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Visą informaciją apie Vilniaus 
miesto socialinių paslaugų 
ir paramos sistemą nuo šiol 
bus galima rasti viename 
leidinyje „Socialinės paslaugos 
vilniečiams“. Anot leidinio 
sudarytojų, tokiu būdu 
vilniečiai, kuriems reikalinga 
pagalba, lengviau suras, 
kas, kur ir kaip gali ir turi 
ją suteikti. Šiame leidinyje 
pateikta informacija ypač 
naudinga bus socialinėje srityje 
dirbančioms tarnyboms bei 
organizacijoms. Tai turėtų 
padėti koordinuoti veiksmus, 
kad teikiama pagalba būtų 
išties prevencinė ir tikslinė.

Visos socialinės paslaugos viename leidinyje

XX ir XXI amžiaus sandūroje Vilniui 
teko priimti dar vieną istorinį iššūkį – iš
gyventi ir atrasti savo kelią milžiniškame 
socialinių, politinių ir ekonominių permai
nų verpete.

Netikėtai užklupti pasirodė ne tik ant 
skurdo ribos atsidūrę socialiai labiausiai 
pažeidžiami gyventojai, bet ir valdžios 
institucijos, kurioms teko nelengvas už
davinys – spręsti gausias pereinamojo lai
kotarpio socialines, sveikatos, švietimo ir 
teisėtvarkos problemas.

Vilniaus modelis – tai vizijų, idėjų ir 
įgyvendintų projektų visuma, susiforma
vusi po Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo, diegiant Vilniaus mieste naujojo 

pobūdžio paslaugų sistemą socialiai pa
žeidžiamoms šeimoms ir jose augantiems 
vaikams. 

Anot sostinės mero Artūro Zuoko, 
būtų idealu, jei smarkiai augančiame Vil
niuje kiekvienas rastų savo vietą ir visi 
būtų patenkinti gyvenimu šiame mieste. 
Tačiau vargu, ar pasaulyje yra bent vienas 
miestas, kuriame nebūtų žmonių, turinčių 
problemų, tokių, kuriems reikia pagalbos 
arba net ypatingo dėmesio.

„Miesto klestėjimą rodo ne tik nauji 
pastatai, prašmatnūs biurai ar sutvarkytos 
gatvės, bet ir gebėjimas pasirūpinti silpnes
niais miesto gyventojais, padėti tiems, ku
riems sunkiaus sekasi prisitaikyti prie kas
dienio gyvenimo iššūkių. Vilniaus miesto 
savivaldybė siekia atidžiau susipažinti su 
vilniečiams kylančiomis problemomis ir 
ieškoti efektyvesnių jų sprendimo kelių, 
įtraukiant į šį procesą kuo platesnes visuo
menės grupes ir patyrusius ekspertus“, – 
leidinio įžangoje kalbėjo A.Zuokas.

Vilniaus miesto Socialinės paramos 
skyriaus vedėjo Artūro Meliano teigimu, 
informacijos apie socialines paslaugas nie
kada nebus per daug. Todėl ir buvo suma
nyta išleisti leidinį, kuriame galima rasti 
visą informaciją apie tai, kas ir kur orga
nizuojama Vilniaus socialinėje srityje. Lei
dinys „Socialinės paslaugos vilniečiams“ 
pirmiausia skiriamas specialistams, kurie 
dirba skirtingose srityse, bet visi teikia pa
našią pagalbą. „Vilniaus modelis – tai gali
mybė sujungti specialistų, dirbančių socia
linį darbą, švietimo, sveikatos apsaugos 
srityse, galimybes į vieną visumą. Neretai 
įvairios organizacijos nežino, ką ir kur vei
kia jų kolegos“, – sakė A.Melianas.

Visa informacija leidinyje suskirs
tyta pagal seniūnijas. Prie kiekvienos 
seniūnijos nurodyti juridines (policijos 
komisariatai, poskyriai), socialines (glo
bos namai, paramos fondai ir centrai), 
sveikatos priežiūros (ligoninės, poliklini
kos), švietimo (mokyklos, darželiai, bib
liotekos), laisvalaikio praleidimo (vaikų 
ir jaunimo klubai, sporto centrai) paslau
gas teikiančios įstaigos.

Anot A.Meliano, jau ne vienerius me
tus Vilniuje bandoma jungti dirbančius šio
je srityje žmones, kurie galėtų padėti asme
nims problemas spręsti kompleksiškai.

Tai, kad trūksta įvairių institucijų tar
pusavio susikalbėjimo, pripažįsta ir Dana 
Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė: 
„Viltis“ nuo pat atsiradimo pasigedo ryšio 
tarp paslaugų vartotojų ir pagalbą bei pa
slaugas teikiančių institucijų. Pagalbos ar 
paslaugų prašanti šeima patekdavo į pa
slaugų tiekimo labirintus ir dingdavo lyg 
laivas Bermudų trikampyje“. 

Ruošdami šį leidinį, bendrijos „Viltis“ 
atstovai susidūrė su tuo, kad socialinę 
pagalbą teikiančių įstaigų yra daug, bet 
tarpusavy jos beveik nebendradarbiauja. 

„Atlikome tokį savotišką tyrimą ir pamatė
me, kad įvairios institucijos bijo konkuren
cijos, ne visada sugeba spręsti problemas, 
bet nėra linkusios dalintis su kitomis insti
tucijomis turima informacija“, – pasakojo 
D.Migaliova. 

Apie bendradarbiavimo reikalingumą 
kalbėjo ir vienas Vilniaus modelio idėjos 
sumanytojų, Vilniaus miesto tarybos na
rys, Vilniaus universiteto Psichiatrijos kli
nikos docentas Dainius Pūras. Jo teigimu, 
Vilnius gali didžiuotis įvairių socialinių 
paslaugų gausa, tačiau neretai vienos ins
titucijos nežino, ką veikia kitos. „Dabar 
iš mūsų mokosi kitų šalių atstovai, tad 
laikas ir mums patiems turėti tam tikrą 
socialinį žemėlapį, kuris būtų kaip gyvas 
supratimas, kaip turi bendradarbiauti įvai
rias socialines paslaugas teikiančios insti
tucijos“, – pabrėžė D.Pūras.

Leidinyje kiekvienas skaitytojas atras, 
kokios socialinės paslaugos vilniečiams 
yra teikiamos. O jos yra skirstomos į ben
drąsias ir specialiąsias. Bendrąsias sudaro 
informacijos teikimas ir konsultavimas, 
maitinimo organizavimas, pagalba na
muose, globos pinigai, skirti sumokėti už 
teikiamas paslaugas. 

Specialiosios paslaugos tai ir transpor
to paslaugos, ir aprūpinimas kompensa
cine technika, ir gyvenamosios aplinkos 
pritaikymas. Prie specialiųjų paslaugų 
priskiriamos ir dienos globos paslaugos, 
socialinė reabilitacija rizikos grupės asme
nims bei neįgaliesiems, neįgaliųjų, vaikų 
bei senyvo amžiaus asmenų globa. Leidi
nyje „Socialinės paslaugos vilniečiams“ 
galima bus rasti visą informaciją apie to
kias paslaugas ir jas teikiančias institucijas 
bei kokių dokumentų gali prireikti, norint 
tas paslaugas gauti.

Be to, tiems, kuriems reikia pagalbos, 
nebeteks vargti, norint tiksliai apibūdinti, 
kokių paslaugų jiems reikia. Tam leidinyje 
bus Terminų žodynėlis, kuriame galima 
bus rasti visus reikalingus socialinius ter
minus.

Projekto vykdytojai yra Lietuvos su
trikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“ ir Vilniaus miesto savivaldybė, 
projektą finansavo Atviros Lietuvos fon
das. Iniciatyvinę grupę, kuri dirbo ren
giant šį leidinį ir visą Vilniaus modelio 
projektą, sudaro A.Melianas, D.Pūras, 
D.Migaliova, V.Toleikienė, V.Ambrazevi
čienė, V.Ilgius.

Kad negalią turinčius asmenis būtina 
integruoti, pripažįsta visi. Naujuosius lei
dinius gaus visos seniūnijos, specialiosios 
tarnybos, jų bus tose vietose, kur lankosi 
problemų turinčios šeimos. Todėl tikima
si, kad leidinys paspartins integraciją ir 
neleis tiems, kuriems pagalba būtina, pa
skęsti informacijos jūroje.

Violeta Grigalūnaitė  
„Lietuvos žinios“ 



Jeigu nuspręsite mums padėti,  
prašome pervesti „Vilties“ bendrijai skirtas lėšas į AB Vilniaus banko  

Vilniaus filialo (kodas 70440) atsiskaitomąją sąskaitą  
LT68 7044 0600 0126 2396 (litais) arba LT91 7044 0600 0126 2370 (valiuta).

Tai galite padaryti ir skirdami 2 procentus 
nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio  

(užpildydami Mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512).
Dėkojame!

3 –4 psl. Mokykimės dalytis darbais, 	
atsakomybe ir laimėjimų džiaugsmu

4 –5 psl. Atstovavimo sau programa tęsiasi (1)	

6 –7 psl.  Tėvų ir specialistų partnerystė	
Naujas automobilis neįgaliesiems

8 –9 psl.  Austrija. Festivalis. „Spalvų orkestro“ grupė	
Neįgalieji ir sveikieji – viena šeima

10 psl.  Kas stipresnis – sportas ar negalia?	

11 psl.  Atstovavimo sau programa tęsiasi (2)	 	
Nuostabios kūrybos akimirkos

14 psl.  „Mažeikių Viltis“ veltui laiko neleidžia	

15 psl.  Laiškai iš Anykščių

16–17 psl.  Kepame ir skanaujame sykiu 	 	
Teisininko patarimai

18 psl.  Įdarbinimo direktyva (2)	

19 psl.  „Esperando“ – Rumunijos Viltis

20–21 psl.  O, vasarėle! 	

22-23 psl.  Jei neturi nieko savo, esi... niekas	
Pagaliau turime relaksacijos kabinetą

24 psl. Naujos knygos

5 psl.

8 psl.

DėMESIO!
PRENuMERATA!
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2005 metais  
mūsų bendrijos asocijuotieji nariai iš Anykščių, Biržų,  

Kėdainių, Mažeikių, Panevėžio, Pasvalio, Šiaulių,  
Telšių ir Varėnos šventė penkiolikos metų,  

iš Kauno – dešimties metų,  
o iš Klaipėdos rajono – penkerių metų  

sukaktis. 

Sveikiname sukaktuvininkus ir visus viltiečius,  
neįgaliuosius ir jų tėvelius, specialistus ir visus geros valios žmones  

ir linkime, kad juos visada lydėtų šių prasmingų žodžių aidas: 
„Kur tu bebūtum, mylėk tą, kuris šalia tavęs, ir pagelbėk jam.  

Dalykis su juo džiaugsmais, sielvartu, nerimu,rūpesčiais jį padrąsindamas. 
Jeigu reikės, būk pasirengęs atverti jam savo ramybės ir džiaugsmo šaltinį net gatvėje,  

ankstų rytą minioje skubančių žmonių, besistumdančių, nevilties pagautų.  
Liudyk džiaugsmą, gyvenantį tavyje, netgi jei pats ir ne visada jį jauti…“

Žurnalo rengėjai



Baigiasi dar vieni metai. Reikia 
stabtelėti ir įvertinti darbų 
derlių. Kaip visada, paprašėme 
tai padaryti „Vilties“ bendrijos 
vadovę Daną Migaliovą. 

Kas įprasmina pokyčius?

Sakyčiau, kad „Vilties“ bendrija gali 
džiaugtis nuveiktų darbų derliumi. Turė
jome dvejus metus perprasti naujajai 
mūsų organizacijos valdymo struktūrai. 
Jei pirmaisiais metais asocijuotiesiems 
nariams dar buvo labai sunku suvokti, 
kad jiems reikia perimti atsakomybę, o 
ir mums nelengvai sekėsi ją perduoti, 
atsisakant globėjiškų nuostatų, tai 2005 
metais padėtis pasikeitė. 

Matau, kad mūsų asocijuotieji nariai 
(tiesa, negaliu sakyti, kad visi 60, bet bent 
jau pusė jų) puikiai tvarkosi vietose. Apie 
pokyčius byloja ne tik naujų centrų steigi
mas, šventės ar seminarai, bet ir pasikeitęs 
požiūris į mokymus. Jei anksčiau juos 
dažniausiai tekdavo inicijuoti sekretoria
tui, tai dabar jau daugelis supranta, kad 
vadybininkui reikia ekonomikos ir vady
bos pagrindų, centrų specialistams – kuo 
daugiau profesinių žinių ir pan. Labai tuo 
džiaugiuosi.

Kas garsina „Vilties“  
bendrijos vardą?

Šie metai mums buvo labai įsidėmėtini 
ir todėl, kad sėkmingai įgyvendinome 
keletą tarptautinių projektų, skirtų ne tik 
mūsų organizacijos narių, bet ir visų neį
galiųjų gerovei. Dėkui Atviros Lietuvos 
fondui, finansavusiam leidinį „Socialinės 
paslaugos vilniečiams“, kuris įprasmino 
ne vienerius metus puoselėtą ir tobulintą 

Vilniaus modelį. Atsivertę šį leidinį, 
vilniečiai ras informaciją apie tai, kokias 
socialinių paslaugų ir paramos formas 
jiems šiandien siūlo Vilniaus miesto 
savivaldybė, seniūnijos, visuomeninės 
organizacijos bei fondai ir kaip jomis pasi
naudoti savo gyvenamoje vietoje. Be to, 
šis leidinys, mano nuomone, turėtų tapti 
ir valstybinio, ir nevyriausybinio sekto
riaus socialinių darbuotojų stalo knyga, 
nes norint sėkmingai padėti socialiai 
remtiniems žmonėms reikia žinoti, kas 
dar dirba šiame bare, ir suvienyti pastan
gas užtikrinant pagalbos tikslingumą bei 
tęstinumą. Norėtųsi, kad šią gražią Vil
niaus modelio patirtį perimtų ir kiti Lie
tuvos miestai.

Džiugu, kad Tarptautinė moterų or
ganizacija pakvietė mus dalyvauti labda
ros mugėje. Į ją suplaukė neįgaliųjų darbe
liai iš visos Lietuvos ugdymo centrų. Kas, 
jei ne jie, taip puikiai garsina mūsų vardą, 
pasklidę po pačius įvairiausius namus, 
kad juos sušildytų ir pripildytų pakantos 
bei supratimo neįgaliesiems. 

Šiemet po kelerių metų pertraukos vėl 
atradome jėgų surengti tradicinį koncertą 
„Mes irgi galime mylėti“. Nors sudėtinga 
buvo ieškoti lėšų, pritraukti rėmėjų, 
tačiau akivaizdu, kad viešųjų ryšių ak
cijos atsiperka. Prieš koncertą sukvietę 
iškiliausius politikus, verslininkus, visuo
menės veikėjus ir žiniasklaidos atstovus, 
turėjome unikalią progą pristatyti jiems 
„Vilties“ bendriją, jos darbus ir siekius. 
Po šio koncerto net keletas viešųjų ryšių 
kompanijų pareiškė norą viešinti „Vilties“ 
bendrijos veiklą. Tad nors minėtam 
renginiui išleistos lėšos dar nesugrįžo, 
jaučiu, kad jos būtinai sugrįš vykdant 
naujus projektus. O svarbiausia – suteiks 
dar daugiau žinomumo mūsų organizaci
jai. Pavyzdžiui, šiam renginiui skirta kom
pozitoriaus Lino Adomaičio daina „Mes 
irgi galime mylėti“, kurią atliko garsiau
sios Lietuvos žvaigždės, net pretenduoja į 
metų dainos nominaciją. Jos žodžiai, nea
bejoju, palietė ne vieno klausytojo širdį. 
Manau, kad ji taps mūsų vasaros stovyk
los himnu. Juk pats jos autorius pažadėjo 
atrasti laiko aplankyti mūsų stovyklą.

Dar vienas didelis laimėjimas – daly
vavimas Europos dainų konkurse sutriku
sios raidos žmonėms. Mūsų organizacija 
kartu su Socialinės apsaugos ir darbo mi

Mokykimės dalytis darbais, 	
atsakomybe ir laimėjimų džiaugsmu

nisterija nepagailėjo lėšų, kad iš pradžių 
įvyktų nacionalinės atrankos turas, o 
paskui jo nugalėtojas – „Spalvų orkestro“ 
vokalinė grupė – vyktų atstovauti Lietu
vai į Austriją. „Spalvų orkestro“ vadovai 
Valerija ir Romas Bruzgos dar kartą įrodė, 
kad jų daugiau nei dešimties metų triūsas 
su kaupu pasiteisina. Mūsų dainininkai 
pasirodė puikiai – pateko į stipriausiųjų 
ketvertuką. O tai irgi labai gražus, geras ir 
prasmingas darbas.

Kokie bus ateinančių  
metų prioritetai?

Labai džiaugiuosi, kad „Vilties“ bendri
jos respublikinė taryba išplėtojo mūsų or
ganizacijos misijos sampratą. Jei anksčiau 
vos ne kiekviename tarybos posėdyje svar
stydavome paskirus klausimus, tai šiemet 
supratome, kad tarybos atsakomybė yra 
gerokai didesnė. Ne vien stogų dengimas 
ar baldų pirkimas mums turi rūpėti. Tad 
dabar mūsų akiratyje atsidūrė neįgalaus 
žmogaus teisių užtikrinimas. Mes daly
vaujame šių teisių įgyvendinimui skir
tuose tarptautiniuose projektuose. Mes 
svarstome, kaip sustiprinti savo lobistinę 
veiklą, kad galėtume daryti didesnę 
įtaką naujai priimamiems socialiniams 
įstatymams, kad neįgaliesiems skirtų vals
tybinių programų lėšos didėtų, o paslau
gos kuo labiau priartėtų prie žmogaus. 

Man atrodo, kad organizacija pasiekė 
brandą gerąja prasme, nors nepadarytų 
darbų, be abejonės, dar yra labai daug. 
Tarkim, kokie turėtų būti ateinančių metų 
veiklos prioritetai? Ar visų pirma turėtume 
finansuoti paslaugų teikimo projektus? O 
gal reikėtų skirti daugiau lėšų viešiesiems 
ryšiams ir leidybai? O kaip specialistų 
kvalifikacijos kėlimas ir t.t.? Mes vis 
dar svarstome, abejojame, nors reikėtų 
pasiryžti ir keletą metų kryptingai dirbti 
vienoje srityje. Dar kartą kartoju, kad mes 
kiek per daug blaškomės. 

Mums reikėtų daugiau kalbėti su savo 
asocijuotaisiais nariais apie tokį svarbų 
dalyką kaip naujausių technologijų die
gimas. Juk visas pasaulis naudojasi inter
netu kaip nepakeičiama komunikacijos 
priemone. Jis padėtų ir mums operatyviai 
dalytis karščiausiomis naujienomis bei sti
printi grįžtamąjį ryšį. 
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Dar norėčiau trumpai pakalbėti apie 
metodinių centrų steigimo projektą. 
Mums reikia stiprinti regioninių tarnybų 
metodinę ir žmogiškųjų išteklių bazę. 
Taigi geriausiai dirbantys dienos centrai ir 
tarnybos turėtų ne tik teikti paslaugas, bet 
ir tapti kvalifikacijos kėlimo baze visame 
regione. Tai labai svarbus uždavinys, nes 
jau šiandien mes tikrai turime nemažai 
įstaigų, kurios yra pajėgios dalytis su
kaupta informacija. „Vilties“ bendrijos 
sekretoriatas parengė ir išsiuntinėjo anketą 
100 tarnybų. Įvertinę gautus duomenis, 
galime drąsiai teigti, kad šiandien tur
ime bent 20 stiprių tarnybų, galinčių tapti 
metodiniais centrais. Tai nereiškia, kad 
mes siekiame oficialaus metodinio centro 
statuso socialinėje ar švietimo srityje. Tie
siog į atrinktų tarnybų palaikymą investu
osime šiek tiek daugiau lėšų, o jos minėtas 
investicijas turės sugrąžinti savo darbu, 
t.y. skirti šiek tiek laiko savo patirties 
sklaidai. Ateinančiais metais ketiname 
pavyzdinėms tarnyboms padėti įsigyjant 
metodinių priemonių, keliant specialistų 
kvalifikaciją, pritaikant aplinką neįgaliųjų 
reikmėms.

Vadinasi, jeigu panorės vienas ar kitas 
miestas steigti dienos užimtumo centrą, 
jam nebereikės „atradinėti dviračio“, pa
kaks apsilankyti stipriame dienos centre ir 
perimti sukauptą patirtį. Turėsime ką par
odyti ir kolegoms iš kitų šalių. Šiandien jau 
aišku, kad norint diegti naujus metodus ar 
mokytis naujų principų nebūtina važiuoti 
į užsienį. Nebijokime džiaugtis tuo, ką tu
rime pašonėje, ir kuo geriau panaudokime 

teigiamą patirtį. Labai gera žinia, kad jau 
susitarėme su Atviros visuomenės insti
tutu dėl šių metodinių centrų materialinės 
bazės stiprinimo. 

Kaip paskatinti pasyves
nius asocijuotuosius 
narius?

Kalbant apie mūsų bendruomenės 
aktyvinimą apima dvilypiai jausmai. Ar 
mes ir toliau turime prisiimti atsakomybę 
ir vesti už rankos tuos, kuriems tarsi laikas 
sustojo? O gal geriau leisti jiems susivokti, 
kad stebuklų nebūna? Manau, kad jei kai 
kurie asocijuotieji nariai vykdo minimalią 
veiklą ir juos tai tenkina, tegul taip ir 
lieka. Kita vertus, gal vis dėlto reikėtų 
juos įtraukti į pozityvios patirties sklaidos 
procesą. Tegul jie pamato, kad gali būti 
ir kitaip. Savo akimis pamatę, kaip dirba 
žmonės vietose, gal ir jie imsis iniciatyvos. 
Juk niekas neatsiranda savaime... Tik nerei
kia skubinti įvykių ir dirbti už kitus. Be to, 
mes negalime prisiimti atsakomybės finan
suoti organizacinės veiklos iš Valstybinės 
neįgaliųjų socialinės integracijos progra
mos. Iš šios programos galime finansuoti 
tik paslaugas. Nuolat apie tai kartoju, ir 
mūsų žmonės turėtų tai suprasti. Tuo la
biau, kad nuo kitų metų pradžios vyks 
didelė reforma valstybės lygiu. Savo veiklą 
pradės Neįgaliųjų reikalų departamen
tas – naujas Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos struktūrinis padalinys. Bus re
organizuojama Invalidų reikalų taryba. Jau	

Atstovavimo sau programa tęsiasi (1)

Didžioji dalis seminaro dalyvių jau 
aktyviai įsijungė į šią vasarą „Vilties“ 
bendrijos psichosocialinės reabilitacijos 
stovykloje Giruliuose surengtus moky
mus apie neįgaliųjų atstovavimą sau, 
tačiau turėjome ir keletą naujokų. 

Šį kartą daugiau kalbėjome apie 
projektą, kurio sudėtinė dalis yra neįga
liesiems skirti seminarai. Sužinojome, kad 
šiame projekte kartu su mumis tų pačių 
dalykų mokosi ir latviai, estai, lenkai, 
vengrai, čekai, slovakai bei slovėnai, t.y. 

patvirtinta nauja Neįgaliųjų reikalų taryba 
prie Socialinės apsaugos ir darbo minis
terijos. Taryba dirbs visuomeniniais pagrin
dais, teiks rekomendacijas departamentui 
dėl neįgaliųjų socialinės integracijos, dėl 
priemonių, gerinančių neįgaliųjų padėtį 
šalyje. Taigi naujovių laukia labai daug.

Nešykštėkime padėkos 
žodžių vieni kitiems

Šiais metais mums teko labai daug 
dirbti. Todėl labai noriu padėkoti sekre
toriato darbuotojams, kurie plušo neskai
čiuodami darbo valandų ir aukodami sa
vaitgalius, nes žinojo, kad darbas turi būti 
padarytas. Esu dėkinga „Vilties“ bendrijos 
tarybai, nes šiemet jos nariai kaip niekada 
aktyviai dalyvavo bendrijos veikloje. Ačiū 
visiems geros valios žmonėms, kurie 
prisidėjo prie sutrikusios raidos asmenų 
ir jų šeimų gyvenimo gerinimo. Labai 
džiaugiuosi, kad dėl visų mūsų bendrų 
pastangų padidėjo pensijos, atsirado dau
giau dienos užimtumo centrų. Be vykdo
mosios valdžios atstovų ir specialistų pa
galbos tikrai nebūtume tiek daug pasiekę. 
Tik kartu dirbant galima nuversti kalnus. 
Dėkui bendrijos savanoriams, kurie visa
da, kai tik mums prireikia pagalbos, au
koja mums savo laiką. 

Pagal rytų horoskopą, ateinantys 
metai – šuns metai. Tikiuosi, kad nuo pat 
jų pradžios iki pabaigos mus visus saugos 
ne piktas, bet geras ir ištikimas draugas, 
kuris bus mūsų vedlys ir pagalbininkas. 

Rugsėjo 14 – 17 d. Radviliškyje vyko pirmasis seminaras žmonėms su intelekto sutrikimais. Šis seminaras – tai 
projekto „Žmonių su proto ir psichikos negalia įtraukimas į politinių sprendimų procesą“, kurį finansuoja 
Europos Sąjunga*, dalis. Seminare dalyvavo vienuolika neįgalių jaunuolių ir penki jų asistentai bei viešnia iš 
Švedijos Anja Antin.
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Tekstas neįgaliesiems

Radviliškyje vyko seminaras neįgaliems žmonėms.
Seminare buvo mokoma, kaip atstovauti sau.
Seminaras pratęsė mokymus vasaros stovykloje.
Seminare dalyvavo 11 jaunuolių ir 5 asistentai.
Seminarą vedė Domas ir jo asistentė Sigita.
Domas ir Sigita pasakojo, ko išmoko Budapešte ir 
Briuselyje.
Mokėmės išklausyti vienas kitą.
Mokėmės derinti teises ir pareigas.
Klausėmės viešnios iš Švedijos Anjos.
Anja yra neįgalaus jaunuolio Larso asistentė.
Anja padėjo Larsui persikelti iš internato į butą.
Anja pasakojo apie neįgalaus žmogaus ir asistento 
santykius.
Asistentas turi padėti, kai neįgalus žmogus prašo 
pagalbos.
Asistentas neturi spręsti už neįgalų žmogų.
Asistentas ir neįgalus žmogus gali sudaryti sutartį.
Seminaro dalyviai aptarė išgirstą informaciją.
Seminaro dalyviai įvertino mokymus ir pateikė 
pasiūlymus.
Mokymų rengėjai pažadėjo atsižvelgti į pasiūlymus.

Iki kitų susitikimų! 

visų į Europos Sąjungą naujai priimtų 
šalių atstovai. Mat šiose šalyse žmonės 
su proto ir psichikos negalia vis dar ne
gali patys apginti savo teisių ir naudotis 
tomis pačiomis paslaugomis kaip įgalieji, 
pavyzdžiui, mokytis ar įsidarbinti. 

Seminarą vedė neįgalusis Domas Ka
minskas ir jo asistentė Sigita Survilaitė, 
kurie dalyvavo šio projekto metu sureng
tuose mokymuose Budapešte ir Briuselyje. 
Jie pasidalijo su seminaro dalyviais savo 
naująja patirtimi. Be to, kalbėjomės apie 
teises ir pareigas bei pusiausvyrą tarp jų, 
mokėmės klausytis vienas kito ir išgirsti 
šalia esantį žmogų.

Seminare dalyvavo ir viešnia iš Šve
dijos Anja Antin, kuri yra dviejų žmonių 
su intelekto sutrikimais asistentė. Vienas 
jų, Larsas, yra Švedijos sau atstovaujančių 
neįgaliųjų judėjimo pirmininkas. Anja 
mums papasakojo, kaip jai padedant Lar
sui pavyko persikelti iš didelės instituci
jos į nuosavą būstą. Iš Anjos sužinojome, 
koks turi būti asistento ir atstovaujančio 
sau neįgaliojo bendradarbiavimas. Asis
tentas yra žmogus, kuris padeda, kai 
neįgaliajam reikia pagalbos. Vadinasi, 
jis turi kelti neįgaliajam pasitikėjimą. 
Kita vertus, asistentas neturi veikti už neį
galųjį. Kad bendradarbiavimas būtų sėk
mingas, asistentui ir neįgaliajam gali tekti 
pasirašyti sutartį.

Buvo džiugu matyti, kaip neįgalieji 
bendrauja tarpusavyje ir diskutuoja su 
asistentais apie tai, ką išgirdo seminare. 
Renginio pabaigoje mokymų dalyviai 
turėjo įvertinti seminarą: ką jie sužinojo, ar 
gerai jis buvo organizuotas ir pan. Atsaky
mai aiškiai parodė, kurie neįgalieji geriau 
suprato pateiktą medžiagą, o kuriems 
ji dar buvo per sunki. Į tai atsižvelgsime 
rengdami kitus seminarus. Seminaro daly
viai ir asistentai pateikė įvairių pasiūlymų, 
kaip tobulinti panašius renginius. Pa
sistengsime į juos atsižvelgti.

Iki kitų susitikimų!

Kristina Vrubliauskaitė
„Vilties“ bendrijos projektų vadybininkė

* 2004 m. sausį – projekto pradžia.
2005 m. vasarį – pirmasis projekto 
partnerių susitikimas Briuselyje.
2006 m. lapkritį –  projekto pabaiga.
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Mokykimės būti partneriai

Dažnai tėvai tikisi iš savo neįgalaus 
vaiko didesnių pasiekimų ugdymo įstai
goje, bet mažai bendrauja su specialistais. 
Laiko stoka jiems dažnai neleidžia būti 
aktyvesniais vaiko mokymo proceso 
dalyviais. Ypač sunkiai eina į 
ugdymo įstai

gą (ar apskritai jos vengia) socialiai pa
žeistos šeimos. Norint prisikviesti tokius 
tėvus į ugdymo įstaigą, prireikia daugiau 
pastangų. Tačiau žengus pirmą žingsnį, 
procesas vystosi gerokai greičiau. 

Tėvų įtraukimas į vaiko ugdymo pro
cesą yra labai svarbus mokymosi sėkmei. 
Jei tėvai negauna pakankami informacijos 
apie tai, kaip ugdyti vaiką, kokių dalykų 
jį galima išmokyti, tai ugdymo įstaigoje, 
o ypač mokykloje, dažniau jaučiasi kaip 
kviestiniai svečiai nei kaip aktyvūs mo
kymo proceso dalyviai.

Dažnai tėvų kompetencija būna pažei
džiama jau ankstyvajame vaiko amžiuje.	
Mokydamasi įvairių vaiko sugebėjimų 
skatinimo būdų šeima dažnai susiduria 
su sunkiai išsprendžiamomis proble
momis, pvz.: skirtingomis specialistų 
nuomonėmis ir nevienodais spren
dimais. Daugelis tėvų jaučiasi izo

liuoti, vieniši, neinformuoti. 
Todėl jie neigia sutrikimą, 
atsisako pagalbos.

Šeimos krizė turi 
didelės įtakos vaiko 
ugdymui. Dažnai ši 
krizė užsitęsia, nes 
visi tėvai savo santy
kius su vaikais 
grindžia ir sva
jonėmis, fanta
zijomis bei iliu
zijomis. Vaikai 
yra jų antrasis šansas 
įgyvendinti savo svajones, 
suvokti, kad vaikas paveldė
jo jų genus, kad jų valioje 
formuoti vaiko dvasingumą 
ir pasaulėvaizdį. Kartais 
jausmai sudūžta susidūrus 
su realybe – vaiko negalia, 
kuri paverčia niekais visas 
galimas svajones. Kaip 

gyventi toliau? Kaip padėti 
neįgaliam vaikui, kitiems vaikams, sau? 

Neįgalaus vaiko gimimas – didžiau
sias stresas šeimai. Suvokimas, kad vai
kas bus kitoks, visada sukelia tėvams 
krizę. Juos apima šokas, kaltė, neviltis, 
nerimas, depresija... Kiekvienas šiuos 
jausmus išgyvena skirtingai. Vienas krizę 
įveikia greičiau, kitas – lėčiau. Bet visi 
ilgą laiką gali jausti gėdą, socialinį atme
timą, varžymąsi. Tėvų reakcijas gali veikti 
ekonominė padėtis, asmeninės savybės, 
vedybinis statusas. Kadangi pradžioje 
patiriama emocinė dezintegracija, pri
reikia laiko prisitaikyti, kol šeimos gyveni
mas susireguliuoja. 

Neįgalių vaikų tėvams iškyla daug 
finansinių problemų: atsiranda išlaidų 
medikamentams, specialiajai įrangai, 
žaislams ir kitoms priemonėms, tenka 
samdyti auklę, mokėti už specialųjį 
transportą ir pan. Šeimai tampa sunkiau 
bendrauti su draugais, pasikviesti juos 
į svečius, o ir išsirengti pas juos. Dažnai 
nelengva išjudėti iš namų, nes tenka imti 
kartu ir vaiko kompensacinę techniką. 

Tėvų ir specialistų 
partnerystė
Bendram komandiniam darbui su tėvais nereikia ypatingos strategijos. 
Tačiau šis bendravimas yra pakankamai komplikuotas ir kartais 
sukelia neigiamų emocijų ir tėvams, ir specialistams. Pabandykime 
šiandien pasikalbėti apie tai, kodėl kartais sunku būti kartu, kurti 
bendrus planus, padėti vieni kitiems, tapti tikrais partneriais? 

Specialistai mano, kad tėvai:
● atidavę vaiką specialistams, kad šie jį pagydytų 

ar išmokytų daugelio dalykų, per mažai juo 

rūpinasi patys;● pastoviai reikalauja nežinia ko; dažnai būna 

nepatenkinti, vaikšto susiraukę, nesuprasi, kas 

jiems nepatinka ir negerai;
● neranda laiko paaiškinti specialistams vaiko 

įpročių, ligos, priežiūros būdų;

● menkai dalyvauja vaiko ugdymo programos 

sudaryme, formaliai ją priima, visiškai nereiškia 

savo nuomonės;● nenuperka būtinų mokymo priemonių, 

kompensacinės technikos ir pan.;

● nelavina vaiko namuose, tik nori, kad jo būklė 

pagerėtų;● nesupranta, kaip sunku ugdyti jų vaiką, kiek 

jėgų tam reikia atiduoti; net neranda laiko ateiti 

į šventę, kuriai buvo taip rengtasi; 

● nors jiems ir sunku, vis dėlto galėtų daugiau 

rūpintis bendra veikla.

Tėvai mano, kad specialistai:

● turi daugiau informacijos, kuria ne visada pasi

dalija, o kartais net ją slepia; 

● yra šališki, nes atstovauja profesionalų grupei;

● dažnai naujus metodus išbando su vaikais, kurie 

tampa „bandomaisiais triušiais“;

● linkę kaltinti tėvus neįvertindami padėties;

● užuot padėję tėvams, laukia, kol šie patys bus 

pasirengę bendrauti;

● laukia, kol tėvai patys paklaus, o ne dalijasi visa 

informacija, kuri galėtų padėti;

● jaučiasi prastai pateikdami „blogą“ informaciją, 

todėl arba stengiasi ją „įvynioti į vatą“, arba „ker

ta iš peties“, t.y. sako viską, ką mano;

● nepakankamai vertina tėvus, mano, kad šie nieko 

nežino ir turi aklai tikėti specialistais; 

● į tėvus žiūri iš aukšto, nevertina jų kompeten

cijos; visada viską geriau žino ir pastoviai moko, 

kaip reikia gyventi;

● nepaaiškina, ko nori iš tėvų. Todėl šie dažnai 

jaučiasi „krentantys iš įkaitusios keptuvės į 

degančią ugnį“.

Tėvams norėtųsi, kad specialistai:
● atsidurtų tėvų padėtyje; ● padėtų tėvams ugdyti įgūdžius, suvok

ti vaiko mokymo galimybes, rastų laiko 
paaiškinti, ko tikisi iš tėvų; ● padėtų šeimai atsakyti į klausimą – 

„kodėl mums“? Pagelbėtų auginti vai
ką ir išlikti šeima;● nekeltų per didelių reikalavimų, pri

imtų tėvus tokius, kokie jie yra, su savo 
trūkumais ir privalumais. 
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Didelės įtakos bendram darbui turi tėvų 
ir specialistų požiūrių skirtumai, kurie 
buvo, yra ir bus. 

Partnerystė –  
bendravimo pagrindas 

Pagrindinis partnerystės princi
pas – lygiateisiškumas ugdymo pro
cese. Partnerystė yra paremta abipusiu 
pasitikėjimu. Pasitikėjimas – tai procesas, 
kuriamas bendru darbu. Sakoma, kad 
partnerystė – tai ekspertizės pasidalijimas 
ugdymo procese. (Selon Bouchard, 1988, 
1994). O bendra pasidalyta atsakomybė – 
tai vaiko ugdymo programos pagrindas. 

Dažnai tenka girdėti, kad tėvai skiria 
nepakankamai dėmesio vaiko ugdymo 
programoms. Gaila, nes programa – tai 
sutartis, sudaroma tarp abiejų, o kartais ir 
daugiau pusių, dalyvaujančių vaiko ug
dymo ir pagalbos teikimo šeimai proce
suose. Tai labai svarbus dokumentas, nusa
kantis vaiko ugdymo ir mokymo kryptis. 
Tai pagrindinis dokumentas, leidžiantis 
atrasti stipriąsias ir silpnąsias raidos sritis, 
nubrėžti ugdymo gaires, iškelti pagrindi
nius mokymo tikslus, padėsiančius vaikui 
tobulėti, tapti savarankiškam, prisitaikyti 
ir gyventi bendruomenėje. Dažnai būna 
sunku sukurti programą, kurį atitiktų 
visų ugdymo procese dalyvaujančių 
partnerių norus. 

Taip yra todėl, kad mes į viską reaguo
jame labai skirtingai. Manau, kad labai 
svarbu suvokti, jog didžiausias mūsų tur
tas yra suvokimas, kad esame skirtingi. 
Skirtingi savo vidinėmis nuostatomis, 
aplinkinio pasaulio suvokimu, kultūra, 
gyvenimo būdu ir t.t. Šie skirtumai yra 
didžiausias mūsų turtas. Mums įdomu 
bendrauti ir būti su kitokiais žmonėmis 
nei mes patys. Mes norime pamatyti kito
kius kraštus, išgirsti negirdėtas melodi
jas, grožėtis nematytais vaizdais... Todėl 
didžiausias turtas ir yra mūsų skirtumai 
bei tų skirtumų pripažinimas ir suvoki
mas, kad jie yra būtini, reikalingi ir svar
biausia – gerbtini. 

Tėvų ir specialistų požiūrių skirtumų 
suvokimas padeda kurti pasitikėjimą. 
Nustatomos probleminės sritys ir pa
sidalijama atsakomybėmis. Visa tai veda į 
specialistų identitetą ir įgalina tėvus būti 
savo vaiko bei savo gyvenimo ekspertais. 

Partnerystės procese  
yra svarbu:

● pripažinti kiekvieno asmens 
poreikius ir suvokti, kad poreikių 
skirtingumas gali ir turi sukelti 
konfrontaciją. Tik konstruktyvi kon
frontacija yra teigiamas dalykas. 
Svarbu diskutuoti apie viską, prade
dant nuo vaiko gebėjimų ir problemų, 

Naujas automobilis neįgaliesiems

baigiant ugdymo programomis bei jų 
pritaikymu;
● turėti veiklos planą. Tėvai turi sa
vo norus, specialistai – savo nuomonę. 
Svarbu viską įvardyti ir išsiaiškinti, 
kad žinotume, ką galvojame ir kaip 
viską suprantame;
● suvokti, kad bendravimo ir bend
radarbiavimo procesą sudaro skirtingi 
etapai. Labai svarbi yra bendravimo 
pradžia. O tikram abipusiam supra
timui, partnerystei ir pasitikėjimui 
reikia daug laiko;
● svarbu pripažinti kitos pusės porei
kius. Jei norime padėti vienas kitam 
ir gerai jaustis partnerystės procese, 
turime pripažinti, kad mūsų norai 
ir galimybės skiriasi ir būtinai reikia 
ieškoti bendrų sąlyčio taškų.

Ir pabaigoje kviečiu pasidalyti nuo
monėmis apie mūsų skirtumus, bend
ravimą, bendradarbiavimą, partnerystę 
ir viską, kas mus jaudina mūsų neleng
vame bendrame darbe.

	

Laima Mikulėnaitė
 VUVL VRC Ankstyvosios reabilitacijos 

skyriaus vedėja

VšĮ „Vilties akimirka“ jau keletą 
metų teikia transporto paslaugas ne
įgaliesiems Vilniaus mieste. Kiekvie
nais metais šių paslaugų poreikis di
dėja. Šiuo metu mes aptarnaujame 8 
mokymo ir ugdymo įstaigas, į kurias 
kasdien pristatome apie 170 lankytojų. 
Per mėnesį mūsų vairuotojai nuvažiuo
ja 2527 tūkstančius kilometrų.

Teikiant transporto paslaugas ir ap
tarnaujant nemažą neįgaliųjų skaičių, 
didžiausia problema – transporto prie
monių trūkumas. Be to, ir turimi auto
mobiliai yra seni ir nuolat genda. 

Šiais metais Lietuvos invalidų rei
kalų taryba ir „Vilties“ bendrija pra
džiugino ne tik mus, bet ir mūsų aptarnaujamus neįgaliuosius, įteikdamos naujo mūsų teikiamoms paslaugoms 
pritaikyto mikroautobuso raktelius. Už tai mes visi esame nuoširdžiai dėkingi. Baigiantis 2005 metams norime 
palinkėti visiems gerų idėjų, sėkmingų darbų, džiuginančių rezultatų ir geranoriško bendradarbiavimo. 

Jūratė Matulaitienė
VšĮ „Vilties akimirka“ direktorė
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Keliavome į konkursą sklandžiai. Nors 
Vienoje teturėjome vos 50 min. persėsti į 
lėktuvą, turėjusį nuskraidinti mus į Gracą, 
nesunkiai susidorojome su šia užduotimi. 
Tiesa, Graco oro uoste mūsų laukė staig
mena – pasigedome lagamino su koncer
tiniais drabužiais. Tačiau oro uosto tarny
ba maloniai pažadėjo jį pristatyti tiesiai 
į viešbutį. Mat ant lagamino, kuris buvo 
nacionalinio atrankos konkurso laimėtojo 
dovana, puikavosi nesunkiai atpažįstama 
konkurso emblema. Mus maloniai sutiko 
du konkurso organizatoriai, lydėję mus vi
sas viešnagės dienas.

Viešbutyje jau būriavosi kiti dalyviai, 
organizatoriai, svečiai ir, žinoma, žurna
listai. Vos po poros valandų prasidėjo su
sipažinimo vakaras, kurio metu turėjome 
traukti burtus. Greitai apsitvarkėme ir 
nusileidome į viešbučio vestibiulį, kur jau 
grojo ansamblis. Pastebėjome ir savo pa
žįstamų iš Belgijos, su kuriais teko drauge 
koncertuoti. Burtai mums lėmė pasirodyti 
septintiems. Dalyviai iš Vokietijos vėlavo, 
todėl įpareigojo burtų traukimo ceremoni

joje dalyvauti juristą, kuris ištraukė... pir
mąjį numerį. O paskutinysis atiteko šeimi
ninkams – austrams.

Kitą dieną laukė pirmoji repeticija. Atsi
dūrėme didžiuliame pramogų komplekse, 
kur viskas buvo skirta dalyvių patogumui. 
Scena buvo sukama, tad kol vieni atlikėjai 
grojo, kiti jau galėjo rengtis pasirodymui. 
Kai atlikome savo kūrinėlį, organizatoriai 
liko nepatenkinti garso kokybe. Gal pritrū
ko ir mano, kaip vadovo, kontakto su atli

AuSTRijA ● FESTIVALIS ● „SPALVų ORKESTRO“ gRuPė...

Lapkričio 14 d. Vilniuje buvo sureng
tos iškilmingos „Spalvų orkestro“ vokali
nė grupės palydėtuvės, kurių metu buvo 
pristatyta konkursinė daina „Mes mylime 
džiazą“ (aranžuotės autorius Artūras No
vikas) ir J. Matonio bei V. J. Domaševičiaus 
sukurtas šios dainos vaizdo klipas. „Spal
vų orkestro“ vokalinę grupę į konkursą iš
lydėjo socialinės apsaugos ir darbo minist
rė Vilija Blinkevičiūtė, „Vilties“ bendrijos 
vadovė Dana Migaliova, Vilniaus miesto 
savivaldybės atstovas Artūras Melianas, 
nacionalinės atrankos komisijos pirminin
kas Artūras Novikas, „Eurovizijos“ daly
viai dainininkai Linas ir Simona, Laura 
Čepukaitė, projekto „Kelias į žvaigždes“ 
dalyviai, žurnalistai bei daugybė „Spalvų 
orkestro“ gerbėjų.

Pirmą kartą Lietuvos atstovai dalyvavo ir, beje, sėkmingai – Europos dainų festivalyje sutrikusio intelekto 
žmonėms, kuris vyko Graco mieste (Austrija). Teisę atstovauti šaliai nacionaliniame konkurse iškovojo 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centro „Spalvų orkestro“ vokalinė grupė.

„Tai reto nuoširdumo ir gražumo gru
pė. Linkime jiems neprarasti nuoširdu
mo, – tvirtino dainos „Mes mylime džia
zą“ vaizdo klipo, kurį galima pasižiūrėti 
mūsų tinklalapyje www.viltis.lt,.autoriai 
J. Matonis ir V. Domaševičius. 

Susirinkusieji, išlydėdami „Spalvų 
orkestrą“ pirmą kartą atstovauti Lietuvai 

Europos dainų festivalyje sutrikusio in
telekto žmonėms, linkėjo jiems sėkmės, 
drąsos, kuo geriausių įspūdžių ir, žinoma, 
pergalės. 

Europos dainų festivalis sutrikusio 
intelekto žmonėms – tai gyvai atliekamų 
dainų konkursas, kas dveji metai organi
zuojamas vienoje iš Europos šalių, kuri 
yra Europos Tarybos narė. Konkurse gali 
dalyvauti tik 12 šalių atstovai, kuriuos pa
gal atsiųstus garso ir vaizdo įrašus atren
ka tarptautinė konkurso komisija. Šiemet 
konkurse pasirodė Austrijos, Belgijos, 
Estijos, Suomijos, Vokietijos, Vengrijos, 
Makedonijos, Portugalijos, Serbijos, Ny
derlandų, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos 
atstovai. Sveikiname „Spalvų orkestro“ 
vokalinę grupę, iškovojusią šiame prestiži
niame konkurse garbingą ketvirtąją vietą.

Žurnalo rengėjų informacija

Neužmirštamos konkurso akimirkos

kėjais. Tad mums buvo pažadėta kitą repe
ticiją pakeisti fortepijoną elektrine pianola 
ir pastatyti ją arčiau dainininkų. 

Po repeticijos nuotaika nebuvo pati ge
riausia, nes jautėmės suvaržyti neįprastos 
aplinkos ir susiklausymo scenoje stygiaus. 
Tačiau po pietų surengta ekskursija senu 
tramvajumi su miesto valdžios atstovais ir 
konkurso organizatoriais netruko pakelti 
nuotaiką. Dar labiau ją pakylėjo priėmi
mas pas Styrijos provincijos prezidentą. 

Palydėtuvės 
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Šiais metais darbeliais iš gamtinių me
džiagų papuošėme ne tik dailės grupę, 
centro patalpas, bet ir padovanojome vie
ną jų – simbolišką namelį, padarytą iš įvai
rių šakelių, lino pluošto bei molio, – mus 
aplankiusiam Lietuvos Respublikos Prezi
dentui Valdui Adamkui. Prezidentas, pri
ėmęs dovaną, pažadėjo, kad ji bus saugo
ma prezidentūroje. „Pajutome, kad mus 
sieja žmogiškumo jausmas, artimo meilė 
vieni kitiems,“ – sakė V. Adamkus. Padė
kojęs centro personalui už neįgaliesiems 
jaunuoliams rodomą dvasinę šilumą, jis 
pasidžiaugė tuo, kad savo akimis galėjo iš
vysti bendruomenę, kurioje ir sveikieji, ir 
neįgalieji jaučiasi tarsi viena šeima. 

Pamenate, koks gražus šiemet buvo 
ruduo? Nuraudo, pagelto, auksu sutvis
ko rudeniniai lapai. Papūtus vėjeliui, jie 
vis dar plazdėjo ore, sukosi, klojo žemę 
minkštučiu kilimu. Būdavo eini per jį – tik 
šnara, tik šnabžda lapeliai, lyg sekdami 
prabėgusios vasaros pasaką. Taigi mūsų 
centrą lankantys jaunuoliai bandė pakar
toti rudeniškąją pasaką, prisirinkę įvai
riaspalvių klevo lapų. Į valias pasidžiaugę 
gamta, nė patys nepajuto, kaip iš lapų 
prigamino nematytų gėlių, medelių, kalė
dinių vainikų. ,,Rožių puokščių“ iš klevų 

Neįgalieji ir sveikieji – viena šeima

Pučiamųjų instrumentų kvartetas iškilmin
gais garsais paskelbė renginio pradžią. 
Tviskėjo auksu išpuoštos salės, jaukią švie
są liejo krištolo sietynai. Turėjome progos 
susipažinti su kitais dalyviais, pasivaišinti 
ir pasilinksminti. O vakare dar laukė žval
gytuvės po naktinį Gracą. 

Pagaliau išaušo nerami konkurso die
na. Pradėjome ją nuo repeticijos, kad nebe
liktų pirmosios repeticijos nesklandumų. 
Tai mums pavyko, ir beliko nekantriai 
laukti pasirodymo. Šventė prasidėjo tik 20 
val. Prieš konkursą pristatėme žiūrovams 
Lietuvą, pagrojome nuotaikingų polkų, at
laikėme žurnalistų šturmą... O konkursui 
prasidėjus galėjome stebėti konkurentų 

pasirodymus specialiame užkulisiuose 
įrengtame ekrane. Asistentai kvietė vieną 
grupę po kitos. Tvyrojo įtampa, visi troš
ko nugalėti. Mes pasirodėme geriau nei 
per repeticijas. Dainininkai užtikrintai ir 
laisvai judėjo scenoje. Tik man buvo kiek 
sunkiau, nes monitorius buvo prastai su
reguliuotas. Bet salėje garsas, sako, buvo 
geras. Tiesa, austrų laukė dar didesnis 
išbandymas – vos jiems pradėjus savo pa
sirodymą, dingo gitaros garsas, tad teko 
viską pradėti iš naujo.

Skelbiant nugalėtoją salėje tvyrojo ty
la. Pirmoji vieta atiteko duetui iš Portuga
lijos. Cerebrinis paralyžius netrukdė jam 
puikiai atlikti lyrinę dainą. Mes buvome 

vieni iš keturių pasirodžiusių geriausiai. 
Vėliau iš neoficialių pokalbių su komisija 
paaiškėjo, kad buvome tarp pretendentų 
į laureatus.

Pakeliui į namus mus Vienoje svetin
gai priėmė Lietuvos ambasados Austrijoje 
darbuotojai. Ilgai neužmiršime Austrijos 
sostinės kalėdinės eglutės ir prakartėlės, 
bet patys šviesiausi prisiminimai vis tiek 
liks apie Gracą, nes čia garsinome Lietuvą 
Europos dainų konkurse!

Vytautas Bruzga
„Spalvų orkestro“ vadovas

Darbo eiga:
Jau esame prisirinkę įvairaus dydžio ir 

spalvų klevo lapų.
Jau išlyginome lapus lygintuvu, kad 

neprarastų formos ir spalvos.

O dabar raudonu guašu nuspalviname 
klevo lapo viršutinę dalį – „seneliuko“ 

kepurėlę; ant likusios lapo dalies 
nupiešiame akytes, nosį ir lūpytes.

Piešiniui nudžiūvus, puošiame 
„kepurėlę“ vata, iš pradžių patepę 

„kepurėlės“ viršų ir apačią klijais, ir 
„seneliukas“ kaip čia buvęs.

lapų gamyba tapo malonia saviraiškos ir 
kūrybos forma, o kai kuriems naujai atėju
siems jaunuoliams padėjo prisitaikyti nau
joje aplinkoje.

Dalyvavimas kūrybinėje veikloje ska
tina jaunuolį bendrauti, bendradarbiauti, 
reikšti emocijas, kalbėti ar bendrauti ges
tais. Bet kokios formos kalba visada yra la
bai svarbi neįgalaus vaiko intelekto raidai. 
Didėjant bendravimo patirčiai su suaugu
siais žmonėmis ir kitais vaikais, tobulėja 
jaunuolio bendravimo įgūdžiai, lavėja kū
rybiškumas, greitėja socialinė adaptacija.

Kuo neįgalus vaikas patiria daugiau 
teigiamų emocijų ir įgyja patirties, tuo 
daugiau peno gauna jo vaizduotė. Toleran
tiškas elgesys su neįgaliuoju, neperdėta 
neslopinanti globa ugdo savarankiškumą 
ir pasitikėjimo savimi jausmą. Neįgaliam 
jaunuoliui reikia savos erdvės, kurioje jis 
galėtų netrukdomai veikti. Tinkamas jau
nuolio emocinės sistemos ugdymas turi 
teigiamos įtakos kūrybinės veiklos forma
vimui.

Nors dabar už lango žiema, prisiminki
me nepakartojamas rudens spalvas, o kad 
neprailgtų tamsūs vakarai, pasigaminki
me iš klevo lapų nuotaikingų „seneliukų“ 
ir papuoškime jais savo grupės ar namų 

sienas bei langus. „Seneliukų“ gaminimui 
reikalingos priemonės: klevo lapai, guašas, 
teptukai, klijai ir vata. Gal pirmasis bandy
mas ir nebus labai tobulas, tačiau viską at
pirks nuostabios kūrybos džiaugsmas.

Jolanta Kidykienė 
Skuodo neįgaliųjų dienos veiklos centro 

socialinė darbuotoja 
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Ar kada nors pagalvojote, kur yra 
riba, skirianti sveiką gyvenimo bū
dą nuo nesveiko? Kas gali padėti 
įveikti negalią arba kaip negalia 
gali trukdyti sportuoti? Sportas 
mums dažnai asocijuojasi su profe
sionalumu ir fizine ištverme. Bet 
kažkodėl užmirštame, kad jis gali 
būti ir mėgėjiškas bei masinis. 
Kitaip tariant, dar viena aktyvaus 
laisvalaikio forma, padedanti 
atgauti jėgas, patirti teigiamų 
emocijų ir atgauti pasitikėjimą 
savimi. 

Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Kretingos Viltis“ jau ne pirmus 
metus inicijuoja neįgalių jaunuolių sporti
nio aktyvumo ir judėjimo projektus. 2004 
m. Valstybinės jaunimo reikalų tarybos 
Jaunimo ugdymo per sportą programai 
pateikėme projektą ,,Neįgalių jaunuolių 
bendradarbiavimas ir solidarumas lygių 
galimybių visuomenėje PIENĖS PŪKAS“, 
o 2005 m. pratęsėme šio projekto idėją 
rengdami projektą, labiau sutelkiantį jau
nuolius sportuoti, – ,,Neįgalaus jaunimo 
socialinė įtrauktis per sportinį judėjimą 
PIENĖS PŪKAS 2“. Įgyvendinti pastarąjį 
projektą sumaniai ėmėsi Kretingos dienos 
veiklos centro specialistai bei partneriai iš 
Šilutės, Klaipėdos ir Gargždų. 

Jeigu pirmaisiais metais siekėme 
įtraukti sportinę veiklą į jaunuolių užim
tumą skatindami jų bendradarbiavimą, 
tai šiais metais mūsų tikslas buvo sistemin
gos sportinės veiklos įgyvendinimas, ne 
tik padedant jaunuoliams išreikšti save, 
bendrauti, varžytis, siekti norimo rezulta
to, bet ir tobulėti. Sudarėme komandas iš 

10 narių bei asistentų, kurie padėjo reng
tis atitinkamoms užduotims bei talkino 
varžybų metu. 

Remdamiesi bihevioristinės psicholo
gijos krypties teorija, pagal kurią stimulai 
(skatinimas, motyvavimas) žmogų pastū
mėja dar ir dar kartoti veiklą, pritaikėme 
skatinimo sistemą, pavadintą PIENĖS 
PŪKU, kuri tapo ir priemone, ir simboliu. 
Kiekvienas jaunuolis darbuotojo padeda
mas pasigamino popierinį kamuolį, ant 
kurio klijavo po popierinį ,,pienės pūką“ 
už kiekvieną treniruotę. Lakui bėgant „pie
nės pūkų“ gausa akivaizdžiai bylojo apie 
sėkmingą ir sistemingą treniravimąsi bei 
pasirengimą varžyboms. Metodika pasi
teisino, jaunuoliai azartiškai sportuodami 
užsidirbinėjo „pienės pūkus“. 

Pasirinktos rungtys buvo nesudėtin
gos ir daugeliui žinomos: šaškės, estafe
tės, šuolis į tolį iš vietos. Tačiau į jas neįga
lieji ir jų talkininkai įdėjo daug išmonės. 
Pavyzdžiui: kamuolio sviedimo rungtis 
(trys prieš tris) su savitomis taisyklėmis; 
taiklumo, atidumo ir tikslumo reikalaujan
ti rungtis ,,Žaibiškas kamuolys“, virvės 
traukimas (žinant, kokios jėgos reikalauja 
ši rungtis, ir atsižvelgiant į jaunuolių jėgą 
bei azartą varžybų metu, buvo pasiūlyta 
virvę traukti... atsisėdus – ir saugiau, ir 
įdomiau. Iš tiesų rungtys sutrikusio inte
lekto jaunuoliams turi būti suprantamos, 
nesudėtingos, saugios ir teikiančios gerų 

emocijų. ,,Na, ir kas, kad pralaimėjote, 
bet kaip smagu ir juokinga buvo...“ – toks 
draugiškas pastebėjimas ir patapšnojimas 
per petį padeda pralaimėjusiesiems atsipa
laiduoti ir įveikti natūraliai kylantį pyktį.

Ir praėjusiais, ir šiais metais sportinės 
varžybos vyko Kretingoje. Pagrindiniai 
organizatoriai – ,,Kretingos Viltis“ ir die
nos veiklos centras. Varžybų atidaryme 
sportininkus sveikino šio centro direktorė 
S. Ruokienė, vicemeras R. Mažeika, spor
tinių šokių studijos ,,Fortūna“ vadovas 
I. Kiškis. Nugalėtojai pasipuošė ne tik me
daliais, bet ir diplomais už atskirų rung
čių rezultatus, susirado draugų, labiau 
susitelkė į komandą. Tačiau neįgalių jau
nuolių sportinis judėjimas tuo nesibaigė. 
Lapkričio 4 dieną buvo surengta konferen
cija ,,Sportas ir negalia: kas stipresnis?“. 
Šioje konferencijoje dalyvavo projekto 
partneriai iš Šilutės, Klaipėdos, Kretingos 
ir Gargždų bei socialiniai darbuotojai, 
kineziterapeutai ir judesio korekcijos mo
kytojai iš Palangos, Skuodo bei Plungės. 
Visiems buvo aktualu, kaip panaudoti 
sportą neįgalių jaunuolių ugdymui, bei 
kaip jį integruoti į kasdienių įgūdžių reika
laujantį gyvenimą. 

Šiandien, kai Neįgaliųjų integracijos 
įstatymo 15 straipsnis įteisina fizinio akty
vumo svarbą ir akcentuoja jį kaip būtiniau
sią veiklą, daugelis socialines paslaugas 
teikiančių įstaigų turėtų į savo paslaugų 
sąrašą įtraukti sportinę veiklą. Dar geriau 
ją derinti su kitomis veiklomis, pvz.: išky
lomis, pasivaikščiojimais, apsilankymais 
kėglių klubuose ir t.t. Vienas iš neįgalių 
jaunuolių socializacijos per sportinę veik
lą tikslų yra visuomenės išankstinių nuo
statų keitimas ir neįgalumo stereotipų 
laužymas. 

Suprantama, kad ne visi dienos cen
trai turi tinkamas sąlygas jaunuolių spor
tavimui, tačiau būdų gerinti fizinį aktyvu
mą vis dėlto netrūksta. Kretingos dienos 
veiklos centro direktorė S.Ruokienė ėmėsi 
iniciatyvos ir susitarė su S. Daukanto vidu
rinės mokyklos direktore A. Jonauskiene 
dėl galimybės neįgalių jaunuolių grupei 
kartą per savaitę naudotis šios mokyklos 
sporto sale. Tad iki pavasario nesėdėsime 
rankų sudėję. O vasarą vėl bus varžybos. 
Vėl stiprėsime užmiršdami negalią.

Diana Garjonienė 
Kretingos dienos veiklos centro  

vyr. socialinė darbuotoja

Kas stipresnis – sportas ar negalia?
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Projektas „Žmonių su proto bei psichi
kos negalia įtraukimas į politinių spren
dimų procesą“ įsibėgėja. Lapkričio 24 d. 
vyko konferencija „Psichikos bei proto 
negalia ir politika“, kurią surengė dvi pro
jekte dalyvaujančios organizacijos – Glo
bali iniciatyva psichiatrijoje bei Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos ben
drija „Viltis“. Konferencijai pirmininkavo 
ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respubli
kos Socialinės apsaugos ir darbo ministe
rijos Socialinės integracijos departamento 
direktorius Alfredas Nazarovas.

Į konferenciją buvo kviečiami politi
kai ir įvairių institucijų atstovai, taip pat 
proto ir psichikos negaliai atstovaujančių 
organizacijų nariai, paslaugų vartotojai, 
darbuotojai. Vienas konferencijos tikslų 
buvo pristatyti vykdomą projektą. Be to, 
norėta su politikais padiskutuoti apie nau
ją psichikos sveikatos strategijos įgyvendi
nimą. Deja, mūsų tikslai buvo tik iš dalies 
įgyvendinti, nes didelė dalis kviestųjų, 
būtent tų žmonių, kurie dalyvauja įvairių 
sričių sprendimų priėmime, neatvyko. 
Tai, žinoma, liūdina, tačiau neįgaliųjų or
ganizacijos ir patys neįgalieji, dalyvavę 
konferencijos darbe, turėjo puikią galimy
bę susipažinti ir gauti gana naudingos 
informacijos. Beveik visus pranešimus 
vienijo idėja, kad visavertė proto ir psichi
kos negalios žmonių socialinė integracija 
bei jų teisių paisymas yra įmanomi tik tuo 
atveju, jei patys neįgalieji dalyvaus šiuose 
procesuose. Tai reiškia, kad patys neįgalie
ji turi imtis iniciatyvos kovodami už savo 
teises, kad jie turi būti įtraukiami į paslau
gų teikimą kitiems asmenims, turintiems 
proto ar psichikos negalią, ir kitas veiklas. 

Docentas Arūnas Germanavičius, kal
bėjęs apie proto ir psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų skirtumus ir panašumus, 
pabrėžė, kad šių asmenų stigmatizacijos 
(išskyrimo) mažinimas neįmanomas be 
pačių neįgaliųjų įsitraukimo į minėtą veik
lą. Šiems asmenims, kaip visiems kitiems 
žmonėms, turi būti suteikta galimybė 
ieškoti darbo ir dirbti (netgi valstybės tar
nyboje). Panašią mintį išsakė ir docentas 
Dainius Pūras, pristatęs naują psichikos 
sveikatos strategiją. Šiai strategijai įgyven

dinti prireiks ne vienerių ir ne dviejų metų, 
tačiau reikalinga labai aiški valstybės po
zicija. Valstybė yra daugiau linkusi finan
suoti vaistų gamybos pramonę ir remti di
deles institucijas (psichiatrines ligonines, 
pensionatus ir pan.). Tuo tarpu naujosios 
psichikos sveikatos strategijos vienas pa
grindinių tikslų – priartinti paslaugas ne
įgaliesiems prie jų gyvenamosios vietos. 
Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, proto negalią 
turinčiam asmeniui gyvenamojoje vietoje 
(mieste) turėtų būti suteikiama galimybė 
gauti visas reikiamas paslaugas: lankyti 
darželį, mokyklą, dienos centrą, o baigus 
mokyklą mokytis specialybės, gyventi sa
vo būste arba savarankiško gyvenimo na
muose, susirasti darbą ir pan. Deja, šiuo 
metu minėtų paslaugų trūksta visuose Lie
tuvos miestuose. 

„Vilties“ bendrijos vadovė Dana Miga
liova kalbėjo apie tai, kas dar neretai pa
mirštama, – apie būtinybę deklaruojant ir 
ginant savo teises prisiminti ir pareigas. Iš 

Atstovavimo sau programa tęsiasi (2)
tikrųjų, neretai mes norime visą atsakomy
bę už savo nesėkmes suversti kitiems žmo
nėms, valstybei ar visuomenei. Bet labai 
svarbu paklausti savęs, ar aš, kaip pilietis, 
padariau viską, kas nuo manęs priklauso, 
ar aš prisiėmiau atsakomybę už savo, kaip 
sūnaus, dukters, miesto gyventojo, elgesį 
ir sprendimus. Juk labai daug dalykų pri
klauso ne nuo valdžios atstovų, o nuo mū
sų pačių požiūrio ir pastangų.

Šioje konferencijoje kalbėjo ir paslau
gų vartotojų atstovai: Rūta Budinavičiūtė, 
dalyvaujanti projekte kaip organizacijos 
Globali iniciatyva psichiatrijoje ekspertė, 
ir Viktoras Šlajus, bendrijos „Kazlų Rūdos 
Viltis“ tarybos narys, kuris dalyvauja šio 
projekto rengiamuose mokymuose proto 
negalią turintiems asmenims. 

Konferencijos dalyvių nuomone, ren
ginys pavyko. Daugelis džiaugėsi, kad 
dvi projekte dalyvaujančios neįgaliųjų 
grupės nebuvo atskirtos, bet bendravo su 
likusiais dalyviais. Norėtųsi, kad ateityje 
panašiuose renginiuose dalyvautų dau
giau politikų bei sprendimus priimančių 
pareigūnų. Konferencijos dalyviai buvo 
prašomi atsiųsti savo pageidavimų, apie 
ką jie norėtų plačiau išgirsti ateityje. Pa
gal tai bus planuojama kviesti pranešėjus, 
tarp kurių tikimės išvysti ir politikų. Kita 
konferencija planuojama ateinančių metų 
gegužės mėnesį.

Kristina Vrubliauskaitė
„Vilties“ bendrijos projektų vadybininkė

Konferencija  
„Psichikos bei proto 
negalia ir politika“

Nuostabios kūrybos akimirkos
Norėčiau papasakot, kaip aš, Rolandas Lukošius, 

dalyvavau respublikiniame jaunų neįgaliųjų muzikos 
atlikėjų konkurse – festivalyje „Perliukai“. Aš lankau 
Klovainių sutrikusio intelekto jaunuolių centrą. 
Konkurse dalyvauti man pasiūlė mūsų muzikos vadovė 
Gražina Pontužienė, kuri ir padėjo jam pasirengti. 

Mūsų centro lankytojas Darius Skrudupas grojo 
sintezatoriumi, o aš dainavau dvi Ryčio Cicino dainas: 
„Dar sugrįžk nebučiuota“ ir „Lietaus dukra“. Mano ir 

Dariaus pasirodymas žiūrovams labai patiko – visa salė garsiai plojo. Gavome 
Lietuvos specialiosios draugijos „Guboja“ padėkos raštą. Esu labai dėkingas už 
nuostabias kūrybos akimirkas muzikos vadovei ir centro darbuotojams.

Rolandas Lukošius
Klovainiai

„Vilties“ narys – V. Šlajus
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Jau penkiolika metų mūsų rajone vei
kia „Vilties“ bendrijos Mažeikių padalinys, 
neseniai tapęs asocijuotuoju nariu. Tėvai 
nusprendė susivienyti siekdami padėti sa
vo neįgaliems vaikams jų gyvenamoje vie
toje, kad jie gautų reikiamą pagalbą nuo 
ankstyvos vaikystės iki pat senatvės. 

Visus šiuos metus „Mažeikių Viltis“ li
ko ištikima savo siekiams ir atkakliai (nors 
dažnai sunkiai) inicijavo įstaigų, skirtų 
proto negalios žmonėms, kūrimą. Šiuo me
tu Mažeikiuose veikia Ankstyvosios reabi
litacijos dienos stacionaras, specialiosios 
ir integruotos grupės lopšelyjedarželyje 
„Bitutė“ ir dvylika lavinamųjų klasių Spe
cialiojoje internatinėje mokykloje. Viešoji 
įstaiga „Vilties erdvė“ teikia stacionarias ir 
nestacionarias socialines paslaugas suau
gusiesiems. Be to, veikia Paramos šeimai 
centras, kurio paslaugos skirtos neįgalie
siems ir jų šeimos nariams.

Gavome Ankstyvosios reabilitacijos 
stacionaro kolektyvo laišką: „Esame dėkin
gi „Vilčiai“, kad gyvuojame nuo 1996 me
tų. Mūsų centras įkurtas Mažeikiuose tik 
viltiečių dėka. Esame nuoširdžiai dėkingi 
„Vilties“ bendrijos nariams ir asmeniškai 

Stasei Radeckienei už motinišką rūpestį, 
kad mūsų tarnyboje būtų jauku ir specia
listams, ir besilankančioms šeimoms. Ačiū 
už dėmesį mūsų darbui, už taip reikalingą 
pagalbą įsigijant įvairių priemonių ir už 
nuostabią žaisloteką. Sėkmės Jūsų Viltin
guose darbuose!“. 

Šios tarnybos darbuotojai dirba su 
vaikais iki trejų metų amžiaus. Nuo trejų 
metų tėveliai savo vaikučius gali vesti į 
„Bitutės“ lopšelįdarželį, kuriame veikia 
integruotos ir specialiosios ikimokyklinio 
ugdymo grupės, kur kompetetingi spe
cialistai tęsia Ankstyvosios reabilitacijos 
tarnyboje pradėtą darbą. Darželyje yra 
sutelkta visa profesionalų komanda, Dar
želio direktorė E. Kučkienė buvo viena 
pirmųjų rajono švietimo įstaigų vadovių, 
pasiūliusių paslaugas neįgaliesiems, ir už 
tai esame nuoširdžiai dėkingi jai bei visai 
šio darželio bendruomenei.

Sulaukę septynerių metų vaikai išly
dimi į mokyklas. Dauguma vaikų toliau 
ugdoma specialiojoje internatinėje mo
kykloje. Dalis integruojama į bendrojo 
lavinimo mokyklas, kuriose taikant adap
tuotas, modifikuotas programas tęsiamas 
ugdymas. Pradinėje „Ateities“ mokykloje 
irgi veikia viena lavinamoji klasė. Pirmoji 
lavinamoji klasė Mažeikiuose atvėrė du
ris 1992 metais. O šiandien Specialiojoje 
internatinėje mokykloje veikia 12 lavina
mųjų klasių, kurias lanko 73 neįgalieji, 
turintys ne tik sunkią ir kompleksinę, bet 
ir visišką negalią. 

Tolesnis kelias veda į viešąją įstaigą 
„Vilties erdvė“. Šią įstaigą sudaro Sava
rankiško gyvenimo namai ir Specialiosios 
dirbtuvės.

Savarankiško gyvenimo namuose ap
gyvendinami tie neįgalieji, kurie yra vieni
ši, kuriais jau nebėra kam pasirūpinti arba 
dėl kurių šeimoje kyla problemų. Savo 
kambariuose gyventojai, direktorės teigi
mu, tvarkosi patys, pagal savo sugebėji
mus ir skonį. Kaip ir kiekvienuose namuo
se darbo netrūksta: kas talkina gaminant 
maistą, kas skalbiant, lyginant. Namų tvar
ką prižiūri ir visiems darbams pasikeisda
mos vadovauja socialinės darbuotojos.

Mažeikiuose veikia ir Paramos šei
mai centras, kurio paslaugos orientuotos 
ne tik į pagalbą neįgaliajam, bet ir jo šei
mos nariams. Ir šiandien visų atmintyje 
tebeskamba 1997 metais per atidarymo 
šventę pasakyti kunigo Petro Tverijono 
žodžiai: „Ateidami į šiuos namus žmo
nės atsineša savo skausmą, o čia randa 

ramybę, paguodą ir meilę“. Centre vyks
ta užsiėmimai neįgaliesiems, teikiama 
pagalba klientų namuose, organizuoja
mos tėvų, brolių ir seserų tarpusavio pa
ramos grupės. Neįgaliesiems, turintiems 
sunkią kompleksinę negalią, ypač svarbi 
kineziterapeutės pagalba. Kol kas šios 
paslaugos yra nemokamos. 

Šią vasarą pirmą kartą buvo surengti 
mokymai proto negalios žmonėms. Pasak 
vyr. socialinės darbuotojos V. Gydrienės, 
tai naujas dalykas neįgaliųjų gyvenime. 
Aktyviai dalyvaudami mokymuose pro
gramos dalyviai įgijo pasitikėjimo savimi, 
savarankiškumo, sužinojo, kaip reikia at
stovauti sau. 

Nebuvau „Viltyje“ tuomet, kai ji kūrė
si. Neteko man patirti to, ką jautė tėvai, kai 
jų neįgalūs vaikai nebuvo priimami į vie
nas ar kitas įstaigas, todėl jaučiu pagarbą 
ir susižavėjimą tais žmonėmis, kurie buvo 
„Vilties“ bendrijos ir atskirų jos padalinių 
įkūrėjai. Juk jie gali pasakyti: „Mes prieš 
15 metų turėjome svajonę, kurią dabar 
kartu stengiamės paversti realybe“. Mes, 
tėvai, žinodami savo vaikų poreikius ir 
kaip kartais būna sunku, labai vertiname 
visų įstaigų darbuotojų kantrybę, profe
sionalumą ir pasiaukojimą. Ypač norėčiau 
visos „Mažeikių Vilties“ narių vardu padė
koti ilgametei buvusiai mūsų pirmininkei 
Staselei Radeckienei už jos rūpestingumą 
ginant proto negalios žmonių interesus, 
jos ryžtą kuriant Mažeikių rajone įstaigų 
tinklą neįgaliesiems. Aišku, vien ryžto 
neužtenka – reikia žinių, supratimo, palai
kymo ir paramos. 

Daug darbų nuveikta per netrumpus 
gyvavimo metus, bet sustoti negalima, nes 
didėja tėvų ir pačių neįgaliųjų poreikiai. 
Todėl būtina plėsti socialines paslaugas, 
nuolat rūpintis jų kokybe. 

Savo mintis norėčiau baigti neįgalios 
mergaitės sesutės žodžiais: „Neįgalieji 
vaikai – tai tarsi mažieji angelėliai, netyčia 
iš dangaus atklydę į mūsų ne visada sve
tingą, dažnai žiaurų pasaulį. Kartais mes 
jaučiamės svetimi jiems, o jie ne visada su
pranta mus. Vis dėlto labai juos mylime. 
Galbūt todėl, kad būdami greta mes jau
čiame sklindantį iš jų besąlygišką gerumą. 
O gal todėl, kad padėdami šiems angelė
liams gauname galimybę ir patys būti šiek 
tiek geresni...“.

Virginija Venalienė
Bendrijos „Mažeikių Viltis“ tarybos 

pirmininkė

„Mažeikių Viltis“ veltui laiko neleidžia
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Bendradarbiavimas 
tęsiasi

Partneriai iš Švedijos mums suteikė 
neįkainojamą galimybę ne tik susipa
žinti su socialiniu darbu savo šalyje, 
bet ir pasisemti patirties, kurią pritaikė
me savosiose įstaigose. Visi Anykščių 
ugdymo centro ir grupinio gyvenimo 
namų darbuotojai turėjo galimybę 
stažuotis Švedijoje. O Odeshogo savi
valdybės socialinių įstaigų specialistai 
lankėsi Anykščiuose. Buvo surengta ke
letas labai naudingų seminarų.

Bet bene pati maloniausia buvo 
mūsų neįgaliųjų teatro grupės išvyka į 
Švediją, tapusi bendros programos fina
liniu akordu. Nudžiugino ir draugų iš 
Švedijos pažadas, kad, nors programa 
baigėsi, mūsų bendradarbiavimas tęsis 
ir bus ieškoma galimybių, jog mūsų te
atro grupė lankytųsi Švedijoje kiekvie
nais metais.

Draugai pažadą ištęsėjo, ir šių metų 
rugpjūtį mes vėl išvykome į Odeshogą. 
Tęsėme pasirodymų maratoną, pramo
gavome vandens atrakcionų parke, 
golfo klube, žirgyne, lankėme įžymias 
vietas. O mes, vadovai, dar ir dirbome 
prie naujai rengiamos programos. Tai 
bendra Švedijos, Baltarusijos ir Lietu
vos, t.y. Anykščių ugdymo centro ir gru
pinių gyvenimo namų programa, kurią 
įgyvendinant numatoma teikti pagalbą 
Baltarusijai. Prieš išvyką į Odeshogą, aš 
ir Almantas Čielis buvome išvykę Balta
rusijon į žvalgytuves, kitaip sakant, ieš
koti partnerių. Lankėmės Smargonyse, 
kur buvome geranoriškai priimti, nors 
ir labai stebėjomės, kad kaimyninėje ša
lyje tiek mažai dėmesio skiriama proto 
negalią turintiems neįgaliesiems. Mūsų 
aplankyto ugdymo centro, kurį lanko 
daugiausia asocialių šeimų vaikai ir tik 
viena kelių vaikų, turinčių proto negalią, 
grupelė, vadovai pripažino, kad jiems 
reikalinga dalykinė pagalba ir noriai su
tiko dalyvauti mūsų pasiūlytoje progra
moje, kurios tikslas ir būtų dalijimasis 
patirtimi bei specialistų rengimas.

Laimė Žemaitienė
Bendrija „Anykščių Viltis“

Laiškai iš Anykščių

Vasaros atgarsiai
„Sveikinu Jus su Mokytojų diena... 

Augustas iš vasaros stovyklos“.
Kaip miela gauti sveikinimą, pa

rašytą Tavo ranka, kaip gera vėl pasi
nerti į vasaros prisiminimus, mielas 
Augustai. Neužmirštamos pamokėlės 
„Obuolio“ mokyklėlėje, bendravimas 
su neįgaliu vaiku, APPLE kurso lek
torių paskaitos, jūra ir saulė, bendri 
stovyklos renginiai. Turėjome gali
mybę įvertinti neįgalaus vaiko gebėji
mus, stebėti jo santykius su tėvais, jį 
supančiais žmonėmis. Ir amerikiečių 
specialistų patirtį, ir kolegų idėjas pri
taikiau savo darbe, vertindama mūsų 
centro ugdytinių gebėjimus, sudarinė
dama individualias programas. 

Daug išgirsta, daug sužinota. Be
lieka visa tai pritaikyti kasdieniniame 

darbe. Juk dirbame vaikui – jo labui. 
Taip, vasara šiuokart buvo dosni. 
Džiaugiuosi, įgijusi daugiau žinių, su
tikusi gerų ir nuoširdžių žmonių.

Augustai, tikiu, kad ir tavo, ir ma
no mintyse kirba vienas noras – kad 
tokios vasaros kartotųsi...

Deimantė Orlovienė
Anykščių ugdymo centro logopedė

Augustas su savanore Sandra

2005/4	 �5

Atgarsiai



Nuo pat pirmos atvykimo minutės pa
jutome itin draugišką ir rūpestingą seserų 
globą, norą bendrauti, pristatyti savo mo
kyklą ir mums palyginti mažai pažįstamą 
šalį. Vien tai, kad sekmadienio pavakarę 
mokyklos virtuvėje gulėjo apklostyti (jog 
neatvėstų) tradiciniai vakarienės patieka
lai, kad buvo žmonių, kurie kantriai laukė 
ir sulaukė mūsų atvykstančių, akivaiz
džiai rodė, jog meilės sklidinas bendravi
mas stato tiltus žmonių širdyse.

Tačiau pirmadienio rytą, kai į mokyk
lą pradėjo rinktis neįgalūs vaikai, dar 
labiau pasijutome lyg namie. Pažintis su 
mokyklos aplinka, susitikimas su mokyk
los darbuotojais, klasių lankymas, dalyva
vimas bendrose veiklose su vaikais ir spe
cialistais leido daug sužinoti apie darbo 
organizavimą, struktūrą, vaikų užimtumo 
ypatumus, vyresniojo amžiaus neįgalių 
mokinių ugdymą ir t.t. Susitikimuose su 
projekto partneriais ir koordinatoriais 
visos dalyvaujančios šalys pristatė savo 
atstovaujamas institucijas, pasakojo apie 
veiklas, ateities planus. Buvo aktyviai ir 
karštai diskutuojama apie projekto pagrin
dinį tikslą ir galimas veiklas. Po ilgų deba
tų buvo prieita bendros nuomonės, kad 
tarpmokyklinis projektas yra skiriamas 
bendravimo įgūdžių vystymui per tautų 
tradicijų skirtumų ir tapatumų pažinimą. 
Vieninga išvada – šiame projekte dalyvau
jantys partneriai į veiklas įtraukia visas 
savo institucijų bendruomenes: vaikus, 
dirbančiuosius, tėvus.

Veiksmų planas ketina būti labai įdo
mus: kiekviena šalis pasirenka du tradici
nius mokyklos renginius ir juos filmuoja, 
fotografuoja, aprašo ir pan. Visa medžiaga 
siunčiama partneriams, o šie, ja vadovau
damiesi, bando tą patį pakartoti savo ben
druomenėse. Kadangi organizuojant kitų 
tautų tradicijomis paremtus renginius 
neišvengiamai kyla daug klausimų, pri
reikia pagalbos ir konsultavimo – vyksta 
intensyvus bendravimas pasitelkus visas 
komunikacines galimybes.

Mes savo partneriams pristatėme du 
galimus renginius: Kaziuko mugę, kuri 

menės narių (ypač pačių moksleivių ir jų 
šeimų) įtraukimą.

Atrodo, tokie dideli ir mūsų ugdymo 
centro bendruomenei nepasiekiami tikslai 
tapo aiškesni, kai 2005 m. spalį mudvi (Au
gienė Vilūnienė ir Valerija Liaudanskienė) 
nukakome į parengiamąjį projekto susiti
kimą, kuris vyko ST. ROSES mokykloje, 
Stroudo mieste (Jungtinė Karalystė). Šia
me susitikime dalyvavo ir TANNEBERG 
mokyklos iš Giotingeno miesto (Vokietija) 
atstovai.

St. Roses katalikiškąją mokyklą prieš 
100 metų įkūrė Domininkonės seserys vie
nuolės, kurios ir dabar tebėra pagrindinės 
šios mokyklos steigėjos bei fundatorės. 
Šioje mokykloje mokosi apie 100 jaunų 
žmonių, turinčių kompleksinių raidos su
trikimų. Nuostabaus grožio ir dydžio že
mės sklypas bei šimtamečiai, tačiau ypač 
moderniai įrengti, pastatai yra vienuolyno 
nuosavybė.

Ugdymo centras „Viltis“ dalyvau
ja Europos Sąjungos Socrates  
Comenius 1oje programoje, kurios 
tikslas – vystyti bendradarbiavimą 
tarp ES valstybių švietimo  
bendruomenių. Pasirodo, tai gali
ma daryti net... kepant kūčiukus. 

Kaip teigiama šios programos nuosta
tose, vykdant bendradarbiavimo projek
tus galima gilintis į valstybių kultūrinius 
tapatumus ir skirtumus, istorinį palikimą, 
geografinius ypatumus, gamtos resursų 
įvairovę, tautų tradicijas, papročius ir kt. 
Projektinės veiklos su kitų ES valstybių 
švietimo įstaigų bendruomenėmis sutei
kia ypatingą galimybę pažinti ir įsisavinti 
darbo su specialiųjų poreikių moksleiviais 
patyrimus, realiai pamatyti skirtingose 
mokyklose vyraujančias nuostatas, darbo 
kultūrą, tarpusavio santykius, bendruo

Kepame ir 	
skanaujame sykiu, 
arba Bendradarbiavimo projektai  
skatina bendruomenių augimą
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suburia visą bendruomenę ir mokslo me
tų pabaigtuvių šventę, kuri kasmet tradi
ciškai vyksta birželiui įpusėjus. Taigi jau 
2006 m. kovo pradžioje vyksianti mūsų 
mokyklos Kaziuko mugė bus analizuoja
ma ir po to atkartojama Anglijos bei Vokie
tijos mokyklose.

O šiuo metu turime atlikti projekto ko
ordinatorių iš St. Roses mokyklos pateik
tą užduotį: PAGAL ATSIŲSTĄ RECEPTĄ 
IŠKEPTI KALĖDINIUS PYRAGĖLIUS 
SU UOGIENE (MINCE PIES). Šiuos 
pyragėlius kepsime ir mokykloje, ir na
muose – pasižiūrėsime, ar mums pavyks 
juos pagaminti tokius pat skanius, kokie 

išėjo talkinant St. Roses mokyklos auklėti
niams. Tikėkimės, kad mums padės koor
dinatorių atsiųstos nuotraukos ir smulkus 
visų kepimo „operacijų“ aprašymas.

Kad neliktume skolingi, parengėme 
ir mes (vadovaudamiesi lietuvių tautos 
valgių gaminimo tradicijomis) savo part
neriams užduotį „KŪČIUKŲ IR AGUON
PIENIO PARUOŠIMAS“, išsiuntėme 
receptūrą, kūčiukų ir tradicinio Kūčių 
vakarienės stalo nuotraukas. Dabar nekan
triai lauksime atsiliepimų ir nuotraukų iš 
savo projekto partnerių – juk įdomu, kaip 
lietuviški kūčiukai atrodys šalia jų tradici
nių patiekalų.

Mano manymu, šis projektas įsuks į 
smagių darbų sūkurį mokytojus ir vaikus, 
tėvus ir senelius. Neveltui mūsų senoliai sa
kydavo: „Ką žinosi – ant pečių nenešiosi“. 
Taigi pažindami kitus, mes augame patys.

Augienė Vilūnienė
Ugdymo centro „Viltis“ direktorė

P.S. Pridedame tradicinių angliškų kalė
dinių pyragėlių receptą. Pabandykite ir Jūs, 
atradę laisvą minutėlę, savo namuose su 
vaikais jų išsikepti. Nepatingėkite nufotog
rafuoti linksmų kepimo akimirkų ir atsiųsti 
mums, kad žinotume, kaip Jums sekėsi. 

Auginu vienerių metukų vaikutį, kuriam nustatytas sunkus neįga-
lumas ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Ar aš turiu teisę 
gauti ir išmoką vaikui, ir šalpos išmokas?

Šeimoje, auginančioje 1 ar 2 vaikus, kiekvienam vaikui skiriama 	
0,75 MGL (93,75 Lt = 0,75x125 Lt) dydžio išmoka per mėnesį nuo vaiko gimi
mo dienos iki jam sukaks 3 metukai. Išmoka mokama vienam iš vaiką augi
nančių tėvų. Ji mokama nepriklausomai nuo kitų vaikui paskirtų išmokų.

(LR Išmokų vaikams įstatymo 6 str.)

Šalpos pensiją turi teisę gauti neįgalūs vaikai (iki 18 metų). Pensijos 	
dydis priklauso nuo Neįgalumo ir dabingumo nustatymo tarnybos išduoto
je pažymoje nurodyto neįgalumo lygio:

sunkus neįgalumas – 2 bazinių pensijų dydžio (400Lt = 2x200Lt);
vidutinis neįgalumas – 1,5 bazinės pensijos dydžio (300Lt = 1,5x200Lt);
lengvas neįgalumas – 1 bazinės pensijos dydžio (200 Lt = 1x200Lt).

(LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 5 ir 7str.)

Vaikams (iki 18 m.), kuriems nustatytas vidutinis arba sunkus neįga
lumo lygis, mokama priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija. 
Kompensacijos dydžiai:

sunkus neįgalumas – 1 bazinės pensijos dydžio (200 Lt = 1x200Lt);
vidutinis neįgalumas – 0,5 bazinės pensijos dydžio (100Lt = 0,5x200Lt).

Priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija skiriama nepaisant to, ar asme
niui nustatytas specialus nuolatinės priežiūros ar pagalbos poreikis, ar ne.

Vaikams (iki 18 m.), kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis 
ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis, mokama slaugos išlaidų 
tikslinė kompensacija. 

Ji yra 2,5 bazinės pensijos dydžio (500 Lt = 2,5x200Lt). 

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, slaugos iš
laidų tikslinė kompensacija nemokamos paguldytiems ar apgyven
dintiems stacionariose slaugos arba socialinės globos ar auklėjimo 
įstaigose, kuriose visiškai finansuojamos iš valstybės ir (ar) savival
dybės biudžeto lėšų. 

Dėmesio: jei vaikas turi teisę gauti ir slaugos išlaidų tikslinę 
kompensaciją,.ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensa-
ciją, skiriama bei mokama viena (didesnioji) iš jų.

(LR Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 11, 12 ir 13 str.)

Gerb. skaitytoja, pagal LR galiojančius įstatymus, jūs turite teisę 
gauti 93,75 Lt dydžio išmoką vaikui. Ji bus mokama iki kol vaikeliui 
sukaks 3 metai. Be to, Jūsų vaikui bus mokama 400 Lt dydžio šalpos 
pensija ir 500 Lt dydžio slaugos išlaidų tikslinė kompensacija.

Dėl šių išmokų skyrimo galite kreiptis pagal deklaruotą ar re
gistruotą gyvenamąją vietą į seniūnijoje dirbančius Socialinių išmo
kų skyriaus darbuotojus. Informacija teikiama nemokamu tel. 8 800 
22230, be to, ją galite rasti interneto puslapyje www.spcentras.lt

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė 

Teisininko patarimai

Receptas
Produktai: 500g kvietinių miltų, 250 

g sviesto (galima sumaišyti lygiomis da
limis margariną ir taukus, bet sviestas 
skaniau), uogienės (kuri Jums skaniausia. 
Anglijoje naudojama iš daugybės kompo
nentų išvirta uogienė su mėtomis), pieno, 
cukraus pudros, kepimo miltelių (šių pro
duktų dedama po truputį).

Darbo eiga: Miltus pasverkite ir persi
jokite. Supilkite juos į dubenį ir sumaišyki

te su kepimo milteliais. Kitame dubenyje 
stambiai sutarkuokite sviestą. Išsukite jį 
iki purumo ir sudėkite į miltų dubenį. Vis
ką gerai išmaišykite ir kruopščiai išminky
kite tešlą. Iš tešlos iškočiokite vidutinio 
storumo lakštus. Su apvalia formele arba 
su stikline ar puodeliu išspauskite skritu
liukus. Atsargiai sudėkite skrituliukus į 
krepšelių formeles. Krepšelių vidų pripil
dykite uogienės. Tešlos likučius nuo kraš
tų dar kartą išminkykite. Iš jų išspauskite 
mažesnius skrituliukus, kurie bus panau

doti kaip dangteliai formelėms uždengti. 
Vidinę dangtelių pusę patepkite vandeniu 
ir atsargiai uždėkite ant formelių viršaus. 
Užspauskite pirštais formelės ir dangtelio 
kraštelius. Išorinę dangtelių pusę patepki
te pienu. Kepkite 20 min. iki 220° įkaitin
toje orkaitėje. Iškepusius pyragėlius atsar
giai išimkite iš formelių ir pabarstykite 
cukraus pudra. 

Skanaus! Laukiame nuotraukų!
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Kas yra negalia?
Negalios sąvoka yra labai svarbi, nes 

pagal ją nustatoma, kuriuos asmenis 
direktyva gina, o kurių ne. Tačiau direk
tyvoje negalios sąvoka nepateikiama, 
paliekant ją apibrėžti valstybėms narėms 
savo įstatymuose. Todėl lieka neaišku, ko
kios yra direktyvos nuostatos nesunkios, 
trumpalaikės, buvusios ar būsimos nega
lios atžvilgiu, asmens, kuriam priskiriama 
negalia, atžvilgiu ar žmonių, kurie yra su
siję su neįgaliaisiais, atžvilgiu. Taigi kyla 
klausimas, ar visi minėti žmonės patenka 
į direktyvos reguliuojamą sferą. 

Kaip jau buvo minėta, negalią turės 
apibrėžti pačios valstybės narės, o galiau
siai šios sąvokos klausimą spręs Europos 
Teisingumo Teismas. Mūsų šalyje negalios 
sąvoka pateikiama nuo 2005 m. liepos mėn. 

1 d. įsigaliojusiame Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatyme. Pagal šį įstatymą, ne
įgalumas yra dėl asmens kūno sandaros ir 
funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos 
veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis svei
katos būklės pablogėjimas, dalyvavimo 
visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių 
sumažėjimas. Kaip matyti, sąvoka yra lako
niška, nors negalia turėtų būti apibrėžta 
itin atidžiai – apibrėžimas turi būti pakan
kamai platus, kad įstatymo suteikiama 
apsauga būtų užtikrinta plačiam asmenų 
ratui ir kiekvienas, patiriantis diskrimina
ciją dėl negalios, galėtų tuo įstatymu pasi
naudoti. Be to, negalima atimti galimybės 
apginti savo teises tik todėl, kad negalios 
apibrėžime yra numatyti tam tikri apribo
jimai, nes jei asmuo nepatenka į negalios 
sąvokos apibrėžimą, jis neturi teisės į direk
tyvos suteikiamą apsaugą.

Kas yra darbuotojas?
Darbuotojo sąvoka yra tokia pat svar

bi kaip ir negalios sąvoka. Tik nustačius, 
kad tam tikras asmuo yra darbuotojas, jis 
gali būti ginamas nuo diskriminacijos di
rektyvos nuostatomis. Tačiau vėlgi iškyla 
klausimas, ar darbuotojo apibrėžimas turi 
būti pakankamai platus, kad apimtų asme
nis, turinčius ir visas, ir dalines užimtumo 
garantijas. Pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus, darbuotojas yra fizinis asmuo, 
turintis darbinį teisnumą ir veiksnumą, 
dirbantis pagal darbo sutartį už atlygini
mą. Kadangi paprastai neįgalių žmonių 
užimtumo teisių realizavimo padėtis yra 
išskirtinė ir tuo pačiu labai sudėtinga, iš
ties nėra aišku, ar tokie darbuotojai galės 
naudotis direktyvos nuostatomis sukuria
ma apsauga. Panašu, kad klausimas liks at
viras tol, kol Europos Teisingumo Teismas 
jo neišaiškins.

Tiesioginė diskriminacija
Neįgalių žmonių diskriminacija užim

tumo srityje yra ypač didelė. Diskriminuo
jama nesukuriant pritaikytų neįgaliesiems 
darbo vietų, netinkamai organizuojant pa
tį darbą ir pan. 

Diskriminacijos forma gali būti labai 
aiški, pavyzdžiui, atviras atsisakymas pri
imti į darbą neįgalųjį asmenį. Pagal direk
tyvą, diskriminacija negalios pagrindu yra 

akivaizdi tada, kai dėl negalios vienam as
meniui taikomos prastesnės sąlygos, nei 
panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo bū
ti taikomos kitam asmeniui. Tokia akivaiz
di diskriminacija yra vadinama tiesiogine 
diskriminacija.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių 
įstatymas taip pat numato, kad tiesioginė 
diskriminacija negalios pagrindu yra toks 
elgesys su asmeniu, kai dėl jo negalios 
taikomos prastesnės sąlygos, negu pana
šiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų 
taikomos kitam asmeniui. Tačiau Lietuvos 
įstatymai numato kelis išimtinius atvejus, 
kuomet toks elgesys su neįgaliaisiais nelai
komas diskriminacija: 
•   apribojimas dėl amžiaus;
•			 reikalavimas mokėti valstybinę kalbą;
•			 draudimas dalyvauti politinėje 	

 veikloje;
•			 dėl pilietybės taikomos skirtingos 	

 teisės;
•			 specialios priemonės sveikatos apsau

gos, darbo saugos, užimtumo, darbo 
rinkos srityje, siekiant neįgaliesiems 
sukurti ir taikyti integraciją į darbo 
aplinką garantuojančias ir skatinančias 
sąlygas bei galimybes;

•			 specialios laikinosios priemonės, 
taikomos siekiant užtikrinti lygybę ir 
užkirsti kelią lygių galimybių pažeidi
mui dėl amžiaus, lytinės orientacijos, 
negalios, rasės ar etninės priklausomy
bės, religijos ar įsitikinimų;

•			 kai dėl konkrečių profesinės veiklos 
rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo 
sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra 
įprastas ir lemiantis profesinis reikalavi
mas, o šis tikslas yra teisėtas ir reikala
vimas yra tinkamas.

Taigi diskriminacija yra draudžiama 
užimtumo srityje ar įdarbinant neįgalų 
asmenį. Darbdaviui yra draudžiama atsi
žvelgti į asmens negalią, jei tai nėra reikš
minga darbui, kurį jis turės atlikti. Diskri
minacija draudžiama ir valstybiniame, ir 
privačiame sektoriuje bei visais darbo san
tykių aspektais. Diskriminacijos draudi
mas taikomas įsidarbinimui, profesiniam 
orientavimui ir profesiniam mokymui; 
įdarbinimui ir darbo sąlygoms, taip pat ir 
atleidimui iš darbo ir atlyginimui; narystei 
darbuotojų ar darbdavių organizacijose.

Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė 

Įdarbinimo direktyva (2)

18	 2005/4

Aktualijos

Pirmajame ciklo straipsnyje 
buvo rašyta, kad direktyva, 
nustatanti vienodų sąlygų 
taikymo užimtumo ir profesinėje 
srityje bendruosius pagrindus 
(toliau – direktyva) draudžia 
diskriminaciją: tiesioginę ir 
netiesioginę diskriminaciją, 
priekabiavimą ir nurodymą 
diskriminuoti bei siekia užtikrinti, 
kad neįgalūs asmenys, patiriantys 
diskriminaciją, turėtų teisę skųsti 
tokį elgesį. Šios diskriminacijos 
rūšys bus nagrinėjamos plačiau, 
tačiau prieš pradedant jas 
nagrinėti, pirmiausia reikia 
išsiaiškinti, kaip yra apibrėžiama 
negalia ir darbuotojas.



Projektą „Informacinės technologijos 
ir komunikacija – vartai į ateitį neįgalie
siems“ finansuoja Socrates fondas pagal 
Grundvig 2 programą. Jis remia mažų 
tarptautinio bendradarbiavimo tinklų 
kūrimą. Pagrindinis minėto projekto tiks
las – apibendrinti turimą patirtį panaudo
jant informacines technologijas žmonių, 
turinčių negalią (proto ar fizinę), forma
liam ir neformaliam ugdymui bei naujų 
technologijų kūrimui ir išbandymui. Pro
jektas skirtas ne tik neįgaliųjų kompiuteri
niam raštingumui didinti ir informacinių 
technologijų panaudojimo galimybėms 
plėtoti, bet ir tėvų bei specialistų, dirban
čių su neįgaliaisiais, gebėjimų naudotis in
formacinėmis technologijomis lavinimui 
per bendravimą elektroninėmis ryšio prie
monėmis (el. paštas, el. grupės, Weblogas, 
internetas ir pan.) bei kalbinio pasirengi
mo tobulinimui (anglų kalba). 

Projekte dalyvauja partneriai iš Ru
munijos (asociacija „Esperanto“), Turkijos 
(Specialiojo ugdymo ir reabilitacijos cen
tras), Lietuvos („Vilties“ bendrija), Bulga
rijos (nevyriausybinė organizacija „John 
Atanasov“), Italijos (EuroNet), Olandijos 
(ATRIUM tyrimų ir inovacijų centras) ir 
Didžiosios Britanijos (Europos iniciatyvų 
fondas). Projektas turėtų būti vykdomas 
dvejus metus.

Šių metų lapkričio pradžioje vykau į 
pirmąjį projekto susitikimą Baia Mare‘o 
mieste (Rumunija). Šio projekto tiks
las – apibendrinti turimą Europos patir
tį, naudojant informacines technologijas 
neįgaliųjų formaliam ir neformaliam ug
dymui. Taigi, susitikę su partneriais iš Ru
munijos, Bulgarijos, Turkijos, Olandijos, 
Italijos ir Didžiosios Britanijos, turėjome 
išsiaiškinti, kas toliau turi būti daroma, 
patikslinti projekto uždavinius, aptarti 
galimas problemas ir jų sprendimus. Vie
nas susitikimo etapų buvo vietos organi
zacijų lankymas.

Baia Mare yra Maramures‘o apskrities 
sostinė, garsėjanti nuostabiu Mineralogi
jos muziejumi, kurio mineralų ekspozici
jos yra apkeliavusios ne vieną Europos ša
lį. Viena sėkmingiausiai su proto negalios 
asmenimis dirbančių organizacijų šioje 
apskrityje – minėtą projektą koordinuojan
ti organizacija „Esperanto“ (lietuviškai tai 
reiškia „Su viltimi“). 

Šiuo metu minėta organizacija ap
tarnauja apie 100 neįgaliųjų ir jų šeimų. 
Apie 25 neįgalieji lanko dienos centrą Baia 
Mare‘io mieste, apie 15 – Botizos mieste
lio užimtumo terapijos centre (maždaug 
150 km nuo Baia Mare‘io), 20 – Cavnic‘o 
mieste priklauso šeimos paramos centrui. 
Kitiems stengiamasi suteikti paslaugas na
muose. Patalpos užimtumui vykdyti Baia 
Mare‘yje suteikė valstybinis reabilitacijos 
centras. Tačiau nepaisant to, kad organi
zacija garsėja gera paslaugų kokybe, aso
ciacijos vykdomojo direktoriaus Danielo 
Filipas‘o teigimu, valstybinis centras ilgai
niui nusprendė atsiriboti nuo „Esperanto“ 
vykdomos užimtumo ir terapijos veiklos, 
palikdamas šios organizacijos reikmėms 
tik dvi nedideles patalpėles. 

Maždaug 25 kv. metrų terapijos kam
baryje mūsų apsilankymo dieną vyko 
fizioterapijos, kineziterapijos, logopedo 
ir masažo užsiėmimai 6 asmenims. Dar 
pridėkime po vieną specialistą – ir kamba
ryje 12 žmonių! O dienos užimtumo patal
poje, kuri dar trečdaliu mažesnė, tądien 
darbavosi 3 socialiniai darbuotojai ir apie 
10 vaikų, kurie mums padovanojo kelias 
linksmas bei lengvai įsimenamas dainas, 
kurias sudainavome visi kartu. Visas už

imtumo terapijos centras, besiglaudžian
tis viename kambaryje Botizos savivaldy
bės patalpose, telpa į tą dienos užimtumui 
skirtą kambarėlį. Pamačiau, kaip žmonės 
dirba ekstremaliomis sąlygomis.

Be šių centrų įkūrimo ir jų veiklos ko
ordinavimo asociacija „Esperanto“ vykdo 
kelis šviečiamuosius projektus arba akci
jas. Vienas labiausiai pavykusių – UNICEF 
finansuotas projektas „Karavanas“, kurio 
vykdymo metu asociacija surengė pažinti
nį turą po apskritį, kad atokesnių vietovių 
gyventojai galėtų susipažinti su proto ne
galia, o neįgalieji betarpiškai pabendrautų 
su aplinkiniais. Be to, buvo rengiami teat
ro ir muzikos pasirodymai miesto aikštėje, 
dalijami lankstinukai, kuriuose buvo aiški
nama, kas yra proto negalia, pasakojama 
apie neįgaliųjų gebėjimus, darbus ir pan. 
Danielo Filipas‘o teigimu, tai daug efekty
viau nei socialinė reklama ar stendai.

Didžioji dalis asociacijos veiklos yra 
finansuojama iš projektų, organizacijų 
ir privačių asmenų paramos bei gyven
tojų aukojamo 1 proc. pajamų mokesčio 
(Lietuvoje – 2 proc.). Be to, organizacija 
retsykiais rengia pinigų rinkimo akcijas. 
Finansavimas iš valstybinės programos, 
kaip apgailestavo asociacijos vadovas, yra 
labai gražiai reglamentuotas įstatymuose, 
tačiau realiai gauti tokią paramą yra labai 
sunku. Kadangi Rumunija šiuo metu dera
si dėl stojimo į Europos Sąjungą, nemažai 
tikimasi iš Europos struktūrinių fondų.

Į Lietuvą grįžau vedina šilto jausmo, 
kad turime „sesutę“ Rumunijoje: nedide
lę, bet savitą, guvią ir labai norinčią augti. 
Darbas, kuris vykdomas asociacijos „Espe
ranto“ centruose yra toks pat, kaip ir dau
gelyje mūsų centrų. Gal ne pagal naujau
sias metodologijas, bet tikrai iš širdies. 

Kristina Vrubliauskaitė 
„Vilties“ bendrijos projektų vadybininkė 

„Esperando“ – Rumunijos Viltis
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O, vasarėle!

Vasaros blyksniai
Ir štai mes „Pasakos“ stovykloje. 

Apie 300 stovyklautojų, suvažiavusių iš 
visos Lietuvos, per 23 dienas tampa vie
na šeima. Meilė, besišypsantys senų ir 
naujų draugų veidai, trykštantys nuošir
dumu ir gerumu. Mokytojai, asistentai, 
savanoriai, tėvai, svečiai...

O nuostabi jūra, bangos, dūžtančios 
į krantą, panašios į daugybę šokančių 
mažų balerinų. Žaižaruojanti saulė ste
buklinguose akmenėliuose, nuglūdin
tuose jūros vandens ir pakrantės smėlio. 
Ramybė ir didybė.

Mums čia gera, mums čia viskas pa
tinka. Čia mes susibičiuliavome, įsigijo
me draugų. Patinka stovyklos tvarka ir 
dienotvarkė, jauki valgykla, joje dirban
tys dėmesingi darbuotojai. Mums patin
ka stovyklos kiemas su asfaltuotais take
liais, apsodintas gėlėmis, ir stadionas, ir 
takas per mišką prie jūros.

Popietiniai renginiai, kas vakarą vis 
kiti, leidžiantys parodyti, ką mokame. 
O kokie laimingi mūsų ir mūsų tėvų 
veidai... Čia mes jaučiamės saugūs. Tiek 
aplink nuoširdumo ir meilės, kad, regis, 
net pats Dievas yra tarp mūsų. Tik die
nos pralekia akimirksniu ir tenka palikti 
šį palaimingą buvimą.

Sudie, vasara! Iki kitų susitikimų.

Rasos Vyturytės mama, Alytus

Stovyklos  
įspūdžiai neblėsta

Kaip greitai bėga laikas. Tačiau au
syse dar skamba socialinės reabilitaci
jos stovyklos „Pasaka“ Giruliuose temi
nių vakarų ir diskotekų muzika, akyse 
šmėsteli laimingi vaikų veidai. Įgytos 
žinios mokymų programų metu labai 
pravers bendrijos veiklai vystyti. Tai 
puikiai organizuotas poilsis ir moky
mai tėvams bei visapusiškas lavinimas 
mūsų neįgaliems vaikams. Čia visi jau
tėsi drąsūs, lygūs, atsipalaidavę, daug 
mokantys ir galintys, pelnę ne vieną 
prizą ir pagyrimą.

Už viską esame dėkingi jau didelę 
patirtį turinčiai organizuojant stovyklos 
darbą mūsų visų gerbiamai asociacijos 
vadovei Danutei ir visam sekretoriatui, 
bendrijos tarybos nariams, raštinės dar
buotojams, daktarei Laimai, atstovavi
mo sau programos vadovei Kristinai, 
APPLE programos vadovei Augienei, 
lektoriams, muzikantams, savanoriams 
ir visiems kitiems, dovanojusiems mums 
gerą nuotaiką ir turiningą poilsį.

Aš bendrijos narė esu jau 11 metų, 
tačiau kaip naujai atsikūrusios „Molėtų 
Vilties“ atstovė stovykloje dalyvavau 
pirmą kartą, todėl kai kurie patirti įspū
džiai buvo nauji ir įsimintini.

Neišdildomą įspūdį paliko merginos 
ir vaikinai savanoriai. Tai kilniaširdžiai 
jaunuoliai, studentai – pavyzdys visam 
Lietuvos jaunimui. Tiesiog spaudė ašarą 
žiūrint su kokiu nuoširdumu jie globojo 
ir vedžiojo neįgaliuosius pajūryje, kaip 
mielai bendravo šokių sūkury, sukdami 

vežimėlius pagal muzikos taktą. Tai kil
niadvasiai jaunuoliai, tapsiantys gerais 
specialistais, puikiais Lietuvos piliečiais. 
Sėkmės Jiems!

Labai norisi pasidžiaugti ir neįgaliai
siais. Ypač iš Panevėžio savarankiško 
gyvenimo namų „Vilties namai“. Tai 
gana savarankiški, mieli, tvarkingi, man
dagūs ir gabūs vaikai. Žinoma, tai jų 
vadovių – energingų, nepavargstančių 
entuziasčių nuolatinio kantraus darbo 
rezultatas.

Tai pavyzdys mums, sutrikusios 
raidos vaikų tėvams. Kaip metinėje ata
skaitoje sakė asociacijos vadovė Danutė, 
mes, tėvai, turėtume daugiau atsako
mybės suteikti savo neįgaliam sūnui ar 
dukrai. Padėti specialistams, kurie įžvel
gia ugdytinio jėgas bei gabumus ir juos 
skatina. O mes dar linkę perdėtai globo
ti, prižiūrėti ir saugoti savo atžalas nuo 
viso pasaulio. Aš sutinku, kad perdėta 
tėviška ir motiniška globa kartais truk
do neįgaliam vaikui vystytis ir padaro 
„meškos paslaugą“. Esame tėvai ir mu
myse užprogramuotas tėviškos meilės, 
globos ir užuojautos barjeras. Tačiau 
reikia surasti jėgų jį peržengti ir visom 
galimom priemonėm išugdyti neįgalaus 
vaiko savarankiškumą. Tai investicija į 
vaiko ateitį.

Tad visiems sveikatos, optimizmo, 
sėkmingos veiklos mūsų vaikų naudai. 
Iki kitų susitikimų.

Vida Gudeikienė
„Molėtų Vilties“ pirmininkės 

 pavaduotoja

Buvome žadėję, kad šitame žurnalo nu
meryje, kai už lango bus žiemos vidurys, 
atspausdinsime Jūsų laiškus, netilpusius 
trečiame žurnalo numeryje, ir prisiminsime 
vasaros įspūdžius, jausmus, lydėjusius įvai
riose kelionėse ir susitikimuose.  
Taigi sugįžkime į vasarėlę...
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Laukėme...  
Džiaugėmės...  
Ir vėl laukėme...

Na, ir lekia dienos! Atrodo, dar visai 
neseniai gyvenome atostogų laukimo 
nuotaikomis, džiaugiamės naujais poty
riais, nuostabiomis akimirkomis, kurias 
padovanojo šiemetinė vasara, o štai ir 

Dėkui
Atvykę į „Pasakos“ poilsiavietę  Gi

ruliuose, pasijutome lyg rojaus kam
pelyje. Aplinkui žydėjo įvairiaspalviai 
gėlynai, kukavo gegutės, plakė lakštin
galos, kleketavo gandai. Mūsų širdys 
tarytum atjaunėjo – pamiršome savo ne
galias ir amžių. Mus pasitiko ir su mu
mis draugiškai bendravo savanoriai. 
Kasdien vis kitais maršrutais keliavo
me prie jūros. Maistas buvo puikus, o 
pramogos  –  neužmirštamos! Vienuoli
ka dienų prabėgo kaip viena akimirka. 
Dėkui visiems už suteiktą galimybę pa
tirti gyvenimo pilnatvę ir džiaugsmą.

Dianos mama Kureišienė Aldona

vėl, laukiame naujų atostogų. Dvylika 
parų praleistų Giruliuose, psichosocia
linės reabilitacijos stovykloje, prabėgo 
greitai.

Mums šypsojosi kaitri saulė, o ne
įprastai šiltas jūros vanduo teikė malonu
mą kūnui ir sielai. Neprailgo ir vakarai: 
konkursai, varžybos, diskotekos, kuriuo
se noriai dalyvavome. Net ir prizų laimė

jome. Bet svarbiausia – susipažinome 
su naujais draugais, atvykusiais iš visos 
Lietuvos kampelių. Be to, įgijome naujų 
socialinių įgūdžių, mokėmės bendrauti 
su aplinkiniais ir rūpintis vieni kitais. O 
pagalbos prireikė išties nemažai, ypač 
tiems, kurie turėjo judėjimo negalią. 
Duobėtas ir akmenuotas kelias, status 
kalnas iki jūros pareikalavo nemažai fizi
nių jėgų. Gerai, kad laiku atskubėdavo į 
pagalbą savanoris Tomas. 

Pačias įdomiausias akimirkas užfik
savome nuotraukose. Smagu buvo. Išva
žiuodami vieni kitiems nesakėme sudie, 
bet tarėme iki pasimatymo ateinančią va
sarą. Tikimės, kad kitą vasarą stovykla 
lauks mūsų. Už šias puikias akimirkas 
ir finansinę paramą esame dėkingi res
publikinės bendrijos „Viltis“ stovyklos 
organizatoriams, jos pirmininkei D. Mi
galiovai. Širdingai dėkojame Panevėžio 
„Vilties namų“ darbuotojoms ir savano
rėms: Aldonai, Daliai, Justinai. Jos 24 va
landas buvo šalia neįgaliųjų, džiaugėsi 
kartu su jais, guodė ir liūdėjo tuomet, 
kai buvo nesėkmingų minučių. 

Panevėžio „Vilties namų“ gyventojų 
vardu direktorė Laima Biržietienė

Mes plaukėme  
tikru laivu

Štai ir ruduo, o mes, projekto „Sau
lėta vasara“ dalyviai, vis dar gyvename 
vasariškomis nuotaikomis, nepamiršta
momis stovyklos akimirkomis.

Įsikūrėme 1osios spec. internati
nės mokyklos fojė. Čia erdvu ir sau
lėta. Šalia nuoširdžios ir rūpestingos 
vadovės – Irena, Aurelija, Renata. Čia 
žaidėme įvairius žaidimus, piešėme, 
mokėmės šokti. Mokyklos kieme pasi
statėme palapines, žaidėme krepšinį, o 
tie, kuriems buvo per sunku, ištiesę ko
jeles ant vešlios žolės, sėmėsi energijos 
medžių paunksnėje.

Bet įdomiausios ir linksmiausios 
buvo ekskursijos, kurias mums dova
nojo nuolatinis „Vilties“ rėmėjas UAB 
„Autoklasrida“ vadovas Saulius Zaka
rauskas. Taip norisi jam atsidėkoti, bet 
galime tik paprastai nuoširdžiai tarti 
AČIŪ. Greitaisiais autobusiukais mes 
nukakome iki Šventosios, Delfinariu
mo, išvydome nuostabų delfinų ir jūrų 
liūtų pasirodymą, aplankėme mažąjį 
zoologijos sodą su daugybe nematytų 
gyvūnų, jodinėjome žirgais Priekulės 
žirgyne. Iš jaudulio drebančiomis šir
delėmis vykome į Rusnę, kur pirmą 
kartą gyvenime plaukėme tikru laivu 
iki pat marių. Karštomis dienomis di
džiausias malonumas buvo pliušken
tis Minijos upėje.

Nepamirštami kadrai liko nuotrau
kose. Vartome albumą ir šypsomės – 
taip norisi vėl ten sugrįžti...

Stovyklautojo Tado Ramanausko 
mintis užrašė mama Vilija  

„Klaipėdos Viltis“
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Neužmirštama  
„Svajonių sala“

Kas apsakys, kiek ašarų nuriedėjo 
skruostais sužinojus, kad mūsų vai
kai – neįgalūs. Labai sunku būti nuolan
kiais prašytojais, įkyriais reikalautojais, 
bet juk ir mes, ir mūsų vaikučiai esame 
lygiateisiai visuomenės nariai. Kai svei
kieji supras, ko vertas neįgaliųjų gyve
nimas, ir mes galėsime nupiešti aiškų 
bei šviesų savo vaiko gyvenimo kelią, 
kuriame švytės saulė, kviesdama atver
ti širdis gėriui ir sąžiningumui, meilei ir 
pareigai. Integracijos negalima nei išmo
kyti, nei išreikalauti, nes tikroji integraci
ja – žmonių širdyse.

Sudarius trišalę sutartį tarp bendri
jos „Radviliškio Viltis“, Paramos šeimai 
centro ir Gražinos vidurinės mokyklos 
specialistų, neįgaliuosius svetingai pasi
tiko vasaros poilsio stovykla „Svajonių 
sala“. Per tris birželio mėnesio savaites 
vaikučiai aplankė Šiaulių ir Radviliškio 
rajonų lankytinas vietas – Kačių muzie
jų, Žirgyną, Arimaičių ežerą, atrakcionų 
parką. Per visas tris savaites netilo vaikų 
šurmulys, šokiai, dainos. Pedagogai su

Jei neturi nieko savo, esi... niekas

manė, kad kiekvienos dienos nuveikti 
darbai galėtų būti įamžinti dienoraščio 
lapuose, ir netrukus jais išpuošėme ilgas 
koridoriaus sienas. Vaikučių veidai švy
tėjo iš laimės. Vakarais, sugrįžę į namus, 
vis klausinėdavo, ar dar rytoj eisime į 
stovyklą. To neįmanoma aprašyti, tai rei
kia pamatyti ir išgyventi visiems kartu.

Kaip dažnai mus vadina išdykėliais,
Kaip dažnai mus vadina keistais,
Bet mes bėgam keliais, bėgam kryžkelėm
Ir viens kitą vadinam draugais. 

Šis stovyklos uždaryme nuskam
bėjęs posmas nemeluoja – mes iš tiesų 
esame tikri draugai. Labai džiaugiamės, 
kad ne tik vasarą, bet ir ištisus metus 
kasryt galime atiduoti savo vaikučius 
į švelnias socialinės pedagogės Jūratės 
Sviatikienės rankas. Ji lyg gera mama 
apgaubia juos meile ir rūpesčiu. Nuo jos 
neatsilieka ir Erika Korsakienė. Paramos 
šeimai centro darbuotojai – tai puiki ko
manda, sugebanti vadovautis nerašyto
mis gerumo taisyklėmis.

Šarūnės močiutė Stefanija
Radviliškis

Su „Vilniaus Vilties“ įstaigos – 
gyvenimo namų „Pašilaičiai“ – 
direktore Danuta Gorodiščeva 
kalbasi Janina Butkuvienė

– Pristatykite mūsų žurnalo skaityto-
jams savo įstaigą.
– Mes esame visuomeninė įstaiga, iš

laikoma iš visuomeninių, savivaldybės ir 
pačių gyventojų lėšų. Prieš aštuonerius 
metus verslininkai padovanojo „Vilties“ 
bendrijai du butus daugiabučiame name 
su sąlyga, kad juose apsigyvens proto ne
galios žmonės. Paprastai mūsų namuose 
gyvena iki 10 žmonių. Dalis jų – visiški 
našlaičiai. Kartais suteikiame ir laikiną 
prieglobstį. Pavyzdžiui, neįgaliojo artimie
siems susirgus ar išvykus atostogų. Gai
la, bet viena pas mus gyvenusi mergaitė 
mirė. O keletą buvusių gyventojų lydėjo 
sėkmė: jiems pavyko įsidarbinti ir išsinuo
moti butus, t.y. sėkmingai integruotis į vi
suomenę. 

Vieniems proto negalios žmonėms 
mūsų namai tinka labiau, kitiems mažiau. 
Kadangi mes gyvename judrioje vietoje, 
geriausia tiems mūsų gyventojams, kurie 

patys gali laisvai judėti: išeiti į miestą, sa
varankiškai pasiekti užimtumo įstaigą, 
susitikti su draugais. Tuo tarpu tiems, ku
riems reikia didesnės pagalbos ar ypatin
go dėmesio, mūsų namai nėra pati geriau
sia vieta. Aplinkui pristatyta automobilių, 
vyksta intensyvus eismas. 

– Taigi jūsų globotiniams stinga 
ramaus kiemo. 
– Paradoksalu, bet kai kuriems jų tik

rai reikia kiemo, aptverto tvora. Tvora, ku
ri ne izoliuotų juos nuo visuomenės, bet 
apsaugotų nuo savęs pačių. Kiekvienas 
žmogus juk turi teisę ne tik į savo būstą, 
bet ir į lopinėlį žemės prie namo. Tegul vi
sai nedidutį kiemelį, kur jis galėtų saugiai 
pakvėpuoti grynu oru. 

Dieną mūsų globotiniai praleidžia 
įvairiose ugdymo įstaigose. Vieni lanko 
Markučių dienos centrą, kiti – „Mažąją 
guboją“ ir kt. Mūsų vaikams tenai reikėtų 
daugiau judėti. Dienos centruose jie turė
tų pagal galimybes kuo daugiau sportuo
ti, nes nuo neveiklaus gyvenimo būdo kai 
kurie tunka. O tai dar labiau sunkina jų gy
venimo kokybę. Dažnai galvojama, tegul 
jie sau sėdi, o reikia juos išjudinti. 

Mano didžioji svajonė, kuriai gal ir 
ne visi pritartų, – pakeisti mūsų turimus 
butus į namuką priemiestyje su sodu, kur 
galima paprasčiausiai parymoti ant žolės 
po obelimi. Tuo tarpu mes turime du izo
liuotus butus, nors ir vienoje laiptinėje. 
Visus neįgalius gyventojus globoja vienas 
socialinis darbuotojas, kuris, deja, negali 
vienu metu būti dviejose vietose. Kita ver
tus, jei naktį jis eina iš buto į butą, stebėda
mas, ar globotiniams ko nors nereikia, šie 
išsibudina iš miego, prikelia likusiuosius 
ir labai sunku vėl pasiekti rimties. Palikti 
neįgaliųjų be priežiūros per naktį vėl ne
išeina. Pavyzdžiui, vieną gyventoją supy
kino vidurnaktį ir jis taip sulaukė ryto. O 
jeigu būtų užspringęs?.. Žinoma, gyvento
jai gali pakviesti socialinį darbuotoją esant 
reikalui, bet jiems nelengva tai padaryti. 
Idealu būtų turėti daugiau personalo, bet 
tam neužtenka lėšų. 

– Minėjote, kad Jūsų įstaiga išlaiko-
ma ir iš gyventojų lėšų. Ar jiems dar 
lieka pinigų savo reikmėms?
– Dažniausiai piniginiais dalykais 

rūpinasi neįgaliųjų artimieji. Deja, nere
tai, nors, žinoma, negalima tvirtinti, kad 
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Pagaliau turime relaksacijos kabinetą!
Mūsų Panevėžio jaunuolių dienos centras nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose. Šį kartą, parengę Panevėžio miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo programai projektą „Sveikatingumo ir sensorikos kabinetas“, turėjome galimybę įsirengti relaksacijos kabinetą. 
Centro lankytojui Dimai perkirpus juostelę, pasigirdo skambūs plojimai ir pabiro šilti sveikinimai. Šio kabineto atidaryme dalyvavo visi cen
tro lankytojai ir nemažai Panevėžio miesto savivaldybės atstovų.

Relaksacijos kabinetas skirtas ypač aktyviems ar pavargusiems jaunuoliams. Skamba raminanti muzika, jaukiai nuteikia spalvų efektai, 
grindys išklotos minkštais patiesalais. Yra ir distanciniu būdu valdomas masažinis paklotas bei įvairaus dydžio kamuolių. Prie sienos pritvir
tintos kopėtėlės, kuriomis galima palaipioti ar ant jų pakaboti. Visa tai labai maloniai nuteikia ir nuramina.

Būdama Danijoje mačiau panašų kabinetą ir vis svajojau, kad ir mūsų centre toks būtų. Pagaliau mano svajonė išsipildė! 
Mes labai džiaugiamės, kad pagaliau turime relaksacijos kabinetą! Dėkojame už jį centro direktorei Linai Trebienei. 

Daiva Riliškytė  
JDC lankytoja 

visada, jie neįgaliųjų pinigus panaudoja 
savo reikmėms. Labai baisu, kai mama ar 
kiti giminaičiai protestuoja, pavyzdžiui, 
prieš tokį savaime suprantamą dalyką 
kaip akinių pirkimas. Argumentuojama 
paprastai: „Kam jam reikia, ką jis ten per
skaitys ir supras“... 

Nėra galimybių apginti neįgaliųjų nuo 
tokio artimųjų piktnaudžiavimo. Vienas 
mūsų globotinis visą vasarą praleido kaž
kur kaime, nors visiškai nenorėjo ten būti. 
Tokiu būdu jo artimieji taupė pinigus. 

Proto negalios žmogus apskritai yra la
bai priklausomas nuo savo giminių. Kito
kia negalia neatima iš žmogaus galimybės 
spręsti, kas jam geriausia. O už proto ne
galios žmogų sprendimus visą gyvenimą 
priima kiti. Pavyzdžiui, kad jam nereikia 
ilsėtis prie jūros, nes tai brangu, nors iš tik
rųjų tai ne brangiau nei gyvenimas mūsų 
namuose, o ir pinigai priklauso pačiam 
neįgaliajam. 

Šiuo metu dar nėra tokio mechaniz
mo, kuris leistų apginti proto negalios 
žmogų nuo panašių piktnaudžiavimų. 
Be to, artimieji gali atsiimti jį iš mūsų 
įstaigos. O aš neturiu juridinės galios įro
dyti, kad mūsų įstaigoje jis nori pasilikti 
gerokai labiau nei grįžti namo. Žodžiu, 
neįgaliųjų atstovavimas sau mūsų visuo
menėje dar tebėra teorinis dalykas. Neįga
lieji net nežino, kad jie galėtų tai daryti, 
nes niekas jų to nemokė. Jie visą gyveni
mą priklausė nuo kitų, tad nepajėgia būti 
savarankiški. Pavyzdžiui, vienam mūsų 
gyventojui padėjome išrūpinti našlaičio 
pinigus, nes mama apie tai nė nebuvo pa
galvojusi, o ji po to atsiėmė sūnų ir perkė
lė į pigesnę įstaigą.

Mūsų įstaigoje finansuojamas maistas 
ir bendrojo naudojimo buitinės priemo
nės. Asmeninei higienai neskiriama nė 
cento. Gelbėja labdara. Jei pensijų likučių 
nepaima giminės, perkame sauskelnių. 
Žinoma, yra puikių ir rūpestingų tėvų. 
Jie perka tai, kas reikalinga, jie nuolat lan
ko saviškius. Bet yra ir tokių globotinių, 
kurių niekas neprisimena, neaplanko, 
nors būtų kam. Juk vos tik ateina savait
galis, mūsų globotiniai kaip žvirbliukai 
aptupia langus. Kiekvienas skambutis 
žadina viltį sulaukti... Kuo ilgiau gyvenu 
tarp neįgaliųjų, tuo man labiau atrodo, 
kad jie supranta ir jaučia gerokai daugiau 
nei mums atrodo, tik slepia tai savyje.

– Kaip Jums atrodo, ko reikėtų, kad 
panašios įstaigos sėkmingai gyvuotų 
ir pasiteisintų?
– Kalbant apie tikrąją integraciją, reikė

tų, jog tokių įstaigų tinklas būtų tankesnis. 
Juk proto negalios atveju į pirmą vietą iš
kyla žmonių tarpusavio suderinamumo 
problema. Nepritapęs vienoje vietoje, ne
įgalusis galėtų išmėginti kitą įstaigą. Ne 
mažiau svarbu ir turėti savo erdvę, kurios 

pas mus irgi stinga. 
Jei žmogus niekaip nepritampa, kenčia 

ne tik jis, bet ir aplinkiniai. O socialiniam 
darbuotojui tenka nelengva užduotis – 
gludinti aštrius kampus. Kuriant kitus 
panašius namus reikėtų pagalvoti ir apie 
tai, kad net pats mažiausias atskiras kam
barėlis dažnai nepalyginamai geresnis už 
dideles bendras erdves, nes yra tokių pro
to negalios žmonių, kurie paprasčiausiai 
negali gyventi su kuo nors kartu. 

– O kuo gyvenimo namai pranašesni 
už uždaro tipo didelę globos įstaigą?
– Mes nenuasmeniname savo globo

tinių. Nenaudojame be reikalo psichotro
pinių vaistų, taikome kitas terapines prie
mones. Kiekvienas mūsų gyventojas turi 
savo spintą. Jis dėvi savo drabužius. Jo 
valia pasipuošti kambario sienas patinkan
čiais paveikslėliais ir pan. Kiekvienas turi, 
deja, ne savo kambarį, bet bent jau savą 
kertę, kur gali pabūti pats su savimi. Juk 
žmogus, kuris neturi nieko savo, ir pats 
yra niekas. 

Be to, 99 proc. įstaigos sėkmės priklau
so nuo darbuotojų. Mūsų įstaigai papras
čiausiai pasisekė. Juk daugelis dalykų pri
klauso ne tik nuo profesinių gebėjimų, bet 
ir nuo žmoniškumo.

– Dėkui už pokalbį.
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Ataskaita apie sutrikusio intelekto asmenų teises
2003–2005 metais dvi Atviros visuomenės instituto programos – Europos Sąjungos 

stebėjimo ir atstovavimo programa (EUMAP) ir Psichikos sveikatos iniciatyva (PSI) 
– vykdė sutrikusio intelekto asmenų teisių stebėjimo projektą keturiolikoje Euro
pos Sąjungos šalių. Į stebimų šalių grupę įėjo aštuonios naujos narės: Čekija, Estija, 
Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Slovakija ir Slovėnija, dvi prisijungiančiosios: Bul
garija bei Rumunija, viena kandidatė – Kroatija ir trys senbuvės: Graikija, Jungtinė 
Karalystė ir Olandija.

Pasitelkus kompetentingą tarptautinę konsultacinę tarybą ir vietos nevyriausy
bines organizacijas, buvo atlikta sutrikusio intelekto asmenų teisės į mokslą ir darbą 
įgyvendinimo visose pasirinktose šalyse analizė. Duomenų rinkimo ir analizės eta
pus apibendrino kiekvienos šalies parengta ataskaita. Lietuvoje už šį darbą buvo at
sakinga „Vilties“ bendrija, kuriai atstovavo Dovilė Juodkaitė ir Klementina Gečaitė.

2005 metais lietuvių ir anglų kalbomis pasirodžiusioje ataskaitoje pateikiamas 
išsamus teisinės ir administracinės bazės įvertinimas, gausu statistinės informacijos, 
o svarbiausia – rekomendacijų, kaip pagerinti sutrikusio intelekto asmenų socialinę 
integraciją. Visų šalių ataskaitas galima rasti interneto svetainėje www.eumap.org.

Lietuvos psichikos sveikatos politika
Nuo deinstitucionalizacijos prie bendruomeninių 
paslaugų

Taip vadinasi dar vienas Atviros visuomenės instituto iniciatyva išleistas labai 
reikalingas leidinys, kurio autorė Dovilė Juodkaitė. Šį leidinį finansavo minėto in
stituto Tarptautinės politikos programa (TTP). Atliekant tyrimą talkino Psichikos 
sveikatos iniciatyva (PSI). 

Nors tarptautinės teisės aktai – Jungtinių Tautų deklaracijos ir rezoliucijos bei Eu
ropos Sąjungos direktyvos – vienareikšmiškai deklaruoja psichikos negalios žmonių 
nediskriminavimo principą ir integracijos į bendruomenę teisę, Lietuvoje vis dar 
vyrauja stacionarių socialinės globos institucijų sistema. Todėl šiame leidinyje ne tik 
išsamiai nušviečiama esama psichikos negalios žmonių padėtis mūsų šalyje ir anali
zuojami Lietuvos psichikos sveikatos priežiūrą bei socialinę apsaugos sistemą regla
mentuojantys įstatymai, bet ir pateikiama rekomendacijų, ką daryti, kad vyriausybės 
politika realiai vestų į bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimą ir psichikos 
negalios asmenų socialinės atskirties mažinimą.

Atsisakykime  
neįgalaus visuomenės požiūrio į negalią

Jungtinių Tautų vaikų fondas, nepailstamai rūpindamasis viso pasaulio vaikų 
gerove, kviečia suteikti jiems sveikatą, švietimą, lygybę ir apsaugą. Ne mažiau šių 
kertinių dalykų nusipelno ir neįgalūs vaikai. O kiek gauna? Atsakymą į šį nelengvą 
klausimą rasite minėtos organizacijos ataskaitoje „Vaikai ir neįgalumas pereinamuoju 
laikotarpiu, arba Pakeiskime neįgalų visuomenės požiūrį į negalią“.

Šioje ataskaitoje pateikiama išsami neįgalių vaikų padėties buvusiame sovieti
niame regione, tai pat ir Baltijos valstybėse, analizė. Faktai ir skaičiai suteikia daug 
peno palyginimams, apmąstymams ir strateginiam tolesnių veiksmų planavimui. 
Tuo labiau, kad leidinyje pateikiama ir nepriklausomų ekspertų nuomonė. Manome, 
kad šis leidinys bus įdomus ir valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų 
atstovams, ir specialistams, ir tėvams.

Žurnalo rengėjų informacija
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Pats laikas užsiprenumeruoti 
žurnaląV I LT I S 	

2006 metams!
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................................................................................................................................................................................................... 	
(prenumeratoriaus vardas, pavardė /arba įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

...................................................................................................................................................................................................................................................................	
(gatvė (kaimas); namo, buto numeris)

....................................................................................................................................................................................................................................................................	
(pašto indeksas; miestas (rajonas)

Dėmesio!
Kuponą galima kopijuoti. Kuponai, užpildyti neįskaitomu raštu ar gauti vėliau 2006 metų kovo 1 dienos, nebus 

priimami. Prenumeratoriai kupone nurodytu adresu visus 2006 metus kas ketvirtį gaus žurnalą nemokamai.
Prašome nevėluoti!

Lietuvos paštas    Ketvirtinis žurnalas „viLtis“   1 egz.

Po vieną žurnalo egzempliorių savo iniciatyva 
siųsime visų rajonų ir miestų savivaldybėms, ap
skritims, taip pat ministerijoms, pensionatams.

Visų susidomėjusių privačių asmenų, 
kitų įstaigų ar organizacijų vadovų, 
„Vilties“ bendrijos pastangomis įkurtų 
įstaigų ir tų įstaigų, su kuriomis bendrija 
palaiko ryšius, vadovų, norinčių gauti 
žurnalą 2006 metais,  
prašome užpildyti žemiau pateiktą kuponą 
arba jo kopiją SPAuSDINTINėMIS 
RAIDėMIS, IšSKAIToMu RAšTu; 
iškirpkite tiksliai pagal liniją; įdėkite į voką 
ir siųskite šiuo adresu: 
VILTIES BENDRIJA
Kaštonų g. 2/1417, LT01107 Vilnius.
Mieli „Vilties“ bendrijos padalinių pirmininkai, 
pasirūpinkite, kad prenumeratos kuponai laiku 
pasiektų jūsų padalinio narius, o paskui – mus,  
kad galėtumėme džiuginti jus 2006 metais naujais 
žurnalo „Viltis“ numeriais.

P R E N u M E R A T A !
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Lietuvos	sutrikusio	intelekto	
žmonių globos bendriją „Viltis“ 

2005 m. rėmė:


Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Invalidų reikalų taryba 	

prie LR Vyriausybės
Atviros Lietuvos fondas

Globali iniciatyva psichiatrijoje


Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai

Karališkoji Nyderlandų ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada

Švedijos ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai 

Rytų ir Centrinei Europai


Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto vaikų ugdymo 	

centras „Viltis“
VUVL Vaiko raidos centras


Inclusion Europe

Open Society Institute
Mental Disability Advocacy Foundation

ENABLE

Mental Disability Advocacy Center 
(MDAC)


Koncerto „Mes irgi galime mylėti“ rėmėjai ir 
dalyviai


Geros valios žmonės ir savanoriai


Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Adresas:
Kaštonų g. 2/14–17, 	

LT01107 Vilnius
Tel. (8~5) 261 52 23.

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

Interneto puslapis www.viltis.lt

Žurnalas „Viltis“ 	
pasirodo 4 kartus per metus.

Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių		

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė:	
UAB „Progretus“

Žurnale spausdinamų straipsnių	ir	laiškų autoriai 	
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Viršelyje:
„Vilties“ gyvenimo akimirkos 2005 metais 

Europos kalbų dienai – 
„Žodžiai tarp žmonių“

Šį rudenį Panevėžio jaunuolių dienos centro lankytojai sėkmingai dalyvavo foto pro
jekte „Žodžiai tarp žmonių“, kurį organizavo Europos šalių kultūros atstovybės bei am
basados, reziduojančios Lietuvoje. Konkursas buvo skirtas Europos kalbų dienai paminėti. 
Reikėjo pasirinktą žodį, frazę ar sakinį išversti į tris skirtingas kalbas, pavaizduoti žmonių 
kompozicija ir šią kompoziciją nufotografuoti. Rugsėjo 26ąją – Europos kalbų dieną – įvyko 
šios neįprastos parodos atidarymas ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas Vilniuje, Euro
pos prekybos centre. 40 dalyvių pateikė konkursui daugiau nei 150 nuotraukų. Prizininkus 
apdovanojo Švietimo ir mokslo ministerija bei Šiaurės ministrų taryba.

Šiame projekte dalyvavo penki mūsų dienos centro jaunuoliai: Dima Burlak, Žilvinas 
Neuronis, Marius Šaltupis, Daiva Riliškytė ir Aurimas Petrauskas. Žilvinas ėmėsi fotografo 
vaidmens, o kiti buvo modeliai ir kūrėjai. Šie jauni proto negalios žmonės, gal šiek tiek ki
taip suvokiantys pasaulį nei jų įgalūs bendraamžiai, yra linksmi, smalsūs, aktyvūs, įdomūs 
sau ir kitiems. Jie pasirinko žodį VILTIS, kurį išvertė į danų kalbą – HÅB, į norvegų kalbą 
– HÅP ir į anglų kalbą – HOPE. Į norvegų kalbą išversti pasirinktą žodį padėjo savanorė 
Anja iš Norvegijos, kuri dirbo Jaunuolių dienos centre. Juk savanorių darbas padeda geriau 
pažinti kitų šalių žmones, jų kultūrą, kalbą ir tradicijas. Juk žodis VILTIS įvairių tautybių 
neįgaliems žmonėms turi ypatingą reikšmę, nes visi jie labai trokšta būti suprasti, pastebėti, 
mylimi ir... mylėti.

HÅB … HÅP … HOPE… Trys skirtingos kalbos, bet tokie panašūs žodžiai. O ir žodis 
VILTIS skiriasi savo grafine išraiška, bet ne prasme, nes būtent prasmės suvokimas tikriau
siai ir vienija visas šalis, kultūras, žmones...

Prieš metus mūsų jaunuolių dienos centre vyko anglų kalbos mėnuo. Visi mokėsi 
angliškai pasisveikinti, atsisveikinti, palinkėti geros dienos, pasakyti savo vardą ir t.t. Jau
nuoliams visada įdomu mokytis kitų kalbų, nes jie dalyvauja tarptautiniuose projektuose, 
susiranda draugų, keliauja į kitas šalis. 

Projektas „Žodžiai tarp žmonių“ baigėsi, tačiau nesibaigia susidomėjimas žodžio 
VILTIS skambėjimu kitomis pasaulio kalbomis.

Lina Kosinskaitė
Socialinė darbuotoja 
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