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Tarptautiniame  
projekte – lytinis 
švietimas

Loreta CIKAITĖ

	 Kauno	neįgaliojo	jaunimo	užimtumo	centras	dalyvauja	
tarptautiniame	projekte	„SEAD	–	lytinis	švietimas	suaugusiems	
asmenims	su	negalia,	jų	tėvams	ir	darbuotojams“.	Projekto	tiks-
las		–	per	įvairias	meno	kryptis	perteikti	lytinio	švietimo	žinias	
jaunuoliams,	turintiems	negalią	ir	mokymosi	sutrikimų.	Projekte	
dalyvauja	devyni	partneriai	iš	septynių	Europos	šalių:	Lietuvos,	
Vokietijos,	Belgijos,	Suomijos,	Vengrijos,	Olandijos	ir	Anglijos.	
Dalyviai	trejus	metus	kaups	metodinę	medžiagą	ir	priemones,	
skirtas	jaunuolių	lytiniam	švietimui:	rašytinę	informaciją,	garso	
ir	vaizdo	priemones,	kuriose	pasidalinama	patirtimi,	kaip	dirbti	
su	tiksline	grupe.	Jie	taip	pat	rengs	metodinę	medžiagą	tikslinei	
grupei,	bus	sukurti	filmukai	lytinio	švietimo	tema,	o	Kauno	ne- 
įgaliojo	jaunimo	užimtumo	centro	dramos	trupė	sukurs	plastikos	
spektaklį	lytiškumo	tema,	suprantamą		visiems,	kokia	kalba	jie	
bekalbėtų.	Visa	tai	turi	būti	atlikta	iki	2015	metų	rugsėjo	mėne-
sio,	kitaip	tariant,	iki	projekto	įgyvendinimo	pabaigos.	
	 Kokios	paskatos	lėmė	šio	projekto	pasirinkimą?	Į	šį	klau-
simą	pabandžiau	atsakyti,	kalbindama	Kauno	neįgaliojo	jaunimo	
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užimtumo	centro	direktorių	Algirdą	ŠimOLiūną,	socialinio	
darbo	ir	užimtumo	skyriaus	vedėją	Daivą	BuinicKAitę	ir	
socialinę	darbuotoją	Ritą	EiDuKEVičiEnę.	

Neįgaliųjų lytiškumas –
 vis dar tabu?

 Dera pabrėžti, jog pirmą kartą įgyvendinamas projek-
tas, liečiantis lytinį švietimą žmonių su mokymosi sutrikimais 
ir proto negalia, sulaukia abejonių, diskusijų. Ne visada pakanka 
teiginių, jog projekto rezultatai užpildys spragą neįgaliųjų švie-
time, jog vadovaujantis 2005 metais liepos 1-ąją dieną įsiga-
liojusiu Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, Lietuvoje 
teisiškai įtvirtintos neįgaliųjų lygios teisės ir galimybės visuo-
menėje, o tas pasakytina ir apie švietimą. Deja, sekso  kultūros 

ir tradicijų stoka, dažnai tampa 
stabdžiu garsiai kalbėti apie lytiš-
kumą ar seksualumą. Daugeliui 
lytiškumo ar sekso tema sukelia 
gėdos, nejaukumo pojūčius. Juoba 
jausmai sukyla, kai kalbama apie 
lytiškumą neįgaliesiems, apie 
jų švietimą. Tad jokia paslaptis, 
kad projektas ne iš karto įgavo 
pagreitį. Kita vertus, švietimo 
nebuvimas, nežinojimas, neap-
saugo nuo pasekmių. 
 „Daugeliui sveikųjų sunku 
susieti seksą ir negalią, tačiau ne- 

įgalieji turi tokių pat aistrų, troškimų, svajonių ir baimių kaip kiti. 
Kadangi jie patiria aiškesnių suvaržymų,  tokių kaip nepakankamas 
savarankiškumas ir nepakankamos galimybės, socialiniams dar-
buotojams ir artimiesiems būtina rasti būdus kalbėti apie neįgalumą 
ir galimą jo poveikį seksualinei patirčiai. Visi žmonės yra seksualūs 
iš prigimties – ne išimtis ir neįgalieji. Todėl kūno kalbos raidos 
suvokimo nebuvimas labai paveikia žmogaus galimybes suprasti  
patiriamus pojūčius,“ – sakė   A. Šimoliūnas.

Specialistų ir „tinkamos 
kalbos“ trūkumas

 Projekto vadovės – socialinio darbo ir užimtumo skyriaus 
vedėja Daiva Buinickaitė ir socialinė darbuotoja Rita Eidukevi-
čienė, prieš pradėdamos įgyvendinti šį projektą, atliko ne vieną 
tyrimą ir nustatė, jog Lietuvoje nėra konkrečių įstatymų, apibrė-
žiančių neįgaliųjų lytinį švietimą ar lytiškumo prevenciją. Tačiau 
Neįgaliųjų teisių konvencija bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų kon-
vencija įpareigoja šalis užtikrinti visų lygių švietimo sistemą, kuri 
būtų prieinama neįgaliesiems. Asmenys su proto ar mokymosi 
negalia yra mokomi atpažinti aplinką, susipažįsta su kūno sandara 
per judesį, mokosi atpažinti sensorinius jutimus, tačiau iki šiol 
nebuvo ir nėra propaguojamas ar skatinamas lytinis švietimas. 
 Lietuvoje įkurta nemažai organizacijų, skirtų neįgaliųjų 
teisėms ginti, tačiau vis dar nėra įstaigos, orientuotos į lytinį 
švietimą, nėra ir pedagogų ar konkrečių darbuotojų, paruoštų 
dirbti lytinio švietimo klausimais. Kai kuriais atvejais šį vaid- 
menį prisiima socialiniai darbuotojai, psichologai. Iškilus rim-
toms problemoms, neįgalieji palydimi į gydymo įstaigas, kuriose 
jie sulaukia išsamios informacijos apie lytinių santykių pase-
kmes, ligas, vidaus organus bei biologinius vyksmus.A. Šimoliūnas: „Seksualumas 

yra prigimtinė žmogaus savybė. 
Neįgalieji – jokia išimtis...“



4 5

 „Deja, neapibrėžtumas ir „tinkamos kalbos“ trūkumas 
parodė, kad išaugo informacijos ir konsultacijų poreikis suinte-
resuotiems asmenims. Jau dirbama įvairiomis kryptimis, tačiau 
nėra lengva atsakyti į daugelį klausimų, todėl lytinis švietimas 
yra neišvengiamas, siekiant palengvinti neįgaliųjų, jų tėvų ir 
socialinių darbuotojų darbą,“ – įsitikinusi D. Buinickaitė.  

 Neįgalieji ir seksualinė 
prievarta

 Pridursiu, jog vis dar trūks- 
ta tyrimų dėl žmonių su negalia 
patiriamos seksualinės prievar-
tos. Ši tema sunki, o neturint 
lytinio švietimo pradžiamokslio, 
leistinas ar neleistinas ribas dar 
sunkiau atskirti. Neatsitiktinai  
projekto partneriai fiksuoja dvi 
pagrindines sritis, susijusias su 
neįgaliųjų seksualine prievarta. 
Pirmuoju atveju prievartą patiria 
neįgalieji, antruoju – kiti žmonės, 
kai juos prievartauja neįgalūs 
asmenys. 
 „Neįgaliųjų integravimas į 
visuomenę bus tik tada visaver-
tis, kai jie turės lygias galimybes. 
Tai susiję ir su jų seksualumu, 
norais, troškimais. Labai dažnai 
žmonės tiesiog nežino, kaip su 

neįgaliaisiais kalbėti šia tema,“ – 
teigė R. Eidukevičienė.
 Kitos projekto partnerės, tar- 
kime, Danija, Vokietija ar Belgija, 
yra paruošusios žymiai daugiau 
vadinamųjų „namų darbų“,  jie jau 
turi lytinio švietimo mokymo eilutę, 
tuo tarpu Lietuvoje pradedama nuo 
pradžiamokslio. 
 „Vakarų šalyse net neįsivaiz-
duojama, kaip pas mus sudėtinga 
pademonstruoti net paprasčiausią 
paveiksliuką, susijusį su žmogaus 
anatomija,“ – kalbėjo D. Buinickaitė.  
 Projekto vykdytojai, pirmieji 
prakalbę lytinio švietimo tema, žino, 
kaip jautriai visuomenė reaguoja į 
neįgaliųjų lytinį švietimą, tad pirmiau-
siai atliko tyrimą dėl lytinio švietimo 
poreikio. Apklausoje dalyvavo centro 
lankytojai – neįgalieji, jų tėveliai, 
socialiniai darbuotojai. Siekta išsiaiš-
kinti, ko respondentai tikisi iš lytinio švietimo neįgaliesiems ir 
ar toks švietimas reikalingas, integruojant neįgaliuosius į visuo-
menę. Buvo apklausti tėvai, socialiniai darbuotojai ir žmonės su 
negalia.

Trijų skirtingų anketų rezultatai

 Iš pateiktos tyrimo charakteristikos, su kuria supažindino 
projekto vykdytojai, matyti, kokie norai, siekiai, baimės ar neži-
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R. Eidukevičienė: „Lietuvoje 
kalbėti apie neįgaliųjų lytiškumą vis 
dar sudėtinga...“

D. Buinickaitė: 
„Informacijos ir 
konsultacijų poreikis 
nuolatos auga...“
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nojimas kausto suinteresuotąją grupę. Konstatuota: apie lytiškumą 
ir seksą kalbama nedrąsiai ir nenoriai, su „gėdos“ jausmu.

Tėvų nuostata

 Kaip pasakojo D. Buinickaitė, susisteminus surinktą infor-
maciją, galima teigti, kad respondentai norėtų daugiau vizualinių 
pavyzdžių, nes, jų nuomone, šnekos, kad ir pačios profesionaliau-
sios, neduoda jokios naudos. Tėvai norėtų, jog socialiniai darbuo-
tojai kalbėdami su jų vaikais apie lytinį švietimą galėtų naudoti 
rodomąsias priemones, pageidavo daugiau informacinių lankstinukų, 
kuriuose „lengvai suprantama kalba“ būtų aiškinamas lytiškumas 
ir seksualumas. Daugelis pasisakė už spektakliukų rodymą ar 
improvizacijas su lėlėmis. Tačiau būta ir kitų nuomonių. Viena iš 
apklausoje dalyvavusių mamų šiuo klausimu buvo itin griežta. Jos 
manymu, apie lytinį švietimą su proto negalią turinčiais žmonėmis, 
neturi būti kalbama, nes tokio pobūdžio informacija galinti sukelti 
nepageidaujamų padarinių, o tai suteiktų tėvams dar didesnių rūpes-
čių ir papildomų problemų. Kita mama prisipažino, jog jai kalbėti 
seksualumo temomis su sūnumi gėda. Kai sūnus, žiūrėdamas filmus, 
jos klausiąs, ką reiškia seksas, ar matąs gatvėje besibūriuojančius 
jaunuolius ir užduodąs jį neraminančius klausimus, atsakymų į savo 
klausimus jis negaunąs, nes mama nežinanti, kaip ir ką atsakyti. 

Organizacijų nuostata

 Tyrimo metu apklausti ir šešių organizacijų, dirbančių su 
neįgaliaisiais, darbuotojai. Dviejų organizacijų darbuotojai mielai 
sutiko papasakoti apie jų organizacijose vykstantį lytinį švietimą. 
Jų teigimu, lytinis švietimas neišvengiamas, nes žmonės su proto 
negalia turi teisę žinoti, juk tai – pilnaverčio gyvenimo dalis. Tačiau 
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išsiaiškinta, jog anaiptol ne visos organizacijos vienodai vertina lyti-
nio švietimo būtinybę. Vienos jų  pateikė labai mažai informacijos, 
nenoriai dalyvavo apklausoje, o kitos apklausoje apskritai atsisakė 
dalyvauti, teigdamos jog šia tema jie nekalbą su savo klientais ir 
neturį jokios praktikos. 
 Be kita ko, tyrimas leido ir patierms pasitikrinti... Nors Kauno 
neįgaliojo jaunimo užimtumo centras – projekto įgyvendinimo ini-
ciatoriai, vis dėlto ir šioje įstaigoje žinios apie lytinį švietimą gana 
skurdžios, o pokalbiai su klientais vyksta tik tais atvejais, kai psicho-
logai ar socialiniai darbuotojai įžvelgia būtinybę.

Neįgaliųjų nuostata

 Apklausoje dalyvavusieji žmonės su proto negalia – viena 
iš suinteresuotų grupių. Jų interviu trumpi, jie gėdijosi kalbėti apie 
seksą, buvo nedrąsūs. Visi apklaustųjų žinojo žodį „seksas“, tačiau 
nesuvokė, ką konkrečiai jis reiškia. Respondentai pasakojo, kad 
žiūrėdami filmus mato, kaip aktoriai bučiuojasi, liečiasi, tuomet jie 
jaučiasi keistai, tačiau kodėl tas vyksta – jie nesupranta. Apklausos 
dalyviai teigė norintys daugiau sužinoti apie lytinį švietimą, patirti 
tą patį, ką patiria visi žmonės. 

***
 Kaune jautriai, žingsnis po žingsnio, pradėta kalbėti ilgus 
metus „tabu“ laikyta seksualinio švietimo, savojo lytiškumo suvo-
kimo tema. 
 Šios srities pionieriai – Neįgaliojo jaunimo užimtumo centro 
darbuotojai siekia, kad jų klientai geriau suvoktų savo jausmus ir 
poreikius, geriau pažintų patys save ir kitą žmogų. Tad palinkėkime 
startavusiam projektui sėkmės. 

Autorės nuotraukos
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Elektrėnų 
neįgaliųjų 
draugijoje – 
realūs  darbai 
ir  iniciatyvos
Laura CARIŪTĖ

	 nieko	nebestebina	dažnai	girdimas	teiginys,	jog	didžiąją	
mūsų	visuomenės	dalį	sudaro	vyresnio	amžiaus	žmonės,	jog	mes	
senstame.	tiesą	sakant,	šiame	reiškinyje	nieko	ypatinga	nėra.	
normalu,	kad	tiksint	biologiniam	laikrodžiui,	kinta	žmogaus	
sveikata,	gebėjimai,	mažėja	materialinis	pajėgumas.	Šiame	gyve-
nimo	tarpsnyje	ypač	reikalingas	bendravimas,	pagalba.	Lietuvoje	
sukurtas	tinklas	nevyriausybinių	neįgaliųjų	organizacijų,	tiesiogiai	
padedančių	valstybei	įgyvendinti	socialinę	politiką.	Šios	asocia-
cijos	yra	arčiausiai	žmonių,	jų	darbas	ypač	reikalingas.	tačiau	
ar	viskas	čia	gerai?	Apie	tai	ir	kalbamės	su	Elektrėnų	neįgaliųjų	
draugijos	pirmininke	Ona	mEDZiKAuSKiEnE.

	 Visuomenės	informavimo	priemonės	trimituoja,	kad	
finansinė,	ekonominė	krizė	Lietuvoje	baigėsi.	Tačiau	paradok-
sas	tas,	kad	socialinių	paslaugų	poreikiui	didėjant	finansavimas	
mažėja...

 Taip, socialinių paslaugų, tarpusavio bendravimo ir 
pagalbos vienų kitiems poreikis auga nuolatos, o tiesiogiai dir-
bantiems žmonėms esame priversti mažinti darbo valandas.

	 Tai	kaip	„sutelpate“	laike?	Gal	laikrodžiui	sutiksėjus	
tam	tikrą	minutę	ant	durų	–	lyg	kokioje	parduotuvėje	–	atsi-
randa	lentelė	„Uždaryta“?

 Ne, mes ne parduotuvė, ne valstybės įmonė. Mes ramia 
širdimi keliauti namo negalime. Pasibaigus darbo valandoms, 
mūsų darbas nesibaigia. Ir nors šiemet veiklos metus pradėjome 
gerokai „susiaurinę“  dirbančiųjų kolektyvą bei apkarpę likusiųjų 
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darbo valandas, užrakinti durų neįmanoma, nes darbą būtina 
padaryti, nors apmokama mums tik jo dalis. Antra tiek laiko mes –  
kaip ir kitų nevyriausybinių neįgaliųjų asociacijų žmonės –  
tiesiog aukojame savo nariams ir paslaugų gavėjams. 
 Kita vertus, kas organizavo renginius, gerai žino: net ir 
uždaręs įstaigos duris, „neuždarysi“  minčių, idėjų, koordinacinių 
veiksmų. Ši veikla apskritai nepamatuojama, nepasveriama... 
	 Nebe	pirmi	metai	savomis	jėgomis	organizuojate	Vil-
niaus	apskrities	neįgaliųjų	sporto	žaidynes...	

 Taip, žaidynės jau tapo tradicinėmis, tačiau atskiro 
finansavimo, gaunamo iš kokios nors projekto eilutės, nėra. Vis 
dėlto kiekvienais metais sukaupiame jėgas ir renginys įvyksta. 
Laimė, padeda rajono savivaldybė, savanoriai. Žaidynės bus ir 
šiemet. 

	 Na,	o	kokia	asociacijos	kasdienybė?

 Pas mus populiarios savitarpio pagalbos grupės. Nors 
atlyginimų grupių vadovams nėra iš ko mokėti, tačiau žmonės 
renkasi – kaip pernai, taip ir šiemet. Ši veikla ypač reikalinga, per 
grupes palaikomas tiesioginis kontaktas su žmonėmis. Žiūrime: 
viename antrame susitikime nėra žmogaus, jau ir pasigendame 
jo, teiraujamės, kas atsitiko. Nors visų be išimties narių aplankyti 
nėra galimybių, tačiau kontaktus turime, bent jau ryšį palaikome. 
Laimė, telefoninių pokalbių išlaidos finansuojamos.
 Noriai dalyvaujama ir būrelių veikloje – lankytojai dvi 
dienas per savaitę dirba su amatų mokytoja, prikuria, prigamina 
darbelių, yra kuo pasidžiaugti, mugėse pasipuikuoti, parduoti, 
o už gautus pinigėlius medžiagų nusipirkti. Taip ir sukasi ratas: 
kūryba, gamyba, parodos, mugės. 
 Kokios dar veiklos būtų naudingos draugijos žmonėms, 
o tuo pačiu užtikrintų šiokias tokias pajamas? Nuolatos dėl to 
sukame galvas.

	 Viena	Jūsų	idėjų	buvo	nupirkti	siuvimo	mašinas	bei	
įdarbinti	specialistę...

 Tas pasitvirtino su kaupu. Siuvimo būrelis ypač populia-
rus. Kokia čia paslaptis, kad mūsų žmonės dažniausiai apsiperka 
Humana parduotuvėse, o paskui drabužius reikia prisitaikyti? 
Tad ir praverčia siuvimo mašinos. Siuvėja, ne tik pamoko, kaip 
siūti, bet ir priima užsakymus. Uždirbti pinigai keliauja į draugi-
jos kasą. Kad ir nedidelės, bet vis tiek savarankiškai uždirbamos 
pajamos. 

	 Turite	du	autobusiukus	neįgaliesiems	vežioti?	Ar	ši	
paslauga	populiari?

 Dviem draugijai priklausančių autobusų vairuotojams –  
Romualdui Pečiurai ir Pranui Bliujui – darbo pakanka. Trys 
dienos skirtos dializuojamiems ligoniams vežioti, kitas laikas –  
kelionėms į Kauno, Vilniaus gydymo įstaigas. Reisų daug, vyk-
siančių žmonių sąrašai sudaromi iš anksto.  Išvykas, keliones 
draugijos nariai taip pat mėgsta. Keliaujame grupėmis, vieną 
kartą vieni, kitą kartą kiti – kiek vietų turi autobusiukas, kad 
pigiau būtų.
 Tačiau prioritetinė mūsų veiklos kryptis – socialinių pas-
laugų teikimas. Narių, kuriems reikalinga pagalba, kontingentas 
nuolatos kinta, tačiau nemažėja. Mažėja, kaip jau sakiau, tik dir-
bančių žmonių darbo valandos. Imkime, pavyzdžiui, kad ir skal-
bimą. Dar pernai skalbdavome kiekvieną dieną po 4 valandas. O 
šiemet šiai paslaugai skirtos tik dvi dienos. Tačiau juk neįmanoma 
skalbinius atnešusiam žmogui pasakyti, jog pusę skalbinių neš-
tųsi atgal! Darbuotojos negali taip elgtis, tad dirba viršvalandžius.  
Tokia pati situacija ir su masažo procedūromis. Tik čia jau laukia 
žmonės, nes masažuotoja viena, jai palikta 0,7 etato, tad eilės reikia 
laukti apie du mėnesius. O kur dar sunkesnėmis ligomis sergantys 
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ir negalintys atvykti į draugijos patalpas? Pas juos vyksta specia-
listė, dirba nepritaikytomis sąlygomis. Turime ir sporto salę, dirba 
kineziterapeutė, tačiau ir jos darbo valandos kaip zuikio ašaros. 
 Šiuo metu visos mūsų teikiamos paslaugos projekte įvar-
dijamos kaip mokymai. Turime mokyti žmones, kaip atidaryti 
skalbimo mašinos dureles, kaip įsidėti skalbinius, kaip nustatyti 
programą. Lygiai taip privalome mokyti neįgaliuosius ir apsi-
pirkti. Tačiau, jeigu tas žmogus net neturi skalbimo mašinos, o 
dar sunkiai vaikštantis? Sergantis žmogus neapsiperka parduo-
tuvėje juk ne todėl, kad nemoka to padaryti. Priežastis ta, kad 
jis nepajėgia nueiti iki parduotuvės! Tai apie kokius mokymus 
gali būti kalba? Jokios logikos tokiuose reikalavimuose nematau. 
Projekto eilutės kertasi su gyvenimo kasdienybe. Nežinau, kodėl 
turime kvailioti, rašydami būtent tokius, o ne kitokius, realius 
projektus. Tokie reikalavimai gal tiktų tam tikrai grupei žmonių –  
proto negalios klientams arba regėjimo problemų turintiems. 
Štai jiems, manau, mokymai padėtų orientuotis. Tačiau kodėl šis 
modelis taikomas visiems be išimties?

	 Pakalbėkime	apie	darbo	užmokestį.	Kaip	laikotės	pir-
muosius	tris	metų	mėnesius,	kol	„ateina“	pinigai	iš	savivaldybės? 

 Na, rankų sudėję nesėdime. Ir nelaukiame, kol kas nors 
ką nors duos. Ieškome galimybių užsidirbti ir tuos tris mėnesius 
šiaip taip išsilaikome. Jeigu tų pinigėlių neturėtume, vargu ar 
apskritai pavyktų išlaikyti specialistus.

***
	 Štai	taip	ir	gyvena	metai	po	metų	Draugijos	žmonės.	Dirba,	
retkarčiais	pasiguodžia,	tačiau	atrodo,	jog	juos	jau	mažai	kas	ste-
bina,	net	projektuose	nuolatos	atsirandančios	nelogiškos	eilutės.	
O	kas	pastarąsias	diktuoja?	neišmanymas?	„mandrumas“?	Sunku	
pasakyti.

Autorės nuotrauka

Ilona 
Milkevičiūtė: 
„Pagaliau 
jaučiuosi 

savarankiška...“ 
 Raminta LAIBENIENĖ

Kai kūrybiškumo nestinga

 Pažintis su Ilona Milkevičiūte prasidėjo nuo vieno 
paveikslo. Žiūrėdama į jį pamaniau, jog darbas atliktas paste-
lės ar grafikos technika, tačiau suklydau. Tai buvo siuvinėjant 
sukurtas portretas. Juodų ir baltų siūlų šėlsmas...
 Ilonos rankdarbių galima aptikti ir beklaidžiojant inter-
neto platybėse.  Ji yra sukūrusi savo puslapį – anoli.weebly.com. 
 Čia galima pasidžiaugti darbštuolės sukurtais papuošalais, vėri-
niais ir apyrankėmis, nėriniais ir paveikslais. Tiems, kas neturėjo 
galimybės matyti Ilonos darbų, eksponuotų Kauno archyvo gale-
rijoje ar Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro surengtoje 
parodoje, tikrai ne pro šalį dirstelėti į šį puslapį – jis puikiai 
iliustruoja jaunos moters kūrybos diapazoną: rasite ne tik jau 
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minėtus vienetinius siuvinėtus paveikslus, kurių technika primena 
pastele ar grafika pieštus darbus, ne tik papuošalų, kuriais mielai 
puoštųsi kiekviena moteris, bet ir įvairiaspalvių suknelių, batukų, 
liemenių, skirtų, kaip Ilona kad sako, vaikiukams. Tame pačiame 
puslapyje Ilona praveria dar vieną savojo gyvenimo kertelę – 
pasakoja apie perskaitytas knygas. Kilusiomis mintimis ji mielai 
dalijasi su bičiuliais. 

Išbandyta viskas, net Ekstrasensai

 Susitikome su Ilona Milkevičiūte jos namuose, jaukiame 
Eigulių rajone, bute, kuriame, kaip prisipažįsta Ilona, šiandien jai 
miela ir saugu gyventi. Prieš gerą dešimtmetį čia buvo įrengtas 
keltuvas, o ne taip seniai pritaikytas ir vonios kambarys, tad būti 
savarankiška atsirado dar didesnės galimybės. Ilonos netrikdo 
buitiniai rūpesčiai, tad ji gali skirti daug laiko savo kūrybiniams 
užmojams įgyvendinti.
 „Dabar jau pati galiu padėti brangiausiems žmonėms, – sako 
ji. – Tačiau buvo laikas, kai visas krūvis teko mamai. Esu vienturtė 
duktė. Kokių tik galimybių mama neieškojo? Viskas veltui...“
 Pirmieji ligos – raumenų atrofijos – požymiai Ilonai pasi-
reiškė dar kūdikystėje. Tėvai tikėjo, jog ligą įmanoma įveikti, 
vežė Iloną net į Maskvą. Deja, kelionė ne pagerino, o atvirkščiai, 
tik dar labiau pablogino ligos eigą. Po to, pasak Ilonos, prasidėjo 
ekstrasensų „era“. 
 „Visi gal prisimename tą laikotarpį, kai net per televiziją 
visokiausi kašpirovskiai vandens stiklainius užkalbėdavo, –  
šypso pašnekovė. – Vargeli...  Tikrai ne litrą vandenėlio tuomet 
išgėriau. Tačiau vieną dieną akivaizdžios paikystės man pabodo 
ir pasakiau mamai: „Daryk ką nori, bet aš daugiau niekur neva-
žiuosiu ir jokiais „gyvybės eliksyrais“ nepasikliausiu...“

Liūdėti – ne Ilonos prigimčiai

 Žmogui,  neturinčiam identiškų ar bent jau panašių patir-
čių, atrodo, jog liga sukausto, atima galimybę džiaugtis. Tačiau 
Ilona tokią nuomonę paneigia. Nebuvo jai niūri nei vaikystė, 
nei jaunystė. Iki dvylikos metų kartu su kiemo draugėmis, kad 
ir sunkokai, bet lakstė ir žaidė. 
 „Paauglystėje, žinoma, reagavau jautriau, tačiau šiandien 
apie savo ligą galiu pasakyti panašiai, kaip ir vienos skaitytos 
knygos herojė: tai tik nedidelė anomalija, ir tiek. Gyventi ir 
mylėti netrukdo“.  
 Ilona sakosi nematanti prasmės liūdėti dėl to kas būtų, 
jeigu būtų. Svarbiausia, kad niekas ir niekada jos devyniomis spy-
nomis nerakino, o specialioji 
mokykla, kurią lankė, nebuvo 
nei baubas, nei siaubas. 
Be abejonės, būta pliusų ir 
minusų, kaip ir kiekviename 
reiškinyje ar mokykloje. 
 „Tarkime, kol lankiau 
specialųjį darželį, nesuvo-
kiau savo išskirtinumo ir tik 
pradėjusi lankyti mokyklą 
supratau: esu kitokia, tačiau 
nebuvo nei skaudžių patyčių, 
nei išskirtinumo. Ir šiandien 
visuomenė nėra jau tokia 
bloga, kaip dažnai kalbama. 
Mano nuomone, kaip šauksi 
–  taip atsilieps,“ – įsitikinusi 
I. Milkevičiūtė.
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Kas palieka ryškiausius pėdsakus 

 Mano jau minėtame tinklapyje Ilona, pristatydama savo 
kūrybą, prabyla sentencijomis. Viena jų – „Kiekvienas, su kuriuo 
mus suveda likimas, mus keičia, kuria, formuoja. Joks bendra-
vimas nepraeina nepalikęs pėdsako“.  Ši nuoroda savaime piršo 
mintį pasidomėti, kokie įvykiai bei susitikimai ryškiausi pačios 
Ilonos gyvenime.
 „Mama – visa ko pradžia. Buvau mylima, prižiūrima, 
globojama, džiaugiuosi, kad mama sugebėjo mane išauginti ir 
neišugdyti  „popos“ charakterio,“ – teigia pašnekovė.

 Ilonos gyvenime susitikimų ir 
bendrystės būta nemažai. Vienas 
ryškiausių puslapių – bendravimas 
su Kauno neįgaliojo jaunimo užim-
tumo centro žmonėmis. Prieš pen-
kiolika metų pradėjusiame veikti 
centre Ilona buvo viena pirmųjų 
klienčių. Visą čia praleistą, o ir dabar 
praleidžiamą laiką ji prisimena su 
didžiausiu džiaugsmu.
 „Pasakysiu gal banaliai, tačiau 
centras man, kaip ir daugumai, buvo 
tikras išsigelbėjimas. Jame atradau 
draugus, suvokiau savo pomėgius. 
Centras man – ir savotiška mokykla, –   
neslepia Ilona ir pasakoja toliau:  
– Po mokyklos baigimo dvejus 
metus praleidau namuose, būstas 
buvo nepritaikytas – viena nei išva-
žiuosiu, nei išeisiu. Mama tuo metu, 

kad galėtume išgyventi, dirbo per dvi darbovietes, grįždavo tokia 
pavargusi, kad apie pasivaikščiojimus ar kitokias išvykas ir kal-
bos nebūdavo. Štai tokiu metu ir gavau pasiūlymą lankyti centrą. 
Lankydavausi kiekvieną dieną, būrėmės viename kambarėlyje, 
o šiandien, pažiūrėkite, kaip centras išaugo...“
 Didelę įtaką Ilonos gyvenime turėjo tekstilės užsiėmimų 
mokytoja Irena Dapkienė. Ji parodė pirmuosius siuvinėjimo 
dygsnius, užkrėtė, sudomino, visada dalindavosi naujovėmis, 
patarimais. Ją ne be pagrindo Ilona įvardija savąja mokytoja, 
kurią labai myli. O kiek dar draugų sutikta, kiek bendrauta ir iki 
šiol bendraujama, kiek aplankyta parodų, spektaklių... Visko nei 
išvardinsi, nei papasakosi.
 Svarbus etapas Ilonos gyvenime – dalyvavimas projekte 
„Žmonių su negalia integravimas į verslo bendruomenę“. 
 „Baigiau buhalterinės apskaitos kursus, – sako ji. – Tai 
puiki patirtis ir galimybė. Tačiau taip jau susiklostė, jog įgytomis 
žiniomis dar nepasinaudojau.“
 Man prasitarus, jog Lietuvoje sunku rasti darbą ir visiškai 
sveikam žmogui, Ilona patikino: „Kas ieško, tas randa!“

Ar optimizmas – prigimtinė 
duotybė?

 Bendrauti su optimistiškai ir šviesiai į viską žvelgian-
čiu žmogumi daug maloniau, nei su kokiu niurgzliu. Ilona tarsi 
transliuoja pasitikėjimą savimi, orumą... Suprantu, jog visa tai 
ne be pagrindo. Ji savarankiška,  labai kūrybiška asmenybė. Jos 
tapybiški paveikslai turi didžiulę paklausą – ne vienas prašo iš 
nuotraukos išsiuvinėti portretą, mielai įsigyja širdžiai ir akiai 
malonių darbelių. Ilona savarankiškai gali pasiekti bet kurį 
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Kauno kampelį, tik bėda, kad šaligatviai minėtame Eigulių 
rajone, kuriame gyvena moteris, tokie duobėti, jog ir papras-
tas pėsčiasis sprandą nusisuktų, o ką jau kalbėti apie vežimėliu 
važiuojantįjį...  
 Be tikslo keliauti Ilona nemėgsta. Ji visados važiuoja „iš 
taško A į tašką B“, o suvaržyta jaučiasi nebent žiemą, kuomet 
kailiniuoti šonai į vežimėlio rėmus remiasi.
 Ir dar vieną sentenciją Ilona yra parašiusi savajame tink- 
lapyje: „Gal būt nenuėjau ten, kur ketinau, bet užtat sustojau, 
kur norėjau“.  Ne dažnas mūsų gali pasidžiaugti to pasiekęs, tad 
neatsitiktinai pasidomėjau šios sentencijos prasme.
 „Viena mano svajonė tikrai išsipildė, – paaiškino jauna 
moteris. – Abi su mama išlaukėme, iškentėjome – ir dabar mums 
viskas gerai, nes turime ramius namus.“
 Tačiau, pasak Ilonos, pildosi ir ne tokios buitiškos sva-
jonės. Svajojo palakstyti motociklu – pavyko. Dabar geidžia 
paskraidyti oro balionu, lėktuvu, kad ir visai mažyčiu. 
 „O dar noriu laimėti milijoną ir kad nebūtų karo ir bado, 
– juokiasi. – Na, bet jeigu rimtai, tai linkiu, kad mama būtų 
sveika ir stipri. Taip pat norėčiau surengti personalinę darbų 
parodą. Šiandien noriu tiek, o rytoj gal gims kiti norai, tada jų 
išsipildymo ir sieksiu. Juk viskas taip dinamiška...“

I. Milkevičiūtės asmeninio albumo nuotraukos

ASOcIAcIjOSEBŪKIM PAŽĮSTAMI

Lidija STRAZDĖ
 

 Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga antrą kartą atsi-
liepė į Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) iniciatyvą susi-
tikti aptarti pacientams svarbių klausimų – zarasiškiai pakvietė 
ligonių kasos specialistus į savo organizaciją ir paprašė pasida-
lyti naujausia informacija aktualiausiais sveikatos draudimo, ligų 
prevencijos ir kitais klausimais. 
 Organizacijos pirmininkė Olga Ludziš teigia, kad preven-
cija – veiksmingas būdas užbėgti už akių ligai, bet labai svarbu 
žinoti, kaip tai galima padaryti. Suteikti informacijos paprašyta 
Panevėžio TLK Kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės 
Reginos Venckienės. 

Zarasų neįgalieji 
dar kartą panoro 
išgirsti apie ligų 
prevenciją  
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 R. Venckienė priminė, kokios prevencijos programos, 
apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
biudžeto lėšomis, vykdomos Utenos apskrityje, kokio amžiaus 
sveikais save laikantys gyventojai gali pagal jas nemokamai 
pasitikrinti, kokios naudos per visą programų vykdymo laiko-
tarpį sulaukta. 
 Ligonių kasos specialistė informavo: neretai gyventojai 
piktinasi, kad programose galima dalyvauti tik iki tam tikro 
amžiaus ribos. Ji pabrėžė: nors vyresni gyventojai programose 
nedalyvauja, jie nėra ignoruojami – turint nusiskundimų svei-
kata, tie patys tyrimai su gydytojo siuntimu taip pat atliekami 
nemokamai. 
 Specialistė apgailestavo, kad Utenos apskrityje dar nepra-
dėta vykdyti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 
programa, pagal kurią 50–74 metų amžiaus Panevėžio apskrities 
gyventojai tikrinasi nuo 2013 m. liepos mėnesio. Utenos apsk- 
rityje šios programos įgyvendinimą tikimasi pradėti antrąjį šių 
metų pusmetį. 
 Susitikime taip pat apgailestauta dėl prasto vaikų krū-
minių dantų silantavimo programos įgyvendinimo, nes šiai 
programai skiriamos lėšos dažniau nei kitų lieka nepanaudotos. 
R. Venckienės teigimu, dalyvavimas programose pirmiausia 
priklauso nuo pačių gyventojų rūpinimosi savo sveikata, taip 
pat nuo šeimos gydytojų, kurie įpareigoti skatinti gyventojus 
tikrintis sveikatą. Atkreiptas dėmesys, kad ne visi šeimos gydy-
tojai tinkamai vykdo šį įpareigojimą.
 O. Ludziš akcentavo dėmesį: Panevėžio TLK pateikta 
statistika apie prevencijos programų įgyvendinimą yra svari, 
tačiau neretai žmonės linkę tik išklausyti informaciją, bet sau 
jos nepritaikyti. 
 „Garantuoju, jog tarp čia esančiųjų yra moterų, kurios 
pas ginekologą nebuvo 5–6 metus. Iš patirties galiu pasakyti: jei 

Zarasiškių susitikimas su Panevėžio teritorinės ligonių kasos 
specialistėmis R. Venckiene ir S. Paulauskiene
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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Projektas „Sveika, daina!“ – tai novatoriška kūrybinė 
iniciatyva, skatinanti profesionalaus meno sklaidą socialiai 
atskirtuose visuomenės sluoksniuose, kultūrinės, socialinės bei 
sveikatos aplinkos sanglaudą, šių sektorių bendradarbiavimą, 
ieškant naujų veiklos metodų bei modelių.
 2. Projekto organizatorė – Kauno krašto neįgaliųjų 
sąjunga, įm. kodas 135626463, Šv. Gertrūdos g. 8 – 1, Kaunas, 
LT-44260, tel.mob.: 8 652 42620, el.p. kauno.kns@gmail.com.  
Atsakingas asmuo – Jolanta Beresnevičienė, tel.mob.: 8 652 
42620.
 3. Projekto rėmėjai: Kauno miesto savivaldybė, Kultūros 
rėmimo taryba, privatūs asmenys.
 4. Projekto tikslinė grupė – neįgaliųjų bendruomenės,  
menininkai ir visuomenė. 

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 4. Projekto „Sveika, daina!“ tikslas:
 4.1. Didinti neįgaliųjų ir profesionalių  kultūros veikėjų 
sanglaudą, prisidėti prie teigiamo meno poveikio žmogaus svei-

NEĮgAlIŲjŲ KOlEKTyVŲ dĖMESIuI

mano sesuo būtų tikrinusis, šiandien greičiausiai dar būtų gyva“, –  
kalbėjo neseniai seserį, sirgusią onkologine liga, palaidojusi 
organizacijos vadovė. 
 Paprašius, kad rankas pakeltų tos moterys, kurios pagal 
programą tikrinosi dėl gimdos kaklelio ar krūties vėžio, iš dau-
giau kaip 20-ies moterų rankas pakėlė vos 2. 
 Kilus diskusijai, susitikimo dalyvės teiravosi, ar nežalinga 
sveikatai dažnai atlikti mamogramas, piktinosi, kad užsiregistra-
vus pas kardiologą Vilniuje, vizito tenka laukti po 2 mėnesius, 
uždavė kitų klausimų. 
 Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulaus-
kienė priminė susirinkusiesiems dantų protezavimo tvarką, 
kalbėjo apie privalomąjį sveikatos draudimą, pasikeitimus, 
susijusius su medicinine reabilitacija, tarpvalstybinį bendradar-
biavimą teikiant sveikatos priežiūros paslaugas visoje Europos 
Sąjungoje, informavo, kad ligonių kasoje galima gauti suves-
tines pacientams, besigydžiusiems ligoninėse, apie tai, kiek 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų išleista 
jų gydymui. 
 Zarasiškius domino tėvų, auginančių neįgalius vaikus, 
sveikatos draudimas valstybės lėšomis, klausta, ar dantų prote-
zavimo paslauga bus kompensuota, jei ji bus suteikta Latvijoje, 
teirautasi, ar ribojami siuntimai siunčiant pacientus į gydytojo 
specialisto konsultaciją, kaip gauti siuntimą į medicininę reabi-
litaciją ir daugybė kitų klausimų.

Zarasų KŽNS nuotraukos

ASOcIAcIjOSE

SocialiniS-kultūriniS-
integraciniS projektaS 
„Sveika, daina!“
Jolanta BERESNEVIČIENĖ,
Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkė
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katai ir socialinei gerovei stiprinimo bei visuomenės gyvenimo 
kokybės gerinimo. 
 4.2. Projekto uždaviniai:
 4.2.1. Sudaryti sąlygas pažinti šalies mėgėjų meno kūrė-
jus – neįgaliuosius, paskatinti juos kurti, sukviečiant į projektą 
„Sveika, daina!“.
 4.2.2. Sudaryti sąlygas neįgaliųjų vokalinio mėgėjų meno 
kolektyvams prisidėti prie pozityvaus ir sveiko gyvenimo būdo 
visuomenėje kūrimo per saviveiklinį ir profesionalųjį meną.
 4.2.3. Sudaryti sąlygas kūrėjų profesionalų (kompozito-
rių, poetų, chorvedžių) ir mėgėjų meno atstovų – neįgaliųjų –  
bendradarbiavimui.
 4.2.4. Ugdyti gyventojų bendrąją kultūrą, puoselėti tei-
giamą meno poveikį žmogaus socialinei aplinkai ir sveikatai, 
aktyvinti gyventojų užimtumą.
 4.2.5. Plėtoti mėgėjų meną Lietuvoje, skleidžiant ir plė-
tojant projekte įgytą patirtį.

III. PROJEKTO DALYVIAI

 6. Projekto dalyviais gali būti visi norintys neįgaliųjų 
vokalinio meno kolektyvai iš bet kurių Lietuvos vietovių;
 6.1. Norintys dalyvauti projekte užpildo paraišką ir 
iki 2014 m. birželio 30 d. atsiunčia adresu: „Sveika, daina“, 
Kauno krašto neįgaliųjų sąjunga, A.Merkio g. 1, Lapės, Kauno 
rajonas, LT-54434 arba el. paštu kauno.kns@gmail.com,  
tel. mob. 8 652 42620.
 6.2. Neįgalieji kolektyve turi sudaryti 70 proc. kolek-
tyvo narių (projekte dalyvaujančių vokalinio meno kolektyvų 
neįgalieji nariai kartu su paraiška privalo pateikti neįgaliojo 
pažymėjimų kopijas).

IV. PROJEKTO VYKDYMAS

I ETAPAS. Kūrybinės laboratorijos

 7. Projekto „Sveika, daina!“ finalinio kūrinio  su- 
kūrimas.
 7.1. Dalyviai: profesionalus poetas ir kompozitorius. 
 7.2. Darbo atlikimo terminas ir vieta : 2014 m. birželio mėn.  
13 d., Kaunas.
 8. Meninis-edukacinis seminaras neįgaliųjų mėgėjų 
meno vokalinių kolektyvų vadovams ir profesionaliems meno 
vadovams. 
 8.1. Seminaro laikas ir vieta: 2014 m. rugpjūčio mėn. 19 d.  
Ežero g. 3, Kaunas.
 8.2. Seminaro dalyviai bus aprūpinami mokomąja 
medžiaga ir maitinimu.
 8.3. Į seminarą atvykstama savo išgalėmis.
 9. „Kūrybinių laboratorijų“ etapas šalies neįgaliųjų voka-
linio meno kolektyvams.
 9.1. Šalies neįgaliųjų meno kolektyvai, pareiškę valią 
dalyvauti projekte „Sveika, daina!“ ir atsiuntę  savo meno vadovą 
į seminarą, per 2014 m. rugpjūčio – spalio mėn. repetuoja ir 
mokosi naują originalų projekto „Sveika, daina!“ kūrinį.
 9.2. „Kūrybinių laboratorijų“ metu išmokto kūrinio 
„Sveika, daina“ generalinė repeticija vyks koncertinėje scenoje 
2014 m. rugsėjo mėn. 7 d. Vilniuje, Katedros aikštėje surengtoje 
Respublikinėje neįgaliųjų darbų parodoje-mugėje-koncerte„Tau, 
Vilniau“, kurį kasmet organizuoja Specialiosios kūrybos draugija 
„Guboja“ (Projekte dalyvaujančiam kolektyvui atskirai regis-
truotis pas šventės organizatorius nereikia.) 
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 Rasa GENYTĖ

	 Gegužės	mėnesio	pabaigą	Vilniuje,	menų	spaustuvėje,	
vainikavo	jau	ketvirtasis	neįgaliųjų	teatrų	festivalis-konkursas	
„Begaso“	prizui	laimėti.	Šiemet	renginys	skirtas	teatro	metams.	
Festivalyje	vaidino	trupės	iš	visos	Lietuvos.

Griežta atranka, profesionalus 

vertinimas

 Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos meninių ir socialinių projektų 
vadovė bei neįgaliųjų teatrų festivalio 
meno vadovė Snieguolė Dikčiūtė džiau-
gėsi, kad „Begasas“ tampa vis patrauk- 
lesniu mūsų kultūros faktu. Dalyviai 
renkasi vis aktualesnes temas, daugiau 
dėmesio skiria profesionalesnei vaidy-
bai. Šiemet į sceną buvo pakviesta tik 

Ketvirtasis 
„Begasas“ prasidėjo 

intriga, baigėsi 
svajonėmis 

II ETAPAS. KonKursas ir šventė „sveiKa, daina!“

 10. Minint Pasaulinę psichinės sveikatos dieną, Kaune 
vyks socialinio-kultūrinio-integracinio projekto „Sveika, 
daina!“ finalinis akordas – šalies neįgaliųjų vokalinių ansamblių 
konkursas-šventė. 
 10.1. Konkursas vyks 2014 m. spalio 10 d., penkta- 
dienį, Kaune. (Tiksli vieta bus pranešta vėliau.) Pradžia 
13.00 val. Dalyvių registravimas ir repeticijos nuo 10.00 val. 
 10.2. Konkurse su individualia parodomąja koncertine 
programa dalyvaus tie neįgaliųjų vokalinio meno kolektyvai, 
kurie dalyvavo projekto kūrybinių laboratorijų etape.
 10.4.  Kiekvieno konkurse dalyvaujančio kolektyvo indi-
viduali parodomoji koncertinė programa neturi viršyti 10 min. 
(Daugiausiai – 3 kūriniai.) 
 10.5. Konkurse neįgaliųjų meno kolektyvus vertins keturių 
profesionalų menininkų ir visuomenės lyderių vertinimo komisija. 
 10.6. Vertinant bus kreipiamas dėmesys į koncertinės 
programos muzikalumą, profesionalumą, sceninę kultūrą, neį-
galių dalyvių gausą;
 10.7. Kiekvienas kolektyvas bus vertinamas 25 balų sis-
tema pagal kiekvieną konkurso vertinimo kriterijų.
 10.8. Po individualiųjų programų visi kolektyvai bus 
pagerbti komisijos paskirtais prizais ir dalyvaus jungtiniame 
ansamblių chore kartu su instrumentine grupe atliekant projekto 
finalinį kūrinį „Sveika, daina!“.
 10.9. Konkursas „Sveika, daina!“ yra viešas renginys, į jį 
bus pakviesti garbingi svečiai, visuomenės ir kultūros atstovai, 
menininkai, plačioji visuomenė, žiniasklaida. 
 10.10. Į konkursą dalyviai atvyksta savo išgalėmis.
 10.11. Konkurso dalyviai bus maitinami.
 10.12. Po konkurso vyks šventinė vakaronė. Kompozitorė S. Dikčiūtė: 

„Sulaukiame vis daugiau paraiškų iš 
regionų. Tai džiugina...“
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apie pusę paraiškas bei vaizdo medžiagą pateikusių neįgaliųjų 
kolektyvų. Sulaukta daugiau paraiškų iš rajonų. Anot S. Dikčiū-
tės, tai – geras ženklas.
 Vertinimo komisijos narė aktorė Edita Zizaitė teigiamai 
vertino Kupiškio KŽNS trupę „Pasitikėjimas“ (vadovė Dalia 
Bernadickienė, režisierė Nijolė Ratkienė), festivalyje prista-
čiusią spektaklio „Žemės ar moters“ (pagal J. Tumą-Vaižgantą) 
fragmentą, gyrė kitas regionams atstovavusias trupes: Kauno 
KNS teatrą „Laumės pėda“ (vadovė Jolanta Beresnevičienė), 
festivalyje suvaidinusį sceną „Levuko vestuvės“ iš spektaklio 
„Širdelė – ne tabokos tūzelė“, Pasvalio rajono Lavėnų socialinės 
globos namų gyventojų teatro trupę (vadovas Sigitas Paliulis), 
parodžiusią spektaklį „Naujokai“, Molėtų KŽNS žmonių su 
negalia sąjungos bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
Molėtų filialo trupės „Molėtuvka“ (vadovas Pranas Pliuška) 
vaidinimą „Pasaulio kieme“. 
 Teatro apžvalgininkas Ridas Viskauskas, taip pat 
dalyvavęs anaiptol nelengvame vertinimo komisijos darbe, 
ypač akcentavo pantomimos 
spektaklių profesionalumą. 
Plastika ir vaizdu perteikti 
mintį – sudėtingas uždavi-
nys, tačiau su juo puikiai 
susitvarko Kauno neįgalaus 
jaunimo užimtumo centro 
grupės „Plastinės dramos 
teatriukas“ (vadovas ir reži-
sierius Virgis Bortkevičius), 
parodęs spektaklį „Žaidimas 
laikinumu“, to paties režisie-
riaus vadovaujamas Kauno 

Vilijampolės socialinės glo- 
bos namų mimodramos teat- 
riukas, festivalyje rodęs be- 
žodį vaidinimą „Teismas“, 
Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Plungės 
viltis“ teatro trupė „Kaukė“ 
(vadovė Romualda Šimku-
vienė), vaidinęs spektaklį 
„Gyvenimo rekvizitai“. 
 Gausiais žiūrovų aplodismentais 
buvo palydėtas ir Vilniaus dienos centro 
„Šviesa“ teatro terapinės trupės TTT 
(vadovė Silvijana Bilskytė) spektaklis 
„Maktub“.
 „Teatras – reliatyvus, neapibrėžtas dalykas. Tai procesas, 
kuriame kiekvienas stebi kuriančiuosius ir kuria pats,“ – emoci-
jomis dalijosi E. Zizaitė. O „Begaso“ vertinimo komisijos pir-
mininkė – rašytoja, režisierė ir aktorė Birutė Mar apgailestavo, 
jog konkurso nuostatai neleido apdovanoti visų dalyvavusių 
trupių.
 „Neįgaliųjų teatrų spektakliuose svarbiausia ne režisie- 
riaus meninės ambicijos, o negalią turinčių artistų atskleidimas,“ – 
sakė ji.

BeGasas išvyko į klaipėdą

 Šiemet „Begaso“ laurai atiteko Klaipėdos regos ugdymo 
centro Socialinio ugdymo skyriaus teatro trupei „Palėpė“ 
(vadovė Danutė Marcelė Balčiūnienė). Trupė suvaidino pasaką 
„Laumės verpėjos“. Scenoje dirbo 12 žmonių: 3 visiški neregiai, 

R. Viskauskas: „Neįgalūs mimai 
dirba kaip tikri profesionalai...“

Aktorė E. Zizaitė: 
„Apdovanojimų verti 

visi kolektyvai...“
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2 reginčios moterys – vadovė ir socialinė darbuotoja, visi kiti 
– silpnaregiai.
 „Žiūrovai ne visados suvokia, jog scenoje – nematantys 
artistai. Vadinasi, mes vaidiname tikrai gerai“, – juokėsi trupės 
vadovė, rankose laikydama sparnuotą begemotuką – tautodaili-
ninko Eugenijaus Paukštės sukurtą festivalio pagrindinį prizą, 
ir prisipažino, tokio įvertinimo nesitikėjusi. Vien tas faktas, 
kad buvo pakviesti dalyvauti konkurse, trupei atrodė nemenkas 
pasiekimas.
  „Palėpė“ susibūrė 
2009-ųjų rugsėjį. Lietuvių 
kalbą ir režisūrą, o po to dar 
ir tiflopedagogiką baigusi D. 
M. Balčiūnienė sumanė abi 
savo specialybes sujungti į 
vieną ir pasisiūlė Socialinio 
ugdymo skyriui įkurti teatro 
trupę. Pirmajam pasirodymui 
kolektyvas taip pat pasirinko 
pasaką – Teresės Lorenčienės 
„Tinginys Jonas“. 
 Klaipėdos regos ug- 
dymo centre yra du skyriai: 
ikimokyklinio ir socialinio 
ugdymo. Integruotą darželį 
vaikams, turintiems regos 
negalią, lanko per 80 ikimokyklinukų, o socialinio ugdymo 
skyriuje pagalba teikiama daugiau nei keturioms dešimtims 
suaugusių žmonių. Taigi teatro trupės sukurtiems spektakliams 
žiūrovų netrūksta. Pirmiausiai jie parodomi saviems – mažiems 
ir dideliems. 
 

svajonė – tarptautinis festivalis
 
 Konkursui pasibaigus, 
po to, kai dalyviams buvo išda-
linta gausybė padėkos raštų bei 
dovanėlių, Lietuvos žmonių su 
negalia sąjungos prezidentė Rasa 
Kavaliauskaitė užsiminė, jog ver-
tėtų pagalvoti apie ilgesnį, dviejų 
dienų festivalį – juk taip neleng- 
va kai kuriems kolektyvams 
atsakyti pasirodymą konkurse. 
 E. Zizaitė svarstė, ar ša- 
lia pagrindinio festivalio prizo 
nevertėtų įsteigti daug mažų 
„begasiukų“ ir apdovanoti visus 
festivalio dalyvius. 
 „Gal tai būtų dar didesnė 
paskata pakilti virš savo negalių 
ir siekti pagrindinio apdovanojimo?“ – klausė komisijos narė.
 O „Begaso“ sumanytoja S. Dikčiūtė tebesvajoja, kad ne- 
įgaliųjų teatrų festivalis taptų tarptautiniu, kuriame būtų rodomi 
valandos trukmės spektakliai, dalyvautų svečių iš užsienio. 
 „Tokie festivaliai vyksta Japonijoje, Ispanijoje, tad kodėl 
negalėtų būti ir Lietuvoje? Juk festivalis įrodė, kad į padangę gali 
pakilti net sunkiausias begemotas,“ – šypsojosi meno vadovė.
 Nors festivalį remia Lietuvos kultūros taryba, Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos, Menų spaustuvė, „Stalo teatras“, Juodosios keramikos centras, 
vis dėlto norint plačiau įsisiūbuoti lėšų trūksta. Tad gal vertinimo 
komisijos narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja 

D. M. Balčiūnienė: „Kad laimėsime 
pagrindinį prizą tikrai nesitikėjau...“

LŽNS prezidentė R. Kavaliauskaitė: 
„Linkėčiau konkursui augti ir plėstis...“

INTEgrAcIjAKulTŪrA
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Aušra Makarevičiūtė, visus šiuos pamąstymus perduos ministrei 
Algimantai Pabedinskienei? Gal organizatorių užmojams užsidegs 
„žalia šviesa“? Pagyvensime – pamatysime. O kol kas...

...Grįžkime į festivalio pradžią

 Taip, grįžkime į pradžios intrigą! Ja tapo festivalyje paro-
dytas interoperos „Meilė be mirties smėlynuose“ fragmentas, 
kurį žiūrovams pristatė pernykštė „Begaso“ prizo laimėtoja, šie-
met konkursinėje programoje nedalyvavusi Vilniaus neįgaliųjų 
dienos centro teatro trupė. Tai bendras Lietuvos žmonių su nega-
lia sąjungos ir „Stalo teatro“, neįgaliųjų ir profesionalių aktorių, 
režisierių bei muzikantų – Sauliaus Čėplos, Rasos Kulytės, Tomo 
Dobrovolskio, Sieguolės Dikčiūtės bei Saulės Degutytės – kūry-

binis darbas, kuris, pasak kai 
kurių vertintojų, nubrėžė naują 
festivalio dalyvių galimybių ar 
bent jau siekiamybės ribą. 
  „Radome įdomių žmonių, 
turinčių sunkią negalią, kurie 
gali daryti stebuklus balsu. Su 
rašytojais Gasparu Aleksa ir 
Violeta Šoblinskaite Aleksa kilo 
mintis sukurti tiems žmonėms 
skirtą interoperą, kur jie galėtų 
visaverčiai vaidinti kartu su pro-
fesionaliais aktoriais. Siužetas –  
aktuali integracijos idėja: ne- 
įgalus vaikinas pamilsta sveiką 
merginą, o tėvai, giminės, 

netgi draugai tam priešina- 
si,“ –  pasakojo kompozitorė  
S. Dikčiūtė.
 Pasak S. Dikčiū-
tės, operą ji rašė specialiai 
pagrindinį vaidmenį joje 
atlikusiam Danieliui Jure-
vič, išgirdusi, kokį gerą 
balsą jis turi. Pats Danielius 
štai taip atsiliepė apie suma-
nymą: „Pirmą kartą vaidinu, 
nes šiaip daugiau dainuoju. 
Įspūdis puikus, truputį buvo 
jaudulio, bet susitvarkiau. 
Įdomu, kad spektaklis sta-
tomas specialiai dėl manęs, 
aš tuo džiaugiuosi.“
 Profesionalūs meni-
ninkai, dirbantys su neįga-
liaisiais tvirtina, jog tokia veikla jiems atveria kitokį pasaulį, o 
iš neįgaliųjų galima mokytis mylėti gyvenimą. Tam pritaria ir 
spektaklyje grojęs garsų virtuozas Tomas Dobrovolskis, ben-
drame projekte su neįgaliaisiais dalyvaujantis ne pirmą kartą.
 „Jie tokie pat žmonės, kaip mes. Gal čia tik mūsų stereo- 
tipas, kad jie kitokie,“, – teigia muzikantas.
 Visas spektaklis „Meilė be mirties smėlynuose“ žiūro-
vus į premjerą turėtų pakviesti rugsėjo mėnesį. Tai bus unikalus 
pastatymas, kurį verta rodyti ne vien Lietuvoje, bet ir svečiose 
šalyse.

Kristinos Stanevičiūtės, Dainiaus Labučio 
ir Jurgio Džiaugio nuotraukos

Interoperos pagrindinio vaidmens 
atlikėjas D. Jurevič: „Pildosi didžiausia 
mano svajonė – dainuoti su 
profesionalais...“

T. Dobrovolskis: „Su neįgaliaisiais 
dirbti – įdomi ir naudinga 
patirtis...“

INTEgrAcIjAKulTŪrA
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mūsų	avilio	„motinėlė“
 
 Buvo paprasta diena, atrodo ketvirtadienis. Skubėjau 
iškabinti skelbimus apie eilinį latvių lektorių susitikimą su Zarasų 
krašto žmonių su negalia sąjunga. Dar neužėjusi į patalpas, išgirdau 
gražią akordeono melodiją ir sklandžiai besiliejančius choristų bal-
sus, dainuojančius uždegančią dainą apie mūsų Zarasus. Pravėrusi 
kitas duris, pamačiau, kad ir ten pilna žmonių, besiruošiančių anglų 
kalbos kursams. Pirmininkės kabinetas irgi buvo užimtas, tad krei-
piausi į buhalterę su prašymu iškabinti skelbimus ant naujos salės 
koridoriaus sienų. Pasirodo, salėje vyko kompiuteriniai kursai. Tai 
mane šiek tiek suerzino, bet staiga supratau, jog visuose šio pastato 
kampeliuose verda darbas, ir širdis prisipildė džiaugsmo.Vaizdas 
priminė bičių avilį, kur niekas nelieka be darbo ir dėmesio. O pati 
pagrindinė „bitutė“, besirūpinanti savo „šeima“, visada mielai mus 
sutinka. Ji visada randa gerą žodį. 
 Kai atvykstame į seminarus, žinome, jog esame laukiami. 
Mes vedame seminarus grupėse. Tai nauja žmonių bendravimo 
forma, vadinama integraliuoju visuomenės ugdymu. Pasiūlėme 
seminarų, kuriuose kalbėjome apie žmonių tarpusavio santykius 
ir apie tai, kaip išgyventi šiuolaikiniame pasaulyje. Pagrindinis 
mūsų užsiėmimų skirtumas, kad mes neskaitome paskaitų, kurios 
trunka pusantros valandos, o leidžiame patiems grupių dalyviams 
išsiaiškinti juos jaudinančius klausimus. Labai svarbu išklausyti 
kiekvieno nuomonę, džiugu matyti besišypsančius veidus, kai 
žaidžiami žaidimai ir dainuojamos dainos. O kaip skanu per arba-
tos pertraukėles pasilepinti tortu, kurį iškepė vis to paties avilio 
„bitelė“.
 Aš vis kalbu apie avilio „bitelę“... Tai Zarasų rajono žmonių 
su negalia sąjungos pirmininkė Olga Ludziš. Visada besišypsanti, 
drąsi, griežta, rūpestinga, patraukli, stipraus ir tvirto charakterio 

moteris. Jeigu ne šis charakteris, argi būtų įmanoma laimėti tiek 
daug Europos projektų. Apie tai galima labai daug parašyti, tačiau 
neverta. Olga žino, kaip padėti žmonėms ne gražbyliaujant apie 
save, o padedant spręsti problemas tų, už kuriuos yra atsakinga.
 Belieka palinkėti visiems visuomenės nariams sėkmės 
besirūpinant vienas kitu. Tiktai kartu, kaip vienos šeimos nariai už 
apskrito stalo, galime apjungti ne vien savo visuomenės narius, bet 
ir visą pasaulį.

Janina Golubovskaja, Zarasai

Kaip	sekasi	bičiuli	?

 Puikia tradicija tampa sumanymas suburti Dragūnų kvartale 
gyvenančius žmones, kad jie artimiau susipažintų ir susibičiuliautų.
Šiemet į apie 2 tūkstančius gyventojų turinčio naujo Klaipėdos 
mikrorajono šventę „ Dragūnai – 2014“ susirinko ne vien gyvento-
jai bet ir jų giminaičiai bei draugai. Koncertavo Klaipėdos miesto 
neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis „Pagairė“.

Jonas Tarasevičius

Vlado Alsio nuotrauka
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Asociacijose

Viršelio 1 p.: Interoperos „Meilė be mirties smėlynuose“ 
aktoriai Saulius Čėpla, Svetlana Rybakienė, 

Rasa Kulytė ir Danielius Jurevič; 
2 p.: Atėjo vasara; 3 p.: Interoperos „Meilė be mirties 

smėlynuose“ akimirkos; 4 p.: Birželio spalvos.

Dainiaus Labučio ir Jurgio Džiaugio nuotraukos
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