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AktuAlu

Kaip dializė 
pailgina 
gyvenimą
	 Dializė	–	tai	dirbtinis	kraujo	valymo	būdas,	kai	paties	
žmogaus	inkstai	nebeveikia	dėl	ūminio	ar	lėtinio	inkstų	nepakan-
kamumo.	Kai	negalima	inksto	persodinti,	dializė	yra	svarbiausias	
pakaitinės	inkstų	terapijos	metodas.	Daugeliui	žmonių	dializė	–	 
galimybė	gyventi.	Tačiau	per	krizę	dializės	procedūroms	skiria-
mas	valstybės	finansavimas	buvo	sumažintas	labiau,	nei	kitoms	
medicinos	sritims.
	 Pasak	Lietuvos	nefrologijos,	dializės	ir	transplantacijos	
asociacijos,	dializės	centrai	pasijuto	 įspausti	 į	kampą	–	pri-
valo	mažinti	darbuotojų,	nebeįstengia	nusipirkti	reikalingos	
aparatūros.
	 Apie	tai	ir	kitomis	temomis	„Bičiulio“	korespondentė	
Rasa	KAVECKIENĖ	kalbasi	su	nefrologu,	uždarosios	akcinės	
bendrovės	B.	BRAUN	AVITUM	dializės	klinikos	direktoriumi	
Remigijumi	LAUGALIU.

	 Daktare,	kiek	Lietuvoje	pacientų,	kuriems	reikalinga	
nuolatinė	dializė?
	 Kiekvienų	metų	pabaigoje,	sausio	31	dieną,	Lietuvos	
nefrologijos,	dializės	ir	transplantacijos	asociacija	vykdo	visų	
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dializės	centrų	apklausą,	per	kurią	sužinome	reikalingus	duo-
menis	–	kiek	per	metus	atlikta	procedūrų,	kiek	ligonių	turima,	
kiek	jų	mirė,	kiek	atsirado	naujų,	kiek	atlikta	inkstų	persodinimo	
operacijų.	Mano	žiniomis,	šių	metų	pradžioje	Lietuvoje	buvo	
1405	žmonės,	kuriems	atliekamos	hemodializės.	25	procentai	
šiandien	dializuojamų	ligonių	–	diabetikai.	

	 Kiek	dializuojamų	pacientų	sulaukia	inkstų	perso- 
dinimo?
	 Pernai	per	abu	 transplantacijos	centrus	buvo	atlikta	
septyniasdešimt	inkstų	persodinimo	operacijų.	Persodinimo	
laukiančiųjų	eilė	nuolatos	kinta.	Per	Pasaulinės	inkstų	dienos	
konferenciją	Vilniuje	kovo	mėnesį	buvome	informuoti,	jog	dabar	
laukiančių	eilėje	–	123	asmenys.	

	 O	dializuojamųjų	daugiau	nei	tūkstantis....
	 Dėl	 tam	 tikrų	prižasčių	didžioji	 dalis	 dializuojamų	
asmenų	nelaukia	šios	eilės,	nes	jiems	negalima	persodinti	inkstų.	
Jie	paprasčiausiai	dializuosis	visą	likusį	gyvenimą.	

	 Bet	juk	tai	baisu!
	 Anksčiau	tikrai	buvo	labai	baisu	–	kiekvienos	procedūros	
metu	ligonius	pykindavo,	jie	vemdavo	–	tačiau	dabar	taip	nėra.	
Visur	atliekamos	kokybiškos	procedūros,	mes	niekuo	nesiski-
riame	nuo	užsienio	kolegų,	Lietuvos	klinikose	dirbama	pagal	
ISO	standartus.	Deja,	regis,	prieš	šešerius	metus	dializė	buvo	
išbraukta	iš	gyvybei	būtinų	procedūrų	sąrašo.	

	 Tai	kas	atsitiktų	su	ligoniu,	kuriam	reikalingos	diali-
zės	procedūros?
	 Mano	giliu	įsitikimu,	dializuojamas	ligonis	be	procedūrų	
daugiausiai	galėtų	„ištempti“	dešimt	dienų.	

	 Kitas	niuansas,	kad	ir	patys	pacientai	ne	visada	būna	
drausmingi.	Tarkime,	gydytojas	paskiria,	jog	žmogui	reikia	dia-
lizuotis	tris	kartus	per	savaitę	po	keturias	valandas,	o	pacientas	
bando	derėtis:	„Ne,	gal	man	užteks	dviejų	procedūrų	po	tris	
valandas“.	Tokais	atvejais	tenka	aiškinti	ir	įtikinėti.
	 Pagal	Europos	dializės	korifėjų	praktiką,	efektyviausia	
dializė	–	po	keturias	valandas	tris	kartus	per	savaitę.	Atliekant	
trumpesnę	dializę	neišsiplauna	visi	šlakai.	Pavyzdžiui,	toks	
mikroelementas	kaip	fosforas	pradeda	plautis	tik	paskutinę,	
ketvirtąją,	dializės	valandą.	Kai	atliekama	sutrumpinta	proce-
dūra,	fosforas	lieka	organizme,	o	ūkiškai	šnekant,	kuo	didesnis	
fosforas,	tuo	mažesnis	išgyvenamumas.	
	 Deja,	ligonių	požiūris	toks:	šiandien,	kai	sveikai	jau-
čiuosi,	man	gerai	ir	taip...	Vakarų	pasaulyje,	kur	asmenys	nematę	
socializmo,	visai	kitoks	ir	ligonių	mentalitetas:	susirgau,	atėjau	
pas	daktarą,	išsakiau	savo	bėdas,	gydytojas	išklausė,	paskyrė	
gydymą	–	ir	aš	su	viskuo	sutinku,	klausau,	vykdau.	

Mūsų interviu

Remigijų Laugalį 
labiausiai stebina, 
kad skirtinguose 

miestuose 
dializavimo 

įkainiai skirtingi
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	 Daktare,	o	dabar	gal	jau	galėtumėte	papasakoti,	kaip	
sekasi	Jūsų	įstaigai?
	 Dėkui,	dirbame,	stengiamės	–	nepaisydami	apmokėjimo	
sistemos,	kuri	įsitvirtino	per	krizę.	Europoje	nelabai	kur	taip	
rasi,	kad	dirbtum	ir	nežinotum,	kiek	gausi	už	atliktus	darbus	ir	
suteiktas	paslaugas.	Keisčiausia,	kad	apmokėjimai	skirtingose	
ligonių	kasose	skirtingi.	Kyla	klausimas,	kodėl	Vilniaus	terito-
rinė	ligonių	kasa	už	vilniečių	gydymą	moka	mažiau	negu,	tar-
kime,	Klaipėdos	TLK	už	žemaičio	gydymą?	Įvestas	vadinamasis	
„plaukiojantis	balas“	vienoje	kasoje	–	0,7,	o	kitoje	–	jau	0,89.	
Tačiau,	net	ir	neatsižvelgiant	į	finansavimą,	dializės	kokybės	
reikalavimų	privalu	griežtai	laikytis.	Juk,	be	dializės,	mes	dar	
stebime	ligonių	būklę,	siunčiame	jų	duomenis	Transplantacijos	
biurui,	vežame	kas	du	mėnesius	tirti	pacientų	kraują.	
	 Tikrai	didelė	problema	mums	–	dializuojamų	ligonių	
vežiojimas,	kas	tiesiogiai	lyg	ir	nepriklausytų,	nes	dializės	nor-
mose	to	nėra	niekur	įrašyta,	tačiau	nežinau	kodėl	prieš	daugelį	
metų	–	gal	dėl	prasidėjusios	konkurencijos,	kas	suteiks	geresnes	
paslaugas,	–	buvo	įtraukta	papildoma	„eilutė“	–	ligonių	vežioji-
mas.	Mano	nuomone,	tai	turėtų	būti	socialinės	paslaugos,	kurias	
finansuotų	ne	Ligonių	kasos,	o	socialinė	rūpyba.	

	 Ar	užtenka	ligoniui	jėgų	atvykti	pačiam	į	procedūrą	
ir	grįžti	po	jos?
	 Yra	dalis	ligonių,	kurie	gali	patys	atvažiuoti	ir	parvykti	
iš	procedūrų	namo.	Tačiau	tokių	–	mažoji	dalis.	O	didžioji	
dalis	ligonių	vežiojami.	Tendencija	tokia:	dializuojamų	ligonių	
amžiaus	vidurkis	nuolatos	didėja,	bendruomenė	sensta,	atsiranda	
vis	daugiau	ligų.	Kaip	minėjau,	šiuo	metu	dializės	Lietuvoje	
kokybiškos,	procedūros	nebėra	tokios	slogios.	Kai	kurie	ligoniai	
tas	keturias	valandas	miega,	kiti	žiūri	televizorių,	skaito	knygas,	

žaidžia	ar	dirba	kompiuteriu.	Juk	keturios	valandos	–	ilgas	laiko	
tarpas,	pusė	darbo	dienos.	Kita	vertus,	mes	esame	įsikūrę	gana	
gražioje	vietoje,	šalia	Neries	upės,	tad	dializuojami	ligoniai	gali	
žiūrėti	ir	į	tekantį	vandenį,	kas	juos	raminančiai	veikia.	Pas	mus	
dirba	kvalifikuoti	darbuotojai.	Dializuojami	ligoniai	įpranta	prie	
gydančio	personalo,	esame	vieni	kitiems	vos	ne	šeimos	nariai.	
Juk	tenka	bendrauti	kas	antrą	dieną	po	pusdienį	su	tais	pačiais	
žmonėmis.	

	 Užsiminėte,	kad	maždaug	ketvirtis	visų	dializuojamų	
pacientų	serga	diabetu.	Kaip	diabetikams	apsisaugoti	nuo	
inkstų	nepakankamumo?
	 Diabetikams	svarbiausia	stebėti,	kad	nebūtų	didelių	
cukraus	svyravimų.	Endokrinologai	dabar	labai	gerai	gydo.	
Anksčiau	diabetu	susirgęs	ligonis	vidutiniškai	po	keturiolikos	
metų	ateidavo	į	dializę,	o	dabar	šis	terminas	gerokai	pailgėjo.	
Žmonės	ilgiau	išgyvena	be	dializės	procedūrų	ir	daug	vėliau	
ateina	pas	mus.

	 O	kur	dializuojami	vaikai?
	 Vaikai	dializuojami	Vilniaus	Universitetinėje	ligoninėje,	
kur	yra	vaikų	ligoninės	filialas.	Šiuo	metu,	kiek	man	žinoma,	lyg	
ir	nėra	dializuojamų	vaikučių.	

	 Ačiū	už	pokalbį.

 Rasos Ustinos nuotraukos

Mūsų interviu AktuAlu
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Rasa	KAVECKIENĖ

Jaunutis Barauskas:  „GalėJau 
anksčiau susirūpinti sveikata...“

	 Septyniasdešimt	 septynerių	metų	 amžiaus	 Jaunutis	
Barauskas		iš	profesijos	–		statybininkas,	įvairiose	statybų	organi-
zacijose	dirbo	darbų	vykdytoju,	vėliau	dėstė	Vilniaus	statybos	ir	
inžinerijos	institute	(dabar	–	Gedimino	technikos	universitetas).	
Tačiau	mokyti	kitus	jam	nelabai	patikę.	Tuomet	ėmėsi	vadovauti	
akmens	apdirbimo	įmonei.
	 „Dabar	irgi	vis	dar	dirbu,	nors	atlyginimo	ir	negaunu,	–	
šypsojosi	vyriškis.	–	Įmonėje	tvarkosi	žmona,	o	aš	esu	tik	jos	
konsultantas.	Mes	iš	akmens	gaminame	namų	apdailą	–	stalvir-
šius,	židinius	ir	kitką.“	
	 J.	Barauskas	dializuojamas	jau	septynerius	metus.	
	 „Kai	esu	dializuojamas	po	pietų,	tai	iš	ryto	žmoną	nuvežu	
į	darbą,	pats	padirbu,	paskaičiuoju,	su	klientais	pabendrauju,	su	
užsakovais	suderinu	reikalus.	Paskui	procedūros,	o	po	to	–	dvi	
laisvos	dienos,	jei	tik	niekur	nereikia	vykti.	Darbas	gelbsti,	be	
darbo	galima	ir	išprotėti.“	
	 J.	Barauskas	pasakojo,	kad	jaunas	būdamas,	o	ir	brandaus	
amžiaus	sulaukęs	nekreipė	dėmesio	į	savo	kraujospūdį,	o	bėdos	
išryškėjo	atsitiktinai,	kadangi	reikėjo	gauti	medicininę	pažymą,	
kurios	kas	penkeri	metai	reikia	visiems	vairuojantiems	automobilį.	

	 „Sovietiniais	laikais	nebuvo	tokio	įpročio	–	matuotis	
kraujo	spaudimą,	–	sako	vyriškis.	–	O	medicinos	komisijoje	
daktarai	man	ir	sako	„Tai	kaip	čia	atsiradote	su	tokiu	aukštu	
spaudimu?“.	Ir	nors	aš	jaučiausi	visai	neblogai,	man	nedavė	
sveikatos	pažymėjimo	–	liepė	pirmiausiai	„susitvarkyti“	spau-
dimą,	skyrė	vaistų.	Pasigydęs	gavau	vairuotojo	pažymėjimą.	
Aš	galvoju,	kad	mano	liga	–	šeimos	gydytojo	aplaidumas,	o	
gal	ir	netinkama	kvalifikacija.	Tada	dar	dirbau,	grįždavau	po	
komandiruočių	su	labai	aukštu	spaudimu.	O	nuėjęs	pas	šeimos	
daktarą,	išgirsdavau:	„Na,	gal	ko	nors	užvalgėte...“	Vieną	kartą	
taip,	kitą...	Pagaliau	žmona	prikalbimo	eiti	pasitikrinti	į	privačią	
kliniką.	Kai	ten	padarė	tyrimus,	nustatė,	jog	kraujospūdis	labai	
„aukštas“.	Atsidūriau	ligoninėje.	Ten	man	buvo	pasakyta,	kad	
galiu	bet	kurią	dieną	mirti...“
	 J.	Barauskas	teigia,	1979	metais	susirgęs	gripu	ir	atgu-
lėjęs	ligoninėje,	nes	šlapime	medikai	aptiko	baltymo.	Tada	

Apie dializę – 
su pacientais
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jis	buvo	įrašytas	į	vadinamąją	įskaitą,	tad	nuolatos	turėjo	
profilaktiškai	tikrintis.	Tačiau	atkūrus	Lietuvos	valstybės	
nepriklausomybę,	po	visų	pertvarkų	ir	reorganizacijų,	nuo-
latiniai	sveikatos	tikrinimai	buvo	panaikinti.	
	 „Dabar	jau	manau,	kad	pačiam	reikėjo	rūpintis	savimi,	–	 
kritiškai	situaciją	vertina	pašnekovas.	–	O	aš	to	nedariau,	
nesitikrinau,	per	laiką	pripratau	prie	aukšto	kraujo	spaudimo	
ir	jo	svyravimų.“	
	 Tik	prieš	septynerius	metus	pagaliau	išsityręs	svei-
katą	ir	ligoninėse	spėjęs	pagulėti,	buvo	pasiųstas	dializuotis.	
Dabar	praktiškai	gyvena	be	abiejų	inkstų...
	 J.	Barauskas	neslepia,	jog	medikai	jam	sakę:	jei	liga	
būtų	nustatyta	anksčiau,	ją	dar	buvo	galima	bandyti	gydyti.	
Deja,	šaukštai,	kaip	sakoma,	po	pietų.
	 Pacientas	guodžiasi,	kad	anksčiau,	kai	dar	tik	pradėjo	
dializuotis,	organizmas	nebuvęs	toks	jautrus,	o	dabar	kuo	
toliau,	tuo	jautresnis:	„Tik	ko	sūresnio	paragauju	–	jau	blogai,	
kokį	pomidorą	suvalgau	–	irgi		pablogėja.	Pirmais,	antrais,	
trečiais	metais	to	nejutau,	o	dabar	turiu	laikytis	griežtos	dietos	
ir	režimo.“
	 Beje,	vyriškis	teigia,	jog	ilgesnį	laiką	dializuojantis	
po	truputį	mažėja	apetitas.	Jis	teigia	nebenorįs	mėsos.
	 Ar	dializė,	atliekama	tris	kartus	per	savaitę	vyriškio	
nevargina?
	 „Mūsų	gydytojas	 sako,	kad	per	 šią	procedūrą	mes	
nubėgame	10	kilometrų.	Matyt,	todėl	po	dializės	jaučiuosi	
pavargęs.	Tačiau	kitą	dieną	jėgos	grįžta,“	–	sako	jis.	
	 Per	procedūras	J.	Barauskas	skaito,	šnekučiuojasi	su	
likimo	draugais.	

artūras Godvaiša: „kol kas 
nenorėčiau inkstų persodinimo...“

	 A.	Godvaišą,	penkiasdešimt	dvejų	vyriškį,	į	dializės	kli-
niką	irgi	atvedė	savęs	netausojimas.
	 „Nuo	vaikystės	mano	spaudimas	padidintas,	tačiau	aš	į	
tai	nekreipiau	dėmesio.	Vis	buvo	darbas,	darbas,	darbas	ir	dar	
kartą	darbas,	–	pasiguodė	jis.	–	Galiausiai	pasijutau	taip	blogai,	
kad	turėjau	eiti	pas	gydytojus,	nors	labai	to	nemėgau.	Tuo	metu	
negalėjau	valgyti	mėsos,	mano	organizmas	jos	netoleravo,	nepri-
ėmė,	tad	ne	savo	noru	tapau	vegetaru.	Svoris	krito,	buvo	110	
kilogramų,	o	tapo	84.	Papuoliau	į	Santariškių	klinikas	ir	ten	man	
nustatė,	kad	abudu	inkstai	nebedirba.	Kaip	pats	sakau,	dializę	
prisišaukiau	per	savo	„durną“	galvą.“
	 A.	Godvaiša	dabar	geria	spaudimą	mažinančius	vaistus,	
nors	anksčiau	jokių	vaistų	negerdavo.	Nors	dializuojamas	yra	jau	
šeštus	metus,	inkstų	persodinimo	vyriškis	nelaukia,	nes,	kaip	pats	
sako,	nenori	prarasti	imuniteto:	„Juk	persodinus	inkstus,	reikia	

kOkYBinis tYriMAskOkYBinis tYriMAs
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Jurga	MIŠKINYTĖ
Zarasų	KŽNS	socialinė	darbuotoja

Stažuotė Portugalijoje

	 Kovą	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	ir	pro-
jekto	„Darbuotojų	kvalifikacijos	tobulinimas	Portugalijos	šalies	
socialinių	paslaugų	ir	neįgaliųjų	ugdymo	sistemoje“	partneriai	
vyko	į	dviejų	savaičių	stažuotę.	Vienas	šio	projekto	tikslų	–	per-
imti	gerąją	Portugalijos	socialinių	paslaugų	patirtį	ir	ją	pritaikyti	
Lietuvoje,	todėl	lankyti	neįgaliųjų	dienos	ir	užimtumo	centrai,	
vaikų	globos	namai,	mokyklos,	stebėtos	neįgaliųjų	veiklos,	
domėtasi	darbo	metodais.	

Pavasario darbų 
vaisiai Zarasuose

nuolatos	gerti	imunitetą	slopinančius	vaistus,	tam,	kad	minima-
liai	sumažėtų	svetimkūnio	atmetimo	galimybė.	Taip	pat	girdėjau,	
kad	tokiems	ligoniams	labai	pavojinga	būti	saulėje.	Aišku,	jei	
persodinimas	pavyksta	ir	inkstas	dirba	gerai,	tai	didžiulė	laimė,	
tačiau	pasitaiko	ir	tokių	atvejų,	kai	po	operacijos	inkstas	atsisako	
dirbti	ir	vėl	reikia	sugrįžti	prie	dializių.	Tad	kol	kas	kenčiu,	nors	
gal	ir	ateis	toks	laikas,	kai	teks	kreiptis	į	medikus.“				
	 Pašnekovas	teigia	turįs	skrandžio	bėdų,	nors	apetitu	ir	
nesiskundžia.	Vis	dėlto	jam	svarbu	nepriaugti	svorio,	nes	tada	
prasčiau	jaučiasi	po	dializės	procedūros.	
	 Vyriškis	džiaugiasi,	kad,	nors	ir	dializuojamas,	nėra	„pri-
rištas“.	Galima	dializuotis	kituose	miestuose.
	 „Jei	vyksti,	pavyzdžiui,	savaitei	į	kokius	Zarasus,	tai	
pasižiūri,	kur	yra	dializės	centras	ir	ten	susitari,	kad	tave	priimtų	
tuo	laikotarpiu,	kai	atostogauji.“	–	sakė	jis.	
	 Artūras	lankėsi	ir	Graikijoje.	Sako,	jog	Europos	Sąjun-
goje	procedūras	galima	gauti	visur	nemokamai,	tik	reikia	susi-
tarti.	Deja,	kitaip	jam	sekėsi	Londone.	Kadangi	visa	jo	šeima	–	
Anglijos	sostinėje,	tai	nuvažiavęs	gavo	už	procedūrą	susimokėti.	
Viena	procedūra	ten	kainuoja	340	svarų	sterlingų.	
	 „Ten	kosminės	sumos,	–	teigia	A.	Godvaiša.	–	Ačiū	
Dievui,	dabar	žmona	surado,	kur	aš	galėčiau	važiuoti	ir	būtų	
nemokamai	atliekamos	procedūros.	Tad	žiemoti	važiuosiu	ten,	
o	vasaroti	sugrįšiu	čia.	Pas	mus	gražiau	–	gamta,	ežerai...	O	kai	
esi	prisiekęs	žvejys	norisi	palėkti	prie	vandens	su	meškere.“	
	 Pašnekovas	tikina,	jog	kartais	norėtų	atsukti	laiką.	Turė-
damas	tokią	patirtį,	jis	tikrai	tikrai	laiku	kreiptųsi	į	daktarus,	nors	
ir	nemano,	kad	jo	situacija	viena	blogiausių.	
	 „Čia	mes	gerai	prižiūrimi	–	guliu	sau,	„pramogauju“,	
su	kolega	pašneku,	mums	net	maistą	į	lovą	atneša,	–	šypsosi	
vyriškis.	–	Ar	namuose	kas	turi	tokias	sąlygas?“	

Autorės nuotraukos

kOkYBinis tYriMAs AsOCiACiJOse
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	 Pirmąją	vizito	dieną	aplankytas	centras,	kuriame	lengvų	
psichikos	sutrikimų	neįgalieji	mokomi	pagal	įvairias	programas	
ir	įgyja	specialybę.	Mokymui	skirta	3600	valandų,	iš	jų	1200	
valandų	–	praktikai.	Neįgalieji	gali	rinktis	viešbučių	darbuotojo,	
daržininko,	sodininko,	kepėjo,	keramiko,	skalbėjo	ir	drabužių	
taisytojo	specialybę.	Pirmuosius	mėnesius	mokoma	bendrųjų	
dalykų,	o	paskui	pasirinktosios	specialybės.	 Iš	 ryto	vyksta	
teoriniai	užsiėmimai,	po	pietų	–	praktika.	Centras	turi	didelį	
sodą,	daržą,	šiltnamius,	kuriuose	vyksta	praktiniai	mokymai,	o	
užauginta	produkcija	parduodama.	Šiam	centrui	priklauso	kele-
tas	filialų,	skirtų	sunkesnės,	sunkios	ir	kompleksinės	negalios	
žmonėms.	Jiems	sudaromos	individualios	programos.	Filialuose	
yra	relaksacijos,	atsipalaidavimo,	poilsio	kambariai,	bendrosios	
klasės.	Neįgalieji	mokomi	higienos	įgūdžių,	skaičiuoti	pinigus,	
sodinti,	prižiūrėti	augalus,	gaminti	įvairius	dirbinius	iš	popie-
riaus,	austi	kilimus,	juos	dekoruoti.	Dirbiniai	dovanojami	arba	
parduodami.	Čia	labai	populiari	žirgų	terapija.	
	 Kito	didelio	neįgaliųjų	užimtumo	centro	vienas	padalinių	
įsikūręs	Bragos	mieste.	Šiame	centre	dirbama	su	neįgaliaisiais,	
turinčiais	nesunkią	mentalinę	negalią.	Minėtame	centre	vykdoma	
keletas	veiklų:	audžiami	ir	restauruojami	kilimai,	siuvinėjama,	
atliekami	staliaus	darbai,	vyksta	tautinių	ir	šiuolaikinių	šokių	
pamokos.	Pagaminti	gaminiai	parduodami	mugėse	arba	centre	
esančioje	parduotuvėje.	Geriausi	darbai	eksponuojami	parodose,	
daugelis	jų	pelno	apdovanojimus.	Taip	pat	šis	centras	bendra-
darbiauja	su	fabrikais	ir	vykdo	jų	užsakymus,	pavyzdžiui,	įveria	
etiketes.	
	 Didžiulis	centras	įsikūręs	Viana	do	Castelo	mieste.	Čia	
gyvena	neįgalieji	su	psichikos	negalia.	Vieni	jų	centre	būna	5	
paras	per	savaitę,	kiti	kasdien	važinėja.	Neįgaliesiems	orga-
nizuojama	darbinė	veikla,	vyksta	bendrųjų	dalykų	mokymas	

Viršuje: Merijos atstovų bei stažuotės dalyvių susitikimas Barcelos miesto 
rotušėje; Apačioje: Intercultur al Association Mobillity Friends biure 
įteikti stažuožės sertifikatai Ketvirta iš kairės – Zarasų krašto žmonių 
su negalia sąjungos pirmininkė Olga Ludziš, penktas – Intercultural 
Association Mobillity Friends biure organizacijos vadovas Nuno Barbosa
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mažesnėmis	ir	didesnėmis	grupėmis	bei	individualūs	užsiė-
mimai.	Centre	mokoma	keramikos,	kalvystės,	staliaus	darbų,	
sodininkystės,	daržininkystės,	skalbimo,	darbo	virtuvėje,	kilimų	
audimo.	Už	darbą	galima	užsidirbti	iki	76	eurų	per	mėnesį.	Taip	
pat	mokoma	viešbučių	tvarkytojų	bei	administratorių	padėjėjų	
programų.	Baigusieji	programas,	gauna	pažymėjimus,	kuriuose	
nurodoma,	kokį	darbą	neįgalusis	moka	daryti.	Su	šiuo	pažymė-
jimu	galima	įsidarbinti	ir	kitose	įmonėse.
	 Projekto	dalyviai	lankėsi	ir	vaikų	globos	namuose,	kuriuose	
gyvena	vaikai	iš	rizikos	šeimų	bei	vaikai,	turintys	elgesio	problemų.	
Tiek	su	vaikais,	tiek	su	tėvais	dirba	psichologai	bei	socialiniai	dar-
buotojai.	Siekiama,	kad	vaikas	galėtų	grįžti	šeimą,	o	jeigu	nepa-
vyksta,	tuomet	vaikas	ruošiamas	įvaikinimui	ar	globai.	Zarasiškių	
aplankytuose	globos	namuose	šiuo	metu	gyvena	14	vaikų,	dirba	
20	darbuotojų.	Kas	6	mėnesius	įvertinama	vaiko	pažanga.	Įverti-
nime	dalyvauja	pats	vaikas,	jo	tėvai,	jei	tik	jie	bendrauja	su	vaiku,	
ir	globos	namų	darbuotojai.	Vaikai	privalo	laikytis	globos	namų	
taisyklių,	režimo,	tačiau	turi	galimybę	pasirinkti	kambario	draugą.	
Viešint	šioje	įstaigoje,	zarasiškiams	kilo	mintis	surengti	vaikams	ir	
darbuotojams	lietuviškų	patiekalų	vakarienę.	Visiems	labai	patiko	
bulviniai	blynai,	mėsa	įdarytos	bulvės,	o	labiausiai	–	lietuviškas	
šokoladas.	
	 Barcelos	miesto	rotušėje	Zarasų	krašto	atstovams	surengtas	
priėmimas,	kuriame	merijos	atstovė	dėkojo	už	tai,	kad	zarasiškiai	
nori	perimti	socialinių	paslaugų	neįgaliesiems	gerąją	patirtį	bei	ją	
pritaikyti	Lietuvoje.
	 Stažuotės	dalyvius	ypač	sužavėjo	nuoširdus	darbuotojų	
rūpestis	neįgaliais	žmonėmis.	Kiekvienas	čia	randa	veiklos	
pagal	savo	galimybes	ir	gebėjimus,	jaučiasi	svarbus,	reikalingas,	
įvertintas,	nes	jo	pagamintas	produktas	parduodamas,	dalyvauja	
parodose.	Būdami	kartu,	neįgalieji	susiranda	draugų,	bendrauja,	

MOkOMĖs vieni iŠ kitų

ugdomi	jų	socialiniai	ir	gyvenimo	įgūdžiai.	Šeimų	nariai	gali	
dirbti,	nes	neįgaliaisiais	visą	darbo	dieną	pasirūpinta.

Stažuotės ataskaita 
ir projekto pristatymas

	 Balandį	Portugalijoje	įgyta	patirtis	Zarasuose	buvo	pri-
statyta	partneriams.	Atsiskaityta	pagal	Mokymosi	visą	gyvenimą	
Leonardo	da	Vinči	programos	projektą	Nr.	LLP-LdV-PLM-
2012-Lt-0766	„Darbuotojų	kvalifikacijos	tobulinimas	Portuga-
lijos	šalies	socialinių	paslaugų	ir	neįgaliųjų	ugdymo	sistemoje“,	
kurį	Lietuvos	Respublikoje	administruoja	Švietimo	mainų	para-
mos	fondas.	
	 Be	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos,	pro-
jekto	partneriai	yra	Zarasų	„Lakštingalos“	Magučių	ugdymo	
mokykla,	Molėtų	vaikų	savarankiško	gyvenimo	namai,	Utenos	
vaikų	globos	namai,	Zarasų	rajono	savivaldybės	Sadūnų	kaimo	
bendruomenė,	Zarasų	rajono	savivaldybės	viešoji	biblioteka.	
Pagrindinis	užsienio	partneris	–	organizacija	„Associação	Inter-
cultural	Amigos	da	Mobilidad“.
	 Į	pristatymą	atvyko	Zarasų	rajono	savivaldybės	admi-
nistracijos	direktorius	R.	Keršys,	administracijos	direktoriaus	
pavaduotoja	A.	Lamanauskienė,	socialinės	paramos	skyriaus	
vedėja	A.	Sklinsmontienė,	Zarasų	miesto	seniūnė	O.	Podols-
kienė,	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	nariai,	stažuotės	
dalyviai	ir	kiti	svečiai.	
	 Stažuotės	dalyvė	Jurgita	Lizunovienė	sakė,	Portugalijoje	
patyrusi	daug	teigiamų	emocijų.	Moteris	atkreipė	dėmesį,	kad	
lankytos	organizacijos	nedidelės,	jose	dirba	nedaug	personalo,	
tačiau	sukuriama	šeimos	atmosfera.	Jurgita	mano,	jog	didžiausias	

AsOCiACiJOse
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Mūsų vieŠniA

Viršuje: Projekto „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Portugalijos 
šalies socialinių paslaugų ir neįgaliųjų ugdymo sistemoje“ pristatymas 
Zarasuose. Iš kairės: rajono savivaldybės administracijos socialinės 
paramos skyriaus vedėja A. Sklinsmontienė, Zarasų seniūnė Olga 
Podolskienė, adminstracijos direktoriaus pavaduotoja A.Lamanauskienė, 
administracijos direktorius R. Keršys. Apačioje: stažuotės Portugalijoje 
dalyviai ir svečiai ant Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos laiptų
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privalumas,	kad	tokie	žmonės	gali	save	realizuoti,	nėra	izoliuoti	
nuo	visuomenės,	daugelis	įdarbinami	ir	sėkmingai	adaptuojasi	
gyvenime.	
	 Žydrūnė	Vaidachovičienė,	Molėtų	vaikų	savarankiško	
gyvenimo	namų	direktoriaus	pavaduotoja	socialiniam	darbui,	
Leonardo	Da	Vinci	programos	finansuojamuose	projektuose	
dalyvauja	jau	ne	pirmą	kartą.	Ji	džiaugėsi	šios	stažuotės	sudaryta	
galimybe	įgyti	papildomų	kompetencijų,	kurios	daro	pozityvias	
prielaidas	profesinei	karjerai,	taip	pat	sudaro	sąlygas	profesiniam	
tobulėjimui.
	 Projekto	vadovė	Olga	Ludziš	pateikė	daug	minčių,	kokią	
gerąją	Portugalijos	patirtį	galėtume	pritaikyti	valdžios	institu-
cijų,	su	neįgaliaisiais	dirbančių	bei	nevyriausybinių	organizacijų	
veikloje.	O.	Ludziš	taip	pat	jau	keletą	kartų	dalyvavo	Leonardo	
da	Vinci	programos	finansuojamuose	projektuose	ir	buvo	sta-
žuotėse	užsienio	šalyse.	
	 Stažuotės	dalyviai	parengė	ir	pristatė	rekomendacijas	val-
džios	institucijoms,	atsakingoms	už	socialinių	paslaugų	teikimą,	
organizacijoms,	dirbančioms	neįgaliųjų	srityje,	taip	institucijoms	
bei	organizacijoms,	dirbančioms	su	neįgaliais	vaikais.	Tikimasi,	
kad	šios	rekomendacijos	bus	naudingos	gerinant	neįgaliųjų	gyve-
nimo	kokybę	ir	spartesnę	integraciją	į	visuomenę	tiek	Zarasų	
rajone,	tiek	Lietuvoje.

Zarasų krašto žmonių su negalia sąjungos
ir Remigio Družnio nuotraukos
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	"Darbuotojų	kvalifikacijos	tobulinimas	Portugalijos	
šalies	 socialinių	 paslaugų	 ir	 	 neįgaliųjų	 ugdymo		
sistemoje“		

REKOMENDACIJOS
VALDŽIOS INSTITUCIJOMS, 

ATSAKINGOMS UŽ SOCIALINIŲ 

PASLAUGŲ TEIKIMĄ:

	 1.	Sudaryti	sąlygas	decentralizuotam	sprendimų	priėmi-
mui	„iš	apačios	į	viršų“.
	 2.	Organizuoti	ir	užtikrinti	sklandų		paslaugų	neįgaliems	
žmonėms	teikimą,	pereinant	nuo	institucinės	globos	prie	bend- 
ruomeninių	paslaugų.
	 3.	Stiprinti	ir	skatinti	neįgalaus	vaiko	globą	šeimoje,	
numatant	socialines	garantijas	šeimai,	globojančiai	neįgalų	
vaiką,	skiriant	pakankamą	materialinį	aprūpinimą,	atitinkantį	
individualius	vaiko	poreikius	ir	užtikrinantį	visapusišką		neįga-
laus	vaiko	ugdymą.
	 4.	Užtikrinti	reikiamų	socialinių	paslaugų	tęstinumą	ne- 
įgaliųjų	NVO,	dienos	centruose	ir	kitose	įstaigose.

	 5.	Kurti	socialinės	pagalbos	sistemą,	suteikiant	galimybę	
mokytis	gyventi	savarankiškai	neįgaliems	asmenims	neturin-
tiems	socialinių	įgūdžių.
	 6.	Užtikrinti	socialinių	paslaugų	teikimą	ir	įvairovę	ne- 
įgaliems	gyventojams	kaimo	vietovėse.
	 7.	Kurti	integruotas	profesinio	mokymo	programas	spe-
cialiųjų	mokymosi	poreikių	turintiems	vaikams,	jaunuoliams	ir	
suaugusiems,	kad	jie	galėtų	patekti	į	darbo	rinką.
	 8.	Atskirti	socialinio	darbuotojo	pareigybę	nuo	kitų	
socialines	paslaugas	teikiančių	darbuotojų	pareigybių,	siekiant	
sumažinti	išlaidas	socialinį	darbą	dirbančiųjų	išlaikymui.
	 9.	Skatinti		personalo,	dirbančio	socialinių	paslaugų	ne- 
įgaliesiems	srityje	kvalifikacijos	kėlimą.
	 10.	Nuosekliai	didinti	darbo	užmokestį	socialiniams	
darbuotojams.

REKOMENDACIJOS INSTITUCIJOMS 

BEI ORGANIZACIJOMS, DIRBANČIOMS 

NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS SRITYJE:

	 1.	Plėsti	 socialines	paslaugas	neįgaliesiems,	 siūlant	
„atokvėpio“	paslaugas	ir	sudarant	jų	tėvams,	šeimos	nariams	
galimybę	grįžti	į	darbo	rinką.
	 2.	Gerinti	neįgaliųjų		dienos	centrų	materialinę	bazę,	
naudojant	interaktyvias	technologijas.
	 3.	Sudaryti	sąlygas	specialiųjų	poreikių	vaikams	ugdytis	
įprastose	bendrojo	lavinimo	mokyklose	visiškos	ar	dalinės	inte-
gracijos	forma.

MOkOMĖs vieni iŠ kitų AsOCiACiJOse
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	 4.	Skatinant	globoti	ir	įvaikinti	neįgalius	vaikus.
	 5.	Pagal	galimybes	vykdyti	mokymus	socialinį	darbą	dir-
bantiesiems,	sudaryti	sąlygas	darbuotojams	gauti	psichologinę	
paramą.
	 6.	Suteikti	galimybes	norintiems	vykdyti	savanorišką	veiklą. 

REKOMENDACIJAS	PARENGĖ:

	 Olga	Ludziš	–	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos		
pirmininkė	bei	socialinė	darbuotoja.
	 Žydrūnė	Vaidachovičienė	–	Molėtų	vaikų	savarankiško	
gyvenimo	namų	direktoriaus	pavaduotoja	socialiniam	darbui.
	 Rasa	Juršienė	–	Zarasų	rajono	savivaldybės	Viešosios	
bibliotekos	ryšiams	su	visuomene	specialistė,	bendrijos	„Viltis“	
Zarasų	skyriaus	pirmininkė.
	 Viktorija	Bagdanavičienė	–	Zarasų	„Lakštingalos“	Magu-
čių	ugdymo	mokyklos	socialinio	darbo	specialistė.
	 Diana	Deveikienė	–	Utenos		vaikų	globos	namų	direktorė. 
	 Jurgita	Lizunovienė	–	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	
sąjungos	socialinės	rizikos	žmonių	anglų	kalbos	specialistė.
	 Jurga	Miškinytė	–	Zarasų	krašto	žmonių	su	negalia	sąjun-
gos	socialinė	darbuotoja	ir	tarpininkė	žmonėms	su	negalia.
	 Sandra	Ludziš	–	Zarasų	rajono	savivaldybės	Sadūnų	
kaimo	bendruomenės	specialistė	darbui	su	rizikos	šeimomis.

	 4.	Dirbantiems	su	neįgaliais	vaikais	taikyti	savaran-
kiškumo	ir	pagalbos	sau,	svarbiausių	pojūčių	ugdymo	pro-
gramas,	siekiant	skatinti	šių	vaikų	dalyvavimą	bendruomenės	
gyvenime.
	 5.	Kurti	darbo	vietas	neįgaliems	asmenims,	taikyti	leng- 
vatas	darbdaviams,	įdarbinantiems	neįgaliuosius.
	 6.	Taikyti	lengvatas	ir	įpareigoti	darbdavius	įdarbinti	tam	
tikrą	procentą	neįgaliųjų.
	 7.	Formuoti	teigiamą	požiūrį	į	neįgaliuosius	ir	negalios	
reiškinį,	vykdant	socialines	programas	ir	projektus,	į	juos	įtrau-
kiant	pačius	neįgaliuosius.
	 8.	Stiprinti	bendradarbiavimą	su	vietos	bendruomene,	
darbdaviais,	siekiant	sėkmingos	neįgaliųjų		integracijos.
	 9.	Globos	įstaigose	užaugusiems	specialiųjų	poreikių	
turintiems	vaikams,	pradėjusiems	savarankiškai	gyventi,	kurti	
paramos	sistemą,	teikiant	paslaugas	bendruomenėse,	siekiant	
sumažinti	galimybę	jiems	patekti	į	uždaras	socialinės	globos	
įstaigas.

REKOMENDACIJOS INSTITUCIJOMS BEI 
ORGANIZACIJOMS, DIRBANČIOMS SU 

NEĮGALIAIS VAIKAIS:

	 1.	Ugdyti	gebančių	neįgalių	vaikų	demokratiškumą,	
suteikiant	galimybę	išsakyti	savo	nuomonę	ir	dalyvauti	priimant	
sprendimus.
	 2.	Planuojant	veiklą,	vadovautis	neįgalaus	vaiko	nuo-
mone,	poreikiais.
	 3.	Dirbti	socialinį	darbą	su	neįgalaus	vaiko	šeima.

MOkOMĖs vieni iŠ kitų AsOCiACiJOse
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seni PAŽĮstAMi

	 Vyriškis	neatmeta,	kad	su	cheminėmis	medžiagomis	
susijęs	darbas	galėjo	tapti	viena	iš	jo	ligos	priežasčių	–	kojų	
venose	pradėjo	formuotis	trombai.	Tačiau	Viliui	tikriausiai	bus	
„padėjęs“	ir	rūkymas.	Jis	pamena,	kaip	barėsi	daktarai,	sužinoję	
apie	šią	jo	ydą.
	 „Verčiau	jau	rašyti	eilėraščius,	nei	rūkyti,“	–	šypsosi	
debiutuojantis	literatas.
 

Operacijų nebesuskaičiuoja
 
	 Vieną	koją	Viliui	chirurgai	iš	dalies	amputavo	1993-iai-
siais.	Tuomet	V.	Dručkui	buvo	53-eji.	Deja,	pirmoji	operacija	
buvo	nesėkminga,	trombai	akiplėšiškai	keliavo	į	viršų.	Koją	teko	
tiesiog	„raikyti“	ir	kas	kartas	vis	labiau	trumpinti.	
	 Kiek	operacijų	patyrė,	Vilius	jau	nebesuskaičiuoja.	Sako,	
kad	jų	būta	maždaug	15.	Kraujagyslių	chirurgijos	skyrius	laikinai	
tapdavo	namais.	Ukmergiškis	tikina,	netekęs	vienos	kojos,	gyve-
nimo	griūties	nejutęs	–	prisitaikęs	protezą,	laisvai	vaikščiojęs,	
vairuodavęs	automobilį	ir	kabinęsis	į	gyvenimą.
	 Deja,	prieš	trejus	metus	ligos	židinys	įsimetė	ir	į	kitą	
koją	–	ją	teko	amputuoti	ir	„kraustytis“	į	neįgaliojo	vežimėlį...	
	 .	

Sukritikuotas „Lietuvos 
pionieriaus“

	 Poezija	Vilius	pradėjo	domėtis	dar	vaikystėje.	Tiesa,	kai	
parašė	eilėraštį	į	tuometį	vaikų	laikraštį	„Lietuvos	pionierius“,	
buvo	redaktorių	labai	sukritikuotas.	Šie	ketvirtokui	atrašė,	kad	jis	
turbūt	esąs	blogas	mokinys	ir	prastai	mokantis	lietuvių	kalbą...	

Eglė	KRIKŠTAPONYTĖ
Vilma	NEMUNAITIENĖ

 

Verčiau rašyti, nei rūkyti

	 Geras	„Bičiulio“	bičiulis,	Pašilėje	gyvenantis	Vilius	
Dručkus	po	daugybės	patirtų	operacijų	neteko	abiejų	kojų.	Tačiau	
negalia	netrukdo	jam	pulsuoti	energija	ir	optimizmu,	dalyvauti	
visuomeninėje	veikloje.	
	 Pagal	išsilavinimą	Vilius	–	chemikas,	daug	metų	dirbęs	
Jonavos	„Azoto“	gamykloje.	Maždaug	prieš	trisdešimtmetį	jis	
persikraustė	į	Ukmergę,	dirbo	baldų	fabrike.

Išsipildžiusi
Viliaus svajonė 
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seni PAŽĮstAMi

	 Vyras	dabar	jau	su	šypsena	prisimena,	kad	toks	įverti-
nimas	jį	ilgam	atbaidė	nuo	plunksnos.	Ją	vėl	į	rankas	paėmė	
daugiau	kaip	po	40	metų.	
	 Geru	žodžiu	Vilius	mini	savo	kūrybos	skatintoją	ir	nuo-
latinę	drąsintoją,	Vlado	Šlaito	viešosios	bibliotekos	direktorę	
Rasą	Griškevičienę,	kitą	kartą	dirbusią	Ukmergės	laikraščio	
korespondente.	
	 Pamažu	prasidėjo	jo	draugystė	su	įvairiais	leidiniais,	
kurie	retsykiais	į	savo	puslapius	įsileisdavo	ir	ukmergiškio	poe-
zijos	posmų.	2006	metais	V.	Dručkus	į	rankas	paėmė	neįgaliųjų	
žurnalą	„Bičiulis“,	su	kuriuo	irgi	tapo	gerais	draugais...	

Debiutinis eilėraščių 
rinkinys

 
	 	Vilius	yra	sukūręs	maždaug	tūkstantį	eilėraščių.	Neseniai	
maža	jų	dalelė	sugulė	į	rinkinį	„Gyvenimas	mano	prie	lango“.	
	 Jis	pasakojo	seniai	puoselėjęs	slaptą	mintį	išleisti	kny-
gelę	ir	pagaliau	ši	ilgai	brandinta	svajonė	išsipildė.	Už	tai	Vilius	
dėkingas	visam	pulkui	artimų	žmonių.	Pirmiausiai	–	žmonai	
Aldonai.	
	 „Jei	būtų	pasakiusi:	„Jokio	rašymo!“	–	taip	ir	būtų.	Juk	
aš	–	jos	rankose!“	–	švelniai	į	savo	moterį	žvelgia	literatas.
	 Knygelę	redagavo	ir	karpiniu	iliustravo	Zita	Bataitienė.	
Jai	taip	pat	–	nuoširdžiausia	autoriaus	padėka.	
	 Leidybą	parėmė	„Valdo	 leidykla“,	 tačiau	didžiausia	
rėmėja	–	Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjunga	ir	jos	pirmininkė	
Lionė	Aleksienė.	Kaip	Vilius	pats	sako,	vadovė	visados	ska-
tino	jo	kūrybą,	kvietė	į	organizacijos	renginius,	pasirūpindavo	
atvykimu.

Sveikinimų griūtis

	 Pirmosios	V.	Dručkaus	knygelės	„Gyvenimas	mano	prie	
lango“	pristatyme	dalyvavo	gausus	būrys	autoriaus	giminaičių,	
draugų,	likimo	brolių.	Renginys	vyko	Ukmergės	krašto	neįga-
liųjų	sąjungoje,	kurios	veikloje	V.	Dručkus	aktyviai	dalyvauja	
jau	daug	metų.
	 Šventė	prasidėjo	daina,	kuriai	žodžius	sukūrė	jis	pats.	Dainą	
atliko	Ukmergės	krašto	neįgaliųjų	sąjungos	„Dainos“	ansamb- 
lis,	o	muziką	parašė	kolektyvo	vadovas	Kazimieras	Piestinis. 
	 Sąjungos	vadovė	Lionė	Aleksienė	kalbėdama	niekaip	
nesulaikė	jaudulio	ašarų.	Pasakojo,	kaip	ilgai	ruoštasi	šiam	neei-
liniams	įvykiui	–	organizacijos	nario	knygelės	gimimui.	Leidyba	
tapo	nauju,	nepatirtu	įvykiu.	
	 Poetą	pasveikino	rajono	savivaldybės	administracijos	
direktoriaus	pavaduotojas	Giedrius	Pocius	ir	Socialinės	paramos	
skyrius	vedėja	Valdonė	Ginaitienė,	Vlado	Šlaito	viešosios	biblio-
tekos	direktorė	Rasa	Griškevičienė,	rajono	literatų	vardu	–	Leo-
nora	Jankeliūnienė	ir	Zita	Bataitienė.	Šiltus	sveikinimus	išsakė	
giminaičiai.	Tėveliams	už	šilumą	ir	meilę	dėkojo	dukra	Eglė.	 

Aušros Žirniūtės nuotraukos

seni PAŽĮstAMi
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sOCiAlinis DArBAs

Loreta	CIKAITĖ

	 2014–ųjų	pavasaris	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	
centro	metraštyje	bus	įrašytas	kaip	dar	vieno	reikšmingo	įvykio	
pradžia.	Kovo	28–ąją	Aukštuosiuose	Šančiuose	proto	ir	sun-
kesnę	kompleksinę	negalią	turintiems	žmonėms	duris	atvėrė	
dar	vienas	centro	padalinys.	
	 Per	penkiolika	veiklos	metų	Centras	etapais,	tačiau	užtik- 
rintai	ir	tikslingai,	plečiasi.	Daugelyje	sričių	Centro	darbuotojai	–	 
pionieriai:	jie	pirmieji	Kauno	mieste	pradėjo	būsto	pritaikymo	
programą,	aprūpina	Kauno	miesto	gyventojus	techninės	pagalbos	
priemonėmis,	tapo	metodiniu	centru,	rengiančiu	konferencijas,	
paskaitas,	projektus.	
	 Centre	teikiama	dienos	 ir	 trumpalaikė	globa,	veikia	
savarankiško	gyvenimo	namai	žmonėms	su	judėjimo	negalia	bei	
socialinių	paslaugų	skyriai,	turintiems	psichikos	negalią.	

Kuo optimistas 
skiriasi nuo 
pesimisto

sOCiAlinis DArBAs

	 Įstaigai	15	metų	nėra	ilgas	laikas,	tačiau	darbų	padaryta	
daug	ir	tas	teikia	džiaugsmo.	
	 Kur	slypi	kolektyvo	sėkmės	formulė	ir	kuo	šis	Cent- 
ras	 išskiria?	Apie	 tai	 kalbėjomės	 su	 direktoriumi	Algirdu	
Šimoliūnu.

Džiugesys ir gera nuotaika – 
išskirtinis bruožas

	 Nauji	pasiekimai	visada	skatina	atsigręžti	į	pradžią.	Tad	
pirmiausiai	prisimename,	nuo	ko	viskas	prasidėjo.	Pasak	direk-
toriaus,	pradžia	buvo	senas	darželio	pastatas	ir	40	tūkstančių	
litų,	kuriuos	A.	Šimoliūnas	drąsiai	investavo	į	techninio	projekto	
sukūrimą.
	 „Tuomet	pasigirdę	 skepsio	 atbalsiai,	 kritika	manęs	
nė	kiek	neišgąsdino,	o	rizika	pasiteisino:	2002–aisiais	metais	
Žemuosiuose	Šančiuose	atvėrė	duris	rekonstruotas	pastatas,	
pritaikytas	negaliai,“	–	sakė	vadovas.	
	 Tuomet	Kauno	neįgaliojo	 jaunimo	užimtumo	centre	
dirbo	vos	du	etatiniai	darbuotojai,	neturėję	iki	tol	jokio	sąlyčio	
su	neįgaliųjų	pasauliu,	o	į	užsiėmimus	atėjo	aštuoni	lankytojai.	
Šiandien	klientų	gerove	rūpinasi	77	specialistai,	taip	pat	ir	turin-
tys	negalią.	Danės	gatvėje	virte	verda	gyvenimas.	Skiriamoji	
centro	pastatų	dominantė	leidžia	juos	atpažinti	aplinkoje.	Jie	
išsiskiria	ryškiomis	spalvomis	dažytu	fasadu	ir	erdvine	archi-
tektūra.	O	vidinį	šių	namų	gyvenimo	pulsą	galima	patikrinti	čia	
besilankančių	žmonių	emocijomis.	
	 „Mūsų	lankytojų	išskirtinis	bruožas	–	džiugesys.	Vis	
esame	linksmi,	džiugūs,	gerai	nusiteikę	–	darbuotojai	taip	pat,“	–	 
kalbėjo	A.	Šimoliūnas.	
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Laikas griauti stereotipus

	 Šiandien	jau	nebestebina	neįgaliųjų	pasirodymas	vie-
šose	erdvėse,	tad	ir	Centro	klientai	neberengia	akcijų,	siekusių	
atkreipti	aplinkinių	dėmesį	į	žmogų,	turintį	kitokį	kūną,	į	jo	
galimybes.	
	 „Gyvename	natūraliai	–	dalyvaujame	miesto	gyvenime,	
jo	renginiuose,“	–	sakė	vadovas	ir	patikino,	jog	tik	visų	žmonių	
grupių	buvimas	kartu,	neskirstant	jų	į	sveikuosius	ir	neįgaliuo-
sius,	augina	vienų	ir	kitų	sąmoningumą,	moko	elgtis	vieniems	
su	kitais.
	 „Tai	abipusė	problema.	Turime	mokytis	vieni	iš	kitų.	
Visuomenė,	nematanti	neįgaliųjų,	negali	jų	suprasti	ir	pažinti.	
Tačiau	ir	neįgalieji	privalo	pažinti	visuomenę,	paisyti	elgesio	
normų,“	–	įsitikinęs	A.	Šimoliūnas.
	 Deja,	anot	pašnekovo,	takoskyra	tarp	skirtingomis	ligo-
mis	sergančių	žmonių	vis	dar	ryški.

	 „Kol	pats	neįsitikinau,	neišbandžiau,	nepamačiau	rezul-
tatų,	apie	tai	nedrįsau	kalbėti.	Tačiau	dabar	galiu	teigti,	jog	
žmonių,	turinčių	proto	negalią,	atskyrimas	nuo	kitų	neįgaliųjų	
yra	ydingas,	–	sakė	jis.	–	Kaune	sunykus	„Vilties“	organiza-
cijai,	pastarosios	nariai	rinkosi	pas	mus,	juos	įtraukėme	į	jau	
veikiančias	grupes.	Pradžioje	būta	pasipriešinimo,	ypač	tėvai	
žiūrėjo	su	baime	–	lygino	vienų	ir	kitų	pranašumus,	silpny-
bes...	Laimė,	šis	etapas	praėjo.	Neneigiu,	darbuotojams	sun-
kiau	dirbti,	tačiau	rezultatais	visi	džiaugiamės.	Juk	žmonėms,	
turintiems	proto	negalią,	būdinga	sekti	kieno	nors	pavyzdžiu.	
Pas	mus	jie	pasitempia,	regimai	auga.	Tą	matome	kiekvieną	
dieną.“

„Degti“ darbu, kurį dirbi

	 Centro	 darbuotojai	 juokauja:	 kur	 kitur	 rasi	 tokį	
darbą,	kuriame	klientai	jus	sveikina	šypsodamiesi,	apkabina,	
paglosto?
	 Kas	nežino,	kad	emocijos	užkrečia?	Tiek	teigiamos,	tiek	
ir	neigiamos.	Todėl	pastarųjų	šioje	įstaigoje	itin	vengiama.
	 „Noriu,	kad	kiekvienas	mūsų	specialistas	būtų	ne	vien	
socialinis	darbuotojas,	bet	ir	turėtų	platesnę	kompetenciją.	Cent- 
re	dirbantiems	žmonėms	–	visiems	be	išimties	–	galioja	viena	
taisyklė:	nepaisant	užimamų	pareigybių,	visi	dirbame	klientams	
ir	nė	vienam	nevalia	ištarti:	„Tai	ne	mano	sritis!“
	 Direktoriaus	nuostata	griežta,	tačiau,	ko	reikalauja	iš	kitų,	
laikosi	ir	pats.	
	 „Žmonės	turi	degti	darbu,	kurį	dirba	–	tik	tada	bus	geri	
rezultatai.	Pas	mus	leidžiama	improvizuoti,	darbuotis	kūrybiškai.	
Juokauju,	jog	Centre	privalomi	tik	du	dalykai	–	pietūs	ir	fiziote-
rapija,	o	visa	kita	–	laisva	programa	pagal	norus	ir	poreikius.“	–	 
sakė	vadovas.

sOCiAlinis DArBAssOCiAlinis DArBAs

Algirdas 
Šimoliūnas 

siekia, kad jo 
vadovaujamame 

centre tvyrotų 
gera nuotaika
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AŠtriA PlunksnA

	 Užimtumo	galimybės	Centre	 tikrai	kuo	plačiausios.	
Klientai	gali	rinktis	veiklas	pagal	poreikius,	gebėjimus	ar	norą	
išbandyti	 savas	galimybes	dar	nepažintose	 srityse.	Dailės,	
rankdarbių,	keramikos,	tekstilės,	medžio	darbų,	kompiuterinio	
užimtumo,	šokio	vežimėlyje	grupės,	dramos	ar	dainos	būreliai	–	 
kiekvieno	besilankančiojo	asmeninis	pasirinkimas.	Galima	tik	
pasidžiaugti,	jog,	tarkime,	dainos	grupės	veikla	jau	senokai	
„peraugusi“	savo	pavadinimą,	nes	čia	ne	vien	dainuojama,	bet	
ir	muzikuojama.	O	dramos	grupė	laurus	skina	veik	kiekviename	
festivalyje.	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	centro	spekta-
kliai	įvertinami	aukščiausiais	balais	ne	vien	respublikiniuose,	
bet	ir	tarptautiniuose	konkursuose.	
	 Centro	žmonės	nebijo	viešumos,	yra	atviri,	bendrau-
jantys,	jų	rankdarbių	ar	dailės	kūrinių	parodos	organizuojamos	
Kauno	mieste,	rajone.	

Perspektyva – augti toliau

	 Vertinant	penkiolikos	metų	patirtį,	A.	Šimoliūno	nuo-
mone,	poslinkių	ir	pasikeitimų	matyti	įvairiose	gyvenimo	srityse,	
jų	daug	–	ir	visi	jie	džiuginantys.	Vieni	projektai	gimsta	savaime,	
juos	padiktuoja	gyvenimas,	kiti	ilgai	apmąstomi,	idėja	brandi-
nama,	svarstoma.	
		 „Kartais	norėtųsi	„prašokti“	laiką,	tačiau	prieš	vėją,	kaip	
sakoma,	nepapūsi.	Rezultatų	galima	tikėtis	tik	tuomet,	kai	jau	
esama	įdirbio,“	–	teigė	direktorius.
	 Kalbėdamas	apie	integraciją,	jis	neslepia,	jog	akivaizdžiai	
mato	gerų	pasikeitimų.	Vadovą	džiugina	ir	naujos	bendravimo	
galimybės.	Tarkime	šiais	metais	Centro	žmonės	pradėjo	lankyti	
baseiną,	už	ką	direktorius	dėkingas	kultūros	ir	sporto	centrui	
„Girstutis“.	Ne	vienerius	metus	Centras	bendradarbiauja	su	Šan-

sOCiAlinis DArBAs

Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrą lanko mišrių negalių 
žmonės. Visi čia randa užsiėmimų pagal savo jėgas ir gebėjimus
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čių	parapijos	vaikų	dienos	centru,	kurio	lankytojai	–	kaip	ir	greta	
esančių	darželių	ar	mokyklų	vaikai	–	dažnai	apsilanko	įstaigoje,	
dalyvauja	bendrose	programose.	
	 „Gal	ir	ambicinga,	gal	net	nevertėtų	prasitarti,	tačiau	
mūsų	planuose	–	specialus	projektas.	Norėtume	į	Centro	reabi-
litacinės	veiklos	programą	įtraukti	sveiką	jaunimą	ir	vaikus.	Tai	
būtų	dar	vienas	sėkmingas	žingsnis	ne	deklaruojamos,	o	realios	
integracijos	link,“	–	išdavė	paslaptį	A.	Šimoliūnas.	
	 Vadovas	teigė	besidžiaugiantis,	kad	aplinkui	mato	laimin-
gus	žmones	–	lankytojus	ir	darbuotojus.	Tai	didžiausias	sunkaus	
triūso	atpildas.	Beje,	tai	ir	viena	svarbiausių	paskatų,	įkvepinčių	
naujiems	projektams.	
	 Algirdas	Šimoliūnas	nenutylėjo,	kad	kasdienybėje	pasi-
taiko	klaidų,	nesklandumų	ir	visokių	bėdų.
	 „Tačiau	problemos	tam	ir	yra,	kad	jas	spręstume,	–	šyp-
sojosi	jis.	–	Tikrai	neverta	Dievo	į	medį	varyti,	viskas	pas	mus	
gerai.“
	 Klausydama	šių	žodžių	dar	kartelį	prisiminiau	kuo,	
pasak	anekdoto,	optimistas	skiriasi	nuo	pesimisto.	Vienam,	
kaip	sakoma,	blakė	konjaku	kvepia,	o	kitam	konjakas	atsiduoda	
blake.
	 Sėkmės	Jums,	Algirdai	Šimoliūnai!

Ūdrio Šakalio nuotraukos

sOCiAlinis DArBAs AsOCiACiJOse

Suartinusi	šventė
Julė	MORKŪNIENĖ
Kaišiadorių	krašto	neįgaliųjų	sąjunga

	 Vis	dar	esame	gyvi	Velykų	šventės	prisiminimais.	Juk	
Velykos,	anot	etnografės	Ritos	Basniūnaitės,	turi	senas	gilias	
tradicijas.	Protėviai	tikėjo,	kad	kartu	su	bundančia	gamta	iš	
kapų	išnyrančios	ir	mirusiųjų	vėlės.	Nugriaudėjus	pirmie-
siems	Perkūno	žaibams,	jos	vėl	dingstančios.	Krikščionims	
šv.	Velykos	–	Kristaus	prisikėlimas,	pažadas,	kad	būsime	
išganyti.
	 Kaišiadorių	krašto	neįgaliųjų	sąjunga,	kuriai	vadovauja	
Ramūnas	Adomaitis,	 šiai	 šventei	 ruošėsi	ypač	 atsakingai.	
Socialinių	paslaugų	centro	patalpose	buvo	surengta	popietė.	
Dalyvavo	ir	svečių	–	pas	mus	atvyko	Kauno	krašto	Neįgaliųjų	
Sąjungos	dramos	kolektyvas	„Laumės	pėda“,	vadovaujamas	
Jolantos	Beresnevičienės.	Jų	spektakliu	buvo	visi	sužavėti.	
Trumpą	spektakliuką	suvaidino	ir	mūsų	Sąjungos	nariai.	Šio	
vaidinimo	sumanytoja	ir	režisierė	–	dramos	būrelio	vadovė	
Vidutė	Bartytė.
	 Kol	buvo	perstatinėjamos	dekoracijos,	salėje	sėdintys	
žiūrovai	nenuobodžiavo:	minė	mįsles,	dalyvavo	atrakcio-
nuose,	varžybose.	Tuo	pasirūpino	Kaišiadorių	socialinių	pas-
laugų	centro	darbuotoja	Auksė	Darbutienė.	Ji	kartu	su	Vidute	
Bartyte	vedė	renginį,	dalijo	prizus,	organizavo	įvairius	žai-
dimus.	Be	prizo	neliko	nei	vienas	šventės	dalyvis	ar	svečias.	
Jeigu	kuris	šventės	dalyvis	nieko	nelaimėjo,	tam	nors	Laimės	
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Jūsų lAiŠkAi AsOCiACiJOse

Debesėlis	sužibo,	kitaip	tariant,	žmogus	buvo	pamalonintas	
paguodos	prizu.	
	 Po	spektakliukų	laukė	sumuštinių	ir	margučių	vaišės.	
Vaišių	stalas	buvo	gausus,	margučių	–	didžiausia	įvairovė.	
Jie	skyrėsi	ir	dydžiu,	ir	marginimo	technika.	Ant	stalo	pui-
kavosi	vištų,	ančių,	žąsų	kiaušiniai.	Tik	stručių	kiaušinių	
pasigedome.	Rinkome	gražiausią,	 stipriausią	margutį.	O	
svarbiausia,	kad	galėjome	pabendrauti,	pasišnekučiuoti,	
pašokti,	padainuoti.	
	 Po	smagaus	pabendravimo	Kaišiadorių	socialinių	pa- 
slaugų	centre	–	kelionė	į	Guronis,	į	kardinolo	V.	Sladkevičiaus	
tėviškę.	Norinčių	vykti	buvo	nemažai.	Kauniečiai	vyko	savo	
autobusiuku.	Kaišiadoriečiai	visi	net	netilpo	į	mikroautobusą,	
tad	teko	važiuoti	su	savais	automobiliais.
	 Daugelis	neįgaliųjų	Guronyse	lankėsi	pirmą	kartą.	O	
čia	yra	į	ką	pažiūrėti	–	yra	koplytėlės,	statytos	įdomių	žmonių,	
muziejus,	puikus	gamtovaizdis.	Apie	Guronių	muziejaus	įkū-
rimo	istoriją	papasakojo	vietoje	gyvenanti	ir	dirbanti	vienuolė.	
Ji	supažindino	su	muziejuje	esančiais	eksponatais,	atsakė	į	
klausimus.
	 Po	apžvalginės	ekskursijos	visi	pasivaikščiojome	po	
Guronių	kalnelius,	nusifotografavome.	Oras	pasitaikė	šiltai	
pavasariškas,	tai	norėjosi	kuo	ilgiau	pasižvalgyti,	ilgiau	pabūti	
gamtoje.	Smagu,	kad	išvyka	patiko	ir	mūsų	svečiams	iš	Kauno.	
Greitu	laiku	žadame	aplankyti	kauniškius	bičiulius.	Būtų	gerai,	
kad	užsimezgusi	partnerystė	nenutrūktų.

Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos nuotraukos

Viršuje: Kaišiadorių krašto neįgaliųjų sąjungos darbuotojos moka „pavirsti“ 
ir zuikučiais; apačioje: neįgalieji – kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
tėviškėje Guronyse
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Redakcija nereikalauja, kad spausdinamų straipsnių 
mintys atitiktų jos nuomonę. 

Tiražas 2100 egz.

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

www.petroofsetas.lt

Asociacijose

Viršelio 1 p.: Projekto „Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 
Portugalijos šalies paslaugų ir neįgaliųjų ugdymo sistemoje“ dalyviai 
Zarasuose; 2 p.: Žiedlapių pūga; 3 p.: Viršuje: Vilių Dručkų sveikina 
Ukmergės rajono administracijos direktoriaus pavaduotojas Giedrius 

Pocius ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Valdonė Ginaitienė; 
apačioje: debiutuojantis literatas su žmona Aldona, organizacijos 

pirmininke Lione Aleksiene ir „Dainos“ ansambliu. 4 p.: Žydėjimas.

Remigio Družnio ir Gaspero Aleksos nuotraukos
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