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Stebėtojo žvilgsniu

Redakcijos žodis

	 Kartu	su	bendraminčiais	teko	steigti	žurnalą	„Bičiulis“,	
išauginti	jį	iki	informatyvaus	leidinio,	kuriame	visada	rasda-
vote	socialinių	reiškinių	kokybinę	analizę	–	ją	pašnekesiuose,	
straipsniuose	pateikdavo	įvairūs	specialistai	ir	patys	neįgalieji.	
Kaip	tuometis	redaktorius	niekados	neskatinau	pataikavimo	
kuriai	nors	vienai	neįgaliųjų	grupei.	Lygiai	taip	žurnalas	nie-
kada	nebuvo	skiriamas	juniorams	ar	senjorams.	Manau,	„Bičiu-
lio“	turinį	ir	2014	metais	nulems	SADM	ministrės	pasirašytas	
panašių	leidinių	finansavimo	tvarkos	aprašas,	kuriame	aiškiai	
reglamentuotos	sritys,	kurias	būtina	nušviesti	ministerijos	finan-
suojamuose	leidiniuose.		
	 Pernai	ukmergiškis	Vilius	Dručkus	„sugundė“	redakciją	
paskelbti	geriausių	rašinių	konkursą.	Daugiausiai	atsiliepimų	
sulaukė	Rasos	Kaveckienės	straipsnis:	„Lina	Stefanovienė:	
„Justukas	–	mokytojas,	mes	–	jo	mokiniai“,	pasirašytas	Rasos	
Ustinos	slapyvardžiu	(2013,	spalis),	Loretos	Cikaitės	analitinis	
rašinys:	„Kasdienybė	ir	šventės	Mūro	Strėvininkuose“	(2013,	
gegužė)	bei	Alvydo	Valentos	straipsnis	„Ar	įmanoma	gyventi	
be	barjerų?“	(2013,	liepa).
	 Žurnalo	medžiagas	2013	metais	vertino	Lietuvos	rašytojų	
sąjungos	valdyba,	kuri	Violetą	Šoblinskaitę	už	visuomeniškai	
aktualią	publicistiką,	paskelbtą	„Bičiulyje“	per	pastaruosius	pen-
kerius	metus,	pristatė	garbingam	Lietuvos	Respublikos	Seimo	
apdovanojimui	–	Gabrielės		Petkevičaitės-Bitės	atminimo	meda-
liui	„Tarnaukite	Lietuvai“.
	 Laukia	dar	vieneri	metai	nelengvo	darbo.	Redakcijos	
kolektyvui	linkiu	stiprybės.
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NAUJOVĖS, 
ĮSIGALIOJUSIOS 
SAUSĮ 

Nuo	šių	metų	sausio	1	dienos	
socialinės	pašalpos	 teikimas	
perduotas	vykdyti	savivaldy-
bėms.	Savivalda	turės	daugiau	
teisių	ir	atsakomybės,	skiriant	
socialinę	pašalpą	nepasiturin-
tiems	gyventojams.
	Pasak	Socialinės	apsaugos	

ir	darbo	ministrės	Algimantos	
Pabedinskienės,	 tokiu	 būdu	
socialinės	pašalpos	skyrimas	
bus	taiklesnis	ir	veiksminges-
nis.	Sudarytos	geresnės	sąlygos	
užkirsti	kelią	piktnaudžiavimui	
–	juk	negerai,	kai	prašydami	
pašalpos	 kreipiasi	 asmenys,	
oficialiai	nurodantys	mažesnes	
gaunamas	pajamas,	negu	yra	iš	
tikrųjų.
	Kaip	 rodo	 patirtis,	 vietos	

bendruomenės	 nariai	 vieni	
kitus	 geriau	 pažįsta	 ir	 žino,	
kam	 iš	 tikrųjų	 reikia	padėti,	
o	kas	 tik	naudojasi	 įstatymų	
spragomis.
	Be	to,	ir	pačios	savivaldybės	

nuo	šiol	bus	labiau	suintere-
suotos,	kad	parama	pasiektų	
tik	tuos,	kam	ji	iš	tiesų	reika-
linga,	nes	socialinės	pašalpos	
teikimui	 skirtų	 finansuoti	
nepanaudotų	lėšų	savivaldy-
bės	neturės	grąžinti	į	valstybės	
biudžetą,	kaip	buvo	 iki	šiol,	
todėl	nepanaudotas	lėšas	galės	
skirti	viešiesiems	poreikiams	
tenkinti.

 

PENSIJŲ 
KOMPENSAVIMAS 
PRASIDEDA ŠIEMET

Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministrė	Algimanta	Pabedins-
kienė	 džiaugiasi,	 kad	 darbo	
grupė,	kurios	posėdyje	daly-
vavo	 ir	 premjeras	Algirdas	
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akTUaLU

Butkevičius,	 sutarė	 pensijų	
kompensavimą	 pradėti	 jau	
šiemet.
Sausio	pabaigoje	posėdžia-

vusi	Politinė	 taryba	 taip	pat	
pritarė	Socialinės	apsaugos	ir	
darbo	ministerijos	siūlymams	
dėl	pensijų	kompensavimo.
	Pasak	ministrės,	buvo	pri-

tarta	siūlomam	pensijų	kom-
pensavimo	būdui	ir	mechaniz-
mui	–	dar	šiais	metais	išmokėti	
apie	20	proc.	dydžio	kompen-
sacijas	visiems,	gaunantiems	
senatvės	ir	neįgalumo	pensijas.	
Visiškai	šiai	grupei	pensijos	
bus	kompensuotos	iki	2016	m.	
pabaigos.
	 Kaip	 pažymėjo	 ministrė,	

diskusijų	laikas	pasibaigė	ir	iki	
Seimo	pavasario	sesijos	SADM	
parengs	 bei	 Seimui	 svarstyti	
pateiks	kompensavimo	įgyven-
dinimui	reikalingus	teisės	aktus.
	2014	m.	numatoma	išmokėti	

apie	90	mln.	litų,	o	viso	kompen-
savimui	reikės	443,6	mln.	litų.
„Sutarėme	prioritetą	suteikti	

ir	negautas	pensijas	kompen-
suoti	pagrindinei	pensijų	gavėjų	
grupei	–	senatvės,	neįgalumo	

pensijas	gaunantiems.	Jų	Lie-
tuvoje	yra	apie	pusę	milijono	
ir	jie,	mano	nuomone,	patyrė	
didžiausią	žalą,	nes	jiems	buvo	
sumažintas	vienintelis	pajamų	
šaltinis“,	–	pažymėjo	ministrė	
A.	Pabedinskienė.

 

NAUJAS EUROPOS 
PAGALBOS 
FONDAS LABIAUSIAI 
SKURSTANTIEMS 

Nuo	šiol	skurdžiausiai	gyve-
nantiems	Lietuvos	gyvento-
jams	parama	maisto	produktais	
ir	būtinojo	vartojimo	prekėmis	
bus	skiriama	iš	naujai	įsteigto	
Europos	pagalbos	 labiausiai	
skurstantiems	asmenims	fondo	
–	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministerija	paskirta	vadovau-
jančia	 institucija,	 atsakinga	
už	paramos	administravimą	ir	
finansų	valdymą.
	„Džiaugiamės,	kad,	siekiant	

mažinti	 skurdą	 ir	 pagerinti	
socialinę	 sanglaudą,	 Lietu-
vos	pirmininkavimo	Europos	
Sąjungos	Tarybai	metu	mums	
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pavyko	su	Europos	Parlamentu	
sutarti	 dėl	 Europos	 pagal-
bos	 labiausiai	 skurstantiems	
asmenims	 fondo	 įsteigimo.	
Suprasdami,	kad	fondo	parama	
labiausiai	skurstančiuosius	turi	
pasiekti	kaip	įmanoma	anks-
čiau,	šiuo	metu	rengiame	laiki-
nąją	tvarką	ir	kitus	teisės	aktus,	
pagal	 kuriuos	 būtų	 galima	
pradėti	organizuoti	viešuosius	
pirkimus	produktams	 įsigyti	
bei	 kitus	 būtinus	 veiksmus,	
kad	parama	žmones	pasiektų	
jau	šių	metų	antrąjį	ketvirtį,“	
–	 sako	 socialinės	 apsaugos	
ir	 darbo	ministrė	Algimanta	
Pabedinskienė.
Anksčiau	parama	maisto	pro-

duktais	buvo	skiriama	pagal	
ES	maisto	skirstymo	labiausiai	
nepasiturintiems	 Bendrijos	
asmenims	 programą,	 kurios	
įgyvendinimas	nutraukiamas	
nuo	2014	m.	vasario	28	d.
	Naujojo	Europos	pagalbos	

labiausiai	skurstantiems	fondo	
tikslas	–	skatinti	socialinę	san-
glaudą	ES,	padedant	siekti	stra-
tegijos	„Europa	2020“	tikslo	
sumažinti	 žmonių,	 kuriems	

gresia	 skurdas	 ir	 socialinė	
atskirtis,	skaičių	bent	20	mln.,	
remiant	nacionalines	sistemas,	
pagal	kurias,	pasitelkus	part- 
nerių	organizacijas,	teikiama	
nefinansinė	pagalba	labiausiai	
skurstantiems	asmenims.
	Lietuvoje	parama	–	maistas	

ir	(ar)	būtinojo	vartojimo	pre-
kės	–	pasieks	gyventojus,	kurių	
vidutinės	 mėnesio	 pajamos	
siekia	iki	1,5	dydžio	valstybės	
remiamų	pajamų	(t.y.,	525	Lt),	
su	galimomis	išimtimis.	Tokių	
asmenų,	 kurie	 galėtų	 gauti	
fondo	paramą,	būtų	apie	400	
tūkstančių
	Lietuvai	šio	fondo	įgyvendi-

nimui	2014–2020	m.	m.	laiko-
tarpiu	skiriama	276	mln.	Lt.

 

Pagal SADM Ryšių su 
visuomene skyriaus 
informaciją parengė 
Violeta Šoblinskaitė
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Loreta	CIKAITĖ

	 Lietuvoje	per	pastarąjį	dvidešimtmetį	bandoma	
sukurti	tinkamiausią	socialinių	paslaugų	organizavimo	ir	
teikimo	modelį,	kuris	atitiktų	įvairių	gyventojų	grupių	
poreikius,	užtikrintų	jų	socialinį	saugumą.	Galėtume	
ilgai	vardinti,	kas	jau	padaryta:	įkurti	socialinių	paslaugų,	
krizių	ar	dienos	centrai,	dirba	instituciniai	stacionarūs	
socialinių	paslaugų	teikėjai	ir	daugybė	nevyriausybi-
nių	organizacijų,	siekiančių	mažinti	socialinę	atskirtį,	
užtikrinti	socialinį	teisingumą.	Natūralu:	kuo	daugiau	
įgyjama	patirties,	tuo	labiau	galime	vertinti	vykstančius	
procesus,	atskirti,	kas	daroma	teisinga	linkme,	o	kokie	
veiksmai	sukelia	tuščiai	besisukančio	vėjo	malūno,	kuo-
met	girnose	nėra	grūdų,	įvaizdį...	
	 Apie	tai,	kas	socialinių	paslaugų	organizavime	
teigiama,	o	kas	kelia	nerimą,	bandėme	 išsiaiškinti	
pokalbyje	su	Telšių	rajono	savivaldybės	administracijos	
socialinės	paramos	ir	rūpybos	skyriaus	vedėja	Leandra	
BUKAUSKIENE.

Leandra Bukauskienė: 
„GyveNimas keičiasi,
kai keičiamės 
Patys...“
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yra kuo pasidžiaugti

	 Telšiuose,	kaip,	beje,	ir	kituose	Lietuvos	rajonuose,	demo-
grafinė	šiandienos	situacija	nėra	palanki	–	jaunimas	išvažiuoja	
studijuoti,	dirbti	į	didesnius	miestus,	tad	rajone	ryški	gyventojų	
senėjimo	tendencija.	Savivaldybėje	analizuojant	šią	situaciją,	
sudarinėjant	planus,	visada	ieškoma	palankiausio	sprendimo	
socialinei	infrastruktūrai	kurti,	kad	ji	atitiktų	rajone	gyvenančių	
žmonių	poreikius.
	 L.	Bukauskienės	teigimu,	Žemaitijos	sostinėje	tikrai	yra	
kuo	pasidžiaugti	–	čia	sukurta	bei	išplėtota	socialinių	paslaugų	
sistema	užtikrina	įvairių	žmonių	grupių	poreikius.	Veikia	senelių	
ir	vaikų	namai,	nakvynės	ir	savarankiško	gyvenimo	padaliniai,	
vaikų	su	negalia,	krizių	ir	dienos	centrai,	ypač	išplėtotas	socia- 
linių	paslaugų	tinklas.	Deja,	bėdų	visada	išlieka.	Viena	aktua-
liausių	–	dienos	socialinės	globos	paslauga.	Užtikrinti	dienos	
socialinės	globos	poreikį,	L.	Bukauskienės	nuomone,	galima,	
tačiau	turi	keistis	pačių	paslaugos	gavėjų	požiūris	į	paslaugą.	
Vedėjos	supratimu,	tinkamiausias	sprendimo	būdas	–	plėsti	pa- 
slaugų	pasirinkimą.	
	 „Paslaugas	į	namus	pakeitus	užimtumu	Dienos	centruose,	
išsispręstų	daugelio	žmonių	problemos.	Juk	vienatvėje	žymiai	
greičiau	senstama,	–	įsitikinusi	specialistė.	–	Tačiau	ar	tokiam	
žingsniui	jau	subrendę	mūsų	žmonės?“

Dienos centrų sėkmė ir bėdos

	 Kai	Telšiuose	atvėrė	duris	dar	vienas	moderniai	įrengtas	
pastatas,	kuriame	įsikūrė	Dienos	centras,	tikėtasi,	jog	tai	bus	pui-
kūs	dienos	namai	senjorams,	kurie	sumažins	socialinės	globos	
poreikį	į	namus.
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	 „Tikėjomės,	jog	senjorai	rinksis,	o	negalinčius	vaikščioti	ar	
sunkiai	vaikštančius	tėvus	atveš	vaikai,	–	sakė	L.	Bukauskienė.	–	 
Deja,	ši	naujovė	nepasiteisino.	Vaikai	į	Dienos	centrą	atveždavo	
itin	sunkiai	sergančius	tėvus,	dažniausiai	turinčius	psichikos	
negalią,	tad	kiekvienam	jų	reikėjo	po	atskirą	darbuotoją.“	
	 Pasak	vedėjos,	žmonės	vangiai	pripranta	prie	naujovių,	
jie	norėtų,	kad	dienos	centrai	būtų	vos	per	kelis	žingsnius	nuo	
namų.	

Jeigu socialinių išmokų 
gavėjai gautų tik dalį 

sumos pinigais, o 
skirtumas atitektų 
dienos centrams, 

pinigai būtų naudojami 
tikslingiau, – įsitikinusi 
Leandra Bukauskienė
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	 Tuo	tarpu	seniūnijose	įkurtuose	dienos	centruose	veikla	
vyksta	sėkmingai	–	lankytojai	įsitikino,	kaip	smagu	susirinkti,	
išgerti	kad	ir	arbatos	puodelį,	pabūti	kartu.	Daugeliu	atveju	
dienos	centrai	tapo	ir	kultūros	centrais	–	taip	kompensuojamas	
uždaromų	bibliotekų	ar	kultūros	namų	stygius.
	 Pasak	L.	Bukauskienės,	norėtųsi,	kad	dienos	centrai	
veiktų	kiekvienoje	seniūnijoje,	tačiau	vien	tik	savivaldybės	
jėgomis	tą	įgyvendinti	esą	nerealu.

Pakeitus ydingą socialinių 
išmokų praktiką 

	 Valstybė	turi	didžiulę	problemą	–	milijonines	socialines	
išmokas:	29	milijonų	litų	reikia	tikslinėms	pašalpoms	ir	13	mili-
jonų	–	socialinėms	išmokoms.	Didžiulės	sumos	paskirstomos	
atskiriems	žmonėms,	tačiau	ar	gaunantys	išmokas	žmonės	tikrai	
jomis	pasinaudoja	tinkamai?	Kam	išleidžiami	pinigai	–	sanatori-
niam	gydymui,	reabilitacijai,	transporto	paslaugoms	ar	neįgalųjį	
prižiūrinčiam	žmogui	samdyti?	O	gal	pinigus	šeimos	nariai	tie-
siog	pravalgo?	Tai	vienas	aktualiausių	klausimų,	į	kurį	šiandien	
vienareikšmio	atsakymo	nėra.	Tačiau	L.	Bukauskienės	ilgametė	
darbo	patirtis	leidžia	teigti,	jog	žymiai	teisingiau	būtų	ir	daugiau	
naudos	teiktų,	jei	šių	išmokų	būtų	išmokama	tik	dalis,	o	kita	dalis	
skiriama	Dienos	centrams,	kuriuose	žmonės,	užtikrintai	galėtų	
gauti	reabilitacijos,	transporto	ar	kitas	kitas	paslaugas.	
	 „Tuomet	būtų	garantija,	jog	lėšos	tikrai	skiriamos	porei-
kio	grupės	žmonių	sveikatai,	o	ne	namiškių	pravalgomos,	kaip,	
deja,	dažniausiai	yra	šiandien,	–	įsitikinusi	L.	Bukauskienė.	
	 Kita	vertus,	tokia	sistema	aktyvintų	daugelį	veiklos	sričių,	
įtrauktų	daugiau	darbuotojų.	Pasak	vedėjos,	žymiai	tikslingiau	
lėšas	skirti	darbo	vietų	steigimui,	paslaugų	plėtojimui.	
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	 Dar	viena	„buksuojanti“	sritis	socialinėje	sistemoje	–	tai	
privataus	sektoriaus	trūkumas.	L.	Bukauskienė	norėtų,	kad	atsi-
rastų	žymiai	daugiau	privačių	socialinių	paslaugų	teikėjų.
	 „Šiandien	daugybė	aukštųjų	mokyklų	rengia	socialinius	
darbuotojus,	suteikdamos	jauniems	specialistams	lūkesčių,	tačiau	
niekas	nepamoko	iniciatyvumo,	jog	reikia	darbo	vietas	susikurti	
patiems,	–	sakė	vedėja.	–	Juk,	tarkime,	socialinės	paslaugos	į	
namus	gavėjai	šią	paslaugą	gauna	tik	numatytomis	darbo	valan-
domis,	nuo	aštuntos	ryto,	iki	septynioliktos	po	pietų...	O	ką	
daryti,	kai	namiškiai	dirba	pamaininį	darbą	ir	yra	užimti	beveik	
iki	vidurnakčio?	Kaip	tuomet	teikiama	priežiūra?	Sukūrus	pri-
vatų	sektorių,	šią	problemą	lengvai	galima	būtų	išspręsti.“

socialinės problemos 
neatsiejamos nuo psichologinių

	 Paplitusi	nuomonė,	jog	didesnė	materiali	pagalba,	turtinges-
nis	gyvenimas	pagelbės	išspręsti	visas	bėdas.	Deja!	L.	Bukauskienė	
įsitikinusi,	jog	socialinės	reikmės	daugeliu	atveju	kyla	dėl	psicho-
loginių	problemų.	Nesugebėjimas	adaptuotis,	iniciatyvumo	stoka	
daugeliui	žmonių	tampa	savivertės	praradimu,	sukelia	psichologinį	
diskomfortą.	Jeigu	kartu	su	socialinių	darbuotojų	komanda	dirbtų	
psichologų	būrys,	tikėtina,	sulauktume,	geresnių	rezultatų.	
	 Deja,	šiandien	socialinis	darbuotojas	dirba	vienas.	Besi-
rūpinantys	socialinės	rizikos	šeimomis,	žinoma,	mokosi	atpa-
žinti	situacijas,	jas	įvertinti	ir	spręsti	iškilusius	klausimus,	tačiau	
kompetentingo	psichologų	bendradarbiavimo	labai	pasigendama.	
Jau	mokyklų	mokymo	programose	daugiau	dėmesio	turėtų	būti	
skiriama	psichologijos	mokslui,	vaikus	reikia	pratinti	savo	tėvus	
vertinti	kaip	asmenybes.	L.	Bukauskienės	nuomone,	tai	padėtų	
spręsti	ir	vieną	skaudžiausių	problemų,	kuomet	garbingo	amžiaus	
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tėvais	turi	pasirūpinti	valstybė.	Anot	pašnekovės,	turėtų	atsirasti	
teisinė	bazė,	įstatyminiai	aktai,	numatantys	privalomą	tėvams	
vaikų	priežiūrą,	taip	ir	vaikams	–	tėvų.	

keisimės patys – 
keisis ir aplinka

	 „Žmones	 reikia	 skatinti	 ne	piniginėmis	pašalpomis,	
o	suteikti	jiems	užimtumą,	kokybiškas	paslaugas,	–	teigia	L.	
Bukauskienė.	–	Tą	įrodo	kad	ir	dienos	centrų	plėtra.	Jų	steigimas	
ir	funkcionavimas	išsprendžia	daugybę	klausimų,	nes	plečiasi	
paslaugų	pasirinkimo	ratas,	darbą	turi	slaugytojos,	socialiniai	
darbuotojai,	kiti	specialistai,	o	žmonės	gauna,	ko	jiems	labiausiai	
reikia.“	
	 L.	Bukauskienė	didžiausia	sėkme	laiko	socialinių	įmonių	
steigimą.	
	 „Esu	optimistė	ir	tikiu:	kai	keisimės	mes	patys,	keisis	ir	
aplinka,	–	teigė	specialistė.	
	 Tad	baigdama	mūsų	pašnekesį	ponios	Leandros	klausiu:	
koks	tinkamiausias	socialinių	paslaugų	modelis	būtų	šiandien?	
Ir	dar	kartą	gaunu	patvirtinimą:	valstybės	mastu	sprendžiama	
išmokų	ir	pašalpų	mokėjimo	sistema,	dalį	 tikslinių	pašalpų	
sumos	nukreipiant	į	dienos	centrus	ar	kitas	alternatyvias	socia- 
linių	paslaugų	teikimo	įstaigas,	tikėtina,	užtikrintų	paslaugų	
gavėjams	daug	geresnę	priežiūrą.	Taip	pat,	pasak	vedėjos,	labai	
svarbu	plėsti	privatų	socialinių	paslaugų	sektorių,	kuriam	augant,	
žymiai	didėtų	teikiamų	socialinių	paslaugų	pasirinkimas.

Autorės nuotrauka
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Rasa	KAVECKIENĖ
 

	 Panevėžyje,	Parko	gatvėje,	iš	tolo	akį	patraukia	solidi	
įvaža,	vedanti	į	erdvias	ir	jaukias,	net	dviejų	šimtų	keturiasdešimt	
penkių	kvadratinių	metrų	patalpas,	kuriose	įsikūrusi	Panevėžio	
krašto	žmonių	su	negalia	sąjunga.	Šią	erdvę	organizacija	prieš	
keletą	metų	pagal	panaudą	gavo	iš	savivaldybės,	per	tris	mėnesius	
suremontavo	ir	dabar	džiaugiasi	turį	masažo	kambarėlį,	biblio-
teką,	kompiuterinę,	savitarpio	pagalbos	grupės	užsiėmimų	salytę,	
du	užimtumo	būrelių	kambarius,	virtuvėlę,	sporto	kambariuką,	
salę,	poilsio	kambarį	ir	administracijos	kampelį.	Čia	įrengti	du	
neįgaliesiems	pritaikyti	tualetai,	dušas,	o	salėje	galima	naudotis	
moderniomis	medijomis	–	yra	projektorius,	ekranas.	
	 Apie	tai,	kaip	sekasi	panevėžiečiams,	kalbėjausi	su	orga-
nizacijos	pirmininke	Regina	Novikiene	ir	asociacijos	darbuotoju	
Alvydu	Kancleriu.

„striukumbuko 
siNDromas“:
PaNevėžy – kaiP visur 
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Į netolimą praeitį atsigręžus
 
	 Regina	Novikienė	Panevėžio	krašto	žmonių	su	negalia	
sąjungoje	dirba	nuo	1998	metų	pradžios,	Alvydas	Kancleris	–	
nuo	2002	metų.	Pirmininkė	sako,	jog	asociacijai	pradėti	darbą	
teko	nuo	nulio.
	 „Kai	atėjau,	visas	man	perduotas	turtas	buvo	seifas,	suo-
las	ir	pakaba	–	tokia,	ant	kokių	ligoninėse	lašelines	kabina.	Net	
stalo	neturėjau,“	–	šypsosi	organizacijos	vadovė.
	 Paskui	viena	narė,	Irena	Narbutienė,	padovanojo	pir-
mininkei	žurnalinį	staliuką.	Kitas	narys	pats	padarė	ir	atnešė	
dovanų	suolą...	Tokia	buvo	pradžia	–	Kniaudiškių	gatvėje,	dviejų	
kambarių	bute.	Po	to	–	kraustynės	į	Nevėžio	gatvę.	Ten	asoci-
acija	turėjo	vieną	kambariuką.	Dar	vėliau	–	įkurtuvės	Ramyga-
los	gatvėje.	Ten	buvo	jau	trys	kambariukai,	prasidėjo	įvairesnė	
veikla.	O	iš	Ramygalos	gatvės	organizacija	per	didelius	vargus	
išsikėlė	į	erdvias	patalpas,	kurios	įrengtos	kaip	jaukūs	namai...
	 „Labai	norėjome,	kad	žmonėms	būtų	geriau,	kad	būtų	
daugiau	vietos	–	prisimena	R.	Novikienė.	–	Todėl	vis	lindome	ir	
lindome	į	akis	visiems,	prašėme	ir	prašėme...	Galiausiai	gavome	
šias	patalpas.	Esame	tikrai	dėkingi	savivaldybei.“	
 

Kasdieniai džiaugsmai bei rūpesčiai

	 Šiuo	metu	asociacijoje	180	narių.	Kaip	ir	visur,	kai	kurie	
jų	–	„popieriniai“.	Tačiau	tuos,	kurie	nemoka	nario	mokesčio,	
asociacijos	taryba	po	trejų	metų	iš	sąrašų	išbraukia.	
	 Neįgalieji,	kurie	labai	ligoti,	reikalauja	ypatingo	dėmesio,	
tačiau,	pasak	pirmininkės,	šiais	visuotinio	deficito	laikais	juos	
sunku	aplankyti.	Vis	dėlto	šiek	tiek	pabendraujama	ir	su	jais	–	
kad	jau	ne	akis	į	akį,	tai	bent	telefonu.	

asociacijose
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žURNaLisTo TYRiMas

Užimtumo būrelių vadovės Aidos Smalinskienės pakviesti, į užsiėmimus 
ateina dailiesiems amatams gabūs žmonės – vyrai ir moterys
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	 Sveikesnieji,	kurie	patys	gali	ateiti	 į	Dienos	centrą,	
susitinka	dažniau	–	pasinaudoja	viena	ar	kita	paslauga,	gauna	
norimos	informacijos.	
	 „Žvelgiant	plačiąja	prasme,	mes	gyvename	gerai,	–	sako	
pirmininkė.	–	Apie	finansus	aš	kol	kas	patylėsiu.	Tačiau	labai	
svarbu,	kad	mūsų	kolektyvas	darnus	ir	geras.	Tiek	lankytojai,	
tiek	darbuotojai	esame	kaip	viena	šeima.	Džiaugiuosi,	jog	visi,	
kurie	čia	ateina,	tikina,	jog	pas	mus	lankosi	ne	kaip	įstaigoje,	o	
kaip	pas	draugus.“
	 Ponas	Alvydas	papildo	vadovę	teigdamas,	jog	ir	patalpas	
panevėžiškiai	stengėsi	įrengti	taip,	kad	aplinka	būtų	artima	namų	
atmosferai.
	 Atkreipiau	dėmesį,	jog	ypač	jauku	asociacijos	virtuvėje,	
kurioje	miela	pasisėdėti,	atsigerti	kavos,	arbatos...	
	 „Rudenį,	kai	prasideda	obuoliai,	mūsų	virtuvėje	tikras	
darbymetis	–	visos	šeimininkės	pakaitomis	veržiasi	kepti	obuo-
linį	pyragą,	–	papildo	mane	A.	Kancleris.	–	Išsikepa	–	tada	visi	
valgome,	bendraujame.	O	kai	būna	didesnis	susibūrimas	ar	
šventė	–	išsiverdame	puodą	skanios	košės.“	

Trumpėja darbo laikas, mąžta 

atlyginimai

	 Nors	patirties	neturiu,	tačiau	gerai	suprantu,	kiek	svei-
katos	ir	nervų	reikia	padėti,	kad	toks	įdirbis	nenueitų	veltui,	kad	
ateinantys	žmonės	Dienos	centre	jaustųsi	kaip	namie	ir	gautų	
visas	norimas	paslaugas.	Deja,	pasikeitus	projektų	finansavimo	
tvarkai,	kai	pinigus	skirsto	savivaldybės,	kai	kuriose	asociaci-
jose	darbų	tikrai	nesumažėjo,	o	štai	atlyginimai	susitraukė	kaip	
Šagrenės	oda.	Ne	išimtis	–	ir	Panevėžio	krašto	žmonių	su	negalia	

asociacijose
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sąjunga.	Jos	pirmininkė	R.	Novikienė	atviravo,	jog	senoji	tvarka	
jai	buvusi	labiau	prie	širdies.
	 „Per	ilgą	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	gyvavimo	
metą,	buvome	įpratę	prie	kitokio	finansavimo,	o	dabar	bandome	
priprasti	prie	naujo,	–	sakė	vadovė.	–	Panevėžyje	yra	31	neįga-
liųjų	organizacija,	dar	prisideda	įvairūs	fondai,	senelių	namai	–	 
todėl	savivaldybių	atstovams	skirstant	lėšas	sunku	visus	tuos	
projektus	vertinti.	LŽNS	buvo	geriau	įsigilinusi	į	mūsų	vykdo-
mas	veiklas,	mus	pažinojo,	matė,	kaip	dirbame.	Dabar	gauname	
apie	penkiasdešimt	keturis	tūkstančius	litų.	Tai	tikrai	maža	suma,	
bet	juk	nieko	nepakeisi.	Šiemet	susimažinome	atlyginimus,	
nedirbame	penktadieniais,	o	ir	kasdien	dirbame	trumpiau.“	
	 Pasak	pirmininkės,	savivaldybė	žino,	jog	organizacija	
finansuojama	menkai,	nors	vykdo	įdomias,	reikalingas	veiklas,	
rašo	gerus	projektus,	turi	puikias	pritaikytas	patalpas.	Tačiau	kai	
kurie	reikalavimai,	kuriuos	kelia	ekspertai,	trikdo.
	 „Tarkime,	nurodyta,	kad	užsiėmimuose	dalyvautų	ne	
mažiau	nei	aštuoni	žmonės,	kad	užsiėmimai	vyktų	ne	rečiau	kaip	
du	kartus	per	savaitę,	–	paaiškino	ponia	Regina.	–	Tačiau	juk	ne- 
įgaliesiems	pasitaiko	ir	susirgti,	ir	dėl	kitų	priežasčių	neatvykti...	
Ateitų	tikrinti,	kai	žmogaus	trūksta	–	viskas,	jau	„baisus“	nusi-
žengimas.	Niekas	nenori	suprasti,	kad	dirbame	su	neįgaliaisiais,	
kurie	ateina	pas	mus	tada,	kai	gali,	kai	turi	sveikatos,	kai	nori,	
kada	jiems	gerai...“	
	 Dar	griežtesnės	nuomonės	apie	nevyriausybinių	organi-
zacijų	finansavimą	Alvydas	Kancleris.	Jis	mano,	jog	neteisinga,	
kad	savivaldybių	įsteigti	centrai	turi	nuolatinius	darbuotojus,	o	
asociacijos	tapo	labai	suvaržytos.
	 „Norint,	kad	pas	mus	žmonių	daugiau	būtų,	reikia	ir	
daugiau	darbuotojų	turėti,	kurie	organizuotų	papildomas	veik- 
las.	Pas	mus	ateina	neįgalieji,	o	dirbti	su	jais	nėra	kam,	–	sakė	
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vyriškis,	organizacijoje	dirbantis	ir	vairuotoju,	ir	ūkvedžiu,	ir...	
valytoju.

Kai atmosfera ne biurokratiška

	 Be	pirmininkės	ir	A.	Kanclerio,	Panevėžio	krašto	žmonių	
su	negalia	sąjungoje	dar	dirba	buhalterė	bei	užimtumo	būrelių	
organizatorė.	Pasak,	R.	Novikienės,	labai	reikėtų	socialinio	dar-
buotojo,	kuris	padėtų	žmonėms	namuose,	taip	pat	–	psichologo,	
nes	žmonės	turi	nemažai	spręstinų	problemų.	
	 „Kad	ir	po	pusę	etato,	nors	tiek,“	–	tikina	vadovė.	
	 Užimtumo	būrelių	organizatorė,	mokytoja	Aida	Smalins-
kienė,	nors	vieną	diplomą	jau	turi,	šiuo	metų	dar	studijuoja	dailės	
tarapiją	Šiaulių	universitete.	Ji	niekados	neatsisako	padirbėti	ir	
po	darbo	valandų.	Tuomet	ji	bendrauja	ir	su	tais	lankytojais,	
kurie	nenori	darbelių.	Tačiau	tokia	situacija	–	ne	išeitis,	nes	kai	
kurie	žmonės	reikalauja	ypatingo	dėmesio.
	 „Aš	pati	irgi	juk	ne	viską	suprantu,	negaliu	nemokėdama	
užsiimti	su	žmonėmis,“	–	teigia	asociacijos	pirmininkė	ir	pridu-
ria:	„Be	Alvydo,	kuris	prižiūri	visą	mūsų	ūkį,	būtų	labai	sunku.	
Juk	tokias	nemažas	patalpas	reikia	energijos	ir	sutvarkyti...	Alvy-
das	Dienos	centrą	ir	valo,	ir	plauna,	ir	tvarko.“	
	 Paklausta,	ar	tokiems	darbams	neatsiranda	jaunų	sava-
norių,	R.	Novikienė	tik	graudžiai	nusišypso:	„Gal	aš	nemoku	jų	
kviesti?	Jauni	žmonės	tikrai	nesiveržia	grindų	plauti	ar	langų	
valyti.“
	 A.	Kancleris	priduria,	jog	asociacija	mielai	lauktų	sava-
norių,	kurie	galėtų	vesti	renginius,	užsiimtų	su	lankytojais.	
	 „Mes	patys	nespėjame,	o	ir	nelabai	mokame,	–	tikina	
jis.	–	Jei	atsirastų	savanorių,	kurie	per	metus	bent	kokius	tris	
renginius	padarytų,	būtų	labai	gerai.“	

asociacijose
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MokoMĖs VieNi iŠ kiTŲ

Kineziterapeutė Salvinija Povilaitytė su neįgaliaisiais Dienos 
centre dirba po tris valandas dvi dienas per savaitę
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	 Jaunų	žmonių	organizacijoje	laukia	ir	pirmininkė.
	 „Kad	ir	kaip	bebūtų	gaila,	kolektyvas	sensta,	o	ir	mano	
pačios	sveikata	neina	geryn,	–	pasidalino	rūpesčiu	vadovė.	–	Labai	
nesinorėtų	prarasti	to,	į	ką	įdėta	tiek	darbo	ir	širdies.	Norėtųsi	per-
duoti	viską	žmonėms,	kurie	mylėtų	šitą	darbą	ir	neįgaliuosius.“	 

Populiari paslauga – 

kineziterapija

	 Sunkiausia	diena	panevėžiškiams	–	pirmadienis,	kai	į	cent- 
rą	ateina	apie	trisdešimt	žmonių.	Antradieniais	būna	apie	penkio-
lika	lankytojų,	trečiadieniais	ir	ketvirtadieniais	–	iki	dešimties.	 
	 Pagal	atskirą	projektą	asociacija	prisiduria	šiek	tiek	lėšų	
iš	Panevėžio	miesto	savivaldybės	Sveikatos	skyriaus.	Iš	tų	pinigų	
iki	pernai	pavykdavo	išlaikyti	pusę	kineziterapeuto	etato.	Dabar	
krūvis	sumažintas	iki	ketvirčio	etato.	Kineziterapeutė	Salvinija	
Povilaitytė	su	neįgaliaisiais	dirba	du	kartus	per	savaitę	po	pen-
kias	valandas	–	tris	valandas	specialistė	trūsia	centre,	o	dvi	dirba	
neįgaliųjų	namuose.	
	 Pasak	R.	Novikienės,	šios	paslaugos	poreikis	didžiulis.	
Tie,	kurie	truputį	stipresni,	dar	gali	kentėti,	o	silpnesniems	kine-
ziterapija	labai	naudinga.	Deja,	asociacija	ne	visiems	norintiems	
gali	šią	paslaugą	suteikti.	Ypač,	jei	kalbėtume	apie	masažą.
	 „Per	tris	valandas	ne	kažin	ką	ir	tepadarysi,	–	teigia	pir-
mininkė.	–	Tad	mūsų	specialistė	jau	vasarą	sudaro	eilę	–	pilną	
klientų	sąrašą,	kuriame	laikas	paskirstytas	iki	pat	Naujųjų	metų...	
Mankštas	žmonės	irgi	daro	grupelėmis,	bet	irgi	nedidelėmis,	
nes	reikia	neįgaliesiems	ir	ant	žemės	atsigulti,	ir	su	kamuoliais	
padirbėti,	ir	prie	sienelės.	O	patalpos	juk	ne	guminės.	Sienų	
nepraplėsi...“

asociacijose
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	 Alvydas	Kancleris	taip	pat	įsitikinęs,	jog	šį	etatą	būtinai	
reikėtų	didinti,	mat	žmonių	susirgimai	skirtingi,	visiems	vienodų	
užsiėmimų	negali	būti,	kineziterapeutė	privalo	kiekvienam	suda-
ryti	atskiras	mankštinimosi	programas.	
	 „Kas,	kad	centre	yra	treniruokliai	–	sako	dešinioji	pirmi-
ninkės	ranka.	–	Juk	neįgalieji	negali	sportuoti	bet	kaip,	neprižiū-
rimi	specialisto,	nes	taip	ir	pakenkti	sau	galima.“

Sveikintinas noras neužsidaryti 

tarp keturių sienų

	 Kai	tik	turi	daugiau	lėšų,	asociacija	savo	salėje	organi-
zuoja	įvairius	seminarus.
	 Didelę	paklausą	turėjo	ciklas	paskaitų	apie	sveiką	gyven-
seną.	Pasak	pirmininkės,	neįgaliesiems,	ir	ne	tik	jiems,	šie	užsi-
ėmimai	labai	patiko.	
	 „Į	visus	mūsų	užsiėmimus,	į	visus	renginius	gali	ateiti	ne	
tik	asociacijos	nariai,	bet	ir	visa	bendruomenė,	neįgalieji,	senjo-
rai	–	esame	atviri,	–	džiaugiasi	vadovė.	–	Dažnai	pas	mus	lankosi	
vyresniojo	amžiaus	žmonės,	turintys	įvairiausių	negalavimų,	
tačiau	ligų	pas	daktarus	dar	neiškantys.	Jiems	pakanka	bendravimo,	
pasidalinimo	patirtimi	su	tais,	kurių	negalios	stažas	didesnis.“	 
	 Centro	lankytojai	ne	tik	savo	duris	kitiems	mielai	prave-
ria,	bet	ir	būtų	linkę	paviešėti	kitose	asociacijose,	nuvykti	prie	
jūros	ar	į	ekskursiją,	kad	praplėstų	akiratį,	pasisemtų	kultūros,	
geriau	pažintų	Lietuvą.
	 „Į	keliones	visi	labai	nori	važiuoti,	tačiau	veltui	vežti	
negalime,	o	atliekamų	pinigų	šiais	laikais,	kai	viskas	nežmoniš-
kai	brangsta,	niekas	neturi,“	–	apgailestavo	R.	Novikienė.	
	 Vis	dėlto	kartą	per	metus	panevėžiškiai	kur	nors	Lie-

aŠTRia PLUNksNa
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tuvoje	pasisvečiuoja.	Tokios	ekskursijos	visados	pareikalauja	
papildomų	pirmininkės	pastangų.	Juk	žinome,	kad	krizė	paveikė	
ir	geradarius	–	šiandien	mecenatai	neskuba	atverti	piniginių.

Įsiklausyti į kiekvieno 

pageidavimus

	 Jau	užsiminėme,	jog	anaiptol	ne	visi	lankytojai	nori	
užsiėmimų	būreliuose.	Tačiau	lankstumo	reikia	ir	su	tais,	kurie	
užsiėmimus	lanko.	Pagal	projektą,	asociacijoje	numatyti	ne- 
įgaliųjų	darbai	su	stiklu	ir	vilna,	tačiau	ne	visus	tas	tenkina.	
Ateina	žmonės	ir	prašo,	kad	norėtų	išmokti	piešti	ant	šilko,	tada	
užsiėmimuose	mokomasi	piešti	ant	šilko.	Kas	nori	piešti	ant	
popieriaus	–	piešia	ant	popieriaus.	
	 „Dar	kartą	noriu	pasidžiaugti,	kad	jau	penkerius	metus	
su	mumis	dirba	Aida	Smalinskienė,	–	sako	vadovė.	–	Specia-
listė	apsiprato,	puikiai	organizuoja	užsiėmimus,	moka	praktiškai	
viską,	be	to,	yra	baigusi	psichologijos	mokslus,	tad	jaučia	ir	
atjaučia	neįgaliuosius.“
	 Pasak	pirmininkės,	atsižvelgiama	ne	vien	į	neįgaliųjų	
poreikius,	bet	ir	į	galimybes	–	juk	į	centrą	ateina	lankytojų	ir	
silpnesnėmis	rankomis,	taip	pat	netrūksta	depresija	sergančiųjų	–	
ir	su	kiekvienu	mokytoja	turi	dirbti	individualiai,	privalo	suvokti	
galimybes,	rasti	kelią	į	širdį.
	 Tam	tikro	pagyvėjimo	atsiranda,	kaip	jau	minėta,	vyk-
dant	papildomus	projektus.	Vienas	jų,	tarkime,	buvo	finansuotas	
iš	Europos	sąjungos	lėšų.	Mokėsi	dvi	grupės	buhalterių	ir	dvi	
smulkaus	ir	vidutinio	verslo	pradžiamokslio	grupės.	Buhalte-
riniai	kursai	vyko	Dienos	centro	patalpose,	o	verslo	–	Verslo	
konsultaciniame	centre.	Pradžioje	lankytojai	ruošėsi	būsimiems	
mokslams,	lankė	psichologo	paskaitas.	Vėliau	buvo	mokoma	

asociacijose
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teorijos,	dar	vėliau	–	praktikos:	žmonės	iš	pradžių	įsisavino	tam	
tikras	kompiuterio	programas,	paskui	atliko	„gyvą“	praktiką	
dviejose	įmonėse	–	projekto	partnerėse.
	 „Pagal	šį	projektą	iš	aštuoniasdešimties	apmokytų	žmo-
nių,	turime	įdarbinti	dvidešimt	buhalterių	ir	dvidešimt	neįgaliųjų	
verslininkų,	–	sakė	R.	Novikienė.	–	Beje,	į	mokymus	galėjo	eiti	
visi	norintys	Panevėžio	krašto	žmonės.	Šį	projektą	mums	padėjo	
parašyti	Verslo	konsultacinis	centras.“
	 Prie	asociacijų	padejavimų,	jog	dirbti	kiekvienais	metais	
vis	sunkiau,	o	finansavimas	vis	mažėja,	jau	lyg	ir	pripratome.	
Vykdyti	projektus	iš	tiesų	nėra	lengva,	tačiau	ko	norėti	–	šiandien	
paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėse	suteikiama	vis	daugiau,	
tad	neįgalieji	turi	galimybę	rinktis.	Savivaldybių	įsteigtuose	
socialinių	paslaugų	centruose	dirba	kvalifikaciją	turintys	specia- 
listai,	jų	ir	atlyginimai	didesni,	ir	darbo	sąlygos	geresnės.	Tuo	
tarpu	asociacijose	daugelis	gerų	darbų	atliekama	tik	todėl,	kad	
darbuotojai	vis	dar	nepristinga	entuziazmo.	
	 Redakcijoje	juokais	šį	reiškinį	vadiname	„Striukumbuko	
sindromu“.	Striukumbukas	–	tai	toks	rašytojo	Algimanto	Zurbos	
vaikiškos	knygos	„Nulėpausis	ir	Striukumbukas“	herojus,	o	kitaip	
tariant,	kiškis,	verčiamas	dirbti	neatlygintinai.	Dirba	tas	zuikis,	
dirba,	o	išalkęs	ima	ir	suvalgo	jam	patikėtus	kopūstų	sodinukus.	
	 Ar	ne	taip	kartais	ir	su	neįgaliųjų	asociacijomis?	Iš	pra-
džių	gerenoriškai	žiūrėta	į	jų	steigimąsi,	joms	skirtos	patalpos,	
finansavimas,	o	paskui,	kai	valstybė	„perkando	sistemą“,	ne- 
įgaliųjų	judėjimo	pradininkai	tapo	lyg	ir	antrarūšiai.
	 Todėl	visados	džiugu	pabendrauti	su	žmonėmis,	kurie	
nenuleidžia	rankų,	nepraranda	optimizmo	ir	stengiasi	iš	paskuti-
niųjų,	kad	organizacijos	įgytas	pasitikėjimas	neišblėstų.	Kaip	tik	
tokie	yra	du	mano	kalbinti	panevėžiečiai	–	Alvydas	Kancleris	bei	
Regina	Novikienė,	ypatingo	darbštumo	ir	didvyriškumo	moteris,	
apie	kurios	bėdas	labai	norėjau	pasikalbėti	dar	ir	atskirai...

aŠTRia PLUNksNa
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 reGiNa NovikieNė: 
 „Gyvenimas – 
 ne Rojus...“

	 Gerbiama	Regina,	žinau,	kad	su	vyru	Vytautu	visą	
gyvenimą	darniai	sutarėte,	užauginote	puikią	dukterį...	
Dviem	itin	sunkios	fizinės	negalios	žmonėms	kasdienybė	
nėra	tokia	paprasta,	kaip	gali	pasirodyti	iš	pirmo	žvilgsnio.	
Tačiau	prieš	aštuonerius	metus,	lyg	Jūsų	šeimai	dar	būtų	
mažai	išbandymų,	Vytą	ištiko	insultas,	jis	tapo	visiškai	ne- 
įgalus,	o	Jūs	jį	prižiūrite...
	 Ką	reiškia	„prižiūriu“?	Aš	gyvenu	su	juo!	(Šypsosi).	Taip,	
kai	išeinu	į	darbą,	prašau,	kad	kas	nors	su	manuoju	pabūtų,	o	
visą	likusį	laiką	vyru	rūpinuosi	pati.	

	 Jūsų	pačios	negalia	tikrai	sunki,	tad	su	kokiomis	bėdo-
mis	susiduriate,	slaugydama	dar	silpnesnį	už	save	ligonį?	
	 Didžiausia	bėda	man	–	mano	vyro	maudymas.	Visa	kita,	
kai	įgundi,	 ištverti	 įmanoma.	Manau,	sveikai	moteriai	būtų	
sunkiau	negu	man,	nes	kai	pats	turi	negalią,	lengviau	ir	kitą	
supranti...	Tik	štai	tas	maudymas...	Blogiausia,	kad	jokia	tarnyba	
mieste	neturi	kokio	darbuotojo	vyro,	kuris	galėtų	padėti.	Nors,	
mūsų	atveju,	vieno	vyro	net	nepakanka...	Kai	kur	nors	kreipiuosi,	
suprantu,	jog	visur	dirba	moterys	–	socialinės	darbuotojos.	Mote-
rytėms	mano	žmogus	tikrai	ne	pagal	jėgas...	Na	taip,	jos	galėtų	
nuprausti.	O	kaip	įkelti	į	vonią,	iškelti	iš	vonios?	Laimė,	turiu	
gerų	giminaičių	–	ateina	pagelbėti	žentas,	dar	padeda	pusbrolis.	
Jeigu	jų	nebūtų,	nežinau,	ką	reikėtų	daryti.	Manau,	ne	aš	viena	
esu	atsidūrusi	tokioje	situacijoje.

PaTiRTYs
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	 Ar	praėjus	septyneriems	slaugymo	metams	po	ištiku-
sio	insulto	Jūsų	vyras	bent	iš	dalies	atsistatė?	
	 Funkcijos	neatsistatė,	tačiau	dabar	mudu	jau	galime	bend- 
rauti.	Nors	Vytas	ir	dabar	visai	nekalba,	bet	aš	jau	suprantu	iš	jo	
mimikų,	iš	kuklių	gestų	(jis	truputį	geba	pajudinti	vieną	ranką),	
ko	norėtų	ar	nenorėtų.	Tai	taip	mudu	ir„susikalbame“.

asociacijose

Regina Novikienė 
ne tik vadovauja 
Panevėžio krašto 
žmonių su negalia 
sąjungai, bet ir 
slaugo ant patalo 
gulintį sutuoktinį
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	 Tai	Jūs	po	darbo	dar	sunkiau	dirbate	namie?	
	 Nėra	lengva,	nes	ir	pati	ne	kažin	kiek	sveikatos	teturiu...	
O	ką	daryti?	Juk	neveši	savo	žmogaus	į	senelių	namus...	Aš	jį	ir	
maitinu,	ir	prausiu,	ir	aprengiu,	ir	nuskutu...

	 O	Panevėžyje	nėra	dienos	globos	namų,	kur	galėtu-
mėte	palikti	vyrą	bent	dienai,	kad	gautumėte	nors	truputį	
poilsio?
	 Mūsų,	Panevėžio	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos,	
idėja	visada	buvo	įkurti	dienos	globą	tokiems	žmonėms.	Deja,	
svajonė	svajone	liko...	Žinoma,	galima	parašyti	projektą,	tačiau,	
kai	žinai,	jog	jam	vykdyti	gausi	keturiasdešimt	ar	penkiasdešimt	
tūkstančių	litų,	tai	ką	su	tokiais	pinigais	padarysi?	Juk	reikėtų	
ir	socialinio	darbuotojo,	ir	psichologo,	ir	užimtumo	specia-
listo.	Be	to,	tokiose	patalpose	kaip	mūsiškės	didesnės	veiklos	
neišplėsi	–	mes	galėtume	globoti	tik	gal	penkis	ar	šešis	tokius	
neįgaliuosius...
	 Kartais	tikrai	ateina	artimieji	ir	klausia,	ar	neteikiame	
tokios	paslaugos.	Kai	kurie	prašytų	ir	dienos	globos	paslaugos	
su	trumpalaike	nakvyne.	
	 Panevėžyje	šią	tokią	paslaugą	teikia	Senelių	namai,	slau-
gos	ligoninė,	tačiau	ten	labai	brangiai	kainuoja	tos	paslaugos.	
 
	 Tai	kaip	elgtis	tokioje	kaip	Jūsų	situacijoje?
	 Kai	reikia	kur	nors	išvykti,	turiu	ieškoti	žmogaus,	kuris	
prižiūrėtų	vyrą	ir	per	naktį.	Nes	į	slaugos	ligoninę,	ar	į	senelių	
namus	savo	artimojo	taip	greitai	nepaguldysi	–	labai	užtrunka	
dokumentų	surinkimas	ir	pildymas.	
	 Bet	gyvenimas	–	ne	Rojus.	Tenka	prie	visko	prisitaikyti... 

	 Dėkoju	už	atvirumą.

PaTiRTYs
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Rimantė	USTINAITĖ
 

	 Jogos	trenerė,	„Reiki“	metodikos	meistrė.	Taip	keturias-
dešimt	dvejų	metų	vilnietė	Beata	Matusevičienė-Trinkienė	prisi-
stato	internetiniame	Holistinio	gyvenimo	gide	„Gaivastis.lt“.	
	 Kad	joga	vadinama	dievišku	gyvenimo	mokslu,	kuris	atsi-
skleidė	senovės	išminčiams	meditacijų	metu,	tikriausiai	žinome	
visi.	O	kas	yra	„Reiki“?	„Vikipedija“	tikina,	jog	išvertus	tai	būtų	
dvasinės	gyvybės	jėga.	Pasak	Beatos,	ši	metodika	skirta	dvasi-
niam,	fiziniam	tobulėjimui	bei	psichinei,	emocinei	ir	fizinei	žmo-
gaus	sveikatai	atstatyti.	Visu	tuo	ir	rūpinasi	holistika	–	alternatyvi	
medicinos	terapija,	kurią	moteris	atrado	po	skaudaus	likimo	
suduoto	smūgio.

 Lemtingas įvykis
 
	 Beata	visados	skubėjo	gyventi:	kad	nori	dirbti	kosme-
tologe,	apsisprendė	jau	penkiolikos	metų,	skubinosi	ir	už	vyro	
išeiti...	Pirmoji	svajonė	sėkmingai	išsipildė	–	mergina	sėkmingai	
baigė	aukštesniąją	medicinos	mokyklą,	gavo	darbą.	
	 Antrasis	noras	–	ištekėti	–	deja,	baigėsi	nelinksmai.	Vyras	
gėrė.	O	Beata	suprato,	jog	laukiasi.	Tačiau	nei	namų	rūpesčiai,	
nei	nėštumas	negalėjo	atimti	iš	Beatos	energijos:	besilaukdama	
baigė	masažo	kursus,	išmoko	vairuoti,	mokėsi	vokiečių	kalbos.	

„Daktarai mane sulopė“,
kad gyvenčiau ir 
padėčiau kitiems...“
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Nors	aplinkiniai	bandydavo	jauną	stirną	pristabdyti,	ragindami	
pasimėgauti	šia	diena,	lėkimas	strimgalviais	nesibaigė.	O	gal	
moteris	energingumu	stengėsi	atitolinti	tai,	kas	neišvengiamai	
artėjo	–	skyrybas?
	 „Buvau	per	jauna,	kad	įžvelgčiau	galimus	gyvenimo	sun-
kumus	ir	būsimo	vyro	trūkumus,	todėl	šeima	ir	iširo,“	–	sako	Beata. 
	 Po	skyrybų	moteris	liko	su	mažu	sūneliu	ant	rankų.	Tačiau	
Beata	neužsisklendė	savyje.	Atvirkščiai:	prasidėjo	dar	šviesesnis,	
dar	įdomesnis	jos	gyvenimo	tarpsnis	–	sūnus	Danas	augo	žvalus	
ir	sveikas,	o	šalia	Beatos	atsirado	naujas	gerbėjas...	Beata	tartum	
pražydo,	net	tuometis	draugas	neatsistebėdavo:	kodėl	jo	mieloji	
vis	mezga	kažką,	vis	puošnesnė	ir	puošnesnė	kasdien?	O	ji	juo-
kais	atsakydavo:	„Kai	pakliūsiu	po	automobiliu,	noriu	būti	gražiai	
apsitaisiusi!“	Oi,	pasirodo,	kaip	negalima	tampyti	likimo	už	ūsų! 
	 Beatos	žodžiai	su	kaupu	išsipildė...
	 To	vakaro,	nors	laiko	po	įvykio	prabėgo	daug,	moteris	
niekados	nepamirš:	„Gintaro“	restorane	su	draugais	atšvęstas	
gimtadienis,	bičiuliai	įsilinksminę,	jiems	norisi	dar	papuotauti,	
visi	pereina	gatvę,	ketindami	balių	pratęsti...	Beata	truputėlį	
atsilieka	ir	staiga...	Į	 ją	visu	greičiu	atlekia	mašina!	Jaunas	
kauštelėjęs	vairuotojas	nenorėjo	moters	partrenkti,	jis	ketino	tik	
pagąsdinti	–	gal	„pakibinti“,	kaip	liaudies	sakoma...	Nuskriejusi	
kokius	25	metrus	oru	–	bateliai	sau,	žmogus	sau	–	Beata	žnegte-
lėjo	ant	žemės	be	gyvybės	ženklų.	Ją	ištiko	klinikinė	mirtis.	

Komos būsena ir 
kūno „dėlionė“

	 Trys	savaitės	absoliučios	tylos	ir	tamsos...	Diena	niekuo	
nesiskiria	nuo	nakties...	Nebeliko	artimųjų,	draugų,	sūnelio.	
Nebeliko	ir	pačios	Beatos	–	ji	tylutėliai	merdėjo.	Tėvams	buvo	
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pasakyta,	kad	ruoštųsi...	Vilčių	beveik	nebuvo	–	gyvybę	palaikė	
vien	tik	medicininė	aparatūra.	
	 Tačiau	Beata	reanimacijos	palatoje	atmerkė	akis,	nors	
iš	pradžių	ir	nesuvokė,	kur	esanti.	Net	skausmo	nejautė,	nes	
jai	nuolatos	buvo	leidžiamas	morfijus.	Tik	atėjusi	mama	viską	
papasakojo...	Tačiau	ir	mamą,	ir	jos	tuometes	ašaras	moteris	
pamena	lyg	per	miglą.	Baisus	sapnas	tęsėsi.	Pilnai	iš	jo	Beata	
atsibudo	tik	praėjus	trims	mėnesiams,	kai	vienai	dienai	gydytojai	
ją	išleido	į	namus	sutikti	Naujųjų	metų.	
	 „Iki	tol,	kadangi	skausmai	buvo	malšinami	stipriais	vais-
tais,	buvau	tarsi	apdujusi,	–	prisimena	pašnekovė.	–	Man	rodėsi,	
jog	viskas,	ką	darau,	nėra	tikrovė.	Be	to,	intubacijos	metu	buvo	
pažeistos	balso	stygos,	tad	negalėjau	kalbėti.	Seselės	pasakojo,	
jog	nuolatos	verkdavau.	Gydytojai	iš	pradžių	stengėsi	išgelbėti	
tik	mano	smegenis,	jie	patys	netikėjo,	kad	išsikapstysiu.	Todėl	į	
mano	lūžius	niekas	nekreipė	dėmesio.	O	paskui,	kai	atsigavau,	
pradėjo	mane	durstyti	iš	gabaliukų...“

Atradusi jogą ir 
meditaciją, Beata 

ne tik atsistojo 
ant kojų bet ir 
gelbsti kitiems
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	 Beata	turėjo	ištverti	14	operacijų.	Lūžę	dubens	kau-
lai,	abu	blauzdikauliai,	šlaunikaulis,	stuburas...	Jauna	moteris	
nevaldė	pėdos,	jai	buvo	sutrenkti	smegenys,	sutrikęs	rijimo	
refleksas,	dingęs	balsas!	Tarsi	to	dar	būtų	negana	–	ji	negalėjo	
pati	kvėpuoti,	buvo	apkurtusi	viena	ausimi,	o	dešinė	akis	neat-
simerkė.	Tik	po	kelerių	metų	paaiškėjo,	jog	keliose	vietose	lūžo	
akiduobės	kaulai.	Vėl	operacija	–	gydytojai	išėmė	šonkaulį	ir	
įdėjo	po	akimi.	
	 „Kojose	stirksojo	kažkokios	vinys	ir	vielos,	prie	jų	pri-
kabinti	svarsčiai,	gulėjau	ant	lentų,	–	pasakoja	Beata.	–	Mamos	
iš	namų	atnešta	maisto	tyrele	buvau	maitinama	pro	zondą...“	
	 Kartą	ji	vos	nenumirė	dar	sykį	–	po	to,	kai	kraujagysles	
užkimšo	trombas.	
	 Vėliau,	praradusi	viltį	kada	nors	vėl	vaikščioti,	buvo	
nusprendusi	išeiti	iš	šio	pasaulio	pati.	Juoba,	kad	draugas,	su	
kuriuo	kartu	gyveno	ir	tą	lemtingąją	naktį	kartu	šventė,	ją	paliko	
tuoj	pat	po	nelaimės...	Buvo	labai	skaudu.	Ypač	dėl	sūnaus,	
nes	berniukas	spėjo	prie	naujo	„tėvelio“	prisirišti...	Tačiau	
mintys	apie	sūnų	kaip	tik	ir	sulaikė	nuo	kvailo	žingsnio.	Beata	
nusprendė:	kad	jau	davė	Dievas	galimybę,	reikia	gyventi!	Kai	
tik	atgaudavo	sąmonę,	be	perstojo	melsdavosi.	Iš	vaikystės	atsi-
minė	kelias	maldas:	„Tėve	mūsų“,	„Sveika	Marija“,	„Angelui	
sargui“.	
	 „Tikrai	jutau,	jog	kažkas	mane	labai	globoja,	ne	vien	tik	
gydytojai	ir	kitas	medicinos	personalas,	–	atvirauja	moteris.	–	
Mane	globojo	Kažkas	iš	Aukščiau...“	
	 Vis	dėlto	moteris	sako,	visuomet	būsianti	dėkinga	gydy-
tojams	Vilniuje	ir	Kaune,	kurie	ją	operavo,	rūpinosi,	pastatė	ant	
kojų,	taip	pat	seselėms,	kurios	prižiūrėjo	kaip	seserį.	
	 Paskutinę	operaciją	jai	atliko	Vilniaus	Raudonojo	Kry-
žiaus	ligoninėje.	Mikrochirurgas	Kęstutis	Vitkus	operavo	ant	
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kulno	nuo	gipso	susidariusią	nuospaudą,	nes	šioje	vietoje	nekro-
zavo	audiniai	–	buvo	baiminamasi,	kad	teks	nupjauti	pėdą.

Reabilitacija ir naujos patirtys 

	 Reabilitacijos	ligoninėse	–	Abromiškėse,	Santariškėse,	
Šventojoje,	Anykščiuose	–	Beata	gulėjo	daugybę	kartų.
	 „Gydytojai	lyg	susitarę	tikino,	jog	kaulai	turėtų	gerai	
suaugti,	kadangi	esu	jauna,	–	godomis	ir	nusivylimais	nebijo	
pasidalinti	moteris.	–	Manau,	jie	norėjo	suteikti	man	vilties,	kad	
vaikščiosiu.	Aš	mankštinausi,	treniravausi,	kiek	tik	beįstengiau.	
Tačiau	rentgeno	nuotraukos	pagerėjimo	nerodė	–	man	buvo	
draudžiama	stotis	ant	kojų.	Devynis	mėnesius	gavau	ištverti,	
„suvarstyta“	metalo	plokštelėmis	ir	strypais.	Buvo	apėmusi	
neviltis...“	
	 Linksmiausiai	moteris	mena	reabilitaciją	Abromiškėse.	
Gydytojai	jau	buvo	leidę	jai	vaikščioti,	bet	žengti	savarankiškai	
ligonė	dar	bijojo,	nes	kojos	atrodė	lyg	švininės,	Beata	neko-
ordinavo	judesių,	tad	naudojosi	vaikštyne.	Kartą	jos	aplankyti	
atvažiavo	sūnus	Danas.	„Iškeliavo“	su	juo	prie	ežero.	Priėjo	
laiptukus...	Sūnus	ir	sako:	„Mama,	remkis	į	mane,	palik	tą	vaikš-
tynę!“	Beata	įsikibo	į	savo	berniuką	ir	ėmė	leistis	laiptais	žemyn,	
link	vandens.	Tik	staiga	sūnus	ėmė	ir	nubėgo,	nieko	blogo	negal-
vodamas.	O	Beata	persigando,	tačiau	sukaupė	valią	ir	lėtai,	kaip	
robotas	dėliodama	kojas,	nulipo.	Tai	buvo	persilaužimas.	
	 Paskui	iš	naujo	„sulipdyta“	moteris	atrado	jogą.	Iš	pra-
džių	išmoko	kelis	kaklo	pratimus,	kvėpavimo.	Po	truputį	ėmė	
gilintis	į	jogos	subtilybes,	išbandė	„Reiki“	–	gebėjimą	valdyti	
dieviškąją	arba,	kitaip	tariant,	Kosmoso,	energiją.	
	 „Visa	tai	man	labai	padėjo,	–	įsitikinusi	ji.	–	Nors,	žinoma,	
pirmiausiai	padėjo	šeima	–	mama	Danutė,	tėtis	Silvestras,	bro-
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lis...	Mama	budėdavo	prie	manęs	kiaurą	parą,	nors	tuo	pat	metu	
augino	mažąjį	Danuką...	Gerai,	kad	tėvai	gyvena	tame	pačiame	
name,	tik	pirmame	aukšte.	Kai	dar	negalėjau	kalbėti,	o	naktį	
norėdavau,	kad	apverstų	ant	kito	šono,	pabelsdavau	į	stalą...“	
	 Beatai	visko	reikėjo	mokytis	iš	naujo	–	valgyti,	plaukti,	
rašyti.	Sūnus	ją	vis	ragino	garsiai	rėkauti,	kad	balsas	greičiau	
atsistatytų.	Tėvas	ant	rankų	kasdien	nešiodavo	laiptais	žemyn	
ir	aukštyn,	vežiojo	pas	kineziterapeutus,	masažuotojus,	kasdien	
spausdavo	dukrai	morkų	bei	želmenų	sultis.	
	 „Kai	dar	gulėjau	ligoninėje,	palatos	kaimynės	juokaudavo:	
„Aštunta	valanda!	Dabar	atsidarys	durys	ir	įeis	ponas	Silvestras	
su	dviem	stiklainiukais	–	vienu	geltonu,	kitu	žaliu...	–	juokiasi	
Beata.	–	Taip	ir	būdavo...	Tėtis	nevėluodavo.	Niekada...“	

Beata su 
dukrele Silvija, 
kurią taip 
pavadino 
savo tėvelio 
Silvestro garbei
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	 Po	nelaimės	moteriai	teko	pamiršti	kosmetologės	darbą	
grožio	salone.	Iš	pradžių	dar	bandė	imtis	įprastos	ir	tokios	mie-
los	širdžiai	veiklos,	tačiau	suprato,	kad	nebegali	–	jai	vis	dar	
dvejinasi	akyse,	o	be	to,	ji	sunkiai	valdo	kairę	ranką.	Kai	bent	
truputį	susinervina,	ranka	pradeda	drebėti	–	su	tokia	nenulaikysi	
teptuko,	nenubrėši	tiesios	linijos	darydama	makiažą.	
	 Tačiau	Beata	nenusimena.	Šiandien	ji	kiek	kitaip	žvelgia	į	
gyvenimą	–	dabar	jai	juokingos	atrodo	moterų	pastangos	patobu-
linti	ir	šiaip	jau	tobulą	savo	išvaizdą.	Ji	„atrado“,	kad	gyvenime	
esama	kur	kas	svarbesnių	dalykų.	Dabar	jos	nebedomina	tuščias	
laiko	švaistymas.	Daug	skaito.	Mėgsta	knygas	apie	žmones,	kurie	
įveikė	negalią,	atgavo	pusiausvyrą	ir,	išmokę	pozityviai	mąstyti,	
pakeitė	savo	gyvenimą.	Beata	įprato	sveikai	maitintis	–	valgo	
daug	vaisių,	daržovių,	geria	šviežių	sulčių.	Kieme	yra	daržas.	
Beatos	mama	jame	augina	žalumynus.	O	sudaiginti	kviečiai	telpa	
ir	ant	palangės.	

Dievui duoti pažadai 
 
	 Pasitempusi,	susitvarkiusi	plaukus,	pasidariusi	manikiūrą.	
Štai	tokia	šiandien	yra	Beata.	Kad	ne	truputį	drebanti	ranka,	
kuria	moteris	nevalingai	vis	pasitaiso	šukuoseną,	galėtum	pama-
nyti,	jog	matai	priešais	save	keleriais	metais	vyresnę,	brandesnę	
moterį,	bet	vis	dar	tą	pačią	padūkėlę	ir	puošeivą,	kitados	labai	
skubėjusią	gyventi...	Nė	į	galvą	nešautų,	kad	ji	tiek	iškentėjo,	
išlaukė,	išgyveno,	kol	atsitojo	ant	kojų.	
	 „Kai	iš	ligoninės	grįžusi	pirmąsyk	pažvelgiau	į	veidrodį,	
nustėrau,	–	atsimena	Beata.	–	Viena	akis	uždengta,	galva	nuskusta	
plikai,	oda	pageltusi...	Ne,	nebenorėčiau	taip	atrodyti!“
	 Juokingiausia,	kad	sugrįžusios	namo	Beatos	neatpažino	
netgi	šuva.



32

BŪkiM PažĮsTaMi

	 „Kendi	visą	dieną	stebėjo	mane,	matyt,	niekaip	negalė-
dama	apsispręsti,	ar	čia	aš,	ar	ne,	–	šypsosi	pašnekovė.	–	Matyt,	
nebeužuodė	mano	kvapo,	o	juk	ir	balso	neturėjau.	Tačiau	paskui,	
kai	galų	gale	pažino,	mėnesį	nesitraukė	nuo	mano	lovos.	Tupėjo	
kojūgalyje,	žvelgė	į	mano	neatsimerkiančią	akį,	tik	išbėgdavo	į	
lauką,	paėsti	–	ir	vėl	atgal!“	
	 Į	gyvenimo	ritmą	Beata	grįžo	atsargiai	ir	palengva.	Svar-
biausia	atrodė	–	būti	nuolatos	užimtai	ir	neįsileisti	į	galvą	juodų	
minčių:	„Supratau,	jog	reikia	liautis	savęs	gailėjus,	ir	pradėti	
veikti.	Ir	tada	Dievas	suvedė	mane	su	daugybe	įdomių,	svarbių,	
garsių	žmonių.	Kai	kurie	jų	tapo	mano	dvasios	mokytojais.“
	 Moteris	puikiai	suvokia,	kad	iš	giliausios	gyvenimo	duo-
bės	kapstytis	jai	padėjo	lemtingi	sutapimai,	pažintys,	neįtikėtinos	
patirtys	ir	neeilinės	gyvenimo	pamokos.	Ji	įgijo	mokslo	ir	ezote-
rinių	žinių,	bendravo	su	psichologais,	mediumais,	jogais,	„Reiki“	
specialistais,	gydėsi	akupunktūra,	skaitė	daug	literatūros.	
	 Beata	sako:	„Esu	tikra,	jog	svarbiausia	melstis,	visiems	
atleisti,	mylėti	save	 ir	viską	aplinkui,	atsisakyti	bet	kokios	
agresijos.“
	 To	Beatą	išmokė	į	namus	ateidavęs	jogos	mokytojas.	
Užsiėmimai	vykdavo	kartą	per	savaitę.	Pradžioje	pratimai,	kaip	
minėta,	buvo	paprastučiai,	lengvi.	Vėliau	ji	treniruodavosi	nuo	
ryto	iki	vakaro.	Išleidžia	vaiką	į	mokyklą	–	ir	daro	pratimus,	
pasitvarko	namus	–	ir	vėl	pratimai,	paskaito	ezoterinės	literatū-
ros	–	vėl	mankšta...
	 Beata	pradėjo	labai	daug	kalbėtis	su	sūnumi,	kuris	suge-
bėdavo	pralinksminti,	nustebinti	ir	sujaudinti	iki	ašarų.	
	 Po	trejų	metų	Beata	išsikapstė	iš	ligų,	tačiau	visai	neturėjo	
pinigų,	tad	teko	galvoti,	ką	veikti,	kaip	jų	užsidirbti.	Baigė	floris-
tikos	kursus,	tačiau	pamatė,	kad	tai	–	ne	jos	kelias.	Iš	„Reiki“	–	
dieviškosios	kosmoso	energijos,	perduodamos	per	rankas	–	nors	



33

BŪkiM PažĮsTaMi

baigė	specialius	mokslus,	pragyventi	taip	pat	nepajėgė.	Tuomet	
vėl	kreipėsi	į	Dievą	klausdama,	ką	daryti.	Po	kelių	dienų	tėvai	
pasiūlė	važiuoti	į	užsienį	ir	tapti	jogos	mokytoja.	Beata	labai	
apsidžiaugė.
	 Jogos	mokytojų	kursai	vyko	Vokietijoje.	Kad	viską	kuo	
geriau	suspėtų,	moteris	keldavosi	penktą	ryto,	o	eidavo	miegoti	
vienuoliktą	vakaro.	Dirbo	daugiau	nei	kiti	mokiniai.	Jautėsi	kaip	
žuvis	vandenyje.	
	 Grįžusi	į	Lietuvą	neužmiršo,	ką	buvo	sutarusi	su	Dievu:	
„Jei	Tu	man	padėsi,	aš	padėsiu	lygiai	tokiems	pat	žmonėms.“	
	 Likimas	Beatai	lėmė	dirbti	reabilitacijos	centre,	o	dar	po	
kelerių	metų	ji	tapo	jogos	mokytoja	–	padedama	Satiš	Jalano,	
mokytojo	iš	Indijos,	ji	įsteigė	jogos	centrą	„Atma“.	Žodis	„Atma“	
reiškia	sielą	arba	savastį.	Šio	centro	tikslas	–	vykdyti	sveikatin-
gumo	ir	švietimo	veiklą.	Čia	vedami	jogos	kursai,	teikiamos	
konsultacijos,	parduodami	ajurvediniai	preparatai,	skaitomos	
paskaitos.	Ateityje	Beata	planuoja	dirbti	su	neįgaliais	žmonė-
mis,	kurti	programas.	Tikisi	gauti	paramą	iš	UNICEF,	Europos	
Sąjungos	ir	kitų	fondų.	
	 Dabar	Beata	vėl	turi	mylimą	žmogų,	su	kuriuo,	kaip	pati	
sako,	ją	suvedė	Aukščiausiasis.	Jiedu	susipažino	per	Indijos	–	
Lietuvos	forumą,	o	dabar	yra	kartu.	Jaunai	porai	gimė	nuostabi	
dukrytė	Silvija.	
	 Beata	norėtų	visus	besidominčius	pakviesti	į	asmenines	
konsultacijas.	Ji	nusiteikusi	kuo	galėdama	padėti	sergantiems	
ir	neįgaliesiems.	Beatos	telefonas	–	8	677	72218,	elektroninis	
paštas	–	beatayoga@gmail.com.	Jai	drąsiai	galima	skambinti	ir	
rašyti.	Galėsite	konsultuotis	ne	tik	apie	pratimus	sveikatai	ir	sie-
lai,	bet	ir	apie	gyvenimo	būdą,	mitybą,	ajurvedinius,	natūralius	
vaistus,	o	kam	aktualu,	net	ir	apie	kambarių	apstatymą	pagal	
fengšui.	

Beatos Matusevičienės-Trinkienės albumo nuotraukos
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	 Šaltuoju	metų	periodu	medikai	kasmet	fiksuoja	peršalimo	
ligų	padidėjimą.	Ne	išimtis	ir	šie	metai.	Lietuvoje	sergamumas	
gripu	ir	ūmiomis	viršutinių	kvėpavimo	takų	infekcijomis	pirmąją	
metų	savaitę	siekė	51,2	atvejų	10	tūkst.	gyventojų,	vėliau	kiek	
mažėjo	–	44,7	atvejų	10	tūkst.	gyventojų.
	 Šeimos	gydytojai	tikina,	jog	stipriai	atšalus	orams	per-
šalimo	ligų	dar	daugės,	tačiau	gripo	epidemijos	galima	išvengti	
imantis	tinkamos	prevencijos,	efektyvios	peršalimo	ligų	diagnos-
tikos	ir	gydymo.	
	 Apie	peršalimo	ligų	prevenciją,	diagnostiką	ir	gydymą,	Jūsų	
prašymu,	kalbėjomės	su	šeimos	gydytoju	Artūru	MOCKUMI.

	 Kas	sukelia	peršalimo	ligas?	Ar	jomis	tikrai	sergame	
tik	todėl,	kad	sušąlame,	ar	todėl,	kad	mus	puola	virusai	ir	
bakterijos?
	 Be	objektyvių	tyrimų	tiek	medikui,	tiek	pacientui	labai	
sunku	nuspręsti,	ar	ligą	sukėlė	paprastas	peršalimas,	ar	kažkur	
„pasigautas“	virusas,	ar	prie	žmogaus	„prikibusi“	bakterija.	Pra-
džioje,	kad	atgultume	į	lovą,	gali	pakakti	ir	vien	tik	peršalimo,	
o	paskui	jau	„atkeliami	vartai“	bet	kokiai	infekcijai	–	tiek	viru-
sinei,	tiek	bakterinei.	Atlikus	tyrimus	dažniausiai	paaiškėja,	kad	
tikroji	peršalimo	ligos	priežastis	yra	virusas.

Kodėl peršalę 
nuodijamės 
antibiotiKais?
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	 Kokius	simptomus	pajutus	reikia	imtis	rimtų	priemo-
nių	ir	kreiptis	į	gydytojus?
	 Dažniausiai	peršalimas	pasireiškia	sloga,	čiauduliu,	
gerklės	ir	galvos	skausmu,	kosuliu,	bendru	silpnumu.	Vien	tik	
peršalus	temperatūra	smarkiai	nepakyla,	bet	jeigu	susirgimą	
sukėlė	bakterijos	ir	virusai,	tuomet	kūno	temperatūra	gali	pakilti	
daugiau	nei	38	°C.	Viruso	sukeltam	gripui	būdingas	didelis	bend- 
ras	silpnumas,	karščiavimas,	daug	stipresnis	raumenų,	galvos,	
akių	skausmas.	Taip	pat	gripui	būdinga	staigi	pradžia,	sausas	
kosulys.	Kiek	retesni	gripo	simptomai	yra	šleikštulys,	vėmimas,	
pilvo	skausmas	ir	viduriavimas.	Į	visus	šiuos	simptomus	būtina	
atkreipti	dėmesį	ir	laiku	kreiptis	į	gydymo	įstaigą.

	 Dažnai	manoma,	jog	pats	geriausias	būdas	peršalimo	
ligoms	ar	net	gripui	įveikti	–	antibiotikai.	Kada	jie	tikrai	
reikalingi,	o	kada	jais	tik	nuodijamės?
	 Yra	pacientų,	kurie	net	lengvai	sunegalavę	griebiasi	anti-
biotikų.	Nevengiama	vartoti	net	ir	pasenusių	vaistų.	Žmonėms	

Kodėl peršalę 
nuodijamės 
antibiotiKais?
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atrodo,	jog	antibiotikai	–	panacėja	nuo	visų	ligų.	Deja,	taip	nėra.	
Antibiotikai	veiksmingi	tik	kovojant	su	bakterine	infekcija	arba	
jos	sukeltais	simptomais.	O	jeigu	peršalimo	simptomus	sukėlė	
virusas,	 tuomet	gerdami	antibiotikus	nuodijame	organizmą	
nereikalingais	vaistais,	nes	antibiotikai	prieš	virusus	yra	bejėgiai.	
Dažnai	vartojant	antibiotikus,	prie	jų	priprantama,	todėl	susi-
formuoja	atsparumas	šiems	vaistams	ir	jie	tampa	neveiksmingi	
net	tais	atvejais,	kai	infekciją	sukėlė	bakterijos.	Prieš	geriant	
bet	kokius	vaistus,	visada	siūlau	pacientui	neskubėti,	atlikti	
būtinus	kraujo	tyrimus	ir	įsitikinti,	ar	peršalimo	priežastis	yra	
bakterinė,	ar	vis	dėlto	virusinė.	Antraip,	labiau	nuodysimės,	nei	
gydysimės.	

	 Kai	kamuoja	akivaizdūs	peršalimo	simptomai	 ir	
nenorime	be	reikalo	nuodytis	antibiotikais	ar	antivirusiniais	
vaistais,	kokius	tyrimus	patartumėte	atlikti?	Kaip	manote,	
dėl	kokių	priežasčių	kai	kuriose	gydymo	įstaigose	gydyto-
jai	tarsi	loterijos	bilietus	išrašinėja	receptus	antibiotikams,	
neatlikę	jokių	tyrimų	ir	spėliodami,	kad	peršalimas	galbūt	
bakterinės	kilmės?
	 Efektyviai	pradinei	peršalimo	ligų	diagnostikai	būtini	
du	kraujo	tyrimai.	Tai	bendras	kraujo	tyrimas,	nustatantis	reak-
tyvinį	baltymą	(CRB)	ir	eritrocitų	nusėdimo	greitį	(ENG).	Šie	
tyrimai	parodo	infekcijos	buvimą	ir	pagal	jų	rezultatus	galima	
spręsti,	kokie	vaistai	reikalingi.	Deja,	taupant	lėšas	padaromas	
tik	kuris	nors	vienas	tyrimas	ar	visai	neatliekama	jokių	tyrimų,	
todėl	gydytojai	kartais	receptus	vaistams	išrašo	spėliodami	ir	
remdamiesi	vien	paciento	apžiūra	bei	apklausa.	Dar	blogiau,	kai	
patys	pacientai	imasi	savigydos	ir	be	medikų	nurodymo	geria	
pasenusius	vaistus,	o	vėliau	su	įvairiomis	gripo	komplikacijomis	
patenka	į	ligonines.

MediciNa
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	 Ar	pakilusią	temperatūrą	visuomet	būtina	mažinti	
vaistais?
	 Pakilusi	temperatūra	rodo,	kad	organizmo	imuninė	sis-
tema	sėkmingai	kovoja	su	infekcija.	Temperatūrai	sumažėjus,	
mažėja	ir	organizmo	pasipriešinimas	ligai.	Vaistus	nuo	tempe-
ratūros	rekomenduojama	suaugusiems	gerti	tuomet,	kai	tempe-
ratūra	pakyla	aukščiau	nei	38	°C.	Vaikams	mažinti	temperatūrą	
reikėtų	jau	nuo	37,5	°C	ir	daugiau,	nes	yra	vaikų,	kuriems	dėl	
temperatūros	gali	kilti	traukuliai.	Tačiau	būtina	nepamiršti:	jeigu	
temperatūra	laikosi	daugiau	nei	3	dienas	arba	staiga	smarkiai	
pakyla,	reikia	skubiai	kreiptis	į	gydymo	įstaigą.	Vartojant	tem-
peratūrą	mažinančius	vaistus	privalu	atminti,	jog	vienu	metu	
negertume	panašios	sudėties	vaistų,	nes	rizikuosime	perdozuoti	
kokios	nors	veikliosios	medžiagos.

	 Kokios	žolelės	ar	liaudies	medicinos	patarimai	geriau-
siai	mažina	peršalimo	ligų	simptomus?
	 Pajutus	pirmuosius	infekcijos	simptomus	–	kosėjimą,	gerk- 
lės	skausmą	ar	slogą,	tačiau	dar	nepakilus	temperatūrai,	galima	
peršalimą	įveikti	be	cheminių	vaistų,	pasitelkiant	liaudies	medici-
nos	priemones.	Įveikti	peršalimą	gali	padėti	čiobrelių,	ramunėlių	
ar	imbierų	šaknų	arbata	su	citrina,	česnakas,	karštas	pienas,	paska-
nintas	medumi.	Peršalę	pasidarykite	aviečių,	serbentų	ar	liepžie-
džių	arbatų.	Kovojant	su	peršalimu	būtina	gerti	daug	skysčių.	 

	 Ačiū	už	atsakymus.

kLaUsiaTe – aTsakoMe

Iliustruota interneto 
nuotraukomis
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Raimoda	GEGUŽYTĖ

	 Reabilitacijos	centras	„Baldžio	Šilas“	įsikūręs	ant	Balžio	
ežero	kranto,	esančio	greta	Vilniaus,	gražioje,	ramioje	vietoje.	
Čia	palankios	sąlygos	atgauti	jėgas	ligų	ar	negalios	išvargin-
tiems	pacientams.	Pagrindinė	reabilitacijos	centro	veikla	–	teikti	
kokybiškas	reabilitacijos	paslaugas	žmonėms,	sergantiems	nervų	
sistemos	ligomis	ar	turintiems	atramos	bei	judamojo	aparato	
pažeidimų.	Centre	dirba	ne	vien	fizinės	reabilitacijos	gydytojai,	
bet	ir	daug	kitų	specialistų	–	logopedai,	psichologai,	socialiniai	
darbuotojai.	Jie	padeda	ligoniams	sveikti,	atgauti	pasitikėjimą	
jėgomis,	sėkmingai	integruotis	į	visuomenę,	bei	spręsti	dėl	ligos	
iškilusias	problemas.
	 Vis	dėlto	dėl	šios	įstaigos	darbo	sulaužyta	daug	iečių.	
Neįgalieji	netgi	organizavo	iniciatyvinę	grupę	„Baldžio	Šilui“	
apginti,	mat	Valstybės	kontrolės	nurodymu,	remiantis	tuo,	jog	
valstybės	lėšos	neturi	būti	skiriamos	privačiam	kapitalui	didinti,	
buvo	sustabdyta	šio	centro	pastatų	rekonstrukcija	–	nutrūko	

„baldžio Šilas“ 
pradeda permainas
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valstybės	biudžeto	ir	tarptautinio	„Lions“	klubo	lėšomis	pradėto	
rekonstruoti	trečiojo	korpuso	darbai,	liko	neįrengtos,	nešildomos	
kineziterapijos	salės	ir	baseino	sienos.	Apie	tai	dar	2009	metais	
gana	išsamiai	rašė	Lietuvos	žmonių	su	negalia	sąjungos	Garbės	
pirmininkas	Jonas	Mačiukevičius.
	 Pernai,	paskutinįjį	metų	ketvirtį	reabilitacijos	centrui	
pradėjo	vadovauti	naujas	žmogus.	Tad	kalbiname	uždarosios	
akcinės	bendrovės	„Baldžio	Šilas“	direktorių	Petrą	JURGILĄ.

	 Gerbiamas	pone	Petrai,	gal	
galėtumėte	 trumpai	 prisistatyti	
„Bičiulio“	žurnalo	skaitytojams?
	 Gimiau 	 Kelmės 	 ra jone ,	
mokiausi	Kražių	vidurinėje	mokyk- 
loje,	studijavau	Vilniaus	valstybinio	
universiteto	Medicinos	fakultete,	man	
buvo	suteikta	gydytojo	pediatro	kvali-
fikacija.	Vilniaus	klinikinėje	ligoninėje	
atlikęs	 internatūrą,	dirbau	Vilniaus	
miesto	savivaldybės	sveikatos	apsau-
gos	skyriuje,	vėliau	tapau	UAB	sana-
torijos	„Pušyno	kelias“	direktoriaus	
pavaduotoju,	vyriausiuoju	gydytoju.	
„Pušyno	kelio“	Nemenčinės	 filialą	
1997	metais	 reorganizavus	 į	UAB	
„Senevita“,	buvau	paskirtas	šių	specia- 
lizuotų	socialinės	globos	ir	slaugos	namų	direktoriumi.	Dabar,	
socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministrės	Algimantos	Pabedinskie-
nės	paskyrimu,	vadovauju	ir	„Baldžio	Šilui“.	
	 Esu	penkiasdešimt	ketverių,	vedęs,	turiu	du	vaikus.	Būtų	
lyg	ir	viskas...

„baldžio Šilas“ 
pradeda permainas
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	 Ne,	ne	viskas!	Juk	turite	nemenką	visuomenės	darbo	
patirtį,	kėlėte	kvalifikaciją	įvairiuose	kursuose	Lietuvoje	bei	
užsienio	šalyse...
	 Na,	kvalifikaciją	žmogus	turi	kelti	nuolatos...	Visuome-
nės	darbo	taip	pat	teko	šiek	tiek	dirbti.	Nuo	1999	metų	buvau	
išrinktas	Lietuvos	Raudonojo	Kryžiaus	draugijos	valdybos	nariu	
ir	Vilniaus	miesto	komiteto	pirmininku,	2000-2003	metais	buvau	
Vilniaus	rajono	tarybos	narys,	2003-2007	metais	–	Vilniaus	
rajono	tarybos	kolegijos	narys,	asociacijos	„Rūpestinga	globa“	
tarybos	narys,	nuo	2010	metų	–	asociacijos	„Rūpestinga	globa“	
viceprezidentas,	o	nuo	2013	metų	–	prezidentas.
	 2007	metais	teko	dirbti	Sveikatos	apsaugos	ir	Socialinės	
apsaugos	bei	darbo	ministerijų	sudarytoje	darbo	grupėje,	kuri	
ruošė	pasiūlymus	socialinių	globos	paslaugų	ir	sveikatos	prie-
žiūros	paslaugų	integracijos	srityje.
	 Dabar	jau	tikrai	viskas...

	 Išskyrus	tai,	kad	penkiasdešimtmečio	proga	buvote	
apdovanotas	Socialinės	apsaugos	ir	darbo	ministerijos	ženklu	
„Gerumo	žvaigždė“,	o	taip	pat	Lietuvos	Raudonojo	Kryžiaus	
įkūrėjo	dr.	Roko	Šliūpo	medaliu...
	 Tačiau	pakalbėkime	apie	„Baldžio	Šilą“.	Jam	vado-
vaujate	dar	visai	neseniai.	Kokią	situaciją	atėjęs	radote?	
	 „Baldžio	Šile“	dirbu	dar	tik	keturis	mėnesius.	Ne	paslap-
tis,	jog	įstaigos	finansinė	padėtis	šiuo	metu	tikrai	sudėtinga	–	atė-
jęs	radau	didžiules	skolas.	Džiaugiuosi,	kad	galėjome	nors	kiek	
stabilizuoti	situaciją.	Dabar	mūsų	darbuotojams	nebevėluoja	
algos,	nors	anksčiau	tikrai	pasitaikydavo,	kad	kelis	mėnesius	
žmonės	negaudavo	pinigų	už	darbą.	Teko	uždaryti	turimą	val-
gyklą,	ji	buvo	labai	neekonomiška,	stogas	kiauras,	brangi	eks-
ploatacija.	Taigi	po	truputį	bandome	sutvarkyti	savo	„ūkį“...
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„Baldžio Šile“, pasak direktoriaus Petro Jurgilo, daug ko stinga, 
tačiau tik ne darbuotojų dėmesio pacientams... 
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	 Girdėjau,	ketinate	keisti	ir	įstaigos	statusą...
		 „Baldžio	Šilas“	šiuo	metu	yra	uždaroji	akcinė	bendrovė.	
Planuojame	šį	reabilitacijos	centrą	sujungti	su	globos	namais	
„Senevita“,	o	statusą	pakeisti	į	viešosios	įstaigos.	Dabar	reabi-
litacijos	centras	negali	pretenduoti	į	Europos	Sąjungos	paramą,	
o	tapę	VšĮ	planuojame,	kad	reikalai	pasikeis.	
	 „Baldžio	Šilas“	–	labai	maža	įstaiga.	Rinkoje	mes	nega-
lime	konkuruoti	su	šios	srities	„milžinais“.	Šiuo	metu	galime	
priimti	vos	šešiasdešimt	penkis	pacientus,	kai	tuo	tarpu	kiti	
rabilitacijos	centrai	vienu	metu	gali	teikti	paslaugas	daugiau	nei	
dviem	šimtams	žmonių.	Be	to,	mūsų	reabilitacijos	centre	labai	
trūksta	vandens	procedūrų.	Turime	nuostabų	ežerą,	gražią	gamtą,	
tačiau	kad	būtume	labiau	patrauklūs,	reikia	didelių	investicijų.	

	 Gal	galėtumėte	pasidalinti	artimiausiais	planais?
	 Pirmiausiai	reikia	baigti	pastatytą,	tačiau	vis	dar	neįrengtą	
komplekso	dalį,	kurioje	bus	šimto	penkiasdešimties	kvadratų	
nauja	kineziterapijos	salė.	Ten	bus	nedidelis	baseiniukas,	vertika-
lios	vonios	ir	kitos	vandens	procedūros.	Turėdami	šias	paslaugas	
taptume	labiau	konkurencingi.	Dar	planuose	–	padidinti	lovų.	
Manau,	turėtume	priimti	bent	šimtą	dešimt,	šimtą	dvidešimt	pa- 
cientų.	Visam	tam,	suprantama,	reikia	lėšų,	tad	ieškome,	iš	kur	
gauti	apie	milijoną	litų.	Kad	visiškai	sutvarkytume	reabilitacijos	
centrą,	trūkta	triskart	tiek,	kiek	paminėjau.	Va	tada	„Baldžio	Šilas“	
būtų	puiki	gydykla!	Nesakau,	kad	dabar	esame	blogi...	Tikrai	
dirbame	ir	nuoširdžiai	stengiamės	pacientų	labui.	Tačiau	mums	
labai	trūksta	naujų	priemonių	–	turima	įranga	ir	prietaisai	pasenę.	 

	 O	kada	planuojate	atidaryti	naująją	salę?
	 Per	dvejus	metus	ketiname	baigti	įrengti	ir	atidaryti	kine-
ziterapijos	salę	ir	pradėti	teikti	vandens	procedūras.	Tikėsimės,	
niekas	nesukliudys...	
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	 Esate	reabilitacijos	paslaugų	teikėjai,	tačiau	neven-
giate	ir	kitokių	veiklų...
	 Visada	mielai	bendradarbiaujame	su	neįgaliųjų	organi-
zacijomis,	priimame	norinčius	rengti	įvairias	stovyklas,	vesti	
seminarus.	
	 Žiemą	situacija	truputį	sudėtingesnė,	su	apgyvendinimu	
sunkiau,	tačiau	šiltuoju	metų	laiku	–	maloniai	prašom.	Jau	šią	
vasarą	norime	buvusius	administracinius	pastatus	panaudoti	
organizuojant	vaikų	 ir	neįgaliųjų	 stovyklas.	 Jaučiame	šios	
paslaugos	poreikį.	Pats	mačiau,	kokiose	stovyklose	vasaras	
leidžia	vaikai	–	ir	dar	taip	brangiai	moka...	Pas	mus	sąlygos,	
palyginti	su	mano	matytomis,	tikrai	bus	geros	–	ne	tik	dėl	gam-
tos,	bet	ir	apskritai.	

	 Tad	vasarą	„Baldžio	Šile“	jau	tikrai	vyks	ne	viena	
stovykla?
	 Manau,	sulauksime	daugelio	gerų	pokyčių,	kurie	būtų	
naudingi	visiems	–	tiek	reabilitacijos	centrui,	tiek	ir	pacientams,	
taip	pat	–	darbuotojams	ir	stovyklas	ar	seminarus	pas	mus	reng-
siantiems	bei	jose	dalyvausiantiems	žmonėms.

	 Linkėdama,	kad	visi	Jūsų	sumanymai	ir	planai	išsi-
pildytų,	dėkoju	už	pokalbį.	

Akcinės bendrovės „Baldžio Šilas“
 ir Petro Jurgilo asmeninio albumo nuotraukos
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iNTeGRacija

Projektas,
sujaudinęs protus 
ir širdis

Laura	CARIŪTĖ

	 Šiandieniame	gyvenime	meno	terapija	užima	vis	ryš-
kesnę	vietą.	Jau	neabejojama	refleksijos,	meditacijos,	kūrybinių	
galių	išlaisvinimo	poveikiu	kiekvieno	iš	mūsų	vidinei	savijautai.	
Tačiau,	kaip	ši	terapija	veikia	ir	kokiomis	priemonėmis	galima	
pasiekti	gerų	rezultatų,	pravartu	kiekvienam	iš	mūsų	patirti	
pačiam.	Būtent	šios	žinios	buvo	perteikiamos	Lietuvos	ir	Šveica-
rijos	programos	trijų	ciklų	projekte	„Lietuvos	žmonių	su	negalia	
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Projektas,
sujaudinęs protus 
ir širdis

sąjungos	žmogiškųjų	gebėjimų	ir	materialinės	bazės	stiprinimas,	
taikant	progresyvias	metodikas“.
	 Projekto	vadovių	–	kompozitorės	Snieguolės	Dikčiū-
tės	ir	dailės	terapeutės,	psichologės	dr.	Audronės	Brazauskai-
tės	–	profesionaliai	ir	jautriai	vadovaujami,	seminarų	dalyviai	
mokėsi	meno	terapijos	ypatumų:	performanso	kūrimo,	meninių	
projektų	rašymo,	refleksijos	ir	meditacijos	paslapčių,	bandė	
savyje	atpažinti	glūdinčias	menines	jėgas,	jas	išlaisvinti,	išreikšti	
ir	 taip	atskleisti	savastį,	geriau	pažinti	save,	o	 tuo	pačiu	 ir	
aplinkinius.
	 Apie	pirmuosius	du	seminarus	jau	buvo	rašyta	„Bičiu-
lyje“.	Trečiajame,	kuris	vadinosi	„Meno	terapijos	metodų	taiky-
mas	socialiniame	darbe“	–	kaip	ir	dviejuose	pirmuosiuose	–	buvo	
dirbama	grupėmis.	Taikomos	metodikos	iš	pirmojo	žvilgsnio,	
atrodytų,	paprastos:	mokyta	per	piešinį	gebėti	įžiūrėti	infor-
macijos	esmę	ir	ją	atskleisti	garsiniu	būdų	–	muzikos	garsais.	
Žinoma,	labai	svarbu	buvo	kalbėti,	išsakyti	mintis	žodžiais,	dar	
ir	dar	kartą	viską	permąstyti.	Tokios	kasdienės	užduotys	laukė	
seminaro	dalyvių	ir	jie	puikiai	jas	priėmė.
	 Pasibaigus	trečiajam	seminarui	„Meno	terapijos	metodų	
taikymas	socialiniame	darbe“	buvo	baigtas	vykdyti	projektas,	iš	
tiesų	sujaudinęs	žmonių	protus	ir	širdis.	Tačiau	ne	veltui	sakoma,	
jog	kiekviena	pabaiga	–	tik	naujų	darbų	pradžia.	Pakalbinti	semi-
naro	dalyviai	teigė,	jog	dalyvavimas	projekte	juos	tiesiog	užbūrė.	
Visi	dirbo	susikaupę	ir	atsakingai,	o	naujos	patirtys	ir	atradimai	
jiems	patiems	pasirodė	netikėti	ir	viršijo	lūkesčius.	
	 „Po	 pirmojo	 seminaro,	 kuriame	 sukūrėme	 patiems	
neįtikėtinus	dalykus,	su	nekantrumu	laukėme	antrojo,	–	sakė	
Ukmergės	krašto	žmonių	su	negalia	sąjungos	renginių	orga-
nizatorė	Leonora	Jasinavičienė,	niekados	anksčiau	nepiešusi,	
nemuzikavusi,	tik	seminaro	metu	ir	supratusi,	kaip	išlaisvinama	
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kūrybinė	energija.	–	Vėl	ir	vėl	buvome	buvome	nustebinti	savais	
gebėjimais,	sukūrėme	įdomiausius	meninius	projektus,	o	kai	
susirinkome	į	trečiąjį	–	vėl	nauji	atradimai,	savęs	patikrinimas.	
Įgytą	patirtį	labai	norėsiu	perduoti	savo	asociacijos	nariams.	Esu	
labai	patenkinta,	kad	pavyko	praplėsti	žinių	bagažą	ir	pamatyti	
Lietuvos	gražius	kampelius.	
	 Man	visas	šis	projektas	labai	patiko,	negaliu	išskirti	ats-
kirų	vietovių,	nes	iš	kiekvienos	vietos	parsivežiau	naujų	minčių,	
naujų	idėjų.	Esu	sužavėta,	kad	iš	mažos	idėjos	gimsta	didelis	
gražus	kūrinys.	Būčiau	labai	laiminga	pakartoti	visą	tai.	Manau,	
galima	būtų	surengti	panašų	seminarą	ir	Ukmergėje.“

Leonora 
Jasinavičienė 

labai norėtų, kad 
panašus projektas 

būtų vykdomas 
Ukmergėje, nes 
čia gyvena daug 
gabių neįgaliųjų
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	 Visuose	trijuose	projekto	seminaruose	dalyvavo	ir	labai	
sunkią	negalią	turinti	Rimantė	Marcinkevičienė	iš	Kupiškio	
rajono,	kuri	jau	pokalbio	pradžioje	pasakė,	jog	yra	iš	mėgstan-
čiųjų	mokytis.	Neįgaliųjų	vežimėliu	judanti	moteris	negalėjo	
atsidžiaugti,	kad	Gediminui	Virbickas,	Kupiškio	krašto	žmonių	
su	negalia	sąjungos	pirmininkas,	pakvietė	ją	dalyvauti	šiame	
projekte.	
	 „Projektas	netradicinis	–	tiek	mokymai	išskirtiniai,	tiek	ir	
pasirinktos	seminarų	vietos,	–	sakė	ponia	Rimantė.	–	Gerai,	kad	pro-
jektas	vykdomas	etapais:	praeina	kiek	laiko	–	pirmojo	etapo	patirtys	
susiguli,	o	tuomet	antrasis	„smūgis“,	dar	vėliau	–	trečiasis...“

Neįgaliųjų 
vežimėliu judanti 
kupiškėnė 
Rimantė 
Marcinkevičienė, 
nors dirba 
mokytoja, mielai 
mokėsi ir pati
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	 Pasak	moters,	 pirmųjų	mokymų	metu	 ją	 labiausiai	
domino	idėja	sukurti	performansą.	
	 „Šį	terminą	buvau	girdėjus,	tačiau	kaip	tai	daroma,	neži-
nojau,	–	teigė	ji.	–	Buvo	nepaprastai	įdomu.“
	 Antrojo	seminaro	tema	–	meninių	projektų	rašymas,	
anot	Rimantės,	didelių	vilčių	iš	pradžių	neteikė.	Ji	manė,	jog	čia	
bus	mažiau	kūrybos	ir	interpretacijos.	Tačiau	moteris	maloniai	
apsiriko!
	 „Įsitikinome,	jog	kūrybiškumas	ir	bendruomeniškumas	
tiesiog	būtini,	–	šypsojosi	ponia	Rimantė.	–	Teorinės	žinios	be	
išmonės	būtų	nieko	vertos...	Patys	buvome	nustebę,	kad	„išgim-
dėme“	originalius	projektus.	Tačiau	dirbome	intensyviai	ir	pada-
rėme	rimtus	darbus.“		
	 Galvodama	apie	trečiąjį	etapą,	moteris	mąstė:	pirmasis	
renginys	puikus,	antrasis	–	taip	pat,	o	ko	laukti	iš	trečiojo,	vyk-
siančio	Vilniuje?	
	 Jau	pirmoji	diena	sukėlė	jai	euforiją	–	išreikšti	savo	emo-
cijas	per	piešinį,	muzikavimą,	klausantis	muzikos	garsų	atspėti	
spalvą,	o	analizuojant	nupieštus	darbus	išgirsti	muziką...	
	 „Man	asmeniškai	tas	nebuvo	itin	sudėtinga,	–	teigė	semi-
naro	dalyvė.	–	Iš	prigimties	esu	atvira.	Tačiau	ne	vienam	iš	mūsų	
reikėjo	peržengti	tam	tikrą	barjerą.	Tikrai	ne	visiems	vienodai	
lengva	buvo.	Tačiau	dirbusieji	kartu	įstengė	reflektuoti	ir	pajuto	
didelį	bendravimo	malonumą.“
	 Seminaro	tikslas	buvo	išbandyti	patiems,	kaip	veikia	
meno	terapija.	Tai	su	kaupu	pasiteisino.	

Kristijono Voverio nuotraukos
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Kad eitume toliau...
Romutė	UDRAKIENĖ

	 Labai	smagu	būti	Lietuvos	artrito	asociacijos	(LAA)	
nariu.	Ši	organizacija	vienija	žmones,	kurie	nori	dalintis	savo	
likimais,	žiniomis	ir	gerumu	su	draugais.	Tuo	įsitikiname	daly-
vaudami	respublikinėse	konferencijose,	stovyklose	ir	kituose	
renginiuose,	kuriuos	organizuoja	LAA	taryba,	vadovaujama	
Onutės	Telyčėnienės.	
	 Alytaus	„Artrito“	veiklos	amplitudė	taip	pat	plati:	nuo	
dalyvavimo	įvairiuose	respublikiniuose	renginiuose	keliskart	per	
metus	–	iki	kasdienio	darbo	klubo	būstinėje.	Dauguma	klubo	
narių	labai	aktyvūs:	gelbsti	draugams,	moko	įveikti	negalavimą,	
padeda	gauti	kuo	daugiau	žinių	apie	susirgimą,	kartu	dalyvauja	
užsiėmimuose.	Iš	tiesų	malonu,	jog	kasmet	aktyvių	narių	gau-
sėja.	Nauji	žmonės	–	naujos	ir	idėjos:	Zita	Janulevičienė,	Lion-
ginas	Ryliškis,	Loreta	Pocevičienė,	Genė	Bartnykienė,	Sigita	
Gadliauskienė	ir	kiti	tapo	mums	pavyzdžiu,	kokia	turi	būti	tikroji	
meilė	artimui.	
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	 Pasibaigę	metai	padovanojo	mums	įdomius	mokymus	
pagal	projektus	„Padėk	sau“,	„Eikime	kartu“.	Vyko	labai	nuoširdi	
LAA	konferencija	Vilniuje,	o	taip	pat	ir	mūsų	klubo	organizuota	
Alytuje.	Smagu	buvo	sulaukti	viešnios	iš	Kauno.	Surengėme	
konferenciją,	kurią	pavadinome	„Organizmas	pats	nugali	ligas,	
tik	reikia	jam	truputį	padėti“	–	pagal	Alytuje	garsaus	mediko	
S.	Kudirkos	žodžius.	Pokalbis	su	kauniete	Virginija	Žydoniene	
visiems	paliko	labai	malonų	įspūdį.	Ji	mus	supažindino	su	artritu	
sergančiųjų	problemomis,	išaiškino,	kaip	prarandame	laiką,	
kai	nekreipiame	dėmesio	į	susirgimą	ir	neieškome	pagalbos.	
Konferencijoje	kalbėta	apie	aktualiausias	reumatinėmis	sąnarių	
ligomis	sergančių	žmonių	problemas,	naujausius	gydymo	būdus,	
jų	prieinamumą,	apie	sergančiųjų	aktyvaus	gyvenimo	naudą.
	 „Didžiausia	gyvenimo	dovana	–	mokėti	priimti	gyvenimą	
su	visais	jo	nešykštimais	sunkumais.	Tą	turite	gerai	suprasti.	
Jeigu	šiandien	žmonės	žiūri	į	jus,	kovojančius	už	geresnę	svei-
katą,	vilties	pilnomis	akimis	–	tai	jau	didelė	jūsų	darbo	pergalė.	
Nes	viltis	ir	valia	pasveikti	–	labai	svarbi	šiame	kelyje,“	–	kal-
bėjo	viešnia.
	 Prie	kavos	puodelio,	savo	mintimis	apie	ligą,	gyvenimą	
sergant,	dalijosi	ir	klubo	nariai	Emilija	Nenartavičienė,	Danutė	
Mazėtienė,	Sigita	Gadliauskienė,	Marytė	Mosteikienė,	Aldona	
Paršeliūnienė,	Vladas	Prėskienis	ir	kiti.	
	 Visi	vieningai	sutarė,	jog	liga	padaro	gyvenimą	nepa-
togiu,	tačiau	svarbiausia,	kad	ji	priverčia	mus	matyti	pasaulį	
kitaip.	Negalima	užsidaryti	savyje,	reikia	ieškoti	žmonių,	kurie	
negailėtų	gero	žodžio	ir	patarimų.	
	 Klubo	nariams	sakiau:	„Esu	jautrus	žmogus,	mane	visada	
jaudina	kitų	žmonių	nelaimės,	bėdos	ir	ligos.	Negerai,	kad	mes	
amžinai	nerandame	laiko	artimui,	kad	matome	tik	savo	rūpes-
čius.	Baisiausia,	kai	liga	užklumpa,	pasijusti	vienišu.	Tačiau,	kad	
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nebūtum	vienas,	pirmiausiai	reikia	pačiam	ką	nors	padaryti.	Kai	
patys	žengsime	pirmą	žingsnį	ir	pradėsime	keisti	pasaulį,	tada	
ir	pasaulis	atsilieps	mums.	Pavyzdžiui,	aš	net	ir	nedideliuose	
dalykuose	matau	prasmę	–	išaugtų	vaikų	drabužėlių	neišmetu,	o	
nešu	į	Caritas,	nors	tai	ir	atima	laiko.	Kiekvieną	kartą,	kai	galiu	
nors	menkiausia	paslauga	kam	nors	padėti,	dėkoju	Dievui,	jog	
pasirinko	mane	ir	leido	būtent	man	tą	padaryti.	Tikiu,	kad	tokių,	
norinčių	padėti	kitiems,	mūsų	klube	dauguma.	Jeigu	mūsų	kas	
nors	paprašo	patarimo,	nė	vienam	neatsakykime,	pagelbėkime.	
Manau,	čia	mūsų	pareiga.	Gyventi	vien	tik	sau	–	nuobodu.	O	
neįgaliųjų	gyvenimą	padaryti	geresnį,	mūsų	pastangų	ne	tiek	jau	
daug	ir	reikia.“	
	 Ko	dar	reikėtų	mums	pasimokyti?	Apie	ką	susitikimuose	
kalbėti?	
	 Už	tai,	kad	turime	kur	rinktis,	esame	dėkingi	Alytaus	
miesto	savivaldybei.	Kviečiame	į	mūsų	klubą	visus	norinčius,	
nes	čia	daug	galima	sužinoti,	daug	ko	išmokti.	Neįgalūs	mūsų	
nariai	Bronė	Merkininkienė,	Danutė	Mazėtienė,	Genė	Mikalavi-
čienė,	Teresė	Antanaitienė,	Ona	Aldona	Patinskienė,	Simas	Bai-
rašauskas	gali	nuoširdžiai	papasakoti,	kaip	mažai	jie	iš	pradžių	
težinojo	apie	artritą,	o	paskui,	kai	pradėjo	dalyvauti	mokymų	
programose,	pamažu	susitaikė	su	liga	ir	sustiprėjo.	Gyvenimas	
sudėtingas,	tačiau	reikia	žinoti,	jog	galybė	ir	jėga	–	mūsų	pačių	
rankose.	Tik	nebijokime	priimti	pagalbą,	patarimą	ir,	žinoma,	
kitų	neįgaliųjų	patirtį.	
	 Mūsų	klubas	jau	daugelį	metų	vykdo	socialinės	reabili-
tacijos	paslaugų	neįgaliesiems	bendruomenėje	projektus,	miesto	
visuomenės	sveikatos	rėmimo	programas.	Tačiau	iškyla	klau-
simas,	kokie	mūsų	žingsniai	bus	2014	metais?	Mums	atrodo	
svarbu	savo	veiklą	tęsti,	bet	yra	ir	tokių	valdininkų,	kurie	mus	
vaiko	kaip	vaikus:	tai	ne	taip	raštą	parašėme,	tai	vėl	kažkas,	nors	
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puikiai	žino,	kiek	sveikatos	kainuoja	kiekvienas	apsilankymas	
pas	juos.	Mes,	sergantieji,	kalbame	nuoširdžiai,	tačiau	nenorime	
būti	žeminami,	o	sveikieji	į	mus	žiūri	iš	aukšto,	kalbasi	kaip	
su	nelygiaverčiais.	Sekdami	sveikaisiais,	tokios	„patirties“	kar-
tais	pasisemia	ir	didesnių	neįgaliųjų	organizacijų	vadovai.	Jau	
„išėjo	iš	mados“	aplankyti	likimo	draugą,	pabendrauti.	Tad	labai	
džiaugiuosi,	jog	mūsų	klubo	nariai	vieni	kitų	nepamiršta,	ypač	
tada,	kai	draugo	ilgėliau	nemato	būstinėje.	Nepamirštos	mūsų	
narės	Magdutė	Sinkevičienė,	Bronytė	Dzenkauskienė,	Onutė	
Kavaliauskienė...	Joms	teikia	džiaugsmą	Bronytės	Merkinin-
kienės,	Nijolės	Budginienės,	Zitos	Bekėšienės	ir	kitų	nuoširdus	
rūpestis.	
	 	Manau,	kiekvienas	susitikimas	su	savo	likimo	draugais,	
pasidalijimas	bėdomis	ir	gilesnis	pokalbis	tarp	tos	pačios	ben-
druomenės	narių	–	ta	atgaiva,	kuri	leidžia	bent	laikinai	pamiršti	
rūpesčius.

LaiŠkai
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Pasitarimas 
Neįgaliųjų 
reikalų 
departamente 

2014	m.	 sausio	 21	 d.	Ne- 
įgaliųjų	reikalų	departamente	
įvyko	pasitarimas	dėl	 infor-
macijos	prieinamumo	neįga-
liesiems	 didinimo	 ir	 komu-
nikacijos	plėtros.	Pasitarime	
dalyvavo	 Socialinės	 apsau-
gos	 ir	 darbo	 viceministras	 
A.	Šešelgis,	Socialinės	apsau-
gos	ir	darbo	ministrės	patarė-
jas	A.	Malinovskis,	Socialinės	
apsaugos	ir	darbo	ministerijos	
atstovai,	Neįgaliųjų	 reikalų	
tarybos	 nariai	 ir	 periodinių	
leidinių	redaktoriai.
Susitikimo	metu	buvo	aptar-

tos	periodinių	leidinių,	skirtų	
neįgaliesiems,	leidybos	ir	pla-
tinimo	aktualijos,	diskutuota	
apie	priemones	ir	būdus,	kurių	
pagalba	būtų	galima	išplėsti	
informacijos	prieinamumą.

specializuotas 
turtas perduotas 
partneriams

Įgyvendinant	projektą	„Stu-
dijų	prieinamumo	užtikrinimas	
specialiųjų	poreikių	turintiems	
studentams“,	kuriama	palanki	
studijų	aplinka	neįgaliesiems	
Lietuvos	 aukštųjų	mokyklų	
studentams.	Projekto	partne-
riai,	aukštosios	mokyklos,	turi	
galimybę	gerinti	arba	įrengti	
neįgaliųjų	specialiuosius	porei-
kius	tenkinančias	darbo	vietas	
su	 specialia	 programine	 ir	
technine	įranga,	specializuotais	
ergonominiais	baldais.

Pasitarime dėl periodinių leidinių, 
skirtų neįgaliesiems
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Pernai	Vilniaus	regiono	aukš-
tąsias	mokyklas	 jau	pasiekė	
specializuotos	 kėdės,	 reika-
lingos	studentams,	turintiems	
stuburo	problemų,	o	Utenos	
ir	 Panevėžio	 aukštosioms	
mokykloms	 buvo	 perduoti	
ergonominiai	 baldai	 ir	 spe-
cializuotos	kėdės.	Šie	baldai	
skirti	sukurti	palankią	studijų	
aplinką	 judėjimo	 negalią	 ir	
stuburo	problemų	turintiems	
studentams.	Klaipėdos	vals-
tybinės	kolegijos	bibliotekoje	
įrengtos	2	darbo	vietos,	skirtos	
studentams	su	negalia.
Šiemet	 valstybinis	 studijų	

fondas,	įgyvendinant	projektą	
„Studijų	prieinamumo	užtikrini-
mas	specialiųjų	poreikių	turin-
tiems	 studentams“,	 projekto	
partneriams,	Vilniaus	kolegijai	
ir	Lietuvos	sporto	universite-
tui,	perdavė	4	vnt.	interaktyvių	
rankomis	 varomų	 vežimėlių	
šokiams	„Panthera“.	Modernūs	
vežimėliai	šokiams	su	siaura	
priekine	 rėmo	dalimi	 sudaro	
sąlygas	geresniam	manevrin-
gumui.	Vežimėliai	tinka	šokti	
paprastuosius	šokius	bei	pro-
fesionalius	 linijinius,	džiazo,	

baleto	 pramoginius,	 Lotynų	
Amerikos	šokius.

keičiama receptų 
rašymo tvarka

Siekdamas	mažinti	pacientų	
eiles	prie	gydytojų	kabinetų,	
sveikatos	apsaugos	ministras	
Vytenis	Povilas	Andriukaitis	
šių	metų	sausio	2	dieną	pasi-
rašė	įsakymą,	kuriuo	keičiama	
receptų	rašymo	tvarka.	Dabar	
asmenims,	sergantiems	lėtinė-
mis	ligomis,	gydantys	gydyto-
jai	galės	išrašyti	kompensuoja-
muosius	vaistus	ir	medicinos	
pagalbos	 priemones	 visam	
pusmečiui.
Pakeistoje	tvarkoje	numatyta,	

kad	gydytojas,	 įvertinęs	pa- 
ciento	būklę	ir	atsižvelgdamas	
į	 jo	pageidavimą,	6	mėnesių	
gydymo	 kursui	 reikalingus	
vaistus	 galės	 išrašyti	 vieno	
apsilankymo	metu	 keliuose	
receptų	blankuose.
„Naujuosius	metus	 prade-

dame	 ne	 tik	 sveikatos	 lin-
kėjimais	 visiems	 Lietuvos	
žmonėms,	bet	ir	puikia	žinia	
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pacientams,	–	teigia	sveikatos	
apsaugos	 ministras	Vytenis	
Povilas	Andriukaitis.	–	Nuo	
šiol	lėtine	liga	sergančiam	pa- 
cientui	nebereikės	kas	mėnesį	
ar	du	lankytis	pas	savo	gydy-
toją	vien	tik	dėl	recepto	išra-
šymo.	Tačiau	kaip	gydytojas	
noriu	paprašyti	visų	gyventojų	
pernelyg	neįsidrąsinti,	atidžiai	
sekti	savo	sveikatą	ir	į	gydyto-
jus	kreiptis	laiku.“

Pristatytas 
lietuvių kalbos 
sintezatorius 

Sausio	10	d.	Neįgaliųjų	rei-
kalų	departamente	vyko	UAB	
„Algoritmų	sistemos“	sukurto	
įgarsinimo	produkto	–	lietuvių	
kalbos	 sintezatoriaus,	 kaip	
virtualaus	diktoriaus,	geban-
čio	balsu	perskaityti	pateiktą	
tekstą,	pristatymas.	
Pristatyme	dalyvavo	Socia-

linės	apsaugos	ir	darbo	vice-
ministras	Algirdas	Šešelgis,	
Socialinės	apsaugos	ir	darbo	
ministerijos	Socialinės	aprėp-
ties	 departamento	 direktorė	

Violeta	Toleikienė,	Socialinės	
apsaugos	 ir	darbo	ministeri-
jos	Lygių	galimybių	skyriaus	
vyriausioji	specialistė	Kristina	
Eismontė,	Lietuvos	aklųjų	ir	
silpnaregių	sąjungos	pirminin-
kas	Sigitas	Armonas.	

Susitikimo	metu	UAB	„Algo- 
ritmų	sistemos“	atstovai	pri-
statė	 tipinius	 sintezatoriaus	
panaudojimo	būdus	–	darbui	
su	kompiuteriu	akliesiems	 ir	
silpnaregiams,	 informacijos	
perskaitymui,	aktyviam	infor-
mavimui,	mokymuisi,	darbui,	
elektroninio	 formato	 knygų	
skaitymui	–	ir	atsakė	į	aktualius	
neįgaliesiems	klausimus.

Spaudai parengė V.Š.

Lietuvių kalbos sintezatoriaus pristatymas 
Neįgaliųjų reikalų departamente
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