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sada aktyviai dalyvauja mano organizuo
jamuose renginiuose ir pateikia gražių, 
nepaprastai nuoširdžiai sukurtų darbų. 
Kalėdų piešinių konkurse šio darželio auk
lėtinių darbas laimėjo garbingą trečią vietą 
tarp penkiolikos kitų ikimokyklinio ugdy
mo įstaigų lankytojų darbų. Prieš metus 
vykusiame vaikų dailės darbų aukcione 
„Dobilėlio“ auklėtinių darbus puikiai įver
tino ir įsigijo verslininkai. Ir toliau linkiu 
darželio kolektyvui stiprybės, įvairiapusiš
kumo bei entuziazmo, o auklėtiniams ir jų 
tėveliams – daugiau pasitikėjimo, atviru
mo, bendravimo, šilumos iš aplinkinių.“ 

Mūsų vaikai... Kokie jie panašūs ir ko
kie skirtingi. Karta keičia kartą. Jau 93 vai
kų akyse matėme išsiskyrimo jaudulį. Su 
lengvu grauduliu išlydime kasmet keletą 
vaikučių, o paskui jau iš toli sekame jų li
kimą... Didžiausias mūsų kolektyvo darbo 
įvertinimas – buvusio auklėtinio mamos 
L. Mulkienės kadais pasakyti žodžiai: 
„Norėčiau padėkoti visam darželio kolek
tyvui, padedančiam lavintis mano sūnui, 
kuris padarė didžiulę pažangą. Sūnus, pra
dėjęs lankyti darželį, išmoko aiškiai tarti 

Būtina priimti vaiką tokį, koks jis yra, 
matyti, kada jam gera, kada bloga. Kiekvie
nas vaikas turi teisę augti laimingas, būti 
ugdomas ir mylimas. Šias vaikų teises ir 
poreikius užtikrina šeima. Tačiau neretai 
antraisiais namais tampa darželis. Kaip 
mažiesiems čia seksis, priklausys nuo to, į 
kokią įstaigą pateks, kokie žmonės sutiks, 
globos ir auklės... 

Mūsų darželio direktorė R. Adomė
nienė rūpinasi, kad visi „sraigtai ir sraig
teliai“ – vaikai, tėveliai bei darbuotojų ko
lektyvas – suktųsi ritmingai. Kad vaikams 
būtų gera, užtikrina puiki specialistų ko
manda: spec. pedagogė R. Radzevičienė 
ir logopedė V. Ladukienė, psichologė E. 
GrakauskaitėKodikienė ir neurologė S. 
Bubnelienė, meninio ugdymo pedagogė 
I. Sasnauskienė ir kineziterapeutė L. Kos
tyškova. Įsikūnijęs rūpestingumas ir mū
sų auklėtojos O. Formaniuk ir T. Pacyno, 
A. Kozlovskaja ir G. Kupetienė. Didelė 
darbuotojų dalis jau 15 metų žengia koja 
kojon, ne tik ugdydamos įvairius vaikų ge
bėjimus, bet ir besimokydamos spręsti ug
dymo bei lavinimo problemas. Be to, vaikų 
gerove rūpinasi gražus būrys pagalbinių 
darbuotojų – G. Sadovskaja ir M. Švedo
vičienė, V. Žalkauskienė ir A. Nazarenko, 
M. Vyšinskaja ir J. Chaleckas.

Darželio kolektyvas įprato kūrybiškai 
dirbti. Mūsų darželio auklėtiniai daug me
tų dalyvauja įvairiuose Vilniaus miesto ir 
tarptautiniuose renginiuose, LR Seimo pir
mininko pavaduotojo G. Steponavičiaus 
organizuojamuose kūrybiniuose konkur
suose. „Jau penkerius metus bendradar
biauju su „Dobilėlio“ bendruomene Per 
tiek laiko gerai pažinau jo kolektyvą. 
Džiaugiuosi, kad nuveikta daug didelių 
ir prasmingų darbų. Čia vaikučiai su ne
galia yra apgaubti tikros šilumos ir rūpes
čio, mokomi žvelgti į gyvenimą su viltimi, 
pasitikėjimu ir labai kūrybingai, – tvirtina 
G. Steponavičius. – Darželio auklėtiniai vi

žodžius, pats apsirengti, pavalgyti. Jis 
kiekvieną dieną noriai eina į daželį.“

O štai ką mano dabartinės mūsų auklė
tinės Simonos mama L. Uscilienė: „Niekas 
turbūt ir sapnuot nesapnavo, kad mūsų 
kūdikiai gims neįgalūs. Niekada nema
niau, kad taip atsitiks ir man. Tačiau kaip 
smagu, kad yra gerų žmonių, kad veikia 
tokie darželiai. Kai tik pradėjome lankyti 
„Dobilėlį“, iškart supratau, kad mano duk
rytei bus suteikta visokeriopa pagalba. La
bai, labai AČIŪ.“

Tik geru žodžiu mus mena ir praktiką 
pas mus atlikę studentai. VPU Socialinės 
pedagogikos katedros studentė D. Vercin
kevičienė prisiminė: „Buvau pakviesta į 
Velykų šventę. Ėjau tikrai virpančia širdi
mi, nežinodama, ką pamatysiu... O šventė 
dvelkė šiluma ir jaukumu. Tikrai buvo 
smagu: draugiškas kolektyvas, laisva ir ne
suvaržyta aplinka.

Dėkoju už šiltą priėmimą, džiaugiuosi, 
kad yra tokių atsidavusių žmonių. Linkiu 
Jums būti stipriais ir sveikais, linkiu Jums 
ramybės ir niekada neprarasti vilties, kad 
bus dar geriau.“

Regis, visai netikėtai, paskendęs dar
buose ir rūpesčiuose „Dobilėlis“ sulaukė 
savo kuklios šventės – 15osios sukakties. 
Darželio kolektyvui ir toliau teks atlikti 
daug didelių ir nelengvų darbų, kad mū
sų mažųjų vaikystė būtų sklidina džiaugs
mo, saulės ir meilės.

Labai nuoširdžiai dėkojame mūsų rė
mėjams: „Vilniaus Vilčiai“, Britų ir lietu
vių vaikų fondui, Seimo nariui G. Stepona
vičiui, ponams Butkams, UAB „Merlana“ 
direktoriui A. Aleksandrovičiui, UAB „Po
sūkis“ direktoriui A. Dirvinskui, visiems 
šių bendrovių darbuotojams ir vaikų, lan
kančių mūsų darželį, tėveliams.

Jei ir yra kur nors pasaka – ji Tavo šir
dy. Tu tą kelią jauti. Tik ar nori, ar nebijai 
tuo keliu eiti?

„Dobilėlio“ bendruomenė

„Dobilėliui“ jau penkiolika!!!
Pakanka ištarti „darželis“ ir, rodos, iš karto matai jaukias patalpas, mažus baldelius, įvairiaspalvius žaisliukus ir,  

aišku, mažuosius auklėtinius. Tačiau jau 15 metų Vilniaus darželyje „Dobilėlis“ ugdomi ypatingi vaikučiai.  
Suteikime žodį tiems, kurie neabejingi jų likimui. 

Kunoto Lukošiūno pieš. Eimunto Karveckio pieš.Marikos Subačiūtės pieš.
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Š iemet mūsų buvo tikrai daug. Vie
ni mokėsi, kiti mokė, o treti, t.y. 

mes, draugavome su vaikais, turinčiais 
negalią. Prisiminimai nuostabūs. Trečius 
metus grįžtu dėkodama Dievui už dova
notą galimybę taip praleisti dalį vasaros 
atostogų. Kiekvieną kartą, kaip ir pirmąjį, 
važiuoju su didžiausiu nusiteikimu tar
nauti iš visos širdies, kad bent kaip nors 
galėčiau atsidėkoti Dievui už savo sveikus 
vaikus. Kiekvieną kartą grįžtu stebėdama
si, kad visos dovanos iš tikrųjų buvo skir
tos man. Nuostabūs pasivaikščiojimai su 
mano mylimom psalmėm, mankšta ant 
jūros kranto, po pusvalandį trunkančios 
maudynės su žuvėdromis ir tokiu gražiu 
saulės taku, einančiu tiesiai į mane. Mano 
kūną gludina bangos, Saulė suteikia jam 
spalvą, o Dievas – džiaugsmą krūtinėje. Ir 
mąstau: „Važiavau duoti, o iš tikrųjų viską 
gavau aš pati“. 

Mano prižiūrimi vaikai kiekvienais 
metais būdavo vis kitokie, tai irgi patikė
jau Dievui. Kai manęs klausdavo, kokio 
vaiko norėčiau, visada atsakydavau tą pa
tį: kokį paskirsit, tam ir būsiu gera, kiek 
galėdama.

Pirmaisiais metais mane stebino Dia
na, turėjusi didelę kalbos dovaną. Jei man 
reikėtų tiek kalbėti, tikrai pavargčiau. Ji la
bai gražiai mokėjo dainuoti, bet, aišku, ne 
visiems. Tik iš kur tas jos poreikis rinkti 
šiukšleles? Mes eidavom ir praeidavom, 
kartais jas pastebėdavom, kartais ne, o ji 
visas turėdavo surinkti. Teko pamokyti, 
kad atidėtų darbą kitai dienai, kai turėsim 
maišelį. Kitą dieną ji turėjo maišelį, bet aš 

nepasakiau, kad dar ir pirštinių reikia. Aš 
pamiršau, o ji nepamiršo... 

Kitais metais teko draugauti su keliais 
vaikais. Vienas visą laiką spaudė mano 
ranką ir nė už ką nepaleisdavo. Niekaip 
negalėjau suprast, kodėl. Kitas visa laiką 
mane vadino savo Meile, Saulyte ir sakė, 
kad mane visada saugos, globos ir mylės. 
Jis taip kalbėjo nuo ryto iki vakaro. Kar
tą neištvėriau ir pasakiau jo mamai, kad 
dar tiek gyvenime man apie meilę niekas 
nešnekėjo. Ji patikino, kad jis taip kalba 
ne visiems. Tai taip Dievas man kalbėjo.

Negaliu pamiršti vieno gražaus va
saros vakaro, praleisto su Mindaugu. Jis 
mane pakvietė žaisti su lėkšte. Turiu pri
sipažinti, kad nemokėjau jos nė laikyti 
rankose. Jį pralinksmino, kad klausinėju 
tokių paprastų dalykų, kad jis mane turi 
mokyti, o ne aš jį. Mes juokėmės. Paskui 
su ta pačia lėkšte gaudėme drugelius. Jam 
ir šis žaidimas sekėsi geriau, bet buvo la
bai juokinga. Prisiminiau vaikystę, kurią 
jau buvau pamiršusi. Ir vėl dėkojau ir dė
kojau Dievui. 

Tas pats Mindaugas nepaliaudavo 
manęs stebinęs. Į jį pasižiūrėjęs niekaip 
negalėjai patikėti, kad jis gali taip taikliai 
mėtyti kamuolį į krepšį. Tai reikėjo pama
tyti, nufilmuoti ir... rodyti visam pasau
liui. Sveikieji turėtų pasimokyt to noro, už
sidegimo, užsispyrimo laimėti. Gal tada 
susigėstų visi savimylos, paskendę savo 
depresijose.

Labai džiaugiausi draugyste su kuni
gų seminarijoje studijuojančiais klierikais. 
Abu labai skirtingi, bet labai dori ir pasiau
kojantys žmonės. Abiem buvo paskirti tik
rai didelę negalią turintys vaikai, kuriems 
prižiūrėti reikėjo ne tik jėgos, bet ir didelės 
kantrybės, gerumo. 

Pirmą kartą iš arčiau mačiau žmones, 
kurie kasdien susiduria su tokiu darbu. 
Jie tikri šventieji. Kiek juose gerumo ir mei
lės! Man kėlė nuostabą dar ir tai, kad ne 
visi iš jų vaikšto į bažnyčią. Maniau, kad 
tik labai religingi žmonės galėtų būti tokie 
gailestingi ir geri...

Teko ir susigėsti, kad save laikiau labai 
jau daug nuveikusia, užauginusia daug 
vaikų. O neįgalių vaikelių tėveliai naktim 
nemiega, turi prižiūrėti be sustojimo sa
vuosius ir dar žinoti, kad niekada nebus 
geriau. Bet negirdėjau iš jų nė vieno blogo 
žodžio; jiems visada viskas buvo gerai. Ne 
su kiekviena užduotimi mes susidoroda
vome, bet jie visada dėkojo mums. Jokio 
priekaišto. Klausiau savęs, ar mes taip mo
kame neniurzgėti dėl smulkmenų. Ar tik 
tokį vargą turintys žmonės įgyja panašų 
supratimą? O dar kiek širdies skausmo, 
kai apima mintys, kad su saule negyvens. 
Kas tada žiūrės jų vaikelius? 

Kiekvieną dieną nenustodavau stebė
tis, kaip visi stovyklautojai nori ir moka 
šokti. Kiekvieną dieną laukdavo šokių ir 
pasipuošę visi, net ir su vežimėliais, rink
davosi į šokių aikštelę. Negana to, kad 
mokėjo šokti, bet dar ir dainuodavo kartu. 
Vėl teko susigėsti, kad visai nežinau lietu
vių estrados. Mano vyresnysis sūnus iš 
tokios muzikos juokdavosi. O jaunėlis, ku
ris kartu su manimi važiavo, nešokdavo. Į 
mano užuominą, kas nemoka, tas nešoka, 
nereaguodavo. Jam geriau krepšinio aikš
telėje. O aš šokau ir stebėjausi, kaip gera 
čia šokti. Visai nė motais, kad žmonės gali 
stebėtis ir galvoti, jog man „stogas pavažia
vo“, kad reikia žinoti, kada laikas šokti. Aš 
džiaugiausi, kad nereikia gėdytis savo ma
žumo. Dėkoju tau, Dieve, už tai. 

Dėkoju tau, Dieve, už stovykloje su
tiktus jaunus žmones. Kokie jie geri, tie 
savanoriai, su kuriais jau kelinti metai 
draugauju. Tai akademinis jaunimas. Kaip 
jie šoka linksmai stumdydami vežimėlius. 
Aš vis klausdavau savęs, ar mano vaikai 
būtų tokie geri, jei būtų čia. Kartą mano 
vyresnieji sūnūs atvažiavo su Mersedesu 
manęs aplankyti iš Palangos. Basi. Man 
jiems berodant savo vasaros piešinius 
(mat jie – Dailės akademijos studentai), 
priėjo Andrius. Pirma, aišku, pasidomėjo 
mašina, o paskui apsikabino mano sūnų. 
Kiek man buvo džiaugsmo, kad mano sū
nus jį priglaudė. Dar ir dabar mano širdis 
džiaugiasi, kai prisimenu. 

Dėkoju gerajam Dievui už visas patir
tis, kad jis mane moko per nuostabius su
tiktus žmones. Atsisveikindama vienam 
tokių „jauniklių“, dar nė nesulaukusiam 
savanoriui tinkamo amžiaus, pasakiau, 
kad gal kitais metais nepasimatysim, nes 
aš galiu jau nebetikti, gali manęs nepa
kviesti (gal tikrai tai jaunimo, kuriam rei
kia gerumo mokyklos, darbas). O jis mane 
taip gražiai paguodė, kad patyrusių žmo
nių visada reikia. Ir kas jį pamokė taip pa
sakyti? Ar aš taip mokėčiau?.. 

Atsisveikindama su jūra nusprendžiau 
išsimaudyti, nors buvo didžiulės bangos 
ir raudona vėliava (pagal ES standartus ne 
juoda, o raudona ). Man besigalynėjant su 
bangomis gimė mintis, kad smagiau mau
dytis, kai jūra banguota. Kaip gyvenime 
turi nugalėti bangą. Jau, atrodo, „esi ant 
bangos“, pakyli, prarandi nuovoką, ir iš 
kažkur nelauktai kita tau smogia. Tu vis 
vien kvatoji ir šauki: „Aš laimingas esu, lai
mingesnio pasauly nėra, netikėkite mano 
skausmu, aš laimingas esu…“ (V. Mačer
nis). Ir vėl turi laukti bangos, ją pasistengti 
peršokti. Tai laimėjimas. Taip Dievas mus, 
kaip akmenėlius ant jūros kranto, gludi
na, padaro apvalius, dailius, nuolankius, 
nelieka kampų... 

Dėkoju tau, Dieve, už tokias atostogas. 
Anksčiau visada važiuodavau atostogauti 
prie jūros ir neturėdavau ką veikti. Rink
davau stikliukus, vaikštinėdama pajūriu, 
kad žmonės kojų nesusipjaustytų. Skaity
davau knygas ir mokydavausi eilėraščius 

Vasaros laiškas (I)

Straipsnio autorė
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kojų, galva svaigti, o širdis spurdėti krūti
nėje, viena bus aišku – tai JI, antroji pusė. 

Nepamiršiu mišių, kurias salėje auko
jo tėvas A. Saulaitis. Žilvinui liko neatsa
kytų klausimų, todėl užtrūko su dvasinin
ku ilgam pokalbiui. Laukiau atokiau, bet 
negalėjau akių atplėšti, mėgavausi tokiu 
vasaros reginiu. Gal kada pavyks nutapy
ti paveikslą. Jei ne, visada turėsiu jį savo 
prisiminimuose. 

Ir kodėl mūsų stovykloje buvo taip 
gera?! Mano jaunėlis joje kiek pabuvo ir 
turėjo išvažiuoti į „Žilvitį“, bet po poros 
dienų skambina, kad nori sugrįžti į „Pa
saką“, kad „Žilvityje“ nepatinka. Ėjome 
su jo draugais pajūriu vaduoti. Kiti gal 
ramiai palauktų, kol pats pareis. Kiti, bet 
ne vaikai iš neįgaliųjų stovyklos „Pasa
ka“. Neveltui sakoma, kad nuotaiką ku
ria žmonės. 

Stovykloje mes išgyvenome „Dievo 
karalystę“. Jos nereikia laukti. Ją kuria
me mes patys. Nuostabu, kai žmonės 
atsisveikindami negali atsiplėšti vieni 
nuo kitų, dėkoja vieni kitiems už kartu 
praleistą laiką ir pasižada būti kartu ki
tais metais. Žmogui vienam nėra gera. 
Žuvėdros po vieną neskraido. „Gražus 
esi gyvenime, labai gražus, kai rytą po 
lietaus saulutė teka/ Praamžis pamerkia 
teptuką į dažus ir danguje vaivorykštę 
nutapo“ (Š. Navickis).

Elžbieta Kromak
Daug vaikų užauginusi motina

bei psalmes, nes norėdavau juos kartoti 
iš naujo ir iš naujo. Iš jų mokiausi. Paskui 
man Dievas pasiūlė kitokią galimybę pail
sėti, ir ji man yra dovana. Prisiminiau eilė
raštį, kurį vieną vaiką išmokė jo močiutė 
ir kurį jis kartodavo savo mamai, kai ši, 
Kauno poniutė, sakydavo, kad yra nelai
minga: „Jeigu nori būt laimingas, laimę 
duok kitiems, ir tada ji paslaptingai grįžta 
mums patiems“. Tikrai taip. Esu labai lai
minga ir dėkoju už tai gerajam Dievui.

Šiemet neįgaliųjų stovykla įsikūrė 
Girulių „Pasakoje“, labai pasa

kiškai atitikusioje mūsų savijautą. Tai 
be galo karšta, tai liūtys ir audros. Vis 
kartojau nuostabias vieno eilėraščio eilu
tes: „Mūsų Dievas yra kaip audra, kurią 
turime eit pasitikti“ (Lacrima). Po aud
ros neatsistebėdavome, kad išlaužyti me
džiai, o jonažolės linksmos sveikina mus 
su nauja diena. Teradome vieną atsaky
mą – tai dėl savo mažumo jos liko apsau
gotos. Taip Dievas saugo mažutėlius. 

Šią vasarą visi vaikai, su kuriais teko 
daugiau bendrauti, buvo „ratuoti“. Man 
teko penkiolikmetė Marija, kurią pažino
jau iš ankstesnių stovyklų. Ji nieko negali 
daryti pati – nei vaikščioti, nei kalbėti, bet 
supranta labai daug. Turi labai gražias ka
sas, moka labai gražiai šypsotis ir sakyti 
„taip“. Kai apsikabina, laiko ilgai suspau
dusi. Vieną dieną visas valandas mano 
ranką laikė nepaleisdama. Mums buvo 
labai gera kartu. 

Pietų valandomis, kai saulė ypatin
gai karšta, prie jūros neidavome, dau
giau važinėdavomės po apylinkes. Jau 
patį pirmąjį kartą susipažinau su Regina 
iš Anykščių. Jai 33 metai. Viską supran
ta, yra baigusi devynias klases, daug 
skaito, labai daug meldžiasi. Pažįsta 
daug kunigų ir vienuolių. Kai paklau
siau, ar pažįsta Astijų, sakė, kad pažįsta, 
ir prašė linkėjimų perduoti. Vieną kartą 
po rekolekcijų buvusi pas jį išpažinties. 
Suabejojau, ar jis prisimins. O ji patvir
tino, kad prisimins. Pasakyk: „Iš Anykš
čių nuo Reginos ant ratukų“. Taip ir per
duodu. Nežinau, kaip kitaip tai turėčiau 
padaryt. 

Vieną kartą paklausiau: „O kaip rei
kia melstis? Kaip brevijorių skaityt?“ Ir 
mes visą popietę paskyrėme maldai ir 
mokslams. Man tai buvo labai sudėtinga, 
o ji taip rimtai, su tokiu užsidegimu man 
aiškino, kad likau sugėdinta. Atsisveikin
dama pasakiau, kad vakare pasimatysi
me šokiuose. Ji atvažiavo. Mūsų gerieji 
savanoriai iš karto pradėjo ją šokdinti. Ji 
buvo labai laiminga, bet kitą dieną labai 
verkė. Jai atrodė, kad ji negerai pasielgė, 
kad buvo šokiuose. Iš karto supratau, dėl 

ko ji kremtasi. Turėjau jai paaiškinti, kaip 
pati suprantu, kad šokti nėra blogai, kad 
Dievas džiaugiasi matydamas ją laimingą, 
besijuokiančią, kad jam liūdna, kai ji ver
kia. Savo šokį ji gali paskirti Dievo šlovini
mui. O kai dar pridūriau, kad ir Danielius, 
ir Tomas į bažnyčią vaikšto, jai buvo dar 
daugiau džiaugsmo ir nepraleisdavo nė 
vieno vakarėlio. Mama sakė, kad iš šokių 
paskutinė išeidavo.

Neįgalieji vaikai labai mėgsta visur da
lyvauti. Net keista, kaip rimtai jie žiūri į 
jiems patikėtas užduotis. Andrius, kuris vi
sai nenustygsta vietoje, aprengtas sultonu 
išsėdėjo sukryžiavęs kojas gal pora valan
dų. Per vieną iškylą į Žuvėdros stovyklą 
susipažinau su Žilvinu. Jam septyniolika 
metų, jis jau pradėjo skaityti ir tai jam la
bai patinka. Nežinia, iš kur jis išmoko taip 
gražiai, sklandžiai kalbėti. Juk pasiklau
sius dabartinės jaunuolių kalbos dažnai 
juokas ima. Žilvino mama pasakojo, kad 
jis daug meldžiasi. Jai visai neaišku, iš 
kur sūnus išmoko poterius. Kaip ir kiek
vienam jaunuoliui jam rūpi neatrasti ir ne
paprasti dalykai. Klausinėjo manęs apie 
meilę. Apie merginas – kinietes, japones, 
juodaodes. Jis nežino, kokios jam labiau 
patinka. Vėl teko imtis atsakomybės ir 
paaiškinti, kad kai pamatys JĄ, iš karto 
atpažins. Tuomet ir rasė, ir tautybė paliks 
nesvarbios. Kai žemė pradės slysti iš po 

Vasaros laiškas (II)
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– Atėjo gražus ruduo, o su juo ir nau
jas darbų etapas. Bet prieš kalbėdami 
apie tai, kas laukia, prisiminkime, ką nu
veikėme per vasarą. 

– Aš manau, kad didžiausias laimėji
mas – reabilitacijos stovykla ir net ketu
rios jos programos, dvi iš kurių – beveik 
visiškai naujos. Mokėme neįgaliuosius at
stovauti sau, be to, vyko profesionalūs ly
derių mokymai, A.P.P.L.E kursai ir poilsis 
tėvams. Man atrodo, kad visiškai pasiteisi
no praktika į stovyklos veiklą įtraukti mū
sų organizacijos tarybos narius ir asocijuo
tųjų narių lyderius. Mes patys ir mokėmės, 
ir posėdžiavome, ir svarstėme daugybę ak
tualių klausimų. Kitaip tariant, vertinome 
save ne pagal popierines veiklas, bet turė
jome nepakartojamą galimybę diskutuoti 
apie tai, kaip suprantame, jaučiame ir 
vertiname susiklosčiusią padėtį viename 
ar kitame regione. Man labai patiko, kad 
žmonės geranoriškai dalijosi informacija. 
Tokio bendravimo iš tiesų labai reikia. 

Lyderių mokymuose dalyvavo 38 re
gionų vadovai. Gaila, kad atvyko ne visi. 
Ypač, jog nebuvo tų, kuriems panašių mo

kymų galbūt net labiausiai reikėjo. Ką pa
darysi, žmonės neturėjo galimybių, laiko, 
gal buvo susiplanavę kitų darbų ar pritrū
ko pinigų. Juk stovyklautojams teko iš da
lies finansuoti savo buvimą, nes „Vilties“ 
bendrija galėjo padengti ne visas išlaidas.

Mokymai buvo rengiami atsižvelgiant 
į žmonių poreikius. Mokėmės rengti pro
jektus ir vykdyti politiką regione, sužino
jome, kas yra viešieji ryšiai, bendravimas 
ir bendradarbiavimas. Įdomu, kad anke
tose, kuriose buvo prašoma įvertinti šios 
vasaros mokymus ir pareikšti pageidavi
mus ateičiai, kartojosi tų pačių dėstytojų 
pavardės. Pavyzdžiui, nors doc. Dainius 
Pūras, regis, aktyviai nedalyvauja mūsų 
organizacijos veikloje, bet jis turi didžiu
lį autoritetą tarp viltiečių. Jo ir prof. Jono 
Ruškaus paskaitų labiausiai norima su
laukti ir kitais metais. 

Labai džiaugėmės tvirta ir sutelkta 
savanorių komanda. Su didžiąja dalimi 
užduočių jie susidorojo kaip tikri profe
sionalai. Puiku, kad bendrieji stovyklos 
renginiai tapo savotiška „Vilties“ būstinės 
ataskaita mūsų asocijuotiesiems nariams. 
Pavyzdžiui, stovykloje buvo pristatytas 

„Spalvų grupės“ vaizdo klipas. Visa sto
vykla sužinojo, kad šis kolektyvas atsto
vaus Lietuvai Neįgaliųjų Eurovizijos kon
kurse. Janina Butkuvienė puikiai pristatė 
šį renginį. Žmonės pamatė, kad mes suren
gėme puikias visos šalies muzikinių neįga
lių žmonių kolektyvų ir solistų varžytu
ves, kad geriausieji iš geriausių garsintų 
„Vilties“ bendrijos vardą Europoje. 

Atskiro žodžio nusipelno ir atstovavi
mo sau programa. Teko gerokai paplušėti, 
kol pavyko įtikinti tėvus, kad jie leistų sa
vo neįgaliems paaugliams savarankiškai 
dalyvauti minėtoje programoje, kur jiems 
talkino ne namiškiai, o tik asistentai. Žino
ma, buvo visko: ir nedidelių konfliktų, ir 
sunkumų... Juk visi esame tik žmonės. Bet 
apskritai neįgalūs šios programos dalyviai 
atsiskleidė iš gerosios pusės. Mūsų projek
tų vadovė Kristina Vrubliauskaitė, kuri bu
vo atsakinga už šią programą, puikiai susi
dorojo su jai patikėta nelengva užduotimi. 
Juk Lietuvoje dar nėra atstovavimo sau 
patirties. Laimei, jai talkino svečiai iš gi
miningos Škotijos organizacijos ENABLE. 
Pasirodo, kad ir asistentai jau pasirengę 
kitaip pažvelgti į neįgalaus žmogaus gebė
jimus, teises ir pareigas. Apie pastarąsias 
buvo itin daug kalbėta. Manau, kad pro
grama bus vykdoma toliau, o rezultatai 
džiugins ir mus, ir pačius neįgaliuosius.

– O kokius uždavinius šiandieniniai 
stovyklautojai iškėlė mums kitai vasarai?

– Visi nuoširdžiai norėjo bendradar
biauti, užmegzti ir palaikyti nuolatinius 
ryšius. 99 proc. stovyklautojų išreiškė no
rą vėl susitikti „Pasakoje“. Žmonėms labai 
naudinga pabūti kartu, išsikalbėti. Dar 
buvo iškeltas visiškai naujas dalykas – ta
rybos narių kompetencija arba etikos klau
simai. Iš tiesų, kartais reikia pagalvoti apie 
tai, kokia informacija yra konfidenciali, o 
kokie dalykai svarstytini viešai. Kiekvie
nas tarybos narys turėtų suprasti, kad jis 
atstovauja 11 000 mūsų organizacijos na
rių ir jausti atsakomybę ne tik už juos, bet 
ir už visus proto negalios bei sutrikusios 
raidos žmones Lietuvoje.

Š.m. lapkričio 11 d. mes surengsime 
labdaros koncertą „Mes irgi galime mylė
ti“, kurio metu surinktos lėšos bus skiria
mos socialinės reabilitacijos programoms 

Šiandien svarbiausia – 	
bendrauti ir bendradarbiauti 

Apie esamus ir būsimus viltiečių lūkesčius kalbamės su asociacijos  
vadove Dana Migaliova. 
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vykdyti stovykloje kitą vasarą. Be to, tarp
tautinė moterų organizacija, kurią sudaro 
Lietuvoje reziduojančių diplomatų žmo
nos, pakvietė mus dalyvauti tradicinėje 
Kalėdų mugėje, kur mes galėsime prekiau
ti savo organizacijos narių darbeliais. Gal
būt tai ir neatneš didelių įplaukų, bet gar
sins mūsų vardą ir padės užmegzti naujų 
ryšių su geros valios žmonėmis, galbūt su
tiksiančiais paremti mūsų iniciatyvas. 

– O dabar pereikime prie darbų, ku
riuos teks nuveikti dar iki šių metų pa
baigos.

– Turime suspėti aplankyti visus savo 
asocijuotuosius narius vietose ir pasižiūrė
ti, kaip jiems sekasi įsisavinti Valstybinės 
socialinės reabilitacijos programos lėšas. 
Toliau vykdysime iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų finansuojamus projek
tus. Be to, teks padėti Šiaulių regionui ir 
stiprinti Šventosios bazę. 

Įsipareigojimai mus sieja ir su Baltaru
sija bei Ukraina, kur turime toliau rengti 
seminarus ir mokymus. Laukia organi
zaciniai politiniai susitikimai Briuselyje. 
Žinau, kad lapkričio pabaigoje bus rengia
mas „Inclusion Europe“ direktorių susiti
kimas Olandijoje. Žodžiu, toliau dirbsime 
savo kasdieninį darbą. Ir čia, Lietuvoje, ir 
su savo tarptautiniais partneriais. Darbų 
labai daug, o mūsų asociacijos būstinėje 
vyksta nemaža kadrų kaita. Ateina nauji 
žmonės. Tad reikia laiko perduoti jiems 
informaciją. Neretai būna, kad visi pagrin
diniai darbai ir atsakomybė gula vos ant 
šešių žmonių pečių. Tad kartais nelabai 
spėjame vieni kitiems net „labas“ pasaky
ti. Gyvename tarp posėdžių... 

– Rudenį švenčiamos įvairios pro
fesinės dienos – mokytojų, socialinių 
darbuotojų, gydytojų... O kuri mums 
svarbiausia? 

– Mes negalime išskirti nė vienos, nes 
mūsų neįgalių vaikų gerovė priklauso 
nuo daugybės skirtingų profesijų žmo
nių. Itin minėtina šventė, kuriai turėtume 
kruopščiai pasirengti, – Pasaulinė sveika
tos diena. Psichikos sveikatos reforma, 
neabejoju, juda į priekį. Netrukus bus 
parengta naujoji psichikos sveikatos stra
tegija, kurios įgyvendinimo tvarka jau 
svarstoma. „Vilties“ bendrija pakviesta da
lyvauti darbo grupėje. Aš atstovauju šioje 
grupėje mūsų asociacijai ir turiu pasakyti, 
kad minėtą grupę sudaro kompetentinga 
politikų bei specialistų komanda. Doc. Dai
nius Pūras ir Psichikos sveikatos centras 

atsako už šios strategijos parengimą. Šian
dien psichikos sveikata suprantama kaip 
visos visuomenės, t.y. ir jaunų, ir senų, ir 
sutrikusios raidos, ir proto negalios žmo
nių gera dvasinė savijauta. 

Kitoks požiūris reikalauja ir skirtin
gų veiklų. Sieju su šia reforma daugybę 
vilčių, nes panašu, kad Sveikatos apsau
gos ministerija su pačiu ministru prie
šakyje vykdo savo pažadus. Neseniai 
vykusiame Europos Sąjungos sveikatos 
ministrų susitikime Helsinkyje buvo 
pažadėta, kad psichikos sveikata Lietu
voje, kaip vienoje Europos Sąjungos vals
tybių, taps prioritetine sritimi, nes taip 
yra visoje Europoje. Rengiant naujus 
programavimo dokumentus arba planus 
struktūriniams fondams psichikos svei
kata prilyginama tokioms prestižinėms 
sveikatos priežiūros sritims kaip kardio
logija, ginekologija ir kt. 

Mes nereikalaujame išskirtinių są
lygų ar ypatingų vaistų. Mes už sveiką 
visuomenę. Kuo geresnė bus visuome
nės psichikos sveikata, tuo geriau bus ir 
mums: keisis požiūris į mus, mes ir mūsų 
neįgalūs vaikai gyvensime tarp geranoriš
kesnių žmonių. 

Ne mažiaus svarbu tinkamai pasitikti 
ir Pasaulinę neįgaliųjų dieną, kurią kas
met minime gruodžio pradžioje. Jau svars
tėme Lietuvos neįgaliųjų forumo taryboje, 
kaip tai padaryti. Mums atrodo, kad jau 
atėjo diena, kai neįgaliųjų organizacijos ne
begali laikytis susitaikymo politikos, nes 
daugelis dalykų mūsų netenkina. Viena 
vertus, iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo 

labai gražiai: mums tiek daug padeda. Bet 
iš tiesų pagalba neįgaliesiems mažėja. Net 
Valstybinės neįgaliųjų socialinės integraci
jos programos biudžetas jau ketvirtus me
tus lieka tas pats, o žinome, kaip auga kai
nos ir sąnaudos. Tad galime drąsiai teigti, 
kad neįgaliesiems lėšų nepakanka. 

Mes nutarėme organizuoti spaudos 
konferencijas, likus dviem savaitėms iki 
Pasaulinės neįgaliųjų dienos. Ieškosime 
neįgalių žmonių, kurie patys galėtų kalbė
ti apie tai, kaip juos pasiekia jiems skirta 
pagalba. Kas gi vyksta iš tiesų? Mes nori
me priminti Lietuvos politikams, kad tai, 
kas tenkino paslaugų vartotojus prieš 78 
metus, šiandien jau nebetinka. Paslaugos 
turi būti tobulinamos. Neįgaliems žmo
nėms jau neužtenka to, kad jie gali lankyti 
dienos centrus. Jie nori kokybiškų paslau
gų, lanksčių darbo grafikų ir tai yra savai
me suprantama. 

Kiekvienas tarpsnis prideda patirties. 
Mes turime mokytis atsakingai kalbėti ir 
laikytis sykį duoto žodžio, tarsi tai būtų 
raštiškas pasižadėjimas. Mums reikia pri
siderinti prie naujų aplinkybių ir priimti 
ne tik pozityvią patirtį, bet ir skirtybes. 
Mes turime ne tik kalbėti apie neįgaliųjų 
integraciją, bet ir išmokti šalia savęs ma
tyti pačius neįgaliuosius. Juk Europos 
Sąjungoje jau seniai yra tapę norma, kad 
priimant neįgaliuosius liečiančius spren
dimus dalyvauja patys neįgalieji. 

– Dėkui už pokalbį.

Kalbėjosi Janina Butkuvienė

„Vilties“ lyderiai „Pasakoje“ 2005 m.
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Miego ritmai
Vienas fiziologinių žmogaus porei

kių – miegas. Keletą dešimtmečių atlie
kant tyrimus buvo nustatyta, kad pagrin
dinė miego funkcija yra smegenų veiklos 
sureguliavimas, jos atkūrimas. Miegui 
sutrikus, ypač lėtinių sutrikimų atvejais, 
žmogui kyla daug socialinių, ekonominių 
ir gyvenimo kokybės problemų. Deja, dau
geliu atvejų į miego sukeltas problemas 
reaguojama pavėluotai.

Miegą reguliuoja trys mechanizmai: 
homeostatinis, cirkadinis ir ultradinis. Šie 
mechanizmai yra susiję su organizmo me
džiagų apykaita. Jie sąlygoja miego atsira
dimą (nepriklausomai nuo būdravimo) ir 
darnią lėtojo miego bei sapno fazių kaitą 
kas 90100 min. Dėl cirkadinių pokyčių 
mažiausiai miego norime anksti ryte, kai 
kūno temperatūra žemiausia. O vakare, 
kai kūno temperatūra pakyla, padidėja ir 
miego poreikis.

Dešimtmečio vaiko ritmas jau atitinka 
suaugusiojo miego fazių kaitą. Tačiau vai
kams, turintiems raidos sutrikimų ar nega
lią, gana dažnai kyla miego problemų. Ap
skritai miego sutrikimai sutinkami 2025 
proc. vaikų populiacijos. Net 46 proc. pir
mą vaiką auginančių motinų skundžiasi 
kūdikių miego ritmo sutrikimais. Vaikams 
gana dažnai pasitaiko naktinių baimių ir 
košmarų, ypač nuo trečiųjų iki aštuntųjų 
gyvenimo metų, kuomet vaizduotės veik
la būna pati aktyviausia.

Nemiga
Nemiga laikoma sutrikimu, jei trun

ka ilgiau negu mėnesį, kartojasi dažniau 
negu 3 kartus per savaitę ir sukelia nuo
vargį arba sutrikdo dienos aktyvumą. Pa
stebėta, kad, pašalinus lėtinius miego su
trikimus, vaikai geriau sukaupia dėmesį, 
pagerėja jų atmintis, sumažėja agresyvu
mas. Mat minėti dalykai gali būti tiesio
giai susiję su nemigos sukeltu nuovargiu 
ir mieguistumu.

Didžioji dalis miego problemų kyla 
dėl tėvų nesugebėjimo susidoroti su am
žiaus arba esamo sutrikimo sąlygotais 
miego ypatumais. Pastarieji perauga į lė
tinius miego įpročių sutrikimus. Vienos 
dažnesnių tėvų klaidų: migdymas su bute
liuku, nešiojimas, supimas ant rankų, kol 
užmigs, ir miegojimas kartu.

Kaip keisti miego įpročius?
Ne visiems vaikams vienodai pavyks

ta patiems nusiraminti pereinant iš būd
ravimo į ramybės būseną ir užmigti. Vie
niems tai sekasi lengvai, kitiems prireikia 
tėvų pagalbos. Kai kuriems padeda ramus 
ritmiškas supimas, kitiems – galimybė ku
rį laiką pabūti tėvų glėbyje, pajusti šilumą 
ir saugumą. Tinka ir tylus dainavimas ar
ba ramus kalbėjimas.

Kūdikiams šios pagalbos gali ypač pri
reikti stresinėse situacijose, pvz.: po ligos, 
hospitalizavimo ar skausmingų procedū
rų. Padidėjus vaiko dirglumui, net įprasti
niai garsai, šviesa ar prisilietimai gali tapti 
per stipriais dirgikliais. Jei tai trukdo su
siformuoti įprastam miego ir būdravimo 
režimui, vaikas neišmoksta užmigti pats ir 
jam prireikia tėvų pagalbos. 

Pradžioje tėvai turėtų padėti vaikui 
palengva mokytis užmigti laiku aukščiau 
minėtais būdais, o vėliau – iš lėto mažinti 
šią pagalbą, kad vaikas pratintųsi užmigti 
pats. Tai vaikui lengviau pavyks, jei jis bus 
sotus ir per dieną gaus adekvatų stimulų 
kiekį, kad pavargtų bei norėtų miego. Re
komenduojama vaiką į lovelę guldyti dar 
nemiegantį. Be abejo, kuo vaikas mažes
nis, tuo lengviau formuoti teisingus mie
go įpročius.

Pirmaisiais mėnesiais kūdikis miega 
daug kartų per dieną, dažniausiai kas 
kiekvieną maitinimą. Augant būdravimo 
laikas ilgėja. 612 mėnesių vaikas miega 
apie 11 valandų naktį ir 2 kartus dienos 
metu (vidutiniškai po 1,5 val.). Antraisiais 
gyvenimo metais vidutiniškai reikia išmie

goti 1313,5 valandų kasdien. Kai ateina 
laikas dienos metu miegoti rečiau, vaikas 
pats tai parodo savo elgesiu. Pusantrų ar 
dviejų metų vaikas dažniausiai per dieną 
miega jau tik vieną kartą.

Augdamas vaikas pats išmoksta kon
troliuoti savo miegą. Šiuo laikotarpiu 
svarbu išlaikyti aiškias miego režimo tai
sykles. Tikslinga vengti įpročių, kuriuos 
vėliau bus sunku pakeisti: miegojimo kar
tu su tėvais, užmigimo valgant, geriant iš 
buteliuko ar ne savo lovelėje, bet žiūrint 
televizorių, ant mamos rankų ir pan. 

Naudinga kurti tam tikrus užmigimo 
ritualus, kurie padėtų vaikui nusiraminti, 
pereiti į ramybės būseną ir užmigti pa
čiam. Tam tiktų šilta vonia, rami pasaka ar 
žaidimas, mylimas žaisliukas ir pan.

Miego sutrikimai 	
esant raidos sutrikimams 

Miego sutrikimus dažnai sąlygoja che
minių medžiagų disbalansas smagenyse. 
Gali pasitaikyti viso organizmo cirkadinių 
funkcijų pakitimų (temperatūros, valgy
mo, ramybės), susiformuoti nereguliarus, 
ne 24 valandų miego ir būdravimo ritmas, 
kuris dažniau pasitaiko esant žymiam 
regos sutrikimui ar aklumui. Neretai su
trumpėja miego trukmė, dažnai pabunda
ma, miegas tampa nereguliarus, padidėja 
jautrumas įvairiems miegą išblaškantiems 
dirgikliams. Sensorinės (jutiminės) integ
racijos sutrikimas, gana dažnai lydintis 
raidos sutrikimus, turi neigiamos įtakos 
vaiko gebėjimui nusiraminti, užmigti, mo
duliuoti dirgiklius.

Kaip įveikti 	
miego sutrikimus?

Šie sutrikimai būna ilgalaikiai ir todėl 
juos nelengva koreguoti. Rekomenduoja
ma pradėti nuo miego režimo sureguliavi
mo formuojant priimtinus šeimai vakaro 
ritualus. Pastebėta, kad teigiamai miegą 
veikia sensorinė stimuliacija. Kiekvieną 

Miego sutrikimai ir negalia
Pati negalia, kaip būsena, savaime negali suprastinti ar pagerinti indi
vido gyvenimo kokybės. Ir sveikų, ir neįgalių žmonių gyvenimo kokybę 
sudaro vienodi komponentai. Tačiau šių komponentų santykis priklau
so nuo kiekvieno žmogaus ypatumų. Pažiūrėkime, kas lemia vaiko 
miegą ir kaip elgtis tėvams, kad šis svarbus gyvenimo kokybės kompo
nentas prisidėtų prie geresnės vaiko savijautos. 
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Keistas dalykas tas smėlis. Sausas 
byra tarp pirštų ir negali nulaikyti jo sau
joje. O sušlapęs tampa puikia statybine 
medžiaga, iš kurios galima statyti pilis, 
požeminius garažus. Ne veltui vaikai, su
sibūrę smėlio dėžėse, taip smagiai leidžia 
laiką. Ką ten vaikai… Štai Vokietijoje įkur
ta pirmoji šalyje „Smėlio dėžių akademi
ja“, kurioje verslininkai kartu statydami 
smėlio pilis mokosi, kaip bendrauti ieš
kant bendrų sprendimų, kelti kolektyvo 
dvasią ir skatinti kūrybiškumą.

Dienos centre „Šviesa“ mes irgi turi
me smėlio dėžę. Kiekvieną dieną prie jos 

susitinku su vis kitais labai sunkią nega
lią turinčiais jaunuoliais. Susitinkame ir 
mokomės pažinti vieni kitus. Jie mokosi 
suprasti mane, o aš – juos. Bendraujame 
kūno kalba. Ši kalba, kaip ir smėlis, pri
einama visiems. Atviras žvilgsnis, šviesa 
akyse, šypsena, rankos spūstelėjimas, 
apsikeitimas priemonėmis, garsas, kuris 
reiškia daugybę dalykų.

Nors man niekada nepritrūksta žo
džių, žinau, kad dažnai jie nė nereika
lingi. Svarbu tik tai, kaip juos ištarsi. 
Kai užsimezga draugystė be žodžių 
ir komandų, gimsta mažas stebuklas. 
Vaikinas, kuris visada kalbėjo padri
ka kalba, žiūri man į akis ir klausia: 
„Kaip gyveni?“.

„O kuo čia dėtas smėlis?“ – paklausi
te. O gi tuo, kad smėlio dėžė – tai tokia 
vieta, kur viskas priklauso nuo veikian
čiojo, kur jam suteikiama visiška veik

los laisvė. Smėlis, molis – tai tokios me
džiagos, kurių neįmanoma sugadinti. 
Kiekvienas, ilgiau užtrukęs prie smėlio 
dėžės, atranda, kad čia galima veikti ne
varžomai. Ant smėlio galima palikti savo 
pėdsakus, galima jį pilstyti, iš jo statyti, 
ant jo piešti, jame paslėpti nereikalingus 
daiktus. Supykus galima viską sugriauti 
ir pradėti iš pradžių arba be galo tobulin
ti statomą pilį, kol ateina ramybė ir susi
taikymas. Veikdamas smėlio dėžėje kiek
vienas gali pasijusti savarankišku kūrėju, 
o tai teikia pasitikėjimo savo jėgomis.

Laikas, kaip ir smėlis, greitas prabėg
ti, ir ateina metas atsisveikinti. Išeida
mi jaunuoliai išsineša ne tik teigiamas 
emocijas, gerą nuotaiką, bet ir patirtį –  
„AŠ GALIU“.

Angelė Paulėkaitė
Dienos centro „Šviesa“ soc. darbuotoja

sensorinės stimuliacijos būdą reikėtų išmė
ginti palaipsniui. Sekdami vaiko atsakus 
galėsime suprasti, kas jam tinkamiausia. 
Raminamąjį poveikį turi lėti judesiai, rit
miškas svyravimas, stiprus ilgesnis spau
dimas ar stipraus spaudimo masažas. 
Esant sunkaus laipsnio miego sutrikimui 
gali prireikti medikamentinio gydymo. 

Esant cerebriniam paralyžiui miego 
kokybę įtakoja neurologinis sutrikimas, 
trukdantis pakeisti kūno padėtį, sukelian
tis skausmus. Be to, iki 60 proc. atvejų pasi
taiko gastroezofaginis (skrandžio ir stem
plės) refliuksas (grįžtamasis tekėjimas).

Refliuksas pasireiškia miego metu ir 
sukelia tokius simptomus kaip rėmens 
graužimas ir/ar rūgštus skonis burnoje, to
dėl vaikas gali verkti, pasitaiko ir kūno įsi
tempimo epizodų. Šis sutrikimas nustato
mas atliekant specialų tyrimą ir gydomas 
medikamentais. Be to, refliuksą gali lydėti 
ir miego apnėja.

Miego apnėja
Miego apnėja – tai kvėpavimo su

trikimas miego metu. Paprastai ji yra 
tapatinama su garsiu knarkimu. Miego 
apnėją sudaro miego laiko intervalai, 
per kuriuos nustojama kvėpuoti. Žmo
nės, turintys miego apnėją, miego metu 
gauna nepakankamai deguonies. Kitaip 
tariant, kvėpavimo takai užblokuojami 
keliose vietose. Viršutiniai kvėpavimo 
takai užblokuojami dėl perteklinio audi

nio, didelių tonzilių ar liežuvio ir dažnai 
dėl kvėpavimo takų raumenų atsipalaida
vimo bei užkritimo miego metu. Kita už
blokavimo vieta gali būti nosies kanalai. 
Miego apnėją gali sąlygoti ir žandikaulio 
bei kvėpavimo takų struktūros. Simpto
mai gali pasireikšti švelnia, vidutiniška ir 
sunkia forma.

Yra du pagrindiniai miego apnėjos 
tipai:

Obstrukcinė miego apnėja. Pasitaiko 
dažniausiai ir yra susijusi su kvėpavimo 
takų užblokavimu miego metu. Pastebi
mos kvėpavimo pauzės (nuo 10 iki 60 
sek.) tarp garsaus knarkimo. Esant cereb
riniam paralyžiui obstrukcinę miego ap
nėją gali sukelti šie veiksniai: raumenų 
tonuso ir padėties sutrikimas, padidintas 
seilėtekis, padidinta burnos sekrecija, 
rijimo sutrikimas, adenoidų ar tonzilių 
hipertrofija bei žandikaulio, gomurio ar 
veido deformacijos. Net 45 proc. vaikų, 
turinčių Dauno sindromą, pasitaiko obst
rukcinė miego apnėja dėl siaurų nosies 
ar ryklės takų, žemo raumenų tonuso ir 
tonzilių ar adenoidų padidėjimo. Jei orga
nizmas nepakankamai aprūpinamas de
guonimi, sutrinka vaiko miegas, gali atsi
rasti elgesio ir dėmesingumo problemų, 
padidėti kraujospūdis plaučiuose (tiems, 
kurie turi širdies ydą).

Centrinė miego apnėja. Sukelia iš 
smegenų siunčiamas signalas nustoti 
kvėpuoti. Turintis obstrukcinę ir centrinę 

miego apnėją žmogus prabunda iš miego 
gaudydamas orą, kartais net šimtus kartų 
per naktį. 

Kaip gydoma 	
miego apnėja?

Švelni miego apnėjos forma įveikiama 
keičiant įpročius. Paprastai rekomenduoja
ma miegoti ant šono. Yra sukurta laisvus 
kvėpavimo takus padedančių palaikyti 
burnos įtaisų, kurie gali sumažinti knar
kimą trim skirtingais būdais. Vieni įtaisai 
patraukia žandikaulį į priekį, kiti pakelia 
minkštąjį gomurį, treti prilaiko liežuvį 
(kad neužkristų atgal ir neblokuotų kvė
pavimo). Miego apnėja yra progresuojan
tis susirgimas (sunkėja su amžiumi), kurį 
nelengva įveikti. Sunki miego apnėja gy
doma nuolatinio oro spaudimo aparatu 
(CPAP). Kartais būtinas net chirurginis 
gydymas: adenoidų ar tonzilių šalinimas, 
liežuvio, liežuvėlio, gomurio ar gomurio 
lankų plastika.

Daugelis vaiko miego problemų anks
čiau ar vėliau išsisprandžia savaime. Ta
čiau kartais tėvai dėl jų jaučiasi prislėgti 
ir išsekę, nebežino ką daryti. Tokiais atve
jais reikėtų drąsiai kreiptis kvalifikuotos 
profesionalų pagalbos. 

Parengė VUVL  
Vaiko raidos centro vaikų neurologė  

Rūta Samaitienė

Susitikimai prie smėlio dėžės
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Neįgaliųjų atstovavimo sau programa: 

TeksTas neįgaliesiemsMokymai stovykloje
Šių metų liepos 1122 dienomis pirmąjį kartą Lietuvoje psi

chosocialinės reabilitacijos stovykloje buvo surengti mokymai 
proto negalios žmonėms. Vienas šių mokymo tikslų buvo paro
dyti neįgaliesiems, kad jie gali patys spręsti ir kalbėti savo vardu. 
Dalį mokymų vedė lektoriai iš giminingos Škotijos organizacijos 
ENABLE patariamojo komiteto: Lena Gillies (koordinatorė), An
drew Doyle‘as (pirmininkas) ir jo asistentas Jackas Colletas. Jie 
supažindino mūsų neįgaliuosius su atstovavimo sau judėjimu 
Škotijoje.

Pirmuosiuose mokymuose dalyvavo 18 neįgaliųjų iš įvairių 
Lietuvos kampelių: Lazdijų, Jurbarko, Mažeikių, Panevėžio, Tel
šių, Šiaulių, Radviliškio, Kazlų rūdos, Vilniaus ir Klaipėdos. Be
veik visi neįgalieji turėjo po savo asistentą, kurio vaidmuo buvo 
padėti neįgaliajam suprasti pateikiamą informaciją, atlikti užduo
tis mokymų metu ir namų darbus.

Per mokymus daug kalbėjome apie tai, kas yra atstovavimas 
sau; kokios yra mūsų, kaip žmonių, teisės; ką neįgalieji norėtų 
pakeisti; su kokiomis problemomis jie susiduria savo gyvenime. 
Mokėmės bendrauti vieni su kitais, išgirsti vieni kitus ir pan.

Škotijos patirtis
Škotijoje neįgaliųjų atstovavimo sau judėjimas prasidėjo 

prieš 50 metų. Per tą laiką žmonės, turintys intelekto sutrikimų, 
pasiekė tikrai nemažai: daugelis jų turi darbus, mokosi koledžuo
se, savarankiškai gyvena savo būstuose. Be to, Škotijoje neįgalie
ji yra įtraukiami į juos liečiančių politinių sprendimų priėmimo 
procesą. Pavyzdžiui, Andrew Doyle‘as kartu su kitų neįgaliųjų 
organizacijų atstovais dalyvauja susitikimuose su politikais. Be 
abejo, nėra namų be dūmų. Ir Škotijoje neįgalieji vis dar susiduria 
su sunkumais, pasitaiko jų teisių pažeidimų. Bet žinodami savo 
teises jie žino ir tai, kad gali reikalauti teisingumo iš valstybės, 
darbdavių bei visuomenės. Tai leidžia jiems labiau pasitikėti savi
mi ir jaustis saugesniems visuomenėje.

Asistentai
Žinoma, proto negalios žmonės Škotijoje būtų sunkiai pasie

kę pokyčių savo gyvenime, jei jiems nebūtų padėję aplinkiniai ir 
juos vienijančios organizacijos. Neįgalieji paprastai turi savo asis
tentus, teisingiau pagalbininkus (angl. – supporter), kurie padeda 
jiems būti kuo savarankiškesniems, suprasti informaciją ir tiesiog 
bendrauja su jais kasdienėse situacijose. Į klausimą, kas gali būti 
asistentu, atsakytume labai paprastai: bet kas. Svarbiausia, kad 
tai būtų žmogus, kuriuo neįgalusis pasitikėtų ir su kuriuo jaustų
si pakankamai saugus, kad galėtų išreikšti save. 

Škotijoje didžioji dalis asistentų yra savanoriai, tik labai ne
daugelis gauna už šią veiklą atlygį. Pavyzdžiui, Andrew asisten
tas Jackas yra pensininkas. Anksčiau jis dirbo inžinieriumi atomi
nėje elektrinėje ir neturėjo nieko bendra su socialine sfera. Taigi 
asistentu gali būti neįgaliojo kaimynas, dienos centro socialinis 
darbuotojas, draudimo bendrovės brokeris, pardavėjas ar direk
torius. Žodžiu, bet kokios profesijos geros valios žmogus, kuriam 
rūpi ugdyti neįgaliojo socialinio gyvenimo įgūdžius ir stiprinti 
visuomeniškumą.

Vasaros stovykloje pirmą kartą 
vyko mokymai neįgaliesiems.

mokymų tema buvo  
aTsTOVaVimas saU.

mokymus vedė svečiai iš Škotijos.
Škotams padėjo „Vilties“ bendrijos 
atstovai. 

mokymuose dalyvavo 18 neįgalių 
jaunuolių iš visos lietuvos. 
Jiems padėjo 15 asistentų.
neįgalieji ir jų asistentai atvyko iš 
Jurbarko, Šiaulių, klaipėdos,  
Telšių, Panevėžio, kazlų Rūdos, 
mažeikių, Vilniaus, lazdijų.

neįgalūs žmonės mokėsi  
atstovauti sau. 
Pirma – suprasti savo norus. 
Antra – pasakyti apie savo norus  
kitiems. 
Trečia – išklausyti kitus. 
Ketvirta – pasirinkti sau ir kitiems 
priimtinus sprendimus.

Škotijos neįgalieji pradėjo mokytis 
atstovauti sau prieš 50 metų.
Todėl šiandien daugelis neįgalių 
žmonių Škotijoje turi darbą  
ir gyvena savarankiškai.
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TeksTas neįgaliesiems
Lietuvoje vykdytos atstovavimo sau programos dalyvių 

asistentai daugiausia buvo įstaigų, kurias lanko neįgalieji, dar
buotojai, nors pasitaikė ir išimčių. Tai savaime suprantama, nes 
Lietuvoje savanorių veikla dar silpna, o neįgalieji paprastai lan
ko dienos užimtumo ar ugdymo centrus. Problema ta, kad esa
me įpratę rūpintis neįgaliaisiais kur tik reikia ir nereikia. Ir save 
kartais pagaunu galvojant: „Aš geriau žinau, ko tau reikia“. Bet 
neįgaliųjų atstovavimas sau ir remiasi tuo, kad jie patys paprašo 
mūsų pagalbos tuomet, kai jiems jos reikia. Nemaža jų dalis gali 
patys daug kuo pasirūpinti savo kasdieniame gyvenime. Jie net
gi turi savo nuomonę tam tikrais klausimais, kuri nebūtinai turi 
sutapti su mūsų. Mums sunku tai priimti ir mes nusijuokiame, 
tarsi norėtume pasakyti neįgaliajam: „Na, ir nusišnekėjai“... Taip 
yra todėl, kad mes nenorime pripažinti, jog neįgalusis irgi mąsto, 
gal daug paprasčiau, bet vis dėlto mąsto. Taigi peršasi išvada: 
mums – direktoriams, socialiniams darbuotojams, programų ko
ordinatoriams, potencialiems asistentams ir t.t. – irgi reikia moky
tis. Mokytis bendrauti su proto negalios žmogumi, išgirsti, ką jis 
kalba, ką mąsto, uždavinėti jam klausimus, leisti būti atsakingam 
už save ir savo nuomonę. Mūsų mokytojas šiuo atveju turėtų būti 
pats neįgalusis. 

Pabaigai
Vasaros stovykloje vykę mokymai buvo pirmasis žingsnis pa

dedant proto negalios žmonėms tapti savarankiškesniais. Lietuvo
je atstovavimo sau judėjimas jau yra prasidėjęs, tiesiog mes dar jo 
taip nevadinam. Galbūt atėjo laikas minėtą procesą susisteminti 
ir numatyti prioritetus. Būtina kelti neįgaliųjų sąmoningumo lygį 
ir sugebėjimą patiems priimti sprendimus ir už juos atsakyti. Tai 
nėra labai paprasta, nes tenka pripažinti, kad nemaža dalis žmo
nių, dirbanti proto negalios žmonių integracijos ir teisių gynimo 
srityje, netiki šia vizija. Daugelis dalykų mums šiandien atrodo 
sunkiai įgyvendinami, ir tai yra dėsninga. Taip dažniausiai ir bū
na pradėjus kažką nauja, kas dar netelpa į mūsų mąstymo rėmus. 
Tačiau neįgaliųjų aktyvumas reikalaujant sau lygių teisių ir yra ta 
varomoji jėga, kuri turėtų mus įtikinti, kad ne mes sprendžiame, 
ko reikia neįgaliesiems.

Kristina Vrubliauskaitė
Projektų vadybininkė  

Škotijoje neįgalių žmonių  
organizacijų atstovai susitinka su 
politikais.
Škotijoje neįgalieji padeda  
politikams priimti sprendimus.
sprendimai turi būti palankūs  
neįgaliesiems.

neįgaliems žmonėms padeda  
asistentai.

lietuvoje asistentais dažniausiai  
būna ugdymo įstaigų darbuotojai.

asistentu gali būti kiekvienas  
geras, pasitikėjimo vertas žmogus.
asistentai padeda suprasti  
informaciją, bendrauti ir siekti  
savarankiškumo.

asistentai turi padėti, kai patys  
neįgalūs žmonės kreipiasi pagalbos.
asistentai neturi primesti  
neįgaliems žmonėms savo pagalbos  
ir nuomonės.

neįgalūs žmonės gali turėti  
savo nuomonę.

neįgaliųjų žmonių nuomonė  
nebūtinai turi sutapti su aplinkinių  
nuomone.

pasiekimai ir problemos
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TeksTas neįgaliesiems

Asistentų mintys apie mokymus

Esu labai patenkinta, kad galėjau dalyvauti atstovavimo sau 
mokymuose. Įdomu buvo sužinoti, kaip neįgaliesiems padeda
ma Škotijoje. Saulius, kurio asistentė buvau, liko patenkintas mo
kymais, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, išmoko bendrauti ne 
tik su draugais, bet ir su socialinėmis darbuotojomis, dalyvavo 
visuose renginiuose, buvo aktyvus, susirado draugų.

Jis pageidautų, kad tokie mokymai būtų tęsiami ir kad juose 
galėtų dalyvauti daugiau neįgaliųjų. Mokymai galėtų būti trum
pesni, nes neįgalieji greitai pavargsta. 

Iki kitų susitikimų,
Dalė Oniūnienė

Tokio pobūdžio mokymuose dalyvavome pirmą kartą. Va
žiuodamos nežinojome, ko tikėtis, ir nė negalvojome, kad sutiksi
me tiek daug skirtingo amžiaus žmonių.

Manome, kad atstovavimo sau programa buvo naudinga ne 
tik neįgaliesiems, bet ir asistentams. Susipažinome su naujais 
įdomiais žmonėmis. Mūsų nuomone, užsiėmimuose per daug 
dėmesio buvo skiriama TEISĖMS, nes mokymų dalyviai ir taip 
labai gerai jas žino. O štai PAREIGOS ir ATSAKOMYBĖS nebuvo 
pakankamai akcentuotos. 

Pastebėjome, kad kai kuriems neįgaliesiems šie mokymai bu
vo naudingi: jie tapo drąsesni, išmoko ne tik reikšti savo nuomo
nę, bet ir išklausyti kitų. Tikimės sulaukti šios programos tęsinio 
ir labai norėtume jame dalyvauti.

Erika, Ineta ir Audinga

Atstovavimo sau programa likau patenkinta. Tik norėjosi iš
girsti daugiau informacijos iš lektorių. Mano nuomone, pirmoji 
savaitė mokymų dalyviams buvo per sunki. Siūlyčiau, kad dau
giau užduočių būtų pateikiama žaidimo forma. Tai leistų grei
čiau įsisavinti informaciją. Trūko ekskursijų laisvu nuo mokymų 
metu, ypač savaitgalį. Be to, norėjosi gauti kvalifikacijos kėlimo 
pažymėjimą, kuris praverstų profesiniam tobulėjimui.

Jolanta Matutytė

asistentams svarbu suprasti  
neįgalių žmonių norus.

asistentai gali užduoti neįgaliems 
žmonėms klausimų.

neįgalių žmonių atsakymai padės 
asistentams veikti neįgaliųjų labui.

asistentų pasitikėjimas ir pagarba  
suteiks neįgaliems žmonėms  
pasitikėjimo.

atstovavimas sau yra dar naujas  
dalykas lietuvoje.

naujovės dažnai susiduria  
su sunkumais.

ne visi tiki, kad neįgalūs žmonės  
sugebės atstovauti sau.

Bet neįgalūs žmonės jau įrodė,  
kiek daug gali.

aktyviai siekdami savo teisių  
neįgalūs žmonės taps stipresni.
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labai svarbios yra ir pareigos.
svarbu savo pareigas žinoti  
ir būtinai jas vykdyti.

gerai atlikdami savo pareigas  
neįgalūs žmonės pelnys kitų  
pasitikėjimą ir meilę.

Visiems labai patiko mokytis  
atstovauti sau.

asistentai  norėjo plačiau kalbėti 
apie pareigas.

neįgalieji ir asistentai tikisi ir kitais 
metai tęsti mokslus.

TeksTas neįgaliesiems
Mokymų dalyvės iš „Vilties namų“ pensionato  
Reda Žiemaitė ir Natalija Bernik (asistentė Jūratė 
Galvonaitė) atsako į klausimus apie tai, ką suprato 
ir ko išmoko.

Ką reiškia atstovauti sau?

Reda: „Atstovauti sau – tai kalbėti už save. Tai reiškia pasaky
ti žmonėms, ką tu galvoji, kaip tu jautiesi, kas tau yra svarbu. 
Taigi atstovauti sau reiškia daryti kažką dėl savęs, kad ką nors 
pakeistum.“

Natalija: „Atstovauti sau – tai kalbėti už save. Pavyzdžiui, kada 
valgyti arba miegoti, kaip rengtis, kada važiuoti į dienos centrą.“

Kokių dalykų mokėtės atstovavimo sau stovykloje?

Reda: „Teisių ir pareigų.“ 
Natalija: „Mes mokėmės, kaip gyventi savarankiškai.“

Kas labiausiai patiko mokymuose?

Reda: „Man patiko pamokos, draugai, jūra.“
Natalija: „Man labiausiai patiko bendrauti su škotais, dar piešti, 
dainuoti, žaisti, eiti pasivaikščioti.“

Kas buvo sudėtingiausia?

Reda: „Sudėtingiausia buvo mokytis.“
Natalija: „Man sunku buvo bendrauti, esu rusė.“

Ką įdomaus sužinojote apie atstovavimą sau?

Reda: „Sužinojau apie teises ir pareigas.“
Natalija: „Teisės ir pareigos „eina“ kartu.“

Ką naujo sužinojote apie savo teises ir pareigas?

Reda: „Aš sužinojau apie savo teisę gyventi ten, kur noriu, susi
tikti su kuo noriu, turėti aprūpintą gyvenimą, atsižvelgti į kito 
nuomonę, neįžeidinėti, padėti kitiems draugams ir panašiai.“

Natalija: „Sužinojau apie savo teisę išreikšti savo nuomonę, turė
ti darbą, nevėluoti į darbą, gyventi ten, kur noriu, turėti aprūpin
tą gyvenimą, neskriausti kitų, mokėti už būstą, padėti draugams 
ir neįgaliesiems, gerbti kito nuomonę, atsižvelgti į ją, išklausyti 
kitus, pasisakyti, gerbti mylimą žmogų, būti ištikima.“

Kaip galite pasinaudoti tuo, ką išmokote stovykloje?

Reda: „Aš išmokau savarankiškai gyventi.“

Natalija: „Pavyzdžiui, jei aš sutinku atlikti kokį nors darbą, aš 
turiu pareigą tą darbą padaryti iki galo. Aš stovykloje išmokau 
bendrauti su žmonėmis.“

Ar norėtumėte dalyvauti kitose atstovavimo sau stovyklose?

Reda: „Taip, norėčiau. Man patiko mokytis, kaip reikia sau  
atstovauti.“
Natalija: „Taip, noriu bendrauti ir daug ką pakeisti atstovavime 
sau. Labai norėčiau susipažinti su kitais žmonėmis ir su jais pa
bendrauti.“

Merginų atsakymus užrašė  
Virginija Paulauskytė
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Atstovavimo sau mokymų neįgalūs dalyviai patys 
parašė mums savo įspūdžius. Gal šiose laiškuose ir 
yra gramatinių klaidų, bet mintys – tikrai teisingos.
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Pradžia buvo sunki. Pavasarį, kada 
buvo pradėta kalbėti apie A.P.P.L.E kur
sus psichosocialinės reabilitacijos stovyk
loje, neatsirado nė vieno specialisto iš 
Amerikos, kuris būtų norėjęs organizuoti 
šių kursų programą. Teko patiems imtis 
atsakomybės. Buvo suburta Lietuvos mo

ir administratorė. Mini mokyklos pastatą 
atstojo nuostabus medinis „Ąžuolo“ var
du pavadintas namelis, kuriame tilpo visi 
A.P.P.L.E kursų programos dalyviai. 

Lektorių ir vadovų grupė dirbo sutarti
nai dalydamiesi atsakomybe ir padėdami 
vieni kitiems. Ypač gerą darbo aplinką už
tikrino programos administratorės Ilonos 
Laucius rūpestis ir puikūs organizaciniai 
gebėjimai.

Kursuose dalyvavę mokytojai įgijo 
patirties bendradarbiaudami su tėvais, sa
vanoriais, pačiais neįgaliais moksleiviais. 
Jiems buvo sudarytos galimybės sugretin
ti teoriją ir praktiką, ieškoti alternatyvių 
darbo metodų arba kiekvieną metodą 
pritaikyti konkretaus vaiko poreikiams. 
Kiekvienam mokytojui buvo suteikta ga
limybė pažinti skirtingų specialiųjų ugdy
mo(si) poreikių vaikus, o kursams baigian
tis jie turėjo atlikti baigiamąjį darbą, t.y. 
parengti gaires individualiai moksleivio 
programai. Rezultatai parodė, kad kursų 
klausytojai yra nusiteikę pozityviai vertin
ti neįgalaus vaiko gebėjimus ir sėkmingai 
panaudoja naujai įgytas teorines žinias 
praktikoje.

Programos eigoje A.P.P.L.E kursams 
pasirinkta tema „Bendruomenės įtaka 
specialiųjų poreikių vaikų integracijos pro
cesams“ buvo perfrazuota į aktyvinantį 
klausimą, prie kurio kaskart grįždavo vi
si dalyviai savo diskusijose: „Ar gali ben
druomenė įtakoti integracijos procesus?“. 

Baigiantis kursų programai didžioji dalis 
kursų dalyvių įgijo stipresnę motyvaciją 
siekti demokratiškesnių santykių, galinčių 
užtikrinti realius integracijos postūmius.

Dėkui Klaipėdos programos lekto
riams, puikiai talkinusiems A.P.P.L.E kur
suose. Jų teorinių paskaitų temos atitiko 
pagrindinę kursų temą bei stovyklos gyve
nimo dvasią. Specialistų iš Amerikos teori
nes paskaitas kursų dalyviai vertino labai 
gerai. Įkvėpė kursų dalyvius naujiems 
siekiams ir vienam pusdieniui iš Vilniaus 
A.P.P.L.E programos į stovyklą atvykusio 
Vito Underio paskaita apie integruotų 
moksleivių ir mokytojų patyrimą Ameri
kos mokyklose. Bendrąsias teorines pa
skaitas skaitė lektoriai Laima Mikulėnaitė, 
Dr. Jonas Ruškus ir Dana Migaliova.

Džiugu, kad kursų programos uždary
me dalyvavo A.P.P.L.E prezidentė Vaiva 
Vėbraitė ir kiti garbūs asmenys, kurie išva
žiuodami džiaugėsi visų bendrai sukurta 
šilta, nuoširdžia ir draugiška mini mokyk
lėlės atmosfera. Nuotaikos nesudrumstė 
nei smarkus lietus, nuplovęs nuo mokyk
lėlės sienų nuostabius vaikų piešinius, nei 
pašėlęs vėjas, nuplėšęs vaikų darbelius iš 
gamtinių medžiagų, kurias jie patys surin
ko pajūryje padedami savanorių. 

A.P.P.L.E programa Vilties stovyklos 
bazėje – tai sėkmingas bandymas skatin
ti mokytojus dirbti bendradarbiaujant su 
šeimomis, savanoriais ir bendruomene. 
Visi dalyviai išvyko iš Girulių įsitikinę, 
kad bendruomenė tikrai gali įtakoti integ
racijos procesus. Tikėkimės, kad ir kitą va
sarą šie kursai bus surengti ir į jų darbą 
aktyviau įsijungs švietimo specialistai iš 
Amerikos. 

Rasa Ulevičiūtė
Vilniaus vaikų ugdymo centro „Viltis“ 

spec. pedagogė

A. P. L. E kursų dalyviai neabejoja – 	
bendruomenė gali įtakoti integraciją!

kytojų ir specialistų komanda (vadovė 
Augienė Vilūnienė, lektoriai Rasa Ulevi
čiūtė, Romas Brūzga, Nerija Solaitė ir Ilo
na Laucius), kuri pradėjo rengtis kursams. 
Ši komanda buvo įsitikinusi, kad kursai 
stovykloje – puikiausia bazė mokytojų ir 
tėvų bendradarbiavimui gerinti, siekiant 
neįgalių vaikų integracijos į visuomenę. 
Be to, rengėjus paskatino Švietimo ir moks
lo ministerijos bei A.P.P.L.E prezidentės 
Vaivos Vėbraitės palaikymas. Dalyvaujant 
stovyklos administracijos atstovams buvo 
sudaryta mokymų programos struktūrinė 
schema ir tvarkaraštis. 

Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai buvo 
optimaliai pritaikyti tikslams įgyvendin
ti: kasdien lektoriai dirbdavo su vaikais, 
dalyvaujant visai kursų dalyvių grupei; 
kiekvienas kursų klausytojas tiesiogiai ben
draudavo su paskirtu vaiku, siekdamas 
perprasti ir įvertinti vaiko gebėjimus bei 
sudaryti individualios ugdymo programos 
gaires; vykdavo teorinės paskaitos, kurias 
skaitė Klaipėdos programoje dirbantys pe
dagogai iš Amerikos (dr. Katie Dunlap, dr. 
Jackas Richmanas, dr. George‘as Gottfrie
das, dr. Kinmberly StromGottfried ir Steve
nas Hayesas), po pietų bendrąsias teorines 
paskaitas skaitydavo lektoriai iš Lietuvos ir 
kviestiniai svečiai.

A.P.P.L.E. kursams buvo pasirinktas 
trumpalaikės mini mokyklos modelis. 
Šios mokyklos darbe dalyvavo 16 moks
leivių nuo 3 iki 21 metų, turinčių įvairaus 
sunkumo raidos sutrikimų; 23 tėvai ar glo
bėjai; 16 kursų klausytojų; 6 savanoriai; 3 
lektoriai iš Lietuvos, programos vadovė Iš kairės į dešinę: R. Ulevičiūtė, A. Vilūnienė, K. Vrubliauskaitė, I. Laucius

Po kelerių metų pertraukos Girulių stovykloje „Pasaka“ vėl surengti 
A.P.P.L.E. kursai, kurių tema šiuokart buvo „Bendruomenės įtaka spe
cialiųjų vaikų integracijos procesams“. Kursams pasibaigus, jų organi
zatoriai, lektoriai ir vadovai išanalizavo dalyvių atsiliepimus, tėvų ir 
savanorių nuomones bei apibendrino rezultatus.
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Atsiverti		
visuomenės klausimams

Esame girdėję apie specialias sociali
nės reabilitacijos stovyklas. Tai stovyklos, 
kuriose, atsižvelgiant į neįgalaus vaiko ir 
tėvų poreikius, parengiama speciali pro
grama, kviečiami dalyvauti savanoriai ir 
specialistai. Noriai padeda jaunimas. To
kias stovyklas ir pati esu rengusi ne vieną, 
kartais tris kartus per vasarą. O šiais metais 
su globotiniu Deividu ir savo mažuoju sū
neliu išsiruošėm į kelias šeimų stovyklas. 
Pirmoji stovykla buvo skirta mamoms, au
ginančioms vaikus iki 4 metukų (tai Straz
danėlių mokyklos stovykla), taip pat galėjo 
atvykti ir vyresni jų seserys, broliai. Dešim
tys mamų susidūrė su neįgaliu vaiku iš arti 
ir kasdien nuo ryto iki vakaro pirmą kartą. 
Iš pradžių jos paprašė stovyklos vadovės 
papasakoti apie mane ir Deividą. Po kelių 
dienų manęs atvirai klausdavo: iš kur Dei
vidas, kaip su juo elgtis, ką jis kalba, kodėl 
jis taip neaiškiai kalba, ką jis gali ir ko ne
gali. Kadangi nuo pirmų dienų buvau už
siėmusi visai kitais dalykais, nepastebėjau 
pirmųjų mamų reakcijų. Vėliau pagalvo
jau, kaip reaguotų į tai mamos, turinčios 
neįgalių vaikų? Prisimenu, kai į šių mamų 
grupę pasiūliau ateiti vienai mamai su ne
įgaliu berniuku. Po susitikimo mama guo
dėsi, kad juto aplinkinių mamų tiriančius 
žvilgsnius ir tai ją trikdė. Daugiau į grupę 
ji nebeatėjo. Mamos, turinčios patirties, tur
būt pasakytų, kad reikia laiko apsiprasti su 
aplinkinių reakcija. Natūralu, kad žmonės 
domisi, tačiau jiems reikia įveikti ilgą paži
nimo kelią.

„Prisijaukinti“ aplinką
Žmonėms labai trūksta bendravimo 

patirties su neįgaliaisiais, kadangi jie vis 
dar slepiami arba slepiasi patys. Dažnai 
dėl nuovargio ir troškimo ramiai atosto
gauti savo noru atsisakome aktyvaus po
ilsio. Savo kaimyną, sergantį cerebriniu 
paralyžiumi, nuolat kviečiu į kokį nors 
renginį, nors sekmadieniais į bažnyčią ve
žimėliu atvažiuoti. Tačiau jo mama baimi
nasi naujos aplinkos, smalsių žvilgsnių. O 

tu „prisijaukink“ tą aplinką! Po Popiežiaus 
laidotuvių vis sakydavau: Popiežius buvo 
ištikimas savo misijai iki galo – su visu aki
vaizdžiu savo neįgalumu ėjo į žmones ir 
nesislapstė, išdrįso rodyti savo negalią tar
si dar kartą primindamas, kad kiekvieną 
gyvybę reikia branginti.

Galimybė priimti kitokį
Stovykloje mamos pamažu pradėjo 

bendrauti su manimi ir atvirai klausinėti 
apie Deividą. Jos domėjosi, kas yra Dauno 
sindromas, kodėl Deividas nekalba, ko
dėl ir kada jį paliko tėvai, kokią mokyklą 
berniukas lanko, kas bus, kai jis mokyk
lą baigs, kokia jo ateitis ir pan. Daugybė 
klausimų, apie kuriuos net nepagalvojau 
ir nenutuokiau. Nemaniau, kad dar yra 
žmonių, kurie tokių dalykų nežino. Juk 
mums, besisukantiems savame rate, seniai 
viskas aišku. Kiek vėliau ateidavo mamos 
ir sakydavo, kad Deividas visai neagresy
vus, labai geras ir švelnus, kartais juokin
gas. Jis toks kaip ir kiti. Mažieji vaikai net 
neįvardija neįgalumo, jie to nesupranta. 
Deividas jiems toks pats vaikas kaip ir ki
ti, tik mažiau ir neaiškiai kalba. Mūsų vai
kai labai noriai bendrauja su Deividu, jis 
juos pralinksmina ir labai švelniai elgiasi 
su mažyliais ir pan.

Prisimenu labai linksmą vienos mer
gaitės klausimą: „Mamyte, Deividas tur
būt kalba angliškai, nes aš kartais visiškai 
nesuprantu.“ Per paskutinį tėvelių pasisė
dėjimą vakare aš padėkojau visiems, kad 
mus su abiem vaikais visi priėmė tokius, 
kokie esame. 

Tėvai formuoja vaikų požiūrį
Gal tikrai reiktų išdrįsti važiuoti ne į 

specializuotas, bet į normalias stovyklas. 
Pamažu, mažais žingsneliais, geriausia 
pradėti nuo šeimų stovyklų, nes vaikų 
požiūris labai priklauso nuo to, ką kalba 
tėvai. Tėvai yra ir požiūrio į neįgalų asme
nį formuotojai. Stovyklos metu tiek daug 
meilės ir švelnumo neparodė vienas kitam 
broliai ir seserys, kiek mano mažasis sūne
lis ir Deividas. Jie džiaugdavosi vienas 
kitą matydami, švelniai apsikabinę išreikš
davo savo draugystę. Didysis rūpindavo
si mažuoju ir mėgdavo išdidžiai pareikšti 
„mano brolis“. Kažkur yra ir jo tikrasis 
brolis, kažkur gyvena ir jo tikrieji tėvai, 
ketvirtąjį kūdikio gimimo mėnesį atsisa
kę šios dovanos. Neteisiame jų, o tik su 
didžiausiu švelnumu mėginame suprasti, 
kaip nelengva jiems buvo, gal kartais ne
lengva ir dabar.

Galime dalytis
Vienoje šv. Pranciškaus draugų sto

vykloje, kuri kasmet vyksta Pakutuvėnuo
se, susitikome su nepaprasta šeima: tėtis 

paralyžiuotas, du paaugliai vaikai, trejų 
metų mergytė, turinti Dauno sindromą, ir 
smulkutė, energinga, nuolat besišypsanti 
mama, visą naštą nešanti ant savo pečių. 
Nedrąsiai artėjome vieni prie kitų, nes ju
tome, kad mūsų šeimose augantys kitokie 
vaikai mus labai vienija. Iš pradžių susiti
kę šypsodavomės vieni kitiems. Paskui 
užkalbinau tėtį, kuris dėl savo mažosios 
dukrelės iki šiol jautė kaltę. Negalėjau su 
tuo sutikti. 

Paskui prakalbinau mamą. Kai ji suži
nojo, jog Deividą mes pasiėmėme iš vaikų 
namų, mūsų pokalbis nutrūko. Kitą dieną 
priėjusi pasakė, kad ši žinia ją visiškai su
trikdė. Apie tai kalbėjo su vyru ir keliomis 
draugų šeimomis, kurios nuolat kartu at
vyksta į šią stovyklą. Greitai mes tapome 
labai artimi, dalijomės savo patirtimis. 
Jutau, kiek daug drąsos ir pasitikėjimo 
įgyja abu tėvai. Netrukus ir mano vyras 
ėmė bendrauti su mergytės tėčiu. Vyriški 
pokalbiai visada stipresni ir įtaigesni, juo 
labiau žinant, kiek daug švelnumo neįga
liems žmonėms skiria mano vyras. 

Mes ieškojome stipriųjų ir gerųjų pu
sių: nors tėtis dėl negalios nebegali dirbti, 
jis visada namie ir gali prižiūrėti mažylę. 
Mama, turėdama muzikinį išsilavinimą, 
dėl mažylės įkūrė kūdikių ir ikimokykli
nukų muzikinio lavinimo mokyklėlę. Šis 
užsiėmimas jai padeda išlaikyti šeimą. Bet 
savo mažylės į šią mokyklą ji nedrįsta ves
ti, nes mergytės negalia ir visuomenės po
žiūris į tai ją varžo. Įsivaizduokite, štai čia 
aš galėjau pasakoti apie savo gerą patirtį iš 
Strazdanėlių stovyklos, apie kurią rašiau 
šio straipsnio pradžioje. Šioje stovykloje 
ir kitose Deividu rūpintis reikėjo mažiau
siai. Jis greitai perprato stovyklos progra
mą, susirado draugų, su visais maloniai 
sveikindavosi, kalbindavo, kardavosi ant 
kelių, prajuokindavo ir šiaip prilinksmin
davo. Reikėdavo ar nereikėdavo puldavo 
į pagalbą, aktyviai dalyvaudavo visuose 
renginiuose ir viskas jam buvo įdomu. Ši
tas berniuko atvirumas ir visų aplinkinių 
šiltas priėmimas padrąsino mūsų naujus 
draugus. Stovyklos pabaigoje mačiau, 
kaip išsiveržę iš uždaro savo šeimų rato 
jie pradėjo valgyti su visais stovyklauto
jais, leisdavo ir mergytei, ir aplinkiniams 
bendrauti. Buvo kuo pasidžiaugti: niekas 
mergytės neatstūmė, visi noriai ieškojo su 
ja kontakto, buvo švelnūs ir atidūs, nes bu
vo įgiję patirties su mūsų padūkėliu.

Iš tikrųjų geri pavyzdžiai mus padrą
sina. Labiau veriamės ir dalijamės tuo, ką 
turime, kuo gyvename, ką galvojame.

Štai tokia turtinga vasaros patirtimi 
paprasčiausiose stovyklose ir norėjau 
pasidalyti. 

Inesa Vaitkūnaitė

Reikia ir kitokių stovyklų

Inesos Deividas ir mažasis Kazimieras
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Gerbiami žurnalo skaitytojai. 
Dėkojame visiems, parašiusiems 
mums apie vasaros įspūdžius, 
apie jausmus, lydėjusius įvairiose 
kelionėse ir susitikimuose, apie 
nuveiktus darbus. Tokių laiškų 
buvo labai daug. Dar kartą ačiū.

Dėkojame savo korespondentams: 
Danutai Gorodiščevai, Daivai 
Riliškytei, Vidai Gudeikienei, 
Stasei Giedrienei ir Vilijai 
Ramanauskienei.  
Be to, psichocialinės reabilitacijos 
stovyklos dalyviams:  
Alecijai Vyturienei, Vidai 
Gudienei, Aldonai Kureišienei ir 
Laimai Biržietienei. Atsiprašome, 
kad Jūsų rašiniai nepasirodys 
šiame žurnalo numeryje. Tačiau 
pažadame, kad kitame numeryje, 
kurio sulauksime, kai už lango 
siaus pūgos ir spaus šaltis, 
prisiminsime vasaros akimirkas ir 
atspausdinsime Jūsų mintis.

Žurnalo rengėjai

Kaip sprendžiama problema, 
kuri atsirado priėmus naująjį 
Lietuvos Respublikos Valstybinių 
šalpos išmokų įstatymą ir jį palygi
nus su Lietuvos Respublikos Darbo 
kodeksu? 

Naujasis Lietuvos Respublikos Valsty
binių šalpos išmokų įstatymas įsigalio
jo nuo 2005 m. liepos 1 d. Be to, nuo tos 
pačios dienos pradėjo veikti ir Lietuvos 
Respublikos Neįgaliųjų socialinės integ
racijos įstatymo naujoji redakcija. Pagal 
šiuos įstatymus, neįgaliems asmenims iki 
18 metų yra nustatomas trijų lygių neįga
lumas: sunkus, vidutinis ir lengvas. Vado
vaujantis minėtais įstatymais, neįgaliu vai
ku yra laikomas asmuo iki 18 metų. Todėl 
iš karto kyla klausimas, o kaip bus su da
bartinio Lietuvos Respublikos Darbo ko
dekso nuostatomis, kuriose irgi kalbama 
apie neįgalų vaiką. 

Pagal senąjį LR Darbo kodeksą, neį
galiu vaiku buvo laikomas asmuo iki 16 
metų. Tačiau 2005 m. birželio 30 d. buvo 

priimtas Lietuvos Respublikos Darbo 
kodekso 61, 92, 127, 129, 133, 135, 136, 146, 
150, 154, 155, 161, 162, 166, 169, 170, 184, 
212, 214, 220, 273 ir 279 straipsnių pakei
timo įstatymas Nr. X294, kuriame buvo 
pradėta vartoti terminus: „neįgalumas“ 
ir „neįgalieji“. O vietoje senų nuostatų, 
kai neįgaliu vaiku buvo laikomas asmuo 
iki 16 metų, įsigaliojo pakeitimai, numa
tantys, kad nuo šiol neįgaliu vaiku laiko
mas asmuo iki 18 metų.

Kokios globėjo teisės ir parei
gos išlieka globotinio atžvilgiu, 
jei pastarasis perduodamas 
visiškon valstybės priežiūron 
(apgyvendinamas globos įstaigoje, 
kuri organizuoja ir užtikrina šio 
asmens visapusišką priežiūrą bei 
užimtumą)?

Globėjas gali atostogų metų ir per išei
gines dienas pasiimti ir prižiūrėti globotinį. 
Pagal 2005 m. liepos 1 d. Lietuvos Respub

Teisininkas pataria
likos Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, 
už namuose praleistas dienas neįgaliam 
asmeniui mokamos slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensa
cijos (jeigu jos jam priklauso). Tuo tarpu 
globėjas gali gauti šalpos kompensaciją, 
kai jis sukanka amžių, penkeriais metais 
mažesnį už senatvės pensijos amžių. Be to, 
globėjui gali būti mokama šalpos pensija 
už invalido slaugą namuose, paskirta iki 
2004 m. balandžio 1 d. Šią pensiją globėjas 
gaus tik tuo atveju, jeigu globotiniui nėra 
paskirta slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinė kompensacija. 

Lietuvos Respublikos Civiliniame 
kodekse yra numatyta, kad globėją skiria 
teismas. Globėjas privalo naudoti neveiks
naus asmens turtą išimtinai jo interesais. 
Jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar 
kitokiu būdu perleisti globotinio nekil
nojamąjį turtą, visais atvejais yra reikalin
gas išankstinis teismo leidimas. Tas pats 
reikalavimas galioja ir sandoriams, kurių 
suma yra didesnė nei 5000 litų. 

Margiris Karvelis
Bendrijos teisininkas

„Girdėkit sava širdim kiekvieno skausmą – 
Jie Jūsų girdės...

Matykit sava širdim kiekvieno džiaugsmą – 
Jie Jūsų matys...

Mylėkit kitus save užmiršę,
Ir jie Jus mylės...

Tikėkit kitais kaip savo žingsniais,
Ir jie Jumis tikės…“

S v e i k i n a m e  b e n d r i j a s

„Mažeikių viltis“ 	
ir  „Šiaulių viltis“

su jų veiklos 

15 mečiu.

Juristo pagalba



Pažintinės veiklos etapai 	
ir raidos fazės

Teikiant specialiąją pedagoginę pagal
bą priešmokykliniame amžiuje siekiama 
dvejopų tikslų:
•	 sutrikusių funkcijų lavinimo bei turi

mų gebėjimų plėtros;
•	 socialinės adaptacijos ir veiklos ben

druomenėje įgūdžių formavimo.
Pastaraisiais metais Lietuvos moksli

ninkai įvairiais aspektais nagrinėjo vaikų 
raidos ypatumų atpažinimo ir specialiojo 
ugdymo problemas. Vis daugiau dėmesio 
skiriama ankstyvajai ir mažamečių vaikų 
reabilitacijai, vaiko, tėvų bei profesionalių 
ugdytojų sąveikai tobulinti, optimizuo
jant vaikų intelektinę ir asmenybės raidą. 
Tačiau metodinių, rekomendacinių leidi
nių ir tyrimų apie vaikų, turinčių didelių 
ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvoje 
dar nėra pakankamai. Pasigendame reko
mendacijų, kryptingų gairių, programų, 
kaip reikėtų ugdyti, kokias ugdymo pro
gramas ir metodus taikyti ikimokyklinu
kams, turintiems daugybinių sutrikimų. 
Metas išsamiau tyrinėti ir sensomotorinio 
ugdymo taikymo galimybes bei vaidmenį 
vaikams, turintiems žymią kompleksinę 
negalią.

Šveicarų psichologas J. Piaget vienas 
pirmųjų pažintinę raidą suskirstė į keturis 
pagrindinius etapus. Kaip teigia šis spe
cialistas, pirmasis – sensomotorinis eta
pas trunka nuo gimimo iki 2 metų. Šiame 
etape vaikas pažįsta pasaulį per jutimus 
ir judesius sąveikaudamas su daiktais, t.y. 
juos žiūrinėdamas, liesdamas, imdamas 
ir kramtydamas. Taip elgdamasis vaikas 
po truputį išskiria save iš aplinkos ir ieš
ko joje savistimuliacijos. 

Vaiko sensomotorinio intelekto raidą 
galima suskirstyti į tam tikras fazes: iš 
pradžių jis vadovaujasi refleksais, po to 
atsiranda pirmasis prisitaikymas prie ap
linkos, dar vėliau vaikas jau pats siekia 
pratęsti įdomius įspūdžius, kad išmoktų 

prisitaikyti ir numatyti įvykius. Kitaip 
tariant, mažylis tyrinėja pasaulį eksperi
mentuodamas ir galop proto padiktuotais 
veiksmais sukuria naujas reikšmes. Senso
rine (jutimine) patirtimi remiasi daugelio 
vaizdinių, mąstymo ir kalbos plėtotė. 

Daugelis vaikų, turinčių kompleksinę 
negalią, negeba išnaudoti sensorinių pojū
čių. Jiems sunkiau priimti ir perduoti infor
maciją, o tuo pačiu ir suvokti juos supantį 
pasaulį. ,,Sensorinės integracijos proceso 
sutrikimas (disfunkcija) – tai nesugebėji
mas suvokti, priimti ir atsakyti į informaci
ją, gaunamą sensorinių sistemų pagalba“ 
(Mikulėnaitė L., Ulevičiūtė R., 2004). 

Kaip pasirinkti tinkamą 	
sensorinę stimuliaciją

Ne tik moksliniai specialiosios peda
goginės literatūros šaltiniai, bet ir nemaža 
darbo su specialiųjų poreikių mažyliais pa
tirtis padėjo suprasti, kad esant žymiems 
raidos sutrikimams tikslinga vaikų ugdy
mą organizuoti remiantis sensomotorine 
stimuliacija. Anksti nustačius sensorinės 
integracijos sutrikimus ir taikant tinkamą 
jutimų stimuliaciją, galima padėti vaikui 
išmokti teisingai priimti aplinkos dirgik
lius ir atsakyti į juos.

Mūsų priešmokyklinės ugdymo gru
pės vaikų suvokimas yra labai ribotas. Jų 
fizinio, socialinio, psichinio ir kalbinio išsi
vystymo lygis neatitinka normos, o žinios, 
gebėjimai ir įgūdžiai atskirose mokymosi 
srityse yra netolygūs bei nesistemingi. 
Pastebimas akivaizdus atotrūkis tarp bio
loginio vaikų amžiaus ir galimybių. Visų 
tiriamųjų psichosocialinis išsivystymas 
maždaug atitinka kūdikių iki 9 mėnesių 
amžiaus lygį, t.y. sensomotorinio vystymo
si etapą. Todėl šių vaikų ugdymo turinys 
remiasi sensomotoriniu lavinimu arba sen
somotorine stimuliacija. Sensomotorinė 
stimuliacija plečiant jutiminę informaciją 
arba sensomotorinis vaikų ugdymas op

timizuoja ugdymo procesą, lavina ikimo
kyklinukų, turinčių žymių raidos sutriki
mų, gebėjimus, turtina socialinę patirtį ir 
skatina raidą. Rengiant programą priešmo
kyklinės ugdymo grupės vaikams ir siekta 
maksimaliai stimuliuoti psichomotorinę 
raidą. Galima išskirti šiuos ugdymo pro
gramos tikslus ir uždavinius:
•	 suteikti kuo daugiau sensomotorinės 

informacijos apie aplinką; 
•	 padėti suvokti save ir savo kūno jude

sius;
•	 skatinti aktyviau komunikuoti žvilgs

niu, mimika, šypsena, kūno judesiais 
ar savitais garsais;

•	 skatinti reikšti emocijas;
•	 padėti pajusti pasitikėjimą aplinki

niais ir aplinka.
Rengdami programą nemažai dėme

sio skyrėme ugdymo priemonių pasirin
kimui. Jos turėjo atitikti vaikų lygį ir būti 
sensoriškai informatyvios, kad jas lytėda
mi ir imdami į rankas jie galėtų pajusti 
daiktų faktūrą, lengvumą ar sunkumą, 
išgirsti čežėjimą, skambesį, girgždesį ar 
kitą įdomų garsą, pastebėti ryškias spal
vas. Vienos priemonės skleidė kvapus, 
kitų buvo galima net paragauti. Dažnai 
tai buvo įprasti, kiekvieną dieną mus su
pantys daiktai, kurių patys specialiųjų 
poreikių vaikai iki tol negalėjo paliesti, 
pauostyti, pačiupinėti, išgirsti, tiesiog pa
imti į rankas. 

Taigi ugdymo priemonių lentynose 
atsirado dubenėlių, kibirėlių, maišelių 
su kankorėžiais, kaštonais, pupomis, žir
niais, grūdais, miltais, druska, įvairių 
spalvų ir faktūrų medžiagų atraižomis, 
skirtingo storio popieriaus skiautėmis ir 
pan. Kaip smagu buvo kartu liesti ir ra
gauti grietinėlę, pajusti gaivinantį ledų 
šaltį, stebėti, kaip keičia formą iš miltų ir 
druskos užminkyta tešla. Palengva ugdy
mo veikla virto maloniu žaidimu...

Sensomotorinio 	
ugdymo ypatumai
Šiandien nuolatinėje Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ rubrikoje prista
tome aktualią temą – specialiąją pedagoginę pagalbą ikimokyklinu
kams, turintiems žymią kompleksinę negalią. Kaip tinkamai pasirinkti 
individualių ugdymo priemonių visumą, kad ji taptų sėkmingu toles
nio tobulėjimo pagrindu? 
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Ugdymo centras „Viltis“



Saviraiškos būdų savitumas
Taikydami individualizuotą sensomo

torinio ugdymo programą mes, grupės 
pedagogai, artimiau pažinome kiekvieną 
vaiką ir pastebėjome, kad kiekvienas pasi
žymi nepakartojamu saviraiškos būdu. Tai 
buvo informatyvus besikartojantis elgesys, 
kuris pasireikšdavo kaskart bendraujant 
su konkrečiu vaiku. Pvz.: Ričardas mums 
atsakydavo šypsena ir kūno judesiais; Mo
nika – suaktyvėjusiais rankų judesiais ir sa
vitais garsais (aahaa); Daiva – žvilgsniu, 
šypsena, mimika; Arūnas – rankų judesiais 
ir galvos linktelėjimu; Valdas – šypsena, 
savitais garsais, kūno judesiais; Elona – ran
kos judesiu, galvos linktelėjimu, šypsena 
(vaikų vardai pakeisti).

Svarbią įtaką ugdymo procese turi ug
dymo organizavimas. Dirbant su didelių 
ugdymo(si) poreikių vaikais reikalinga 
pastovi ugdytojo pagalba ir dėmesys vai
kui, padrąsinimas per fizinį kontaktą (pa
tapšnojimą, apsikabinimą, paglostymą), 
žodinis paskatinimas, sistemingas, nuo
seklus darbas, dažnas tos pačios veiklos 
kartojimas. 

Kiekvienas vaikas turi savo ugdymosi 
tempą, tik jam būdingas emocines, garsi
nes ir judesio reakcijas bei suvokimo ga
limybes. Sensomotorinės ugdymo progra
mos taikymas leido ne tik geriau pažinti 

Projekto „Mes irgi galime mylėti“ ren
giniai vyko penkerius metus iš eilės (nuo 
1997 iki 2001 metų) ir buvo suspėję pelny
ti didžiulį žiūrovų pripažinimą. Atsiradus 
galimybėms juos atnaujinti, šiais metais 
„Vilties“ bendrija nusprendė tęsti šią pras
mingą ir gražią tradiciją.

Šių metų lapkričio 11 dieną Siemens 
arenoje įvyks Teatro, Muzikos, Vaizdo ir 
Šviesos efektų spektaklis, kuriame daly
vaus profesionalūs populiarių teatrų akto
riai, garsiausios muzikos grupės ir atlikė
jai, kaskadininkai, cirko artistai ir kt. Visi 
jie šlovins MEILĘ IR JOS JĖGĄ bei skatins 
žiūrovus atverti širdis tiems, kuriems jų 
meilės reikia labiausiai, – neįgaliesiems. 
Šio renginio pelnas bus skiriamas socia
linės reabilitacijos programų įgyvendini
mui, kitaip tariant, prisidės prie neįgaliųjų 
gebėjimų ir savarankiškumo stiprinimo.

Šio renginio režisierius ir scenaris
tas – Juozas Pocius, muzikos prodiuserė 
ir scenaristė – Vilija Grigonytė, o idėjos 
autorius – Simas Migaliovas. Štai kaip pas
tarasis prisimena kelią nuo idėjos iki jos 
plėtojimo, tobulinimo ir įtvirtinimo:

„Vėlyvą 1996 metų rudenį norėjosi pa
daryti kažką neįprasta, kažką nauja ir sun
kiai įsivaizduojama. Tuomet man buvo 
aštuoniolika. Todėl reikėjo iššūkių. Manęs 
laukė gyvenimo kelio pasirinkimas. Širdis 

jautė, jog turiu padaryti kažką nuoširdaus, 
didingo ir visiems reikalingo.

Prisimenu vieną gruodžio dieną. Jau 
buvo prisnigę, slidus šaligatvis kaustė 
žingsnius. Žvelgdamas pro apšerkšnijusį 
troleibuso langą, mąsčiau apie artimiau
sius žmones: savo šeimą, vos dviem metais 
jaunesnį brolį, gyvenantį savajame – nega
lės pasaulyje, ir apie mamą, kuri nesusi
mąstydama jam aukoja savo gyvenimą. Ir 
apie tai, jog aš esu šalia. 

Mano brolis Paulius kūdikystėje buvo 
operuotas. Daktarai, norėdami pagerinti 
jo regėjimą, operuodami akis pažeidė sme
genis. Tuomet jį ištiko klinikinė mirtis, po 
kurios jam teko atlaikyti dar keletą ope
racijų. Nuo tada jis nebegalėjo pats vaikš
čioti, valgyti, mąstyti, kalbėti, matyti, jam 
prasidėjo epilepsija. Sunkiausia mamai. 
Jos sūnus – amžinas kūdikis, bet ji tvirtai 
įsitikinusi savo meile jam. Ji pasiryžusi 
atiduoti viską vardan savo šeimos, kokia 
ji bebūtų. Kiekvieną rytą brolis negrabiai 
paglosto mamos plaukus ir nusišypso. Jis 
jaučia šilumą, globą ir meilę. Jis jaučiasi 
saugus. Nors galiu tik spėlioti, koks yra 
jo pasaulis, tačiau matau, jog Paulius gali 
jausti. Jis irgi gali mylėti. 

Mes irgi galime mylėti, netikėtai pa
galvojau tą tolimą gruodžio dieną. Taip, ir 
kiti žmonės, tokie pat kaip mano neįgalus 

brolis, irgi gali mylėti, ir jų šeimos nariai 
taip pat, ir visi, kas tik gali jausti, gali ir 
mylėti! Geri, blogi, pikti, jauni, seni, gra
žūs, bjaurūs... irgi gali mylėti!

Žinojau, kad gyvenime turiu pasiek
ti tiek, kad užtikrinčiau saugumą savo 
artimiems žmonėms, kad vienų šeimos 
narių pasiaukojimas turi padrąsinti ir pa
skatinti kitus.

Tokia buvo pradžia. Džiaugiuosi, kad 
ji turi tąsą ir skiriu visa tai, kas buvo ir dar 
bus šiame projekte, pagrindiniam jo įkvė
pėjui – savo neįgaliam broliui Pauliui, ku
ris gyvena mūsų rūpestingosios mamos 
dėka. Taip pat visoms šeimoms, kurios 
turi stiprybės ir rūpinasi neįgaliais šeimos 
nariais, aukojasi ir gyvena kitaip, negu 
įprastos šeimos vardan meilės artimui.“

Smulkesnės informacijos ieškokite in
terneto tinklalapyje	www.myleti.lt

Lauksime Jūsų koncerte „Mes irgi ga
lime mylėti“. 

Žurnalo rengėjų informacija

ugdytinius, bet ir optimaliau organizuoti 
ugdymo procesą, stebėti sensomotorinių 
reakcijų bei gebėjimų pokyčius, kokybiš
kiau vertinti vaikų pastangas ir pažangą, 
kritiškiau pažvelgti į sudarytą ugdymo 
programą.

Apibendrindami galime pasakyti, 
kad dirbant su mažais vaikais, turinčiais 
daugybinių sutrikimų, labai svarbus pe
dagogo pasirengimas, jo kompetencija, 
gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti 
su šeima. Dėl specifinių penkiamečių ir 
septynmečių vaikų, turinčių žymių raidos 
sutrikimų, ypatumų bei specialiųjų ugdy
mosi poreikių reikalingi individualūs pe
dagoginiai metodai. Emocinis kontaktas 
tarp ugdytinių ir ugdytojo irgi yra svarbus 
veiksnys, nes turi įtakos teigiamų emocijų 
ir saviraiškos skatinimui bei palaikymui, 
saugumo jausmo ir pasitikėjimo aplinki
niais užtikrinimui. Ugdomoji aplinka turi 
atitikti vaiko galimybes ir poreikius, kad 
jis galėtų lavėti, tyrinėti, pažinti pasaulį 
tiek, kiek leidžia jo galimybės.

Rita Giniotienė
Specialioji pedagogė 

„Mes irgi galime mylėti“
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Labdaros renginys



į Europos parką, kur vėliau, jau rugsėjo 
17 dieną, buvo įmontuotos iš 120 sūpuok
lių susidedančią originalią ir pirmą tokią 
Lietuvoje skulptūrą „Įsisupk“. Ši labdaros 
akcija skyrėsi ne tik raiška, bet ir stiliu
mi. Akcija turėjo būti atsvara paplitusiai 
madai rengti labdaros akcijas graudinant 
nuskriaustų vaikų nuotraukomis ar repor
tažais su aiškiu tikslu: pastūmėti plačiau 
atverti piniginę aukai. Organizatoriai ska
tino ne gailestį, o pagarbą, priešingu atve
ju būtų pažeminę neįgalius vaikus. Buvo 
propaguojamas kitoks požiūris į negalią 
turinčius asmenis. Žmonėms suteikta gali
mybė ne vien žodžiais, bet ir darbais įrody
ti, kad kitokie nei dauguma gali būti ir yra 
visaverčiai visuomenės nariai.

Pinigų nepakaks
Visi iš akcijos surinkti 2168 litai bai

giamojo renginio metu buvo įteikti Vil
niaus universiteto vaikų ligoninės Vaiko 
raidos centro l.e.p. direktorei Jovitai Pet
rulytei. Anot jos, už paaukotus pinigus 

Akcija „Statome save“ – vaikų svajonėms

Startavusi Palangoje – 	
baigėsi Europos parke

Viešosios įstaigos „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“ bei Lietuvos sutrikusio inte
lekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ or
ganizuota labdaros akcija „Statome save“ 
startavo Palangoje. Jos metu rugpjūčio 
9  15 dienomis nusipirkdami užrašą ant 
plytos žmonės galėjo paremti vaikus su 
negalia. Po „viešnagės“ Palangoje akcija 
buvo savotiškai pratęsta. Negalėjusiems 
į Palangą atvykti asmenims buvo suteik
ta galimybė prie akcijos prisidėti tiesiog 
į „Globalios iniciatyvos psichiatrijoje“ są
skaitą pervedant tam tikrą sumą pinigų. 
Užrašą ant plytos asmenys galėjo įsigyti ir 
Katedros aikštėje vykusiame tradiciniame 
Sostinės dienų renginyje „Tau, Vilniau“. 
Rugsėjo 17 dieną Europos parke labda
ros akciją vainikavo skulptūros „Įsisupk“ 
konstravimo pabaiga. Vidurdienį atvykę 
į šį renginį žmonės dar galėjo suspėti nu
sipirkti sūpynėse įmontuotą plytą, ne tik 
pasiklausyti šiais metais Europos dainų 
festivalyje sutrikusio intelekto žmonėms 
Lietuvai atstovausiančios Vaikų ir jauni
mo centro „Spalvų orkestras“ vokalinės 
grupės, bet ir pasidalyti labdaros akcijos 
metu patirtais įspūdžiais.

Pirma tokio pobūdžio
„Statome save“ – pirma tokio pobū

džio akcija Lietuvoje, kurios tikslas ne tik 
atkreipti visuomenės dėmesį į psichikos 
bei intelekto sutrikimų turinčius asmenis, 
bet ir visuomenei suteikti progą nekasdie
niškai realizuoti save. Palangos miesto 
centrinėje aikštėje, žalioje palapinėje įsikū
rę labdaros akcijos „Statome save“ sava
noriai aukojusių žmonių vardais ir pavar
dėmis margino plytas. Jos keliavo tiesiai 

bus išimtos 100 metų senumo grindys ir 
paklota speciali sporto salės danga bei 
nupirkta šiuo metu vaikams būtiniausių 
įrengimų. 

Tačiau Vaiko raidos centro komplek
siškam sporto salės remontui šių lėšų 
nepakaks. „Iš viso mums reikia 30 – 40 
tūkstančių litų, tačiau tokių pinigų akcijos 
metu surinkti neįmanoma“, – sakė V. Bla
žys. – „Mes nuoširdžiai tikimės, kad kiti 
pamatys, ką jau padarėme, ir prisidės prie 
mūsų“. Direktoriaus teigimu, svarbu, kad 
akcija „Statome save“ skatintų  ne vien 
visuomenės požiūrio į negalią keitimąsi, 
tačiau atkreiptų ir atsakingų už psichikos 
sveikatos paslaugų finansavimą Lietuvoje 
žmonių dėmesį. „Jeigu finansavimo siste
ma būtų sutvarkyta, tokių akcijų reikėtų 
mažiau“, – tvirtino direktorius.

Akcijos sėkmę pamatuoti nelengva
Akcijos pavadinimas („Statome save“) 

pasirinktas ne atsitiktinai. Juo norėta ap
linkinius į akciją įtraukti tiesiogiai: padėti 

„Vienas iš mūsų tikslų – padėti neįgaliam vaikui atsiskleisti“, – baigiamajame 
labdaros akcijos „Statome save“ renginyje kalbėjo Vilniaus universiteto vaikų 
ligoninės Vaiko raidos centro l.e.p. direktorė Jovita Petrulytė. „Iš visuome
nės jie dažniau prisiklauso neigiamų atsiliepimų apie tai, kad kažko negali 
arba nemoka. Tam, kad tokie vaikai atsiskleistų, reikia gerų žmonių meilės 
ir globos, tačiau to nepakanka. Mes turime sukurti tinkamą aplinką vaiko 
gabumams atsiskleisti, o tam reikia ir finansinės paramos“. Labdaros akcijo
je „Statome save“ bandyta vaikams suteikti ir vieną, ir kitą. Tam tikrą sumą 
labdarai skyrę asmenys prie akcijos prisidėjo ne tik materialiu, bet ir dvasiniu 
indėliu. „Svarbiausia, jog neliekate abejingi“, – bene dažniausiai savanorių 
frazė. Deja, abejingų ir šiurkštokų asmenų netrūko. 
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žymūs žmonės (Jurga Šeduikytė, Skir
mantas Valiulis, Jurga Žilėnienė, Maksas 
Melmanas iš BIPLAN, Arūnas Valinskas, 
politikas, psichiatras, visuomenės veikė
jas Dainius Pūras, Respublikos Preziden
to patarėjo pavaduotoja Violeta Toleikie
nė, Socialinės paramos skyriaus vedėjas 
Artūras Melianas) džiaugėsi gražia inicia
tyva ir linkėjo sėkmės.

Mažieji piešė gėrį ir sporto salę
Akciją organizavę asmenys manė, kad 

visuomenę privalu pratinti prie panašių 
akcijų. Piniginis įnašas dažnai nublanks
ta prieš šiltą šypsnį ir tvirtą bei nuoširdų 
palaikymą. Palaikymą tokiose situacijo
se, kai kiekvienam ištiktam negalios ypač 
reikalingas supratimas, tolerancija, o ne 
šaltas ir žeminantis gailestis. Gal tuomet 
ne žodžiais, bet ir darbais visi bus įtikin
ti: teiginys, kad kiekvienas yra svarbus ir 
geba keisti pasaulį – nėra tik mitas.  Kaip 
dėkingumo ženklą Vaiko raidos centro 
direktorė organizatoriams įteikė vaikų 
piešinius. Juose  mažieji nutapė svajo
nių sporto salę, netrūko piešinių ir gėrio 
tema. Na, o paklaustas, kodėl prisidėjo 
prie akcijos savanoris Artūras Jakutis kal
bėjo trumpai: „Nemėgstu daug kalbėti, 
mėgstu darbais įrodyti, jog padėti kitam 
yra kiekvieno žmogaus pareiga“. Jei atsi
randa tokių žmonių, kurie savo noru be 
jokio atlygio itin blogomis oro sąlygomis 
nutaria prisidėti, tai iš dalies galima da
ryti išvadą, kad negalią turintys asmenys 
kai kam yra labai svarbūs ir gavo itin 
daug. Deja, ne tokia apčiuopiama forma 
kaip sporto salės remontas.

Neringa Jurčiukonytė
Projekto koordinatorė

suprasti, kad kiekvienas mūsų, mokyda
masis pakantos kitokiems žmonėms, pade
da ne tik jiems, bet ir... sau. Akcijos sėkmė 
turėjo būti tautiečių tolerancijos atspin
dys. Kitaip tariant, aplinkiniams suteikta 
proga, ne žodžiais o darbais įrodyti savo 
toleranciją. Spauda, radijas, televizija ragi
no prognozuoti akcijos sėkmę: „Kiek ply
tų planuojate parduoti?“, „Kaip manote, 
ar sulauksite susidomėjimo?“. Atsakymą į 
šį klausimą organizatoriai teigė pasakysią 
akcijos pabaigoje. Pasirodo, kad  jį pateikti 
darėsi vis kebliau. Ką vertinti labiau: pa
dėką už gražią iniciatyvą, šiltą palaikymą 
ar materialinę auką, sumos dydį.  Užrašą 
ant plytos pardavinėję savanoriai atsako 
nevienareikšmiškai: „Šildė aukotojų pini
gėliai, bet gražius žodžius, padėką už gra
žią iniciatyvą vertinome labiausiai. Tiesa, 
grubias aplinkinių frazes užmiršti kur kas 
sunkiau“, – teigė savanorė Eglė Kubiliūtė. 
„Kuo toliau tuo labiau baimindavausi kal
bėdamasi su praeiviais. Niekada negalėjau 
žinoti, kokių replikų sulauksiu. Sutikau 
visokių žmonių. Pati „įgijau“ tolerancijos 
piktiems, tik savo problemomis besirūpi
nantiems žmonėms. Savaitės užteko, kad 
suprasčiau: šiurkščiais komentarais jie 
įžeidžia ne mane ar neįgaliuosius, o sa
ve“, – tvirtino akcijai talkinusi žurnalistė 
Živilė Jankauskaitė.

Pirmas aukotojas − užsienietis
Ir Palangoje, ir Europos parke akciją 

paženklino liūtys ir vėjas. Tuo tarpu, kai 
Palangos verslininkai skaičiavo stichijos 
padarytus nuostolius bei stabdė kavi
nių darbą, labdaros akcija tik įsibėgėjo. 
Prie jos prisidėję savanoriai, nepaisyda
mi gamtos išdaigų, kalbino iš Palangos 
besiskubinančius sprukti poilsiautojus. 

Savanorė Neringa Gudišauskaitė iki šiol 
prisimena pirmąjį aukotoją iš Kanados. 
„Esame nustebinti, kad mūsų problemos 
rūpi ir svetimšaliams. Dar didesnę nuo
stabą kėlė ledų porciją į užrašą ant plytos 
iškeitęs septynmetis berniukas. Berniu
ko mama buvo ypač nustebinta tokio 
sūnaus pasirinkimo ir susigėdo liepusi 
rinktis“, – dar pirmąją akcijos dieną Bal
tikum žinioms teigė N. Gudišauskaitė. 
Daugiausia akcija domėjosi šeimoje ar 
giminėje jau turintieji neįgalų asmenį. La
biausiai nustebino tai, kad su neįgaliųjų 
problemomis nesusidūrę asmenys buvo 
tikri nesusidursią su negalia ir retai ven
gė šiurkštesnių replikų. 

Tai gal mane paremsite?
„Mano vaikas per daug protingas, 

kad jus remčiau“; „Mano vaikai nespor
tuoja“; „Tai gal mane paremkite“; „O 
daktariukai jau nebegali padėti?“; „Ir dar 
su psichine negalia?“; „Kai būsiu invali
das – paaukosiu“; „Atiduokite pinigus 
vargšei čigonei“ – lakoniškai ir demonst
ratyviai replikuodavo kai kurie praeiviai. 
„Akcijos metu pripratome prie to, jog yra 
žmonių, kuriems paprasčiausiai norisi 
išlieti visas savo neigiamas emocijas. Kar
tais atrodydavo, kad tokie žmonės mano 
niekada nesusirgsią, tad nieko nenorį gir
dėti nei apie neįgalius vaikus, nei apie 
labdaros akcijas, – prisimena savanorė 
Ivona Kucharevič. – Vis dėlto, atsirado 
tokių, kurie matydami mus šlampančias 
nuo lietaus ir šąlančias nuo vėjo prieida
vo ir sakydavo: „Šaunuolės, mergaitės, 
kad tokią gražią akciją sugalvojote. Lai
kykitės“.

Jau rugpjūčio pradžioje pasirašyda
mi ant plytų akcijai solidarumą parodę 
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1993 metais prasidėjęs bendravimas 
su Ryzos miesto Lebenshilfe organiza
cija (Vokietija) kasmet praturtina mūsų 
draugystę naujais įvykiais. Šią vasarą 
su kolegomis vokiečiais organizavome 
bendrą vasaros stovyklą Šventosios 
poilsio namuose „Akimirka“. Tarp 38 
stovyklautojų buvo ir 10 neįgaliųjų su 4 
lydinčiaisiais iš Vokietijos. Stovyklauda
mi ne tik poilsiavome, bet ir aplankėme 
daug įsimintinų Lietuvos vietų, nes 
norėjome parodyti svečiams, kokia 
nuostabi mūsų Lietuvėlė. Važiavome 
į Trakus, kur išvaikščiojome pilį ir 
plaukėme jachta Galvės ežere. Vykome 
Vilniun, kur gėrėjomis sostinės toliais iš 
televizijos bokšto. Be to, irstėmės Kuršių 
mariose, žingsniavome link Kopgalio, 
žavėjomės delfinais, dūkome Palango
je, pakilaus jaudulio apimti rymojome 
Kryžių kalne. Mūsų draugai iš Voki
etijos buvo nustebinti, nes nesitikėjo 
išvysti tokio subtilaus grožio. Žinoma, 
aprodėme svečiams ir savo Mažeikius 
bei ugdymo įstaigas. 

Mūsų bendrą stovyklavimą pratur
tino ir daugiau įsimintinų akimirkų, 
pvz., Joninių šventė „HBH Juozo 
alus“ bravore. Juk mes turėjome net 
du Jonus. Tačiau viskas turi pradžią ir 
pabaigą, tad atėjo atsisveikinimo vaka
ras su linksmais pokštavimais, margu 
karnavalu ir, žinoma, atsisveikinimo 
ašaromis. Išvykdami vokiečiai mus pa
kvietė į vasaros šventę ir 15osios Ryzos 
miesto Lebenshilfe organizacijos sukak
ties iškilmes. 

Rugpjūčio 19 dieną septyniese (iš jų 
keturi neįgalieji) išvykome į Vokietiją 
pasveikinti savo draugų. Per iškilmes, 
kaip, beje, ir visos viešnagės metu, 
šeimininkai mums skyrė didelį dėmesį – 
kaip ilgamečiai partneriai buvome 
pristatyti Ryzos miesto bendruomenei, 
jos garbingiems svečiams. Ant orga
nizacijos išleisto leidinuko viršelio irgi 
puikavosi mūsiškiai. Labai malonus 
ir netikėtas buvo mūsų pristatymas 
vokiečių ir kinų koncerto, vykusio 
miesto salėje, klausytojams. Pasirodo, 
mus atpažino Ryzos miesto merė ir apie 
tai pranešė koncerto vedančiajam. Ne
likome nepastebėti ir Ryzos makaronų 
fabriko ekskursijų vadovės, kuri ir vėl 

Mažeikiai + Lebenshilfe + Ryza = 
Draugystė arba Freundshaft

visai ekskursijos dalyvių auditorijai pri
statė mus, kaip savo miesto svečius, ir 
pasidžiaugė, kad Lebenshilfe šventės 
įsigijo nuostabių suvenyrų – raganėlių. 
Neprailgo dešimt dienų Vokietijoje. 
Aplankėme nuostabų miestą Drezdeną, 
grožėjomės puikiais Saksonijos vaiz
dais, nemažai jaudulio patyrėme atrak
cionų ir pramogų centre „Belantis“. Rug
pjūčio 30 dieną, pažadėję tęsti gražias ir 
prasmingas bendradarbiavimo tradici
jas, gerai pailsėję ir pilni įspūdžių, išvy
kome namo.

Stasė Radeckienė
VšĮ „Vilties erdvė“ direktorė, „Vilties“ 

bendrijos respublikinės tarybos narė 
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Gražios sukakties proga buvo kal
bama apie po Vokietijos suvienijimo nu
veiktus darbus – suburtas neįgaliuosius 
prižiūrinčias šeimas ir sukurtą paslaugų 
bei įstaigų sistemą. Šventę lydėjo koncer
tai, neįgaliųjų darbų mugė, siurprizai ir 
loterijos. Tėvai džiaugėsi, kad jų vaikai 
yra užsiėmę, integruoti į visuomenę ir tu
ri galimybę gyventi savarankiškai. 

Brandenburge veikia nemažai įstaigų 
sutrikusio intelekto ir psichikos negalios 
žmonėms. Keletą jų teko pamatyti savo 
akimis. Mes buvome pakviestos apsilan
kyti gėrimais prekiaujančioje parduotuvė
je, kurioje dirba 9 žmonės, turintys psichi
kos negalią. Šioje parduotuvėje klientai 
gali apsipirkti patys arba iš anksto užsisa
kyti prekių, kurios reikiamu metu jiems 
pristatomos automobiliu. Ši parduotuvė 
įsikūrusi erdviose patalpose, kurios pri
taikytos neįgaliesiems, darbo laikas jiems 
irgi patogus: dirbama ne visą darbo die
ną, o 56 val. Minėta parduotuvė gyvuoja 
iš savo uždirbamų pinigų, negaudama 
jokio finansavimo iš savivaldybės ar kitų 

institucijų. Darbuotojai džiaugiasi turin
tys pastovių klientų.

Didelį įspūdį mums paliko grupinio 
gyvenimo namai, kuriuose gyvena našlai
čiai arba tik vieną iš tėvų turintys neįga
lieji. Jiems sudarytos puikios gyvenimo 
sąlygos, jų poreikiams pritaikyta buitis, 
stengiamasi, kad kiekvienam tektų kuo 
daugiau savos erdvės. Daugiausia įreng
ta vienviečių kambarių ir mažų atskirų 
butų vienam asmeniui, dar yra keletas 
dviviečių. Butuose yra mažos virtuvėlės, 
vonios kambariai. Iš savo santaupų neįga
lieji gali įsigyti norimų baldų ir buitinės 
įrangos. Už paslaugas jie moka iš savo 
pensijų. Savarankiškesni neįgalieji patys 
eina apsipirkti, gaminasi valgį, skalbiasi 
drabužius, planuoja laisvalaikį. Sunkes
nės negalios žmonės buities darbus atlie
ka kartu su darbuotojais. Savaitgaliais ar 
švenčių dienomis gyventojai rengia šven
tinius pietus, kviečiasi svečių, vyksta į 
ekskursijas. Jie aktyviai bendradarbiauja 
su miesto bendruomene, valdžios atsto
vais, įgaliais moksleiviais, kurie rengda

mi klasės išvykas mielai pasikviečia ir 
keletą neįgaliųjų.

Darbo dienomis neįgalieji savarankiš
kai vyksta į dirbtuves, kur štai jau 10 me
tų sėkmingai užsiima įvairiomis veiklo
mis: montuoja elektros prietaisus, atlieka 
medžio ir metalo darbus, šeimininkauja 
virtuvėje ir t.t. Žaliavų šioms dirbtuvėms 
nemokamai pristato užsakovai. Jei tenka 
dirbti su sudėtingesne įranga, kiekvie
nam neįgaliajam talkina atskiras darbuo
tojas. Už įmonės lankymą neįgalieji nieko 
nemoka. Nereikia jiems mokėti ir už pie
tus. Priklausomai nuo padarytų darbų, 
lankytojai gauna nedidelį atlyginimą.

Lebenshilfe rūpinasi net tik neįgaliųjų 
gyvenimo sąlygomis, užimtumu, darbu, 
laisvalaikiu, bet ir atostogomis. Gražioje 
užmiesčio vietoje, 5 hektarų plote, ši aso
ciacija kartu su kita gimininga organizaci
ja yra įkūrusi poilsiavietę, kurioje ir maži, 
ir suaugę neįgalieji gali atostogauti bet 
kokiu metų laiku. Kieme įrengta žaidimų 
aikštelė, indėnų stovyklavietę primenan
čios palapinės su laužaviete, kur vasarą 
poilsiaujantieji gali įsikurti ir net nakvoti. 
Kieme yra meno kambarys, kuriame visi 
norintieji gali piešti, lipdyti iš molio ir da
ryti kitus darbelius. Mažuose tvarteliuose 
auginami įvairūs naminiai gyvūnai: avys, 
ožkos, triušiai, žąsys. Neįgaliesiems siūlo
mas ir aktyvus poilsis: pasivaikščiojimai 
po apylinkes pėsčiomis ar iškylos su dvi
račiais. Poilsiautojai gali pasirinkti norimą 
užsiėmimą, veiklą.

Šiuo metu asociacija Brandenburgo Le
benshilfe ir „Vilniaus Viltis“ rengia bendrą 
vasaros poilsio projektą. Neįgalieji iš Vil
niaus kartu su lydinčiais asmenimis bus 
kviečiami praleisti atostogas Vokietijoje. O 
mes esame dėkingos svetingiems šeiminin
kams –  p. Andreasui Kuhnertui, asociaci
jos Brandenburgo Lebenshilfe pirmajam 
pirmininkui Matthiasui Pietschmannui, 
pirmininkams Karlui Heinzui Streicheriui 
ir Dirkui Michleriui, Martinai Grabow ir 
visiems įstaigų vadovams bei darbuoto
jams, kurie mus mielai priėmė, supažindi
no su savo darbu, pasidalijo patirtimi ir ži
niomis. Iki šiol negalime užmiršti ir pačių 
neįgaliųjų bei jų šeimų draugiškumo.

Inga Sapkaitė
„Vilniaus Vilties“ sekretorė – padėjėja

Nepamirštama kelionė į Brandenburgą

„Gyvename kartu – mokomės vieni iš kitų“. Šiuo devizu vadovaujasi 
Sutrikusio intelekto žmonių globos asociacija Lebenshilfe, jungianti 
Brandenburgo (Vokietija) neįgaliuosius. Šių metų rugsėjo 812 dienomis 
minėta organizacija šventė savo penkiolikmetį ir neįgaliųjų įmonės 
dešimtmetį. Minėtoms sukaktims skirtuose renginiuose dalyvavo ir 
„Vilniaus Vilties“ atstovės, kurių paprašėme pasidalyti įspūdžiais. 
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Ilgą laiką Europos valstybių įstatymai 
nedraudė diskriminacijos negalios pagrin
du ir tik kai kuriais atvejais įtvirtino 
neįgalių asmenų teisinį statusą bei jų tei
ses. Nors diskriminacija seniai suvokiama 
kaip žmogaus teisių srities aspektas, tačiau 
tik pastaraisiais metais neįgalūs žmonės 
pripažinti teisių subjektais ir turėtojais, o 
jų negalia įvertinta kaip diskriminavimo 
pagrindas. Todėl pastarąjį dešimtmetį 
Europos Bendrija aktyviai siekė realizuoti 
nediskriminavimo politiką.

Pirmasis labai svarbus žingsnis, įtvir
tinant neįgaliųjų statusą žmogaus teisių 
kontekste, buvo žengtas 1997 m. pasi
rašius Europos Sąjungos Amsterdamo 
susitarimą ir į jį įtraukus 13 straipsnį, kuris 
numatė teisinį pagrindą imtis atitinkamų 
veiksmų kovojant prieš diskriminaciją ly
ties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos pagrindais.

Antrasis svarbus žingsnis, konkrečiai 
įgyvendinant 13 straipsnio nuostatas 
dėl nediskriminavimo, buvo Europos 
Sąjungos Tarybos 2000 m. lapkričio 
27 d. priimta direktyva, nustatanti vie
nodų sąlygų taikymo užimtumo ir pro
fesinėje srityje bendruosius pagrindus 
(toliau – direktyva). Šios direktyvos tiks

las – nustatyti kovos su diskriminacija 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
ar seksualinės orientacijos užimtumo ir 
profesinėje srityje bendruosius pagrindus 
siekiant valstybėse narėse įgyvendinti 
vienodų sąlygų taikymo principą. 

Direktyva yra vienintelis Europos lyg
mens dokumentas, suteikiantis teises ne
įgaliems žmonėms. Direktyvoje yra nusta
tyti minimalūs standartai, kuriuos visoms 
valstybės narėms reikia pasiekti iki nuro
dyto įgyvendinimo termino. Direktyva 
turėjo būti įgyvendinta 2003 m. gruodžio 
3 d., o visos naujosios valstybės narės 
privalėjo ją vykdyti nuo prisijungimo prie 
Europos Sąjungos dienos, t.y. nuo 2004 m. 
gegužės 1 d. Direktyvoje buvo numatyta 
galimybė pratęsti įgyvendinimo terminą 
tais atvejais, kai valstybė narė (tai taikoma 
tik 15 ES valstybių senbuvių) paprašo 
termino pratęsimo. Pratęsus terminą, 
valstybėms narėms suteikiama galimybė 
iki 2006 m. gruodžio įgyvendinti minėtos 
direktyvos nuostatas. 

Direktyvoje taip pat atsispindi ir vadi
namasis „apsaugos lygio išlaikymo“ prin
cipas, kuris reiškia, kad įgyvendindama 
direktyvą valstybė narė negali sumažinti 
esamo neįgaliųjų teisių apsaugos lygio.

Direktyva draudžia diskriminaciją dėl 
asmens negalios, amžiaus, seksualinės ori
entacijos ar religijos bei tikėjimo. Bet mums 
aktualiausia diskriminacija dėl negalios, 
kuri apima šias diskriminacijos rūšis: 
tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją, 
priekabiavimą prie neįgalaus asmens ir 
nurodymą diskriminuoti.

Direktyva taikoma šioms sritims: 
savarankiškam įsidarbinimui; darbo są
lygoms, įskaitant atrankos kriterijus ir 
priėmimo į darbą sąlygas; visoms veik
los rūšims ir visiems profesinės karjeros 
etapams, įskaitant paaukštinimą; profesi
niam mokymui ir rengimui; įdarbinimui 
ir darbo sąlygoms, įskaitant atleidimą 
iš darbo ir atlyginimą; narystei ir daly

vavimui darbuotojų ar darbdavių organi
zacijose arba kitose organizacijose, kurių 
nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant 
tokių organizacijų teikiamą naudą.

Taigi direktyva taikoma toms priemo
nėms ar praktikoms, kurios turi profesinį 
elementą. Laikoma, kad profesinis orienta
vimas ir mokymas apima visas mokymo 
formas, kurios taikomos tiesiogiai paren
giant asmenį konkrečiai profesijai, amatui 
ir darbui arba kurios suteikia tai profesijai, 
amatui ar darbui reikalingus įgūdžius, net 
jeigu mokymo programoje yra ir bendrojo 
lavinimo dalykų. Profesinis orientavimas 
ir mokymas gali apimti įstaigas, kurių 
siūlomi kursai turi profesinio rengimo 
elementą. Tačiau direktyva nėra taikoma 
teikiant kitas paslaugas, pavyzdžiui, medi
cinos ar švietimo, kuriose nėra profesinio 
elemento.

Direktyva netaikoma bet kokios rūšies 
išmokoms, mokamoms pagal valstybines 
ar panašias sistemas, įskaitant valstybinio 
socialinio draudimo ar socialinės apsau
gos sistemas. Taigi direktyva nėra taiko
ma valstybės mokamoms pašalpoms dėl 
negalios.

Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Įdarbinimo direktyva

Pradedame straipsnių ciklą, kuriame supažindinsime visuomenę su 
sutrikusio intelekto asmenų įdarbinimą reglamentuojančia Europos 
Sąjungos Tarybos direktyva, nustatančia vienodų sąlygų taikymo 
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus. Šio ciklo 
straipsniuose aptarsime pagrindines minėtos direktyvos nuostatas, 
apibrėšime negalios sąvoką ir diskriminacijos formas, nagrinėsime 
aktualius direktyvos vykdymo klausimus.

�� 2005/3

Juristo pagalba



Jaunuoliams, turintiems veiklos sutri
kimų, paprastai gyvenime tenka žiūrovų 
ir klausytojų vaidmuo. Pasak C. Scharn
berg, naujovės vyksta tada, kai prade-
da veikti tas, kuriam visada atitek
davo žiūrovo vaidmuo. Stengdamiesi, 
kad mūsų Markučių dienos veiklos 
centro lankytojai, sergantys cerebri
niu paralyžiumi, kuo prasmingiau ir 
įdomiau praleistų laiką, surengėme jiems 
keletą išvykų. Tai buvo nuostabus laikas, 
kurį mes leidome kartu. Igorio, Gitanos, 
Ingos, Jolantos akys žėrėjo džiaugsmu, 
šūksniai ir emocijos parodė, kaip jiems 

Nepaprasti paprastų 
kelionių įspūdžiai

svarbu pakeisti aplinką, keliauti ir išvysti 
viską savo akimis.

Nors keliones organizuoti yra gana 
sudėtinga: trūksta lėšų, autobusiukas 
nepritaikytas lankytojams, sergantiems 
cerebriniu paralyžiumi, reikia vyriškos 
jėgos ir kiekvienam vežimėliui po dar
buotoją, bet mums pavyko! 

Mes aplankėme Kunigų seminariją, 
kurioje tuo metu vyko mūsų lankytojų 
dailės, keramikos ir instaliacijos darbų 
paroda. Likome sužavėti nuostabia koply
tėlės aplinka, seminaristų ir kunigų nuo
širdumu, dvasinga atmosfera. 

Paliko neišdildomą įspūdį rudenio 
spalvomis papuošta Belmonto krioklių 
aplinka. Būtent čia mums pavyko nuvežti 
visus keturis mūsų studijos lankytojus.

Žiemą nusprendėme aplankyti 
kalėdinį Akropolį. Snieguolė ledo kara
lystėje, senis šaltis, spindinti eglė ir 
dovanų įvairovė mums įkvėpė nauja
metinę nuotaiką.

Per Popiežiaus Jono Pauliaus II laido
tuves uždegėme žvakutę Arkikatedroje 
Bazilikoje. Vasaros metu mums jau tapo 
kasdienybe vykti į Puškino parką ar 
džiaugtis saule prie upės.

Negalime nepaminėti ir apsilanky
mo Antakalnio ligoninėje. Ten važiavome 
sveikinti su gimtadieniu Jolantos, kuria 
labai didžiuojamės, nes ji ištvėrė sudė
tingą operaciją. 

Darbuotojų geranoriškumas ir troš
kimas kuo daugiau kompensuoti lanky
tojų, turinčių cerebrinį paralyžių, negalę 
padėjo šiems patenkinti savo poreikius: 
pamatyti, pažinti, išgirsti, pabendrauti.

Žinoma, šios išvykos, nebūtų įvy
kusios be direktorės sutikimo. Kelionėse 
ypač padėjo mūsų socialiniai darbuotojų 
vyriška jėga ir visada besišypsantis vai
ruotojas Viktoras.

AČIŪ VISIEMS.

Gitana Šakėnaitė
Markučių dienos veiklos centro  

soc. darbuotoja

Labai ačiū už visa tai, ką pama
tėme. Ypač didelį įspūdį mums paliko 
apsilankymas „Šviesos“ dienos cent
re. Įdomu buvo klausytis darbuotojų 
aiškinimų, o dar įdomiau stebėti fil
muotą medžiagą apie šio centro veiklą. 
Labai norėtųsi parodyti ją namuose. 
Net jei mums nepavyks greitai atsisa
kyti stacionarių uždaro tipo įstaigų 
savo šalyje, mes galėsime tobulinti 
savo veiklą, kurdami dienos centrus, 

Didžiausias visuomeninių 
organizacijų turtas – žmonės

kurie ypač reikalingi neįgaliesiems, gyve
nantiems su savo šeimomis. Visiškai teisi 
buvo centro direktorė, kalbėdama apie 
tėvų įtaką – juk neįgalus vaikas nuo pat 
pradžių turi būti su savo šeima.

Ne mažiau naudingas buvo ir pokalbis 
„Vilties“ būstinėje, kuriame buvo gvilde
nami politinių sprendimų, prisidėjimo 
prie įstatymų kūrimo ir lobizmo aspektai. 
Lietuvos įstatyminė bazė įkvepia. Mums 
reikėtų perimti jų nuostatas. Pasirodo, 

visuomeninės organizacijos gali ir turi 
daryti įtaką politiniams sprendimams. 
Ir Lietuvoje, ir Armėnijoje patyrėme, 
kad didžiausias visuomeninių organi
zacijų turtas – žmonės.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie to, kad mūsų vizitas būtų toks 
turiningas.   

Beata Gross
Delegacijos narė

Neseniai „Vilties“ bendrija sulaukė svečių iš Tadžikijos. Jie aplankė keletą 
Vilniaus ugdymo įstaigų ir dienos centrų, domėjosi įstatymine baze, 
reglamentuojančia neįgaliųjų gyvenimą mūsų šalyje, pagalba šeimai, 
bendruomeninėmis tarnybomis. O savo įspūdžiais pasidalijo šiame laiške. 
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Į netoli Slovakijos pasienio esantį 
Lenkijos miestelį Muszyną, kur vyko 
tarptautinis neįgaliųjų jaunuolių susitiki
mas, panevėžiečius atlydėjo dvi mokyto
jos. Šiame susitikime dalyvavo atstovai iš 
septynių šalių: Velso, Airijos, Rumunijos, 
Slovėnijos, Škotijos, Lenkijos ir Lietuvos. 
Mainų programos tikslai – sudaryti lygias 
galimybes proto negalės žmonėms, skat
inti juos bendrauti ir bendradarbiauti, 
išreikšti save per meninę ir sportinę 
veiklą, domėtis kitomis kultūromis, 
plėtoti tarpkultūrinį pažinimą ir būti ak
tyviais partneriais. 

Susidūrus su proto negalės žmo
nėmis, regis, lengviausia yra nusukti 
akis į šoną ir patraukti savais keliais. 

Dovana neįgaliesiems – 	
tarptautinis susitikimas Lenkijoje

Paprastai sveikieji nenori draugauti su 
neįgaliaisiais. O pastarieji ne mažiau 
jautrūs abejingumui, smerkimui ar panie
kai. Todėl geriausiai jaučiasi tarp tokių 
pačių, kaip jie patys. Nors neįgaliųjų 
galimybės yra ribotesnės, tačiau jie 
puikiausiai išreiškia save per sportą ar 
meną. Pavyzdžiui, kurdami jie parodo, 
kuo gyvena, apie ką mąsto.

Meno ir sporto paslapčių neįgaliuosius 
iš skirtingų pasaulio kampelių mokė Len
kijos Katovicų miesto „Unikat“ įstaigos 
pedagogai. Netradicinė veikla vykdavo 
po atviru dangumi. Mokiniai dirbo trijose 
grupėse: kūrė atvirukus, grafikos darbus, 
origami, lipdė iš molio. Projekto metu su
kurti darbai buvo eksponuojami pačiose 

netikėčiausiose vietose: ant tvorų, namų 
sienų, durų, medžių. 

Skirtingomis kalbomis bendraujan
tys moksleiviai dalyvavo ir judėjimo 
terapijos užsiėmimuose, į kuriuos buvo 
įtraukta kinų gimnastikos ir pantomimos 
elementų. Visus kone užbūrė šokiai su 
Kongo būgnais bei sportiniai užsiėmimai: 
Snag Golf, Uni Hoc ir Boccia. 

Kiekvienos šalies atstovai pristatė 
projekto dalyviams savo šalies kultūrą, 
atributiką, nacionalinius valgius, šokius 
ir dainas. Projekto organizatoriai neapsiri
bojo veikla viename miestelyje. Jie parengė 
svečiams puikią staigmeną – ekskursiją po 
apylinkes. Daugelis neįgaliųjų pirmą kartą 
pamatė kone į dangų besiremiančius, rūke 
skendinčius kalnus. Nuostabia Lenkijos 
gamta visi gėrėjosi ir keldamiesi plaustais 
per sraunią upę. Šią ekskursiją vainikavo 
kelionė į vietą, kur lankėsi popiežius Jo
nas Paulius II. 

Dalyvavimas projekte mūsų jaunuo
liams suteikė galimybę paįvairinti savo 
veiklą, įgyvendinti kūrybinius sumany
mus, pažinti kitas šalis, susirasti draugų, 
aktyviai ir prasmingai leisti laiką. Devy
nios dienos Lenkijoje prabėgo nepaste
bimai. Panevėžio specialiosios mokyklos 
moksleiviai su nekantrumu laukia kitų 
kelionių. Mat šiose išvykose jie jaučiasi 
visaverčiais žmonėmis.

Kristina Raščiuvienė ir  
Rasa Ramanauskienė

Panevėžio specialiosios mokyklos 
mokytojos

Negalia – ne priežastis dejuoti. Tai įrodė penki Panevėžio specialiosios 
mokyklos moksleiviai, pirmąją rugsėjo savaitę dalyvavę tarptautinėje 
jaunimo mainų programoje „Lenkijos idėja – veikla už įstaigos ribų 
proto negalės žmonėms“. 

Telšių apskrityje Miškininko dieną pirmųjų lankytojų 
sulaukė naujas rekreacinis objektas – Ilgio ežero poilsiavietė. 
Juostelę atidarymo iškilmėse perkirpo Telšių apskrities 
viršininko pavaduotojas Rimantas Adomaitis ir Telšių vaikų 
su negalia centro direktorė Stasė Giedrienė su savo auklė
tiniais. 

Šių metų pradžioje direktorė ne kartą kalbėjosi su urėdu 
Bronislavu Baniu apie tokios poilsiavietės būtinumą. Netrukus 
svajonės įgijo realų pavidalą – šiandien ir takai, ir pavėsinės, ir 
suoleliai pritaikyti neįgaliesiems, visur jie gali pravažiuoti su 
vežimėliais. 

Ačiū urėdijos darbuotojams Egidijui Kęsminai, Arūnui 
Sakalauskui ir tautodailininkui Steponui Kaminui, prisidė
jusiems prie poilsiavietės įrengimo bei tvarkymo darbų.

Žurnalo rengėjų informacija

Poilsiavietė neįgaliesiems prie Ilgio ežero
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Šį rugsėjį žengtas dar vienas svarbus žingsnis integruojant 
specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo lavinimo mokyklas – 
„Šviesos“ leidykla išleido supaprastintus lietuvių kalbos, 
matematikos ir pasaulio pažinimo vadovėlius, iš kurių sutrikusio 
intelekto pirmokėliai galės mokytis bendrojo ugdymo klasėse 
niekuo neišsiskirdami iš įgalių bendramokslių. Mat šių vadovėlių 
viršeliai visiškai tokie patys, kaip ir tų, iš kurių mokosi likusieji 
moksleiviai. Tuo tarpu iki šiol jie skyrėsi nuo įprastųjų ir išvaizda, 
ir turiniu. Tad vaikams tai tuojau krisdavo į akis, o mokytojams 
kildavo sunkumų dėstant mokomąją medžiagą.

Sumanymas išleisti tokius vadovėlius gimė praėjusiais 
mokslo metais vykdant Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos 
bei Švedijos švietimo ministerijos Specialiojo ugdymo instituto 
projektą „Aprūpinimo specialiosiomis ugdymo priemonėmis sis
temos kūrimas“. Vadovėlių autoriams talkinę specialiojo ugdymo 
ekspertai padėjo tinkamai supaprastinti naująsias mokymo 
priemones: palengvinti užduotis, atsisakyti sudėtingesnių sakinių, 
iliustracijų ir pan. 

Iš viso išleisti penki trijų pavadinimų vadovėliai I klasei: 
Loretos BarzdonytėsMorkevičienės ir Elenos Marcelionienės 
„Šaltinėlis“ (2 knygos); Violetos Jonynienės „Aš ir pasaulis“; 
Broniaus Balčyčio, Rimos Martinėnienės ir Aldonos Vaičiulienės 
„Skaičių šalis“ (2 knygos).

Belieka pasidžiaugti šiuo Lietuvos švietimo istorijoje analogų 
neturinčiu įvykiu ir palinkėti sėkmės moksle laimingiesiems 
naujųjų vadovėlių turėtojams. 

Žurnalo rengėjų informacija

Specialūs vadovėliai – 	
specialiųjų poreikių moksleiviams



Vargas žuvims, kai jų gaudyti vienu 
metu susirenka net 70 žvejų, svajojančių 
apie pergalę prestižinėse varžybose. 
Kaip nesistengsi meškerę užmesti, jei 
varžybas stebi pats anekdotų karalius 
Raimondas Šilanskas. O ir kiti šventės 
organizatoriai ne iš kelmo spirti – Lie
tuvos medžiotojų ir žvejų draugijos 
Telšių skyriaus žuvininkas Stanislovas 
Karečka, Žemaitės dramos teatro direk
torius Kastytis Brazauskas, UAB „Roma
da“ darbuotojas Egidijus Gornikas ir 
dizaineris Adolfas Andrijauskas.

Nespėjo svečiai ir šeimininkai išsiri
kiuoti su meškerėmis palei vėliavėlėmis 
sužymėtą vandens telkinį, kaip pradėjo 
kibti žuvelės. Pirmąją vietą iškovojęs Si
monas Giedra jų sužvejojo beveik puski
logramį. O štai antrąją vietą Vaidotas 
Nagys tiesiog plėšte išplėšė iš Raimondo 
Riškaus (pirmasis prigaudė 315 g žuvies, 
antrasis – 308 g). Neblogai sekėsi meškerę 
mėtyti ir mažeikiškei Petronėlei Šiaulytei 
(jos laimikis – 199 g). 

Kol gausus tėvų ir pedagogų būrys 
ant laužo žuvienę virė ir dešreles čirškino, 
dūmus „užuodęs“ į šventės vietą atbildėjo 
Telšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
automobilis. Laimei, kaukiančios sirenos ir 
mirksintys švyturėliai šiuokart buvo skirti 
pramogai – šventės dalyviai stebėjo pra
tybas ir turėjo galimybę apžiūrėti gausią 
gaisrininkų įrangą.

O kai susėdo visi prie ilgų ilgiausio 
stalo, nuo žuvienės ir kitų skanėstų kvapo 
net silpna darėsi. Dėkui rėmėjams – UAB 
„Žemaitijos pienas“, UAB „Žilevana“, UAB 
„Vėtrūna“ ir kt. – kad buvo kur ir su kuo 
švęsti ir ką ant stalo padėti.

Nepamiršo šią vasarą Telšių rajono vaikų 
su negalia centro „Viltis“ ugdytinių ir senas 
bei ištikimas jų draugas – šaunus ūkininkas 
Giedrius Jankauskas iš Brovikių kaimo. 
Drauge su savo šeima jis svetingai priėmė 
neįgaliuosius savo valdose, kur ne tik aprodė 
pačius įvairiausius naminius gyvūnus, bet 
ir dosniai vaišino medumi, pienu, obuoliais. 
Didi yra žmoniškumo galia... 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 	
globos bendriją „Viltis” 	
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išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Viršelyje:
Dima – svečias iš Kijevo

Kibo žuvelės – 	
didelės ir mažos

Šią vasarą Telšių rajono vaikų su negalia centras „Viltis“ surengė penktąją 
žūklės šventę. UAB „Žemaitijos žuvis“ poilsiavietėje skardėjo šeimininkų 

ir svečių iš Mažeikių bei Jurbarko azartiški šūksniai.  
O kas buvo tie laimingieji, ištraukę didžiausią laimikį ir pelnę rengėjų 

prizus bei varžovų pripažinimą? 

Žurnalo  
rengėjų  

informacija


