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Kaip 
anekdotų 
karalius 
su Seneliu 
Šalčiu 
žuvį gaudė

Jau aštuntus metus Lietuvos me-
džiotojų ir žvejų draugijos Telšių sky-
rius bei anekdotų karalius Raimondas 
Šilanskas organizuoja tarprajoninį tra-
dicinį renginį neįgaliesiems „Žvejy-
ba“. Draugijos vadovai Andrius Binza, 
Egidijus Gornikas, Stanislovas Kareč-
ka, Regimantas Gecas ir Adolfas An-
drijauskas negailėdami savo privataus 
laiko ir sveikatos kaskart suteikia neiš-
dildomų įspūdžių Telšių rajono vaikų 
su negale centro neįgaliesiems ir sve-
čiams iš analogiškų Jurbarko bei Ma-
žeikių įstaigų.

Šiemet renginys vyko puikioje 
UAB „Žemaitijos žuvis“ poilsiavietė-
je, kurioje neįgaliesiems buvo suda-
rytos puikios sąlygos žvejoti, pramo-
gauti ir būti gamtoje. Vieni žvejojo, 
kiti žaidė įvairius žaidimus, iš kurių 
populiariausias, be abejo, buvo R. Ši-
lansko dovana–žaidimas „Petankė“. 
Didžiulę visų nuostabą sukėlė ir Sene-
lis Šaltis (aktorius Albinas Bytautas), 
atėjęs susipažinti su vasara ir susiras-
ti dovanų, kurias žiemą, ledui įlūžus, 
eidamas pas vaikučius buvo pametęs 
tvenkinyje. Jam į pagalbą atskubėjo 
Telšių apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos automobilis su si-
renomis ir mirksinčiais švyturėliais. 
Narsūs vyrai Darius Čegis ir Renatas 
Dichavičius papasakojo šventės daly-
viams apie narų darbą, padėjo Sene-
liui Šalčiui surasti tvenkinyje pasken-
dusias dovanas, kurios buvo išdalytos 
visiems šventės dalyviams.

Į šventę taip pat aktyviai įsiliejo 
baikeriai Albinas Monstavičius ir jo 
draugai, suteikdami galimybę neįga-
liesiems pasivažinėti tikrais keturra-
čiais bei pasmaguriauti saldainiais. 

Šventės dalyviams pramogaujant 
centro darbuotojai ant laužo virė žu-
vienę, čirškino dešreles ir šašlykus. 
Prisivaišinę visi išsiskirstė išsiveždami 
džiugius įspūdžius ir viltį vėl susitikti 
kitais metais. 

„Telšių Vilties“ bendrijos informacija



Gavęs finansinę Europos Komisijos pa-
ramą pagal programą „Jaunimas“, Panevė-
žio Jaunuolių dienos centras (JDC) kartu 
su miesto specialiąja mokykla vėl sukvietė 
į Panevėžį proto negalią turinčius jaunuo-
lius iš keturių Europos Sąjungos šalių. Šiais 
metais panevėžiečių sukurta programa va-
dinasi „Veiklus jaunimas“. 

Dvi dienas vykusiame festivalyje savo 
pasirodymus miesto bendruomenei ir savo 
likimo draugams parodė 15 teatro trupių iš 
Graikijos, Latvijos, Slovėnijos, Vengrijos ir 
Lietuvos. Graži šventė, kurios tema – mo-
dernus menas – Bendruomenių rūmuose 

Teatro festivalis „Širdys vilčiai plaka“

prasidėjo užburiančiu bendru projekto da-
lyvių kūrinio pristatymu „Šuolis į moder-
nų sceninį meną“. 

Pirmąjį pasirodymą – spektaklį H. K. 
Anderseno motyvais „Bjaurusis ančiukas“, 
buvo patikėta pristatyti Panevėžio specia-
liosios mokyklos teatro trupei. JDC teatro 
trupė „Svajokliai“ spektaklyje „Ajerų kva-
pas“ gvildeno amžiną jaunimo ir vyresnio-
sios kartos santykio klausimą, Slovėnijos 
aktoriai teigė, kad jiems patinka modernus 
menas, svečiai iš Vengrijos pasirodyme 
„Meno vakarėlis“ aiškino, kaip jie supran-
ta meno gimimą ir jo raidą nuo pasaulio 
sukūrimo iki XX amžiaus. Vėliau festivalio 
dalyviai persikėlė į teatrą „Menas“. Jo sce-
noje savo kūrybą demonstravo svečiai iš 
Latvijos, suvaidinę „Tris paršiukus“, Šiau-
lių dienos centro „Goda“ menininkų trupė, 
parodžiusi spektaklį „Seniai buvau“. Kuč
galio specialiojo ugdymo centro aktoriai 
žiūrovų teismui pateikė vaidinimą „Vilko 
žemė“, o Lavėnų pensiono aktoriai – spek-
taklį „Baltoji varnelė“. 

Antrąją festivalio dieną „Mene“ bu-
vo suvaidinti dar septyni spektakliai. Sce-
noje pasirodė svečiai iš Graikijos, prista-
tę vaidinimą „Įsimylėję modernų teatrą“. 

Telšių specialiosios mokyklos ir vo-
kiečių draugystė trunka jau keletą metų. 
Bendradarbiavimu siekiama, jog vaikai 
pamatytų skirtumus. Grįžus jiems lieka 
gražūs prisiminimai: tvarka, švara mieste-
liuose ir mokykloje, moksleivių ir mokyto-
jų tarpusavio santykiai. „Lietuvos vėliava 
ir Vokietijos vėliava turi panašumų: Lietu-
vos vėliavoje yra raudona spalva ir kitos 
2 spalvos, Vokietijos vėliavoje yra taip pat 
raudona spalva ir kitos 2 spalvos“ – tokiais 
žodiais po atlikto Vokietijos himno prabi-
lo vokiečių mokyklos moksleiviai, sveikin-
dami mus. Mūsų mokyklos moksleiviai ir 
darbuotojai atliko Lietuvos himną ir pa-
dainavo 3 dainas.

Per penkias viešnagės dienas moks-
leiviai susitiko su vokiečių bendruomene, 
apsikeitė dovanėlėmis, lankėsi partnerinė-
se klasėse. Daug laiko praleido žaisdami, 
dainuodami, šokdami, darydami įvairius 
rankdarbius. Be to, lankėsi zoologijos ir 
atrakcijonų parke. Buvo nuvykę į plasma-
sių gamyklą, kurioje daromi gėlėms vaz-
nėliai, loveliai ir kt. Taip pat didelį įspū-
dį padarė lenktyninės mašinos, kuriose 
mielai pasėdėjo, išklausė pasakojimų apie 
lenktynes.

Moksleiviai labiausiai liko patenkin-
ti vokiečių sumanyta rungtimi – kroso 
bėgimu apie mokyklos teritoriją, kurios 
ilgis 2 km. Bėgime dalyvavo 260 mokyk
los moksleivių ir 13 mūsų moksleivių. Už 
kiekvieną nubėgtą ratą buvo skiriama nuo 
20 euro centų iki 10 eurų. Telšių specialio-
sios mokyklos moksleiviai uždirbo apie 
500 eurų. Šie pinigai bus skirti mokyklų 
bendradarbiavimui tęsti. 

Kelionėje patirtais įspūdžiais dalijosi 
mokiniai. 

Lina: „Vokietijoje niekur nemačiau 
šiukšlių, visi čia mandagūs, kultūringi. 
Norėčiau, kad ir pas mus taip būtų.“ 

Remigijus: „Man labiausiai patiko 
krosas. Aš apibėgau 6 ratus, t. y. 12 kilo-

metrų, ir manau, kad tikrai sulauksime 
darugų iš Vokietijos. Labiausiai norėčiau, 
kad atvažiuotų Karolina, su kuria susi-
draugavau“. 

Mindaugas ir Ernestas: „Labiausiai 
patiko pramogos ir vaikų nuoširdumas. 
Susiradome draugų, padėjome neįgalie-
siems su vežimėliais įvairiose rungtyse. Jie 
džiaugėsi mūsų draugija: kai reikėjo išva-
žiuoti, buvo graudu“. 

Nuo 1996-ųjų Panevėžyje vyksta neįgaliųjų teatrų festivalis 
„Širdys vilčiai plaka“. Scenoje patirtas džiaugsmas neįgaliųjų 
širdyse išlieka labai ilgai, skatindamas juos dar labiau 
stengtis kuriant savo pasirinktą vaidmenį. Teatras padeda 
neįgaliam žmogui susitaikyti su savo negalia, vaizdžiai 
tariant, išlaisvinti save iš negalios gniaužtų. Teatre tu gali ir 
kristi, ir... skristi. 

Ukmergės specialiosios mokyklos aktoriai 
paaiškino, koks jų „Didžiausias noras“, 
kretingiškiai „Ieškotojai“ iš dienos veiklos 
centro pasakojo, kokie jų „Prisiminimai 
sapne“, pasvaliečiai priminė, ką veikia „Vil-
kas ir ožiukai“, Akmenės rajono Dabikinės 
specialiosios mokyklos trupė „Mes artistai“ 
suvaidino spektaklį „Zuikio paveikslėliai“, 
Vilniaus dienos centras „Šviesa“ pristatė 
vaidinimą „Trys medžiai“, o kėdainiškiai – 
„Mergaitė ir snieguolės“. Per dvi festivalio 
dienas buvo parodyta 16 mini spektaklių, 
vyko seminarai trupių vadovams.

„Teatras mums padeda išgyventi tuos 
jausmus, kurių kasdienybėje vengiame, bijo-
me, stengiamės neliesti. Todėl daugelį dalykų 
slepiame pačioje sielos gilumoje. Bet kai šiuos 
dalykus perkeliame į savo vaizduotę, fantazijos 
pasaulį, pasijuntame daug saugesni...<> Sceno-
je patirtas džiaugsmas neįgaliųjų širdyse išlieka 
labai ilgai, skatindamas juos dar labiau stengtis 
kuriant savo pasirinktą vaidmenį. Kiekvienas 
naujas darbas kūrybiniame procese reikalau-
ja naujų įgūdžių. Taip atsiranda naujų žinių, 
naujos patirties, o drauge ir naujo džiaugsmo, 
kad bendras darbas pavyko, kad jį įvertino žiū-
rovai: bendradarbiai, draugai, tėvai, na, o festi-
valių metu – paties įvairiausio amžiaus žmonės 
iš Lietuvos ir svečių šalelių. Šilti aplodismen-
tai – didžiausia padėka neįgaliems aktoriams už 
jų nuoširdų darbą“ („Proto negalios ir tikrojo 
meno sandūra“, Viltis, 2007).

Jaunuolių dienos centro informacija

Viešnagė 
Vokietijoje
Trylika Telšių specialiosios 
mokyklos moksleivių ir šeši 
darbuotojai paskutiniąsias 
pavasario dienas leido 
Vokietijos Kardinal-von-
Galen-Haus mokykloje 
Dinklago mieste. Tai trečioji 
telšiškių viešnagė. Vokiečiai 
Telšiuose lankėsi taip pat 
tris kartus.

Mindaugas T.: „Man labiausiai patiko lenk-
tyninės mašinos ir baulingo žaidimas. Nors 
žaidžiau pirmą kartą, bet sekėsi visai neblogai. 
Kartais numušdavau ir visus 10“. 

 Aistė: „Man tai labiausiai patiko plaukti 
laivu, nors iki prieplaukos reikėjo nueiti net 
6 km., bet kelias neišvargino, nes vakar jau bu-
vo gera treniruotė – krosas“.

2009 metais laukiame atsakomojo vokiečių 
vizito. Iki susitikimo, draugai!

D ė k o j a m e 

Ingridai Šulcienei 
už pastovią ir nesavanaudišką pagalbą 

tvarkant „Vilties“ bendrijos tinklapį 

www.viltis.lt
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Karališkoji Nyderlandų ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada
Švedijos ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų 
ir Centrinei Europai

Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto vaikų ugdymo  
centras „Viltis“
VUVL filialas Vaiko raidos centras

Inclusion Europe
Open Society Institute
Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE

AB „Hansa bankas“
Vilniaus Rotary klubas

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
A.P.P.L.E. 
(Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui)
Angelės ir Ross Bailey šeima

Geros valios žmonės ir savanoriai

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė
Redakcinė kolegija:
E. Žukaitienė, V. Stacevičius, B. Markulis

Adresas
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius
Tel. (8~5) 261 52 23, faks. (8~5) 261 08 20
El. paštas janinabut@viltis.lt
viltis@viltis.lt
Interneto puslapis www.viltis.lt

Žurnalas „Viltis“ pasirodo 4 kartus per metus.
Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Leidėjas
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių  
globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė
UAB „Progretus“. Tiražas 4000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų 
autoriai išsako savo nuomonę.
Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi 
ir negrąžinami. 

Turinys
2-3 psl. Rotariečių aukcione parduoti 25 vaikų su negalia 

piešiniai

4-5 psl. Alytaus profesinio rengimo centras neįgaliesiems

6-8 psl. Atstovavimas sau 

9 psl. Keletas pastebėjimų dėl 2009 metų programos 
finansavimo 
Dėmesio! Ir vėl šventė „Tau, Vilniau!“

10 psl. Problemų sprendimas Šilutėje

11-12 psl. Didelio kelio pradžia. Pirmieji žingsniai

13-15 psl. Praktinių gyvenimo įgūdžių formavimas pagal 
Montessori metodikos principus (III)

15-16 psl. Gyvenimas sergant genetine liga

16-17 psl. Kaip išmokti dainelę

18-19 psl. Panevėžio vaikų abilitacinio ugdymo centras

20-21 psl. Simboliai 
Į delfinariumą!

22-23 psl. Projektas „L.E.G.S. – Visi kartu, pirmyn!“  

24 psl. Išvyka į „Šokolado sostinę“ Trakuose

25-27 psl. Viltingos akimirkos 
Neįgalieji aktoriai vertė širdis plakti stipriau

28-29 psl. Pabūti su savais ir tarp savų

29-30 psl. Plazdėk, skambėk, muzikine bure!

30-31 psl. „Pienės pūkas 5“

32 psl. Sutrikusio intelekto žmogaus akistata su 
visuomene.  
REZOLIUCIJA

Viršelyje – Vilniaus „Perkūno“ Rotary klubo labdaringo aukciono akimirkos.

Skaitykite 2-3 psl.
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Didelė finansinė 
paspirtis

Vilniaus specialiojo darželio 
„Dobilėlis“ auklėtinių piešiniai jau 
trečius metus dalyvauja Vilniaus 
„Perkūno“ Rotary klubo vaikų su 
negalia piešinių labdaros aukcio-
ne. Pirmasis panašus renginys vyko 
dar 2004 m. gegužę „Litexpo“ paro-
dų rūmuose. Kadangi šis aukcionas 
susilaukė nemažo verslininkų susi-
domėjimo, kilo mintis suteikti jam 
tęstinumą. 

Pasak Vilniaus specialiojo dar-
želio „Dobilėlis“ direktorės, mi-
nėtas renginys – puiki galimybė 
pademonstruoti kompleksinę ne-
galią turinčių vaikų gebėjimus, pa-
rodyti visuomenei, kokie talentingi 
gali būti neįgalūs vaikai ir kaip jie 
sugeba įkūnyti piešiniuose savo sva-
jones, lūkesčius, nuotaikas... Be to, ši 
akcija suteikia daug pasididžiavimo 
neįgaliųjų dailininkų tėvams.

2006 m. aukcione buvo parduo-
ti keturių vaikų, lankančių specia-
lųjį darželį „Dobilėlis“, piešiniai už 
4080 Lt. 2007 ir 2008 m. – po vieną 
darželio auklėtinio Roberto Venskel 
piešinį atitinkamai už 400 ir 850 Lt. 
Pagal aukciono labdaros taisykles, 
pusė pardavimo sumos atitenka tė-
vams, kita pusė – ugdymo įstaigai. 
Tad tai dar ir didelė finansinė pas-
pirtis ir vieniems, ir kitiems.

Vilniaus specialiojo darželio 
„Dobilėlis“ informacija

Ugdymo įstaigos, kurių lankytojų darbeliai 
buvo atrinkti aukcionui

•	 Vilniaus specialusis lopšelis–darželis „Žibutė“;
•	 Vilniaus specialusis lopšelis–darželis „Žolynėlis“;
•	 Vilniaus specialusis darželis „Dobilėlis“;
•	 Vilniaus specialusis lopšelis–darželis „Čiauškutis“;
•	 Vilniaus specialusis lopšelis–darželis „Spindulėlis“;
•	 Vilniaus „Šilo“ specialioji mokykla;
•	 Vilniaus „Atgajos“ specialioji mokykla;
•	 Vilniaus Šeimos paramos centras;
•	 Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla;
•	 Vilniaus „Rasos“ specialioji mokykla;
•	 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras;
•	 VšĮ „Vilties akimirka“;
•	 Vilniaus „Versmės“ vidurinė mokykla;
•	 Vilniaus miesto vaikų pensionas;
•	 Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdymo centras „Viltis“.

Projekto partneriai 
•	 Viešieji ryšiai – UAB „Lukrecija“;
•	 Piešinių rėminimas – „Art House Sesutės“;
•	 Piešinių atranka – Tadas Gutauskas „TaDas“;
•	 Piešinių transportavimas – UAB „Skubios siuntos“
  (įgaliotasis UPS atstovas Lietuvoje)

Siekdamas paskatinti jaunus žmones su negalia kurti, 
supažindinti visuomenę su neįgalių žmonių darbais ir jų 
plačiomis galimybėmis, Vilniaus „Perkūno“ Rotary klubas 
jau trečius metus iš eilės surengė labdaringą vaikų su negalia 
piešinių aukcioną. Šiemet aukcione dalyvavo daugiau nei 15 
Vilniaus miesto  įstaigų, kuriose ugdomi scpecialių poreikių 
vaikai. Dailininkas Tadas Gutauskas atrinko 25 piešinius, 
kurie buvo pristatyti aukciono metu. Renginio vedėjas Saulius 
Pilinkus džiaugėsi, kad kaip ir pernai, visi piešiniai buvo 
sėkmingai parduoti. Iš viso surinkta daugiau nei 30 000 litų 
ir dviratis! Tai dvigubai daugiau nei pernai. Dviratis, kaip 
specialus prizas, atiteko Arūnui Zabarauskui iš „Atgajos“ 
specialiosios mokyklos. Visos už darbus surinktos lėšos 
lygiomis dalimis skirtos neįgalių vaikų ugdymo įstaigoms ir 
patiems autoriams. Rotary „Perkūno“ klubo narys, aukciono 
globėjas Gintaras Steponavičius džiaugiasi, kad aukcionas 
jau tampa gražia tradicija – daugėja ne tik dalyvaujančių 
įstaigų skaičius, bet gausėja ir pirkėjų būrys. „Smagu, kad 
tokiu renginiu galime prisidėti prie negalią turinčių vaikų 
kūrybiškumo įvertinimo. Lėšos, skiriamos aukciono dalyvių 
ugdymo įstaigoms taip pat yra puiki paspirtis įgyvendinti 
metodines programas, lavinti neįgaliųjų meninius įgūdžius“,– 
sako G. Steponavičius. 

Vilniaus „Perkūno“ Rotary klubo informacija

Rotariečių aukcione parduoti  
25 vaikų su negalia piešiniai
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Džiugiai nustebinta!
Tokiame aukcione man teko da-

lyvauti pirmą kartą. Likau džiugiai 
nustebinta! Nesitikėjau, kad šiais 
laikais verslininkai gali būti taip ge-
ranoriškai nusiteikę ir tokie dosnūs. 
Juk kai kurie piešiniai buvo nupirkti 
už tokią pinigų sumą, kuri prilygs-
ta eilinio Lietuvos gyventojo viduti-
niam mėnesio atlyginimui.

Smagu, kad rengiami aukcionai, 
skatinantys neįgaliųjų kūrybišku-
mą, kad jų piešiniai tvinsta jausmais, 
kuriuos aplinkiniai moka skatin-
ti ir įvertinti. Koks džiaugsmas ne-
įgaliam vaikui ar jaunuoliui, kad jo 
darbas buvo pastebėtas! O ką jau be-
kalbėti apie jam piešti padedančius 
žmones...

Neįgaliųjų darbų 
aukcionas

Š. m . balandžio 21 d. Vilniaus 
„Perkūno‘‘ Rotary klubas aukciono 
iniciatorius – LR Seimo narys Gin-
taras Steponavičius. Pagal aukciono 
nuostatus, pusė gautų lėšų atitenka 
darbų autoriams, kita dalis – ugdy-
mo įstaigai.

Aukcione dalyvavo Lietuvos Ro-
tary klubų, Rotaraet‘o nariai, farma-
cijos ir kitų su medicina susijusių 
firmų atstovai, asocijuotos verslo 
struktūros.

Aukcione už 3500 Lt sėkmingai 
parduoti Vilniaus „Versmės“ vidu-
rinės mokyklos lavinamosios kla-
sė mokinio Jono Kuokščio darbas 
„Žilvinas. Gydomosios kūno kul-
tūros mokytojas“ bei Joanos Ne-
drušlianskajos „Mama“. Juos įsigijo 
Gediminas Tursa, CISC „E.L.L. Ne-
kilnojamas turtas“ generalinis di-
rektorius bei Kęstutis Kristinaitis, 
UAB korporacijos „Matininkai“ 
prezidentas.

Seimo narys G. Steponavičius, 
atvykęs į „Versmės“ vidurinę mo-
kyklą, asmeniškai įteikė kūrybiniu 
talentu pelnytus pinigus Jonui ir Jo-
anai, palinkėjo jiems sėkmės ir kū-
rybinės energijos. Moksleiviai ir jų 
tėveliai labai džiaugėsi tokiu pieši-
nių įvertinimu. 

„Neturi praeiti nė dienos, kurios 
metu jūs nebūtumėte buvę broliu ar 
seserimi kitam žmogui,“ – teigia Erns-
tas Thrasoltas. Būtent taip Rotary klu-
bų nariai kreipiasi vienas į kitą. 

Smagu, kad žmonės, kuriems 
nusišypsojo Fortūna, kasmet neuž-
miršta pačių silpniausiųjų. Juk ir 
giesmėje giedama: „Ką padarėt vie-
nam iš mažiausiųjų brolių, tą pada-
rėte man...“

Rita Vaitiekūnienė
Lavinamosios klasės mokytoja 

Mintys po aukciono
Šiemet mūsų Jonui paskuti-

nį žiemos mėnesį suėjo 18 metų. 
Ir taip susiklostė aplinkybės, kad 
vaikinukas gavo pirmąjį savo dar-
bo materialinį įvertinimą – pateko 
į piešinių aukciono baigiamąjį eta-
pą. Mums, Jono tėvams, tai sukėlė 
gerų minčių ir emocijų, kuriomis 
norėtume pasidalyti su žurnalo 
skaitytojais.

Esame „Vilties“ bendrijos na-
riai daugiau nei penkiolika metų. 
Stebėjome ir matėme, kiek buvo 
įdėta pastangų, energijos plėto-
jant jos veiklą, kaip augo jos narių 
skaičius, kaip bendromis pastan-
gomis buvo ieškoma naujų veiklos 
formų, skatinama tėvų ir kitų šei-
mos narių iniciatyva, ugdant sa-
vo vaikus. Tai didžiulis bendrijos 
steigėjų: D. Migaliovos, D. Pūro, 
J. Butkuvienės, L. Mikulėnaitės, 
A. Vilūnienės, B. Šapolienės ir dar 
daugelio kitų nepaminėtų žmonių 
veiklos rezultatas.

Ieškodama naujų ir veiksmin-
gų darbo formų daug nuveikė visa 
„Vilties“ bendrijos taryba. Neat-
sitiktinai prieš trejus metus buvo 
sudaryta bendradarbiavimo sutar-
tis su Vilniaus Rotary klubu „Per-
kūnas“. Taip gimė vaikų piešinių 
konkursas–aukcionas. Tai tik vie-
na šio klubo bendradarbiavimo us 
„Vilties“ bendrija sričių. Gerai, kad 
mūsų krašte atsiranda vis daugiau 
finansiškai pajėgių žmonių. O „Vil-
ties“ bendrijos rūpestis ir yra juos 
rasti, ugdyti visuomenę pakantu-
mo ir supratimo „kitokiems“ žmo-
nėms dvasia.

Smagu buvo stebėti ir „Vers-
mės“ mokyklos bendruomenės re-
akciją į savo auklėtinių pasiekimus 
(į baigiamąjį aukciono etapą pate-
ko ir Jono bendramokslė Joana). 
Taip geros valios žmonių sureng-
tas ir plačiai nereklamuotas rengi-
nys dar kartą įrodė, kad gyvenimas 
ir mums, „kitokiems“, gali būti 
prasmingas, nes užmezgę atvirus 
ryšius su kitais žmonėmis, mes jau-
simės gerai.

Su geriausiais linkėjimais vi-
siems „Vilties“ bendrijos nariams ir 
jų rėmėjams.

Jono tėtis Arūnas Kuokštis

VšĮ „Vilties akimirka“ dienos už-
imtumo centro lankytoja Kamilė, 
kurios piešinys irgi pateko į aukcio-
no finalą ir buvo sėkmingai parduo-
tas, yra labai linksma ir draugiška 
mergina. Ji nuolat šypsosi. Geras jos 
būdas atsispindi ir piešiniuose, ku-
rie visada labai spalvingi. Kamilė 
paprastai renkasi šviesas ryškias šil-
tas spalvas. Kiekvieną sykį jos pie-
šiniai būna vis kitokie, tačiau labai 
įdomūs. Piešimas merginai teikia 
džiaugsmo, padeda susikaupti.

Sėkmė aukcione sukėlė Kami-
lei daug teigiamų emocijų, nuošir-
daus džiaugsmo, pasididžiavimo 
savimi. Tai dar labiau sustiprino jos 
norą piešti įvairiomis technikomis. 
Tikėkimės, kad ir kirtais metais jos 
darbai turės pasisekimą. Ypač jeigu 
„geri dėdės“ vėl surengs aukcioną...

Vanda Girutytė
VšĮ „Vilties akimirka“  

socialinė darbuotoja 
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Alytaus profesinio rengimo 
centras neįgaliesiems
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Alytaus profesinio rengimo centre jau keletą metų yra 
sudarytos sąlygos įgyti profesiją žmonėms, turintiems 
fizinę bei psichinę negales. Prieš keletą metų iš Europos 
projektinių lėšų buvo finansuotas centro patalpų pritaikymas 
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams: rekonstruotas 
vienas iš pastatų, įrengiant praktinio bei teorinio mokymo 
kabinetus, laboratorijas, dirbtuves, liftus, sanitarines 
patalpas. Be to, neįgaliesiems bus pritaikytas įėjimas į 
bendrabutį, kuriame įrengtos praktinio mokymo patalpos, 
įėjimas į pagrindinio korpuso pirmąjį aukštą, kuriame yra 
biblioteka, skaitykla, informacinis centras, aktų ir sporto 
salės. Neįgaliųjų savarankiškam judėjimui pritaikyta 
aplinka tarp pastatų (šaligatviai, aikštelės). Įstaiga įsigijo 
dvi neįgaliųjų vežiojimui pritaikytas transporto priemones 
(mikroautobusus). 

Centre mokiniai, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių, pagal savo ga-
limybes gali pasirinkti vieną iš daugelio popamokinės veiklos būrelių, pa-
vyzdžiui: anglų kalbos, muzikos (pianinas), floristikos.

1. Dainavimo studija.
2. Vokalinis ansamblis.
3. Šiuolaikinių šokių grupė.
4. Tautinių šokių grupė.
5. Suvenyrinių siuvinių gamyba.
6. Komunikacinių gebėjimų ugdymas.
7. Renginių garsintojai.
8. Bendras fizinis pasirengimas.
9. Krepšinis.

Papildomo ugdymo programos:
10. Sportas – grožiui.
11. Floristai.
12. Jaunieji verslininkai.
13. Miniatiūrų teatras.
14. Gitaristai.
15. Žurnalistai.
16. Kirpimo menas.
17. Anglų kalba.

Auklėtojai ir specialieji peda-
gogai rengia specialiųjų poreikių 
mokiniams įvairias pažintines mo-
komąsias ekskursijas. Šį pavasarį 
virėjų konditerių / baldžių grupės 
aplankė Druskininkuose Girios ai-
dą, Grūto parką, M. K. Čiurlionio 
memorialinį muziejų. Dar Kernavės 
piliakalnius. O praėjusį rudenį buvo 
išvykę į socialinį informacinį kultū-
rinį renginį „Būkime kartu“ Siemens 
arenoje, Vilniuje.

Pagrindiniai ekskursijų tikslai: 
ugdyti bei tobulinti mokinių ko-
munikacinius ir bendradarbiavimo 
įgūdžius, skatinti domėtis Lietuvos 

istorija, mokyti vertinti bei branginti 
Lietuvos kultūrines vertybes. 

Centre dirba mokytojo padėjė-
ja, kuri padeda mokiniams ugdymo 
procese įsisavinti mokomąją me-
džiagą, yra atsakinga už maitinimą, 
išvežiojimą į namus. Nuo 2007 m. 
įsteigtas ir specialiojo pedagogo eta-
tas, kurio pareigos yra tokios pat, 
kaip specialiojo ugdymo koordina-
toriaus: jis ne tik teikia mokytojams 
rekomendacijas dėl bendrojo lavini-
mo programų adaptavimo ir modifi-
kavimo, padeda specialiųjų poreikių 
mokiniams įsisavinti ugdymo turi-
nį (specialiojo pedagogo kabinete ar 
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grupėje), lavina jų sutrikusias funk-
cijas, atsižvelgdamas į kiekvieno spe-
cialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, 
ugdimosi galimybes bei mokymosi 
ypatumus, bet ir padeda adaptuotis 
mokykloje, yra atsakingas už moki-
nių įtraukimą į popamokinę veiklą, 
padeda spręsti iškilusias problemas 
dėl mokymosi bei kitų socialinių, 
psichologinių sunkumų.

Mokiniai, baigę 11 klasių, priima-
mi mokytis į pasirinktos specialybės 
antrąjį kursą. Jie įgyja vidurinį išsi-
lavinimą. Visi mokiniai aprūpinami 
bendrabučiu. Pažangiesiems mo-
koma stipendija. Mokiniams, gyve-
nantiems iki 30 km nuo mokyklos, 
kompensuojamos važiavimo išlai-
dos. Suteikiama galimybė įgyti vai-
ravimo pažymėjimą. 

Centre vykdoma aktyvi pro-
jektinė veikla. 2008 m. bus baigtas 
įgyvendinti projektas „Neįgaliųjų 
integracijos į darbo rinką galimybių 
didinimas, plėtojant profesinės rea-
bilitacijos paslaugas“ pagal Lietuvos 
2004–2006 m. Bendrojo programavi-
mo dokumento 2.3 priemonę „Socia-
linės atskirties prevencija ir socialinė 
integracija“.

Projekto pagrindiniai tikslai: pa-
didinti negalią turinčių asmenų in-
tegracijos į darbo rinką galimybes, 
rengiant ir įgyvendinant profesinės 
reabilitacijos programas, sudaryti 
sąlygas asmenims, turintiems sun-
kią ir vidutinę negalią, įgyti profesi-
ją bei socialinius įgūdžius, dalyvauti 
švietimo ir mokymo veikloje, įgyti 
naujų darbinių kompetencijų, gau-
ti visapusišką pagalbą, kuri padėtų 
sėkmingai integruotis į darbo rinką 
ir išlikti aktyviais ekonominio bei 
socialinio gyvenimo dalyviais.

Projekto metu įgyvendintos 
veiklos: 
•	 žmonėms su negalia pritaikytos 6 

mokymo programos; 
•	 parengta 7 neformaliojo mokymo 

programų metodinė ir dalomo-

ji medžiaga: verslo įmonių kom-
piuterininko, pagalbinio virtuvės 
darbuotojo, baldžiaus, medžių, 
želdinių ir žolės pjovėjo, juvelyro, 
elektroninių pardavimų, dailiųjų 
medžio dirbinių drožėjo neforma-
liosios programos.

•	 35 projekto dalyviams suteiktos 
profesinių gebėjimų vertinimo, 
profesinio orientavimo, konsulta-
vimo paslaugos;

•	 projekto dalyviams mokymo metu 
buvo mokamos stipendijas;

•	dalyviai, gyvenantys ne Alytuje, 
buvo apgyvendinti centro bend-
rabutyje;

•	 buvo skirtas autobusiukas vežioti 
projekto dalyvius iš / į mokymus;

•	 suteiktos pagalbos įsidarbinant 
paslaugos.

Projekto tikslinė grupė – Aly-
taus, Druskininkų, Varėnos, Lazdi-
jų apskričių gyventojai su negalia, 
kuriems yra nustatytas 30-40 proc. 
darbingumo lygis (arba II gr. invali-
dumas) ir 45-55 proc. darbingumas 
(arba III invalidumo grupė). Tai as-
menys, turintys klausos ar judėjimo 
negalią, ir asmenys su intelekto su-
trikimais, turintys pagrindinį arba 
vidurinį išsilavinimą. 58 asmenys, 
turintys fizinę bei protinę negales, 
įgijo naujų kompetencijų, kurios leis 
jiems pasijausti tvirčiau ir suteiks sa-
viraiškos galimybių darbo rinkoje. 
Tad, kviečiame į studijas!

Reda Paplauskienė
Alytaus profesinio rengimo centro 

specialioji pedagogė

Specialiosios programos, kurias siūlo Alytaus 
profesinio rengimo centras:

1. Želdinių tvarkytojo (mokymosi trukmė 3 metai).
2. Viešbučio darbuotojo (mokymosi trukmė 3 metai).
3. Virėjo ir konditerio (mokymosi trukmė 3 metai).
4. Baldžiaus (mokymosi trukmė 3 metai).
5. Tekstų rinkėjo ir maketuotojo kompiuteriais (mokymosi 

trukmė 2 metai).

Stojančiųjų dokumentai priimami:

Pramonės ir prekybos skyriuje,
Putinų g. 40, tel. (8315)77979, el. p. alytausprc@aprc.lt
Statybos technologijų ir verslo skyriuje,
A. Jonyno g. 12, tel. (8315) 78455, el. p. stvs@aprc.lt
Paslaugų verslo skyriuje,
Ulonų g. 16, tel. (8 315) 51076, el. p. pvs@aprc.lt

Stojantieji priėmimo komisijai pateikia:

•	 prašymą;
•	 įgyto išsilavinimo pažymėjimą (originalą);
•	 sveikatos pažymėjimą (086/a forma);
•	 dvi fotonuotraukas (3–4);
•	 pasą arba gimimo liudijimą;
•	 šauktinio liudijimą arba karo prievolininko statusą 

liudijantį dokumentą.



Vasarą vyko mokymai neįgaliems 
žmonėms.

Pirma tema buvo „Atstovavimas 
sau – kas tai?“.

Antra tema buvo „Įsidarbinimas ir 
darbo išlaikymas“.

Atstovavimo sau mokymai buvo 
skirti pradedantiems mokiniams.

Įsidarbinimo mokymai buvo skirti 
daugiau išmokusiems.

Įsidarbinimo mokymai buvo skirti 
tiems, kurie jau moka kalbėti savo 
vardu.

Įsidarbinimo mokymai buvo skirti 
tiems, kurie supranta atstovavimo 
sau svarbą.

Atstovavimas sau 
yra  kalbėjimas savo vardu. 
yra  sprendimų priėmimas. 
yra  teisių ir pareigų mokymasis.
yra  galimybė gyventi kaip nori.
yra  gerbimas kitų teisės gyventi taip, kaip jie nori.

Įsidarbinimo mokymai buvo skirti 
tiems, kurie žino atstovavimo sau 
būdus. 

Visi mokymai buvo skirti ir 
neįgalių žmonių asistentams.

Neįgaliems žmonėms reikia 
pagalbos.

Bet neįgalūs žmonės gali ir turi 
patys priimti sprendimus.

Kiti žmonės neturi daryti įtakos 
ar kontroliuoti neįgalių asmenų 
sprendimų.

Dažnai tėvai ir socialiniai 
darbuotojai nori viską padaryti už 
neįgalų žmogų.
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Tėvams daryti viską už neįgalų 
žmogų atrodo greičiau ir 
paprasčiau.

O neįgaliam žmogui reikia keletą 
kartų pakartoti užduotį.

Neįgaliam žmogui reikia leisti 
klysti.

Neįgalaus žmogaus tėvai turi būti 
kantresni. 

Žinios yra atstovavimo sau 
pagrindas.

Kuo daugiau žmogus žino, tuo 
geriau viską supranta.

Daug žinant lengviau priimti 
sprendimus. 

Mokymų metu pradedantys 
mokiniai mokomi atstovavimo sau 
pagrindų. 

Svarbu ne tik pačiam kalbėti, bet ir 
išklausyti kitus. 

Neįgalūs žmonės greitai išmoksta 
atstovauti sau.

Neįgalūs žmonės neleidžia 
asistentams šnekėti už juos.

Neįgalūs žmonės išsako savo 
nuomonę.

Neįgalūs žmonės padeda savo 
nedrąsiems draugams.

Neįgalūs žmonės geriausiai žino,  
ko reikia jų draugams.

Mokymų dalyviai greitai pastebi, 
kam reikia pagalbos.

Dalyviai ir asistentai tampa darnia 
komanda. 

Dalyviai ir asistentai išmoksta 
dalytis žiniomis.  

Per mokymus socialiniai 
darbuotojai dalijasi patirtimi.

Įsidarbinimo mokymuose dalyviai 
išsiaiškina, ką jie moka dirbti.

Dalyviai išmoksta rašyti gyvenimo 
aprašymą (CV).

Dalyviai išmoksta, kaip elgtis 
darbo pokalbio metu. 

Neįgaliems žmonėms dar 
nelengva įsidarbinti.

Neįgalių žmonių asistentai tiki 
neįgaliųjų sugebėjimais.

Yra neįgalių žmonių, kurie 
sėkmingai dirba.

Todėl asistentai ir toliau padės 
neįgaliems žmonėms ieškoti 
darbo.

Aplinkiniai turi pažinti neįgalius 
žmones.

Tėvai ir socialiniai darbuotojai turi 
tikėti neįgaliais žmonėmis.

Lietuvoje neįgalių žmonių 
atstovavimas sau dar tik 
prasideda.

Bet neįgalūs žmonės jau išmoko 
ginti savo nuomonę.

Dalis tėvų jau nebijo leisti 
neįgaliems žmonėms gyventi 
savarankiškai.
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Gegužį ir birželį Šventojoje, 
Druskininkuose ir Vilniuje vyko sa-
varankiškumo ugdymo stovyklos–
mokymai „Atstovavimas sau – kas 
tai?“ bei „Įsidarbinimas ir darbo iš-
laikymas“ (lektorės Rita Bendikienė 
ir Sandra Pačinaitė). Pirmieji, kaip ir 
kiekvienais metais, buvo skirti pra-
dedantiesiems mokytis atstovauti 
sau neįgaliesiems, t. y. tiems, kurie 
dar nėra dalyvę panašiuose moky-
muose. Antrieji – pažengusiesiems, 
kitaip tariant jau žinantiems, kas 
tai yra kalbėjimas savo vardu, ko-
dėl svarbu mokėti tai daryti ir kokie 
yra atstovavimo sau būdai. Taip pat 
Šventojoje ir Vilniuje buvo sureng-
ti seminarai „Socialinio darbuoto-
jo–asistento vaidmuo komandos 
formavime: metodai ir principai“ 
(lektorė Birutė Viskontienė).

Žmonėms, turintiems intelekto 
sutrikimų, reikia tam tikros pagal-
bos, tačiau jie sugeba ir, svarbiausia, 
turi teisę priimti sprendimus be ki-
tų įtakos ar kontrolės. Dažnai tėvai 
ir socialiniai darbuotojai pasirenka 
lengvesnį kelią – viską padaryti už 
neįgaliuosius, kaip dauguma tėvų 
įpratę sakyti, „mūsų vaikus“, nes 
taip greičiau, paprasčiau, galbūt 
kokybiškiau. Juk norint smulkiai 
paaiškinti, keletą kartų pakartoti ir 
leisti klysti, reikia daugiau kantry-
bės bei laiko. 

Žinios yra atstovavimo sau es-
mė – kuo daugiau žinai, tuo geriau 

supranti, tuo lengviau gali priimti 
sprendimus. Mokymų pradedantie-
siems metu dalyviai yra supažindi-
nami su pagrindiniais atstovavimo 
sau principais, mokomi, kaip svar-
bu ne tik pasisakyti pačiam, bet ir 
išklausyti kitus. 

Pokyčiai įvyksta jau pirmosios 
mokymų dienos pavakare – daly-
viai dažnai nebeleidžia asistentams 
šnekėti už juos, patys išsako savo 
nuomonę, pelno netgi pačių ne-
drąsiausiųjų pasitikėjimą. Lektorės 
R. Bendikienės žodžiai, kad gyve-
nime asistentu nebūtinai turi būti 
mama, tėtis ar socialinis darbuoto-
jas, bet ir kitas žmogus su negalia, 
įgauna realią prasmę. Dalyviai kar-
tais greičiau nei asistentai pastebi, 
kam reikia pagalbos surasti reikia-
mą puslapį padalomoje medžia-
goje, ką padrąsinti ar išklausyti. 
Kiekvieną mokymų valandą daly-
viai ir asistentai tampa vis darniau 
dirbančia komanda. Poros „dalyvis 
ir asistentas“ pamažu išnyksta, vie-
ni padeda kitiems, dalijasi žiniomis 
ir dėmesiu.  

Ir mokymai, ir seminarai suteikia 
socialiniams darbuotojams galimy-
bę pasidalyti gerosiomis praktiko-
mis, patirtimi, pasimokyti vieniems 
iš kitų ir gauti paspirties tolimesnei 
veiklai. 

Mokymų „Įsidarbinimas ir dar-
bo išlaikymas“ metu dalyviai buvo 
mokomi suprasti, kodėl ruošiantis 

įsidarbinti yra svarbu išsiaiškinti 
savo gebėjimus, kaip rašyti gyve-
nimo aprašymą (CV) bei kaip elgtis 
darbo pokalbio metu. 

Žmonių, turinčių intelekto sutri-
kimų, įdarbinimas dar nėra įpras-
ta praktika Lietuvoje. Socialiniai 
darbuotojai, kurie šiandien jau yra 
ir darbo asistentai, pripažįsta, kad 
pradžioje gana skeptiškai žiūrėjo į 
neįgaliųjų įdarbinimo galimybes, ta-
čiau pirmieji sėkmingai pavyzdžiai 
išsklaidė jų abejones ir tik padidino 
ryžtą toliau tęsti pradėtą darbą. Tai, 
kas pradžioje atrodė nerealu, pama-
žu tampa įprasta ir atrodo, kad nė 
nebegali būti kitaip. Norint toliau 
sėkmingai įdarbinti vis daugiau 
neįgalių žmonių, būtina keisti dar-
buotojų ir visuomenės požiūrį į jų 
galimybes, tačiau pirmiausia turi-
me jais patikėti patys – žmonės, tu-
rintys intelekto sutrikimų, jų tėvai, 
socialiniai darbuotojai. 

Nors Lietuvoje atstovavimas sau 
dar tik žengia pirmuosius žings-
nius, tačiau pokyčiai akivaizdūs: 
neįgalieji vis drąsiau išsako savo 
nuomonę, gina savo teisę pasisaky-
ti, o socialiniai darbuotojai vis ma-
žiau kalba už savo klientus, skatina 
juos pačius tai daryti, tėvai vis daž-
niau patiki savo vaikais ir dalis jų 
jau nebebijo leisti jiems mokytis gy-
venti savarankiškai.  

Milda Janulevičiūtė
Programos vykdytoja 

Atstovavimas sau 

... yra kalbėjimas savo vardu. Tai didelių ir mažų sprendimų 
priėmimas savo gyvenime. Tai savo teisių ir pareigų 
mokymasis. Tai reiškia gyventi taip, kaip tu nori, ir gerbti 
kitų teisę gyventi taip, kaip nori jie.

Politinis anekdotas   ...............................................................A i d a s 
IŠSIVERžė iš Reichstago kupolo:  ....................................................„nevisaverčiai žmonės – našta nacijai“;  
ATSIMUŠė į Kremliaus kupolus  ................................................................„nėra žmogaus, nėra problemos“;  
TRINKTELėJo į Lietuvos vaikų ir jaunimo centro bokštą:  ............„tik sėkminga asmenybė turi ateitį“; 
ATSISPyRė nuo prof. V. Landsbergio užrašų knygutės:  ...............................„vyrai, istorijos nepakartosi“ 
IR NUSIRITo, NUAIDėJo:  ..................................................„VYRAI, BET ISTORIJA TAI KARTOJASI !!!“

Autorius žinomas
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Paslaugų neįgaliesiems bendruo-
menėje projektai yra pati svarbiausia 
mūsų organizacijos veiklos sritis.Visi 
mes suprantame, kad efektyviausia 
yra ta pagalba, kuri organizuojama 
ir teikiama sutrikusio intelekto žmo-
gaus, jo tėvų ar globėjų gyvenamojoje 
vietoje. Kaip žinome, „Vilties“ bend-
rija vienija 62 asocijuotuosius narius. 
Organizacijos tinklas apima visą Lie-
tuvos teritoriją. Mums buvo pateik-
ta 40 projektų iš 24 savivaldybių. 
Didžioji jų dalis buvo parengti ko-
kybiškai, aiškiai įvardijant veiklas ir 
paslaugų gavėjus. Tačiau tenka pripa-
žinti, kad akivaizdžiai matyti, jog kai 
kur santykiai su vietos savivalda yra 
pakankamai sudėtingi, o paslaugas 
planuojama teikti epizodiškai.

Labai gerai, kad mūsų asocijuotie-
ji nariai stengiasi dirbti, kartu su pro-
gramų skyriumi taisyti projektus ir 
planuotas veiklas tęsti ir 2009 metais. 
Tačiau didelį nerimą kelia tai, kad 

daugiau nei pusė asocijuotųjų narių 
išvis nerengė projektų ateinantiems 
metams. Kalbantis su žmonėmis pa-
aiškėjo, kad dabartiniai reikalavimai 
projektų rengimui, o ir atskaitomybė 
jiems atrodo per daug sudėtingi. Tai 
atima daug laiko, o ir niekada negali 
būti užtikrintas, kad projektas apskri-
tai gaus finansavimą. Darbą sunkina 
ir tai, kad kylant kainoms visose srity-
se, projektams skirtų lėšų nepakanka, 
vadinasi, neįmanoma vykdyti veiklos 
visus 12 mėnesių.Taigi ateitis yra la-
bai miglota, neaišku, ar Neįgaliųjų 
reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos siū-
loma reforma – finansuoti neįgalių-
jų nevyriausybines organizacijas per 
savivaldybes, pagerins susiklosčiusią 
nepalankią padėtį sutrikusio intelek-
to žmonėms, jų tėvams ar globėjams. 

Lankantis susitikimuose su Ap-
skričių viršininkais, savivaldybių me-
rais ir mūsų organizacijos atstovais 

Keletas pastebėjimų dėl  
2009 metų programos 
finansavimo
2008 metų birželio 17 dieną vykusiame „Vilties“ bendrijos 
tarybos posėdyje buvo patvirtintas 2009 metų neįgaliųjų 
socialinės integracijos programos projektas. Todėl norėtųsi 
bent trumpai apžvelgti projektų rengimo eigą, asocijuotųjų 
narių rengiamų projektų svarbą bendruomenėse ir rengiamų 
projektų kokybę. 

paaiškėjo, kad daugelis savivaldybių 
yra nepasirengusios šiai reformai. 
Juk reikalavimai projektams rengti ir 
įgyvendinti liks tokie patys, vadina-
si, savivaldybėse turi atsirasti vienas 
atskiras specialistas, kuris būtų atsa-
kingas už Nacionalinės žmonių su 
negalia socialinės integracijos progra-
mos įgyvendinimą, rengtų ir koordi-
nuotų minėtą programą, užtikrintų 
neįgaliųjų nevyriausybinių organiza-
cijų dalyvavimą šios programos įgy-
vendinime. 

Kitas be galo svarbus dalykas – 
santykiai tarp vietos politikų ir nevy-
riausybinių organizacijų. Dauguma 
Lietuvos savivaldybių sėkmingai ben-
dradarbiauja su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, bet esama ir tokių, 
kuriose santykiai labai įtemti arba iš-
vis nutrūkę. Dėl susiklosčiusios padė-
ties negalima kaltinti vien politikų ar 
vietos valdžios atstovų. Neretai mes 
patys nesugebame susitikti su vietos 
valdžia, konstruktyviai išdėstyti pro-
blemų ir pasiūlyti savo paslaugų bei 
patirties. Didžiausia mūsų daroma 
klaida – apsiribojimas vien „Vilties“ 
bendrijos narių poreikių tenkinimu. 
Norint kalbėti apie socialinę partne-
rystę visais lygiais, būtina prisiimti 
atsakomybę už visus konkrečioje vie-
tovėje gyvenančius sutrikusio intelek-
to žmones, jų tėvus ar globėjus. Juk 
daugelį mūsų veiklų finansuoja vals-
tybinės ar savivaldybių programos. O 
tai yra valstybės ar savivaldos biudže-
to mokėtojų pinigai.

Dana Migaliova
„Vilties“ bendrijos asociacijos vadovė

Šių metų rugsėjo 7 d., 
renginio „Sostinės dienos“ 
metu, Katedros aikštėje vyks 
jau VI-oji respublikinė šventė 
„Tau, Vilniau!“ (neįgaliųjų darbų 
mugė–paroda ir koncertas). 
Šventę globoja Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija bei 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. O rengia, kaip 
visada, Lietuvos specialiosios 
kūrybos draugija „Guboja“. 

Maloniai kviečiame dalyvauti 
renginyje neįgaliuosius, 
neįgaliųjų visuomenines 
organizacijas, neįgaliųjų 
įmones, užimtumo, ugdymo, 
reabilitacijos centrus ir tarnybas, 
psichoneurologinius pensionatus, 
neįgaliųjų globos ir kitas įstaigas. 
Pasidalykite savo darbų vaisiais 
bei pasiekimais, pasilinksminkite 
kartu su bendraminčiais ir 
parodykite visuomenei, jog 
esate pilni idėjų bei kūrybinių 
sumanymų. Norinčius dalyvauti 
renginyje prašome kompiuteriu 

Dėmesio! Ir vėl šventė „Tau, Vilniau!“
Š V E N T ė S  P R O G R A M A

11.00  –  11.45 val.   Koncertas „Sveiki gyvi, sveteliai“. 
Dalyvauja įvairių žanrų neįgalių-
jų meno saviveiklos kolektyvai.

11.45  –  12.00 val.   Profesionalių muzikantų sveiki-
nimas šventės dalyviams. 

12.00  –  12.25 val.   Iškilmingas šventės atidarymas. 

12.10  –  16.00 val.   Neįgaliųjų darbų paroda–mugė. 

12.30  –  13.45 val.   Šv. mišios Arkikatedroje Bazilikoje.

13.50  –  15.30 val.   Geriausių Lietuvos neįgaliųjų mu-
zikos kolektyvų koncertas scenoje. 

14.00  –  15.00 val.   Dailės akcija vaikams ir jaunimui 
„Tau, Vilniau!“.

15.30  –  16.00 val.   Iškilmingas šventės uždarymas, 
baigiamasis koncertas. 

žurnalo rengėjų informacija

užpildyti dalyvio anketą, kurią 
rasite tinklalapyje 
www.guboja.lt,  
ir išsiųsti el. paštu 
ausra@guboja.lt.  
Galima siųsti ir paprastą laišką, 
nurodant ant voko šį adresą: 

Taikos g. 104-18, LT-05222 
Vilnius (reikia  užrašyti ir 
renginio pavadinimą).

Dalyvių registracija vyksta 
iki rugpjūčio 20 d. Išsamesnės 
informacijos apie šventę „Tau, 
Vilniau!“ ieškokite LSKD 
„Guboja“ interneto tinklapyje.

Asmenys kontaktams: 
renginio organizavimo 
klausimais – LSKD „Guboja“ 
pirmininkė Viktorija Vitaitė,  
mob. tel. 8698 43850, el. 
paštas viktorija@guboja.
lt, dalyvių registracijos ir 
informavimo klausimais – Aušra 
Abromaitienė, 
mob. tel. 8616 42842, 
el. paštas ausra@guboja.lt.
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Šių metų pradžioje Šilutės rajono 
švietimo skyriaus vedėjas J. Bendžius 
susitikime su rajono švietimo įstaigų 
vadovais informavo, kad Šilutės Ver-
dainės pagrindinė mokykla šią vasarą 
bus uždaryta, o pastatas – renovuoja-
mas. Buvo paaiškinta, kad visi šioje 
mokykloje besimokantys įgalūs vaikai 
bus perkelti į Šilutės miesto J. Jankaus 
pagrindinę mokyklą. Tik vaikams, tu-
rintiems raidos sutrikimų, miesto mo-
kyklose vietos neatsirado. Jiems buvo 
pasiūlyta tik vienintelė ugdymo alter-
natyva – Rusnės specialioji mokykla.

2007–2008 mokslo metais Verdai-
nės mokykloje veikė trys lavinamo-
sios klasės, kuriose mokėsi 20 vaikų, 
turinčių raidos sutrikimų. Iš jų 18 gy-
vena Šilutės mieste. Jie lankė dieninę 
klasę. O 2 vaikai yra iš rajono. Jie lan-
kė savaitinę klasę. Už vaikų maitini-
mą tėvai moka patys.

Pirmoji klasė vaikams, turintiems 
raidos sutrikimų, Šilutės mieste bu-
vo atidaryta prieš 15 metų. Atsirado 
galimybė neįgalių vaikų tėvams su-
grįžti į darbą, pasijusti visaverčiais 
visuomenės nariais. O neįgaliems 
vaikams – integruotis į sveikųjų vi-
suomenę bendrojo lavinimo mokyk-
loje. Tai buvo pirmas, bet didžiulis 
žingsnis į tikrąją integraciją. Palaips-
niui šioje mokykloje buvo atidarytos 
dar 3 lavinamosios klasės negalią tu-
rintiems vaikams. Minėtoms klasėms 
akivaizdžią finansinę paramą sky-
rė Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Šilutės viltis“. Buvo 
nupirkta reikiamų baldų, metodinių 
priemonių, sportinio inventoriaus 
ir kt. Vėliau šioje mokykloje buvo 
vykdomas bendrijos „Šilutės Viltis“ 
projektas „Aplinkos pritaikymas ne-
įgaliesiems“. Vėliausiai buvo atida-
ryta klasė sunkią negalią turintiems 
vaikams. Tėvai savo lėšomis čia įren-
gė higienos kambarį su visa reikiama 
įranga.  

Neįgaliųjų vaikų integracija vyko 
nuosekliai. Bet viskas iš esmės pasi-
keitė tada, kai Rusnės specialiojoje 
(buvusioje internatinėje) mokykloje 
buvo baigtas statyti ir atiduotas eks-
ploatacijai gigantiškas bendrabutis, 

Problemų sprendimas 
Šilutėje

Ve
ik

la
kurio projektas paseno dar nepradė-
jus pastato eksploatuoti. Tėvai ne kartą 
lankėsi šioje įstaigoje. Naujasis pasta-
tas nepritaikytas vaikams, turintiems 
raidos sutrikimų. Nežiūrint į tai, tėvai 
buvo nuolat raginami, įkalbinėjami sa-
vo vaikus leisti mokytis būtent į Rus-
nės specialiąją mokyklą. Tėvai nesutiko, 
priešinosi. Kartais netgi kraštutinėmis 
priemonėmis – piketais, pasitelkdami 
žiniasklaidą. Jie nėra nusiteikę prieš šią 
mokyklą, o savo nenorą leisti vaikus į 
ją mokytis motyvavo tuo, kad jų vaikai 
yra silpnos sveikatos, sunkiai adaptuo-
jasi naujoje aplinkoje, sudėtinga juos 
nuvežti į mokyklą dėl ilgai trunkančių 
potvynių, užliejamų kelių. Tėvai nebe-
tenka galimybės ilgiau pabūti su savo 
vaikais, reikalui esant anksčiau pasiim-
ti juos iš mokyklos. Nepaprastai skau-
du, kad daug metų tėvai spaudžiami ir 
raginami išvežti savo neįgalius vaikus 
kuo toliau iš miesto – nebelieka jokios 
integracijos. 

Neįmanoma patikėti, kad Šilutės ra-
jono savivaldybei 20 neįgalių vaikų yra 
per sunki našta, kad neatsiranda patal-
pų Šilutės mieste, kur neįgalieji galėtų 
mokytis ir ugdytis. Gal būtų laikas šį 
klausimą spręsti iš esmės, neatidėlio-
jant jo metams ar dviem, nebevarginant 
tėvų, kuriems ir taip nelengva augin-
ti vaiką su negalia. Visi neįgalių vaikų 
tėvai parašė prašymus Šilutės rajono 
Švietimo skyriaus vedėjui J. Bendžiui ir 
rajono savivaldybės merui V. Pozingiui, 
prašydami rasti galimybę sutrikusios 
raidos vaikams mokytis ir ugdytis Ši-
lutės mieste. Apie esamą padėtį ir tėvų 
prašymus informavome Šilutės rajono 
savivaldybės tarybos narius ir LR seimo 
narį A. Endziną, kreipėmės į Švietimo ir 
mokslo ministerijos Specialiojo ugdymo 
skyriaus vedėją R. Lapinienę, daugybę 
kartų susitikome su rajono savivaldy-
bės ir švietimo skyriaus vadovais. Sten-
gėmės informuoti politikus, kas tai yra 
neįgalus vaikas ir kokie jo poreikiai, iš-
aiškinti įstatymus, kurie gina neįgaliųjų 
teises, apie ką dažnas politikas nelabai 
ir tebuvo girdėjęs.

Svajonė Maciukevičienė
 „Šilutės vilties“ bendrijos  pirmininkė 

Š. m. gegužės 26 dieną 
laikraštyje „Šilutės 
naujienos“ pasirodė 
straipsnis, kuriame buvo 
informuojama apie tai, 
kad Šilutės Verdainės 
pagrindinės mokyklos 
pastate paliekami mokytis 
neįgalūs vaikai, nes jų 
tėvai kategoriškai atsisakė 
savo vaikus vežioti 
į Rusnės specialiąją 
mokyklą. Ateinančiais 
mokslo metais 
lavinamąsias klases 
žadama prijungti prie 
kitos mokyklos, o ateityje, 
po pastato renovacijos, 
pirmame aukšte įsteigti 
specialiojo ugdymo skyrių.   
Sunku tiksliai pasakyti, 
kas labiausiai nulėmė 
politikų apsisprendimą 
neįgaliųjų naudai, 
tačiau manau, kad mes 
viską darėme teisingai. 
Apžvelgiant keturių 
mėnesių pastangas, belieka 
padaryti išvadą, kad 
stipriausia jėga – tai mūsų 
visų vienybė ir bendras 
tikslas.

Dėkojame visiems 
už palaikymą ir 
bendradarbiavimą. 
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Mažais žingsneliais link 
didelio kelio

Darželis–mokykla „Varpelis“ yra 
vienintelė ugdymo įstaiga Ukmer-
gėje, ugdanti neįgalius vaikus nuo 1 
iki 11 metų. Ukmergės vaikų lopše-
lis–darželis Nr. 4 buvo įsteigtas 1976 
metais, o 1993-aisiais reorganizuotas 
į Ukmergės darželį–mokyklą ,,Varpe-
lis“, kurios steigėjas – Ukmergės ra-
jono savivaldybė. Ši švietimo įstaiga 
atlieka edukacines, socialines, kultūri-
nes funkcijas, vykdydama ikimokykli-
nį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą. 
Ji užtikrina neįgalių vaikų saugumą 
ir socializacijos tęstinumą tarp trijų 
svarbiausių ugdymo grandžių. „Var-
pelis“ organizuoja ugdymo procesą, 
formuoja ir įgyvendina ugdymo turi-
nį pagal Švietimo ir mokslo ministeri-
jos patvirtintas programas, bendrąsias 
programas ir išsilavinimo standartus, 
įstaigos ikimokyklinio ugdymo pro-
gramą ,,Mažais žingsneliais link dide-
lio kelio“, atsižvelgdama į kiekvieno 
vaiko individualius poreikius, inte-
resus bei galimybes. Ugdymo pro-
cese taikomi Valdorfo pedagogikos 
elementai, netradiciniai, aktyvieji ug-
dymo metodai. Specialiųjų poreikių 
vaikams sudaromos sąlygos ugdytis 
kartu su kitais vaikais visiškos inte-
gracijos forma. Įstaigoje veikia Specia-
liojo ugdymo komisija. Vaikams ir 
moksleiviams teikiama logopedo pa-

galba. Pagrindinė veiklos kryptis – lai-
mingas, linksmas ir sveikas vaikas.

Ugdymo institucija dalyvauja:
•	 vaikų sveikatą stiprinančių mokyk-

lų projekte „Sveika mokykla“, yra 
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ 
narė; 

•	 VšĮ ,,Žalias taškas“ projekte ,,Ekolo-
ginė abėcėlė“;

•	 pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo 
projekte;

•	 darželio aplinkos tvarkymo projek-
te ,,Gražus Varpelio kiemelis“.

Įstaigoje vykdomas prevenci-
nis darbas: organizuojami tradiciniai 
ir netradiciniai renginiai, aktyviai 
dalyvaujama rajoniniuose, respubliki-
niuose konkursuose, olimpiadose, 
projektuose. Pedagogai skatina tei-
giamą vaikų motyvaciją mokslui, 
pozityviai veiklai, padeda jiems adap-
tuotis ir pritapti visuomenėje. Didelis 
dėmesys skiriamas kūrybiškumo ir 
saviraiškos ugdymui, sveikos gyven-
senos įgūdžių formavimui.

Mokykloje ugdymo programą 
vykdo 20 mokytojų. Čia sudaromos 
sąlygos nuolat tobulinti profesinę 
kompetenciją. Dvi pradinių klasių 
mokytojos yra mentorės.

„Varpelyje“ veikia septynios iki-
mokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų 
skirtos lopšelinukams) ir keturios I–IV 
klasės – mokyklinio amžiaus vaikams. 
Darželį lanko 114 vaikų, o mokyk-
lą – 97 moksleiviai. Įstaigoje mokosi 

7 vaikai ir moksleiviai, turintys įvai-
rių specialiųjų ugdymosi poreikių. Jie 
mokomi ir ugdomi integruotai pagal 
individualias adaptuotas ir modifi-
kuotas programas.

Pirmoji klasė mūsų įstaigoje bu-
vo ypatinga: joje mokėsi labai didelių 
specialiųjų ugdymosi poreikių turin-
tis moksleivis Izidorius Vasiliauskas. 
Jis sėkmingai baigė I-ąją klasę ir rude-
nį jau bus antrokas. Izidoriaus moky-
mas buvo truputį kitoks, nei likusių 
mokinių. Šis moksleivis nuo rugsė-
jo 1 dienos turėjo mokytojos padėjė-
ją, kuri visą laiką mokykloje būdavo 
su juo, padėdavo jam judėti, mokytis 
klasėje. Abipusis ryšys ir supratimas 
davė teigiamų rezultatų: berniukas 
puikiai jautėsi klasėje, galėjo maksi-
maliai dalyvauti jos renginiuose ir ki-
tokioje veikloje, nesijautė išskirtas iš 
klasės bendruomenės, pagal savo ga-
limybes įgijo daugiau žinių, įgūdžių. 
Įstaigoje moksleiviui buvo sudarytos 
galimybės jaustis visaverčiu klasės ir 
mokyklos bendruomenės nariu. Čia 
jis galėjo bendrauti, žaisti ne tik su sa-
vo klasės, bet ir kitų klasių mokiniais. 
Bendravimas su sveikaisiais labai su-
stiprino Izidoriaus pasitikėjimą savo 
jėgomis, praturtino jo sielą teigiamais 
išgyvenimais, suteikė stiprybės ir ryž-
to būti tokiu, kaip ir jie – linksmu, 
draugišku, nerūpestingu pirmokėliu. 

Pirmieji metai mokykloje
Mama Jurgita Vasiliauskienė nė 

neabejodama tvirtina, kad Izidorius 
labai noriai lanko „Varpelį“. Jis prieš 
du metus atvyko į šios ugdymo įs-
taigos priešmokyklinio ugdymo gru-
pę „Boružės“. Čia berniukas sutiko 
daug naujų draugų, rūpestingų tetų: 
auklėtojas Gražiną Skapienę ir Rimą 
Mitalienę, auklėtojų padėjėją Daivą 
Šiaučiūnienę. Dalis šios grupės vai-
kučių, taip pat ir Izidorius, iš prieš-
mokyklinio ugdymo grupės perėjo į 
I-ąją klasę, esančią darželyje–moky-
kloje. Mama Jurgita džiaugiasi, kad 
ir vaikai, ir jų tėveliai labai šiltai priė-
mė berniuką į savo grupę, po to į kla-

Didelio kelio pradžia. Pirmieji žingsniai
Vaikas, kuris teikia laimės savo tėvui ir savo motinai,  

yra geriausia, ką mūsų akys gali regėti. 
(S. Lagerlef)
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sės kolektyvą. Moksleivio mama labai 
patenkinta sūnaus ugdymu bendrojo 
lavinimo mokyklos įprastoje klasė-
je. Ji teigė, kad mintis ugdyti Izidorių 
tarp sveikųjų brandinta nuo tada, kai 
berniukui tebuvo 3 metukai. Jis keletą 
metų lankė specialiojo ugdymo centrą, 
kur juo rūpinosi specialistų komanda 
(logopedas, specialusis pedagogas, ki-
neziterapeutas, masažuotojas). Tačiau 
mama jautė, kad sūnui labai trūks-
ta bendravimo su kalbančiais svei-
kais vaikais, norėjosi, kad berniukas 
matytų ir mėgdžiotų šių vaikų elge-
sį, veiksmus ugdomosios veiklos ir 
laisvalaikio metu. Pasitarusi su spe-
cialistais, Izidoriaus šeima ryžosi įgy-
vendinti savo svajonę: prieš du metus 
berniukas pravėrė darželio–mokyklos 
„Varpelis“ duris... Mama neslėpė, jog 
tuo metu jautė didžiulį nerimą: ar ne-
atstums sūnaus kiti vaikai, kaip ber-
niukas jausis naujoje nepažįstamoje 
aplinkoje, kaip jį priims įstaigos ben-
druomenė, vaikų tėveliai ir pan. Ma-
ma ypač džiaugėsi įstaigos direktorės 
Joanos Laperdinienės ir pavaduotojos 
ugdymui Jolitos Čepelionienės tole-
rancija ir supratingumu, noru padėti 
negalią turinčiam vaikui. 

Pasak mamos, jei nebūtų mokyto-
jos padėjėjos klasėje, Izidorius nebū-
tų galėjęs lankyti bendrojo lavinimo 
mokyklos. Nuo pirmųjų pamokų 
moksleiviui nuolat padėjo mokyto-
jos padėjėja Danguolė Gribėnienė. 
Mama Jurgita sakė, kad Izidorius 
labai prisirišo ir pamilo šį nuostabų 
žmogų. Vaikas net savaitgaliais ar 
moksleivių atostogų metu kalbėda-
vo apie „savo Danguolę“ ir laukda-
vo susitikimo su ja. Galbūt dėl tokio 
šilto abipusio bendravimo berniukas 
labai noriai eidavo į mokyklą. Padė-
jėja Danguolė buvo pats svarbiausias 
žmogus klasėje: ji Izidoriui padėda-
vo atlikti tai, ko jis pats negalėdavo, 
paaiškindavo mokytojos skirtas už-
duotis, padėdavo vaikščioti klasėje ir 
mokykloje, ypač lipti laiptais. Mama 
labai dėkinga mokytojos padėjėjai 
Danguolei už nuoširdų rūpinimąsi 
berniuku mokykloje.

Mokytojai – išbandymų metai
Izidoriaus mokytoja Inga Kulie-

šienė visus mokslo metus glaudžiai 
bendradarbiavo su mokytojos pa-
dėjėja Danguole Gribėniene. Ji labai 

džiaugėsi šios moters buvimu klasė-
je ir nuolat jautė didžiulę jos pagalbą 
ir moksleiviui, ir mokytojai. Mokyto-
ja Inga sakė jautusi nerimą ir baimę, 
kai sužinojo, kad jos būsimoje auklė-
jamoje klasėje mokysis moksleivis su 
negalia. Tačiau ji stengėsi nepasiduo-
ti abejonėms ir dažnai lankėsi prieš-
mokyklinio ugdymo grupėje, kur tuo 
metu buvo ugdomas Izidorius. Peda-
gogė matė, kaip berniukas auga, vys-
tosi, kaip tobulėja jo savarankiškumo 
įgūdžiai, kaupiasi akademinės žinios, 
mokėjimai. Ji iš anksto ruošėsi būsi-
mam darbui, skaitė specialiosios lite-
ratūros apie raidos sutrikimų turinčių 
vaikų ugdymą, ieškojo informacijos 
internete apie negalias. 

Pirmieji Izidoriaus mokslo metai 
mokytojai Ingai buvo nelengvi. Teko 
patirti daug naujovių, išbandymų. Pir-
miausia pedagogė stengėsi kuo geriau 
pažinti visus pirmokus, kiek daugiau 
dėmesio skirdama Izidoriui. Ji ypač 
džiaugėsi, kad dauguma vaikų atėjo iš 
darželio grupės, jau pažindami vienas 
kitą ir susidraugavę. Izidorius puikiai 
jautėsi šalia kitų pirmokėlių. Klasės 
draugai noriai bendravo su berniuku, 
nuolat buvo pasirengę jam padėti, juo 
pasirūpinti. Moksleivių tėvai irgi bu-
vo geranoriški, nė vienas jų nereiškė 
nepasitenkinimo, kad klasėje mokosi 
neįgalus moksleivis. Mokytoja Inga 
sakė, kad be padėjėjos dirbti su visa 
klase jai būdavę labai sunku. Kadan-
gi Izidoriui nuolat reikėjo skirti daug 
dėmesio, o ji neturėjo tam galimy-
bių. Berniukas buvo mokomas pagal 
adaptuotas bendrąsias visų dalykų 
programas. Be to, ugdymo procese 
jam buvo pagal poreikį pritaikomos 
specialiosios ugdymo priemonės (mo-
komosios kompiuterinės programos). 
Moksleivis sunkiai sukaupdavo dė-
mesį, ne visada dėmesingai klausyda-
vosi mokytojos aiškinimų pamokose. 
Mokytojos padėjėja nuolatos būda-
vo šalia berniuko ir suteikdavo jam 
didžiulę ir labai reikalingą pagalbą. 
Pedagogė džiaugėsi, kad per mokslo 
metus Izidorius ne tik įgijo daugiau 
žinių, mokėjimų ir įgūdžių, bet ir la-
bai sustiprėjo fiziškai. 

„Reikia būti savimi“
Mokytojos padėjėja Danguolė tei-

gia, kad Izidorius yra labai jautrus 
ir linksmas vaikas. Dirbant su šiuo 

vaiku reikia būti labai ramiai nusitei-
kus. Jis nemėgsta, kai šalia jo esantis 
žmogus būna nervingas. Šiam moks-
leiviui labai reikia kitų vaikų, klasės 
draugų dėmesio. Padėjėja įsitikinusi: 
neįgalūs vaikai būtinai turi mokytis 
kartu su sveikaisiais. Ji mano, jei ne 
jo negalia, Izidorius galėtų mokytis 
net geriau už savo įgalius bendraam-
žius. Šiam moksleiviui klasėje būti-
nai reikia padėjėjo. Jis labai stengiasi 
mokytis, nors ir reikalauja ypatingo 
dėmesio. Dirbant su berniuku reikia 
turėti labai daug kantrybės. Mokyto-
jos padėjėjos Danguolės nuomone, 
ne kiekvienas pedagogas sugebė-
tų su juo dirbti. Ką šis vaikas kalba, 
galima nesunkiai suprasti. O ben-
draujant su juo reikia būti savimi. 
Per metus jis pasiekė daug geresnių 
rezultatų, mokydamasis kartu su 
sveikais vaikais. Darbas su Izidoriu-
mi padėjėją Danguolę išmokė į viską 
gyvenime žiūrėti paprasčiau.

Svarbu nebijoti sunkumų
Kiekvienas vaikas mokykloje tu-

rėtų jaustis saugus, mylimas, verti-
namas kitų. Mokytojas turėtų būti 
moksleivio draugu, patarėju, vedliu, 
pagalbininku. Puiku, jei klasėje už-
simezga glaudus ryšys ne tik tarp 
mokytojo ir mokinių, bet ir tarp peda-
gogų bei moksleivių tėvelių. Tėvams, 
ypač auginantiems neįgalų vaiką, la-
bai svarbus nuolatinis keitimasis in-
formacija apie vaiko pasiekimus, 
problemas. Svarbu nebijoti galimų 
sunkumų, turėti aiškią ateities svajo-
nę ir ryžtingai eiti pirmyn. Tebūnie 
tai mažyčiai žingsneliai, gal ne vi-
sai tvirti, bet jie vis tiek veda į prie-
kį. Reikia priimti vaiką tokį, koks jis 
yra. Ir visiškai nesvarbu, kokia jo ne-
galia. Svarbiausia žiūrėti į vaiką kaip 
į asmenybę, žmogų, kurio poreikiai 
tokie pat, kaip ir mūsų. Suaugusiųjų 
požiūris labai svarbus neįgalių vaikų 
emocinei ir socialinei brandai. Taigi, 
nuo mūsų – suaugusiųjų – pirmiau-
sia priklauso vaiko gerovė ir ateitis. 
Nebijokime ieškoti, kurti, klysti. Ne-
bijokime sunkumų. Jie užgrūdina ir 
suteikia stiprybės.

Daiva Mauricienė
Vyresnioji logopedė
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ti į vietą, ir patogus, tinkantis vaiko 
amžiui šaukštelis. Į kairįjį indelį rei-
kia pripilti kokios nors rūšies birių 
medžiagų (sėklų, kruopų, žirnių, 
smulkių makaronų). Darbo eiga la-
bai paprasta: šaukšteliu semiame iš 
kairiojo indelio ir išpilame į dešinįjį. 
Pamažu išsemiamas kairysis indelis 
ir pripildomas dešinysis. Į tuščią in-
delį pilamų pirmųjų kruopų ar sėklų 
šiugždesys prikausto vaiko dėmesį. 
Ši, atrodytų, nereikšminga smulkme-
na vaikui dažnai sukelia malonių 
emocijų, sužadina jo susidomėjimą 
tolimesne veikla. Kai ištuštėja pilnas 
indelis ir pripildomas tuščias, vaikas 
supranta, kad jis atliko darbelį, kurio 
rezultatai yra puikiai matomi. 

Vaiko rankutė atliko lygiai tokius 
pačius judesius, kurie reikalingi val-
gant: šaukštu pakabinti truputį mais-
to ir kryptingai jį perkelti į kitą vietą, 
tuo pačiu saugant, kad kuo mažiau jo 
nubyrėtų į šalį. Vaikas mato, ką da-
ro jo rankutės, kaip viskas vyksta ir 
bando valingai kontroliuoti savo ju-

Praktinių gyvenimo 
įgūdžių formavimas pagal 
Montessori metodikos 
principus (III)
Baigiame  praėjusių metų paskutiniajame „Vilties“ žurnalo 
numeryje pradėtą pasakojimą apie Montessori metodiką. 

Valgymo įgūdžių formavimas
Valgymo įgūdžiai yra sunkiai įsi-

savinami. Tam reikalinga: taisyklin-
ga laikysena, valinga akies–rankos 
kontrolė, valingi rankos judesiai, 
smulkioji motorika (sugebėjimas lai-
kyti valgymo įrankį), visų šių judesių 
koordinacija. Todėl yra naudojama 
daug vadinamųjų parengiamųjų pra-
timų, kurių tiesioginis tikslas – for-
muoti ir lavinti motorinius įgūdžius, 
padėti įsisavinti nuoseklią ir logišką 
veiksmų seką, kairės–dešinės koor-
dinaciją. Tuo pačiu siekiama ir netie-
sioginių tikslų: taisyklingas šaukšto 
laikymas yra lygiai toks pats, kaip ir 
pieštuko laikymas – čia dalyvauja va-
dinamieji trys rašomieji pirštai: nykš-
tys, smilius ir didysis. Taigi taip ranka 
stiprinama ir parengiama rašymui. 

Sėmimas šaukštu
Tam reikalingi: du vienodo dy-

džio ir spalvos dubenėliai, pastaty-
ti ant padėkliuko, kurį vaikui būtų 
patogu paimti, atsinešti bei nusineš-
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desius. Iš pradžių neįgaliam vaikui 
būna gerokai sunkiau pakelti šaukš-
tą iki burnos, nes jis pats paprasčiau-
siai negali matyti ir kontroliuoti savo 
atliekamų veiksmų. O išdrabstytas 
maistas, juo aplipęs veidelis, sutepti 
drabužiai ar stalas sukelia tikrai ne-
malonių pojūčių. Netgi ir nedidelės 
patirtos nesėkmės sukelia bejėgišku-
mo ir nevilties jausmą. Esama ir dar 
vienos dažnos problemos, „sukur-
tos“ pačių suaugusiųjų: tėvai stengia-
si kuo ilgiau maitinti vaiką, atimdami 
iš jo paprastą teisę išbandyti savo jė-
gas, t. y. pačiam pradėti valgyti ir taip 
užsitikrinti savo autonomiją. Pama-
žu vaikas tiesiog pripranta prie tokio 
suaugusiųjų elgesio ir jo noras sava-
rankiškai valgyti pamažu išblėsta. 
Pagaliau ir jau mūsų minėtų jautriųjų 
periodų laikas būna praėjęs. O vieną 
gražią dieną suaugusiesiems neti-
kėtai nusprendus, jog vaikas turėtų 
pradėti pats valgyti, tiesiog neįma-
noma tikėtis, kad vaikui tai pavyks. 
Sensomotorinė vaiko raida turi parei-
ti savo dėsningas pakopas, o elemen-
tariausiems įgūdžiams susiformuoti 
reikalinga pakankama patirtis ir su-
vokimas.

Bendrosios pastabos
Vaikams, turintiems motorinių ir 

koordinacijos problemų, reikėtų prie 
padėkliuko dugno priklijuoti gumos 
arba panaudoti guminį ar kokį kitą 
lipnų patiesaliuką, kad daiktai len-
gvai nenuslystų nuo stalo. Indelių 
turinį turėtų sudaryti nekenksmin-
gos medžiagos, nes vaikai dažnai 
jas deda į burną ne tik dėl tos prie-
žasties, kad šio pratimo eiga prime-
na valgymo procesą, bet ir todėl, 
kad jie ir šiaip jau linkę daiktus dėti į 
burną (patikimiausias ir pirmiausias 
vaiko pasaulio pažinimo būdas). Šio 
pratimo indelių komplektas turėtų 
derėti tarpusavyje spalvomis ir dy-
džių proporcijomis, kad vaikas, pats 
nusprendęs pasirinkti šį pratimą ir 
pakartoti jį savarankiškai, galėtų jį 
susirasti ir išskirti iš kitų pratimų. Tai 
ir yra pratimų atskyrimo principas, kurį 
panaudojo M. Montessori, rengdama 
ir kurdama parengtą aplinką. Toks 
principas padeda neįgaliam vaikui 
orientuotis aplinkoje ir išlaikyti jos 
struktūrą. Elementari klaidų kontro-
lė – nubyrėjusios į šalį sėklos. Išsem-
ti indeliai nukeliami nuo padėklo ant 
stalo ir pirštais surenkamos nubyrė-
jusios sėklos. Vėliau, kuo mažiau po 
sėmimo rasis nubyrėjusių sėklų, tuo 
labiau vaikas pats galės įsitikinti savo 
sėkme ir pažanga. 

Birių medžiagų pylimas 
Šiai veiklai reikalingi du neperma-

tomi maži ąsotėliai ant padėkliuko. 
Dešinysis ąsotėlis pripildomas kokios 
nors birios medžiagos (sėklų, žirnių). 
Ąsotėlių ąselės turėtų būti pakanka-

mai didelės ir patogios, kad vaikas 
galėtų jas suimti pirštukais. Judesių 
eiga čia atvirkštinė, nei anksčiau ap-
rašytame pratime: dešine rankute (du 
pirštukai – smilius ir didysis – apglė-
bia ąselę iš išorės, o nykštys – iš vi-
daus) ąsotėlis suimamas už ąselės, o 
kaire rankute prilaikomas iš apačios. 
Įprastu būdu pilame iš dešinės į kairę. 
Šiuo atveju vaiką domina keletas da-
lykų: sėklų šiugždesys pilant, ištuš-
tėjęs dešinysis indelis ir pripildytas 
kairysis. Perpylus indeliai sukeičiami 
vietomis. Nubyrėjusias sėklas vaikai 
mėgsta surinkti pirštukais. Taip la-
vinama smulkioji motorika. Indelių 
spalvinė gama ir proporcijos taip pat 
turi derėti tarpusavyje.

Skysčių pylimas
Priemonės: du permatomi ąsotė-

liai ant patogaus padėkliuko, kempi-
nėlė nutiškusiam vandeniui sugerti. 
Į dešinįjį ąsotėlį pripilama vandens. 
Veiksmų eiga yra tokia pati, kaip ir 
anksčiau aprašytam pratimui. Reika-
lavimai ąsotėliams tokie patys, tačiau 
geriausia būtų vandenį nuspalvinti 
nekenksmingais dažais, nes vaikui 
toks kontrastas padėtų geriau su-
vokti, koks gi yra skysčio tūris ir riba 
(švaraus vandens ribą bespalviame 
indelyje neįgaliam vaikui labai sunku 
pastebėti). Perpylus ąsotėliai nukelia-
mi nuo padėklo ir kempinėle sugeria-
mas nutiškęs vanduo. 

Tūrių padalijimas 
Tai pylimas iš vieno didesnio in-

do į kelis mažesnius. Priemones šiai 
veiklai galime sukomponuoti labai 
įvairiai ir įdomiai, pagal skonį ir ga-
limybes. Būtiniausia sąlyga, į kurią 
reikia atsižvelgti: indų proporcijos ir į 
jas pilamos medžiagos kiekis turi ati-
tikti visų mažesniųjų indelių bendrą 
tūrį. Toks veiklos komponavimas be 
žinomų tiesioginių tikslų – motorikos 
tobulinimo, judesių koordinacijos bei 
akies–rankos kontrolės gerinimo ir 
pagaliau – valgymo įgūdžių formavi-
mo – turi dar papildomų netiesioginių 
tikslų. Stengdamasis paskirstyti di-
delį pradinį kiekį medžiagos (skysčio 
ar sėklų) į lygias dalis, vaikas atlieka 
ir matematinius veiksmus – vizualiai 
patiria dalybą ir atimtį, o supildamas 
atgal – sudėtį ir daugybą. Vaikams, 
nesugebantiems abstrakčiai mąstyti, 
t. y. operuoti sąvokomis ir simboliais, 
toks būdas yra pats tiesiausias bei pa-
tikimiausias kelias į suvokimą per 
konkrečią veiklą ir pojūčius. Karto-
damas šį pratimą savarankiškai arba 
padedamas suaugusiojo, vaikas pats 
pastebi dėsningumus, per veiklą jie 
fiksuojami atmintyje.

Mokymasis padengti stalą 
Svarbu, kad vaikas suvoktų mūsų 

naudojamų stalo įrankių ir indų pa-
skirtį, išmoktų pasirūpinti savo val-

gymo vieta ir pasistengtų tokią vietą 
parengti kitiems. 

Mokymasis susišukuoti
Šiuo atveju nereikia jokių ypatin-

gų dalykų. Jeigu vaiko motorinės sa-
vybės netrukdo atlikti elementarius 
judesius, jis noriai tai daro prieš veid-
rodį. Tačiau kasos pynimas visiems 
vaikams visada kelia problemų.

Kasos pynimas
Kasos pynimas šiaip jau yra ke-

lių pakopų ir pasikartojančių nuosek-
lių veiksmų eiga, kurią nėra lengva 
įsiminti. Vaizdumo dėlei yra panau-
dojamos trys kontrastingų spalvų 
verpalų ar siūlų sruogos, kurios pri-
tvirtinamos prie pagrindo, tačiau at-
skiriamos viena nuo kitos tvirtinimo 
vietoje (pradžioje). Sruogos neturėtų 
būti labai ilgos, tačiau pakankamai 
storos, kad vaikui būtų lengviau jas 
apčiuopti ir pajusti. Šitokios sruogos 
nesipintų tarpusavyje, o vaikui leng-
viau būtų susigaudyti. Braukdamas 
rankute nuo sruogos pradžios iki jos 
pabaigos, jis „nepamestų“ veiksmų 
eigos. 
• Pirmasis etapas: pradedame iš kai-

rės – kairiąją sruogą perkeliame 
per viduriniosios viršų ir paguldo-
me tarp viduriniosios ir dešiniosios 
sruogų jų viduryje, lygiagrečiai 
dešiniajai sruogai. 

• Antrasis etapas: dabar dešiniąją 
sruogą perkeliame per viduriniąją 
(ką tik atkeltą iš kairės) ir paguldo-
me tarp viduriniosios ir kairiosios 
(buvusios viduriniosios), lygiagre-
čiai kairiajai. 

• Trečiasis etapas (pirmojo pakartoji-
mas): vėl pradedame iš kairės, kur 
buvusi vidurinioji sruoga atsidūrė 
kairiosios padėtyje; ją dabar per-
keliame per viduriniąją ir pagul-
dome lygiagrečiai dešiniajai. 

• Ketvirtasis etapas  (pakartojimas an-
trojo) ir t. t., ir pan. Toks pratimas 
turi ne vien didaktinių ar prakti-
nių tikslų – išmokti supinti kasą. 
Vaikams jis yra įdomus pats savai-
me, o tokių pačių įgūdžių prireikia 
ir kūrybiniuose darbeliuose. 

Rankų mazgojimas 
Sakome ne „rankų plovimas“, o 

būtent „rankų mazgojimas“, nes šiai 
procedūrai M. Montessori suteikia 
daug platesnę prasmę, negu tik įpras-
tas rankų nusiplovimas.

Struktūruotoje aplinkoje šiai veik-
lai geriausia skirti atskirą stalelį, ant 
kurio turi būti sudėti šie daiktai: du-
benėlis arba specialus praustuvėlis, 
ąsotėlis, muilinė, rankšluostukas, pa-
šluostėlė. Vanduo leidžia vaikui patir-
ti daug malonių pojūčių: pajausti savo 
rankas, pirštus kaip savo kūno dalis, 
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jas stebėti, pagaliau šitaip suvokti, 
kas vyksta. Pirmiausia suaugusysis 
turi neskubėdamas kartu su vaiku at-
likti visą procedūrą nuo pradžios iki 
galo: panardinti jo rankutes į praus-
tuvėlį su vandeniu, lėtai išmuilinti 
išilgai kiekvieną pirštuką – vidinę ir 
išorinę puses, vėliau vėl panardinti į 
vandenį ir nuplauti – vėl išilgai kiek-
vieną pirštuką. Po to – vidinę ir išo-
rinę delniukų puses. Iš praustuvėlio 
išpilti muiluotą vandenį, parodyti, 
jog tai ir yra nešvarumai, kuriuos nu-
plovėme. Šepetėliu išplauti dubenė-
lį – pagal jo pakraščius sukamaisiais 
judesiais. Dar kartą išskalauti švariu 
vandeniu ir jį išpilti. Pripildyti praus-
tuvėlį švaraus vandens ir lygiai tais 
pačiais judesiais – kiekvieno pirštuko 
išilgai vidinę pusę ir delniukų vidi-
nę bei išorinę puses numazgoti šva-
riu vandeniu. Tada leisti vandeniui 
nuvarvėti nuo rankučių. Krintantys 
švarūs vandens lašai vaikui yra pa-
trauklūs, prikausto jo dėmesį, pade-
da jam susikaupti. Galima apipilti 
vaiko rankutes vandeniu iš ąsotėlio. 
Nušluostyti rankutes rankšluostu-
ku. Taigi iš tokios kasdieniškos ir, at-
rodytų, tik higienos tikslą turinčios 
veiklos galimą sukurti meditacinį ri-
tualą, patraukiantį vaiką, padedantį 
jam sukaupti ir išlaikyti dėmesį, išgy-
venti malonius pojūčius. 

Dažniausiai hiperaktyviems ir 
turintiems koncentracijos problemų 
vaikams tai yra gera terapinė prie-
monė. Po mazgojimo procedūros iš-
plauname praustuvėlį šepečiu (vėl 
sukamaisiais rankos judesiais), išne-
šame išpilti nešvarų vandenį ir su-
tvarkome darbo vietą, sušluostome 
pritaškytą vandenį. Neskubri eiga ir 
nuoseklūs veiksmai taip pat yra labai 
svarbūs. Po to vaikas pats kartoja ran-
kučių mazgojimo procedūrą. 

Apibendrinant galima pasakyti, kad 
paprasti mūsų kasdieninio gyvenimo 
daiktai ir veiksmai gali būti vaikui labai 
įdomūs, suteikti jam ne tik pažintinės 
naudos, bet ir kūrybos džiaugsmo. Net 
labai sunkią negalią turintys vaikai vėl 
nori išgyventi malonius pojūčius, kurių 
patyrė veiklos metu, sulaukti pagyrimo ar 
paskatinimo, patenkinti savo smalsumą, 
stebėti judančius daiktus, besikeičiančias 
jų formas, klausytis garsų. Svarbiausia – 
užtikrinti vaiko pasididžiavimą savimi, 
savarankiškumą, kurie tuo pačiu yra ge-
riausias postūmis naujai tikslingai vei-
klai, duodančiai gerų rezultatų.

Aušrelė Matukevičiūtė
VUVL Vaiko raidos centro psichologė, 

Montessori pedagogė

Genetinių ligų savybės
Visus sudėtingus žmogaus vysty-

mosi procesus nuo užuomazgos iki 
brandos reguliuoja maždaug 30 000 
genų, kurie yra svarbūs ir vėlesnei 
normaliai mūsų organizmo veiklai. 
Genetinės ligos yra be galo įvairios – 
jos gali pažeisti ir kiekvieną atskirą 
organą, ir visą organizmo sistemą, 
sutrikdyti sklandžią kiekvienos iš 
mūsų maždaug 100 trilijonų (1014) 
ląstelių veiklą. Neretai šios ligos yra 
sunkios, sudėtingos, sukeliančios 
negalią ar net mirtinos. Jos gali bū-
ti paveldimos ar atsirasti žmogaus 
vystymosi eigoje. 

Didžioji dalis genetinių ligų yra 
retosios ligos („retąja liga“ Europos 
Sąjungos šalyse vadinama tokia liga, 
kuria per visą gyvenimą suserga 1 iš 
2000 žmonių ir mažiau). Dažniausiai 
genetinės ligos yra dar retesnės – 
jomis serga 1 iš 100 000 ar net 1 iš 
1 000 000 gyventojų. Jeigu, tarsime, 
kad kokia nors genetine liga serga 1 
iš 500 000 gyventojų, galima būtų ti-
kėtis, kad Lietuvoje (kurios gyvento-
jų skaičius – maždaug 3,3 milijono) 
šia liga sirgs 6–7 gyventojai. 

Genų veiklos sutrikimai – 
dažnas reiškinys

Manoma, kad savaime (dažniau-
siai moteriai nė nežinant) nutrūksta 
nuo trečdalio iki pusės visų nėštu-
mų, didžioji dalis – dėl genetinių 
klaidų. Maždaug 3 procentai visų 
naujagimių gimsta su tokiomis vys-
tymosi anomalijomis, kurios sutrik-
do normalų funkcionavimą. Dar 3 
procentai vystymosi ydų išryškėja 
iki 1 metų amžiaus. Tai rodo, kad 
genų veiklos sutrikimai – dažnas 
reiškinys mūsų gyvenime. Verta pa-
minėti ir tai, kad kiekvienas mūsų 
esame 6–8 paveldimų ligų nešiotojas 
(juo vadinamas dažniausiai visiškai 
sveikas asmuo). O dviejų tos pačios 
ligos nešiotojų porai atsiranda rizika 
susilaukti sergančių palikuonių. 

Vis dėlto išgirdusios dažnai nesu-
prantamą ir bauginančiai skamban-

Gyvenimas  
sergant genetine liga
Genetinės ligos – ne sloga ar peršalimas. Kuo šios ligos 
ypatingos? Su kokiomis problemomis, rūpesčiais, klausimais 
susiduria sergantieji genetinėmis ligomis ir jų artimieji? 

čią genetinės ligos diagnozę, šeimos 
dažnai patiria kaltę, nesaugumą, 
nusivylimą, nerimą ir daugybę kitų 
neigiamų jausmų bei emocijų. Daž-
nai tėvai nesupranta, kodėl jų vaikas 
yra kitoks nei visi, ir sielojasi, kad 
galbūt netinkamai jį augino. Pacien-
tai ir jų šeimos pasijunta vieniši, at-
skirti nuo aplinkinių. Ne kiekviena 
šeima sugeba susidoroti su šia našta, 
todėl neretai išsiskiriama. Štai vie-
nos reta liga sergančio berniuko mo-
tinos pasakojimas: 

„Kai S. buvo 6 metai, jam buvo diag-
nozuota reta paveldima medžiagų apy-
kaitos liga. Praėjus beveik 3 metams po 
S. mirties, mūsų šeima vis dar gyvena 
su šia liga: aš pati atradau jos simpto-
mų, nes esu šios ligos nešiotoja. Mūsų 
santuoka iširo, neatlaikiusi vaiko nete-
kimo naštos. Mano vyresnioji dukra dėl 
nuolatinio streso mirus mažajam broliu-
kui, o vėliau ir tėvui palikus šeimą neiš-
laikė baigiamųjų egzaminų.“

Retosios ligos diagnozė dažnai 
reiškia šeimos vilčių ir lūkesčių žlu-
gimą. Kiekviena mama ir tėvas žino, 
kiek tikimasi iš vaikų. Jausmais, ky-
lančiais sužinojus nepagydomos li-
gos diagnozę, dalijasi vienas tėvų:

 „Kai J. buvo diagnozuota sunki ne-
pagydoma kepenų liga, visos viltys ir 
svajonės, susijusios su jo ateitimi, su-
dužo į šipulius. Kai gimsta pirmagi-
mis, paprastai tėvai svajoja, kad jis taps 
profesionaliu futbolo žaidėju ar galbūt 
gydytoju. Dabar šias svajones pakeitė 
viltis, kad galėsime parsivežti sūnelį iš 
ligoninės namo, kad jis gyvens tiek, jog 
mes išgirsime jo pirmuosius žodžius: 
„mama“ ir „tėti“. 

Svarbi ir finansinė ligų našta: šei-
ma patiria išlaidų, susijusių su ser-
gančiojo gydymu ir priežiūra. Be to, 
dažnai vienas iš šeimos maitinto-
jų – paprastai tai būna mamos – tu-
ri atsisakyti darbo arba dirbti ne visą 
darbo dieną, nes turi slaugyti ir pri-
žiūrėti loginį. 

Dėl genetinių ligų retumo ir įvai-
rovės ne tik plačiajai visuomenei, bet 
ir medikams dažnai stinga informa-
cijos apie jas. Dėl šios priežasties li-
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gos diagnozės nustatymas dažnai 
užtrunka mėnesius ir net metus. Pa-
cientas ir jo šeima gali pasijusti tarsi 
labirinte: jie ilgai klaidžioja po gy-
dytojų kabinetus, aplanko ne vieną 
gydymo įstaigą, kol randa tinkamą 
pagalbą. 

Deja, problemos dažnai nesibai-
gia ir po diagnozės nustatymo: paci-
entų priežiūra ir gydymas paprastai 
yra sudėtingi, reikalaujantys dauge-
lio specialistų, pavyzdžiui: genetiko, 
šeimos gydytojo, dietologo, reabi-
litologo, psichologo, socialinio dar-
buotojo ir t. t., komandinio darbo. 
Dažnai pacientų priežiūra nėra rei-
kiamai koordinuojama. 

Pagalbos būdai
Kuo daugiau informacijos. La-

bai svarbu gerai pažinti ligą. Ligos 
priežasčių supratimas mažina neži-
nomybę ir kaltę. Juk labai svarbu su-
prasti, kad liga atsirado todėl, kad, 
pavyzdžiui, abu tėvai yra šios ligos 
nešiotojai ir perdavė vaikui po vieną 
pakitusio geno kopiją. Taigi mamos 
veiksmai ar mintys nėštumo metu 
čia niekuo dėtos. Ligos mechanizmo 
ir eigos žinojimas taip pat yra labai 
svarbūs veiksniai, galintys padėti 
užbėgti simptomams už akių ar bent 
jau tinkamai juos priimti. 

Šiais laikais, kai tapo plačiai priei-
namas internetas ir kiti informacijos 
kanalai, sužinoti apie tam tikrą ligą 
gana nesunku. Tik svarbu atkreip-
ti dėmesį į tai, kad skelbiama infor-
macija gali būti tendencinga ir net 
klaidinga, pavyzdžiui, aprašant tik 
pačius sunkiausius ligos atvejus. To-
dėl visuomet reikėtų pasirinkti pati-
kimą informacijos šaltinį, o pateiktos 
informacijos teisingumą pasitikrin-
ti pas specialistus. Europoje jau yra 
tokių internetinių svetainių, kuriose 
pacientai gali rasti labai naudingos 
ir visapusiškos informacijos apie sa-
vo ligą. Viena jų – Orphanet. 

(http://www.orpha.net). Tai retų-
jų ligų duomenų bazė, kurioje šešio-
mis kalbomis teikiama informacija 

apie daugiau kaip 5000 ligų. Šioje 
svetainėje pateikiama tik specialistų 
parengta ir patikrinta informacija. 

Neseniai Lietuvoje pradėjo veikti 
internetinis informacijos šaltinis apie 
cistinę fibrozę* – vieną dažniausiai 
pasitaikančių genetinių ligų (http://
ecorn-cf.eu/). Šioje svetainėje galima 
rasti informacijos apie minėtą ligą 
ir lietuvių kalba. Lietuvos specialis-
tai čia atsako į visus rūpimus klau-
simus. 

Bendraukite. Lietuvoje sergantie-
ji ir jų šeimos ypač dažnai užsisklen-
džia savyje arba net visai pasitraukia 
iš visuomenės gyvenimo. O Vakarų 
šalyse yra gilios pacientų savitarpio 
paramos organizacijų tradicijos. Kar-
tais vien tik žodžiai: „Aš suprantu“ 
ir gebėjimas pasidalyti retosiomis li-
gomis sergančiųjų slaugos patirtimi 
gali padėti sergančiajam ir jo šeimai 
geriau pasijusti. Iš tiesų panašių or-
ganizacijų nariai tampa tokiais ar-
timais ir taip gerai supranta vienas 
kitą, kad kartais netgi sugeba kartu 
pasijuokti iš įvairių su liga susijusių 
nutikimų ir taip sumažinti kartais, 
atrodytų, nepakeliamą įtampą. Be 
to, pacientų organizacijos gali būti 
ir galingas svertas, atkreipiantis po-
litikų, valdžios atstovų, galop visuo-
menės dėmesį į genetines ligas. 

Kreipkitės pagalbos.  Kaip jau 
minėta, genetinė liga šeimai sukelia 
daug psichologinių problemų. Susi-
taikyti su tokios ligos buvimu ir iš-
tverti visus jos sąlygotus išbandymus 
gali padėti specialistai – psichologai. 
Socialinių darbuotojų pareiga – pa-
dėti šeimai spręsti kasdienines soci-
alinės adaptacijos problemas. Galop 
ir kiekvieno iš mūsų, visuomenės 
piliečių, galėtume pasistengti, kad 
gyvenantiems šalia pacientams ir jų 
šeimoms būtų lengviau. 

Birutė Tumienė
Medicininės genetikos centro  

gydytoja genetikė

* Cistinė fibrozė yra viena dažniausių paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų europiečių 
populiacijose. Apie 5 % europiečių yra sveiki ligos geno nešiotojai, t. y. jų chromosomų 
poroje mutaciją turi tik vienas genas. Jei asmuo gavo po vieną mutavusį geną iš kiekvieno 
iš tėvų, jis/ji suserga cistine fibroze (autosominuis recesyvinis paveldėjimo tipas). Dėl 
mutacijos pakinta ląstelės membranoje esantis jonų kanalas, atsakingas už chlorido jonų 
pernešimą, o dėl to sekrecinės liaukos išskiria labai klampias gleives, kurios užkemša 
liaukų latakus ir taip sukelia užsitęsusius uždegimus. Pacientams dažniausiai pasireiškia 
plaučių pažeidimo simptomai, pvz: lėtinis kosulys, besitęsiantys plaučių uždegimai, o taip 
pat virškinimo sistemos ir kasos problemos. Dėl sutrikusio virškinimo fermentų išskyrimo 
kyla virškinimo ir nepakankamos mitybos problemos. Cistinė fibrozė yra nepagydoma 
liga, tačiau pastaraisiais metais pacientų prognozė pagerėjo, nes buvo patobulintos kelios 
terapinio gydymo strategijos, pvz: fizioterapija, inhaliacijos ir gydymas vaistais. 

(informacija iš http://ecorn-cf.eu/).

Sveiki mieli muzikos 
mokytojai, specialieji 
pedagogai, neįgaliųjų tėveliai 
ir visi, kurie domitės ir 
ieškote kelių, kaip pagerinti 
bei pagreitinti vaikų su 
specialiaisiais poreikiais 
ugdymą. Neišradome mes 
stebuklingo vaisto, tik 
norime pasidalyti mintimis 
ir savo praktika, t. y. mes 
sakome A, o gal kažkas 
sugalvos (manau, kad tikrai 
sugalvos, juk kitaip nevyktų 
evoliucija) ir pasakys B.

Visi žinome ir esame patyrę, kad 
muzika teigiamai veikia žmogų. To-
dėl bet koks vaikų ugdymas neap-
sieina be muzikos. Visi mokėmės 
mokykloje ir prisimename, koks 
tai nerimtas dalykas. Nerimtas to-
dėl, kad muzikos mokoma rimtai, 
o ji – menas, vadinasi, ir mokyti jos 
(taip šiandien manome) reikia „ne-
rimtai“. Kiekvienas pedagogas žino, 
kad kai prieš jį stovi mokinys, kūry-
binis procesas neišvengiamas. Tikslą 
turime pasiekti trumpiausiu keliu, 
su mažiausiomis sąnaudomis, nes 
už durų laukia kitas mokinys…

Kuo daugiau metodų žinosime, 
tuo lengviau bus. Mes taip ir darome 
ugdymo centre „Viltis“ dorinio ug-
dymo pamokėlių („labaryčių“) me-
tu. Pasisveikiname ir atsisveikiname 
dainuodami. Muzikinis fonas pade-
da susikaupti kūrybinių užduočių 
metu. Šokame ir žaidžiame su mu-
zika. Kiekvieną savaitę dainuojame 
dainelę, kuri siejasi su savaitės dori-
nio ugdymo pamokėlės tema, pvz.: 
savaitės tema – „Didelis ir mažas“ 
arba „Muzika – jausmų šaltinis“, o 
dainelė – „Plok delnais“.

Mūsų metodas skirtas vidutinį ar 
žymų protinį atsilikimą turintiems 
vaikams ir vaikams su tarties proble-

KAIP
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momis. Daineles, kurias dainuojame 
„labaryčių“ metu, adaptuojame ke-
liais lygiais. Pvz.: užrašome dainelę 
didžiosiomis raidėmis, kad lengviau 
būtų skaityti; dubliuojame su Meyer-
Jonson simboliais, kurie padeda pri-
siminti dainelės žodžius (vizualinis 

signalas nervais keliauja į smegenis 
ir stimuliuoja centrą, kuris atsakin-
gas už atmintį).

Dar galima užrašyti tik tų pačių 
dainelių balsius, praleidžiant prie-
balsius (kartais net ir balsių paliekant 
tik minimumą, kiek gali ištarti mo-

Adaptuoti variantai

PLOK DELNAIS, TI-TI-TA, PLOK KEISTAI, TI-TI-TA  1var.
....O…….…..A…,  .I….....A,  ...O………...A.,  . I…....A 2 var.  
....O…...E….AI..,  .I…I.....A,  ...O…...EI....AI, ..I...I...A 3 var. 
P..O..  DE.N AI.., TI-TI-TA, P...O....KEI..TAI, TI-TI-TA 4 var.

GREITAI  PLOK,  TI-TI-TA,  PLOK  LĖTAI,   TA-TA 1 var.
…. E…………O..,  ...I…....A,  ....O..  ...… A.,  ...A…A 2 var.  
…. EI..AI…...O..,  ...I...I...A,  ....O… ...Ė..AI,  .. A…A 3 var.  
.. R EITAI  P...O.,   TI-TI-TA,  P..O..   L ĖTAI,  TA-TA 4 var.

PLOK   AUKŠTAI,   TI-TI-TA,  PLOK  ŽEMAI,  TI-TI-TA 1 var.
…O...   A……...A..,  ..I…….A, .....O...  .......A,  ....I........A 2 var.  
…O...   AU.......AI,  ...I…I…A, .....O...  ..E...AI,  ...I…I...A 3 var.  
P..O...   AU.....TAI,   TI-TI-TA,  P..O..  ŽEMAI,  T I-TI-TA 4 var.

PLOK  DELNAIS,   TI-TI-TA,    SU  MANIM,   TA-TA 1 var.
….O...   ........A...,  ....I........A,    ..U   ....... .I...,   ..A...A 2 var.  
….O...  ..E…. AI..,  ....I…I…A,   ..U  . .A....I...,   ..A...A 3 var.  
P.. O...  DE..NAI..,  ….I…I…A,   ..U  MAN I.. ,   TA-TA 4 var.

išmokti dainelę

kinys). Pvz., „Plok delnais“ – o..e..
a..arba o…a…, nes, pasak žinomo 
muzikos terapeuto, daugelio kny-
gų apie muzikos terapiją autoriaus 
Dono Cambalo, esant kalbos sutri-
kimams, kalbą ugdytinis supranta 
nevisiškai. Todėl žodžių išskaidy-
mas į skiemenis, skiemenų – į bal-
sius ir priebalsius, skiemenų, balsių 
ir priebalsių tęsimas arba lėtas tari-
mas padeda geriau suprasti kalbą, 
stimuliuoja smegenų centrus bei la-
vina kalbinius įgūdžius.

Taigi mes rašome dainelės žo-
džius balsiais (kai kur dvibalsiais). 
Bet jeigu vaikas sugeba arba jeigu 
jam pradeda geriau sektis vėlesnia-
me etape, galima pridėti ir priebal-
sių, pvz., „Plok delnais“ – po..de..
na.. arba po…na…

Balsius dainuojame su pritarimu, 
t. y. melodiją groja mokytojas mu-
zikos instrumentu. Pradiniame eta-
pe galima skanduoti arba ilgėliau 
patęsti balsius, kad ugdytinis juos 
įsidėmėtų. Vėliau bus galima atski-
rai išdainuoti balsius mokytojui pa-
dedant, o pramokus, savarankiškai 
su melodiniu pritarimu. Dar vėliau, 
mokinys dainuos balsius, o mokyto-
jas – dainelės tekstą. 

Galimi įvairūs garsų, dvigar-
sių, balsių ir priebalsių jungimo 
variantai. Sugalvokite savo varian-
tą, priimtiną konkrečiam mokiniui. 
Supraskite, kad tai tik muzikinis 
žaidimas garsais. Mes nesikėsina-
me pakeisti ar paneigti logopedijos 
mokslo taisyklių, tik kviečiame pa-
žaisti. Seniai žinoma, kad žaidžiant 
mokomasi greičiausiai.

Norime palinkėti sėkmės ir drą-
sos, kuriant savąsias sistemas. Neuž-
mirškite pasidalyti savo atradimais 
su mumis.

Su pagarba Romualdas Brūzga
Leidinių „Spalvų muzika. Adaptuoto 

alternatyvaus muzikinio rašto 
pradžiamokslis“ ir jo  I Priedo autorius, 

„Spalvų orkestro“ vadovas

Australų liaudies dainelės „Plok delnais” pirmasis posmelis

Plok delnais, ti-ti-ta. Plok keistai, ti-ti-ta.
Greitai plok, ti-ti-ta. Plok lėtai, ta-ta.
Plok aukštai, ti-ti-ta. Plok žemai, ti-ti-ta.
Plok delnais, ti-ti-ta. Su manim, ta-ta.

Pateiksime tokius pirmojo posmelio adaptuotus variantus:

1 var.  Didžiosiomis raidėmis; 
2 var.  Su sumažintu balsių skaičiumi;
3 var.  Tik su balsiais;
4 var.  Su balsiais ir priebalsiais.
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Vaikų motorinės sistemos 
raidos įvertinimo galimybės 
ir reikšmė

Dauguma mūsų centrą lankančių 
vaikų turi sunkių motorikos sutriki-
mų: jie negali sėdėti, ropoti, stovėti. 
Juda tik pasyviai – sėdėdami veži-
mėliuose. Norint įvertinti neįgalaus 
vaiko fizines ir psichines galimybes, 
labai svarbu žinoti, kaip jis vystosi. 
Tik tuomet įvertinimas bus kvalifi-
kuotas ir pagrįstas.

Akivaizdu, kad judėjimas ir gy-
venimas yra glaudžiai tarpusavyje 
susiję. Sveiki vaikai natūraliai linkę 
judėti. Kalbant apie įvairius vaiko 
raidos aspektus, pati įspūdingiausia 
yra motorinės sistemos raida. Mo-
torinę sistemą sudaro visi judesiai 
ir judesių sistemos, dėl kurių žmo-
gus gali judinti įvairias kūno dalis. 
Be judėjimo nėra gyvybės. Pradiniai 
judesiai yra silpni, jie tampa stipres-
ni ir perauga į sudėtingesnes judesių 
schemas. Motorinės sistemos pagrin-
dai atsiranda per pirmuosius kele-
rius vaiko gyvenimo metus. Sklandi 
šios sistemos raida priklauso nuo vi-
dinių ir išorinių veiksnių. Kūdikis 
gimsta su tam tikrais besąlyginiais 
refleksais: reagavimo į šviesą ir gar-
są, čiulpimo, rijimo bei griebimo.

Tobulėjantys vaiko gebėjimai val-
dyti savo kūną – atsisėsti, šliauž-
ti, stovėti – yra brendimo pasekmė. 
Naujagimio smegenų centrai, atsa-
kingi už motorinę (judesių) funkciją 
nėra visiškai subrendę. Vaikai suge-
bės stovėti tik tuomet, kai jų nervų 
sistema subręs tiek, kad galėtų ap-
doroti nervinius signalus.

Per pirmuosius gyvenimo metus 
vaikas įvaldo daug judesių schemų, 
kurios vėliau tampa vis tikslesnės 
ir sudėtingesnės. Jis išmoksta ką 
nors pagriebti, persiversti, atsisto-
ti ir vaikščioti. Norint atlikti šias ju-
desių kombinacijas, reikia valdyti 
kūno pozą. Jei ji nevaldoma, jude-
siai bus netvirti ir nestabilūs. Visa 
gaunama informacija apdorojama 
smegenyse ir verčiama į raumenis 
siunčiamais signalais. Kitaip tariant, 

judesiai koordinuojami. Vaikui au-
gant, atsiranda ir vidiniai signalai, 
kuriuos smegenys taip pat apdoro-
ja kaip informaciją. Vaikas mokosi 
suvokti gaunamą informaciją ir pra-
deda sąmoningai į ją reaguoti. Tokia 
reakcija yra visai kitokio pobūdžio, 
negu nesąmoningi kūdikio refleksai. 
Pojūčių ir judesių tarpusavio koordi-
nacija vadinama sensomotorine ko-
ordinacija.

Sveiki vaikai natūraliai likę judė-
ti. Jei vaikai bus skatinami tai dary-
ti, jų judesiai taps veiksmingesni, jie 
vis daugiau tyrinės aplinką. Pojūčių 
ir motorinių veiksmų koordinacija 
suteikia pagrindą tolesniems tyrinė-
jimams. Sklandi motorinės sistemos 
raida – svarbi vaiko psichologinės 
raidos sąlyga. Šios sistemos sutriki-
mai neigiamai paveiks psichologinę 
raidą. Pastarieji savo ruožtu turės 
įtakos vaiko judesiams. Jeigu niekas 
nevaržo vaiko raidos, fiziniai jo kū-
no judesiai skatina protinę veiklą ir 
sugebėjimą mąstyti. Stebėdami vai-
ko motorinę sistemą turime galvoje 
jo judesių visumą: ką jis pajėgia ir 
ko nepajėgia daryti. Kompleksinis 
judesių stebėjimas reiškia, jog ste-
bima, kaip juda vaiko kūnas, jo kū-
no dalys kartu ir atskirai. Svarbi yra 
vaiko judesių kokybė. Ar judesiai 
sklandūs, ar nerangūs? Kaip sekasi 
koordinuoti judesius, priklausomai 
nuo matymo ir girdėjimo. Ar vai-
kas mėgsta daug judėti, ar atvirkš-
čiai – stengiasi judėti kuo mažiau? 
Minėti dalykai vadinami judėjimo 
polinkiu.

Svarbus veiksnys yra raumenų 
tonusas. Jis turi įtakos vaiko judesių 
ekonomiškumui, kad nebūtų eikvo-
jama per daug energijos. Vaikas ga-
li reguliuoti savo raumenų įtampą. 
Kūno judesiai turi būti tinkamai ko-
ordinuoti su informacija. Raumenys 
turi veiksmingai reaguoti į smegenų 
siunčiamus signalus. Tai sudaro po-
jūčių, smegenų ir raumenų veiklos 
derinį. Kardina Steman išskyrė pen-
kis pagrindinius raidos etapus:

1. Pozos valdymas ir raumenų 
tonusas. Poza – judesio pagrindas. 
Ji atspindi vidinę ramybę arba ne-
rimą. Savo poza mes sąmoningai ar 
nesąmoningai parodome, ką jaučia-
me. Keturių mėnesių amžiaus vai-
kas pradeda valdyti savo galvos 
padėtį, paskui – gulimąją ir sėdi-
mąją pozas. Svarbu, kad tinkamai 
funkcionuotų vaiko pusiausvyros 
organai. Tai skatina vaiką įgyti tin-
kamus stovėjimo ir pozos palaiky-
mo refleksus, jis išmoksta palaikyti 
fizinę pusiausvyrą. Jei vaikas nepa-
jėgia valdyti pozos, gali būti, kad jo 
raumenų tonusas arba per silpnas, 

Panevėžio vaikų abilitacinio 
ugdymo centras
Džiaugiamės, kad šiame mūsų žurnalo numeryje turime 
galimybę ne tik pristatyti jums, mieli skaitytojai, puikią 
Panevėžio miesto įstaigą neįgaliems vaikams, bet ir pasiūlyti 
perimti bent dalelę jos kvalifikuotų pedagogų patirties. 

Panevėžio vaikų abilitacinio 
ugdymo centras 

Socialinės paskirties ugdymo, 
globos ir rūpybos įstaiga Panevėžio 
miesto ikimokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikams, turintiems sun-
kių psichikos ir motorikos sutriki-
mų. Centras savo gyvavimo metus 
skaičiuoja nuo1994 metų. Tuo metu 
tai buvo viena pirmųjų įstaigų neį-
galiems vaikams Lietuvoje.

Pagrindiniai centro uždavi-
niai – puoselėti visas ugdytinių ga-
lias, sudaryti tinkamas pedagogines, 
psichologines, medicinos ir materi-
alines sąlygas neįgaliųjų ugdytinių 
psichinėms ir motorinėms galimy-
bėms plėtoti, rengti specialiųjų po-
reikių ugdytinius savarankiškam 
gyvenimui vietos bendruomenėje.

Įstaiga dirba kiekvieną darbo die-
ną nuo 7.00 iki 19.00 val. Pageidaujant 
tėvams, vaikai į įstaigą kiekvieną rytą 
atvežami ir parvežami į namus cen-
tro transportu, veikia naktinė grupė. 
Centre yra 5 grupės, kuriose koman-
diniu principu dirba įvairūs specialis-
tai: specialieji pedagogai, logopedai, 
judesio korekcijos pedagogai, socia-
liniai darbuotojai. Vaikams taikoma 
individuali dienotvarkė. Kiekvie-
ną dieną vyksta individualūs užsiė-
mimai. Vaiko pasiekimai aptariami 
individualių programų svarstymo 
metu, kurie vyksta kartą per pusme-
tį. Individualių programų svarstyme 
visuomet kviečiami dalyvauti vaiko 
tėvai, jų šeimos nariai. Centre vyksta 
įvairūs renginiai: šventės, rytmečiai, 
pramogos, išvykos. Centro ugdyti-
niai draugauja su kitų įstaigų vaikais, 
keičiasi programėlėmis. Visuomet la-
bai džiaugiamės mus aplankiusiais 
svečiais. 

 
Dainė Šilienė

Panevėžio vaikų abilitacinio ugdymo 
centro direktorė
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arba per stiprus. Esant stipriam to-
nusui, eikvojama tiek energijos, kad 
jos užtenka tik pagrindinių judesių 
(stovėjimo, vaikščiojimo) raidai. Kai 
kurie pernelyg aktyvūs vaikai nega-
li susikaupti. Jei vaiko raumenų to-
nusas per silpnas ar per stiprus, yra 
pagrindo nerimauti – toks vaikas 
gali būti neįgalus. Pozą ir tonusą 
taip pat tiesiogiai veikia jausmai bei 
emocijos. Nemalonūs jausmai su-
kelia įtampą, o teigiamos emocijos 
skatina atsipalaiduoti.

2. Koordinacija ir judėjimas. Ju-
desių derinimas ir harmonizavimas 
vadinamas koordinacija. Judesių ko-
ordinacija įmanoma tik tuomet, kai 
juos koreguoja akių teikiama infor-
macija. Kontroliuojami koordinuo-
ti judesiai vadinami automatiškais. 
Sutrikusios koordinacijos atveju nė-
ra sklandžios judesių sekos. Tai gali 
būti regėjimo arba neurologinių su-
trikimų pasekmė. Pavyzdžiui, pa-
griebimo veiksmas parodo, ar vaiko 
regėjimas ir nervų sistema veikia 
tvarkingai. Tai pasakytina ir apie 
vėlesnę kitų kūno dalių koordina-
cijos raidą. Vaikščiojimas – ypatingas 
vaiko raidos žingsnis. Jo prielai-
dos – pakankamai funkcionali ner-
vų sistema, geras regėjimas, geras 
aplinkos suvokimas, sveikas kūnas, 
gera koordinacija. 

3. Orientacija ir pasiekimai. Iš-
mokusio vaikščioti vaiko pasau-
lis tampa nepalyginamai didesnis. 
Šliaužiodamas jis tyrinėja pasaulį, o 
vaikščiojimas suteikia jam judėjimo 
laisvę. Jis dabar gali judėti vertika-
lioje padėtyje, todėl suvokia erdvę 
visai kitaip. Orientavimasis erdvėje 
įgalina vaiką suvokti dydžio, atstu-
mo ir trukmės sąvokas. Jis orientuo-
jasi ne tik pagal išorinius ar vidinius 
veiksmus, bet gali sąmoningai prisi-
minti patirtus faktus, sukauptus at-
mintyje. Tai jis sugeba pritaikyti ir 
naujoje situacijoje. Svarbu – skatinti 
šį procesą.

4. Įvairios judesių schemos ir 
veiklos lygiai. Vaikystėje sparčiai 
tobulėja sugebėjimas valdyti savo 
kūną. Septynerių metų amžiaus vai-
kas jau būna iš esmės įvaldęs visas 
judesių schemas, kurių jam reikės 
per visą likusį gyvenimą. Skatina-
mas aplinkos, žaisdamas jis įvaldo 
vis sudėtingesnes judesių schemas. 
Jų esmė – pojūčių smegenų ir rau-
menų veiklos koordinacija. Svarbus 
vaidmuo tenka sugebėjimui jausti 
ir palaikyti pusiausvyrą. Jei įvaldy-
tų judesių schemų skaičius ribotas, 
tai riboja vaiko laisvę ir galimybes. 
Blogiausiu atveju vaikas išmoks 
tik tam tikrų stereotipinių judesių. 
Toks vaikas – suvaržytas intelektu-

aliai ir emociškai. Tai ypač akivaiz-
du esant autizmo sindromui.

5. Kaip vaikas suvokia savo fizi-
nius veiksmus ir patį save. Aktyviai 
elgdamasis su daiktais (žaisdamas, 
liesdamas, kilnodamas), vaikas suži-
no savo paties veiksmų galimybes ir 
jų ribas. Taip jis suvokia, ką pajėgia 
ir ko ne. Vaiko pasitikėjimas savimi 
labai priklauso nuo to, kaip jį vertina 
kiti. Aplinkiniai vertina jo judesius, 
fizinę išvaizdą (gražus, bjaurus), elg-
seną bendraujant (įdomus, žavus). 
Jei apie vaiką atsiliepiama teigiamai, 
jis ir pats save taip vertins.

Motoriniai sutrikimai gali turė-
ti pasekmių tolimesnei vaiko raidai. 
Šias pasekmes daugiausia patiria fi-
ziškai neįgalūs vaikai, ypač jei jie ne-
įgalūs nuo gimimo. Vaiko motoriniai 
sutrikimai gali pasireikšti dėl:
•	 per stipraus ar per silpno raumenų 

tonuso;
•	 nekontroliuojamų judesių (sutrin-

ka koordinacija);
•	 nesiorientavimo erdvėje, nes nega-

li judėti;
•	 riboto judesių schemų skaičiaus 

(per mažai aktyvus);
•	 klaidingo savo fizinių galimybių 

vertinimo.
Fiziškai neįgalūs vaikai vėliau 

pradeda vaikščioti, jiems to išmokti 
labai sunku, o kartais ir visai neįma-
noma. Per pirmuosius savo gyveni-
mo metus vaikas visiškai arba beveik 
nepajėgus tyrinėti jį supantį pasaulį. 
Negalėdamas šliaužti ar vaikščio-
ti, jis negali patirti, ką reiškia skir-
tumas tarp įvairių erdvinių sąvokų: 
arti ar toli, tarp, po, šalia, priešais ir 
t. t. Fiziškai neįgalių vaikų auklėto-
jai ar tėvai turi aktyviais veiksmais 
jiems padėti. Labai mažus neįgalius 

vaikus reikėtų nešioti po patalpą, 
suteikiant jiems kuo daugiau progų 
suvokti erdvės matmenis (kur nors 
praeinant, kur nors įeinant, šalia ko 
nors atsistojant). Svarbiausia suvok-
ti, jog vaikas visiškai arba beveik ne-
gali tyrinėti aplinkos. Todėl reikia 
nunešti jį į virtuvę ir t. t. Jei vadovau-
simės šia nuostata, motorinių sutri-
kimų pasekmės kitoms vaiko raidos 
sritims, t. y. ir intelektualinei, ir so-
cialinei, ir emocinei, bus minimalios. 
Jausdamas pyktį ar bejėgiškumą 
dėl savo negalios, vaikas nesivaržys 
kreiptis į suaugusįjį, nes žinos, jog 
šis jį supras.

Dar pasitaiko dviguba – fizinė ir 
proto negalia. Kyla klausimas, kas 
sukelia didžiausių pasekmių – ar 
sunki proto, ar labai didelė fizinė ne-
galia? Tais atvejais, kai negalima nu-
statyti, kiekvienos negalios poveikio 
atskirai, kalbama apie daugybinę 
negalią. Nėra prasmės bandyti nu-
statyti, kurios negalios poveikis di-
džiausias. Prieš gimdymą, gimdant 
ar iš karto po gimdymo šių vaikų 
smegenys buvo smarkiai pažeistos, 
dėl to sutriko visų funkcinių sričių 
veikla. Svarbu mokėti pajusti ir su-
prasti, ko reikia kiekvienam kon-
krečiam vaikui. Kaip keisti vaiko su 
daugybine negalia kūno padėtį, kad 
neatsirastų deformacijų? Ko reikia 
vaikui, kad jis gerai jaustųsi, galė-
tų ryti? Kaip nežiūrint į jo rimtą ne-
galią, suteikti jam progų patirti kuo 
daugiau įspūdžių ir pojūčių? 

Kiekvienu atveju į vaiką reikia 
žiūrėti kaip į nedalomą visumą.

Marija Petrutienė
Judesio korekcijos pedagogė
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Sunki proto negalia pasireiškia 
įvairiapusiais nervų sistemos sutri-
kimais. Sutrinka motorikos ir pa-
žintinės veiklos raida, orientacija 
aplinkoje, bendravimas. Negalia le-
mia kitokį šių vaikų suvokimą ir el-
gesį. Šiuos vaikus supantys žmonės 
turi pažinti ir suprasti jų išgyveni-
mus, pažinimo, jutimų, mąstymo bei 
elgesio ypatumus ir priežastis. Tik 
tada galima tinkamai organizuoti jų 
aplinką ir lavinimą.

Svarbu neužmiršti, kad sunkią 
negalią turinčio vaiko netinkamas 
elgesys – dažniausiai reakcija į jam 
nesuprantamą, bauginančią aplin-
ką. Tai nėra apgalvotas siekis nepa-
klusti ar provokuoti. Į mūsų akimis 
neutralius ir įprastus dalykus vaikas 
gali reaguoti visai kitaip, nei iš jo ti-
kisi aplinkiniai. Žinoma, juos prižiū-
rintiems asmenims tai gali sukelti 
nevilties ar bejėgiškumo jausmus, 
net pyktį.

Jei vaikas netinkamai elgiasi, pir-
miausia reikėtų įvertinti aplinkos 
dirgiklius, pabandyti suprasti, kaip 
vaikas suvokia esamą situaciją, paieš-
koti būdų, kaip suprantamiau per-
teikti informaciją ir reikalavimus. 

Sunkią proto negalią turinčių 
vaikų smegenys gaunamą informa-
ciją apdoroja kitaip negu nesutriku-
sios raidos vaikų. Negalią turintys 
vaikai blogai suvokia priežasties ir 
pasekmės ryšį, o tai labai apsunki-
na socialinių įgūdžių formavimąsi. 
Jei mums kalba – svarbiausia komu-
nikavimo priemonė, šiems vaikams 
ji dažniausiai tėra „garsų kratinys“. 
Jie beveik nesupranta kalbos, vykdo 
tik pačias paprasčiausias, daug kar-
tų girdėtas komandas. Jei šie vaikai 
ir kalba, tai dažniausiai echolališkai, 
t. y. kartodami anksčiau girdėtus žo-
džius ar frazes, reklamų tekstus – vi-
sa, kas yra mechaniškai įsispaudę į 
jų atmintį. 

Neturėdami kalbos, kaip ben-
dravimo ir informacijos perteikimo, 

priemonės, negalėdami paaiškinti, 
ko jiems reikia, savo norus bei po-
reikius jie gali išreikšti vieninteliu 
būdu – pradėti rėkti, kristi ant grin-
dų, kandžiotis, spardytis ir pan.

Norėdami tinkamai tenkinti jų 
poreikius, šnekamąją kalbą turime 
vartoti minimaliai. Svarbu struktū-
ruoti aplinką, informaciją perteikti 
vizualiai, kitaip tariant, supranta-
mai, vaizdžiai ir aiškiai supažindinti 
tokius vaikus su aplinka bei numa-
toma veikla. 

Šiam tikslui jau daugelį metų 
naudojame individualias veiklos 
schemas, vadinamuosius „tvarka-
raščius“. Vaizdžiai pateikta darbo-
tvarkė padeda vaikui orientuotis, 
ką, kur ir kokia seka jis konkrečiu 
metu turi daryti, kiek laiko tai už-
truks ir kas bus po to. Šie tvarka-
raščiai įvairuoja, atsižvelgiant į 
vaiko proto negalios sunkumą. Juos 
sudarant naudojami daiktai, pa-
veikslėliai, simboliai ar net užrašy-
ti žodžiai. Dėl savo universalumo 
dažniausiai naudojami tarptauti-
niai simboliai – piktogramos. Štai 
tokios darbotvarkės, išreikštos pik-
togramomis, pavyzdys:

    

    

    
Darbotvarkė kabo matomoje vie-

toje ir informuoja vaiką apie tos die-
nos veiklą ir numatomų įvykių seką: 
atvykimas į mokyklą, mokymasis 
(lavinamoji veikla), ėjimas apsipirk-
ti, priešpiečiai, muzikos terapijos 
užsiėmimas, dailės terapija ir išvyki-
mas į namus.

Lavinami vaikai ilgainiui suvo-
kia, jog kiekvienas simbolis reiškia 
konkretų objektą ar veiksmą, sim-
boliai tampa informacijos perteiki-
mo ir bendravimo priemone. Vaikas 
išmoksta suprasti ir pats naudotis 
simboliais, pavyzdžiui, norėdamas 
paprašyti mėgstamo žaislo, skanės-
to ar užsiėmimo, jis parodo atitinka-
mą simbolį. 

Formuojant socialinius įgūdžius, 
tinkamo elgesio stereotipus, reikala-
vimai ir draudimai taip pat pateikia-
mi simboliais.  

Vaikas geriau suvokia draudi-
mus, kai pateikiamos ne juodos, o 
raudonos piktogramos. Raudona 
spalva reiškia draudimą, ir vaikas, 
pamatęs ryškiai išsiskiriančią iš kitų 
piktogramą, suvokia, kad taip elgtis 
negalima:

  

  
 Nesikandžiok!  Nešauk! 
 Nesibraižyk!  Nesispardyk!

  

  
Nesimušk! Netrankyk durų!

Nesipešiok! Netampyk!

  

  
Nemindžiok gėlių! Nesistumdyk! 
 Neimk maisto! Neplauk!

Iškart po to, kai vaikas pasielgia 
netinkamai, jam parodomas atitin-
kamas simbolis. 

Dažniausiai elgesio korekcijai 
naudojami visiems suprantami, uni-
versalūs simboliai, tačiau kartais 
paprastas simbolis gali tapti įspėja-

Simboliai
Simbolių taikymas sunkią negalią turinčių 
vaikų elgesio korekcijoje
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muoju konkrečiam vaikui. Pateik-
sime pavyzdį. Vaiko individualioje 
dienotvarkėje yra pagalvėlės pikto-
grama, simbolizuojanti poilsį. Radęs 
tokį simbolį tvarkaraštyje ar pats jį 
pasirinkęs, vaikas eina į poilsio vie-
tą, kur stovi kušetė su pagalve ir ap-
klotu. Dažniausiai vaikas ilsisi ten 
apie 10 min. 

Kartą, ėmus vaikui netinkamai 
elgtis lavinamosios veiklos metu, 
jam netikėtai buvo į tvarkaraštį įdė-
tas pagalvės simbolis, veikla nu-
traukta ir paduota kortelė su vaiko 
vardu (tai visada reiškia: „Eik prie 
tvarkaraščio“). Nuėjęs vaikas rado 
„poilsį“. Tačiau ant kušetės nebuvo 
nei pagalvės, nei apkloto. Tai buvo 
taip efektyvu, kad ir tą, ir kitą dieną 
vaiko elgesys buvo kone pavyzdin-
gas, jis noriai atliko visas užduotis. 
Norėjome, kad vaikas suprastų, jog 
blogas elgesys rodo jo nuovargį, to-
dėl jam ir siūloma nedelsiant pail-
sėti. Taip atsirado naujas simbolis 
„pavargai – pailsėk“. Vėliau, tik pa-
rodžius vaikui minėtą simbolį, netin-
kamas elgesys liaudavosi. Ši naujoji 
piktograma nuo simbolio „poilsis“” 
skiriasi tik raudonu rėmeliu: 

 

Neužtenka nurodyti, kad pasielg-
ta blogai, reikia paaiškinti vaikui, 
kaip jis turėtų elgtis. Tai padary-
ti padeda vadinamosios socialinės 
istorijos. Pasirenkama viena ar dvi 
situacijos ir simboliais pateikiamos 
vaikui taip, kad jis suprastų. Tą pačią 
socialinę istoriją gali tekti „sekti“ ne 
vieną kartą, kol pagaliau vaikas su-
vokia, koks elgesys yra priimtinas, 
tinkamas, o koks – ne. Taip sufor-
muojamas socialinis įgūdis. Svarbu 
laikytis taisyklių ir jų nekaitalioti, 
pateikti tikslius ir suprantamus nu-
rodymus, ką vaikas turi daryti. 

Socialines istorijas reikia sukurti ir 
pateikti vaikui tada, kai kyla elgesio 
problemų, susijusių su socialine aplin-
ka. Štai socialinės istorijos pavyzdys:

  
Aš kartais trenkiu durimis.

  
Žmonėms nepatinka,  
kai trankomos durys.

  
Aš gražiai uždarau duris.

  
Visi džiaugiasi,  

kai aš gražiai uždarau duris.

Panašios istorijos kuriamos įvai-
riems įgūdžiams formuoti. Kartais, 
pasitelkiant simbolius, vaikui vaiz-
džiai parodomas priežasties–pasek-
mės ryšys:

  
Stumdytis negalima 

  
Reikia draugauti 

  
Jei stumdysiuos,  

negausiu saldumynų

Simboliai – pagrindinė sunkią 
proto negalią turinčių vaikų bendra-
vimo, lavinimo, supažindinimo su 
aplinka bei socialinių įgūdžių for-
mavimo priemonė. Pasitelkiant sim-
bolių kalbą, vaikui atveriamos durys 
į pasaulį, kuriame jis jaučiasi sau-
gesnis, ramesnis, tvirtesnis – jaučiasi 
žmogumi, gebančiu geriau suprasti 
kitus ir labiau kontroliuoti save.  

Milda Lileikienė 
Specialioji pedagogė metodininkė

Laima Mikuckienė
Vyriausioji specialioji pedagogė

Palanga

Į delfinariumą!
Sutrikusio intelekto žmonės dėl 

savo negalės pobūdžio, tėvų užda-
rumo, užimtumo ar kitų priežasčių 
dažnai priversti leisti laiką ribotoje 
aplinkoje – namie arba specialiojo-
je klasėje. Todėl siekdama pradžiu-
ginti ugdytinius ir jų mamas ryžausi 
labai rimtai kelionei į Klaipėdos jū-
rų muziejaus delfinariumą. Tai pri-
lygo eksperimentui, nes visi mano 
ugdytiniai turi sunkią kompleksi-
nę negalę, taigi, kelionė autobusu, 
laivu ir traukinuku jiems buvo pir-
moji gyvenime! O ir kai kurioms 
mamoms tai buvo didelis atradimas, 
nes jos nuolat „pririštos“ prie savo 
„neįgaliukų“. Ši išvyka buvo kupi-
na džiaugsmo, naujų įspūdžių – ne-
įprasta aplinka, negirdėti garsai, 
nematyti jūros gyvūnai... Kelionė 
paliko ugdytiniams bei jų mamoms 
neišdildomus prisiminimus ir įkvė-
pė drąsos vėl keliauti. Vaikai delfinų 
ir jūrų liūtų pasirodymų metu reiškė 
daugybę teigiamų emocijų, džiaugs-
mo šūksniais palydėdavo kiekvieną 
pasirodymą.

Pirmoji mūsų kelionė įrodė – mes 
galime ne tik svajoti, bet ir keliauti!

Ina Kreišmontaitė
Telšių rajono vaikų su negale centro

lavinamosios jungtinės klasės 
mokytoja
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Comenius partnerystė – tai mo-
kyklų bendradarbiavimo projektas, 
jungiantis bendrai veiklai mokymo 
institucijas iš Mokymosi visą gyveni-
mą programoje dalyvaujančių šalių. 
Šios veiklos tikslas – skatinti bendra-
darbiavimą tarp Europos mokyklų.

Mes, Vilniaus neįgaliųjų vaikų 
ugdymo centras „Viltis“, projekti-
nėse veiklose dalyvaujame jau daug 
metų. O Švietimo mainų ir paramos 
fondo kvietimu pasinaudojome 2006 
metais. Dar 2005 metų rudenį, Jung-
tinės Karalystės mokytojų delegaci-
jai atvykus į Lietuvą, supratome, kad 
mūsų mokyklos bendruomenės ben-
dradarbiavimas su kitų šalių mokyto-
jais gali labai praplėsti mūsų mokinių 
ir mokytojų akiratį, žinias, supratimą 
apie kitų šalių kultūrą, patirtį ir tu-
rėti įtakos mokytojų kompetencijų 
plėtojimui. Tik bendraudami ir ben-
dradarbiaudami su kolegomis iš kitų 
šalių, pedagogai ir mokiniai turi gali-
mybę pažinti kitų šalių kultūras, to-
bulinti užsienio kalbų žinias, dalytis 
gerąja patirtimi, naujomis mokymo 
praktikomis.

2006 metų sausį ugdymo cen-
tro „Viltis“ mokytojų grupė para-
šė Comenius 1 parengiamųjų vizitų 
projektą. Projekto koordinatore ta-
po St. Roses specialiosios mokyklos 
(Jungtinė Karalystė) mokytoja Pen-
ny Fayter, o partneriais – Tanenber-
go specialioji mokykla iš Giotingeno 
(Vokietija), Kopingo specialioji mo-
kykla (Švedija) ir Neįgaliųjų vaikų 
ugdymo centras „Viltis“ (Lietuva). 
Pavasarį buvo gautas finansavimas 
parengiamajam vizitui į St. Roses 
specialiąją mokyklą. Vizito metu bu-
vo aptartos ir suderintos bendrosios 
veiklos gairės bei planas.

Baigiantis 2006 metams mokyklos 
partnerės nutarė pratęsti projektinę 

veiklą, nes pamatė teigiamus projek-
to rezultatus: užsimezgė mokyklų 
partnerių bendravimas ir bendradar-
biavimas per renginius, pristatančius 
skirtingų šalių kultūrą, mokiniai su-
sirado draugų, vyko ir dabar tebe-
vyksta susirašinėjimas, bendravimas 
elektroniniu paštu.

2006 metų lapkritį įvyko mokyklų 
partnerių atstovų susitikimas Vokie-
tijoje, Giotingeno specialiojoje moky-
kloje. Susitikimo metu buvo aptartos 
naujojo Comenius projekto gairės, nu-
matytos veiklos ir darbo kryptys, iš-
vykos. Kadangi projektinėje veikloje 
pareiškė norą dalyvauti 4 mokyklos, 
projektas tapo daugiašalės partne-
rystės projektu. Susitikimo metu 
buvo nuspręsta projektą pavadinti 
„L.E.G.S. – Visi kartu, pirmyn!“. Šią 
abreviatūrą sudaro projekte dalyvau-
jančių šalių pavadinimų pirmosios 
raidės anglų kalba: Lithuanian, En-
gland, Germany, Sweden. 

2007 metų vasarą iš Švietimo 
mainų paramos fondo buvo gau-
tas šio projekto finansavimas dviem 
metams. Šio projekto tikslinė gru-
pė – mūsų mokyklos mokiniai ir mo-
kytojai, be to, tėvai ir bendruomenės 
atstovai. Projektas orientuotas į ak-

Projektas 
„L.E.G.S. – Visi kartu, pirmyn!“ 

Kiekvienais metais Švietimo mainų ir paramos fondas, 
administruojantis Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą 
programą Lietuvoje, kviečia dalyvauti Comenius programoje, 
skirtoje Comenius partnerystėms.
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tyvų mokinių dalyvavimą projekti-
nėje veikloje. Numatomas galutinis 
projekto rezultatas – mokinių bend-
ravimo, komunikacinių, kalbinių 
įgūdžių gerinimas. Tikimasi, kad 
mokiniai susiras naujų draugų, išplės 
bendravimo galimybes naudodamie-
si informacinėmis kompiuterinėmis 
technologijomis. O mokytojai ir spe-
cialistai ne tik susipažins su kolegų iš 
kitų šalių darbo su neįgaliais vaikais 
patyrimu (mokymo metodais, darbo 
organizavimo ypatumais), bet ir mė-
gins jį perimti. 

2007–2008 metais vykdant pro-
jektą bendradarbiaujama įvairiose 
teminėse srityse. Pradėtas kurti ke-
turkalbis (anglų, vokiečių, švedų, 
lietuvių) pasikalbėjimų žodynėlis, 
apimantis žodžius, įvardijančius 
spalvas, skaičius, gyvūnus, šeimą, na-
mus. Šis žodynėlis suteikia galimybę 
mokyklų partnerių bendruomenėms 
susipažinti su kalbų bendrumais ir 
skirtumais, gerinti bendravimo įgū-
džius. Bendraujant plečiasi mokinių 
akiratis, gerėja žinios ir supratimas 
apie Jungtinės Karalystės, Vokietijos, 
Švedijos bei Lietuvos kultūrų ben-
drumus ir savitumus. Kaip jau buvo 
minėta, į projektinę veiklą įtraukiama 
ne tik ugdymo centro „Viltis“ ben-
druomenė, bet ir mokinių tėvai, šei-
mos, vietos bendruomenė.

Praėjusių metų gruodžio pradžio-
je buvo sudarytas keturkalbis Kalė-
dinis Advento kalendorius, sukurtos 
Kalėdinių sveikinimų atvirutės. Dar 
vienas prasmingas projektinės veiklos 
produktas – Kalėdinio renginio DVD 

(2-5 nuotraukos), kurio kopijos išsiųs-
tos visoms mokykloms partnerėms. 

Pagal projekto mobilųjį planą, 
2008 metų balandžio pabaigoje bu-
vo numatyta mūsų centro mokslei-
vių išvyka į Švedijos specialiąsias 
mokyklas. Tačiau kadangi visi mūsų 
mokiniai turi žymių arba labai žymių 
raidos sutrikimų, administracijos ir 
projektinės grupės sprendimu buvo 
nuspręsta pakeisti iš pradžių suma-
nytą mobiliosios grupės sudėtį ir vie-
toje mokinių įtraukti į ją mokytojus. 
Tokiam sprendimui turėjo įtakos mū-
sų mokinių sveikatos būklė, kuri nė-
ra stabili ir kartais kinta dėl neaiškių 
priežasčių. Taigi, keturiems ugdymo 
centro mokytojams buvo suteikta 
unikali galimybė susipažinti su Šve-
dijos specialistų darbo patirtimi. 

Pirmąją vizito dieną, tik atvykę 
į Kopingo miesto Best Western vieš-
butį, susitikome su kitais projek-
to dalyviais iš Anglijos, Vokietijos ir 
Švedijos. Draugiškų pietų metu tu-
rėjome galimybę artimiau susipažin-
ti su kitais projekto dalyviais, mums 
buvo pristatyta vizito programa. To-
liau mūsų laukė pažintinė ekskursi-
ja po Kopingo miestą. Vakare įvyko 
projektinės grupės posėdis, kuriame 
apžvelgėme pirmųjų projekto metų 
I-ojo pusmečio darbus. Projekto ko-
ordinatorė Jennifer Richards sveikino 
visas mokyklų komandas sėkmingai 
įvykdžius pirmojo etapo darbus ir 
perėjus į antrąjį etapą „Sveikas mais-
tas ir sportas“. Buvo nutarta, kad 
šiame etape kiekviena šalis partnerė 
pateiks maisto receptų, nuotraukų, 

klausimynų, kitos medžiagos, kurioje 
atsispindėtų šalies ir mokyklos mais-
to gaminimo tradicijos. Antrojo eta-
po aptarimą numatoma surengti kitų 
mokslo metų pradžioje Anglijoje.

Vizito metu mūsų projektinė 
grupė turėjo galimybę aplankyti 
mokyklas, bendrauti su mokytojais, 
mokiniais, stebėti atviras veiklas.

Nyckelbergskolano mokyklos 
sporto salėje stebėjome atvirą kū-
no kultūros pamoką. Taip pat aplan-
kėme LSS Fritidsklubo darbinio 
ugdymo mokyklą, apžiūrėjome įvai-
rias klases, kuriose vyresnio amžiaus 
mokiniai įgyja darbinių įgūdžių. Ste-
bėjome, kaip jaunuoliai mokosi dirbti 
su medžiu, teikti autoserviso paslau-
gas, gaminti maistą. Lankėmės dar 
vienoje mokykloje, skirtoje vaikams 
autistams, kur susipažinome su nau-
ju LEVOAS autistų mokymo metodu. 
Turėjome progą apžiūrėti ir daugiau 
mokyklų, kuriose ugdomi specialiųjų 
poreikių vaikai. 

Projekto dalyviams buvo sureng-
ta pažintinė ekskursija į „Hastens“ 
fabriką, kur gaminamos kokybiškos 
lovos ir čiužiniai.

Ketvirtą vizito dieną projekto daly-
vių laukė edukacinė kelionė į Stokhol-
mą. Apžiūrėjome Karališkųjų rūmų 
muziejų, stebėjome sargybos pasikei-
timą, lankėme įsimintinas vietas, su-
sipažinome su miesto architektūra, 
įvairiais kultūros paminklais. 

Iš kelionės parsivežtas žinias ke-
tiname panaudoti savo kasdieniame 
darbe su vaikais, turinčiais sunkią 
negalią.

Valerija Liaudanskienė
Projekto „L.E.G.S. – „Visi kartu, 

pirmyn!“ ugdymo centro „Viltis“ 
koordinatorė 

Daiva Levitienė, Rita Giniotienė ir  
ona Guogienė 

Specialiosios pedagogės 
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Praėjusių metų vasarą mes – Vil-
niaus ugdymo centro „Viltis“ ben-
druomenė  – dalyvavome A.P.P.L.E 
seminare „Inkliuzinis ugdymas ir 
geroji patirtis“. Seminaro metu nu-
sprendėme išmėginti jėgas projek-
tų „Geriausios švietimo kryptys 
XXI amžiuje“ konkurse. Parengėme 
projektą „Draugų ir bendruome-
nės kūrimas“. Pagrindinis projekto 
tikslas – mokinių bendravimo ga-
limybių plėtimas. Šiam tikslui įgy-
vendinti pasirinkome Neįgaliųjų 
vaikų ugdymo centro auklėtinių, jų 
tėvų, mokytojų bei Jėzuitų gimnazi-
jos mokinių išvyką į „Šokolado sos-
tinę“ Trakuose.

Projektą pateikėme LMF projek-
tų konkurso atrankos komisijai. Jis 
buvo pripažintas geriausiu ir pelnė 
finansavimą – 1000 Lt. Pasirinkome 
„Šokolado sostinę“ Trakuose, kad 
ugdymo centro moksleiviai galė-
tų susipažinti su nauja aplinka, pa-
sigrožėtų Trakų miestu ir gamta, 
susipažintų su šokolado gamybos 
procesu, pabendrautų su darbuo-
tojais.

Prieš ekskursiją nuvykome į Tra-
kus, suderinome su „Šokolado sos-
tinės“ direktoriumi visas detales. Jis 

parodė mums „Šokolado šou“ salę, 
trumpai papasakojo, kaip vyks šo-
kolado gamybos pristatymas, paro-
dė pritaikytus neįgaliems žmonėms 
įvažiavimus.

Ugdymo centro „Viltis“ mokslei-
viai teoriškai nemažai žinojo apie 
įvairias profesijas, bet išvykos metu 
galėjo praktiškai susipažinti su šo-
kolado gamybos procesu. Iš pradžių 
jie smalsiai stebėjo, iš ko ir kaip ga-
minamas šokoladas, o paskui patys 
gamino skanėstus ir juos ragavo. Iš 
pradžių nelabai sekėsi. Saldainiai li-
po prie pirštų, slydo iš rankų, atro-
dė kreivi. Bet kuo toliau, tuo geriau 
klojosi... „Šokolado šou“ pabaigoje 
kiekvienas dalyvis gavo „Šokolado 
eksperto“ pažymėjimą.

Karoliniškėse veikia „Meteoro“ 
klubas, kurio nariai noriai bendrau-
ja su mūsų ugdytiniais: rengia mū-
sų mokykloje parodėles, dalyvauja 
bendrose diskotekose, kurias patys 
rengia ir įdomiai veda. Todėl mes ir 
juos pasikvietėme vykti su mumis 
į „Šokolado sostinę“. Kvietimą jie 
mielai priėmė...

Bendrų renginių metu klubo 
nariai išmoko asistuoti mūsų ne-
įgaliesiems. Jie mokėsi naudoti 

alternatyvios komunikacijos „Gy-
venimo knygas“, t. y. susipažino 
su Bliss simboliais, Mayer–Johnson 
simboliais, paveikslėliais, žodžiais–
simboliais, raidynu. O ugdymo cen-
tro moksleiviai jau turėjo parengtą 
„Gyvenimo knygą“(apie jos suda-
rymo principus buvo rašyta anks-
tesniuose žurnalo numeriuose), 
kurią reikėjo papildyti naujais pa-
žintiniais ir socialinio bendravimo 
komunikaciniais simboliais, žen-
klais, nuotraukomis.

Pastebėjome, kad bendrauda-
mi su įgaliais bendraamžiais ug-
dymo centro moksleiviai vis labiau 
atsiskleidžia: užduoda klausimus, 
juokauja. Susitikimų metu visi 
moksleiviai kalbėjosi apie muziką, 
dalijosi įspūdžiais apie mokyklos 
gyvenimą, drauge žaidė įvairius 
žaidimus.

Projekto rengėjos
Alicija Voronkevič 

IV jungtinės specialiosios klasės 
mokytoja

Birutė Marinavičienė
III lavinamosios klasės vyriausioji 

mokytoja

Išvyka į  
„Šokolado sostinę“  
Trakuose
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Nuo projekto gimimo iki veiklų 
pradžios…

2004 metais projekto partnerių –
„Caritas Austria“ (Lincas, Austri-
ja), „Vitebsko Caritas” ir Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos “Viltis” jėgomis bu-
vo sutelktos visos pastangos siekti 
pagrindinio tikslo – sustiprinti skir-
tingų žinybų (savivaldybių institu-
cijų ir nevyriausybinių organizacijų) 
bendradarbiavimą, teikiant paslau-
gas vaikams su proto negalia Vi-
tebsko mieste ir regione. 

„Caritas Austria“ iniciatyva bu-
vo parengtas projektas, skatinan-
tis vykdyti Vitebsko dienos centro 
specialistų švietimą, burti šeimų pa-
ramos grupes, diegti darbo su sutri-
kusio intelekto vaikais ir jaunuoliais 
naujausias metodikas bei socialines 
technologijas. Jau 2005 metų rugsėjį 
projektą pripažino ir įvertino Euro-
pos Komisija, ir prasidėjo platus vei-
klos planavimas bei įgyvendinimas.

Pirmieji pasikeitimai ir rezultatai
Per pirmuosius savo vizitus į Vi-

tebską Lietuvos specialistai buvo 
ryžtingai nusiteikę ir dėjo visas pa-
stangas, kad čia būtų įsteigtas cen-
tras vaikams su negalia. Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Mi-
galiova gerai prisimena susitiki-
mą su Vitebsko miesto socialinių 
paslaugų centro vadovais ir Balta-
rusijos Parlamento socialinės politi-
kos komiteto pirmininke Zoja Krot: 
„Tuomet iškėliau esminį klausimą, 
ar centras steigiamas todėl, kad rei-

kia parodyti, jog dirbama, ar jame 
bus teikiamos paslaugos neįgaliems 
vaikams penkias dienas per savaitę, 
nuo 8 iki 17 val.“

Galop buvo nutarta, kad reikia 
pasirinkti antrąjį variantą. Miesto 
vadovai, taip pat Vitebsko apskrities 
vykdomojo komiteto, socialinės ap-
saugos ir darbo reikalų skyriaus va-
dovas Michailas Leščinskis pritarė 
tokiam veiksmų planui. O šiandien 
jau matyti akivaizdžių rezultatų:
• organizuojama centro veikla dvi-

dešimčiai vaikų (nuo 7 iki 18 me-
tų), turinčių raidos sutrikimų 
(intelekto ar kompleksinę nega-
lią);

• įsteigtos trys klasės: dvi vaikams 
autistams ir viena proto negalios 
vaikams. Vykdoma lanksti konsul-
tacinė veikla ir mokymai tėvams. 
Ugdomi socialiniai vaikų įgūdžiai, 
vykdomas vaikų vertinimas, su-
daromos individualios ugdymo 
programos. Dirba specialieji pe-
dagogai, vykdomos socializacijos 
programos, jaunuolių parengimas 
kitoms veikloms. Trims grupėms 
būtinai priskiriamas specialistas ir 
asistentas. Mobiliosios konsulta-
cinės grupės užtikrina specialistų 
komandos darbą. Be to, rengiami 
užsiėmimai mažus vaikus (0-3 me-
tų) auginantiems tėvams; 

• maitinimas (įrengta moderni pri-
taikyta virtuvė, kurioje dirbančios 
virėjos gamina vaikams šviežią 
maistą); 

• įsteigta maždaug 100 etatų. Toks 
darbuotojų skaičius užtikrina ko-
kybiškas paslaugas bei leidžia or-
ganizuoti darbą taip, kad vaikai 

būtų užimti visą dieną, o tėvai ga-
lėtų grįžti į darbo rinką. Vasaros 
metu vyksta stovyklos, užtikri-
nančios vaikų priežiūrą nuo 8 iki 
17 val.;  

• įstaiga tapo metodiniu centru visai 
Vitebsko apskričiai (atlieka meto-
dinio vadovavimo ir konsultavi-
mo funkciją. Centre jau nepakanka 
klasių ir specialistų kasdieniniam 
darbui su vaikais);

• centras atlieka diagnostiką (vertina 
vaiką ir konsultuoja tėvus, aptar-
naudamas apie 200 vaikų su spe-
cialiaisiais poreikiais kiekvienais 
metais). Lankydama vaikų inter-
natą Boguševske, įstaigos admi-
nistracija ir personalas įdėjo daug 
pastangų, kad gyvenimo sąlygos 
čia pagerėtų. Buvo atliktas dalies 
patalpų remontas. Šiandien čia jau 
organizuojamas vaikų užimtumas, 
taikant naujas veiklos formas.

Susitikime su fondo Miloserdija 
i zdorovja respubliki Belarus Vitebsko 
skyriaus pirmininkė paaiškino, ko-
kia tvarka galima siųsti humanita-
rinę pagalbą į Baltarusiją. Lietuvos 
specialistai ragino organizuoti lab-
daros akcijas ir padėti kaimyninės 
šalies neįgaliesiems.

Daug emocijų lietuviams sukėlė 
susitikimas su vyskupu Baltarusijo-
je. Jis padėkojo už pagalbą ir prašė, 
kad mes kartu kreiptumėmės į Eu-
ropos fondus, rengtume bendrus 
socialinius projektus. Vyskupas pa-
brėžė, kad daugiausia vilčių jie sieja 
su Lietuva. Taip pat jis pasiūlė pasi-
rašyti bendradarbiavimo sutartį tarp 
„Vilties“ ir Vitebsko vyskupijos „Ca-
rito“ organizacijos, kuri įgyvendina 
šalyje labai daug reikalingų sociali-
nių projektų. 

„Buvau maloniai nustebinta. 
Veikdama pakankamai sunkiomis 
sąlygomis, remdamasi žmonių op-
timizmu, tikėjimu, organizacija daro 
stebuklus savo regione,” – dalijosi 
įspūdžiais D. Migaliova.

Mokymų ir seminarų įtaka 
Vitebsko dienos centro 
specialistams

Baltarusijos specialistams buvo 
surengtas penkių dienų mokomasis 
vizitas į Lietuvą, kurio metu svečių 
komanda lankė Lietuvos instituci-
jas ir organizacijas, teikiančias die-
nos užimtumo paslaugas vaikams 
bei jaunuoliams su proto negalia; 
Lietuvoje vyko seminaras „Dienos 
centras vaikams su proto negalia: 
šiuolaikinis požiūris“, o Vitebske – 

Viltingos akimirkos
Projektas „Dienos globos centro vaikams su negalia kūrimas 
Vitebsko mieste“ 
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„Darbas dienos centruose vaikams 
su proto negalia: bendradarbiavi-
mas”, „Vaikų ir paauglių autizmas, 
specialieji ugdymo ir mokymo me-
todai, medicininiai sutrikimų as-
pektai, kompensacinės technikos 
taikymas“ (pranešėja Laima Miku-
lėnaitė), „Specialiųjų poreikių vai-
kų ir paauglių muzikinis ugdymas, 
specialioji Spalvų muzikos meto-
dika, praktinio taikymo ypatumai, 
galimybės“ (pranešėjas Romualdas 
Brūzga), „ Individualūs socializaci-
jos planai sutrikusio intelekto žmo-
gui, tėvams ar globėjams, praktinis 
jų taikymas, klausimynų aptarimas, 
informacijos analizė“ (pranešėja D. 
Migaliova); buvo teikiamos konsul-
tacijos šeimoms, skirtos tėvų įgalini-
mui, įtraukiant juos į dienos centro 
darbą, taip pat į socialinę veiklą, pa-
dedant jiems sugrįžti į darbo rinką. 
Be to, buvo rengiami susitikimai su 
Vitebsko miesto Švietimo skyriaus 
ir Socialinės apsaugos skyriaus va-
dovais. 

„Susitikimų metu labai daug kal-
bėjomės apie galimybes bendradar-
biauti ateityje, specialistų ir tėvų 
mainų programas (dalijimąsi patir-
timi), metodinių priemonių ir rei-
kiamos įrangos įsigijimo galimybes. 
Miesto valdžios atstovai pabrėžė, 
kad savo įsipareigojimus jie vykdo 
sėkmingai. Jau sutvarkyta centro 
aplinka, įrengtos žaidimų aikštelės, 
miesto valdžia išlaiko įstaigos dar-
buotojus, apmoka visas komunali-
nes išlaidas,“ – džiaugiasi „Vilties” 
bendrijos vadovė.

Kas leidžiama, o kas  ne…
Vitebsko neįgaliųjų vaikų centro 

administracija griežtai rekomenda-
vo nerengti tėvų savigalbos grupių. 
Taip pat dėl jų prašymo, kuris la-
biau priminė griežtą rekomendaciją, 
nebuvo galima išdėstyti tėvų para-
mos grupių sudarymo ir rengimo 
principų. Buvo bandoma sudaryti 
nuomonę, kad Baltarusijai pavyksta 
susitvarkyti su visų sričių problemo-
mis, kad Vakarų šalys ir Baltarusija 
yra visiškai skirtingos. Visų proble-
mų priežastimi Baltarusijoje laikomi 
ekonominiai sunkumai. Tačiau vizi-
tų į Baltarusiją metu, ypač asmeniš-
kai bendraujant su neįgalių vaikų 
tėvais, lietuviams teko ne kartą įsiti-
kinti, kad kaltos ne vien tik jos. 

D. Migaliova prisimena: „Pir-
ma ir labai skausminga problema – 
akivaizdi BAIMĖ kalbėti. Tėvams 
uždrausta išsakyti savo neigiamą 

nuomonę apie valstybinę pagalbos 
sistemą neįgaliems vaikams ir pana-
šius dalykus. Antra į akis krentanti 
problema – SPECIALISTŲ VISAŽI-
NIŠKUMAS. Jie direktyviai nurodi-
nėja tėvams, ką, kaip ir kada reikia 
daryti, viešai juos kritikuoja, aiškin-
dami, kad jie nieko nesupranta ir ne-
moka…“ 

Specialistų terminologijoje iki šiol 
dominuoja stigmatizuojantys termi-
nai – „invalidas“, „idiotas“, „debi-
las“, „oligofrenas“, „defektologija“, 
„korekcija“, „bloga šeima“, „nepers-
pektyvus vaikas“ ir t. t.

Dialogas tarp specialistų ir tėvų 
dar tik mezgasi. Tėvų kompetencija 
specialistams nerūpi, jie mato vaiką 
ir žmogų per defekto ir patologijos 
prizmę. Seminarų metu buvo junta-
ma kova tarp dviejų stovyklų – spe-
cialistų, atstovaujančių oficialiai 
valdžios pozicijai, ir tėvų bei moki-
nių, kurie atsargiai bandė pasakyti, 
kad pagalba ir parama visiškai nea-
titinka vaikų galimybių ir poreikių. 
„Stebino tai, kad daugeliu atve-
jų užsiėmimų metu vaikams buvo 
bandoma taikyti fizines bausmes,“ – 
piktinasi D. Migaliova. 

Baigiamoji konferencija…
Ilgai ir kruopščiai projekto par-

tneriai ruošėsi baigiamajai projek-
to konferencijai „Gyvent ir mokytis 
kartu“, kuri vyko š. m. birželio 4–6 
dienomis. Iš Lietuvos į ją vyko 5 at-
stovai: Rimantė Šalaševičiūtė (LR 
Vaiko teisių apsaugos kontrolie-
rė), Inga Juozapavičienė (LR Vai-
ko teisių apsaugos kontrolieriaus 
patarėja), Laima Mikulėnaitė (Uni-
versitetinės vaikų ligoninės Vaiko 
raidos centro Ankstyvosios reabili-
tacijos skyriaus vedėja, vaikų neu-
rologė), Jurga Klimkienė (ugdymo 
centro Aidas specialioji pedagogė) 
ir Dana Migaliova („Vilties“ bendri-
jos vadovė). Konferencijoje dalyva-
vo Vitebsko apskrities specialiųjų 
įstaigų vadovai, specialistai, savival-
dybių ir apskrities valdžios atstovai, 
Vitebsko korekcijos centro mokinių 
tėvai. Taip pat organizacijos „Caritas 
Austria“ atstovas. 

Konferencijos metu labai dide-
lio susidomėjimo sulaukė LR Vaiko 
teisių apsaugos kontrolierės prane-
šimas. Viešniai buvo užduota dau-
gybė klausimų, Vitebsko apskrities 
valdžios atstovai išreiškė norą ben-
dradarbiauti su Kontrolieriaus ins-
titucija. Šį rugpjūtį planuojama 
surengti susitikimą Lietuvoje. Taip 

pat didelį atgarsį sukėlė L. Miku-
lėnaitės pranešimas. Lektorė patei-
kė daug vertingos informacijos apie 
naujus autizmo diagnostikos būdus, 
nagrinėjo medicininio ir socialinio 
paramos modelių skirtumus bei pa-
našumus. Jos pradėta diskusija tę-
sėsi ir antrąją konferencijos dieną. 
Labai didelio susidomėjimo sulaukė 
tema „Darbas su šeimomis“. Darbo 
grupėje buvo nagrinėjami du po-
žiūriai – direktyvus ir korekcinis, 
kuriuo vadovaujamasi Baltarusijo-
je, bei paramos ir psichologinės pa-
galbos, kuriuo remiamasi Lietuvoje. 
Lietuvos specialistai davė tiesioginį 
interviu vietos televizijai ir spaudai.

„Kaimyninėje šalyje mus visą lai-
ką akylai saugojo Baltarusijos sau-
gumas, nuolat jautėme jų budrią akį. 
Tačiau ir pats projektas, ir baigiamoji 
konferencija tikslą pasiekė, o numa-
tyti darbai buvo atlikti,“ – pasakojo 
D. Migaliova

Problemos, planai ir viltys
Labai didelė problema – Vitebs-

ko dienos centro vyresnių nei 18 
metų asmenų dienos užimtumas. 
Šiandien vietos valdžia dar nenu-
sprendė, kokia institucija turėtų or-
ganizuoti jiems užimtumą penkias 
dienas per savaitę nuo 7 iki 18 val. 
Įkurti teritoriniai socialiniai centrai 
neturi nei patalpų, nei etatų, kad ga-
lėtų teikti trumpalaikės dienos glo-
bos paslaugas.  

Kita problema – transportas. Ko-
rekcinis centras neturi specialaus 
automobilio vaikams vežioti. Tėvai 
savarankiškai, dažniausiai visuome-
niniu transportu turi atvežti vaikus 
į įstaigą. Tai labai sudėtinga užduo-
tis ir dėl vaikų fizinės bei emocinės 
būklės, ir dėl didelių atstumų. Dėl 
minėtų priežasčių daugelio vaikų, 
turinčių vidutinį ir žymų sutrikimą, 
centras nepriima. Be to, jam katastro-
fiškai trūksta kompensacinės techni-
kos, tokios kaip vežimėliai, sėdėjimo 
kėdės, vaikščiojimo stovai ir kt.

„Ateityje reikėtų toliau plėto-
ti panašius projektus, nes investici-
ja į žmones pasiteisina. Jeigu nors 
vienas iš dešimties specialistų susi-
mąsto ir suvokia, kad, pvz., Deni-
sas Ivanovas – pirmiausia vaikas, 
o ne „daunas“ ar „autistas“, tai jau 
yra labai daug. Viena mama konfe-
rencijos metu pasakė, kad pagaliau 
ji gali normaliai gyventi: vaiką ryte 
išleidžia į mokyklą, pati gali dirbti, 
turėti laisvalaikio, tad išsipildė jos 
didžiausia svajonė. 20 baltarusių šei-
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mų gali ramiau gyventi, bet šimtai 
kitų dar uždarytos namuose su mi-
nimalia neįgalaus asmens pensija.

„Vitebsko Caritas“ eina geru ke-
liu, po truputėlį tirpdo nepasitikėji-
mą tarp valstybinių ir nevalstybinių 
institucijų, labai atsargiai imasi ini-
ciatyvos dėl suaugusiųjų dienos 
užimtumo organizavimo. Pavyko 
susitikti su tikra tėvų organizacijos 
atstove, juos supažindinti su „Cari-
tas“ programos vadove. Tėvų orga-
nizacijos atstovė jau turi parengusi 
dienos veiklos centro projektą. Šis 
projektas, kartu su „Caritas“ organi-
zacija, praktiškai nesunkiai įgyven-
dinamas.

Mes pažadėjome, kad Lietuva 
galės priimti grupę specialistų ir 
tėvų, kuriems bus sudarytos sąly-
gos susipažinti su tokių paslaugų 
organizavimu ir teikimu Lietuvo-
je. Taip pat planuojame pakvies-
ti 8 žmones – neįgalius vaikus ir jų 
mamas į Lietuvą dalyvauti psicho-
socialinės reabilitacijos programoje 
vasaros metu.“ 

Projekto koordinatorės 
atsiliepimai

„Patį projektą perėmiau tik 2007 
metais, kai labai daug jau buvo pa-
daryta ir tikrai labai efektyviai bei 
planingai vyko darbai. Koordinuo-
dama vieną iš daugelio „Vilties“ 
bendrijos, kaip partnerės, projektų, 
didelių sunkumų nepatyriau. Todėl 
darbas teikė vien malonumą, pa-
sitenkinimą ir, be abejo, leido įgyti 
daugiau patirties bei atsakingumo. 
Esu labai dėkinga už pastangas, 
kantrybę ir geranoriškumą visiems 
lektoriams, dalyvavusiems projekte, 
kurie su didele meile skleisdami sa-
vo gerąją patirtį žingsnis po žingsnio 
įžiebė tėvų širdyse VILTIES liepsne-
lę. Ypatingai noriu padėkoti „Vilties“ 
bendrijos vadovei D. Migaliovai ir 
daktarei L. Mikulėnaitei už begalinį 
atsidavimą, supratimą ir norą padė-
ti kiekvienam pagalbos ieškančiam 
žmogui. Manyčiau, be jų pastangų 
nebūtų tiek daug padaryta… 

Turime didelių planų toliau ben-
dradarbiauti su Vitebsko dienos 
centru, tikrai nenuleisime rankų ir 
nepadėsime taško. Deja, naująjį (tęs-
tinį) „Caritas Austria“ inicijuojamą 
projektą Europos Komisija atmetė, 
bet MES neprarandame VILTIES!

Jurgita Solodskienė 
Projekto koordinatorė, VšĮ Informacijos 

kaupimo ir sklaidos centras direktorė

08/227

Tokiais Lakūno (Mindaugas Raš-
kevičius)  žodžiais prasidėjo spek-
taklis „Mažasis  princas“, kurio 
autorius Antuanas de Sent Egziu-
peri. Mažasis princas (Gabrielė Gai-
žauskaitė) – auksaplaukis berniukas, 
atskridęs pasižmonėti į Žemę, prieš 
tai aplankęs daug mažutėlių pla-
netų su savo keistais dėdėmis: Ka-
raliumi, Tuščiagarbiu, Girtuokliu, 
Biznieriumi,  aimanuojančia ir besi-
skundžiančia Rože. Mažasis princas  
sužavėjo visus savo nuoširdžiu vai-
kišku naivumu: „Nupiešk man avį“. 

Telšių specialiosios mokyklos dra-
mos būrelio aktoriai – vadovaujami 
mokytojos Faustos Sabaliauskienės – 
tai darbinio užimtumo lavinamųjų 
klasių mokiniai. Kiek plojimų sulaukė 
Karaliaus (Vaidotas Nagys) pasirody-
mas scenoje. O išdidžioji Rožė (Solvita 
Brasaitė), kurios išdidumą „palaužė“ 
tik  Mažojo princo švelnumas, Biz-
nierius (Ernestas Grigorius), kuris 
tik skaičiuoja viską, net ir žvaigždes, 
o Tuščiagarbis (Mindaugas Tirkšlevi-
čius), kuriam  kelis kartus turėjo ploti 
visa salė (nes jis pats to reikalavo savo 
nusilenkimais). O kur Girtuoklis (Kęs-
tutis Kareiva) ir paslaptingoji Gyvatė  
(Virginija Lukšaitė).

Jaunuoliai pažadino mumyse 
meilę, beldėsi tiesiai į širdis ir kalbė-
jo jausmų kalba. Jie į vaidybą, šokį, 
dainą įdėjo visą sielą, kerėjo nuošir-
dumu ir gebėjimu teikti džiaugsmą 
aplinkiniams.

Teatralizuota meninė raiška ypa-
tingajam vaikui svarbi. Ugdytinis čia 
gali plėtoti ir stiprinti savo meninės 
veiklos interesus, grožio suvokimą, 
estetinių išgyvenimų patirtį, lavinti 
sceninį laisvumą, skatinti kūrybinį 
iniciatyvumą, saviraišką, tapti kitu, 
persikūnyti į augalą, gyvūną, kitą 
asmenį, išgyventi kitokius jausmus 
ir taip tarsi išplėsti savo asmenybės 
ribas. Jausmų išgyvenimas susita-
patinus su personažu apsaugo patį 
atlikėją nuo kaltės jausmo, savęs su-
menkinimo ir, pasislėpus „už kau-
kės“, padeda išreikšti susikaupusius 
sunkius jausmus.

Na, o spektaklio pabaigoje ma-
žas trapus berniukas (Gabrielė Gai-
žauskaitė), bylojantis apie gyvenimo 
vertybes, pats tampa vertybe. Do-
vanodamas savo draugui lakūnui 
(Mindaugas Raškevičius) žvaigždes 
jis pats tampa ryškia žvaigžde, nu-
šviečiančia kiekvieno mūsų gyveni-
mą. Spektaklį vainikavo nuostabus 
Specialiosios mokyklos merginų, 
vadovaujamų muzikos mokytojos 
Aurelijos Novikaitės, šokis. Akto-
riai savo spektaklį ruošiasi pristatyti 
analogiškose įstaigose Plungėje, Ma-
žeikiuose, Telšių miesto mokyklose 
ir sudalyvauti gegužės mėnesį vyk-
siančiame Žemaitės dramos teatre 
vaikų dramos būrelių festivalyje.

Telšių specialiosios mokyklos socialinė 
darbuotoja   Birutė Gedgaudienė

Neįgalieji aktoriai vertė 
širdis plakti stipriau

„Prieš šešerius metus Sacharoje sudužo mano lėktuvas. 
Nemenką gedimą nutariau pataisyti pats. Vandens teturėjau 
vos kokiai savaitei. Taigi, pirmąjį vakarą užmigau ant smėlio, 
už tūkstančio mylių nuo bet kurios gyvenamosios vietos. 
Todėl galite įsivaizduoti, kaip nustebau, kai apyaušriu mane 
pažadino kažkoks keistas balselis.“ 
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Klaipėdos rajone ir Gargždų mies-

te kasmet išaiškinama vis daugiau 
šeimų, auginančių vaikus su nega-
lia ir įvairiais raidos sutrikimais. Šios 
šeimos patiria įvairių sunkumų, psi-
chologinių problemų nuo pat vaiko 
gimimo. Stebima tendencija, kad ug-
dymo įstaigose kasmet gausėja vaikų 
su raidos bei elgesio ir emocijų su-
trikimais, adaptacijos problemomis. 
Dirbdami su šiais vaikais specialistai 
irgi patiria sunkumų dėl žinių, patir-
ties ir efektyvių pagalbos būdų sto-
kos. Tai, ką vaikas įgyja ankstyvojoje 
vaikystėje, tampa tolimesniu jo gy-
venimo pagrindu. Emocinis–dvasi-
nis atsparumas vystosi ankstyvajame 
amžiuje, kai vaikas mokosi užmegzti 
ir palaikyti artimus emocinius ryšius. 
Formuojasi vaiko gebėjimas, lemian-
tis sėkmingą adaptaciją, nepaisant 
vystymuisi įtakos turinčių rizikos 
veiksnių. Investicijos šiame amžiaus 
tarpsnyje padeda išvengti gilesnių 
raidos sutrikimų, didina šeimų emo-
cinį ir dvasinį atsparumą, mažina pri-
klausomybių atsiradimo riziką.

Nuo 2002 metų Gargždų ligo-
ninės Vaikų raidos sutrikimų anks-
tyvosios reabilitacijos tarnyboje 
kartu su Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrija ,,Gargždų viltis“ 
vykdomas tęstinis projektas ,,Psicho-
socialinės reabilitacijos metodų die-
gimas ir skleidimas, stiprinant vaikų 
fizinę ir psichinę sveikatą Klaipėdos 
rajone“.

Kasmet didėja teikiamų paslau-
gų spektras ir apimtys (muzikos te-
rapija, keramikos, meninės veiklos 
užsiėmimai, vystomojo judesio pa-
gal V. Serborne užsiėmimai). Atlikus 
šeimų, dalyvavusių projekte apklau-
są, buvo pastebėtas programos tęsti-
numo poreikis. Sulaukėme teigiamų 
atsiliepimų apie psichosocialinių 
paslaugų naudą. Todėl planuojame 
projektą pratęsti. Specialistai, daly-
vavę projekte, įgijo patirties ir nuolat 
kelia kvalifikaciją. 

Plečiant paslaugų spektrą š. m. 
gegužės 19–22 dienomis Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija 
„Gargždų viltis“ kartu su Gargždų 
ligoninės vaikų raidos sutrikimų 
ankstyvosios reabilitacijos tarnyba 
surengė keturių dienų psichosocia-
linės reabilitacijos stovyklą Klaipė-
dos rajone, Karklės kaime, sodyboje 
„SOS vaikų kaimas“. Stovyklos dar-
be dalyvavo 5 bendrijos ,,Gargždų 
viltis” šeimos ir 5 Gargždų ligoninės 
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 
reabilitacijos tarnybą lankančios šei-
mos, išgyvenančios krizę dėl to, kad 
augina vaikus su negalia ar raidos 
sutrikimu. Vaikai, ilsėjęsi stovyklo-
je, turi įvairių raidos sutrikimų, ne-
galių, tokių kaip autizmas, Dauno 
sindromas, epilepsija, protinis atsili-
kimas ir kt. 

Stovyklą finansavo UAB „Phi-
lip Morris Baltic“ pagal programą 
„Alvus iniciatyva“. Ši stovykla – su-
dėtinė projekto „Psichosocialinės 
reabilitacijos metodų diegimas ir 
skleidimas, stiprinant vaikų fizinę 

Pabūti su savais ir tarp savų
Apie neįgaliųjų  
psichosocialinę reabilitacinę  
stovyklą Karklėje
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ir psichinę sveikatą Klaipėdos ra-
jone“ dalis. „Philip Morris Baltic“ 
skelbtam konkursui buvo pateik-
ti 45 projektai, iš kurių 5 gavo fi-
nansavimą, tarp jų ir minėtas mūsų 
projektas. Jo vykdymui gavome 11 
tūkstančių litų. Už juos surengėme 
seminarą ,,Tėvų, auginančių vaikus 
su raidos sutrikimais ir rizika jiems 
atsirasti, psichosocialinė situacija. 
Pagalbos būdai ir galimybės“ (pra-
nešėja S. Ališauskienė), konferenciją 
,,Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ 
ir suorganizavome poilsį stovykloje.

Psichosocialinės reabilitacinės 
stovyklos tikslas – mažinti sutriku-
sios raidos asmenų ir jų tėvų socia-
linę atskirtį, skatinti pasitikėjimą 
savimi, sudaryti visiems dalyviams 
sąlygas, užtikrinančias kokybišką 
dalyvavimą bendrose veiklose. 

Psichosocialinėje stovykloje, 
jaukioje ir gražioje sodyboje prie 
jūros, buvo organizuojamos savi-
raiškos programos, savigalbos gru-
pės, dalijamasi asmenine patirtimi, 
bendrai nagrinėjamos problemos, 
ieškoma atsakymų į klausimus, tei-
kiami patarimai bei individualios 
konsultacijos tėvams, už kurias buvo 
atsakinga VRT psichologė T. Šliože-
vičienė. Ypač didelio susidomėjimo 
sulaukė Klaipėdos pedagoginės psi-
chologinės tarnybos direktoriaus pa-
vaduotojo V. Karvelio ir jo žmonos, 
kurie patys augina autistą vaiką, 
paskaitos ir praktiniai užsiėmimai 

su stovykloje buvusiais vaikais. Įvy-
ko susitikimas ir su VRT vadove 
pediatre Ž. Viliuviene. Vaikams ir 
mamoms buvo rengiami meninės 
veiklos užsiėmimai, kuriuos vedė 
VRT socialinė darbuotoja V. Gečienė. 
Be to, jiems buvo siūlomos masažo 
ir kineziterapijos procedūros, kurias 
atliko A. Usinienė bei A. Stropienė. 
Nuoširdžiai bendravo su stovyklau-
tojais savanoriai bei jaunimo grupelė 
iš Klaipėdos. Laisvalaikiu vaikai ir jų 
mamos turėjo puikią galimybę pasi-
vaikščioti pajūriu, pasigrožėti gam-
ta, skirti daugiau laiko sau. 

Fotomenininkai E. Girtavičius 
ir A. Jedenkutė įamžino stovyklau-
tojų gyvenimo akimirkas. Kilo ir 
naujų idėjų: pakviesti į kelių dienų 
stovyklą tik mamas, kad jos galėtų 
bent trumpam atitrūkti nuo įtampos 
kupinos kasdienybės, siūlyti poil-
sį visai šeimai (ir tėčiams, broliams, 
seserims), rengti seminarus, moky-
mus, laisvalaikio metu mokyti tėvus 
atsipalaidavimo pratimų, meditaci-
jos, jogos ir pan.

O pabaigai siūlome keletą daly-
vių atsiliepimų:

„Ši stovykla buvo puiki galimybė 
pabendrauti, atsipalaiduoti, išklausy-
ti kitų mamų bei specialistų nuomonės. 
Įdomu stebėti, kaip su mano vaiku ben-
drauja kiti vaikai, kaip jis jaučiasi tarp 
jų. Viskas buvo puikiai apgalvota: pas-
kaitos tėveliams, užsiėmimai su vaikais, 
patiko geros gyvenimo sąlygos, skanus 
maistas“.

  
„Labai puiku, daugiau tokių išvykų 

mamoms su vaikais. Atsipalaidavome, 
pailsėjome, daug sužinojome, pasidalijo-
me patirtimi su mamomis, auginančio-
mis tokius pačius vaikus, ir labai gera 
paliko, kad esi tarp tokių mamų, kurios 
tave supranta ir dalijasi savo žiniomis. 
Ačiū.“

„Labai smagiai ir turiningai pralei-
dome laiką. Pailsėjo ir vaikai, ir mamos. 
Pasidalijome savo mintimis, darbais, lū-
kesčiais, o labiausiai šito ir norisi – pa-
būti su savais ir tarp savų. Ačiū.“  

Rekvita Bagdonienė
„Gargždų Vilties“ bendrijos pirmininkė

Plazdėk, 
skambėk, 
muzikine 
bure!
Įstaigos, teikiančios 
socialines paslaugas 
sutrikusio intelekto ir 
kompleksinę negalią 
turintiems jauniems žmonėms 
penkti metai vykdo meninį 
projektą „Neįgaliųjų 
žmonių meno festivalis“, 
kurio pagrindinis tikslas – 
socializacija per meną. Pernai 
festivalis vyko Klaipėdoje, o 
šiemet, pavadintas „Plazdėk, 
skambėk, muzikine bure“, 
pirmą kartą atkeliavo 
į Šilutę. Šio renginio 
organizatoriai – VšĮ Šilutės 
dienos paslaugų centras.

Festivalyje dalyvavo jaunuoliai 
ir jų meno vadovai bei socialiniai 
darbuotojai iš Šilutės, Rusnės, Kre-
tingos, Gargždų, Palangos ir Klaipė-
dos, kurie padėjo savo kolektyvams 
pasirengti šiai šventei. Visus daly-
vius pasveikino Šilutės rajono meras 
V. Pozingis ir jo pavaduotoja bei šio 
renginio globėja S. Skutulienė, kuri 
palinkėjo visiems geros nuotaikos, 
šilumos ir gerų įspūdžių. Visų šių 
dalykų iš tiesų netrūko, nes renginio 
dalyviai buvo šventiškai nusiteikę, 
stengėsi ne tik kuo geriau pasirody-
ti patys, bet ir negailėjo plojimų bei 
šypsenų kitiems.

Renginį vedė mokytojas M. Sme-
levičius, kurio linksmi pokštai labai 
drąsino dalyvius. Vietoje nenustygs-
tantis vedėjas pauzių metu kalbino 
publiką, dalyvius, kartu su jais dai-
navo ir net bandė groti medine skal-
bimo lenta.

VšĮ Šilutės dienos paslaugų 
centro jaunuoliai kartu su Šilutės 
lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ auk-
lėtiniais parodė programėlę „Ant 
marių krantelio“. Šio jungtinio ko-
lektyvo vadovė A. Paulavičienė kar-
tu su vaikais ir neįgaliais jaunuoliais 
nuotaikingai šoko, dainavo, grojo 
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mediniais šaukštais ir tuo pat me-
tu dar spėjo parodyti, kaip anksčiau 
mūsų promotės pindavo krepšius, 
tinklus ir laukdavo iš žvejybos grįž-
tančių vyrų.

Kretingos dienos veiklos centro 
kolektyvas savo pasirodymą pradė-
jo gražia lyriška dainuojamąja poezi-
ja. Be to, šoko, pritardami sau smėlio 
pripildytų butelių muzika. 

VšĮ Gargždų socialinių paslaugų 
centro kolektyvo solistė prikaustė 
visų dėmesį nuoširdžiai dainuoda-
ma dainą mamai. Kiti kolektyvo na-
riai sušoko šokį „Smėlio žmonės“. 

Šilutės Verdainės pagrindinės 
mokyklos lavinamųjų klasių ug-
dytiniai parodė programėlę „Visko 
bus“. Dainuodami jie dėliojo spalvo-
tus kvadratus, tarsi bylojančius, kad 
būna ir šviesių, ir niūresnių dienų, 
kaip ir spalvų, bet visos jos gražios 
bei reikalingos.

Palangos „Baltijos“ vidurinės mo-
kyklos neįgalių moksleivių meno ko-
lektyvas „Žuvėdra“ šoko ir dainavo 
dainas apie laiką ir pirmąją meilę.

Rusnės specialiosios mokyklos 
lavinamųjų klasių etnografinis bū-
relis „Metų laikų ritmas“ atliko lie-
tuvių liaudies šokį–ratelį, dainavo 
lietuvių liaudies dainas, pritardami 

1991 m. Jungtinės Tautos (JT) 
patvirtino, kad pasaulyje yra dau-
giau nei 500 milijonų neįgalių 
žmonių, o tai reiškia, kad vienas 
iš dešimties žmonių yra neįgalus. 
Vien Europoje yra apie 10 proc. 
neįgaliųjų. O juk šie asmenys tu-
ri tokias pačias žmogaus teises, 
kaip ir visi kiti Žemės gyventojai. 
Neįgaliųjų ir specialiųjų poreikių 
asmenų fizinei, emocinei ir so-
cialinei gerovei ypač reikšmingi 
sportas ir fiziniai pratimai. Nors 
normalizacijos principai Europoje 
pradėti įgyvendinti prieš 30 metų, 
tačiau realybė yra tokia, kad ne-
įgalūs vaikai, jaunuoliai ir suau-
gusieji dažnai neįsijungia į fizinės 
veiklos ir sporto programas, nes 
savo dalyvavimą iš anksto suvo-
kia kaip nesėkmę ir jėgų nevisa-
vertiškumą. 

Žinių apie negalią trūkumas 
turi įtakos neigiamam visuome-
nės požiūriui į neįgaliuosius. To-
dėl siekiant kuo kokybiškesnės 
sutrikusio intelekto žmonių so-
cializacijos visuomenėje, 2008 m. 

„Pienės 
pūkas 5“
Jis kyla.
Palikdamas gatvę ir Tavo 
lydintį žvilgsnį.
Vėjas plukdo Jį... 
Lengvutį
Ir jau nė vieno žmogaus 
ranka 
Nebepasiekiamą...
Džiaugsmingais drugių 
šokiais,
Aukštų namų stogais,
Gelsvais spinduliais
Baltų debesų delnuose
Kartu su
Tavuoju palaiminimu.
Tarp žemė ir dangaus
PIENėS PŪKAS,
nešąs
Tavo
Svajonę.....

sau medinio suolelio, akmenėlių ir 
net medinės skalbimo lentos muzi-
ka.

BĮ Klaipėdos neįgaliųjų dienos 
užimtumo centras „Lakštutė“ atliko 
lietuvių liaudies dainas ir šokius.

Festivalio komisija po beveik ke-
turias valandas trukusio koncerto–
konkurso paskelbė nugalėtojus.

I vieta atiteko Kretingos atsto-
vams. Tai ne tik džiaugsmas, bet ir 
atsakomybė, nes kitais metais nugalė-
tojams teks rengti festivalį. Skaičiuo-
ti laiką iki tos dienos kretingiškiams 
padės pereinamasis festivalio simbo-
lis – sieninis laikrodis. II– III vietomis 
pasidalijo Rusnės specialioji mokykla 
ir Klaipėdos „Lakštutė“.

Renginio pabaigoje visi dalyviai 
ir svečiai buvo pakviesti prie Šilu-
tės kultūros ir pramogų centro esan-
čio vandens tvenkinio, kuriame visi 
plukdė savo vilties laivelius, nuo til-
telio leido į orą spalvotus balionus 
su gražiais renginio organizatorių 
linkėjimais. Pakui visi dalyviai buvo 
sukviesti prie vaišių stalo, kur ben-
draudami dalijosi neeilinės dienos 
įspūdžiais.

VšĮ Šilutės dienos paslaugų centro 
informacija
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birželio 4–6 dienomis Monciškėse 
(Šventoji), paraplegikų stovyklavie-
tėje, įvyko penktosios sutrikusio 
intelekto jaunuolių sportinės tarpra-
joninės varžybos. „Aktyvi neįgaliųjų 
komunikacija per sportinę saviraišką 
PIENĖS PŪKAS 5“, kurios tikslas – 
didinti sutrikusio intelekto jaunuo-
lių užimtumą per sportinę veiklą, 
skatinant socialinę jų komunikaciją 
visuomenėje. Šis projektas buvo pa-
rengtas bendromis Kretingos dienos 
veiklos centro ir SIŽGB „Kretingos 
viltis“ pastangomis. Projektą finan-
savo Švietimo ir kultūros GD pro-
grama „Veiklus jaunimas“, Kretingos 
rajono savivaldybė ir privatūs rėmė-
jai: Kretingos rajono savivaldybės 
Sveikatos apsaugos ir socialinių rei-
kalų komiteto pirmininkas Vytautas 
Karaliūnas bei Almantas Skruibys. 

Projekto sportinėje stovyklo-
je–varžybose dalyvavo 60 neįgalių 
jaunuolių iš 3 Lietuvos apskričių 
(Klaipėdos, Telšių, Panevėžio) ir 6 
Lietuvos rajonų (Kretingos dienos 
veiklos centro, BĮ „Klaipėdos lakš-
tutė“, VšĮ Gargžų socialinių pas-
laugų centro, VšĮ Šilutės socialinių 
paslaugų centro, VšĮ „Vilties erdvė“ 
(Mažeikiai) ir Panevėžio jaunuolių 
dienos centro). Neįgaliesiems talki-
no 17 socialinių darbuotojų ir 6 Klai-
pėdos kolegijos Sveikatos mokslų 

fakulteto Socialinio darbo katedros 
studentai, kurie turėjo realią gali-
mybę stovyklavimo metu suprasti 
socialinio darbo ypatumus bendrau-
dami su jaunais sutrikusio intelekto 
žmonėmis. 

Šis projektas yra tęstinis, vyk-
domas nuo 2004 metų, kasmet 
įtraukiant vis naujų partnerių. Jo pa-
grindas – pasiteisinusi „Pienės pū-
ko“ metodika, paremta psichologine 
bihevioristine žetonų sistema. Pagal 
numatytą projekto eigą, neįgalūs 
jaunuoliai socialinių darbuotojų pa-
dedami treniruojasi savo miestų ir 
rajonų sporto klubuose, baseinuose, 
maniežuose, boulinguose ir kitose 
visuomeninėse vietose, neformaliai 
savo dalyvavimu informuodami vi-
suomenės narius apie savo negalią 
bei galimybes. Po kiekvienos tre-
niruotės neįgalus jaunuolis ant bu-
taforinio kamuolio klijuoja paties 
pasidarytą „pienės pūką“, kaip įro-
dymą, kad dalyvavo sportiniame už-
siėmime. „Pienės pūkų“ skaičius per 
pasirengimo sportinėms varžyboms 
laikotarpį parodo, kiek kiekvienas 
jaunuolis lankė treniruočių. Šiemet 
rezultatams įvertinti 60 neįgalių jau-
nuolių, lydimų 17 socialinių darbuo-
tojų, susirinko į trijų dienų sportinę 
stovyklą–varžybas prie Baltijos jū-
ros. Kiekvienas jų atsivežė ir savo 

pasirengimo liudijimą – paties pa-
darytą „pienės pūką“. 

Stovykloje jaunuoliai išbandė 
savo jėgas įvairiose individualiose 
(smiginio, šaškių, kamuolio metimo 
į krepšį) ir komandinėse (kamuo-
lio sviedimo, estafetinėse, paplū-
dimio tinklinio, dėlionės rinkimo) 
rungtyse, padedami studentų sava-
norių. Varžybų rezultatus vertino 
profesionalūs sporto teisėjai iš Kre-
tingos sporto mokyklos ir S. Dau-
kanto vidurinės mokyklos. Daugelį 
metų neįgaliuosius rengiantiems so-
cialiniams darbuotojams – komandų 
asistentams – birželio 5 dieną buvo 
surengti socialinių darbuotojų mo-
kymai, kurius vedė Klaipėdos ko-
legijos Sveikatos mokslų fakulteto 
Socialinio darbo katedros dėstytojai. 

Jau penktus metus Kretingos 
Dienos veiklos centro neįgalaus jau-
nimo iniciatyva vykdomas sportinio 
užimtumo projektas, pagrįstas „pie-
nės pūko“ metodika susilaukė dide-
lio susidomėjimo ir norinčiųjų jame 
dalyvauti bei tapti projekto partne-
riais paraiškų. Šis tęstinis projektas 
turi metodinę išliekamają vertę, nes 
2006 m. šio projekto pagrindu buvo 
išleista knyga „Negalia ir sportas“. 
O 2007 m. buvo surengta gerosios 
patirties sklaidos konferencija, ku-
rioje pranešimus skaitė patys neįga-
lieji jaunuoliai. Be to, buvo išleista 
metodinė knygelė „Per sportą link 
visavertiškumo“. 2008 m. planuoja-
ma išleisti metodinį DVD diską apie 
neįgaliųjų socializaciją sportuojant. 

Sutrikusio intelekto neįgalia-
jam labai svarbi aplinkinių reakcija 
ir nuomonė. Neformali nuosekli ir 
tikslinga veikla padeda įveikti psi-
chologinius barjerus, užsiėmimų 
metu įgyjami socialiniai įgūdžiai su-
teikia bendravimo su įgaliais ben-
draamžiais įgūdžių, kurie stiprina 
visavertiškumo ir lygiavertiškumo 
jausmą. O pritaikytas prieinamas al-
ternatyvus užimtumas suteikia gali-
mybę ne akcentuoti neįgalumą, bet 
palyginti neįgalių ir įgalių jaunuolių 
pranašumus. Juk negalia neturi tapti 
jauną žmogų ribojančiu veiksniu. 

Birutė Viskontienė
Projekto koordinatorė, vyriausioji 

socialinė darbuotoja
Kretingos dienos veiklos centras 
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Mes, konferencijos dalyviai, t. y. tėvai, globėjai, socia-
linių paslaugų ir švietimo įstaigų darbuotojai, atstovau-
jantys sutrikusio intelekto žmonėms, išreiškiame nerimą 
ir susirūpinimą dėl sutrikusio intelekto žmonių padėties 
Lietuvoje. Konstatuojame, kad seksualinio smurto pro-
blema prieš sutrikusio intelekto asmenis Lietuvoje iš es-
mės nėra sprendžiama:
•	 neparengta sutrikusio intelekto asmenų lytinio ugdy-

mo programa;
•	 dažnai specialistai, dirbantys su sutrikusio intelek-

to asmenimis, jų tėvai ir globėjai mano, jog ši asmenų 
grupė neturi teisės į seksualinį gyvenimą; 

•	 seksualinio smurto atvejai prieš sutrikusio intelekto 
asmenis yra nuvertinami ir ignoruojami, motyvuojant 
tuo, kad jie nieko nesupranta ir viską išsigalvoja;

•	 ikiteisminio tyrimo įstaigos dar nėra pasirengusios dirb-
ti su sutrikusio intelekto asmenimis: nėra kvalifikuotų 
specialistų, galinčių tinkamai apklausti sutrikusio inte-
lekto asmenis, nevyksta pareigūnų mokymai, skirti dar-
bui su intelekto sutrikimų turinčiais asmenimis;

•	 nėra sukurtas pagalbos mechanizmas sutrikusio inte-
lekto asmenims, patyrusiems arba vykdžiusiems sek-
sualinę prievartą, taip pat jų šeimos nariams.

Konferencijos dalyviai, aptarę sutrikusio intelekto asme-
nų seksualinio ugdymo ir seksualinės prievartos pa-
dėtį Lietuvoje, siūlo LR Švietimo ir mokslo, Socialinės 
apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo 
ministerijoms:

•	 sukurti sutrikusio intelekto asmenų lytinio ugdymo 
programą, į ją įtraukiant ir tėvų mokymą, užtikrinti 
kvalifikuotų specialistų rengimą bei programos vyk-
dymo finansavimą; 

•	 sukurti psichologinės–socialinės pagalbos tinklą sutri-
kusio intelekto asmenims, patyrusiems smurtą ir sek-
sualinę prievartą, taip pat pagalbos tinklą jų šeimos 
nariams; 

Sutrikusio intelekto žmogaus akistata su visuomene

•	 vykdyti šviečiamąją veiklą visuomenėje sutrikusio in-
telekto žmonių seksualinės sveikatos klausimais;

•	 rengti teisėjų, prokurorų, policijos ir kitų pareigūnų 
mokymus, skirtus darbui su sutrikusio intelekto as-
menimis, finansuoti tokius mokymus ir užtikrinti pa-
reigūnų, dirbančių su sutrikusio intelekto asmenimis, 
nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą;

•	 užtikrinti, kad sutrikusio intelekto asmenų apklauso-
se dalyvautų kvalifikuotas psichologas, socialinis dar-
buotojas ir socialinis pedagogas. Apsispręsti, kokios 
institucijos psichologai, socialiniai darbuotojai, socia-
liniai pedagogai specializuotųsi dalyvauti tokiose ap-
klausose, numatyti jų finansavimą ir mokymus.

Generalinei prokuratūrai:
•	 parengti generalinio prokuroro rekomendacijas dėl su-

trikusio intelekto asmenų dalyvavimo ikiteisminiame 
tyrime ir dėl šių asmenų apklausos mechanizmo.

Konferencijos dalyviai kreipiasi į Lietuvos Respubli-
kos Prezidentą, Vyriausybę, Socialinės apsaugos ir darbo, 
Teisingumo ministerijas, politines partijas, visas atsakin-
gas ir suinteresuotas valstybės valdymo bei savivaldos 
institucijas, prašydami atkreipti dėmesį į konferencijos 
dalyvių iškeltas problemas ir pateiktus siūlymus bei im-
tis konkrečių veiksmų, kad būtų vykdomas sutrikusio 
intelekto asmenų seksualinis ugdymas, seksualinės prie-
vartos prevencija ir teikiama tinkama pagalba seksualinę 
prievartą patyrusiems asmenims bei jų šeimos nariams.

doc. dr. Kęstutis Gudas
Panevėžio kolegijos direktorius

Dana Migaliova
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos  

bendrijos ,,Viltis“ pirmininkė
Aušra Maskaliovienė

Sutrikusio intelekto žmonių globos  
bendrijos ,,Panevėžio viltis“ tarybos pirmininkė

Šių metų pavasarį Panevėžio kole-
gijoje buvo surengta mokslinė–prakti-
nė konferencija „Sutrikusio intelekto 
žmonių asmeniniai, socialiniai potyriai 
santykiuose su visuomene“, kurioje bu-
vo plačiai svarstomos neįgaliųjų orumo, 
integracijos bei segregacijos ir seksuali-
nio švietimo bei prievartos problemos. 
Įvairiais aspektais nagrinėti pastarą-
ją problemą paskatino ne tik konkretus 
seksualinės prievartos prieš sutrikusio 
intelekto vaiką atvejis Panevėžio specia-
liojoje mokykloje. Kaip rodo neįgalius 

vaikus auginančių tėvų skundai, pana-
šių dalykų pasitaiko gerokai dažniau, nei 
visuomenei norėtųsi pripažinti. Matyt, 
tokia padėtis byloja apie tai, kad jau se-
niai metas ne tik sutikti, jog neįgaliems 
žmonėms būdingas seksualumas, bet 
ir mokyti juos, kaip tinkamai jį reikšti, 
kaip netapti piktavalio auka ir kaip pa-
tiems nepasiduoti su seksualumu susi-
jusiai agresijai.

Šios konferencijos darbe aktyviai 
dalyvavo ne tik šeimininkai iš Panevė-
žio kolegijos, bet ir gražus būrys svečių 

iš kitų šalies aukštųjų mokyklų, vals-
tybinių institucijų bei visuomeninių 
organizacijų. Viena renginio organizato-
rių – Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Panevėžio viltis“ – džiaugėsi, 
kad renginyje dalyvavo LR vaikų teisių 
kontrolierė Rimantė Šalaševičiūtė. Kon-
ferencijos dalyviai priėmė rezoliuciją, 
kurią pateikiame toliau.

Panevėžio kolegija
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 

globos bendrija „Viltis“
Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrija „Panevėžio viltis“

Mokslinės–praktinės konferencijos  
„Sutrikusio intelekto žmonių asmeniniai, socialiniai potyriai santykiuose su visuomene“

REZOLIUCIJA
Dėl sutrikusio intelekto žmonių seksualinio ugdymo ir seksualinės prievartos padėties
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Gavęs finansinę Europos Komisijos pa-
ramą pagal programą „Jaunimas“, Panevė-
žio Jaunuolių dienos centras (JDC) kartu 
su miesto specialiąja mokykla vėl sukvietė 
į Panevėžį proto negalią turinčius jaunuo-
lius iš keturių Europos Sąjungos šalių. Šiais 
metais panevėžiečių sukurta programa va-
dinasi „Veiklus jaunimas“. 

Dvi dienas vykusiame festivalyje savo 
pasirodymus miesto bendruomenei ir savo 
likimo draugams parodė 15 teatro trupių iš 
Graikijos, Latvijos, Slovėnijos, Vengrijos ir 
Lietuvos. Graži šventė, kurios tema – mo-
dernus menas – Bendruomenių rūmuose 

Teatro festivalis „Širdys vilčiai plaka“

prasidėjo užburiančiu bendru projekto da-
lyvių kūrinio pristatymu „Šuolis į moder-
nų sceninį meną“. 

Pirmąjį pasirodymą – spektaklį H. K. 
Anderseno motyvais „Bjaurusis ančiukas“, 
buvo patikėta pristatyti Panevėžio specia-
liosios mokyklos teatro trupei. JDC teatro 
trupė „Svajokliai“ spektaklyje „Ajerų kva-
pas“ gvildeno amžiną jaunimo ir vyresnio-
sios kartos santykio klausimą, Slovėnijos 
aktoriai teigė, kad jiems patinka modernus 
menas, svečiai iš Vengrijos pasirodyme 
„Meno vakarėlis“ aiškino, kaip jie supran-
ta meno gimimą ir jo raidą nuo pasaulio 
sukūrimo iki XX amžiaus. Vėliau festivalio 
dalyviai persikėlė į teatrą „Menas“. Jo sce-
noje savo kūrybą demonstravo svečiai iš 
Latvijos, suvaidinę „Tris paršiukus“, Šiau-
lių dienos centro „Goda“ menininkų trupė, 
parodžiusi spektaklį „Seniai buvau“. Kuč
galio specialiojo ugdymo centro aktoriai 
žiūrovų teismui pateikė vaidinimą „Vilko 
žemė“, o Lavėnų pensiono aktoriai – spek-
taklį „Baltoji varnelė“. 

Antrąją festivalio dieną „Mene“ bu-
vo suvaidinti dar septyni spektakliai. Sce-
noje pasirodė svečiai iš Graikijos, prista-
tę vaidinimą „Įsimylėję modernų teatrą“. 

Telšių specialiosios mokyklos ir vo-
kiečių draugystė trunka jau keletą metų. 
Bendradarbiavimu siekiama, jog vaikai 
pamatytų skirtumus. Grįžus jiems lieka 
gražūs prisiminimai: tvarka, švara mieste-
liuose ir mokykloje, moksleivių ir mokyto-
jų tarpusavio santykiai. „Lietuvos vėliava 
ir Vokietijos vėliava turi panašumų: Lietu-
vos vėliavoje yra raudona spalva ir kitos 
2 spalvos, Vokietijos vėliavoje yra taip pat 
raudona spalva ir kitos 2 spalvos“ – tokiais 
žodiais po atlikto Vokietijos himno prabi-
lo vokiečių mokyklos moksleiviai, sveikin-
dami mus. Mūsų mokyklos moksleiviai ir 
darbuotojai atliko Lietuvos himną ir pa-
dainavo 3 dainas.

Per penkias viešnagės dienas moks-
leiviai susitiko su vokiečių bendruomene, 
apsikeitė dovanėlėmis, lankėsi partnerinė-
se klasėse. Daug laiko praleido žaisdami, 
dainuodami, šokdami, darydami įvairius 
rankdarbius. Be to, lankėsi zoologijos ir 
atrakcijonų parke. Buvo nuvykę į plasma-
sių gamyklą, kurioje daromi gėlėms vaz-
nėliai, loveliai ir kt. Taip pat didelį įspū-
dį padarė lenktyninės mašinos, kuriose 
mielai pasėdėjo, išklausė pasakojimų apie 
lenktynes.

Moksleiviai labiausiai liko patenkin-
ti vokiečių sumanyta rungtimi – kroso 
bėgimu apie mokyklos teritoriją, kurios 
ilgis 2 km. Bėgime dalyvavo 260 mokyk
los moksleivių ir 13 mūsų moksleivių. Už 
kiekvieną nubėgtą ratą buvo skiriama nuo 
20 euro centų iki 10 eurų. Telšių specialio-
sios mokyklos moksleiviai uždirbo apie 
500 eurų. Šie pinigai bus skirti mokyklų 
bendradarbiavimui tęsti. 

Kelionėje patirtais įspūdžiais dalijosi 
mokiniai. 

Lina: „Vokietijoje niekur nemačiau 
šiukšlių, visi čia mandagūs, kultūringi. 
Norėčiau, kad ir pas mus taip būtų.“ 

Remigijus: „Man labiausiai patiko 
krosas. Aš apibėgau 6 ratus, t. y. 12 kilo-

metrų, ir manau, kad tikrai sulauksime 
darugų iš Vokietijos. Labiausiai norėčiau, 
kad atvažiuotų Karolina, su kuria susi-
draugavau“. 

Mindaugas ir Ernestas: „Labiausiai 
patiko pramogos ir vaikų nuoširdumas. 
Susiradome draugų, padėjome neįgalie-
siems su vežimėliais įvairiose rungtyse. Jie 
džiaugėsi mūsų draugija: kai reikėjo išva-
žiuoti, buvo graudu“. 

Nuo 1996-ųjų Panevėžyje vyksta neįgaliųjų teatrų festivalis 
„Širdys vilčiai plaka“. Scenoje patirtas džiaugsmas neįgaliųjų 
širdyse išlieka labai ilgai, skatindamas juos dar labiau 
stengtis kuriant savo pasirinktą vaidmenį. Teatras padeda 
neįgaliam žmogui susitaikyti su savo negalia, vaizdžiai 
tariant, išlaisvinti save iš negalios gniaužtų. Teatre tu gali ir 
kristi, ir... skristi. 

Ukmergės specialiosios mokyklos aktoriai 
paaiškino, koks jų „Didžiausias noras“, 
kretingiškiai „Ieškotojai“ iš dienos veiklos 
centro pasakojo, kokie jų „Prisiminimai 
sapne“, pasvaliečiai priminė, ką veikia „Vil-
kas ir ožiukai“, Akmenės rajono Dabikinės 
specialiosios mokyklos trupė „Mes artistai“ 
suvaidino spektaklį „Zuikio paveikslėliai“, 
Vilniaus dienos centras „Šviesa“ pristatė 
vaidinimą „Trys medžiai“, o kėdainiškiai – 
„Mergaitė ir snieguolės“. Per dvi festivalio 
dienas buvo parodyta 16 mini spektaklių, 
vyko seminarai trupių vadovams.

„Teatras mums padeda išgyventi tuos 
jausmus, kurių kasdienybėje vengiame, bijo-
me, stengiamės neliesti. Todėl daugelį dalykų 
slepiame pačioje sielos gilumoje. Bet kai šiuos 
dalykus perkeliame į savo vaizduotę, fantazijos 
pasaulį, pasijuntame daug saugesni...<> Sceno-
je patirtas džiaugsmas neįgaliųjų širdyse išlieka 
labai ilgai, skatindamas juos dar labiau stengtis 
kuriant savo pasirinktą vaidmenį. Kiekvienas 
naujas darbas kūrybiniame procese reikalau-
ja naujų įgūdžių. Taip atsiranda naujų žinių, 
naujos patirties, o drauge ir naujo džiaugsmo, 
kad bendras darbas pavyko, kad jį įvertino žiū-
rovai: bendradarbiai, draugai, tėvai, na, o festi-
valių metu – paties įvairiausio amžiaus žmonės 
iš Lietuvos ir svečių šalelių. Šilti aplodismen-
tai – didžiausia padėka neįgaliems aktoriams už 
jų nuoširdų darbą“ („Proto negalios ir tikrojo 
meno sandūra“, Viltis, 2007).

Jaunuolių dienos centro informacija

Viešnagė 
Vokietijoje
Trylika Telšių specialiosios 
mokyklos moksleivių ir šeši 
darbuotojai paskutiniąsias 
pavasario dienas leido 
Vokietijos Kardinal-von-
Galen-Haus mokykloje 
Dinklago mieste. Tai trečioji 
telšiškių viešnagė. Vokiečiai 
Telšiuose lankėsi taip pat 
tris kartus.

Mindaugas T.: „Man labiausiai patiko lenk-
tyninės mašinos ir baulingo žaidimas. Nors 
žaidžiau pirmą kartą, bet sekėsi visai neblogai. 
Kartais numušdavau ir visus 10“. 

 Aistė: „Man tai labiausiai patiko plaukti 
laivu, nors iki prieplaukos reikėjo nueiti net 
6 km., bet kelias neišvargino, nes vakar jau bu-
vo gera treniruotė – krosas“.

2009 metais laukiame atsakomojo vokiečių 
vizito. Iki susitikimo, draugai!

D ė k o j a m e 

Ingridai Šulcienei 
už pastovią ir nesavanaudišką pagalbą 

tvarkant „Vilties“ bendrijos tinklapį 

www.viltis.lt
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Kaip 
anekdotų 
karalius 
su Seneliu 
Šalčiu 
žuvį gaudė

Jau aštuntus metus Lietuvos me-
džiotojų ir žvejų draugijos Telšių sky-
rius bei anekdotų karalius Raimondas 
Šilanskas organizuoja tarprajoninį tra-
dicinį renginį neįgaliesiems „Žvejy-
ba“. Draugijos vadovai Andrius Binza, 
Egidijus Gornikas, Stanislovas Kareč-
ka, Regimantas Gecas ir Adolfas An-
drijauskas negailėdami savo privataus 
laiko ir sveikatos kaskart suteikia neiš-
dildomų įspūdžių Telšių rajono vaikų 
su negale centro neįgaliesiems ir sve-
čiams iš analogiškų Jurbarko bei Ma-
žeikių įstaigų.

Šiemet renginys vyko puikioje 
UAB „Žemaitijos žuvis“ poilsiavietė-
je, kurioje neįgaliesiems buvo suda-
rytos puikios sąlygos žvejoti, pramo-
gauti ir būti gamtoje. Vieni žvejojo, 
kiti žaidė įvairius žaidimus, iš kurių 
populiariausias, be abejo, buvo R. Ši-
lansko dovana–žaidimas „Petankė“. 
Didžiulę visų nuostabą sukėlė ir Sene-
lis Šaltis (aktorius Albinas Bytautas), 
atėjęs susipažinti su vasara ir susiras-
ti dovanų, kurias žiemą, ledui įlūžus, 
eidamas pas vaikučius buvo pametęs 
tvenkinyje. Jam į pagalbą atskubėjo 
Telšių apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos automobilis su si-
renomis ir mirksinčiais švyturėliais. 
Narsūs vyrai Darius Čegis ir Renatas 
Dichavičius papasakojo šventės daly-
viams apie narų darbą, padėjo Sene-
liui Šalčiui surasti tvenkinyje pasken-
dusias dovanas, kurios buvo išdalytos 
visiems šventės dalyviams.

Į šventę taip pat aktyviai įsiliejo 
baikeriai Albinas Monstavičius ir jo 
draugai, suteikdami galimybę neįga-
liesiems pasivažinėti tikrais keturra-
čiais bei pasmaguriauti saldainiais. 

Šventės dalyviams pramogaujant 
centro darbuotojai ant laužo virė žu-
vienę, čirškino dešreles ir šašlykus. 
Prisivaišinę visi išsiskirstė išsiveždami 
džiugius įspūdžius ir viltį vėl susitikti 
kitais metais. 

„Telšių Vilties“ bendrijos informacija


