
dėl to dažniau renkasi viešąjį sektorių. 

Mūsų tyrimo metu paaiškėjo, kad 50 % 
asmenų su Dauno sindromu apžiūras atli-
ko bendrosios praktikos gydytojai odontolo-
gai, o 41  %  – vaikų odontologai. Konektikuto 
valstijoje(JAV) atliktame tyrime beveik du kar-
tus daugiau (75 %) negalią turinčių asmenų ap-
žiūrėjo vaikų odontologas ir tik 16 % – bendro-
sios praktikos gydytojas odontologas. O Belgijoje 
atlikto tyrimo duomenimis, tik 7 % globėjų teigė 
bendravę su odontologu, kuris mokėjo elgtis su 
vaiku, turinčiu Dauno sindromą. O juk svarbu, 
kad neįgalų vaiką apžiūrėtų specialistas, turintis 
darbo su neįgaliaisiais praktikos, gebantis lėtai ir 
suprantamai paaiškinti ar parodyti, kokios pro-
cedūros bus atliekamos, turėti kantrybės. 

Vienas svarbiausių klausimų – ar asmuo su 
Dauno sindromu gydymo įstaigoje neišskiria-

KAI ATVĖRUS BURNĄ, 
ATSIVERIA... AKYS
Šiais metais mūsų žurnalo rubriką „Dantukai ir negalia“ maloniai sutiko 
kuruoti mokslų daktarė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Odontologijos instituto docentė Rasmutė Manelienė. Labai jai dėkojame už 
geranoriškumą. O jums, mieli skaitytojai, šiuokart siūlome susipažinti su 
odontologijos studenčių atliktu tyrimu „Asmenų su Dauno sindromu burnos 
sveikata – globėjų požiūris“.

mas, ar su juo ir jį prižiūrinčiu globėju elgiamasi 
tinkamai, ar nenukenčia paslaugų kokybė. Tik 
10 % mūsų tyrime dalyvavusių globėjų nurodė, 
kad vizito pas gydytoją odontologą metu jautėsi 
diskriminuojami. O štai minėtame Konektikuto 
valstijoje (JAV) vykdytame tyrime net 73 % glo-
bėjų teigė, kad dėl diskriminacijos jiems buvo 
sunku rasti gydytoją odontologą, kuris apžiūrė-
tų jų globotinių dantis.

Tiesą sakant, gydytojo odontologo nuosta-
tos ir požiūris gali lemti nenorą kreiptis dėl to-
lesnių paslaugų, o tuo pačiu ir asmenų su Dauno 
sindromu burnos sveikatos priežiūros apleidi-
mą. Todėl ypač svarbu, kad gydytojas odontolo-
gas mokėtų bendrauti ir neįgaliais pacientais. 

Kaip parodė mūsų tyrimas, dažniausios 
procedūros, atliekamos per vizitą pas odontolo-
gą, buvo burnos apžiūra ir ištyrimas (59 %), ku-
rių metu tik 13 % asmenų su Dauno sindromu 
globėjų gavo pamokymų, kaip palaikyti gerą sa-
vo globotinių burnos higieną. O kai vizito metu 
asmeniui su Dauno sindromu neprireikė atlikti 
jokios procedūros, tik 1 % globėjų buvo paaiš-
kinta, kaip reikia atlikti burnos higieną. O štai 
Belgijoje, atvirkščiai, burnos apžiūra buvo atlik-
ta beveik visiems asmenims su Dauno sindromu 
(96 %), o burnos higienos patarimų sulaukė dvi-
gubai daugiau globėjų (26 %). 

Lyginant su Belgija, mūsų šalyje ne visiems 
asmenims su Dauno sindromu vizito pas odon-
tologą metu atliekama burnos apžiūra ir ištyri-
mas, kuris yra ypač svarbus visų galimų proble-
mų diagnostikai. Taip pat mūsų odontologai ne 
visiems globėjams akcentuoja, kokia svarbi bur-
nos higiena Dauno sindromo atveju. 

Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad apie 17 % 
asmenų su Dauno sindromu apsilankymo pas 
odontologą metu buvo atliktas danties plomba-
vimas, o 20 % – danties šalinimas. Odontologai 
labiau linkę į radikalesnį dantų gydymą, kurio 
metu abejotini dantys šalinami. Tai patvirtina ir 
prieš dešimtmetį Brazilijoje atlikto tyrimo duo-
menys, rodantys, kad dantų plombavimas ir kiti 
gydymo metodai buvo taikomi minimaliai.

Odontologinių procedūrų metu trečdaliui 
(33 %) iš mūsų tyrime dalyvavusių pacientų su 
Dauno sindromu buvo taikomas nuskausmini-
mas: 18 % – vietinė nejautra, 15 % – bendroji. 
O Belgijos atliktas tyrimas atskleidė priešingą 
rezultatą: 18 % – bendroji, o 15 % – vietinė. 
Taigi, kol asmuo su DS yra linkęs bendradar-
biauti, mūsų gydytojai odontologai stengiasi 

atlikti dantų gydymo procedūras pasitelkę vie-
tinę nejautrą. 

Remiantis asmenų su Dauno sindromu glo-
bėjų pateikta informacija, paaiškėjo, kad vieną 
kartą per dieną dantis valosi 53 %, du kartus per 
dieną ar daugiau – 34 %, o kartą per savaitę – 5 
% globotinių. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad 
tik trečdalis iš mūsų tyrime dalyvavusių asme-
nų su Dauno sindromu valo dantis du kartus 
per dieną, nors negalią turintiems asmenims tai 
būtina. 

Mūsų tyrimo metu paaiškėjo ir tai, kad tik 
48 % globėjų gauna žinių apie burnos priežiūrą 
iš gydytojo odontologo, 12 % – iš asmens su 
Dauno sindromu mokytojų ir auklėtojų, o 18 % 
teigia negaunantys jokios informacijos. Kad inf-
romacijos stinga, taip pat parodė JAV ir Belgijo-
je atliktų tyrimų rezultatai. Mūsų tyrimas paro-
dė, kad informacija nepasiekia globėjų nuo 18 
iki 29 metų. Ankstesni duomenys padėjo nusta-
tyti, jog odontologai nepakankamai arba visai 
nesuteikia informacijos globėjams apie būtiną 
burnos higieną ir reguliarius apsilankymus pas 
odontologą.

O pabaigai siūlome anketos kai kuriuos 
klausimus, į kuriuos atsakę padėsite gydytojui 
odontologui, o ir patys susidarysite aiškesnį 
vaizdą, ar tinkamai rūpinatės savo vaiko su Dau-
no sindromu burnos higiena. 

Kada jūsų vaikas paskutinį kartą lankėsi pas 
gydytoją odontologą? Priežastis, dėl kurios Jū-
sų vaikas lankėsi pas gydytoją odontologą. Koks 
nuskausminimas taikytas dantų gydymo metu? 
Kokios procedūros atliktos vizito pas odontolo-
gą metu (burnos ertmės apžiūra, ištyrimas, 
apnašų, akmenų nuvalymas; burnos higienos 
mokymas; plombavimas; danties šalinimas ir 
kt.)? Ar vizito (-ų) pas gydytoją metu esate paju-
tę diskriminaciją, gydytojo šališkumą, nenorą 
gydyti? Kaip dažnai Jūsų vaikas valo dantis?  
Kokį dantų šepetėlį naudoja Jūsų vaikas? Ar Jūs 
žinote, kaip prižiūrėti vaiko dantis? Ar padedate 
vaikui valytis dantis? Iš kur gaunate žinių apie 
Jūsų vaiko burnos priežiūrą (iš savo gydytojo 
odontologo; iš kitų gydytojų; iš mokyklos mo-
kytojų ar darželio auklėtojų; nesu gavęs jokios 
informacijos)?

Mieli žurnalo skaitytojai, domėkitės, klaus-
kite el. paštu . Mokslų daktarė 
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odon-
tologijos instituto docentė Rasmutė Manelienė 
maloniai sutiko atsakyti į Jūsų klausimus. 
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PRAĖJUSĮ RUDENĮ PANEVĖŽIO „ŠVIESOS“ SPECIALIOJO 
UGDYMO CENTRAS VYKDĖ TARPTAUTINĮ PROJEKTĄ.

PROJEKTO PAVADINIMAS – „VILTIS REALYBĖJE“.

PROJEKTE DAYVAVO SUTRIKUSIO INTELEKTO 
JAUNUOLIAI IŠ MALTOS, ISPANIJOS, LENKIJOS IR 
LIETUVOS.

„ŠVIESOS“ CENTRĄ LANKO SUTRIKUSIO INTELEKTO 
VAIKAI IR JAUNUOLIAI.

CENTRE NEĮGALIEJI MOKOSI PAŽINTI PASAULĮ, 
SUSIRANDA DRAUGŲ.

TAI PADEDA PADARYTI IR TARPTAUTINIAI PROJEKTAI.

PROJEKTE DALYVAVO AŠTUONI CENTRO LANKYTOJAI.

DRAUGE SU BENDRAAMŽIAIS IŠ UŽSIENIO JIE MOKĖSI 
PASITIKĖTI SAVO JĖGOMIS IR SUPRASTI SAVO VERTĘ.

PASIRODĖ, KAD NEĮGALUS JAUNIMAS LABAI DAUG GALI.

IŠ PRADŽIŲ PROJEKTO DALYVIAI SUSIPAŽINO.

PASKUI MOKĖSI PAGRINDINIŲ VIENI KITŲ  
KALBOS ŽODŽIŲ.

PROJEKTO METU VEIKĖ MUILO GAMYBOS DIRBTUVĖLĖ.

DAR BUVO GALIMA LIETI PAVEIKSLUS ANT ŠILKO.

PROJEKTO DALYVIAMS PATIKO AKTYVIOS VEIKLOS.

JIE MOKĖSI ŠOKTI. DALYVAVO ORIENTACINĖSE 
VARŽYBOSE, ŠAUDĖ IŠ LANKO TAIKINĮ.

RIDENO RĄSTĄ.

BENDROMS PASTANGOMS NETRUKDĖ NET  
KALBOS BARJERAS.

PASKUI NEĮGALŪS ŠOKĖJAI IR DAINININKAI  
LIETUVOS IŠBANDĖ PROFESIONALIĄ SCENĄ.

PUIKIAI PASIRODĖ IR JAUNIMO GRUPĖ IŠ MALTOS.

PROJEKTAS SUARTINO ĮVAIRIŲ ŠALIŲ NEĮGALIUOSIUS.

PANEVĖŽIO CENTRO LANKYTOJAI PUIKIAI ĮSILIEJO Į 
TARPTAUTINĘ KOMANDĄ.

ŠTAI KAIP PROJEKTĄ ĮVERTINO JO DALYVIAI.

VAIDAS (LIETUVA): „SMAGI IR PRASMINGA SAVAITĖ. 
PATIKO RUOŠTIS IR PRISTATYTI LIETUVĄ DRAUGAMS  
IŠ UŽSIENIO, BENDRAUTI SU JAIS.“

BENAS (MALTA): „MANO ĮSPŪDŽIAI ĮDOMŪS IR... 
SKANŪS.

PATIKO KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS IR KIEKVIENOS  
ŠALIES PRISTATYMAI.

O SKANŪS ĮSPŪDŽIAI DĖL TO, KAD KITŲ ŠALIŲ 
NACIONALINIAI PATIEKALAI BUVO NEĮPRASTI  
IR NUOSTABŪS.“

SARA (ISPANIJA): „AŠ LAIMINGA, NES JAUČIUOSI SVARBI 
IR REIKALINGA ŠIAME PROJKETE.“

VISA SAVAITĖ PRABĖGO KAIP VIENA AKIMIRKA.

LIŪDNIAUSIA BUVO ATSISVEKINTI SU  
NAUJAIS DRAUGAIS.

BET PRISIMINIMAI APIE BENDRĄ VEIKLĄ  
KĖLĖ ŠYPSENĄ.

TARPKULTŪRINIŲ LOBIŲ ATRADIMAI

Kartą skaitydami su mokiniais pasaką 
„Ropė“, analizuodami jos veikėjus ir pieš-
dami juos netikėtai sumąstėme, kad galė-
tume suvaidinti šią pasaką, pasitelkę pirš-
tinines lėles. O kadangi jau penktus metus 
bendradarbiaujame su mūsų gimnazijos 
1 ga klasės mokiniais ir jų lietuvių kalbos 
mokytoja Snieguole Mazaliauskiene: kartu 

PIRŠTININĖS LĖLĖS – NEIŠSENKAMAS 
ĮKVĖPIMO ŠALTINIS!
Dirbdami su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos specialiųjų 
lavinamųjų klasių mokiniais nuolat ieškome kuo prieinamesnių ir 
paprastesnių, bet ne prastesnių, dailės ir meninės veiklos priemonių. 
Viena iš jų – pirštininės lėlės. 
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piešiame, marginame margučius, karpome 
snaiges, gaminame kalėdinius žaisliukus ir 
panašiai, pasikvietėme juos į talką kurti 
pirštininių lėlių ir dekoracijų būsimajam 
spektakliui.

Visi kartu kirpome iš popieriaus figū-
ras, augalus, medžius ir klijavome ant spal-
voto popieriaus pagrindo, o paskui pripie-
šėme trūkstamas detales: gyvūnams – akis, 
ūsus, uodegas ir letenas, medžiams ir auga-
lams lapus ir žiedus. Taigi nors mūsų pir-
mosios pirštininės lėlės buvo popierinės, 

išsyk sudomino mokinius, kai parodėme, 
kaip jos gali atgyti vaidinant. 

Įkvėpti pasakos „Ropė“ inscenizavimo 
sėkmės, praėjusiais metais tęsėme lėlių ir 
dekoracijų kūrimą, daug repetavome, kad 
pakviestume žiūrovus į naują spektakliuką 
„Dangus griūva“. Kiekvienas lavinamosios 
klasės mokinys galėjo parodyti savo gebėji-
mus ir atsiskleisti. Vaikai noriai dalyvavo 
repeticijose, kantriai mokėsi kuo tiksliau 
ištarti tekstą, valdyti lėlės. Parinkome 
jiems užduotis pagal galimybes. Skatino-

me, gyrėme ir bendras darbas palengva da-
vė vaisių.

Pradėjome dairytis įdomesnių pirštini-
nių lėlių parduotuvėse, o laisvesniu laiku 
dailės ir darbelių pamokėlėse gaminti de-
koracijas trečiajam spektakliui „Katinėlis ir 
gaidelis“. Šios veiklos teigiamai nuteikia 
mokinius, skatina sutelkti dėmesį, gilintis į 
pasakos turinį. Klausantis skaitymo balsu, 
gaminant dekoracijas, mokantis vaidmenis 
sykiu su bendraamžiais gimnazistais ugdo-
ma mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, 
vaizduotė ir bendravimo įgūdžiai. Veikla 
tampa įdomesne, sustiprėja motyvacija, 
ugdomi kalbėjimo įgūdžiai, patiriamas 
bendravimo džiaugsmas. O kaip nušvinta 
veidai ir suspindi akys, kai visą triūsą įver-
tina publika...

ŽIVILĖ KLIMIENĖ
Vyriausioji specialiųjų klasių mokytoja

VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO
SUTRIKIMŲ, MIEGO PROBLEMOS –
IŠŠŪKIS VISAI ŠEIMAI
Vaikų miego sutrikimais paprastai vadinamas 
suaugusiųjų miegą trikdantis jų elgesys. Vaikams, 
turintiems autizmo spektro sutrikimų, miego 
sutrikimų pasitaiko dažnai. Įvairių autorių 
duomenimis, miego sutrikimai būdingi net  
40–80 proc. minėtų vaikų. Tad panagrinėkime  
šių sutrikimų ypatumus ir miego kokybės  
gerinimo galimybes.

Miegas – tai periodiška žmogaus ir aukštesnės organizacijos gyvū-
nų sąlyginės ramybės būsena, kurios metu organizmas iš dalies pra-
randa kontaktą su aplinka, aktyviai atkuria savo jėgas. Kitaip tariant, 
miegas yra reikalingiausias ir geriausias pasyvus poilsis, apsaugantis 
nervines ląsteles nuo pervargimo ir išsekimo.

Miego metu žmogaus kūnas ilsisi: sumažėja jo temperatūra, lėtėja 
širdies susitraukimai, retėja kvėpavimo dažnis, mažėja arterinis krau-
jospūdis ir atsipalaiduoja raumenys, tačiau smegenys aktyviai dirba 
(miega tik žievė): padaugėja dirbančių nervinių ląstelių, sustiprėja 
smegenų kraujo apytaka ir metabolizmas, smegenyse aktyviai perdir-
bama, atrenkama ir išsaugoma per dieną gauta informacija.

Pirmaisiais gyvenimo mėnesiais kūdikiams paprastai susiformuoja 
normalus miego ir būdravimo ciklas. Palaipsniui mažėja miego laikas 
dienos metu, o naktį pradedama miegoti ilgiau. Bet kai kuriems vai-
kams miego sunkumų išlieka iki mokyklos, o kartais ir dar ilgiau.

Įvairaus amžiaus vaikams reikalinga miego trukmė skiriasi. Viduti-
nė miego trukmė skirtingo amžiaus vaikams per parą:
• nuo vienerių iki trejų metų: 12–14 valandų;
• nuo trejų iki šešerių metų: 10–12 valandų;
• nuo septynerių iki dvylikos metų: 10–11 valandų.

Jei jūsų vaikui vakare sunku užmigti, o per naktį jis kelis kartus 
prabunda, tai jau galimo miego sutrikimo požymis. Tokiu atveju vertė-
tų pasitarti su savo šeimos gydytoju, kuris prireikus nukreips jus pas 
specialistus.

Specialistams labai padėtų bent savaitę iki vizito pildomas miego 
dienynas, kuriame reikėtų pažymėti:
• bendrą miego trukmę;
• pietų miego laiką;
• užmigimo laiką vakare;
• prabudimų skaičių per naktį.

Taip pat svarbu pažymėti knarkimą, pasunkėjusio kvėpavimo epi-
zodus, neįprastus judesius ir pan. Tai padės gydytojui spręsti dėl papil-
domų tyrimų.

Autizmo spektro sutrikimai (ASS) – tai įvairiapusiai raidos sutriki-
mai, pasireiškiantys įvairiais klinikiniais simptomais, kai vyrauja soci-
alinio bendravimo ir kalbos sutrikimai, elgesio ir interesų ypatumai. 
Vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų, miego sutrikimų pa-
sitaiko dažnai. Įvairių autorių duomenimis, net 40–80 proc. šių vaikų 
turi miego sutrikimų. Dažniausios su miegu susijusios problemos:
• užmigimo sunkumai;
• nesusiformavusi miego rutina;
• prasta miego kokybė;
• prabudimas nakties metu.
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Ką vadinti miego sutrikimu? Vaikų miego sutrikimais paprastai 
vadinamas suaugusiųjų miegą trikdantis jų elgesys (Andersas, 1983). 
Kiti autoriai nurodo, kad vaiko miegu verta susirūpinti, kai užmigti 
prireikia daugiau nei valandos, taip pat kai naktį prabundama daugiau 
nei tris kartus. Galima sakyti, kad vaiko poilsis tampa problema, kai 
nepateisina tėvų lūkesčių. Vaiko miego sutrikimai turi įtakos ne tik jo 
paties, bet ir visos šeimos gyvenimo kokybei. Blogas vaiko miegas trik-
do visų šeimos narių miegą, todėl pradeda ryškėti įvairios psichoemo-
cinės problemos šeimoje.

Kas lemia vaikų, turinčių ASS, miego sutrikimus? Mokslinin-
kai dar nenustatė tikslių šiems vaikams kylančių miego problemų prie-
žasčių, tačiau yra kelios teorijos. Pirmoji susijusi su socialinėmis užuo-
minomis. Paprastai vaikai, matydami šeimos narius, vakare besiruo-
šiančius miegui, supranta, kad artėja naktis ir reikės eiti miegoti. O 
vaikai, turintys ASS, dėl socialinio bendravimo sutrikimų gali nesu-
prasti arba klaidingai suprasti šias užuominas.

Kita teorija susijusi su hormonu melatoninu. Melatoninas – miego 
hormonas, kuris tam tikru ritmu išskirdamas smegenyse padeda regu-
liuoti miego ir būdravimo ciklą. Hormono sekrecija susijusi su šviesos ir 
tamsos kaita gamtoje ir mums padeda prie jos prisitaikyti. Tamsa skati-
na melatonino išsiskyrimą, o šviesa – slopina. Temstant melatonino 
sekrecija pradeda stiprėti, labiausiai veikia po vidurnakčio ir susilpnėja 
išaušus. Bet netgi nakties metu ji gali būti slopinama, pvz., kai uždega-
ma šviesa. Nustatyta, kad vaikams, turintiems ASS, sutrinka melatoni-
no išsiskyrimas: jo išsiskiria mažiau arba netinkamu paros metu.

Dar viena priežastis, daranti įtaką miego sutrikimų atsiradimui – 
padidėjęs vaikų, turinčių ASS, jautrumas išoriniams dirgikliams, pvz.: 
garsams, prisilietimams, kvapams ir pan. Dauguma vaikų nepabunda 
nuo tokių dirgiklių kaip atidaromos durys, mamos pataisyta antklodė 
ar iš virtuvės sklindantys kvapai, tačiau vaiką, turintį ASS, minėti dir-
gikliai gali pažadinti ir sukelti sunkumų toliau užmigti.

Nerimas – dar viena priežastis, galinti turėti įtakos vaiko miegui. 
Paprastai vaikams, turintiems ASS, būdingas didesnis nerimo lygis nei 
bendraamžiams. Tai susiję su jų elgesio ir interesų ypatumais. 

Kodėl svarbu spręsti miego problemas? Pavargę suaugusieji 
paprastai būna mieguisti, žiovauja, lėtėja jų veiklos tempas ir jie gulasi 
miegoti. Maži vaikai ne visada atrodo mieguisti, bet būna dirglūs, irz-
lūs, hiperaktyvūs, negali nusiraminti ir sukaupti dėmesio, priešinasi 
guldomi miegoti. Sutrikęs nakties miegas turi įtakos vaiko gyvenimui 
ir sveikatai. Tiriant vaikus, turinčius ASS, nustatytas ryšys tarp miego 
sutrikimų ir šių būklių:
• agresijos;
• depresijos;
• hiperaktyvumo;
• elgesio problemų; 
• irzlumo;
• blogo mokymosi;
• pažintinių funkcijų sutrikimo.

Kaip pagerinti vaiko miegą? Taisyklingų miego įpročių formavi-
mas – pirmas ir svarbiausias žingsnis gero miego link. Taisyklingus 
miego įpročius sudaro:

Miego aplinka. Ji turi būti kuo labiau pritaikyta vaiko poreikiams, 
kad miegodamas jis jaustųsi patogiai. Įvertinkite visus aplinkos dirgik-
lius, kurie gali turėti įtakos vaiko miegui: kambario temperatūrą, 
triukšmo lygį, įvairius vizualinius stimulus ir pan. Tam tikri audiniai 
skirtingai veikia vaikus, turinčius ASS: vieni ramina, kiti, priešingai, 
dirgina, todėl verta į tai atsižvelgti parenkant vaikui patalynę ir pižamą.

Miego ritualas. Tam tikri ritmiški tėvų veiksmai ar aplinkos po-
kyčiai rodo, kad ateina laikas miegoti: apšvietimo ir triukšmo lygio pa-
sikeitimas miegamajame, žaislų dingimas iš vaiko akiračio, tualetas 
prieš miegą, vienas ir tas pats guldymo miegoti laikas ir vieta. Kuo ge-
riau vaikas pradeda suprasti jį supančią aplinką, tuo malonesniu gali 
tapti ėjimo miegoti ritualas. Jis turi būti trumpas ir paprastas. Be to, 
trukti ne ilgiau nei 20–30 minučių. Ritualas atliekamas visą laiką ta 
pačia seka, įtraukiant į jį tokias raminančias veiklas kaip knygelės skai-

tymas, lopšinės dainavimas ar ramios muzikos klausymasis. Reikėtų 
vengti stimuliuojančių veiklų: televizoriaus žiūrėjimo, žaidimo kom-
piuteriu ir t. t. Galimo miego ritualo pavyzdys: valgymas, prausimasis, 
persirengimas nakčiai, lopšinės padainavimas, apsikabinimas ir palin-
kėjimas saldžių sapnų, bučinys. Ritualo pabaigoje gesinama ar prigesi-
nama šviesa ir tai reiškia, kad laikas užmigti.

Aiški dienotvarkė. Labai svarbu laikytis aiškios dienotvarkės. 
Kėlimasis, valgymas, pietų miegas, žaidimas turi vykti tuo pačiu metu 
net ir savaitgaliais ar per atostogas. Tai padės vaikui, turinčiam ASS, 
jaustis saugesniam, o tuo pačiu palengvins ėjimą miegoti ir savarankiš-
kai užmigti. 

Gebėjimas užmigti savarankiškai. Mokykite savo vaiką užmigti 
savarankiškai. Labai svarbu, kad vaikas išmoktų užmigti pats, be jokios 
tėvų pagalbos. Vaikams, kurie įpranta užmigti nakčiai tik tėvų padeda-
mi, tos pačios pagalbos prireiks ir atsibudus naktį. Dauguma suaugu-
siųjų ir vaikų pabunda naktimis ir turi gebėjimą vėl užmigti per kelias 
minutes (kai kurie to net nepajunta). Tad išgirdę vaiką bundant, pasi-
stenkite būti kantrūs ir neskubėkite jam į pagalbą – galbūt jis ir pats vėl 
užmigs. Jei vaikas neužmiega, pamėginkite nuraminti ir vėl užmigdyti 
jį ten, kur guli, neiškeldami iš lovos, nedegdami šviesos. Sulaukę viene-
rių metukų vaikai labai nenoriai skiriasi su tėvais, nes jiems tai yra di-
delis emocinis išbandymas. Todėl jie gali natūraliai priešintis miegui. 

Ypač smarkiai miegui priešinasi tie vaikai, kurie nėra įpratę dienos 
metu bent truputį pabūti ir pažaisti atskirai nuo tėvų. Norėdami išmo-
kyti vaiką su jumis išsiskirti ir pabūti kurį laiką vienam, kasdien suren-
kite neilgų išsiskyrimų pratybas. Išeidami iš kambario pasakykite, kur 
einate, ir pažadėkite greitai sugrįžti. Tokio amžiaus vaikams labai svar-
bu atsisveikinti su tais, su kuriais praleido dieną, todėl miego ritualo 
metu galima apeiti visus namus ir atsisveikinti su vaikui svarbiais 
daiktais (žaislais, batukais ir t. t.). Migdant vaiką galima taikyti „ilgo 
atsisveikinimo“ metodą: po tinkamo miego ritualo paguldžius į lovą, 
pasilikti pasėdėti prie vaiko, bet neimti ant rankų, nesupti, nemaitinti. 
Tik periodiškai paraminti, kol užmigs. O tada išeiti iš kambario. Kas 
kelis vakarus palengva vis labiau tolkite nuo vaiko lovelės, kad jis jaus-
tų, jog yra palaikomas ir užjaučiamas, bet vis mažiau ir mažiau tikėtųsi 
pagalbos. Taip vaikas mokysis užmigti savarankiškai. 

Stebėjimas. Stebėkite, kada jūsų vaikas iš tiesų pavargsta. Svarbu 
pabandyti nustatyti laiką, kada jis užmiega geriausiai, nes migdyti žva-
lų vaiką yra beprasmiška. 

Produktai. Prieš miegą neduokite vaikui kofeino turinčių produk-
tų (tokių kaip žalia arbata, šokoladas), nes tai gali trikdyti užmigimą.

Baltasis triukšmas. Vaiko migdymui galima pasitelkti „baltąjį 
triukšmą“ – periferinius monotoniškus garsus (pvz.: ramią muziką, vė-
jo šnarėjimą ir pan.).

Taisyklingų miego įpročių formavimas – ilgas procesas, kuriam vai-
kas iš pradžių gali priešintis. Neišsigąskite, tai visiškai normalu. Būkite 
ryžtingi, bet kantrūs ir jums tikrai pavyks! Jei spręsdami vaiko miego 
problemas atsiduriate aklavietėje, kreipkitės į gydytoją, kuris ne tik 
duos naudingų patarimų, bet ir įvertins vaiko būklę, galimus gretutinius 
susirgimus, paskirs reikiamus tyrimus. Gali būti, kad jūsų vaikui bus pa-
skirta miego hormono, melatonino, kuris vaikams, turintiems ASS, ne 
tik sutrumpina užmigimo laiką, bet ir pagerina nakties miego kokybę. 

Dėl miego problemų galima kreiptis į Vaiko raidos centrą, kur kar-
tu su tėvais sprendžiamos šeimai iškilusios problemos, prireikus atlie-
kama galvos smegenų encefalograma ar nakties miego filmavimas. 
Tokias konsultacijas teikia ir vaikų neurologai. O problemų sprendimo 
būdai kiekvienu atveju būna individualūs.

Nors vaikams, turintiems ASS, miego problemų pasitaiko labai 
dažnai, didžiąją dalį jų galima išspręsti. Geresnis šių vaikų miegas daro 
teigiamą įtaką jų elgesiui dienos metu ir akivaizdžiai pagerina visos 
šeimos gyvenimo kokybę.

ERIKA VAITKUTĖ-KURPIENĖ 
Vaikų ligoninės, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 

klinikų filialo Vaiko raidos centro gydytoja vaikų neurologė 
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Mamos apie vaikus 
„Mūsų Angelėlis didelėmis mėlynomis 

akimis ir garbanotais plaukais atėjo į pa-
saulį prieš šešiolika metų. Tačiau džiaugtis 
teko neilgai. Jau pirmaisiais mėnesiais ma-
žyliui buvo nustatytas vaikystės autizmas. 
Tuo metu ši diagnozė man atrodė visiškai 
nesuprantama. Tik įprastas gyvenimas su-
griuvo, o antrais namais tapo ligoninės. 
Tačiau dabar galiu drąsiai pasakyti, kad 
netgi džiaugiuosi tuo, nes mūsų šeima pa-
matė kitokį gyvenimą ir pradėjo vertinti 
tai, ko anksčiau nė nepastebėdavo. Šis mė-
lynakis tyras ir žavus berniukas mus išmo-
kė susikalbėti tyloje, žiūrint jam į akis, ste-
bint jo nuotaikas. Taip, per šešiolika metų 
aš nė karto neišgirdau iš jo lūpų žodžio 
„mama“, bet visada suprantu jo jausmus, 
mudu kartu išgyvename ir skausmą, ir 
džiaugsmą. Nuolat mokomės gyventi, 
džiaugtis gyvenimu ir žvelgti į pasaulį kito-
mis akimis. Auginti kitokį vaiką nėra baisu, 
kur kas baisesnis yra visuomenės požiūris 
ir tolerancijos stoka. Kasdien išgyvenu di-
džiulį nerimą, nes nežinau, koks likimas 
laukia mano vaiko, kai manęs nebebus.“

„Mano sūnus man pats brangiausias. 
Regis, visai neseniai gimė mažas labai lau-
kiamas kūdikėlis. Dienos bėgo, mano sū-
nus augo. Dabar jam jau šešiolika. Jis visas 
vyras. Bet ir dabar vadinu jį „mažyliu“. Di-
delės rudos akys, tankūs plaukai, ilgos 
blakstienos. Nuostabi šypsena. Jis labai 
džiaugiasi, kai jį pakalbinu, pakutenu. Ir 
būna laimingas, kai sakau, kad jis gražus. 
Jam patinka pasakos, muzika, o ypač mau-
dynės vonioje. Taigi jis gražus ir mielas vai-
kas. Tik be mūsų pagalbos nieko negali. Jį 
reikia pamaitinti, nuprausti, pasodinti, 
paguldyti ir t. t. Tad visa diena pralekia 
kaip valanda. Tačiau tai niekada mums ne-
buvo našta. Jis yra lygiai toks pat mūsų 
vaikas kaip ir kiti du (vienuolikmetis sū-
nus ir šešiametė dukra). Kai jis sveikas ir 
laimingas – laimingi ir mes. Jis – mūsų šei-
mos karalaitis.“

PAVASARINĖS NUOTAIKOS
MŪSŲ „VILTIES“ MOKYKLOJE 

Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinių tėvai ir mokytojai nuolat dalijasi 
patirtimi, kad būtų lengviau auginti ir ugdyti mokinius, turinčius labai didelių specialiųjų poreikių dėl 
sunkios kompleksinės negalios.

„Mūsų dukra labai gerai jaučiasi na-
muose ar kitoje jai įprastoje aplinkoje, bet 
jai ne visada patinka netikėti įvykiai ar ne-
pažįstamos vietos. Mūsų įprasta laisvalai-
kio leidimo vieta yra parkas, nes dukrai 
patinka vaikščioti. Ji labai greitai žings-
niuoja, o aš beveik bėgu iš paskos. Kartais 
ji stabteli, mosteli į prabėgantį šuniuką ar 
ošiančių pušų viršūnes ir vėl pasileidžia 
pirmyn. Įprasti mūsų vakarai po darbo daž-
niausiai prabėga su knygutėmis, pieštu-
kais, kaladėlėmis, klausantis mylimos vai-
kiškos muzikos ar prie kompiuterio žiūrint 
muzikinius vaizdo klipus. Kartais mudvi 
piešiame arba tvarkome butą (dukra mano 
padedama valo dulkes), gaminame maistą 
(dukra sėdi šalia ir stebi). Visa mūsų šeima 
stengiasi prisitaikyti prie dukros įpročių ir 
tik kartais „išvedame ją iš komforto zo-
nos“. Didžiausia bėda, kad ją ištinka epilep-
sijos priepuoliai, tad negalime labai laisvai 
rinktis laisvalaikio leidimo vietų, nes bijo-
me, kad ji nepargriūtų, nesusižeistų. Tad 
visada saugome, mėginame laikyti už ran-
kos ar bent jau būti kuo arčiau.“

„Pats mėgstamiausias sūnaus užsiėmi-
mas, kai niekas jo neniuksi ir neragina – 
gulinėti. Jis eina į savo kambarį ir gali pats 
vienas ten būti, kol užsimano valgyti. Mu-
zikos gali klausytis ištisas valandas. Tada 
būna ramus, susikaupęs. Todėl muzika mū-
sų namuose skamba beveik nuolat. Sten-
giamės sugalvoti jam visokiausių veiklų, 
tačiau jo galimybės labai ribotos, todėl mus 
džiugina net maži dalykai, kurie paprastam 
sveikam žmogui atrodo nieko verti.“

Mokytojos apie mokinius
„Mūsų klasėje mokosi mergaitė, turinti 

labai didelių specialiųjų ugdymosi porei-
kių. Jos fizinės galimybės labai ribotos. Ji 
sėdi specialiame vežimėlyje, jai fiksuotos 
kojos, kūnas ir galva. Ji negali judinti ran-
kų, nemato, turi miego sutrikimų. Ši mer-
gaitė maitinama specialiai pritaikytais 
įrankiais, geria iš specialaus puodelio. Ka-

dangi nekalba, poreikius reiškia verkimu. 
Bet kalbinama visada šypsosi, bando atsa-
kyti skleisdama garsus, džiaugiasi, kai kar-
tu su ja piešiame, skaitome, žaidžiame, lie-
čiame įvairius daiktus. Kadangi turi miego 
sutrikimų, dažnai veiklų metu užmiega. Jai 
reikalinga judesio ir padėties terapija (daž-
nai ją tenka paguldyti), o veiklų metu – 
nuolatinė fizinė pagalba.“

Lavinamojoje klasėje yra vienas ar keli 
mokiniai, kurių fizinės ir protinės galimy-
bės labai ribotos. Pagrindinis tokių moki-
nių užimtumas – sensorinė stimuliacija: 
per klausą, jei girdi, per regėjimą, jei mato, 
per lytėjimą, jei jį toleruoja. 

Mokytojas ieško visokių priemonių su-
teikti tokiems mokiniams teigiamų emoci-
jų. Jų užimtumo sėkmę lemia kūrybiškas mo-
kytojo darbas. Per bendras veiklas jie daž-
niausiai būna stebėtojai, bet mato ir girdi, 
kas vyksta. O mokytojas jiems siūlo kūdi-
kių žaislų, reikalaujančių minimalaus jude-
sio, kad pasireikštų pasekmės ir priežasties 
ryšys. Dar tokiems mokiniams labai reika-
linga judesio ir padėties terapija, jiems daž-
nai tenka pagulėti, todėl veikloje jie daly-
vauja būdami greta. Dažnai mokytojas 
veik lą perkelia į kitą klasės vietą, kad joje 
galėtų dalyvauti ir mokiniai, turintys labai 
didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

„Vienas devyniolikmetis jaunuolis lan-
ko mūsų mokyklą nuo pirmos klasės. Gra-
žų tamsiaplaukį didžiaakį berniuką į pirmą 
klasę rugsėjo 1-ąją atlydėjo visą šeima: ma-
ma, tėtis ir močiutė. Berniukas labai bijojo 
naujų vietų ir žmonių, todėl pirmus metus 
mokėmės būti mokykloje kartu su klasės 
draugais, eiti į kitas mokyklos patalpas, 
lauką ir t. t. Berniukas mokykloje išmoko 
pats nueiti į tualetą (jam nereikia sauskel-
nių), bendrauti simboliais ir garsažodžiais, 
perprato veiklų vaizdinę struktūrą. Nors iš 
pradžių kiekvienai veiklai labai priešinda-
vosi: guldavosi ant žemės arba lįsdavo po 
stalu. O ir dabar, jau tapęs jaunuoliu, vis 
dar tebesipriešina veikloms, niekur negali-
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ma jo nuvesti. Klasėje nori save patenkinti 
seksualiai, bet nelabai jam sekasi. Agresiją 
reiškia visiems aplinkiniams pradedant 
mokytoju ir mokytojo padėjėja, baigiant 
klasės draugais. Jam nieko nereiškia labai 
stipriai užgauti kitą mokinį, turintį labai 
ribotas fizines galimybes. Todėl jaunuoliui 
nuolat reikalingas padėjėjas.“

Visi lavinamosios klasės mokiniai pasi-
žymi be galo skirtingais gebėjimais, galimy-
bėmis ir elgesiu. Todėl veiklų metu kiekvie-
nas reikalauja visiškai skirtingos individua-
lios pagalbos ir asistavimo. Pagalbos pobū-
dį dažnai ir lemia būtent elgesys: vieni mo-

kiniai yra tylūs, ramūs ir geba laukti, o ki-
ti  – triukšmingi, reikalaujantys pastovaus 
dėmesio ar patys prašantys pagalbos ir la-
bai nekantrūs. Esama tokių, kurie nieko 
nelaukę pabėga iš veiklos vietos, jei tik šalia 
nėra suaugusiojo, ir tokių, kuriuos dėl jų 
ribotų galimybių visada atrasi ten, kur pa-
sodinai. Dažniausiai jie sau tyliai šypsosi, 
jei prie jų neprieisi, taip ir liks nepastebėti.

Mūsų mokykloje nėra tradicinio skam-
bučio, todėl atsiranda galimybė lanksčiau 
kaitalioti veiklas (o tai gerokai palengvina 
mokytojo užduotį): prireikus vienas užtęs-
ti, kitas sutrumpinti ir panašiai, atsižvel-

giant į mokinių savijautą, emocijas, elgesį. 
Tokiu būdu lengviau prisitaikyti prie moki-
nių gebėjimų, o individualų darbą su pa-
čiais silpniausiais pratęsti ir bendros, ir in-
dividualios veiklos vietose. 

Vienodai įtraukti visus mokinius į vie-
nas ar kitas veiklas gana sudėtinga, tačiau 
tokia yra specialiųjų mokyklų realybė. O 
mokytojui visada norisi kuo tobuliau ir ko-
kybiškiau atlikti savo darbą.

RASA ULEVIČIŪTĖ IR ONA GUOGIENĖ
Mokytojos

Savo mintis tradicinei mūsų mokyklos 
rubrikai „Vilties“ žurnale pradėjau rašyti 
vieną kovo pabaigos šeštadienio vakarą, kai 
pasaulio piliečiai nusprendė trumpam iš-
jungti elektros energiją, kad leistų atsikvėp-
ti mūsų Žemei, ir prie šios gražios iniciaty-
vos prisidėjo net 170 valstybių. Nežinau 
tikslaus skaičiaus žmonių, kurie tąkart pa-
galvojo apie mūsų Žemės išsaugojimą, o tuo 
pačiu ir apie mano, tavo, mūsų visų ateitį. 
Tikiu, kad daug, ir širdį sušildė mintis, jog 
gėris yra pasaulio varomoji ir kuriamoji jėga.

Per ilgus darbo metus sukaupiau didelį 
aplanką tėvų ir motinų, darbuotojų ir sava-
norių minčių apie viltis ir nusivylimus, sėk-
mes ir nesėkmes, problemas ir galimus jų 
sprendimus, susidūrus su ypatingomis situ-
acijomis, liečiančiomis auginimą, darbą ar 
priežiūrą vaikų ir jaunų žmonių, kurių vys-
tymosi raida sutrikusi. O gal atsiliekanti? 
Arba tiesiog kitokia? 

Tėvai (dažniausiai vis dėlto moti-
nos) augindami neįgalų vaiką suspaudžia 
sunkumus į „minties kumštuką“ ir dažniau 
kreipia žvilgsnį į ateitį: 
• kaip jis bus žmonėse ir tarp žmonių; 
• ar jo sveikatai, ugdymui ir socialinėms 

paslaugoms bus skiriamas aukščiausio 
lygio dėmesys; 

• ar kada nors sulauksime, kad visada visi 
naujai išrinkti valstybės vadovai susipa-
žinimą su piliečių reikalais pradėtų nors 
vieną dieną savanoriškai padirbėdami 
įstaigose, kuriose yra mokomi, gydomi ir 
globojami „mažiausieji broliai“. 
Taigi bendras tėvų lūkesčių vardiklis yra 

Viltis. Jie vis dar tiki mūsų Valstybe ir Žmo-
nėmis.

Darbuotojų (teikiančių švietimo ir 
socialines paslaugas) lūkesčius temdo: 
• sunkumai, kylantys derinant profesi-

nių įgūdžius ir darbo metodus dirbant 
su mokiniais, turinčiais kompleksinių, 

įskaitant intelekto, sutrikimų; 
• psichologinis diskomfortas, kai negali 

pasiekti pasirinkto įgūdžio ir tai tęsiasi 
diena iš dienos, kai procesas yra varo-
moji jėga, o rezultato vis nematyti ir 
darbas, regis, praranda prasmę;

• aplinkinių kalbos, kad visi visur visus 
išmoko, o čia... Tuokart darbuotojams 
kyla minčių, jog jie blogai dirba;

• nusivylimas, kai nepavyksta užkirsti ke-
lio ugdytinių agresijos priepuoliams 
prieš save ir aplinkinius, baimė, kad ne-
nukentėtų kiti vaikai ar darbuotojai, o ir 
patys „agresoriai“.
Problemos, su kuriomis šiuo metu 

susiduria mokyklos-centro vadovai, ir 
galimi jų sprendimo keliai

Esu įsitikinusi, kad reikia iš naujo per-
žiūrėti lavinamųjų klasių komplektavimo 
tvarką. Pagal šiuo metu galiojančius nuosta-
tus, sykiu ugdomi mokiniai, turintys kom-
pleksinių raidos sutrikimų, įskaitant inte-
lekto sutrikimą. Kai iš septynių mokinių 
klasėje vieni turi cerebrinį paralyžių, kiti 
autizmo spektro sutrikimų, trečių intelek-
tas vidutinis arba žemas ir labai žemas, sėk-
mingai su jais dirbti išties beveik neįmano-
ma dėl nepakankamos individualios specia-
liosios pagalbos apimties ir skirtingų speci-
aliųjų poreikių. 

Pagal ugdymo planą vaikui tenka viena 
valanda logopedo arba specialiojo pedagogo 
paslaugų per savaitę, o turinčiajam cerebri-
nį paralyžių – dar dvi valandos judesio ko-
rekcijos pedagogo pagalbos. Tačiau to nepa-
kanka elgesio formavimo pagrindams įgyti, 
alternatyviajai komunikacijai įsisavinti kla-
sėje ir namuose. Tai veikiau primena kon-
sultavimą, bet kas tada turi išmokyti vaiką 
šių jam svarbių įgūdžių? Gal klasės mokyto-
jas, kuriam tenka rūpintis visų septynių 
mokinių užimtumu? Gal mama? Bet ji ir 
taip turi begalę pareigų. O toli gražu ne vi-

sos šeimos išgali samdyti specialistus, kurių 
valandiniai atlygiai gana dideli.

Mano nuomone, specialiosios pagalbos 
apimtis kiekvienam vaikui turėtų priklausy-
ti nuo jo poreikių, turint galvoje, kad ji re-
zultatyviausia jaunesniame ir viduriniame 
mokykliniame amžiuje. O vyresniame jau 
turėtų vyrauti socializacijos krypties veiklos 
pagal mokinio gebėjimus, kitaip tariant, pa-
dėjėjo pagalba, nes mokomasi atlikti atski-
ras darbines užduotis ar užduoties elemen-
tus, veikiant kartu su darbuotoju ar būnant 
šalia jo. Dėl šios priežasties socialinių įgū-
džių klasėje vieno mokytojo padėjėjo parei-
gybės etato nepakanka.

Vyresniame mokykliniame amžiuje kyla 
emocijų ir elgesio problemų valdymo porei-
kis, nes pasitaiko, kad gražus mažas žmogu-
tis, viena dieną tapęs dideliu ir taip pat gra-
žiu aštuoniolikmečiu, nepaiso jokių draudi-
mų, nori daryti tik tai, ką nori, neturi ne tik 
bendravimo, bet netgi kasdienių gyvenimo 
įgūdžių. O kur dar dažnai pasireiškiantys ir 
sunkiai nuspėjami pykčio ir agresijos prie-
puoliai, turint galvoje, kad jam (kaip ir nor-
malios raidos paaugliui) būdinga nuotaikų 
kaita. Tokį jaunuolį sunku įsivaizduoti sėk-
mingai lankantį dienos socialinės globos įs-
taigą, skirtą suaugusiesiems. Netrukus Vil-
niuje atvers duris Intensyviosios terapijos 
(korekcijos) centras vaikams, turintiems 
emocijų ir elgesio sutrikimų, bet kuo sku-
biau reikėtų įkurti vos ne tokio pat pavadi-
nimo padalinį, skirtą vyresniojo mokyklinio 
amžiaus mokiniams, turintiems kompleksi-
nių raidos sutrikimų, įskaitant intelekto su-
trikimą, kad jie galėtų labiau prisitaikyti 
prie juos supančio pasaulio. 

AUGIENĖ VILŪNIENĖ 
Vilniaus „Vilties“ specialiosios 

mokyklos-daugiafunkcinio centro 
direktorė

REIKALINGI PERMAINŲ VĖJAI
SUNKUMAMS ĮVEIKTI
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MOKYMO PRIEMONES 
GAMINAMĖS PATYS. 

Yra ir spausdintų, ir interaktyvių, ir kompiuterinių kokybiškų mokymo 
priemonių. Tačiau dirbdami su vaikais, turinčiais įvairių negalių, vis dar 
pastebime, kad kartais reikia specifinių priemonių, pritaikytų vos 
vienam ar keliems mokiniams. Todėl dažnai įvairias mokymo 
priemones gaminamės patys, o mums mielai taikina ir mokiniai – 
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro auklėtiniai.

PABANDYKITE IR JŪS!

Lavinamojoje klasėje mokosi vaikai, tu-
rintys vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą, 
tai pat kompleksinę negalią. Jų gebėjimai 
labai skirtingi. Pamokoje neįmanoma visus 
mokyti visko vienodai. Svarbu gerai pažinti 
mokinių individualius gebėjimus, atsižvelgti 
į specialiuosius ugdymosi poreikius ir pa-
rinkti tinkamus metodus, mokymo priemo-
nes. Nors pastarųjų pasiūla šiuo metu gana 
gausi, kartais tenka ir patiems pasitelkti 
vaizduotę, kad padėtume konkrečiam moki-
niui, kurio problemas gerai žinome. Taigi 
siūlome keletą idėjų, kaip kartu su mokiniais 
pasigaminti mokymo priemonių ir jas sėk-
mingai panaudoti pamokoje.

Mokymo priemonė „Akmenėlių 
istorijos“
Pasirinkta tema – metų laikai. Akmenė-

lius išpiešėme kartu su vaikais. Priemonę 
sudaro keturi medžiaginiai maišeliai (ruduo, 
žiema, pavasaris, vasara) po 7 akmenėlius 
kiekvienam metų laikui su piešinėliais (me-
tų laikų požymiai) ir lipni popierinė juosta.

Ši priemonė skirta individualiam ir ben-
dram mokinių darbui. Ugdytiniai skatinami 
prisiminti metų laikų požymius, pasitelkus 
akmenėlius juos įvardyti, atrinkti akmenė-
lius pagal sezoną. Tokiu būdu jie pratinasi 
dirbti kartu, išgirsti draugą ir padėti jam. 
Ugdomas vaikų gebėjimas suprasti girdimą 
informaciją, taip pat ekspresyvioji kalba, 
lavinamas suvokimas ir atmintis, turtina-
mas pasyvusis ir aktyvusis žodynai. Vaikai 
skatinami komunikuoti, išsakyti savo nuo-
monę, kurti elementarius pasakojimus nau-
dojantis akmenėliais. Lavinama jų smulkio-
ji motorika.

„Akmenėlių istorijos“ gali būti pačios 
įvairiausios. Jas galima naudoti ne tik pa-
žintinės, bet ir komunikacinės, orientacinės 
veik los pamokose, logopedinėse pratybose. 

Dėlionės, padedančios pažinti 
pasaulį
Pamokoje dažnai naudojame įvairias dė-

liones. Jų svarba didžiulė, nes naudodamiesi 
jomis vaikai įgyja naujų gebėjimų, vertybių, 
patirties, ugdoma jų motorika, kalba, vaiz-
duotė, lavinami mąstymo gebėjimai, jie įsi-
sąmonina elgesio normas ir taisykles. Psi-
chologai pabrėžia, kad dėlionės palaiko daug 
įvairiausių specialiųjų poreikių vaiko veiklos 
sričių, reiškiasi įvairiomis situacijomis, tad 
šio žaidimo svarba vaiko raidai neabejotina. 
Žaidžiant dėliojimo žaidimus sustiprėja pa-
žintiniai procesai, sprendžiamas konfliktas 
tarp vaiko savito pasaulio suvokimo ir rea-
laus pasaulio, formuojasi vertybių sistema, 
bendravimo įgūdžiai su bendraamžiais ir su-
augusiaisiais. Patyrimas, įgytas žaidžiant, 
padeda vaikui stiprinti įgūdžius, lavinti soci-
alinius gebėjimus ir išmėginti save įvairiuo-
se vaidmenyse.  

Mokymo priemonė „Dėliodamas 
mokausi“
Gaminant šią priemonę mums talkino vi-

si klasės mokiniai. Meninių veiklų metu jie 
turėjo puikią galimybę praktiškai pritaikyti 
savo tapymo akvarele įgūdžius, skirtingomis 
spalvomis spalvindami žaidimo lapus ir akva-
reliniais pieštukais paveikslėlius dėlionėms. 

Ši mokymo priemonė, skirta individua-
liam ir bendram mokinių darbui, padeda la-
vinti dėmesį, pastabumą, garsinės žodžių 
analizės ir sintezės įgūdžius, smulkiąją mo-
toriką. Ugdytiniai pagal nespalvotą pavyzdį 
turi sudėlioti atitinkamą spalvotą paveikslėlį 
iš 3–4 dalių. Pagal paveikslėlį sudėti žodį iš 
duotų raidžių ar skiemenų. Jeigu reikia, žo-
dis gali būti dėliojamas pagal pateiktą pavyz-
dį. Mokiniai skatinami atpažinti, tarti, skai-
tyti raides, žodžius, išskirti pirmą žodžio 
garsą ar įvardyti paveikslėlį. 
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Priemonę sudaro 29 įvairių spalvų A4 formato lapai (kiekvienai 

abėcėlės raidei, išskyrus Ę, Ų, Į, po lapą). Kiekvieno lapo kitoje pusėje 
šiurkščiu lipduku priklijuotas tvirtas vokas. Voke yra žodžiui sudėti rei-
kalingų raidžių ir skiemenų kortelės, paveikslėlio dėlionės detalės, pa-
vyzdinė žodžio kortelė. 

Šios priemonės gaminimas pareikalavo iš mokinių daug kantrybės, 
bet gautas rezultatas džiugina. Vaikai ir dabar noriai naudojasi šiuo pa-
čių pagamintu didaktiniu žaidimu ne tik komunikacinių veiklų, bet ir 
pertraukų metu.

Mokymo priemonė „Metų laikai“
Priemonę sudaro keturių metų laikų didelio formato dėlionės (ru-

duo, žiema, pavasaris, vasara). Pasigaminome šią priemonę kartu su kla-
sės mokiniais iš antrinių žaliavų (kartoninės dėžės). Ji skirta individua-
liam ir bendram mokinių darbui per pamokas ir logopedines pratybas. 

Ugdytiniai skatinami prisiminti metų laikų požymius, juos įvardyti 
ir sujungti į visumą, kurti rišlų tekstą-pasakojimą apie vieną ar kitą 
metų laiką. Tokiu būdu pratiname juos dirbti kartu, išgirsti draugą ir 
padėti jam, komunikuoti, reikšti emocijas bei išgyvenimus, kalbėtis. Be 
to, lavėja jų smulkioji motorika.

Lavinamosios klasės mokiniai mokosi lėtai, nedideliais žingsne-
liais. Įtvirtinant gebėjimą reikia keisti priemonę, kontekstą, aplinką. 
Pamokose nuolat pasitelkti įvairias mokymo priemones, nes tos pačios 
mokiniams nusibosta, nekelia susidomėjimo. Orientacinės veiklos pa-
mokose lavinamųjų klasių mokiniai sunkiai suvokia skaičiaus ir skait-
mens sąvokas, dažnai maišo ir užmiršta skaičių grafinius vaizdus, sun-
kiai atskaičiuoja nurodytą kiekį daiktų, suskaičiuoja ir parenka tinka-
mą skaitmenį daiktų grupei. Todėl labai pasiteisina įvairų loto tipo 
mokomųjų žaidimų naudojimas pamokose.

Mokymo priemonė-dėlionė „1 ir 2, 3, 4, 5“
Ši priemonė, parengta atsižvelgiant į lavinamosios klasės mokinių 

galimybes, padeda jiems tobulinti skaičiavimo gebėjimus. Ji spalvinga, 
suteikia galimybę pateikti pakankamai daug panašių užduočių. Su šia 
priemone gali dirbti visi klasės mokiniai vienu metu, nes ji skirta pen-
kių mokinių klasei. Papildomai parengti užduočių lapai, skirti savaran-
kiškai mokinių veiklai. Gamindami šią priemonę naudojomės Boardma-
ker kompiuterine programa. 

Priemonę sudaro 60 užduočių lapų, kiekvienam skaitmeniui po 
penkiolika skirtingų spalvų lapų: 2 – penkiolika žalsvų lapų, 3 – penkio-
lika rusvų lapų, 4 – penkiolika gelsvų lapų, 5 – penkiolika melsvų lapų. 

Atliekamos trijų tipų užduotys: 
• suskaičiuojami šiurkštieji taškai ir pasirenkamas tinkamas skaitmuo; 
• įvardijami ir suskaičiuojami vaisiai ir daržovės, pasirenkamas tin-

kamas skaitmuo; 
• atskaičiuojamas nurodytas skaičius vaisių ar daržovių paveikslėlių.

Papildomai parengtos užduotys, skirtos savarankiškam mokinių 
darbui: nuspalvinti nurodytą vaisių ir daržovių skaičių, geometrines 
formas nuspalvinti nurodyta spalva, susirasti ir nuspalvinti nurodyta 
spalva skaitmeniu pažymėtas geometrines formas, nuspalvinti ir su-
skaičiuoti nupieštas daržoves ir vaisius.

Mokymo priemonė „Veiksmų loto“
Dėl kalbos ir komunikacijos problemų lavinamųjų klasių moki-

niams sunkiai sekasi suprasti, įsiminti ir vartoti savo kalboje veiksmą 
reiškiančius žodžius. Dažnai jie, ypač pradinėse klasėse, ištaria tik pa-
vienius žodžius, žinomiausių daiktų pavadinimus. O kai kurie ir visai 
nekalba. 

Kad vaikai stebėdami paveikslėlius geriau suvoktų veiksmo žo-
džius, plėstų savo pasyvųjį žodyną, mokytųsi sąmoningai skaityti, pa-
rengta didaktinė priemonė „Veiksmų loto“. Be to, ši priemonė praverčia 
mokant nekalbančius ar sunkiai kalbančius mokinius bendrauti naudo-
jantis alternatyviosios komunikacijos priemonėmis.

Mokymo priemonė „Veiksmų loto“ skirta sutrikusio intelekto mo-
kinių kalbinių gebėjimų ugdymui – veiksmą reiškiančių žodžių suprati-
mui. Šią priemonę sudaro: 
• 8 didelės mėlynos kortelės su veiksmą vaizduojančiais paveikslė-

liais. Prie kiekvienos iš jų yra maišeliai su mažomis tuos veiksmus 
reiškiančių žodžių kortelėmis;. 

• 6 didelės geltonos kortelės su veiksmą vaizduojančiais paveikslė-
liais. Prie kiekvienos jų yra maišeliai su nedidelėmis tokių pat (tik 
nespalvotų) paveikslėlių kortelėmis; 

• 4 didelės žalios kortelės su veiksmo žodžiais didžiosiomis raidėmis. 
Prie kiekvienos jų yra maišeliai su mažomis veiksmo žodžių, para-
šytų mažosiomis raidėmis, kortelėmis.
Dirbdami su žaliomis didelėmis kortelėmis mokiniai turi atidžiai 

stebėti veiksmą vaizduojančius paveikslėlius, parinkti tinkamus tą 
veiksmą reiškiančius žodžius ir padėti juos po paveikslėliais. 

Dirbdami su geltonomis didelėmis kortelėmis vaikai turi pastebėti 
ir atrinkti tokį pat – tik nespalvotą – veiksmą vaizduojantį paveikslėlį ir 
padėti greta spalvoto. O naudodami žalias dideles korteles – gerai įsi-
žiūrėti į didžiosiomis raidėmis parašytus veiksmo žodžius ir parinkti 
tokį pat (tik mažosiomis raidėmis) parašytą žodį. Taip pat galima pasiū-
lyti mokiniams parinkti lygiai tokį pat žodį ir padėti šalia. 

Ir atliekant užduotis su paveikslėliais, ir su žodžiais vaikai skatina-
mi pagal jų individualius gebėjimus ne tik parinkti, bet ir ištarti žo-
džius, juos skaityti.

Tinkamų metodų ir mokymo priemonių parinkimas, atsižvelgiant į 
mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, viena vertus, suteikia jam 
motyvaciją, kita vertus, turi reikšmės ne tik pamokos kokybei, bet ir 
mokinių emocinei savijautai ir susidomėjimo lygiui.

RASA ASMINAVIČIENĖ IR SIGITA INDRIEKIENĖ 
Specialiosios pedagogės metodininkės 

Labai džiaugiamės, kad jūs, mieli skaitytojai, at-
siliepdami į kvietimą dalyvauti konkurse „Aš, tu ir 
vasara kartu“, atsiuntėte mums daugybę originalių 
ir nuotaikingų nuotraukų. Įkvėpti tokio jūsų akty-
vumo sumanėme pateikti jums naują iššūkį – kon-
kursą „Vasaros pokštas“.

Seniai aišku, kad vasara – smagių susitikimų, ke-
lionių ir nuotykių metas. Kai dienos ilgos, o naktys 
paslaptingos, nėra kada liūdėti. Atvirkščiai, norisi 
linksmintis, šėlti, išragauti visus vasaros siūlomus 
malonumus ir, žinoma, pokštauti...

Nuotraukų autorių prašome pateikti leidimą pu-
blikuoti jas žurnale. O trijų geriausių valiūkės vasa-
ros pokštų įamžintojų lauks smagūs prizai. Nugalė-
tojus kuo rimčiausiai paskelbsime trečiajame šių 
metų žurnalo numeryje. Jų laukia puikūs prizai. Sėk-
mės ir išradingumo pokštaujant drauge su vasara!

ŽURNALO RENGĖJAI

1997-aisiais 
skaitytojus pasiekė pirmasis 

spalvotas žurnalo „Viltis“ numeris. Jis pakeitė 
kuklų juodai baltą vos keturių puslapių informacinį leidinu-

ką, kurį nuo 1994-ųjų viltiečiai patys daugino ir platino, kad dalytųsi 
savo milžiniškomis problemomis, per daugelį atskirties metų susitvenkusiais 

skauduliais, šviesiais lūkesčiais ir pirmosiomis pergalėmis, palengva, bet nenumal-
domai sugrąžinant sutrikusio intelekto žmones į visuomenę... 

Tikras žurnalas tapo didžiuliu žingsniu į priekį. Savotišku vilties švyturiu ir permainų 
šaukliu. Ir dar žiburiu, kuriam nė už ką nevalia leisti užgesti, nes jo – vienintelio tokio – pusla-

pius jau dvi dešimtis metų nušviečia neįgalių žmonių saviraiška: pasakojimai apie savo kasdienybę ir 
šventes, piešiniai, nuotraukos, eilėraščiai, apsakymai... O dar tolydžio stiprėjantis ryžtas atstovauti sau 

dinamiškame, prieštaringame, bet dėl to patrauklumo neprarandančiame šiandienos pasaulyje.
Kai žurnalas dar tik buvo pradėtas leisti, jame pasirodęs reikalavimas suvokti, kad žmogus su negalia privalo 
mokytis, daug kam atrodė utopiškas. Šiandien, po dvidešimties metų, jau iškeltas naujas – žmogus su negalia 

turi mokytis kartu su visais kitais. Kiek dar žurnalo „Viltis“ leidimo metų prireiks, kad tai taptų savaime suprantama?

ŽURNALO RENGĖJAI

DVIDEŠIMTIEJI MŪSŲ VISŲ 
ŽURNALO LEIDIMO METAI

IR VĖL
FOTOOBJEKTYVE – „VASAROS POKŠTAS“
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VŠĮ „VILTIES AKIMIRKA“ – 
NESIBAIGIANTI SĖKMĖS ISTORIJA – 3 P.

KVIEČIAME Į VASAROS 
STOVYKLAS – 9 P.

Trumpalaikės globos centras, įsikūręs Naujoje Vilnioje, vienu 
metu gali priimti iki penkiolikos žmonių, turinčių vidutinę ar 
sunkią proto ir kompleksinę negalią. Šiame centre teikiamos dvi 
paslaugų rūšys: trumpalaikė (atokvėpio) socialinės globos pa-
slauga (pusę metų per metus) ir trumpalaikė tęstinė socialinės 
globos paslauga (penkias darbo dienas per savaitę neribotai). Ja-
me visą parą dirba bendrosios praktikos slaugytojo padėjėjai ir 
socialinio darbuotojo padėjėjai. O dienos metu dar socialiniai 
darbuotojai ir slaugytoja. 

Norint gauti minėtas paslaugas reikia kreiptis į seniūnijos pa-
gal gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyrių. Šiam skyriui pa-
teikti prašymą ir apsigyventi norinčio asmens dokumentus: as-
mens tapatybės kortelę, darbingumo lygio pažymą, specialiojo 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą ar-
ba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažymą, neįgaliojo pa-
žymėjimą, medicinos dokumentų išrašą arba siuntimą iš šeimos 
gydytojo (forma Nr. 27/a). O kai asmuo turi paskirtą globėją, ir 
teismo nutartį. Prieš pradedant teikti paslaugas neįgaliojo arti-
mieji kviečiami apsilankyti centre, susipažinti su veiklomis ir 
darbuotojais.

Asmenys, lankantys dienos centrą, artimųjų pageidavimu pa-
vėžėjami į jį iš Trumpalaikės globos centro arba jiems teikiamos 
užimtumo paslaugos vietoje, atsižvelgiant į poreikius. Taigi neį-
galieji gali piešti, leisti laiką pritaikytose patalpose arba lauke, 
vykti į įvairius renginius. Šiuo metu centras bendradarbiauja su 
Vytauto Kasiulio dailės muziejumi, kur vyksta edukaciniai užsiė-
mimai, parodos. 

Mūsų nuolatinė klientė Zofija, dažnai patikinti dukrą centro 
darbuotojų globai, maloniai sutiko pasidalyti savo įspūdžiais ir 
išgyvenimais.

,,Kai atsitinka nelaimė, į pagalbą pirmieji atskuba artimieji, 
draugai. Nuoširdus palaikymas tokiu atveju išties labai reikalingas, 
nes teikia optimizmo ir žadina viltį, kad viskas bus gerai. Žinoma, ar-
timieji, tikri draugai niekur nedingsta ir tada, kai ilgus metus augini 
vaiką, turintį sunkią negalią, bet jiems nestinga savo rūpesčių, darbų, 
įsipareigojimų... O gyvenimas bėga, kartais – skaudžiai slenka. Jau 
neklausiu savęs, kodėl taip nutiko mūsų pirmagimei Jolantai, už ką 
nubaudė Dievas. Visas mintis užvaldė prisitaikymas, derinimasis, pa-
stovus išeičių ieškojimas ir atsakingas darbas – sunkaus ligonio slau-

Prieš keletą metų įsikūręs 
Valakampių socialinių paslaugų 
namų Trumpalaikės globos 
centras (A. Kojelavičiaus g. 127, 
Vilnius) jau pelnė sostinės šeimų, 
prižiūrinčių sutrikusio intelekto 
žmones, pasitikėjimą. Naudotis jo 
paslaugomis verta, kad 
sumažėtų problemų neįgaliųjų ir 
jų artimųjų gyvenime.

gymas ištisą parą. Tad taip norisi nors trumpam pailsėti, atsikvėpti, 
pabėgti nuo problemų... 

Tačiau bėdos nevaikšto po vieną. 2015-jų kovą mano vyras darbe 
patyrė sunkią traumą. Jam prireikė operacijos, gydymo ligoninėje, re-
abilitacijos ir mano pagalbos. O kaipgi Jolanta? Esu labai dėkinga 
poniai Liucijai iš Markučių dienos centro, kad informavo apie Trum-
palaikės globos centrą ir padėjo sutvarkyti reikiamus dokumentus. Iš 
pradžių net sunku buvo patikėti, kad kažkas visą parą, savaitgalį ar 
šventinę dieną rūpinsis mūsų dukra. Beje, kaip vėliau paaiškėjo – la-
bai gerai. Pirmiausia nuvažiavau pati pasižiūrėti, pabendrauti. Mane 
pasitiko nuoširdūs, malonūs, pasitikėjimo verti žmonės. Ir nenuvylė. 
Važiavome susipažinti su visomis dirbančiomis komandomis. Dar-
buotojai domėjosi, kaip geriau padėti mūsų dukrai, kaip ją prižiūrėti ir 
slaugyti. Kvalifikuoti specialistai nuoširdžiai norėjo gauti kuo dau-
giau informacijos apie Jolantą. 

Jau praėjo beveik dveji bendradarbiavimo metai. Negaliu atsi-
džiaugti, kad atradome nuostabų kolektyvą, pasirengusį padėti, kai 
tik prireikia. Vyro liga, trumpos atostogos, mamos laidotuvės, mano 
operacija, planuota (nors ir neįvykusi) kelionė – visa dabar susiję su 
Trumpalaikės globos centru. Kiekvieną kartą savęs klausiu, kas būtų, 
jeigu jo nebūtų? Žinau, kad Jolanta bus saugi centre, kad grįš geros 
nuotaikos, tvarkinga. Mūsų gyvenimas išties palengvėjo. Jau ne vie-
nai panašaus likimo šeimai papasakojau apie šią taip reikalingą įstai-
gą. Dėkojame visam puikiam, pasiaukojusiam kolektyvui ir kiekvie-
nam darbuotojui atskirai“. 

Kai Vilniaus miesto savivaldybė priims sprendimą skirti jūsų 
sūnui ar dukrai paslaugas Trumpalaikės globos centre, šio centro 
darbuotojai su jumis susisieks, pakvies pasirašyti sutartį ir atvyk-
ti apsigyventi. Gavę teisę naudotis trumpalaikės (atokvėpio) so-
cialinės globos paslauga, artimieji dažnai mano, kad turi palikti 
neįgalųjį centre pusei metų, o kitais metais vėl iš naujo tvarkytis 
dokumentus analogiška tvarka. Bet iš tiesų sprendimas galioja ne 
vienerius metus. Pusę metų galite suskirstyti įvairiais laikotar-
piais, kaip jums patogu, o prasidėjus naujiems metams – vėl pagal 
poreikį naudotis paslaugomis dar pusę metų. Taigi laukiame jūsų 
atvykstant iš anksto. Susipažinkite su mūsų darbuotojais ir 
aplinka. Kontaktinis tel. 8 673 55651, Valakampių socialinių pas-
laugų namai, Trumpalaikės globos centras A. Kojelavičiaus g. 127, 
Vilnius.

JUSTINA JANULEVIČIŪTĖ
Socialinė darbuotoja
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