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Šiandien privalome 
padaryti dar daugiau!
Tik besibaigiant pirmajam šių metų ketvirčiui, 
„Vilties“ bendrija galutinai sužinojo, koks 
finansavimas skirtas jos įstaigoms iš valstybės 
biudžeto. Smulkiau apie susiklosčiusią padėtį ir 
artimiausius organizacijos uždavinius pasakoja 
„Vilties“ bendrijos Tarybos pirmininkė Danutė 
Migaliova. 

gyvenimas nežinioje
Nauji metai mums prasidėjo la-

bai dideliais išbandymais. Pirmą 
kartą per dešimt metų iki pat ko-
vo pradžios nežinojome, nei kokios 
mūsų programos bus finansuojamos 
iš valstybės biudžeto per Valstybi-
nę neįgaliųjų integracijos programą, 
nei ekspertų išvadų dėl mūsų orga-
nizacijos praėjusių metų veiklos. Tai-
gi beveik du su puse mėnesio gyve-
nome visiškoje nežinomybėje. Ypač 
slėgė tai, kad neturėjome supratimo, 
kiek pinigų bus skirta toms įstai-
goms, kurios yra iš dalies finansuo-
jamos iš valstybės biudžeto, t. y. die-
nos užimtumo centrams, grupinio 
gyvenimo namams, šeimos paramos 
centrams, transporto programoms ir 
kt. Kitaip tariant, įstaigoms, kasdien 
teikiančioms paslaugas sutrikusio 
intelekto žmonėms ir jų šeimoms.

Gyvendama minėtoje nežinioje 
„Vilties“ bendrija nenuleido rankų. 
Mes daug kartų kreipėmės į Neįga-
liųjų reikalų departamentą prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos. Pateikėme raštišką užklausimą 
šios ministerijos vadovybei. Mums 
rūpėjo išsiaiškinti, kas atsitiko, ko-
dėl vėluoja informacija, kokia atei-
tyje bus valstybės politika sutrikusio 
intelekto žmonių atžvilgiu, koks li-
kimas laukia tų mūsų įstaigų, kurios 
tiesiogiai dirba su neįgaliaisiais arba 
jų šeimos nariais. 

Nesuderinti veiksmai
Tik pačioje kovo pabaigoje padė-

tis pradėjo po truputį aiškėti. Labai 
nustebome ir nuliūdome sužinoję, 
kad 2008 metais nebus finansuojama 
net 15 mūsų asocijuotųjų narių pro-
gramų. Jeigu ir galime sutikti, kad 
keletas iš jų galbūt kiek nekokybiš-
kai parengtos, bet maždaug 10 li-
kusių programų yra skirtos būtent 
darbui su sutrikusio intelekto žmo-

nėmis. Tai ir dienos užimtumo pro-
gramos, ir paslaugos į namus, ir tėvų 
savigalbos grupės, ir grupinio gyve-
nimo namai... Žinoma, mes darysime 
viską, kad bent iš dalies būtų atstaty-
tas socialinis teisingumas, galop, kad 
nebūtų uždarytos tos įstaigos, kurios 
per daugelį gyvavimo metų sukaupė 
nemažą darbo su sutrikusio intelekto 
žmonėmis patirtį. 

Praėjusių metų pabaigoje mes ne-
buvome informuoti, kad keisis pro-
gramų vertinimas, kad labai griežtės 
jų atrankos finansavimui kriterijai, 
kad savivaldybės nepritaria toms 
programoms, kurios neįtrauktos į 
jų socialinių paslaugų planus. Iš to 
galima daryti išvadą, kad pastaruo-
sius dvejus metus valstybė ir savi-
valdybės yra nelinkusios derinti sa-
vo veiksmų su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, ignoruodamos pas-
tarųjų indėlį. Atrodo, tarsi mes dirb-
tume ne mūsų valstybei ir jos žmo-
nėms...

Savivaldybės nepasirengusios 
reformai

Jau priimtas politinis sprendimas, 
kad nuo 2009 metų didžiąja dalimi, o 
nuo 2010 metų ir 100 procentų visos 
mūsų asocijuotųjų narių, veikiančių 
rajonuose, programos bus tiesiogiai 
finansuojamos per savivaldybes. Ta-
čiau surengę susitikimus su daugelio 
apskričių administracijos vadovais 
ir savivaldybių merais, išsiaiškino-
me stebinantį faktą, kad apskritys ir 
savivaldybės dar nėra pasirengusios 
tokiai skubotai reformai. Jos neturi 
neįgaliųjų socialinės integracijos pro-
gramų, nėra suformuotos ir Neįga-
liųjų reikalų tarybos, kurios kartu su 
vietos valdžia turėtų spręsti, ko reikia 
sutrikusio intelekto žmonėms. 

Kitas dalykas, kuris labai stebina, 
kad į neįgaliųjų žmonių poreikių nu-
statymo ir socialinių paslaugų planų 

rengimo veiklą savivaldybėse nebu-
vo įtraukta neįgaliųjų organizacijų 
atstovų. Pati asmeniškai peržiūrėjau 
daugelio savivaldybių strateginius 
socialinių paslaugų planus ir pasi-
rodė, kad tik vienintelė Druskinin-
kų savivaldybė aiškiai įvardijo, ko-
kias nevyriausybines organizacijas ji 
laiko savo socialiniais partneriais. O 
bendrosios tendencijos kelia nerimą. 
Jeigu nevyriausybinių organizaci-
jų finansavimą vykdys ne Neįgalių-
jų reikalų departamentas, bet savi-
valdybės, tai toms organizacijoms, 
kurių santykiai su vietos savivalda, 
švelniai tariant, nelabai geri, ateis di-
delių išbandymų metas. Ne mažesnį 
rūpestį kelia ir ta aplinkybė, kad kai 
kurie vietos politikai žvelgia į nevy-
riausybines organizacijas su nepasi-
tikėjimu, kaip į konkurentus. 

Būtina diferencijuoti negalias
Kitas dalykas, kad Lietuvoje kal-

bama apskritai apie neįgaliuosius, 
nediferencijuojant negalios. O juk 
visiškai aišku, kad vienokių paslau-
gų reikia akliems žmonėms, kito-
kių – kurtiems, dar kitokių – fizinės 
negalios žmonėms. O sutrikusio in-
telekto žmonėms būtina mažiausiai 
8 val. pagalba per dieną, o neretai ir 
24 val. per parą, neišskiriant savait-
galių. Be to, šios paslaugos nėra pi-
gios. Pastaruoju metu, deja, ryškėja 
dar viena liūdna tendencija – sutri-
kusio intelekto žmonės ir jų šeimos 
vėl stumiamos į užribį, nes dienos 
užimtumo, grupinio gyvenimo na-
mų, šeimos paramos centrų paslau-
goms nebelieka pinigų, ir tai skati-
na atgyvenusį požiūrį, kad šiems 
žmonėms geriau gyventi uždarose 
įstaigose.

Artimiausiu metu mūsų organi-
zacija planuoja surengti nemažai su-
sitikimų su aukščiausio lygio politi-
kais, kuriuose dar kartą pabrėžime, 

08/1 �



kad negalima apibendrintai kalbėti 
apie neįgalumą. Reikia labai aiškiai 
įvardyti, kokie yra konkrečių sutri-
kimų turinčių asmenų poreikiai. Tai-
gi mes pirmiausia sieksime, kad su-
trikusio intelekto žmonės gautų jų 
poreikius atitinkančias paslaugas. 
Galop turi paaiškėti tikroji tiesa, ar 
mūsų valstybė kitokius žmones lai-
ko savais piliečiais, galinčiais naudo-
tis Lietuvos konstitucijos ir Europos 
Sąjungos direktyvų jiems garantuo-
jamomis teisėmis, ar laiko juos an-
trarūšiais žmonėmis, kurių vieta už-
darose institucijose. 

Mes neprašome malonės
Mūsų organizacijos misija tokio 

pasirinkimo akivaizdoje išlieka ta 
pati. Mes turime būti aktyvūs ir ne-
bijoti, nes korektiškos politikos lai-
kai, deja, baigėsi. Todėl mums būtina 
susivienyti (kaip savo veiklos pra-
džioje) ir aiškiai pareikšti visų lygių 
valdžios atstovams, ko riekia mūsų 
neįgaliems vaikams, jaunuoliams, 
suaugusiems žmonėms ir jų šeimos 
nariams. Mes nenorime ir neprivalo-
me gyventi iš malonės. Tereikia pa-
siekti, kad valstybė tinkamai skirs-
tytų savo materialinius išteklius. Juk 
šiandien akivaizdžiai matome, kaip 
nevienodai skirstomos lėšos. Repre-
zentaciniams tikslams jų neretai ski-
riama tiek, kad atrodo, jog esame 
milijonierių valstybė. Tik kažkodėl 
negalvojama apie tai, kad ir sutri-
kusio intelekto žmonės, gyvenantys 
Balbieriškyje, Naujojoje Akmenėje ar 
Skuode, turi gauti tokią pagalbą, ku-
rią jiems garantuoja įstatymai. Be to, 
ši pagalba turi būti tokia, kad neže-
mintų žmogaus orumo. 

Kuo skiriasi būtinos ir 
reprezentacinės išlaidos

Grįžtant prie mūsų organizacijos 
programų finansavimo, šiais metais 
mums katastrofiškai stinga lėšų va-
saros poilsiui. Tačiau vis dėlto ke-
tiname vykdyti dvi dideles poilsio 
programas pajūryje. Tik Šventojoje 
šiemet poilsio beveik neorganizuo-
sime, nes nepajėgsime užtikrinti ne-
įgaliesiems reikiamos priežiūros. 
Turėsime čia labai nedaug vietų, ku-
riomis galės pasinaudoti nebent tos 
šeimos, kurioms verkiant reikia po-
ilsio. Dėl Šventosios poilsio bazės at-
naujinimo pateikėme paraišką Da-
nijos fondams ir turime vilčių, kad 
jie finansuos fizinės aplinkos pritai-
kymą, nes reikia įrengti liftus, apšil-

tinti pastatą, kuris jau beveik griūva. 
Ačiū Dievui, kad po žiemos nepra-
kiuro stogas... 

Šiais metais iš valstybės biudže-
to kanceliarinėms prekėms mūsų or-
ganizacijai teskirta 3000 Lt visiems 
metams. O seimo nariai ir ministrai, 
mano žiniomis, reprezentacinėms 
išlaidoms per mėnesį gauna 6000–
7000 Lt, už kuriuos jiems nė nereikia 
atsiskaityti. Ypač skauda širdį, kad 
šiemet valstybė nebefinansuos Va-
rėnos dienos užimtumo centro pro-
gramos. Todėl „Vilties“ bendrija pri-
ėmė sprendimą pati kiek galėdama 
tai daryti iš surinktų nario mokesčio 
lėšų. Gaila, kad nefinansuojama lai-
kino atokvėpio tarnyba Alytuje. At-
sakytas finansavimas ir Lazdijų, Jo-
niškio, Šakių įstaigoms. Galima būtų 
vardyti ir vardyti. Mes stengsimės 
daryti viską, kad padėtis keistųsi.

Lėšos atgyvenusiai sistemai 
stiprinti

Artėja mūsų metinis ataskaiti-
nis susirinkimas, kuriame kalbėsi-
me apie ateitį. Galvočiau, kad mums 
reikėtų grįžti prie savo organizacijos 
stiprinimo ir vienijimo, tuo labiau, 
jog ir mūsų įstatai to nedraudžia. 
Juk galime kurti savo atstovybes ar-
ba filialus kiekvienoje Lietuvos savi-
valdybėje. Dar vienas kelias – ieško-
ti būdų, kaip stiprinti organizacijos 
veiklas vietose per centrinę būstinę, 
sekretoriatą ir tarybą. Žodžiu, mums 
reikia labai rimtai pagalvoti, kaip iš-
likti šiame permainų kupiname laik-
metyje. Nors galvojome, kad Euro-
pos Sąjungos pinigai labai pagerins 
sutrikusio intelekto žmonių padėtį, 
kad atsiras naujų įstaigų, tarnybų, 
paslaugų, deja, taip neatsitiko. Pi-
nigai tebeinvestuojami į senąją sis-
temą, senus pastatus, t. y. temėgina-
ma pagražinti tai, kas kažkada buvo 
sukurta, ir, deja, labai mažai skiria-
ma lėšų alternatyvioms tarnyboms. 
Sunku dar ir todėl, kad nors Euro-
pos Sąjungoje kalbama apie viešuo-
sius socialinių paslaugų pirkimus, 
Lietuvoje tai nesutvarkyta, nes esa-
ma teisinė bazė leidžia savivaldy-
bėms pirkti paslaugas tik iki 75 tūks-
tančių litų. Kaip įmanoma išlaikyti 
įstaigą, kurioje gyvena 10–15 žmo-
nių už šiuos pinigus? 

Padėkime savivaldybėms nustatyti 
prioritetus

Kalbos apie tai, kad trūksta pini-
gų socialinėms reikmėms yra tik at-

sikalbinėjimai. Geriau pažiūrėti, kiek 
savivaldybės grąžina joms taip per 
metus ir nepanaudotų lėšų... Kitas 
dalykas, kad viską reikia planuoti, 
mokėti skaičiuoti ir nusistatyti tin-
kamus prioritetus. Nesuprantama, 
kodėl paslaugų teikimas sutrikusio 
intelekto žmonėms lieka paskutinė-
je vietoje. Gal vis dėlto vietos politi-
kams reikėtų keisti savo nuostatas, 
ypač dabar, kai socialinės paslau-
gos tapo savarankiška jų funkcija? 
Juk ir Neįgaliųjų socialinės integra-
cijos įstatyme pasakyta, kad Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos 
struktūros formuoja politiką, apskri-
čių administracijos yra atsakingos už 
strateginių planų sudarymą, už įstai-
gų teikiamų paslaugų organizavimą, 
išlaikymą ir naujų paslaugų sistemos 
kūrimą (kas, beje, nedaroma), o sa-
vivaldybės – už socialinių paslaugų 
teikimą vietos gyventojams. 

Valstybės vyrai bando aiškin-
ti, kad savivaldybės veikia pagal sa-
vo galimybes, t. y. jeigu turi pinigų, 
teikia socialines paslaugas, o jeigu 
neturi – ne. Kitas dalykas, atsirado 
sunkią negalią turinčių žmonių die-
nos paslaugų dotavimas iš valsty-
bės biudžeto. Tačiau nesuprantama, 
kodėl ši sistema taip sunkiai skinasi 
kelią. Neaišku, kur dingsta tam skir-
ti pinigai. Viena vertus, į valstybės 
biudžetinius planus jie įtraukti, bet 
pasiekia vos vieną kitą savivaldybę. 
Kita vertus, net jeigu lėšos ir paten-
ka į savivaldybės biudžetą, įstaigoms 
sunkiai pavyksta jų gauti, nes tai pri-
klauso nuo vietos politikų priorite-
tų. Todėl mums, viltiečiams, būtina 
bent kartą per savaitę eiti į savival-
dybę ir aiškinti, ko reikia mūsų ats-
tovaujamiems sutrikusio intelekto 
žmonėms. Tuo pačiu primenant vie-
tos politikams, kad nevyriausybinės 
organizacijos dar gyvos ir jų pagrin-
dinė misija – atstovauti savo narių 
interesams.

Viltis visada išlieka...
Atėjo pavasaris, visa gamta ža-

liuoja ir žydi, o mums, kad suklestė-
tume, kaip ir ji, reikia susivienyti ir 
aiškiai pareikšti, ko norime. Baigda-
ma norėčiau pasveikinti visas ma-
mas ir tėvelius su neseniai paminėto-
mis jų prasmingomis šventėmis. 
Labai tikiu kiekviena mama, kie-
kvienu tėvu, kiekvienu geros valios 
žmogumi. Tikiu jų nuveiktais dar-
bais. O dabar reikia stabtelėti ir pa-
galvoti, kad šiandien turime padary-
ti dar daugiau.
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Lengvai skaitoma kalba

Lengvai skaitomos kalbos pa-
grindas – aiškus turinys, supranta-
ma kalba, paprastos iliustracijos ir 
specialus grafinis teksto išdėstymas 
lape. Medžiaga turi suteikti tam tik-
rą informaciją ir patirtį, skatinti mąs-
tymą ir vaizduotę.  

Pagrindinės lengvai skaitomos 
literatūros tikslinės grupės yra sun-
kiau skaitantys asmenys, turintys 
intelekto ar protinę negalią, kurtie-
ji (kuriems pirmoji kalba yra gestų), 
sergantieji disleksija (turintys rašy-
mo ar skaitymo sunkumų), senyvo 
amžiaus, menko išsilavinimo žmo-
nės, socialinės atskirties grupių at-
stovai, imigrantai ir pan.

Galimybė naudotis įvairiais in-
formacijos šaltiniais yra pripažįsta-
ma kertine demokratine žmogaus 
teise. Norint sėkmingai dalyvauti 

Projektas „Kelias“ 
atveria naujas galimybes neįgaliesiems

Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija 
„Viltis“ dalyvauja Europos 
asmenų su proto negalia 
ir jų šeimų organizacijų 
asociacijos Inclusion Europe 
vykdomame projekte „Kelias 
į prieinamą suaugusiųjų 
švietimą žmonėms, 
turintiems intelekto 
sutrikimų“.  
Vienas pagrindinių šio 
projekto uždavinių – parengti 
lengvai skaitomos  
(angl. easy-to-read) kalbos 
normas, kurios būtų vienodos 
visoms Europos šalims. 
Dėmesio!  
Šeštame puslapyje yra šio 
straipsnio lengvai skaitomas 
tekstas neįgaliesiems.
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visuomenės socialiniame gyvenime, 
labai svarbu būti „gerai informuo-
tam“. Sugebėjimas savarankiškai 
skaityti suteikia didesnį pasitikėjimą 
savimi, didina galimybes plėsti pa-
saulėžiūrą, turėti nuomonę ir gyven-
ti kokybišką gyvenimą. 

Žmonėms, kurie yra neįgudę 
skaityti, lengvai skaitoma medžiaga 
gali sužadinti susidomėjimą literatū-
ra, padėti patirti skaitymo džiaugs-
mą, tobulinti skaitymo įgūdžius.

Susitikimas Briuselyje

Šių metų sausio 24–26 dienomis 
Briuselyje (Belgija) įvyko šio projek-
to koordinatorių susitikimas, kuria-
me dalyvavo ir neįgalieji. Dalyviai iš 
Vokietijos, Austrijos, Škotijos, Airijos, 
Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos 
ir Lietuvos pristatė savo šalių patirtį, 
aptarė gerąsias praktikas bei diskuta-
vo dėl bendrų visai Europai lengvai 
skaitomos kalbos normų parengimo 
suaugusiųjų švietimui ir elektroni-
nio mokymosi priemonėms. Tai buvo 
puiki proga palyginti neįgaliųjų pa-
dėtį skirtingose Europos šalyse, susi-
pažinti su kitų šalių kultūromis, pasi-
semti naujų idėjų ir minčių. 

Šiame susitikime kiekvieną pro-
jekto partnerį atstovavo du projek-
to koordinatoriai, kurių vienas turi 
intelekto sutrikimų. Pastarųjų vaid-
muo šiame projekte yra itin svar-
bus, nes būtent žmonės, turintys in-
telekto sutrikimų, yra pagrindiniai 
ekspertai, galintys įvertinti medžia-
gos suprantamumo lygį. Todėl labai 
svarbu įtraukti juos ne tik į lengvai 
skaitomos mokymosi medžiagos 
normų kūrimą, bet ir į mokymosi 
medžiagos lengvai skaitoma kalba 
rengimą. 

Vizija

Vienas projekto rezultatų bus 
patikrinimo lapas, kuris leis prak-
tiškai įvertinti lengvai skaitomos 
medžiagos lygį. Be to, bus pristaty-
ta aiški metodologija, kaip turi būti 
mokomi lektoriai, vesiantys semi-
narus ir kursus žmonėms, turin-
tiems intelekto sutrikimų. 

Kelionė į Briuselį
Sauliaus Aiduko – projekto 
koordinatoriaus, turinčio 
intelekto sutrikimų, – 
įspūdžiai iš Briuselio.

Į Vilnių nuvažiavau gerai. Vilniu-
je išlipau, tuojau susitikau su Kristi-
na. Pirmiausia važiavom į viešbutį, 
ten užsisakiau kambarį, palikau sa-
vo krepšį, nes sunkus buvo. Su Kris-
tina nutarėm papietauti, kadangi 
labai norėjau valgyti. Nuėjom į ka-
vinę. Užsisakiau koldūnų su mėsa 
ir grietinėle. Man labai skanu buvo, 
suvalgiau visus. Po to Kristina mane 
palydėjo iki viešbučio, o pati grižo į 
darbą. Man viešbutyje nebuvo liūd-
na, nes buvo kompiuteris su inter-
netu. Aš panaršiau po internetą, pa-
žiūrėjau, kiek laiko, pamaniau, kad 
laikas eiti gulti. Deja atsigulus kilo 
visokių minčių ir negalėjau užmig-
ti. Sulaukęs trijų valandų ryto, nusi-
prausiau, virtuvėje išgėriau arbatos, 
tada sulaukiau Kristinos su Milda. 
Su jomis nuvykom į oro uostą. Man 
labai įdomu buvo, kai tikrino apsau-
gos darbuotojai mane, kaip kokį nu-
sikaltėlį. Pagalvojau, jei protezą reiks 
nusiimti, tai „šakės“, bet nereikėjo...  

Iš pradžių lėktuvas man jokio 
įspūdžio nepadarė. Atrodė kaip 
kokiame autobuse. Bet kai pradėjo 
veikti varikliai, pagalvojau, kaip toks 
metalo gabalas gali pakilti į orą? La-
bai patiko tas momentas, kai lėktu-
vas užvažiavo ant greičio tako ir pra-
dėjo smarkiai greitėti ir kilti. Buvo 
man neapsakomai įdomu. Tik ausis 
iš pradžių užgulė, o paskui praėjo. Iš 
aukštai labai gražiai atrodė miestas, 
žiburėliai, reklamos. 

Skridom į Belgiją dvi su trupučiu 
valandos. Jų laiku buvom anksti ry-
te. Į Briuselį reikėjo važiuoti pirma 
traukiniu, po to metro. Jaučiausi la-
bai laisvai, tarsi būčiau savam mies-
te, tik viskas nematyta. Nuėjom į 
viešbutį „Argus“. Mus labai svetin-
gai priėmė. Visai kitoks svetingumas 
Briuselyje. Kai apsistojom viešbuty-
je, tai ėjom jau į pirmus mokslus. Ten 
pamačiau keletą pažįstamų veidų iš 
ankstesnių mokymų Lietuvoje.

Pirmą dieną susipažinome, bend-
ravome. Vakarop ėjom valgyti į res-

toraną. Ten man labai patiko. Kai at-
nešė picą, net išsižiojau, kaip man 
reiks ją suvalgyti. Maniau, kad atneš 
gabalėlį, o atnešė visą didelę picą. 
Kraštų nevalgiau, nes buvo labai ap-
kepę. Užteko vidurio. Vėliau atnešė 
deserto, atsigerti, kas ko norėjo. Po 
to ėjom į viešbutį miegoti.

Kitą rytą jau vyko rimtas susiti-
kimas. Buvo klausiama įvairių klau-
simų, vyko diskusijos. Jis tęsėsi iki 
18 val., žinoma, su pertraukėlėmis. 
Paskui ėjom vakarieniauti į restoraną. 
Labai skaniai pavalgėm, fotografavo-
mės, juokavom. Nė nepastebėjau, kad 
laikas grįžti į viešbutį. Trečią dieną su-
sitikimas vyko iki 12 val. Tada visi at-
sisveikindami nusifotografavome ir 
po truputį išsiskirstėm kas sau.

Mums kelios valandos buvo lais-
vos, tad pavaikščiojom po miestą. Po 
to važiavom į oro uostą. Namo ski-
dome dviem lėktuvais, nes tiesiogi-
nio reiso į Vilnių nebuvo. Skridau į 
Kopenhagą, po to į Vilnių. Vilniuje 
permiegojau viešbutyje, o iš ryto grį-
žau į Panevėžį.
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Lengvai skaitoma kalba

Lengvai skaitomos kalba yra 
aiški ir paprasta.

Tekstą padeda suprasti 
piešinukai.  

Lengvai parašytas knygas 
gali skaityti ir vaikai, ir seni 
žmonės.

Skaitydami lengvai skaitomas 
knygas neįgalieji daug sužino.

Naujos žinios padeda 
suprasti, kaip gyvena kiti 
žmonės.

Daugiau žinodami neįgalūs 
žmonės labiau pasitiki savimi.

Didesnis pasitikėjimas savimi 
leidžia geriau gyventi.

Susitikimas Briuselyje

Šių metų sausį projekto 
„Kelias“ dalyviai susitiko 
Briuselyje (Belgija).

Projektas „Kelias“  
atveria naujas galimybes 
neįgaliesiems

„Vilties“ bendrija dalyvauja tarptautiniame projekte „Kelias“.
Šio projekto uždavinys – parengti lengvai skaitomą kalbą. 
Neįgalūs žmonės galės skaityti šia kalba. 

Tarp projekto dalyvių buvo ir 
neįgalių žmonių.

Dalyviai iš įvairių šalių dalijosi 
patirtimi.

Ypač svarbi buvo neįgalių 
žmonių nuomonė.

Neįgalūs žmonės 
gali geriausiai pasakyti,  
ar supranta jiems skirtos 
knygos tekstą.

Neįgalūs žmonės turi dalyvauti 
jiems skirtų knygų rengime.

Ateities planai

Ateityje neįgalių žmonių 
mokytojai mokysis rengti 
lengvai skaitomas knygas.

Bus parengti reikalavimai,  
kaip lengvai rašyti. 

Žurnalo rengėjų informacija



Darbas su... žmonių gyvenimais

1989–1991 m., dar dirbdamas vals-
tybinėje įmonėje, Artūras Melianas 
aktyviai įsijungė į Sąjūdžio veiklą. 
Tikėjimas atgimstančia Lietuva ir jos 
ateitimi visada buvo stipresnis už 
tuometinės sovietų valdžios baimę. 
Didžiulė vidinė atsakomybė sau, sa-
vo bendraminčiams, noras ir siekis, 
kuo mažiau kalbėti ir kuo daugiau 
daryti bei savo pavyzdžiu užkrėsti 
kitus, ir tapo visos Artūro Meliano 
veiklos pagrindu.

Jauna valstybė turėjo viską pra-
dėti nuo nulio. Juk perėjus nuo ko-
mandinės prie rinkos ekonomikos 
visų pirma reikėjo keisti savo ir kitų 
mąstymą, išmokti ne tik imti, bet ir 
duoti. Gerokai lengviau buvo pradėti 
veiklas ekonomikos ar verslo srityje, 
nes pasaulyje galioja vienodi ekono-
mikos dėsniai. Visiškai kitokia pa-
dėtis susiklostė socialinės apsaugos 
sistemoje. Ši sritis sovietmečiu buvo 
labai politizuota, nes sovietinėje sis-
temoje visi žmonės buvo „sveiki“, 
„stiprūs“ ir „ gražūs“. Tad neįgalūs 
vaikai gimdavo tik „asocialiose šei-
mose“ ir buvo laikomasi nuostatos, 
kad jokių socialinių problemų aps-

kritai nėra. Tik karo veteranai gauda-
vo lengvatų, kurios iš esmės nekeitė 
žmonių gyvenimo kokybės.Taip, tu-
rėjome psichoneurologinius interna-
tus, paslėptus toli nuo žmonių akių. 
Jie buvo skirti asmenims, kurie neati-
tiko sovietinio žmogaus standartų. 
Dar buvo kitokių globos ir perauk-
lėjimo įstaigų kitaip galvojantiems 
ar atrodantiems. Taigi reikėjo be ga-
lo daug drąsos ir ryžto keisti ydin-
gą sistemą, kurti naujas struktūras. 
Vilniaus miesto savivaldybė nutarė 
tai daryti pagal Vakarų valstybių pa-
vyzdį. Jaunas ir veiklus ekonomistas 
priėmė naują iššūkį – sutiko dirbti 
socialinės apsaugos srityje.

Nuo 1992 iki 1997 metų Artūras 
Melianas dirbo Vilniaus miesto sa-
vivaldybės Socialinės rūpybos, glo-
bos ir pašalpų centre direktoriaus 
pavaduotoju. Pareigų pavadinimas 
skambus, bet tuo metu tai buvo sun-
kiausia veiklos sritis – darbas su... 
žmonių gyvenimais. Reikėjo kur-
ti naujas įstaigas ir tarnybas, ieško-
ti socialinių partnerių nevalstybi-
niame sektoriuje. Be to, nebuvo net 
būtiniausių teisės aktų. Reikėjo pa-

sitelkti visą energiją, protą, žinias ir 
žmogiškąją intuiciją, kad galėtum 
sugrąžinti į gyvenimą neįgaliuosius, 
senelius, vaikus ir kitus likimo bei 
gyvenimo, o dažnai ir žmonių nu-
skriaustus ir užmirštus piliečius. Ar-
tūrui pavyko, bet, kaip byloja liau-
dies išmintis, kuo toliau į mišką, tuo 
daugiau medžių...

Vien praktinių sprendimų nepa-
kako, teko imtis aktyvaus darbo ku-
riant bendruosius socialinės politi-
kos principus ir įsijungti į politinę 
veiklą. Neatsitiktinai Artūrui Melia-
nui dirbant Vilniaus savivaldybėje 
nevyriausybinės organizacijos tapo 
patikimais valstybės partneriais. Bu-
vo atrasta lėšų, sukurti finansavimo 
mechanizmai. Vilnius tapo pavyz-
džiu kitiems Lietuvos miestams. Bu-
vo sukurtas tarnybų tinklas rizikos 
grupės vaikams ir paaugliams (žino-
mas kaip „Vilniaus modelis“).

1997 m. Artūras Melianas buvo 
išrinktas į Vilniaus miesto savival-
dybės tarybą ketverių metų kaden-
cijai. Jaunoji politikų karta ėmėsi 
atsakingų darbų, nevengė prisiimti 
atsakomybės. Būdamas savivaldy-

Bendražygiai
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bės tarybos ir valdybos narys, Soci-
alinių reikalų komiteto pirmininkas 
Artūras Melianas sukūrė efektyvų 
socialinių partnerių tinklą, išjudino 
nevyriausybines organizacijas, skati-
no visus dirbti miesto žmonių labui, 
ragino bendradarbiauti ir sukūrė 
palankias sąlygas veikloms užtikrin-
ti. Dirbti žmonėms visada nelengva 
ir rizikinga, nes kitiems politikams 
tai neatrodo svarbiausias priorite-
tas. Bet Artūras sugebėjo ir iki šiol 
sugeba atrasti skirtingas grupes vie-
nijančių sąlyčio taškų, lengvinančių 
palankių sprendimų paieškas. Pa-
grindinis jo darbo principas – mies-
to gyventojai turi patys tapti akty-
viais savo miesto šeimininkais, per 
organizuotas struktūras dalyvauti 
socialinių paslaugų organizavimo ir 
teikimo veikloje. Toks mąstymas da-
vė apčiuopiamų rezultatų – Vilniuje 
atsirado daug naujų tarnybų ir įstai-
gų, efektyviai veikė socialinės pro-
gramos, kitaip tariant, paslaugos bei 
pagalba priartėjo prie žmonių.

Artūras Melianas buvo išrinktas į 
LR Seimą. Dirbdamas Socialinių rei-
kalų komitete daug padarė, kad įsta-
tymai ir kiti teisės aktai teiktų realią 
naudą žmonėms. Nuolat bendravo 

su rinkėjais, dirbo su nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, taigi, kaip sa-
koma, gaudavo informaciją iš pirmų 
lūpų. O tai labai svarbu norint pajus-
ti, suprasti ir žinoti, ar tikrai tai, kas 
parašyta popieriuje, galioja realiame 
gyvenime.

Artūras nuolat ieško naujų iššū-
kių, stengiasi, kad socialinės apsau-
gos srityje liktų kuo mažiau „baltų 
dėmių“. Tai ir įvairių fondų kūri-
mas, ir dalyvavimas ne tik Lietuvos, 
bet ir buvusių sovietinių respubli-
kų – Rusijos, Ukrainos, Armėnijos, 
Moldovos ir kt. – humanitarinėse 
programose. 

Jau būdamas Seimo narys Artūras 
aktyviai būrė Naujininkų bendruo-
menę, skatino aktyvius ir veiklius 
bendruomenės žmones tapti savo 
gyvenimo šeimininkais, raginda-
mas juos bendrauti, dirbti, džiaugtis 
ir pakelti netektis kartu, kaip viena 
šeima, kaip tikrų draugų sambūris. 
Retas politikas įdeda tiek daug pa-
stangų, darbo, skiria tiek daug laiko, 
kad pažintų savo žmones, iš pirmų 
lūpų išgirstų jų rūpesčius, tartųsi dėl 
pagalbos ir... nepamirštų pažadų.

Artūras Melianas labai daug pri-
sideda prie neįgaliųjų socialinės 	

integracijos, nuo 2004 m. bendrijos 
„Viltis“ narys, savanoriškai dirba 
„Vilties“ projektuose, skaito pas-
kaitas, dalyvauja specialistų kvalifi-
kacijos kėlimo programose. Supra-
timas, kad labiausiai neapsaugota 
piliečių grupė – sutrikusio intelekto 
žmonės jų tėvai ar globėjai – taip pat 
turi teisę gyventi, mokytis, džiaug-
tis, tik patvirtina tai ką jau žinojo-
me – Artūro Meliano nepakeis jokie 
postai ir pareigos. Mat jis pirmiau-
sia yra padorus žmogus, mokantis 
pripažinti skirtumus ir vertinti kie-
kvieną žmogų. Artūras stengiasi at-
rasti kiekvieno žmogaus stipriąsias 
puses, ragina veikti pagal kiekvieno 
gebėjimus bei galias ir moka nuo-
širdžiai džiaugtis net ir pačiais ma-
žiausiais pasiekimais.

Pakelti didžiulį krūvį ir produk-
tyviai dirbti Artūrui Melianui pade-
da dar viena itin prasminga nuosta-
ta – įgalintas ir laisvas žmogus yra 
didžiausia visuomenės vertybė. O 
tai visiškai atitinka Liberalų ir cen-
tro sąjungos filosofiją.

Parengta  
„Vilties“ bendrijos  iniciatyva
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Ar neveiksnus asmuo ir jo globėjas 
gali gyventi skyrium?

Į bendriją „Viltis“ kreipėsi mama, 
kurios dukra apgyvendinta 
ilgalaikės socialinės globos 
įstaigoje (pensionate). Dukra 
teismo tvarka yra pripažinta 
neveiksnia, o jos globėja paskirta 
mama. Pensionato administracija 
pradėjo primygtinai reikalauti, kad 
mama perduotų globėjo teises ir 
pareigas pensionatui, grįsdama savo 
reikalavimą tuo, jog globotinė ir jos 
globėja gyvena atskirai, o, pasak 
įstatymų, jos turi gyventi kartu. 
Globotinė nuolat gyvena pensionate, 
tad jų manymu, globėju turėtų būti 
pensionatas. 

Pensionatas neturi pagrindo rei-
kalauti, kad, dukrą apgyvendinus so-
cialinės globos įstaigoje, mama atsisa-
kytų globėjo teisių ir pareigų, juolab, 
kad mama palaiko glaudžius ryšius 
su dukra. Pateiksime du klausimus ir 
atsakymus į juos:
1. Ar neveiksnus asmuo ir jo globėjas 

gali gyventi skyrium?
  LR Civilinio kodekso 3.243 straips-

nio 4 dalis nustato, kad nepilname-
čių asmenų globėjai gyventų kartu 
su nepilnamečiais. Šiame straips-
nyje kalbama apie nepilnamečių 
asmenų globą. Neveiksniu pripa-
žinto asmens globos atveju nėra 
imperatyvios nuostatos dėl globėjo 
ir globotinio gyvenimo kartu, todėl 
neveiksnus pilnametis asmuo ir jo 
globėjas gali gyventi atskirai. 

2. Ar globotinio apgyvendinimas so-
cialinės globos įstaigoje, kai glo-
bėjas palaiko glaudžius ryšius su 
globotiniu, gali būti pagrindas rei-
kalauti nušalinti globėją nuo parei-
gų atlikimo?

Neveiksnaus asmens globėjas tu-
ri teisę savo nuožiūra nuspręsti, kaip 
tinkamiausiai ginti globotinio teises 
ir interesus. Ir globėjas, ir globotinis 
turi teisę naudotis teikiamomis socia-
linėmis paslaugomis – dienos, trum-
palaike ar ilgalaike socialine globa. 
Socialinės paslaugos teikiamos nepri-
klausomai nuo to, ar asmuo veiksnus, 
ar neveiksnus. Jei apgyvendinimas il-
galaikės socialinės globos įstaigoje 
atitinka globotinio poreikius, jei tai 
netrukdo globėjui tinkamai įgyven-
dinti ir ginti globotinio teisių bei inte-
resų, neturėtų kilti klausimas dėl glo-
bėjo atleidimo nuo pareigų atlikimo. 

Tik tuo atveju, kai globėjas ne-
tinkamai atlieka pareigas (neprižiū-
ri globotinio, juo nesirūpina ir pan.), 
neužtikrina globotinio teisių ir inte-
resų apsaugos, naudojasi savo teisė-
mis savanaudiškais tikslais (naudo-
ja globotinio pinigus savanaudiškais 

Pasipriešinkite „reketui“
tikslais neužtikrindamas globotinio 
poreikių ir pan.), jis gali būti teismo 
nušalintas nuo globėjo pareigų. Re-
miantis LR civilinio kodekso 3.246 
straipsnio 3 dalimi kreiptis į teismą 
dėl globėjo nušalinimo turi teisę pro-
kuroras arba globos (rūpybos) insti-
tucijos, t. y. savivaldybių socialinės 
paramos skyriai. Kiekvieno asmens 
pilietinė pareiga yra pranešti policijai 
ar savivaldybės socialinės paramos 
skyriui apie atvejus, kai neįgalaus as-
mens globėjas netinkamai elgiasi su 
neįgaliuoju, prastai jį globoja ar pa-
žeidžia jo teises. 

Lietuvos Respublikos Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos spe-
cialistai, paprašyti pateikti atsakymą 
į šį klausimą, irgi patvirtino, jog ne-
veiksnus asmuo ir jo globėjas gali gy-
venti skyrium, o globotinio apgyven-
dinimas socialinės globos įstaigoje, 
kai globėjas palaiko glaudžius ryšius 
su globotiniu, negali būti pagrindas 
atimti globėjo teises.

Tad, mielieji, nebijokite pasiprie-
šinti „reketui“.

Bylinėjimosi dėl asmens 
pripažinimo neveiksniu išlaidos

„Vilties“ bendrija vėl ir vėl sulaukia 
skambučių, laiškų, kuriuose 
teiraujamasi, ar teisėtai elgiasi 
Lietuvos Respublikos teismai 
„prašydami“ iš asmenų, kurie 
inicijavo bylas dėl savo vaikų, 
sutuoktinių ar tėvų pripažinimo 
neveiksniais, tam tikros pinigų 
sumos už teismo psichiatrinės 
ekspertizės atlikimą.

Prieš aiškinantis, kokių pareiški-
mų ar ieškinių išlaidos kompensuo-
jamos iš valstybės biudžeto, trumpai 
aptarkime pačias išlaidas. Visos pa-
reiškėjo ar ieškovo išlaidos vadina-
mos bylinėjimosi išlaidomis. Jas su-
daro: žyminis mokestis ir su bylos 
nagrinėjimu susijusios išlaidos.

Žyminis mokestis – tai nustatyta 
suma, kurią privalo sumokėti pareiš-
kėjas už tam tikrus įstatyme numa-
tytus teismo atliekamus procesinius 
veiksmus. Pagal apskaičiavimo tvar-
ką, jis gali būti paprastas (kai moka-
ma fiksuota suma) arba proporcinis 
(kintantis, priklausomai nuo ieški-
nio sumos).

Su bylos nagrinėjimu susijusias 
išlaidas sudaro faktinės piniginės iš-
laidos bylos nagrinėjimo metu ir vyk-
dant teismo sprendimą. Pagal Lietu-
vos Respublikos Civilinio proceso 
kodekso (CPK) 88 straipsnį, prie to-
kių yra priskiriamos: 
1. Sumos, išmokėtos liudytojams, 

ekspertams, ekspertinėms įstai-

goms ir vertėjams, bei išlaidos, su-
sijusius su vietos apžiūra.

2.  Atsakovo paieškos išlaidos.
3. Išlaidos, susijusios su procesinių 

dokumentų įteikimu. 
4.  Išlaidos, susijusios su teismo spren-

dimo vykdymu.
5. Atlyginimo už kuratoriaus darbą 

išlaidos.
6.  Išlaidos advokato ar advokato pa-

dėjėjo pagalbai apmokėti.
7. Išlaidos, susijusios su valstybinės 

teisinės pagalbos skyrimu.
8.  Kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos.

Mus dominančių bylų atveju, re-
miantis CPK 468 str. 3-ąja dalimi, by-
linėjimosi dėl fizinio asmens pripa-
žinimo neveiksniu išlaidos, išskyrus 
atstovavimo, padengiamos iš valsty-
bės biudžeto. Taigi išlaidos, susijusios 
su bylos nagrinėjimu, o būtent – išlai-
dos advokato ar advokato padėjėjo 
pagalbai apmokėti, kurios nurodytos 
šeštame punkte, yra nepadengiamos, 
kadangi advokatai ir jų padėjėjai yra 
atstovai pagal pavedimą. Pagal šių 
bylų specifiką, advokato ar advokato 
padėjėjo pagalba dažniausiai apsiri-
boja procesinio dokumento (pareiški-
mo) surašymu teismui. O jų atstova-
vimas byloje ir nagrinėjant ją teisme 
nebūtinas. Pareiškimus dėl fizinio as-
mens pripažinimo neveiksniu yra ne 
kartą rengę ir „Vilties“ bendrijos teisi-
ninkai. Todėl jei jums iškiltų būtiny-
bė kreiptis į teismą dėl artimo asmens 
pripažinimo neveiksniu, mes padėsi-
me parašyti šį procesinį dokumentą.

Kalbant apie teismų „prašymus“ 
sumokėti į teismo sąskaitą tam tikrą 
pinigų sumą teismo psichiatrinei 
ekspertizei atlikti, tenka pripažinti, 
kad pagal CPK 116 str., kuriame yra 
išvardyti visi teismo proceso metu 
priimami dokumentai, toks proce-
sinis dokumentas kaip prašymas iš 
viso neminimas. Todėl jis yra neįpa-
reigojantis.

Kodėl tuomet teismai ragina mo-
kėti? Už kiekvieną atliekamą teismo 
psichiatrinę ekspertizę yra numaty-
tos biudžetinės lėšos. Tačiau tų lėšų 
nepakanka, ir teismai negali pervesti 
reikalaujamų sumų ekspertams. To-
dėl kreipiamasi į suinteresuotą as-
menį (pareiškėją). Jeigu pareiškėjas į 
teismo prašymą nereaguos, eksperti-
zė vis tiek bus atliekama. Tačiau ne iš 
karto, o tik tuomet, kai atsiras lėšų.

 Tad, mielieji, nebijokite pasiprie-
šinti „reketui“.

Sandra Pačinaitė
bendrijos „Viltis“ teisininkė
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Apie viltį ir svajonių 
išsipildymą

Pavasarį, kai mumyse aptirpsta 
susvetimėjimo įšalas, regis, ne gėda 
būti geriems ir laukti stebuklo. Pava-
saris – tai pirmiausia vilties ir švie-
sių lūkesčių metas. Be to, gera proga 
pakalbėti apie svajonių išsipildy-
mą. Todėl su dideliu džiaugsmu no-
riu pasidalyti viena sėkmės istori-
ja, vykstančia Lietuvoje. Tai istorija, 
patvirtinanti, kad stebuklai pildosi. 
Tiesa, su sąlyga, kad jais tikima ir jų 
ryžtingai bei veiksmingai siekiama. 
Tai istorija apie proto negalią turin-
čius vaikus ir jų sugrįžimą į mūsų 
tarpą – dar ir tam, kad padėtų mums 
patiems atsikvošėti bei prisikelti.

Gimus neįgaliam vaikui, tėvus iš-
tikusioje jausmų sumaištyje šalia ne-
vilties ir pykčio atsiranda vietos vil-
čiai bei stebuklo laukimui. Bet kelias 
link stebuklo išsipildymo būna ilgas 
ir sunkus. Priminsiu, nuo ko prasi-
dėjo Lietuvos proto negalios vaikų 
ir jų tėvų vilties istorija. Sovietai ne-
naikino šių vaikų fiziškai, kaip tai 
darė naciai. Bet sovietinėje vertybių 
sistemoje liko vietos tik lengviau-
siai atsilikusiems vaikams – šie ga-
lėjo mokytis pagalbinėse mokyklose 
ir pretenduoti į pagalbinius darbi-
ninkus komunizmo statyboje. O la-
biau atsilikę vaikai buvo nurašomi 
kaip nemokytini ir nevisaverčiai. Pa-
gal totalitarinės sistemos ideologi-
ją, gero gydytojo kompetencijos tu-
rėjo užtekti įtikinti tėvus, kad tokių 

vaikų auginti šeimoje neapsimoka, 
nes jie esą neperspektyvūs. Dar bu-
vo prigalvota visokių vaistų oligof-
renijai gydyti – tarsi šie vaikai sirgtų 
kokia nors liga. Išbandžius visus ir 
vaistinėse, ir juodojoje rinkoje buvu-
sius vaistus, tėvams tekdavo išgirs-
ti nuosprendį – vis dėlto liga nepa-
gydoma, kitaip tariant, vilties nėra, 
atiduokite ir užmirškite savo vaiką. 
Maždaug pusė tėvų, neatlaikę spau-
dimo ir nesulaukdami jokios vals-
tybės pagalbos, galop priimdavo šį 
žiaurų siūlymą, ir jų vaikas visam 
likusiam gyvenimui patekdavo į in-
ternatinių įstaigų mėsmalę. 

Bet likusioji dalis tėvų rasdavo 
savyje jėgų pasipriešinti prievartos 
ir nužmoginimo sistemai. Kai Mas-
kvos profesoriai sužinodavo, kad 
Lietuva, šiaip jau viena iš geriausių 
sovietinių respublikų, užima pasku-
tinę vietą Sovietų Sąjungoje pagal 
„defektyvių vaikų atidavimo į in-
ternatus rodiklį“ (dėl minėto pusės 
tėvų nenoro paklusti nurodymams 
atsisakyti savo vaiko), jiems atbus-
davo profesinis smalsumas – kas 
galėtų slypėti už šio keisto reiški-
nio. Mes kėlėme hipotezę, kad taip 
yra dėl mūsų žmonių religingumo. 
Labai gali būti, sutikdavo Maskvos 
profesoriai, bet patardavo moksli-
nėse publikacijoje jos geriau negvil-
denti, kad neprisišauktume bėdų. 
Taigi net blogio imperijos centre 
buvo suvokiama, kad minėti tėvai 
„prastino“ statistiką semdamiesi 
stiprybės iš Dievo. Jiems Dievas at-

siuntė šį išbandymą, ir jie nepalūžo. 
Sunkiausiomis sąlygomis, valstybės 
oficialiajai doktrinai juos ir jų vaikus 
žeminant, jie veikė kaip disidentai ir 
kūrė stebuklą.

Padvelkė Atgimimo vėjai, ir tė-
vai, iš karto susitelkę į organizaci-
ją, pradėjo reikalauti, kad Lietuvos 
valstybė vykdytų įsipareigojimus ir 
šiai daliai savo piliečių – vaikams su 
proto negalia. Pavadinę savo organi-
zaciją „Viltimi“, iš pradžių tėvai su-
prato viltį paprastai – gal dabar, at-
sivėrus sienoms, mūsų specialistai 
išmoks išgydyti mūsų vaikus, gal 
kokių ypatingų vaistų ar chirurginių 
operacijų yra pasaulyje mūsų vaikų 
negaliai gydyti. Tėvų sambūris bren-
do, mokėsi iš tokių pačių tėvų pla-
čiajame pasaulyje, ir ilgainiui tėvai 
suprato, ką iš tikrųjų reiškia viltis ir 
stebuklas. Kaip šie vaikai yra arčiau-
siai Dievo, taip jie turi atsidurti šalia 
žmonių – kad ir pirmiesiems būtų 
geriau, ir antrieji taptų geresniais.

Tėvai greičiau už valdininkus ir 
politikus perėmė visą pažangaus pa-
saulio patirtį. Iš karto atsirado daug 
bičiulių, kurie dalijosi patirtimi. Vie-
nas ištikimiausių „Vilties“ bendrijos 
draugų per visus šiuos metus buvo 
Filadelfijos lietuvis Rimas Jakas, ku-
rio širdis liovėsi plakusi praėjusių 
metų pabaigoje. Rimas ir jo žmona 
Dalia, tikri Lietuvos patriotai, gy-
vendami Amerikoje užaugino sūnų 
Romą, gimusį su Dauno sindromu. 
Rimas Jakas, ne kartą lankėsi Lietu-
voje, dalijosi su Lietuvos tėvais pa-
tirtimi, kaip Amerikoje buvo įgy-
vendintos neįgalių vaikų teisės oriai 
gyventi laisvėje ir tapti visuomenei 
naudingais piliečiais. Taip mūsų tė-
vai sužinojo, kuo stipri Amerika ir 
visas laisvasis pasaulis. Pasirodo, ja-
me gyvena laisvi žmonės, kuriems 
tarnauja jų išrinkta valdžia, įstaty-
mai priimami tam, kad būtų vykdo-
mi, o valdininkas, kuris išdrįstų nors 
kartą nevykdyti neįgalių vaikų inte-
gracijos įstatymo ir, pavyzdžiui, ne-
priimtų tokio vaiko į tėvų pasirinktą 
mokyklą, prarastų darbą. 

Iš Rimo Jako ir kitų naujų drau-
gų tėvai sužinojo, kad proto nega-
lios žmonių integracija į visuomenę 
ir jų išvadavimas iš uždarų įstaigų 
sistemos pasaulyje vyksta dėl dvie-
jų labai skirtingų, bet vienodai svar-
bių priežasčių. Visų pirma senoji 
sistema pažeidžia šių žmonių teises 

Neseniai gražų jubiliejų atšventė docentas Dainius Pūras. 
Geranoriškumo ir aktyvumo šiam šviesiam žmogui linkėti 
tikrai nereikia, nes minėtų neįkainojamų savybių jam Dievo 
atseikėta su kaupu. Kita vertus, retas žmogus jomis taip 
sėkmingai naudojasi... kitų labui. Dėkodami gerbiamam ir 
mylimam jubiliatui už minčių bei darbų dosnumą, linkime 
sulaukti kuo daugiau pasekėjų ir kuo greičiau išvysti savųjų 
idėjų įsikūnijimą. Tikėdami, kad jūs, mielieji skaitytojai, 
irgi prisidėsite prie mūsų linkėjimų, siūlome jums pažvelgti 
į Lietuvos proto negalios žmonių padėtį doc. Dainiaus Pūro, 
Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto nario akimis. 

„Vilties“ bendrijos 
nepailstantis įkvėpėjas  
ir krikštatėvis
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oriai gyventi laisvėje ir varo į ban-
krotą valstybių ekonomiką. O nauja-
sis požiūris skatina gerbti žmogaus 
teises ir apsimoka ekonomiškai. Šios 
Rimo Jako ir kitų Lietuvos bičiu-
lių pamokos stiprino „Vilties“ ben-
driją. Jai priklausantys tėvai, užuot 
ieškoję stebuklingų vaistų, kartu su 
savo neįgaliais vaikais vis kryptin-
giau kūrė tikrąjį stebuklą – kantriai 
dirbo ir iki šiol dirba su visų lygių 
politikais ir valdininkais, medikais 
ir pedagogais, žiniasklaida ir visuo-
mene, ugdydami mumyse toleran-
ciją ir pilietiškumą, aiškindami, kad 
neįgalių vaikų grįžimas reikalingas 
ne tik jiems, bet ir mums. Todėl pro-
to negalios paliesti vaikai sugrįž-
ta į mūsų mokyklas ir visuomenę, 
tuo pačiu grąžindami mums tikrųjų 
vertybių sistemą. 

Lietuvai, aišku, dar toli iki tokio 
pagalbos lygio, kurį sukūrė ypatin-
gų poreikių vaikams ir jų tėvams sti-
prios ekonomikos Europos ir Šiaurės 
Amerikos valstybės. Dar daug žmo-
nių – vaikų ir suaugusiųjų – stumia 
dienas atskirti nuo mūsų keistos pa-
skirties uždarose įstaigose. Bet prisi-
minę tą palikimą, kurį gavome prieš 
20 metų, turime kuo pasidžiaugti. 
Mūsų visų akyse visų mūsų bendro-
mis pastangomis ir su Dievo pagal-
ba (proto negalios vaikams ir jų tė-
vams ryžtingai skatinant) pildosi ne 
toks jau ir mažas stebuklas. Vaikai su 
sunkia proto negalia šiandien yra lai-
mingi, galėdami gyventi su juos my-

linčiais tėvais, turėdami draugų, kas-
dien išvykdami mokytis gyvenimo į 
savąsias mokyklas. Vis daugiau ap-
linkinių žmonių mato šį procesą, da-
lyvauja jame ir džiaugiasi juo. Nuo 
to kasdienio jausmo, kad Lietuvon 
vis dėlto grįžta tikrosios vertybės, 
tampa ramu ir gera piliečių širdyse.

Vilčių ir nerimo laikotarpis

Gyvename įdomų laikotarpį. Vyks-
ta daug permainų. Lietuva vis labiau 
integruojasi į Europos ir pasaulio  
gyvenimą. Žmonės keliaudami ar 
per internetą vis dažniau mato, kaip 
kitur sprendžiamos panašios proble-
mos. Vis daugiau žmonių su proto ir 
psichikos negalia bei jų artimųjų su-
žino apie alternatyvas – kaip jie patys 
ir jų artimieji galėtų dirbti, mokytis, 
ilsėtis... Žodžiu, kokybiškai gyventi. 
Kai kurie jau taip ir gyvena. 2007 m. 
balandžio 3 dieną Lietuvos Respu-
blikos Seimas patvirtino Psichikos 
sveikatos strategiją. Joje surašyti visi 
šiuolaikiniai pagalbos teikimo žmo-
nėms su psichikos sveikatos proble-
momis principai. Seimui patvirtinus 
šį dokumentą, Lietuva įsipareigo-
jo pasukti moderniu keliu plėtojant 
paslaugas žmonėms su psichikos ir 
proto negalia.

Ar ši strategija bus įgyvendinta? 
Šis klausimas yra labai rimtas. Juk 
ne paslaptis, kad nemažai gerų do-

kumentų guli stalčiuose, o gyveni-
mas teka savo vaga. Lietuvoje yra 
ne tik daug modernių dalykų, bet ir 
cinizmo, dvigubos realybės, nostal-
gijos praeičiai, kai žmonės buvo su-
rūšiuoti, ir tie, kurie turėjo proto ar 
psichikos negalią, priklausė žemiau-
siai kategorijai. Deja, tokių nuostatų 
netrūksta iki šiol. 

Galima būtų kaltinti valdžią, kad 
ši vangiai imasi būtinų permainų, 
bet jos veiksmus stabdo visuome-
nės požiūriai, kurie iki šiol nepalan-
kūs pažeidžiamų grupių integraci-
jai į bendruomenę. Iš tokio ydingo 
nesėkmingų permainų rato būti-
na išsiveržti – tam ir skirta naujo-
ji strategija. Nuo kiekvieno iš mūsų 
priklausys, ar ji bus įgyvendinta. Šią 
strategiją lydės sėkmė, jeigu susiburs 
pakankamai solidi žmonių ir orga-
nizacijų, neabejingų strategijos tiks-
lams ir tikinčių, kad Lietuva gali tap-
ti normalia valstybe, koalicija. 

Apie valstybių brandumą šiais 
laikais sprendžiama ne pagal tai, 
kiek dangoraižių pastatyta, o pagal 
tai, kaip valstybė ir visuomenė elgia-
si su labiausiai pažeidžiamais savo 
piliečiais. Lietuvos psichikos svei-
katos strategija suteikia mums isto-
rinę galimybę atsisveikinti su vidu-
ramžiškais požiūriais į žmones su 
psichikos ir proto negalia bei išlais-
vinti juos iš prietarų nelaisvės. Kartu 
tai galimybė paveikti „sveikąją“ vi-
suomenę, kurią iki šiol, deja, kausto 
keistos baimės ir mokslo tiesos neati-
tinkantys įsitikinimai. 

2006 metais Eurobarometro ty-
rimas parodė, kad Lietuvoje net 68 
proc. gyventojų įsitikinę, jog psi-
chikos sveikatos problemų turintys 
žmonės kelia pavojų aplinkiniams, 
o Europos Sąjungoje taip galvoja tik 
37 proc. net Bulgarijoje ir Rumunijo-
je taip galvojančiųjų yra gerokai ma-
žiau negu Lietuvoje.  

Taigi artimiausiais metais bus 
ką veikti. Įstojusi į Europos Sąjun-
ga, Lietuva neleistinai per daug at-
sipalaidavo žmogaus teisių srityje. 
Turime suvokti, kad naujų požiū-
rių ir paslaugų diegimas reikalingas 
mums patiems, o ne Briuseliui. 

Tikiu, kad Lietuvoje įsitvirtins tos 
bendražmogiškos vertybės, kurias 
nuo pat įsikūrimo puoselėja „Vilties“ 
bendrija. Bet tai įvyks ne savaime, o 
visiems kartu stipriai to siekiant – su 
karšta širdimi ir šaltu protu.
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Praktinių gyvenimo 
įgūdžių formavimas pagal 
Montessori metodikos 
principus (II)
Tęsiame praėjusių metų paskutiniajame „Vilties“ 
žurnalo numeryje Vaiko raidos centro psichologės 
A. Matulavičiūtės pradėtą pasakojimą apie Montessori 
metodiką. 

Pusiausvyros lavinimo 
reikšmė 

Iki vienerių metų vaiko pusiaus-
vyros pajautimas ir rankų panau-
dojimas veiklai nepriklauso vienas 
nuo kito. Sulaukus pusantrų metų, 
prasideda abipusė šių sričių korelia-
cija. Todėl šio amžiaus vaikai mėgs-
ta daug vaikščioti ir nešioti įvairius 
daiktus. Ranka, kuri iš pradžių buvo 
labiau reikalinga atsiremti, prisilai-
kyti ar griebti, o vėliau – imti įvairius 
daiktus, dabar pati ieško pratybų, 
prisitaiko prie daiktų formų ir faktū-
ros, įsitempia, jeigu keliamas daiktas 
yra sunkus. 

Tarp antrųjų ir trečiųjų gyvenimo 
metų – didžiausiu vaiko aktyvumo 
laikotarpiu – mažylis labai mėgsta 
tiesiog vaikščioti. Vaiko ėjimas būna 
netolygus, besikaitaliojantis su pa-
bėgėjimais ir pasišokinėjimais. To-
dėl bet kokie vaiko judėjimo apri-
bojimai yra labai žalingi pirmiausia 
jam pačiam (net jeigu jis ir turi rim-
tų įgimtų ar įgytų fizinių sutrikimų). 
Pagerėjusi mūsų gyvenimo kokybė 
ir buitis negali išstumti prigimtinės 
žmogaus raidos poreikių. Be to, ne-

natūralus įvairiausių kliūčių šalini-
mas nuo pat gyvenimo pradžios slo-
pina vaiko valią. 

Ėjimas linija. Pusiausvyrai lavin-
ti M. Montessori naudoja ant grindų 
esančią liniją, kuria einama, ir įvai-
rius pratimus, atliekamus vaikščio-
jant minėta linija: 
• elipsės formos linija ant grindų 

(2,5–3 cm pločio);
• įvairūs daiktai, kuriuos vaikai no-

ri ir gali nešioti (padėklai, vėliavė-
lės, indai, į kuriuos galima pripilti 
skysčio, žvakelės, krepšeliai);

• gali būti pasitelktas ir muzikinis 
akompanimentas.

Šio pratimo idėja M. Montesso-
ri kilo pastebėjus, kaip vaikai ieš-
ko įvairiausių paaukštinimų, šali-
gatvių atbrailų, tvorelių. Jie tiesiog 
veržte veržiasi be suaugusiųjų glo-
bos pereiti įsivaizduojama linija, iš-
laikydami pusiausvyrą, ir taip nesą-
moningai įgyvendina savo poreikį 
tobulinti judesius, mokosi valdyti 
kūną. Taigi suaugusiesiems reikėtų 
pasistengti leisti vaikams patiems 
įgyvendinti šiuos norus. O iškilus 
būtinybei pasirūpinti jų saugumu, 
daryti tai kuo nepastebimiau. Pa-D
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reikia atkreipti dėmesį į atskirus vai-
ko raidos sutrikimus:
• Vaikams su judėjimo negalia pa-

talpa turi būti pakankamai erdvi, 
o visi daiktai – arti ir lengvai pa-
siekiami.

• Silpnaregiai ir akli vaikai turi kiek-
vieną kartą rasti daiktus bei prati-
mų priemones toje pačioje vietoje 
ir sudėtus ta pačia žinoma tvarka. 
Be to, aplinka turi būti sutvarkyta 
taip, kad būtų užtikrinta vaiko ju-
dėjimo laisvė ir saugumas. 

• Vaikams su proto negalia nerei-
kėtų siūlyti per daug priemonių 
ir medžiagų, nes šiems vaikams 
sunkiau sukaupti ir išlaikyti dė-
mesį. Jiems mažesnis pasirinki-
mas yra savotiška pagalba. Be to, 
jie mėgsta išmėtyti daiktus aplin-
kui, su jais yra sunkiau susitarti 
dėl savo darbo vietos ar priemo-
nių sutvarkymo.

Vaikams būtina užtikrinti nuola-
tinę darbo vietą (funkcinę kėdę – ma-
žiems vaikams ir vaikams su judėji-
mo negalia; pastovią įprastą vietą 
prie stalo vaikams su proto negalia ir 
vaikams, turintiems autizmo sutriki-
mą). Sutrikusio elgesio vaikai reika-
lauja daugiau suaugusiųjų dėmesio 
ir pozityvaus pavyzdžio, palaikymo. 
Tokiais atvejais ypatingai svarbus tė-
vų ir ugdytojų (ar specialistų) ben-
dradarbiavimas bei bendros darbo 
krypties pasirinkimas. Visa praktinė 
ir pažintinė tokių vaikų veikla, kaip 
ir darbas su jais, turi būti orientuo-
ta į šį tikslą. Hiperaktyvūs vaikai pa-
prastai nekontroliuoja savo judesių, 
judėjimo krypties. Šiems vaikams 
ugdytojas ar suaugusieji turi nuro-
dyti leistinas ribas, kurių nevalia 
peržengti, ir bendrabūvio taisykles. 
Tačiau kaip nėra vienodų vaikų, taip 
nėra ir vienodų raidos sutrikimų bū-
klės ar laipsnio. Paprastai nėra tokio 
sutrikimo, kurio nelydėtų ir nesun-
kintų kitos raidos problemos. 

Apsirengimo rėmeliai

Savęs apžiūrėjimo veiklos ir 
jiems atlikti naudojamos priemonės 
yra apsirengimo rėmeliai. Tai me-
džiaga arba oda aptraukti specialūs 
rėmeliai, kuriuos pasitelkus galima 
parodyti praktiškai visų mūsų dra-
bužių, batų, krepšių užsegimo ar už-
darymo būdus:
•	Rėmeliai su sagomis. Vaikams su 

vidutine proto negalia ar turin-
tiems motorikos problemų reikėtų 
siūlyti rėmelius tik su 2–3 didelė-

prastai gyvenime vaikai išradingai 
sprendžia savo poreikių problemas. 
Padedant jiems tenkinti panašaus 
pobūdžio poreikius, suaugusie-
siems reikėtų savo vaikų labui pri-
siminti šiuos dalykus:
•  be reikalo neimti vaiko ant rankų; 
• per prievartą nebandyti mokyti 

vaiko vaikščioti;
• stebėti vaiką ir domėtis tuo, kuo jis 

domisi;
• nesistengti judėti už vaiką ar atlik-

ti kokį veiksmą;
• užtikrinti vaikui saugią fizinę 

aplinką.

Savęs apžiūrinėjimo įgūdžiai

Struktūruotoje (parengtoje) aplin-
koje daiktai ir medžiagos šiems įgū-
džiams lavinti turi atitikti vaiko po-
reikius – tiktai taip jie gali sužadinti 
mažylio aktyvumą bei susidomėji-
mą. Čia svarbiausias vaidmuo ten-
ka ugdytojui, nukreipiančiam vaiką 
tikslingos veiklos linkme. Aplinka 
turi būti parengta taip, kad vaikas 
galėtų veikti pagal savo galimybes. 
Suaugusiųjų veikla turi būti orien-
tuota į pagrindinį M. Montessori te-
rapinės pedagogikos principą: „Pa-
dėk man pačiam tai padaryti“. Taip 
vaikas pats ugdo savo savarankiš-
kumą, savimonę, atsakomybę. Toks 
tiesiausias ir paprasčiausias kelias 
nuo lytėjimo (veiksmo ) iki suvoki-
mo. Veikloms turi būti parengtas ir 
apgalvotas kiekvienas žingsnis, kad 
vaikas galėtų pats patirti ir suvokti 
veiksmų (etapų) nuoseklumą. Ug-
dymo įstaigoje yra pati geriausia 
aplinka ir galimybės padėti tėvams 
išmokti nukreipti vaiko veiklą pras-
minga linkme, pastebėti ir įvertinti, 
kokias vaiko neįgaliąsias funkcijas 
galime kompensuoti ir sustiprinti 
kitomis. Toks tėvų ir ugdytojų ben-
dradarbiavimas reikalingiausias vai-
ko socialinei adaptacijai.

Parengtos aplinkos  
bendrieji principai.  
Veiklos struktūravimas

Turtinga pasaulinė M. Montes-
sori terapinės pedagogikos siste-
mos patirtis, jos struktūruota aplin-
ka ir veikiantis integracijos principas 
duoda sėkmingų rezultatų, tačiau 

mis kontrastuojančių su audeklu 
spalvų sagomis, pastebimai apve-
džiotomis kilpomis ar įpjovomis. 

•	Rėmeliai su spaudėmis. Neįga-
liems vaikams su minėtomis 
problemomis taip pat reikėtų 
parengti adaptuotų rėmelių: su 
mažesniu kiekiu didesnio skers-
mens spaudžių. 

•	Rėmeliai su lipdukais. Vaikai 
lengviausiai ir greičiausiai iš-
moksta naudotis lipdukais, tačiau 
ant mokomųjų rėmelių ir jų netu-
rėtų būti daug. Be to, jie taip pat 
turėtų būti kontrastuojančios su 
audeklu spalvos. 

•	Rėmeliai su metalinėmis kilpelė-
mis ir kabliukais Vaikams, turin-
tiems jau minėtų problemų, taip 
pat reikia specialiai pritaikytų rė-
melių su 2–3 gerokai didesnėmis 
kilpelėmis ir kabliukais. 

•	Rėmeliai su metalinėmis kilpe-
lėmis ir raišteliais bei rėmeliai su 
skylutėmis ir raišteliais. Pastarie-
ji dveji rėmeliai yra skirti išmokti 
susivarstyti ir išsivarstyti batus. 
Tai gana sudėtingas būdas, ir ne 
visi vaikai turi pakankamai savy-
bių ar motorinių sugebėjimų tam 
padaryti. 

•	Rėmeliai su dirželiais ir sagtelė-
mis – rėmeliai ant kurių pakanka-
mai tvirtai pritvirtinti laisvi dirže-
lių galai: iš kairės su sagtelėmis; iš 
dešinės – su smailėjančiais dirže-
lių, turinčių skylutes, galais. Taip 
pat reikia parengti kitus rėmelius 
su keliais platesniais dirželiais. 

•	Rėmeliai su žiogeliais. Žiogelius 
reiktų parinkti didesnius, tvirtus, 
su neaštriomis adatėlėmis, kad 
vaikai negalėtų susižeisti, o adap-
tuotiems rėmeliams panaudoti tik 
2–3 dar didesnius žiogelius. 

•	Rėmeliai su kaspinais. Šie rėmeliai 
naudojami išmokti ne tik tvirtai su-
rišti dvi juostas ar kaspinus, bet ir 
padaryti tai taisyklingai bei gražiai. 
Ant medžiagos skiautės, pritvir-
tintos kairėje rėmelio pusėje, reikia 
prisiūti vienos spalvos kaspinus, 
dešinėje – kitos, kontrastuojančios 
spalvos kaspinus. Silpnaregiams 
vaikams paprastai naudojamos tra-
dicinių sutartinių spalvų – gelto-
ni ir mėlyni – kaspinai. Vaikams, 
turintiems motorinių problemų, o 
taip pat vidutinio ar gilesnio pro-
tinio atsilikimo mažyliams reikė-
tų naudoti rėmelius su 2–3 gerokai 
platesniais kaspinais. 

•	Rėmeliai su užtrauktuku. Vai-
kams, turintiems didesnių proble-
mų, šių rėmelių adaptuoti nereikia. 
Tiesiog visais atvejais užtrauktu-
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kas turi būti standus, lengvai ju-
dėti ir neužsikirsti; užtrauktuko 
liežuvėlis turi būti pakankamai di-
delis, kad vaikas, kurio prastai ko-
ordinuoti judesiai, netobula smul-
kioji motorika, prastas regėjimas, 
galėtų jį lengvai suimt dviem pirš-
tais (nykščiu ir smiliumi). 

Bendrosios pastabos

Apatinę medinių rėmelių pusę 
reikia aptraukti kibia medžiaga ar 
priklijuoti prie jos guminių juoste-
lių, kad rėmeliai neslystų nuo stalo 
ar vaiko darbo vietos. Rėmelių plotis 
turi būti pakankamas (toks, kad vai-
kas galėtų juos prispausti su abiem 
rankutėm). Namų sąlygomis, netu-
rint pagamintų ar parengtų specia-
lių rėmelių, galima mokyti vaiką bet 
kokio apsirengimo būdo (atsegimo, 
atidarymo ar atvirkščiai). Pradė-
ti reikėtų ne nuo ant vaiko esančių 
drabužėlių, bet pasirinkti vieną dra-
bužį, kuriame nėra daug užsegimų, 
ir panaudoti jį kaip anksčiau apra-
šytus rėmelius. Aišku, tiesioginis rė-
melių panaudojimo tikslas glūdi pa-
čioje jų esmėje – mokytis susipažinti 
su visais apsirengimo būdais ir juos 
įsisavinti. Įsisavinti reiškia: pirmiau-
sia tobulinti ir automatizuoti rankų 
bei pirštų judesius, įsiminti nuosek-
lią veiksmų eigą, būtiną sėkmingai 
įveikti vaikams dažniausiai sudėtin-
gus užsegimus. Vienas po kito pasi-
kartojantis tas pats veiksmas ir jude-
sys tai ir įtvirtina. 

Aušrelė Matukevičiūtė
VUVL Vaiko raidos centro psichologė, 

Montessori pedagogė

Tęsinys kitame numeryje

ERgoTERAPijA – 

kada?
Nėra tikslių duomenų, kada atsirado ergoterapija. 

Egipto istoriniai šaltiniai, kurie datuojami 2000 pr. Kr., 
pasakoja apie šventyklas, į kurias didžiulėmis grupėmis 
susirinkdavo melancholikai, kad gautų pagalbą. Dabar-
tinis supratimas apie ergoterapiją atėjo iš XIX a. O XX a. 
buvo įkurta pirmoji ergoterapijos mokykla Didžiojoje 
Britanijoje. Gali atrodyti, kad ergoterapija nurodo darbo, 
kaip gydymo priemonės, naudojimą. Tačiau jos pradi-
ninkai, 1954 m. pradėję rengti Lietuvoje šiuos specialis-
tus, tikėjo, kad neįgaliųjų sveikatą lemia „raumenys ir 
protas“ žaidžiant, atliekant pratimus, tam tikrus amatų 
darbus. Šiandieniniame visuomenės raidos etape, kai li-
gos ir traumos vis dažniau nesukelia individo mirties, 
yra labai svarbu taikyti reabilitaciją. Viena iš reabilita-
cijos priemonių ir yra ergoterapija.

kas?
Ergoterapija (gr. ergon – darbas, terapija – gydymas) – 

tai mokslas apie sutrikusio žmogaus veiklos atgavimą ar 
ugdymą, siekiant gerinti biosocialines funkcijas, įvei-
kiant ar mažinant negalią. Ergoterapijos arba užimtumo 
terapijos tikslas – fizinės būklės ir psichikos būsenos at-
gavimas ir pritaikymas atlikti sau bei visuomenei būtiną 
veiklą ugdant arba sugrąžinant prarastus įgūdžius. Tar-
kim, užimtumo terapijos metu pacientas turėtų jaustis 
gerai ir būti patenkintas atliekama veikla. 

Ergoterapeutas – tai specialistas, kuris padeda for-
muoti vaiko savarankiškumą, moko jį buitinių higienos 
įgūdžių, padeda lavinti rankos judesius. Ergoterapeutas 
parenka vaikui žaislus, taiko jutiminę (sensorinę) stimu-
liaciją, padeda išvengti kūno kontraktūrų ir deformacijų, 
moko vaiką piešti, rašyti.

kaip?
Vilniaus neįgalių vaikų ugdymo centre „Viltis“ ergo-

terapeutas pirmiausia susipažįsta su vaiko būkle ir ją 
įvertina, sudaro individualų ergoterapijos planą ir sten-
giasi jį įgyvendinti. Prieš sudarant individualų ergote-
rapijos planą, būtina įvertinti vaiko funkcijų būklę ir 
pažeidimą. Vertinant yra naudojamas tam tikras stan-
dartizuotas testas: E. I Kiphardo skalė individualiam 
vaiko vertinimui „Sensorinio ir psichinio vystymosi 
schema“. Ergoterapeutas yra vienas iš reabilitacijos ko-
mandos narių, todėl jis sudaręs vaikučiui individualų 
planą supažindina su juo kitus komandos specialistus, 
kad būtų galima siekti bendro tikslo. Norėdamas pa-
siekti gerų ugdymo rezultatų, ergoterapeutas priva-
lo gerai išmanyti vaiko augimo raidos ypatumus, nor-
malią funkcinę būklę. Kaip specialistas jis turi vaikus 
skatinti būti aktyviems, padėti bendrauti su supančia 
aplinka, pasauliu, dalyvauti socialiniame gyvenime. 
Daugelyje sričių, pvz., savarankiškumo įgūdžių forma-
vime, smulkiosios motorikos, kognityvinių funkcijų, 
pažinimo, suvokimo lavinime dalyvauja ir kiti koman-
dos nariai (mokytoja, auklėtoja, mokytojos padėjėja ir 
kt.), nes su šiomis veiklomis yra susiduriama kasdien. 
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Valgyti –
taisyklingai paimti šaukštą, kabinti maistą iš lėkštės ir 
dėti į burnytę. Jeigu reikia, parenka ir pritaiko specia-
liąsias kompensacines priemones, pvz.: šaukštą, šakutę 
su pastorintu kotu, puodelį su dviem ąselėmis, specialią 
lėkštutę ir kitus valgymui skirtus įrankius.

Ergoterapeutas formuodamas vaikučio savarankiškumą, moko jį:

		
Rengtis –
moko taisyklingai apsirengti viršutinės ir apatinės kū-
no dalies drabužius. Taip pat parenka individualiai kie-
kvienam vaikui tinkančius drabužėlius ir juos pritaiko, 
pvz.: vienu dydžiu didesni, patogūs, geriau, kad būtu 
per galvą užtraukiami (megztinis, marškinėliai), kelnės 
be raištelių, užtrauktuko ar sagučių. Parenka ir pritaiko 
avalynę, pvz.: batukai turi būti vienu dyžiu didesni, su 
lipdukais, lengvi. Ir ergoterapeutas, ir mokytojas moko 
vaiką suvokti kūno dalis, skirti puses, atsisegti ir užsi-
segti užtrauktuką, sagas, susirišti ar atsirišti batraiščius, 
užsimauti ir nusiimti kepurę ar pirštines.

Asmens higienos įgūdžių – 
moko atsukti vandens čiaupą, nusiplauti rankutes ir vei-
duką su muilu, nusišluostyti rankytes su rankšluosčiu. 
Parenka ir pritaiko dantų šepetėlį, pvz.: su pastorintu 
kotu, lengvą, minkštą. Moko pasinaudoti tualetu, pvz.: 
atsisėsti ant klozeto, nuleisti vandenį.
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Lavina rankų judesius  
(smulkiąją ir stambiąją motoriką) – 
atsižvelgdamas į vaiko fizines ir psichines galimybes, 
parenka bei pritaiko specialiąsias priemones, kurios la-
vina, gerina ir stiprina vaiko rankų judesius, pvz.: kašto-
nai, kankorėžiai, kištukai, segtukai, stovas su žiedeliais, 
lankas su žiedeliais ir pan.

Rašyti, piešti – 
supažindina su įvairiomis rašymo, piešimo priemonė-
mis. Pritaiko ir parenka rašiklius ar piešimo priemones, 
pvz.: pastorintus flomasterius, pieštukus, kreideles, gu-
ašą. Moko vaiką piešti tiesias, vingiuotas linijas, apve-
džioti įvairias figūras, parašyti raidę ar žodį. Jeigu vai-
kutis negali savo rankytėje išlaikyti rašymo ar piešimo 
priemonės, tada pritaiko „U“ formos įtvariuką ar moko 
piešti su pirštukais. Šiuo atveju labai svarbu bendradar-
biauti su mokytoju.

Taiko jutiminę (sensorinę) stimuliaciją – 
yra naudojamos įvairios masažinės priemonės, pvz.: ma-
sažiniai kamuoliukai, žiedukai, vibraciniai–masažiniai 
prietaisai ir pan.

Tačiau ergoterapeutas neapsiriboja vien tik prausi-
mosi, valgymo, rengimosi įgūdžių formavimu ar smul-
kiosios, stambiosios motorikos, pažinimo, suvokimo 
lavinimu. Didelis dėmesys yra skiriamas vaiko savaran-
kiškumui lavinti, kad jis pritaptų mūsų visuomenėje. Ne 
tik per ergoterapijos užsiėmimus, bet ir bendradarbiau-
dami su technologijos mokytoja vaikai yra mokomi namų 
ruošos darbų: gaminti maistą, plauti indus, lyginti, skalb-
ti, tvarkytis. Ergoterapeutas padeda neįgaliems vaikams 
nuvykti iki parduotuvės, išsirinkti jiems reikalingų daiktų 
ir juos nusipirkti. Jis bendrauja ir bendradarbiauja ne tik 
su kitais specialistais, bet ir palaiko glaudų ryšį su tėvais/
globėjais, teikia informaciją apie vaikui tinkamiausius rea-
bilitacijos ir ugdymo metodus, moko tėvus/globėjus, kaip 
juos taikyti namuose, supažindina su individualiu ergo-
terapijos planu. Kad ergoterapeutas galėtų kuo geriau ir 
profesionaliau padėti vaikučiams, tėvams/globėjams ir ki-
tiems specialistams, jis nuolatos kelia savo kvalifikaciją, 
bendrauja ir bendradarbiauja su kolegomis, aktyviai įsi-
traukia į bendruomenės gyvenimą.

Taigi, ergoterapeutas yra vienas iš komandos narių, 
atliekantis svarbų vaidmenį – padedantis žmogui.

Jūratė Navašinskaitė, Milda Zavadskytė
Ergoterapeutės

Padeda išvengti kūno kontraktūrų  
ir deformacijų – 
individualiai parenka ir pritaiko kiekvienam vaikui įtva-
rus. Jeigu reikia, ergoterapeutas gali ir pagaminti tinka-
mą įtvarą. Taip pat norint išvengti kontraktūrų taikomi 
įvairūs aktyvūs ir pasyvūs pratimai vaikams, kurie lavi-
na rankų judesius, masažo elementus.
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Kineziterapijos reikšmė  
žmonėms su proto negalia
Tikrasis žmogaus grožis – ne vien tobulas kūnas, bet ir dora, dorinės vertybės. Žmogaus 
kūnas tarsi „rėmai“ tikrajam dvasiniam grožiui: gerumui, kilnumui, teisingumui, jautrumui, 
nuoširdumui, kuklumui.

gydomosios kūno kultūros, 
kineziterapijos reikšmė 
žmogaus organizmui

Gydomoji kūno kultūra – vienas 
labiausiai paplitusių aktyviosios ki-
neziterapijos metodų. Šiuo atveju 
pagrindiniu gydomuoju veiksniu 
tampa natūrali žmogaus organizmo 
biologinė judėjimo funkcija, kuri 
taip pat yra fiziologinis organizmo 
augimo, vystymosi ir formavimo-
si stimuliatorius. Gydomajai kūno 
kultūrai būdinga tai, kad žmogus 
yra valingas ir aktyvus judesio te-
rapijos dalyvis, nuo kurio labai pri-
klauso gydymo rezultatai. Šiame 
procese svarbi reikmė tenka orga-
nizmo grūdinimui, taip pat higie-
nos įgūdžių, kaip socialinės sveika-
tos garanto, įtvirtinimui. Gydomoji 
kūno kultūra – tai motyvuota jude-
sio terapija, ugdanti žmogaus pasi-
tikėjimą savimi. Ji emociškai veikia 
kiekvieną žmogų, todėl sistemingai 
dalyvaujant užsiėmimuose toliau 
vystomos ir palaikomos organų bei 
sistemų funkcijos, organizmas pa-
laipsniui pripranta prie vis dides-
nių fizinių krūvių.

Kineziterapija – tai gydymas ju-
desiu. Tinkamas judesys padeda 
pagerinti ir išlaikyti kaulų–raume-
nų, širdies ir kraujagyslių bei kitų 
sistemų funkcinę būklę. Tinkamai 
sudarytų kineziterapijos priemonių 
planų vykdymas turi įtakos bendrai 
organizmo būklei, jo biosocialinių 
funkcijų sutrikimams, pakenktų or-
ganų ir sistemų būklei. Kaulų–rau-
menų sistemos įvertinimas yra ypač 
svarbus skiriant kineziterapijos prie-
mones. Vertinant šios sistemos dina-
miką, galima spręsti apie taikomų 
priemonių efektyvumą. 

Fiziniai pratimai naudojami gy-
dymui, remiantis hipoteze, kad or-

ganizmas, prisitaikydamas prie pa-
tiriamų stresų, yra treniruojamas. O 
nepatirdamas stresų (gerąja pras-
me), jis praranda ankstesnes galias. 
Tad fiziniai pratimai arba, kitaip ta-
riant, pritaikytas ir dozuotas stre-
sas, kuris sukelia organizmo adap-
taciją, bet jam nekenkia, praverčia ir 
gydymo efektyvumo kontrolei. Fi-
ziniai pratimai – tai pagrindinė fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos prie-
monė, kadangi yra labai lengvai 
pritaikomi bei prieinami kiekvie-
nam žmogui. Į atliekamus fizinius 
pratimus reaguoja visos organizmo 
sistemos: širdies–kraujagyslių siste-
ma – širdies susitraukimų dažniu, 
kraujospūdžiu, minutinio širdies 
tūrio pusiausvyra; kvėpavimo siste-
ma – kvėpavimo dažniu fizinio krū-
vio pradžioje, kuris staigiai didėja 
iš pradžių dėl nervinės, vėliau – dėl 
cheminės reguliacijos. Kvėpavimo 
sistema retai riboja fizinio krūvio 
galimybes, nebent sergama kvėpa-
vimo sistemos ligomis. Organiz-
mui senstant mažėja maksimalaus 
deguonies suvartojimo galimybės, 
taip pat maksimalus širdies susi-
traukimų dažnis ir maksimalus sis-
tolinis tūris, didėja periferinis krau-
jagyslių pasipriešinimas. Dirbant 
su pagyvenusiais žmonėmis svar-
bu atsižvelgti į anksčiau išvardytus 
organizmo pakitimus. Svarbiausia, 
kad savęs aktyvinimas teiktų ir ge-
rų emocijų, pvz., malonumą, nes tai 
yra veiksmingas motyvas imtis arba 
atsisakyti veiklos.

Proto negalią lydintys 
sutrikimai

Šiame skirsnyje plačiau pakalbė-
sime apie kineziterapijos ypatumus 
esant Dauno sindromui, cerebriniam 
paralyžiui, autizmui, medžiagų apy-

kaitos sutrikimui, netaisyklingos lai-
kysenos problemoms.

Proto negalia – tai ne liga, bet 
būsena, trunkanti visą gyvenimą ir 
sąlygojanti kitokį gyvenimo supra-
timą, kitaip tariant, ir socialinė pro-
blema. Protas – tai gebėjimas mo-
kytis ir išmokti, susivokti naujose 
situacijose, atskleisti reiškinių sąsa-
jas. Intelekto esmė ir prigimtis dar 
nepakankamai ištirta. Proto negalia 
pasireiškia ne tiek emociniu sutri-
kimu, kiek intelekto stoka, iškreip-
tu aplinkos (taip pat ir savęs toje 
aplinkoje) suvokimu. Proto negalios 
žmonės paprastai turi klausos, regė-
jimo, kalbos, smulkiosios motorikos, 
raumenų tonuso, atraminio aparato 
(kaulų–raumenų), ortopedinių pro-
blemų, kitaip tariant, fizinių patolo-
gijų, dažnai trukdančių laisvai judė-
jimo funkcijai. Pasitaiko atvejų, kai 
proto negalią, kaip pirminę diagno-
zę, lydi genetinė patologija (Dauno 
sindromas ir kt.), autizmas, vaikų ce-
rebrinis paralyžius, medžiagų apy-
kaitos sutrikimas. Neįgalūs žmonės 
turi ypatingų poreikių, bet tai jokiu 
būdu nereiškia, kad dėl to juos rei-
kėtų atskirti nuo visuomenės.

Dienos centre „Šviesa“ kinezitera-
peute dirbu nuo 2002 m. Turiu šešių 
metų darbo patirtį su proto negalios 
žmonėmis. Dirbdama, bendrauda-
ma, pramogaudama, dalyvaudama 
Lietuvos Specialiosios olimpiados 
krepšinio varžybose, vykdama vasa-
rą į gamtą prie vandens telkinių su 
šiais žmonėmis, sukaupiau įdomių 
potyrių. Esu dėkinga likimui už ga-
limybę pažinti šiuos žmones ir keis-
ti jų fizines galias, savojo AŠ suvo-
kimą, fizinio kūno pažinimą. Keletą 
kartų vykdžiau apklausą „Kodėl aš 
sportuoju?“. Daugelis lankytojų at-
sakė, kad daro tai todėl, jog nori būti 
sveiki, jauni, gražūs, liekni, linksmi 
ir geri. Žodžiu, vadovaujasi princi-
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pu „Sveikame kūne – sveika siela“. 
Dirbdama su neįgaliais žmonėmis 
suvokiau, kad svarbiausias motyvas 
imtis judesio terapijos yra pats pro-
cesas, teikiantis pasitenkinimą, pasi-
tikėjimą savo jėgomis, treniruojantis 
koordinaciją, pusiausvyrą, ištvermę, 
savo kūno pažinimą, kolektyvišku-
mą, draugiškumą, suteikiantis ge-
resnę nuotaiką ir savijautą.

Ypač sudėtingais atvejais, pvz., 
esant cerebriniam paralyžiui, atlie-
kamos individualios kineziterapijos 
procedūros, reikalaujančios itin di-
delių pastangų ir iš kineziterapeuto, 
ir iš paties lankytojo, kadangi tai pu-
siau aktyvi, pusiau pasyvi judesio te-
rapija. Jos metu ant judamų paviršių 
(volas, didelis kamuolys) specialistui 
padedant atliekami tam tikri fiziniai 
pratimai, kurie turi įtakos raumenų 
tonusui. Tai fiziškai nelengva, bet 
teikia puikių emocijų, malonių poty-
rių ir didesnių judėjimo galimybių. 
Sudėtingiausia šiuo atveju sukaupti 
dėmesį ir valios pastangas, kad pa-
vyktų išlaikyti judesio amplitudę bei 
atlikti pratimą keletą kartų. Juk kū-
nas pasidaro sunkus, lyg svetimas, 
pasirodo prakaito lašeliai... Tačiau 
pasibaigus užsiėmimui lieka fizinio 
aktyvumo stimulas – gera nuotaika, 
įveikus tingulį, pasirodžius stipres-
niam už jį.

Dirbant su Dauno sindromą tu-
rinčiais neįgaliais žmonėmis pagrin-
dine problema tampa labai žemas šių 
žmonių raumenų tonusas, kuris daro 
įtaką bendrai žmogaus kūno laikyse-
nai, sukelia ortopedinių sunkumų. 
Be to, šie žmonės dažnai kenčia nuo 
įgimtų širdies ydų, antsvorio. Jie yra 
ypač jautrūs, greitai pavargsta. Todėl 
atliekant kineziterapijos procedūras 
jiems būdinga dažna nuotaikų kai-
ta. Dirbant su jais būtina vadovautis 
pagrindiniais kineziterapijos princi-
pais – kartojimo, reguliarumo, laips-
niškumo, įvairiapusiško poveikio or-
ganizmui, pratimų prieinamumo ir 
individualizavimo. Reikia atsižvelgti 
ir į kiekvieno lankytojo intelektuali-
nes bei fizines galimybes, polinkius, 
poreikius bei norus.

Grupinėms kineziterapijos proce-
dūroms parenkami 4–6 centro lanky-
tojai su panašia organizmo funkcine 
būkle, norintys ir galintys užsiimti 
aktyvia fizine veikla. Sunkumų pa-

prastai kyla atliekant koordinacijos, 
pusiausvyros, dėmesio reikalaujan-
čius pratimus. Tenka pastebėti, kad 
šie žmonės sunkiai suvokia savo 
kairę ir dešinę kūno puses. Dažnai 
jų judesius riboja sutrikusios sąna-
rių funkcijos, ilgainiui sukeliančios 
skausmą. Nemažai žmonių su Dau-
no sindromu bijo aukščio, atvirų er-
dvių, naujos aplinkos ar užduoties. 
Visas minėtas baimes tenka nugalėti 
kineziterapijos procedūrų metu, pa-
tiriant pačių įvairiausių emocijų... 

Daugiau nei pusė centro lan-
kytojų turi antsvorį. Šis medžiagų 
apykaitos sutrikimas paverčia juos 
„stebėtojais“, nes jiems stinga moty-
vacijos aktyviai judėti. Todėl tenka 
ieškoti įdomesnių gydomosios kūno 
kultūros formų, kuriomis pavyktų 
juos sudominti, įtraukti į aktyvią fi-
zinę veiklą.

Nemažai daliai centro lankytojų 
reikalingos ortopedo konsultacijos ir 
pagalba. Specialioji ortopedinė ava-
lynė pagerina vaikščiojimo funkci-
jos kokybę, nes teisinga pėdos bazi-
nė atrama suteikia didesnę judėjimo 
laisvę.

gydomosios kūno kultūros 
formos – integracijos į 
visuomenę priemonės

Yra pačių įvairiausių aktyvių fizi-
nių pratimų: 
• rytinė higieninė gimnastika pa-

deda parengti organizmą dienos 
veiklai ir yra judėjimo režimo da-
lis. Jos metu (10-20 min.) atliekami 
bendrieji lavinimosi ir kvėpavimo 
pratimai;

• gydomoji gimnastika (mankšta) – 
pagrindinė gydomosios kūno kul-
tūros forma. Procedūra susideda 
iš trijų dalių: įvadinės, pagrindinės 
ir baigiamosios. Įvadine dalimi or-
ganizmas palaipsniui parengia-
mas didesniam fiziniam krūviui. 
Iš pradžių atliekami smulkių rau-
menų grupių ir kvėpavimo prati-
mai, po to – stambesnių raumenų. 
Pagrindiniai daliai tenka didžiau-
sias fizinis krūvis, atliekami specia-
lieji fiziniai pratimai. Baigiamojo-
je dalyje fizinis krūvis palaipsniui 
mažinamas, lengvai kvėpuojama, 
atpalaiduojami raumenys;

• dozuotas ėjimas – tai paprastas ėji-

mas, palaipsniui didinant nuotolį;
• terenkūras – tai dozuotas ėjimas 

nelygaus reljefo vietose specialiai 
parengtais maršrutais. Dienos cen-
tras „Šviesa“ yra pačioje gražiau-
sioje ir žaliausioje sostinės dalyje, 
tad mes naudojamės šia gamtos 
dovana. Maršrutuose pastatomos 
rodyklės, suoliukai poilsiui. Pa-
renkamas atitinkamas maršruto il-
gis, vietovės reljefas, žingsnio ilgis, 
ėjimo tempas ir poilsio pertraukė-
lių skaičius bei trukmė. Skiriami 
tokie ėjimo tempai: lėtas – 60–80 
žingsnių per min. (3–3,5 km. per 
val.), vidutinis – 80–100 žingsnių 
per min. (3,5–4 km. per val.), grei-
tas – 100–120 žingsnių per min. 
(4–5 km. per val.), labai greitas 120 
ir daugiau žingsnių per minutę 
(5 km per valandą ir daugiau);

• ekskursijos pėsčiomis tinka gerai fi-
ziškai pasirengusiems žmonėms. Per 
dieną gali būti nueinama iki 15 km.

Taigi, galima pakartoti – svar-
biausias motyvas imtis judesio te-
rapijos yra pats procesas, teikiantis 
sutrikusio intelekto žmonėms pa-
sitenkinimą, pasitikėjimą savo jė-
gomis, treniruojantis koordinaciją, 
pusiausvyrą, ištvermę, savo kūno 
pažinimą, draugiškumą, suteikian-
tis geresnę nuotaiką ir savijautą.

Nijolė Kondrotienė
Dienos centro „Šviesa“ kineziterapeutė
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gydo ne tik vaistai

geros emocijos – puiki sveikata
Esu psichikos sveikatos slaugy-

toja, turinti licenciją užsiimti šia veik-
la. Be to, rūpinuosi centro lankytojų 
maitinimu, kontroliuoju, kaip lai-
komasi higienos reikalavimų. Mū-
sų centro lankytojų bendruomenę 
sudaro įvairaus amžiaus žmonės 
su skirtingais psichikos sutrikimais 
ir kitomis diagnozėmis. Stebėda-
ma jų sveikatą ir skaitydama profe-
sinę literatūrą supratau, kad jiems 
mūsų centre reikalingas ne tik me-
dikamentinis gydymas. Kiekvienas 
lankytojas pas mus pateko iš savito 
namų pasaulio, kur jam neretai trūk-
davo aplinkinių, visuomenės dėme-
sio, supratimo, bendravimo ir ben-
dradarbiavimo. Drąsiai galiu teigti, 
kad visa tai lankytojai atrado mūsų 
centre. Čia jie tapo drąsesniais, pra-
dėjo laisviau bendrauti, sklandžiai 
integravosi į bendruomenę. Pade-
dant specialistams pradėjo kurti, rū-
pintis vieni kitais ir mumis. 

Sveikata – gyvenimo vertybė
Šią vertybę mūsų centro ben-

druomenė ypatingai saugo. Mano 
darbas kasdien vis kitoks – įdomus 
ir nenuspėjamas. Kiekvienas lanky-
tojas į sveikatos priežiūros kabinetą 
užeina ne tik temperatūros ar skaus-
mo genamas. Čia sprendžiami patys 
įvairiausi klausimai: guodžiamasi 
dėl tėvelių sveikatos, džiaugiamasi 
nauju drabužiu, išsakomos ramybės 
neduodančios mintys... Dažnai gy-
do ne tabletė, o geras žodis, šypsena, 
papraščiausias apsikabinimas. Svar-

biausia – visada išklausyti į sveika-
tos priežiūros kabinetą atėjusį lan-
kytoją ir kiek įmanoma išsiaiškinti, 
kas sukėlė jo nusiskundimus. Nuo-
širdžiai pasikalbėjus neretai paaiš-
kėja, kad buvo susipykta su draugu, 
socialiniai darbuotojai nepastebėjo 
ar neįvertino lankytojo pastangų ir 
pan. Po pokalbio dažniausiai nepri-
reikia jokio vaisto arba problemą iš-
sprendžia skanusis vitaminas C. Ta-
čiau niekada nepamirštu, kad reikia 
neprarasti budrumo ir nepražiūrėti 
rimtos problemos. 

Prieš keletą metų į mūsų cen-
trą atvyko naujokė, kurios tėveliai 
jau mirę. Į medicinos kabinetą ji at-
eidavo kiekvieną dieną ir po kele-
tą kartų. Vis skųsdavosi neaiškiu 
skausmu, o ypač, kad skauda au-
sį. Suteikus pirmąją pagalbą, pro-
blema nesumažėjo. Pradėjome ati-
džiau stebėti merginą. Paaiškėjo, 
kad skausmas atlėgdavo galvą ap-
rišus skarele ar uždėjus ant ausies 
vatos. Bet nors naktį miegas būda-
vo ramus, rytojaus dieną skausmas 
vėl pasikartodavo. Nutarėme, kad 
geriausia būtų pasikonsultuoti su 
gydytoju specialistu. Bet jis jokios 
ligos nerado. Galop mums pavyko 
išsiaiškinti, kad mergina kažkada 
sirgo ausies uždegimu ir ligos metu 
ja nuolatos buvo rūpinamasi. Taip 
galėjome suprasti, kada dažniausiai 
mūsų lankytojai trūksta dėmesio. Šį 
atvejį išnagrinėjo centro specialis-
tų komanda. Minėta mergina mūsų 
centrą lanko jau keletą metų, bet vis 
dar retkarčiais prisimena „ausies 
skausmą“. 

Vilniaus medicinos mokykloje 
įgijau medicinos sesers specialybę. 
20 metų dirbau viename Vilniaus 
vaikų darželyje vyriausiąja 
medicinos seserimi. 1992 metų 
rudenį visiškai neplanuotai ir 
netikėtai, tarsi vedama kažkokios 
aukštesnės jėgos, patekau į Darbo 
terapijos namus (dabar Dienos 
centras „Šviesa“). Tik susipažinusi 
su centro vadove supratau, 
kad teks dirbti su suaugusiais 
žmonėmis, turinčiais proto ir 
kompleksinę negalią. Nerimastingai 
pasiteiravusi, koks darbas manęs 
laukia, išgirdau atsakymą, kad 
pajusiu tai... širdimi. Šie žodžiai 
mane lydi iki šiol. 
Pradžia buvo nelengva. Trikdė 
darbuotojų, tėvų ir lankytojų 
klausiami žvilgsniai: kaip 
sužinosiu lankytojų diagnozes, 
kaip ir ką gydysiu, ar galima 
manimi pasitikėti, kaip mes 
bendrausime ir t. t. Prisipažįstu, 
išaugusi visuomenėje, kurioje 
„nebuvo“ neįgalių žmonių, 
patyriau didelį emocinį sukrėtimą. 
Nežinojau, kaip elgtis: ar gailėtis, 
ar padėti ir... nuo ko pradėti. 
Palaipsniui supratau, kad mūsų 
įstaigos lankytojų poreikiai 
visiškai nesiskiria nuo mano 
pačios. Šie žmonės tokie patys kaip 
ir mes, o dažnai net geresni už mus. 
Jie moka mylėti, paguosi, užjausti 
(ką labai dažnai mes pamirštame 
bendraudami vieni su kitais). Jie 
nuoširdūs ir visada sako tik tiesą. 
Kasdien mes susiduriame centre 
su daugybe skirtingų neįgalių 
žmonių. Kiekvienas jų turi savo 
įpročius, unikalią pasaulėžiūrą, 
individualiai reiškia emocijas. 
Norėdami suprasti ir gerbti vieni 
kitus, pirmiausia turime geriau 
pažinti save ir išmokti valdyti 
savo neigiamas emocijas. Viso to 
aš, teikdama sveikatos priežiūros 
paslaugas mūsų centre, mokausi iš 
lankytojų. 
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Bendradarbiavimas – patikrintas 
būdas problemoms spręsti

Kiekvienas rimtesnis skundas 
dėl sveikatos ar informacija iš poli-
klinikų bei kitų gydymo įstaigų fik-
suojami individualiose lankytojų 
sveikatos priežiūros bylose. Be to, į 
jas nuolat įtraukiami duomenys apie 
lankytojų svorį, ūgį, kraujospūdį ir 
kita su sveikata susijusi informaci-
ja. Centre kiekvienam lankytojui gy-
dytojo paskirtus vaistus gauname iš 
tėvų ir išdalijame griežtai laikyda-
miesi gydytojo nurodymų. Nuolat 
stebime vaistų poveikį. Jeigu pasiro-
do, kad gydytojo paskirta dozė per 
maža ar per didelė, informuojame 
lankytojų tėvus ir vaistus paskyru-
sius gydytojus. Todėl gydymas tapo 
efektyvesniu.

Tačiau jau 16 metų susiduriame 
su vis dar nesprendžiamomis sutri-
kusio intelekto žmonių lytinio švie-
timo problemomis. Norėčiau visų 
Lietuvos centrų socialinius darbuo-
tojus, medikus ir kitus specialistus 
paraginti drąsiai diskutuoti šia tema. 
Dar viena opi mūsų lankytojų svei-
katos priežiūros problema – dantų 
gydymas ir protezavimas. Dauguma 
šeimų dėl savo vaiko negalios ypatu-
mų neturi jokių galimybių lankytis 
su juo poliklinikose ar odontologi-
jos klinikose. Vienintelė išeitis – gy-
dyti dantis taikant visišką nejautrą. 
Jau keletą metų aktyviai bendradar-
biaujame su Vilniaus miesto Žalgi-
rio odontologijos klinika. Skatiname 
tėvus ir globėjus nedelsiant užsira-
šyti į eilę tokiam gydymui, padeda-
me atlikti reikiamus sveikatos tyri-
mus, aktyviai keičiamės informacija 
su gydytojais odontologais ir kitais 
specialistais.

Nemažai sutrikusio intelekto as-
menų turi judamojo aparato defor-
maciją ar kitų pakitimų. Todėl akty-
viai bendradarbiaujame su akcinės 
bendrovės Ortopedijos technika 
Vilniaus filialu. Atvykę į mūsų cen-
trą specialistai apžiūri lankytojus ir 
kiekvienam individualiai pritaiko 
bei pagamina avalynę, langetę ar 
specialiąją kėdę.

Niekada neatsisakome padėti 
šeimoms iškilus būtinybei apsilan-
kyti su neįgaliuoju pas bendrosios 
praktikos gydytojus ar specialistus. 
Be to, bendraujame ir bendradar-
biaujame su mūsų lankytojus gy-
dančiais psichiatrais. 

Audronė Meiduvienė
Dienos centro „Šviesa“ psichikos 

sveikatos slaugytoja

Sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas 
sutrikusio intelekto 
asmenims socialinės  
globos įstaigoje

Asmuo, turintis proto negalią ir lankantis globos įstaigą, susiduria su 
įvairiomis jam teikiamomis paslaugomis, taip pat ir sveikatos priežiū-
ros. Svarbu, kad tokiam asmeniui sveikatos priežiūros paslaugos būtų 
teikiamos jo lankomoje įstaigoje, nes neįgaliojo sveikatos priežiūra pasi-
žymi tam tikrais ypatumais, pavyzdžiui, skiriant medikamentinį gydy-
mą reikalingas ilgesnis asmens stebėjimas prieš vaistų vartojimą ar juos 
vartojant. Mat daugelis neįgaliųjų negali papasakoti, ką jie jaučia išgėrę 
vaistų, o kai kuriems jų sunku netgi jausti.

Atidus ir ilgalaikis stebėjimas nebūtų įmanomas poliklinikos sąlygo-
mis. Todėl globos įstaigos medikas turi didesnes galimybes arčiau pa-
žinti asmenį, dirbti su juo saugioje aplinkoje, skirti daugiau laiko apžiū-
rai, diagnostikai ir stebėjimui. Neretai neįgaliesiems iškylančias emocijų 
ir elgesio problemas įstaigoje dirbantis sveikatos priežiūros specialistas 
gali pradėti gydyti ir nemedikamentiniu būdu, t. y. naudodamas įvairias 
psichoterapines intervencijas ar tiesiog koreguodamas aplinką. 

Neretai sutrikusio intelekto asmenys turi ir kitų negalių ar somatinių 
problemų, susijusių su silpnesne imunine sistema, mažu fiziniu akty-
vumu, todėl savalaikė ligų prevencija padeda išvengti daugelio ligų ar 
sutrumpinti jų trukmę ir palengvinti eigą. Daugelis somatinių ligų pra-
sideda nuo emocinių ir elgesio pakitimų, todėl aktyviai stebint galima 
laiku suteikti pirminę pagalbą.

Nereikėtų pamiršti ir personalo, kuris aktyviai bendrauja su negalia 
turinčiu asmeniu, nes nuo komandos psichoemocinės bei fizinės savi-
jautos irgi labai priklauso asmens, turinčio negalią, savijauta. Paprastai 
neįgaliojo agresijų protrūkių pasitaiko tik emociškai nestabilioje koman-
doje. Todėl tinkama personalo darbo aplinka garantuoja kokybišką pa-
slaugų teikimą.

Suaugusieji, turintys sunkią proto negalią, paprastai gyvena tik „čia 
ir dabar“. Todėl reikia, kad šalia jų būtų žmonių, su kuriais juos sietų 
glaudūs ilgalaikiai ryšiai. Tokie žmonės jiems paprastai padeda suvokti 
bei išreikšti jausmus, įspūdžius ir patirti saugumo jausmą.

Dar vieną neįgaliųjų grupę sudaro asmenys, turintys autizmo sind-
romą. Šie žmonės labai jautriai reaguoja į aplinkos permainas ar perso-
nalo kaitą. Tai jiems gali sukelti neviltį bei smarkų jausmų protrūkį, pasi-
reiškiantį agresija, nukreipta į save ar kitus asmenis. 

Minėtu atveju labai svarbu užtikrinti glaudų bendradarbiavimą 
tarp socialines ir medicinines paslaugas teikiančių asmenų, nes autiz-
mo sindromą turintys asmenys išmoksta adaptuotis globos įstaigoje, 
kur jiems padeda maža komanda stabilioje aplinkoje. Tuomet saugu-
mo jausmas stiprėja, o baimės priepuolių ir sunkūs elgesio sutrikimų 
pasitaiko vis rečiau.

Daivutė Krupauskienė 
Dienos centro „Šviesa“ gydytoja psichiatrė
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gYDYToJo  
PSICHIATRo 
PAREIgYBĖ

I. UŽDAVINIAI 	
IR PAREIGOS
1. Gydytojas psichiatras 
dalyvauja bendrame kolektyvo 
darbe ir sprendžia lankytojų 
psichinės bei fizinės sveikatos 
problemas: ypatumus, 
trūkumus ir galimybes.
2. Bendradarbiauja svarstant 
individualias darbo, 
užimtumo krūvių ir veiklos 
galimybių ribas bei lygius, 
atsižvelgiant į asmens 
psichofizinį pajėgumą.
3. Prireikus, suteikia 
lankytojams pirmąją 
medicinos pagalbą, skiria 
medikamentų.
4. Stebi ilgalaikio gydymo 
tęstinumą, bendradarbiauja 
su poliklinikų ar stacionarų 
specialistais, sprendžiant 
ambulatorinio ar stacionarinio 
gydymo tikslingumą.
5. Palaiko ryšį su lankytojų 
tėvais ar globėjais, sprendžiant 
sveikatingumo problemas.
6. Išlaiko medicininės 
informacijos konfidencialumą.
7. Gerbia neįgaliųjų asmenybę 
ir orumą.
8. Stebi naujų lankytojų 
adaptacijos periodą.

II. TEISĖS IR 	
ATSAKOMYBĖ
8. Gydytojas psichiatras turi 
teisę reikalauti iš Centro 
administracijos, kad pastaroji 
sudarytų normalias darbo 
sąlygas savo pareigoms 
vykdyti.
9. Gydytojas psichiatras turi 
teisę kelti savo kvalifikaciją.
10. Gydytojui psichiatrui, 
pažeidusiam šios instrukcijos 
reikalavimus, taikoma  
Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta drausminė, 
materialinė ir baudžiamoji 
atsakomybė.
11. Gydytojas psichiatras 
atsako už asmenų sveikatą ir 
gyvybę užsiėmimų metu.

PSICHoLogo 
PAREIgYBĖ

I. UŽDAVINIAI 	
IR PAREIGOS
1. Psichologas teikia Centrą 
lankančiam asmeniui (toliau – 
asmeniui) individualią 
psichologinę pagalbą ir 
paramą.
2. Konsultuoja tėvus, iškilus 
psichologinėms bendravimo 
problemoms, susijusioms su 
asmens negalia.
3. Savo darbe taiko įvairius 
psichoterapinius metodus: 
individualią, šeimos, 
elgesio, palaikomąją ir kitas 
psichoterapijas.
4. Glaudžiai bendradarbiauja 
su Centro socialiniais 
darbuotojais, jų padėjėjais 
ir kitais darbuotojais, 
sprendžiant asmeniui 
iškilusias psichologines 
bendravimo problemas.
5. Rūpinasi Centrą lankančių 
asmenų psichologiniu 
komfortu.
6. Išlaiko asmens informacijos 
konfidencialumą.
7. Psichologas gerbia 
neįgaliųjų asmenybę ir orumą.
8. Prireikus gali vykti į kliento 
namus ir teikti nemokamą 
konsultaciją namų aplinkoje.

II. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
9. Psichologas turi teisę 
reikalauti iš Centro 
administracijos, kad pastaroji 
sudarytų normalias darbo 
sąlygas savo pareigoms 
vykdyti.
10. Psichologui, pažeidusiam 
šių pareigybių aprašymo 
reikalavimus, taikoma 
Lietuvos Respublikos įstatymų 
numatyta drausminė, 
materialinė ir baudžiamoji 
atsakomybė.
11. Psichologas atsako už 
asmenų sveikatą ir gyvybę 
užsiėmimų metu.

PSICHoTERAPEUTo 
PAREIgYBĖ

I. UŽDAVINIAI 	
IR PAREIGOS
1. Psichoterapeutas 
teikia Centrą lankančiam 
asmeniui (toliau – asmeniui) 
individualią, grupinę, 
šeimos elgesio palaikomąją 
psichoterapinę pagalbą ir 
paramą.
2. Konsultuoja tėvus, iškilus 
psichologinėms bendravimo 
problemoms, susijusioms su 
asmens negalia.
3. Bendradarbiauja su Centro 
socialiniais darbuotojais, jų 
padėjėjais ir kitais darbuotojais, 
sprendžiant asmeniui iškilusias 
psichologines bendravimo 
problemas.
4. Rūpinasi Centrą lankančių 
asmenų ir darbuotojų 
psichologiniu konfortu.
5. Išlaiko asmens informacijos 
konfidencialumą.
6. Gerbia neįgaliųjų asmenybę 
ir orumą.

II. TEISĖS 	
IR ATSAKOMYBĖ
7. Psichoterapeutas turi 
teisę reikalauti iš Centro 
administracijos, kad pastaroji 
sudarytų normalias darbo 
sąlygas savo pareigoms 
vykdyti.
8. Psichoterapeutas turi teisę 
kelti savo kvalifikaciją.
9. Psichoterapeutui, 
pažeidusiam šios instrukcijos 
reikalavimus, taikoma Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta 
drausminė, materialinė ir 
baudžiamoji atsakomybė.
10. Psichoterapeutas atsako 
už asmenų sveikatą ir gyvybę 
užsiėmimų metu.

Dienos centro „Šviesa“ specialistų pareigybių aprašymų bei pagalbos 
ir paramos teikimo, problemų sprendimo ir vykdymo programų  
pavyzdžiai plačiau atspindės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
sutrikusio intelekto asmenims socialinės globos įstaigoje.
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Dienos centras „Šviesa“
KINEZITERAPEUTo 
PAREIgYBĖ

I. UŽDAVINIAI 	
IR PAREIGOS
1. Pagrindinis kineziterapeuto 
uždavinys – atlikti dienos 
centro lankytojams 
individualias ir grupines 
kineziterapijos procedūras. 
2. Kineziterapeuto 	
pareigos:
2.1.1. du kartus per metus 
kartu su Centro medikais 
įvertinti kiekvieno lankytojo 
bendrąją motorikos būklę, 
aptarti problemas, savo 
konsultacijas įrašyti į 
lankytojų asmens bylas. Teikti 
pasiūlymus ir pagal juos atlikti 
kineziterapinį gydymą;
2.1.2. stebėti, kaip 
kineziterapijos procedūra 
veikia pacientą, pastebėjus 
neigiamą poveikį, iš karto 
pranešti įstaigos medikams.
2.2.  teikti rekomendacijas ir 
patarimus grupių socialiniams 
darbuotojams bei lankytojų 
tėvams kineziterapijos 
klausimais.
2.3. sąžiningai ir laiku atlikti 
savo pareigas, laikytis 
medicinos etikos 	
reikalavimų. 
2.4. laikytis nustatyto darbo 
tvarkaraščio.
2.5. kelti savo kvalifikaciją ir 
dalytis patirtimi su kolegomis;
2.6. gerbti lankytojo asmenybę, 
laikytis konfidencialumo 
principo. Nesuderinus su 
įstaigos vadovais neteikti žinių 
apie lankytojus;
2.7. nustatyta tvarka 
teikti statistines ir kitas 
atskaitomybės žinias;
2.8. propaguoti sveiką 
gyvenseną, sveikatos ugdymo 
ir ligų profilaktikos priemones;
2.9. vieną kartą per metus 
pasitikrinti sveikatą.
3. Kineziterapuotas 	
privalo:
3.1. mokėti, atsžvelgiant 
į lankytojo individualius 
ypatumus, skirti 
kineziterapijos procedūras;
3.2. pritaikyti kompensacinę 
techniką, žinoti ortopedinių 
gaminių reikalavimus, 
įvertinti lankytojų bendrosios 
motorikos galimybes;
3.3. žinoti, kokį poveikį daro 
kineziterapijos procedūros, 
priklausomai nuo amžiaus, 
esamos patologijos;

3.4. žinoti įvairias 
kineziterapijos metodikas ir 
kineziterapinių procedūrų 
paskyrimo indikacijas;
3.5. žinoti sveikatos apsaugos 
ir socialinės paramos 
organizavimo principus;
3.6. žinoti darbo komandoje 
principus.

II. TEISĖS IR PAREIGOS
4. Kinezitarapeutas 	
turi teisę:
4.1. teikti savo rekomendacijas 
dėl lankytojų tyrimo ir 
gydymo;
4.2. teikti siūlymus įstaigos 
administracijai dėl darbo 
organizavimo ir darbo sąlygų 
gerinimo;
4.3. gauti darbui reikalingą 
informaciją apie lankytojus;
4.4. naudotis valstybės 
institucijų nustatytomis 
kvalifikacijos kėlimo, 
socialinėmis ir kitomis 
garantijomis.
5. Kineziterapeutas 
atsakingas  už:
5.1. savalaikį ir kokybišką 
Centro direktoriaus įsakymų ir 
tiesioginio vadovo pavedimų 
vykdymą;
5.2. kineziterapeutas už savo 
pareigų vykdymą tiesiogiai 
atsiskaito direktoriaus 
pavaduotojui;
5.3. kineziterapeutas atsako 
už lankytojų saugumą 
užsiėmimų metu;
5.4. kineziterapeutas už 
netinkamą savo darbo 
atlikimą, taip pat už kitus 
darbo drausmės pažeidimus 
atsako pagal Lietuvos 
Respublikos įstatymus.

DIETISTo  
PAREIgYBĖ

I. UŽDAVINIAI 	
IR PAREIGOS
1. Sudaro valgiaraščius.
2. Rengia ir vykdo specialios 
dietos taikymo, virškinimo 
sutrikimų bei antsvorio 
turinčių lankytojų programą.
3. Dalyvauja lankytojų, 
turinčių valgymo sutrikimų, 
valgymo ir maitinimo procese.
4. Atsako už gaminamo 
maisto Centro lankytojams ir 
darbuotojams kokybę, porcijų 
dydį, išdalinimą.

5. Kontroliuoja maisto 
gamybos procesą, naudojamų 
stalo įrankių ir indų bei 
virtuvinių prietaisų švarą, 
tvarką virtuvėje ir valgykloje.
6. Tikrina maisto produktų 
sandėliavimą, patalpas.
7. Kontroliuoja sandėlyje 
esančių maisto produktų 
realizacijos terminus.
8. Numato perspektyvinius 
valgiaraščius, kuriais remiantis 
užsakomi maisto produktai 
planuojamam laikotarpiui. 
9. Nuolat tikrina gaunamų 
maisto produktų kokybę bei 
realizacijos terminus.
10. Nuolat tikrina virėjų 
rankas (kad nebūtų pūlinių).
11. Dalyvauja lankytojų 
įgūdžių lavinimo programose.

II. TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ
1.  Dietistas turi teisę 
reikalauti iš dienos centro 
administracijos, kad pastaroji 
sudarytų jam normalias 
darbo sąlygas savo pareigoms 
vykdyti.
2.  Dietistui, pažeidusiam 
šių pareigybių aprašymo 
reikalavimus, taikoma 
Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta drausminė, 
materialinė, administracinė ir 
baudžiamoji atsakomybė.

PSICHIKoS  
SVEIKAToS  
SLAUgYToJo 
 (NAKTINĖS gRUPĖS) 
PAREIgYBĖ

I. UŽDAVINIAI IR 	
PAREIGOS
1. Prireikus suteikia Centrą 
lankantiems jaunuoliams 
pirmąją medicininę pagalbą.
2. Atlieka paskirtas vakarines 
procedūras ar išdalija 
medikamentus.
3. Prižiūri asmenis, likusius 
naktinėje grupėje nuo 19 val. 
iki 7 val. ryto.
4. Perduoda žinias personalui 
apie praėjusio budėjimo 
įvykius.
5. Padeda lankytojams laikytis 
režimo, higienos reikalavimų.
6. Gerbia žmogaus orumą. 
7. Padeda organizuoti vakaro 
laisvalaikį.
8. Prieš budėjimo pradžią 
patikrina, ar uždaryti langai, 
užrakintos durys, kaip  veikia 

telefonas, apšvietimas, ar nėra 
pašalinių žmonių.
9. Pastebėjęs įsilaužimą 
ar vykstant įsilaužimui, 
nedelsiant informuoja 
teisėsaugos organus.
10. Stengiasi įsiminti 
įsilaužėlių išvaizdą arba jų 
ypatingus požymius.
11. Pasišalinus įsibrovėliams, 
iškviečia teisėsaugos organus 
(jeigu nebuvo galimybės to 
padaryti anksčiau), praneša 
apie įvykį darbdaviui ar jo 
įgaliotam asmeniui.
12. Saugo įvykio vietą, neliečia 
daiktų tol, kol teisėsaugos 
organai neatliks reikiamų 
tyrimų.
13. Nepalieka savo darbo 
vietos darbo metu, neleidžia 
už save dirbti pašaliniams 
asmenims.

II. TEISĖS IR 	
ATSAKOMYBĖ
14. Slaugytojas turi teisę 
reikalauti iš dienos centro 
administracijos, kad pastaroji 
jam sudarytų normalias 
darbo sąlygas savo pareigoms 
vykdyti.
15. Slaugytojui, pažeidusiam 
šių pareigybių aprašymo 
reikalavimus, taikoma 
Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta drausminė, 
materialinė, administracinė ir 
baudžiamoji atsakomybė.
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KLIENTŲ PSICHINĖS IR 
FIZINĖS SVEIKAToS BŪKLĖS 
PRoBLEMŲ SPRENDIMo, 
SVARSTANT INDIVIDUALIAS 
DARBo, UŽIMTUMo KRŪVIŲ 
IR VEIKLoS gALIMYBES, 
PROGRAMA

Tikslas – maksimaliai išnaudojat 
visas turimas priemones ir galimy-
bes pasiekti, kad klientas jaustų vi-
sokeriopą fizinį ir psichinį komfortą, 
t. y. mažinti nesaugumą, nepasitikė-
jimą savimi ir fizinį nepatogumą.

UŽDAVINIAI:
1. Sumažinti iki minimumo 
agresijos ir autoagresijos protrūkius.
2. Vykdyti psichosomatinių 
sutrikimų kontrolę ir prevenciją.

PRIEMONĖS:
1. Darbo krūvio pritaikymas fizinės 
būklės pokyčiams.
2. Veiklos derinimas prie kliento 
pomėgių ir galimybių.
3. Pokalbiai su socialiniais 
darbuotojais ir socialinių 
darbuotojų padėjėjais.
4. Pokalbiai su specialiaisiais 
pedagogais ir medicinos personalu. 
5. Fizinės būklės vertinimas 
medicininėmis priemonėmis.

VERTINIMO KRITERijAI:
1. Paūmėjimų skaičius.
2. Hospitalizacijos atvejų sumažėjimas.
3. Adaptacijos sėkmingumas darbo–
užimtumo grupėse.
4. Grupės lankomumas.
5. Tėvų informacija apie lankytojo 
sveikatos būklę.

Programą parengė  D. Krupauskienė

SPECIALIoS DIEToS TAIKYMo, 
VIRŠKINIMo SUTRIKIMŲ 
BEI ANTSVoRIo TURINČIŲ 
LANKYToJŲ PRogRAMA

Tikslas – sumažinti antsvorį tu-
rinčių lankytojų svorį.

UŽDAVINIAI: 
1. Mažinti sunaudojamų gyvulinių 
riebalų kiekį.
2. Apriboti cukraus, druskos, 
konditerinių gaminių kiekį.
3. Maistą virti, troškinti daržovių 
sultinyje.
4. Geriausia vartoti vakarykštę 
ruginę ir kvietinę duoną, 
paprastos mielinės tešlos pyragus, 
neriebią virtą arba troškintą mėsą, 
liesą virtą arba troškintą žuvį 
(jūros lydeka, karpis, menkė), 
liesą pieną (tik patiekalams), 
rūgščius pieno gėrimus, liesą 
varškę. Sviesto, aliejaus ir 
margarino vienam lankytojui 
skirti ne daugiau kaip 3 arbatinius 
šaukštelius per dieną. Mitybos 
racionui tinka visos daržovės ir 
vaisiai, birios įvairių kruopų košės 
(išskyrus sorų ir miežines). 

PRIEMONĖS: 
1. Dienos centre „Šviesa“ 10–12 
lankytojų skirti atskirą stalą ir tiekti 
maistą, laikantis dietos reikalavimų 
bei išlaikant reikiamą dienos 
kalorijų ir vitaminų normą.
2. Tartis su tėvais, kad namuose 
jaunuoliai būtų maitinami pagal 
minėtus reikalavimus.  

LAUKIAMI REzULTATAI:
1. Organizmo riebalų atsargų 
sumažėjimas.
2. Ligų, kurios gali atsirasti dėl 
nutukimo, profilaktika.

VERTINIMO KRITERijAI: 
1. Lankytojų svėrimas kas 3 
mėnesius. 
2. Iš tėvų gaunama informacija.

Programą parengė A. Meiduvienė

INDIVIDULIoS IR gRUPINĖS 
PSICHoTERAPINĖS PAgALBoS 
BEI PARAMoS TEIKIMo 
PROGRAMA

Tikslas – psichologinio emocinio 
komforto Dienos centre „Šviesa“ pa-
laikymas.

UŽDAVINIAI:
1. Bendravimo nesklandumų 
diagnostika ir terapija.
2. Emocinio nestabilumo fiksavimas.
3. Lankytojo šeimos konsultavimas.
4. Personalo kokybiško darbo ir 
paslaugų užtikrinimas.

PRIEMONĖS:
1. Individualūs pokalbiai su 
lankytojais, personalu, tėvais.
2. Grupinės terapijos taikymas 	
(2–5 asmenys).
3. Saugios aplinkos kūrimas.
4. Pozityvus, palaikomasis ir 
stiprinamasis verbalinis, elgesio ir 
dovanėlių poveikis.

VERTINIMO KRITERijAI:
1. Darnus kolektyvinis darbas.
2. Atliekamų darbų kokybė.
3. Gera nuotaika.
4. Lankytojų ir jų tėvų (globėjų) geri 
atsiliepimai.

Programą parengė D. Krupauskienė
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Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija kartu su Techninės 
pagalbos neįgaliesiems 
centru, siekdami 
palengvinti neįgaliųjų 
aprūpinimą techninės 
pagalbos priemonėmis, 
parengė naują Neįgaliųjų 
aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis ir šių 
priemonių įsigijimo išlaidų 
kompensavimo tvarką.

Nuo 2008 m. gegužės 1 d. as-
muo, pageidaujantis gauti techni-
nės pagalbos priemonę ar techninės 
pagalbos priemonių įsigijimo kom-
pensaciją, visus dokumentus galės 
pateikti kur jam patogiau, t. y. Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems centro 
regioniniams skyriams arba asmens 
gyvenamosios ar gydymosi vietos 
savivaldybės paskirtai įstaigai, ap-
rūpinančiai techninės pagalbos prie-
monėmis, arba neįgaliųjų asociacijų 
regioniniams padaliniams, kurie tar-
pininkaus pateikiant dokumentus 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro regioniniams skyriams.

Nebereikės pateikti dokumentų 
kopijų bei kai kurių pažymų (pvz., 
patvirtinančių techninės pagalbos 
priemonės skyrimo tikslingumą; gy-
venamosios vietos deklaravimo).

Iš asmens, pageidaujančio įsigy-
ti nuolat naudoti techninės pagalbos 
priemones, išrašo iš medicininių do-
kumentų bus reikalaujama tik jam 
pirmą kartą kreipiantis dėl priemo-
nių įsigijimo. Kreipiantis pakartoti-
nai, techninės pagalbos priemonių 
poreikį nustatys Techninės pagalbos 
neįgaliesiems centro regioninių pa-
dalinių specialistai arba savivaldy-
bių įstaigų darbuotojai, nereikalau-
dami pateikti medicininės pažymos.

Įsigyjant judėjimo techninės pa-
galbos priemonių (pvz.: neįgaliųjų 
tvirtinimo sistemų, plaštakos apsau-
ginių priemonių, varytuvų, sėdėji-
mo sistemų), regos techninės pagal-

Palengvės neįgaliųjų 
aprūpinimas techninės 
pagalbos priemonėmis

Neįgaliųjų 
profesinė 
sėkmė

bos priemonių (pvz.: mechaninių 
Brailio rašomųjų mašinėlių, specia-
liųjų sąsiuvinių, specialiojo rašymo 
popieriaus, rašymo rėmelių, baltųjų 
lazdelių) bei klausos techninės pa-
galbos priemonių (pvz.: vibruojan-
čių žadintuvų, signalinių durų įtaisų 
ir signalų bei garso rodytuvų) nebe-
bus reikalaujama pateikti išrašo iš 
asmens medicininių dokumentų.

Asmenys, turintys judėjimo, re-
gos ar klausos sutrikimų, galės pa-
sirinkti ar įsigyti kai kurių nurodytų 
techninės pagalbos priemonių (pvz.: 
kalbantį kūno termometrą, kalbantį 
rankinį ar stalinį laikrodį, kalbantį 
elektroninį skaičiuotuvą, kalbantį te-
lefoną) Techninės pagalbos neįgalie-
siems centro regioniniuose skyriuo-
se ar gauti šių priemonių įsigijimo 
kompensacijas, įsigiję šias priemo-
nes savarankiškai.

Pagal naują tvarką pateikti prašy-
mą ir kitus dokumentus dėl techni-
nės pagalbos priemonių galės ne tik 
neįgalus asmuo ar jo tėvai, sutuok-
tinis, pilnamečiai vaikai, globėjai, jo 
įgaliotas atstovas, bet ir neįgaliajam 
atstovaujantis gyvenamosios vietos 
savivaldybės socialinis darbuoto-
jas arba neįgaliųjų asociacijos atsto-
vas. Techninės pagalbos priemonės 
bus skiriamos visiems moksleiviams 
nuo 7 iki 24 metų. 

Pradėjus veikti Socialinių pas-
laugų informacinei sistemai (SPIS), 
kai bus įdiegta vieninga asmenų in-
formacinė sistema savivaldybėse ir 
Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centre, aprūpinimo techninės pagal-
bos priemonėmis tvarka dar palen-
gvės, nes nebus reikalaujama duo-
menų apie asmenį ir jo naudojamas 
techninės pagalbos priemones.

Visais dominančiais klausimais, 
susijusiais su techninės pagalbos 
priemonių įsigijimu, prašome kreip-
tis į Techninės pagalbos neįgalie-
siems centrą tel. (8~5) 27 34 796.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos informacija  

Atvykę į mūsų įstaigą 
reabilitacijos dalyviai 
ne visada pasitiki savo 
sugebėjimais tęsti darbinę 
veiklą. Žodis „neįgalus“ 
tarsi patvirtina jų suvokimą 
apie savo, kaip išlaikytinio, 
socialinį statusą. Pagrindine 
užduotimi tampa padėti 
dalyviams iš naujo patikėti 
savo jėgomis, suvokti, kad 
dirbant gerės jų gyvenimo 
kokybė ir bus patenkintas 
saviraiškos poreikis.

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“, 
vykdydama profesinės reabilitacijos 
programą, sėkmingai padeda žmo-
nėms su negalia integruotis į darbo 
rinką. Dirbdami su neįgaliaisiais pa-
stebime, kad daugumai žmonių, tu-
rinčių negalią, darbas yra svarbi svei-
kimo proceso dalis. Jausdamas, kad 
jis yra reikalingas darbo rinkai, neį-
galus asmuo vertina save daug pozi-
tyviau. Atėję į mūsų mokymo centrą 
neįgalieji neretai netiki savo profe-
sine sėkme. Daugeliu atveju tenka 
įdėti nemažai pastangų, kad įtikin-
tume besikreipiantį asmenį rimtai 
įvertinti suteiktą galimybę persikva-
lifikuoti, atsakingai pasirinkti moky-
mo programą, siekti sėkmingo žinių 
įsisavinimo. Individualūs pokalbiai 
motyvuojant asmenį, įvairūs testai 
siekiant įvertinti savo sugebėjimus, 
padeda neįgaliesiems apsispręs-
ti pasirenkant mokymo programą. 
Bendravimas su mūsų centro dar-
buotojais ir reabilitacijos programos 
dalyviais pozityviai veikia neįgalių-
jų mastymą. Matydami savo likimo 
draugus, sėkmingai baigiančius mo-
kymo programas ir randančius dar-
bą, jie daug greičiau adaptuojasi ir 
noriai kimba į mokslus. 

Viena svarbiausių profesinės re-
abilitacijos ciklo dalių – profesinių 
gebėjimų atkūrimas arba naujų ug-
dymas. Todėl kiekvienas dalyvis tu-
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ri būti mokomas individualiai. Indi-
vidualus mokymas – tai intensyvus 
asmeninis darbas su dėstytoju. Šis 
mokymas pranašesnis tuo, kad mo-
kymosi tempas ir tvarkaraštis gali 
bei turi būti pritaikytas besimokan-
čiojo poreikiams ir negaliai. Pagrin-
dinis vaidmuo čia tenka dėstytojui, 
todėl drąsiai galima teigti, kad mo-
kymo programos kokybė priklauso 
nuo dėstytojo kvalifikacijos, novato-
riškumo ir mokymams skirto laiko. 

Šiuo metu mūsų įstaigoje galima 
rinktis iš dviejų formalaus mokymo 
programų (apskaitininko ir slaugy-
tojo padėjėjo) bei devynių neforma-
laus mokymo programų (želdynų 
priežiūros, kapų tvarkymo, indivi-
dualaus gyvenamojo namo aplinkos 
tvarkymo, patalpų valymo ir tvar-
kymo, buhalterinės apskaitos pa-
grindų, buhalterinės apskaitos prad-
menų, buhalterio, naudojančio IT, 
kvalifikacijos tobulinimo; slaugytojo 
padėjėjo tobulinimosi; apskaitininko 
žinių ir įgūdžių atnaujinimo).

Nors viso profesinės reabilitaci-
jos ciklo metu asmuo yra motyvuo-
jamas, tačiau to nepakanka: reika-
linga nuolatinė psichologo ir atvejo 
vadybininko pagalba ieškant darbo, 
įsidarbinus bei dirbant, norint, kad 
žmogus nebūtų išstumtas iš darbo 
rinkos. Svarbu glaudžiai bendradar-
biauti su socialiniais partneriais ir 
nuolat plėsti bendradarbiavimo dėl 
darbo vietų paieškos tinklą. Nuolat 
papildyti duomenų bazę apie laisvas 
darbo vietas.

„Vilties žiedo“ profesinės reabi-
litacijos programoje dalyvavo 75 as-
menys. Mokymus sėkmingai baigė 
74 asmenys, iš jų įsidarbino 43 as-
menys, o 2 dalyviai, gavę reikalingą 
informaciją ir pagalbą, pradeda savo 
verslą. Tokius rezultatus leidžia pa-
siekti ypatingas dėmesys kiekvie-
nam reabilitacijos dalyviui. Padedant 
ieškoti darbo labai svarbus – bendra-
darbiavimas. Kai žmogus nesijaučia 
paliktas vienas su savo problema, jis 
daug labiau pasitikėti savo jėgomis, 

jam lengviau bendradarbiauti su 
būsimais darbdaviais, susidoroti su 
vienkartine nesėkme. 

Labai svarbu, kad apie profesinės 
reabilitacijos centrų teikiamas paslau-
gas sužinotų kuo daugiau žmonių, 
praradusių darbingumą. Pabendravę 
su centrų darbuotojais neįgalieji drą-
siau pradėtų pasirengimą gyvenimo 
permainoms. Esama padėtis darbo 
rinkoje, kai kiekvienas darbuotojas 
yra vertinamas, leidžia sėkmingai su-
sirasti savo nišą ir gyventi visavertį 
gyvenimą. Tad turima patirtis leidžia 
drąsiai teigti, kad neįgalieji sėkmin-
gai integruojasi į darbo rinką ir geri-
na savo gyvenimo kokybę. 

Daina Palilionienė 
Darbo su neįgaliaisiais grupės 

vadovė

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas”,
Miško g. 16-18, LT-44321 Kaunas, 

tel. (8~37) 228773,
 direktorė Lucija Jurgelaitienė

(8 698) 19783,
viltiesziedas@bedruomenes.lt

Neseniai teko girdėti istoriją: 
„Viena mama, tvarkydama biurokra-
tinius reikalus savivaldybėje, turėjo 
pateikti savo duomenis tarnautojai, 
kurios pareigos buvo tikrai skam-
biai pavadintos – Duomenų regis-
travimo skyriaus viršininkė. Ši ėmė 
,,kvosti“ savo klientę, kokia jos pro-
fesija. Moteris išpyškino: „Esu moks-
lo projekto ,,Vaikų raida bei žmogiš-
kieji ryšiai“ vadybininkė“. Laikanti 
rašiklį tarnautojos ranka pakibo ore. 
„Viršininkė“ klausiamai sužiuro į 
moterį. Toji pakartojo savo pareigas, 
pabrėždama svarbiausius žodžius. 
Tarnautoja tiksliai įrašė pareigas į 
anketą ir pasiteiravo: „Sakykite, ar 
galėčiau sužinoti, kuo konkrečiai Jūs 
užsiimate?“ Lankytoja ramiai paaiš-
kino: „Nuolat dalyvauju įvairiuose 

tyrimo procesuose (argi mamos ne-
dalyvauja savo bei savo vaikų „ty-
rinėjimuose“?) ir laboratorijoje, ir 
ne (t. y. ir namuose, ir lauke). Dirbu 
komandoje (šeimoje), man suteikti 
keturi kreditai (juk motinos auklėja 
vaikus ne sau, o gyvenimui). Dau-
giausia dėmesio skiriu žmogiškųjų 
ryšių vystymui ir dažnai dirbu net 
14–16 valandų per parą (argi moti-
nos ,,darbo valandos“ ribotos?). Šia-
me darbe patiriu gerokai daugiau 
iššūkių, nei mano kolegės, turinčios 
bet kokią kitą ,,įprastą“ profesiją. At-
lygis už mano darbą yra greičiau pa-
sitenkinimas, nei pinigai.“

Buvo akivaizdu, kaip sulig kiek-
vienu lankytojos žodžiu auga tar-
nautojos pagarba. Po pokalbio ji net 
palydėjo lankytoją iki pat durų. Va-

žiuodama namo projekto ,,Vaikų 
raida bei žmogiškieji ryšiai“ vady-
bininkė mąstė apie savo naują pers-
pektyvią karjerą. Namie ją sutiko 
14-os, 9-rių ir 5-rių metų ,,projekto 
asistentai“. Antrame namo aukšte 
naujausias (6 mėnesių) „Vaikų raidos 
projekto“ dalyvis bandė savo naująją 
„garso sistemą“. Pakeitę pareigų pa-
vadinimą (iš esmės- tik „pakuotę“), 
galime pakeisti net akivaizdžios biu-
rokratės požiūrį ne tik į lankytojus, 
bet net ir į motinystę. Gera būti tokio 
svarbaus projekto vadove...

p.S. O kiek mokslinių laipsnių galima 
„prikabinti“ mamai, kuri prižiūri savo 
„amžinąjį“ vaikelį?

Žmogiškųjų ryšių 
vadybininkė 
Pora minčių iš Inesos Vaitkūnaitės laiško
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dalykų, kuriuos būtų galima vardy-
ti ir vardyti be galo!

Juk pastebėdami juos būtume 
nepalyginamai laimingesni... Žmo-
gus su negale turi ką duoti visuo-
menei. Mūsų pagrindinė užimtumo 
veikla – menas. Gamtinėmis me-
džiagomis, molio dirbiniais puošė-
me Kaziuko mugę Klovainių kul-
tūros namuose. Mūsų auklėtinių 
darbai buvo eksponuojami Šiaulių 
tautodailininkų parodoje, puošė 
Pakruojo ir Linkuvos kultūros na-
muose rengtas parodas. Kiekvienas 
žmogus, apsilankęs mūsų centre, 
pajunta dvasinę šilumą. Akį trau-
kia įvairios dekoracijos, piešiniai, 
darbeliai. Nuraudę, pageltę, auksu 
tviskantys rudeniniai lapai virsta 
floristiniais paveikslais, kompozi-
cijomis. Galbūt kai kam pasirody-
tų, kad tai, ką mes kuriame, yra 
nereikšminga. Tačiau dalyvavimas 
kūrybinėje veikloje skatina neįga-
lius jaunuolius bendrauti, bendra-
darbiauti, reikšti emocijas, kalbėti 
ar pasitelkti komunikacijai gestus. 
Bet kokios formos kalba visada yra 
labai svarbi neįgaliojo intelekto rai-
dai. Didėjant bendravimo patirčiai 
su suaugusiais žmonėmis ir kitais 
vaikais, tobulėja bendravimo įgū-

džių įvairovė, lavėja kūrybiškumas, 
greitėja socialinė adaptacija. Svar-
biausias bendravimo veiksnys – 
tarpusavio supratimas ir pasitikė-
jimas. Todėl mūsų centre kiekvieną 
ketvirtadienį vyksta uždari šokių 
vakarai, į įvairius renginius dažnai 
kviečiami auklėtinių šeimos nariai: 
tėveliai, seneliai, broliai ir seserys. 

Centro lankytojai skirstomi į 
dvi grupes: iki aštuoniolikos metų 
ir vyresnius. Neseniai mūsų cen-
tro pirmąją klasę pradėjo lankyti 
septynerių metų mergaitė, turinti 
Dauno sindromą. Ji atvyko socia-
liai apleista: nemokėjo nei valgyti, 
nei vaikščioti, netūrėjo elementarių 
įgūdžių. Šiandien visa tai jau praei-
tis. Mergaitė puikiai adaptavosi: sa-
varankiškai vaikšto, naudojasi stalo 
įrankiais ir pan. Ji  tobulėja ne savai-
tėmis, bet dienomis... 

Bendraudamas su neįgaliu vai-
ku socialinis darbuotojas patiria 
sunkumų. Bet suvokta silpnybė įga-
lina gebėjimą teisingai suprasti kitą, 
pajausti jo emocinę būseną. Sunkus 
darbas, naujo pasaulio atradimas iš-
ugdo stiprybę siekti tolesnio rezul-
tato. Pati veiksmingiausia priemo-
nė – elgesio pakeitimas, padedantis 
atrasti tokias vertybes, kaip pagarba 
ir sugyvenimas su „kitokiais“ žmo-
nėmis. Tiesa, mūsų darbuotojų pa-
stangų nepakanka. Vaikas nuo pat 
gimimo turi būti su savo šeima. Tik 
kad centro lankytojų kontingentas 
labai įvairus. Savaitgalius ir šven-
čių dienas didžioji dalis lankytojų 
praleidžia šeimoje, kurios gyveni-
mo būdas ne visada atitinka visuo-
menės normas, kuriai neretai trūks-
ta dorovinio subrendimo. Todėl kai 
kurie lankytojai grįžta į centrą nei-
giamai nusiteikę ir žengiant tikslo 
link tenka iš naujo pildyti „prarastą 
erdvę“. 

Kad ugdymo aplinka būtų pa-
lanki konkretaus neįgalaus vaiko 
įgūdžiams formuoti, ją reikia nuo-
lat taikyti prie jo galimybių. Įgū-
džių vystymo seką privalu numaty-
ti, kad įveikus vieną užduotį, būtų 
sėkmingai tobulėjama toliau. Vidu-
tinės ir žymios proto negalios vai-
kus bei jaunuolius mokome kuo 
mažiau būti priklausomais nuo ap-
linkinių. Mūsų darbas grindžiamas 
humaniškumo, demokratiškumo, 
vaizdumo, sistemingumo ir peri-
mamumo principais. 

Regina Reinikovienė
Klovainių sutrikusio intelekto 

jaunuolių centro Vyresnioji socialinė 
darbuotoja 

Tikėjimas,  
viltis ir meilė
Tikiu tavimi, tavo esybe, tavimi tokiu, koks esi. Tu, neįgalus jaunuoli 
ar suaugęs žmogau, turi savyje gyvenimo pradą. padarysiu dėl tavęs 
viską, net jei tai neatitiktų mano lūkesčių.

Kiekviena naujai konstatuota 
gamtos tiesa (dėsnis) gali ir privalo 
rasti sveiką pritaikymą žmonijos so-
cialiniame gyvenime. Labai mažais 
žingsneliais Klovainių sutrikusio 
intelekto jaunuolių centro darbuo-
tojai, atstovaudami savo ugdyti-
niams, keičia visuomenės požiūrį į 
neįgalų žmogų. Neįgalieji (taip pat 
kaip ir neturintys negalios žmonės) 
turi teisę gyventi normalioje visuo-
menėje. Mūsų siekis jais rūpintis, 
juos apsaugoti ir ugdyti. Paprasta 
džiaugtis, kai laimi loterijoje naują 
butą, gauni dovanų raktus nuo au-
tomobilio, pakyli karjeros laiptais... 
Tačiau mūsų auklėtiniams sunku ti-
kėtis panašių likimo dovanų.

Palaiminti žmonės, kurie ge-
ba džiaugtis mažu!.. Mums atro-
do, kad mūsų auklėtiniai – unika-
lūs. Juk kiekvienas žmogaus turi ne 
tik protą, bet ir širdį. Savi rūpesčiai 
lieka toli matant, kiek daug dalykų 
jiems teikia savito džiaugsmo... Ta-
da grįžti į savo ankstyvos vaikystės 
prisiminimus, prisimeni pirmuo-
sius atradimus, pojūčius. Kaip daž-
nai pamirštame pasidžiaugti kavos 
aromatu, žydru dangumi su pūkuo-
tais baltais debesėliais, skania vaka-
riene, praeivių šypsenomis – begale 
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Mano ugdytiniams sunku kalbė-
ti, bet jie mokosi bendrauti vaidybos 
kalba. Šios pamokos jiems tampa 
sunkiu ir atkakliu darbu, nes kūry-
biškumą slopina psichofiziniai su-
trikimai. Kita vertus, vaidyba – tai 
paties vaiko dvasinio aktyvumo re-
zultatas. Svarbiausia, kad ugdytinis 
įprastų būti aktyvus, įsivaizduotų 

veiksmo aplinkybes, suvok-
tų vaidybinius veiksmus. Tai-
gi mamyčių šventė gimsta iš 
muzikos ir šokių, dainų ir ra-
telių, inscenizacijų ir darbe-
lių, kuriuos jungia viena min-
tis. Šiemet kurdama scenarijų 
daugiausia rėmiausi lietuvių 
liaudies smulkiąja tautosaka.

Pirmasis gegužės sekma-
dienis – Motinos diena – vi-
sų laukiama tauriausia šven-
tė. Juk mama – tai visų mūsų 
pradžia, gyvybė, saulės švie-
sa, mūsų siela. Šiandien visas 
mamas vaikai kviečia į pasa-
ką. Jie nori joms papasakoti, 

kas vieną kartą nutiko miške pirmąjį 
gegužės sekmadienį.

Taigi veiksmas vyksta miške, 
kur stovi namelis, ant kurio užrašy-
ta „MOKYKLA“. Prie namelio auga 
medeliai ir gėlės. Medeliai pasipuo-
šę lapais, ant kurių užrašytos raidės. 
Vieną kartą miško aikštelėje susirin-
ko miško gyventojai ir nutarė miške 

Tautosakos panaudojimas 
pavasario šventei
Pavasario šventei, kurią dar vadiname mamyčių švente, 
paprastai ruošiamės visus metus. Mokomės naujų žaidimų, 
trumpų inscenizacijų, gaminame įvairius darbelius iš 
popieriaus. Visada pabrėžiu, kad darbelius parodysime 
mamytėms. 

Šventės pradžia
 (skaito mokytoja).

„Aš Tave apkabinsiu, mamyte,
Ir žiūrėsiu į Tavo akis.
Ko nemoku Tau pasakyti – 
Pasakys Tau manoji širdis.“
„Kas pasakė, kad saulė
Ir žemei, ir žmogui viena?
Yra juk didžiuliam pasauly 
Antroji saulutė – Mama.“

atidaryti mokyklą, kad galėtų išmok-
ti parašyti ir perskaityti žodį „MA-
MA“, nes artėjant Motinos dienai 
jie norėjo pasveikinti savo mamas. 
Vilkas, lapė, kiškis ir meškutė stato 
mažą namelį (vaikai atneša namelio 
maketą). Ant namelio priklijuojamas 
užrašas „MOKYKLA“. Mokyklos 
kiemas papuošiamas margu take-
liu (išdėliojami spalvoto popieriaus 
lapai), padaroma lysvė ir pasodina-
mos gėlės (į medinio stovelio sky-
lutes sukaišiojamos dirbtinės gėlės, 
kurias padarė vyresnieji draugai.)

Pirmasis į mokyklą atbėga kiškis. 
Bet jam nutinka nelaimė. Beskubant 
išsibarsto visos raidės. Vilkas su la-
pe, eidami iš paskos, jas surenka. 
Kiekvieną surastą raidę jie ištaria 
garsiai ir parodo žiūrovams, labai 
džiaugdamiesi savo radiniu ir žinio-
mis. Pagaliau visi susirenka į mokyk-
lą ir nori parodyti savo vardus, ku-
rie surašyti ant medžių lapų. Kiškis 
(Tomas) suranda savo vardo pirmąją 
raidę. Lapė (Ingutė) – savo, Tą patį 
padaro ir vilkas (Kęstutis), ir meška 
(Nomeda). Pasigirdus linksmai me-
lodijai „Tindi rindi riuška“, visi ploja 
katučių ir džiaugiasi. O paskui šoka 
šį ratelį, žodžius imituodami jude-
siais (vaikams padeda mokytoja, jos 
padėjėja ir auklėtoja).

Pašokę žvėreliai nori ir savo ma-
myčių vardus sudėlioti, tačiau pa-
bandę įsitikina, kad dar negali to 
padaryti. Todėl pasitarę sumano pa-
rašyti vieną žodį, kuris tiktų visoms 
mamytėms, t. y. „MAMA“. Visi pa-
sakos veikėjai aktyviai ieško reikia-
mų raidžių, bando perskaityti sudė-
tą žodį, o tai padarę labai džiaugiasi. 
Mokyklos kieme prasideda šventė. 
Vaikai kartu su mokytoja ir jos padė-
jėja parodo miško mokyklos meninę 
programėlę, skirtą mamytėms. 
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Meninė programėlė 

1. Žaidimas „Rytas“. 
Rytą pabudę visi miško gyventojai 
mankštinasi, prausiasi. 	
Mokytoja visus  vaikus kviečia 	
pažaisti žaidimą „Kiškis Piškis“.

„Kiškis Piškis ilgaausis 
(vaikai iškelia aukštai rankas), 
Ten pakrūmėj prausės, prausės  
(rodo prausimosi judesius).
Suko, suko jis ūsus ir skubėjo pas vaikus		
(eilutę kartojant 4 kartus rodo ūsų 	
sukimo judesius, o paskui bėga 
vingiuodami „gyvatėle“.

3. Muzikinis žaidimas „Šoka kiškis“.
Iš pradžių atliekamas stovint rateliu 	
susikibus rankomis, o paskui – 	
poromis, susikibus už parankių.
„Šoka kiškis,
Šoka lapė,
Šoka visi žvėrys.
Ir tas briedis ilgaragis
Ir tas šokinėja.“

2. Žaidimas „Ten miške“. 
Visi vaikai stovi ratu ir judesiais 	
„deklamuoja“ Vytės Nemunėlio 
eilėraštį.
„Ten miške, kur eglės ošia  
(ištiesia rankas į priekį, paskui 
kelia į viršų ir siūbuoja),
Po pušim sena, sena 
(atsitūpę tiesia į priekį rankas)
Buvo meškinas Rudnosis 
(glosto išpūstą pilvą),
Rudnosienė – jo žmona 
(uždėję rankas ant liemens siūbuoja 
į šalis).
Ir turėjo jie meškiuką 
(sūpuoja sunertas rankas)
Rudnosiuką kaip ir jie.
Buvo jis dar be kelnyčių 
(pritūpę braukia per šonus)
Ir bėgiojo tik namie 
(bėga vienas paskui kitą, laikydami 
rankas ant liemens).“

Visi miško gyventojai džiaugiasi 
savo pasirodymu, ploja rankomis, 
mėto į viršų balionus. 
Mokytoja vėl kviečia juos į šokių 
aikštelę.

4. Muzikinis žaidimas „Čip čipo“.
Jis irgi atliekamas stovint rateliu ir 
darant imitaciniu judesius.
„Čip čipo, rip ripo 
(laikydami rankas ant liemens trepsi).
Turiu aš namelį 
(laiko virš galvos suglaudę pirštukus).
Statytą rašytą 
(rodo, kaip statomas namelis).
Ant vištos kojelės.
Ant bitės sparnelių 
(eilutę kartojant 2 kartus moja į šonus 
išteistomis rankomis).“

5. Muzikinis žaidimas „gegutės šokis“. 
Į mokyklos kiemą atskrenda gegutė, 	
ir visi šoka.
„Kū–kū, kū–kū 
(susikibę poromis supa ištiestas rankas)
Duos gegutė taukų 
(ploja į priekį ištiestomis rankomis).
Patepsiu ratus 
(laikydami rankas ant liemens, 	
trepsi kojomis).
Važiuosiu metus 
(laikydami rankas ant liemens 	
sukasi vietoje).“

6. Lietuvių liaudies žaidimas  „Katutės“.

„Gydu gydu katutes 
(sustoję rateliu ploja 	
į priekį ištiestomis rankomis).
Keps močiutė bandutes 
(2 kartus).
Duos tėvelis pinigėlį 
(pasisuka į savo porą ir ploja 
katučių su ja),
Nusipirksiu pyragėlį 
(2 kartus).“
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Šventės pabaiga

(skaito mokytoja).
„Kokia graži tu šiandien, mama,
Puošni, kaip sodo obelis.
O vėjas medžių lapuos šnara
Ir aš žvelgiu į tavo mėlynas akis.“

Matydama švytinčius savo 
ugdytinių veidus džiaugiuosi 
pavykusiu darbu. Kiekvienais 
metais scenarijus keičiamas, 
atsižvelgiant į vaikų galimybes ir 
poreikius. Kas žino, kuo jie dar 
sugebės pradžiuginti ir nustebinti 
savo mamas...

„giedros“  
dovana „Vilčiai“

JAV ateitininkių korporacija „Giedra“ surengė Čika-
goje popietę „Su viltimi į ateitį“, kurioje susirinkusie-
siems buvo pasakojama apie neįgaliųjų padėtį Lietuvoje. 
Pagrindinis pranešėjas – specialiosios pedagogikos mo-
kytojas Vitas Underys – žino apie ją ne iš nuogirdų. Jau 
septynerius metus jis vasarą praleidžia Lietuvoje po ke-
letą savaičių, vesdamas A.P.P.L.E kursus specialistams, 
keldamas neįgalių vaikų ir jų tėvų dvasią optimistine 
ateities vizija, kurią galima paversti realybe visiems ben-
drai dirbant neįgaliųjų labui.

Renginio sumanytoja dr. Ona Daugirdienė ir ateiti-
ninkės, tarp kurių yra nemažai visuomenės užmirštai-
siais besirūpinančių savanorių, dar kartą įrodė, kad ir 
vienas žmogus gali pakeisti pasaulį. O ką bekalbėti, kai 
tokių geranoriškų žmonių susirenka gražus būrys!

Pranešimo metu korporacijos „Giedra“ narės išdalijo 
susirinkusiesiems aukų vokelius. Sujaudinti pasakojimo 
apie „Vilties“ bendrijos narių kasdienybę ir lūkesčius, jie 
dosniai aukojo, kad Lietuvos neįgalieji galėtų mokytis, 
žaisti, pažinti pasaulį, draugauti, mylėti ir išreikšti save. 
Popietės metu surinktos lėšos – 3718 dolerių – jau pasie-
kė „Vilties“ bendriją. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems popietės dalyviams ir 
jos rengėjams už norą pažinti bei suprasti Lietuvos neį-
galiųjų gyvenimą, už dosnumą, siekiant, kad šis gyveni-
mas taptų lengvesnis ir turiningesnis. Kartą pasėta geru-
mo sėkla tikrai duos gausų derlių.

Žurnalo rengėjų informacija

7.  Lietuvių liaudies ratelis  
„Ty kiškelis“

„Ty kiškelis 
(kartojant eilutę 2 kartus eina 
rateliu susikibę rankomis)
Pas kopūstų darželį.
Škadu, škadu 
(kartojant eilutę 2 kartus 
pasisuka veidu į ratelį ir ploja 
rankomis).
Pas kopūstų darželį 
(laikydami rankas ant liemens 
sukas vietoje).

8.  Šokis „graži mūsų šeimynėlė“.
Mokytoja paragina vaikus pakviesti mamas 
į ratelį ir einamas ratelis kartu su jomis. 

„Graži mūsų šeimynėlė 
Šiandien susirinko.
Sėdi mūsų šeimininkė 
Už stalelio linksma.

Su rankelėm pliaukšt, pliaukš.
Su kojelėm taukšt, taukšt.
Labas rytas jums, jums.
Vakarėlis mums, mums.“

Po šio šokio skambant dainai 	
„Mamai“ vaikai 	
teikia dovanėles mamoms.

Lina Saunorienė 
Raseinių specialioji internatinė mokykla, 

specialioji pedagogė metodininkė

Eilėraštis neįgaliam giminaičiui
Egidijus Pušinskas šiuo metu mokosi Šilalėje, S. Dariaus 
ir S.Girėno vidurinėje mokyklos aštuntoje klasėje, jam 14 
metų. Labai mėgsta piešti, drožinėti. Lanko dailės mokyklą. 
Turi savo piešinių rinkinį. Štai eilėraštis skirtas Ansui, 
giminaičiui su negalia.

Ansas
Ansas nelaimingas vaikas,
Jautėsi lyg nereikalingas žaislas.
Bet viskas buvo kitaip.
Jį mylėjo visi savaip.

Nors jis buvo neįgalus,
Bet labai gabus,
Mėgo megzti ir skaityti,
Meilę ir šilumą visiems dalyti.

Nors tėvai jam prieštaravo,
Kad iš skaitymo nieko gero.
Gal protingas būsi,
Bet iš to sotus nebūsi.

Bet tėvai vėliau suprato,
Kad tik knygos gerą daro.
Ne tik pasaulį apkeliausi,
Bet ir daug žinių tu gausi.

5. Muzikinis žaidimas „gegutės šokis“. 
Į mokyklos kiemą atskrenda gegutė, 	
ir visi šoka.
„Kū–kū, kū–kū 
(susikibę poromis supa ištiestas rankas)
Duos gegutė taukų 
(ploja į priekį ištiestomis rankomis).
Patepsiu ratus 
(laikydami rankas ant liemens, 	
trepsi kojomis).
Važiuosiu metus 
(laikydami rankas ant liemens 	
sukasi vietoje).“
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s Kokie Mažeikių „Vilties“ erdvės užmojai?

Mažeikių VšĮ ,,Vilties 
erdvė“ Specialiosios 
dirbtuvės yra vienintelė 
įstaiga Telšių apskrityje, skirta 
proto negalią turintiems 
suaugusiesiems. Įstaigą 
lankantys neįgalieji užsiima 
ne vien darbine veikla, bet ir 
dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime. Praėjo jau pusė 
metų, kaip vykdomas 
projektas ,,Protinę negalią 
turinčių žmonių profesinės 
reabilitacijos ir integracijos į 
darbo rinką plėtra Mažeikių 
rajone“.

Praėjusių metų 
pabaiga buvo labai 
turininga Specialiųjų 
dirbtuvių lankytojams – 
jie mokėsi, dirbo ir 
pramogavo. Mažeikių 
rajono savivaldybės 
Socialinės paramos skyrius 
tradiciškai organizavo 
Tarptautinės žmonių su 

negalia dienos minėjimą. 
Šia proga Mažeikių 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
bažnyčioje buvo aukojamos 
Šv. mišios, Mažeikių 
rajono savivaldybės 
kultūros centre 
koncertavo vokalinė–
instrumentinė grupė 
,,Laikas“ bei Mažeikių 
rajono savivaldybės 
kultūros centro teatro 
grupė ,,Visavi“. Daugelis 
neįgaliųjų džiaugėsi 
galėdami susitikti, 
pasikalbėti, pasidžiaugti ar 
pasiguosti likimo broliui ar 
seseriai. 

Iki pat Šv. Kalėdų 
VšĮ ,,Vilties erdvė“ 
Specialiosios dirbtuvės 
priminė sklandžiai 
dirbandžią gamybos 
įmonę. Neįgalieji skubėjo 
daryti Mažeikių darbo 
biržos ir AB ,,Mažeikių 

nafta“ užsakytus kalėdinius 
atvirukus. Jų pavyzdžius 
užsakovai galėjo išsirinkti iš 
specialiai parengto albumo. 
Nemažai triūso įdėta 
darant AB ,,Mažeikių nafta“ 
užsakytas popierines dėžes 
šakočiams.

Įvairių darbelių, mielų 
suvenyrų, rankdarbių buvo 
galima įsigyti UAB ,,Lukoil 
Baltija“, AB ,,Mažeikių 
nafta“, lopšelyje–darželyje 
,,Saulutė“ ir Pavasario 
vidurinėje mokykloje 
organizuotose parodose. 
Tačiau šiose parodose buvo 
galima išvysti tik dalį darbų, 
kuriuos su meile daro 
neįgalieji.

Į Specialiosiose 
dirbtuvėse vykusi neįgaliųjų 
Kalėdinių darbų parodų 
uždarymą atvykę AB 
,,Mažeikių nafta“, UAB 
,,Lukoil Baltija“, Mažeikių 
rajono savivaldybės tarybos 
ir Socialinės paramos 
skyriaus atstovai džiaugėsi 
neįgaliųjų ir darbuotojų 
pasiektais rezultatais 
bei palinkėjo prasmingų 
artėjančių metų. Į parodų 
uždarymą pakviestas 
dainininkas Stasys 
Žebrauskas džiugino visus 
susirinkusius savo kūrybos 
dainomis. Svečių išsakyti 
palinkėjimai skatina ir toliau 
aktyviai bei kūrybingai 
dirbti.

Simona Ulskienė  
ir Rasa Tamašauskienė 
Socialinės darbuotojos
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o, kokia tu graži, žemaičių žeme!
Ketvirtadienis – balandžio 10 diena. Nors rytas ir žadėjo nelabai 
gražią dieną, nes purškė lietutis, bet mes – Telšių specialiosios 
mokyklos darbinio ugdymo lavinamųjų klasių mokiniai – ryžomės 
keliauti. Ir nenusivylėme. 

Mosėdis
Kelyje tarp Salantų ir Skuodo yra nedidelis miestelis Mosėdis. Čia, šalia Bartuvos užtvan-

kos stovinčiame sename vandens malūne, yra unikalių akmenų muziejaus ekspozicija. Akme-
nų „kraustymosi“ į Mosėdį pradžia sutapo su jauno gydytojo Vaclovo Into atvykimu vadovauti 
naujai ligoninei 1957 m. Muziejaus vidaus ekspozicija įsikūrusi daugiau nei prieš 200 metus sta-
tytame restauruotame vandens malūne. Vidaus ekspoziciją sudaro uolienų nuotrupos, palento-
loginiai radiniai, dovanos iš įvairių šalių, žmogaus organizme susidarę akmenys, rankinės gir-
nos, Lietuvos naudingosios iškasenos ir kt. Čia viena gausiausių Respublikoje smėlio pavyzdžių 
kolekcija, kurią surinko pats muziejaus direktorius Vaclovas Intas. 

Muziejaus lauko ekspozicija išdėstyta Bartuvos slėnio terasoje aštuonių hektarų plote. Ji nuo-
lat papildoma naujais eksponatais – akmenimis. Daugiau negu 90 proc. dabar randamų akme-
nų Lietuvos laukuose išbarstė iš Šiaurės kraštų atslinkę ledynai. Muziejaus lauko ekspozicijoje 
akmenys išdėstyti pagal kilmę.

Barstyčių akmuo
Barstyčių seniūnijoje, Puokės km., yra didžiausias Lietuvoje akmuo. Šis riedulys ledynų iš 

Skandinavijos buvo atneštas prieš 13–14 tūkstančių metų. Akmens ilgis – 13,4 m, aukštis – 3,6 
m, plotis – 7,5 m, svoris – apie 680 t. 1957 m. šį akmenį atrado melioratoriai. Nuo 1968 m. jis pa-
skelbtas geologiniu paminklu, o 1985 m. priskirtas respublikinės reikšmės paminklams.

Apie akmenį žinomas padavimas. Senovėje šioje vietoje buvusi pagonių šventovė, kurioje 
ugnį kursčiusi vaidilutė. Jos neištikimybės užrūstintas Perkūnas trenkęs į šventyklą su šventuo-
ju akmeniu ir užvertęs žemėmis. Bet akmuo buvęs didelis, tad jo nugara vis kyšojusi iš žemės.

Nenuostabu, kad prisižiūrėję tiek įdomybių, iš ekskursijos grįžome kupini įspūdžių ir ge-
ros nuotaikos.

O kas patiko mokiniams?

Solvita Brasaitė –  
3a darbinio ugdymo lavina-
moji klasė

Man patiko išvyka į akme-
nų muziejų. Aš ten mačiau 
visokiausių akmenų. Man ten 
patiko šulinys su pinigais, už-
tvanka. Vanduo tekėjo labai 
garsiai. Buvome ir bažnyčio-
je, apžiūrėjome 12 koplytėlių. 
Mes Mosėdyje matėme ir ne-
matytų augalų. 

Paskui važiavome prie 
Barstyčių akmens. Jis Žemai-
tijoje pats didžiausias. Prie jo 
nusifotografavome. Man pa-
tiko kelionė. Parvažiavau lai-
minga ir patenkinta.

Ieva Vaičikauskaitė –  
2 darbinio ugdymo lavina-
moji klasė

Labai daug matėme vi-
sokių akmenų – ir didelių, 
ir mažesnių. Labai gražiai 
tvarkoma aplinka, visi gėly-

nai išravėti. Labiausiai pati-
ko „Švedijos bankas“, į kurį 
buvo primesta daug monetų 
„laimei“. Mes irgi metėme. 
Dar patiko medžiai labai sa-
votiškai susipynę.

Buvome ir akmenų par-
ke. Matėme daug akmenų. 
Prie Bartuvos užtvankos ma-
tėme daug žydinčių gėlių. 
Aplankėme didžiausią Bars-
tyčių akmenį. Labai gražiai 
sutvarkyta aplinka, pasodin-
ti medelių, nutiesta takelių, 
kad žmonėms galėtų prieiti 
prie akmens. Buvome laimin-
gi, kad galėjome nusifotogra-
fuoti prie didžiausio akmens. 
Nuostabu. 

Ekskursija patiko, visi 
buvome laimingi. Sustojome 
prie miškelio aikštelėje ir pie-
tavome. Išvykose būna labai 
smagu, daug pamatėme, su-
žinojome. Norėtume dar ir 
dar keliauti. Nors Telšiuose 

lijo visą dieną, bet Skuodo ra-
jone buvo graži diena. Dėko-
jame mokytojoms, kad mus 
sudomino.

Asta Pluščiauskaitė –  
3a darbinio ugdymo lavina-
moji klasė

Man patiko ir ekskursija, 
ir didysis akmuo. Patiko ir 
bažnyčia bei šulinys su pini-
gais, taip pat ir kiti akmenys 
bei gėlės. Patiko ir įdomūs 
medžiai. Patiko ir užtvanka.

Kristina Sempukaitė – 
2 darbinio ugdymo lavina-
moji klasė

Patiko ekskursija į Mosė-
dį. Patiko visi akmenys, pati-
ko akmenų parkas. Akmenys 
kažkam yra skirti. Patiko eiti 
per upelį akmenų taku. Bu-
vo slidu, bet mes nė vienas 
nepargriuvome. Patiko ir žy-
dinčios gėlės.

Birutė Gedgaudienė 
Socialinė darbuotoja
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Dovanos  
iš širdies

Praėjusių metų gruodžio 
28 dieną Molėtų kultūros 
centro salėje jau penktus 
metus vyko labdaros akci-
ja–koncertas „Viltis“, skirtas 
bendrijos „Molėtų Viltis“ 
neįgaliesiems. Šį šventinį 
koncertą, kaip visada, rengė 
Molėtų kultūros centro gar-
so režisierius ir pop grupės 
„Epocha“ vadovas Dainius 
Šavelis. Jis pats yra šios ak-
cijos sumanytojas, pats ją 
kasmet ir vykdo, ieškodamas 
rėmėjų bankuose, organizaci-
jose, tarp verslininkų.

Už surinktas lėšas, su-
derinus su bendrijos taryba, 
perkamos dovanos neįga-
liems vaikams iki 18 metų. 
Anksčiau D. Šavelis kartu su 
socialinės paramos skyriaus 
vedėja išvežiodavo dovanas 
po namus. O praėjusių metų 
pabaigoje jos buvo įteiktos 
koncerto metu. Vykdyda-
mas šią kilnią akciją Dainius 
Šavelis džiugina vaikus ir jų 
tėvelius. Šildo toks didelis jo 
dėmesys likimo nuskriaus-
tiesiems. 

VšĮ „Savanorių centras“ 
Tarptautinės savanorių die-
nos proga garbingais sava-
norio ženkleliais apdovano-
ja labiausiai nusipelniusius 
Lietuvos savanorius, nevy-
riausybines organizacijas, 
bendruomenes. Norėdami 
išreikšti savo dėkingumą, tei-
kėme D. Šavelio kandidatūrą 
2007 m. savanorio nominaci-
jai (amžiaus grupėje nuo 30 
iki 60 m.). Mūsų džiaugsmui, 
Dainius pateko į Lietuvos 
nominantų trejetuką. Nors 
pirmos vietos nelaimėjo, bet 
buvo apdovanotas diplo-
mu už savanorišką veiklą, 
per Lietuvos televiziją apie 
jį buvo parodytas filmuotas 
siužetas. Mes koncerto metu 
irgi įteikėme jam įrėmintą 
bendrijos „Molėtų Viltis“ pa-
dėką. Bet didžiausia padėka, 
matyt, vis dėl to yra neįga-
liųjų džiaugsmas ir dėkin-
gumas.

Vida Gudeikienė
„Molėtų Vilties“ bendrijos 

pirmininkė 

Kaip mes 
kūrėme filmą 
apie mūsų 
Arnoldą

Praėjusių metų rugsėjo 
1 dieną prasidėjo projektas 
„Mokykla be uniformos“. 
Šio projekto tikslas – įtraukti 
mokinius ir kitus visuome-
nės narius į diskusiją apie 
šiandienos mokyklos gyve-
nimą.

Filmo idėjos konkurse 
aktyviai dalyvavo mokiniai 
iš visos Lietuvos. Gauta per 
150 pasiūlymų. Atstovai iš 
keturiolikos Lietuvos mo-
kyklų spalio pabaigoje buvo 
susirinkę į kūrybinę stovy-
klą Čekiškėse. Tarp tų ketu-
riolikos laimingųjų buvo ir 
Simno specialioji mokykla. 
Mūsų mokyklos mokiniai 
pasiūlė sukurti dokumentinį 
filmą apie buvusį ugdytinį, 
globotinį, našlaitį Arnoldą 
Puidoką.

Geriausių filmų idėjų 
autoriai, tarp jų ir Simno 

Penkerių metų sukaktis
Mano vardas Nijolė, esu neįgali nuo vaikystės, mane išrinko Sutrikusio intelekto žmonių glo-

bos bendrija „Biržų viltis“ tarybos nare. 
Praėjusių metų pabaigoje viltiečiai iškilmingai paminėjo Vaikų su raidos sutrikimais anks-

tyvosios reabilitacijos tarnybos penkerių metų sukaktį. Biržų ligoninėje ta proga buvo surengta 
atvirų durų diena tėvams, kuriems rūpi jų neįgalių vaikų sveikata ir ateitis. Šiuo metu ten dirba 
penkios specialistės. Į minėjimą atvyko daug svečių ir žmonių su vaikais. Masažuotoja Sigita pa-
pasakojo visiems, kas buvo nuveikta per mūsų organizacijos gyvavimo metus. Aš skaičiau kūri-
nėlį, o mūsų pirmininkė Daiva palinkėjo visiems gerų dienų, laimės ir pakvietė prie vaišių stalo. 
Mūsų laukė didelis tortas. Visi užpūtėme žvakeles ir mėgavomės bendravimu.

Nijolė Krisiukėnaitė
„Biržų vilties“ bendrijos tarybos narė

SM ugdytinis, būsimo filmo 
operatorius ir režisierius, 10 
klasės mokinys Jonas Jur-
konis su mokytoju Arūnu 
Narausku kūrybinėje stovyk-
loje dalyvavo intensyviose 
paskaitose bei renginiuose, 
įgijo daugiau žinių apie fil-
mo kūrimo procesą.

Su jaunaisiais kino 
meistrais stovykloje dirbo 
Lietuvos kino profesionalai: 
dokumentinio filmo „Prieš 
parskrendant į Žemę“, reži-
sierius ir projekto „Moky-
kla be uniformos“ globėjas 
Arūnas Matelis, šio projekto 
režisierė Giedrė Beinoriūtė, 
režisierius Ignas Miškinis.

Grįžę į mokyklą, J. Jur-
konis ir A. Narauskas iš 
karto ėmėsi intensyvaus 
darbo. Jie kūrė filmuką apie 
aktorių veteraną Arnoldą, 
kuris vaidina mokyklos te-
atro studijoje „Runa“ jau 14 
metų. „Norėjome parodyti 
atsidavimą ir meilę teatrui. 
Juk ne kiekvienas žmogaus 
pajėgtų kasdien sukarti 7 
km tam, kad galėtų vaidinti 
ir mokyti kitus,“ – apie savo 

idėją pasakojo Jonas. Sukur-
tas trumpametražis filmukas 
„Ir aš esu“ iškeliavo į Vilnių 
atrankai.

Iš 40 projektui pristaty-
tų darbų kino profesionalų 
komisija išrinko 10 geriausių, 
kuriuos projekto režisierė 
Giedrė Beinoriūtė sujungė į 
vieną didelį filmą, pasako-
jantį, kokį gyvenimą moky-
kloje mato vaikai. Šis filmas 
plačiajai visuomenei buvo 
pristatytas šių metų gegužę. 
Džiugu, kad tarp dešimties 
geriausiųjų – ir Simno speci-
aliosios mokyklos dešimtoko 
Jono Jurkonio filmas „Ir aš 
esu“. Visa mūsų mokyklos 
bendruomenė labai didžiuo-
jasi jaunuoju režisieriumi Jo-
nu ir jo mokytoju Arūnu. 

Elena Dainauskienė
Simno SM direktorė

V. Čižauskienės 
nuotraukose mokytojas 

Arūnas Narauskas,  
jaunasis kino režisierius 

Jonas Jurkonis ir jų filmo 
herojus Arnoldas
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Taip vadinosi projektas, skirtas 
tarptautinei neįgaliųjų dienai paminė-
ti, kuriame dalyvavo Šiaulių rajono 
Kuršėnų Pavenčių vidurinės moky-
klos lavinamųjų klasių mokiniai ir 
Kuršėnų lopšelio darželio „Eglutė“ 
specialiųjų grupių auklėtiniai. 

Menas – nuostabi bendravimo 
kalba. Jau treji metai prieš šv. Ka-
lėdas Kuršėnų parapijos šv. Jono 
krikštytojo bažnyčioje rengiama ne-
įgalių vaikų piešinių paroda. Pernai 
vaikai irgi aktyviai kūrė, nes meni-
nės veiklos metu jiems buvo suda-
rytos galimybės atsiverti, suvokti 
aplinką, spontaniškai perteikti jos 
formas ir spalvas. Šiuokart mūsų 
ugdytinių, iš kurių dauguma turi 
sunkią kompleksinę negalią, dar-
beliuose atsispindėjo jų svajonės – 
šviesios ir nuoširdžios. 

Negalintieji vaikščioti svajoja: 
ateis laikas, kai jie pakils iš vežimė-
lio, nubėgs į pievą ir, priskynę dide-
lę puokštę gėlių, įteiks mamai. Jiems 

maga pabraidyti po sniegą, pasitaš-
kyti po balas, pačeženti nukritusius 
medžių lapus. Sunkiai valdantieji 
rankas svajoja pakelti nuo tako ro-
pojančią sraigę, kad kas eidamas 
netyčia nesutraiškytų. Dar vaikams 
rūpi skraidyti kaip paukščiams, 
sužinoti, kas gyvena už debesies, 
savarankiškai nueiti į parduotu-
vę ir nusipirkti patinkantį daiktą...

„Neįgalūs vaikai – mūsų visuo-
menės dalis. Mes, suaugusieji, visi 
parapijiečiai, privalome jais rūpin-
tis, padėti jų tėveliams, – sakė per 
parodos atidarymą klebonas E. zei-
dotas. – Dievulis pažymėjo šiuos 
vaikučius ypatingu ženklu, bet įdėjo 
į kiekvieno krūtinę po nepaprastai 
gerą širdį, kurioje telpa šitiek meilės, 
džiugesio ir šilumos. Jų pasaulis la-
bai gražus, trapus ir tyras, tad puo-
selėkime jį kaip galėdami.“

Jau devinti metai šio rašinio 
pradžioje minėtos ugdymo įstai-
gos puikiai bendradarbiauja, reng-

damos bendrus seminarus ir kon-
ferencijas, parodas ir koncertus... 
O piešinių parodos atidarymą 
vainikavo „Eglutės“ vaikų lopše-
lio darželio auklėtinių koncertas 
(muzikos vadovė Vida Butkienė ir 
pedagogės Virginija Buišienė bei 
Genutė Račkauskienė). Nuoširdus 
ačiū ir Pavenčių vidurinės moky-
klos direktorei Janinai Banienei bei 
direktorės pavaduotojai specialia-
jam ugdymui Liudai Miknienei už 
geranoriškumą ir finansinę paramą 
(parodos dalyviai buvo apdovano-
ti saldžiomis dovanomis). Be to, dė-
kojame „Eglutės“ lopšelio darželio 
pedagogėms Viktorijai Jarašienei ir 
Meilutei Bagdonienei, taip pat peda-
gogių padėjėjoms bei visiems ge-
ros valios žmonėms, prisidėjusiems 
prie šio projekto įgyvendinimo.

Erika Dilinskienė
Specialioji pedagogė metodininkė

„Aš svajoju apie...“



„Man patinka fotografuoti 
bažnyčias, įvairius namus, 
Užupio angelą, skulptūras, 
antis,“ – sako Eglė, viena 
iš Vilniaus „Lietuvos aido“ 
galerijoje veikusios Bernardinų 
neįgaliųjų bendruomenės 
fotoparodos „Cheeeese“ 
nuotraukų autorių.	
O kitam parodos dalyviui 
Kazimierui Styčinskiui, 
gyvenančiam gyvenimo 
namuose „Pašilaičiai“, maga 
įamžinti nuotraukose ir nuolat 
besikeičiantį dangų, ir švytinčią 
saulę, ir kažkur vis skubančius 
žmones. Vaikinas prisipažino, 
kad svajoja tapti foto žurnalistu. 
Kas žino, gal šiai jo svajonei ir 
lemta išsipildyti...

Minėta paroda – tai 
buvusių Europos savanorių 
tarnybos iniciatyvinio projekto 
„Cheeeese!!!!!“ baigiamasis 
renginys. Pasak idėjos autorės 
Sigitos Valaikaitės, nuotraukų 
autoriai – jaunų žmonių grupė, 
kurią sudarė keturi proto negalią 
turintys žmonės bei keturi 
su jais dirbantys savanoriai. 
Jie fotografavo aplinką, jiems 
svarbius objektus. Mokėsi dirbti 
kūrybinėje grupėje, kurioje 
kiekvienas priimamas toks, koks 
jis yra.

„Dirbdama su proto negalią 
turinčiais žmonėmis, pamačiau 
jų norą fotografuoti draugus, 
kaimynus, tai, kas juos supa. 
Taip pat jiems buvo svarbu 
parodyti padarytas nuotraukas 
žmonėms, kurie juos pažįsta, 
pasidalyti džiaugsmu ar 
smagiai su kitais pasijuokti, – 
pasakoja S. Valaikaitė. –
Tačiau dažnai nuotraukos 
neturėdavo pakankamai 
ryškumo ar, pavyzdžiui, būdavo 
nufotografuota tik pusė žmogaus 
veido. Kai kurie jaunuoliai labai 
jaudindavosi, jeigu nuotraukos 

Fotoparoda .. .  ir  Kazimiero pasaulis

Cheeeese

Nuotraukose: Kaziemiras, jo brolis, draugai ir foto darbai.


