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Nesunku jausti kiekvienos motinos 
nerimą ir nedrąsią viltį, patikint didžiausią savo 
gyvenimo skausmą svetimam žmogui. Tačiau sunku 
atrasti jėgų gyventi kitokį nei aplinkinių gyvenimą, 
nekaltinti kitų, savęs ar vaiko.

Pedagogui tenka didelė atsakomybė. Jis turi įvertinti 
vaiko elgesį, atsakyti už jo psichinę gerovę ir tolesnį 
ugdymo kelią, kuriuo teks žengti visiems drauge – 
ir vaikui, ir pedagogams, ir specialistams, ir tėvams. 
Tik aktyvus tėvų įsitraukimas į vaiko specialiųjų 
poreikių pažinimo procesą leidžia jiems geriau 
suprasti vaiko problemas ir jas spręsti.

Ar dar prisimenate, mielieji, kad praėjusiais metais savo 
penkiolikmetį atšventė „JONAVOS VILTIS“ ir KLAIPĖDOS PADALINYS, 

dešimtmetį – ROKIŠKIO IR ŠVENČIONIŲ PADALINIAI, 
penkmetį – ALYTAUS RAJONO PADALINYS, „PALANGOS VILTIS“ ir „VISAGINO VILTIS“. 

Prabėgę metai džiugino darbų gausa: visuose šiuose padaliniuose veikla virte virė. 
Tik gaila, kad Švenčionių rajono tėveliai „prisnūdo“. Pats laikas busti ir keltis. 

Jei patys nesistengsime, kas už mus ką bepadarys?!

Linkime sėkmės visiems sukaktuvininkams ir manome, kad mūsų sveikinimus 
puikiai pratęs Ariogalos lopšelio-darželio specialiųjų poreikių grupės auklėtojos 

Editos Gedgaudienės mintys. 

I R  T O L I A U  B Ū K I M E  K A R T U

JUBILIEJAI, JUBILIEJAI, JUBILIEJAI…

Reginą Andriuškienę („Jurbarko Viltis“), 
Vitalĳą Jukonienę („Biržų Viltis”), 
Stasę Giedrienę (Telšių padalinys), 

Virginĳą Norvaišienę („Šiaulių raj. Viltis”), 
Marytę Pocienę („Šiaulių Viltis”)

su garbingais jubiliejais! Ir linkime: 

„…kur tu bebūtum, mylėk tą, kuris šalia tavęs ir pagelbėk jam. 
Dalykis su juo džiaugsmais, sielvartu, nerimu, rūpesčiais jį padrąsindamas. 

Jeigu reikės, būk pasirengęs atverti jam savo ramybės ir džiaugsmo šaltinį net gatvėje, 
ankstų rytą minioje skubančių žmonių, besistumdančių, nevilties pagautų. 
Liudyk džiaugsmą, gyvenantį tavyje, netgi jei pats ir ne visada jį jauti…”

Žurnalo rengėjai

Vaiko emocinis vystymasis prasideda, kai jis pirmąjį 
kartą susiduria su aplinkiniu pasauliu, žmonėmis, daiktais. 
Kad vaiko jausmai kuo geriau vystytųsi, reikia, jog šalia 
būtų suaugusieji, prie kurių jis būtų prisirišęs ir kurių 
elgesys bylotų, kad vaikas jiems svarbus bei reikalingas. 
Tad būkime kartu, nebĳokime svajonių apie būsimą vaiko 
gyvenimą, nebĳokime žengti pirmųjų žingsnių į visuomenę, 
kurioje užtektų vietos visiems.

Padėkime sau, savo vaikui ir žmonėms, 
kurie lydi jį per gyvenimą.

Būkime saugūs, ramūs, 
kupini vilties ir pasitikėjimo.

SVEIKINAME NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS PROCESO INICIATORES 
IR „VILTIES” VIETOS BENDRIJŲ PIRMININKES: 

Šiame puslapyje panaudoti E. Žymanto, G. Jusevičiūtės, V. Žygaičio piešiniai.
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2–5 psl. Pajutome tai... širdimi
Mokykimės prisiimti naują atsakomybę 

6–7 psl. Ankstyvojo amžiaus vaikų, turinčių 
autizmo sutrikimą, reabilitacĳa

8 psl. Mes Jums reikalingi, Jūs mums – būtini

9 psl. Internetas neįgaliesiems
Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba

10 psl. Žadinti protus ir širdis

11 psl. Namai namučiai
„Klaipėdos lakštutė“

12 psl. Šeima pasirinkimo akivaizdoje:
išsaugoti, išnešioti, pamilti kūdikį ar...

13 psl. Būkime atidūs ir jautrūs vieni kitiems

14 psl. Visi mes – viensparniai angelai…
Gerumo kelias

15 psl. Tarptautiniai  projektai – 
būsimieji darbai

16–17 psl. Molio fenomenas
„Spalvų orkestras“ dėkoja už dovaną

18–19 psl. Ką gali kūryba

20 psl. „Vieną dieną ir aš būsiu gulbė, 
išplaukusi iš tamsos“
Pasaulis Aistės akimis

21 psl. Teikdami viltį ir džiaugsmą
Kiekviename darbe sava paslaptis

22 psl. Gera, kai svajonės pildosi...

23 psl. Rietave šviečia „Vilties spindulys“
Išvyka į Švedĳą

24 psl. Ir mes matėme delfinus! 
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pasigirdo? Gal tai aidas stebuklingai at-
skriejęs iš vaikystės?… Galbūt Tu tebegir-
di tuos pačius žodžius, kuriuos tardama, 
mama pasilenkdavo ir švelniai pabučiuo-
davo tau į kaktą, kas vakarą prausdavo 
tave, kasnakt skambėdavo Jos lopšinė tau, 
ir niekada tu nematei Jos šalto žvilgsnio, 
kiekvieną kartą jis sušildydavo Tave…

Aš galiu tau padėti. Šie žodžiai, ku-
riuos tegalima suprasti vien siela, atveria 
duris į kitą pasaulį, kuriame kalbama 
žvilgsniais, mintimis ir svajonėmis, pri-
siminimais… Pabuvęs jame Tu grįžti į 
kasdienybę neatpažįstamai pasikeitęs, 
įgavęs jėgų ir pakilęs virš alinančios ruti-

Jau porą metų Kuršėnų kūrybos na-
mų dienos užimtumo grupių neįgalūs 
jaunuoliai draugauja su Šiaulių Jėzuitų 
vienuolyno broliais. Kartą per savaitę 
pastarieji aplanko mus, pagyvina mūsų 
veiklą savo idėjomis, praturtina dvasingu-
mu, harmonĳa. Kartu su Šiaulių Jėzuitų 
vienuolyno broliais minėjome Pasaulinę 
neįgaliųjų dieną. 

Skambant gitaros akordams, vienuo-
lyno broliai, laikydami rankose žvakutes, 
sueina į salę. Brolis Eugenĳus skaito: 

,,Jei tau sunku, aš galiu tau padėti. Kas 
ištarė tuos žodžius? Kas juos pasakė? Jei 
Tau sunku, aš galiu padėti. Nejaugi tik 

— Apibendrindama „Vilties“ bendri-
jos penkiolikmečiui skirtame numeryje 
atvirai išsakytas pačių įvairiausių žmo-
nių mintis apie mūsų organizacĳos raidą 
ir perspektyvas, sakėte, kad problemų 
daugės, nes... išmokome jas atpažinti. 
Tad kas šiemet laukia mūsų asocĳuotųjų 
narių?

— Taip, galima pasakyti, kad šian-
dien mes jau mokame nustatyti „ligą“ 
ir pasirinkti tinkamus „gydymo būdus“. 
Artimiausiu metu mūsų asocĳuotiesiems 
nariams teks įsisąmoninti jiems tekusią 

Mokykimės prisiimti naują atsakomybę 

Pajutome tai... širdimi

Apie pavasariškas nuotaikas ir, 
žinoma, darbus su „Vilties“ bendrĳos 
tarybos pirmininke Dana Migaliova 
kalbasi Janina Butkuvienė

Tu pasitinki savo likimą kaip svečią. Kartu su juo lyg su ištikimu bendrakeleiviu išeini į 
kelią, kurį jis nutiesia Tau vienam, kad ir kur Tu benueitum, kad ir kokioje aklavietėje ar 
gūdžioje naktyje atsidurtum, įsiklausęs į savo sielos balsą, į tylą, kurią jauti tik Tu, vėl 
išgirsti: „Aš galiu Tau padėti…”

nos. Dabar skausmą, liūdesį, nelaimes Tu 
sutinki ne kaip likimo bausmę, o kaip jo 
jėgą, audrą, ugnį, kuri ne tik degina, bet 
ir šildo.“

Kartu su broliais Jėzuitais dainavome 
dainas. Dainavo ir svečiai – Pavenčių vidu-
rinės mokyklos spec. lavinamųjų klasių 
kapelytė ,,Sambaris”, tėveliai. Geriausių ir 
gražiausių dalykų negalima pamatyti, tuo 
labiau – paliesti. Jie tepajuntami širdimi. 

Virginĳa Norvaišienė
Kuršėnų kūrybos namų dienos užimtumo 

grupių vadovė 

atsakomybę, t. y. tai, kad jie tapo visiškai 
atsakingais už viską, kas vyksta jų regio-
nuose. Vadinasi, mes turime sutelkti jėgas 
ir nuolat galvoti apie tai, kaip palengvinti 
jų pirmuosius savarankiškus žingsnius. 
Juk „Vilties“ bendrĳos sekretoriatas turi 
pakankamai savarankiško darbo organiza-
vimo patirties. 

Kita vertus, reikia labai aiškiai įvardy-
ti ir atskirti organizacĳos funkcĳas. Šiuo 
metu atsidūrėme savotiškoje kryžkelėje. 
Jei tinkamai neišsiaiškinsime, kas yra 
paslaugų teikimas, o kas – atstovavimas 

Tekstas neįgaliesiems

Atšventėme 
„Vilties“ 15 metų. 
Visi džiaugiamės 
laimėjimais

Šiemet mūsų laukia 
dideli darbai.
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sutrikusios raidos žmonių ir jų šeimų pi-
lietinėms teisėms, ateityje neišvengiamai 
susidursime su daugybe sunkumų. La-
bai svarbu, kad mūsų asocĳuotieji nariai 
suprastų, jog jie turi teisę steigti vietose 
struktūrinius padalinius, paprasčiau ta-
riant, dienos užimtumo centrus, dirbtuves 
ir pan. Tik tuomet, kai bus įformintas to-
kios veiklos statusas, padalinys įgys teisę 
dalyvauti socialinių paslaugų rinkoje. 

Minėti dalykai yra labai glaudžiai su-
sĳę su naujuoju Socialinių paslaugų įstaty-
mu, kuris šiuo metu aktyviai svarstomas 
ir kuriame labai aiškiai įvardĳama, kokį 
statusą privalo turėti paslaugų teikimo 
įstaiga, kad savivaldybė galėtų iš jos mi-
nėtas paslaugas pirkti. Pagal šį įstatymą, 
nevyriausybinė organizacĳa yra viena, o 
paslaugas teikiantys struktūriniai padali-
niai – kita. Pastariesiems reikalingas regist-
racĳos pažymėjimas, nuostatai, tinkama 
aplinka, kvalifikuoti specialistai ir pan. 

Tiesa, šiuo metu mes dar galime finan-
suoti iš Valstybinės socialinės integracĳos 
programos tokias paslaugas, kokios jos 
yra šiandien. Tai ir informavimas, ir kon-
sultavimas, ir tėvų mokymas, ir neįgaliųjų 
ugdymas bei jų laisvalaikio organizavi-
mas... Tačiau taip, matyt, bus neilgai. Pa-
našu, kad jau ateinančiais metais minėta 
veikla turės būti formalizuota, ir nevyriau-
sybinėms organizacĳoms, tokioms kaip 
„Palangos Viltis“, „Alytaus Viltis“ ar „Laz-
dĳų Viltis“, teks atlikti tiesioginę savo 
funkcĳą – įtakoti politinius sprendimus ir 
prižiūrėti vienos ar kitos ugdymo įstaigos 
paslaugų kokybę. Ar pakanka paslaugų? 
Ar regiono neįgalieji ir jų šeimos gauna pa-
kankamai informacĳos? Supraskime, kad 
mums teks rimtas uždavinys – vietose 

stebėti, kad valdžia ir specialistai užtikrin-
tų tinkamą gyvenimo kokybę sutrikusios 
raidos žmonėms. 

— Kiek suprantu, naujasis Socialinių 
paslaugų įstatymas yra glaudžiai susĳęs 
su Neįgaliųjų socialinės integracĳos įsta-
tymu?

— Taip, naujasis Socialinių paslaugų 
įstatymas neturėtų atsilikti nuo Neįgalių-
jų socialinės integracĳos įstatymo, kuris 
įsigalios nuo š.m. liepos 1 d. Būtina reng-
ti naujus socialinių paslaugų katalogus 
(o tai ilgas procesas), numatyti biudžeto 
lėšas, reikalingas būsimojo įstatymo įgy-
vendinimui, ir t.t. Tad mūsų organizacĳa 
nuo pat pradžių labai aktyviai įsĳungė 
į Socialinių paslaugų įstatymo rengimą, 
nes nuo šio įstatymo priklausys ir mūsų 
bendrĳos įsteigtų įstaigų dalyvavimo so-
cialinių paslaugų rinkoje sėkmė. Mūsų 
asocĳuotieji nariai teturi vienerius metus 
tam tinkamai pasirengti. Jei asocĳuotasis 
narys savo programoje įrašo, pvz., kad 
vykdo paramos šeimai programą, priva-
lo šią veiklą formalizuoti, t.y. įregistruoti 
atitinkamą įstaigą, turinčią įstatus, parei-
gybių aprašymą, darbo valandas ir t.t. Tai 
yra esminis skirtumas tarp to, kas buvo iki 
šiol, ir to, kas bus ateityje. 

Už naująjį Socialinių paslaugų įstaty-
mą verta padėkoti Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerĳai, nes vietos savivaldybės 
privalės vykdyti minėto įstatymo nuosta-
tas, nors šiuo metu ir mėgina šiai per-
spektyvai priešintis. Kita vertus, įstatymo 
svarstymo eigoje iškilo dar viena grėsmė, 
kad viešieji pirkimai paslaugai bus taiko-
mi (bent jau taip numatyta projekte) tiktai 
ne valstybės įkurtoms institucĳoms. Tad 
šiandien mes, kaip lygiaverčiai partneriai, 

Tekstas neįgaliesiems

R. Švedo pieš.

Rajonuose reikia 
steigti naujus 
centrus ir dirbtuves.

„Viltis“ rūpinasi, 
kad jūs ir jūsų 
šeimos geriau 
gyventų.
Todėl padeda 
valdžiai kurti 
teisingus įstatymus.
Šie įstatymai 
užtikrins visiems 
lygias galimybes.

„Viltyje“ daugėja 
narių.
Kartu mes galime 
padaryti daugiau.
Visus savo darbus 
„Viltis“ skiria jums.

Tik laikas jums 
patiems nuspręsti, 
ko jūs norite.
Todėl reikia mokytis 
išsakyti savo norus.

Iš pradžių to 
mokysis tik kai 
kurie.
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svarstome su ministerĳos atstovais, kas 
yra viešieji pirkimai, kaip juos reglamen-
tuoja Europos Sąjungos direktyvos ir ką 
mes darome Lietuvoje, kad valstybinės 
institucĳos ir nevyriausybinės organiza-
cĳos turėtų vienodas sąlygas konkuruoti 
socialinių paslaugų rinkoje. Bet aš dar 
kartą noriu priminti tai, ką jau ne sykį 
minėjau šiame pokalbyje, – nevyriausybi-
nės organizacĳos tik organizuoja ir įtakoja 
sprendimus, o konkursuose gali dalyvauti 
jos struktūriniai padaliniai.

— Daugėja ugdymo įstaigų, kurios 
norėtų tapti mūsų organizacĳos asoci-
juotomis narėmis. Ką apie tai manote? 
Ir kaip įsivaizduojate pačių neįgaliųjų 
vaidmenį tolesnėje bendrĳos veikloje? 

— Niekur nenurodyta, kad juridinis 
vienetas, nesvarbu, ar tai būtų įstaiga, ar 
organizacĳa, negali tapti vienos ar kitos 
asociacĳos nare. Tačiau minėtos įstaigos 
turėtų suvokti, kad jų paslaugomis gali 
naudotis ne tik „Vilties“ bendrĳos nariai. 
Kiekviena įstaiga veikia visiems regiono 
žmonėms, turintiems vienokių ar kito-
kių negalių. Kaip rodo statistika, iš šiuo 
metu mūsų įsteigtų įstaigų paslaugomis 
besinaudojančių žmonių tikrųjų „Vilties“ 
bendrĳos narių tėra mažiau negu pusė. 
Vadinasi, mes galime sėkmingai prisiimti 
atsakomybę už gerokai didesnį žmonių 
ratą. O žinodami konkrečių paslaugų 
poreikius, jau galime pagrįstai planuoti 
ateities darbus.

Turėtume džiaugtis ir didžiuotis, kad 
vis daugiau organizacĳų bei įstaigų nori 
tapti mūsų asocĳuotomis narėmis. Vadi-
nasi, tai, ką daro „Vilties“ bendrĳa, atrado 
pritarimą ir tarp specialistų. Apskritai 
mums reikia liautis skirstyti įstaigas į 
„mūsų“ ir „ne mūsų“. Juk didžioji jų dalis 
buvo kuriama kartu su savivaldybėmis, 
specialistais. Daugelis mamų, kurios bu-
vo aktyvios „Vilties“ bendrĳos steigėjos, 
kūrėjos ir pradininkės, jau suspėjo baigti 
mokslus, tapti specialistėmis ir dabar 
pačios vadovauja ugdymo centrams. O sa-
vivaldybių įsĳungimas į socialinių įstaigų 
steigimą pritraukė daug papildomų lėšų. 

Taigi visa tai, kas buvo sukurta per pas-
taruosius penkiolika metų, yra ir mūsų 
žmonių, ir mūsų valstybės turtas. 

Šiandien atėjo laikas ne tik jungtis tė-
vams, specialistams, bet ir patiems neįga-
liesiems aktyviau atstovauti savo teisėms. 
Paradoksalu, bet per penkiolika metų 
ugdymo įstaigose dirbantys specialistai 
tapo tikresniais mūsų neįgaliųjų vaikų 
atstovais nei mes patys, tėvai. Juk mes vis 
dar bĳome suteikti savo vaikams daugiau 
laisvių, nes mums paprasčiau auginti juos 
šiltnamio sąlygomis. O specialistų patirtis 
ir kvalifikacĳa leidžia jiems įžvelgti mūsų 
vaikų stipriąsias puses. 

Kolegų iš Vakarų „spaudžiami“ mes 
jau prieš ketverius metus prakalbome 
apie tai, kad neįgalieji turėtų atstovauti 
savo teisėms, bet juk negalima nepasiren-
gus nerti į šaltą vandenį. Iš pradžių reikėjo 
išsiaiškinti, kas iš neįgaliųjų pajėgs imtis 
atstovavimo misĳos ir kas taps jų asisten-
tais, padėsiančiais jiems išreikšti savo nuo-
monę bei dalyvauti priimant sprendimus. 
Kita vertus, turėjome surasti užsienio part-
nerių ir specialistų, galinčių pasidalyti su 
mumis savo patirtimi. Dabar jau galime 
pasigirti, kad juos turime, – tai Škotĳos 
organizacĳa „Enable“, kurios veikloje ak-
tyviai dalyvauja patys neįgalieji. Kadangi 
ši patyrusi organizacĳa parengė daugybę 
neįgaliųjų įtraukimo į bendrą veiklą meto-
dikų, jos atstovai sutiko atvykti į Lietuvą 
ir pasidalyti patirtimi su mūsų specialis-
tais bei neįgaliaisiais. Be to, mums pavyko 
tapti tarptautinės organizacĳos „Enclu-
sion Europe“ vykdomo pašaus pobūdžio 
projekto partneriais. 

Ketiname kviesti į programą 15 aštuo-
niolikmečių neįgaliųjų, kuriems talkins 
asistentai. Pastaraisiais dėl suprantamų 
priežasčių gali būti pedagogai, socialiniai 
darbuotojai, bet tik ne neįgaliųjų šeimos 
nariai... Nors truputį nerimauju, bet tuo 
pačiu ir labai džiaugiuosi, kad pagaliau 
pradėsime diegti šią naujovę. Labai tuo 
susidomėjo mūsų žmonės iš Mažeikių, 
Telšių, Anykščių, Lazdĳų, Vilniaus ir Pane-
vėžio. Galima sakyti, kad tuose regionuo-

Tekstas neįgaliesiems

Mokytis padės 
draugai iš užsienio.
Jiems talkins 
padėjėjai iš 
Lietuvos.
Įgytomis žiniomis 
visi dalysimės.

Jūs turėsite 
patarėjus.
Patarėjai padės 
jums išsakyti savo 
nuomonę.
Mokytojams 
ir tėvams jūsų 
nuomonė svarbi.
Padėkite savo 
tėvams gerbti jūsų 
sprendimus.
Parodykite, kad 
jumis galima 
pasitikėti.

Pavasarį būna daug 
švenčių.
„Viltis“ vėl surengs 
Vilniuje koncertą 
„Mes irgi galime 
mylėti“.
Visiems šis 
koncertas suteiks 
daug džiaugsmo.
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se, kur pirmininkai, lyderiai ir specialistai 
dirba aktyviai, kur pakanka kokybiškas 
paslaugas teikiančių tarnybų bei noro kel-
ti kvalifikacĳą, akivaizdus susidomėjimas 
ir minėta perspektyva. O tai, kad neįgalūs 
jaunuoliai sugebės net dviem savaitėm 
atsisveikinti su namiškiais ir mokytis nau-
joje aplinkoje, rodo, jog jie jau neblogai in-
tegravosi į visuomenę. Be to, po mokymų 
jie patys taps kitų neįgaliųjų mokytojais. 

— O kaip „Vilties“ bendrĳa ketina 
skatinti aktyviausius savo asocĳuotuo-
sius narius?

— Kaip žinia, parama gali būti dve-
jopa: materialinė ir moralinė. Pastarąja 
prasme mes, kaip tėvų organizacĳa, ge-
riausiai dirbančioms įstaigoms esame ypač 
skolingi ir turime kuo greičiau atiduoti šią 
skolą. Aktyviai dirbdamos kai kurios mū-
sų ugdymo įstaigos jau tapo savotiškais 
metodiniais centrais, kurių specialistai turi 
daugybę žinių ir yra pajėgūs jomis dalytis. 
Tad atėjo laikas pagerinti jų metodinę bazę 
ir dokumentuoti patirtį. Juk jie kasdien 
puikiai atlieka savo nelengvą darbą, nerei-
kalaudami išskirtinio dėmesio ir statuso. 
Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerĳa yra įsteigusi dešimt metodinių 
centrų, tačiau reikia pripažinti, kad ne visi 
jie tinkamai atlieka savo funkcĳas. Tad mes 
galėtume pakeisti padėtį į gerąją pusę.

— Pavasaris ir vasara ne tik atostogų, 
bet ir renginių metas. Kuo mūsų orga-
nizacĳa nudžiugins savo narius, visus 
neįgaliuosius ir visuomenę?

— Neseniai atlikome nedidelį tyrimą: 
klausėme savo organizacĳos narių, kokie 
labdaringi renginiai labiausiai jiems įsimi-
nė per visus bendrĳos gyvavimo metus. 
80 proc. respondentų nuomonė buvo 
vieninga – koncertai „Mes irgi galime my-
lėti“. Tai paskatino mus pamėginti atkurti 
šią prasmingą tradicĳą, kuri reikšminga 
ne tiek dėl surinktų lėšų, kiek dėl neįga-
liųjų įvaizdžio keitimo visuomenės akyse. 
Šiandien stengsimės būti ne prašytojai, 
bet veiksmingo visuotinio gailestingumo 
skatintojai. Turime vilčių, kad renginio 
globėju taps Vilniaus meras A. Zuokas. 

Man regis, kad toks renginys suteiks vi-
suomenei galimybę džiaugtis, dalyvauti 
ir geriau mus pažinti. 

— Šiandien ir valdžios, ir visuome-
nės dėmesio centre vis dažniau atsiduria 
Europos Sąjungos struktūriniai fondai...

 – Ir mes teikėme struktūriniams fon-
dams du projektus. Norėjome reorgani-
zuoti Šventosios poilsio bazę į laikinojo 
atokvėpio tarnybą ir dienos užimtumo 
centrą, paliekant tam tikrą skaičių vietų 
vasaros poilsiui, be to, – rekonstruoti „Vil-
ties“ bendrĳos įsigytą pastatą Vilniuje, Kal-
varĳų g., įrengiant čia dienos užimtumo 
centrą itin sunkios negalės jaunuoliams 
ir „Vilties“ bendrĳos būstinę. Antrasis 
projektas gavo finansavimą – 900 000 Lt. 
Dabar ne tik džiaugiamės, kad jis buvo 
įvertintas kaip vienas stipriausių tarp visų 
teiktųjų, bet ir nerimaujame, ar sugebėsi-
me tinkamai administruoti gautas lėšas, 
nes dar nesukurta valstybės lygiu vienin-
ga atskaitomybės sistema. Tačiau kas ne-
dirba, tas nedaro klaidų. Manau, kad nors 
jų ir bus, bet mes turime tvirtą komandą, 
kuri padarys viską, kad ateinančių metų 
rudenį švęstume įkurtuves. 

Po viltingų pavasario švenčių linkiu 
visiems neprarasti giedros nuotaikos ir su 
nauju ryžtu imtis nesibaigiančių darbų.

— Dėkui už pokalbį.

Tekstas neįgaliesiems

M. Stankevičiaus pieš.

Šiemet „Viltis“ gavo 
pinigų iš Europos 
fondų. Dabar už 
tuos pinigus Vilniuje 
statomas naujas 
centras.

Naujame centre bus 
sukaupta geriausia 
„Vilties“ patirtis.
Šiame centre gyvens 
sunkios negalios 
jaunuoliai.

Gautus pinigus 
leisime taupiai. 
Apie išlaidas 
pranešime valstybei.

Tikimės, kad centro 
įkurtuves švęsime 
kitą rudenį.

Linkime visiems 
geros nuotaikos.

Laukiame jūsų 
laiškų. Rašykite 
mums apie savo 
norus.
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Kas būdinga autizmui
Autizmas – vienas tų „keistų“ raidos 

sutrikimų, apie kuriuos labai sunku kalbė-
ti paprastai. Visi vaikai autistai yra labai 
skirtingi, nevienodai reaguoja į aplinkos 
dirgiklius, sunkiai prisitaiko prie aplin-
kos. Augant dažnai išryškėja jų elgesio 
problemos, dėl kurių aplinkiniams tampa 
dar sunkiau su jais bendrauti, o patiems 
vaikams autistams – adaptuotis namuose 
ir ugdymo įstaigoje.

Autizmas priskiriamas įvairiapusių 
raidos sutrikimų grupei. Autizmo sutri-
kimas pasireiškia jau pirmaisiais kūdikio 
gyvenimo metais ir išlieka visą gyvenimą. 
Autizmo požymiai gali keistis: stiprėti ar-
ba silpnėti, o kartais ir visai išnykti, bet 
keistumų ir ypatumų išlieka visą laiką. 
Dauguma autistų prisitaiko prie gyveni-
mo, bet jiems reikia pagalbos. 

Ankstyvoji vaiko reabilitacĳa pageri-
na autizmo eigą, vaikas ir šeima geriau 
prisitaiko prie aplinkos. Manoma, kad 
patyręs specialistas gali nustatyti autizmo 
diagnozę, kai vaikas sulaukia 2-3 metų 
amžiaus. Tačiau pastaruoju metu ieškoma 
kriterĳų, leidžiančių diagnozuoti šį sutriki-
mą dar anksčiau, kad būtų galima pradėti 
ankstyvąją reabilitacĳą. 

Autizmas nuo pat pradžių sąlygoja ki-
tokį kūdikio elgesį, bendravimą ir kalbos 
raidą. Apie autizmą byloja menkas akių 
kontaktas, sutrikusi abiejų akių koordina-
cĳa, nesinaudojimas gestais kaip bendravi-
mo priemone. Šie kūdikiai mažiau guguo-
ja, augdami taria mažiau garsų, nekartoja 
jų ir neatsiliepia, išgirdę savo vardą. Jie 
paprastai nežiūri į tėvų veidus arba tik 
trumpam sulaiko ties jais savo žvilgsnį. 

Daugelis tėvų pirmuosius nerimą ke-
liančius požymius paprastai pastebi iki 
vaikui sukanka 18 mėnesių. Tačiau tėvų 
nusiskundimai būna labai nekonkretūs. Ir 
tai nenuostabu, nes dažnai vienose raidos 
srityse vaikas atsilieka, o kitose – akivaiz-
džiai pažengia į priekį. Todėl ir gydytojai 
neretai vaiko raidą vertina labai prieštarin-
gai, nuramindami tėvus. 

Vieni kūdikiai būna vangūs, pasyvūs, 
retai prašo valgyti, ilgai iškenčia sudrė-
kusias sauskelnes. Maitinami jie valgo 

noriai, jiems patinka gera priežiūra, bet 
ne tiek, kad jos reikalautų. Visą iniciatyvą 
jie palieka mamai. Vyresniame amžiuje 
šie vaikai būna „geri“, t.y. nekelia jokių 
problemų: niekur nelenda, kur juos palik-
si – ten ir rasi. 

Kiti kūdikiai nuo pirmųjų gyvenimo 
dienų būna labai jautrūs: dažnai klykia, 
prastai miega, išsiskiria išrankumu mais-
tui. Prie jų sunku prisitaikyti ir suprasti jų 
poreikius. Jie nemėgsta nei būti ant rankų, 
nei gulėti vežimėlyje. Pradėję vaikščioti, 
šie vaikai tampa sunkiai valdomi: eina 
kur nori, dažnai krenta, nes jiems visiškai 
nebūdingas savisaugos instinktas. Chao-
tiškas judėjimas neleidžia jiems aktyviai 
tirti aplinkos. Be to, šie vaikai akivaizdžiai 
bĳo naujos aplinkos ir žmonių, yra ypač 
jautrūs garsams. 

Pastebėta, kad vaikai autistai mėgsta 
žiūrėti į lempos šviesą, tyrinėti tapetų 
raštus. Jie domisi muzikos ritmu, karto-
jamais eilėraščiais, neįprastais judesiais. 
Mėgsta žaisti su savo pirštais, stebėti jų 
šešėlius ant sienų. Aprašytas ir šių vaikų 
perdėtas susidomėjimas knygelių pusla-
pių vertimu, kaladėlių dėliojimu į eilutes 
ir dėlionėmis. Paprastai vaikus autistus 
sunku atitraukti nuo jiems patinkančios 
veiklos. 

Kita vertus, ritmiškumas patinka 
visiems mažiems vaikams, ypač jei rit-
miška veikla vykdoma kartu su artimu 
žmogumi. Tačiau sveiki vaikai daug la-
biau mėgsta šokinėti mamai ant rankų, 
o ne manieže, noriai žaidžia su žaislais, 
tuo siekdami atkreipti tėvų dėmesį. O 
vaikams, turintiems autizmo požymių, 
nepatinka žaisti kartu su kitu asmeniu, 
todėl beveik neįmanoma prisidėti prie 
jų žaidimo. Šie vaikai nepriima jokios 
pagalbos. Atrodo, kad jiems daug geriau 
būti vieniems, be mamos, todėl pastaroji 
pradeda nerimauti, nesuprasdama savo 
vaiko. Vaikams autistams augant pradeda 
ryškėti stereotipiniai keisti judesiai, kurie 
tolydžio kartojami.

Vaikai autistai laiku pradeda šypso-
tis, tačiau jų šypsena nebūna nukreipta 
vien į suaugusįjį. Jie šypsosi, kai gauna 
jiems patinkančių stimulų. Dėl šių vaikų 

bendravimo ypatumų paprastai sutrinka 
ankstyvasis vaiko ir mamos ryšys, o tai 
veda prie tarpusavio santykių sutrikimo. 
Vaikai autistai nori būti su mama, bet nei-
giamas reakcĳas reiškia tik tais atvejais, 
kai yra nuo jos atskiriami. 

Pagalbos suteikimas
RUL VRC Ankstyvosios reabilitacĳos 

skyriuje taikoma speciali vaikų autizmo 
reabilitacĳos programa, didelį dėmesį ski-
riant vaiko autisto elgesio formavimui, pa-
žintinių galimybių ugdymui ir mokymui 
bendrauti. Su vaiku autistu dirba specialis-
tų komanda: gydytojas – raidos pediatras, 
psichologas, logopedas, spec. pedagogas, 
muzikos terapeutas, kineziterapeutas ar-
ba ergoterapeutas. Be to, vaiką ir šeimą 
konsultuoja socialinis darbuotojas, o pri-
reikus ir psichiatras. 

Pirmiausia reikia kuo anksčiau nu-
statyti vaiko raidos sutrikimo diagnozę. 
Kaip jau minėjau, autizmo ar įvairiapusio 
sutrikimo diagnozę galima nustatyti 2-3 
metų vaikams. Galima, bet pakankamai 
sudėtinga. Todėl labai svarbu, kad tėvai 
per kiekvieną apsilankymą pas vaikų gy-
dytoją dalytųsi su juo savo abejonėmis, 
kilusiomis dėl vaiko raidos ir pastebėtų 
keistumų. Dažnai vyraujanti nuomonė, 
kad vaikas gali „išaugti“ panašius sun-
kumus ir neturėti problemų ateityje, yra 
klaidinga raidos sutrikimo atveju. Jei lieka 
klausimų, į kuriuos vaikų gydytojas neat-
sakė, arba vaikui įtariamas raidos sutriki-
mas, visada galima kreiptis į Vaiko raidos 
centrą ar kitas vaiko raidos tarnybas. 

Turėtumėte susirūpinti, jei: 
• vaikas neguguoja iki 12 mėnesių 

amžiaus; 
• nerodo pirštų į daiktą; nedaro 

„atia“ iki 12 mėnesių amžiaus; 
• neištaria bent vieno žodžio iki 16 

mėnesių amžiaus; 
• nesuformuluoja prasmingos dvie-

jų žodžių frazės iki 24 mėnesių amžiaus; 
• liaujasi kalbėjęs ir bendravęs bet 

kokiame amžiuje.
Įtarus įvairiapusį raidos sutrikimą 

arba autizmą, atliekama vaiko raidos 

Ankstyvojo amžiaus vaikų, 
turinčių autizmo sutrikimą, 
reabilitacĳa
Nuoširdžiai dėkojame Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko 
raidos centro specialistams, pažadėjusiems ir šiais, 2005 metais, tęsti 
mūsų bendradarbiavimą: teikti naujausią informacĳą, dalytis savo 
žiniomis ir įžvalgomis. O jūs, mieli skaitytojai, nepraleiskite progos 
klausti to, kas aktualiausia jums ir jūsų vaikams.
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Struktūruoto mokymo tikslas – padėti 
vaikams, turintiems autizmo sutrikimą, 
tapti savarankiškesniais, išsiugdyti kas-
dienio gyvenimo įgūdžius, sumažinti ne-
rimą, įtampą, elgesio sutrikimus, pajusti 
gyvenimo džiaugsmą ir prasmę. Kartu 
yra taikoma ir elgesio terapĳa. Nuoseklūs, 
aiškūs, pastovūs reikalavimai suteikia 
šiems vaikams didesnio pasitikėjimo, su-
gebėjimo suvokti tėvų poreikius ir norus. 
Geras elgesys yra skatinamas, o problema-
tiško padedama atsisakyti. 

Formuojant vaiko autisto elgesį, 
labai svarbu:

• naudoti aiškią mokymo strategĳą, 
t.y. instrukcĳos turi būti aiškios, tinkamos 
ir suprantamos vaikui; 

• skatinti vaiką žaisti su kitais žmo-
nėmis, darant tai atkakliai ir atsargiai, 
motyvuojant vaiką žaidimui;

• palaikyti tinkamą drausmę;
• sukurti vaiko amžiui pritaikytas 

taisykles;
• stebėti ir bandyti suprasti vaiko 

elgesį, sudominti jį siūloma veikla;
• vaikui paprašius, padėti atlikti už-

duotį, stebėti vaiko poreikius;
• atsakyti į vaiko poreikius;
• stebėti, kaip vaikas įsitraukia į žai-

dimą su kitais asmenimis;
• užbėgti už akių neigiamam vaiko 

elgesiui.
Grupinių užsiėmimų metu vaikai, 

turintys autizmo sutrikimą, mokosi būti 
kartu, bendrauti, pritaikyti savo elgesį 
prie besikeičiančių aplinkybių. Žinoma, 
pirmieji grupiniai užsiėmimai šiems vai-
kams dažnai būna pakankamai sunkūs, 

nes jiems nelengva priimti kitų asmenų 
buvimą, bendras žaidimo taisykles. Ta-
čiau išmokti bendrauti, būti kolektyve 
labai svarbu tolesnio mokymosi sėkmei. 

Dalis vaikų autistų yra nerangūs, jų ju-
desiai nekoordinuoti, netikslūs. Todėl jie 
dažnai krenta, jiems sunku atlikti tikslius 
judesius. Visa tai susĳę su pusiausvyros ir 
koordinacĳos problemomis bei jutiminio 
suvokimo sutrikimais. Šie vaikai nemėgs-
ta judėti, bĳo nestabilių paviršių. Daugelis 
jų nemėgsta keisti padėties, jiems nepatin-
ka gulėti ant pilvo, atlikti greitų judesių ir 
pan. Judesių koordinacĳą, pusiausvyrą pa-
deda gerinti kineziterapĳos užsiėmimai, 
kurių metu atliekami specialūs judesių 
lavinimo, pusiausvyros ir koordinacĳos 
gerinimo pratimai, taikomas sensomoto-
rinis stimuliavimas. 

Atėjus laikui, vaikai autistai turėtų 
pradėti lankyti ugdymo įstaigą. Specia-
listų komanda, ištyrusi konkretų vaiką ir 
sudariusi reabilitacĳos planą, padės nu-
spręsti, kokią ugdymo įstaigą pasirinkti. 
O jei autizmas ar autizmo spektro raidos 
sutrikimas negydomas, neįgyjama pakan-
kamai socialinių įgūdžių, neišmokstama 
kalbėti ir deramai elgtis. Tik labai nedide-
lė dalis vaikų, turinčių autizmo sutrikimą, 
visiškai atsistato be jokio gydymo. Tačiau 
esama įvairių efektyvios pagalbos būdų, 
kurių poveikis vaikams būna skirtingas: 
tas pats metodas vienam vaikui gali lemti 
didelį pagerėjimą, o kitam – beveik jokio. 
Nėra tokio gydymo metodo, kuris padėtų 
visiems autistams. Tačiau priešingai nei 
buvo tvirtinama iki šiol, autizmas gali bū-
ti sėkmingai gydomas. Vaikai autistai gali 
vystytis ir tobulėti! Svarbu kuo anksčiau 
pradėti teikti efektyvią pagalbą, gydyti 
ir ugdyti. Tuomet, nors šių vaikų raida ir 
bus kiek lėtesnė, bet jie tikrai galės gyventi 
laimingą ir vaisingą gyvenimą.

Mitai apie autizmą
• priešingai nei manoma, daugelis 

vaikų autistų gali užmegzti akių kon-
taktą, rodyti pasitenkinimą, šypsotis 
ir juoktis, t.y. jiems prieinamas visas 
spektras emocĳų. Kaip ir kiti vaikai, į 
aplinką autistai reaguoja ir teigiamu, ir 
neigiamu būdu;

• vaikai autistai gali išmokti kalbė-
ti arba sėkmingai naudotis alternatyvio-
mis kalbos ir komunikacĳos formomis; 

• vaikai iš autizmo „neišauga“, bet 
laikui bėgant ir taikant reabilitacĳą autiz-
mo požymių mažėja;

• visi vaikai autistai yra panašūs. 
Netiesa. Kiekvienas vaikas, turintis 
autizmo sutrikimą, vystosi ir elgiasi  
labai skirtingai.

Laima Mikulėnaitė 
RUL VRC Ankstyvosios reabilitacĳos 

skyriaus vedėja

sutrikimo diagnostika. Stebimas vaiko 
žaidimas, bendravimas, prisitaikymas 
prie aplinkos, atliekami specialūs testai, 
išsiaiškinami vaiko ypatumai ir gebėjimas 
priimti informacĳą per jutimus. 

Vaikai autistai turi jutimų suvokimo 
problemų, todėl jų elgesio ypatumai ir 
keistumai yra susĳę su regos, klausos, 
skonio, lietimo, uoslės, pusiausvyros ir ki-
tų sistemų bendrosios veiklos sutrikimu. 
Nustačius jutimų integracĳos sutrikimus, 
taikoma sensorinė dieta, t.y. patariama, 
kokių dirgiklių vengti. Jei trūksta stimulia-
cĳos, skatinama jos gauti daugiau. Papras-
tai vaikai autistai labai mėgsta vandenį, 
todėl sensorinis stimuliavimas, susĳęs 
su vandeniu, suteikia jiems ne tik daug 
jutiminės informacĳos bet ir teigiamų emo-
cĳų. Mes pradėjome taikyti vandens tera-
pĳą, kurios metu vaikai autistai gauna ir 
kitų jutiminių dirgiklių: kvapų, muzikos, 
įvairių šviesų ir kt. Jie lanko sensorinio sti-
muliavimo grupes, kur mokosi bendrauti, 
judėti, gauna jutiminių stimulų. 

Didžiausia vaikų autistų proble-
ma  –  bendravimo ir kalbos raidos sutri-
kimai. Šie vaikai geriau įsisavina regimąją 
informacĳą, todėl dirbant su jais patartina 
naudoti daugiau vaizdinės medžiagos. 
RUL VRC taikoma speciali mokymo 
programa, kuri yra labai populiari JAV. 
Vaikai autistai čia mokomi kalbėti ir 
bendrauti naudojant paveikslėlius, pade-
dančius jiems suprasti dienos struktūrą, 
sužinoti, kas bus veikiama dabar ir vėliau, 
išreikšti savo norus ir pan. Be to, taikomas 
ir struktūruotas mokymas, t.y. specialiai 
organizuotas mokymas, pagrįstas elgesio 
terapĳos metodais. 

Skaitykite šio straipsnio autorės 
Laimos Mikulėnaitės ir jos kolegės Ra-
sos Ulevičiūtės knygelę „Ankstyvojo 
amžiaus vaikų autizmas“. Ši knygelė 
papildys „Vilties“ bendrĳos leidžiamą 
švietėjišką leidinių ciklą apie dažniau-
siai pasitaikančius raidos sutrikimus. 

Atsivertę šią knygelę, ir tėvai, 
ir specialistai atras daug naudingos 
informacĳos apie autizmo spektro su-
trikimus, geriau suvoks vaikų autistų 
elgesio ypatumus ir išmoks jiems veiks-
mingai padėti. Juk susidūrus su nega-
lia, seniai laikas vadovautis ne mitais, 
bet objektyviomis žiniomis.

Dėkojame Atviros visuomenės institutui (Budapeštas), 
parėmusiam šios knygelės išleidimą. 

Jei norite daugiau sužinoti apie autizmo sutrikimą
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Mes Jums reikalingi, 
Jūs mums – būtini

Šiandien sunku paaiškinti, kodėl nepri-
klausomybės atkūrimo aušroje taip skubotai 
pradėjome totalinę neįgaliųjų integracĳą, 
kuriai buvome visiškai nepasirengę. Šios pa-
stangos man daugiau primena politinę, bet 
ne humanistinę akcĳą, kurios tikslas – kuo 
greičiau sugriauti tai, kas primena sovietų lai-
kus. Mokytojai – dalykiškai nekompetentingi, 
metodinių priemonių – nėra, mokyklų aplin-
ka – nepritaikyta, sveikų vaikų tėvai – nepaten-
kinti, nes psichologiškai neparengti… Ar gali 
šių ir kitų prielaidų stygių kompensuoti vienas 
mokyklos logopedas/socialinis ar specialusis 
pedagogas? 

Deja, vietoje atsakymo tenka pateikti dar 
daugiau klausimų, kuriuos nenoromis kelia 
tokia „buldozerinė“ neįgaliųjų integracĳa. 
Taigi ar gali: 

• mokytojas nuoširdžiai siekti integraci-
jos, t.y. klasėje turėti keletą specialiųjų poreikių 
mokinių, jeigu greta nėra asistento ar specialio-
jo pedagogo?

• šių dienų moksleiviai, siekiantys 
pačių aukščiausių vertinimo balų (kurie yra 
vienintelis kriterĳus stojant į aukštąją mokyk-
lą), žavėtis kartu besimokančiais neįgaliaisiais, 
kai dalyko mokytojas priverstas pastariesiems 
nuolat skirti „papildomo laiko“?

• moksleivių tėvai (dėl jau minėtų prie-
žasčių) palankiai žvelgti į dabar vykdomą 
neįgaliųjų integracĳą?

Sutikime, daug problemų, lydinčių in-
kliuzĳos (mokymosi kartu, buvimo drauge) 
procesą, išspręstų klasėje esantis mokytojo asis-
tentas/specialusis pedagogas, šalinantis sėk-
mingos integracĳos trukdžius. Suprantama, 
banalu klausti, kodėl vykdydami neįgaliųjų 
integracĳą klasėse neturime mokytojo asisten-
to, kurio svarba ir reikšme, manyčiau, niekas 
neabejoja. Ir vis dėlto pabandykime eliminuoti 
tą priežastį – finansinių išteklių stygių – ir pa-
ieškokime kitų.

Pradėkime nuo esamos teisinės bazės. 
Pvz., naujai priimto Švietimo įstatymo, nes jo 
5 straipsnis į pirmąją vietą iškelia lygių gali-
mybių principą, kuris „kiekvienam asmeniui 
<…> laiduoja švietimo prieinamumą“. Taigi 
jis taikytinas ir specialiųjų poreikių piliečiui. 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 
skyriuje teigiama: „neįgalusis vaikas turi ly-

gias teises su sveikais vaikais aktyviai gyventi, 
vystytis, įgyti išsimokslinimą, atitinkantį jo 
fizines, protines galias ir pageidavimus, dirbti 
jam tinkamą darbą, dalyvauti kūrybinėje ir vi-
suomeninėje veikloje“. Netrukdysiu brangaus 
laiko, toliau cituodamas reikšmingus doku-
mentus (tarp jų ir Jungtinių Tautų Vaiko teisių 
konvencĳą, kurios 23 straipsnio dvasią atitinka 
minėti Lietuvos juridiniai dokumentai). Kodėl 
šios įstatymų nuostatos, kurių vykdymas yra 
nediskutuotinai privalomas, tapo tuščiomis 
deklaracĳomis?

Manyčiau, ne vien dėl mūsų šalies mate-
rialinės būklės. Todėl reikėtų pagalvoti apie 
kitas, gal net paradoksalias priežastis. Būtent 
šioje situacĳoje įžvelgiu vieną rezervą, kuris, 
drįstu manyti, šiandien dar visai menkai pa-
naudojamas. Tai – neįgaliųjų tėvai ir organiza-
cĳos (sąjungos, centrai ir pan.), atstovaujančios 
specialiųjų poreikių asmenims. Pavadinkime 
juos specialiųjų poreikių subjektais (SPS). Tebū-
nie man atleista, bet norėčiau teigti, jog būtent 
SPS šių dienų sociokultūrinėje erdvėje stokoja 
principinio aktyvumo. Pvz., susidaro įspūdis, 
kad tėvai vis dar jaučia kaltę, jog jų šeimoje 
gimė neįgalus vaikas (o tai visiškai nepagrįsta 
„moralinė kupra“, kurią reikėtų kuo greičiau 
nusimesti…). Atrodo, kad SPS nenori gadinti 
santykių su vietos valdžios institucĳomis ar 
vis dar ieško „sovietinio „blato“ atitinkamų 
įstaigų koridoriuose“.

Išsakydamas šį priekaištą specialiai netei-
kiu išimčių, t.y. nenurodau institucĳų, kurios 
aktyviau gina savo globotinių interesus. Netei-
kiu todėl, kad šalyje dar neteko girdėti atvejo, 
jog N šeima ar M asociacĳa oficialiai pateikė 
teisinį ieškinį X savivaldybei už tai, kad ši ne-
vykdo Lietuvos Respublikos įsipareigojimų 
Europai, pasauliui, humanizmui. Todėl, ma-
nau, sutiksite – šie „neįgalieji“ jau seniai būtų 
paskandinę Lietuvą Strasbūro teismuose…

Šią problemą keliu ne vien tik gindamas 
specialiųjų poreikių asmenų teises. Panaudo-
jus metaforą, galima būtų pasakyti: kaip sėk-
mingam paukščio skrydžiui reikalingi du spar-
nai, taip ir sėkmingam neįgaliųjų inkliuzĳos 
procesui būtinos dvi darniai veikiančios jėgos. 
Todėl bent vienas principinės šių dviejų vekto-
rių sąveikos pavyzdys būtų labai pamokantis 
(ir, tikiu, ne vien Lietuvos valdininkams). Prisi-

minkime reguliariai LNK televizĳos transliuo-
jamą laidą „Teismas“ (joje rimtai nagrinėjamos 
neretai anekdotiškos bylos: „draugė paviliojo 
mano sugyventinį“; „sugėrovas, man užmi-
gus, pasisavino 20 Lt“ ir pan.). Noriu tikėti, 
kad sulauktume visiškai kitokio socialinio 
rezonanso, jeigu, tarkim, vieną vakarą čia būtų 
nagrinėjamas profesionalių juristų pateiktas M 
asociacĳos ieškinys savivaldybei, jog ši nesuda-
ro jos nariams lygių galimybių „aktyviai gyven-
ti, vystytis, įgyti išsimokslinimą, atitinkantį jų 
fizines, protines galias ir pageidavimus, dirbti 
tinkamą darbą, dalyvauti kūrybinėje bei visuo-
meninėje veikloje“.

Esu įsitikinęs sėkminga tokios bylos baig-
timi ieškovo naudai. Svarbu, kad šis sektinas 
pavyzdys aktyvintų ir kitus SPS… SPS veiktų 
pamokančiai teisinės bazės erdvėje, gindama 
savo teises ir primindama valdininkams jų 
pareigas, puoselėdama piliečių humanistines 
vertybes ir demokratĳos principus. 

Taigi tolesniam specialiųjų poreikių asme-
nų socializacĳos procesui aktyvinti, manyčiau, 
reikėtų:

• stiprinti SPS pasitikėjimą, t.y. gebėji-
mą teisėtai reikalauti to, kas jiems pagrįstai 
priklauso;

• sulaukti žiniasklaidos pagalbos, o iš 
tikrųjų – jos pasirengimo vykdyti savo tiesiogi-
nę ketvirtosios valdžios misĳą;

• puoselėti valdininkų pareigos jausmą, 
jų tarnystės piliečiams misĳą.

Neabejoju, kad nors ir lėtai, bet teigiama 
linkme keisis visuomenės ir pavienių institu-
cĳų požiūris į specialiųjų poreikių asmenis, jų 
problemas. Neabejoju, kad anksčiau ar vėliau 
(gal ir minėtos šoko terapĳos poveikyje?) Vy-
riausybė ir Seimas suras gerokai daugiau lėšų 
specialiųjų programų finansavimui. Ir tuomet 
paaiškės, kad... visiškai neturime pedagogų, 
kurie galėtų profesionaliai bei dalykiškai są-
veikauti su ypatingais mokiniais. Turiu galvoje 
ne tik mokytojus tiesiogine šio žodžio prasme 
(pvz.: fizikus, muzikus), bet ir inžinierius, 
verslininkus, dvasininkus, žemdirbius, va-
dybininkus, medikus... Taigi kalbu apie visų 
profesĳų darbuotojus, kuriems neišvengiamai 
tenka sąveikauti su specialiųjų poreikių asme-
nimis. Kitaip tariant, jau šiandien ypač aktualu 
susirūpinti studentĳos – būsimų inteligentų 
arba tautos kultūros branduolio atitinkamos 
kompetencĳos puoselėjimu. Tai reiškia, kad 
aukštosiose mokyklose būtina diegti studĳų 
modulius (privalomus ar laisvai pasirenka-
mus), teikiančius bent minimalų kompleksą 
atitinkamų žinių bei įgūdžių ir formuojančius 
būsimo bakalauro sąveikos su specialiųjų po-
reikių asmeniu kompetencĳą.

Daug dar būtų galima vardyti pirmosios 
svarbos uždavinių, kurių neišsprendus beliks 
Lietuvą ir save vadinti „neįgalios valstybės 
neįgaliais piliečiais“. Taigi tik nuo mūsų pačių 
priklauso: ar lauksime, kol po kelerių metų 
vėl Europoje bus paskelbti eiliniai Neįgaliųjų 
metai, pareikalausiantys reklaminio pasipudra-
vimo, ar, nelaukdami valdiškų impulsų, dvasiš-
kai keisimės patys ir... keisime kitus.

Prof. Albertas Piličiauskas
Lietuvos alternatyvaus meninio ugdymo 

centro prezidentas
Tarptautinės mokslų akademĳos (ITTAS) 

akademikas
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„Dar viena gera žinia yra ta, kad kitąmet 
kartu su Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terĳa numatome visos Lietuvos neįgaliųjų 
dienos centrų lankytojams surengti kompiu-
terinio raštingumo kursus“, – žada AB „Lie-
tuvos telekomas“ generalinis direktorius 
Arūnas Šikšta. 

Nuolaidomis galės naudotis asmenys, 
turintys I ir II grupės invalidumą, visiškos 
negalės asmenys ir neįgalūs vaikai iki 16 
metų. Paraiškas dėl nuolaidų AB „Lietuvos 
telekomas” galima teikti iki š.m. liepos 1 d. 
Jos priimamos tiesiogiai, t.y. apsilankius bet 
kuriame iš klientų aptarnavimo padalinių, 
arba atsiuntus paraišką nemokamu faksu 
(8~800) 50500. Iš esamų bendrovės klientų 
paraiškos bus priimamos nemokamu telefonu 
117 (UAB „Lintel” informacinių paslaugų cen-
tras). Naujus abonentus minėtas centras tik in-
formuos apie vykdomą projektą ir galimybę 
jame dalyvauti.

Papildomą informacĳą teikia: Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerĳos Ryšių su vi-
suomene tarnybos vedėja D. Milkevičienė, tel. 
(8~5) 266 42 35; AB „Lietuvos telekomas“ ge-
neralinio direktoriaus patarėjas strateginiams 
projektams J. Ūsas, tel. (8~5) 236 75 55.

Žurnalo rengėjų informacĳa

2003 m. gruodžio 2 d., Pasaulinės neįga-
liųjų dienos išvakarėse, prasidėjo prasmingas 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerĳos bei 
AB „Lietuvos telekomas” bendradarbiavi-
mas, jau suteikęs galimybę daugiau nei 2000 
mūsų šalies neįgaliųjų pasinaudoti interneto 
ryšio lengvatomis. Praėjusių metų pabaigoje 
minėtos institucĳos susitarė ir 2005 m. pratęsti 
bendradarbiavimą neįgalių žmonių labui, to-
liau plečiant jų integracĳą į visuomenę. 

„Džiaugiuosi, kad suteikiame galimybę 
neįgaliems žmonėms ir toliau naudotis inter-
neto paslaugų lengvatomis, o tai labai svarbu, 

kadangi tai yra viena priemonių, leidžiančių 
jiems susirasti draugų, bendrauti, mokytis, 
tobulėti, keliauti ir pažinti pasaulį”, – sakė 
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilĳa 
Blinkevičiūtė.

Šiais metais neįgaliųjų laukia net 50 
proc. „Interneto“ plano mokesčio nuolaida 
ir 30 papildomų nemokamų „Atviro tako“ 
valandų. Jie galės naudotis internetu 60 
val. per mėnesį, mokėdami tik 10 Lt mėne-
sio mokestį. Be to, neįgaliesiems numatytos 
lengvatos įsirengiant paslaugą „Takas ID 3“ 
bei telefono liniją.

Juridiniai asmenys, t.y. organizacĳos, besi-
rūpinančios neįgaliųjų ugdymu ir užimtumu, 
galės nemokamai įsirengti paslaugą „DSL ta-
kas 80“ ir naudotis internetu už pusę kainos. 
Be to, minėtos organizacĳos galės nemoka-
mai įsirengti spartesnio interneto paslaugos 
„DSL takas“ „A1 plius“ planą ir visus metus 
naudotis 30 proc. abonentinio mokesčio nuo-
laida. Dar jų laukia šios nuolaidos: „Šalies 
mokėjimo planas verslui“ (4 val. per mėnesį 
nemokamų vietinių ir tarpmiestinių pokalbių 
bei 35 proc. abonentinio mokesčio nuolaida) 
ir planas „Pasaulis“ (50 proc. abonentinio mo-
kesčio nuolaida). 

Minėta tarnyba, apie kurią šiandien nori-
me jums plačiau papasakoti, turėtų sudominti 
ne tik šaukiamojo amžiaus jaunuolius, bet ir 
neįgaliųjų ugdymo įstaigų vadovus. Juk tai 
galimybė nuolat papildyti savo gretas sąmo-
ningais ir iniciatyviais pagalbininkais. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministeri-
jos Socialinio darbo ir socialinių paslaugų 
skyriui pavesta pateikti Krašto apsaugos 
ministerijai sąrašą įstaigų, kuriose šaukiamo-
jo amžiaus jaunuoliai galėtų atlikti alterna-
tyviąją krašto apsaugos tarnybą. Pirmiausia 
kreipiamasi į socialinių paslaugų įstaigas, 
pvz.: senelių ar vaikų globos namus ir pan. 
Didžiausias dėmesys skiriamas apskrities 
įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms. Minėtų 
įstaigų vadovai informuoja Socialinės apsau-
gos ir darbo ministeriją apie alternatyviosios 
tarnybos galimybes. Dienos centrai, kuriuos 
lanko raidos sutrikimų turintys žmonės, irgi 

galėtų būti įtraukti į šį sąrašą, tačiau turi dėl 
to kreiptis į vietos savivaldybes. 

Alternatyviosios krašto apsaugos tarny-
bos atlikimą reglamentuoja 1996 m. spalio 
22 d. Lietuvos Respublikos Karo prievolės 
įstatymas. Pagal šį įstatymą, alternatyvioji 
krašto apsaugos tarnyba yra būtinajai karo 
tarnybai alternatyvi privalomoji krašto ap-
saugos pagalbinė tarnyba tiems jaunuoliams, 
kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų 
negali tarnauti su ginklu rankose. 

Asmenys, raštu pareiškę apie savo ap-
sisprendimą naujokų šaukimo komisijai 
pagal gyvenamąją vietą, yra atleidžiami nuo 
būtinosios karo tarnybos. O alternatyviosios 
krašto apsaugos tarnybos atlikimo vietą ir iš-
vykimo į tarnybą laiką jiems nustato krašto 
apsaugos ministras kariuomenės vado teiki-
mu. Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba 
trunka ilgiau negu būtinoji karo tarnyba, t.y. 
18 mėnesių. Ją atlikti gali būti šaukiami pilie-
čiai nuo 19 iki 27 metų.

Pagal LR karo prievolės įstatymo 20 str. 
2 dalį, vyriausybės sprendimu alternatyvioji 
krašto apsaugos tarnyba, kaip civilinio pobū-
džio visuomenei naudingas darbas, gali būti 
atliekama kitose valstybės institucĳose. Šiuo 
atveju jos atlikimo tvarką ir prievolininkų ma-
terialinį aprūpinimą nustato vyriausybė. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad minėto 
įstatymo 2 dalis dar neįsigaliojo, nes nėra pa-
rengta atitinkamų poįstatyminių aktų, kurie 
reglamentuotų šios tvarkos įgyvendinimą. 

Be to, dar nenumatyti ir materialinio aprūpini-
mo šaltiniai. Šiam klausimui spręsti buvo su-
daryta darbo grupė, vadovaujama Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerĳos sekretoriaus 
Rimanto Kairelio. Kaip pavyko sužinoti Lie-
tuvos Respublikos Krašto apsaugos ministe-
rĳoje, artimiausiu metu bus sugrįžta prie šio 
klausimo svarstymo. 

Prašymą atlikti alternatyviąją tarnybą 
nagrinėja specialiai sudaryta komisĳa, į kurią 
įeina Švietimo ir mokslo ministerĳos, nevy-
riausybinių organizacĳų atstovai ir kunigas. 
Šioje komisĳoje nėra kariškių. Asmuo, patei-
kęs prašymą, turi jį motyvuoti. Jeigu prašy-
mas patenkinamas, pilietis yra siunčiamas at-
likti alternatyviąją tarnybą ligoninėse, senelių 
ar slaugos namuose. Šių įstaigų sąrašą nusta-
to Socialinės apsaugos ir darbo ministerĳa, ku-
ri kas ketvirtį informuoja apie šiose įstaigose 
esančias laisvas vietas. Dažniausiai tai būna 
nesudėtingas darbas, atitinkantis alternaty-
viąją krašto apsaugos tarnybą pasirinkusių 
piliečių kvalifikacĳą, pvz.: sanitaro, socialinio 
darbuotojo padėjėjo ir kitos pareigos. 

Piliečiai, atliekantys alternatyviąją kraš-
to apsaugos tarnybą, gyvena ne namuose, 
o kareivinėse, esančiose arčiausiai alterna-
tyviosios tarnybos atlikimo vietos. Jie vilki 
kareivišką uniformą ir privalo paklusti krašto 
apsaugos tarnybos bei drausmės statutams.

Margiris Karvelis
„Vilties“ bendrĳos teisininkas 

Vilniaus vaikų mokymo centre „Viltis“

„Papildomos“ rankos visada reikalingos

Internetas neįgaliesiems

Alternatyvioji krašto apsaugos tarnyba
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Laukdami gražių, paslaptimi apgaub-
tų švenčių, kurios būna tik kartą per 
metus, mes su jaunuoliais sumanėme 
piešiniais pradžiuginti visus geros valios 
žmones. Dairydamiesi Kalėdų Senelio, 
širdimi jausdami Kalėdinės nuotaikos 
dvasią ir viltį, su užsidegimu piešėme 
„Stebuklų medį“. Ne tiek apdovanojimų 
tikėjomės, kiek norėjome pasidalyti su 
žurnalo skaitytojais ir Kalėdinio atviruko 
konkurso rengėjais stebuklo nuojauta ir 
laukimu. O atsitiko taip, kad mūsų atviru-
kas „Stebuklų medis“ pasklido po pasau-
lį, nešdamas šilumą ir gėrį, kurio sklidinos 
mūsų širdys.

Vilkaviškio rajono profesinės 
reabilitacĳos padalinio bendruomenė

Žadinti protus ir širdis
Kai Raimondos Gurbauskaitės ir Hilarijaus Šapokos piešinukai buvo panaudoti „Vilties“ bendrijos 
šventiniams atvirukams, džiaugėsi ne tik jie patys, bet ir jų lankomų ugdymo įstaigų bendruomenės. 
O jų mokytojai panoro papasakoti, kaip vyksta stebuklingas kūrybinis procesas, žadinantis 
jaunuolių širdis ir protus.

Mūsų mokyklėlės siela

Kaip nesidžiaugti, nešokinėti iš 
laimės, kad esi pastebėta, pripažinta ir 
apdovanota, kad tavo darbelis džiugina 
bei šildo įvairiuose pasaulio kampeliuose 
gyvenančius žmones. Be galo saldus ir žo-
džiais nenusakomas jausmas, tuo labiau, 
kad nė negali jų ištarti, nes Dievas nesu-
teikė tau tokios dovanos... Taip vieną va-
sario rytą jautėsi Raimonda, kai ją ir mūsų 
mokyklėlę pasiekė žinia, kad Raimondos 
piešinys „Senis besmegenis“ nugalėjo kon-
kurse ir virto tikru šv. Kalėdų atviruku.

Raimonda – kaimo vaikas. Anksty-
vojoje vaikystėje persirgtos ligos pasek-
mė – kompleksinė negalė. Gyvenimas 
nelepino. Aplinkinių nesuprasta, kaimo 
vaikų dažnai pajuokiama ir užgaulioja-
ma, mergaitė augo baugšti, nedrąsi, ne-
pasitikinti savimi. Tik Kuršėnų „Vilties“ 
pirmininkės V. Norvaišienės, Pavenčių 
vidurinės mokyklos direktorės pavaduo-
tojos specialiajam ugdymui G. Vaitkienės 
ir Kuršėnų kaimiškosios seniūnĳos dar-
buotojų pastangomis Raimonda prieš pen-
kerius metus pravėrė mūsų mokyklėlės 
duris ir tapo 1-osios lavinamosios klasės 
moksleive.

Pradžia buvo labai sunki. Mergaitė ne-
turėjo paprasčiausių įgūdžių: nenulaikė 
valgymo įrankių, nemokėjo jais naudotis. 
Nežinojo, kas yra žaislai, piešimo priemo-

Raimonda

nės. Bĳojo balto popieriaus lapo. Tik po 
pusmečio išdrįso paimti į rankas flomas-
terį, teptuką... 

O šiandien Raimonda – mūsų mokyk-
lėlės siela. Be jos skardaus juoko, šmaikš-
čių poelgių mokyklėlė tarsi ištuštėja. Kla-
sėje ji pirmoji pagalbininkė, nes, kitaip nei 
dar sunkesnę negalę turintys draugai, gali 
pati vaikščioti, nesutrikusi ir jos rankų mo-
torika. Nuostabūs Raimondos piešiniai. 
Stebina ryškios, šviesios spalvos, kompo-
zicĳos iš gamtinės medžiagos, erdvinės 
konstrukcĳos, koliažai... Kartais iš jos 
sukurtų darbelių ir man yra ko pasimo-
kyti. Tikiuosi, kad pirmasis Raimondos 
laimėjimas tikrai nebus paskutinis. Labai 
svarbu laiku pastebėti žmogų, paskatinti 
ir pakylėti. Sėkmės visiems konkurso da-
lyviams. Prasmingų sumanymų ir gražių 
darbų.

Erika Žilinskienė
Raimondos mokytoja

Lapok, stebuklų medi! 

Į Vilkaviškio rajono sutrikusio inte-
lekto jaunuolių profesinės reabilitacĳos 
padalinį kasdien susirenka 18 neįgalių 
jaunuolių. Čia kiekvienas jų ugdomas, at-
sižvelgiant į polinkius ir norus. Menas yra 
universali bendravimo priemonė, pade-
danti atsiskleisti asmenybei. Juk žmonių, 
turinčių intelekto trūkumų ir bendravimo 
sunkumų, jausmai nėra sutrikę, tad me-
ninė saviraiška padeda jiems atsiskleisti, 
perteikti savo nuotaikas bei mintis. 

Kūryba yra asmenybės pripažinimo 
ir vidinio bei išorinio bendravimo pa-
grindas. Neįgaliojo atsiskleidimas per 
kūrybą tampa reikšmingu jo integracĳos 
elementu. Ypač svarbu, kad į šią veiklą 
gali sėkmingai įsĳungti visi jaunuoliai, vie-
na vertus, įdėdami labai daug pastangų ir 
meilės, kita vertus, siekdami aplinkinių 
įvertinimo. Juk jiems reikia ne užuojautos, 
bet pripažinimo ir supratimo.

Hilarĳaus „Stebuklų medis“
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Neįgaliųjų dienos užimtumo centro 
„Klaipėdos lakštutė“ atidarymas Klaipė-
dos mieste – tai didelė šventė geram 
pusšimčiui klaipėdiečių, turinčių proto 
negalę, ir jų šeimos nariams, ir pedago-
gams. Š.m. vasario 18 d. naujojo centro 
atidarymo iškilmėse dalyvavo ir kartu 
su miesto meru Rimantu Taraškevičiumi 
juostelę perkirpo Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Vilĳa Blinkevičiūtė. 
Centro patalpas pašventino Telšių vys-
kupas, Jo Ekscelencĳa Jonas Boruta. Ne-
įgaliesiems pritaikytu pastatu džiaugėsi 
Klaipėdos miesto savivaldybės administ-
racĳos bei socialinių įstaigų darbuotojai, 

Pagaliau mes savo namuose! Čia 
mums gera ir jauku. Tuojau po šv. Kalė-
dų, dar kupini šventinio susikaupimo ir 
džiaugsmo, atšventėme įkurtuves. Šven-
tės dieną mūsų viešoji įstaiga „Vilties 
spindulėlis“ sušvito visomis vaivorykštės 
spalvomis nuo susirinkusiųjų skleidžia-
mos šilumos ir smagaus jaudulio.

Garbūs svečiai buvo kupini geranoriš-
kumo. Juk jie visokeriopai prisidėjo prie 
to, kad Šalčininkuose būtų įkurta tokia 
puiki ugdymo įstaiga. Tai ir Šalčininkų 
rajono meras L. Talmontas, ir vietos sa-
vivaldybės administracĳos direktorius 
B. Daškevičius, kuris yra vienas mūsų 
įstaigos steigėjų, ir pastatą rekonstravu-

sios bei neįgaliųjų reikmėms pritaikiusios 
statybinės organizacĳos vadovai, ir mūsų 
draugai iš Lenkĳos Chočo bei Lomžos 
miestų. Visų svečių ir norėdamas neišvar-
dysi. Tačiau dar vieną visada laukiamą 
viešnią vis dėlto norėtųsi paminėti – tai 
gerbiama D. Migaliova, be kurios morali-
nio palaikymo nebūtume taip sėkmingai 
įveikę visų kliūčių ir sunkumų.

Atidarymo šventės metu džiūgavo 
vaikai, dėkingai šypsojosi mamos, kurių 
širdis šildė tikra viltis. Juk nė nesitiki, 
kad mums pagaliau pavyko pasiekti savo 
tikslą – sukurti namus savo vaikams. Nuo 
2004 m. spalio „Vilties“ spindulėlį“ lanko 
15 specialiųjų poreikių asmenų, kurie mū-

sų dideliam džiaugsmui auga, vystosi ir 
tobulėja. Tikimės, kad lankytojų skaičius 
dar padidės, nes gavome lėšų padengti 
transporto išlaidas. Taigi netrukus subur-
sime po savo svetingu stogu neįgaliuosius 
iš viso Šalčininkų rajono.

VšĮ „Vilties spindulėlis“ administracĳa

Lietuvoje jau veikiančių dienos centrų 
atstovai, nevyriausybinių organizacĳų 
vadovai, kolegos, centro lankytojai bei 
jų tėvai.

Iki šiol įstaiga kraustėsi iš vienų pa-
talpų į kitas: trejus metus glaudėsi Klai-
pėdos 2-ojoje internatinėje mokykloje, 
vėliau nuomojo patalpas iš bendrovės 
„Regseda“. Tad labai džiugu, kad erd-
vios ir neįgaliųjų poreikiams pritaikytos 
patalpos pagaliau pakvietė juos imtis 
pačios įvairiausios veiklos: pinti ir siūti, 
piešti ir meistrauti, lavinti kompiuterinio 
raštingumo įgūdžius, o svarbiausia – ben-
drauti ir žengti koja kojon su gyvenimu. 

„Klaipėdos lakštutėje“ susibūrė stipri 
socialinių darbuotojų komanda, suge-
banti profesionaliai dirbti ir sudominti 
jaunuolius. Kiekvieną vasarą sėkmingai 
vykdome Smiltynės švarinimo projektą 
„Pažink save ir pasaulį“, skatiname ne-
įgalius jaunuolius pažinti etninę savojo 
krašto kultūrą, dalyvaujant projekte „Iš 
Mažosios Lietuvos skrynios“. Neįgaliųjų 
rankdarbių paroda visą vasarą puošė Pa-
langos Botanikos parką, Klaipėdos mies-
to savivaldybę, Jūros šventę ir, žinoma, 
dabar džiugina akį mūsų naujuosiuose 
namuose Lakštučių gatvėje.

Iš viso patalpų rekonstrukcĳos 
darbai, kurie buvo pradėti 2003 m., 
kainavo daugiau nei 1,5 milĳono litų. 
Dalį lėšų – 287 000 Lt – skyrė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerĳa. Dar apie 
228 000 Lt – Klaipėdos miesto savival-
dybė. Pastato rekonstrukcĳos techninį 
projektą parengė UAB „Pilis“ vadovė 
Ramunė Staševičiūtė. Projektą įgyven-
dino UAB „Valmėja“ (direktorius Petras 
Šalvys). Techninę priežiūrą atliko Klai-
pėdos miesto savivaldybės Statybos ir 
infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. spe-
cialistė Irena Linkauskienė.

Centro atidarymo iškilmėse ministrė 
V. Blinkevičiūtė teigė, kad jai tokiomis aki-
mirkomis gera būti ministre. O mums, so-
cialiniams darbuotojams, belieka pridurti, 
kad gera dirbti naujajame centre ir matyti 
laimingus jaunuolių veidus.

Danutė Daukantienė
Neįgaliųjų dienos užimtumo centro 

„Klaipėdos lakštutė“ direktorė 
Mes naujose patalpose

Direktorė A. Kislovska ir garbingi svečiai

Namai namučiai

„Klaipėdos lakštutė“
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Diagnozės sukeltos abejonės
Nėštumo diagnostika buvo tokia: mūsų 

kūdikis turi Dauno sindromą. Ką daryti? Me-
dikai su mumis kalbėjo dviprasmiškai: ir apie 
jo priėmimą, ir apie sunaikinimą. Tik nė vienas 
neprabilo apie įvaikinimą, t.y. leidimą gyventi, 
patikint kūdikį tiems, kurie jį priimtų platesnė-
mis nei mūsų širdimis.

Mano vyras galvojo apie abortą, o aš – apie 
susitaikymą su lemtimi. Negalėjau įsivaizduo-
ti, kaip galėčiau pasmerkti mirčiai savo kūdikį 
vien todėl, kad jis bus kitoks. Jeigu jam neatsi-
rastų vietos pas mus, reikėtų ryžtis jį patikėti 
kam nors kitam. Tačiau savo nėštumą pradėjau 
vertinti kitaip nei besilaukdama vyresniųjų vai-
kų. Nešiojau savyje nebe kūdikį, bet pavojų, 
nežinomybę. 

Susitikinėjau su socialiniais darbuotojais, 
kurie paaiškino, ką turėčiau daryti, jei nuspręs-
čiau atsisakyti kūdikio. Be to, bendravome su 
šeimomis, auginančiomis vaikus, turinčius 
Dauno sindromą. Šių tėvų atvirumas, jų jaus-
mai mums daug davė.

Gyvenimas stipresnis už viską
Ateitis darėsi vis tikroviškesnė, mano 

pilvas – vis didesnis, kūdikis – vis tvirtesnis. 
Mūsų vyresnieji vaikai (dešimties ir aštuone-
rių metų) vis labiau stebėjosi, kad visai nesikal-
bame su jais apie šį nėštumą. Kad kuo daugiau 
sužinotume, buvo atlikti patys pažangiausi 
medicininiai tyrimai. O gal kūdikis turi širdies, 
žarnyno, kepenų, skrandžio anomalĳų? Ekra-
ne šis kūdikis atrodydavo kas kartą didesnis, 
jo širdelė plakė. Gyvenimas tęsėsi.

Mums reikėjo priimti sprendimą, nes nešio-
ti šį kūdikį man buvo labai sunku. Padedami 
dviejų psichologų, mudu su vyru išmokome 
įsiklausyti į kitų kančią; gerbti mūsų pačių nuo-
monių skirtumus, kad galėtume kartu priimti 
bendrą sprendimą, kad vėliau nepriekaištautu-
me vienas kitam dėl netinkamo pasirinkimo. 
Kartu mes ėjome link šio kūdikio, vėrėme jam 
savo širdis, kol nusprendėme jį išsaugoti. Da-
bar reikėjo pasirengti priimti jį taip pat, kaip 
mūsų vyresniuosius vaikus. Tuo metu iškilo 
poreikis sužinoti, ar tai bus mergaitė, ar ber-
niukas. Buvau įsitikinusi, kad gims mergaitė. 
Iš tiesų medikai patvirtino, kad laukiuosi mer-
gaitės. Turėjau padaryti viską, kad išmokčiau 
ją pamilti. Tarpusavio ryšiui užmegzti buvo 
likę keturi mėnesiai.

Dviprasmiška padėtis
Iš anksto sužinoję savo kūdikio diagnozę, 

mes labai daug iškentėjome; ji iškėlė mums 
begalę klausimų. Kūdikio gimimo dieną jį bū-
tume priėmę kaip savą. Tuo tarpu nėštumo me-
tu daugelį valandų šalia mūsų Alixės pleveno 
mirtis; ištisas savaites mane griaužė nerimas. 
Abejonės dėl mūsų pačių sugebėjimo pamilti 
ir mylėti ateinantį į pasaulį kūdikį dieną naktį 

kai šis nėštumas buvo ne nėštumas. Laukiantis 
vyresniųjų vaikų, man patiko nešioti savyje 
gyvenimą nuo pat pirmųjų jo akimirkų ir 
jausti judantį savo kūdikį. Tai buvo nenusa-
koma laimė. O Alixė sukėlė manyje didžiulio 
nusivylimo jausmą. Daugeliu požiūrių savyje 
nešiojau ne gyvybę, bet neįgalumą ir jo palydo-
vę – baimę. Aukštos kvalifikacĳos medicininis 
aptarnavimas netenka jokios prasmės, jei jis 
neteikia vilties.

Šiandien Alixei šešiolika mėnesių. Ji lei-
džiasi prižiūrima tik močiutės ir manęs. Ji įsi-
kabinusi į mane taip, tarsi norėtų susigrąžinti 
laiką, kurį iš jos buvau atėmusi.

Greta mūsų buvo žmonės, kurie dalĳosi 
jos laukimu ir mūsų skausmu. Jų buvimas 
šalia, parama, pagarba mūsų priimtam spren-
dimui, koks jis bebūtų buvęs, jų nuolatinės mal-
dos prisidėjo prie to, kad šiandien namuose 
mes esame penkiese. Tepadeda mums Dievas!

Iš „Ombres et Lumière“ 
vertė Jūratė Terleckaitė

Šeima pasirinkimo akivaizdoje: 
išsaugoti, išnešioti, pamilti kūdikį ar... 

lydėjo ištisus šešis mėnesius. Patikliai mel-
dėmės Mergelei Marĳai, kuri, be abejonės, 
stiprino mus savo gailestingumu. Išgyvenome 
siaubingų akimirkų. Vyresnieji vaikai taip pat 
daug iškentėjo, nes aš nebebuvau savimi. Be 
jokios abejonės, mūsų mažajam Markui persi-
davė mano nekontroliuojamas nerimas ir tuo 
visiškai paaiškinama jo nemiga.

Manau, kad tik tie tėvai, kurie iš anksto 
nusprendė priimti kiekvieną jiems dova-
nojamą kūdikį, gali pasinaudoti nėštumo 
diagnostikos teikiama galimybe papildomai 
pasirengti priimti kitoniškumą. Man asmeniš-

Nuolatinė mūsų žurnalo talkininkė Inesa Vaitkūnaitė ir vėl skatina mus ne tik skaityti, bet ir mąstyti, 
išgyventi, pažvelgti į savo sielos gelmes. Kokias eilutes ji išskyrė pasakojime apie trečiojo vaiko 
besilaukiančiai prancūzų šeimai tekusį išmėginimą ir kodėl? 

Pamilti ir priimti
Perskaičiusi tekstą, likau labai sujaudin-

ta, kaip turbūt ir kiekvienas jūsų. Norėjosi 
dar ir dar kartą jį skaityti, įsĳausti į tai, ką 
išgyveno šie tėvai, ir drauge rūpėjo suvokti, 
kas gi padėjo priimti sprendimą – leisti gy-
vybei gyventi. Tuo pačiu prisiminiau, kaip 
laukiausi ir gimdžiau savo sūnų. Sužinoję su 
vyru, kad laukiamės, priėmėme sprendimą, 
jog priimsime tokį vaiką, koks mums skirtas. 
Mat darbuodamiesi su neįgaliais vaikais, ben-
draudami su jų šeimomis, turėjome gražią 
patirtį, vertinome šių šeimų gyvenimą ir ma-
tėme, kad, nepaisant įtampos ir sunkumų, šie 
žmonės atskleidė mums didelę paslaptį. 

Kai laukiantis reikėjo daryti genetinį tyri-
mą, nepatenkintai gydytojai rašiau pasiaiški-
nimą, kodėl jo atsisakau, ir širdyje suvokiau, 
jutau, kad žinojimas, koks jis bebūtų, net ir 
apsisprendus gali įnešti sumaišties. Ir tada, 
kai sąrėmių kamuojama spaudžiau savo 
vyro ranką, jis tyliai paklausė, o jei gims 
„dauniukas“. Nusišypsojau ir atsakiau – dar 
geriau. Jo akyse mačiau pritarimą. Mes laukė-
me vaiko ir turėjome gerą patirtį. O tėvams, 
apie kuriuos ką tik perskaitėte, būsimo kūdi-
kio diagnozė buvo tarsi perkūnas iš giedro 
dangaus. 

Dar ir dar kartą atidžiai skaitydama teks-
tą, išskyriau eilutes, kurios galėtų paaiškinti, 
kas gi padėjo šiems tėvams apsispręsti – pa-
milti ir priimti. Tai buvo ne medikai, ne socia-
liniai darbuotojai, bet pirmiausia kiti tėvai, 
šeimos, jau auginančios tokius vaikus, ir jų 
atvirumas, jausmai. Skaitydama mūsų tėvų 
grupėje šį tekstą, klausiau tėvų, ar jie jaučia, 
kad jų misĳa – padėti jauniems tėvams pereiti 
tai, ką jie patys jau patyrė. 

Tėvams, apie kuriuos perskaitėme, 
talkino net du psichologai, taigi pasirengu-
si specialistų komanda. Ji dirbo su abiem 
tėvais, padėjo jiems išsiaiškinti tarpusavio 
santykius, kad sprendimas būtų bendras 
ir vieningas, neskaldantis šeimos, o dar la-
biau konsoliduojantis. Juk ne kartą esame 
patyrę, kad suvokta nelaimė vienĳa. Abiejų 
tėvų atvertos širdys, ne užsisklendimas, bet 
atsivėrimas, vienas kito priėmimas ir visiškas 
empatiškas supratimas, leido priimti sprendi-
mą – išsaugoti kūdikį. 

Kitas palaikymo šaltinis buvo dvasi-
nis – malda, ryšys su Kūrėju, iš kurio atei-
na būsimasis kūdikis, su Mergele Marĳa, 
ypatingai gailestingos širdies Motina, t.y. 
tais dieviškaisiais asmenimis, kurie suteikia 
visišką pasitikėjimą ir saugumą. Ir paskuti-
nė įvardyta šių tėvų atrama – tai greta buvę 
žmonės, mokėję sulaukti tėvų sprendimo ir 
jį gerbti. Štai taip paprastai šie tėvai įvardĳo 
mobiliosios komandos darbą. Komandos, 
kuri galėtų sėkmingai darbuotis ir genetikos 
centre, ir gimdymo namuose, gal net ir poli-
klinikose. 

Inesa Vaitkūnaitė 
Pal. J. Matulaičio socialinis centras
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pikti ir negailestingi. O ypač tie, kurie 
padeda mums ateiti į šį pasaulį ir gelbsti 
gyvybes.“

Po kelių dienų mudu su kūdikiu per-
kėlė į vaikų skyrių. Ten budėjusi nuostabi 
gydytoja mane nuramino, paguodė. Jau 
tą pačią dieną mano vaikas prigludo prie 
krūties, ir tikrai nebuvo viskas taip blogai, 
kaip atrodė. 

Dabar mano sūnui šeši metai. Jis netu-
ri jokios širdies ydos, kalba, lanko vaikų 
darželį, žaidžia, dainuoja ir yra nuostabus 
vaikas!

Tėveliai, jeigu jūsų šeimoje gimė vai-
kas, turintis Dauno sindromą, nepulkite į 
neviltį. Žinokite, kad nors jis ir kitoks, bet 
geresnis už daugelį – nemokantis apsime-
tinėti, veidmainiauti. Jis niekada į nieką 
neiškeis jūsų meilės.“

Rasa Butkienė
VRCM „Pušelė“ psichologė

„Mano sūnus – 
nuostabus vaikas!“

Kai rengėme pirmąją popietę, pavadin-
tą „Ne toks kaip kiti: vaiko vystymasis ir 
šiltos emocinės aplinkos kūrimas šeimo-
je“, pasitelkėme Grozanos Olujič pasaką 
„Raudonos aguonos“. Ši pasaka sužadino 
daug emocĳų; kiekviena mamytė (o ren-
ginyje dalyvavo tik mamytės) pajuto jos 
sąsają su savo šeimos gyvenimu. Todėl 
tapo lengviau dalytis savo išgyvenimais 
ir rūpesčiais, užmegzti diskusĳą. 

Šių metų vasarį vėl rinkomės į popietę 
„Negalia mūsų šeimoje: sveikų brolių ir se-
serų išgyvenimai bei jausmai“. Iš pradžių 
centro pedagogės skaitė paauglių, turinčių 
neįgalių brolių ir seserų, laiškus, kuriuose 
atsispindėjo labai prieštaringi, nerimo skli-
dini jausmai. Paskui vieno neįgalaus ber-
niuko sesutė noriai pradėjo pokalbį, į kurį 
netrukus įsitraukė ir tėveliai. Dauguma 
tėvelių atvirai dalĳosi savo išgyvenimais, 
bet labiausiai sujaudino Viliaus mamos 
Vitalĳos Turonienės pasakojimas.

„Visada atsiminsiu tą dieną, kai jis at-
ėjo į pasaulį. Girdėjau gydytojos žodžius, 
kad esu šaunuolė, kad gimdymas (nors 
ir priešlaikinis) vyksta sklandžiai. Buvau 
laiminga, nes vyras laikė už rankos ir rami-
no. Kai išgirdau savo sūnaus balsą, pagal-
vojau: „Ačiū tau, Dieve, kad mano vaikas 
gyvas.“ Buvo sekmadienis, todėl niekas tą 
dieną apie kūdikio būklę nekalbėjo. Tik 
pirmadienio rytą mane pasikvietė gydyto-
ja ir ramiai, lyg būtų klaususi, ką valgiau 
pusryčiams, pasidomėjo: „Ar žinote, kad 
jūsų vaikui įtariamas Dauno sindromas?“ 
Tesugebėjau atsakyti: „Nesupratau“. Tuo-
met ji su tokia panieka pasižiūrėjo į mane 
ir patikslino: „Tai nejaugi jūs nepastebite, 
kad kūdikio per didelė pertvara tarp akių, 
per ilgas liežuvis?“ Žinojau, kad yra toks 
genetinis apsigimimas, bet kokios turi bū-
ti akys ar liežuvis, neturėjau supratimo. 
O gydytoja ir toliau, lyg apie slogą kal-
bėtų, vardĳo, kad neišsivystęs čiulpimo 
refleksas, kad gali pasireikšti širdies ydos 
pasekmės, kad neišsivysčiusios smegenų 
ląstelės...

Jūs teisingai supratote, niekas manęs 
nenuramino, bet pasmerkė nežinomybei, 
kančiai ir nepakeliamam skausmui. Nepri-
simenu, kaip sugrįžau į palatą, ir tik po 
kelių valandų, pagulėjusi ir išsiverkusi, 
pagalvojau: „Viešpatie, nekaltinu Tavęs, 
kad mano kūdikis gimė nesveikas, bet 
kodėl Tu leidi, kad žmonės būtų tokie 

Būkime atidūs ir jautrūs vieni kitiems
Jau antri metai Tauragės vaikų reabilitacĳos centro-mokyklos „Pušelė“ kolektyvas organizuoja popietes 
neįgalių vaikų tėveliams. Šių susitikimų metu ir specialistai, ir tėveliai, ir įgalūs broliai bei seserys susėda 
ratu, sukurdami atvirumo ir pasitikėjimo erdvę. Kokias mintis ir jausmus ši erdvė sužadina? 

Išmokime 
mylėti silpnąjį 

Įsisiautėjus vėtrai, virsta medžiai. Kiek 
bus išvartų, priklauso ne tik nuo vėjo, bet 
ir nuo pačių medžių: kokios jų šaknys – iš-
siraizgiusios paviršiuje ar įsiskverbusios 
gilyn... Panašiai ir su žmonėmis. Ištikus 
negandoms, ne visi palūžta. Išlieka stiprie-
ji, kurių šaknys tvirčiausios. O ar galima 
jas užsiauginti?

Pasirodo, taip, ir tai mums padeda pa-
daryti popietės „Pušelėje“. Auklėtojoms 
skaitant neįgalių vaikų brolių ir seserų 
laiškus, ne viena mamytė braukė ašarą, 
atpažindama ir savo patirtus jausmus bei 
išgyvenimus. Nors nedrąsiai, bet viena po 
kitos prakalbusios mamos dalĳosi savo 
patirtimi, guodėsi trikdančiais prašalaičių 
žvilgsniais ir perdėtu dėmesiu. Tačiau 
jos pripažino ir tai, kad visuomenės 
požiūris į neįgalius žmones keičiasi 
į gerąją pusę. 

Iš pedagogių mes išgirdome, 
kaip svarbu neleisti neįgaliam 
vaikui užgožti sveiko bro-
liuko ar sesutės interesų ir 
pomėgių. Pasirodo, visus 
vaikus šeimoje reikia auk-
lėti pagal tą patį modelį. 
Negalima sveikam vaikui 
taikyti vienų taisyklių, o 
neįgaliajam – kitų. Jeigu 
norime, kad visuomenė žiū-
rėtų į mūsų vaikus vienodai, 

neišskirkime nei sveiko, nei neįgalaus vai-
ko. Juk viskas prasideda nuo šeimos...

Labai gilų įspūdį mums paliko ne 
pirmą dešimtmetį dirbančios su sutriku-
sios psichikos vaikais spec. pedagogės 
Stefanĳos Urbienės patarimai, kaip su 
jais elgtis: „Jeigu žmogus negali matyti, 
šalia jo esantysis yra jo akys. Jeigu turime 
šeimoje psichikos negalios vaiką, turime 
elgtis taip, kad jis paklustų mūsų proto 
balsui. Tai nėra lengva. Dažnai tenka 
griebtis visokių gudrybių ir sugalvoti, 
kaip paskatinti tokį vaiką elgtis taip, 
kaip mes pageidaujame.“ Be to, ši peda-
gogė prisiminė teisingus savo dėstytojo 
žodžius: „Lengva mylėti gražų ir gabų 
vaiką. Lengva mylėti sušukuotą ir pasi-
puošusį... Bet jums teks išmokti mylėti tą, 
kuris bus ir negražus, ir ne visada tvarkin-
gas, ir nespindintis švara...“ 

Popietė nepastebimai artėjo į pabaigą. 
Nusprendėme, kad susitinkame tikrai 
ne paskutinį kartą. Juk pasikalbėjus su 
panašaus likimo žmogumi, gyvenimas ne-
beatrodo toks niūrus. Be to, labai svarbu 
išmokti garsiai prabilti apie šeimos proble-
mas. Tada ir specialistai, dirbantys su jų 
vaikais, galės daugiau padėti.

Visų tėvelių vardu noriu padėkoti 
auklėtojoms, psichologei R. Butkienei, 
buvusiai ,,Vilties“ Tauragės padalinio 
pirmininkei E. Niparavičienei, centro 
direktorės pavaduotojai B. Žąsytienei ir 
direktorei E. Kedavičienei. Tai jų dėka 
mūsų vaikai jaučiasi saugūs ir globojami. 
Tariame nuoširdų „ačiū“ ir nekantriai lau-
kiame naujų popiečių...

Visų tėvelių vardu R. Skerniškienė
„Tauragės Vilties“ pirmininkė

Vilĳos pieš.
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paslaptis, kad mažuose miesteliuose į neįga-
liuosius žiūrima nepatikliai. Čia viskas kaip 
ant delno: kas gimė, kas mirė, ką aplankė 
laimė ar nelaimė… Kalbėjimas apie kitokius 
žmones – tai priminimas apie jų buvimą. 
Abejingumas šalia esančiam dėl to ir atsiran-
da, kad daug ko nežinome, nesuprantame ar 
nenorime suprasti.

Mokyklos salė buvo pilnutėlė. Nors rengi-
nys buvo skirtas suaugusiųjų švietimui, jame 
dalyvavo ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Į 
klausimą, kokius jausmus sukelia kitoks drau-
gas, dauguma atsakė – užuojautą. Susidūrę su 
kitokiu moksleiviu (mikčiojančiu, intelekto ar 
judėjimo negalę turinčiu), nedaugelis suka akis 
į šalį. Jei mato, kad iš jo šaipomasi, apgina, nes 
supranta, kad šis dėl negalės nekaltas.

Džiugu, kad tolerancĳos dieną mokyklos 
vestibiulyje buvo eksponuojami ne tik Daugų 
krašto tautodailininkų tapyba, rankdarbiai, 
pinti krepšiai, bet ir „Vilties “padalinio narių Li-
nutės Jarusevičiūtės, Ramūno Juonio, Dovydo 
Laukaičio, Audriaus Kryžioko ir Arūno Geluse-
vičiaus darbai. Dar džiugiau, kad tokios paro-
dos Daugų vidurinėje mokykloje ne naujiena. 

Žmonės daug jautriau reaguoja į kitų ne-
gandas, kai pajunta, kad niekas nuo jų nėra 

apsaugotas. O kas lauktų mūsų, jei nebūtume 
tokie, kokie esame? Mirtina tyla stojo salėje, kai 
„Vilties “padalinio vadovė Danutė Laukaitienė 
prašneko eilėmis: 

„Su viltimi žvelgiu į naują dieną.
Ir tikiu, kad viskas bus gerai.
Tarsi naktį gūdžioj mėnesienoj
Išsisklaido nerimo kerai.“ 

Vadinasi, tas kalbėjimas apie kitokį žmogų 
buvo išgirstas. Vadinasi, apie tolerancĳą būti-
na nuolat priminti, nes visi mes esame angelai. 
Tik su vienu sparnu. Norėdami skristi, turime 
apsikabinti.

„Palinkėt norėčiau Dieviškos palaimos,
Lengvesnės naštos, kurią ir tu, ir tu, ir tu, 

ir aš nešu.
Ir begalinės, begalinės laimės, 
Vilties, kad neišeitų džiaugsmas iš namų.“

Kartu su padalinio vadove linkime visiems 
viltiečiams stiprybės ir sveikatos. 

Rasa Kartanienė
Daugų vidurinės mokyklos logopedė 

ir spec. pedagogė metodininkė 

Žiūriu į ant stalo ramiai plazdančią žvakės 
liepsnelę. Jei panorėčiau, galėčiau lengvai ją už-
pūsti. Jei panorėčiau, galėčiau ją pernešti ten, 
kur ji pavirstų didele ugnimi, teikiančia šviesą 
ir šilumą visiems aplinkui. Mažos liepsnelės 
skleidžiama ryški šviesa – koks įprastas, net 
pabodęs palyginimas, tačiau vos apie jį pagal-
vojusi mintimis grįžtu kokiais šešeriais metais 
atgal. Kai dar mokiausi Vilniaus „Versmės“ vi-
durinėje mokykloje. Tai integruota mokykla, 
tad mes kasdien bendraudavome su vaikais, 
turinčiais negalę, bet tai visai neatrodė keista. 
Gal tik iš pradžių buvo kiek neįprasta, bet tik iš 
pradžių, tik pirmą kartą. Pamenu, kaip mes, ke-
lios šeštos klasės mergaitės, bandėme iš specia-
lios kėdės į vežimėlį perkelti savo bendraklasį 
Mindaugą, kaip juokdavomės iš Audriaus 
juokelių. Nors ir skirtingi, visi buvome drau-
gai, nes vaikai dar neturi tokio stipraus „nor-
malios“ visuomenės modelio kaip suaugusieji. 
Jiems tai, kas atrodo kitaip, nebūtinai reiškia 
prasčiau. Juk normas nustatome patys.

Entuziazmo mokykla
Ne veltui sakoma: „Kuo daugiau turi, tuo 

daugiau nori“. Tai – grynų gryniausia tiesa. 
Aš taip pat kuo vyresnė buvau, tuo labiau 
negalėjau atsistebėti savo bendramokslių, 
turinčių negalę, entuziazmu gyventi. Pasižiū-
rėjusi į juos dažnai susigėsdavau, suvokusi, 
kaip mažai mes, sveikieji, vertiname tai, dėl ko 
gyvenimas tampa paprastu ir nuostabiu – galė-
jimą vaikščioti, kalbėti, dainuoti... Žiūrėdama 
į savo draugus supratau, kad visai nebūtinai 
turi įvykti aštuntasis pasaulio stebuklas, jog 

gyvenimas taptų nepakartojamai gražus! Kaip 
sako „Versmės“ direktorė dr. Alvyra Galkienė, 
dideli stebuklai susideda iš mažų dalykų, o sil-
pnume slypi didžiulė jėga...

Meilės pavyzdžiai
Vis dėlto mokydamiesi „Versmėje“ ne tik 

patys mokėmės priimti kiekvieną žmogų. Ka-
žin, ar būtume to išmokę, jei nebūtume matę 
daugelio gerumo pavyzdžių. Visų pirma iš 
mokytojų ir mokyklos darbuotojų, kurie buvo 
lygiai tiek pat draugai kiek ir mokytojai, bet 
nemažai jų sulaukėme ir iš svetimų žmonių. 
Tos dovanos iš Lietuvos ir užsienio rodė nesa-
vanaudiškos artimo meilės pavyzdį, mokė da-
lytis tuo, ką turi, padėjo suprasti, kad gerumas 
toks nuostabus dalykas – kuo daugiau jo dalĳi, 
tuo daugiau norisi... dalyti. 

Gerumo liga
Tad pabuvus tokioje „koncentruoto gyveni-

mo džiaugsmo“ erdvėje, tiesiog nebegali elgtis 
kitaip, kaip tik liudyti meilę gyvenimui savo 
kasdienybėje. O tuomet kartą paleistas į pasau-
lį gerumas sugrįžta, apkeliavęs daugybę kraš-
tų, palietęs daugybės žmonių gyvenimus... Ir 
kai visai netikėtai, kažkur už tūkstančių 
kilometrų randi prieš daugelį metų padaryto 
artimo meilės darbo atgarsį – atviruką ar nuo-
trauką – nejučiomis nusišypsai, matydamas, 
koks tolimas, vingiuotas ir nenuspėjamas yra 
gerumo kelias; kokia greita meilės karuselė, 
įsukanti vis daugiau ir daugiau žmonių. Tada 
supranti, kad gerumas, kaip ir iš jo kylantis 
džiaugsmas, yra užkrečiamas. O tai supratus, 
pasaulis pamažu tampa gražesniu... 

Rasa Galkytė

Gerumo kelias

Praėjusių metų pabaigoje į mūsų mokyklą 
rinkosi žmonės. Pasikalbėti, savo mintimis pa-
sidalyti ir kitų pasiklausyti. Toji įsimintina die-
na buvo skirta tolerancĳai. Kas yra tolerancĳa? 
Išvertus iš lotynų kalbos, tai reiškia – kantrybė, 
t.y. pakanta tam, kas neatitinka mūsų nuosta-
tų, gebėjimas priimti kitų buvimą ir susitaikyti 
su juo. Buvo puiki proga pasišnekėti ir apie 
neįgalius žmones. Mat jau kuris laikas mūsų 
mokykloje mokosi neįgalių vaikų. 

Kaip kitokie žmonės jaučiasi šalia mūsų? 
Kaip mes reaguojame į jų buvimą? Juk ne 

Danutė Laukaitienė

Visi mes – viensparniai angelai…

Šis atvirukas, 
kuriam panaudoti 
„Versmės“ 
moksleivių, 
turinčių negalią, 
piešiniai, šiuo 
metu platinamas 
Bavarĳoje, 
kur gyvena šio 
straipsnio autorės 
bendravardė, 
irgi Rasa. 
Atvirukas buvo 
jai padovanotas 
pagarbos ženklan, 
o paaiškėjo, kad 
būtent „Versmėje“ 
Rasa atliko 
spec. pedagogės 
praktiką — meilės 
karuselė sukasi!
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Problemas spręsime kartu!
2004 m. pabaigoje buvo gautas finan-

savimas tarptautinės organizacĳos „Inclu-
sion Europe“ inicĳuotam projektui „Proto 
ir psichikos negalios žmonių įtraukimas į 
politinių sprendimų priėmimą“, kuriame 
kartu su 15 giminingų organizacĳų iš 8 
naujųjų Europos Sąjungos narių (Lietu-
vos, Lenkĳos, Latvĳos, Estĳos, Čekĳos, 
Slovakĳos, Slovėnĳos ir Vengrĳos) daly-
vauja ir „Vilties“ bendrĳa. O psichikos ne-
galios žmonėms šiame projekte atstovauja 
tarptautinės organizacĳos „Globali iniciaty-
va psichiatrĳoje“ Lietuvos biuras (anksčiau 
„Ženevos iniciatyva psichiatrĳoje”).

Vasario 9-10 dienomis Briuselyje vy-
kusiame pirmajame projekto partnerių 
susitikime buvo kalbėta apie mokomosios 
medžiagos rinkimą, proto ir psichikos 
negalios ekspertų atranką, būsimųjų mo-
kymų temas, lydinčiųjų asmenų vaidmenį 
ir t.t. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti 
proto ir psichikos negalią turinčių asmenų 
lygias galimybes, ypatingą dėmesį ski-
riant jų švietimui ir įdarbinimui. Projekto 
metu bus siekiama: 

• stiprinti žmonių, turinčių proto ir 
psichikos negalią, gebėjimą kompetentin-
gai bendrauti su visų lygių politinėmis ir 
administracinėmis struktūromis;

• atkreipti įvairių lygmenų politinių 
ir administracinių struktūrų, atsakingų už 
švietimą ir įdarbinimą, dėmesį į žmonių, 
turinčių proto ir psichikos negalią, porei-
kius;

• skleisti sėkmingą proto ir psichi-
kos negalės žmonių integravimo patirtį.

Projekto metu vyks mokymai, ku-
riuose dalyvaus po vieną proto negalios 
ir po vieną psichikos negalios žmogų iš 
kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies. 
Kiekvienas šių žmonių turės po lydintįjį 
asmenį, kuriam teks asistento vaidmuo. 
Kiekvienas projekte dalyvaujantis neįga-
lusis taps ekspertu savo šalyje ir turės 
parengti 4 seminarus dar 30 asmenų su 
proto ir psichikos negalia. 

Be to, projekto metu numatoma pa-
rengti priemonių rinkinį, skirtą proto 
ir psichikos negalios žmonių mokymui 
efektyviai įsĳungti į visuomeninių pro-
blemų sprendimo procesą. Šiam tikslui 

savivaldos institucĳose turėtų būti subur-
tos vietinės negalios politikos planavimo 
grupės ir surengtos dvi mokomosios 
konferencĳos valdžios bei visuomeninių 
organizacĳų atstovams. Projektas bus vyk-
domas iki 2006 m. lapkričio 31 d.

Kristina Vrubliauskaitė
„Vilties“ bendrĳos projektų koordinatorė 

Mokysimės savarankiškumo!
Nuo 2004 m. gruodžio mėn. 1 d. 

„Vilties“ bendrĳa kartu su užsienio part-
neriais – LEV (Danĳos nacionaline organi-
zacĳa, atstovaujančia sutrikusio intelekto 
asmenims), KARE (Airĳos organizacĳa, 
teikiančia paslaugas sutrikusio intelekto 
asmenims), ENABLE (Škotĳos sutrikusio 
intelekto asmenų ir jų šeimų organizaci-
ja) – vykdo projektą „Padarykime tai“ 
(„Work it out“). 

2000 m. lapkričio 27 d. Europos Sąjun-
gos Taryba priėmė UŽIMTUMO DIREK-
TYVĄ, nustatančią „Vienodų sąlygų 
taikymo užimtumo ir profesinėje srityje 
bendruosius pagrindus“. Šios direktyvos 
perkėlimas į ES valstybių narių nacionali-
nes teisines sistemas reiškia naują kovos 
su diskriminacĳa dėl negalios (taip pat 
ir intelekto sutrikimų) etapą. Ši direkty-
va gali reikšmingai sustiprinti ir išplėsti 
visuomenės bei progresyvių vyriausybių 
vykdomas priemones, skatinant lygiomis 

galimybėmis ir teisėmis pagrįstą požiūrį 
į negalią. Tačiau specifinis intelekto sutri-
kimų pobūdis reikalauja konkrečios strate-
gĳos, siekiant užtikrinti, kad sutrikusio in-
telekto bendruomenė ir jai atstovaujantys 
asmenys žinotų apie minėtoje direktyvoje 
įtvirtintas teisines nuostatas ir galimybes 
bei mokėtų jomis pasinaudoti. 

Šis projektas leis išplėsti žinias ir 
galimybes bei pritaikyti jas praktikoje. Pa-
grindiniai projekto uždaviniai – parengti 
sutrikusio intelekto žmonėms pasiekia-
mą bei suprantamą mokymo medžiagą 
bei programą, supažindinančią juos su 
UŽIMTUMO DIREKTYVA ir kitomis teisi-
nėmis priemonėmis, kurios yra veiksmin-
gos kovojant su negalios diskriminacĳa 
tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu. 
Be to, parengti mokymo programą kitoms 
asmenų grupėms, tiesiogiai susĳusioms 
su minėtos direktyvos nuostatų įgyvendi-
nimu. Kiekvienoje šalyje – projekto partne-
rėje ketinama sukurti nacionalinę darbo 
grupę, kuri nustatytų ir apibrėžtų pagrin-
dinius visų su UŽIMTUMO DIREKTYVA 
susĳusių pusių poreikius, kompetencĳą 
bei įsipareigojimus. 

Vienas pagrindinių projekto tiks-
lų – pasitelkus Europos Sąjungos lygmens 
ekspertų grupę surinkti informacĳą ir 
suformuluoti konkrečius pasiūlymus spe-
cialistams dėl nediskriminacĳos įstatymų 
ir sutrikusio intelekto asmenų padėties, 
įtakoti diskusĳas dėl esamos teisinės ba-
zės stiprinimo bei ateities teisinių struk-
tūrų formavimo tiek regioniniu (Europos 
Sąjungos kontekste dėl specialios ES direk-
tyvos negalės klausimais), tiek pasauliniu 
(Jungtinių Tautų kontekste dėl JT konven-
cĳos negalės klausimais) lygiu.

ES finansuoja 80 proc. projekto vertės. 
Likusius 20 proc. projekto išlaidų paden-
gia projekto partneriai. Vykdomasis pro-
jekto etapas truks dvejus metus, iki 2006 
m. gruodžio mėn. Jau įvyko du susitiki-
mai su partneriais, kurių metu buvo svars-
toma konkreti numatytų darbų vykdymo 
programa, siekiant projekto uždavinių bei 
tikslų įgyvendinimo. 

Lina Mališauskaitė
Projekto koordinatorė 

Tarptautiniai  projektai – būsimieji darbai
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Vaistas kūnui ir ... sielai
Molis dar Kristaus minėtas kaip labai 

veiksminga gydomoji priemonė. Avicena 
,,Gydymo knygoje” smulkiai aprašė mo-
lio gydomąsias savybes. Garsusis abatas 
Sebastĳonas Kneipas naudojo molį kaip 
papildomą gydymo priemonę. Jis rašė: 
,,Jau vaikystėje girdėjau apie tai, o ir pats 
mačiau, kaip valstiečiai sunegalavusiam 
gyvuliui dėdavo gerai išplauto molio 
aplikacĳas (…), įgydamas vis daugiau 
patirties, kaskart vis labiau įsisąmoninda-
vau molio poveikį ir suvokiau, kad gana 
daug traumų ir sutrikimų nė vienas kitas 
vaistas taip greitai neįveikia kaip molis”. 
Molis gydo ne tik kūną, bet ir sielą – žmo-
gaus vidinį pasaulį. 

Molio gabalėlis bet kurio žmogaus 
rankose gali tapti šiltu ir kietu (jei ilgai 
minkome), šaltu ir minkštu (jei pašlaks-
tome vandeniu), skystu ir tekančiu (jei 
delne yra daugiau vandens negu molio). 
Šios medžiagos savybes galima keisti la-
bai greitai. Bet ne tai svarbiausia. Turbūt 
svarbiausia, kad keičiantis molio gabalė-
liui, su juo kartu gali keistis ir lipdančiojo 
(ypač neįgalaus vaiko) kūnas bei vidinis 
pasaulis, požiūris į aplinką. Vaikai, lan-
kantys Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ 
keramikos būrelį, noriai ir su dideliu 
užsidegimu dalyvauja stebuklingame, 
nepaprastame savo paprastumu molio ga-
balėlio kaitos procese, kuris ne tik atneša 
daug džiaugsmo, bet ir labai dažnai pade-
da išvaryti „liūdesėlį“ bei kitas nelabai ge-
ras nuotaikas (žemė neutralizuoja žaibą, 
molis – agresĳą).

Palesinkime paukštį, 
pakylėkime žmogų

Kodėl prisilietimas prie molio toks 
svarbus neįgaliam vaikui? Mes, suaugusie-
ji, dažnai užmirštame vaikystės pasakas ir 
smėlio pilis, kai nekildavo jokių abejonių 
ir bereikšmių klausimų, kai žaisdami 
užmiršdavome viską aplinkui. Molio ga-
balėlis, mano manymu, ir turi tą unikalią 
savybę – jis padeda vaikui užsimiršti ir 
tuo pačiu įsĳungti į nuostabų žaidimą, 
skatinantį nuolatinę kaitą ir neleidžiantį 
pralaimėti. Toks žaidimas nereikalauja 
didelių pastangų. Molis yra be galo plas-
tiškas, todėl šios medžiagos rutuliukas 
neįgalaus vaiko rankose gali labai greitai 
tapti blyneliu, kirmėlyte ar paprasčiausiu 
„lesalu“ – trupinėliais įsivaizduojamiems 
paukščiams. Tai ypač svarbu, nes vaikas 
pamato, kad jis daug ką gali pakeisti, 
kad jo rankose molio gabalėlis įgauna vis 
kitokius pavidalus ir tai nereikalauja labai 
daug pastangų. Tuo pačiu lavėja rankų ju-
desiai, akių – rankos koordinacĳa.

Kiekvienas neįgalus vaikas – tai atski-
ras, mums sunkiai suvokiamas pasaulis. 

Molio fenomenas
Pasikalbėkime apie neįgaliųjų meninę raišką ir kūrybiškumo 
ugdymą, akcentuodami vieną meno sritį – keramiką. Patirkime 
nuostabios medžiagos – molio – unikalias savybes ir šių savybių 
nuoseklų pritaikymą neįgalių vaikų kūrybiškumo sklaidai bei kūno 
(ypač rankų) judesių lavinimui.

Kiekvieno vaiko poreikiai ir norai taip 
pat skirtingi. Vienam vaikui labai svarbus 
galutinis kūrybinio proceso rezultatas; 
kitam – žaidybinės situacĳos sudarymas 
(viena mergaitė keramikos užsiėmimų 
metu labai dažnai tampa gydytoja, molio 
gabalėlis – pacientu, o mokytojas – gydy-
tojos asistentu); dar kitam maga pabūti 
„svieto lygintoju“ ir išlieti didesniąją dalį 
savo teigiamos ar neigiamos energĳos (mo-
lio rutuliai mėtomi į atitinkamą taikinį ant 
žemės arba molio „kalnas“ lyginamas ati-
tinkamu įrankiu, pvz.: kočėlu ar mediniu 
plaktuku). Čia išryškėja lipdybos, kaip 
kūrybinio, žaidybinio, kūno judesių lavi-
nimo proceso, teigiami ypatumai. Yra ir 
tokių vaikų, kuriems paprasčiausiai gera 
pabūti šalia lipdančių draugų.

Mano manymu, dirbant su neįgaliais 
vaikais, labai svarbu lipdybos procesą 
įvardyti (klausimai, pašnekesys, atsaky-
mų ieškojimas) arba įgarsinti (garsai, api-
būdinantis konkretų lipdybos veiksmą). 
Tokiu būdu vaikams sudaromos sąlygos 
daugiau sužinoti apie save ir pasaulį. 

Nuo varžtelio iki... kočėlo
Bet koks veiksmas (ir ne tik mene) 

reikalauja tam tikro prietaiso ar įrankio. 
Įdomios priemonės dažnai gali ne tik pa-
diktuoti viso proceso eigą, bet ir skatinti 
naujas idėjas. Aš su vaikais keramikos 
užsėmimuose stengiuosi naudoti kuo 
įvairesnes ir įdomesnes priemones. Pvz., 
atspaudams ant molio lakšto labai tinka 
įvairaus dydžio varžtai ir poveržlės, taip 
pat akmenukai, kankorėžiai, kriauklės, 
įvairios medžio šakelės. Kasdienėje bui-
tyje naudojami įrankiai (mėsos malimo 
mašinėlė, „česnakinė“, kočėlai) labai 
praverčia, kai molio gabalėliui norisi 
suteikti formą. Mūsų lipdybos procese 
apskritai gausu kulinarinių terminų (kai 
kurie vaikai labai stengiasi iš molio pada-
ryti kažką panašaus į mamos gaminamus 
blynelius, makaronus ar varškėtukus). Čia 
labai svarbu technologĳa – veiksmų seka, 
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imituojanti valgio gaminimą. Įvairių indų 
lipdymui mes panaudojame net niekam 
nebereikalingą sportinį inventorių (pvz., 
deformuotas krepšinio kamuolys gali kuo 
puikiausiai pasitarnauti molinio sausai-
niams skirto indo formavimui).

Kūrybiškumo ugdymui svarbus ne 
tik medžiagos, meninių išraiškos prie-
monių pažinimas, bet ir bendra veikla 
(vieno dirbinio lipdyba dviese, vienas 
kitam padedant ar vieno dirbinio lipdyba, 
pasiskirstant darbo sritis (pvz., medalių 
lipdyba, kai vienas vaikas daro medalio 
formą, kitas atspaudžia atvaizdą ant me-
dalio ir t.t.).

Molis – judesio ir emocĳos 
„žadintojas“

Dar norėčiau šiek tiek detaliau aptar-
ti pastaruoju metu vykdomų keramikos 
būrelio veiklų pobūdį, naudojamas tech-
nikas ir priemones bei jų svarbą neįgalių 
vaikų kūrybiškumo ugdymui ir sensomo-
torikos lavinimui. Čia turiu galvoje tą 
molio gabalėlio būvį, kai jis iš kieto virsta 
skystu. Tą kaitą labai įdomu stebėti, 
ypač tiesiogiai joje dalyvaujant. Vaikams 
paprastai labai patinka pats maišymo 
procesas, kai nedideli molio gabaliukai, 
susmulkinti į dar mažesnius, palaipsniui, 
tolygiai maišant, pilname indelyje van-
dens sulimpa, susilydo, ištirpsta ir tampa 
vientisa, skysta molio mase (tokiu būdu 
mažame vandens indelyje galima stebė-
ti gamtos, o kartu ir viso pasaulio kai-
tą – panašiai pirmykščių žmonių gentys 
gaminosi dažus, kad galėtų pavaizduoti 
ant uolos bėgantį bizoną ar elnią). 

Skysta molio masė – tai dažai, kurie ga-
li palikti gana išraiškingą pėdsaką popie-
riaus ar kartono lape. Su šia molio „koše“ 
galima prisigalvoti įvairiausių žaidimų 
(„braidžioti“ po ją ne tik pirštais ir tep-
tuku, bet ir paralono gabaliuku, medžio 
šakele ar kokia nors didesne kruopa). Žai-
dimai gali būti labai įvairūs (nuo „košės 
makalošės“ ar „grikių sriubos“ maišymo 
iki „gyvatėlių“, t.y. storesnių siūlų gabaliu-
kų „šliaužiojimo“ po molio „košę“ ar skys-
tu moliu išteptų kamuoliukų ridenimo 
per popieriaus lapą ar kartoną varžybų). 

Ypač ši technika tinka vaikams, tu-
rintiems žymių ir labai žymių judesio 
ir padėties sutrikimų. Labai patinka vai-
kams su skystu moliu piešti ant slidžių 
paviršių (veidrodžio, stiklo, kartono). Be 
to, svarbu ir tai, kad šį procesą galima 
labai įdomiai „įamžinti“, t.y. padaryti iš-
piešto veidrodžio ar stiklo atspaudą ant 
popieriaus lapo. Ant kartono paliktas mo-

lio šliuožes galima išryškinti laku (molis 
džiūdamas šviesėja). Tokiu paprastu bū-
du gimsta labai įdomios monochrominės 
kompozicĳos, kurias galima panaudoti 
kaip savotiškus žemėlapius, padedančius 
atrasti ar išryškinti konkrečiam vaikui bū-
dingą judesį. Pasitelkus vis tą pačią skysto 
molio masę, minėtą judesį galima toliau 
koreguoti. Įvairių judesių (stambiosios ir 
smulkiosios motorikos) lavėjimui, erdvės 
suvokimui, mano manymu, labai svarbi 
lapo, ant kurio piešiama, padėtis vaiko 
atžvilgiu. Popieriaus lapas gali būti tvir-
tinamas ne tik ant stalo, bet ir ant sienos 
ar ant grindų (tokiu atveju gali būti naudo-
jamos pailgintos, nestandartinės meninės 
išraiškos priemonės – įvairaus ilgio ir sto-
rio medžio šakos su jų gale pritvirtintais 
teptukais, paralono gabaliukais ar kamuo-
liukais ir t. t.). Taip pat reikėtų išskirti šio 
proceso emocinę pusę. Emocĳa ir judesys 

Neseniai žinomas kolektyvas 
„Spalvų orkestras“, nuolat dovano-
jantis puikią muziką tiek Lietuvos, 
tiek užsienio klausytojams, ir pats 
buvo apdovanotas. Lietuvos naciona-
linio operos ir baleto teatro rėmimo 
fondo valdybos pirmininkė Birutė 
Vizgirdienė įteikė jam nuostabią 
dovaną – chromatinį ksilofoną. Nuo 
šiol šis mušamasis instrumentas, kurį 
sudaro medinių plokštelių, pritvirtin-
tų virš metalinių garsą rezonuojančių 
vamzdelių, rinkinys, savo kokybišku 
garsu papildys orkestro skambėjimą.

Orkestro meno vadovą Romą 
Bruzgą džiugina tai, kad chromati-

„Spalvų orkestras“ 
dėkoja už dovaną

vienas kitą gražiai papildo. Judesys yra 
matomas, o linĳos grožis atsiskleidžia tik 
padarius atspaudą. Tuo metu kyla ypatin-
gai daug emocĳų.

Labai svarbu akcentuoti molio, kaip 
medžiagos, pigumą ir „švarumą“ (molis 
nusiplauna, o išdžiūvęs labai lengvai nusi-
trina nuo bet kokio rūbo). Molis yra leng-
vai prieinamas. Dažnai jis guli čia pat, po 
mūsų kojomis. Reikia tik suvokti jo reikš-
mę, o tai suvokus, noriai ir su džiaugsmu, 
kartu su molio gabalėliu išsirengti į netikė-
tų atradimų kupiną kūrybos šalį. To Jums, 
„Vilties“ žurnalo skaitytojams, ir linki 
ugdymo centro „Viltis“ keramikos būrelį 
lankantys vaikai.

Marius Strolia
Ugdymo centro ,,Viltis” keramikos 

būrelio vadovas

niu ksilofonu vienu metu galės 
groti net keletas atlikėjų, nes šį 
instrumentą nesunku išskirstyti 
dalimis. Įvaldę unikalią spalvų 
muzikos techniką ir daugybę pačių 
įvairiausių instrumentų, „Spalvų 
orkestro“ muzikantai nekantravo 
išmėginti dovaną, už kurią yra be 
galo dėkingi dosniems rėmėjams. 
Pastariesiems ir visiems kitiems 
renginyje dalyvavusiems žiūro-
vams koncertavo ne tik „Spalvų 
orkestras“, bet ir nuotaikingasis 
„Pliauškutis“.

Žurnalo rengėjų informacĳa

Įsimintina akimirka
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Kūrybiškumo galia slypi 
kiekviename žmoguje, o kūrybos 
poreikis – vienas svarbiausių. 
Kad vaikai atskleistų savo 
kūrybinius gebėjimus, mokykloje 
ir klasėje jie turi jaustis 
saugiai, patirti aplinkinių 
meilę, pagarbą, pripažinimą bei 
dėmesingumą. Taigi čia labai 
svarbus mokytojo vaidmuo ir jo 
paties kūrybiškumas. O vaikų, 
turinčių kompleksinę negalią, 
savarankiško bendradarbiavimo 
gebėjimų ir kūrybiškumo ugdymas 
galėtų išplėsti jų galimybes, 
sustiprinti pasitikėjimą, 
pasitenkinimą, džiaugsmą, 
švelnumą, ramybę ir saugumą. 

Intelektas ir kūrybiškumas 
Kūrybiškumo formavimasis priklauso 

nuo vaikų, turinčių kompleksinį sutriki-
mą, psichinės ir fizinės raidos, negalios 
sunkumo. Šiuo atveju daug lemia vaiko 
ir tėvų emocinis ryšys, bendravimas su 
bendraamžiais, nuoširdūs, jautrūs, šilti 
mokytojo bei vaiko santykiai. Profesorius 
J.Laužikas ne kartą yra pataręs pradinių 
klasių mokytojams dažniau taikyti akty-
vesnio mokymo metodus, jungti mokymą 
su judesiu, žaidimais ir savarankiška in-
dividualia veikla. Kai moksleivis žaisda-
mas, vaidindamas mokosi skaitymo ir ma-
tematikos pradmenų, tai jam suteikia ne 
tik malonių emocinių išgyvenimų, bet ir 
galimybę veikti kūrybiškai bei organizuo-
tai. O teatralizuoti žaidimai, pasižymintys 
dinamiškumu ir gyvumu, reikalauja iš 
vaiko dėmesio, valios, gebėjimo įsĳausti 
į vaidmenį, bendrauti su žaislu kaip su 
partneriu.

Ilgokai vyravo nuomonė, kad tarp inte-
lekto, bendrųjų gebėjimų ir kūrybiškumo 
yra tiesioginis ryšys – kuo aukštesnis inte-
lektas, tuo žmogus kūrybiškesnis. Žymus 

kūrybos psichologas E. P. Torrance sufor-
mulavo „slenksčio“ teorĳą, pagal kurią 
išeitų, kad žemesnis intelekto koeficientas 
riboja kūrybinius gebėjimus. Tačiau esa-
ma ir priešingos nuomonės, kad kūrybiš-
kumas iš esmės nepriklauso nuo intelekto. 
Tebediskutuojama ir dėl žinių, įgūdžių bei 
mokėjimų vaidmens kūryboje. Daugelio 
mokslininkų nuomone, kūrybiškumo ir 
intelekto santykis yra sudėtingas bei ne-
vienareikšmis. Faktai ir tyrimų duomenys 
rodo, kad aukštas intelektas dar nenule-
mia kūrybiškumo, o žemo ar vidutinio 
intelekto individas gali būti kūrybingas, 
ypač meno srityje. Taigi neįgalūs vaikai 
gali atrasti save kūryboje. 

Ugdydama neįgalius, kompleksinę 
negalią turinčius vaikus stebėjau jų kū-
rybiškumo formavimosi eigą, sąlygas ir 
veiksmus. Stebėjimo pradžioje suformula-
vau hipotezę, kad kūrybiškumo gebėjimų 
plėtotę lemia žaidybinė veikla (individu-
ali ir grupinė) bei teigiamų emocĳų visu-
ma, ir iškėliau šiuos uždavinius: nustatyti 
vaikų, turinčių kompleksinę negalią, žai-
dimo kūrybiškumą, kai ugdymo sąlygos 
palankios; išsiaiškinti, kaip kūrybiškumas 
skatina bendravimo ir bendradarbiavimo 
tobulėjimą; nustatyt, kokie veiksmai skati-
na kūrybiškumą.

Stebėjime dalyvavo šeši lavinamosios 
klasės moksleiviai: keturi berniukai ir 
dvi mergaitės. Buvo naudojamos įvairios 
priemonės: teatro lėlės ir dekoracĳos, 
meniškai sukurta aplinka, smulkioji tau-
tosaka, t.y. mįslės ir skaičiuotės, pasakų 
ir eilėraščių knygelės, siužetiniai, didak-
tiniai ir muzikiniai žaidimai, minkšti ir 
kieti žaislai, pastatomos figūrėlės, lėlių ir 
poilsio kampeliai.

Saviraiškos erdvė
Dalyvavimas kūrybinėje veikloje skati-

na vaikus bendrauti, bendradarbiauti, reikš-
ti emocĳas, kalbėti ar bendrauti gestais. Bet 

kokios formos kalba visada yra labai svarbi 
vaiko intelekto raidai. Didėjant bendravi-
mo patirčiai su suaugusiais žmonėmis ir 
kitais vaikais, tobulėja vaiko bendravimo 
įgūdžiai, lavėja kūrybiškumas. Bet lemia-
mos įtakos kūrybiniams gebėjimams turi 
paveldėti veiksniai. Kūrybiškumo ugdy-
mą reikia pradėti kuo ankščiau ir daryti 
tai tinkamai, nes nelavinami kūrybiniai 
gebėjimai nyksta. Palankiausias amžiaus 
tarpsnis – vaikystė, ypač nuo 3 iki 5 metų, 
kai vaikas yra ypatingai imlus. Patirtis ro-
do, kad kuo anksčiau ir aktyviau ugdomas 
vaikų, turinčių kompleksinę negalią, kūry-
biškumas, tuo labiau jie domisi aplinka, 
bendrauja ir bendradarbiauja, įgyja naujų 
įgūdžių ir tobulėja. Kuo neįgalus vaikas 
patiria daugiau teigiamų emocĳų, įgyja 
patirties, tuo daugiau peno tai suteikia jo 
vaizduotei. Demokratiški aplinkinių (tėvų, 
mokytojų, auklėtojų) santykiai palaipsniui 
palankiai formuoja neįgalių vaikų vaizduo-
tę ir saviraišką.

Tolerantiškas elgesys su neįgaliu vai-
ku, neperdėta, neslopinanti globa ugdo 
savarankiškumo ir pasitikėjimo savimi 
jausmą. Neįgaliam vaikui reikia savo 
erdvės, kurioje jis galėtų netrukdomai 
veikti. Tinkamas vaiko emocinės sistemos 
ugdymas turi teigiamos įtakos kūrybinės 
veiklos formavimui. 

Daugelis šiandienos mokslininkų pri-
pažįsta, kad intelekto lavinimas vyksta 
visą gyvenimą. Žaidimas – svarbus asme-
nybės raidos veiksnys, psichinės būsenos 
rodiklis. Psichologai ir pedagogai seniai 
atkreipė dėmesį, kad žaidimas – puiki 
kūrybiškumo ugdymo priemonė. Stebint 
ir vertinant vaikų žaidimą, galima spręsti 
apie jų raidos ypatumus. Patekę į naują 
aplinką, vaikai patiria stresą, nerimą. Kai 
kurie būna apatiški, dirglūs, verksmingi, 
nenori bendrauti. Mokėjimas tinkamai re-
aguoti į vaikų reakcĳas ir elgseną, padeda 
sumažinti jų psichinę įtampą.

Sudarydama ugdymo programą, 
daugiau dėmesio skyriau neįgalių vaikų 
bendravimo ugdymui per kūrybinę veiklą. 
Vaikams augant žaidimų veiksmų lygis 
sudėtingėja. 

Išmokę keletą raidžių, jų priminimui 
ir įtvirtinimui pradėjome žaisti žaidimą 
„Garvežys“. Vaikai (kurie gali) sustato 
kėdutes vieną paskui kitą. Priekyje atsisė-
da mokytoja, atsisukusi veidu į vaikus. Šie 
susėda ant kėdučių, pasidėję rankas ant 
kelių. Jie pakaitomis kelia sulenktas kojas: 
„Čiuku, čiuku traukinukas. Taku, tiku gar-
vežiukas. Garvežy, garvežy, pasakyki, ką 
veži?“. Mokytoja iš maišelio ištraukia kor-
telę, ant kurios užrašyta raidė „A“. Visi 
vaikai prideda rankas prie krūtinės ir tar-
dami garsą „A“ palinksta į priekį. Paskui 

Ką gali 
kūryba
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jau vaikas traukia raidę iš maišelio. Pvz., 
ant kortelės raidė „I“. Vaikai ištiesia ran-
kas į šonus ir taria šį garsą. Kitas vaikas iš-
traukia raidę „M“. Vaikai paima sau už no-
sies ir taria šį garsą. Tuomet ateina raidės 
„O“ eilė, ir vaikai prideda plaštakas prie 
lūpų bei taria „O“. Ištraukus raidę „U“, 
tariant šią raidę smilius priglaudžiamas 
prie skruostų. Šis žaidimas ne tik padeda 
įsiminti raides ir garsus, suvokti sąvokų 
svarbą, bet ir stiprina tarpusavio emocinį 
ryšį. Jį noriai žaidžia visi vaikai, išskyrus 
Nomedą. O Modestui dažnai nepavyksta 
žaisti iki pabaigos. Jis pasitraukia iš žaidi-
mo ankščiau arba dalyvauja epizodiškai.

Vaikams labai patinka ir muzikinis žai-
dimas-ratelis „Tindi rindi riuška“, reika-
laujantis greitesnės orientacĳos atliekant 
judesius ir susivokiant erdvėje. Žaidžiant 
šį žaidimą nestinga teigiamų emocĳų. 
Pradžioje sustojame rateliu vienas paskui 
kitą, susikibę rankomis. Kai primenu vai-
kams, kad reikia stovėti gražiai, Kęstutis 
suglaudžia kojas, stengdamasis nelinguo-
ti bent vieną minutę, bet netrukus vis tiek 
nebesusilaiko. Padėję rankas vienas kitam 
ant liemens, ritmiškai judame traukinu-
ku. Pabaigoje „pūškuoja“ Raimondas ir 
Nomeda. Ritmiškai plojame rankomis, 
trepsime kojomis, susikibę už parankių 
ritmiškai poromis sukamės iš pradžių į 
vieną, paskui į kitą pusę. Ritmo ir dinami-
kos pojūčio lavinimas brandina jautrumą. 
Šį žaidimą žaidžia visi vaikai. Kęstutis 
labai emocingai ir nuoširdžiai atlieka jude-
sius, nepamiršdamas šokio figūrų sekos. 
Ingutė jau nebĳo šokti su visais vaikais ne 
tik klasėje, bet ir scenoje, per šventes. Mo-
destas šį žaidimą dažnai pradeda ir baigia 
kartu su visais vaikais.

Manau, kad žaidžiant minėtus žaidi-
mus turtėja vaikų dvasinis gyvenimas. Jie 
pradeda suvokti tokias vertybes, kurios 
be ritmo, dinamikos pojūčio jiems būtų 
neprieinamos. Šokant svarbu, kad jude-
sys visada sutaptų su melodĳos ritmu, o 
tai – nelengvas uždavinys. Toks ugdymas 
turi įtakos ne tik fizinei, bet ir psichinei vai-
ko raidai, nes reikalauja įvairių psichinių 
funkcĳų, sensorinių ir motorinių veiksnių 
derinimo, koordinacĳos. Meninių pra-
tybų sistema, grįsta tik vaikų „treniravi-
mu“, neleidžia vaikams patirti emocinės 
pilnatvės. Judesys, nesukeliantis grožio 
pajautimo, nepalieka jokio pėdsako vai-
ko sieloje, nedaro jam teigiamo poveikio. 
Neišvystyta orientacĳa, netobula judesių 
koordinacĳa riboja ritmiško judėjimo 
galimybes. Tad mokytojos rūpestis – kūry-
biškai koordinuoti muziką ir judesį. Tam 
praverčia keletas žaismingų ir gyvo ritmo 
skaičiuočių, kurioms pati sukūriau jude-
sius. Skaičiuotės „Kū kū“, „Meškinai“, 

„Kiškis piškis“ ir „Oku boku“ atliekamos 
ratelyje, susikibus rankomis arba stovint 
poromis ratu.

Takelis į prasmingą veiklą
M. Kaganas yra pasakęs, kad kuriant 

pasireiškia visos žmogaus dvasinio akty-
vumo rūšys, pažinimas, vertinimas, kū-
rimas ir bendravimas. Ypač svarbu, kad 
vaikas pažintų (įsivaizduotų, suvoktų), 
vertintų ir kurtų. Šeštos lavinamosios 
klasės moksleivis, vaidindamas pasaką 
„Vieną kartą miške“, pats pasirenka 
veikėjo fizinius ir garsinius veiksmus, 
o tai jam leidžia padaryti kūrybinis ak-
tyvumas. Dažnai judesiai būna patys 
paprasčiausi, nepajėgiama manipuliuoti 
garsažodžiais, balso intonacĳa, tačiau 
viskas daroma labai nuoširdžiai. Pvz., 
Kęstutis atlieka vilko vaidmenį. Jo ju-
desiai ir veiksmai byloja, kaip vaikas 
suvokia ir įsĳaučia į savo vaidmenį. Jis 
perteikia veikėjo sukeltus regos, lytėjimo 
pojūčius. Suranda, pakelia ir ištaria pa-
mestas raides, „pastato miške mokyklą“ 
(dekoracĳa-namelis).

Ingutė vaidina kiškį. Ji „tiesia takelį 
prie mokyklos“, t.y. išdėlioja šešis kvad-
ratinius kartono lapus. Jai nėra lengva 
juos atskirti ir padėti ant grindų. Tačiau 
atlikdama šį darbą Ingutė jaučia emocinį 
pakilimą, kurį išreiškia džiaugsmingu 
šūksniu. Modestas nenori dėtis kaukės, 
o jei ir užsideda, tai tik trumpam. Bet 
dabar dažnai jau pats pasisiūlo dalyvau-
ti žaidime-vaidinime. Vaikai draugiškai 
priima Modestą, o jo norai nekelia jiems 
neigiamų emocĳų. Taip kuriant vaidinimą 
ryškėja savarankiško vaikų bendravimo 
užuomazgos. Gal Modestas ir mechaniš-
kai atlieka veiksmus, tačiau tai, kad jis no-
ri dalyvauti, kurti kartu su visais vaikais ir 
būti giriamas, jau yra pažanga.

Stebėdama vaikų veiksmus dažnai 
susimąstau, kaip jie suvokia tai, ką daro. 
Nomedos žvilgsnis nukreiptas į vieną 
tašką. Kartais pasireiškia nevalingos 
emocĳos – juokas, sutrikimas, pyktis. 
Mergaitė kūrybiškų veiksmų neatlieka. 
Tomas ir Raimondas aktyviai dalyvauja 
veiksmo kūrime tik po ilgo ir atkaklaus 
aiškinimo, rodymo, prašymo. Vaikai il-
gokai žiūri, nesiryžta veikti, nepasitiki 
savo galimybėmis. Raimondas dažnai 
įsitempęs, sunku perprasti jo vidinio 
gyvenimo ritmą. Jis nori dalyvauti vaidy-
binėje veikloje, tačiau nežino, kaip tai da-
ryti. Manau, kaip tik ši nežinia jį kausto, 
varžo jo judesius. Tačiau vaikas supranta 
humorą, turi gėdos jausmą. Jis vienintelis 
iš visų vaikų drovisi mokytojai matant 
naudotis tualetu. 

Kokios vaikų, turinčių kompleksinę 
negalią, vaidybos, žaidimo, kūrybišku-
mo gebėjimų išgalės? Stebėjimai rodo, 
kad tai labai priklauso nuo veiklos, pa-
tirties, kryptingumo. Jei vaikai anksčiau 
nėra dalyvavę kūrybinėje veikloje, jie iš 
pradžių nežino, kaip į ją įsĳungti. Tačiau 
kantriai su šiais vaikais dirbant, ugdant 
kūrybines jų galias, lavėja bendravimas ir 
bendradarbiavimas. Pamažu jie įsĳaučia į 
savo veikėjus ir mėgina judesiais bei ges-
tais juos pavaizduoti. Mokiniai išmoksta 
„pereiti per tiltelį“, laisvai jaustis žaidy-
binėje, vaidybinėje veikloje. Jų emocĳos 
byloja apie patirtą džiaugsmą ir kūrybinį 
pasitenkinimą. Chaotišką, monotonišką 
veiklą keičia prasmingi grupiniai žaidi-
mai. Siužetiniai žaidimai skatina gesti-
kuliuoti, tarti garsus ir garsažodžius. 
Vis dažniau atsiskleidžia savarankiško 
kūrybiško žaidimo potencialas.

Lina Saunorienė
Raseinių specialioji internatinė mokykla

R. Kveselio pieš.
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Vienas svarbiausių meninio ugdymo 
uždavinių šiuolaikinėje visuomenėje – 
plėsti vaikų meninį horizontą, t.y. ugdyti 
tokius sugebėjimus, kurie vėliau jiems 
padėtų savarankiškai naudotis įvairiomis 
meno formomis, pažinti kitas kultūras. 
K. Stoškaus nuomone, neverta siekti, kad 
vaikai vienodai pamėgtų visas meno rū-
šis, tačiau reikėtų, kad kiekvienas jų būtų 
pasirengęs peržengti savo meninės patir-
ties ribotumą. Siekiant šios patirties turti-
nimo, reikėtų nuo mažens skatinti vaikų 
domėjimąsi įvairiomis meno formomis, 
kad jie galėtų pasirinkti tas, kurios jiems 
artimiausios ir patraukliausios. 

Vidutiniškai sutrikusio intelekto 
vaikams būdinga savita individuali me-
ninė raiška, tačiau dirbdami grupėje jie 
išmoksta veikti kartu, įgyja pakantumo ir 
pagarbos kitų jausmams bei poreikiams. 
Siuvinėjimas lavina šių vaikų pastabumą, 
pirštų judesius ir raumenis, erdvės suvo-
kimą ir vaizduotę, dėmesį ir mąstymą, 
padeda suprasti specifinę dailės „kalbą“: 

kompozicĳą, spalvas, linĳas ir pan. Per 
siuvinėjimą pažįstama tautos kultūra, pa-
pročiai ir tradicĳos. Vaikai pratinami savo 
darbu puošti buitį, atsiranda poreikis džiu-
ginti aplinkinius.

Siuvinėjimo ant kartono meną itin pa-
mėgo Linkuvos specialiosios internatinės 
mokyklos 4-osios lavinamosios klasės 
moksleivis Mantas Stanislavskis. Nors 

jam sunku kalbėti, reikšti mintis, tačiau 
jo sielos grožis atsispindi jo siuviniuose. 
Kartą, perskaitęs H. K. Anderseno pasaką, 
jis tyliai pasakė: „Vieną dieną ir aš būsiu 
gulbė, išplaukusi iš tamsos“.

Menas – veiksminga terapĳos rūšis, 
suteikianti neįgaliems vaikams galimybę 
mokytis iš naujo, užpildyti atsiradusias 
spragas, tobulėti. O mūsų, juos mokančių 
pedagogų, uždavinys – sukurti palankią 
aplinką ir suteikti kuo daugiau galimybių 
gyventi kūryba.

Lina Miežinskaitė
Spec. pedagogė-logopedė 

Aš tau nupiešiu saulę  – 
Ji bus tokia kaip aš,
Aš Tau nupiešiu medį,
Jis gausų derlių neš,
Aš Tau nupiešiu Viltį  – 
Ta meilė bus
Ir... aš.

„Labas rytas, Aiste!“
„Labas rytas. Noriu piešti!”
Tokiu pasikalbėjimu dažnai prasideda 

rytas specialiojo ugdymo centre „Aidas“. 
Aistė Ožolaitė mūsų centrą lanko jau 
septintus metus. Iš savo tėvelių (o jie 
abu baigę architektūrą) Aistė paveldėjo 
polinkį dailei. Piešimas Aistutei – tai ir 
saviraiškos, ir bendravimo priemonė. Daž-
nai savo emocĳų ir jausmų nesugebėdama 
išreikšti žodžiais, mergaitė piešiniais tary-

Pasaulis Aistės akimis
tum kalbasi su aplinkiniais, pasakoja tai, 
ką išgyvena, jaučia, mato. Kai jai linksma, 
ir jos piešinių spalvos linksmumu trykšta, 
o kai liūdna, ir šios, regis, priblėsta.

Aistutė labai myli savo artimuosius 
ir yra jų mylima, todėl dažnai piešia 
savo mamytę, brolį, namus, močiutę ir 
jos sodelį. Praėjusių metų spalio 8-oji 
Aistutei buvo ypatinga ne tik todėl, kad 
tai – jos gimimo diena, bet ir todėl, kad 
tądien buvo surengta antroji jos piešinių 
parodėlė. Jaudulio užteko visiems: ne tik 
pačiai Aistei, bet ir mums, surinkusioms 
ir parengusioms ekspozicĳai daugiau nei 
šimtą įvairiomis technikomis atliktų dar-
belių. Mergaitė labiausiai mėgsta piešti 
flomasteriais ir guašu. Parodėlės darbai 
buvo suskirstyti pagal temas: „Mano 
namai, mano šeima“, „Šventės“, „Mano 
mokyklėlė“, „Mano draugai“ ir, žinoma, 
„Močiutės sodelis“.

Šventė prasidėjo: aidėjo linksma mu-
zika, į šventiškai papuoštą salę susirinko 
visa centro bendruomenė, Aistės tėveliai, 
brolis, seneliai ir net prosenelė iš Šiaulių. 
Parodėlę atidarė auklėtoja A. Drėgūnienė. 
Pati baigusi dailės mokyklą, ji skatina Ais-
tę piešti, drąsiai žengti dailės „takeliu“, 
ieškoti naujų temų, išbandyti vieną ar kitą 
piešimo techniką. Parodėlės atidarymo 

ir gimimo dienos proga Aistę sveikino 
centro direktorė J. Martinkėnaitė, direkto-
rės pavaduotoja A. Gruzdienė, mokytoja 
R. Natkevičienė. Šiltų žodžių Aistutei 
nešykštėjo jos pirmoji auklėtoja A. Dagie-
nė. Šventės metu vaikai piešė saulę, gėles, 
medžius, rudeninį dangų, skrendančius 
paukščius. O klasėje svečių ir Aistutės lau-
kė didžiulis tortas.

Sėkmės Tau, Aiste! 
Giedrų ir linksmų spalvų...

Aldona Drėgūnienė
„Pelėdžiukų“ klasės auklėtoja

Regina Natkevičienė
Mokytoja

„Vieną dieną ir aš būsiu 
gulbė, išplaukusi iš tamsos“

Mantas su klasės draugais (stovi pirmas iš kairės)
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Mažeikių viešosios įstaigos „Vilties 
erdvė“ specialiosiose dirbtuvėse prieš 
didžiąsias metų šventes visada pats dar-
bymetis. Kiekvienas savo grupėje stengia-
mės sukurti ir pagaminti kuo įvairesnių 
bei gražesnių suvenyrų. Floristikos – so-
do grupės lankytojai suvenyrus gamina 
iš įvairios gamtinės medžiagos. Ją ren-
kame atostogaudami prie jūros, vaikšti-
nėdami po miškus ir pievas. Labiausiai 
jaunuoliams patinka rinkti kriaukles, 
akmenukus ir šakas pajūryje. Atradę ką 
nors keistesnio ir įdomesnio, pradedame 
spėlioti, į ką tai galėtų būti panašu. Ban-
dome galvoti, kur tuos radinius pritaiky-
sime, kokį darbelį kursime. 

Braidydami po pievas ieškome jau 
pažįstamu gėlių ar smilgų. Prisiskynę 
didžiulį glėbį žolynų, įsitaisome medžių 
paunksmėje. Rūšiuojame, bandome 
prisiminti pavadinimus. Kartais sugalvo-
jame naujus, lengvesnius pavadinimus, 
kuriuos nuo šiol žinosime tik mes vieni. 
Be to, įvairių gėlių ir smilgų, skirtų sau-
soms kompozicĳoms, užsiauginame savo 
darže prie savarankiško gyvenimo namų. 
Darbas ir kūryba prasideda tada, kai turi-
me pakankamai gamtinės medžiagos. Ne 

Praėjusiais metais Raseinių dienos cen-
tre buvo įsteigtas darbų meistro etatas. Įsi-
gĳome keramikos degimo krosnį, molio, o 
visai neseniai ir žiedimo stakles. Šaltomis 
žiemos dienomis kiekvienas, sušildęs mo-
lio gabalėlį, mokėsi lipdyti. Taip žingsne-
lis po žingsnelio buvo sukurtos pirmosios 
žuvytės, paukšteliai, karvutės, dubenėliai, 
žvakidės... Išdegtus darbelius jaunuoliai 
noriai dekoravo keramikai skirtais dažais.

Su centro lankytojais mes ne tik lip-
dome iš molio, bet ir piešiame, darome 
aplikacĳas, siuvinėjame, išbandome įvai-
rias medžiagas ir technikas. Viduvasarį 
drauge su Raseinių vaikų globos namų 
auklėtiniais surengėme nuotaikingą akci-
ją „Žuvelės – didelės ir mažos“. Ant ilgo 
agroplėvelės lakšto visi akcĳos dalyviai 
piešė žuvis, medūzas, vandens augalus, 
iš šieno rišome paukščius ir visi drauge 
džiaugėmės šiuo kūrybiniu procesu.

Be to, mes dalyvaujame programose 
„Socialinio darbo terapinis poveikis ir 
aplinkos pertvarkymas neįgaliojo gyveni-
me“ bei „Aplinka ir sveikata neįgalaus 
asmens gyvenime“. Šias programas remia 

Kiekviename darbe sava paslaptis
kiekvienam jaunuoliui pavyksta suveny-
rą, paveikslėlį, kompozicĳą ar atviruką 
padaryti iš karto. Todėl darbus mėginu 
išskaidyti į atskiras operacĳas, kad jos 
atitiktų kiekvieno galimybes, kad kiekvie-
nas galėtų parodyti savo išmonę, o visi 
darbeliai būtų išskirtiniai, turėtų meninę 
bei estetinę vertę.

Štai patį mėgstamiausią suvenyrą – 
vainikėlį – gamina net keturi neįgalieji: 
kiekvienas daro tai, ką geriausiai moka. 
Gitana parengia iš šieno vainikėlio pa-
grindą. Laima iškerpa reikiamo dydžio 
audinį. Valerĳonas surūšiuoja kanko-
rėžius ir apklĳuoja paruoštą pagrindą. 
Aidas nupurškia vainikėlį dažais. Ir tada 
visi puošiame jį karoliukais, kaspinėliais. 
Tai pats sunkiausias darbas, nes reikia 
atsižvelgti į visų pasiūlymus. Vienam 
norisi daugiau kaspinėlių, kitam – karo-
liukų. Visi dosniai įdeda savo pastangų, 
kantrybės ir šilumos...

Surengėme daugybę parodų. Žmonės 
džiaugiasi mūsų darbais. O tai ir yra di-
džiausias mūsų pastangų įvertinimas, stip-
rinantis pasitikėjimą savo sugebėjimais.

Dabar floristikos – sodo grupės nariai 
labai laukia pavasario, kuomet prasidės 

nauji darbai ir rūpesčiai. Reikės sėti ir so-
dinti daržoves bei gėles, prižiūrėti sodą, 
rinkti gamtinę medžiagą ir ruoštis naujų 
darbelių gamybai. Darbui darbą vejant 
nebus kada nuobodžiauti.

Diana Stankuvienė
Mažeikių VšĮ „Vilties erdvė“ 

darbų meistrė

Teikdami viltį ir džiaugsmą

Raseinių miškų urėdĳa. Darbuotojų pade-
dami centro lankytojai sėja gėles ir sodina 
medelius, juos prižiūri ir puoselėja. Iš 
savo išaugintų ir pievose surinktų augalų 
kuria puokštes ir paveikslėlius.

Kai mūsų centro direktorė dalyvavo 
tarptautiniame Phare projekte „Supervizi-
jos įgūdžių vystymo programa“, kolegos 

švedai sakė: „Dirbdami socialinį darbą, 
jūs nepajėgsite aprėpti viso vandenyno, 
bet galite dirbti su keliais lašais“. Šiuo pa-
tarimu ir stengiamės vadovautis.

Donvina Dambrauskaitė
Raseinių dienos centro darbų meistrė

D. Dauskurdo pieš.

Karosėlis iš aplikacĳos „Žuvelės – didelės ir mažos“
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Devintus metus dirbu Ukmergės 
specialiojo ugdymo centre „Vyturėlis“ 
specialiąja pedagoge ir antrus metus – la-
vinamosios klasės mokytoja. Šiais moks-
lo metais mano ugdytiniai – jau antrokai. 
Jiems visiems būdinga kompleksinė 
negalė. Kiekvieną rytą savivaldybės mik-
roautobusas atveža vaikus į centrą, kur 
jų laukia pamokos, masažas ir kinezitera-
pĳos užsiėmimai, įvairi popietinė veikla. 
O vakare vaikai parvežami į namus. Svei-
kesni ugdytiniai į centrą atvyksta patys, 
lydimi tėvelių. 

Kiekvienam moksleiviui padedu 
prisegti prie lentos paveikslėlius „Mano 
diena“, kurie primena jam, ką tą dieną 
planuojame veikti. Ypač tai praverčia 
vaikams autistams. Turime ir gražią kla-
sės tradicĳą – kasryt pusryčiaujame prie 
degančios žvakutės. Mano ugdytiniams 
tai labai patinka. Plazdanti žvakės lieps-
nelė tarsi sutelkia mus visus būsimiems 
dienos darbams.

Dirbdama su savo antrokėliais, visų 
pirma stengiuosi gerai pažinti kiekvie-
ną vaiką, įvertinti jo žinias, gebėjimus 
ir specialiuosius ugdymo poreikius. 
Esamam funkcionavimo lygmeniui bei 
funkciniam amžiui nustatyti naudoju 
E. I. Kiphardo skalę „Sensorinio ir psi-
chinio vystymosi schema“. Įvertinus vai-
kų galimybes, kiekvienam moksleiviui 
numatomi artimieji ir tolimieji ugdymo 
tikslai, kurie atsispindi individualiose 
ugdymo programose. Stipresnieji moks-
leiviai mokosi gimtosios kalbos, matema-
tikos, pasaulio pažinimo, sensomotorinio 
lavinimo, etikos, o likusieji lanko komuni-
kacinės, orientacinės, meninės ir fizinės 
veiklos pamokas.

Gera, kai svajonės pildosi...
Pamokose ugdytiniai dalyvauja pa-

gal savo sugebėjimus. Vaikai mokosi ben-
drauti vieni su kitais ir su visa klase, o 
negalintiems kalbėti Gerdai ir Bernardui 
padeda alternatyvioji komunikacĳa, t.y. 
daiktų-simbolių sistema. Mano ugdyti-
niai labai mėgsta klausytis į garso kasetę 
įrašytų gamtos garsų, bando patys juos 
pamėgdžioti, atspėti, kas skleidžia vie-
nus ar kitus garsus. Pasaulio pažinimo, 
matematikos pamokose stengiuosi kuo 
dažniau naudoti natūralias vaizdumo 
priemones, daiktus. 

Moksleiviams sudominti, jų žinioms 
įtvirtinti naudoju mokomąsias kompiu-
terines programas, skirtas spalvų, geo-
metrinių formų pažinimui, mokymui 
skaičiuoti, dėmesio, atminties, vaizduo-
tės ir mąstymo lavinimui. Vaikai ypač 
mėgsta programas „Lekis 1“, „Lekis 2“, 
„Animated Shapes“, „Trenirovka pamia-
ti“, „Pilis“ ir kt. Džiaugiuosi, kad mano 
ugdytinis Henrikas jau sugeba beveik 
savarankiškai dirbti kompiuteriu (ir su 
klaviatūra, ir su pele). Kiti vaikai dirba 
kompiuteriu padedami pedagogo arba 
pasyviai stebi veiklą. 

Dailės pamokose stengiuosi supažin-
dinti moksleivius su įvairiomis piešimo 
technikomis. Vaikams labai patinka pieš-
ti pirštukais su specialiais dažais, taip 
pat ant šlapio ar glamžyto popieriaus, 
stiklo, veidrodžio. O piešinukus, atlik-
tus monotipĳos būdu, įrėminome ir jais, 
lyg tikrų dailininkų darbais, papuošėme 
savo klasę. 2002 m. net keturi mano ugdy-
tiniai – Gerda, Henrikas, Žygimantas ir 
Olegas – dalyvavo Lietuvos vaikų ir jau-
nimo centre vykusioje neįgaliųjų piešinių 
parodoje „Metų laikai“. 

Daugelis moksleivių mėgsta senso-
motorinio lavinimo pamokas, kurių 
metu naudojame natūralias medžiagas 
ir daiktus (smėlį, vandenį, įvairias kruo-
pas ir makaronus, buteliukus, skalbinių 
segtukus, raištelius, siūlus ir kt.). Patinka 
jiems ir įvairūs renginiai, šventės. Henri-
kui puikiai sekasi deklamuoti eilėraščius, 
Bernardui ir Antanui – atlikti vaidmenis 
be žodžių. Šie ir kiti vaikai jau spėjo 
suvaidinti nykštukus ir spindulėlius, 
boružytes ir varliukus, lietaus lašiukus 
ir kiškučius...

Visi labai džiaugėmės, kad Kalėdų 
STEBUKLAS mano antrokėlius aplankė 
anksčiau nei visada. Dar spalį mūsų 
klasė gavo puikią dovaną – išsvajotą nau-
jutėlaitį didžiulį monitorių (senasis buvo 
sugedęs), kurį mums padovanojo dosnūs 
geros valios žmonės – firma „Statybos 
montavimo darbai“ iš Ukmergės. Taip 
pat esame dėkingi UAB „Anvila“ vado-
vams už tvirtą stalą, kuriuo naudojamės 
jau visus metus.

Džiugu, kad bendromis mūsų įstai-
gos direktorės J. Sližienės, pavaduotojos 
ugdymui V. Šepetienės, rėmėjų, pedago-
gų ir vaikų tėvelių pastangomis mūsų 
klasė vaikams tapo antrais namais. Čia 
sukurta šilta, jauki namų aplinka, ugdy-
tiniai jaučiasi saugūs, visada laukiami ir 
mylimi. O ir tėveliai ramūs, žinodami, 
kad jų vaikas yra ne tik ugdomas, mo-
komas, bet ir visapusiškai prižiūrimas, 
tenkinami jo specialieji poreikiai. Su vi-
sais ugdytinių tėvais palaikome glaudų 
ryšį: bendraujame telefonu, laiškeliais 
ar tiesiog susitinkame aptarti iškilusių rū-
pesčių, pasidalyti džiaugsmais, pasigirti 
ugdymo rezultatais, mokinių darbeliais.

Nesustodamas sukasi laiko ratas, at-
nešdamas mums naujų darbų, įspūdžių, 
staigmenų ir svajonių. O kaip smagu, kai 
svajonės pildosi! To ir norėčiau palinkėti 
visiems žurnalo „Viltis“ darbuotojams ir 
skaitytojams.

Daiva Mauricienė
Vyr. specialioji pedagogė 

A. Eriksono pieš.
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„Mums gera drauge. Mes mylim savo 
mokytoją. Šiandien mes rašėme, piešėme, 
šokome“. Kiekvieną šeštadienį tokių įspū-
džių kupini iš mokyklėlės grįžta į Rieta-
vo savivaldybės šeimas vaikai, turintys 
vystymosi raidos sutrikimų. Kaip džiugu 
namiškiams matyti gerai nusiteikusį, besi-
šypsantį savo vaiką. Kad neįgalūs vaikai 
pajustų tikrąjį gyvenimo džiaugsmą, jie 
turi bendrauti. O kur tai geriausiai sekasi, 
jei ne mokyklėlėje... 

Didelio noro ir ne mažesnių pastangų 
prireikė, kad Rietavo lopšelio-darželio pa-
talpose duris atvertų sutrikusio intelekto 
vaikų neformalaus ugdymo šeštadieninė 
mokyklėlė „Vilties spindulys“. Praėjusį pa-
vasarį į džiugią atidarymo šventę susirinko 
ne tik būsimieji mokinukai su tėveliais, bet 
ir nemažas būrys svečių. Rietavo savival-
dybės meras A. Černeckis tradiciškai per-
kirpo juostelę. Bendrĳos „Rietavo Viltis“ 
pirmininkė A. Arienė pasidžiaugė, kad 
požiūris į žmogų, turintį kompleksinę nega-
lią, keičiasi. Pirmininkė dėkojo visiems, pri-
sidėjusiems prie to, kad neįgalūs vaikučiai 
galėtų lavintis. Su mūsų vaikais pradėjo 
dirbti mokytoja D. Norvilienė. Ji atiduoda 
visas jėgas ir žinias, ugdydama dorovinius, 
estetinius, higienos, kalbos bei aplinkos pa-
žinimo įgūdžius.

Mokyklėlėje kartu su tėveliais įdomiai 
buvo atšvęstas Atvelykis. Susirinkusieji 
sulaukė Velykų Bobutės, sužinojo apie 
Velykų, Atvelykio šventimo, kiaušinių da-
žymo ir ridenimo tradicĳas. Motinos dieną 
mokinukai savo mamytėms padovanojo pa-
čių pieštus atvirukus. Kelių vaikų piešiniai 
buvo išsiųsti į Telšius, į parodą-konkursą 
„Metų laikai“.

Mokslo metų užbaigimo proga moki-
nukams buvo surengta išvyka į Kelpšaičių 
parką. Ten jie žaidė su kamuoliu, suposi 
sūpuoklėse, vaikštinėjo po parką, kepė 

Rietave šviečia „Vilties spindulys“

Aš lankau Panevėžio jaunuolių dienos 
centrą. Man labai pasisekė, kad buvau įtrauk-
ta į tarptautinį projektą „Dalyvavimas ir priei-
namumas“, kuris visus metus vyko skirtingo-
se vietose: Kaliningrade, Panevėžyje, Danĳoje 
ir Švedĳoje. Visuose susitikimuose kartu su 
Panevėžio jaunuolių dienos centro direktore 
L. Trebiene, savivaldybės Socialinio skyriaus 
vedėju V. Michailovu, Vaikų abilitacinio ug-
dymo centro direktore D. Šiliene bei kitais 
garbiais žmonėmis dalyvavau ir aš.

Praėjusių metų rugsėjo pradžioje Švedĳo-
je įvyko baigiamoji šio projekto konferencĳa. 
Iš Panevėžio važiavome į Palangą. O iš ten 
skridome lėktuvu į Švedĳą. Svečiavomės Kal-
maro mieste keturias dienas. Viešbutyje gy-

dešreles. Prieš išsiskiriant ilgesniam laikui, 
mokytoja kiekvienam mokinukui įteikė po 
paketą, kuriame buvo spalvinimo knygutė 
ir keletas užduočių vasarai. Kiekvienas ra-
do po atviruką su gražiais palinkėjimais.

Kad neprailgtų vasara ir vaikai galėtų 
pabendrauti, ieškojome rėmėjų pažintinei 
kelionei į pajūrį. Pasirodo, Rietave yra 
puikių žmonių, kurie neabejingi likimo 
nuskriaustiesiems. Jų padedami aplankė-
me Palangą. Daug nepamirštamų įspūdžių 
patyrėme užsukę į Žibininkų kaimą, pas 
Juozapą. Čia nuostabi aplinka, puikios pa-
vėsinės, žaidimų aikštelės.

Rugsėjo pradžioje vėl visi mokinukai 
susirinko į vieną būrį, kad toliau lavintų 
protą, miklintų rankutes, tobulintų įgū-
džius. Mokytojos padedami jie uoliai rengė 
Kalėdinę programėlę. Štai ir ilgai laukta 
šventė. Į ją susirinko beveik visi „Rietavo 
Vilties“ neįgalieji su tėveliais ir artimaisiais. 
Labai džiaugėmės, kad mūsų nepamiršo 
vietos savivaldybės meras A. Černeckis, 
administracĳos direktorius V. Dičiūnas, 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ve-
dėja L. Rėkašienė. Svečiai mažiesiems ben-
drĳos nariams įteikė draugų iš Vokietĳos 

dovanas. Bet dar daugiau džiaugsmo vai-
kams suteikė Kalėdų Senelis. Šeštadieninę 
mokyklėlę lankantys vaikai jam ir visiems 
susirinkusiesiems parodė programėlę, pas-
kui įsĳungė į bendrą ratelį ir žaidimus. Ir 
svečiai, ir tėveliai labai džiaugėsi vaikučių 
sugebėjimu laisvai bendrauti. Buvo malo-
nu žiūrėti į gerai nusiteikusius vaikus. 

Bet sugrįžus į kasdienybę, ir vėl neri-
mas – o kas bus kitais metais? Tik keletas 
nedidelių klaidų, ir bendrĳos „Rietavo 
Viltis“ tęstiniam šeštadieninės mokyklėlės 
projektui nebuvo skirtas finansavimas. Sun-
ku patikėti, kad mūsų viltys ir geri norai su-
duš kaip trapus krištolas. Neprarandame 
vilties ir tikimės, kad mokyklėlė gyvuos, 
kad išties pagalbos ranką savivaldybės val-
džia. Galbūt atsiras ir verslininkų, kurie ne-
liks abejingi likimo nuskriaustiesiems, kad 
taip gražiai 2004 metais Rietave sužibęs 
„Vilties spindulys“ toliau šviestų ir džiugin-
tų sutrikusios raidos vaikų širdeles.

Genovaitė Česnauskienė 
Bendrĳos „Rietavo Viltis“ tarybos narė

venau savarankiškai: viena kambaryje. Vyko 
seminarai. Kalbėjau prieš auditorĳą  – prista-
čiau namų darbą, t.y. pranešimą „Jaunuolių 
dienos centro veiklos vertinimas tarptautiniu 
aspektu“. 

Švedĳoje labai įdomiai leidome laiką. Bu-
vome stiklo fabrike. Pūčiau karštą stiklą per 
vamzdelį. Specialiu grąžtu pati išgraviravau 
stiklinę. Grįžome keltu. Visą naktį plaukėme 
per Baltĳos jūrą. Gerokai lingavo, bet pripra-
tau. Kajutėje gyvenau su ruse vardu Oksana. 
Su ja truputį galėjau susikalbėti. Klaipėdoje 
buvome jau rytą. Į Panevėžį grįžome autobu-
su. Šią kelionę prisiminsiu visą gyvenimą.

Daiva Riliškytė

Išvyka į Švedĳą
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Žaidimas...
Mūsų Kuršėnų m. Pavenčių mišrioje 5-6 

specialiojoje lavinamojoje klasėje mokosi šeši 
skirtingo amžiaus (nuo 12 iki 20 metų) mokslei-
viai, turintys įvairių kompleksinių sutrikimų. 
Visiems jiems reikia nuolatinės suaugusiojo 
pagalbos, nes jie nevaikšto arba labai sunkiai 
juda. Rankų paralyžius, tikas trukdo atlikti 
elementarius veiksmus: paimti daiktą, rašyti, 
naudotis kompiuterio klaviatūra ir t.t. Dėl 
sutrikusios kalbos su jais tenka bendrauti pasi-
telkus simbolius, gestus, mimiką, trumpas aiš-
kias žodines instrukcĳas, kurias lydi veiksmas; 
regėjimo, lytėjimo pojūčius ir pan. Visi vaikai 
dirba pagal individualias programas.

Visu pirma stengiuosi moksleivius išmo-
kyti skirti daiktus pagal dydį. Dirbu lavinda-
ma jų pojūčius, sensomotoriką. Tyrinėdami 

Kelionė...
Vieną ankstyvą rugpjūčio rytą mes, „Šakių 

Vilties“ neįgalieji, su mamytėmis ir tėveliais su-
sėdome į patogų Šakių autobusų parko autobu-
są ir patraukėme į pajūrį. Jūrų muziejuje mus 
nudžiugino įvairių rūšių, dydžių ir spalvų jūrų 
gyventojai. Mums labai patiko pingvinai, spar-
nuotos žuvytės, delfinai. O dar labiau sužavėjo 
jūrų liūto pasirodymas. Kvapą užgniaužę stebė-
jome šio gal daugiau nei pusę tonos sveriančio, 
bet pavydėtinai grakštaus milžino atliekamus 
triukus ir troškome, kad jam viskas sektųsi. 
Kad žiūrovai negailėtų katučių, jis pats kartu 
su mumis plojo galingomis letenomis.

Delfinariume mus pavergė delfinų pasi-
rodymas. Jie nardė, šokinėjo per lankus ir vir-
vutes, mėtė kamuolius ir laukė... žuvyčių, nes 
už kiekvieną akrobatinį numerį jų gaudavo. O 
kaip nuostabiai delfinai bendrauja su žmonė-
mis! Jie jaukūs ir protingi tarsi žmonės.

Po tokios nuotaikingos programos jūra, 
regis, buvo dar gražesnė. Pajūryje mūsų laukė 
nauji malonumai: saulė, vanduo, minkštas smė-
liukas. Nenuostabu, kad grįžtant namo netilo 
linksmos dainos. Dėkojame renginio organiza-
toriams  –  „Šakių Vilties“ tarybai.

Jurgita ir Saulenė
„Šakių Vilties“ narės 

Pasaulis tau...
Kalbant apie specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo galimybes, visi mes, ir tėvai, ir specia-
listai, pastebime, kad rezultatas priklauso tiek 
nuo specialistų patyrimo, tiek nuo aplinkos 
veiksnių, t.y. nuo to, kokias sąlygas mums pa-
vyksta sukurti šių vaikų gebėjimų formavimui, 
raiškai ir tobulinimui.

Specialiųjų poreikių vaikų intelektas pa-
prastai būna sutrikęs. Tad jie reiškia mintis ir 
palaiko pokalbį trumpais sakiniais, kuriuos 
tesudaro 1-3 žodžiai. Kartais net sunku supras-
ti, ką jie nori pasakyti. Akmenės vaikų lopše-
lyje-darželyje „Gintarėlis“ yra vaikų, kurie 
temoka labai nedaug žodelių, o kai kurie visai 
nekalba arba jų žodynas apsiriboja vos keletu 
garsažodžių. 

Tačiau pedagogas, matyt, toks jau yra, 
kad kur bebūtų ir ką beveiktų, mintimis vis 
tiek grįžta prie darbo. Tad praėjusią vasarą, 
atostogaudama kaime, sumaniau surengti spe-
cialiųjų poreikių vaikams pažintinę-mokomąją 
ekskursĳą į Klaipėdos delfinariumą. Kelionės 
tikslas – pasiklausyti delfinų „kalbos“, pasižiū-
rėti, kaip šie gyvūnai bendrauja su neįgaliais 
vaikais, parodyti tėveliams, kaip specialistai 
ugdo šių vaikų kalbą. Nors išvyka buvo 
numatytą vėlų rudenį, kai programa nebero-

doma, pavyko susitarti, kad mums padarys 
išimtį  –  pamatysime keletą delfinų atliekamų 
numerių.

Atvykę į vietą, visų pirma pasižiūrėjome 
vaizdo įrašą apie delfinų draugystę su specia-
liųjų poreikių vaikais. Paskui jau savo akimis 
pamatėme, kaip delfinai, treneris ir spec. peda-
gogė bendravo su neįgaliu vaiku, ugdė jo kal-
bą; savo ausimis išgirdome nekalbančio vaiko 
krykštavimą, džiugesio sklidinus garsus.

Pavyko ir mums su vaikais užmegzti betar-
pišką ryšį su delfinais. Nežinau, ar tai tik suta-
pimas, ar vienas didžiųjų delfinų sąmoningai 
priplaukė artyn ir gana ilgai, ramiai ir įdėmiai žiū-
rėjo į mus. Nors delfinai mato prastai, bet labai 
gerai jaučia. Gal taip jis su mumis pasisveikino? 
Daug yra tų gal, kurių mes, žmonės, dar nesuge-
bame paaiškinti. Tačiau ne veltui mokslininkai 
teigia, kad, išgirdus delfinų „kalbą“, neįgalių 
vaikų smegenys išskiria „laimės hormonų“.

Po delfinų terapĳos sekė jų pasirodymas. 
Pakui susipažinome su ruoniais ir pingvinais. 
O grįždami užsukome į Mažeikių ledų fabriką, 
kur mus pavaišino labai skaniais ledais. Dar 
apsilankėme Mažeikių pieninėje, kur ne tik 
stebėjome, kaip gaminama varškė, saldūs sūre-
liai, desertai ir kokteiliai, bet ir prisiragavome 
šios gardžios produkcĳos iki soties.

Už šią nepamirštamą kelionę esame 
dėkingi Akmenės savivaldybės Švietimo sky-
riui, skyrusiam transportą, UAB „Surida“, 
parūpinusiai dyzelinio kuro, Klaipėdos naujo-
sios perkėlos vadovui, leidusiam nemokamai 
persikelti į Smiltynę, delfinariumo, Mažeikių 
ledų fabriko ir pieninės administracĳos dar-
buotojams. Dar kartą labai ačiū, mielieji, už 
gerumą, šilumą, dėmesį.

Ona Pivorienė
Akmenės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 

logopedė metodininkė

natūralius daiktus, lyginame jų savybes: kuris 
didesnis ar mažesnis, ilgesnis ar trumpesnis, pla-
tesnis ar siauresnis. Geriausiai vaikams sekasi 
lyginti tuos daiktus, kuriuos jie jau gerai pažįsta. 
Tačiau mums stinga specialiai šiems vaikams pri-
taikytų vaizdumo priemonių, nes jiems sunku 
naudotis net pačiais paprasčiausiais daiktais. O 
juk naudojimosi daiktais įgūdžiai formuojasi iš 
lėto, kai pavyksta vaikus sudominti ir paversti 
pažinimą žaidimu.

Kai kuriems moksleiviams, ypač nelengva 
sutelkti žvilgsnį į rodomą ar priešais padėtą daik-
tą, surasti nurodytą daiktą artimiausioje erdvėje. 
Šie įgūdžiai formuojasi labai lėtai, nes patyrimo 
stoka trukdo nustatyti panašumus ir skirtumus, 
teisingai suvokti daikto matmenis, analizuoti 
ir apibendrinti, įžvelgti esmines savybes. Dėl 
bendravimo sunkumų vaikams sunku įsidėmėti 
sąvokas, suvokti nurodymus. Nors pasyviajame 
žodyne jie jau sukaupė nemažai daiktų matme-
nų skirtumus reiškiančių žodžių ir vaizdinių, 
bet sunkiai juos pritaiko naujose situacĳose. 

Atsižvelgdama į vaikų galimybes ir ge-
bėjimus, pratinu juos dirbti užsiėmimuose, 
netinginiauti, netrukdyti vieni kitiems. Užduo-
tis apgalvoju iš anksto. Žodinius nurodymus 
sutrumpinu iki 1-2, bet ne daugiau 3 žodžių. 
Dar nemokėdami skaičiuoti, vaikai mokosi 
palyginti du vienodus daiktus, atrasti tokių 
pat artimiausioje aplinkoje. Skatinu bendrąjį 
vaikų protinį vystymąsi, kad jie įsisavintų pa-
prastesnes sąvokas, gebėtų orientuotis realioje 
situacĳoje. Klasėje yra vaikų, kurie skuba dirbti 
neišklausę nurodymų. O yra ir tokių, kuriuos rei-
kia ilgai įkalbinėti ir skatinti, kad įveiktų baimę, 
pradėtų dirbti.

Labiausiai visi moksleiviai mėgsta atlikti 
uždėjimo ir pridėjimo veiksmus. Lavindama vai-
kų dėmesį, valios savybes, mokau juos sukaupti 
žvilgsnį, surasti lentelėje nurodytą daiktą ir už-
dėti ant jo atitinkamą simbolį; pridėti, suradus 
aplinkoje, vieną tokį patį daiktą prie kito; nu-
rodyti ryškiausius lyginamų daiktų skirtumus 
(ilgio, aukščio, pločio).

Dėl prastos vaikų atminties ir mąstymo 
nekritiškumo tas pačias užduotis tenka daug 
kartų kartoti. Todėl kiekviena proga žaidžiame 
pirkėjus ir pardavėjus (mokomės pažinti pini-
gus ir jais naudotis), keleivius ir kontrolierius 
(perkame ir tikriname bilietus), buhalterius ir 
mokytojus. Labai patinka vaikams būti paukš-
teliais, lesančiais didelius arba mažus grūdelius. 
Sočiam paukšteliui užteks ir vieno grūdelio, o iš-
alkęs jų sules daugiau. Išvykų metu bandome su-
rasti vienodų lapų, kaštonų, gėlių ir akmenukų. 
Žodžiu, darome viską, kad vaikai įgytų žinių ir 
gebėjimų, pritaikytų juos praktiškai. Kai spindi 
džiaugsmu vaikų akelės, kai matai, kad jie išmo-
ko atlikti vieną ar kitą veiksmą savarankiškai, 
neabejoji  –  tai geriausias atpildas mokytojai. O 
kaip manote jūs, mieli kolegos?

Erika Žilinskienė
specialioji pedagogė 

Ir mes matėme delfinus! 
Nenustebkite, mieli skaitytojai, kad vis dar dalĳamės su jumis praėjusios vasaros įspūdžiais, nors 
būsimoji jau ne už kalnų. Kadangi visas paskutinis praėjusių metų mūsų žurnalo numeris buvo skirtas 
„Vilties“ bendrĳos penkiolikmečiui, susikaupė daug jūsų laiškų, kurių negalime ramia širdimi padėti į 
archyvą. Tebūnie šie prisiminimai gražus startas ateinančiai vasarai!
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Kviečia „Akimirka“
Šventojoje, Mokyklos g. 65

05.07–05.16
05.18–05.27

Neįgalusis moka 5 Lt
Lydintysis moka 10 Lt

„Vilties“ bendrĳos narys 
arba darbuotojas  

moka 10 Lt 05.29–06.07
06.09–06.18
06.20–06.30

Neįgalusis moka 6 Lt
Lydintysis moka 12 Lt
„Vilties“ bendrĳos na-
rys arba darbuotojas  

moka 12 Lt

07.01–07.10
07.12–07.21
07.23–08.01

Neįgalusis moka 8 Lt
Lydintysis moka 14 Lt

„Vilties“ bendrĳos narys 
arba darbuotojas  

moka 14 Lt

09.05-09.14
09.16-09.25
09.27-10.06

Neįgalusis moka 5 Lt
Lydintysis moka 10 Lt
„Vilties“ bendrĳos na-
rys arba darbuotojas  

moka 10 Lt

Jeigu kartu su poilsiautojais atvyksta papildomų asmenų, t.y. 
neturinčių kelialapių, jie moka tiek pat, kiek lydintys asmenys; 
be to, negarantuojama, kad jie gaus lovą. 
Patalynės komplekto kaina  –  5 Lt arba galima atsivežti savo.
Atvykti į poilsio namus poilsiautojams siūloma nuo 8 iki 18 val.; 
išvykti – iki 12 val. Kad nekiltų nesklandumų, apie atvykimą 
kitu laiku prašome iš anksto pranešti telefonu (8~460) 4 54 04 
arba mobiliuoju telefonu (8-652) 0 13 55. 
Laiku neatvykus ir neinformavus administracijos nurodytais 
numeriais, išpirktos vietos rezervuojamos ne ilgiau kaip 
dviem dienoms. Po to jos suteikiamos kitiems poilsiautojams. 
Už neišnaudotas dienas pinigai negrąžinami ir jos neperkeliamos 
tolesniam laikotarpiui. 
Grąžinti kelialapį galima likus 5 dienoms iki poilsio pradžios. Šiuo 
atveju atgaunama 70 proc. kelialapio vertės. Jeigu kelialapis grąži-
namas likus mažiau negu 5 dienoms iki poilsio pradžios, atgauna-
ma 50 proc. kelialapio vertės. 

Šiais metais poilsio sezonas 
prasideda gegužės 7 d. 

Norintiesiems užsisakyti kelialapius reikia pateikti prašy-
mą Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrĳai 
„Viltis“, kuriame turėtų būti nurodytas poilsiavimo laiko-
tarpis, vietų skaičius, poilsiautojų vardai, pavardės, vaikų 
amžius ir neįgalaus asmens pažymėjimo numeris. 

Atsiskaityti už kelialapį reikėtų ne vėliau nei likus 30 die-
nų iki poilsiavimo pradžios arba atskirai pranešus žemiau 
nurodytais telefono numeriais. Pinigai už poilsį turi būti 
pervesti į „Vilties“ bendrĳos sąskaitą LT6870440600012623. 
Išimtinais atvejais galima atsiskaityti atvykus į vietą.

Jeigu neužteks vietų norimai deka-
dai, bus siūlomas kitas poilsio laikas. 
Kelialapiai bus išrašomi tik apmokė-
jus sąskaitą. Laiku neatsiskaičius už 
kelialapį, jis bus perduotas kitiems 
norintiesiems, atskirai neinformuo-
jant neatsiskaičiusių užsakovų.
Neišsipirkus kelialapių iki nurody-
tos datos, poilsio namų administ-
racĳa pasilieka teisę keisti kainas, 
atsižvelgdama į kelialapių poreikį.

TEISĘ LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS 
ĮSIGYTI KELIALAPIŲ TURI:

• neįgalūs  „Vilties“ bendrĳos nariai;
• juos lydintys asmenys;
• kiti „Vilties“ bendrĳos nariai ir darbuotojai;
• vaikai iki 3 m. 
(nemokamai, tačiau nesuteikiant lovos ir patalynės);
• vaikai nuo 3 iki 7 m. 
(už juos mokama tiek pat, kiek už neįgaliuosius);
• vyresni nei 7 m. vaikai 
(už juos mokama tiek pat, kiek už lydinčius asmenis).

Kiti asmenys moka komercinėmis kainomis, bet ne mažiau 
kaip 15 Lt už lovą parai.

08.03–08.12
08.14–08.23
0.8.25–09.03

Neįgalusis moka 8 Lt
Lydintysis moka 14 Lt
„Vilties“ bendrĳos na-
rys arba darbuotojas  

moka 14 Lt

SKUBĖKITE ĮSIGYTI KELIALAPIŲ Į POILSIO NAMUS
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Aš esu Rimantė. Man septyniolika metų. Gyvenu Vilniuje. Turiu mamą ir dvi se-
ses. Jų vardai Jurga ir Lina. Mokausi ugdymo centre „Viltis“. Mėgstu svajoti, žiūrėti į 
dangų, keliauti. Labai mėgstu skaityti knygas. Rašau eilėraščius. Noriu susirasti naujų 
draugų. Jeigu mano eilėraščiai jums patiko, tai parašykite. Lauksiu jūsų laiškų.

Mano adresas: Rimantė Radzevičiūtė 
Justiniškių g. 59-18 

LT-05100 Vilnius

Žiemos naktis

Tyliai šėlsta pūga.
Vėjas dainuoja kažką.
Pušys šnara savo pasakas.
Tik nežinau, apie ką jos.
Kaip aš norėčiau suprasti jų kalbą
Tą speiguotą žiemos naktį.
Šiandien ta naktis kupina paslapčių, burtų laukimo.
Ta naktis stebuklinga kažkuo:
Mėnuo supasi ant debesų, žvaigždės šoka, o aš sėdžiu
Prie lango, žiūriu ir matau, kaip ateina vakaras ir
Naktis.
Aš taip norėčiau, kad šią stebuklingą naktį
Išsipildytų visų slapčiausios svajonės.
To aš labai noriu...

Kas yra meilė

Meilė  –  tai švelnus lelĳos žiedas,
Kuris panašus į pirmąjį bučinį.
Meilė panaši į angelų sparnus, kurie tave pakylėja
Lyg dangaus ir nuskraidina į tokią vietą,
Kur gyvena jausmai.
Ten rusena
Maža, maža liepsnelė, 
Panaši į mažą žvaigždelę, nepasiekiamą lyg 
Mano svajonė.
Aš pamilau žvaigždelę,
Žvaigždelę, gyvenančią aukštai,
Tokią tolimą ir paslaptingą.
Meilė  –  tai nuostabus jausmas.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrĳą „Viltis”  

2005 m. remia:

e
Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Invalidų reikalų taryba 
prie LR Vyriausybės

Atviros Lietuvos fondas
Globali iniciatyva psichiatrĳoje

e
Europos Bendrĳa

Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Karališkoji Nyderlandų ambasada

Didžiosios Britanĳos ambasada
Švedĳos ambasada

Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai 
Rytų ir Centrinei Europai

e
Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras 
„Viltis”

RUL Vaiko raidos centras
e

Inclusion Europe
Open Society Institute

Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE
e

Geros valios žmonės ir savanoriai

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Adresas:
Kaštonų g. 2/14–17, 

LT-01107 Vilnius
Tel. (8~5) 261 52 23.

Faks. (8~5) 261 08 20.
El. paštas viltis@viltis.lt

Interneto puslapis www.viltis.lt

Žurnalas „Viltis“ 
pasirodo 4 kartus per metus.

Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrĳa „Viltis“

Spaudai rengė:
UAB „Progretus“

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai 
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Viršelyje: 
Popiežius Jonas Pauliaus II 

1993 m. Vilniuje laimina neįgaliuosius


