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Svečiai
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apdovanojimas

Šiaulių dienos užimtumo centras „Goda“ Solistė K. Aleknaitė, Radviliškis

Europos 
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akimirkos. 
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2005/2 1



2 psl. Ypatinga mama
2-3 psl. Siekime dialogo ir remkime geras 

iniciatyvas

4 psl. Pamąstymai mokslo metams pasibaigus

 Paskutinis skambutis

5 psl. Europos Sąjungos parama socialinių 
paslaugų centro Vilniuje rekonstrukcĳai 

 Siekėme normalaus gyvenimo 
savo vaikams

6-7 psl. Pagrindiniai raidos sutrikimo gydymo ir 
reabilitacĳos aspektai

8-11 psl. Kelias į savarankiškumą 
(TEKSTAS NEĮGALIESIEMS)

12 psl. „Na, ir kas, kad kitokie“

 Gyvenkime atvira širdimi!

13 psl. „Žmogau, ateik į mišką“

 Abejingumui neliko vietos

14 psl. Gėris – nemirtingas, 
nesavanaudiškas ir begalinis...

15 psl. Atrasti ir suprasti... save

 Džiaugsmingos švenčių akimirkos

16 psl. „Vilties“ ugdymo centre – 
„Europos prospektas“

17 psl. Ant dainos sparnų pakylėti

18 psl. Įdarbinimo lygiomis sąlygomis direktyva

19 psl. Dar viena galimybė įgyti profesĳą ir 
įsidarbinti Vilniuje 

20 psl. Transporto paslauga: 
realios galimybės ir rezervai

21 psl. Konsultuoja teisininkas

22 psl. Mūsų širdys plaka vilčiai…

23 psl. Šokis teatro erdvėje: drauge šoka 
vaikai ir neįgalūs jaunuoliai

24 psl. Geranoriškumo kryptimi…

25 psl. Užsukite į „Mažąją guboją“, 
nepasididžiuokite!

 V. Landsbergio fondas – 
vaikams autistams

8-11  psl.

19 psl.

20 psl.

4 virš. 
psl.

2005/2 1

Turinys



Kodėl stinga 
bendruomeninių paslaugų?

Pradėsiu nuo to, kad mes, keturios or-
ganizacĳos — Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas, viešoji įstaiga „Globali inicia-
tyva psichiatrĳoje“, Vilniaus psichoso-
cialinės reabilitacĳos centras ir „Vilties“ 
bendrĳa — parengėme ir pristatėme val-
džios atstovams bei žiniasklaidai projek-
to „Žmogaus teisių stebėsena uždarose 
psichikos sveikatos priežiūros ir globos 
institucĳose“ ataskaitą. Mūsų organiza-
cĳa dalyvavo šiame projekte norėdama 
sužinoti, kas vis dėlto vyksta minėtose 
institucĳose. Mums, tėvams, ypatingai 
svarbu, kas laukia mūsų vaikų, kai mes 
jau nebepajėgsime jų prižiūrėti. Juk 
Lietuvoje alternatyvių tarnybų dar yra 
labai mažai. Šiuo metu bendruomeninės 
paslaugos grupinio gyvenimo namuose 
teikiamos tik apie 100 sutrikusio intelek-
to asmenų. 

Tyrimui buvo sudarytas Europos Sąjun-
gos standartus atitinkantis klausimynas. 
Uždarose psichikos sveikatos priežiūros 
ir globos institucĳose lankėsi specialistai: 

Siekime dialogo ir remkime geras iniciatyvas
teisininkai, psichologai, socialiniai darbuo-
tojai ir kt. Jie bendravo ir su personalu, ir su 
globotiniais. O išvadas pateikė minėtoje ata-
skaitoje. Jos man nebuvo netikėtos. Guodžia 
tai, kad fizinė aplinka daugelyje institucĳų 
yra akivaizdžiai pasikeitusi į gerąją pusę: 
sienos nudažytos ne tokiomis niūriomis 
spalvomis, atsirado naujų baldų, neįgalūs 
žmonės laisviau gali išeiti už pensionatų 
sienų. Bet esminių pokyčių nėra. Tarkim, 
neverta nė kalbėti apie žmogaus privatumą, 
atskirą kambarį, savus baldus, galimybę 
rinktis maistą ir t.t. 

Todėl pristatydami tyrimo rezulta-
tus žiniasklaidai, mes kalbėjome apie 
tai, kad pagrindinis dalykas, kurį turi 
Lietuvos valstybė padaryti, — tai pri-
imti politinį sprendimą dėl stacionarių 
paslaugų organizavimo bendruomenė-
se, t.y. neįgalaus žmogaus gyvenamoje 
vietoje. Savivaldybėms reikia peržiūrėti 
savo lėšas ir sprendimus, kad jų teri-
torĳose atsirastų nedidelių pensionų, 
kur neįgalūs žmonės gautų paslaugas 
artimiausioje aplinkoje. Tai turėtų būti 
valstybinis politinis sprendimas. 

Mes suprantame, kad stacionarių 
įstaigų neuždarysime. Visada atsiras ne-
įgalių žmonių, kuriems bus reikalinga 
valstybės globa. Bet vis dėlto ateityje 
mes tikimės matyti kuo daugiau nedide-
lių bendruomeninių įstaigų. Šiandien, 
norint pakliūti į stacionarias globos įstai-
gas, tenka laukti eilėse. Kodėl taip yra? 
Atsakymas labai paprastas — neįgalūs 
žmonės negauna pagalbos ir paslaugų 
savo gyvenamojoje vietoje arba jiems yra 
prieinamos tik atskiros pagalbos rūšys, o 
tai nekeičia padėties. Taigi lieka vieninte-
lis kelias — didelė institucĳa.

Vieša diskusĳa, kuri prasidėjo prista-
čius ataskaitą, sukėlė didžiulį rezonansą. 
Deja, ne tik teigiamą. Buvo liūdna skaityti 
komentarus „Delfi“ svetainėje. Didžioji 
komentavusiųjų dalis teigė, kad psichikos 
ligoniai ir sutrikusio intelekto žmonės turi 
būti izoliuojami nuo visuomenės. Politikai 
sutrikę dėl tokios visuomenės nuostatos ir 
mandagiai nutyli priežastis, dėl kurių nė-
ra galimybių rengti bendrų svarstymų, 
konferencĳų ir daryti politinių pareiški-
mų. Bet vis dėlto gerai, kad specialistai 

YPATINGA 
MAMA

Dainiaus Bajoriūno pieš.

Ar niekada nepagalvojote, kaip išren-
kamos neįgaliųjų vaikų motinos?

Bandau įsivaizduoti Dievą, duodantį 
nurodymu angelams, besižymintiems pa-
stabas didžiuliame žurnale.

—Armstrongas Betas, sūnus. 
Globėjas — šv. Matas.

—Meidžor Filomena, duktė. 
Globėja — šv. Cecilĳa.

—Rudolfas ir Karlas, dvyniai. Globė-
jas... tebus šv. Gerardas. Jis pripratęs prie 
nelabai religingų.

Galiausiai, rodydamas angelui užrašy-
tą vardą, šypteli:

—Šitai padovanosime neįgalų kūdikį.
Nustebęs angelas pakelia akis:
—Kodėl jai? Ji atrodo tokia laiminga.
—Teisingai, — šypsodamasis sako 

Dievas. — Ar galėčiau padovanoti neįga-
lų vaiką moteriai, kuri nežino, kas yra 
džiaugsmas? Būtų žiauru.

—Ar jai pakaks kantrybės? — teirau-
jasi angelas.

—Nenoriu, kad būtų pernelyg kantri, 
nes paskęs sielograužoje ir skausme. Kai 
įveiks pirmąjį šoką ir nusivylimą, ji suge-
bės atlikti visa, ko reikia.

—Bet, Viešpatie, man regis, toji mote-
ris nėra giliai tikinti.

Dievas ir vėl šypsosi.
—Nesvarbu. Viskas bus gerai. Ta mo-

teris — tobula. Ir apdovanota pakankamu 
kiekiu egoizmo.

Angelas lieka be žado:

—Egoizmo? Ar tai dorybė?
Dievas linkteli galva:
—Jei ji nesugebėtų nė minutei atsi-

traukti nuo savo vaiko, neišgyventų. Taip, 
tai moteris, kurią palaiminsiu netobulu 
kūdikiu. Ji apie tai nenutuokia, tačiau jai 
bus ko pavydėti.

Ji niekada nebus tikra, ar teisingai nu-
girdo ištartą žodį. Jai niekada neatrodys, 
kad žengti žingsnį — įprasta ir lengva. 
Kai vaikas pirmą kartą ištars „mama“, ji 
suvoks, kad tapo stebuklo liudininke. Kai 
aklam vaikui bandys nupasakoti medį ar-
ba saulėlydį, pati regės mano kūrinĳą kaip 
retas kitas asmuo.

Jai leisiu aiškiai matyti tai, ką matau 
aš — nežinojimą, žiaurumą, išankstines 
nuostatas — ir išmokysiu ją virš viso to 
pakilti. Ji niekada nesĳaus vieniša. Kiek-
vieną jos gyvenimo dieną, kiekvieną 
akimirką aš būsiu šalia, nes ji be klaidų 
atliks mano darbą taip, lyg pati stovėtų 
prie mano šono. 

— O kurį šventąjį paskirsime globė-
ju? — klausia angelas, iškėlęs rašale pa-
mirkytą plunksną. 

Dievas šypsosi.
—Pakaks ir veidrodžio.

Erma Bombeck (1927-1996) — 
JAV žurnalistė ir rašytoja, pelniusi 

populiarumą savo humoristiniais kūriniais. 
Kai kurie jų kelia juoką pro ašaras...

Erma Bombeck
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įvertino padėtį uždarose psichikos svei-
katos priežiūros institucĳose. Jei valstybė 
yra prisiėmusi atsakomybę už psichikos 
ligonių ir sutrikusio intelekto žmonių 
globą, tai psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugų vartotojams atstovaujančių or-
ganizacĳų atstovai, specialistai ir politikai 
turi susėsti ir susitarti, ką daryti toliau. 
Tikiuosi, kad tokia diskusĳa įvys. 

Mes, tyrime dalyvavusios organiza-
cĳos, suprantame, kad „įpylėme žibalo 
į ugnį“, bet juk turime teisę žinoti, kaip 
toliau planuoti savo veiklą. Šiuo metu 
„Vilties“ bendrĳai nelengvas metas; mes 
jaučiame sustiprėjusį negatyvų požiūrį ir 
iš valdžios, ir iš visuomenės pusės. Bet 
mes atsilaikysime. Tuo labiau, kad yra ge-
ra proga visiems bendrĳos nariams susitik-
ti ir suvienyti jėgas socialinės reabilitacĳos 
stovykloje Giruliuose.

Kiekvienas bus 
ir mokytojas, ir mokinys

Lyg nujausdami artėjančius išmėgini-
mus (juk jau esame šiokie tokie strategai 
ir matome, kas vyksta didžiojoje politikoje 
ir kuo gyvena visuomenė), nusprendėme 
socialinės reabilitacĳos stovykloje pagrin-
dinį dėmesį skirti „Vilties” bendrĳos aso-
cĳuotųjų narių arba lyderių mokymams. 
Socialinių darbuotojų rengimo centras pa-
siūlys mums mokymus apie nevyriausybi-
nės organizacĳos valdymą, lėšų pritrauki-
mą, ryšius su visuomene ir žiniasklaida, 
planavimą, darbą komandoje ir kt. Ne ma-
žiau svarbi ir tarptautinė tęstinė A.P.P.L.E 
programa. Kaip visada, amerikiečių peda-
gogų padedami rengsime pedagogų kvali-
fikacĳos kėlimo kursus. Laukia ir visiškai 
nauja — atstovavimo sau —programa. Tai 
reiškia, kad neįgalieji mokysis išsakyti ir 
ginti savo nuomonę, vadovaujami patyru-
sių specialistų iš Škotĳos. Ne mažiau teks 
mokytis ir neįgaliųjų asistentams, nes jie 
turės perduoti informacĳą neįgaliesiems 
lengvai suprantama kalba. 

Be visų išvardytų veiklų užteks laiko 
ir... paprasčiausiam poilsiui, kuris tuo pa-
čiu taps ir psichologine pagalba. Kiekvie-
nas bus ir mokytojas, ir mokinys. Kiekvie-
ną rytą, 10 val., savanoriai pasiims mūsų 
sūnus ir dukras, už kuriuos bus atsakingi, 
o mes, suaugusieji, išsiskirstysime dirbti. 
Tie tėvai, kurie nedalyvaus aktyviuose mo-
kymuose, galės ilsėtis pajūryje, o tiems, 
kurie norės psichologinės pagalbos, bus 
rengiamos savigalbos grupės. Mokytojai 
dalyvaus mokymuose, klausysis teorinių 
paskaitų ir pan. Žodžiu, kiekvienas sto-
vyklos bendruomenės narys turės savo 
grafiką. Po pietų visi rinksimės bendrose 
paskaitose, vakare vėl lauks bendri susi-
ėmimai. Vienu metu stovyklaus net 300 
žmonių: tėvų, įgalių brolių ir seserų, neįga-
liųjų, specialistų, savanorių, pedagogų... 

Visus juos norime suburti į didžiulę, vie-
ningą ir žinančią, ko nori, bendruomenę.  
Kiekvienas pasakykime sau: „Pirmiausia 
aš turiu būti geras tėvas, mama, žmogus, 
gyvenantis pagal principą — mano laisvė 
neturi riboti kito žmogaus laisvės“. Tuo-
met aktyviai įsĳungsime į bendruomenės 
gyvenimą ir visi drauge išspręsime net 
sunkiausias problemas.

Kam turi priklausyti 
iniciatyva įdarbinimo srityje?

Ką daryti neįgaliems žmonėms, kurie 
negali konkuruoti darbo rinkoje? Šiuo 
metu teisinė bazė yra sutvarkyta visiškai 
neblogai. Valstybės biudžete yra tam nu-
matyta lėšų, tad problema dabar jau slypi 
mumyse. Ar mes, „Vilties“ bendrĳos nariai, 
padarėme viską, kad paspartintume ne-
įgaliųjų įtraukimo į darbo rinką procesą? 
Ar rajonuose ir nedideliuose miesteliuose 
atsirado mūsų žmonių, kurie būtų užmez-
gę dialogą su vietos verslininkais? Juk be 
pradinio kapitalo sudėtinga ką nors pada-
ryti. Deja, tai vis dar mūsų silpnoji vieta. Iš 
pradžių reikia aktyvumo, ryšių, veiklos pla-
no, o tuomet jau galima ieškoti papildomų 
lėšų per struktūrinius fondus.  

Neseniai teko dalyvauti „Vilniaus Vil-
ties“ ataskaitiniame susirinkime, kur pir-
mininkė susilaukė, mano supratimu, ne 
visai pelnytų priekaištų dėl to, kad sosti-
nėje nebuvo organizuojamas įdarbinimas 
lengvos negalios žmonėms. Juk ne vien 
pirmininkė ar taryba tuo labiausiai turėtų 
rūpintis. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad 
pirmiausia vietos žmonėms, turintiems 
ryšių, noro ir tikėjimo sėkme, reikėtų im-
tis atsakomybės, o mūsų lyderiai visada 
palaikys ir padės, nes pagrindinė „Vilties“ 
misĳa — ne steigti įmones arba dalyvauti 
šimtuose projektų, bet paremti ir palaikyti 
tas iniciatyvas, kurios gerina gyvenimą 
mūsų neįgaliesiems. 

Siekdami tėvų aktyvumo ir bendruo-
menės sutelktumo, turėtume nuolat kalbė-
tis, nes mums, lietuviams, sunku išgirsti 
vieniems kitus. Užuot užmezgę dialogą, 
mes vieni kitus tik kritikuojame. Juk tai, 
kad visi esame skirtingi, turime nevieno-
dą patirtį ir nuomonę, yra labai gerai. 
Tereikia išmokti gerbti kito nuomonę ir 
patirtį, kad... susikalbėtume. Dažnai mes, 
tėvai, apmaudaujame, kad mūsų neįgalių 
vaikų nemyli, nepriima į visuomenę. Bet 
ar mes patys visada priimame kitokias 
nuostatas, ar esame atviri aplinkiniams? 
Mums reikia mokytis pripažinti skirtu-
mus. Kas, jei ne mes, tėvų organizacĳa, 
galime keisti visuomenės nuomonę? Tad 
parodykime gerą valią. Šiuo metu vieta, 
kur galima kalbėtis, yra šeimos paramos 
centrai, kur dirba ir profesionalai. Tik turė-
tų būti apibrėžtos šios paslaugos teikimo 
taisyklės. Tėvams reikia suteikti motyvaci-

ją, skatinti jų pasitikėjimą savimi, kad jie 
nebĳotų prisiimti atsakomybės ir rizikuo-
ti. Deja, kai kurie mūsų asocĳuotieji nariai 
dar painioja nevyriausybinės organizaci-
jos veiklą ir paslaugos teikimą. Tad dar 
kartą kartoju, kad „Vilties“ misĳa — remti 
geras iniciatyvas, o formalizuotos veiklos 
jau yra įstaigų reikalas.

Vaiko raidos centre aš susitinku su ne-
įgalių vaikų tėvais iš visos Lietuvos. Tai vi-
sai mažų vaikų tėvai, kurie vis dar laukia 
stebuklo. Bet jau atsiranda tarp jų ir tokių, 
kurių nesugniuždė tai, kad jų vaikas — ki-
toks. Jie lengviau priima negalią, jie žino, 
kad jiems bus kur kreiptis. Vienas dalykas 
yra vaiko negalia, kitas — informacĳos 
suteikimas, o dar kitas — šeimos mikrokli-
matas. Apie tai mes su tėvais labai daug 
kalbamės. Kaip šeimai dalytis atsakomy-
be, neskriaudžiant savęs ir sveikų vaikų? 
Neįgalaus vaiko atėjimas neturėtų tapti 
iššūkiu. Visas šeimos gyvenimas neturėtų 
suktis tik apie jį. Mes įdomiai kalbamės, 
ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien atsira-
do galimybė dalytis patirtimi ir įvairiapu-
siškai pažvelgti į problemas. Tą patį būtų 
galima daryti ir vietose. Tereikėtų susisiek-
ti su Ankstyvosios reabilitacĳos tarnybo-
mis ir specialistams padedant burti tėvų 
savigalbos grupes. Nebūtina, kad neįgalų 
kūdikį auginantys tėvai taptų mūsų orga-
nizacĳos nariais. Bet mums, viltiečiams, 
tenka atsakomybė padėti šeimoms, šian-
dien išgyvenančioms krizę. Tokiu būdu 
mes ugdysime naują tėvų kartą — labiau 
pasitikinčią ir drąsią. O tai labai didelis ir 
reikalingas darbas. 

Vasarai įsibėgėjant linkiu Jums vi-
siems saulės, net jei dangus bus apniukęs. 
Linkiu šilumos, net jei lauke bus šaltoka, 
nes šiluma turi sklisti iš mūsų vidaus. Lin-
kiu rimties, net jei aplinkui netiltų šurmu-
lys. Linkiu tikėjimo ir pasitikėjimo, ir dar... 
stabtelėkime kiekvienas bent trumpam 
bei pagalvokime, kas esame, ko norime ir 
kur einame. Tuomet bus lengviau sutarti 
ir su savimi, ir su kitais. 

Dana Migaliova
Asociacĳos vadovė
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Taip jau būna, kad per patį sodų 
žydėjimą visose Lietuvos mokyklose nu-
skamba paskutinis skambutis, palydintis 
abiturientus į platųjį gyvenimo kelią. Jis 
tarsi užverčia vieną gyvenimo knygos 
lapą ir atverčia naują. 

Ten, už ribos, lieka metai, praleisti 
įveikiant mokslo pažinimo labirintus. 
Ten lieka vaikystė, paauglystė, o prieš 
akis — platus pasirinkimo ir apsispren-
dimo kelias.

Paskutinis skambutis buvo reikšmin-
gas Pabradės vaikų ir jaunimo pensiona-
to dešimtokams — pirmajai pensionato 

Paskutinis skambutis

ugdytinių laidai, baigusiai dešimt klasių 
pagal specialiojo ugdymo kursą.

Labai džiaugiuosi, kad mūsų pen-
sionato jaunuoliai pagal savo galimybes 
sėkmingai išlaikė jiems skirtus išbandy-
mus ir žingsnelis po žingsnelio siekė savo 
tikslo — gavo pagrindinio ugdymo pasie-
kimų pažymėjimus. Dabar pensionato 
ugdytiniams atsiveria galimybės mokytis 
amatų, įgyti pageidaujamą specialybę. 
Septyni mūsų jaunuoliai sėkmingai moko-
si Lietuvos jaunimo reabilitaciniame profe-
sinio rengimo centre, o šiais metais nori 
šiame centre mokytis dar keli abiturientai. 

Pensionate veikia dienos veiklos centras, 
kuriame jaunuoliai galės įgyti profesinių 
įgūdžių. Jiems įrengtos siuvimo, mezgi-
mo, namų ruošos, meno, staliaus darbų ir 
gėlininkystės-daržininkystės klasės.

Neįgalieji — ypatingi žmonės, tad ir 
dirbti su jais tenka ypatingai bei subtiliai. 
Džiaugiuosi, kad per visus mokymosi 
metus pedagogai ir visa pensionato ben-
druomenė buvo pakanti, supratinga ir to-
lerantiška moksleiviams. Todėl pastarieji 
jautėsi svarbūs, saugūs ir galėjo laisvai 
reikšti savo nuomonę, aktyviai dalyvauti 
pensionato ir miesto renginiuose. 

Norėčiau padėkoti visiems pedago-
gams už drąsinančius žvilgsnius, kurie 
ypač reikalingi mūsų ugdytiniams, mo-
tinišką meilę ir dėmesį, žinias ir kantry-
bę. O visiems mokyklų abiturientams, 
kuriuos žiedais pasipuošęs gegužis 
palydėjo į gyvenimą, noriu palinkėti: už-
verdami gimtųjų mokyklų duris, išeidami 
nepamirškite pasiimti vilties, tikėjimo ir 
meilės. Tuomet viskas bus gerai, ir jūsų 
svajonės išsipildys.  

Janina Grigorjeva
Pabradės vaikų ir jaunimo pensionato 

direktorės pavaduotoja 

Baigęs mokyklą neįgalus asmuo į dar-
binio ugdymo įstaigą paprastai ateina tik 
su dviem dokumentais — trumpa charak-
teristika ir atestatu. Manau, profesinio 
mokymo įstaigai to nepakanka. Atestato 
pažymiai ne ką tepasako apie realius 
neįgaliojo raštingumo, skaičiavimo ar 
orientavimosi geografinėje padėtyje su-
gebėjimus, pilietiškumo suvokimo lygį 
ir pan., kadangi jo individuali programa 
buvo sudarinėjama pagal asmens sugebė-
jimus, o ne pagal standartus, kuriuos dar-
binio ugdymo įstaiga žinotų ar išmanytų. 
O kaip dar būtų svarbu, priimant asmenį 
į naują institucĳą, žinoti specialistų (tar-
kim, fizioterapeuto, logopedo, soc. peda-
gogo, psichologo) pastabas. Juk asmuo, 
mokykloje praleidęs apie 14 metų, tikrai 
buvo gerai pažintas, atidžiai stebėta jo rai-
da, pasiekimai, gebėjimai ir troškimai. 

Ką turėtų žinoti naujos grupės vado-
vas, kad jam nereikėtų dainelės pradėti iš 
pradžių? Juk jam gali prireikti bene metų, 
kad pažintų neįgalų asmenį. Kita vertus, 
dabar nebe tie laikai, kai reikia slėpti ne-
įgalumą, kuris esą galėtų ateityje pakenkti 
geresniam pasirinkimui. Juk galvojame 
ne apie tai, kaip sukurti reabilituojantį ne-
įgaliojo įvaizdį visuomenei, giminėms ar 

kaimynams, bet apie patį asmenį ir suvo-
kiame, kad jis, atskleidęs savo realiuosius 
sugebėjimus, jausis laimingas, o tai jį la-
biausiai ir reabilituos visų aplinkinių aky-
se. Juk taip visiems yra, jei imamės veiklos 
ne pagal savo pajėgumus ir pašaukimą, 
bet tik dėl kokių asmeninių sumetimų, 
kiek daug patiriame diskomforto. 

Neseniai konsultavau vieną mamą, 
kuri savo dukrą, nuslėpdama jos negalę, 
kėlė iš mokyklos į mokyklą, iš vienos ko-
legĳos į kitą, galiausiai iš vienos darbovie-
tės į kitą. Mamą perspėdavo pedagogai, 
po metų pastebėję merginos neįgalumą. 
Kildavo įtampa, kuri bylodavo, kad mer-
gina atsidūrė ne savo vietoje, arba ji pati 
išeidavo iš namų, bet mokyklos arba dar-
bo vietos nepasiekdavo, leisdavo laiką 
su neaiškios orientacĳos draugais, kurie 
ja dažniausiai pasinaudodavo. Mergaitė 
neatrado savęs ir savo sugebėjimų, pašli-
jo jos pasitikėjimas savimi ir santykiai su 
mama bei šeima, pagaliau į jos gyvenimą 
teko įsikišti policĳai ir net antstoliams. 
Todėl, manau, rengiant mokyklos bai-
gimo dokumentus, reikėtų tėvus kuo 
nuoširdžiausiai informuoti apie vaiko 
padėtį ir kartu su jais spręsti, kas vaikui 
būtų geriausia. 

Labai nuoširdžiai kviesčiau pedago-
gus megzti su tėvais kuo artimesnius 
kontaktus, išdrįsti įtraukti juos į vaiko 
individualių programų rengimą, kviestis 
į užsiėmimus ir kuo daugiau sudaryti 
sąlygų kalbėtis bei diskutuoti apie vaiko 
ugdymą, tuo pačiu dalĳantis atsakomy-
be. Kitaip įsivyravus kita dažna mano 
praktikoje patirtis, kai tėvai nepasitiki 
pedagogais, o pedagogai neįvertina tėvų 
galimybių. Natūralu, kad kartais tėvų, au-
ginančių neįgalius vaikus, reikalavimai 
yra labai dideli, bet būtent todėl tėvus ir 
reikėtų įtraukti į ugdymo procesą, jog rei-
kalavimai nepagrįstai neužgultų vien tik 
pedagogo pečių.

Taigi atėjo metas, kai daugelis neįga-
lių asmenų baigia specialiąsias ar integ-
ruotas mokyklas. Todėl labai kviečiu 
mokyklas ir jų specialistus pagalvoti, gal-
būt draugiškai pasitarus su tėvais, kokią 
reikšmingą informacĳą apie ugdytinius 
reikėtų perduoti kitiems, naujiems spe-
cialistams, kad nereikėtų jiems dainelės 
pradėti iš pradžių...

Inesa Vaitkūnaitė
Pal. J. Matulaičio soc. centras

Pamąstymai mokslo metams pasibaigus
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Kai gavau praėjusių metų paskutinįjį 
„Vilties“ žurnalo numerį, skirtą bendrĳos 
penkiolikmečiui, prisiminiau ir aš seniai 
prabėgusius laikus. Anuomet pati buvau 
antro grupės invalidė ir auginau anūką 
Vytautą, kurio diagnozė — įgimta silpna-
protystė ir epilepsĳa. 

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos 
Radviliškio skyrius, kurio narė buvau, pa-
brėžė, kad politikai, medikai ir visuomenė 
privalo suprasti rūpinimosi neįgaliaisiais 
svarbą, tačiau didžiausio dėmesio susi-
laukdavo žmonės, turintys fizinę negalią. 
O proto negalią turintieji buvo tarsi antra-
rūšiai. Tai mane labai žeidė. Norėjau, kad 
mano anūkas Vytautas būtų ugdomas, tu-
rėtų sąlygas mokytis. Daug kartų kreipiau-
si į atitinkamus Radviliškio savivaldybės 
skyrius, Lietuvos Respublikos valdžios 
galiūnus, tačiau mano šauksmas dažniau-
siai atsimušdavo į seimūnų, ministrų ir 
vyriausybės narių abejingumą. O mane 
kasdien kankino mintis, kad Radviliškio 

rajono kaimuose yra daug ne tokių kaip 
visi vaikų, kurie neturi teisės lankyti ugdy-
mo įstaigų.

Prieš devynis metus, važiuodama į 
sostinę iš atokaus Radviliškio rajono Bai-
sogalos miestelio, labai mažai tebuvau 
girdėjusi apie Lietuvos sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrĳą „Viltis“. Net 
adreso nežinojau. Tačiau, pravėrusi jos 
duris, sutikau keturias žavias, besišyp-
sančias moteris — Janiną Butkuvienę, 
Amandą Kavoliūnaitę, Daną Migaliovą ir 
Genovaitę Poliušienę. Jos įdėmiai išklausė 
ir patarė Radviliškio rajone įkurti „Vilties“ 
bendrĳos padalinį.

Grįžusi iš Vilniaus, pirmiausia subū-
riau tėvus, auginančius neįgalius vaikus. 
Pasikvietėme mes rajono valdžią, iš Vil-
niaus atvažiavo „Vilties“ bendrĳos atstovė 
J. Butkuvienė, ir buvo įkurtas Radviliškio 
padalinys. Mes siekėme sukurti normalų 
gyvenimą mūsų rajono vaikams ir jau-
nuoliams, turintiems proto negalią, keisti 

valdininkų ir visuomenės požiūrį į juos, 
sudaryti jiems sąlygas bei galimybes tobu-
lėti, įkurti būtiniausias tarnybas. 

Iš pradžių kildavo daug neaiškumų. 
Sutikau nemažai skeptiškai nusiteikusių 
vadovų ir žmonių, klausiančių, kam rajo-
ne reikalinga dar viena invalidų draugĳa. 
Tačiau šiandien labai džiaugiuosi, kad 
nepasidaviau spaudimui ir įrodžiau, jog 
„Viltis“ — pati reikalingiausia organiza-
cĳa, vienĳanti jauniausius Radviliškio ne-
įgalius žmones, kuriems būtina ypatinga 
globa.  

Dėkoju dabartinei pirmininkei Edi-
tai Žukauskienei, kad ji mano pradėtą 
darbą perėmė ir sustiprino. Tad dabar 
„Radviliškio Viltis“ — viena geriausiai 
dirbančių Radviliškio rajono visuomeni-
nių organizacĳų. 

Genovaitė Ragauskienė
Pirmoji „Radviliškio Vilties“ pirmininkė

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrĳa „Viltis“ pradeda įgyven-
dinti Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų finansuojamą projektą, kurio metu 
bus rekonstruojamas „Vilties“ bendrĳos 
socialinių paslaugų centro, įsikūrusio 
buvusioje „Kuro aparatūros“ gamykloje 
(Kalvarĳų g. 143), pastatas Vilniuje.

Projekto tikslas — gerinti socialinių 
paslaugų centro sutrikusio intelekto as-
menims ir jų šeimos nariams infrastruk-
tūrą Vilniuje, didinti teikiamų paslaugų 
įvairovę, kokybę ir prieinamumą, pri-
sidėti prie sutrikusio intelekto žmones 
globojančių šeimos narių sugrįžimo į 
darbo rinką.

Pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendro-
jo programavimo dokumento 1 prioriteto 
„Socialinės ir ekonominės infrastruktū-

Europos Sąjungos parama socialinių 
paslaugų centro Vilniuje rekonstrukcĳai 

ros plėtra“ 5 priemonę „Darbo rinkos ir 
švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir 
studĳų bei socialinių paslaugų infrastruk-
tūros plėtra (papildanti Europos sociali-
nio fondo priemones)“, projektui skirta 
909 390, 35 litų (95 proc.) parama iš Euro-
pos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos 
Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. 
5 proc. projekto įgyvendinimui reikiamų 
lėšų skirs pati „Vilties“ bendrĳa. Projek-
tas bus įgyvendinamas kartu su partne-
riu — viešąja įstaiga „Vilties akimirka“, 
kuri, pasibaigus projektui, naujajame 
centre teiks socialines paslaugas. 

Projektu siekiama papildyti nesta-
cionarių socialinių paslaugų sutrikusio 
intelekto žmonėms ir jų šeimos nariams 
infrastruktūrą Vilniaus mieste bei teikti 
paslaugas, kurių šiuo metu trūksta.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 
(2005 m. balandį – 2006 m. birželį) bus 
atlikti pastato išorės ir vidaus rekonstruk-
cĳos darbai. Socialinių paslaugų centre 
bus įrengti užimtumo, dienos globos ir 
poilsio kambariai sutrikusio intelekto 
vaikams bei jaunuoliams, konsultacĳų ir 
savigalbos grupių užsiėmimų kambariai 
neįgaliųjų tėvams, įsigyta reikalingos 
įrangos bei priemonių, specifiniams ne-
įgaliųjų poreikiams pritaikyti kambariai, 
koridoriai, sanitariniai mazgai, įrengti 
keltuvai. Centre veiks išvažiuojamųjų pa-
slaugų, specialaus transporto, neįgaliųjų 
dienos ir paramos šeimai tarnybos. Tai 
bus pirmoji tokio pobūdžio mišri globos 
įstaiga sutrikusio intelekto žmonėms ir jų 
šeimos nariams. 

Daugiau informacĳos:   Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrĳa „Viltis“ 
 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 svetainė www.viltis.lt 

Siekėme normalaus gyvenimo savo vaikams

L I E T U V O S  
S U T R I K U S I O  I N T E L E K T O  
Ž M O N I Ų  G L O B O S  
B E N D R I J A
V I L T I S

EUROPOS 
SĄJUNGA

4 2005/2 2005/2 5

Bendrĳos gyvenimas



Specialistų nuomone, labai svarbu kuo 
anksčiau nustatyti vaiko raidos sutrikimą. 
Visi vaikai vystosi ta pačia seka, bet įgū-
džių įgĳimo laikas yra labai nevienodas. To-
dėl ir kyla rimtų diagnostikos problemų.

Žinome, kad svarbiausi yra pirmieji 
treji vaiko gyvenimo metai, kai didėja ir 
intensyviausiai vystosi smegenys. Dėl vai-
ko smegenų plastiškumo vieni centrai gali 
perimti kitų pakenktų centrų funkcĳas, to-
dėl geriausias ankstyvosios reabilitacĳos 
(nors geriau vadinti abilitacĳos) efektas 
gaunamas pradėjus gydymą būtent šiame 
tarpsnyje.

Vaiko gydymo ir reabilitacĳos planas 
priklauso nuo ligos sunkumo, vaiko am-
žiaus, pakenkimo tipo ir papildomų pro-
blemų. Pagrindinis gydymo tikslas — su-
daryti geriausias sąlygas vaiko vystymuisi. 
„Padėk man, kad aš pats galėčiau padaryti 
tai, ko dabar negaliu,“ — toks turėtų būti 
pagrindinis sutrikusios raidos vaiko gydy-
mo principas.

Ankstyvajame amžiuje gydytojui 
sunku prognozuoti, kaip ateityje vystysis 
vaikas. Todėl vaikui augant keičiasi gydy-
mo ir reabilitacĳos prioritetai. Vaiko raidos 
sutrikimo visiškai išgydyti neįmanoma. Re-
abilitacĳa yra ilgas ir sudėtingas procesas, 
kuriame dalyvauja specialistų komanda, 
teikianti rekomendacĳų, kaip padėti vai-
kui. Pirmiausia ištyrus vaiką sudaromas 
reabilitacĳos planas, kuriame numatomi 
pagrindiniai gydymo tikslai. Nereikėtų 
pamiršti, kad jūs, tėvai, esate svarbūs gy-
dymo ir reabilitacĳos proceso dalyviai, nes 
geriausiai pažįstate savo vaiką.

Gydymo ir reabilitacĳos 
metodai

Dabar aptarsime sutrikusios raidos 
vaikų gydymo ir reabilitacĳos metodus.

Kineziterapĳa (mankštos pratimai, pa-
dėties suteikimas, įtvarai, imobilizavimas 

Pagrindiniai 
raidos sutrikimo gydymo 
ir reabilitacĳos aspektai
Šį kartą mūsų nuolatinė autorė, RUL VRC Ankstyvosios reabilitacĳos 
skyriaus vedėja Laima Mikulėnaitė, kuriai žurnalo skaitytojai yra 
labai dėkingi už naudingus patarimus, pasakoja apie sutrikusios raidos 
vaiko gydymo eigą ir ypatumus. 

ir t.t.) yra viena svarbiausių sutrikusios 
raidos vaikų, ypač sergančių cerebriniu 
paralyžiumi, gydymo metodų. Jo taiky-
mas padeda vaikams išmokti valdyti rau-
menis ir palaikyti pusiausvyrą, tapti kuo 
mažiau priklausomais nuo aplinkinių, 
išmokti teisingai atlikti judesius. Vaikui 
pritaikomos sėdėjimo, stovėjimo, gulėji-
mo padėtys, kurios suteikia jam daugiau 
savarankiškumo. 

Specialios padėtys leidžia gerinti vai-
ko raumenų tonusą. Nešiojimas ir vaiko 
guldymas — du labai svarbūs kasdienės 
priežiūros dalykai. Teisingas vaiko nešio-
jimas ne tik pagerina judesio raidą, bet ir 
formuoja šiltus mamos ir vaiko santykius. 
Tai leidžia vaikui geriau vystytis, priimti 
informacĳą iš aplinkos, jaustis saugiam. 
Pavyzdžiui, kai mama eina, bėga ar šoka 
rankose nešdama vaiką, jis gauna daug 
informacĳos apie judėjimą ir savo padėtį 
erdvėje. Rankų prisilietimas stimuliuoja 
vaiko jutiminę sistemą, gerina emocĳas. 
Kineziterapeutas pritaiko specialią įrangą 
vaiko sėdėjimui, stovėjimui. Yra įvairių gy-
dymo technikų ir būdų (klasikinė, Phelps, 
Bobath, Vojta ir kt.). Vaikui pritaikomos 
ortopedinės priemonės (įtvarai kojoms ir 
rankoms bei pan.). 

Pagrindiniai gydymo tikslai — gerinti 
vaiko laikyseną, mokyti aktyvių judesių, 
ugdyti savarankiškumą. Specialūs jude-
sio pratimai, pritaikyti vaiko vystymuisi, 
pagerina sąnarių judesius, sustiprina 
raumenis ir fizinę ištvermę, apsaugo nuo 
raumenų susilpnėjimo bei sumažina pasto-
vių kontraktūrų vystymąsi.  

Ergoterapĳa padės formuoti vaiko sa-
varankiškumą, mokyti vaiką buitinių ir hi-
gieninių įgūdžių, lavinti rankos judesius. 
Ergoterapĳos taikymas leidžia pagerinti 
smulkiųjų raumenų, dalyvaujančių atlie-
kant rankų judesius (valgant, rengiantis, 
rašant), valdymą. Vaikui parenkami žais-
lai, su kuriais jis gali saugiai žaisti, lavin-
damas savo sugebėjimus. 

Sensorinė integracĳos terapĳa ypač 
padeda vaikams, turintiems mokymosi, 
kompleksinių raidos sutrikimų, cerebrinį 
paralyžių ir autizmą. Taikant šią terapĳą 
koreguojamos maitinimo ir elgesio proble-
mos, gerinama vaiko motorika, mažinama 
dezadaptacĳa; jam lengviau integruotis į 
gyvenimą. Sensorinės integracĳos metu 
žmogus mokosi jutimus panaudoti tikslin-
gai veiklai, suvokti daiktų santykį erdvėje, 
atsiminti ir kalbėti; vystosi kūno ir akies-
rankos koordinacĳa, planuojami judesiai ir 
veiklos, išmokstama skaityti, rašyti, mąstyti, 
kontroliuoti savo elgesį įvairiose situacĳose. 

Dėl sensorinės integracĳos problemų 
vaikai turi kalbos, pažinimo, judesio rai-
dos, elgesio ir mokymosi sutrikimų. Vieni 
vaikai būna labai jautrūs net švelniam 
prisilietimui, kitiems reikalingi stiprūs 
dirgikliai. Laiku nustačius sensorinės in-
tegracĳos sutrikimus, galima labai padėti 
vaikui pažinti pasaulį. 

Savarankiškumas — viena svarbiau-
sių vaiko vystymosi sąlygų. Vaikas sa-
varankiškai tyrinėja aplinką bei tenkina 
savo poreikius (apsirengia, pavalgo). Sa-
varankiškumui formuoti reikalinga saugi 
namų aplinka.

Bendravimas irgi labai svarbus žmo-
gaus gyvenime. Dažnai vaikai, turintys 
raidos sutrikimų, negali kalbėti dėl galvos 
smegenų pakenkimo ar padidėjusios bur-
nos raumenų įtampos. Tad jie mokomi 
kalbėti alternatyviu būdu, t.y. pasitelkus 
specialius paveikslėlius, ženklus ar sim-
bolius, iš kurių galima sudėlioti sakinį, 
tokiu būdu išreiškiant jausmus ir norus. 
Išmokę naudotis alternatyvia komunikacĳa, 
vaikai gali būti lavinami pagal specialiąją 
mokymo programą. 

Maitinimo terapĳa labai svarbi, nes 
daugelį sutrikusios raidos vaikų sunku 
maitinti. Problemos paprastai prasideda 
ankstyvajame amžiuje, o negydomos išlie-
ka visam gyvenimui. 
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Dalis vaikų turi augimo problemų. Šis 
medicininis terminas reiškia, kad vaikas 
auga prasčiau nei kiti tokio paties amžiaus 
vaikai. Todėl gydytojas profilaktinių patik-
rinimų metu matuoja vaiko ūgį ir svorį, o 
po to lygina su amžiaus normomis. Augi-
mo diagrama yra geras būdas palyginti 
vaiko augimą su kitų bendraamžių duo-
menimis. Augimas sutrinka dėl įvairių 
priežasčių. Pvz., fizinių problemų, tokių 
kaip chroniškas viduriavimas, cerebrinis 
paralyžius ar atsinaujinęs plaučių uždegi-
mas. Tačiau kartais gali nebūti jokios rea-
lios fizinės priežasties — paprasčiausiai 
vaikas negauna pakankamai maisto. 

Gydymas priklauso nuo augimo 
sutrikimą sukėlusios priežasties. Jei tai 
sąlygoja liga ar fizinės problemos, gydant 
stengiamasi pašalinti konkrečią problemą. 
Kartais sunku tiksliai pasakyti, ar vaikas 
tikrai turi augimo problemų. Mažą ūgį ir 
svorį gali sąlygoti įgimti smegenų ar cen-
trinės nervų sistemos pakenkimai, ir joks 
maisto kiekis nepagreitins augimo. Jeigu 
vaikas dėl raidos sutrikimo turi sudėtingų 
rĳimo problemų, gali prireikti daug laiko 
ir pastangų jas sprendžiant kartu su įvai-
riais specialistais. Tokiais atvejais taikoma 
maitinimo terapĳa, kuri gali padėti suregu-
liuoti vaiko maitinimąsi, pvz.: parenkama 
tinkama maitinimo padėtis, maisto konsis-
tencĳa, įrankiai, vaikas mokomas nuryti, 
kramtyti ir kt.

Alternatyvios terapĳos formos ir 
metodai irgi padeda spręsti raidos sutri-
kimų problemas. Alternatyviu vadiname 
metodą, kurio gydymo efektyvumas nėra 
patikimai moksliškai įrodytas. Pvz., sten-
giamasi pagerinti vaiko būklę, pasitelkus 
hidroterapĳą, įvairias šilumos procedūras 
ir kt. Vandens procedūros yra veiksmin-
gos todėl, kad jų metu atsipalaiduoja rau-
menys. Kadangi vaikas gali laisviau judė-
ti, pagerėja jo nuotaika, jis pajunta judesio 
seką. Naudojamas ir kitos alternatyvios 
terapĳos (jojimo terapĳa, delfinų terapĳa, 
akupunktūra, elektrostimuliacĳa ir kt.).

Šeimos socialinė reabilitacĳa ypač 
svarbi, kai atliekamas vaiko ir šeimos 
psichologinis konsultavimas ir psichote-
rapĳa bei šeimos psichologinė ir socialinė 
reabilitacĳa.  

Reabilitacĳos metodų irgi yra labai 
daug. Čia teaptarėme vos keletą. Svarbu, 
kad reabilitacĳos programa kiekvienam 
vaikui būtų sudaroma individualiai, atsi-
žvelgiant į jo stipriąsias puses, nes tai leis 
atsiskleisti visoms vaiko galimybėms. 

Chirurginis 
gydymas

Susiformavus sunkioms kontr-
aktūroms, kurios sukelia nuolatinį su-
stingimą ir kaulų deformacĳas, taikomas 
chirurginis gydymas. Jaunesniems nei 
5 metų vaikams dažniausiai atliekamos 
šlaunų operacĳos. Vyresniems vaikams 
chirurginis gydymas yra taikomas įvairių 
kontraktūrų ir deformacĳų korekcĳai. 

Vaikams, sergantiems spazminiu 
cerebriniu paralyžiumi, yra atliekamos 
kelių tipų chirurginės operacĳos. Defor-
macĳai koreguoti ir galūnės funkcĳai 
pagerinti gali būti chirurginiu būdu 
pailginami arba išdalinami raumenys 
ir sausgyslės. Chirurgas ortopedas turi 
tiksliai išsiaiškinti, kokie raumenys su-
kelia sutrikimą. Svarbu, kad chirurginis 
gydymas būtų taikomas laiku. Jei vaikas 
operuojamas per anksti, operacĳą gali 
tekti kartoti. Bet uždelsus gali išsivystyti 
pastovios kontraktūros, kurias vėliau bus 
dar sunkiau koreguoti. 

Kitas chirurginio gydymo būdas — se-
lektyvinė dorzalinė rizotomĳa. Šios operaci-
jos metu yra nupjaunamos stuburo nervų 
šaknelės, kurios įnervuoja spazmiškus 
raumenis. Ši operacĳa yra sudėtinga, bet 
labai veiksminga.

Vaistai
Jei vaikas serga epilepsĳa, epilepsĳos 

priepuolių kontrolė padeda išvengti trau-
kulių, kurie neigiamai įtakoja vaiko raidą. 
Vienas pagrindinių ankstyvųjų gydymo 
tikslų — daugiausiai rūpesčių sukeliančio 
spazmiškumo gydymas. Raumenų tonu-
sui mažinti gali būti skiriama įvairių vais-
tų. Dažniausiai tokių tablečių ar injekcĳų, 
kurios atpalaiduoja raumenis. Gydytojas 
patars, kurie medikamentai tiks Jūsų vai-
kui. Ankstyvose spazminio paralyžiaus 
stadĳose vaikui gali labai padėti raumenis 
atpalaiduojantys vaistai (raumenų relak-
santai). Dažniausiai yra naudojamas bak-
lofenas ir botulino toksinas. 

Baklofenas veikia nugaros smegenis, 
slopindamas jų siunčiamus signalus į 
raumenis ir atpalaiduodamas raumenis. 
Tai sumažina raumenų sustingimą ir neva-
lingus spazmus. Baklofenas gali būti var-
tojamas tabletėmis, tačiau dažnai sukelia 
nepageidaujamus reiškinius — nuovargį 
ir mieguistumą. Labai svarbu teisingai 
ir tinkamai parinkti gydomąją dozę. Bak-
lofeno taip pat galima suleisti tiesiogiai į 
stuburo kanalą (nugaros smegenų skystį). 

Naudojant anestezĳą po pilvo oda yra 
implantuojama maža pompa, per kurią 
yra nuolat leidžiamas vaistas. Tačiau šis 
būdas dėl savo sudėtingumo taikomas 
tik pagal griežtas indikacĳas. Raumenų 
spazmams gydyti gali būti vartojamas 
diazepamas, tačiau jis pasižymi slopina-
muoju poveikiu. Dažniausiai šis vaistas 
vartojamas, kuomet spazmiškumas truk-
do vaikui miegoti. 

Gydymas 
botulino toksinu 

Kas tai yra Botulino toksinas? Botuli-
no A tipo toksino injekcĳos — tai vienas 
spazmiškumo gydymo būdų, kuris pa-
saulyje taikomas jau 20 metų. Botulino 
toksinas yra raumenis atpalaiduojantis 
vaistas, kuris, blokuodamas medžiagos, 
vadinamos acetilcholinu, išsiskyrimą ner-
vų–raumenų jungtyje, tuo pačiu mažina 
ir raumenų tonusą. 

Dėl padidėjusio blauzdos raumenų 
tonuso vaikas vaikšto ant pirštų galų, 
negalėdamas remtis kulnais. Botulino tok-
sinas nutraukia nervo-raumens impulsų 
perdavimą ir tokiu būdu sumažina per 
didelį spazmiškai susitraukusių raumenų 
įtempimą. Jis veikia vietiškai. Sumažėjus 
raumenų tonusui, raumenys gali geriau 
augti, mažėja kontraktūrų susiformavimo 
rizika ir chirurginio gydymo poreikis. 

Pagrindiniai gydymo botulino tok-
sinu tikslai — pagerinti vaiko judėjimo 
funkcĳą; padėti tėvams lengviau prižiū-
rėti vaiką, ypač atliekant higienines pro-
cedūras; sumažinti skausmą; palengvinti 
kompensacinės technikos taikymą vaiko 
sėdėjimui, vaikščiojimui ir gulėjimui. Tin-
kamiausia taikyti minėtą gydymo būdą 
vaikams nuo 2 iki 6 metų. Tačiau vaistas 
veiksmingai veikia ir vyresniame amžiuje, 
kol dar nesusiformavo nuolatinės kontr-
aktūros.

Botulino toksinu gydomos ir kitos 
ligos, kuriomis sergant didėja raumenų 
tonusas: spazmai apie akis (blefarospaz-
mas), padidėjęs mirkčiojimas, veidinio 
nervo ligos, žvairumas ir nevalingi kaklo 
raumenų susitraukimai (kaklo distonĳa). 

Kaip vaistas yra skiriamas? Pirmiau-
sia vaiką reikia atidžiai ištirti ir nuspręsti, 
ar jam tiks gydymas botulino toksinu. 
Labai svarbu, kad vaikas neturėtų nuola-
tinių galūnių kontraktūrų. Botulino tok-
sino neskiriama jaunesniems nei 2 metų 

Nukelta į 18 psl.
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Kalbėkime už save patys
Atrodytų, atstovavimas sau — labai sudėtinga 

veikla, reikalaujanti iš žmogaus apibrėžtų žinių ir 
atitinkamo išsilavinimo. O iš tikrųjų tai gerokai pa-
prasčiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Juk 
kiekvienas mūsų kasdien darome daugelį dalykų, 
nė nepagalvodami, kad tuo pačiu atstovaujame sau, 
pavyzdžiui: einame į parduotuvę, kiną ar teatrą, 
tvarkomės savo gyvenamąją vietą taip, kaip norime, 
sakome kitiems žmonėms, kas mums patinka ar ne-
patinka, užsiimame norima veikla ir pan. Kita vertus, 
atstovavimas sau vis dėlto reikalauja tam tikrų žinių 
ir sugebėjimų. Kalbant apie žinias, visų pirma reikia 
išmanyti savo teises ir žinoti, kur galima kreiptis, kai 
tavo teisės yra pažeidžiamos. Be to, dar reikia sugebė-
ti pačiam išsakyti savo nuomonę. 

Žmonių, turinčių intelekto sutrikimų, atstovavi-
mo sau pagrindą sudaro nuostata, kad kiekvienam 
žmogui, nepaisant sugebėjimų, amžiaus ar tautybės, 
yra svarbu įtakoti savo kasdienį gyvenimą, būti ben-
druomenės ir visuomenės dalimi. Kiekvienam norisi 
pačiam priimti sprendimus, būti išklausytam ir gerbia-
mam. Tačiau kadangi žmonėms, turintiems intelekto 
sutrikimų, prireikia daugiau laiko įsisavinti infor-
macĳą ar išmokti naujų dalykų, kai kuriems „svei-
kiesiems“ pradeda atrodyti, kad neįgalieji apskritai 
nesugeba išreikšti savo nuomonės, t.y. jos neturi arba 
nepajėgia jos pateikti tinkamu būdu. Todėl ir turi glo-
bėjus, kurie „tvarko“ jų gyvenimus. Bet žmogus, turin-
tis intelekto sutrikimų, visų pirma yra ŽMOGUS. Tik 
po to — neįgalusis. O jo negalia pasireiškia tuo, kad 
kai kurių dalykų jis negali atlikti taip, kaip didžioji 
visuomenės dalis. Tad mes, lygindami neįgalius žmo-
nes su savimi, turėtume pasirinkti tinkamą atskaitos 
tašką. Užuot vertinę juos pagal tai, ko jie negali, visų 
pirma matykime tai, ką jie gali.

Kas yra atstovavimas sau?
Kiekvienas asmuo turėtų informuoti aplinkinius 

apie tai, kas jam yra svarbu, ką jis norėtų veikti ir kas 
vyksta ne taip, kaip, jo manymu, turėtų vykti. Kiekvie-
nas asmuo turi pasisakyti, kai yra priimami sprendi-
mai, liečiantys jo gyvenimą. Atstovavimas sau yra kal-
bėjimas savo vardu, t.y. pasakymas kitiems žmonėms, 
ką galvoji, kaip jautiesi ir kas tau rūpi, net jei tavęs to 
neklausia. Tai reiškia, kad neįgalusis pats pasirenka, 
kaip jis nori gyventi, ir daro tai, ką nori daryti. 

KELIAS Į SAVARANKIŠKUMĄ

TEKSTAS NEĮGALIESIEMS

Atėjo laikas mokytis atstovauti 
sau.

Tai nėra sunku.

Kiekvienas žmogus kasdien 
sprendžia, ką veikti, kur eiti, 
su kuo draugauti.

Rinkdamasis žmogus parodo, 
kas jam patinka ar nepatinka.

Tuo pačiu jis atstovauja sau.

Norint gerai atstovauti sau reikia 
žinių.

Jums būtina žinoti savo teises ir 
mokytis jas ginti.

Visi žmonės turi teisę išsakyti 
savo nuomonę.

Kiekvieno nuomonė turi būti 
išklausyta ir gerbiama.

Todėl Jums reikia mokytis 
perteikti kitiems, ką jaučiate.

Tuomet kiti supras, kiek daug 
Jūs galite.

Jūs turite padėti kitiems gerai 
tvarkyti Jūsų gyvenimą.
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Atstovavimas sau — tai savo teisių išmanymas ir 
reikalavimas jas gerbti. Gebėjimas tinkamai atstovauti 
neretai įtakoja ir neįgalaus žmogaus psichologinę sa-
vĳautą. Kiti žmonės negali žinoti, ką mes galvojame 
vienu ar kitu klausimu, taigi turime jiems tai patys pa-
sakyti. Atstovauti sau reiškia kalbėti savo vardu taip, 
kad tavo gyvenimas būtų toks, kokio TU nori. 

Kalbant apie užsienio patirtį, žmonės, turintys inte-
lekto sutrikimų, norėdami kuo geriau atstovauti sau, 
dažniausiai buriasi į grupes (nors pasitaiko ir pavie-
nių sau atstovaujančių neįgaliųjų). Labai dažnai jiems 
padeda įgalus žmogus, kurio vaidmuo yra patarti, 
paaiškinti ar padėti, prieš neįgaliajam imantis kokios 
nors veiklos (įgyvendinant problemos sprendimo bū-
dą, mokantis, dalyvaujant įvairiuose susitikimuose).

Ką gi veikia atstovaujantys sau neįgalieji? Pirmiau-
sia, jie kalbasi, diskutuoja aktualiomis jiems temomis, ieško 
iškilusių problemų sprendimo būdų. Kai kurių problemų 
sprendimui neužtenka tik kalbėtis; tam reikia imtis 
konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, jei asmeniui, turinčiam 
proto negalią, neleidžiama dalyvauti susitikime, kuria-
me sprendžiamas tiesiogiai jį liečiantis klausimas (kur 
jis gyvens, kokį dienos centrą lankys ir pan.), tuomet 
sau atstovaujančiųjų grupė gali nuspręsti pasikalbėti 
su susitikimo rengėjais ir užtikrinti, kad asmeniui, 
apie kurį kalbama, būtų leista išsakyti savo nuomo-
nę. Iš tikrųjų nemažai sunkumų ir teisių pažeidimų 
kyla vien todėl, kad visuomenėje vyrauja neteisingas 
požiūris į žmogų, turintį proto negalią. Pavyzdžiui, 
neįgaliam žmogui gali būti neleidžiama lankytis kavi-
nėse, apsistoti viešbutyje ir pan. Tokiu atveju žinantis 
savo teises neįgalusis gali parašyti skundą atitinkamai 
įstaigai. 

Atstovaujantys sau neįgalieji taip pat ir mokosi. Mat 
tinkamas atstovavimas sau apima ir naujų įgūdžių 
įgĳimą, pavyzdžiui: tvarkyti pinigus, vesti susitikimą, 
elgtis susirinkime ir pan. Be abejo, sau atstovaujantys 
proto negalios žmonės skiria laiko ir savo laisvalaikiui, 
tai yra pačioms įvairiausioms mėgstamoms veikloms, 
pavyzdžiui: kavos pertraukėlėms susitikimų metu, 
bendravimui su draugais, pasivaikščiojimams, būre-
lių lankymui ir pan.

Škotĳos organizacĳos ENABLE, kurioje teko nese-
niai lankytis, nariai sau atstovaujančiųjų grupėse yra 
pasiskirstę pareigomis, tai yra išsirinkę pirmininką, 
jo pavaduotoją, iždininką ir pan. Kad kiekvienas jų 
tinkamai atliktų savo pareigas, jiems reikia tam tikrų 
įgūdžių. Taigi jie to mokosi. Mokymosi metu jiems 
daug padeda patarėjas, kuris parodo, kaip įgytas ži-
nias įgyvendinti praktiškai, pavyzdžiui: kartu eina į 
banką ir padeda išmokti padėti pinigų į sąskaitą ar jų 
iš jos išsiimti.

TEKSTAS NEĮGALIESIEMS

Sakykit kitiems, ko Jūs norit.

Sakykit kitiems, kas Jums rūpi.

Sakykit kitiems, ką jaučiat.

Tuomet aplinkiniai pajėgs suprasti 
ir gerbti Jūsų pasirinkimą.

Mokytis atstovauti sau Jūs galėsite 
susitikimuose.

Susitikimuose Jūs bendrausite 
su kitais neįgaliais žmonėmis.

Kalbėdamiesi sužinosite vieni iš 
kitų daug naujų dalykų.

Kalbėti savo vardu Jums padės 
sveikas padėjėjas.

Padėjėjas mokys Jus ir Jūsų 
draugus iškelti problemas.

Kiekvienai problemai visi drauge 
ieškosite sprendimų.

Jūsų grupės nariai gins Jus, 
jei reikės.

Kuo daugiau Jūs išmoksite, tuo 
geriau į Jus žiūrės kiti žmonės.

Susitikimuose Jūs įgysite 
reikalingų įgūdžių.
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Kokia atstovavimo sau 
padėtis Lietuvoje?

Lietuvoje didelė dalis proto negalios žmonių jau 
seniai nebesėdi uždaryti tarp keturių sienų. Jie lanko 
ugdymo, lavinimo, užimtumo įstaigas, mokosi kartu 
su savo įgaliais bendraamžiais. Turime Europoje išgar-
sėti spėjusius sutrikusio intelekto jaunuolių meninius 
kolektyvus „Pliauškutį“ ir „Spalvų orkestrą“, nema-
žai neįgaliųjų kolektyvų dalyvauja teatro festivaliuo-
se. Neįgalieji įsĳungė į „Vilties“ bendrĳos asocĳuotųjų 
narių tarybų ir kitų organizacĳų, dirbančių su proto 
negalios žmonėmis, veiklą. Skatinamas neįgaliųjų sa-
varankiškumas ir pan. 

Imant dar paprastesnį lygmenį, kai kurie neįgalieji 
patys vyksta miesto transportu į dienos centrus ir sa-
varankiškai tvarkosi savo buitį. Tačiau aiškaus pačių 
neįgaliųjų balso Lietuvoje dar negirdėti. Dažniausiai 
už juos kalba tėvai, globėjai ar specialistai, nors visi 
puikiai supranta, kad proto negalios žmogus gali ir 
pats nemažai pasakyti. Mes esame linkę iš įpratimo kli-
juoti žmogui etiketę „neįgalus“, nors puikiai matome, 
kad jis nemažai gali. Kaip jau minėjau, dėl to kaltas 
ne visada teisingai pasirenkamas atskaitos taškas ver-
tinant neįgalaus žmogaus galimybes. Taigi atėjo laikas 
ir mums, ir jam pačiam su jomis susipažinti.

Projektai
Pirmuoju žingsniu įgyvendinant atstovavimo sau 

programą galima laikyti 2003 m. „Vilties“ bendrĳos pa-
gal užsienio medžiagą parengtą leidinį „Atstovavimo 
sutrikusios raidos žmonių teisėms pagrindai“. Tačiau 
tai tik lašas toje informacĳos ir veiklos jūroje, su kuria 
susiduria sau atstovaujantys proto negalios žmonės. 
Lietuvoje šiems žmonėms labai trūksta žinių apie 
savo teises, nes nežinojimas skatina nepasitikėjimą 
savimi ir nesugebėjimą jų apginti bei atsilaikyti prieš 
neigiamą kitų požiūrį. Kaip jau buvo rašyta praeitame 
mūsų žurnalo numeryje, šiais metais „Vilties“ bendrĳa 
tapo keleto tarptautinių projektų dalyvė. Jų eigoje, pa-
dedant užsienio partneriams, bus skatinamas proto ne-
galios žmonių aktyvumas atstovaujant sau, siekiama 
suteikti jiems šios srities žinių ir lavinti atitinkamus 
gebėjimus. 

Atstovavimo sau pagrindų bus mokoma ir liepos 
11-22 d. socialinės reabilitacĳos stovykloje Giruliuo-
se. Lektoriai iš jau minėtos Škotĳos organizacĳos 

TEKSTAS NEĮGALIESIEMS

Patarėjas ir draugai padės 
žinias pritaikyti praktikoje.

Pavyzdžiui, suskaičiuoti pinigus 
ir padėti juos į banko sąskaitą.

Lietuvoje Jums jau nereikia 
sėdėti namuose.

Jūs galite lankyti ugdymo įstaigas.

Neįgalių žmonių kolektyvai 
„Pliauškutis“ ir „Spalvų orkestras“ 
yra garsūs visoje Europoje.

Kai kurie iš Jūsų patys 
važinėja miesto transportu, 
tvarkosi savo buitį.

O dabar Jums laikas pareikšti 
savo nuomonę.

Todėl turite sužinoti savo 
galimybes.

Jums reikia daugiau žinių 
apie savo teises.

Žinios padės Jums 
labiau pasitikėti savimi.

Tuomet Jūs galėsite ginti 
savo teises.

O kiti žmonės geriau 
apie jus galvos.
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ENABLE aiškins grupei Lietuvos neįgaliųjų, kas yra 
atstovavimas sau ir kaip tai daroma praktiškai, koks 
yra padėjėjo (asistento) vaidmuo ir pan. Vienas lekto-
rių bus proto negalios žmogus, kuris atvyks į Lietuvą 
kartu su savo padėjėju. Šie mokymai vyks tris pirmą-
sias stovyklos dienas. O likusiosios bus skirtas gautų 
žinių ir įgūdžių taikymui praktikoje, bendravimui ir 
planavimui, kaip galima dirbti kartu.

Pabaigos žodis
Jei pradžioje minėjau, kad atstovavimas sau neretai 

atrodo sudėtinga veikla, tai dabar norėčiau pridurti, 
jog nemažą dalį žmonių ši veikla net baugina: reikės 
kažko išmokti, su kažkuo kalbėtis ir prireikus ginti 
save. Dažnas tėvas ar mama abejoja savo neįgalaus 
vaiko galimybėmis atstovauti sau, kalbėti savo vardu. 
Kiti nenori „pridaryti rūpesčių“, „nepateisinti vilčių“ 
ir pan. Bet „rūpesčių pridarymas“ ar „vilčių nepateisi-
nimas“ nėra tik proto negalios asmens „privilegĳa“. 
Juk mes, „sveikieji“, irgi pridarome kažkam rūpesčių 
ar nepateisiname kažkieno lūkesčių... 

Proto negalios žmonės auga ir bręsta kaip visi liku-
sieji, tačiau kiek lėčiau. Augdami jie pradeda suprasti, 
kad yra kiek kitokie nei aplinkiniai, ir paprastai skau-
džiai dėl to išgyvena, nes išskirtinumo patirtis gana 
dažnai būna susĳusi su tokiu kitų elgesiu kaip ignora-
vimas, patyčios, užgauliojimas ir pan. 

Būti silpnesniu nėra lengva. Bet svarbiausia yra 
ne tai, ko mes negalime būdami kitokie, svarbiau-
sia — ką mes galime. Ar tai, kad daugelis proto ne-
galios žmonių supranta, kad jie yra kitokie, užkerta 
jiems kelią gyventi pagal savo galimybes? Ne, bent 
jau neturėtų. Mes visi gyvename taip, kaip sugebame. 
Jei mums kas nors nepatinka, mes neretai pasakome; 
jei ne viešai, tai bent jau draugams, kolegoms. Jei mes 
kažko nežinome ar nemokame, prašome pagalbos to, 
kuris moka, arba kreipiamės į atitinkamas organizaci-
jas. Kuo už mus prastesni neįgalieji? Niekuo. Jie tai ir-
gi gali, bet jiems reikia mūsų pagalbos ir, svarbiausia, 
palaikymo. Sau atstovaujantis proto negalios žmogus 
neturi jaustis tarsi darytų kažką išskirtinio ar netgi 
„anomalaus“, nes atstovavimas sau yra mūsų, taigi ir 
jų, kasdienybė. 

Kristina Vrubliauskaitė
„Vilties“ bendrĳos projektų vadybininkė

TEKSTAS NEĮGALIESIEMS

„Viltis“ rengs mokymus 
stovykloje Šventojoje.

Atvažiuos svečių iš Škotijos.

Jie mokys grupę Lietuvos 
neįgalių žmonių atstovauti sau.

Grįžę namo mokymų dalyviai 
mokys savo draugus.

Nebijokite mokytis.

Parodykite savo tėvams ir 
mokytojams, ką galite.

Nebijokite klysti.

Iš klaidų irgi galima mokytis.

Kiekvienas žmogus 
gyvena kaip sugeba.

Kiekvienas žmogus gali pasakyti, 
kas jam patinka ar nepatinka.

Jei žmogus ko nors nemoka, 
prašo kitų žmonių pagalbos.

Visi nori būti gerbiami ir mylimi.

Pagarbą ir meilę žmonės pelno 
gerai sau atstovaudami.

Todėl verta mokytis tai daryti.
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2003 metų spalio pabaigoje Druski-
ninkų jaunimo užimtumo centras vykdė 
savanoriško darbo Druskininkų savival-
dybės viešosiose organizacĳose projektą. 
Į bendrĳą „Druskininkų Viltis“ tuomet 
atskubėjo beveik dvi dešimtys jaunuolių, 
kurie noriai bendravo su neįgaliaisiais. 
Tačiau po Naujųjų metų atostogų į mūsų 
bendrĳos dienos užimtumo centrą sugrįžo 
tik vienas savanoris — Druskininkų Sena-
miesčio vidurinės mokyklos dešimtokas 
Aivaras Rudzis, kuris jau tapo ir mūsų 
centro siela, ir bendrĳos nariu, ir tikru mū-
sų pagalbininku.

Aivaras puikiai sugeba atlikti įvairius 
darbus kompiuteriu: maketuoti, spaus-
dinti, ieškoti informacĳos, pildyti anke-
tas. Jis be jokio atlygio padeda mums 
tokiuose renginiuose, kaip mokslo metų 
pradžios ir naujametinės šventės, vasaros 
stovyklos ir iškylos. Jam „paklūsta“ gar-
so aparatūra. Jis noriai dalyvauja bendri-
jos Tarybos posėdžiuose, visuotiniuose 
susirinkimuose, projektuose ir aktyviai 
reiškia savo nuomonę sprendžiant ben-
drĳos vidaus reikalus. Neseniai Aivaras 
net savo iniciatyva suorganizavo neįgalie-
siems ekskursĳą į Druskininkų priešgais-

rinės gelbėjimo tarnybos dalinį. Mūsų 
centro auklėtiniai pamilo šį nuostabų 
jaunuolį ir noriai su juo bendrauja, drau-
ge mokosi dirbti kompiuteriu.

„Kai atėjau čia, mano požiūris į neįga-
lius vaikus ir jaunuolius buvo neigiamas. 
Dabar jie man — kaip broliai ir seserys. 
Na, ir kas, kad kitokie, bet jie irgi turi 
savo jausmus, norus, pareigas, užgaidas 
ir net gerą humoro jausmą. Niekada 
nepagalvojau, kad neįgaliųjų tiek daug, 
galbūt nepastebėdavau ar nenorėdavau 
pastebėti. Galbūt kitais metais išvažiuo-
siu studĳuoti ar pradėsiu savo verslą, bet 
niekada nepamiršiu čia patirtų įspūdžių, 
įgytų žinių ir patirties. Ir toliau stengsiuos 
ginti bendrĳos „Druskininkų Viltis“ narių 
teises, pagal galimybes padėsiu dienos 
užimtumo veikloje,“ — dalĳosi mintimis 
mūsų savanoris. 

Mes labai didžiuojamės, turėdami 
tokį šaunų, drąsų, energingą bei sumanų 
pagalbininką. Nuoširdžiai jam dėkojame 
ir linkime visokeriopos sėkmės moksle. 
Tikime, kad patirtis, įgyta dirbant su ne-
įgaliais vaikais ir jaunuoliais, padės jam 
atrasti savo tikrąjį kelią ir pašaukimą.

Lilĳa Sereikienė
„Druskininkų Vilties“ pirmininkė 

„Na, ir kas, kad kitokie“

Gyvenkime atvira širdimi!

„Ponia mokytoja, žaidėja, Birute”. 
Taip į mane kreipiamasi Elektrėnų slau-
gos ir socialinių paslaugų centro Paramos 
šeimai tarnyboje, kur dirbu socialinį dar-
bą su sutrikusios raidos ir kompleksinės 
negalės jaunuoliais bei jų šeimomis.

Kaskart skubėdama į jų namus žinau, 
kad esu laukiama ir pačių jaunuolių, ir 
jų tėvų. Kai kurie net vadina mane šei-
mos nare. Tėvai dalĳasi su manimi savo 
bėdomis ir džiaugsmais, prašo patarimų 
bei mielai jais naudojasi. O man smagu, 
kad galiu bent truputį padėti. Jau keletą 
metų mūsų mieste socialinė pagalba sutri-

kusios raidos žmonėms keičiasi į gerąją 
pusę. Mūsų tarnybos specialistės — psi-
chologė Laima Jauruševičienė ir socialinė 
pedagogė Gražina Palidauskienė — ati-
duoda daug jėgų, meilės, o ir sveikatos, 
kad mūsų lankytojai bei jų šeimos pajustų 
kuo daugiau teigiamų pokyčių.

Padidėjusios pajamos šiek tiek pageri-
no neįgalius vaikus auginančių šeimų ma-
terialinę padėtį. Todėl atsirado daugiau 
galimybių neįgaliųjų poreikiams tenkinti. 
Nereikia nuolat dairytis į šalis, gal kas 
nors ką nors paaukos, padovanos. Kita 
vertus, visada smagu gauti dovanų, ypač 
tokių, kaip kelionė prie jūros ar vaišės Ka-
lėdų ir Velykų stalui.

Tačiau kiek besistengtų neįgaliaisiais 
besirūpinančios institucĳos, jų darbuoto-
jai ir rėmėjai, pirmiausia tėvai turi laikyti 
savo neįgalų vaiką visaverčiu šeimos na-
riu, mylėti ir gerbti jį, atsižvelgti į jo norus 
bei svajones. Kitaip tariant, tvirtai tikėti, 
kad jų vaikas — asmenybė.

Tačiau yra šeimų, kurioms sunku su-
sitaikyti su vaiko negale. Jos nepagrįstai 

kaltina dėl to save ar kitus, nepajėgia pri-
pažinti, kad padėtis nepasikeis, t.y. negalė 
lydės vaiką visą gyvenimą. Todėl būtina 
padėti savo vaikui kuo geriau integruo-
tis į bendruomenę: suprasti savo teises 
ir pareigas, draugauti su bendraamžiais, 
dirbti, mylėti...

Viena aišku, jeigu užsisklęsi savyje, 
gyvensi tik savo problemomis — daug 
prarasi! Tik bendraujančios, tolerantiš-
kos, stiprios ir turinčios galimybę pailsėti 
šeimos gali suteikti neįgaliesiems gyveni-
mo pilnatvę. Labai džiugu, kad daugėja 
šeimų, kurių požiūris į socialinę pagalbą 
keičiasi. Jos džiaugiasi, kad jų vaikai gali 
bendrauti su bendraamžiais, pažinti save 
ir kitus, važiuoti į ekskursĳas, rengti savo 
darbų parodas, žodžiu, būti visaverčiais 
visuomenės nariais.

Belieka tikėti, kad laikui bėgant tė-
vams atlėgs širdies skausmas dėl savo 
neįgalių vaikų ateities ir kad jie dar 
atviresnėmis širdimis priims aplinkinių 
pagalbą. 

Birutė Vaitkevičienė
Socialinė darbuotoja

Gito Jarašiaus pieš.
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Savo grožiu, biologine įvairove, kal-
nais, piliakalniais, ežerais ir ežerėliais gar-
si Lietuvoje Dainavos giria. Nuo amžių 
glūdumos ši giria lietuvį rengė, maitino, 
saugojo nuo priešų. 2000 m. vykusiame 
respublikiniame rašinių konkurse apie 

„Žmogau, ateik į mišką“

miškus Kapčiamiesčio vidurinės mokyk-
los moksleivė Rasa Dambrauskaitė rašė: 
„Žmogau, ateik į mišką. Atsigulk ant sa-
manų. Stebėk genį, kėkštą, skruzdėlyną... 
Suklusk... Pajusk... Miškas Tau dovanoja 
savo muziką. Miškas Tave myli...“ 

Balandžio pabaigoje Lazdĳų rajono 
gyventojai rinkosi į kultūros namus 
pasiklausyti Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro Specialiojo ugdymo skyriaus 
meno kolektyvo „Spalvų orkestras” (va-
dovai Valerĳa ir Romualdas Bruzgos) 
koncerto, kurį organizavo Lazdĳų rajono 
pedagoginė-psichologinė tarnyba, vado-
vaujama Editos Staniulienės. 

Sausakimšoje salėje daugumą sudarė 
jaunimas, t.y. įvairių mokyklų mokslei-
viai, bet netruko ir vyresnių klausytojų. 
Tokį gausų žiūrovų būrį išvysi toli gražu 
ne kiekviename renginyje. Vienus atvedė 
smalsumas, kitus noras solidarizuotis, 
trečius... Bet ne tai svarbu. Visus maloniai 
nustebino kolektyvo meistriškumas ir 
repertuaro įvairovė. Klausantis šokių 

Abejingumui neliko vietos
„Papliauška“, „Čeverykai“ ir „Kadrilis“, 
klausytojams sunkiai sekėsi vietoje 
nusėdėti. Liaudies muziką keitė roken-
rolas ir net džiazas. Skambėjo „Senolių 
polka“ ir „Antano valsas“, „Rylio“ ir 
„Rokenrolo pamokėlė“, „Katiuša“ ir 
kiti kūriniai. Nenuostabu, kad žiūrovai 
nešykštėjo plojimų gausiam atlikėjų 
būriui ir jų nuostabiems vadovams.

Koncerte pasirodė ir vietos atlikė-
jai — Kapčiamiesčio ugdymo ir globos 
centro „Židinys“ etnokultūros grupė 
„Varpeliai“ (vadovė Daina Meiznerienė). 
Ypač publiką sužavėjo Vaivos Ivanovaitės 
dainavimas.

Už puikų koncertą „Spalvų orkest-
rui“ dėkojo Lazdĳų rajono neįgaliųjų 
draugĳos pirmininkas J. Ambrasiūnas, 

pedagoginės-psichologinės tarnybos va-
dovė E. Staniulienė ir Lazdĳų rajono savi-
valdybės administracĳos direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas Kleiza. Pastarasis 
taikliai pastebėjo: „Kai pavasaris atve-
ria akis, pamatai daug plačiau“. Iš tiesų 
ne vienam salėje buvusiam žmogui 
atsivėrė akys — pasirodo, neįgalūs 
muzikantai į šokį ar dainą įdeda visą 
sielą, keri nuoširdumu ir gebėjimu teikti 
džiaugsmą aplinkiniams. Daug, labai 
daug nuoširdumo tądien tilpo salėje. Ir 
„Spalvų orkestras“, ir „Varpeliai“ ištirpdė 
abejingumą ir nutiesė savitarpio supra-
timo tiltą.

Aldona Krauzlienė 
„Lazdĳų Vilties“ narė

Lieptą  pirmieji „išbandė“ Lazdĳų ugdymo ir globos centro „Židinys“ auklėtiniai

Veisiejų miškų urėdĳos miškininkai 
stengiasi sudaryti miškų lankytojams vi-
sas sąlygas pažinti gamtos grožį, pabūti 
jos prieglobstyje, pailsėti. Jie rengia gam-
tos pažinimo takus, laikinas atokvėpio 
vietas, regyklas, poilsiavietes... O pasta-
ruoju metu rengiant poilsiavietes pradė-
ta atsižvelgti ir į neįgaliųjų poreikius. Per-
nai buvo nutiesti lieptai prie Snaigyno ir 
Vainežerio ežerų, šiemet — Kapčiamies-
čio miškininkų gamtos pažinimo take ir 
poilsiavietėje prie Ilgio ežero. Čia galima 
ne tik pailsėti, pameškerioti, bet ir susipa-
žinti su daugeliu medžių ir krūmų rūšių, 
vien prieigose jų galima suskaičiuoti per 
trisdešimt.

Vytautas Stacevičius 
„Lazdĳų Vilties“ tarybos pirmininkas
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Šiais metais Visagino specialiojo 
ugdymo ir socializacĳos centrui 
„Vilties šaltinis“ sukanka penkeri 
metai. Per šį laikotarpį jis išaugo 
ir sustiprėjo. Yra ką prisiminti, 
kuo didžiuotis ir kuo su Jumis, 
mieli skaitytojai, pasidalyti...

Specialiojo ugdymo skyrius skirtas 
vaikų, turinčių įvairių negalių (intelekto, 
psichikos, judėjimo ir kompleksinių sutri-
kimų), mokymui. Mūsų įstaiga vienintelė 
mieste teikia profesionalią pagalbą šiems 
vaikams. Turime specialiai įrengtas kla-
ses, sporto salę, baseiną, kineziterapĳos, 
logopedinį, psichologĳos ir masažo ka-
binetus, žaidimų kambarį, technologĳų 
(siuvimo ir virtuvės įrangos) kabinetą, 
menines dirbtuves, muzikos salę ir jaukią 
valgyklą.

Specialiojo ugdymo skyriuje veikia:
• specialiojo ugdymo grupė ankstyvojo 

ir ikimokyklinio amžiaus vaikams;
• bendravimo ir užimtumo grupė;
• lavinamosios klasės (pradinės ir vyres-

niosios) įvairaus amžiaus vaikams.
Vaikai, kurių mokymosi galimybės ribo-

tos, pas mus mokosi skaityti, rašyti, skaičiuo-
ti, dainuoti, gaminti ir bendrauti. Vyresniųjų 
klasių moksleiviai įgyja ne tik žinių, bet ir sa-
vitarnos įgūdžių — tvarko klasę, dirbtuves 
ir centro teritorĳą, skalbia lygina, gamina 
pietus, augina ir prižiūri gėles.

Mes stengiamės ugdyti vaikų kūry-
binius gebėjimus. Spec. pedagogė Julĳa 
Zavarina kartu su vaikais įrengė menines 

dirbtuves, kur iš įvairių (atrodytų, net 
nereikalingų) medžiagų gimsta sielą 
džiuginantys kūriniai. Vaikai dirba su 
gamtinėmis medžiagomis, plastiku, siū-
lais, audiniais, piešia, lipdo. Jie ne kartą 
tapo respublikinių ir miesto konkursų pri-
zininkais, rengė parodas ir puošė centro 
patalpas. Gali mūsų ugdytiniai lankyti ir 
teatro studĳą „Langas į pasaulį“ (vadovė 
Svetlana Zaiko). Informatikos būrelyje 
(vadovė Julĳa Zavarina) jie mokosi darbo 
kompiuteriu pagrindų, įsisavina moko-
mąsias ir žaidybines programas, skirtas 
neįgaliesiems. Per papildomus muzikos 
užsiėmimus (vadovė Liudmila Žukova) 
mokosi groti fortepĳonu, elektroniniu 
pianinu, metalofonu bei kitais muzikos in-
strumentais, solfedžiuoja ir dainuoja. Vai-
kus, pedagogus ir tėvus vienĳa bendros 
šventės, estafetės ir varžybos, ekskursĳos 
ir kultūros renginiai. Pas mus svečiuojasi 
įvairūs muzikos ansambliai, teatro kolek-
tyvai, cirko artistai. 

Mūsų centre dirba aukštos kvalifika-
cĳos pedagogų komanda: specialieji pe-
dagogai, socialiniai pedagogai, socialinė 
darbuotoja, kineziterapeutė, logopedė, 
psichologas, Montessori terapeutė, kūno 
kultūros instruktorė, masažuotoja ir mu-
zikos pedagogė. Mes atiduodame savo 
auklėtiniams visas žinias, patirtį, dalelę 
savo širdies, o tėvams padedame nelikti 
vieniems su savo problemomis. Mums 
reikia ne tik aukštos kvalifikacĳos, bet ir 
begalinės kantrybės, meilės vaikams, ge-
rumo ir empatĳos, t.y. mokėjimo svetimą 
skausmą priimti kaip savą. 

Mūsų pedagogai rengia projektus ir 
programas tarptautiniams ir respubliki-
niams konkursams. Programa „Vaikų, liku-
sių be tėvų priežiūros, socialinių įgūdžių 
formavimas ir tobulinimas“ (koordinatorė 
Natalĳa Burčenko) gavo Šiaurės šalių mi-
nisterĳos finansavimą.

O vykdydami narkomanĳos preven-
cĳos programą „Mano svajonė gyventi 
sveikoje bendruomenėje“ (koordinatorė 
Natalĳa Burčenko), mūsų centro pedago-
gai kartu su savo auklėtiniais dalyvauja 
respublikinėse ir miesto akcĳose, įvairiuo-
se renginiuose: diskusĳose, susitikimuose 
su psichologais ir nepilnamečių reikalų 
inspekcĳos darbuotojais, video medžiagos 
peržiūrose, piešinių konkursuose ir t.t. 

Kiekvieną vasarą mūsų auklėtiniai il-
sisi sveikatingumo stovykloje prie Baltĳos 
jūros (projekto vadovė Julĳa Zavarina, ko-
ordinatorė Marĳa Dĳanova). Pagrindinis 
projekto tikslas — ugdyti sveikatingumą 
ir kuo savarankiškiau planuoti bei rengti 
įvairius renginius, tokius kaip sportiniai 
žaidimai, spektakliai, konkursai, ekskur-
sĳos, muziejų bei parodų lankymas, jodi-
nėjimas ant žirgų, laikraščio leidimas ir 
asmeninių dienoraščių rašymas.

Bendradarbiavimo projekto „Aitva-
ras“ (koordinatorė Julĳa Zavarina) daly-
viai — „Žiburio“ mokyklos moksleiviai 
ir pedagogai bei mūsų centro vaikai ir 
pedagogai — siekia susipažinti ir bendra-
darbiauti. Nors projektas truks metus, jo 
dalyviai iš anksto planuoja, kaip pratęs 
veiklą kitais metais. O atmintyje jau išliko 
tiek džiugių bendravimo akimirkų: eg-
lutė, papuošta pačių keptais sausainiais, 
bendra naujametinė šventė, piešiniai ant 
sniego, aitvaras, kurį vaikai meistravo kar-
tu ir leido virš bažnyčios... 

Mes bendradarbiaujame su valsty-
biniais ir tarptautiniais visuomeniniais 
fondais bei organizacĳomis, teikiančiais 
pagalbą tokiems centrams kaip mūsų. 
Norėtųsi glaudesnių ryšių su „Visagino 
Viltimi“. Juk kartu galėtume daugiau nu-
veikti. Mes svajojame įrengti relaksacĳos 
kambarį su aromaterapĳos priemonėmis 
ir dirbtuves. „Vilties šaltinio“ bendruome-
nė tiki, kad gėris — nemirtingas, nesava-
naudiškas ir begalinis.

Natalĳa Frolova
„Vilties šaltinio“ bendruomenė

Gėris – nemirtingas, 
nesavanaudiškas ir begalinis...
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Džiaugsmingos 
švenčių 

akimirkos

Kas aš esu? Koks esu? Kartais net suau-
gusiam, subrendusiam žmogui nelengva 
atsakyti į šiuos klausimus. O ką bekalbėti 
apie sutrikusios raidos asmenis. Jie blaško-
si ieškodami gyvenimo tikslo ir prasmės, 
nesugeba prisitaikyti prie aplinkybių, tad 
neretai taip ir lieka gyvenimo užribyje, vi-
sų užmiršti ar skriaudžiami. Kita vertus, 
kai kuriems jų nė nekyla egzistencinių 
klausimų. Jie paprasčiausiai gyvena taip, 
kaip leidžia aplinkos ir šeimos sąlygos.

Tad viena mūsų centro užduočių — 
padėti sutrikusios raidos asmenims su-
vokti save kaip asmenybę veiklos procese. 
Paprastai kasdieniame gyvenime mūsų 
auklėtiniai turi progos įgyti tik paprasčiau-
sių įgūdžių. Pasak jų, jie padeda tėvams 
ūkyje, pluša darže ir sode, šienauja, skal-
do malkas... Dažniausiai tai tėra alinan-
tis fizinis darbas, nekeliantis teigiamų 
emocĳų. O mūsų tikslas — parodyti savo 
auklėtiniams, kad darbas ar veikla gali 
pažadinti kūrybines galias, tapti vidinio 
dvasinio pasaulio išraiška.

Darbo terapĳa padeda neįgaliesiems 
suvokti save kaip asmenybę, pažinti sa-
vo vidinį pasaulį ir tobulėti. Užsiėmimų 
metu mes skatiname savo auklėtinius 
kuo daugiau kalbėti: reikšti nuomonę, 
kelti klausimus ir patiems stengtis į juos 
atsakyti. Šį kūrybinį procesą orientuojame 
į teigiamas emocĳas (džiaugsmą, pasiten-
kinimą), kurios patiriamos matant galuti-
nius savo darbo rezultatus. O tai įgalina 
mūsų auklėtinius po truputį keisti požiūrį 
į save ir stiprina jų savivertę. Teigiamų 
emocinės raidos poslinkių pastebėjome 

Atrasti ir suprasti... save

jau po 4 mėnesių. Paaugliai vaikinai tapo 
dėmesingesniais, įdomesniais ir iniciaty-
vesniais, o merginos — santūresnėmis.

Puikiai išmoko perteikti savo mintis 
piešimo ir tapybos darbeliuose Nikolajus. 
Šis jautrus, geranoriškai nusiteikęs vai-
kinas yra reiklus sau ir aplinkai. Kartais 
mūsų centrą jis pasiekia pėsčiomis (įvei-
kia 14 km!), dažnai net šeštadieniais. Savo 
pasiekimais jis džiaugiasi kaip mažas 
vaikas. Dėl nesėkmių kremtasi ir pyksta. 
Pykdo jį ir netinkamas aplinkinių elgesys 
(„Bėgau į autobusą, vairuotojas mane 
matė, bet nepalaukė“). Nikolajus labai 
išgyveno dėl Šventojo Tėvo Jono Pauliaus 
II-ojo mirties...

Pagrindinis Ingos kūrybos objek-
tas — rožės, pieštos, tapytos, gaminamos 
iš odos, mažos ir didelės, spalvingos ir 
pilkos... Jei piešinys ar dirbinys iš odos 
pavyksta, Inga ilgai į jį žiūri, pakreipusi 
galvą į šoną. O jei ne, deda pieštuką į šalį 
ir liūdi.

Mes gyvename, dirbame ir bendrau-
jame draugiškoje aplinkoje. Puikiai pa-
vyko ir visos mūsų centro organizuotos 
šventės: Naujieji Metai, Valentino diena ir 
Motinos diena. Patys auklėtiniai gamino 
dovanėles. Jonas iš Poškonių kaimo pa-
darė odinių dėklų, sudėliojo sausų gėlių 
kompozicĳų. Visi liko patenkinti. O dar 
labiau nei dovanos visus mus džiugina 
abipusė pagarba ir meilė.

Šalčininkų VšĮ 
„Vilties spindulėlio“ bendruomenė

Užgavėnės
Užgavėnėms artėjant, saulė kopia vis 

aukščiau ir aukščiau, nutįsta nuo stogų 
varvekliai, atodrėkių metu pasirodo pir-
mieji kovų būriai. Ir mes, kaip tie pavasa-
rio paukščiai, su linksma, giedria nuotaika, 
„Akmenės Vilties“ ir Dabikinės socialinio 
ugdymo centro pakviesti, vykome į Užga-
vėnių šventę.

Dienos užimtumo centro lankytojai 
rengėsi jai visą savaitę: gamino kaukes, 
repetavo programą. Į Užgavėnių puotą 
vežėsi blynų, saldainių. Visi šventės daly-
viai skanavo žirnių košės, keptos duonos, 
užsigerdami šilta arbata, šoko ir linksmino-
si bendrame ratelyje, labai noriai vėžinosi 
arklio traukiamomis rogėmis, stebėjo Laši-
ninio ir Kanapinio kovą.

„Akmenės Viltis“ ir Dabikinės ben-
druomenė pasirašė tolesnio bendradarbia-
vimo sutartį. Gera, kad atsiranda bendra-
minčių, laiku tiesiančių pagalbos ranką.

Moters diena
„Akmenės Vilties“ dienos užimtu-

mo centro jaunuoliai dar gerokai prieš 
tarptautinę Moters dieną kūrė planus, 
kaip nudžiuginti savo mamas ir globėjas. 
Padedami savanorės Sidos, jie pagamino 
šventinį tortą, nupiešė atvirukus, surengė 
piešinių ir iš vytelių nupintų darbų paro-
dėlę. Jaunuoliai linkėjo susirinkusioms 
mamoms ir globėjoms, kad jų gyvenimas 
pražystų džiaugsmo, vilties ir gerumo 
žiedais. O pastarosios neatsidžiaugė jų 
kūrybingumu.

Nuotaikingas koncertas
Neseniai mums koncertavo muzikos 

mokytojas S. Krasauskas. Ir neįgalius jau-
nuolius, ir jų tėvelius džiugino galimybė 
pasinerti į muzikos garsus. Juk muzikinė 
kalba — tai galimybė patirti gerų emoci-
jų, praturtėti dvasiškai. Dienos užimtumo 
centro lankytojai labai dėkingi svečiui ir 
„Akmenės Vilties“ savanoriui A. Ruibiui, 
pakvietusiam šį puikų muzikantą.

Albertas Semenavičius
Socialinio darbo organizatorius

Dėkojame autoriui, kuris nuolat rašo 
mums apie Naujosios Akmenės neįgaliųjų 
darbus. Gal jie ir nėra dideli, bet teikia 
džiaugsmą, kuris tampa dar didesniu, kai 
pasidalĳi juo su kitais. Laukiame naujų 
žinių iš Lietuvos šiaurės, o Jums siūlome 
pasekti A. Semenavičiaus pavyzdžiu.

Žurnalo rengėjai 

Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje džiaugėmės kartu su 
šalčininkiečiais naujos ugdymo įstaigos „Viltes spindulėlis“ atidarymu. 
O šiandien jie jau pasakoja apie tai, ką jiems pavyko nuveikti.

Iš kairės: S. Šerlatas, G. Kurickėj, soc. darb. V. Misiuro, I. Sobolevskaja ir K. Špak
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Šio projekto eigoje mūsų auklėtiniai 
turėjo puikią progą susipažinti su netra-
dicinėmis piešimo priemonėmis ir medžia-
gomis: piešimu pirštais, specialiai pritaiky-
tais teptukais, šepetėliais bei voleliais ant 
didelių kartono lakštų. Tam reikėjo dažų, 
teptukų, indelių, didelių kartono lakštų ir 
kitų priemonių, kurių galėjome įsigyti už 
UAB ,,Teronis” skirtas lėšas. 

Visi projekto dalyviai buvo suskirstyti 
į keturias grupes, kurios piešė dvi dienas: 
ryte ir po pietų. Kadangi nuotaika buvo 
puiki, piešiniai išėjo spalvingi, linksmi 
ir žaismingi. Pasinėrę į kūrybos procesą, 
projekto dalyviai pavertė mūsų ugdymo 
centro salę margaspalve dailės studĳa. 
Kartono lakštuose pražydo reto grožio 
gėlės, išdygo ne tik dangoraižiai, bet ir 
mažos kaimo sodybėlės. Jaunimas piešė 
tai, kas jiems yra brangu, gal todėl iš pie-
šinių sklido šiluma, meilė, vaikiškos sva-
jonės ir išdaigos. Mūsų ugdytiniai turėjo 
galimybę ne tik piešti, bet ir bendrauti su 
Lietuvos bei Vokietĳos jaunimu. Dviejų 
dienų projekto rezultatas — ,,Europos 
prospektas“, „nutiestas“ ugdymo centro 
ilgajame koridoriuje.

Simboliška, kad mūsų ,,Europos 
prospekto“ atidarymas sutapo su dviem 
įsimintinomis šventėmis: Lietuvos įstoji-
mo į Europos Sąjungą metinėmis ir ug-
dymo centre surengta Mamyčių švente. 
Mūsų ugdytinių mamos, „atidariusios“ 
ugdymo centro „Europos prospektą“, 
neslėpė savo susižavėjimo. Anot jų, ben-
druose skirtingos patirties ir gebėjimų 
vaikų bei jaunuolių piešiniuose joms 
atsivėrė pati gražiausia ir linksmiausia 
vaikų svajonių Europa — be politikavi-
mo, pykčio ir dalybų...

O jūs ar matėte mūsų „Europos 
prospektą“? Kviečiame kuo greičiau 
juo pasivaikščioti. 

R. Giniotienė, V. Liaudanskienė, 
E. Tĳunonienė ir R. Ulevičiūtė

Projekto koordinatorės

„Vilties“ ugdymo centre – 
„Europos prospektas“
Šių metų balandį Vilniuje Lietuvos skautų organizacĳa, dalyvaujant 
Vilniaus miesto savivaldybei, vykdė bendrą Lietuvos ir Vokietĳos 
projektą „Mes — Europa“. Šis projektas buvo skirtas pilietiškumui 
ugdyti ir tarpkultūriniam bendradarbiavimui stiprinti. Projekto 
partneriai: Lietuvos skautĳa ir Vokietĳos krikščioniškojo jaunimo 
kaimo organizacĳa (VKJKO), kurios devizas — „niekas neturi būti 
prarastas“. Kadangi VKJKO dirba su neįgaliaisiais, o ugdymas yra 
jos veiklos pagrindas, projekto įgyvendinime dalyvavo ir Vilniaus 
ugdymo centro „Viltis“ moksleiviai bei mokytojai. Mums, ugdymo 
centro pedagogams, kilo idėja papuošti mokyklos koridorių svečių 
iš Vokietĳos, Lietuvos skautų ir mūsų ugdytinių bendrai nupieštais 
piešiniais. Taigi mūsų projektas „Piešiame savo namus“ sėkmingai 
įsiliejo į tarptautinį projektą „Mes — Europa“.
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Svingas „Mes mylime džiazą“. „Spalvų orkestro grupė“ dar nežino, kad bus nugalėtojai

Arvydas Ribikauskas iš Ventos 
pensionato (III vieta):

„Labai smagu, kad į vieną didelį būrį 
susirinko tie, kurie nori muzikuoti. Džiau-
giuosi, kad išsipildė mano svajonė ir 
patekau į nacionalinį atrankos konkursą. 
Aišku, kiekvienas nori tapti nugalėtoju. 
Nors juo netapau, bet trečioji vieta irgi gar-
binga. Susiradau daug draugų. Tikiu, kad 
mano žydroji svajonė tikrai išsipildys — 
dar sudainuosiu „Santa Lucĳa“ plaukioda-
mas gondola Venecĳos kanalais“.

Ant dainos sparnų pakylėti

Elena Bagdonavičiūtė iš Kauno 
(II vieta): 

„Man patiko dovana — lagaminas! 
Saldainiai. Patiko, kad buvau graži, susi-
sukau plaukus. Žiūrovai plojo“.

I vietos laimėtojų — Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centro „Spalvų orkestro“ 
grupės — vardu vadovai Valerĳa ir 
Romas Brūzgos:

„Pergalė mums buvo netikėta, juk 
tarp konkurso dalyvių būta mūsų drau-
gų iš Klaipėdos, Šiaulių ir Kauno, kurie 
irgi puikiai pasirodė bei buvo rimti mūsų 
konkurentai. Mūsų grupės siela — Arvy-
das — žada sužavėti ne tik Lietuvos bet 
ir Europos publiką. Antanas tikrai pri-
blokš klausytojus panašiu į Amstrongo 
balsu. O „armonikieriai“ — Antanas ir 
Artūras — parodys, kad ir armonika gali-
ma... džiazuoti. Darius gros melodika ir, 
žinoma, dainuos. 

Konkurse dalyvavo tik penki iš tris-
dešimties „Spalvų orkestro“ muzikantų, 
todėl Austrĳoje vadinsimės „Spalvų gru-
pe“. Kiti orkestro muzikantai apgailesta-
vo, kad negalėjo padėti savo kolegoms 
scenoje ir labai džiaugėsi mūsų pergale. 
Ačiū jiems. Dėkojame ir tėveliams, pa-
dėjusiems pasirengti šiam koncertui. O 

Europos sutrikusio intelekto žmonių dainų festivalis jau skaičiuoja 
vienuoliktuosius savo gyvavimo metus. O štai dainorėliai iš Lietuvos 
šiame prestižiniame renginyje dalyvaus pirmąjį kartą. Kas Austrĳos 
Grazo mieste, dėl turtingų kultūros tradicĳų net vadinamame „muzikos 
miestu“, atstovaus Lietuvai, paaiškėjo po nacionalinio atrankos 
konkurso, kurio dalyviai dar kartą įrodė sau ir kitiems, kiek daug jie gali. 
Tad suteikiame jiems žodį. Tepasidalĳa įspūdžiais, kuriuos patyrė ant 
dainos sparnų pakylėti. 

labiausiai —konkurso rengėjams už tai, 
kad turime galimybę pasirodyti patys, pa-
matyti kitus ir, žinoma, TOBULĖTI“.

Vilĳampolės vaikų ir jaunimo pen-
sionato auklėtinė Jolanta Montvilaitė:

„Man labiausiai patiko mergaitė su 
gitara. Ir tie, kurie pirmą vietą laimėjo. 
Patiko kelionė į Vilnių. Visos dainos pati-
ko. Smagu, kad laimėjom antrąją vietą ir 
kad mūsų Elenutė gražiai dainavo“.

Valerĳa Umantaitė iš Aukštelkės 
pensionato (V vieta): 

„Pasirengti gerai nebuvo laiko, ren-
giausi tik savaitę. Buvo labai sunku, bet 
esu labai patenkinta ir laiminga, kad pate-
kau į Eurovizĳos dainų konkursą“.

Radviliškio dienos užimtumo centro 
bendruomenė:

„Labai dėkojame organizatoriams 
už suteiktą galimybę dalyvauti naciona-
liniame atrankos ture. Ačiū už malonų ir 
šiltą priėmimą. Konkursas tikrai pavyko. 
Norėtume pasiūlyti, kad ateityje toks 
renginys būtų plačiau pristatomas visuo-
menei, kuri drauge su komisĳos nariais 
dalyvautų renkant nugalėtoją“.

Žurnalo rengėjai

Sveikinimo žodį taria: E. Čaplikienė (SADM) 
ir A. Melianas (Vilniaus miesto savivaldybė)
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Įdarbinimo 
lygiomis sąlygomis 
direktyva

Inclusion Europe (Europos sutrikusio intelekto asmenų ir 
jų šeimų bendrĳų asociacĳa) gina neįgalių žmonių ir jų artimų-
jų teises, vykdo tarptautinius projektus, rengia konferencĳas, 
buria darbo grupes, kurias sudaro įvairių Europos Sąjungos 
šalių atstovai. Neseniai ši organizacĳa išleido leidinį „Kovojant 
už mūsų teises“, kuris pasirodė anglų, prancūzų, vokiečių, is-
panų, portugalų ir lietuvių kalbomis.

Šiame leidinyje ne tik plačiai pristatoma minėta direktyva, 
bet ir nagrinėjamos atskirų šalių, taip pat ir Lietuvos, galimy-
bės ją įgyvendinti. Juk tam reikalinga ne tik tinkama naciona-
linė įstatyminė bazė, bet ir nuolatinė informacĳos sklaida bei 
socialinio dialogo skatinimas.

Kad neįgalūs žmonės galėtų ginti savo teises darbo rinko-
je, jie visų pirma turi suprasti, kas yra diskriminacĳa darbe ir 
kokia ji būna, tad šio leidinio pradžioje yra jiems skirtas supa-
prastintas tekstas.  

Žurnalo rengėjų informacĳa

vaikams. Šis vaistas labai mažomis dozė-
mis suleidžiamas į pažeistą raumenį. Jei 
leisti reikia daug kartų, nuskausminimui 
taikomas anestezinis kremas. Injekcĳa nė-
ra skausmingesnė už įprastą kūdikio skie-
pĳimo procedūrą. Mažiems neramiems 
vaikams galima duoti nestiprių ramina-
mųjų. Suleidus medikamentą, vaikas stebi-
mas ne mažiau kaip dvi valandas. Jei joks 
nepageidautinas poveikis nepasireiškia, 
vaikas gali grįžti namo ir jau kitą dieną 
eiti į ugdymo įstaigą.

Po Botulino toksino injekcĳos skiria-
mas intensyvus kineziterapinis gydymas. 
Tinkami raumenų pratimai padidina 
ir prailgina Botulino toksino gydomąjį 
efektą. Šio vaisto skyrimas kartu su in-
tensyvia kineziterapĳa gali padėti visai 
išvengti chirurginio gydymo. Specialūs 
raumenis ištempiantys įtvarai pailgina 
raumenis ir pagerina judesių (ypač kojų) 
kontrolę. Todėl pagerėja vaiko eisena. 
Kai kada vaikams kartu su vaistais gali 
būti taikomi serĳiniai įtvarai, nes tai prail-
gina injekcĳų poveikį. 

Botulino toksino poveikiui pasibai-
gus, leidžiama nauja dozė. Paprastai po-
veikis trunka 3-4 mėnesius, bet kai kuriais 
atvejais ir ilgiau. 

Ko galima tikėtis? Gydomasis minė-
to vaisto poveikis priklauso nuo spazmiš-
kumo laipsnio ir vaiko amžiaus bei reabi-
litacĳos. Raumenyje, į kurį suleidžiamas 
vaistas, sumažėja raumenų tonusas ir jis 
atsipalaiduoja. Pagerėja galūnės funkcĳa. 
Nuo gydymo botulino toksinu sustiprėja 

vaikų, turinčių spazminę diplegĳą, eise-
na, jie liaujasi vaikščioję ant pirštų galų. 
Jiems tampa lengviau išlaikyti pusiau-
svyrą, vaikščioti ir net bėgioti. Gydymo 
efektas pasireiškia jau po dviejų savaičių, 
o labiausiai išryškėja po šešių savaičių. 
Gydymas botulino toksinu leidžia ati-
tolinti operacinį gydymą. Tačiau reikia 
turėti galvoje, kad botulino toksinas ne-
daro stebuklų, tad juo negalima išgydyti 
cerebrinio paralyžiaus.

Neįgalaus vaiko auginimas — labai 
sudėtingas ir varginantis išmėginimas; 
problemų naštą gali tapti nebepakeliama, 
jeigu nešite ją vieni. Geriau leiskite ją pa-
lengvinti specialistų komandai. Todėl 
noriu priminti, kad visada esate laukiami 
RUL Vaiko raidos centre. Mūsų komanda 
visada yra pasirengusi patarti ir padėti au-
ginti vaiką, turintį raidos sutrikimų. 

Laima Mikulėnaitė
RUL VRC Ankstyvosios reabilitacĳos 

skyriaus vedėja

Pagrindiniai 
raidos sutrikimo 
gydymo 
ir reabilitacĳos 
aspektai

Atkelta iš 7 psl.
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Šiais metais pal. J. Matulaičio socia-
linio centro projektas „Proto negalios 
žmonių profesinės reabilitacĳos centras 
Vilniaus Šiaurės Vakarinėje dalyje” gavo 
finansavimą iš Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų trims metams (2005-2008). 
Teikiant lėšų socialiniams projektams no-
rima mažinti Europos Sąjungos regionų 
socialinius ir ekonominius skirtumus bei 
siekti tolygios raidos. Todėl Europos socia-
linis fondas remia projektus, kurie padės 
spręsti socialines, o pirmiausia — užim-
tumo problemas. Mūsų projekto partne-
ris — „Vilniaus Viltis“.

Įgyvendinant projektą 22 Vilniuje gy-
venantiems proto negalios I ir II grupių 
žmonėms bus siūloma 13 etapų profesinės 
reabilitacĳos programa vietos bendruo-
menėje, kuri leis įdarbinti 11 sutrikusio 
intelekto žmonių, o likusiesiems bus pa-
siūlyta veikla pal. J. Matulaičio darbinio 
užimtumo centre. Reabilitacĳos programa 
bus orientuojama tiek į pačių neįgaliųjų, 
tiek į jų artimųjų (tėvų, globėjų) reabilitaci-
ją. Be to, bus siekiama jautresnio bendruo-
menės dalyvavimo neįgaliųjų gyvenime.

Projekto metu proto negalios žmonės 
įgys šių gebėjimų:

• instrumentinių (techninių) — 
rankdarbių (pakavimo, darbo su popieriu-
mi, medžiu, vašku, moliu), ūkinių (sodi-
ninkystės, daržininkystės, išorės aplinkos 
tvarkymo, patalpų tvarkymo, ekologinio 
šiukšlių rūšiavimo), aptarnavimo (papras-

tų biuro darbų, tokių kaip kopĳavimas, 
rišimas, dokumentų rūšiavimas), produk-
cĳos prezentavimo, padavėjų;

• socialinių (konfliktų sprendimo, 
pykčio valdymo, aktyvaus klausymo, 
aiškaus minčių perteikimo, jausmų įvardi-
jimo, atsakingumo, ištvermingumo, taisyk-
lių laikymosi); 

• visuomeninių (orientavimosi vie-
tovėje, komunikacĳos su nepažįstamais 
žmonėmis); 

• buitinių-savipriežiūros (planavi-
mas, disciplinos laikymasis, apsipirkimas, 
buitinių prietaisų naudojimas, higiena ir 
tvarkingumas, laisvalaikio leidimas).

Projekto metu bus sukurtos trĳų 
sričių (rankdarbių, ūkininkavimo ir ap-
tarnavimo), kuriose dirbs proto negalios 
žmonės, mokymo metodikos bei pakopi-
nė reabilitacĳos programa, kuri apims: 
dalyvių gabumų analizę, jų galimybių 
planavimą, socialinių, techninių, buitinių 
savipriežiūros kompetencĳų ugdymą ir 
reikiamų žinių perteikimą, stažuotes įmo-
nėse, profesinį konsultavimą bei orien-
tavimą, projekto dalyvių socializavimą 
ūkio rankdarbių ar aptarnavimo srityse, 
individualaus profilio ir galimybių plano 
sudarymą. Proto negalios asmenims bus 
rengiami darbo kompiuteriu pagrindų 
užsiėmimai. Bus sudarytos darbo rinkai 
reikalingų socialinių ir buitinių įgūdžių 
lavinimo grupės. Vyks teoriniai ir prakti-
niai užsiėmimai, skirti specializuotų tech-
ninių įgūdžių lavinimui, bus teikiamos 
profesinio orientavimo individualios kon-
sultacĳos. Socialinės integracĳos tikslais į 
proto negalios žmonių profesinės reabili-
tacĳos procesą bus įtraukta savanorių ir 
praktikantų.

Licenzĳos ši profesinės reabilitacĳos 
programa nesuteiks, tačiau proto ne-
galios asmenys bus oficialiai įdarbinti 
pagal sutartį ir įgys darbo stažą. Dalis 
dalyvių bus įdarbinta pal. J. Matulaičio 
parapĳos ūkio dalyje, kavinėje ir proto 
negalios žmonių socialinėje įmonėje. Be 
to, siekiant apibendrinti proto negalios 
žmonių profesinės reabilitacĳos organi-
zavimo principus ir nuostatas bei sukurti 
praktinį profesinės reabilitacĳos pavyzdį, 
projekto eigoje bus rengiami moksliniai 
tyrimai bei konferencĳos. 

Tikimės sukurti metodinį video filmą 
apie proto negalios žmonių profesinę re-
abilitacĳą. Vykdydami projektą tikimės 
atkreipti tiek vietos bendruomenės, tiek 
visos visuomenės, tiek specialistų dėmesį 
į socialinį-interakcinį požiūrį, pagal kurį 
neįgalaus asmens integracĳa priklauso ne 
nuo jo sutrikimo, o nuo socialinės aplin-
kos normų ir nuostatų.

Į pal. J. Matulaičio socialinį centrą 
(J.  Matulaičio a. 3, Vilnius) nuo š.m. rug-
sėjo 1 d. bus priimami neįgalūs jaunuoliai, 
norintys įsigyti profesĳą, o po to įsidarbin-
ti. Tai puiki galimybė mokytis ir įsilieti į 
dirbančiųjų gretas. 

Nevėluokite! Jaunuoliai arba jų tėve-
liai, norintys gauti papildomos informa-
cĳos, gali skambinti telefonais:

(8~5) 243 10 72 
(pal. J. Matulaičio socialinis centras) 

arba (8~5) 233 47 05 („Vilniaus Viltis“).

Birutė Šapolienė
 „Vilniaus Vilties” tarybos pirmininkė 

Dar viena galimybė 
įgyti profesĳą ir įsidarbinti Vilniuje 
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Praėjusiais metais Vilniaus miesto sa-
vivaldybės Švietimo skyrius pirmą kartą 
paskelbė specialiųjų transporto paslaugų 
neįgaliesiems pirkimo konkursą. Iki tol 
dalį šių paslaugų teikimo išlaidų tekdavo 
padengti patiems neįgalių vaikų tėvams. 
Priklausomai nuo atstumo iki mokymo 
įstaigos, mėnesinis mokestis vidutiniškai 
siekdavo 70-100 Lt. Kai kurie tėvai, neiš-
galėdami tiek mokėti, nepajėgė leisti savo 
neįgalaus vaiko į ugdymo įstaigą. Todėl 
tai, kad vis dėlto pavyko pasiekti, jog 
įstatymo nuostatų būtų pradėta laikytis, 
galima laikyti laimėjimu.

Dabar neįgalieji yra pavežami nuo na-
mų iki ugdymo įstaigos. Tuo rūpinasi „Vil-
ties akimirkos“ komandos, kurias sudaro 
vairuotojai ir lydintieji. Šiuo metu Vilniuje 
parengta 18 maršrutų. Per dieną 7 ekipa-
žams tenka nuvažiuoti maždaug 2000 
kilometrų. O tai iš tikrųjų labai daug. Be 
to, paslaugos poreikis auga greičiau, nei 
mes įsigyjame transporto priemonių. Vadi-
namieji geltonieji autobusiukai priklauso 
Švietimo sistemai, o mes kaip ir atsidu-
riame už borto. Tad dar negalime ramia 
širdimi sakyti, kad specialioji transporto 
paslauga neįgaliesiems šiandien pakanka-
mai rūpi valdininkams, ugdymo įstaigų 
vadovams, o tuo labiau visuomenei. 

Transporto paslauga: 
realios galimybės ir rezervai

Žinoma, labiausiai dėl to „galvą skau-
da“ neįgalių vaikų tėvams, ypač tiems, 
kurių poreikių dar negalime patenkinti. 
Skaudu, kad dėl to tėvai pirmiausia lin-
kę kaltinti... mūsų viešąją įstaigą. Jiems 
reikėtų pagalvoti apie tai, kad visų pirma 
įstatymo nuostatas turi vykdyti valdžios 
institucĳos, kurios perka konkrečią paslau-
gą; viešoji įstaiga tėra vykdytoja. Pvz., pra-
ėjusiais metais Vilniaus miesto Švietimo 
skyrius dengė tik 40 proc. mūsų įstaigos 
išlaidų. Likusius 60 proc. mes gavome iš 
„Vilties“ bendrĳos neįgaliųjų socialinės 
integracĳos programos. Planuodami kon-
kursą kitiems metams, valdininkai vėlgi 
neskubėjo reikalauti iš ugdymo įstaigų 
vadovų duomenų apie tai, koks bus pa-
slaugos poreikis, t.y. kiek neįgaliųjų reikės 
pavežėti į įstaigą ir parvežti namo. O to ne-
žinant, negalima paskaičiuoti, kiek reikės 
lėšų. Štai ir problema — nėra naujų rezer-
vų paieškų. Tačiau ir tokiomis nepalankio-
mis sąlygomis mes vis dėlto parodėme 
tėvams, specialistams ir miesto valdžiai, 
kad galima suorganizuoti bei palyginti 
sėkmingai teikti specializuotas paslaugas 
neįgaliesiems dideliame mieste. 

Viešoji įstaiga „Vilties akimirka“ nuo 2000 m. teikia transporto 
paslaugas neįgaliesiems Vilniaus mieste. Šiandien ji aptarnauja 136 
neįgaliuosius, lankančius 9 sostinės ugdymo įstaigas. Tačiau dar kita 
tiek norinčiųjų naudotis šia paslauga priversti laukti. Kodėl taip yra, 
jei Specialiojo ugdymo įstatymas reglamentuoja, kad neįgalusis turi 
būti pavežamas iki ugdymo įstaigos ir parvežamas iš jos į namus? 

Šiandien mus jau pažįsta ir pasitiki 
mūsų teikiamomis paslaugomis. Tačiau 
mums norėtųsi glaudesnio bendradarbia-
vimo ir su ugdymo įstaigų vadovais, ir 
su tėvais. Pirmieji galėtų mums patarti, 
kokiems jų ugdytiniams labiausiai reikia 
transporto paslaugos, t.y. padėti nustatyti 
prioritetus, kam suteikti pirmumo teisę, 
jei dar negalime patenkinti visų poreikių. 
O tėvų norėtųsi paprašyti, kad jie supras-
tų, jog kiekvienas važiavimas kainuoja 
pinigus, nors jiems šiandien jų ir nereikia 
mokėti iš savo kišenės. Dažnai būna, kad 
vaikas suserga, o tėvai nė nesusipranta 
mums paskambinti, tad vairuotojai visiš-
kai veltui gaišta brangų laiką ir eikvoja ku-
rą. Žodžiu, reikėtų mums visiems labiau 
„sustyguoti“ savo veiksmus. 

Mūsų mašinos nėra pritaikytos sunkes-
nės negalios keleiviams. Tad sugalvojome 
savo iniciatyva pasiūti kai kuriems jų spe-
cialias saugos liemenes su raišteliais ir seg-
tukais, kad neįgalusis be reikalo nejudėtų 
ir kad priepuolių metu jį būtų lengviau 
prižiūrėti lydinčiajam. Apie tai rašoma ir 
„Specialiojo transportavimo vadovėlyje“, 
kurį, tiesa, turime tik anglišką. Būtų gerai 
išversti jį į lietuvių kalbą. Manau, juo mie-
lai pasinaudotų ir mūsų kolegos iš kitų 
Lietuvos vietų.

Jūratė Matulaitienė
VšĮ „Vilties akimirka“ direktorė
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Klaidos atitaisymas
Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje, rašinyje 

„Klaipėdos lakštutė“, dėl maketavimo nesklandumų 
įsivėlė apmaudi klaida: buvo neteisingai nurodytas 
lėšų, kurias Klaipėdos miesto savivaldybės skyrė ne-
įgaliųjų dienos užimtumo centro „Klaipėdos lakštutė“ 
rekonstrukcĳai, dydis. Atsiprašome Klaipėdos miesto 
savivaldybės, straipsnio autorės D. Daukantienės ir pa-
teikiame tikslų tekstą:

„Iš viso patalpų rekonstrukcĳos darbai, kurie bu-
vo pradėti 2003 m., kainavo daugiau nei 1,5 milĳono 
litų. Dalį lėšų — 287 000 litų — skyrė Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerĳa. Dar apie 228 000 litų — Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrĳa 
„Viltis“, o didžiausiąją dalį — daugiau nei milĳoną 
litų — Klaipėdos miesto savivaldybė.“

Žurnalo rengėjai

Man 35 metai, esu I grupės invalidė 
nuo vaikystės, sergu cerebriniu para-
lyžiumi. Ar man priklauso sanatorinis 
gydymas?

Remiantis 2004 m. kovo 3 d. Lietuvos 
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu Nr. V-94, Jums gali būti skiria-
mas sanatorinis gydymas. Tik minėtame 
įsakyme tai yra vadinama palaikomąja 
reabilitacĳa. Viename šio įsakymo punk-
tų yra numatyta, kad asmenims, sergan-
tiems cerebriniu paralyžiumi, gali būti 
skiriama palaikomoji reabilitacĳa. Todėl 
Jums reikėtų kreiptis į gydantį gydytoją, 
kuris po reabilitologų konsultacĳos turėtų 
nuspręsti, skirti ar ne palaikomąją reabili-
tacĳą. Nusprendus teigiamai, Jūs būsite 
įrašyta į pacientų, kuriems yra skirta palai-
komoji reabilitacĳa, eilę. Tėra vienas nepa-
togumas — užuot pati pasirinkusi norimą 
palaikomosios reabilitacĳos laiką, turėsite 
laukti savo eilės. Platesnės informacĳos tei-
raukitės telefonu (8~5) 213 97 35.

Kokiu įstatymu remiasi savivaldy-
bės, reikalaudamos 50 proc. neįgalaus 
asmens pensĳos už užimtumo centro 
lankymą?

Apmokėjimo už socialines paslaugas 
principus ir tvarką reglamentuoja Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sau-
sio 29 d. nutarimo Nr. 111 21.2 straipsnis, 
kuriame teigiama, kad už buvimą dienos 
centro dieninėje grupėje paslaugų gavėjai 
moka iki 50 proc. savo pensĳos. 

Konsultuoja teisininkas
Šiame straipsnyje yra nustatyta 

maksimali 50 proc. riba, t.y. daugiau 
savivaldybės reikalauti negali. O kon-
krečią minėtų paslaugų kainą iki minėtų 
50 proc. savo aptarnaujamoje teritorĳoje 
kiekviena savivaldybė nustato atskirai. 
Kiek supratau iš Jūsų klausimo, Jūsų 
gyvenamoje vietoje savivaldybė yra nu-
stačiusi būtent 50 proc. Tad šiuo atveju 
įstatymo ji nepažeidžia.

Esu daugiavaikė mama, auginanti su-
trikusio intelekto dukterį nuo vaikystės. 
Dabar jai jau 17 metų ir ji turi I invalidu-
mo grupę. Ar mums priklauso 0,25 MGL 
dydžio kasmėnesinė kompensacĳa trans-
porto išlaidoms?

Tai nustato gydytojų konsultacinė 
komisĳa (GKK). Šią komisĳą galima 
praeiti poliklinikoje iki vaikui sukaks 18 
metų. Vėliau reikia kreiptis į Valstybinės 
medicininės socialinės ekspertizės komi-
sĳą (VMSEK). Paprastai Jūsų minima 
kompensacĳa yra suteikiama asmenims, 
turintiems judėjimo negalią ar cerebrinį 
paralyžių. 

Kadangi Jūsų dukrai jau nustatyta I 
invalidumo grupė, reikia pasižiūrėti, ar 
VMSEK išvadoje yra įrašas: „Pripažinta 
transporto išlaidų kompensacĳa pagal ga-
liojantį ligų sąrašą“. Jei taip, Jūsų dukrai 
priklauso 0,25 MGL dydžio kasmėnesinė 
kompensacĳa transporto išlaidoms. 

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad nuo 
šių metų liepos 1 d. tvarka gali keistis, jei 

nebus nukelta Lietuvos Respublikos ne-
įgaliųjų socialinės reabilitacĳos įstatymo 
įsigaliojimo data.

Ar galėtų I grupės invalido globėjas 
gauti už jį pašalpas? Ar mums priklausy-
tų specialių lengvųjų automobilių įsigĳi-
mo išlaidų kompensacĳa?

Jokių pašalpos išmokų ir kompensaci-
jų, skirtų Jūsų vaikui, kai jis sulaukia 18 me-
tų ir tampa suaugusiu, už jį gauti negalite, 
jei teismo nutarimu nėra pripažinta, kad jis 
neveiksnus ir jūs pripažįstamas jo globėju.

Specialių lengvųjų automobilių įsigĳi-
mo išlaidų kompensacĳa Jums nepriklau-
so, nebent pats negalią turintis asmuo 
vairuotų automobilį. 2000 m. kovo 30 d. 
Lietuvos Respublikos transporto lengvatų 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje teigiama, 
kad invalidams, kurių judėjimo funkcĳa 
sutrikusi, suteikiama teisė vieną kartą per 
6 metus gauti iki 32 MGL dydžio specialių 
lengvųjų automobilių įsigĳimo ir jų tech-
ninio pritaikymo išlaidų kompensacĳą, 
jeigu šie asmenys gali patys vairuoti mi-
nėtus lengvuosius automobilius. Taigi I 
grupės invalido globėjas negali gauti šios 
specialių lengvųjų automobilių įsigĳimo 
ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompen-
sacĳos. Ji priklauso tik invalidumo grupę 
turinčiam asmeniui, kurio judėjimo funkci-
ja sutrikusi, jei jis pats pajėgia vairuoti tokį 
lengvąjį automobilį.

Margiris Karvelis
„Vilties“ bendrĳos teisininkas
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1993 m. pavasarį grupė Lietuvos spe-
cialistų ir sutrikusio intelekto jaunuolių 
iš Vilniaus dienos centro „Šviesa“ viešėjo 
Danĳoje, Lim�ordsskolen mokykloje, kur 
penkias savaites dalyvavo unikaliame pro-
jekte, kurio metu specialistai susipažino 
su Danĳos proto negalios žmonių ugdy-
mo sistema ir socialinės globos aspektais, 
o dviejų šalių neįgalieji drauge kūrė spek-
taklį „Jaučiu kažką sklandant ore....“. Tas 
„kažkas“ buvo projekto koordinatorės 
p. Grit Berthelsen ir jos kolegų požiūris į 
proto negalios žmogų bei šio žmogaus ga-
limybes. Penkias savaites trukusi viešnagė 
iš esmės pakeitė mus visus. Projekte daly-
vavę specialistai irgi pajuto „kažką“, kas 
privertė keisti nusistovėjusias taisykles ir 
normas, išmokė proto negalios žmoguje 
vertinti tai, ką jis gali, o ne tai, ko negali. O 
neįgalūs jaunuoliai ėmė labiau pasitikėti 
savimi, tapo laisvesni, atviresni, pamilo 
teatrą. Po viešnagės, specialių gastrolių 
metu, dalĳomės patirtimi su Lietuvos kole-
gomis, rodėme Danĳoje sukurtą spektaklį. 
Bet svarbiausia buvo tai, kad iš Danĳos 
parsivežėme unikalią idėją — rengti neįga-
liųjų teatrų festivalius.

1996 m. tokius festivalius ėmė rengti 
vilniečiai ir panevėžiečiai. Tačiau Vilniuje 
įvyko tik du nemažą atgarsį ir susidomė-
jimą sukėlę festivaliai (1996 ir 1998 m.), 
o Panevėžyje šių metų gegužę vyko jau 
dešimtasis tarptautinis neįgaliųjų teatrų 
festivalis „Širdys vilčiai plaka“. Matyt, 
Panevėžyje tebėra gyva J. Miltinio ir D. 
Banionio dvasia...

Mūsų širdys plaka vilčiai…

Siekiant aukštos festivalio kokybės 
ir originalumo, jo pavadinimui buvo 
pasirinkta citata iš J. Mačiukevičiaus 
eilėraščio, emblemą sukūrė menininkė 
E. Taločkienė. Pagrindinis festivalio 
tikslas — keisti visuomenės nuomonę 
apie neįgalius žmones, sudaryti jiems 
išskirtines sąlygas išreikšti save, pajusti 
savo vertę. Ne mažiau svarbu ir suteikti 
neįgaliesiems galimybę susitikti, pabūti 
kartu, pasilinksminti, užkopti ant tikro 
teatro scenos, o jų vadovams — pasidalyti 
patirtimi ir naujovėmis, įvertinti savo ir 
kolegų darbą.

Neįgaliųjų teatrų festivalį Panevėžyje 
kasmet organizuoja dvi įstaigos: jaunuo-
lių dienos centras ir specialioji internatinė 
mokykla. Šiemet teatrų festivalyje daly-
vavo devynios teatro trupės iš Lietuvos 
specialiųjų mokyklų ir dienos centrų bei 
Danĳos, Švedĳos ir Latvĳos. Kai kurie 
festivalio dalyviai pas mus viešėjo pirmą 
kartą, kiti — net dešimtąjį. Festivalio spek-
takliai labai skyrėsi pagal žanrą, temą, 
aktorių amžių (vienuose vaidino specia-
liųjų mokyklų pradinukai, kituose – suau-
gusieji), tačiau visus juos vienĳo bendras 
bruožas — tas stebuklingas „kažkas“, ska-
tinęs tankiau plakti aktorių, jų vadovų bei 
žiūrovų širdis. O pastarųjų tikrai netrūko. 
Sulaukėme didelio dėmesio ir paramos iš 
įstaigų steigėjų: Panevėžio miesto savival-
dybės ir Panevėžio apskrities viršininko 
administracĳos. Netruko ir rėmėjų: ES Soc-
rates programos koordinavimo paramos 
fondas, Švedĳos ambasada, AB „Lietuvos 

draudimas“, AB „Laima Lita“ ir Panevė-
žio „Rotary“ klubas. Siekiant sutalpinti 
visus aktorius ir žiūrovus, festivalis vy-
ko net dviejuose vietose: teatre „Menas“ 
vaidino dienos centrų kolektyvai, o Lėlių 
vežimo teatre — specialiosios mokyklos.

Festivalio krikštamotė p. Grit Berthel-
sen, prieš pristatydama savo teatro trupės 
pasirodymą, visus paragino mėgautis 
vaizdu ir garsu, nesistengiant mąstyti 
bei ieškoti prasmės. Šis kaukių ir judesio, 
šviesos ir tamsos, tylos ir garso spektaklis 
vėrė prieš žiūrovų akis neįgalaus žmo-
gaus dalyvavimą visuomenės gyvenimą 
ir jo atskirtį. Panevėžio jaunuolių dienos 
centras pristatė spektaklį „Riba“ apie tai, 
kaip atskirti gėrį nuo blogio, kaip laiku 
pasakyti „ne“, kaip spręsti tėvų ir vaikų 
nesutarimo problemas. Spektaklį režisavo 
socialinė darbuotoja Zofija Ramanauskai-
tė. Visi žiūrovai buvo sužavėti Markučių 
dienos centro spektakliu „Vanduo“. 
Originaliai išgaunami vandens garsai, ne-
tikėti judesio efektai vertė visus suklusti, 
išplėsti iš nuostabos akis ir nusišypsoti. 
Dienos centras „Šviesa“ pakvietė prisimin-
ti senovės lietuvių tradicĳas ir papročius, 
svečiai iš Švedĳos pristatė žiūrovams savo 
liaudies pasaką. 

Visą dieną keitėsi, mainėsi spalvos ir 
garsai, nuotaikos ir judesiai teatro scenoje. 
Tik vakare, kai visi aktoriai išskubėjo į 
smagią draugystės vakaronę, teatras pri-
tilo. O rengėjams ir vadovams dalĳantis 
mintimis apie festivalį, p. Grit Berthelsen 
pasidžiaugė, kad į Lietuvos teatro sceną 
vis aktyviau kopia ne tik neįgalūs vaikai, 
bet ir suaugę, kad mes išmokome ne tik 
inscenizuoti liaudies pasakas, bet vis 
drąsiau scenoje prabylame apie neįgalie-
siems aktualias problemas, ko ji labai pa-
sigesdavo prieš dešimt metų lankydamasi 
Lietuvoje.

Lina Trebienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro 

direktorė

Spektaklis „Vanduo“
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mo galimybę ir leidžia pajusti asmeninį 
vertybinį santykį. Šį santykį gali stimu-
liuoti stiprios emocĳos ir kaip tik todėl jis 
užfiksuojamas. Tai galbūt skamba kaip 
akibrokštas L. Tolstojaus mintims. 1903 
m. šis rusų literatūros klasikas, kalbėda-
mas apie Šekspyrą ir jo dramas, emocĳas 
pavadino dramos trūkumais: „Daugelyje 
vietų Šekspyro veikėjai, užuot kalbėję, 
tik šūkalioja arba verkia, arba monologo 
viduryje dažnai gestais išreiškia savo 
sunkią būseną, arba stipraus susĳaudini-
mo akimirką po keletą kartų klausia ir 
priverčia kartoti tą patį, juos apstulbinusį 
žodį“. Tačiau emocĳos — tai ne kas kita, 
kaip sceninis potencialas.

Minėtas sceninis potencialas yra 
labai svarbus panaudojant sutrikusios 
raidos jaunuolių galias, kurios, iš pirmo 
žvilgsnio, yra negalios: lėta keista eisena, 
intriguojantis (o kartais net gąsdinantis) 
akių švytėjimas, įmantri veido mimika ir 
panašiai. Visa, kas išskiria žmogų iš kitų, 
tampa charakteringo personažo sudėtine 
dalimi. Situacĳos, kuriose atsiskleidžia 
būsimo personažo ypatybės ir galimybės, 
suteikia naujų minčių režisieriui.

Teatro istorĳoje žinomas atvejis, kai 
XVIII a. Prancūzĳoje, bĳant sudaryti 
konkurencĳą Comedie Francais trupei, 
balaganų scenose buvo uždrausta varto-
ti dialogą. Protestuodami mugės artistai 
išeidavo į sceną, apsikarstę popieriaus 
juostomis su vaidmens tekstu, buvo vaidi-
nama gestais ir neartikuliuotais garsais, 
tačiau publika suprasdavusi.

Šiemet panašaus stiliaus spektaklis 
„Aš matau, girdžiu ir jaučiu...“ pagal 
H. K. Anderseno pasaką „Bjaurusis ančiu-
kas“ buvo pastatytas Kretingos dienos 
veiklos centre. Šiame spektaklyje neįgalūs 
aktoriai nekalba, tik juda, inscenizuoja, šo-
ka ir „žaidžia“ su butaforĳomis.

Per repeticĳą drama pasistūmėja vos 
per žingsniuką. Žinoma, rezultatas ne-
gimsta greitai. Jo laukimas — ilgas. Apie 
tai ir reikia pagalvoti planuojant darbo 
etapus ir rezultatą, kuris yra būtinas ir 
režisieriui, ir jaunuoliams. Pastariesiems 
dar ir kaip paskatinimo priemonė, pa-
dedanti patirti pasitenkinimą bei įgauti 
pasitikėjimo savimi.

Nereikėtų neįgalių jaunuolių panaudo-
ti kaip pasyvių figūrų (nebent iš pradžių, 
kad įgautų pasitikėjimo savimi ir įveiktų 
scenos baimę). Reikėtų vengti statiškumo 
ir jokiu būdu nesistengti supaprastinti 
neįgalių aktorių veiksmų bei judesių. 
Statiškumas tėra nepajėgumo išraiška. 
O dalyvavimas įvairiuose kultūriniuose 
mainuose su įvairaus amžiaus ir interesų 
grupėmis padeda perimti įspūdžius. Pat 
mokymasis vaidinti ugdo neįgaliųjų jau-
nuolių savimonę. Paprastai kuo aukštes-
nis yra neįgalaus žmogaus sąmoningumo 
laipsnis, tuo labiau jis nori šios veiklos ir 
patiria didesnį pasitenkinimą. Nereikia 
pamiršti A. Maslou poreikių tenkinimo 
piramidės — saviraiška vyksta suvokus 
šį poreikį. Kuo jis stipresnis, tuo daugiau 
yra būdų jį patenkinti. Tuo tarpu abejoti-
nas yra neįgaliojo dalyvavimas vaidybos 
procese, kai džiūgaujama dėl „artisto“ 
gebėjimo būti scenoje, nors jį kausto vidi-
nė baimė. Tai, deja, ne pasiekimas ir tuo 
labiau ne saviraiška.

Bendruomenės kultūrinis gyvenimas 
turi būti atviras visiems, tada, nepaisant 
amžiaus, galių ir sugebėjimų, atsiranda 
mainų galimybių bei partnerystės idėjų. 
Be to, pradedama realiau žiūrėti į silpnes-
niųjų galėjimą būti kartu. Taigi teatras ir 
šokis — tai dar vienas kelias, padedantis 
abiem žmonĳos (įgaliųjų ir neįgaliųjų) 
pusėms, dažnai gyvenime judančioms 
skirtingomis kryptimis, suartėti. 

Diana Garjonienė
Vyr. socialinė darbuotoja,

projekto „Pasiek žvaigždę“ koordinatorė

Šokis teatro erdvėje: 
drauge šoka vaikai ir neįgalūs jaunuoliai

Šiemet „Kretingos viltis“, pasitelkusi 
neįgalius jaunuolius ir sportinės šokių 
grupės „Fortūna“ dalyvius, ryžosi inici-
juoti neįprastą renginį — teatralizuotą 
sportinių ir taikomųjų šokių sintezę. In-
gridui Kiškiui, vadovaujančiam minėtai 
sportinių šokių grupei, teko nelengva 
užduotis — išmokyti neįgalius jaunuolius 
šokio judesių ir parengti būsimam rengi-
niui savo šokėjus. Kad renginys įgautų 
teatralizuotą formą, šių eilučių autorė 
išvystė siužetą.

Kodėl teatras kelia tiek šurmulio, jau-
dulio, aptarinėjimų ir išgyvenimų? Matyt, 
todėl, kad tiesiog atspindi gyvenimą, tokį, 
koks jis yra, kokio norėtume arba kokį 
esame susikūrę savo iliuzĳose. Būtent 
teatras skatina susimąstyti, kad esame 
tokie patys, kaip ir herojai scenoje. Būda-
ma viena meno rūšių, vaidyba yra ir tam 
tikra komunikavimo priemonė, leidžianti 
kalbėti apie tai, kas mums visiems vieno-
dai skauda, rūpi ir dėl ko mes stengiamės 
prisikasti iki gyvenimo esmės.

Meno suvokimas visada priklauso 
nuo žiūrovų. Kai sutrikusios raidos 
asmuo stebi spektaklį, kyla natūralus 
klausimas, kokį estetinį jausmą jis pa-
tiria? Juk vizualinės patirties jis gauna 
būtent per teigiamas emocĳas, morali-
nių normų įsisavinimą. Teatras skatina 
sutrikusios raidos žmones ypač jautriai 
reaguoti į pasaulio vertinimo katego-
riškumą: „gerai“ — „blogai“. Būtent ši 
meno rūšis suteikia betarpiško dalyvavi-

Kretingos dienos veiklos 
centre netyla muzikos garsai: 
lėtą valsą keičia greitas, o 
šį — „Čia, čia, čia“... Merginos, 
sukaupusios jėgas, stengiasi 
atkartoti choreografo judesius 
ir neatsilikti nuo tempo. Sunku, 
bet kiek jaudulio, įspūdžių, 
kurie neišblėsta ir po repeticĳų. 
Taip rengiamasi teatralizuotam 
renginiui „Paliesk žvaigždę“, kurį 
finansuoja Kultūros ministerĳa 
per nevyriausybinių organizacĳų 
kultūrinius projektus. 
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Argi galima praleisti progą 
daryti gera? Juk gerumas grįžta 
su kaupu! Už tokią progą esame 
dėkingi „Vilties“ bendrĳai, kuri 
priėmė mus į savo asocĳuotųjų 
narių gretas ir parodė, kad 
kiekvienas gali būti didis savo 
darbais, ypač jei jie plaukia iš 
širdies.

Šiandien didžiausia Lietuvos proble-
ma — mes patys. Tai, ką mokame dary-
ti, — darome. Bet, jei ko nemokame, — nė 
nesistengiame išmokti. Tuo tarpu visi esa-
me rinkos dalyviai. Todėl reikia padėti pri-
sitaikyti prie jos ne tik specialistams, bet ir 
visiems bendruomenės nariams, nepalie-
kant likimo valiai ir neįgaliųjų, kuriems 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių sunkiau 
nei kitiems dalyvauti bendroje veikloje. 

Mes, viešoji įstaiga „Vilties žiedas“, 
ketiname rengti kursus sutrikusio intelek-
to žmonėms. Šių kursų tikslas — suteikti 
neįgaliesiems paprastų ir nesudėtingų 
darbų kvalifikacĳą, kuri leistų dirbti vado-
vui prižiūrint. Mokymo procese visomis 
jėgomis sieksime užtikrinti pagalbą ir 

Geranoriškumo kryptimi…

pripažinimą sutrikusio intelekto žmo-
nėms, nes įgydami specialybę jie atgaus 
pasitikėjimą savo jėgomis bei tobulės kaip 
asmenybės. Juk kiekvienam žmogui būti-
na nuolat mokytis, o tiems, kuriems reikia 
pagalbos siekiant žinių ir įgūdžių, būtina 
visokeriopai padėti. 

Norėdami geriau pažinti būsimuosius 
kursų klausytojus, lankėmės viešosios 
įstaigos „Jaunimo šilas“ dienos užimtumo 
centre. Susipažinome su norinčiu mokytis 
jaunimu, apžiūrėjome jų piešinius ir nuo-
stabius molio dirbinius, kartu nusifotogra-
favome bei susitarėme kitą kartą susitikti 
jau „Vilties žiede“. 

Švietimo ir mokslo ministerĳa mums 
suteikė licencĳą šioms suaugusiųjų pro-
fesinio mokymo sritims: verslui ir admi-
nistravimui (kvalifikacĳos pažymėjimas 
2105) ir sveikatos priežiūrai (kvalifikacĳos 
pažymėjimas 1503). 

Šiuo metu mūsų įstaiga gali rengti 
kursus pagal dvi patvirtintas mokymo 
programas: neformalaus suaugusiųjų 
švietimo programą (slaugytojo padėjėjo 
tobulinimasis, buhalterinės apskaitos 
pagrindai, buhalterinės apskaitos pradme-

nys, apskaitininko žinių ir įgūdžių atnau-
jinimas, patalpų valymas ir tvarkymas, 
individualaus gyvenamojo namo aplinkos 
tvarkymas, kapų tvarkymas, želdynų pri-
žiūrėjimas) ir formalaus darbo rinkos pro-
fesinio mokymo programą (apskaitininko 
mokymas, slaugytojo padėjėjo mokymas). 
Beje, baigus slaugytojo padėjėjo kursus, 
išduodami Lietuvos Respublikos kvalifi-
kacĳos pažymėjimai, kurie yra pripažinti 
Europos Sąjungoje.

Mums pavyko laimėti Kauno darbo 
biržos skelbtus mokymo programų pirki-
mo konkursus, kurie buvo skirti mokymo 
paslaugų teikėjų, atitinkančių kvalifika-
cĳos reikalavimus vykdyti formalaus 
ir neformalaus suaugusiųjų profesinio 
mokymo programas, atrankai. Siekdama 
padėti kenčiančiam bendruomenės na-
riui, viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ pasi-
rinko vieną aktualiausių šiandien slaugos 
paslaugą. Žinodami, kad Europoje jau yra 
slaugytojų, sukūrusių įmones, atidariusių 
privačias slaugos klinikas, kurių speciali-
zacĳa — teikti sveikatos priežiūros paslau-
gas pacientų namuose, vienu pagrindinių 
savo uždavinių laikome slaugos repre-
zentavimą mūsų miesto bendruomenėje, 
slaugytojo profesĳos įtvirtinimą ir puose-
lėjimą bei sveikatos politikos įtakojimą. 

Kauno mieste mes teikiame nestaciona-
rias slaugos paslaugas: slaugome, globoja-
me, lankome ligonius, senelius ir vienišus 
žmones, kuriems reikalinga įvairi pagalba 
namuose ar kitose vietose. Siekiame, kad 
mūsų teikiamos slaugos paslaugos Kauno 
bendruomenei padėtų saugoti sveikatą, o 
jos netekus, gauti kvalifikuotą, europietiš-
kus standartus atitinkančią pagalbą.

Mus rasite: 
Miško g. 16-18, LT-44321 Kaunas, 

tel.: (8~37) 22 87 73, 8~698 197 83

Liucĳa Jurgelaitienė
Direktorė
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VšĮ „Mažoji guboja“ visuomet siekė 
ne formalaus, bet tikrojo neįgaliųjų integ-
ravimo į visuomenę. Dar 1998 m. Vilniaus 
senamiestyje (Šiaulių g. 6) buvo atidaryta 
pirmoji Lietuvoje kavinė-dailės salonas 
„Mažoji guboja“, kur neįgaliesiems buvo 
teikiamos maitinimo paslaugos, mokoma 
buities kultūros pagrindų, rengiamos 
šventės. Be to, tai buvo galimybė suteikti 
neįgaliesiems darbo vietų. Vilniečiai ir 
miesto svečiai noriai lankėsi salone, įsigy-
davo neįgaliųjų darbų. Džiugu, kad šių 
metų balandžio 13 dieną, po trejų metų 
pertraukos, ši veikla vėl buvo atgaivinta.

Atidarymo šventėje pirmiausia visus 
susirinkusiuosius pasveikino VšĮ ,,Mažoji 
guboja“ direktorė Rima Mockienė. Ji pa-

Užsukite į 
„Mažąją guboją“, 
nepasididžiuokite!

jos“ steigėja — Lietuvos specialiosios kū-
rybos draugĳa „Guboja“, kurios atstovė 
Nĳolė Stankevičiūtė priminė susirinku-
siesiems kavinės-dailės salono įkūrimo 
istorĳą ir padėkojo įkūrėjai Nadieždai 
Abromaitienei.

Sveikinimo žodį tarė Vaikų teisių ap-
saugos kontrolieriaus patarėja Svetlana 
Kulpina, Tarptautinės moterų asociacĳos 
narė Cheryl Quello, Lietuvos neįgaliųjų 
draugĳos Vilniaus skyriaus pirmininkė 
Božena Burokienė, Lietuvos žmonių su 
stuburo pažeidimais asociacĳos prezi-
dentė Kristina Kosovskaja, VšĮ „Vilties 
akimirka“ direktorė Jūratė Matulaitienė, 
Beatričės Grincevičiūtės namų-muziejaus 
atstovė Laima Žukauskaitė ir kiti. 

Kavinė-dailės salonas vėl tapo atviras 
visiems vilniečiams ir miesto svečiams. 
Čia galėsite įsigyti vienetinių rankų darbo 
keramikos dirbinių, floristikos kompozici-
jų, atvirukų, įvairių siūtų buities gaminių 
ir interjero detalių. Jei neišsirinksite, pagei-
daujamus suvenyrus pagaminsime pagal 
jūsų užsakymą. Bus gaminami ir proginiai 
keraminiai medaliai. 

Kviečiame jaukioje mūsų kavinės-dai-
lės salono aplinkoje nebrangiai papietauti 
ar išgerti puodelį gardžios kavos. Čia gali-
te užsisakyti gimtadienio ar šeimos pokylį 
savaitgaliui.

Laukiame jūsų kiekvieną darbo 
dieną Šiaulių g. 6, kavinėje-salone 

„Mažoji guboja“ nuo 9 iki 17 val. 
Užsukite, nepasididžiuokite!

Danutė Butyrienė
Vadybininkė 

Viešoji įstaiga „Mažoji guboja“ yra dailiųjų amatų centras Vilniaus 
jaunimui, turinčiam įvairių negalių. Čia jaunuoliai, vadovaujami 
patyrusių pedagogų, mokosi įvairių amatų, taikomosios dailės, muzikos 
ir teatro meno. Taip ugdoma neįgaliųjų kūrybinė saviraiška, skatinama 
iniciatyva, auga pasitikėjimas savimi. O dabar šį procesą dar 
paspartins atkuriama kavinės-dailės salono „Mažoji guboja“ veikla.

pasakojo apie atkuriamos kavinės-dailės 
salono veiklą. Čia bus kasdien maitinami 
VšĮ „Mažoji guboja“ auklėtiniai, lankan-
tys dienos užimtumo grupes, organi-
zuojami renginiai neįgaliesiems ir apie 
neįgaliuosius bei šeimyninės šventės. 
Kitos neįgaliųjų organizacĳos irgi galės 
čia rengti pasirodymus, šventes ar semi-
narus. Veiklos atnaujinimas leis įdarbinti 
keletą neįgaliųjų. Lankytojai galės įsigyti 
VšĮ „Mažoji guboja“ auklėtinių darbų. O 
kavinės-dailės salono pelnas bus naudoja-
mas įstaigos neįgaliųjų reikmėms. 

Rima Mockienė nuoširdžiai padėko-
jo visiems, padėjusiems svajonei tapti 
realybe. Labiausiai stengėsi atgaivinti 
prasmingą iniciatyvą „Mažosios gubo-

Vaikystės autizmas — vienas sun-
kiausių raidos sutrikimų, dėl kurio 
kyla didžiausių prisitaikymo sunku-
mų. Vaikų autistų elgesį apsprendžia 
pasaulio suvokimo ir jutiminės proble-

V. Landsbergio fondas – vaikams autistams
mos. Daugelį gaunamų iš aplinkos sti-
mulų šie vaikai priima ir suvokia kitaip 
negu mes. Visa tai nulemia savitą elgesį 
ir neadekvatų aplinkos supratimą. Vai-
kai autistai nenoriai bendrauja su ap-
linkiniais, sunkiai kalba, juos nelengva 
suprasti. Dėl savo ypatumų jie sunkiai 
prisitaiko šeimoje, vaikų ugdymo kolek-
tyve, bendruomenėje. 

RUL Vaiko raidos centre dirbant su 
vaikais, turinčiais autizmo požymių, 
taikoma elgesio terapĳa, struktūrinis 
mokymas, sensorinis stimuliavimas, 
aplinkos pritaikymas. Be to, vyksta 

mokymai tėvams. O neseniai prisidėjo 
dar vienas gydymo būdas — sensohid-
roterapĳa. Kadangi vaikams autistams 
būdinga didelė sensorinė (jutiminė) 
disfunkcĳa, taikant naująjį gydymo 
būdą siekiama gerinti ir koreguoti jų 
jutiminius procesus. 

Sensohidroterapinio kabineto 
įrangą ir patalpų pritaikymą finan-
savo V. Landsbergio fondas, kuriam 
visų vaikų autistų ir jų tėvelių vardu 
tariame nuoširdų AČIŪ.

Žurnalo rengėjų informacĳa

Užsukite į 
„Mažąją guboją“, 
nepasididžiuokite!
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e
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Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai 
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Viršelyje:
Europos dainų festivalio 2005 metų nacionalinio 

atrankos konkurso dalyviai.

Aplankykite ir Jūs
Vilties kalną

Mes, Šiaulių Jono Laužiko specialiosios mokyklos lavinamųjų klasių moksleiviai, 
mėgstame keliauti. Šį kartą mūsų kelionės tikslas — Kryžių kalnas.

Išvykome iš gimtojo miesto. Pavažiavome 12 km link Rygos ir pasukome į dešinę. 
Kelios minutės — ir mes Kryžių kalne. Dar ši vieta vadinama Domantų arba Jurgaičių 
piliakalniu.

Prieš mūsų akis atsivėrė kryžių miškas. Taip, taip, miškas. Sako, čia jų daugiau 
kaip 20 000. Ir kasdien daugėja. Vieni tokio didumo, kad į juos reikia žiūrėti užvertus 
galvą, kiti maži. Vieni meniškai išdrožinėti, kiti sudėti iš dviejų pagaliukų ir perrišti 
žolele. Tik paskirtis visų panaši — padėkoti ar ko nors paprašyti (sveikatos, Dievo pa-
laimos, laimingo gyvenimo...).

O kiek daug rožančių: stambių, smulkių, medinių, plastmasinių, gintarinių... Juos 
atvykusieji kabina ant kryžių. Pučiant vėjeliui, rožantėliai groja nuostabią simfonĳą 
apie žmogaus kančią, vienišumą, tikėjimą ir viltį.

Mūsų akys plečiasi iš nuostabos. Regis, net oras virpa nuo dvasingumo. Aplin-
kui tvyro ypatinga kilni rimtis. Nuo kalvos viršūnės atsiveria amžinoji dangaus 
mėlynė. Praskrenda paukštis, suzvimbia į alyvų krūmą atklydusi bitutė... Ir vėl 
rožantėlių di-lin, di-lin...

Rymo šimtmečių nugludintas, legendomis apipintas, žmonių ašaromis aplaistytas 
Vilties kalnas. Manoma, kad čia dar XIV a. yra buvusi pilis. O nuo 1850-ųjų pradėti 
statyti kryžiai. Vėliau piliakalnis tapo plačiai žinoma šventa vieta. Ją lanko pavieniai 
žmonės ir grupės, vyksta pamaldos. Kartais kryžiai čionai nešami iš labai toli.

Atsivežėme ir mes savo kryželį. Nedidelį, baltą. Dėkojome Tam, kuris aukštai, už 
tai, kad esame, už mamą, tėtį, brolį, sesę, gražią šventę, šviečiančią saulę — vaikų fan-
tazĳai nėra ribų. Ir, keisčiausia, nežinojome, ko paprašyti. Ne veltui sakoma, turtingas 
tas, kuris turi tiek, kiek jam reikia.

Irena Indriulienė
Šiauliai


