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	 Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerija	siūlo	veiksmin-
giau	naudoti	valstybės	biudžeto	lėšas,	skiriamas	leidybai.	Visų	
neįgaliesiems	skirtų	leidinių	bei	neįgaliųjų	organizacijų	vadovų	
buvo	klausta,	kaip	padaryti,	kad	informacija	pasiektų	kuo	platesnį	
neįgaliųjų	ratą.	Pasitarime,	kurį	dar	vasaros	pradžioje	iniciavo	
Neįgaliųjų	reikalų	departamentas,	konstruktyvaus	dialogo	lyg	ir	
negirdėjau.	Sutarėme,	jog	pasiūlymus	Departamentui	teiksime	
iki	rugsėjo	pirmosios.	Nežinau,	ką	raštu	pasiūlė	mano	kolegos,	
bet	aš	drįsau	pasvajoti:	o	kas,	jeigu	periodiniai	mūsų	leidiniai	
būtų	prenumeruojami	visose	šalies	bibliotekose,	visose	socialinių	
paslaugų	institucijose,	ligoninėse,	sanatorijose	etc.?	Kas,	jeigu	
minimoms	institucijoms	tai	būtų	juridiškai	privaloma?	Kas,	jeigu	
įdomiausi	straipsniai	būtų	komentuojami	spaudos	apžvalgose	per	
TV	ir	Lietuvos	radiją?	
	 Juk	didesnė	sklaida	–	didesnis	ir	efektyvumas.	Be	to,	
tokiu	būdu	apie	neįgaliųjų	spaudą	sužinotų	kur	kas	platesnis	
visuomenės	ratas.	Gal	tada	pakistų	ir	požiūris	į	neįgalųjį,	kuris	
bendruomenei	neretai	atrodo	vien	įžūlus	prašytojas,	verkšlenan-
tis	įvairiausiuose	,,bėdų	turguose“...	
	 O	jeigu	dar	būsimieji	žurnalistai	–	bent	jau	jie,	nors	
nekenktų	ir	kitų	profesijų	studentams	–	būtų	pažindinami	su	
negalia?	Juk	tai	–	ne	vien	tik	integracijos	dalis,	bet	ir	negalios	
prevencija?
	 Su	visais	šiais	klausimais	šį	rudenį	ir	pasilieku.	Nuošir-
džiai	Jūsų	–

Pasvajokime...

Redakcijos žodis
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	 Penktus	metus	Laikinojoje	sostinėje	veikia	Valakupių	
reabilitacijos	centro	(toliau	–	VRC)	Kauno	skyrius.	Apie	tai,	
kaip	atsirado	poreikis	plėsti	VRC	veiklą,	ir	kitais	klausimais	su	
VšĮ	Valakupių	reabilitacijos	centro	direktore	Edita	ŠATIENE	bei	
Kauno	skyriaus	vedėja	Vilma	STANKEVIČIŪTE	šnekasi	„Bičiu-
lio“	žurnalo	korespondentė	Rasa	KAVECKIENĖ.

	 Valakupių	 reabilitacijos	 centro	Kauno	 skyrius,	
kuriame	teikiamos	profesinės	reabilitacijos	paslaugos	skir-
tingas	sunkias	negalias	turintiems	asmenims,	savo	veiklą	
pradėjo	2008	m	pabaigoje...	
 Edita	ŠATIENĖ.	Tikrai	taip.	VRC	Kauno	skyrius	įkurtas	
įgyvendinant	pirmąjį	etapą	ES	struktūrinių	fondų	finansuojamo	
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profesinės	reabilitacijos	infrastruktūros	plėtros	Kauno	apskrityje	
projektą.	
	 Šiuo	metu	baigiamas	įgyvendinti	antrasis	projekto	etapas.	
Planuojama,	kad	iki	kitų	metų	pradžios	duris	atvers	didysis,	iš	
projekto	lėšų	rekonstruotas	bei	moderniai	įrengtas	ir	pritaikytas	
sunkią	fizinę	negalią	turintiems	asmenims,	pastatas,	kuriame	bus	
50	gyvenamųjų	vietų,	kineziterapijos,	ergoterapijos,	fiziotera-
pijos	ir	kiti	kabinetai,	mokymo	klasės,	valgykla,	papildomos	
patalpos.
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Įgyvendinus	antrąjį	pro-
fesinės	reabilitacijos	infrastruktūros	plėtros	projektą,	rekons-
truotuose	pastatuose	A.	Juozapavičiaus	g.	34,	Kaune,	neįgalieji	
iš	visos	Lietuvos	galės	gauti	daugiau	profesinės	reabilitacijos	
paslaugų	vienoje	vietoje,	atvykusieji	iš	kitų	miestų	centre	bus	
apgyvendinti,	jiems	bus	teikiamos	ir	maitinimo	paslaugos.	

	 Į	profesinės	reabilitacijos	programą	kviečiami	fizinę,	
regos,	klausos,	sutrikusio	intelekto	ir	psichikos	negalias	turin-
tys	asmenys,	kuriems	nustatytas	0–	45	procentų	darbingumo	
lygis.	Kiek	žmonių	Kaune	jau	įgijo	siūlomas	profesijas?	
 Edita	ŠATIENĖ.	Nuo	2013	metų	balandžio	1	dienos	
įsigaliojus	naujai	Lietuvos	Respublikos	Socialinės	apsaugos	ir	
darbo	ministro	įsakymo	(„Dėl	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
poreikio	nustatymo	kriterijų	aprašo	ir	Profesinės	reabilitacijos	
paslaugų	teikimo	bei	finansavimo	taisyklių	patvirtinimo“	2013	m.	
kovo	8	d.	Nr.	A1-108)	redakcijai,	į	profesinės	reabilitacijos	pro-
gramą	gali	būti	siunčiami	tik	tie	asmenys,	kuriems	nustatytas	0–45	
procentų	darbingumo	lygis	arba	50	procentų	bazinis	darbingumo	
lygis	(tie,	kuriems	darbingumo	lygis	nustatomas	pirmą	kartą),	o	
neįgalieji,	kuriems	nustatytas	50–55	procentų	darbingumo	lygis,	
nuo	šiol	gali	gauti	tik	profesinio	mokymo	paslaugas.	
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 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	VRC	Kauno	skyriuje	2009	–	
2013	metais	profesinės	reabilitacijos	programą	baigė	132	neįga-
lieji.	Visi	jie	įgijo	profesijas,	dauguma	jų	sėkmingai	įsidarbino.

	 Kokių	negalių	žmonės	reabilituojami	dažniausiai?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Didžiausią	dalį,	maždaug	
90	procentų	atvykstančių	į	profesinės	reabilitacijos	programą	

Valakupių reabilitacijos centras dalyvauja daugybėje parodų 
ir mugių. Interneto nuotraukoje direktorė Edita Šatienė 
2011 metais dovanoja neįgaliųjų sukurtą suvenyrą buvusiam 
Socialinės apsaugos ir darbo ministrui Donatui Jankauskui
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Kauno	skyriuje	sudaro	asmenys,	sergantys	vidaus	ligomis	bei	
turintys	judėjimo	negalią.	Turėjome	tik	vieną	kitą	asmenį	su	
regos	negalia.	Šiuo	metu	jau	teikiame	profesinės	reabilitacijos	
paslaugas	ir	asmenims,	turintiems	klausos,	sutrikusio	intelekto	
bei	psichikos	negalias.

	 Kiek	laiko	trunka	profesinė	reabilitacija?
 Edita	ŠATIENĖ.	Galiojantys	teisės	aktai	reglamen-
tuoja,	 kad	profesinės	 reabilitacijos	 paslaugos	negali	 būti	
finansuojamos	ilgiau	nei	12	mėnesių.	Profesinės	reabilitacijos	
trukmė	priklauso	nuo	profesinio	mokymo	programos	trukmės,	
kuri	yra	skirtinga.	Profesinės	reabilitacijos	programą	sudaro	
šios	paslaugos:
	 –	profesinių	gebėjimų	įvertinimas,	kuris	užtrunka	iki	 
5	darbo	dienų,
	 –	profesinis	orientavimas	ir	konsultavimas	(trukmė	–	taip	
pat	iki	5	darbo	dienų),	
	 –	profesinių	gebėjimų	atkūrimas	arba	naujų	išugdymas,	
besitęsiantis	iki	30	darbo	dienų.	Prie	viso	to	dar	reikia	pridėti	
profesinio	mokymo	programos	trukmę	ir	pagalbą	įsidarbinant,	
kuri	taip	pat	gali	trukti	iki	5	dienų.	

	 Kokias	profesijas	pasiūlote,	pavyzdžiui,	sutrikusio	
intelekto	ar	psichikos	negalias	turintiems	asmenims?
 Edita	ŠATIENĖ.	Asmenys,	turintys	psichikos	negalią,	
gali	rinktis	vieną	iš	šių	profesinio	mokymo	programų:	dai-
liujų	medžio	dirbinių	gamintojo,	internetinio	puslapio	kūrėjo,	
juvelyro,	kompiuterio	pagrindų	vartotojo,	kompiuterio	tech-
niko,	apskaitininko,	meninių	odos	dirbinių	gamintojo,	rekla-
mos	internete	maketuotojo,	reklamos	maketuotojo,	staliaus,	
siuvėjo.
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	 Asmenys,	turintys	sutrikusio	intelekto	negalią,	gali	rink-
tis	staliaus	ar	siuvėjo	profesinio	mokymo	programą.

	 Minėjote,	kad	apie	80	procentų	asmenų,	 įgijusių	
profesiją,	įdarbinti.	Ką	galėtumėt	papasakoti	apie	gerąsias	
patirtis?
 Edita	ŠATIENĖ.	Valakupių	reabilitacijos	centro	įdarbi-
nimo	rodikliai	–	vieni	aukščiausių	Europoje.	Tokius	rezultatus	
pavyko	pasiekti	aukštos	kvalifikacijos	specialistų	komandos	
profesionalumo	bei	nuolatinio	paslaugų	kokybės	tobulinimo	
dėka.	Juk	ne	veltui	Valakupių	reabilitacijos	centras	yra	sertifi-
kuotas	ne	tik	ISO,	bet	ir	EQUASS	Excellence	kokybės	ženklu,	
kuris	suteiktas	tik	dvidešimčiai	socialiniame	sektoriuje	dirbančių	
organizacijų	visoje	Europoje,	o	Lietuvoje	VRC	yra	vienintelė	
įstaiga,	atitinkanti	aukščiausius	kokybės	reikalavimus,	keliamus	
teikiamoms	paslaugoms	Europos	lygmeniu.	
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Labai	džiugu,	kad	profe-
sinės	reabilitacijos	dėka	daugelis	jos	dalyvių	„atrado“	save	iš	
naujo,	įgijo	pasitikėjimo	savo	jėgomis,	sustiprėjo	fiziškai	ir	psi-
chologiškai,	atkūrė	savo	darbingumą	ir	sėkmingai	įsidarbino.	
Kitaip	tariant,	išsipildė	žmonių	svajonės,	kurios	anksčiau	atrodė	
neįgyvendinamos.	
	 Sėkmės	istorijų	iš	tiesų	labai	daug,	visų	nepapasakosi...	

	 Ir	vis	dėlto...
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Na,	pavyzdžiui,	Genė...	
Į	profesinės	reabilitacijos	programą	ji	atvyko	turėdama	40	%	
darbingumo.	Nepaisant	negalios,	moteris	norėjo	mokytis,	ją	
domino	siuvėjos	profesija.	VRC	specialistai	sudarė	jai	funkci-
nio	pajėgumo	atkūrimo	programą,	po	kurios	Genė	galėjo	įgyti	
individualių	drabužių	sukirpėjos-siuvėjos	profesinę	kvalifika-
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Viršuje - Valakupių reabilitacijos centro skyriaus vedėja Vilija Stankevičiūtė 
(dešinėje) su bendradarbe, siuvimo mokytoja Nijole Suslavičiūte sodina gėles; 
apačioje – Vilija (stovi penkta iš kairės) su skyriaus darbuotojais ir klientais
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ciją.	Pasibaigus	programai,	moteris	buvo	sėkmingai	įdarbinta	
neįgaliųjų	socialinėje	įmonėje	UAB	„Atropas“.
 Edita	ŠATIENĖ.	O	štai	46	metų	amžiaus	Rasos	istoriją	
galima	pavadinti	visų	svajonių	išsipildymu.	Nuo	pat	vaikystės	
Rasa	svajojo	savo	gyvenimą	susieti	su	menu,	mokėsi	dailės	
mokykloje,	 jai	puikiai	 sekėsi,	 tačiau	pablogėjusi	 sveikata	
pastūmėjo	moterį	prie	kardinalių	permainų.	Norėdama	rasti	
darbą	pagal	savo	sveikatos	galimybes	ir	paskatinta	Kauno	teri-
torinės	darbo	biržos	specialistų,	moteris	nusprendė	kreiptis	į	
Valakupių	profesinės	reabilitacijos	centrą.	Pasirinkusi	meninių	
odos	dirbinių	gamintojo	profesiją,	Rasa	suprato,	jog	pildosi	
sena	svajonė.	Netrukus	Rasos	darbštumas	ir	entuziazmas	buvo	
įvertinti	–	Valakupių	profesinės	reabilitacijos	centro	įdarbinimo	
sektoriaus	specialistai	moteriai	pasiūlė	odos	gaminių	siuvė-
jos	ir	apipavidalintojos	darbą	Amatų	ir	menų	centre	„Nauja	
Sirena“.	
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	O	štai	Gemos	istorija...	
Gema	atvyko	į	VRC	Kauno	skyrių	iš	Kaišiadorių	rajono.	Moty-
vacija	dirbti	buvo	itin	aukšta.	Aišku,	didelių	iliuzijų,	jog	ras	darbą	
arti	namų,	moteris	neturėjo.	Tačiau	pagrindinis	noras	buvo,	kad	
baigusi	profesinės	reabilitacijos	programą,	kuo	greičiau	galėtų	
integruotis	į	darbo	rinką.	Netrukus	Gema	išmoko	ne	vien	siuvimo	
technologijos	pagrindų,	bet	ir	puikiai	konstruoti	bei	siūti	įvairius	
gaminius.	Tarpininkaujant	Valakupių	reabilitacijos	centro	įdar-
binimo	vadybininkei,	Gemai	buvo	pasiūlytos	net	kelios	darbo	
vietos,	tačiau	vienas	variantas	ypatingai	pradžiugino	profesinės	
reabilitacijos	dalyvę.	Klientei	buvo	pasiūlyta	dirbti	namuose,	
kai	nėra	griežtai	normuojamas	užsakymų	kiekis,	o	darbo	krūvį	
galima	reguliuoti	savo	nuožiūra.	Visai	tai	Gemai	pasiūlė	įmonė	
UAB	„Socialinis	institutas“.	
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	 Arba,	tarkime,	Agnės	atvejis...	Internete	radusi	infor-
maciją	apie	Valakupių	profesinės	reabilitacijos	centrą	ir	gavusi	
siuntimą	į	Kauno	skyrių,	Agnė	atvyko	jau	konkrečiai	žinodama,	
ko	nori.	Ji	pasirinko	biuro	administravimo	mokymo	programą.	
Mergina	pagilino	jau	turimas	MS Office	programas,	susipažino	
su	raštvedybos	taisyklėmis,	etiketo	pagrindais,	gavo	buhalte-
rinės	apskaitos	ir	mokesčių	tvarkos	žinių.	Baigusiai	profesi-
nės	reabilitacijos	mokymo	programą	Agnei	buvo	pasiūlytos	
administratorės	pareigos	socialinėje	įmonėje	UAB	„Social	
Soliutions“.	Darbdavys	patenkintas	nauja,	aktyvia,	nuolat	
besišypsančia	ir	turinčia	puikų	pasiruošimą	darbuotoja,	o	Agnė	
džiaugiasi,	galėdama	pritaikyti	naujai	įgytas	žinias	praktikoje,	
taip	pat	nauju	draugišku	ir	šiltu	kolektyvu	bei	galimybe	kelti	
kvalifikaciją.	
 Edita	ŠATIENĖ.	O	Violetos	istorija?	40-metei	Violetai,	
prieš	keletą	metų	susirgusiai	sąnarių	liga,	teko	palikti	mėgs-
tamą	darbą.	Prieš	metus	ligą	pavyko	stabilizuoti.	Atsigavusi	
po	gydymo,	moteris	susidomėjo	profesine	reabilitacija.	VRC	
Kauno	skyriuje	Violeta	pasirinko	biuro	administratorės	spe-
cialybę,	sėkmingai	ją	baigė	ir	sulaukė	pasiūlymo	dirbti	admi-
nistratore	UAB	„Age	systems“.	Violetos	pasiekti	rezultatai	
pranoko	lūkesčius,	kadangi	pradėdama	profesinės	reabilitaci-
jos	programą	moteris	nesitikėjo,	jog	taip	greitai	ir	sėkmingai	
įsidarbins.

	 Minite	vien	tik	moterų	vardus.	Gal	vyrams	reabili-
tuotis	sunkiau?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Kodėl?	Visai	 ne.	 Štai,	
pavyzdžiui,	reabilitavome	30-metį	Vaidą,	kuris	statybose	patyrė	
traumą,	ir	dėl	sveikatos	sutrikimo	negalėjo	toliau	dirbti	pagal	
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turimą	specialybę.	Vaikinas	ieškojo	vadybininko	darbo,	tačiau	
jam	trūko	žinių,	išsilavinimo.	Informaciją	apie	profesinės	rea-
bilitacijos	programą	jis	gavo	iš	draugų.	Plačiau	pasidomėjęs	
neįgaliųjų	socialinės	integracijos	vykdoma	programa,	Vaidas	
atvyko	į	VRC	Kauno	skyrių	dalyvauti	profesinės	reabilitacijos	
programoje	ir	pasirinko	verslo	organizatoriaus	modulinę	profesi-
nio	mokymo	programą.	Baigiantis	mokymosi	programai,	Vaidui	
buvo	pasiūlyta	įsidarbinti	vadybininku	UAB	„Remonto	centras“.	
Vaikinui	patiko	siūlomas	darbo	pobūdis,	sąlygos	bei	kolekty-
vas.	Įmonės	vadovas	įvertino	Vaido	įgytas	žinias,	asmenines	
savybes,	todėl,	pasibaigus	mokymams,	pasiūlė	užimti	tiekimo	
vadybininko	pareigas.	Darbdavys	džiaugiasi	nauju	pareigingu	
darbuotoju.
	 Ne	mažiau	įdomi	ir	paraplegiko	Tomo	istorija.	Tomas	
atvyko	į	profesinės	reabilitacijos	programą	Kauno	skyriuje	juve-
lyro	kvalifikacijos	įgyti.	Juvelyrikos	mokytojas	vyriškį	apibūdino	
kaip	kūrybingą	ir	darbščią	asmenybę,	turinčią	puikų	humoro	
jausmą.	Vieni	iš	mokymosi	metu	pagamintų	Tomo	juvelyrinių	
dirbinių	buvo	melchiorinis	žiedas	ir	segė,	puošti	žalvarinėmis	
detalėmis	bei	pirito	akmenimis.	Baigęs	juvelyro	mokymo	pro-
gramą	ir	įgijęs	juvelyro	kvalifikaciją,	Tomas	įsidarbino	UAB	
„Gemimex“	gintaro	šlifuotuoju.	Vyriškis	teigiamai	atsiliepia	apie	
savo	darbovietę	ir	draugišką	kolektyvą.	Darbdavys	taip	pat	giria	
Tomą	už	darbštumą	bei	atsakomybę.	
 Edita	ŠATIENĖ.	Pridursiu,	kad	Valakupių	reabilitacijos	
centro	įdarbinimo	vadybininkai	nuolat	palaiko	kontaktą	tiek	su	
įsidarbinusiais	asmenimis,	tiek	su	įmone.	Yra	asmenų,	kurie	
sėkmingai	dirba	įmonėje	kelerius	metus,	yra	ir	tokių,	kurie	turėjo	
nutraukti	darbinę	veiklą	dėl	pablogėjusios	sveikatos,	dalis	išvyko	
į	užsienį,	kiti	tęsia	studijas	kolegijose,	universitetuose.
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Prie medžio apdirbimo staklių iš paprastos medžio pliauskos 
gali gimti mažutis stebuklas
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	 Na,	o	ką	veikia	likusieji	20	procentų	jūsų	klientų,	
kuriems	nepavyksta	įsidarbinti?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Neįsidarbinimo	priežastys	
gana	įvairios.	Viena	iš	pagrindinių	ir	dažniausiai	pasitaikan-
čių,	kad	nesutampa	kliento	norimas	ir	darbo	rinkoje	siūlomas	
darbo	užmokestis.	Kitos	priežastys,	kaip	jau	minėjo	direk-
torė,	tai	neįgaliųjų	sveikatos	problemos,	taip	pat	asmenims	su	
judėjimo	negalia	ar	silpnaregiams	nepritaikytos	darbo	vietos.	
Nemažai	žmonių	emigruoja	į	kitas	šalis.	Asmenys,	kurie	po	
profesinės	reabilitacijos	tęsia	mokslus	toliau,	įstoja	į	aukštą-
sias	mokyklas,	į	įdarbintųjų	sąrašus	taip	pat	nepatenka.
 Edita	ŠATIENĖ.	Neįgaliesiems,	baigusiems	pro-
fesinės	reabilitacijos	programą	ir	neįsidarbinusiems,	VRC	
specialistai	vienerius	metus	po	baigimo	tęsia	darbo	paiešką	
ir	šios	pastangos,	kurios,	beje,	nėra	finansuojamos,	neretai	
baigiasi	sėkme.	

	 Kokias	profesijas	siūlote	įgyti?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Pačias	įvairiausias.	Kitaip	
tariant,	nuo	apskaitininko	iki	virėjo	ar	juvelyro.	Iš	viso	neįga-
lieji	gali	dalyvauti	dvidešimt	penkiose	programose.	Plačiau	
apie	tai	galima	pasiskaityti	puslapyje	www.reabilitacija.lt.
	 Mūsų	skyriuje	populiariausios	su	informacinėmis	
technologijomis	susijusios	profesijos,	taip	pat	apskaitinin-
ko-buhalterio,	staliaus,	biuro	administratoriaus,	juvelyro,	
meninių	gaminių	iš	odos	gamintojo	ir	kitos	profesijos.

	 Ar	patys	turite	visą	reikalingą	įrangą	apmoky-
mams	ar	neįgaliuosius	kažkur	siunčiate?	Juk,	sakykime,	
staliaus	amatui	įgyti	reikia	staklių,	juvelyrui	–	dar	kitokių	
priemonių...

akTUaLU
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 Edita	ŠATIENĖ.	VRC	centro	mokymo	klasės	aprū-
pintos	naujausia	įranga	ir	technologijomis	–	reguliuojamo	
aukščio	elektriniais	kompiuteriniais	stalais,	stacionariais	ir	
nešiojamais	kompiuteriais,	nepertraukiamos	srovės	šaltiniais,	
spausdintuvais,	skeneriais,	kopijavimo	aparatais,	dokumentų	
laminavimo	aparatais,	skaičiuotuvais	ir	t.t.
	 Juvelyrikos	dirbtuvėse	yra	visa,	ko	reikia	–	juvelyrikos	
stalai,	mufelinė	krosnelė,	tekinimo	staklės,	traukos	spinta,	val-
cai	su	stovu,	stūmoklinis	žiedų	platinimo	prietaisas,	poliravimo	
mašina,	elektriniai	grąžtai,	vienbūgnis	poliravimo	įrengimas,	
ultragarsinė	plovimo	krosnelė,	degikliai,	mikrovarikliai,	filerių	
komplektai,	kalinėjimo	rinkiniai,	karščiui	atsparūs	stikliniai	
indai	ir	kiti	įrankiai	bei	įrengimai.	
	 Medžio	dirbtuvėse	netrūksta	reguliuojamo	aukščio	darbas-
talių,	stelažų,	yra	obliavimo,	juostinio	šlifavimo,	pjovimo,	teki-
nimo	staklės,	siaurapjūkliai,	frezinis	ir	elektrinis	šlifuokliai,	aku-
muliatoriniai	gręžtuvai,	kaltų	drožybos	rinkiniai	ir	kita	įranga.
	 Siuvimo	dirbtuvėse	turime	siuvimo	mašinų,	pritaikytų	
siūti	tiek	rankiniu	valdymu,	tiek	kojiniu.	Vienos	mašinos	elek-
trinės,	kitos	paprastos.	Taip	pat	yra	siuvimo	apmėtymo	mašina	
(overlokas),	buitinė	siuvimo	mašina,	lyginimo	stalas	su	garo	
generatoriumi,	kita	įranga.
 
	 Kiek	neįgaliųjų	vienu	metu	mokosi	profesijos?	Ar	
sudaromos	grupės,	ar	mokymai	teikiami	individualiai?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Mokymai	vyksta	indivi-
dualiai,	pritaikytose	teorinio	ir	praktinio	mokymo	klasėse	bei	
dirbtuvėse.	Vienu	metu	Kauno	skyriuje	profesinės	reabilitacijos	
paslaugas	gali	gauti	per	50	neįgaliųjų.	Atvėrus	duris	didžiajam	
pastatui,	šias	paslaugas	galima	bus	suteikti	šimtui	ir	daugiau	
neįgaliųjų	vienu	metu.

akTUaLU
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	 Dabar	Kauno	skyriuje	profesinės	reabilitacijos	paslau-
gas	teikia	per	20	aukštos	kvalifikacijos	specialistų	–	tai	profe-
sijos	mokytojai,	kineziterapeutai,	ergoterapeutai,	psichologai,	
socialiniai	darbuotojai,	įdarbinimo	vadybininkai.	Daugiadis-
ciplininės	specialistų	komandos	dėka	tinkamai	ir	kokybiškai	
įvertinamas	bei	 atkuriamas	 asmens	 funkcinis	 pajėgumas,	
psichosocialiniai	gebėjimai,	profesiniai	gebėjimai,	siekiant	
sėkmingai	įdarbinti	neįgalų	asmenį	į	jo	gebėjimus	atitinkančią	
darbo	vietą.	

	 Iš	kokių	lėšų	finansuojama	ši	programa?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	2012	metais	buvo	vykdomas	
Europos	Sąjungos	finansuojamas	projektas	„Parama	neįgalie-
siems“,	o	nuo	šių	metų	vidurio	profesinė	reabilitacija	finansuo-
jama	iš	valstybės	biudžeto	lėšų.	

	 Minėjote,	jog	klientams	teikiamos	apgyvendinimo	ir	
maitinimo	paslaugos...
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Šiuo	metu,	 iki	didžiojo	
pastato	atidarymo,	kur	bus	teikiamos	maitinimo	bei	apgyvendi-
nimo	paslaugos	profesinės	reabilitacijos	dalyviams,	maitinimo	
paslaugos	teikiamos	kitose	viešojo	maitinimo	įstaigose,	į	kurias	
VRC	Kauno	skyriaus	klientai	pietauti	vežami	mūsų	transportu.	
Žmonės	apgyvendinami	šias	paslaugas	teikiančiose	įstaigose,	
atitinkančiose	paslaugoms	teikti	keliamus	reikalavimus.

	 Kaip	įvertinami	asmens	profesiniai	gebėjimai,	kaip	
jis	orientuojamas	profesiškai?
 Edita	ŠATIENĖ.	Profesinių	gebėjimų	įvertinimas	atlie-
kamas	taikant	standartizuotas	metodikas	ir	metodus,	kurie	jau	
daugelį	metų	praktikuojami	Europos	šalyse	bei	JAV.	Atlikus	šį	

akTUaLU
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Valakupių reabilitacijos centro Kauno skyriaus klientų sukurti darbai
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įvertinimą,	profesinės	reabilitacijos	specialistų	komanda	paren-
gia	rekomendacijas	dėl	asmens	galimybių,	prarastų	profesinių	
gebėjimų	atkūrimo	ar	nepakankamai	išlavintų	tobulinimo	ir	
naujų	išugdymo,	taip	pat	dėl	darbo	vietos	pritaikymo,	jei	tik	yra	
toks	poreikis.
	 Įdarbinimo	vadybininkai	konsultuoja	neįgaliuosius	apie	
darbo	rinkos	poreikį	atitinkamoms	profesijoms	bei	apie	esamas	
galimybes	įgyti	naują	profesiją.	
	 Šiame	etape	sudaroma	individuali	profesinės	reabilita-
cijos	programa,	kurioje	numatomos	profesinio	orientavimo	bei	
konsultavimo	paslaugos,	profesinių	gebėjimų	atstatymo	ar	naujų	
išugdymo	paslaugos	bei	pagalba	įsidarbinant.
	 Profesinio	orientavimo	ir	konsultavimo	etape	specialis-
tai	atlieka	motyvacijos	dirbti	ar	mokytis	bei	asmeninių	savybių,	
būtinų	konkrečiai	profesijai,	analizę.	Aktyviai	dalyvaujant	ne- 
įgaliajam,	sudaromos	galimybės	išbandyti	pasirinktą	profesiją,	
imituoti	realų	darbą	dirbtuvėse	ir	tokiu	būdu	didinti	motyvaciją	
mokytis	konkrečios	profesijos.	Teikiant	profesinio	orientavimo	
ir	konsultavimo	paslaugas,	neįgalieji	konsultuojami	profesinio	
kryptingumo	bei	tinkamumo	klausimais,	specialistų	pagalba	
sudaromas	jų	profesinės	karjeros	planas.

	 Kaip	neįgaliesiems	padedama	įsidarbinti?	Gal	yra	
kažkokios	sutartys,	susitarimai	su	verslo	atstovais,	sociali-
nėmis	įmonėmis?	
 Edita	ŠATIENĖ.	VšĮ	Valakupių	reabilitacijos	cent- 
ras	nuolatos	bendradarbiauja	ne	tik	su	verslo	atstovais,	kitaip	
tariant,	 darbdaviais	–	UAB	„Kadoro	konsultacijos“,	UAB	
„Litovski	kurjer“,	UAB	„Verslo	bitė“,	UAB	„Majoris	ir	partne-
riai“,	UAB	„Socialinių	projektų	centras“,	Lyderio	akademija,	

akTUaLU
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Neįgaliųjų	verslo	plėtotės	centras,	VšĮ	amatų	ir	menų	centras	
„Nauja	Sirena“,	UAB	„Gemimex“,	UAB	„Remonto	centras“,	
UAB	„Age	systems“,	UAB	„Valdega“,	UAB	„Minvija“	ir	kt.,	su	
kuriais	pasirašomos	bendradarbiavimo	sutartys,	tačiau	taip	pat	
intensyviai	bendrauja	su	nevyriausybinėmis	neįgaliųjų	interesus	
atstovaujančiomis	organizacijomis,	mokslo	ir	švietimo	įstaigo-
mis,	kitomis	profesinės	ir	medicininės	reabilitacijos	paslaugas	
teikiančiomis	institucijomis,	turi	partnerių	įvairiose	užsienio	
šalyse.

	 Ar	jaučiate	verslo	įmonių	susidomėjimą	apmokytais	
asmenimis?
 Edita	ŠATIENĖ.	Lietuvoje	sėkmingai	įgyvendinama	
neįgaliųjų	socialinės	integracijos	politika,	vis	augantys	neįga-
liųjų,	baigusių	profesinės	reabilitacijos	programą,	įsidarbinimo	
rezultatai,	nuolat	gerėjanti	profesinės	reabilitacijos	paslaugų	
teikimo	kokybė,	sėkmingai	besivystantis	bendradarbiavimas	
su	darbdaviais,	nuolatinis	visuomenės	švietimas	teikiant	infor-
maciją	apie	gerąją	patirtį	neįgaliųjų	įdarbinimo	srityje	didina	
darbdavių	bei	verslo	socialinę	atsakomybę	bei	pasitikėjimą	ne- 
įgaliaisiais	darbo	rinkos	dalyviais.	Kasmet	vis	daugiau	darbdavių	
„atsisuka“	į	neįgalų	žmogų	ir	vis	dažniau	kreipiasi	dėl	galimybės	
įdarbinti	savo	įmonėje	neįgalius	asmenis,	baigusius	profesinės	
reabilitacijos	programą.	Šiuos	pokyčius	sąlygojo	ir	nuoseklus	
bei	nepailstantis	profesinės	reabilitacijos	specialistų	darbas	–	
tiek	tobulinant	profesinės	reabilitacijos	paslaugas,	tiek	ir	plėto-
jant	bendradarbiavimo	ryšius	su	darbdaviais,	verslo	atstovais.	
Svarbiausia	–	parengti	kvalifikuotą	bei	motyvuotą	darbuotoją,	
atitinkantį	darbdavio	bei	darbo	vietos	reikalavimus.	O	pasiekti	
įdarbinimo	rodikliai	liudija,	kad	einama	teisinga	linkme.
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	 Kokius	žingsnius	turėtų	atlikti	neįgalusis,	kokius	
dokumentus	jis	turėtų	pateikti,	kad	„pakliūtų“	į	Kauno	
profesinės	reabilitacijos	centrą?
 Vilma	STANKEVIČIŪTĖ.	Kauno	apskrityje	gyve-
nantys	neįgalieji,	kuriems	nustatytas	0–45	proc.	darbingumo	
lygis,	norintys	dalyvauti	profesinės	reabilitacijos	programoje,	
turi	kreiptis	į	Kauno	teritorinę	darbo	biržą	ar	jos	skyrius	pagal	
gyvenamąją	vietą.
	 Neįgalieji,	kuriems	darbingumo	lygis	nustatomas	pirmą	
kartą,	prašymą	dalyvauti	profesinės	reabilitacijos	programoje	
gali	pateikti	darbingumo	lygio	nustatymo	metu	Neįgalumo	ir	
darbingumo	lygio	nustatymo	tarnybos	teritoriniame	skyriuje	
pagal	gyvenamąją	vietą.	
 
	 O	kur	profesijas	įgyti	turintiems	kitokį	darbingumo	
procentą?
 Edita	ŠATIENĖ.	Asmenys,	turintys	lengvą	neįgalumo	
lygį	arba	tie,	kurių	neįgalumas	yra	50–55	proc.,	siunčiami	į	for-
maliojo	ir	neformaliojo	profesinio	mokymo	programas.	Plačiau	
apie	tai	galima	sužinoti	tinklalapyje	www.ldb.lt.

	 Dėkoju	už	atsakymus.

Interneto ir Valakupių reabilitacijos centro 
Kauno skyriaus nuotraukos



19

Dvejas  duris 
Kėdainiuose 
pravėrus

 Loreta	CIKAITĖ

Socialinės paramos skyriuje 
į gyvenimą žvelgiama be 

rožinių akinių 

Nemaloni statistika

	 Medikas	pasakytų,	kad	šiandien	opiausia	gyvenimo	sritis	–	 
medicina,	mokytojas	teigtų,	jog	nėra	svarbesnio	rūpesčio,	kaip	
jaunosios	kartos	lavinimas,	rašytojas	ar	koks	kitas	menininkas	
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įtikinėtų,	kad	be	kultūros	vystymo	mes	tikrai	pražūsime...	O	kaip	
nūdienos	situaciją	vertina	Kėdainių	rajono	Socialinės	paramos	
skyriaus	vedėja	Jūratė	Blinstrubaitė?
	 Pasak	specialistės,	Kėdainiuose	padėtis	–	kaip	visoje	Lie-
tuvoje:	socialiai	remtinų	žmonių	nuolatos	daugėja.	Nuo	2008-ųjų	
metų,	kai	Lietuvą	ištiko	ekonominė	krizė,	skaičiai	tapo	ypač	bau-
ginantys.	Tačiau	natūraliai	kyla	klausimas,	ar	tikrai	visi	pašalpų	
gavėjai	papuolė	į	skurdo	spąstus	ir	negali	iš	jų	išsilaisvinti.	O	
gal	prisidengiant	krize	nieko	neveikti	tapo	kai	kurių	tautiečių	
gyvenimo	būdu?	Gal	patogiau	visai	nieko	nedaryti,	nesistengti,	
neieškoti	būdų,	kaip	išsisukus	iš	keblios	padėties?
	 „Tą	išsiaiškinti	buvo	viena	iš	pagrindinių	ir,	drįsčiau	
teigti,	tikrai	ne	iš	lengvųjų	mūsų	skyriaus	užduočių,	–	patikino	
vedėja	ir	pridūrė	nesutinkanti	su	požiūriu,	jog	Lietuvoje	sociali-
nes	pašalpas	gauna	tik	veltėdžiai:	–	Gal	didžiuosiuose	miestuose	
situacija	ir	kitokia,	bet	Kėdainiai	–	kaimiška	savivaldybė,	mes	
labiau	vieni	kitus	matome	ir	pažįstame.“

Demografijos pokyčiai

	 Pasak	Jūratės	Blinstrubaitės,	kur	kas	didesnė	rajono	bėda	–	 
jaunimo	emigracija.	Anksčiau	viena	skaudžiausių	problemų	buvo	
tėvų	paliekami	vaikai,	o	šiandien	pavojaus	varpais	jau	tenka	
skambinti	dėl	to,	kad	vaikai	nejaučia	pareigos	pasirūpinti	savo	
nusenusiais	tėvais.	Todėl	tokia	svarbi	tampa	lankomoji	socialinė	
priežiūra	namuose.	
	 „Pas	mus	lankomosios	priežiūros	pirmenybė	visada	tei-
kiama	vienišiems,	neturintiems	vaikų,	negalintiems	savimi	pasi-
rūpinti	žmonėms,	–	sakė	specialistė.	–	Tarkime,	kad	paslaugos	
prašo	garbaus	amžiaus	moteris,	turinti	tris	vaikus,	ir	močiutė,	
slauganti	sunkia	onkologine	liga	sergančią	dukrą...	Šiuo	atveju	
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socialinis	darbuotojas	skubės	pas	močiutę,	kuri,	jau	pati	rei-
kalinga	pagalbos,	dar	ir	dukra	privalo	rūpintis.	Aš	suprantu,	
jog	senyvo	amžiaus	žmonės	neturi	sveikatos,	gerbiu	jų	amžių.	
Tačiau	prioritetas	visada	išliks	tas	pats	–	pagalba	tam,	kam	ji	
reikalingiausia.“	
	 Pridursime,	jog	Kėdainiuose	gauti	lankomosios	priežiū-
ros	paslaugas	turi	teisę	visi	jų	reikalingi	asmenys,	tačiau	gali	
tekti	palūkėti	eilėje,	nes	poreikis	auga	didėjančia	progresija.	
Tą,	kaip	jau	minėta,	lemia	tiek	didžiulė	darbingo	amžiaus	žmo-
nių	emigracija,	tiek	ir	ilgaamžių	(sulaukiančių	80	ir	daugiau	
metų)	gausėjimas.	Visuomenė	senėja,	o	jaunimui,	išvykusiam	
dirbti	į	užsienį,	atrodo,	kad	jų	tėvų	gerove	privalo	pasirūpinti	
valstybė.	
	 „Gaila,	kad	jaunieji	emigrantai	nesuvokia,	jog	nėra	skir-
tumo,	kur	tu	dirbi	–	Dubline	ar	Balbieriškyje,	tėvai	tau	vis	viena	

Jūratė Blinstrubaitė 
įsitikinusi: 
“Pirmiausiai turime 
padėti žmogui 
išgyventi, atstatyti jo 
jėgas ir įgūdžius, o 
tik paskui rūpintis, 
kaip šokti ir 
dainuoti...”
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turi	rūpėti,	–	teigė	J.	Blinstrubaitė	ir	pridūrė,	tokių	žmonių	dažnai	
paklausianti,	gal	jie	augę	vaikų	namuose?	

Biurokratizmo lenktynės

	 Pasak	vedėjos,	tikrai	geras	sprendimas	–	nevyriausybinių	
organizacijų	teikiamų	projektų	vertinimą	bei	finansavimą	per-
duoti	savivaldybių	žinion.	Moteriai	teko	būti	projektų	vertintoja,	
kuomet	projektai	suplaukdavo	į	Neįgaliųjų	reikalų	departamentą	
iš	visos	Lietuvos.	Norint	įvertinti	sąžiningai,	teisingai,	ar	lėšos	
bus	nukreiptos	teisinga	linkme,	reikia	žinoti	to	rajono	problemas,	
situaciją,	o	gyvenant	Kėdainiuose	ir	vertinant,	tarkim,	kad	ir	
Šilalės	projektus,	vargu	ar	galima	spręsti	objektyviai,	nes	tikrai	
sunku	įsigilinti	į	kito	rajono	problemas.	
	 Kėdainiuose	projektų	vertinimams	sudaryta	įvairių	sričių	
specialistų	komisija,	galinti	kompetentingai	spręsti	reikalus.	
	 „Vietoje	geriau	matome,	kokios	problemos,	koks	veiklų	
poreikis.	Gerai	žinome	organizacijų,	teikiančių	projektus,	darbus.	
Tačiau,	neslėpsiu,	stebina	augantis	neįgaliųjų	organizacijų	biu-
rokratinis	aparatas.	Sako,	jog	valstybinių	įstaigų	biurokratizmas	
nepakeliamas,	tačiau,	kai	pažvelgi	į	nevyriausybines	organizaci-
jas,	belieka	tik	stebėtis	–	nevyriausybinių	organizacijų	biurokra-
tizmas	jau	lenktyniauja	su	valstybiniu,“	–	sakė	pašnekovė.	

Dainos ir šokiai palauks

	 Kėdainių	neįgaliųjų	organizacijos	kas	metai	pateikia	
maždaug	šešis	–	septynis	projektus.	Rajono	socialinės	paramos	
skyriaus	vedėja	Jūratė	Blinstrubaitė	įsitikinusi,	kad	vertinant	
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paraiškas,	prioritetas	gali	būti	vienintelis	–	paslaugos	turi	būti	
nukreipiamos	į	žmogaus	savarankiškumo	palaikymą,	įgūdžių	
atstatymą	ir	užimtumą.	
	 „Pirmiausiai	turime	padėti	žmogui	išgyventi,	atstatyti	jo	
jėgas	ir	įgūdžius,	o	tik	paskui	rūpintis,	kaip	šokti	ir	dainuoti,“	–	
teigė	specialistė.	
	 Ji	anaiptol	nepaneigė,	kad	meninė	veikla	žmogui	labai	
svarbi.	Kėdainių	organizacijose	meninių	įgūdžių	formavimui	
skiriamas	tikrai	didelis	dėmesys.	
	 „Tačiau	jokiu	būdu	nesutinku	su	prašymais	įsigyti	naują	
kompiuterinę	ar	skaitmeninę	fotografavimo	techniką,	–	patikino	
vedėja	ir	patikslino:	–	Puiki	bazė	sukurta	Kėdainių	bendruome-
nės	centre,	ja	gali	naudotis	visos	nevyriausybinės	organizacijos.	
Gal	ateis	geresni	laikai	ir	bus	galima	atnaujinti	turimą	bazę	nevy-
riausybinėse	organizacijose,	tačiau	šiandien	visas	dėmesys	turi	
būti	konkrečiai	pagalbai.“
	 Kai	vedėjos	paklausiau,	ar	Kėdainiai	patrauklūs	neįga-
liesiems	su	baltąja	lazdele	ar	judantiems	vežimėliu,	moteris	tik	
šyptelėjo:	„Kol	nedirbau	socialinio	darbo,	Kėdainiuose	man	viskas	
atrodė	gražu,	be	priekaištų.	Tačiau	šiandien	jau	puikiai	matau,	kas	
pritaikyta	neįgaliajam	ar	motinoms,	auginančioms	mažus	vaikus,	o	
ko	dar	trūksta,	kur	yra	įvažos,	kur	–	ne,	kaip	valomos	gatvės	ir	šali-
gatviai	žiemą,	ar	žmonės	gali	laisvai	judėti,	ar	yra	suvaržyti...“
	 Specialistė	patikino,	jog	mieste	esama	teigiamų	poslin-
kių	–	daugelį	įstaigų	ir	prekybviečių	puošia	įvažos,	esama	tam	
tikrų	žymų	akliesiems.	Tačiau	taip	yra	tikrai	ne	visur.	Vis	dėlto	
J.	Blinstrubaitė	situacijos	nedramatizuoja:	„Visados	sakau:	jeigu	
savininkui	nereikia,	kad	mes	pas	jį	eitume,	tai	ir	neikime.	Eikime	
ten,	kur	mūsų	laukia.“
	 O	labiausiai	neįgaliųjų,	tačiau	ir	mūsų,	„Bičiulio“	kūry-
binės	grupės,	žinoma,	laukia...
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...Kėdainių bendruomenės 
socialiniame centre, kuris 

švenčia penktąjį gimtadienį 

Svarbiausia – „nesužvaigždėti“

	 Kėdainiuose	netrūksta	žmonių,	kuriems	Lukšio	16-uoju	
numeriu	 pažymėtas	 pastatas	 jau	 senokai	 tapo	 antraisiais	
namais.	Skirtumas	tik	tas,	jog	pirmuosiuose	namuose	visko,	
kaip	žmonės	sako,	būna	–	ir	šilto,	ir	šalto,	o	centre	kiekvienas	
laukiamas,	vertinamas,	mylimas,	sulaukia	išskirtinio	dėmesio	
ir	paramos.	

	 „Mūsų	darbe	svarbiausia	nebūti	
abejingu	ir	mylėti	kiekvieną	žmo- 
gų,“	–	teigia	įstaigos	direktorė	Rūta	
Kaupienė.
	 Ilgėliau	pabendravusi	suprantu,	
kad	šie	vadovės	žodžiai	nėra	tik	gerai	
išmokta	deklaratyvi	frazė.	
	 Pasak	R.	Kaupienės,	ši	bendruo-
menės	socialinė	institucija	 išaugo	iš	
dar	1996	metais	įsteigto	Invalidų	rea-
bilitacijos	centro.	Pradžioje	čia	dirbo	
11	žmonių,	o	prieš	penkerius	metus,	
persikėlus	į	naujas	patalpas	ir	pradėjus	
vykdyti	žymiai	daugiau	socialinio	darbo	
funkcijų,	darbuotojų	pagausėjo	iki	septy-
niasdešimties.	Dvidešimt	bendruomenės	
centre	dirbančių	specialistų	turi	negalią.	

Rūta Kaupienė teigia, kad 
Kėdainiuose socialinės paslau-
gos visiems prieinamos, o jų 
asortimentas – tiek centre, tiek 
ir kliento namuose – platus



25

sociaLiNis daRBas

	 Centras	teikia	socialinę,	reabilitacinę,	kultūrinę,	švietė-
jišką,	informacinę	pagalbą	bei	paslaugas	neįgaliesiems	ir	socia-
liai	remtiniems	asmenims	bei	socialinės	rizikos	šeimoms.	
	 „Išplėtotos,	visiems	prieinamos	mūsų	socialinės	paslau-
gos,	platus	jų	asortimentas	–	tiek	centre,	tiek	ir	kliento	namuose,“	–	 
patikino	direktorė.	
	 Teikiamų	paslaugų	sąrašas	iš	tiesų	didžiulis:	centras	
organizuoja	ir	aprūpina	Kėdainių	rajono	teritorijoje	gyvenančius	
žmones	techninės	pagalbos	priemonėmis;	padeda	neįgaliems	
bei	pensinio	amžiaus	asmenims	reabilituotis	po	medicininio	
gydymo;	sudaro	sąlygas	naudotis	vertėjo	(gestų)	ar	psichologo	
paslaugomis;	konsultuoja	nevyriausybines	organizacijas;	kartu	
su	seniūnijomis	organizuoja	ir	koordinuoja	nemokamą	maiti-
nimą	sausu	daviniu;	sudaro	sąlygas	asmenims	mokytis	Brailio	
rašto;	aprūpina	neįgaliuosius,	senatvės	pensininkus,	skurs-
tančius	bendruomenės	narius	labdaros	daiktais,	drabužiais,	
avalyne;	laikinai	apgyvendina	asmenis,	grįžusius	iš	įkalinimo,	
socialinės	ir	psichologinės	reabilitacijos	įstaigų,	o	neturin-
tiems	nuolatinės	gyvenamosios	vietos	ar	laikinai	negalintiems	
ja	naudotis	padeda	išspręsti	socialines	problemas;	teikia	dušo	
paslaugą	Šėtos	g.	91	bendrabučio	namo	gyventojams;	priima	
dokumentus	dėl	antrojo	laipsnio	valstybinių	pensijų	skyrimo	
daugiavaikėms	motinoms;	teikia	informavimo,	laisvalaikio	
organizavimo	ir	kitas	paslaugas	neįgaliems	žmonėms,	sudaro	
sąlygas	jiems	realizuoti	savo	gebėjimus;	integruoja	žmones,	
sergančius	priklausomybės	ligomis,	į	sveikųjų	visuomenę;	
bendradarbiauja	su	sveikatos	priežiūros,	švietimo,	kultūros	bei	
kitomis	institucijomis;	teikia	socialinės	rizikos	šeimoms	bei	
asmenims	socialines	paslaugas.
	 Trumpai	drūtai	tariant,	darbas	rūksta	kaip	iš	pypkės.	
Nuo	susikūrimo	pradžios	įstaigai	vadovaujanti	Rūta	Kaupienė,	
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labai	vitališka	asmenybė,	gyvybingumu	ir	energija	užkrečia	
aplinkinius,	sugeba	kiekviename	įžvelgti	tik	tai,	kas	geriausia,	
kiekvieną	nukreipia	tinkama	linkme.
	 „Svarbiausia	–	„nesužvaigždėti“,	–	įsitikinusi	mote-
ris.	–	Pareigybė	neturi	apsukti	galvos.	Be	to,	turiu	nepaprastai	
gerą	kolektyvą,	tikriausiai	patį	geriausią	Lietuvoje.	Pas	mus	
nėra	abejingų,	visi	„degte	dega“,	o	tai	–	geriausias	darbuotojo	
bruožas.“	
	 R.	Kaupienė	į	darbą	tikrai	nekaukši	aukštakulniais,	nes	jai	
tenka	būti	ne	vien	tik	direktore,	sėdinčia	prie	patogaus	stalo.
	 „Skambutis	–	ir	jau	privalu	lėkti	į	karščiausią	tašką.	O	
kai	prireikia,	pabūnu	žmogui	ir	už	mamą,	ir	už	močiutę,	o	jau	
psichologe	ar	pedagoge	tenka	„pavirsti“	kasdien	po	keliolika	
kartų,“	–	kasdienybės	rūpesčiais	dalijosi	ponia	Rūta.	

Socialinės 
paslaugos 

neįgaliesiems 

	 Pasak,	Lijanos	Kaštalja-
nienės,	Kėdainių	bendruomenės	
socialinio	centro	Socialinių	pa- 
slaugų	neįgaliesiems	padalinio	
vadovės,	 jos	 komandoje	 dirba	
17	socialinių	darbuotojų	bei	 jų	
padėjėjų.	 Estetiškai	 papuoštos	
erdvės	–	tai	užimtumo	būreliuose	
kuriančių	žmonių	darbai.
	 „Teikiame	neįgaliesiems	ir	
pensinio	amžiaus	asmenims	koky-

Lijaną Kaštaljanienę labiausiai 
džiugina žmonių emocijos, 
kurias jie patiria kurdami ir 
bendraudami
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Viršuje – Eugenijus Brazauskas, kuris jau ne vienerius metus lanko 
bendruomenės socialinį centrą ir dalyvauja dienos užimtumo veikloje; 
apačioje - neseniai centrą atradęs Svajūnas Sadauskas su socialine 
darbuotoja Jolita Miliškiene
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biškas	bendrąsias	ir	specialiąsias	socialines	paslaugas,	kuriame	
saugią	 ir	 estetišką	 aplinką,	mažinančią	neįgaliųjų	 atskirtį,	
gerinančią	gyvenimo	kokybę.	Organizuoti	klientų	turiningą	
laisvalaikį,	poilsį,	užimtumą,	skatinti	kūrybines	galias,	sudaryti	
sąlygas	meninei	saviraiškai,	darbinei	veiklai,	stiprinti	ir	ugdyti	
įgūdžius	–	tai	mūsų	padalinio	rūpestis,“	–	sakė	ponia	Lijana.	
	 Specialistę	labiausiai	džiugina	žmonių	emocijos,	kurias	
jie	patiria	kurdami,	bendraudami.	
	 „Esame	įsikūrę	po	vienu	stogu	su	Lietuvos	kurčiųjų	draugi-
jos,	Lietuvos	aklųjų	ir	silpnaregių	asociacijos	Kėdainių	skyriais,	taip	
pat	su	Kėdainių	rajono	paraplegikų	asociacija,	–	pasakojo	padalinio	
vadovė	ir	džiaugėsi,	kad	visi	glaudžiai	bendradarbiauja.	–	Gyve-
name	kaip	viena	didelė	šeima:	kartu	švenčiame	valstybės	šventes,	
gimtadienius,	kartu	darbuojamės	ir	mokomės	vieni	iš	kitų.“	
	 Pasak	L.	Kaštaljanienės,	labai	populiarus	amatų	būrelis,	
kuriam	vadovauja	Milda	Verkauskienė.	Jį	mielai	lanko	Sutriku-
sio	intelekto	žmonių	globos	bendrijos	„Kėdainių	Viltis“	žmonės,	
ateina	ir	vyresnio	amžiaus	miestelėnų.	Taip	pat	labai	stipri	teatro	
grupė	–	meno	vadovei	Gražinai	Lapėnienei	vadovaujant,	sukurti	
jau	šeši	muzikiniai	spektakliai.	
	 Kadangi	padalinyje	gera	atmosfera,	čia	net	ir	naujokai	
lengvai	adaptuojasi.	Tą	patvirtino	Svajūnas	Sadauskas,	centre	
pradėjęs	lankytis	ne	taip	seniai.
	 „Labai	gabus	vyriškis,	jo	dirbiniai	itin	meniški,	–	pristatė	
Svajūną	vadovė,	o	tuo	pačiu	pasiguodė,	jog	nėra	paprasta	gauti	
odos,	kitų	rankdarbiams	reikalingų	medžiagų.	Lėšos	medžiagoms	
įsigyti	skiriamos	nedidelės.	Kad	ne	mecenatai,	tikrai	nebūtų	iš	
ko	kurti	gražius	darbelius.	Gelbsti	Kėdainiuose	veikiantis	odos	
perdirbimo	cechas,	taip	pat	ir	vietos	gyventojai:	spaudoje	paskel-
bus,	jog	centrui	labai	trūksta	medžiagų	ir	tinka	viskas	–	sagos,	
medžiagų	skiautės,	siūlai	–	atsirado	žmonių,	norinčių	paremti.	
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Pagalba namuose 

	 Remiantis	 statis-
tikos	departamento	prie	
Lietuvos	 Respublikos	
Vyriausybės	 duomeni-
mis,	socialinių	paslaugų	
gavėjų	Lietuvoje	sparčiai	
daugėja.	Tarkime,	2004	
metais	 šios	 paslaugos	
tereikėjo	 9603	 asme-
nims,	o	štai	dabar	porei-
kis	 išaugo	 daugiau	 nei	
dvigubai.
	 Rūta	Žemaitienė,	
Pagalbos	namuose	padali-
nio	vadovė,	lygiai	kaip	ir	
Kėdainių	rajono	Socialinės	
paramos	skyriaus	vedėja	

Jūratė	Blinstrubaitė,	įsitikinusi,	jog	šiuos	pokyčius	lemia	pakitusi	
demografinė	situacija:	šiandien	retai	kur	rasime	šeimas,	kuriose	
kelios	kartos	gyventų	po	vienu	stogu	ir	vieni	kitiems	gelbėtų	bei	
visokeriopai	padėtų.
		 „Mūsų	misija	–	padėti	vyresnio	amžiaus	žmonėms	kuo	
ilgiau	gyventi	savuose	namuose,“	–	sakė	ponia	Rūta.	
	 Padalinyje	dirba	29	darbuotojai,	dalis	jų	–	nepilnu	krūviu,	
tačiau	šis	kolektyvas	gelbsti	155	vyresnio	amžiaus	žmonėms.
	 Rūtos	Žemaitienės	manymu,	nors	socialinėje	sistemoje	
mūsų	valstybė	pamažu	„žingsniuoja“	link	socialinės	gerovės,	
visų	norų	bei	poreikių	patenkinti	neįmanoma.	

Autorės nuotraukos

Rūta Žemaitienė apgailestauja, kad 
kol kas neįmanoma patenkinti visų 
neįgaliųjų poreikių
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 Benediktas	ŽEMAITIS

Kuklus ir ryžtingas

	 Matyti	mus	supantį	pasaulį	–	nepaprasta	dovana,	kurią	
gauname	gimdami.	Perkopęs	šešiasdešimtmetį	akivaizdžiai	paju-
tau,	koks	didelis	turtas	–	akys.	Pradėjau	vis	dažniau	prisiminti	
per	gyvenimą	sutiktus	akluosius.	Mums	sunku	įsivaizduoti,	kaip	
jaučiasi	netekusieji	regėjimo,	negalintys	gėrėtis	miškų	ir	pievų	
grožiu,	artimųjų	veidais,	saulėlydžiais,	mėnulio	skrituliu,	keliau-
jančiu	žvaigždėtu	dangumi.
	 Šį	rudenį	Monciškėse	dažnai	sutikdavau	aktorių	Darių,	
iš	labo	ryto	traukiantį	link	jūros.	Eidavo	ne	vienas	–	su	vyriškiu,	
įsikibusiu	į	jo	alkūnę.	
	 Ankstyvais	rytais	besimaudančių	Baltijoje	beveik	nebū-
davo	–	per	šaltas	vanduo,	o	ir	vėjas	nemaloniai	gūsingas.	Tačiau	
šiedu	vyrai	brisdavo	jūron	ir	maudydavosi.	Ir	dar	dainuodavo	
abu:	„Kartais	meilė	ateina	į	mūsų	širdis,	švelnus	nektaras	pačių	
pirmutinių	gėlių...“	
	 Kiekvieną	rytą	–	su	daina,	nesvarbu,	lyja	nelyja!	Tai	bent	
linksmaplaučiai...	

Pranas Pliuška: 
„Žmogaus gyvenimas 
per trumpas liūdėti...“
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	 Vėliau	susipažinome:	tas	antrasis,	vis	įsikibęs	Dariui	į	
parankę,	Pranas	Pliuška	iš	Molėtų.	Atvažiavo	į	Monciškes	daly-
vauti	forume	„Menas	žmogaus	gerovei“	ir	tapo	visos	grupės	
numylėtiniu.	Pranas	pasisakė	neįsivaizduojąs	ryto	be	mankštos,	
be	maudynės	šaltame	vandenyje.	Pasak	jo,	judėjimas	–	ne	vien	
fizinis	tobulėjimas,	bet	ir	kraujo	išjudinimas,	stiprinantis	dvasią,	
kad	mintys	taptų	lakios	ir	švarios.	
	 Pagarsėjęs	 saviveiklininkas,	mėgėjų	 teatro	vadovas	
prisipažino	(koks	paradoksas!)	nemėgstąs	būti	dėmesio	centre.	
Jam,	girdi,	daug	lengviau	kur	nors	nuošaliau	įsitaisius	klausytis	
pasaulio	garsų.	Tačiau	prireikus	jis	galįs	pasiryžti	rungtis	ir	su	
sveikaisiais	–	įvairiose	gyvenimo	srityse.

Pranas Pliuška: 
„Žmogaus gyvenimas 
per trumpas liūdėti...“

Molėtiškis Pranas 
Pliuška gyvenimo be 
humoro neįsivaizduoja
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Pelnęs pagarbą juoko 
ringe

	 Pranas	 teigia:	 „Neįsivaizduoju	 savo	 gyvenimo	 be	
humoro.	Mėgstu	klausytis	televizijos	laidų,	kuriose	juokaujama,	
šmaikštaujama	ir	pokštaujama,	jos	mane	ilgam	„pakrauna“.	Kurį	
laiką	vyriškis	buvo	pamėgęs	BTV	laidą	„Prajuokink	mane“.	
Vėliau	Pranas	susidomėjo	nauja	šios	 laidos	versija	„Juoko	
kovos“	ir	pradėjo	svajoti,	ar	nevertėtų	išbandyti	savo	humoro	
galią.	Kuo	toliau,	tuo	labiau	kirbėjo	vis	įkyresnė	mintis,	kaip	jo	
pasirodymą	sutiktų	humoro	„asai“,	šios	laidos	vertintojai	–	Asta	
Baukutė,	Vitalijus	Cololo	ir	Violeta	Mičiulienė.	Ir	kaip	manote,	
kas	nutiko?	Pranas	pradėjo	intensyviai	ruoštis	„kovai“.	Masino	
galimybė	prajuokinti	komisiją,	žiūrovus	ir	klausytojus,	tačiau	
televizija	juk	–	ne	bičiulių	būrelis,	kai	visi	leipsta	iš	juoko,	vos	
pirštą	parodžius...	
	 Pranas	ilgai	svarstė:	ar	atskleisti	komisijai	paslaptį,	kad	
yra	neregys,	ar	apsimesti	reginčiu.	Jam	labai	norėjosi,	kad	niekas	
nežinotų	apie	negalią	ir	vertintų	objektyviai	–	nedarytų	jokių	
nuolaidų.	
	 Ir	pagaliau	svajonė	išsipildė:	šiemet	kovo	mėnesį	BTV	
laidoje	„Juoko	kovos“	Pranas,	meistriškai	suvaidinęs	paties	
sukurtą	humoreską	apie	tai,	kaip	skirtingų	dalykų	mokytojai	
supranta	ir	aiškina	meilę,	sulaukė	gausių	žiūrovų	plojimų.	Stu-
diją	jis	paliko,	laimėjęs	600	litų.
	 „Tačiau	ne	tai	svarbiausia,	–	prisimena	Pranas.	–	Juk	man	
knietėjo	įrodyti,	kad	aklas	žmogus	net	pramoginėje	laidoje	gali	
būti	lygiavertis...“
	 Ir	Pranui	Pliuškai	tas	pavyko.	
	 Matyt,	todėl	Pranas	ragina	visus	„Bičiulio“	skaityto-

BŪkiM PažĮsTaMi
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jus:	„Jei	tik	kas	jaučiate,	kad	turite	gabumų,	išnaudokite	visas	
galimybes	–	atskleiskite	juos.	Taip	mes	stipriname	visą	ne- 
įgaliųjų	broliją	bei	formuojame	sveikosios	visuomenės	dalies	
požiūrį	į	mus,	kaip	orius,	vertus	ne	gailesčio,	bet	pagarbos	
žmones.	Niekas	kitas	už	mus	pačius	to	nepadarys.	Mano	nuo-
mone,	geriausias	padrąsinimas	yra	tokio	paties	likimo	žmogaus	
pavyzdys“.

Kasdieniai darbai ir 
rūpesčiai

	 Pranas	–	žmogus,	gebantis	analizuoti	savo	darbus	žvelg-
damas	iš	šalies,	o	ne	vertindamas	vienpusiškai.	Kai	iš	anksto	
viskas	numatoma	ir	kartojasi,	jis	stengiasi	savo	veiklose	atrasti	
patrauklių	ir	įdomių	dalykų.	Jis	optimistiškai	teigia:	„Pasau-
lis	 nepaprastai	 gražus,	 tik	 išmokime	 tai	 pamatyti,	 pajusti,	
atskleisti.“	
	 Pranas	vadovauja	Lietuvos	aklųjų	ir	silpnaregių	(toliau	–	 
LASS)	Molėtų	rajono	filialui.	LASS	yra	nevyriausybinė	savano-
riška	neregių	ir	silpnaregių	savipagalbos	organizacija,	burianti	
šiuos	žmones	bendrai	veiklai,	atstovaujanti	jų	interesus	ir	ginanti	
teises.	
	 Pašnekovas	siūlo	atkreipti	dėmesį	į	žodį	„savipagalbos“.	 
	 „Tai	ne	šiaip	neįgaliųjų	biurokratinė	organizacija,	–	teigia	
jis.	–	Mums,	senbuviams,	svarbus	kiekvienas	žmogus.	LASS	–	
viena	seniausių	nevyriausybinių	organizacijų	Lietuvoje,	įkurta	
1926	metais.	Per	daugiau	nei	aštuonis	dešimtmečius	ji	sukaupė	
daug	patirties,	teorinių	žinių	bei	praktinių	metodų,	kaip	reabi-
lituoti	regėjimo	netekusius	žmones,	kaip	padėti	jiems	grįžti	į	
aktyvų	gyvenimą.	LASS	turi	išsamią	savo	narių	duomenų	bazę,	
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yra	pasirengusi	 šiais	duomenimis	pasidalinti	 su	 įvairiomis	
socialinėmis	tarnybomis,	kitomis	neregių	labui	dirbančiomis	
organizacijomis.“	
	 Pasak	Prano,	pagrindinis	jo	vadovaujamo	filialo	darbo	
tikslas	–	praplėsti	neįgalaus	žmogaus	supratimą	apie	aklojo	
ir	silpnaregio	galimybių	ribas.	Juk	anaiptol	ne	iš	karto	žmo-
gus	suvokia,	ko	jam	reikia.	Vieni	išgyvena,	kad	tapo	našta	
artimiesiems	 ir	 stengdamiesi	 ją	 palengvinti	 nori	 išmokti	
patys	susitvarkyti	buityje.	Kiti	svajoja	mokytis,	 įsisavinti	
naujausias	technikos	priemones,	kurios	ypač	pagerina	bend- 
ravimą	su	pasauliu,	padeda	aktyviai	dalyvauti	bendruomenės	
gyvenime.

Veiksminga tik individuali 
pagalba

	 Pranas	dar	ir	dabar	prisimena	baimę,	kuri	jį,	neregį,	
apėmė,	pirmą	kartą	išėjusį	su	baltąja	lazdele	iš	daugiaaukščio	
namo	laiptinės.	
	 „Man	atrodė,	jog	niekada	nesurasiu	kelio	namo,	–	pri-
simena	vyras.	–	Regintieji	turi	suprasti,	kad	su	baltąja	lazdele	
aklasis	negali	vaikščioti,	kur	pakliuvo.	Vilniuje,	pavyzdžiui,	aš	
žinau	savo	maršrutą,	kuriuo	eidamas	ir	nuolatos	pasitikrinda-
mas	orientyrus,	galiu	vienas	pats	nueiti	iki	LASS	būstinės.“	
	 Aklieji	ir	silpnaregiai	dėl	savo	regėjimo	negalios	negauna	
daugelio	paslaugų,	kurios	yra	lengvai	prieinamos	gerai	matan-
tiems	žmonėms.	Prano	rūpestis	–	kiekvienam	Molėtų	filialo	
nariui,	o	ypač	naujai	paprašiusiam,	padėti	susikurti	savo	marš-
rutą,	vedantį	iki	artimiausios	parduotuvės	ar	didesnio	prekybos	
centro.	
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	 Pranas	sako:	„Aklojo	maršrutas	iki	parduotuvės,	iki	baž-
nyčios	ar	iki	poliklinikos	yra	labai	individualus	dalykas.	Juk	
nelengva	nematantį	išmokyti	atpažinti	orientyrus,	kurie	rodytų,	
kad	teisingu	keliu	einama.	Be	to,	žmogų	tenka	pamokyti,	kaip	
elgtis,	kai	nuo	triukšmo	ar	šešėlių	apsvaigsta	galva,	ką	daryti,	kai	
užkalbina	praeivis	ir	tu	staiga	prarandi	nuovoką,	nebesusigaudai,	
kur	esąs...“	
	 Dėl	to,	kad	paslaugų	teikėjams	stinga	elementarių	žinių	
ir	įgūdžių,	akliesiems	dažnai	suteikiamos	labai	prastos	kokybės	
paslaugos.	Neregiams	be	galo	sunku,	o	dažnai	net	neįmanoma	
susigaudyti	prekybos	centruose.	Jie	negali	susirasti	reikalingų	
produktų,	perskaityti	informacijos	ant	etiketės.	Neregintis	ar	silp- 

Pranas, atvykęs į tarmių bei dainų varžytuves, vykusias Pasvalio rajono 
neįgaliųjų draugijos dienos centre, pasakodamas linksmus nuotykius iš 
neįgaliųjų gyvenimo, rinko klausytojų šypsenas, juoką bei aplodismentus 
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naregis	kiekvieną	kartą	verčiamas	prašyti	aplinkinių	pagalbos,	
tampa	nuo	jų	priklausomas.	
	 Dažnai	ir	mes,	vyresnio	amžiaus	žmonės,	patiriame	
panašią	diskriminaciją,	nes	prekybininkai	privalomą	infor-
maciją	ant	produktų	pakuočių	spausdina	tokiu	smulkiu	šriftu,	
kad	 ir	 tinkamais	akiniais	besinaudodami	nepajėgiame	 jos	
perskaityti.	

Pavojinga besikeičianti fizinė 
aplinka

	 Pranas	 įtaigiai	 aiškina,	 kad	 akliesiems	 ir	 silpna-
regiams	 labai	 svarbu	 tinkamai	 pritaikyta	 fizinė	 aplinka,	
kurioje	jie	nuolatos	gyvena	ir	dirba.	Fizinė	aplinka	tiesiogiai	
įtakoja	regėjimo	negalią	turinčio	žmogaus	mobilumą	ir	sava- 
rankiškumą.	
	 „Įsivaizduokite,	kas	atsitinka,	–	sako	vyriškis,	–	kai	
remontininkai	aklajam	 įprastame	maršrute	blogai	uždaro	
kanalizacijos	šulinį	arba	įrengia	naują	reklaminį	skydą,	kuris	
išsikiša	virš	tako	žmogaus	veido	lygyje.	Tuomet	savaran-
kiška	kelionė	su	baltąja	lazdele	baigiasi	nelaime.	Neregiui	
blogai	 tvarkoma	 aplinka	daugelį	 kartų	 pavojingesnė	nei	
sveikajam.“	
	 Vaikščiodamas	 taku	nuo	Monciškių	 iki	Šventosios	
atkreipiau	dėmesį,	jog	kelio	ženklai	čia	įrengti	pėsčiajam	pavo-
jingame	aukštyje.	Neapsižiūrėjęs	gali	labai	greitai	susižaloti.	
	 Mes,	regintieji,	pavyzdžiui,	net	nesusimąstome,	kokią	
pavojingą	kliūtį	padarome	pėstiesiems	silpnaregiams	ir	aklie-
siems,	kai	netvarkingai	ant	šaligatvių	ar	neleistinose	vietose	
statome	automobilius.
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Svarbus tarpininko 
vaidmuo

 
	 Pranas	pasakoja,	 jog	dažnai	 tenka	žmonėms	padėti	
tarpininkaujant	 įvairiose	 institucijose.	Pavyzdžiui,	aklasis	
eina	į	savivaldybę	keletą	kartų,	o	valdininkai	nesugeba	jam	
tinkamai	paaiškinti	įstatymų,	reglamentuojančių	teises	naudo-
tis	įvairia	socialine	pagalba.	Tais	atvejais	pirmininkui	Pranui	
tenka	eiti	kartu	su	likimo	bičiuliu	ir	aiškintis,	diskutuoti	su	
valdininkais.	
	 Daugėja	 įvairių	 įstatymų	pakeitimų,	kurie	 iš	 tikrųjų	
palengvina	neįgaliųjų	gyvenimą,	bet	reikia	juos	žinoti.	
	 Šiuo	metu	žmonės	ypač	domisi	neįgalių	asmenų	auto-
mobilių	statymo	kortelių	išdavimo	tvarka,	kurią	reglamentuoja	
Neįgalumo	ir	darbingumo	nustatymo	tarnyba	(toliau	–	NDNT).	
Neįgalių	asmenų	automobilių	statymo	korteles	išduoda	NDNT	
teritoriniai	skyriai.	Pirmininkui	tenka	pasirūpinti	įvairių	doku-
mentų	parengimu	ir	jų	pristatymu	į	Utenos	teritorinį	skyrių.

Technika atskleidžia 
pasaulio grožį

	 Regėjimo	negalią	turinčių	žmonių	gyvenime	svarbų	vaid- 
menį	vaidina	techninės	pagalbos	priemonės.	Tokios	priemonės	–	 
tai	neįgaliųjų	naudojami	specialūs	ar	standartiniai	gaminiai,	
techninės	sistemos,	padedančios	kompensuoti	regėjimo	negalią,	
sumažinti	jos	poveikį	visai	veiklai,	atgauti	prarastą	savarankiš-
kumą,	susirasti	darbą.	
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	 Pranas	pastebi,	kad	tai	naudinga	ne	vien	neįgaliajam,	
bet	ir	valstybei,	bendruomenei,	kurioje	neregys	ar	silpnaregis	
gyvena.	Priemonės	gali	būti	labai	įvairios	–	nuo	paprasčiausių	
siūlų	įvertukų	iki	labai	sudėtingų	kompiuterių	ir	jų	programų.	
	 Dažniausiai	žmonės	pageidauja	baltųjų	lazdelių,	rašo-
mųjų	Brailio	mašinėlių,	Brailio	lentelių,	kalbančių	arba	Brailio	
laikrodžių,	kalbančių	termometrų,	kitų	informaciją	balsu	skel-
biančių	buities	prietaisų,	įvairių	didinimo	stiklų,	diktofonų,	
kompaktinių	plokštelių	grotuvų,	skirtų	garsinėms	knygoms	
skaityti.
	 Pats	Pranas	yra	idealiai	įvaldęs	kompiuterį.	Jis,	visiškai	
nematantis	žmogus,	naudodamas	specialią	garsinę	ekrano	skai-
tymo	programą,	gali	perskaityti	kompiuterio	ekrane	esančią	infor-
maciją	ir	su	ja	dirbti.	Jis	moka	naudotis	laikmenomis	ir	įvairiomis	
programomis,	reikalingą	tekstą	ar	dokumentą	kompiuteryje	gali	
persikelti,	kur	jam	darbe	reikalinga.	Puiki	Prano	bendravimo	ir	
darbo	priemonė	yra	kalbantis	mobilusis	telefonas.	Kai	skambina	
žmogus,	kurio	numeris	įrašytas	telefone,	Pranas	išgirsta	skam-
binančiojo	vardą.	Kai	skambina	nepažįstamas,	telefonas	pasako	
norinčio	kalbėtis	numerį.	Tai	didžiulė	pagalba	Prano	darbe.

Molėtiškiai nepaprastai 
draugiški

	 Su	pagarba	Pranas	prakalbo	apie	neįgaliųjų	judėjimo	Lie-
tuvoje	pradininkę	molėtiškę	Vladą	Gribėnienę.	Pasak	Prano,	ji	
buvo	iniciatorė,	kuri	Molėtuose	subūrė	įvairias	negalias	turinčius	
žmones	veiklai,	ragino	neišsivaikščioti,	neišsibarstyti	po	smul-
kius	klubus	bei	sambūrius.	Ir	šiandien	Molėtuose	įvairių	nega-
lių	žmonės	bei	jų	asociacijos	vaisingai	bendradarbiauja.	Prano	
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Pliuškos	vadovaujama	organizacija	dirba	bendruose	projektuose	
arba	dalyvauja	įvairiuose	bendruose	renginiuose	ne	tik	su	Molėtų	
žmonių	su	negalia	sąjunga	(pirmininkė	Marytė	Baliūnaitė),	bet	
ir	su	seniūnijose	veikiančiomis	bendruomenėmis,	socialines	
paslaugas	teikiančiomis	įstaigomis.	
	 Pavyzdžiui,	visiškai	neseniai,	rugpjūčio	28–29	dienomis	
Molėtų	rajone,	Inturkėje,	pirmą	kartą	vyko	Neįgaliųjų	sporto	
šventė,	kurią	organizavo	Inturkės	bendruomenės	ir	Molėtų	socia-
linės	paramos	centrai,	Molėtų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga.	
	 Pranas	prasitarė,	jog	renginyje	grojo	LASS	Molėtų	rajono	
filialo	kaimiškos	muzikos	kapela	„Berželis“,	tačiau	nė	žodžio	
nepridėjo	apie	tai,	jog	–	kaip	teigiama	skelbime	–	„varžybų	
programą	sudarė	kūno	kultūros	dėstytojo	kvalifikaciją	turin-
tis	neregys	Pranas	Pliuška“.	Man,	susidomėjusiam	pašnekovo	
asmenybe,	šią	paslaptį	atskleidė	laikraštis	„Molėtų	vilnis“.

Dar keletas Prano gyvenimo 
akimirkų

	 Pranas	ir	šiandien,	nors	peržengęs	jau	penkiasdešimt- 
mečio	slenkstį,	bet	iš	pirmo	žvilgsnio	atrodantis	dešimčia	metų	
jaunesnis,	kiekvieną	rytą	mankštinasi.	
	 „Jaunystėje	mačiau	puikiai,	baigiau	vidurinę	mokyklą,	
Kauno	kūno	kultūros	institutą,	penkerius	metus	dirbau	moky-
toju,	–	prisimena	vyriškis.	–	Vėliau	dar	dirbau	sporto	mokyklos	
direktoriumi.	Ir...	per	pusę	metų	tapau	antros	grupės	invalidu.	
Dabar	giedrią	dieną	galiu	pasakyti,	kurioje	pusėje	saulė,	o	dau-
giau	nieko	nematau…“
	 Vaikštinėdami	pajūriu	kalbėjomės	apie	šeimą,	apie	sūnų	
Ernestą,	dukterį	Živilę.	Pranas	džiaugiasi	vaikais	ir	jų	profesijo-
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mis.	Kol	sūnus	augo,	jiedu	kartu	grodavo	ir	dainuodavo	įvairiose	
šventėse,	dabar	kita	veikla	užpildė	jų	gyvenimus.

„Molėtuvkos“ vadovas

	 Žurnalistė	Gema	Padribonienė	2002-aisiais	metais	Vladai	
Gribėnienei	(tuometinei	Molėtų	krašto	žmonių	su	negalia	pirmi-
ninkei)	prasitarė:	„Turit	Praną,	puikų	humoristą,	o	nedalyvaujate	
neįgaliųjų	vaidinimų	konkursuose...“	
	 Štai	taip,	Vlados	Gribėnienės	prišnekintas,	Pranas	sėdo	
rašyti	humoristinio	spektaklio	scenarijaus	ir	burti	trupę,	kuri	ne	
vien	grotų,	dainuotų,	bet	ir	vaidintų.	
	 Dabar	jau	11	metų,	kai	be	„Molėtuvkos“	neįvyksta	nė	
vienas	svarbesnis	neįgaliųjų	renginys	ne	vien	Molėtuose,	bet	
ir	visoje	šalyje.	Įvairių	prizų	laimėtojų	kūrybos	kraitis	–	18	
spektaklių.	
	 „Nuo	trupės	įkūrimo	senbuviai	belikome	tik	mudu	su	
Vytaute	Mozūriene,	–	atsidūsta	Pranas.	–	Manau,	kad	ir	tie,	kurie	
dabar	nebevaidina,	tebejaučia	kūrybos	akimirkas,	patirtas	įvai-
riuose	renginiuose	ir	konkursuose.	Pastebėjau,	kad	žmonės,	net	
ir	turintys	pačią	sunkiausią	negalią,	bet	dalyvaujantys	įvairiose	
veiklose,	kur	kas	mažiau	serga.	Esu	įsitikinęs,	jog	kūrybingas	
darbas	mobilizuoja	žmogaus	gyvybines	jėgas“.	

„Mūsų žodžio“ redkolegijos 
narys

	 Pranas	Pliuška	–	LASS	leidžiamo	mėnraščio	„Mūsų	
žodis“	redkolegijos	narys.	Tai	vienintelis	leidinys	Lietuvoje,	
kurį	galima	skaityti	keturiais	formatais:	Brailio	ir	reginčiųjų	
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raštu,	įgarsintą	į	kompaktinę	plokštelę	arba	elektroniniu	pavi-
dalu	internete.	Šiame	leidinyje	galima	sužinoti	daug	naudingos	
informacijos	apie	pasaulio	ir	Lietuvos	aklųjų	gyvenimą,	aktua-
liausias	neregių	problemas,	rasti	atsakymus	į	daugelį	iškylančių	
klausimų.	Žurnalą	galima	rasti	LASS	filialuose,	savivaldybių	
globos	ir	rūpybos	skyriuose.	
	 Pranas	beveik	kas	mėnesį	žurnalui	parašo	po	straipsnį,	
dalinasi	savo	patirtimi,	reaguoja	į	aktualius	aklųjų	gyvenimo	
reiškinius.	

Sportas – gyvenimo būdas

	 Pranas	neslepia,	jog	nusiminusiems	žmonėms	jis	visada	
pataria	mankštintis,	daugiau	vaikščioti,	nes	tai	–	geriausi	vaistai	
nuo	depresijos,	slogių	minčių.	Pats	ne	tik	mankštinasi,	bet	ir	
treniruojasi,	dalyvauja	aklųjų	čempionatuose.	Prano	mėgsta-
miausios	rungtys	–	plaukimas	ir	lengvoji	atletika.	Jis	yra	pelnęs	
įvairių	apdovanojimų,	bet	apie	tai	prašė	nerašyti,	prasitardamas:	
„Norėčiau,	kad	jaunimas	aktyviau	sportuotų,	nes	aš	dažnai	esu	
tik	formalus	rekordininkas,	kitaip	tariant,	laimiu	tada,	kai	mūsų	
„asai“	nedalyvauja	varžybose.“	
	 Sportiškas,	pasitempęs,	nuolatos	užimtas	kokia	nors	
veikla,	visada	geros	nuotaikos	Pranas	Pliuška	mėgsta	sakyti:	
„Nežinau,	 ar	 įgimtas,	 ar	 įgytas	 principas	 nuolatos	 man	
šnibžda,	jog	gyvenimas	per	trumpas,	kad	galėčiau	skirti	laiko	
liūdesiui.“	

Autoriaus nuotraukos
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Apie mūsų vAikų 
sveikAtą
	 Eglė	Marija	Niunkuvienė	iš	Marijampolės,	turinti	negalią	
ir	auginanti	sūnų	bei	dukrą,	nerimauja,	kad	jos	vaikai	gadina	akis	
prie	kompiuterio,	kad	abiejų	stuburas	pradėjo	krypti.	Ji	taip	pat	
norėtų	sužinoti,	kokias	ligas	galima	nustatyti	iš	kraujo	tyrimo	ir	
ar	derėtų	paauglei	dukrai	atlikti	skydliaukės	tyrimą.	
	 Paskaitykime	Medicinos	diagnostikos	ir	laboratorinių	
tyrimų	asociacijos	valdybos	pirmininkės,	laboratorijos	„Sosdiag- 
nostika“	direktorės,	gydytojos	Eglės	MARCIUŠKIENĖS	mintis,	
išsakytas	apie	mūsų	vaikų	sveikatą.

	 Visiškai	sveikų	vaikų	Lietuvoje	labai	mažai.	Dažniausiai	
vaikus	kamuoja	kaulų	sistemos	ligos	–	iškrypę	stuburai,	netai-
syklinga	laikysena,	bet	labai	daug	taip	pat	yra	vaikų,	sergančių	
ūmaus	kvėpavimo	takų	susirgimais,	mažakraujyste,	virškinamojo	
trakto	ligomis,	alergijomis	ir,	žinoma,	regėjimo	sutrikimais.	
Dėl	akių	gadinimo	visuomenė	linkusi	kaltinti	kompiuterius,	bet	
atsiranda	vis	daugiau	įrodymų,	kad	regėjimui	ir	netaisyklingai	
laikysenai	kompiuteris	vis	dėlto	neturi	labai	didelės	įtakos.	
Tuomet	kyla	klausimas:	kas	turi?	Šiems	negalavimams	įtaką	
daro	mokyklų	formalus	požiūris	į	gydytojų	nustatytus	sveikatos	
sutrikimus.	Vaikai,	ypač	vyresnių	klasių,	sėdi	suoluose,	nepri-
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Apie mūsų vAikų 
sveikAtą

taikytuose	jų	ūgiui,	į	mokyklinę	lentą	ne	visuomet	žiūri	tiesiai,	
dažnai	–	kampu,	o	tai	labai	vargina	ir	akis,	ir	kaulų	sistemą.	Be	
abejo,	gyvenimo	būdo	pasikeitimas	turi	esminę	įtaką	blogėjan-
čiai	vaikų	sveikatai.	Vaikai	vis	mažiau	juda,	rečiau	būna	kieme,	
saulėje,	tad	vis	mažiau	gauna	vitamino	D.
	 Pernai	atlikta	analizė	parodė,	kad	vaikų	iki	dvejų	metų	
amžiaus	vitamino	D	kiekis	kraujyje	yra	normalus,	nes	mamos,	
klausydamos	medikų	rekomendacijų,	duoda	vaikams	šio	vita-
mino	lašiukų.	Optimalų	kiekį	vitamino	D	turi	57	procentai	tirtų	
vaikučių.	Tuo	tarpu	vyresniems	nei	dvejų	metukų	vaikams	vita-
mino	D	labai	trūksta.	Net	85	procentai	jų	turi	vadinamąjį	šio	
vitamino	deficitą,	o	2	procentai	–	kritinį	deficitą.	
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	 Maitinantis	nevisaverčiu	maistu,	mažiau,	kaip	jau	minėta,	
laiko	leidžiant	gryname	ore,	be	vitamino	D	papildų	tikrai	ne- 
įmanoma	išsiversti.	Nežinau,	kodėl	mamos	dažnai	galvoja,	kad	
šio	labai	reikalingo	vitamino	vaikui	reikia	duoti	tik	iki	dvejų	
metukų,	o	paskui	vitaminą	D	visai	pamiršta.	Dėl	to,	matyt,	ir	
prasideda	problemos	–	alergijos,	regos	sutrikimai,	visos	kaulų	
bei	raumenų	sistemos	ligos.	
	 Iki	metukų	mes	visos	bijome	rachito,	baiminamės,	kad	
kūdikio	kauliukai	iškryps,	kad	kojytės	bus	šiuo	metu	jau	retai	
tepasitaikančių	O	arba	X	raidžių	formos.	Bet	juk	mūsų	vaikai	
auga	iki	aštuoniolikos	ar	net	dvidešimties	metų	ir	jų	kaulams	
nuolatos	reikia	vitamino	D	bei	kalcio.	
	 Net	jeigu	mūsų	vaikas	atrodo	visiškai	sveikas	ir	niekuo	
nesiskundžia,	vis	viena	derėtų	bent	kartą	per	metus	atlikti	jo	
kraujo	tyrimą.	Juk	iš	bendrojo	kraujo	tyrimo	galime	pamatyti,	
kad	vaikui	galbūt	trūksta	geležies	ar	vitamino	B12,	ar	folinės	
rūgšties	ir	kitų	medžiagų,	kada	prasideda	mažakraujystė.	Papras-
tas	kraujo	tyrimas	gali	atsakyti	į	labai	daug	klausimų.
	 Esu	sudariusi	specialias	vaikų	profilaktikai	ir	sveika-
tinimui	skirtas	laboratorinių	tyrimų	programas.	Perskaičiau	
labai	daug	rekomendacijų,	todėl	įtraukiau	pačius	pagrindinius	
tyrimus	–	bendrąjį	kraujo,	bendrąjį	cholesterolio,	gliukozės	
etc.	
	 Iš	praktikos	žinau,	kad	vaikams,	kurie	serga	I	tipo	cukri-
niu	diabetu,	ši	sunki	liga	nustatoma	tik	tada,	kai	mažasis	pa- 
cientas	patiria	komos	būseną,	nes	vaikams	niekas	profilaktiškai	
netiria	gliukozės	kiekio	kraujyje.	Manau,	kad	bent	kartą	per	
metus	atlikus	gliukozės	tyrimą,	mes	tikrai	žymiai	anksčiau	atras-
tume	angliavandenių	apykaitos	vaiko	organizme	sutrikimus.	Ta	
pati	situacija	su	cholesterolio	kraujyje	kiekiu.	Šis	tyrimas	gali	
padėti	iš	anksto	nustatyti,	kad	vaikas	turi	bėdų.	Tačiau	pas	mus	

kLaUsiaTe – aTsakoMe
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pavojaus	varpai	dažniausiai	suskamba	tik	tada,	kai	15–16	metų	
paaugliams	staiga	diagnozuojamos	rimtos	patologijos.	
	 Vaikams,	o	ypač	paaugliams	ir	bręstančioms	mergaitėms,	
labai	aktualu	tirti	skydliaukę,	nes	tokiu	metu	prasideda	įvairių	
endokrininių	liaukų	aktyvūs	procesai	ir	dėl	to	kyla	problemų.	
Mergaitėms	krenta	svoris,	tėvai	mano,	kad	jos	specialiai	lieknėja,	
nes	nori	būti	gražios,	o	mamos	net	nepagalvoja,	kad	tai	–	skyd- 
liaukės	problema.
	 Regis,	valstybė	nemažai	daro,	kad	vaikų	sveikatos	būklė	
neatrodytų	tokia	baisi:	prie	savivaldybių	įkurti	visuomenės	sveikatos	
biurai	daug	dėmesio	skiria	sveikai	gyvensenai,	visuomenės	sveika-
tos	specialistai	dirba	šalies	mokyklose...	Tačiau	situacija	negerėja.	
Kadangi	pati	auginu	tris	vaikus,	matyt,	žiūriu	į	tą	problemą	ne	tik	
kaip	gydytoja,	bet	ir	kaip	mama.	Lietuvoje	labai	daug	prevencijos,	
kuri	paremta	draudimais.	Tarkime,	paauglys	rūko...	Kas	užsitraukia	
bausmę?	Žinoma,	tėvai.	Galima	pagalvoti,	kad	tėvas	ar	motina	pri-
valo	nuolatos	stovėti	savo	vaikui	už	nugaros	ir	žiūrėti,	ką	jis	daro.	
O	ar	šiandien	tėvai	turi	tokią	galimybę?	Tikrai	ne.	Jie	dirba	keliuose	
darbuose	ir	savo	vaikams	mažai	teturi	laiko.
	 Aš	prisimenu	savo	vaikystę:	pusryčiai	–	su	tėvais,	pietūs	–	 
su	tėvais,	vakarienė	–	su	tėvais.	Mes	bendraudavome,	tėvai	
matydavo,	ką	valgau,	ir	stengdavosi	duoti	man	kokybišką,	visa-
vertį	maistą.	
	 O	dabar	tėvai	anksčiausiai	išbėga	į	darbus,	vaikai	atsi-
kelia	vieni	patys,	kada	pavalgo	pusryčius,	kada	ne,	išeina	į	
mokyklas,	o	mokyklose	–	greitas	maistas,	„Coca	cola“,	bulvių	
traškučiai...	
	 Manau,	kol	nesudarysime	tėvams	sąlygų	skirti	vaikams	
daugiau	dėmesio,	tikrai	nepasieksime	gerų	rezultatų	–	mūsų	
vaikai	nevalgys	gero	maisto,	jiems	stigs	vitaminų,	jie	nebus	
prižiūrėti	ir	sveiki.

Eglės Marciuškienės asmeninio albumo nuotrauka

kLaUsiaTe – aTsakoMe
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Valdovų rūmai 
neįgaliųjų 
„išbandymo“ 
nenusigando

Vaida	KEPURNYTĖ

 
 Rugpjūtį	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	Vilniaus	
dienos	centro	lankytojai	buvo	pakviesti	į	neseniai	visuomenei	
atvertą	Nacionalinį	muziejų,	Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikš-
tystės	Valdovų	rūmus.	
	 Valdovų	rūmai	puikiai	įrengti,	pritaikyti	neįgaliesiems	
ir	senjorams,	visus	jų	aukštus	galima	pasiekti	patogiais	liftais,	
o	jais	pakilti	padeda	salių	darbuotojos.	
	 Pasak	socialinės	darbuotojos	Rūtos	Čepienės,	Vilniaus	
dienos	centro	lankytojai	vasaros	mėnesiai	bent	porą	kartų	per	
savaitę	kviečiami	kur	nors	vykti.	
	 „Per	Žolinę	važiavome	į	Trakus,	kitą	dieną	ėjome	Vil-
niaus	Kalvarijų	keliu.	Su	neįgaliaisiais	„testavome“	ir	Vytauto	
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asociacijose

Kasiulio	dailės	muziejų.	Tris	dienas	per	savaitę	susitinkame	
dienos	centre,	o	likusias	vasaros	dienas	stengiamės	turinin-
gai	praleisti	vis	kažką	naujo	atrasdami,	pažindami.	Malonu,	
kad	neįgalieji	aktyviai	įsitraukia	į	siūlomas	veiklas,“	–	sakė	
moteris.	
	 Valdovų	rūmus	aplankyti	panoro	nemaža	grupė,	net	39	
asmenys,	taip	pat	ir	rateliais	judantys	neįgalieji,	tačiau	visą	šį	
būrį	lydėjusi	gidė	Joana	nė	kiek	neišsigando,	kad	žmonių	kone	
du	kartus	daugiau,	nei	oficialiai	priklausytų.	Gidė	įtaigiai	atskleidė	
neįgaliesiems	kai	kuriuos	Lietuvos	Didžiosios	kunigaikštystės	
istorijos	puslapius.	Vieną	kitą	faktą	priminė	ir	grupę	lydėjęs	
Albertas	Bortiakas,	Vilniaus	Visų	Šventųjų	bažnyčios	vikaras.	
Šis	dvasininkas	su	dienos	centro	lankytojais	bendrauja	kiekvieną	
trečiadienį.
	 Centro	darbuotojų	pakviestas	ir	nuo	šių	metų	sausio	
čia	savanoriauti	pradėjęs	dvasiškis,	akivaizdžiai	pamatė,	jog	
neįgaliesiems	svarbūs	ir	dvasiniai	dalykai.	
	 „Iš	tų,	kurie	norėtų	patekti	į	mūsų	grupę,	reikalauju	tik	
vieno	–	noro	dvasiškai	sustiprėti	ir	pagerinti	savo	psichologinę	
būseną,“	–	sakė	A.	Bortiakas.	
	 Šią	dienos	centro	grupę	nuolatos	lanko	apie	15	žmonių.	

Autorės 
nuotraukose – 
neįgalieji prie 
Valdovų rūmų ir 
vienoje iš salių



48

Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjunga 
Kultūros centro dailės galerijoje 

(Kauno g. 8, Ukmergė ) 
rugsėjo 24 dieną, 12 val. 

atidaro jubiliejinę, penkioliktąją, 
negalės žmonių dailiųjų amatų 
darbų parodą „Rudens saulutė“. 
Paroda bus eksponuojama 15 

dienų, lankytojai galės įsigyti jiems 
patikusius darbus. 

Parodos uždarymas – 
spalio 8-ąją , 12 val. 

Lionė ALEKSIENĖ, 
Ukmergės ŽNS pirmininkė

KVIEČIA 
JUBILIEJINE 
„RUDENS 
SAULUTE“

.

.
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Jaunimas – 
su  jaunimu 
ir jaunimui
Barbora	VILIMAITĖ

tiesti bendrystės tiltus
 
	 Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjunga,	bendradarbiaudama	
su	partneriais,	kasmet	Monciškių	landšafto	terapijos	ir	rekrea-
cijos	centre,	vienintelėje	vietoje	Lietuvoje,	kur	aplinka	idealiai	
pritaikyta	žmonėms	su	judėjimo	negalia,	vykdo	projektą	„Nega-
lia	–	ne	kliūtis“.	Projekto	misija	–	edukacinė.	Trumpų	filmų	
programa,	kurią	stovyklų	metu	sykiu	su	neįgaliaisiais	sukuria	
Lietuvos	teatro	ir	kino	akademijos	studentai,	norima	vaizdžiai	
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atkreipti	dėmesį	į	stereotipus,	susijusius	su	negalia.	Organiza-
torių	patirtis	rodo,	jog	kinas	šiuolaikiniam	žmogui	yra	lengvai	
suvokiama	neformalaus	ugdymo	forma.	Projekto	metu	sukurtus	
trumpametražius	filmukus	galima	pamatyti	internete	(adresas	–  
www.negalia.lt/galerij/filmoteka/jaunieji-kino-kurejai/kino-
stovykla-2012-metai),	šis	projektas	ne	per	seniausiai	buvo	
pristatytas	Lietuvos	televizijos	laidoje	KINFO.
	 Šiemet	Monciškėse	taip	pat	vykdytas	kino	projektas	
„Jaunieji	kino	kūrėjai“.	Jo	tikslas	–	trumpo	metražo	filmų	
kūrybinio	proceso	metu	užmegzti	dialogą	tarp	jaunų	žmonių	
su	negalia	ir	be	jos,	skatinti	projekto	dalyvių	iniciatyvumą	
bei	ugdyti	toleranciją	ir	solidarumo	jausmą	kitiems	bendra-
amžiams.	Projekto	veiklomis	siekiama	per	kino	iniciatyvas	
„tiesti	 tiltus“	 tarp	 sveikųjų	 ir	mažiau	galimybių	 turinčių	
bendraamžių.	

pirmoji grupė: 
filosofija

	 Studentai	Marija	Kavtara-
dzė	ir	Vytautas	Plukas	stovyklos	
metu	 „susuko“,	 pasak	 jų	 pačių,	
eksperimentinį	 filmą	 „Labas,	
malonu	susipažinti“.	Tai	trumpas	
pasakojimas	apie	sveikųjų	požiūrį	
į	neįgaliųjų	vežimėliais	judančius	
jaunus	žmones.
		 Vienas	filmo	herojų	–	Matas	
Geležauskas	–	štai	 taip	atsiliepė	
apie	stovyklą:	„Buvo	labai	įdomu	

Marija Kavtaradzė
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dirbti,	 nes	mūsų	 kūrybinės	 grupės	
pasakojimas	filosofinis,	kitaip	tariant,	
„giliai	 kapstantis“.	 Privalėjome	
pasistengti.“
	 Beje,	 norėčiau	 pridurti,	 kad	
Marija	 Kavtaradzė,	 nors	 ir	 stu-
dentė,	 tačiau	 tikrai	 nebe	 naujokė	
kino	pasaulyje.	2011	metais	ji	kartu	
su	Marija	Stonyte	laimėjo	„Sidab- 
rinės	 gervės	 kiaušinį“	 už	 filmą	
„Paskutinis	 žmogus,	 su	 kuriuo	
aš	 kalbėjau“,	 o	 šiemet	 jaunosios	
kūrėjos	 filmas	„Normalūs	žmonės	
nesisprogdina“	 buvo	 nominuotas	

kaip	geriausias	 studentiškas	darbas.	Naują	 savo	kūrinį	 –	 
trumpametražį	 filmą	„Pasakyk,	kad	neskaudės“	–	rugsėjo	
pabaigoje,	kai	Jūs,	Mielieji,	skaitysite	šį	„Bičiulio“	numerį,	
Marija	pristatys	prestižinio	Tarptautinio	San	Sebastiano	kino	
festivalio	studentų	programoje	International Film Student‘s 
Meeting Point.	Tai	dvyliktą	kartą	rengiama	filmų	programa,	
skirta	atkreipti	dėmesį	į	jaunų	kino	kūrėjų	darbus	iš	viso	pasau-
lio.	Šiais	metais	atrankoje	dalyvavo	138	filmai,	atstovaujantys	
63	kino	mokykloms	iš	26	šalių,	iš	kurių	į	konkursinę	programą	
buvo	atrinkta	13	darbų.	Dėl	festivalio	apdovanojimų	su	Lie-
tuva	varžysis	filmai	iš	Argentinos,	Irano,	Ispanijos,	Izraelio,	
Jungtinių	Amerikos	Valstijų,	Kubos,	Prancūzijos,	Serbijos,	
Šveicarijos,	Vengrijos	ir	Vokietijos.	Lietuvai	šioje	programoje	
bus	atstovaujama	pirmą	kartą.	Trumpametražis	Marijos	Kavta-
radzės	filmas	sukurtas	Lauros	Sintijos	Černiauskaitės	romano	
„Benedikto	slenksčiai“	motyvais.	
 

Matas Geležauskas
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Antroji grupė: 
estetika

	 Vienoje	 komandoje	 dirbę	
Kamilė	Milašiūtė	ir	Martynas	Norvai-
šas	prisipažino	kūrę	ne	vientisą	siu-
žetą,	o	tik	savotišką	socialinę	reklamą,	
kurioje	net	ir	sunkiausia	fizinė	nega-
lia	būtų	parodyta	itin	estetiškai.	Gal	
todėl	jų	filmukas	nepaprastai	gražus,	
o	ir	pavadinimas	prancūziškas	–	„Où	
commence	la	beautè“?	
	 Viename	„gabaliukų“	nufil-
muoti	 motina	 Galina	 Jurevič	 ir	
cerebriniu	paralyžiumi	sergantis	jos	
sūnus	Danielius,	kitame	–	neįgaliųjų	vežimėliu	judanti	Ramunė	
Šidlauskaitė.	Pirmasis	klipas	filmuotas	Baltijos	bangose,	antra-

sis	–	Palangos	sanatorijos	„Linas“	
baseine.	Dirbti,	 pasak	Martyno,	
buvo	tikrai	nelengva	–	filmuojant	
po	vandeniu	net	brangi	filmavimo	
kamera	 nepataisomai	 sugedo,	
nekalbant	 jau	apie	baimę,	patirtą	
žvelgiant,	kaip	nardo	Ramunė:	kad	
tik,	kaip	sakė	studentas,	mergina	
nepradėtų	skęsti...
	 Tačiau	Ramunė	vandenyje	jaučiasi	
lyg	žuvis	ir	jeigu	ne	tušti	neįgaliojo	
rateliai,	paskutiniame	filmo	kadre,	
žiūrovas	nė	neįtartų,	kokią	sunkią	

Martynas Norvaišas

Danielius Jurevič
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negalią	ką	tik	matė.	Beje,	vežimėlis,	parodytas	atskirai	nuo	hero-
jės,	sukėlė	bene	daugiausiai	emocijų.	Po	filmo	peržiūros	prie	
kūrėjų	privažiavo	keletas	Monciškėse	atostogavususių	ar	kituose	
projektuose	dalyvavusių	ratelinukų,	kurie	įtikinamai	motyvavo,	
kodėl,	pavyzdžiui,	kalbant	apie	paraplegiką,	negali	„žmogus	būti	
sau,	o	vežimas	sau“.	Įsižiebė	tikrai	įdomi	diskusija.
	 Danielius	Jurevič,	vienas	klipo	aktorių,	nors	buvo	filmuo-
tas	ir	ankstesniais	metais,	prisipažino,	jog	jam	ši	kino	stovykla	–	 
visiškai	nauja	patirtis.	
	 „Studentai	–	malonūs,	labai	nuoširdžiai	bendraujantys	
žmonės,	–	sakė	jis.	–	Be	to,	man	labai	patiko,	jog	jie	turėjo	aiškų	
filmo	sumanymą	ir	reikalavo,	kad	viską	abu	su	mama	darytume	
taip,	kaip	liepta.	Pasijutau	tikru	kino	aktoriumi.“
 

trečioji grupė: 
„Boružėlės“ prizas

	 Lietuvos	 teatro	 ir	 kino	
akademijos	trečiakursių	Austėjos	
Urbaitės	ir	Tito	Lauciaus	sumany-
mas	visiškai	kitoks,	nei	Kamilės	su	
Martynu	ar	Marijos	su	Vytautu.	Jų	
filmas	„Aštuonios:	nulis	nulis“	–	
ne	tik	ilgiausias	iš	visų	trijų	rodytų	
(dešimt	minučių),	bet	ir	siužetiš-
kiausias:	aštuntą	valandą	vakaro,	iš	
anksto	susitarę,	romantiško	pasisė-
dėjimo	susitinka	mergina	ir	vaiki-
nas.	Filme	daug	„buitiškojo	nervo“	–	 
prausimosi,	skutimosi,	puošimosi,	

Austėja Urbaitė
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dažymosi,	taip	pat	ir	ruošos	–	juk	
reikia	pasirūpinti	vynu	bei	užkan-
džiais.	Būtų	banalu,	jei	pasimaty-
mui	ruoštųsi	kokie	nors	televiziniai	
„gražuoliukai“,	tačiau	filmo	auto-
riai	siekia	parodyti,	ne	kas	vyksta	
ekrane,	o	kaip	kitokio	kūno	žmonės	
prisitaiko	šiame	pasaulyje,	kaip	jie	
susitaiko	su	negalia	ir	geba	gyventi	
pilnavertį	gyvenimą.
	 Gal	todėl	kaip	tik	šiam	dar-
bui,	filmui	„Aštuonios:	nulis	nulis“	
žiūrovų	balsai	po	peržiūros	lėmė	
didžiausią	sėkmę	–	režisierei	Austėjai	Urbaitei	įteiktas	piniginis	
„Boružėlės“	prizas.
	 Viena	pagrindinių	filmo	herojų	–	Inga	Filipovič,	tikrai	
nebe	naujokė	nei	kine,	nei	teatre,	sakė,	kad	projekto	laikas	–	per	

Inga Filipovič
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trumpas.	Esą,	per	penketą	dienų	neįmanoma	sukurti	visaverčio	
produkto.	Kita	vertus,	Inga	apgailestavo,	kad	neįgalieji	šioje	
stovykloje	turėjo	pernelyg	daug	„laisvės“.	Kritikos	mergina	
negailėjo	net	ir	sinoptikams,	kurie	projekto	savaitę	prognozavo	
vėsius	ir	netgi	darganotus	orus:	„Prisikroviau	šiltų	drabužių,	o	
dabar	sėdžiu	ir	kaistu.	Ir,	matyt,	ne	aš	viena	tokia...“
	 Inga	kino	kūrėjų	stovykloje	dalyvavo	jau	antrąjį	kartą,	
tačiau	abi	patirtys	skirtingos.
	 „Praeitoje	stovykloje	neturėjau	vaidmens,	negalėjau	
vaidinti	prieš	kamerą,	nes	scenarijus	pasirodė	tikrai	ne	man	
skirtas,	tačiau	sutikau	būti	grimere.	O	šioje	stovykloje	buvau	
„kadre“	–	kūrėjams	rūpėjo	nufilmuoti	epizodus,	ką	mes,	judan-
tys	vežimėliais	ir	turintys	kitokį	kūną,	darome	kitaip,	negu	
įprasta.	Aš,	tarkime,	esu	priversta	ir	kitaip	šukuotis,	ir	dantis	
valytis,	ir	dažytis	–	nežiūrėdama	į	veidrodį,	nes	visi	veidrodžiai	
man	yra	per	aukštai...“	–	sakė	mergija.	

Gaspero Aleksos nuotraukos
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Žurnalo rubrikas „Būkim pažįstami“ 
bei „Kultūra“ remia Spaudos, 

radijo ir televizijos rėmimo fondas 

Redakcija nereikalauja, kad spausdinamų straipsnių mintys atitiktų jos 
nuomonę. Honoraras mokamas autoriams, su kuriais sudarytos sutartys.

Tiražas 1800 egz.

Spausdino UAB „Petro ofsetas“ Savanorių g. 174D, LT-03153 Vilnius
www.petroofsetas.lt

asociacijose

Viršelio 1 p.: Projekto „Jaunieji kino kūrėjai“ 
dalyviai Monciškėse; 

2 p.: Lizdai jau tušti; 3 p.: Kviečia „Akimirkų lietus“; 
4 p.: Paminklas Antanui Baranauskui Sedoje.
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