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

piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Gaila, kad vasara ir vasaros sto-
vykla baigėsi. Štai keletas lankytojų 
minčių, kuriose tebegyvi pažintinio 
poilsio pajūrio krašte įspūdžiai:

Jadvyga Bernatovič: „Pirmą kar-
tą mačiau jūrą. Pasirodo, ji – tokia 
didelė. Išsipildė mano noras išsi-
maudyti jūroje. Savarankiškai aš to 
padaryti negaliu, todėl prie mano 
svajonės išsipildymo prisidėjo dar-
buotojai ir savanoriai. Aplankėme 
„Mini zoo“, kuris yra netoli Gargž-

Vasarą neįgaliųjų akimis
Rugpjūčio mėnesio penktą dieną Nemenčinės neįgaliųjų dienos 
užimtumo centro lankytojai ir darbuotojai išvyko į vasaros 
stovyklą Monciškėse. Dieną anksčiau išvažiavę savanoriai 
ir keletas darbuotojų pastatė palapinių miestelį. Dešimt 
dienų neįgalieji kartu su darbuotojais ir savanoriais gyveno 
Lietuvos pajūryje, palapinėse, statė pilis iš smėlio, rinko 
gintarus, grožėjosi saulėlydžiais.

dų. Ten gyvena įvairūs gyvūnėliai. 
Pirmą kartą iš arti mačiau ponį. Ne 
tik mačiau, bet ir glosčiau. Labai 
patiko delfinų pasirodymas, jie to-
kie protingi ir gabūs.“

Inesa Tamaševič: „Labai pati-
ko maudytis jūroje. Bangos buvo 
didelės, mes šokinėjome per jas. 
Rytais darėme mankštą pajūry-
je. „Mini zoo“ mačiau lapes, bež-
džiones ir kitus gyvūnus. Kartais 
tekdavo ruošti sumuštinius sau 
ir kitiems. Važiavome į Klaipė-
dą, Kretingą, Palangą. Buvo labai 
smagu. Vakare prie laužo dainavo-
me dainas.“

Alina Jurgelevič: „Klaipėdoje ap-
lankėme pajūrio etnografinę žvejo 
sodybą, stebėjau delfinų pasirody-
mą, jie padeda žmonėms pasijusti 
geriau. Išsipildė mano svajonė juos 
pamatyti. Išmokau šokti sėdėdama 
vežimėlyje, mane išmokė klierikas 
Andžejus. Ačiū jam už tai. Laikas 
pralėkė nepastebimai greitai. Aš, 
kaip ir visi, dar nenorėjau važiuoti 
namo.“

Neįgaliųjų mintis užrašė Alma Ašakinė, 
socialinė darbuotoja

Integracinės vasaros stovyklos „Jū
ra ir mes“ tikslas buvo ne tik poilsis 
prie jūros, bet ir pajūrio krašto pažini-
mas. Stovyklautojai lankėsi Kretingos 
muziejuje, kuris yra įsikūręs buvu-
siuose grafo Tiškevičiaus rūmuose. 
Susipažino su senąja liaudies buitimi, 
šiuolaikinio meno kūriniais, grožėjosi 
įspūdingais žiemos sodo–oranžeri-
jos augalais. Netoli Gargždų, Jonušų 
kaime, įkurtame „Mini zoo“ stebėjo, 
kaip gyvena laukiniai ir naminiai gy-
vūnėliai. Aplankę Palangos Gintaro 
muziejų sužinojo gintaro atsiradimo 
istoriją, apžiūrėjo dirbinių iš gintaro 
ekspoziciją. Klaipėdoje aplankė jūrų 
muziejų – unikalų vandenų pasaulio 
pažinimo kompleksą. Didžiulį įspūdį 
paliko delfinų pasirodymas.
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Pirmame Viršelyje: Nuostabi vasaros akimirka – atvirų širdžių kalba



„Vilties“ bendrijos 
ateitis: asocijuotieji 
nariai ar... padaliniai

„Vilties“ bendrija įsikūrė kaip visuo-
meninė organizacija, kurią sudarė pa-
daliniai, veikiantys įvairiuose Lietuvos 
miestuose. Jie nebuvo savarankiški juri-
diniai vienetai, bet glaudėsi po „Vilties“ 
bendrijos „skėčiu“. Veiklai plečiantis 
pasikeitė „Vilties“ bendrijos teisinė for-
ma – iš visuomeninės organizacijos ji 
tapo asociacija, tik koordinuojančia savo 
narių veiklą, o jos padaliniai – atskirais 
juridiniais vienetais, turinčiais teisinį, 
organizacinį, ūkinį ir finansinį savaran-
kiškumą. 

Tačiau laikui bėgant susirūpinta, kad 
asocijuotieji nariai nepajėgia savaran-
kiškai išsilaikyti ir apginti sutrikusio in-
telekto asmenų bei jų artimųjų interesų 
vietose. Todėl vėl prabilta apie galimybę 
grįžti prie senosios struktūros – atsisa-
kyti asocijuotųjų narių savarankiškumo 
ir paversti juos struktūriniais padali-
niais. Šiandien pateikiame kelių Tarybos 
narių nuomonę dėl minėto žingsnio ir 
siūlome jums aktyviai reikšti savo nuo-
monę šiuo klausimu. 

Žurnalo rengėjai

Reformos belaukiant

2009 metai taps pereinamaisiais 
ta prasme, kad neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų klausimai bus 
sprendžiami savivaldybėse. Sunku 
pasakyti, gerai tai ar blogai. Bet iš pa-
tirties žinome, kad didžiausi viltiečių 
laimėjimai buvo pasiekti per „Vilties“ 
bendriją arba jai padedant. Man ne-
ramu, kad savivaldybėse mums bus 
sunku. Mažos mūsų organizacijos at-
sidurs „milžinų paunksmėje“ ir turės 
tenkintis tik trupiniais. Ne paslaptis, 
kad tenka išgirsti tokių nuomonių: 
„Jums kompiuterių? Mes nepajėgia-
me patenkinti normalių vaikų porei-
kių! Bulvių, pieno yra, tegul sėdi na-
muose“ ir t. t.

Dirbdami po vieną daug kur pra-
laimėsime. Pripažinkime, kad dau-
giausiai pasiekėme, kai buvome 
viena „Viltis“, kai spręsti reikalų į ra-
jonus važiuodavo žmonės iš centro, 
gerai išmanantys įstatymus, pajėgūs 
apginti mūsų neįgaliųjų teises.

Būnant vienoje bendrijoje pada-
liniuose sumažėtų popierizmo, su-

Gerbiami viltiečiai,

Jau artėja prie pabaigos 2008 metai, kurie prasidėjo mums visiems 
naujais iššūkiais, darbais ir pakitusiais santykiais su įvairaus lygio val-
džios institucijų atstovais. Labai gerai, kad savivaldybėse suaktyvėjo so-
cialinių paslaugų organizavimo ir teikimo klausimai, nes galime drąsiai 
teigti, kad tai yra ir didelis mūsų asocijuotųjų narių nuopelnas. 

Šiandien pagrindinis mūsų visų uždavinys – sėsti prie derybų stalo 
konstruktyviam dialogui su vietos politikais. Vienose savivaldybėse 
tai mums sekasi geriau, kitose blogiau. Liūdniausia, kad dienos užim-
tumo centrų, paramos šeimai tarnybų, nedidelių grupinio gyvenimo 
namų steigimas ir išlaikymas vis dar lieka pačių „Vilties“ bendrijų va-
dovų reikalas. 

Ne vienerius metus stebint įvykius galima drąsiai teigti, kad socia-
linių paslaugų rinkoje artėja dideli pokyčiai. Ateis diena, kai įstaigos, 
nevyriausybinės organizacijos, privatūs steigėjai kovos dėl kiekvieno 
socialinių paslaugų gavėjo. Nerimą kelia tai, kad konkurencijos sąlygos 
labai nevienodos – savivaldybių, apskričių administracijų įsteigtos sta-
cionarios ir nestacionarios paslaugų įstaigos automatiškai gauna plani-
nes biudžeto lėšas. O nevyriausybinių organizacijų įsteigtos paslaugų 
tarnybos kiekvienais metais turi rengti ir teikti programas, dalyvauti 
konkursuose ir yra finansuojamos iš nevyriausybinėms organizacijoms 
remti skirtų biudžeto lėšų. Tai iš tiesų yra labai neteisinga.

Dar viena ydinga nuostata – nepatvirtintos ilgalaikės socialinių pas-
laugų programos ir nesureguliuoti finansavimo mechanizmai tiek nacio-
nalinėse, tiek savivaldybių programose. Jau turime karčios patirties, kad 
po rinkimų į valdžią atėję politikai labai greitai pamiršta savo pažadus 
neįgaliesiems. Nuo pat Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą valdžios at-
stovai mus maitina tik pažadais, o iš tiesų padėtis vis blogėja. Valstybė 
nori išlaikyti monopolį visose valdymo srityse, niekam nereikia aktyvių 
pilietinių organizacijų, visiškai ignoruojama kitokia nuomonė.

Visame demokratiniame pasaulyje valdžia tik padeda sureguliuoti 
santykius tarp kapitalo ir piliečių. Pilietinė visuomenė (kitaip tariant 
gyventojai) ir kapitalas yra tvirtos bei stabilios valstybės pamatas. Val-
džios atsakomybė – pasitelkus įstatymų leidybą, sukurti civilizuotas 
„žaidimo taisykles“ tam, kad būtų apsaugotos labiausiai pažeidžiamos 
gyventojų grupės – vaikai, neįgalieji ir seneliai. Valdžia jokiu būdu tie-
siogiai nesikiša į tas sritis, kurias reguliuoja rinka, kuriose aktyviai da-
lyvauja ir sėkmingai tvarkosi patys piliečiai.

Šventai tikiu, kad per ateinančius ketverius metus mes vėl pakilsime 
ir galėsime būti aktyvūs visuomenės gyvenimo dalyviai. Mes jau turi-
me patirties. Mes žinome, ko reikia mūsų vaikams ir mums patiems. 
Mes žinome, kaip ir ką reikia daryti. Todėl tikiu, kad mus aplenks vi-
suotinio nacionalizavimo banga.

Dana Migaliova
Asociacijos pirmininkė

Mes žinome, ko reikia
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paprastėtų ataskaitų bei programų 
rengimas. Tiksliau kiekvieno neįga-
laus viltiečio reikalais rūpintumė-
mės visi. Žinau, kad tie asocijuotie-
ji nariai, kurie „išplaukė į platesnius 
vandenis“, t. y. gauna paramą iš už-
sienio, nenorės dalytis, bet to ir ne-
reikia. Gavai ir turėk, tai turėtų būti 
įrašyta bendrijos įstatuose. Kai bu-
vome viena bendrija, kai kurie pada-
liniai irgi gaudavo paramą, ir niekas 
jų neprašė dalytis.

Atsimenu, kai buvau mažas, tėtis 
man pasakojo, kaip kartą tėvas prieš 
mirtį susikvietė savo vaikus, padavė 
jiems šluotą ir liepė perlaužti. Kad ir 
kaip šie stengėsi, triūsė – neperlaužė. 
Tada tėvas išardė šluotą, ir perlaužti 
po vieną šakelę pasirodė juokų dar-
bas. Manau, kad ši senolių išmintis 
kaip tik aktuali mums dabar. Būda-
mi viena bendrija mes esame dide-
lė jėga, galinti tinkamai atstovauti 
žmonėms, kurie gimsta ir miršta be 
nuodėmės.

Vytautas Stacevičius 
„Vilties“ bendrijos tarybos narys, 

Lazdijai

Liekame prie „suskilusios geldos“

Esu „Viltyje“ nuo 1997 metų. Bu-
vome aktyvūs programos vykdyto-
jai ir visomis išgalėmis stengėmės 
atitikti keliamus reikalavimus, įtik-
ti tiems, kurie pinigus moka. Taip 
tapome „valdžios rankų“ prailgin-
tojais, ir mūsų dėka tos „rankos“ 
pasiekė daugiau neįgalių žmonių: 
atsirado naujų įstaigų, buvo pradė-
ta teikti daugiau socialinių paslau-
gų proto negalios žmonėms. Dabar, 
kai valdžia nusprendė, kad pagal-
bos jiems nebereikia, rado ir pabrėžė 
mūsų, kaip programos vykdytojų, 
klaidas, visiškai pamiršusi pasieki-
mus. Taigi, liekame prie „suskilusios 
geldos“. Kadangi visas jėgas skyrė-
me programų kūrimui ir įgyvendini-
mui, apleistos liko neįgaliuosius glo-
bojančių šeimų telkimo, aktyvinimo, 
informavimo ir motyvavimo sritys. 
O tai susilpnino mūsų organizaciją. 
Be to, konkuravome tarpusavyje dėl 
programinių lėšų, ir tai supriešino 
asocijuotuosius narius. Nebesame 
vieningi, o tai irgi yra organizacijos 
silpnumo ženklas. 

Po 2009-ųjų nebebūsime kon-
kurentai, gal tai mus vėl suvienys? 
Gal verta vėl tapti padaliniais ir su-

sijungti į „skėtinę“ organizaciją? Ką 
dar turėtume padaryti, kad vėl tap-
tume stiprūs? Ieškoti atsakymų tu-
rime kartu, gerbti vienas kito nuo-
monę ir surasti visiems priimtiną 
variantą. 

Aš asmeniškai manau, kad pa-
grindinis nevyriausybinės organi-
zacijos darbas – informuoti ir mo-
tyvuoti neįgaliuosius globojančias 
šeimas, atstovauti jų teisėms. Šalies 
įstatymai palankūs neįgaliesiems, 
daugelyje rajonų veikia reikalingas 
ugdymo ir socialines paslaugas tei-
kiančios įstaigos, tik labai svarbu, 
kad neįgalųjį globojanti šeima norė-
tų ir būtų pajėgi įvardyti savo porei-
kius bei išsireikalauti jų patenkini-
mo, žinotų savo teises ir turėtų jėgų 
už jas kovoti.

Edita Žukauskienė
„Vilties“ bendrijos tarybos narė, 

Radviliškis

Trumpam „susirgti“ 
gailestingumu – per maža

Pritardamas ankščiau išsaky-
toms kolegų mintims bandysiu api-
bendrintai pateikti savo požiūrį. Esu 
„Vilties“ bendrijos tarybos narys ir 
„Kelmės vilties“ tarybos narys. Su 
vaikų ir suaugusiųjų, turinčių proto 
negalią, problemomis susiduriu jau 
antrą dešimtmetį. Tiksliau su val-
džios abejingumu, kurį pavadinčiau 
cinizmu. Cinišką požiūrį lemia tai, 
kad žmonės, turintys proto negalią, 
yra teisiškai bejėgiai. 

Tik gimus vaikeliui su proto ne-
galios požymiais, mama beveik 90 
proc. pasmerkiama likti viena su va-
dinamąja tik „JOS“ problema. Taip 
pasmerkiami du žmonės – vaikelis ir 
mama. Jeigu dar galima įžiūrėti pa-
žangą ankstyvosios reabilitacijos cen-
trų, pradinio ugdymo įstaigų veikloje, 
tai vėliau, prasidėjus mokyklinio am-
žiaus periodui, atsiranda vis daugiau 
visuomenės, o net ir ugdymo įstaigų 
abejingumo proto negalios žmogui. 
Metams bėgant tai tampa vis akivaiz-
džiau. Vien tik mūsų Kelmės rajone 
maždaug dešimt proto negalios vai-
kų niekada nebuvo ugdomi. Baisiau-
sia tai, kad nors savivaldybės tarybai, 
socialinės paramos ir švietimo sky-
riams ši aplinkybė žinoma, niekas ne-
sikeičia, nes niekam tai nerūpi. Vadi-
namoji integracija į švietimo sistemą 
sukurta išlaikyti bendrojo lavinimo 
mokykloms ir kitaip nei išnaudoto-

jiška ją sunku pavadinti, nes bendro-
jo lavinimo mokykloje, kur nėra spe-
cialiojo pedagogo, logopedo ir kitų 
specialistų, vidutinę bei sunkią pro-
to negalią turintys vaikai negali būti 
tinkamai ugdomi, tik sėkmingai luo-
šinami vien tik dėl vadinamojo „pa-
didinto moksleivio krepšelio“. Baigę 
bendrojo lavinimo mokyklą jie būna 
visiškai nepasirengę net elementa-
riausiems buitiniams darbams. Ga-
lima sakyti, kad tėvų galimybė pasi-
rinkti ugdymo įstaiga yra ne kas kita, 
kaip ciniškai sukurtas įstatymas, lei-
džiantis sistemai pasinaudoti neįga-
lioju, ir visi puikiai tai supranta.

O baisiausia, kad baigę mokyklą 
proto negalią turintys asmenys kar-
tu su jais besirūpinančiais žmonėmis 
neribotam laikui įkalinami tarp ke-
turių sienų. Jeigu jau nevyriausybi-
nės organizacijos nereikalingos, nes 
padarė klaidų (nors tai tik trupinėlis 
gerų darbų kepale), kyla klausimas, 
ką gi nuveikė vyriausybės išlaiko-
mos institucijos, kiek lėšų jos „prari-
jo“? Šis klausimas pasirodė labai pa-
togus prieš rinkimus, kitaip tariant, 
leido garbiems ponams trumpam 
„susirgti“ gailestingumu stovint tri-
būnoje ir postringaujant apie žmo-
niškumą.

Tik gaila, kad pačiame „Vilties“ 
bendrijos darbe pastebimi „viltie-
čių“, t. y. asocijuotųjų narių, susis-
kaidymo, bendrystės nebuvimo 
simptomai. Pavyzdžiui, reikia pini-
gėlių, rašomi projektai, veikiau pra-
šymai, projektus parengia centrinės 
būstinės darbuotojai, o vėliau ga-
vę pinigus vadinamieji asocijuotieji 
nariai ne tik nepasako ačiū, bet net 
ataskaitų pateikti laiku nesugeba. 
Kiek pastebiu, jie neretai mano, kad 
tik jiems „Vilties“ bendrija skolinga, 
o jie – niekam...

Minėtų argumentų, man atrodo, 
pakanka, kad suvoktume „Vilties“ 
bendrijos struktūros keitimo būti-
numą. Reikia dirbti išvien ir bendrai 
prisiimti atsakomybę už pasekmes. 
Vėliau matau galimybę išskirti or-
ganizacijoje paslaugų teikimo ir po-
litikos formavimo sektorius, kurie 
užtikrintų šiuolaikišką jos funkcio-
navimą. Rezultatai išryškėja vieny-
bėje ir darnaus darbo procese. Ti-
kiuosi, mes sugebėsime susivienyti 
ir dirbti drauge.

Borisas Markulis
„Vilties“ bendrijos tarybos narys, 

Kelmė
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Suvokti ir įvertinti padėtį

Vaiko su negale atsiradimas šei-
moje, be abejo, yra stresą sukeliantis 
veiksnys ir tėvams, ir visai šeimai. 
Šeimos nariai gali išgyventi depresiją, 
jausti didelį nerimą, liautis save gerb-
ti. Gali atsirasti nepasitenkinimas 
šeimyniniu bei asmeniniu gyvenimu. 
Įvairūs tyrinėtojai kalba apie didelį 
tėvų pasimetimą, jausmų sumaištį, 
prieštaringas reakcijas – praradimo 
skausmą, kaltę, pyktį, begalinį susi-
rūpinimą ir t. t. 

„Kaip žinoti, ar lankotės pas gerus 
daktarus ir ar jie tinkamai padeda jūsų 
vaikui? Kaip žinoti, ar jūs patys darote 
viską, ko reikia jūsų vaikui, ir ar to pa-
kanka? Ar reikia viso to gydymo, kuris 
siūlomas? Ar jo pakanka? O gal jis ne-
efektyvus? Kokią ugdymo įstaigą rink-
tis – specialiąją ar bendrojo lavinimo 
mokyklą?“

Tėvams kyla ne tik šie, bet dau-
gybė kitų klausimų. Iš vienos pu-
sės, atrodo, kad tėvai gauna begalę 
informacijos, iš kitos pusės, jos vis 
trūksta. 

Įvairūs tyrimai rodo, kad vienos 
šeimos sunkiai išgyvena šį gyvenimo 
įvykį, taip ir neišbrenda iš krizės, ne-
įveikia jos, o kitos išmoksta sveikai 
prisitaikyti. Kodėl? 

Mokslininkai teigia, kad įvykio 
suvokimas ir įvertinimas yra pirmas 
žingsnis, kuris lemia streso įveikimą. 

Kaip įveikti savo baimes
Visada yra galimybė surasti žmonių, kurie tavimi tiki. 

R. Sayeed

Lankantis įvairiose konferencijose, seminaruose  
(ir tarptautiniuose, ir ne), skaitant straipsnius, knygas, 
tenka aptikti įvairių nuomonių, minčių, kuriomis norėtųsi 
pasidalyti su artimiausiais bei svarbiausiais negalę turinčiam 
vaikui žmonėmis – tėvais. Šis straipsnis ir yra bandymas 
persakyti tai, kas girdėta, matyta, suprasta. Tiesiog siekiant 
padrąsinti. 

Ankščiau šeimos, auginančios vai-
kus su negale (taip pat ir su sunkia), 
daugiau buvo tiriamos pagal deficiti-
nį modelį – ko jos netenka ir negali. 
Šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad minė-
tos šeimos dažnai tiki, jog ypatingo 
vaiko buvimas praturtino ir įpras-
mino jų gyvenimus. Kitaip tariant, 
tokius atveju ne vien netenkama, bet 
ir praturtėjama nauja patirtimi. Taigi, 
daug kas priklauso nuo požiūrio.

Pripažinti savo ir kitų netobulumą

Vis dėlto dažniausiai negalės pa-
saulyje akcentuojama tai, ko žmogus 
negali daryti. Žymus austrų gydy-
tojas, psichiatras, individualiosios 
psichologijos pradininkas A. Adleris 
savo teorijoje pabrėžė, kad visi žmo-
nės išgyvena menkavertiškumo jaus-
mą ir stengiasi jį kaip nors kompen-
suoti. Jeigu sutiksime su šia prielaida, 
tai turėsime pripažinti, kad negalę 
turintys žmonės tai jau tikrai patiria 
šį jausmą. Taip pat ir jų šeimos. Tėvai 
gali pasijusti esantys „kitokie“, gal 
blogesni. Jiems gali atrodyti, kad yra 
palikti vieni, nepasirengę susidoroti 
su iškilusiais sunkumais. Reikia ras-
ti būdų kompensuoti šiuos jausmus. 
Tai įmanoma tik atradus savyje drą-
sos būti netobuliems ir leidžiant vai-
kui būti netobulam. Juk netobuli gali 
būti ir tėtis, ir mama, ir specialistas, 

08/3 �



ir darbuotojas, ir žmogus... Kai pripa-
žįstame savo netobulumą, tampame 
pakantesni ir kitų žmonių netobulu-
mui, kvailumui, nežinojimui...

Atrodytų, anokia čia drąsa, bet 
ar ne dėl jos stygiaus daugiausia ir 
kenčiame? Pvz., parduotuvėje ketve-
rių metų vaikas (sakykim, normalios 
raidos) krenta ant grindų ir rėkia, 
kad nori pliušinio meškiuko. Ką iš-
gyvena tėvai? Dažniausiai – gėdą. 
Gėdą, kad nežino, ką daryti, ir dėl 
to, ką žmonės pagalvos apie juos, 
kaip apie tėvus. 

O kaip jaustis tėčiui ar mamai, 
atsivedusiam į parduotuvę vaiką, 
turintį daug didesnių „keistumų“? 
Tuo labiau, kad aplinkiniai kartais 
linkę nemandagiai spoksoti arba dar 
ir ką nors pasakyti. Reikia daug drą-
sos atsilaikyti. Visų pirma prieš savo 
abejones ir norą įrodyti, kad pvz., 
jis / ji yra tobulas(-a) tėvas ar mama, 
nors dažniausiai toks(-ia) ir nesijau-
čia. Pirmiausia tuo reikėtų patikė-
ti pačiam(-iai). Juk tobulų žmonių 
nebūna. Todėl užtenka pakankamai 
gerų, kartais klystančių, bet besi-
stengiančių pasitaisyti tėvų. 

Tačiau pripažinti savo netobu-
lumą nėra lengva. Ypač, kai tenka 
išgirsti, kaip tave kaltina kiti. Pvz., 
viena mama sakė, kad jai buvo pri-
kaišiojama, jog net nesugebėjo pa-
gimdyti sveiko vaiko... O kur dar 
nesugebėjimas auklėti, bausmės už 
nuodėmes ar šiaip kokį neteisingą 
gyvenimą ir pan. Tokiais atvejais 
nori nenori vis labiau pradedi abe-
joti savimi ir prisiimti nebūtas kal-
tes. Tuo labiau, kad buvo laikas, kai 
mokslininkai bandė įrodyti, jog dėl 
autizmo kalti tėvai, ypač – „emo-
ciškai šaltos motinos“. Šiuo metu 
minėta teorija visiškai paneigta, bet, 
manau, reikia dar kartą priminti – 
autizmas yra raidos sutrikimas, kurį 
lemia įvairūs veiksniai. Iki šiol nėra 
visiškai aišku, kas ir kaip nutinka, 
bet dėl to tikrai nėra kalti tėvai. Kaip 
ir dėl daugelio kitų dalykų... 

Taigi, leiskime sau būti netobu-
liems ir pripažinti savo ribotumą, 
nors tai ir nelengva. Manau, kad tuo-
met atsiras drąsos prašyti pagalbos ir 
klausti, kartais ir „kvailų“ klausimų. 
Be to, gal atsiras drąsių specialistų, 
kurie irgi pripažins savo netobulumą 
ir kartu ieškos pagalbos, kreipsis į 
kitus specialistus. Taip ir susiburs ko-

manda, kuri padės vaikui įveikti kai 
kuriuos sunkumus ir ugdytis. 

Visi mes turime trūkumų, bet taip 
pat ir galių bei gebėjimų. Remkimės 
tuo, ką mokame, ir tuo, ką galime. Po 
kiek laiko pasirodys, kad galime ge-
rokai daugiau nei manėme. 

Išmokime atrasti ir priimti 
bendruomenės pagalbą

Sena patarlė sako, kad vienas – 
lauke ne karys. Auginant neįgalų vai-
ką, ją prisiminti dar svarbiau. Taigi, 
dar vienas reikšmingas šeimos, augi-
nančios vaiką su negale, adaptyvaus 
prisitaikymo veiksnys – bendruome-
niniai ištekliai. Deja, gimus neįgaliam 
vaikui, dažnos šeimos socialinis ratas 
susiaurėja – „nubyra“ kai kurie drau-
gai, darosi nepatogu važiuoti su „to-
kiu“ vaiku į svečius, galop juk vaikui, 
turinčiam negalę, tenka skirti gerokai 
daugiau laiko ir dėmesio. 

Vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad 
žmonės yra socialios būtybės ir visa-
da atrasdavo stiprybės bendruome-
nėje. Tad ir dabar neverta užsidaryti 
su savo bėdomis. 

Ne tik Lietuvoje yra šeimų, kurios 
augina negalę turinčius vaikus, ir ne 
tik Lietuvoje tokios šeimos susiduria 
su sunkumais eidamos į visuomenę. 
Viename tarptautiniame seminare 
teko sutikti kanadiečius R. ir Z. Say-
eed, kurie turi vaiką su negale (šiuo 
metu jau suaugusį). Buvo progno-
zuojama, kad jis nevaikščios, nekal-
bės, kad būtinai turės eiti į specialią-
ją mokyklą. Tačiau tėvai darė viską, 
kad jis galėtų lankyti mokyklą kartu 
su sveikais broliais, ir pasiekė savo. 
Šiuo metu jis mokosi koledže pagal 
specialiąją programą. Sakykim, kad 
tai – sėkmės istorija. Yra įvairaus sun-
kumo negalių, ir toli gražu ne visos 
istorijos taip baigiasi. Bet pabandyti 
vis dėlto reikia. Man atrodo, kad vie-
nas didžiausių iššūkių tėvams – at-
rasti pusiausvyrą tarp susitaikymo 
su tuo, kad vaikas kažko negali ir, 
matyt, niekada negalės, bei tikėjimo 
ir siekimo, kad jis kuo daugiau mo-
kytųsi ir galėtų. Kitaip tariant, my-
lėti vaiką tokį, koks jis yra (su visais 
jo netobulumais) ir skatinti jį moky-
tis, tobulėti, daryti tai, kas, atrodytų, 
neįmanoma. 

R. ir Z. Sayeed šeima siūlo keletą 
būdų, nuo kurių galima pradėti neį-

galaus vaiko ėjimą į visuomenę:
•	 Kvieskite savo draugus ir kaimy-

nus, jų vaikus (įvairaus amžiaus) į 
vakarėlius ir kitokius renginius sa-
vo namuose. 

•	 Kvieskite oficialius asmenis (vie-
tinės valdžios atstovus ar pan.) į 
savo namus. Jeigu nedrįstate būti 
vieni su jais, pasikvieskite ir drau-
gų. 

•	 Kvieskite draugus, kurie neturi 
vaikų su negale, į įvairius rengi-
nius, konferencijas apie inkliuzinį 
ugdymą ir pan. 

•	 Domėkitės įvairia medžiaga apie 
inkliuzinį ugdymą, dalykitės pa-
tyrimu su draugais. 

•	 Suburkite vaikų grupę, kurie ben-
drautų su jūsų atžala, ir skatinkite 
reguliarius susitikimus, kad jie ga-
lėtų vis geriau pažinti jūsų vaiką.

•	 Įtraukite vaiką į bendruomenės 
užsiėmimus – futbolo treniruotes, 
skautų ir kitokias veiklas, leidžian-
čias sutikti su bendraamžiais...

Gal pasirodys, kad ne visi išvar-
dyti dalykai įmanomi mūsų šalyje ar 
konkrečioje šeimoje. Gal ir taip. Ta-
čiau tėvai patys gali daug padaryti 
burdamiesi į bendraminčių grupes 
(nebūtinai formalias), dalydamiesi 
patirtimi, kviesdami kitus žmones 
ir juos šviesdami. Juk šiuolaikinės 
technologijos leidžia keistis infor-
macija daug greičiau ir paprasčiau. 
Juk artimieji ir draugai taip pat gali 
daug padėti. Tik ar paprašome jų pa-
galbos? O patys ar padedame esant 
reikalui? 

Kartą per radijo laidą girdėjau 
buvusio alkoholiko, kuris nebegeria 
gal jau kokius 15 metų ir aktyviai 
įsitraukė į anoniminių alkoholikų 
veiklą, žodžius: „Užteks laukti ste-
buklo. Būk stebuklas kitiems...“ Iš 
tiesų, kaip dažnai mes laukiame, kol 
kas nors ką nors padarys – valdžia, 
daktarai, mokytojai, kaimynai ir t. t. 
Arba, kad bent jau „blogiečiai“ kaip 
nors pasikeis – taps geresni, protin-
gesni, tolerantiškesni... Kaip dažnai 
skubame kritikuoti savanaudišką 
valdžią, nieko neišmanančius gydy-
tojus ir dar bukesnius mokytojus. 

Deja, stebuklų nebūna – niekas 
nesikeičia, kol mes patys nesikeičia-
me, kol nesikeičia mūsų požiūris. 

Lina Daukšaitė, 
Vilniaus ugdymo centro  

„Viltis“ psichologė
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Pratarmė

Viename iš gausių angliškų inter-
neto puslapių, skirtų šeimoms, augi-
nančioms Dauno sindromą turintį 
vaiką, teko skaityti štai tokį palygini-
mą: „Kai laukiatės kūdikio, atrodo, 
tarsi planuotumėte atostogų kelionę 
į nuostabiąją Italiją. Nusiperkate ke-
lionės vadovą, skaitote jį ir svajoja-
te, kaip vaikščiosite po senąją Romą, 
Neapolį, pabuvosite vaizdingoje Ka-
prio saloje, mėgausitės saule prie šil-
tos Viduržemio jūros. 

Po ilgų pasirengimo mėnesių pa-
galiau sėdate į lėktuvą, kuris, kaip 
tikitės, nuskraidins jus į išsvajotą-
ją šalį. Po kelių valandų skrydžio 
lėktuvas nusileidžia, ir jūs išgirsta-
te stiuardesę sveikinant visus, atvy-
kus į Olandiją. „Olandija?!? Kodėl 
Olandija? Aš juk skridau į Italiją!“ – 
piktinatės ir protestuojate jūs. Bet 
paaiškėja, kad nieko pakeisti nebe-
galima, ir jūs turite likti šioje šalyje. 
Gerai dar, kad pakliuvote ne į kokią 
bjaurią, purviną, priešišką vietą, o 
tiesiog į kitą šalį. Taigi jūs išlipate ir 
perkate naujus vadovus po šalį bei 
mokotės visai kitos kalbos. 

Olandija, žinia, nėra nei tokia šil-
ta, nei tokia spalvinga, kaip Italija, 
bet po kurio laiko, apsipratę, jūs pra-
dedate pastebėti, kad Olandijoje yra 
gražių kanalų, sukasi vėjo malūnai, 
žydi įvairiaspalvės tulpės. 

Tačiau kaskart, kai kas nors grįžta 
iš saulėtosios Italijos ir dalijasi įspū-
džiais, jums suskausta širdį, nes jūsų 
svajonė pamatyti tą šalį neišsipildė ir 
jau nebeišsipildys. Tai – labai skau-
dus praradimas. Tačiau jeigu jums 
nepavyks išsilaisvinti nuo Italijos il-
gesio, jūs negalėsite pažinti Olandi-
jos ir atrasti jos savitumų.“

chromosomomis X ir Y. Jos lemia ly-
tį: moterys turi dvi X chromosomas, 
o vyrai – XY. 

Žmogaus kūno ląstelės dalijasi 
dviem būdais. Vienas jų – mitozė – 
yra paprastas būdas, kai kiekviena 
ląstelė pasidalija į dvi vienodas, tu-
rinčias tą patį skaičių ir tipą chromo-
somų, kaip ir motininė ląstelė. Tokiu 
būdu, vykstant mitozei, žmogaus 
organizmas auga. Kitas ląstelių da-
lijimosi būdas yra mejozė. Jos me-
tu viena ląstelė skyla į dvi, turinčias 
pusę motininės ląstelės chromoso-
mų – tik 23. Tokiu būdu kiaušidėse 
ir sėklidėse dalijasi lytinės ląstelės – 
kiaušialąstės ir spermatozoidai. Taigi 
pastarosios turi po 23 chromosomas 
(po vieną iš kiekvienos motininės 
ląstelės chromosomų poros). 

Ląstelių dalijimosi metu ga-
li įvykti klaidų. Paprastai mejozės 
metu chromosomų poros išsiskiria, 
migruoja į skirtingas besidalijančios 
lytinės ląstelės vietas ir po vieną pa-
tenka į dvi iš naujo susiformavu-
sias ląsteles. Tačiau kartais dėl kokių 
nors priežasčių chromosomų pora 
neišsiskiria ir tuomet ji visa paten-
ka į vieną iš naujų ląstelių. Tai reiš-
kia, kad ši ląstelė turės nebe 23, o 24 
chromosomas, o kita šios mejozės 
metu pasigaminusi ląstelė turės tik 
22 chromosomas vietoje 23. 

Apvaisinimo metu, pradedant 
kūdikį, jungiasi moteriška ir vyriška 
lytinės ląstelės – kiaušialąstė ir sper-
matozoidas. Jeigu mejozės metu bu-
vo įvykusi minėta klaida ir kuri nors 
lytinių ląstelių turi 24 chromosomas, 
tai jai susijungus su normalia lytine 
ląstele, susiformavusi pirmoji žmo-
gaus embriono ląstelė (o vėliau ir 
visos iš jos pasigaminusios embrio-
no bei vaisiaus ląstelės) turės jau ne 
46, bet 47 chromosomas. Dauno sin-
dromo atveju kuri nors lytinė ląstelė 
turi dvi 21- ąsias chromosomas, o jai 
susijungus su normalų chromoso-
mų kiekį turinčia kita lytine ląstele, 
embriono ląstelė turės tris 21-ąsias 
chromosomas. Iš čia ir mokslinis šio 
sindromo pavadinimas – 21-osios 
chromosomos trisomija (arba triso-
mija 21). 

Apie 95 proc. Dauno sindro-
mo atvejų ir būna toks trijų 21-ųjų 
chromosomų derinys – tikroji triso-
mija. Galimas Dauno sindromo va-
riantas yra translokacija (3-4 proc.). 
Šiuo atveju papildoma 21-oji chro-
mosoma ar jos dalis prisijungia prie 
kurios nors kitos chromosomos, pa-
keisdama jos dalį. Tada žmogus tu-
ri normalų chromosomų skaičių, bet 
trigubą 21-osios chromosomos in-
formaciją. 

Dar kelis Dauno sindromo pro-
centus sudaro mozaicizmas. Šiuo 
atveju organizme susidaro savotiška 
ląstelių mozaika: kai kada to paties 
audinio vienos ląstelės turi papildo-

Panašiai atsitinka, ir kai šeimoje 
gimsta bei auga vaikas, turintis Dau-
no sindromą. Todėl šioje knygelėje 
norime padėti tėvams susipažinti su 
tokio vaiko priežiūros, auginimo ir 
ugdymo ypatybėmis, sunkumais bei 
džiaugsmais. 

Vaikų, turinčių Dauno sindromą, 
sveikatos ir raidos ypatumai

Kas yra Dauno sindromas?
1866 m. anglų gydytojas Joh-

nas Langdonas Downas pirmą kar-
tą aprašė grupę protiškai atsilikusių 
vaikų, kurie visi buvo panašios iš-
vaizdos (priminė mongolus) ir tuo 
skyrėsi nuo kitų protinį atsilikimą 
turinčių vaikų. Šio sindromo, kuris 
maždaug nuo 1960 m. buvo pradėtas 
oficialiai vadinti jį aprašiusio žmo-
gaus pavarde – Dauno sindromu, 
priežastis buvo atskleista tik praė-
jus šimtmečiui nuo jo pirmojo apra-
šymo, pažengus genetikos mokslui. 
1959 m. mokslininkai Jerome Lejeu-
ne ir Patricia Jacobs nustatė chro-
mosominę šio sindromo priežastį: 
paaiškėjo, kad tokie žmonės savo 
ląstelėse turi tris 21-ąsias chromoso-
mas vietoje reikalingų dviejų. 

Chromosomos yra siūlų pavi-
dalo struktūros, sudarytos iš DNR 
(dezoksiribonukleininės rūgšties) ir 
kitų baltymų. Chromosomose slypi 
visa žmogaus organizmo procesus – 
išvaizdą, augimą, raidą, sveikatą – 
nulemianti informacija. Kiekviena 
žmogaus kūno ląstelė paprastai tu-
ri 46 chromosomas, kurios yra iš-
sidėsčiusios po dvi. Iš viso yra 23 
chromosomų poros. Dvidešimt dvi 
jų yra vienodos ir vyrams, ir mote-
rims. Jos vadinamos autosomomis. 
O 23-oji pora vadinama lytinėmis 

Dauno sindromas  
ir vaiko raida (1)
Kasmet „Vilties“ bendrija, norėdama padėti neįgalius vaikus 
auginantiems tėvams, leidžia įvairius pažintinius leidinius 
apie konkrečias negalias. Praėjusiais metais pasirodė VUL 
filialo VRC specialistų parengta knygelė apie dauno sindromą, 
kompleksinę negalią ir elgesio sutrikimus. Jeigu ji dar nepa
siekė jūsų, nenusiminkite. Su pagrindinėmis jos mintimis 
galėsite susipažinti mūsų žurnale.
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Štai keletas patarimų, kaip daugiau pajudėti beveik „nejučia“: 
•	 jeigu kur nors važiuojate su vaiku, pastatykite automobilį kiek tolėliau arba 

išlipkite iš troleibuso viena stotele anksčiau ir likusį atstumą nueikite pės-
čiomis;

•	 mažiau naudokitės liftu, geriau, jei tik įmanoma, lipkite laiptais; 
•	 į netoli nuo namų esančias vietas veskitės vaiką pėsčiomis arba leiskite jam 

važiuoti dviračiu/triračiu;
•	 vaikščiodami parke su vaiku, trumpai (apie 10 min.) pažaiskite gaudynių, 

nesistengdami jo pagauti, o tik persekiodami, kad jis gautų pabėgioti kaip 
sugeba. Atminkite, kad supimasis sūpuoklėse vaikų žaidimų aikštelėse nėra 
fizinis aktyvumas, o tik pasyvus sėdėjimas; 

•	 paaugliams leiskite nupjauti veją rankine žoliapjove;
•	 eikite į ilgalaikius pasivaikščiojimus, nedideles iškylas ar važiuokite pasiva-

žinėti dviračiu su draugais kokį kartą per savaitę;
•	 jeigu galite, įsigykite vaikščiojimo lazdas sau ir vaikui bei vaikščiokite kartu 

su juo;
•	 susikurkite savotišką žaidimą–taisykles, pavyzdžiui, po kiekvieno prie te-

levizoriaus praleisto pusvalandžio apeikite ar apibėkite (priklausomai nuo 
vaiko galimybių) kartu aplink namą ar sklypą, kuriame gyvenate ir pan.; 

•	 vaikai su Dauno sindromu, nors ir būdami nerangūs, mėgsta šokti ir judėti 
pagal muziką, todėl galite tarp kasdienių darbų surengti visai šeimai trum-
pas „šokių“ pertraukėles.  

Taisykles ir iškylų planus kurkite visi drauge. Kiekvieną savaitę 
susigalvokite 2-3 paprastas, kad ir labai menkas naujas fizines veiklas, 
pradėdami nuo pačių lengviausių ir palaipsniui sunkindami užsibrėž-
tus tikslus. Jeigu įmanoma, vaikui suprantamais ženklais ant popie-
riaus lapelio užrašykite šiuos tikslus ir pakabinkite matomoje vietoje; 
lapelius su jau įvykdytais dienos tikslais grįžę nukabinkite. 

Svarbu, kad vaikui (taip pat ir jums) būtų įdomu bei smagu dalyvauti 
fizinėje veikloje.

mą 21-ąją chromosomą, o kitos – ne-
turi; arba vienų audinių, pavyzdžiui, 
kraujo ląstelės, ją turi, o kitų audinių, 
pavyzdžiui, odos, ląstelės neturi. 

Tikroji 21-osios chromosomos tri-
somija bei mozaikinis variantas nėra 
paveldimi, todėl šiuo atveju rizika, 
kad šeimoje gali gimti ne vienas vai-
kas, turintis Dauno sindromą, yra 
nedidelė. Translokacinis varian-
tas gali būti paveldimas, nes tokiu 
atveju vienas tėvų yra papildomos 
chromosomų medžiagos nešiotojas. 
Nešiotojo rizika susilaukti palikuo-
nių, turinčių Dauno sindromą, yra 
padidėjusi, todėl šeimoje keli vaikai 
gali turėti Dauno sindromą. Kai ku-
riais translokacinio varianto atvejais, 
priklausomai nuo nešiojimo tipo, eg-
zistuoja rizika, kad visi šio nešiotojo 
vaikai turės Dauno sindromą.

Taigi, jeigu šeimoje gimsta kūdi-
kis su Dauno sindromu, ir ypač jeigu 
jam nustatoma translokacija, labai 
svarbu atlikti genetinius tyrimus tė-
vams ir nustatyti riziką kitiems bū-
simiems vaikams. Žinoma, jei tik 
šeima pati nori tokio ištyrimo. 

Gimus vaikui su Dauno sindro-
mu, visuomet kyla klausimas, kas 
dėl to kaltas. Iškart reikėtų pasakyti, 
kad Dauno sindromo priežastys iki 
šiol nėra nustatytos. Vaikai su Dau-
no sindromu gimsta visose šalyse, 
visų rasių, socialinių grupių, visokio 
amžiaus, išsilavinimo, religinių įsiti-
kinimų žmonėms. Moksliniais tyri-
mais iki šiol nepavyko nustatyti, kad 
Dauno sindromas būtų susijęs su tė-
vų ligomis, dieta, vaistų, alkoholio, 
narkotikų vartojimu. Vienintelis aki-
vaizdus dalykas yra Dauno sindro-
mo ryšys su motinos amžiumi: 35-40 
metų sulaukusioms moterims rizika 
susilaukti kūdikio su Dauno sindro-
mu yra keletą kartų didesnė nei jau-
nesnėms. Ir vis dėlto pažymėtina, 
kad 80 proc. vaikų su Dauno sindro-
mu gimsta jaunesnėms nei 35 metų 
moterims. 

Taigi dėl kūdikio su Dauno sin-
dromu gimimo tėvai neturėtų kal-
tinti nei savęs, nei tuo labiau vienas 
kito, nes dėl to tikrai nei vienas jų 
nekaltas. 

Ilgą laiką iki genetikos mokslo 
suklestėjimo Dauno sindromas buvo 
diagnozuojamas tuojau po gimimo 
pagal būdingus naujagimio veido 
bruožus ir kūno sandarą. Dabartiniu 
metu, įtarę Dauno sindromą iš išo-
rinių vaiko bruožų (vadinamojo fe-
notipo), medikai privalo patvirtinti 
jį genetiniais tyrimais – chromoso-
mų analize. Toks tyrimas vadinamas 
kariotipo nustatymu. Taigi kūdikio 
kraujo mėginys siunčiamas į Žmo-
gaus genetikos centrą, kur ir yra iš-
tiriamas, o tėvai informuojami apie 
tyrimo rezultatus. 

Svarbu žinoti, kad Dauno sindro-
mo atveju chromosomų struktūra 

yra normali, tiesiog jų yra perdaug. 
Ši perteklinė genetinė informacija ir 
lemia Dauno sindromą turinčių vai-
kų bei suaugusiųjų fizinius, sveika-
tos, raidos, charakterio ypatumus. 

Fiziniai ir sveikatos ypatumai. 
Priežiūra bei slauga

Kiekvienas žmogus turi tik jam 
vienam būdingus veido bruožus, 
kūno formas, charakterio savybes. 
Dauno sindromą turintys vaikai, 
kaip ir kiti vaikai, paveldi savo tėvų 
savybes ir yra į juos panašūs, tačiau, 
būdami skirtingų tėvų vaikai, jie yra 
panašūs ir tarpusavyje. Taigi kokie 
bruožai jiems yra bendri? 

Plokščias pakaušis, toks pat 
plokščias ir apvalus veidas, įstriži 
akių plyšiai, platus nosies tiltas (tar-
puakis), trečiasis vokas (epikantas), 
mažas apatinis žandikaulis, pražiota 
burna, dažnai iškištas liežuvis, ma-
ži, ne visi išdygę ir greitai gendantys 
dantys, anomališki ausų kaušeliai, 
žema plaukų linija, žemas raume-
nų tonusas, pernelyg lankstūs są-
nariai, trumpas nykštys, skersinė 
delno raukšlė, platus tarpas tarp I 

VšĮ Vilniaus universiteto  
vaikų ligoninės filialas  
Vaiko raidos centras,  

Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius,  
tel. (8~5) 2731422 

ir II kojos pirštų, plokščiapėdystė, 
sausas oda, žemas ūgis, nutukimas, 
nerangumas, kūno glebumas – štai 
pagrindiniai žmonių su Dauno sin-
dromu išoriniai bruožai. Tik nebū-
tinai kiekvienas vaikas su Dauno 
sindromu turės visus juos: vieni jų 
pasitaiko dažniau, kiti – rečiau. Ir 
dar: pagal išorinių Dauno sindromo 
bruožų skaičių ir jų išreikštumą nau-
jagimystėje negalima tiksliai pro-
gnozuoti jo protinės raidos.  

Perteklinė genetinė informacija, 
slypinti papildomoje 21-ojoje chro-
mosomoje, lemia ne tik savitus išo-
rinius bruožus, bet ir įvairias vidaus 
organų bei audinių būkles bei ligas.

Rimutė Grigelionienė
Vilniaus universitetinės ligoninės 

filialo Vaiko raidos centro gydytoja, 
raidos pediatrė

Tęsinys – kitame „Viltis“ žurnalo numeryje.
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„Vilties“ bendrijos nariams 
šiandien jau nė sakyti 
nereikia, kad A.P.P.L.E – tai 
Amerikos pedagogų parama 
Lietuvos švietimui. Turint 
galvoje, kad šią programą 
buvo pradėta vykdyti dar 
prieš Lietuvai paskelbiant 
nepriklausomybę, galima 
kalbėti apie pavydėtiną 
kolegų iš JAV pasišventimą 
dalytis žiniomis. 

Moko siekti to, kas iš tikrųjų 
pasiekiama

daug 20 šeimų, norinčių, kad jų vai-
kai būtų užimti mokyklėlėje, ir tiek 
pat lietuvių pedagogų, nepabūgu-
sių išmėginti savo jėgų aplinkoje, 
kurioje nepakanka tik sėdėti ir klau-
sytis, bet dar reikia ir veikti. Dar pri-
sidėjo 4–5 patys geriausi savanoriai. 
Taip atsirado nedidelė (maždaug 60 
žmonių) bendruomenė didelėje „Vil-
ties“ bendrijos stovykloje „Pasaka“ 
(Giruliai). Bendruomenė, kurioje la-
bai betarpiškai bendraujama ir ku-
rios dvasia aš iš naujo žaviuosi kie-
kvienais metais. Unikalūs šie kursai 
ir tuo, kad prie Amerikos mokytojų 
dar prisijungiame mes, tarpininkai, 
kitaip tariant savotiški „perkūnsar-
giai“. Mūsų misija – užtikrinti, kad 
tarp visų grupių užsimegztų ryšiai, 
kad JAV ir Lietuvos mokytojai rastų 
bendrą kalbą profesinėje plotmėje, 
kad pastarieji suprastų, kaip reikia 
bendrauti su neįgaliu vaiku ir jo 
šeima, jog užsimegztų partneriški 
santykiai. Negalima su šeima elgtis 
kaip viršininkui, reikia būti papras-
tam ir draugiškam. Amerikiečiams 
tai vis dar geriau sekasi. 

Pasitaiko, kad lietuviai mokyto-
jai „pastato šerį“ – ko čia dabar mus 
moko. O mes, tarpininkai, kartais, 
galima sakyti, nė gerai nesuprantam, 
ką gi veikiame ištisas dienas. Atrody-
tų, tik kalbam ir kalbam nenutildami. 
O apčiuopiamas rezultatas atsiranda 
tik kursams baigiantis, kai visi susi-
gyvena, pradeda suprasti vieni kitus, 
bendrai matyti, girdėti ir jausti... Kai 
skambina rudenį kolegos, kai gau-
ni iš vaikų žinutes, tuomet supranti, 
kad pavyko visiems susikalbėti, kad 
mes, tarpininkai, irgi ne veltui duoną 
valgėm...

Galima sakyti, kad man vis dėl-
to patinka dalyvauti kursų darbe. 
Įdomu stebėti, kaip lektoriai iš JAV 
dalydamiesi savo praktika verčia 
mūsų pedagogus įsiklausyti. Beje, 
žodis „verčia“ čia kaip tik tinka. Juk 
kartais jiems tenka po keletą kartų 
kartoti, praktiškai rodyti, ką ir kaip 
daryti, kad pelnytų aktyvų susi-
domėjimą ir pasitikėjimą. Panašus 
tarpininkas mokykloje turėtų būti 
socialinis darbuotojas. Reikia ieškoti 
būdų, kad jis taptų jungiamąja mo-
kyklos bendruomenės grandimi.

Šiais metais ypatingas dėmesys 
kursuose buvo skiriamas elgesio 
problemų supratimui ir vertinimui. 

Grupelė pedagogų iš JAV teikia 
mums tęstinę pagalbą kiekvieną va-
sarą. Dar ši nebuvo pasibaigusi, o 
jie jau planavo, kas bus daroma at-
einančią. Pamenu, dalyvavimas pa-
čiuose pirmuosiuose užsiėmimuose, 
kai mes patys dar tik galvojome, 
nuo ko pradėti, man pasirodė kaip 
gaivaus oro gurkšnis. Nuo tol kie-
kvieną vasarą šie kursai turtina mus 
naujomis žiniomis apie neįgalių vai-
kų ugdymą ir užimtumą.

Šiais metais į A.P.P.L.E kursus 
susirinko 4 lektoriai iš užjūrio, maž-
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Buvo daug kalbama apie tai, kaip 
žmogus elgiasi bendruomenėje, tarp 
bendraamžių, už namų ir mokyklos 
ribų. Džiugu, kad jau ir mes prade-
dame šnekėti ne tik apie neįgalaus 
žmogaus elgesį su įgaliuoju, bet ir 
atvirkščiai. Juk ryšys tarp sutrikusios 
ir normalios raidos vaiko priklauso 
nuo abiejų elgesio. Todėl kiekvienu 
atveju reikia tyrinėti ir patį elgesį, ir 
tai, kas už jo slypi, kad būtų galima 
suprasti, kaip jį reikėtų keisti siekiant 
gero rezultato.

Dar buvo gvildenama mokyto-
jams aktuali problema, kaip realiai 
įvertinti konkretaus neįgalaus vaiko 
galimybių ribas ir suprasti, kokią 
individualią ugdymo programą pa-
sirinkti, kad jis gautų maksimalią 
naudą, t. y. kad iš jo būtų reikalauja-
ma ne mažiau ar daugiau, bet būtent 
tiek, kiek jis realiai gali pasiekti. To-
dėl mokytojas pats pirmiausia turėtų 
tai suvokti ir parengti užduotis tarsi 
įveikiamus laiptelius, leidžiančius 
užtikrintai kopti į viršų. Vis aukštyn 
ir aukštyn... 

Pasitelkime konkretų pavyzdį. 
Kaip išmokyti sunkios negalios vaiką 
skirti savo šunį ir katę? Reikia prikli-
juoti jų nuotraukas ant dviejų len-
telių ir padėti šias ant stalo priešais 
vaiką, šalia kokio nors daikto, kurį 
jis jau pažįsta. Tuomet garsiai pasa-
kyti parodant, kur yra vienas, o kur 
kitas. Galop reikia klausti: „Kur yra 
tavo šuo? Kur yra tavo katė?“ Vaiko 
žvilgsnis, nukrypęs į šunį ar katę, ir 
yra atsakymas, bylojantis, kad ženg-
tas žingsnis į priekį. Kad panašaus 
ugdymo reikšmė būtų pripažįstama 
valstybės lygiu, tenka viską labai 
aiškiai ir smulkiai aprašyti. Taip iš, 
regis, nesudėtingų dalykų gimsta in-
kliuzija, kuri, pasirodo, toli gražu ne 
tuščias žodis. 

Kadangi daug metų pažįstu 
A.P.P.L.E lektorius, man labai įdomu 
stebėti jų darbo raidą. Suprasti, kokia 
kryptimi vystosi neįgaliųjų ugdymas 
JAV. Juk tikrasis su neįgaliuoju dir-
bančio pedagogo profesionalumas 
pasireiškia suvokimu, kad žmogui 
pasiekiama tai, ką jis gali pasiekti. O 
sužinoti minėtas galimybes padeda 
nuolatinis mokymasis, buvimas su 
vaiku ir jo šeima, gebėjimas stebėti 
bei... pastebėti. Minėtas gebėjimas 
buvo ugdomas ir šios vasaros kur-
suose, kurių metu kiekvienas mūsų 

pedagogas turėjo sudaryti savo ug-
domam vaikui konkrečią programą, 
kurią šis galėtų įvykdyti... Klaipėdos 
senamiestyje. Patikėsite ar ne, bet 
buvo vaikų, kurie pagal žemėlapį ir 
gatvių pavadinimus ieškojo objektų 
ir juos surado!

Augienė Vilūnienė
Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ 

direktorė 

Mokymas Širdimi ir Siela

Šviesi idėja ir svaja:  
Mūs bendro tikslo kelyje.  
Įmint kiekvieną pėdą. 

(Vito Underio,  
A.P.P.L.E. kursų vadovo, žodžiai)

Mes su šeima jau trečius metus 
atostogavome psichosocialinės rea-
bilitacijos stovykloje „Pasaka“, Giru-
liuose, Klaipėdos rajone. Tai puiki ga-
limybė ne tik neįgaliųjų ir jų šeimos 
narių poilsiui, bet ir psichosocialinei 
reabilitacijai: socialinės atskirties ma-
žinimui, savarankiškumo įgūdžių 
ugdymui, tėvų paramai, vaikų už-
imtumui, specialistų bei tėvų mo-
kymams ir kt. Programos metu su 
neįgaliaisiais dirbo savanoriai: įvai-
rių specialybių studentai, specialis-
tai (specialieji pedagogai, socialiniai 
darbuotojai, psichologai), neįgaliųjų 
broliai ir seserys.

Stovykloje vyko A.P.P.L.E. kur-
sai Lietuvos pedagogams. Kai prieš 
trejus metus pamačiau iš Amerikos 
atvykusius žmones, kurie įvairiau-
siais būdais stengiasi gerinti neįga-

liųjų ugdymą Lietuvoje, susižavėjau 
jų veikla. Pati jau septyniolika metų 
dirbu pradinių klasių mokytoja ir 
auginu neįgalų sūnų, todėl puikiai 
suprantu, kaip sunku Lietuvos peda-
gogams priprasti prie kitokių vaikų 
ugdymo. Tai greičiau mokymas Šir-
dimi ir Siela...

Šiemet aš taip pat dalyvavau 
A.P.P.L.E kursuose. Kiekvienas lek-
torius pristatė sritį, kurią geriausiai 
išmano. Kursų vadovas Vitas Unde-
rys – šviesus žmogus, visą gyvenimą 
besidomintis neįgaliųjų ugdymu. Tik 
jo padedami supratome, kaip elgtis 
su įvairiausių elgesio problemų turin-
čiais vaikais. Šis žmogus visada pasi-
rengęs geranoriškai ištiesti pagalbos 
ranką tam pedagogui, kuriam tuo 
metu jos labiausiai reikės. Juk buvo 
ir tokių mokytojų, kurie pirmą kartą 
susidūrė su neįgalių vaikų ugdymu. 
Todėl ritosi ašaros, kartais išsprūsda-
vo ir piktesnis žodis. Lietuvoje labai 
gražūs ir geri įstatymai, kurie leidžia 
visokiems mokiniams lankyti ben-
drojo lavinimo mokyklas, tačiau apie 
pedagogų pasirengimą, galimybę 
„pačiupinėti“ neįgalius vaikus kaip ir 
užmiršta. Ne vieną ištinka šokas pa-
mačius neįgalų savo klasės mokinį.

Lektorė Maira pasidalijo savo il-
gamečiais pastebėjimais apie vaikų 
elgesį. Jos teigimu, nėra blogo elge-
sio, tik naujas elgesys, kurį reikia per-
prasti. Nėra blogų vaikų. Tik vaikai, 
kuriuos reikia mokyti. Policininkas 
užkerta kelią blogam elgesiui, o mo-
kytojas moko gero elgesio. Kadangi 
kiekvienas mūsų, kursuose dalyva-
vusių mokytojų, turėjome po „savo“ 
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mokinį, kurį mokėme dešimt dienų, 
Mairos patariami atlikome jo funk-
cionalaus elgesio vertinimą. Tai dar 
kartą paskatino suvokti žmogų kaip 
vertybę. Kiekvienas žmogus turi ga-
limybių, tereikia įvertinti gebėjimus 
ir vertybes.

Lektorė Onutė pamokė rengti 
„rubrikas“. Tai toks veiklos planavi-
mas, kuris padeda suskirstyti moki-
nius pagal jų galimybes ir įvertinti 
jų pasiekimų lygmenyje. Lietuvos 
mokyklose dažnai iškyla klausimas, 
kaip vertinti mokinius, jeigu vertina-
mi pasiekimai neatitinka vertinimo 
standartų. Bet juk turime suprasti, 
kad kai kuriose srityse neįgalaus ug-
dytinio pasiekimai niekada neatitiks 
standartų. Ar dėl to jis yra pasmerk-
tas tik neigiamam arba geriausiu 
atveju teigiamam, bet žemiausiam 
balui? „Rubrikos“ padeda žiūrėti į 
žmones ne kaip į bendrą masę, bet 
kaip į individus, turinčius ir privalu-
mų, ir trūkumų. 

Stovyklos uždarymo vakarui 
lektorės Onutės pamokyti drauge su 
mokiniais gaminome aitvarus. Ne-
svarbu, kad vienam vaikui pavyko 
tik siūlą per šiaudelį perkišti, kitam – 
jį surišti... Svarbiausia, kad aitvarai 
skrido, kilo aukštai į dangų, o mažųjų 
širdys džiaugėsi savo atliktu darbu.

Lektorė Laima dalijosi savo prak-
tine patirtimi Amerikos mokyklose. 
Pasakojo apie vaiko priėmimą klasėje. 
Pasako jos, jeigu mokytojas nepalan-
kiai žiūrės į mokinį, klasės draugai 
tai tuojau pajus ir dar nepalankiau su 
juo elgsis.

Kursų geroji dvasia, tarpininkė 
tarp Amerikos ir Lietuvos mokytojų, 
buvo Augienė Vilūnienė. Jos geru-

mas, supratimas spinduliavo, įkvėpė 
darbui.

Mūsų šeima į „Vilties“ stovyklą 
vyko kartu su būsima Izidoriaus 
mokytoja Žydra Jakiūniene. Manau, 
kad mums labai pasisekė sutikti tokį 
žmogų, kuris tikrai ugdo mokinius 
Širdimi ir Siela... Išleidau savo mažą-
jį „neįgaliuką“ jausdamasi drąsiai ir 
pasitikėdama mokytoja bei jos gali-
mybėmis. O dabar, įsibėgėjus mokslo 
metams, jaučiu mokytojos palaikymą 
ir nuolatinį pavyzdžio rodymą mo-
kyklos bendruomenei, kaip reikia 
ugdyti neįgalų vaiką. 

Jurgita Vasilauskienė, Ukmergė

Ne vieni, bet kartu
Sveiki, esu Ukmergės Senamies-

čio pagrindinės mokyklos pradinių 
klasių mokytoja Žydra Jakiūnienė. Šią 
vasarą su savo būsimu mokinuku Izi-
doriumi Vasiliausku lankiau A.P.P.L.E 
mokyklą. Tad norėčiau pareikšti savo 
nuomonę apie šią mokyklą.

„Eisim kartu – mes nepaklysim. Ne 
vieni du, bet mes visi kartu. Ne vieni 
du, bet su Viltim kartu.“  Šie paprasti 
dainos žodžiai skambėjo visas 10 die-
nų vasaros stovykloje Giruliuose, 
A.P.P.L.E mokykloje. Jie skamba dar ir 
dabar mano širdyje, kai dirbu su savo 
mokiniu, neįgaliu berniuku Izidoriu-
mi. Dirbu ne aš viena, bet visa mūsų 
antrokų klasė: mokomės būti kartu, 
pastebėti, suprasti ir padėti. Viso to 
aš ir pati mokiausi A.P.P.L.E moky-
kloje. Vyko turiningos ir įdomios pas-
kaitos. Lektoriai – dalykiškieji Laima 
ir Vytas Underiai, žaviosios Maira ir 
Onutė, dalykiškieji Larsas ir Augie-

nė, rūpstingoji gydytoja Laima ir kiti 
suteikė daug psichologinių, teorinių 
ir praktinių žinių, reikalingų neįgalus 
vaiko mokytojo veikloje...

Mokykloje sužinojau, kaip buvo 
sprendžiamos neįgaliųjų problemos 
nuo pat senovės Romos laikų, išgir-
dau, kaip šiandien gyvena neįgalieji 
Lietuvoje ir kaimyninėje Baltarusijo-
je, taip pat kitose valstybėse, tokiose 
kaip JAV, Norvegija, Kanada, išmo-
kau bendrąsias ugdymo programas 
pritaikyti vaiko sutrikimo lygiui, 
suvokiau elgesio sutrikimų šalinimo 
būdus, saviraiškos galimybes. Moky-
kloje su vaikais, jų tėveliais ir lekto-
riais žaidėme, dainavome, bendravo-
me, mokėmės vieni iš kitų, dalijomės 
gerąja patirtimi, kartu gaudėme sau-
lės spindulius prie jūros ir džiaugė-
mės teigiamomis emocijomis.

A.P.P.L.E mokyklą, manau, tu-
rėtų lankyti visi Lietuvos mokyto-
jai, nes būtina nuolat tobulinti savo 
gebėjimus dirbant su mokiniais, o 
ypač su neįgaliaisiais, juos sėkmin-
gai integruojant į bendrojo lavinimo 
mokyklas.
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Įkvepiantis 
mėgavimasis 
skirtumais
Bendrijos ,,Šiaulių rajono 
Viltis” parengtas projektas 
„Mėgaukimės skirtumais“ 
buvo pradėtas vykdyti 
2007 metais. Tikimės, 
kad jis sulauks tąsos ir 
2009 metais, nes matome, 
jog jis reikalingas ne tik 
mūsų žmonėms, bet ir 
įgaliems jaunuoliams. Juk 
jie – būsimieji daktarai, 
socialiniai darbuotojai ar 
net politikai. Gal kaip tik 
jie ir padės pakeisti požiūrį į 
mūsų vaikus, ir šie augdami 
lengviau atras savo vietą 
visuomenėje.

Liepos 15-18 dienomis Paežerių 
dvare vyko projektas „Mėgaukimės 
skirtumais“. Stovykloje įgyta patirti-
mi džiaugiasi ne tik savanoriai, bet 
ir projekto vadovai. Projektą paren-
gė sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis”. 
Projekto tikslas – skatinti įvairias 
pozityvias laisvalaikio iniciatyvas. 
Jaunuoliai, dirbę savanorišką darbą 
stovykloje, turėjo galimybę tobulė-
ti ir ugdyti savo dvasines vertybes: 
atvirumą, atsidavimą, teigiamą po-
žiūrį į sutrikusio intelekto žmones. 
Projektą finansavo Jaunimo reika-
lų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos bei 
Šiaulių rajono savivaldybės admi-
nistracija.

Liepos 15-oji, kai savanoriai ir jų 
neįgalieji draugai atvyko į Paeže-
rių dvarą, buvo skirta artimesniam 
projekto dalyvių ir savanorių susi-
pažinimui, žaidimams. Stovyklos 
atidaryme dalyvavo Šiaulių rajono 
savivaldybės mero pavaduotoja In-
grida Venciuvienė. Atidarymo metu 
buvo dalijamasi mintimis apie meilę 
ir jos prasmę, kartu sudainuota dai-
na apie draugystę. Paskui savanoriai 
su neįgaliaisiais piešė kreidutėmis, 
stengdamiesi išreikšti savo teigia-
mas emocijas ir puikią nuotaiką. 

Savanoriai stengėsi kuo artimiau 
pažinti neįgalius žmones ir suprasti, 
kaip šie mato pasaulį. Pasak savano-
rio Aivaro: „Jie tokie patys kaip mes, 
tik mintis reiškia skirtingai. Jie taip 
pat „žaidžia“ gyvenimą ir nori jame 
dominuoti“. Dar įgalieji galėjo išmė-
ginti neįgaliųjų vėžimėlius ir savo 
kailiu pajusti, kaip nelengva žmo-
nėms, negalintiems vaikščioti. 

Liepos 16-ąją specialistės Vita 
Stankutė (teatro terapija), Rasa Ja-
kelaitienė (keramika), Marytė Janu-
lienė (pynimas) stengėsi sudominti 
dalyvius šiomis veiklomis. Užsiėmi-
mų sąrašą papildė ir dailės terapija, 
kurios paslaptimis dalijosi Virginija 
Norvaišienė. Kiekvieno užsiėmimo 
metu neįgaliesiems talkino ir padėjo 
susidoroti su gautomis užduotimis 
savanoriai. Visa tai leido neįgalie-
siems įgyti naujų gebėjimų ir reikšti 
savo emocijas. Dienos veiklas užbai-
gė trumpas aptarimas ir darbų įver-
tinimas.

Nuo pat trečiosios dienos ryto 
buvo toliau atliekamos vakarykštės 
užduotys. Iki vakaro daugiausia bu-
vo pinama iš vytelių ir daromi įvai-
rūs keraminiai dirbiniai. Gruodžio 
5-ąją, minint Pasaulinę neįgaliųjų 
dieną, rengiamoje konferencijoje bus 
galima išvysti visus stovykloje gi-
musius kūrinius. 

Liepos 18-oji, paskutinė projek-
to diena, suteikė dalyviams pui-
kių akimirkų Monciškių miestelyje, 
prie Baltijos jūros. Iki pat vakaro jie 
mėgavosi jūros ir saulės teikiamais 
malonumais. O vakare, jau pakeliui 
į namus, dar trumpam sustojome 
gamtoje. Atšventėme vienos dalyvės 

gimtadienį ir stovyklos uždarymą.
Savanoriai teigia įgavę daug pa-

tirties, patyrę begalę teigiamų emo-
cijų. „Darbas su neįgaliaisiais man 
padėjo atskleisti ir savo, ir jaunuolių, 
kuriems talkinome, naujas galimy-
bes. Stovyklai pasibaigus, manau, 
kiekvienas galėjo pasakyti, jog ją pa-
lieka išsekęs, tačiau kartu kupinas 
gerų ir naujų patyrimų“, – tvirtina 
savanorė Paula. 

Projekto vadovė Virginija Norvai-
šienė liko labai patenkinta stovykla. 
Štai kaip ji įvertino bendrą veiklą: 
„Numatyti veiklos metodai leido pa-
siekti planuojamų rezultatų – įgalūs 
jaunuoliai turėjo galimybę geriau 
pažinti neįgalius bendraamžius, o 
tai užtikrino kokybišką darbą. Dis-
kusijų ar dienos analizės metu sava-
noriai nebekalbėjo apie bendravimo 
baimę. Juos jau domino, kaip padėti 
neįgaliesiems, kartais net per daug 
iš savęs reikalaujant. Labai patiko 
jaunų žmonių atvirumas ir atsida-
vimas. Juk ir skirtumuose slypi gro-
žis, darna, supratimas. Aš manau, 
kad buvimas kartu ugdo dvasines 
vertybes – atveria širdis bendrys-
tei. Tikiuosi, jaunimas, dalyvavęs 
projekte, savo širdyse pasodino dar 
viena gėrio sėklelę. Mes pradėjome 
projektą gražiais žodžiais apie mei-
lę, noriu jais ir baigti: meilė – tai ga-
linga liepsna, kuri ilgainiui apima 
visą pasaulį ir įžiebia ugnį kiekvie-
no žmogaus širdyje. Nuostabu, kad 
ji sušildė ir mus.“

Akvilė Terminaitė
Socialinė darbuotoja
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Didinamos 
šalpos 
išmokos

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. 
padidėjo šalpos išmokos. Neįgalie-
siems, kuriems nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis (visiška 
negalia), slaugos išlaidų tikslinės 
kompensacijos padidėjo 110 Lt (nuo 
790 Lt iki 900 Lt).

Neįgaliesiems, netekusiems 75-
100 proc. darbingumo, kuriems nu-
statytas specialusis nuolatinės prie-
žiūros poreikis, priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos padi-
dėjo 44 Lt (nuo 316 Lt iki 360 Lt). 

Asmenims, netekusiems 60-70 
proc. darbingumo, kuriems nustaty-
tas specialusis nuolatinės priežiūros 
poreikis, mokamos tikslinės kom-
pensacijos padidėjo 22 Lt (nuo 158 Lt 
iki 180 Lt). 

Padidintos šalpos pensijos bei 
tikslinės kompensacijos pradėtos 
mokėti rugsėjį.

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Padėka už 
prasmingą 
darbą

Visada malonu, kai kasdienis 
darbas neįgaliųjų labui sulaukia 
ne tik šių žmonių ir jų šeimų dė-
kingumo, bet ir valdžios institucijų 
dėmesio bei pritarimo.

Neseniai viešosios įstaigos 
„Vilties akimirka“ direktorei Jū-
ratei Matulaitienei buvo įteiktas 
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Pa-
dėkos raštas.

„Dėkoju už tai, jog Jūs parei-
gingai ir šiltai, kantriai ir dėme-
singai rūpinatės užimtumo cen-
tro lankytojais, turinčiais negalę, 
jų gerove, – pabrėžė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė.

Prisidėdami prie ministrės iš-
sakytų gražių žodžių, linkime Jū-
ratei tolesnių prasmingų darbų ir 
naujų sumanymų.

Žurnalo rengėjai 

Už pamečiui 
gimusius 
vaikus – dvi 
motinystės 
(tėvystės) 
pašalpos

Vyriausybė pritarė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos teiktam 
nutarimo „Dėl ligos ir motinystės so-
cialinio draudimo pašalpų nuostatų 
pakeitimo“ projektui, kurio tikslas – 
nustatyti detalesnę motinystės (tė-
vystės) socialinio draudimo pašalpų 
už vaikus, gimusius pamečiui, mokė-
jimo tvarką. 

„Šių nutarimo pakeitimų laukė 
visi vaiko priežiūros atostogose esan-
tys tėvai, kurių vaikai gimė pamečiui. 
Nuo šių metų sausio 1 dienos padi-
dinus motinystės (tėvystės) sociali-
nio draudimo pašalpą iki 100 proc. 
kompensuojamojo uždarbio pirmus 
metus bei pailginus jos mokėjimo 
laikotarpį iki vaikui sukaks 2 metai, 
mokant 85 proc. šio uždarbio antrus 
metus, į mus kreipėsi tėveliai, augi-
nantys pametinukus, prašydami, kad 
jiems būtų suteikta teisė gauti pašal-
pas už abu vaikus, “ – sako sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė. 

Pasak ministrės, dėl šios priežas-
ties Seimas apsisprendė atsižvelgti į 
šių tėvų prašymus ir šių metų vasa-
rą priėmė pataisą, kad apdraustasis, 
auginantis gimusius pamečiui vaikus 
iki 2 metų amžiaus, vienu metu gali 
gauti dvi motinystės (tėvystės) socia-
linio draudimo pašalpas. 

Nustatyta, kad motinystės (tė-
vystės) socialinio draudimo pašal-
pos bus mokamos draustiems asme-
nims už kiekvieną vaiką iki 2 metų, 
nepriklausomai nuo to, kurio vaiko 
priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros 
atostogos. Kai vaiko priežiūros atos-
togos skirtingų vaikų priežiūrai tuo 
pat metu suteikiamos abiem tėvam, 
kiekvienam iš jų bus mokama moti-
nystės (tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpa už tą vaiką, kurio priežiūrai 
šios atostogos suteiktos.

Priėmus siūlomus pakeitimus, 
ne tik atsirado galimybė gauti vienu 

metu kelias motinystės (tėvystės) so-
cialinio draudimo pašalpas, bet ir su-
mažėjo papildomų rūpesčių tiems šių 
pašalpų gavėjams, kurie dirba. Nuo 
šių metų pradžios dalį motinystės (tė-
vystės) socialinio draudimo pašalpos 
gali gauti tie apdraustieji, kurie buvo 
išleisti vaiko priežiūros atostogų, bet 
po to pradėjo dirbti. Tuo atveju, kai jų 
vaikams dar nėra 2 metų, o apdraus-
tųjų uždarbis mažesnis už motinys-
tės (tėvystės) socialinio draudimo 
pašalpą, jiems apskaičiuojamas šios 
pašalpos ir atitinkamą mėnesį turėtų 
draudžiamųjų pajamų skirtumas. 

Anksčiau šis skirtumas buvo nu-
statomas lyginant mėnesio gaunamas 
draudžiamąsias pajamas su to mė-
nesio pašalpos dydžiu. Pakeitimais 
nustatyta, kad, jeigu apdraustieji 
sutinka gauti šį skirtumą iš karto už 
visą ketvirtį, jiems nereikės pateikti 
jokių papildomų darbdavio pažymų 
apie kiekvieną mėnesį gautą uždar-
bį. Motinystės (tėvystės) socialinio 
draudimo pašalpos dalis bus ap-
skaičiuojama remiantis tik „Sodros“ 
duomenimis.

Tiems dirbantiems tėvams, ku-
rie augina pametinukus iki 2 metų 
amžiaus, draudžiamosios pajamos 
bus lyginamos su bendra motinystės 
(tėvystės) pašalpų suma, t. y. jei už 
pirmąjį vaiką apdraustajam paskir-
ta 1530 litų dydžio, už antrąjį – 1800 
litų dydžio pašalpa (bendra pašalpų 
suma – 3330 Lt), o darbovietėje ap-
draustasis gauna 800 litų atlygini-
mą, pastaroji suma bus atimama ne 
iš kiekvienos pašalpos, o iš bendros 
jų sumos. Tokiam apdraustajam bus 
apskaičiuojama 2530 litų dydžio prie-
moka už kiekvieną mėnesį. 

Tokia pati tvarka taikoma ir 
tiems tėvams, kurių šeimose vienu 
metu gimė keli vaikai. Jei šeimoje 
gimė dvynukai ir dėl to jų motinai 
ar tėvui, esančiam vaiko priežiūros 
atostogose, buvo paskirta dvigubo 
dydžio motinystės (tėvystės) socia-
linio draudimo pašalpa, tai pradėjus 
dirbti, mėnesio uždarbis palygina-
mas su dvigubai padidinta pašalpa. 
Pvz., jei buvo paskirta 3600 litų dy-
džio motinystės (tėvystės) pašalpa, o 
apdraustojo uždarbis – 1200 litų, už 
tą mėnesį apskaičiuojama 2400 litų 
dydžio priemoka. 

Darbo ir socialinės apsaugos 
ministerijos informacija
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Sutrikusio intelekto žmonių teisė į 
sveikatos priežiūrą

Ne paslaptis, kad sovietų režimo 
laikais asmenys, kurie dėl įgimtų 
intelekto sutrikimų neatitiko „nor-
malių standartų“, buvo izoliuojami 
psichiatrijos ligoninėse ar pensiona-
tuose. 1989 m., atsivėrus geležinei 
uždangai, permainos palietė ne tik 
Lietuvos politinę ir ekonominę pa-
dėtį, bet ir socialinę bei sveikatos ap-
saugos sistemas. Daugelis specialis-
tų prabilo apie būtinybę sugrąžinti 
sutrikusio intelekto asmenis į visuo-
menę, atsirado galimybių susipažin-
ti ir perimti pažangią patirtį iš tvirtas 
demokratines tradicijas turinčių ša-
lių, kelti kvalifikaciją, pažinti kitokį 
požiūrį į žmones, turinčius proto ne-
galią. Lietuvoje buvo pradėta kurti 
tarnybų sistemą sutrikusio intelekto 
asmenims. Lietuva tapo pajėgi dary-
ti įtaką reformoms ne tik savo šalyje, 
bet ir kituose regionuose: Ukrainoje, 
Moldovoje, Baltarusijoje, Kaukaze 
ir kitose Azijos šalyse. Dabar reikia 
žengti ir antrą žingsnį – siekti pas-
laugų kokybės ir prieinamumo.

Lietuvos Respublikos įstatymai 
įtvirtino daug pažangių nuostatų, 
garantuojančių visiems asmenims, 

taip pat ir neįgaliesiems, teisę į svei-
katos apsaugą. LR Konstitucijos 
53 straipsnis nurodo, jog valstybė 
rūpinasi žmonių sveikata ir laiduo-
ja medicininę pagalbą bei paslaugas 
asmeniui susirgus. Nemažai įvairių 
įstatymų, kitų teisės aktų reglamen-
tuoja sveikatos priežiūros sistemos 
sritį. Dauguma jų yra bendrojo po-
būdžio ir apima visų gyventojų, taip 
pat ir neįgalių asmenų, sveikatos 
priežiūrą. Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymas įtvirtina nuostatą, 
kad siekiant, jog būtų užtikrintos 
lygios neįgaliųjų teisės asmens svei-
katos priežiūros srityje, neįgaliems 
asmenims sveikatos priežiūros pa-
slaugos turi būti teikiamos tokio 
pat lygio ir pagal tą pačią sistemą 
kaip ir kitiems visuomenės nariams. 
1995 m. priimtas Psichikos sveikatos 
priežiūros įstatymas specialiai įtvir-
tina psichikos negalės asmenų teises, 
jų apsaugos garantijas bei papildo-
mą jų sveikatos priežiūrą. Kadan-
gi sutrikęs intelektas nėra išskirtas 
kaip atskira psichikos negalės rūšis, 
vadinasi, šis įstatymas apima ir su-
trikusio intelekto asmenis.

Nors Lietuvos teisės aktuose 
įtvirtinta sutrikusio intelekto asme-
nų teisė gauti sveikatos priežiūros 

Sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumas 
ir kokybė sutrikusio 
intelekto žmonėms
Šį rugsėjį Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose vyko 
Nacionalinis forumas „Pacientų sauga ir paslaugų kokybė: 
iššūkiai bei pasiekimai“, kurio rengėjai – LR Vyriausybė, LR 
sveikatos apsaugos ministerija, LR Seimo Sveikatos reikalų 
komitetas ir Lietuvos sveikatos apsaugos vadybos draugija. 
Šiame renginyje, kuriame buvo plačiai diskutuojama apie 
institucinius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės aspektus, 
bendradarbiavimą pacientų labui, sveikatos priežiūros 
tęstinumą ir koordinavimą, skaitė pranešimą ir „Vilties“ 
bendrijos teisininkė S. Pačinaitė. Manome, kad mūsų 
žurnalo skaitytojams jis irgi pasirodys reikalingas ir 
įdomus.
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paslaugas, dalis sutrikusio intelekto 
asmenų negali realiai pasinaudoti 
šia teise. Lietuvoje yra susiformavu-
si pakankamai pažangi ir kvalifikuo-
ta neįgalių vaikų sveikatos apsauga. 
Dažniau įvairių problemų kyla su-
augusiems sutrikusio intelekto as-
menims. Dėl nepalankaus požiūrio, 
nepakankamo dėmesio ir papildo-
mų socialinių paslaugų šiems as-
menims stokos, jie neturi galimybės 
pasinaudoti sveikatos apsaugos pas-
laugomis. Tėvai ir specialistai nuro-
do sritis, kuriose sutrikusio intelekto 
asmenys susiduria su sunkumais 
įgyvendindami savo teisę į sveikatos 
priežiūrą.

Ankstyvoji reabilitacija

Lietuvoje ilgą laiką kompleksinė 
pagalba raidos sutrikimų turintiems 
vaikams nebuvo teikiama. Padėtis 
pradėjo keistis kartu su Respubliki-
nės universitetinės ligoninės Vaiko 
raidos centro įkūrimu bei veikla. Lie-
tuvoje pradėjo kurtis ankstyvosios 
reabilitacijos tarnybų tinklas. Anks-
tyvosios reabilitacijos tarnybos – tai 
specializuotos medicinos tarnybos, 
teikiančios kompleksinę pagalbą 
vaikams, turintiems raidos sutriki-
mų arba didelę jų tikimybę, bei šių 
vaikų šeimoms. Šių tarnybų tikslas – 
kuo anksčiau nustatyti vaiko raidos 
sutrikimus, vykdyti šių sutrikimų 
prevenciją, kompleksinę reabilitaciją 
bei integravimą į visuomenę. Šiuo 
metu Lietuvoje veikia 33 ankstyvo-
sios reabilitacijos tarnybos.

Specialistai ir paslaugų vartoto-
jai nurodė problemas, susijusias su 
ankstyvosios reabilitacijos paslaugų 
teikimu:
•	 Ankstyvosios reabilitacijos tarny-

bų stygius. Nors Lietuvoje jau yra 
33 tarnybos, tačiau jos nepajėgios 
aptarnauti visų, kuriems reikalin-
gos ankstyvosios reabilitacijos pa-
slaugos. Norint patekti į esančias 
ankstyvosios reabilitacijos tarny-
bas susidaro eilės, laukti tenka 
iki kelių savaičių ar net mėnesių. 
Todėl atsiranda pavojus per vėlai 
diagnozuoti vaiko raidos sutri-
kimus. Dėl didelio besikreipian-
čiųjų skaičiaus tarnybų darbo 
krūvis yra didelis. Taip pat nėra 
reabilitacijos tarnybų vyresniems 
vaikams. Sulaukę 7 metų jie turi 

klėjimą. Šeimos narių švietimas 
yra seniai praktikuojamas ir duo-
da gerų rezultatų užsienio šalyse. 
Lietuvoje tai taip pat turėtų būti 
praktikuojama.

•	 Specialistų žinių ir praktinių įgū-
džių stoka. Specialistai norėtų 
gilinti savo profesines žinias ir 
praktinius įgūdžius (vaikų psi-
chologijos, psichoterapijos, šeimos 
konsultavimo, kineziterapijos ir 
kt.). Jiems turi būti sudarytos ga-
limybės tobulinti savo kvalifika-
ciją darbui su sutrikusios raidos 
vaikais. Universitetai turėtų rengti 
daugiau specialistų darbui anksty-
vosios reabilitacijos tarnybose.

Sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančių specialistų kvalifikacija

Sveikatos priežiūros paslaugos 
sutrikusio intelekto asmenims būtų 
neįmanomos be didžiausio turto – 
specialistų ir personalo. Pritaikyti 
patalpas ir įgyti įrangą – tik pradžia. 
Svarbiausias uždavinys – suburti 
motyvuotą ir kvalifikuotą darbuoto-
jų kolektyvą. Praėjusiais dešimtme-
čiais gydytojai buvo linkę patarinėti 
tėvams atsisakyti auginti vaiką, gi-
musį su raidos sutrikimais. Dabar 
būsimieji gydytojai studijų metais 
gauna gerokai daugiau žinių apie 
raidos sutrikimus bei medicinos eti-
ką. Be to, jų nuostatoms turi įtakos 
pasikeitęs visuomenės požiūris į su-
trikusio intelekto asmenis. 

Tačiau vis dar pasitaiko atvejų, 
kai greitosios medicinos pagalbos 
tarnybų medikai nežino, kaip su-
teikti pagalbą sutrikusio intelekto 
asmeniui, ypač turinčiam sunkią 
kompleksinę negalią, kaip patikrinti, 
kas jam nutiko, kur jį vežti. Kartais 
susirgęs sutrikusio intelekto asmuo 
guldomas į psichiatrijos ligoninę, 
nors ten ne visada yra reikiamų spe-
cialistų, galinčių padėti atitinkamos 
ligos atveju. Greitosios medicinos 
pagalbos tarnybos neveža neįgalio-
jo į ligoninę be lydinčio asmens. Tai 
sukelia problemų tais atvejais, kai 
neįgalusis vežamas iš socialines pas-
laugas teikiančios įstaigos, o darbuo-
tojai vykti kartu neturi galimybės. 
Sutrikusio intelekto asmenų tėvai ir 
globėjai vis dar susiduria su atve-
jais, kai gydymo įstaigų personalas 
elgiasi taip, tarsi gydydami neįgalų 

galimybę kreiptis į psichikos svei-
katos centrus, tačiau šiuose cen-
truose ne visada esama reikiamų 
specialistų, galinčių suteikti rei-
kiamas paslaugas.

•	 Dažnai ankstyvosios reabilitacijos 
tarnybų specialistai dirba ne visu 
krūviu – darbas tarnyboje jiems yra 
antraeilis, papildomas. Tai turi nei-
giamos įtakos paslaugų kokybei.

•	 Patalpų, įrangos ir elementarių 
darbo priemonių, tokių kaip žais-
lai, stygius. Materialinė anksty-
vosios reabilitacijos tarnybų bazė 
turėtų būti stiprinama.

•	 Ribotas užsiėmimų ir lovadienių 
skaičius. Skiriamų 18 lovadienių 
vienam vaikui, turinčiam sunkų 
raidos sutrikimą, gydyti nepakan-
ka. Tam, kad vaikas galėtų gydy-
tis ilgiau, reikia kreiptis į ligonių 
kasas. Pagalba būtų efektyvesnė, 
jeigu užsiėmimų skaičius nebūtų 
ribojamas arba jei dėl lovadienių 
skaičiaus padidinimo nereikėtų pa-
pildomai kreiptis į ligonių kasas.

•	 Išplėstinių konsultacijų nepriei-
namumas. Nors pagal Sveikatos 
apsaugos ministro 2000-12-14 įsa-
kymą Nr. 728 „Dėl vaikų raidos 
sutrikimų ankstyvosios reabilita-
cijos antrinio ir tretinio lygio pas-
laugų organizavimo principų, 
aprašymo ir teikimo reikalavimų“ 
(toliau – Įsakymas), teigiama, kad 
visiems vaikams iki 7 metų am-
žiaus gali būti teikiamos išplės-
tinės specialistų konsultacijos, 
tačiau praktiškai tokios paslaugos 
nėra teikiamos, nes nėra apskai-
čiuotas šios paslaugos įkainis.

•	 Neišnaudojamos vaikų lankymo ir 
aktyvaus stebėjimo namuose ga-
limybės. Įsakyme nustatyta, kad 
specialistų komanda pagal indi-
kacijas gali teikti pagalbą namuo-
se, siekdama įvertinti ir pritaikyti 
namų aplinką, šeimos emocinę bū-
klę. Pabrėžiamas poreikis lan-
kyti pacientus jų namuose, ypač 
vaikus, gyvenančius kaimuose ir 
vienkiemiuose. Tačiau šiuo metu 
pagalbą gauna tik tarnybose besi-
lankančios šeimos. Specialistų vi-
zitai į namus neįtraukti į paslaugų 
įkainius.

•	 Neįteisintas neįgalių vaikų tėvų ir 
šeimos narių mokymas. Neįgalius 
vaikus auginantys tėveliai skun-
džiasi, kad jie neturi pakankamai 
žinių apie raidos sutrikimus, apie 
neįgalių vaikų priežiūrą bei au-
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asmenį ne atliktų pareigą, o teiktų 
malonę.

Nepriklausomai nuo išsilavi-
nimo ir jo lygio specialistai turi 
nuolat kelti kvalifikaciją, įsisavinti 
specialiuosius darbo su sutrikusio 
intelekto asmenimis metodus. Gera 
paslaugų sistema turėtų užtikrinti 
pagarbius, partneriškus paslaugų 
vartotojų ir teikėjų santykius. Speci-
alistai ir gydymo įstaigų personalas 
turėtų suprasti, kad sutrikusio inte-
lekto asmenys yra tokie pat pacien-
tai, turintys teisę gauti patį geriausią 
gydymą, koks tik yra įmanomas Lie-
tuvoje. Svarbus vaidmuo formuojant 
studentų ir jau dirbančių gydytojų 
požiūrį į neįgalius žmones turėtų 
tekti universitetams ir kitoms moky-
mo įstaigoms.

Gydymas stacionarinėse asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose

Sutrikusio intelekto asmeniui 
prireikus gydytis stacionarinėje as-
mens sveikatos priežiūros įstaigoje, 
susiduriama su nepalankiu požiū-
riu, dėmesio ir papildomų sociali-
nių paslaugų šiems asmenims sto-
ka. Dažnai neįgaliajam reikalinga 
nuolatinė priežiūra ar slauga, tačiau 
ligoninė dėl darbuotojų stygiaus ne-
gali suteikti tokių paslaugų. Neįga-
laus asmens tėvams (globėjams) ne 
visada sudaromos sąlygos slaugyti 
ligonį – neįgalusis paguldomas ben-
droje palatoje, o slaugančiam asme-
niui ten vietos nebelieka.

Neįgalius asmenis globojantys 
tėvai (globėjai) ne visada gali tinka-
mai pasirūpinti globotiniu jam su-
sirgus, ypač jei suserga vyresnis nei 
18 metų neįgalusis. Susiduriama su 
kliūtimis dėl ligos pašalpos skyrimo 
ir mokėjimo. Ligos ir motinystės so-
cialinio draudimo įstatymas atskira 
eilute neišskiria asmenų, globojan-
čių neįgalų asmenį. Ligos pašalpa 
slaugant sergantį šeimos narį jiems 
skiriama bendraisiais pagrindais: 
slaugant vaiką iki 14 metų pašalpa 
mokama ne ilgiau kaip 14 kalendori-
nių dienų, slaugant vaiką iki 7 metų, 
kuris gydomas stacionare, arba 
vaiką iki 18 metų, sergantį sunkio-
mis ligomis, – visą reikalingą slau-
gymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 
120 dienų per kalendorinius metus. 

Slaugant vyresnį nei 18 metų šeimos 
narį pašalpa mokama ne ilgiau kaip 
7 kalendorines dienas. Atsiradus 
poreikiui neįgalų asmenį slaugyti li-
goninėje ilgiau, dirbantys globėjai to 
padaryti negali, o ligoninėse trūksta 
tai daryti galinčio personalo.

Odontologo paslaugos

Lietuva, palyginus su Skandina-
vijos šalimis, Kanada ir ypač Japoni-
ja, kur aukštai išvystytas neįgaliųjų 
gydymas, yra labai atsilikusi. Mūsų 
šalis neturi neįgaliųjų odontologinio 
gydymo tradicijų. Net ir 2003-siais, 
Neįgaliųjų metais, odontologijos 
srityje beveik nieko nebuvo pada-
ryta. Neįgaliųjų gydymas – viena 
sunkiausių odontologijos sričių. 
Fizinė, proto, o ypač kompleksinė 
negalia sukelia daug odontologinio 
gydymo problemų. Kiekvieno neį-
galiojo odontologinis gydymas turi 
savų ypatumų, todėl ne kiekvienas 
odontologas gali suteikti reikiamą 
pagalbą. Sunkią negalią turinčių as-
menų, ypač tų, kuriuos gydyti reikia 
taikant bendrąją nejautrą, atsisako 
ir privatūs kabinetai, ir valstybinės 
įstaigos.

Vilniaus universiteto ligoninėje, 
Žalgirio klinikoje, atidarytas Neį-
galiųjų odontologijos centras. Tai 
pirmasis centras Lietuvoje, kuriame 
neįgalieji gali gauti sisteminę, tęstinę 
odontologinę pagalbą. Čia neįgalieji 
gydomi ir stacionare, ir ambulatori-
nėmis sąlygomis, taikant bendrąją 
nejautrą arba be jos.

Neįgaliųjų odontologijos centrai 
turėtų atsirasti kiekvienoje apskrity-
je. Pagal esamą tvarką, jeigu neįga-
liajam reikalingas gydymas taikant 
bendrąją nejautrą, su bendrosios 
praktikos gydytojo odontologo 
siuntimu asmuo kreipiasi į klinikas, 
kurios šiuo metu yra tik Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje. Likusių miestų 
ir rajonų gyventojams tenka važiuoti 
į vieną iš minėtų miestų. Todėl susi-
daro didelės laukiančiųjų eilės, o pa-
slaugos tenka laukti keletą mėnesių.

Neįgaliųjų gydymo kabinetai 
turi būti aprūpinti skirtingoms ne-
galios rūšims pritaikyta specialia 
odontologine ir pagalbine įranga, 
atitinkančia neįgaliųjų poreikius. 
Reikalingi slaugytojai ir kiti pagalbi-

niai darbuotojai neįgaliajam pervež-
ti, perkelti.

Neįgaliesiems turi būti teikiama 
ne tik būtinoji ir planinė odontolo-
ginė pagalba, bet atliekama tęstinė 
burnos priežiūra. Neįgaliesiems 
odontologijos paslaugas teikiančios 
įstaigos turėtų siekti, kad jose apsi-
lankęs neįgalusis toliau būtų stebi-
mas ir kad jam būtų užtikrinta tęsti-
nė odontologinė priežiūra.

Taip pat svarbus neįgaliųjų, jų 
šeimos narių ir globėjų švietimas. 
Dažni atvejai, kai neįgalieji negy-
domi daug metų, nes tėvai gyvena 
vargingai, nežino kur kreiptis, kaip 
iš tolimo Lietuvos pakraščio atvež-
ti neįgalųjį į gydymo įstaigą. Nors 
tai gali būti padaryta ligonių kasų 
lėšomis, nes neįgaliajam priklauso 
nemokamas dantų gydymas taikant 
bendrąją nejautrą. Odontologijos 
paslaugas neįgaliesiems teikiančių 
įstaigų darbuotojai galėtų informuo-
ti neįgaliųjų – vaikų ir suaugusių-
jų – dienos centrus, neįgaliųjų drau-
gijas, apie neįgaliesiems priklausantį 
gydymą, šviesti neįgaliuosius ir jų 
šeimos narius bei globėjus, kaip pri-
žiūrėti neįgaliųjų burnas, kad neišsi-
vystytų įvairios odontologinės ligos.

Ne kiekvienas odontologas psi-
chologiškai pasirengęs dirbti su su-
trikusio intelekto asmenimis. Tam 
reikalingas specialusis profesinis 
pasirengimas. Baigęs studijas ir gau-
damas diplomą gydytojas odonto-
logas turi mokėti gydyti pacientus, 
turinčius įvairaus pobūdžio negalią, 
žinoti, kokie medikamentai jiems 
turi būti skiriami, kokios procedū-
ros atliekamos. Šeimos gydytojas 
irgi turi skirti didelį dėmesį nega-
lią turintiems savo gydomų šeimų 
nariams.

Tikimės, kad Lietuvoje arti-
miausiu metu bus įgyvendintos 
Madrido deklaracijos (2003 metų 
kovo 18–22 dienomis Ispanijos sos-
tinėje Madride vyko neįgalių žmo-
nių problemoms skirta konferen-
cija „Nediskriminacija ir teigiami 
įtraukimo į visuomenę veiklos re-
zultatai“) nuostatos, kad „neįgalie-
ji – ne malonės laukiantys žmonės, 
o lygiaverčiai piliečiai, norintys ne 
labdaros, bet tinkamo požiūrio ir 
gydymo kokybės“.
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Seksualumas yra 
neatsiejamas nuo žmogaus. 
Žvelgiant giliąja prasme, 
seksualumas – tai 
pašaukimas, gebėjimas mylėti 
ir dovanoti save kūnu bei 
dvasia. 

Galima išskirti „sakrum“ ir „pro-
fanum“ seksualumą. „Sakrum“ – 
tvarkingasis lytiškumas arba pasau-
lio tvarkos simbolis. Šeima duodama 
pradžią kūdikiui perduoda jam Die-
vo paveikslą (ontologinė, būties sri-
tis) ir suteikia Jo panašumą (moralinė 
ir dvasinė sąvoka), t. y. psichosoma-
tinę vienybę, kuri yra netgi tuomet, 
kai asmuo negali naudotis protu 
kaip instrumentu. Tai susiję su žmo-
gaus asmeniniu tapsmu ir brendimu. 
Nuo pažiūros į žmogų priklauso ir 
pažiūra į meilę. Meilė – esminis žmo-
nių tarpusavio santykių, bendravi-
mo pradas. Meilė asmens plotmėje 
artimai siejasi su lytimi. Tai yra jėga, 
kuri ir pradeda, ir palaiko bendravi-
mą – santykį tarp asmenų. 

„Profanum“ – netvarkingas sek-
sualumas, nepripažįstantis lyčių 
skirtumo ir keliantis pavojų pasau-
lio darnai. Lyties žavesys ir gelmė, 
kūrybinis lytiškumo potencialas su-
paprastinami iki pasimėgavimo šal-
tinio. Vieno iš šeimos narių patiria-
ma prievarta, lytinis išnaudojimas 
yra nukreiptas prieš pačios šeimos 
orumą. Asmuo sudaiktinamas (pro-
fanum sritis), kai jo kūnas tampa 
tik įrankiu malonumui patirti. Žmo-
gaus orumo samprata pagrįsta tuo, 
kad žmogus yra asmuo, o ne įrankis, 
objektas, daiktas ar uždarbis. Negali-
ma piktnaudžiauti lytimi ir vartoto-
jišką santykį perkelti į asmens sritį – 
pasinaudoti žmogumi.

Visuomeninis gyvenimas – svar-
bi žmonių tarpusavio santykių sritis. 
Visuomeninės struktūros yra atsa-
kingos už tai, kad žmogui būtų pa-
siekiama gyvenimo kokybė. Rūpestis 
kitu yra labai reikšmingas. Lytis – gė-
ris, nes ji yra ir visuomeninis porei-
kis, ir itin asmeninis patyrimas, kurio 
negalima naudoti netvarkingai.

Labiausiai žeidžiantis žmogų 
seksualinis smurtas

Būna, kad stipresnis pasinaudo-
ja silpnesniu, jog patenkintų savo 
seksualinius poreikius. Seksualinis 
smurtas – nebūtinai lytiniai santykiai. 
Tai gali būti ir netinkamas pabučiavi-
mas, vaikui rodoma pornografija, su-
augusiojo apsinuoginimas vaiko aki-
vaizdoje, seksualus vaiko kvietimas, 
vadinimas seksualiais vardais arba 
seksualinė prievarta.

Vaikas gali reaguoti dviem bū-
dais. Jeigu jis buvo išprievartautas ar-
ba prieš jį buvo seksualiai smurtau-
jama, jis pajus, kad kažkas – ne taip. 
Kita vertus, kartais vaikas irgi gali re-
aguoti seksualiai. Kitaip tariant, gali 
būti, kad seksualinio smurto nelydė-
jo prievarta, o iš lėto buvo siekiama 
pajungti vaiką savo seksualinių po-
reikių tenkinimui. Taigi, net ir seksu-
alus prisilietimas neša dvigubą žalą. 

Ilgalaikės psichologinės pasekmės 
vaikui ir jo šeimai

Baimė. Jeigu gyvenime teko pa-
tirti smurtą, atsiranda daug genera-
lizuotų baimių, pradedant tiesos bai-
me, t. y. baime prisiminti praeitį. Be 
to, baimė žinoti, kas iš tikrųjų nutiko, 
nes tuo metu sugrįžta prisiminimai; 
baimė prisirišti; baimė būti sugniuž-
dytam ir išnaudojamam; baimė, kad 
tavimi vėl pasinaudos kaip daiktu; 
kitų žmonių baimė, nes visa būtimi 
jaučiamas smurtas ir tos baimės per-
kėlimas į vyrus, jeigu prievartautojas 
buvo vyras, ir į moteris, jeigu prievar-
tautoja buvo moteris. Minėta patirtis 
sąlygoja meilės ir artimų ryšių baimę, 
nes šiuo atveju meilė reiškia smurtą.

Klaidinga kaltė. Labai dažnai 
seksualinę prievartą patyrę vaikai 
kaltina save, kad jaučia seksualinius 
jausmus, ir gali pradėti savęs už tai 
nekęsti. Neteisingai suvokiama kaltė 
prisiimama sau. Dažnai smurtą paty-
rę asmenys jaučiasi patys dėl to kalti 
ir laiko save smurto priežastimi. 

Pyktis. Dažnai šie vaikai gali jaus-
ti pyktį arba leisti jam prasiveržti vie-
natvėje. Kita vertus, jie gali tapti ir jo 
įkaitais, t. y. slėpti širdyje bei saugoti 
nuo visų. Šis pyktis laikui bėgant ga-
li nukrypti į aplinkinius – visi vyrai 
tokie arba visos moterys tokios. Dar 
šiems vaikams būdingas nepasitikėji-
mas suaugusiaisiais ir į pasąmonę iš-
stumtas pyktis.

Gėda. Seksualinį smurtą patyru-
siems vaikams būdingas savo blo-
gumo suvokimas. Jie dažnai jaučia-
si nuvylę savo tėvus. Jie gali pradėti 
keistai elgtis ir save bausti.

Depresija. Dažnai tie, prieš ku-
riuos buvo smurtaujama, nori numir-
ti, nes jiems atrodo per skaudu gy-
venti. Tuštumo, nešvarumo jausmas 
perauga į vidines žaizdas, kurios at-
siliepia tolesniems santykiams. Sa-
vęs nepriėmimas, neapykanta sau ir 
agresoriui, nesiėmimas spręsti įsise-
nėjusių gyvenimo problemų – tiesus 
kelias į depresiją.

Santykių, bendravimo su žmo-
nėmis problemos. Paprastai kūnas 
būna užprogramuotas kažkam pasiū-
lyti seksualinius santykius. Kitaip ta-
riant, esama tam tikro suvokimo, kad 
meilė tolygi lytiniams santykiams – 
seksui. Seksualinę prievartą paty-
rę vaikai dažniausiai nesupranta, ką 
raiškia tikrasis artumas, intymumas, 
nes tai jiems siejasi tik su lytiniais 
santykiais. Dažniausiai seksualinės 
priklausomybės šaknys glūdi patir-
tame seksualiniame smurte. Su tuo 
susidūrę vaikai turi gerokai daugiau 
žinių, susijusių su seksu, negu būdin-
ga jų bendraamžiams. Daugybė žmo-
nių, patyrusių seksualinę prievartą, 
arba seksualizuoja santykius arba ne-
nori nieko bendro turėti su seksu.

Seksualinės problemos. Dėl įvai-
rios smurto patirties pasireiškia sek-
sualinės problemos, pvz., potraukis 
griebtis to paties neleistino elgesio, 
nes gali pasireikšti sustiprėjusios pir-
minės gynybos, t. y. „susitapatinimo 
su agresoriumi“, tendencija.

Ribų praradimas. Patyrus prie-
vartą peržengiamos ribos. Nežino-
ma, kaip elgtis su kitu asmeniu, kur 
baigiasi socialiniai santykiai ir pra-
deda reikštis seksualizuotas elgesys. 
Dažnai palaužiama valia, todėl būna 
sunku pasakyti „ne“. Patyrus seksu-
alinę prievartą prarandamas gebėji-
mas suvokti, kad žmogus turi teisę 
rinktis. Dažniausiai seksualinę prie-
vartą patyrę žmonės tampa aukomis. 

Lyties šventumas ir šeima
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Jiems sunku atleisti, atsiverti kitam ar 
priimti meilę. 

Tėvų reakcija. Paaiškėjus, kad 
seksualinis išnaudojimas vyksta už 
šeimos ribų, šeimos nariai (tėvai) pa-
tiria bejėgiškumo, sutrikimo, inten-
syvaus savęs kaltinimo, nevilties ir 
kaltės jausmus. Jie jaučiasi visiškai 
praradę tėvišką kontrolę, nesugeban-
tys atlikti tėviškos pareigos ir nežino, 
kaip elgtis su seksualinį išnaudojimą 
patyrusiu vaiku. Tai gali sužlugdyti 
jų pasitikėjimą savimi ir tikėjimą, kad 
jie gali būti veiklūs ir pajėgūs apginti 
savo vaiką tėvai. Kontrolės praradi-
mo, kaltės ir savigraužos jausmai gali 
sukelti skirtingas tėvų reakcijas: nuo 
visiško bejėgiškumo iki nevaldomo 
pykčio smurtautojo atžvilgiu.

Paramos teikimo būdai

Palaikymas, paguoda. Specia-
listai, teikiantys pagalbą seksualinę 
prievartą patyrusiems vaikams, į si-
tuaciją dažnai žiūri iš suaugusiojo 
pozicijų, nepajėgdami perprasti to, 
ką šie vaikai išgyvena. O tai mažina 
pagalbos veiksmingumą. Būtina to-
kius vaikus palaikyti, priimti, nes po 
patirto smurto saugumo ir paguodos 
poreikis esti itin stiprus.

Atviras ir pagarbus kalbėjimas 
apie patirtus išgyvenimus. Įsitikini-
mas, kad laikas užgydo žaizdas, nėra 
teisingas. Jis tik atitolina mūsų skaus-
mą, bet neišgydo sielos. Tad dvasinis 
sveikimas – ilgalaikis procesas, ku-
rio nepaisymas sukelia netikėčiausių 
kančios proveržių.

Savivertės stiprinimas. Seksua-
linę prievartą patyrusius vaikus ka-
muoja jausmas, kad jie neverti meilės, 
išvis nevertingi. Todėl labai svarbu 

Pagalba išreikšti ir ištverti skaus-
mą, stiprinti jų savivertę. Kentėjimas, 
atsietas nuo santykio ir pasitikėjimo 
KITU ŽMOGUMI, yra kentėjimas, 
vedantis į mirtį. 

Mokymas tvarkyti esamus san-
tykius. Reikia iš naujo skatinti pasi-
tikėjimą žmonėmis.

Sveikimo proceso etapai 

Tarpasmeninis dialogas. Šio dia-
logo metu šeimos nariai gali palaikyti 
vieni kitus.

Dalijimasis išgyventais skaus-
mais ir kentėjimais reiškiant savo 
jausmus. Skausmu, kentėjimu, kuris 

išgyvenamas dėl seksualinės prievar-
tos, reikia dalytis, kad tai neperaugtų 
į nuolatinę savigailą. 

Gebėjimas priimti ir skausmą, ir 
pergales. Svarbu nenutildyti savo šir-
dies, leisti jai kalbėti apie tai, kas įvy-
ko, neužsisklęsti savyje, stengtis iš-
reikšti savo skausmą ir pyktį, nes šie 
du jausmai dažnai lydi vienas kitą. 
Reikia ištverti, neatmesti ir nenuver-
tinti minėtų jausmų. Būtina šeimos 
terapija.

Pagalba įveikiant atskirtį. Sek-
sualinę prievartą patyrę vaikai sta-
to sienas, storas sienas, ir slepiasi už 
jų. Jie daugiau nebegali pasitikėti nei 
tos lyties atstovais, kuriai priklausė 
smurtautojas, nei autoritetais. Todėl 
atsitveria sienomis, teikiančiomis me-
namą saugumą. Laiku negavę tinka-
mos pagalbos, jie apsigyvena fantazi-
jų pasaulyje, kuriame viskas tobula ir 
saugu, kur nėra vietos gėdai, baimei, 
pasimetimui, pykčiui ir liūdesiui. Ta-
čiau šis pasaulis – netikras, ir reikia 
padėti seksualinę prievartą patyru-
siems vaikams peržengti jos ribas.

Atleidimas tiems, kurie įskau-
dino, o ir sau, yra anksčiau išvardy-
tų sveikimo proceso etapų pasekmė. 
Jeigu per juos nebus pereita, neverta 
tikėtis ir atleidimo. 

Gedėjimas. Būtina gedėti to, kas 
prarasta.

Dailės terapija kaip priemonė lyties 
šventumui atstatyti

Dailės terapija taikytina ir nuken-
tėjusiems nuo seksualinio smurto, ir 
smurtautojams, ir šeimos nariams, 
kadangi padeda įvardyti ir išlaisvinti 
negatyvius jausmus, spręsti konflik-
tus, stiprinti psichinę sveikatą, atsta-
tyti emocijų pusiausvyrą, išplėsti sa-
vo galimybių ribas. 

Kartais vienas piešinys atstoja 
tūkstančius žodžių. Kūrybinio pro-
ceso metu asmuo ne tik pažadina sa-
vyje kūrybines galias, bet pripažįsta 
faktus, atlieka psichologinį darbas 
su savo emocijomis, jausmais, būse-
nomis (nuoskauda, pykčiu, agresy-
vumu, baime, kalte...). Vėliau, toles-
niuose etapuose, jis gali pažvelgti į 
save iš šono, atskirdamas save nuo 
savo patirties. O tai padaryti labai 
svarbu, nes tuo pačiu atsiranda gali-
mybė užbaigti nebaigtus dalykus ir 
kurti naujus elgesio scenarijus.

Minėtoje refleksijoje gali dalyvau-

ti ne tik pats asmuo, bet ir grupė ar 
kiti šeimos nariai, ne jų terapinis vai-
dmuo taip pat turi gydantį poveikį. 
Šiame etape vyksta atsisveikinimo 
su traumuojančiomis emocijomis ce-
remonija. Savotiškas savo patirties, 
jausmų, skausmo, sunkumo aprau-
dojimas. O galutiniame etape galima 
transformacija, t. y. naujos arba tikros 
dienos pasveikinimas, kai sugrįžta 
prarasti jausmai ir emocijos, o su jais 
ir investicijos – pasikeitęs asmeninis 
požiūris bei elgesys.

Svarbu nedelsiant suteikti pagal-
bą ir seksualinį smurtą patyrusiam 
vaikui, ir smurtautojui (nes jo veiks-
mai, savaime būdami probleminiai, 
irgi yra nuoroda į patirtas traumas, iš-
gyvenimus bei prievartą), ir šeimoms 
(kompleksinė pagalba), nes kitaip iš-
sivysto potrauminis sindromas.

Žvilgsnis iš šono. „Vienas skau-
dus mano gyvenimo įvykis“. Terapinis 
efektas: emocinis, relaksacinis, psi-
chokorekcinis, komunikacinis. Šio 
etapo piešiniai dažnai sunaikinami: 
perpiešiami, rituališkai išskalbiami, 
numazgojami vandeniu, sudegina-
mi ar užkasami. Tai leidžia išreikšti 
savo negatyvią patirtį, kai dar nepa-
jėgiama jos įvardyti. Kadangi vyks-
ta vidinis intensyvus darbas, vaikai 
greitai nuvargsta. Taikant dailės te-
rapiją ilgainiui atsiranda adekvačios 
reakcijos, ir kuo terapija pastovesnė, 
tuo labiau ilgėja adekvataus elgesio 
tarpsniai, kol visiškai pasveikstama.

Refleksija. „Stiprūs  jausmai“. Trys 
pagrindiniai šio etapo klausimai: Ką 
matai? Ką manai? Ką jauti? Piešiant 
perteikiami stiprūs jausmai – baimė, 
kaltė, pyktis, nuoskauda, pavydas, 
rungtyniavimas ir t. t.

Keitimas – transformacija. „Rak
tai ir durys mano gyvenime“. Keiti-
mas – sunkus procesas, kreipiantis 
mus į kraštutinius išgyvenimus (liū-
dnus arba stiprius). Šio proceso me-
tu ieškoma vidinių išteklių, asmeni-
nio potencialo. Durų atvėrimas gali 
liudyti troškimą įeiti į naują santykį, 
apskritai į kažką naują, išeiti iš nema-
lonios situacijos. Nepajėgumas atver-
ti durų rodo bėgimą nuo problemos, 
slopinamus išgyvenimus, savojo po-
tencialo nežinojimą. 

Taigi, dailės terapija – vis naujus 
kelius veriantis ėjimas gijimo link.

Daiva Tumasonytė
Panevėžys, VšĮ Vaikų dienos 
užimtumo centras direktorė, 
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Europos 
autizmo 
dienos 
minėjimas 
Vengrijoje

Szekesfehervaro miestelio dia-
kono ir Vaikų su specialiaisiais po-
reikiais fondo kvietimu „Vilties“ 
bendrija šių metų spalio 3-4 dieno-
mis dalyvavo konferencijoje, skirtoje 
Europos autizmo dienai. 

Į šį renginį susirinko atstovai iš 
22 organizacijų, vienijančių su su-
trikusio intelekto asmenimis dir-
bančius specialistus ir tėvus iš 6 
valstybių (Vengrijos, Rumunijos, 
Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos ir 
Lietuvos). Dalyviai turėjo galimybę 
pristatyti savo organizacijas, pasida-
lyti patirtimi, pasiektais rezultatais, 
ateities vizijom, užmegzti ryšius su 
giminingomis kitų valstybių orga-
nizacijomis. Pagrindinis konferen-
cijos tikslas – sukurti organizacijų, 
dirbančių su autizmo sindromą tu-
rinčiais asmenimis, bendradarbia-
vimo tinklą. Siekiant šio tikslo buvo 
pasirašyta deklaracija dėl ketinimo 
bendradarbiauti. Organizacijos susi-
tarė kartu veikti geresnės asmenų su 
autizmo sutrikimais ir jų šeimos na-
rių gyvenimo kokybės vardan, kurti 
jiems lygias galimybes.

Daugelyje Rytų Europos šalių 
veikia nemažai organizacijų ir įstai-
gų, teikiančių paslaugas autistams. 
Lietuva irgi gerokai pažengė kurda-
ma paslaugų tinklą sutrikusio inte-
lekto žmonėms. Savo patirtimi mes 
jau dalijamės su mažiau patyrusio-
mis šalims. Tačiau autistų organi-
zacijų kūrimas Lietuvoje kol kas yra 
tik idėja. Taigi kyla klausimas, kur 
mes eisime: kryptingas paslaugų 

teikimas turėtų užtikrinti teikiamų 
paslaugų kokybę, o kokybiškos pa-
slaugos – geresnę gyvenimo kokybę. 
Tačiau kryptingam paslaugų teiki-
mui reikia ne tik papildomų žmogiš-
kųjų, bet ir finansinių išteklių. Galbūt 
svarbiau yra ne kurti naujas organi-
zacijas ir įstaigas skirtingus intelekto 
sutrikimus turintiems žmonėms, bet 
gerinti teikiamų paslaugų kokybę 
jau veikiančiose įstaigose.

Dėl išsamesnės informacijos apie 
konferencijoje dalyvavusias autistų 
organizacijas ir jų kontaktus kreip-
kitės į „Vilties“ bendriją (Kalvarijų g. 
143, Vilnius).

Raimonda Dambauskaitė
„Vilties“  bendrijos programų 

vadybininkė 

Autizmas: 
kaip padėti 
vaikui ir 
šeimai 
Taip vadinosi tarptautinė 
mokslinė–praktinė 
konferencija (Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Vilniuje), kurios 
darbe dalyvavęs garbus 
svečias iš JAV– Ilinojaus 
universiteto Vaikystės 
ir paauglystės tyrimų 
instituto Vaikų psichikos 
sveikatos ir raidos mokslų 
centro direktorius, vaikų 
psichiatras, profesorius 
Bennettas Leventhalis – 
bendravo ne tik su Lietuvos 
specialistais, bet ir tėvais. 
Prieš išvykdamas į JAV 
gerbiamas profesorius 
maloniai sutiko pasidalyti 
savo įspūdžiais.

Pastaruoju metu pagrindinės 
B. Leventhalio mokslinių tyrimų ir 
veiklos sritys – ankstyvojo amžiaus 
psichopatologijos, ypač autizmo, di-
agnostika ir etiologija (ligos atsira-
dimo priežasčių bei sąlygų analizė). 
Profesorius – ne tik aktyvus klinicis-
tas, pedagogas, tyrėjas, bet ir puikus 

administratorius, kuriantis naujas 
vaikų ir paauglių psichikos sveika-
tos paslaugų strategijas bendruome-
nėje bei mokykloje.

Lietuvos specialistams B. Le-
venthalis skaitė pranešimus apie 
vaikystės autizmo diagnostikos ir 
gydymo principus, taip pat prista-
tė naujausius pagalbos metodus. 
Bendraujant su specialistais ir ste-
bint esamą padėtį Lietuvoje svečiui 
susidarė įspūdis, kad mūsų šalyje 
autizmui tirti naudojamos ne visos 
priemonės, kurios šiuo metu taiko-
mos JAV. Profesoriaus teigimu, nors 
didžioji dalis autistų kalba labai ma-
žai arba visai nekalba, tai toli gražu 
nereiškia, kad jie nieko nesupranta. 
Todėl labai svarbu išmatuoti jų ne-
verbalinius įgūdžius. Tai turėtų bū-
ti daroma ir Lietuvoje, pasitelkus 
naujausias mokslo pasaulyje pripa-
žintas metodikas.

Labai šiltą įspūdį svečiui pali-
ko susitikimai su tėvais, su kuriais, 
jo žodžiais tariant, buvo malonu ir 
įdomu bendrauti. Jis prisipažino 
net nesitikėjęs, kad jie taip gausiai 
susirinks, bus tokie entuziastingi ir 
aktyvūs. 

„Lietuvoje tėvai klausė to paties, 
ko paprastai klausia tėvai visame 
pasaulyje – kaip gydyti, – sakė mūsų 
žurnalui B. Leventhalis. – Teko, kaip 
visada, juos truputį nuvilti atsakant, 
kad stebuklingų vaistų nuo autizmo 
nėra. Tačiau yra veiksminga priemo-
nė – elgesio terapija, kurios teisin-
gas taikymas duoda gerų rezultatų, 
palengvina ir paties vaiko, ir jo tėvų 
gyvenimą.“ 

Profesorius dosniai dalijosi per 
aktyvios praktikos metus sukaupto-
mis žiniomis apie autistų maitinimą, 
miegą, seksualines problemas, kurių 
vis tiek esama, net jeigu jos ir nutyli-
mos arba laikomos tabu. 

Atsisveikindamas B. Leventhalis 
pabrėžė vieną dalyką:

„Tėvai, turintys vaikus autistus, 
turi rūpintis ne tik jais, bet ir savimi. 
Bent porą kartų per savaitę jie turi 
išeiti vakarais iš namų ir bent vieną 
kartą per tris mėnesius kur nors iš-
važiuoti. Juk tarp tėvų, auginančių 
tokius vaikus, labai didelis skyrybų 
skaičius, todėl rūpestis savimi yra 
tuo pačiu ir rūpestis šeima, jos darna 
bei tarpusavio supratimu. Nebijokite 
būti savimi ir... su savimi. Atminkite, 
jeigu skirsite laiko sau, nenuskriau-
site vaiko. O štai jeigu visą savo laiką 
atiduosite vaikui, užuot padėję jam 
kenksite“.

Žurnalo rengėjų informacija
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Naujas centras 
pranoko 
lūkesčius

Šių m. rugsėjo 25 die-
ną duris atvėrė Kėdainių 
bendruomenės socialinio 
centro padalinys – dienos 
socialinės globos ir reabi-
litacijos centras žmonėms 
su fizine ir proto negalia. 
Šį projektą įgyvendino Kė-
dainių rajono savivaldybė, 
padedant Europos Sąjun-
gos struktūriniams fon-
dams. Už 2 milijonus litų, 
iš kurių 500 tūkst. skyrė 
savivaldybė, buvo rekons-
truotos buvusio darželio, 
esančio P. Lukšio g. 16, 
nenaudojamos patalpos. 
Iki šiol neįgalieji glaudėsi 
ankštuose patalpose, jos 
buvo nepritaikytos: neį-
galieji su vežimėliais ga-
lėdavo patekti tik į pirmą 
pastato aukštą. O nauja-
me centre įrengtas liftas, 
yra specialūs įvažiavi-
mai. Centras veikia kas-
dien nuo 7.30 iki 16.15 val. 
Po dienos centro stogu 
glaudžiasi ir keturios ne-
įgaliųjų nevyriausybinės 
organizacijos.

Išsiplėtė ir patalpos: 
atsirado kompiuterių kla-
sė, didelė virtuvė, valgo-
masis. Tai, ką turėjome, ir 
tai, ką turime dabar, ski-
riasi kaip dangus ir žemė. 

Mūsų centras tapo daug 
erdvesnis, turime dau-
giau užimtumo kamba-
rių (sutrikusio intelekto 
jaunuolių grupė), teikia-
mos masažo ir kinezete-
rapijos paslaugos, yra net 
kirpykla.

Ruduo – 
įkurtuvių metas

Vilniaus profesinės re-
abilitacijos centras padeda 
žmonėms, turintiems psi-
chikos negalią, įveikti so-
cialinę atskirtį ir sugrįžti į 
darbo rinką. Viena pagrin-
dinių centro paslaugų – šių 
žmonių perkvalifikavimas, 
parenkant jiems paklau-
sias ir jų gebėjimus atitin-
kančias profesijas. Be to, 
minėtame centre darbda-
viai gali gauti informaciją 
apie valstybės teikiamas 
subsidijas, skiriamas įdar-
binus žmones su negalia.

Malonu, kad šiandien 
novatorišką veiklą plėtojan-
tis centras jau gali pasigirti 
puikia aplinka. Vykdant 
projektą „Profesinės rea-
bilitacijos centro žmonėms 
su psichikos negalia mate-
rialinės bazės sukūrimas“, 
remiamą Lietuvos Respu-
blikos ir Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų, 
neatpažįstamai pasikeitė 

Žurnalo rengėjų informacija 

Vasaros  g.  5 septintasis 
korpusas. Renovuotame 
akį džiuginančiame pasta-
te centro klientų darbingu-
mas tikrai išaugs.

Vieninga 
„Šviesos“ 
bendruomenė 

Dienos centro „Šviesa“ 
bendruomenė nuo seno 
garsėja sutelktumu ir ak-
tyvumu. Šešiolika darbo 
metų – didelis turtas. Tiek 
pat metų šiam centrui va-
dovavo ir visų mylima di-
rektorė Onutė Eigirdienė. 
Net nesitiki, kad tenka ra-
šyti „vadovavo“, nes šiam 
rugsėjui baigiantis visa 
bendruomenė rinkosi į jos 
išleistuvių šventę. 

Nenuostabu, kad die-
nos centro „Šviesa“ peri-
odinio leidinuko „Šarka“ 
rugsėjo numeryje liejosi 
direktorei skirti nuošir-
dūs dėkingumo žodžiai. 
Ir žvaigždėtų metų jai 
linkėta, ir tyro dangaus, 
ir širdies ramybės... Gal 
ir išties atsisveikino ji ra-
mia širdimi, nes jai vado-
vaujant įgyvendintas dar 
vienas prasmingas projek-
tas – „Dienos centro „Švie-
sa“ socialinės reabilitacijos 
paslaugų plėtra“.
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Prisiminimai iš stovyklos Giruliuose

Baltijos jūra

Balti laivai kaukdami sirenomis
Sveikina tave, banguok amžinai.
Nenustok, Baltijos jūra, kokia tu
Graži plati didelė ir bekraštė. 
Kai pasiilgsiu, atskiriu tavęs aplankyti.

O Klaipėdos miestas stovi kaip pilis.
Tu mano gimtinė, uosto vartai atviri.
Dieną ir naktį iš uosto išplaukia
Laivai pasitikti kitų kraštų laivų 
Ir palinkėti jiems laimingo plaukiojimo.

Vakarais aš brendu per banguotą jūrą.
Gal ką rasiu, gal sutiksiu.
Saulė leidžiasi vakarais į jūrą,
Į savo gintarinę pilį.

Saulės takas kviečia princą
Į gintarinę pilį, o aš užmigau
Ir išgirdau jūros šauksmą.
Ateik pas mane, nepalik manęs.
Vienas pabūk šalia manęs,
Kai ką tau papasakosiu.

Vytautas Ščegauskas
„Vilties“ namų gyventojas, Panevėžys

Laiškas draugams  
iš pasakos...

Kiekvienas jaunas žmogus, pla-
nuodamas vasaros atostogas, visų 
pirma tikisi gerai pailsėti, atitrūkti 
nuo mokslų, kasdienybės ir mies-
to triukšmo. Vieni važiuoja į kaimą, 
kiti – uždarbiauti ar ilsėtis į užsienį, 
dar kiti – į stovyklas. Šią vasarą ir aš 
su draugais buvau pakviestas būti 
savanoriu „Vilties“ bendrijos stovy-
kloje, į kurią susirenka daug jauni-
mo, vienijamo bendro tikslo – padė-
ti neįgaliesiems ir jų artimiesiems. 
Daugelis savanorių stovyklos vei-
kloje dalyvauja ne pirmą kartą, to-
dėl atsiveža nemažai gražių prisimi-
nimų ir tam tikros patirties. Tačiau 
naujokams būna išties sunku, nes jie 
turi tik mokymuose gautų žinių.

Pirmą kartą važiuodamas į stovy-
klą savanoris nežino, ką ten sutiks, 
kaip klostysis santykiai su neįgaliai-
siais ir jų šeimos nariais, personalu, 
nepasitiki savimi, savo jėgomis, jaučia 
išgąstį ir baimę, kad nesugebės tinka-
mai įvykdyti jam pavestų užduočių. 
Tačiau susipažinęs su stovyklos da-
lyviais supranti, kad viskas yra daug 
paprasčiau nei galvojai. Taip ilgai ir 
baimingai lauktas susitikimas su tė-
veliais bei jų mylimais vaikais pama-
žu išsklaido nerimą. Žmonės, kurie 
iš pirmo žvilgsnio atrodė nepažįsta-
mi ir tolimi, tampa tavo šeima, nors ir 
neilgam, tik porai savaičių. 

Pradėjus geriau pažinti šeimas, 
baimė palengva traukėsi. Begali-
nis tėvų rūpestis ir meilė savo neį-
galiems vaikams, komanda, kurio-
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je dirbome, pamažu išgąstį pakeitė 
į norą padėti. Be to, atsirado žinoji-
mas, kad galime suteikti bent kruo-
pelytę laimės tiems, kuriems jos taip 
reikia.

Kiekvienoje šeimoje yra savų pro-
blemų, bet tuo ir stebuklinga stovy-
kla, kad ir tėveliai, ir savanoriai gali 
bent trumpam atitrūkti nuo juos sle-
giančių rūpesčių ir pasinerti į abiem 
pusėms galbūt kiek neįprastą veiklą. 
Tiesa, tėveliai dažnai nelabai pasi-
tiki savanoriais, kurie perima vai-
ko priežiūrą, abejoja jų gebėjimais 
ir požiūriu. Juk tėveliai visą gyve-
nimą buvo su savo vaiku, jį prižiū-
rėjo, maitino, rengė, prausė, stebėjo 
kiekvieną jo žingsnį, judesį, ir staiga 
atsiranda žmogus, kuris sako: „Nuo 
šios dienos dvi savaites tam tikromis 
valandomis aš būsiu su jūsų vaiku, 
galite nebijoti ir pasitikėti manimi“. 
Pasitikėjimas akimirksniu neužsi-
tarnaujamas, tam reikia laiko, kan-
trybės ir pastangų. Tačiau, kai matai 
šiltas šypsenas, dėkingumo ir laimės 
kupinus veidus, supranti, kad dėl to 
verta stengtis.

Tėtis su sūnumi vaikščiojo po krau-
tuvėles ir dideles universalines parduo-
tuves. Tėtis nešė plastikinį krepšį, pilną 
pirkinių ir nekantriai klausė sūnaus :

– Nupirkau tau rožinį kombinezoną, 
nupirkau judantį robotą, nupirkau fut-
bolininko kepuraitę... Ką dar turėčiau 
tau nupirkti?

– Paimk mane už rankos, – paprašė 
sūnus.

(B. Ferrero)
Kartais reikia tiek nedaug... Pa-

kanka vieno saulės spindulio, ma-
lonaus žodžio, pasisveikinimo, šyp-
senos, kad tie, kurie yra šalia mūsų, 
taptų laimingi, jų veiduose nušvistų 
šypsena ir praskaidrėtų diena. O kas 
mus sulaiko? Juk svarbūs ne daiktai, 
bet žmonės, jų jausmai, dvasinė ge-
rovė. O mes tiek daug dėmesio ski-
riame įvairiems niekučiams, maši-
noms, namams, žodžiu, materialinei 
gerovei. Jeigu visą laiką ir dėmesį 
skirtume žmonėms, pasaulis tikrai 
taptų kitokiu. Raskime laiko klausy-

tis, pažvelgti į akis, išmokime kartu 
juoktis, verkti, drąsinti vienas kitą... 
Tik tai mes nusinešime su savimi pas 
Dievą. Save ir savo gebėjimą mylėti, 
o ne daiktus, drabužius.

Kiekvienas mūsų esame skirtingi, 
savotiškai įdomūs, patrauklūs ir kie-
kvienas savyje turime kažką tokio, 
ko neturi kiti. Vieni gali didžiuotis 
savo grožiu, kiti meniniais ar proti-
niais sugebėjimais, dar kiti įspūdin-
gais namais, tačiau yra ir tokių, ku-
rie net nežino žodžio „didžiuotis“ 
prasmės. Jie tiesiog džiaugiasi, kar-
tais net nesuprasdami kodėl. Kažkur 
eina, net nežinodami kur ir dėl ko. 
Jie – kitokie nei mes, tačiau ne ma-
žiau ypatingi. Juos kamuoja šiek tiek 
kitokios problemos, jie susiduria su 
kitokiais rūpesčiais. Jie džiaugiasi ir 
verkia, žaidžia ir dainuoja, šoka ir 
piešia, liūdi ir myli, tačiau šiek tiek 
kitaip negu mes. Jie – tai mūsų neį-
galūs draugai.

Tai, ko išmokau ir ką man davė 
buvimas stovykloje kartu su šeimo-
mis, kuriose auga ypatingi vaikai, 
yra neįkainojama. Išmokau žvelgti į 
gyvenimą kitomis akimis. Juk tie da-
lykai, dėl kurių jaudindavausi anks-
čiau, yra menkniekis palyginti su tuo, 
ką tenka išgyventi šioms šeimoms. 
Tėvų ryžtas, stiprybė ir begalinė mei-
lė savo vaikams yra pats geriausias 
atlygis už galimybę būti kartu.

Savanoris Andrius

Kitaip nei visada...
Kas yra poilsis? Vienam tai atos-

togos tolimoje saloje, kitam žygis 
laiveliu draugų būryje ar ramybė 
miške. Tiesa, mums, šeimoms, augi-
nančioms neįgalius vaikus, daugeliu 
šių malonumų nelemta lepintis. Mū-
sų dalia – kasdieniai rūpesčiai, neri-
mas, asmeninio poilsio stygius...

Laimei, yra Giruliuose stovykla 
„Pasaka“, kurioje turime galimybę 
tikrai ilsėtis, nes čia visi yra be galo 
draugiški, linksmi, visaverčiai ir vie-
nodi bendruomenės nariai. Čia mes 
galime iš tikrųjų pabūti vieni su sa-
vimi, patikėję savo vaikus puikiems 
savanoriams. Tarp panorusių padėti 
buvo ir patyrusių socialinių darbuo-
tojų, ir studentų, ir mokinių. Belieka 
stebėtis, kaip Živilė ir Barbara, Justė 
ir Rima žibančiomis akimis stebėjo 
mūsų vaikus, besistengdamos juos 
suprasti bei sudomint įvairia veikla.

O ką bekalbėti apie vakarinius 
susibūrimus: spektaklius, diskote-
kas, konkursus, kuriuose atsiskleidė 

dar nežinomi mūsų vaikų talentai. 
Šie renginiai trykšte tryško neišma-
tuojamu entuziazmu, nuoširdumu ir 
linksmumu. Būnant visiems drauge, 
nesijautė amžiaus skirtumo, nes vi-
sus vienijo bendras noras – bent dvi 
savaites praleisti kitaip nei visada.

Stovyklos rengėjų siūloma turi-
ninga programa, puikus maitinimas, 
paslaugūs, linksmi žmonės, pajūrio 
gamta – štai ką galima pavadinti tikru 
poilsiu, kuriam neprilygsta niekas.

Džiugo mama

Smagu ir gera 
Mes, viltiečiai iš Biržų, atvažia-

vome į stovyklą „Pasaka“. Visą laiką 
buvo labai gražus oras. Todėl dažnai 
eidavome prie jūros. Braidėme, rinko-
me akmenėlius būsimiems floristikos 
darbeliams. Visi gražiai įdegėme.

Labai skaniai mums duodavo 
valgyti. Tris kartus per dieną. O pa-
vakarius parsinešdavome į kambarį. 
Kiekvieną dieną valgėme ledus ka-
vinukėje. Lankėmės mini zoologijos 
sode. Vakarais žiūrėdavome spekta-
klius, šokdavome diskotekose. Net 
kojos pavargdavo, bet nuotaika buvo 
kuo puikiausia. Labai esame dėkingi 
rengėjams, kad mums buvo taip sma-
gu ir gera.

Nijolė Krisiukėnaitė
Bendrijos „Biržų Viltis“ tarybos narė, 

atstovaujanti sau

Supratingumas ir 
užuojauta gydo 
negalią

Šią vasarą buvome su sūnumi 
Giruliuose. „Pasakoje“ laikas prabė-
go pasakiškai. Gyvenome atskirame 
namelyje. Mus supo supratingumas 
ir užuojauta. Ne todėl, kad sergame, 
bet todėl, kad esame. Tai taip malo-
nu. Tokios likimo dovanos padeda 
išgyventi. Šildo mintis, kad esame 
ne vieni, kad esame verti dėmesio.

Mes mėgavomės naujomis pažin-
timis ir maloniu bendravimu. Aplin-
kinių atjauta buvo tarsi tiltas tarp 
mūsų ir pasaulio. „Pasakos“ savano-
rių dar nesugadino pasaulio tuštybė. 
Jie padėjo mums iš visos širdies. Dė-
kui visiems, praskaidrinusiems mū-
sų vasarą.

Olga Džiuvienė Andrejaus mama
Naujoji Akmenė 
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Mes galime 
ne tik imti, 
bet ir duoti
Meilė yra bumerangas: tu 
gauni daugiau nei duodi pats. 
Mokėti priimti yra tiek pat 
svarbu, kiek ir mokėti duoti. 

Tim Guenard  
„Stipriau už neapykantą“

Paradoksalu, tačiau šiandien, kai 
taip plačiai deklaruojamas pakan-
tumas ir tolerancija „kitokiems“ nei 
mes žmonėms, vis dar gajus neigia-
mas požiūris į žmogų su negalia, o 
ypač į turintį protinę negalią. Dažnai 
tenka išgirsti, kad tokie žmonės yra 
kitokie nei mes – tarsi jie būtų už mus 
menkesni, prastesni, neverti visaver-
čio gyvenimo. Taip, jie – kitokie... 
Kartais jie kitaip atrodo, kitaip kalba, 
kitaip šypsosi, kitaip mąsto, kitaip el-
giasi... Jie skiriasi nuo mūsų, bet tuo 
pačiu yra tokie panašūs... Jie irgi gali 
džiaugtis, liūdėti, mylėti, neapkęsti, 
kurti, pažinti pasaulį, tikėti, dovano-
ti aplinkiniams gerumą, supratimą, 
nuoširdumą, vidinę šilumą. Pasaulis 
tuo ir nuostabus, kad jame esama 
įvairovės. Ar gi jis būtų toks gražus, 
jeigu viskas būtų vienos spalvos, vie-
nos formos, vieno kvapo?

Mūsų visuomenėje vis dar vy-
rauja požiūris, kad žmogus su nega-
lia vertas tik gailesčio ir užuojautos, 
kad jam nėra vietos šalia mūsų. Bet 
taip galvojame tik mes, sveikieji. Iš 
tiesų tokių žmonių nereikia gailėti. 
Jiems reikia tiek nedaug – tik trupu-
čio mūsų pagarbos, supratimo ir noro 
bendrauti. Bendravimas neįgalie-
siems dažnai tampa ta vienintele ga-

ir su kiekviena diena tu jauti, jog vi-
duje augi ir bręsti kaip žmogus. Ben-
draudami su neįgaliaisiais bei jų tė-
vais, suprantame, ką reiškia gyventi 
be melo, veidmainystės, pykčio, kaip 
džiaugtis gyvenimu, mylėti artimą, 
kaip svajoti, o svarbiausia – tikėti... 
Tikėti, kad net ir pačiomis sunkiau-
siomis akimirkomis išlieka viltis, kuri 
suteikia dvasinės stiprybės, neleidžia 
palūžti ir skatina eiti į priekį.

Iš tiesų visiškai nesvarbu, kad 
žmonės su negalia kitokie nei mes. 
Tiesiog būdamas kartu net nepastebi 
tų skirtumų ir bendrauji su jais, kaip 
su sau lygiais. Jie tampa tavo drau-
gais... Draugais, kurie kartais negali 
ištarti nė žodžio, bet gali padovano-
ti nuoširdžią, šiltą šypseną, kuri yra 
tokia stebuklinga, jog paliečia tavo 
širdį ir suteikia gyvenimui prasmės... 
Draugais, kurie kartais negali paimti 
tavęs už rankos, bet gali padovanoti 
džiaugsmo, gerumo ir meilės kupiną 
žvilgsnį... Ir tuomet supranti, jog ne 
jų reikia gailėti, o galbūt kartais mūsų 
gyvenimas atrodo apgailėtinas. Jie 
moka džiaugtis tuo, ką turi, ir duoti 
kitam, niekada nereikalaudami už 
tai jokio atlygio. O mes, sveikieji, taip 
dažnai viską darome tik tuomet, kai 
žinome, jog už tai bus atlyginta...

Kiekvienam iš mūsų yra duota la-
bai daug – duotas gyvenimas. Ir visiš-
kai nesvarbu, koks yra žmogus – svei-
kas ar su negalia. Kiekvienas turi teisę 
gyventi visavertį gyvenimą, džiaugtis 
kiekviena diena, svajoti, mylėti, kurti, 
būti mūsų visuomenės nariu. Mes ne-
turime jokios teisės skirstyti žmonių į 
kategorijas ir spręsti, verti jie būti ša-
lia mūsų ar ne. Manau, jog svarbiau-
sia – priimti žmogų tokį, koks jis yra, 
su visais privalumais ir trūkumais. 
Gyvenime reikia mokėti ne tik imti, 
bet ir duoti, nelaukiant už tai jokios 
naudos, ne teisti, o suprasti ir padėti, 
kai labai sunku. Tik tuomet išmoksi-
me džiaugtis kiekviena akimirka ir 
tuo, kas yra šalia mūsų. Ir dar – rei-
kia tikėti... Tikėti, kad stebuklų vis 
dar būna. Nors ir mažų... Reikia tiek 
nedaug – padovanoti nuoširdžią šyp-
seną, ištarti gerą žodį, ištiesti draugui 
ranką, neprarasti vilties net pačiomis 
sunkiausiomis akimirkomis... Viskas 
priklauso tik nuo mūsų...

Jurgita Vaitulevičiūtė 
Vilties“ bendrijos stovyklų  

savanorių „vadė“

limybe atskleisti save, parodyti, kad 
ir jie daug gali. Tiesiog mes, sveikieji, 
kartais nusprendžiame už juos ir net 
nesuteikiame progos pabandyti...

Sunku suprasti ir įvertinti, koks 
nuostabus yra neįgalaus žmogaus 
vidinis pasaulis, kol iš arti su tuo ne-
susiduri. Džiaugiuosi, jog šių dienų 
jaunas žmogus vis dar turi galimy-
bę prisiliesti prie „kitokių“ žmonių 
gyvenimo, juos pažinti, suprasti, 
bendrauti su jais. Lietuvos sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“ nuo 1991 metų rengia psi-
chosocialinės reabilitacijos progra-
mą sutrikusios raidos asmenims, jų 
tėvams bei specialistams. Šiemet ji 
vyko Giruliuose, stovyklavietėje „Pa-
saka“. Būtent į šią stovyklą atvyksta 
jauni žmonės – savanoriai, kurie dir-
ba čia be jokio atlygio, savo atostogų 
laiką praleidžia su neįgaliaisiais bei 
jų šeimos nariais. Dažnai išgirstu to-
kius klausimus: „Kam jums viso šito 
reikia?“; „Ar neturite ką veikti per 
atostogas?“; „Kokia iš to nauda, juk 
vis tiek už tai nemoka?“. Ir aš visada 
atsakau tą patį: „Neįmanoma to pa-
aiškinti ir suprasti, kol pats tiesiogiai 
nesusiduri su neįgaliu žmogumi“. 
Tai yra tarsi savotiška „liga“ – kartą 
pabuvus stovykloje, susipažinus su 
neįgaliaisiais bei jų artimaisiais, tave 
traukia grįžti atgal, vėl pamatyti tuos 
žmones, būti kartu su jais. Mes, sava-
noriai, iš tiesų, jiems duodame tiek 
nedaug – tik buvimą šalia, o iš jų gau-
name neįkainojamą patirtį. 

Tik būdamas šalia šių žmonių 
supranti, kiek daug tu gavai iš gyve-
nimo, nes esi sveikas, gali vaikščioti, 
kalbėti, jausti, kurti, atskleisti save, 
bendrauti, tiek daug duoti kitiems. 
Tiesiog kartais mes nemokame ver-
tinti to, ką turime, ir nesugebame 
paprastuose dalykuose įžvelgti gro-
žio ir prasmės. O jie moka džiaugtis 
kiekvienu, net ir pačiu mažiausiu ir 
paprasčiausiu atradimu: pajūryje ras-
tu akmenėliu, gėlės žiedu, ant peties 
nutūpusia boruže, ant smilgos suver-
tomis žemuogėmis. Buvimas šalia 
neįgalaus žmogaus leidžia į viską 
pažvelgti kitomis akimis: tu supranti, 
jog gyvenime svarbiausia ne materi-
aliniai dalykai, o tai, kas slypi žmo-
gaus viduje: nuoširdumas, šiluma, 
pasitikėjimas, pagarba. Kiekviena 
praleista diena stovykloje padovano-
ja gausybę neužmirštamų akimirkų 
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Draugų ratas platėja
Paskutinę vasaros savaitę 
viltiečiai iš Alytaus raj. 
Kalvarijos, Gargždų ir 
Druskininkų susirinko 
į psichosocialinės 
reabilitacijos ir darbinės 
veiklos stovyklą prie Vištyčio  
ežero. Ši stovykla Alytaus 
rajono ir Druskininkų 
viltiečiams – penktoji.

Stovyklautojų atsiliepimai
Gargždų viltiečiai džiaugėsi gali-

mybe atvykti pas suvalkiečius į sve-
čius ir nuostabiai praleisti paskutines 
vasaros dienas. Užsiėmimai, disko-
tekos, maudynės baseine džiugino 
ne tik neįgaliuosius, bet ir jų šeimos 
narius. Labai tikimės kad ši naujai 
užsimezgusi draugystė nenutrūks, 

kad ir toliau tęsime pažintį su Dzū-
kijos kraštu, o vėliau persikelsime ir 
į Žemaitiją. Ačiū Alytaus padalinio 
pirmininkei Danutei už iniciatyvą 
rengiant šią stovyklą. Linkim sėkmės 
druskininkiečiams pratęsiant drau-
gystės stovyklos idėją. Lauksime 
naujų susitikimų kitais metais.

Rekvita Bagdonienė 
 Gargždų „Vilties“ bendrijos pirmininkė

Viskas prasidėjo ...
Viskas prasidėjo 2003 metais, 

kai buvo surengtas pirmasis sąskry-
dis prie Daugų ežero, kurį inicijavo 
„Vilties“ bendrijos Alytaus rajono 
padalinio taryba. Nors pirmaisiais 
metais dalyvavo ne visi apskrities 
padaliniai, tačiau tradicija susitikti 
kiekvienais metais išliko. Dar trejus 
metus Druskininkuose buvo rengia-
ma penkių dienų stovykla, o Alytaus 

rajono ir Druskininkų viltiečiai labai 
susidraugavo.

Šiais metais buvo nutarta išplėsti 
draugų ratą ir į psichosocialinės rea-
bilitacijos ir darbinės veiklos stovyklą 
pakviesti dar daugiau svečių. Kaip 
tarėme, taip ir padarėme. Stovyklai 
pasirinkome poilsiavietę „Viktorija“, 
esančią prie Vištyčio ežero (Vilkaviš-
kio rajone). Mūsų stovyklos tikslas – 
padėti žmonėms, kenčiantiems nuo 
ilgalaikės proto negalios, elgesio bei 
raidos sutrikimų, gerinti jų funkcines 
galimybes, kad jie galėtų sėkmingai 
prisitaikyti prie pasirinktos aplinkos. 

Kadangi, mūsų manymu, vy-
resnio amžiaus neįgalieji rečiau ben-
drauja, stovykla ir buvo skirta kaip 
tik jiems bei jų tėvams. Stovyklauto-
jai stiprino sveikatą. Juos žvalino pir-
tis ir baseinas. Neįgalieji ir jų šeimų 
nariai noriai mokėsi pinti iš vytelių 
(vadovas – Alytaus rajono padalinio 
tarybos narys Arūnas Narauskas), 
taip pat velti iš vilnos karolius (vado-
vė – Druskininkų užimtumo centro 
socialinė darbuotoja Ana Maceiko). 

Šioje stovykloje visi buvo vienodi, 
bet kartu ir ypatingi. Užsimezgė gra-
ži draugystė tarp dzūkų, suvalkiečių 
ir žemaičių. Nutarėme kitais metais 
ieškoti stovyklai vietos Dzūkijoje.

Norėtume viltiečių vardu padė-
koti Alytaus rajono, Druskininkų ir 
Kalvarijos savivaldybėms už finan-
sinę paramą rengiant stovyklą. Siū-
lome ir kitiems padaliniams imtis 
panašios veiklos. Nors ir nelengvi 
būna organizaciniai rūpesčiai, bet vė-
liau palieka labai gera širdyje matant, 
kaip spindi mūsų „ypatingų“ vaikų 
akys gerumu ir draugiškumu.

Danutė Laukaitienė
 „Vilties“ bendrijos  

Alytaus rajono padalinio pirmininkė
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„Šelmių užeiga“
Mes, Mažeikių specialiosios mo-

kyklos II DUG mokiniai, mokėmės 
gaminti valgius, dengti stalą, kurti 
jaukią aplinką, kultūringai elgtis ir 
maloniai bendrauti. Todėl savo klasė-
je net atidarėme kavinę „Šelmių už-
eiga“, į kurią sukvietėme mokyklos 
administracijos atstovus, pedagogus, 
tėvelius. Svečiai atėjo ne tuščiomis 
rankomis, o mokyklos direktorius 
V. Semčenko su UAB „Ingman ledai“ 
atstovais į mūsų kavinę atgabeno 
ledų šaldiklį, kad galėtume aprūpinti 
ledais visą mokyklos bendruomenę.

Kavinėje buvo švenčiami gimta-
dieniai, vaišinami kitų klasių moki-
niai ir tėveliai. O dar mes surengė-
me gražiausiai papuošto sumuštinio 
konkursą. Visi dalyviai pristatė namų 
darbus  – išradingai papuoštus su-
muštinius. Paskui mes pademonstra-
vome, kaip galima gaminti „sumuš-
tinius“ iš medžiagos, siūlų, porolono 
ir kt. Sulaukėme daug pagyrimų ir 
plojimų už išmonę. Paskui visų kla-
sių atstovai konsultantų padedami 
gamino sumuštinius ir juos puošė. 
Prizininkus apdovanojome ledais. 
Konkursą vainikavo smagūs šokiai ir 
žaidimai.

Angėlė Meštaitė
II DUG bendruomenės vardu mokytoja

Pirmasis žingsnis 
įsidarbinimo link

Bendrija „Panevėžio viltis“, 
bendradarbiaudama su 
Panevėžio teritorine darbo 
birža, VšĮ Panevėžio darbo 
rinkos mokymo centru, 
Panevėžio darbo rinkos 
mokymo ir konsultavimo 
tarnyba, pasiekė, kad 
11 sutrikusio intelekto 
jaunuolių, kuriems yra 
nustatytas 30–40 proc. 
darbingumo lygis, pradėtų 
lankyti mokymo kursus 
prekybinės salės darbuotojo 
profesijai įgyti VšĮ Panevėžio 
darbo rinkos mokymo centre 
ir galėtų integruotis į darbo 
rinką. 

Apie panašią galimybę Panevė-
žio mieste kalbėta dar 2004 metais. 
Bendrija „Panevėžio viltis“, norėda-
ma pasisemti patirties, surengė išvy-
kas į Vilniaus centrą „Mes esame“ ir 
Klaipėdos darbo rinkos centrą. Tėvai 
ir specialistai susipažino su minėtų 
centrų siūlomomis profesijomis, už-
imtumo programomis.

2004 metų kovą bendrijos „Pane-
vėžio viltis“ iniciatyva buvo sureng-
tas apvalus stalas „Neįgalaus jau-
nuolio profesinio rengimo galimybės 
Panevėžio mieste“, kuriame dalyvavo 
tėvai, auginantys sutrikusio intelekto 
asmenis, ir atstovai iš VšĮ Panevėžio 
profesinio rengimo centro, Panevėžio 
Margaritos Rimkevičaitės technolo-
ginės mokyklos, Panevėžio specialio-
sios mokyklos ir Panevėžio jaunuolių 
dienos centro. Buvo nutarta kreiptis į 
Panevėžio apskrities administraciją ir 
Panevėžio miesto savivaldybę dėl ne-
įgaliųjų profesinio rengimo. Deja, dėl 
įvairių aplinkybių šios idėjos įgyven-
dinimą teko atidėti keletui metų.

2007–2008 metais bendrija „Pane-
vėžio viltis“ toliau atkakliai ieškojo 
būdų, kurie leistų sutrikusio intelek-
to jaunuoliams įsigyti profesiją ir in-
tegruotis į darbo rinką. Buvo sureng-
ta keletas susitikimų su Panevėžio 
savivaldybės, Panevėžio teritorinės 
darbo biržos, VšĮ Panevėžio darbo 
rinkos mokymo centro atstovais. Šių 
susitikimų rezultatas – išsipildžiusi 
sutrikusio intelekto jaunuolių svajo-
nė įgyti profesiją, kuri leistų tvirčiau 
pasijusti ir suteiktų saviraiškos gali-
mybių darbo rinkoje.

Jolanta Kaziukaitienė,  
Danutė Brobliauskienė

„Panevėžio vilties“ bendrijos socialinės 
darbuotojos
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Gaila, kad vasara ir vasaros sto-
vykla baigėsi. Štai keletas lankytojų 
minčių, kuriose tebegyvi pažintinio 
poilsio pajūrio krašte įspūdžiai:

Jadvyga Bernatovič: „Pirmą kar-
tą mačiau jūrą. Pasirodo, ji – tokia 
didelė. Išsipildė mano noras išsi-
maudyti jūroje. Savarankiškai aš to 
padaryti negaliu, todėl prie mano 
svajonės išsipildymo prisidėjo dar-
buotojai ir savanoriai. Aplankėme 
„Mini zoo“, kuris yra netoli Gargž-

Vasarą neįgaliųjų akimis
Rugpjūčio mėnesio penktą dieną Nemenčinės neįgaliųjų dienos 
užimtumo centro lankytojai ir darbuotojai išvyko į vasaros 
stovyklą Monciškėse. Dieną anksčiau išvažiavę savanoriai 
ir keletas darbuotojų pastatė palapinių miestelį. Dešimt 
dienų neįgalieji kartu su darbuotojais ir savanoriais gyveno 
Lietuvos pajūryje, palapinėse, statė pilis iš smėlio, rinko 
gintarus, grožėjosi saulėlydžiais.

dų. Ten gyvena įvairūs gyvūnėliai. 
Pirmą kartą iš arti mačiau ponį. Ne 
tik mačiau, bet ir glosčiau. Labai 
patiko delfinų pasirodymas, jie to-
kie protingi ir gabūs.“

Inesa Tamaševič: „Labai pati-
ko maudytis jūroje. Bangos buvo 
didelės, mes šokinėjome per jas. 
Rytais darėme mankštą pajūry-
je. „Mini zoo“ mačiau lapes, bež-
džiones ir kitus gyvūnus. Kartais 
tekdavo ruošti sumuštinius sau 
ir kitiems. Važiavome į Klaipė-
dą, Kretingą, Palangą. Buvo labai 
smagu. Vakare prie laužo dainavo-
me dainas.“

Alina Jurgelevič: „Klaipėdoje ap-
lankėme pajūrio etnografinę žvejo 
sodybą, stebėjau delfinų pasirody-
mą, jie padeda žmonėms pasijusti 
geriau. Išsipildė mano svajonė juos 
pamatyti. Išmokau šokti sėdėdama 
vežimėlyje, mane išmokė klierikas 
Andžejus. Ačiū jam už tai. Laikas 
pralėkė nepastebimai greitai. Aš, 
kaip ir visi, dar nenorėjau važiuoti 
namo.“

Neįgaliųjų mintis užrašė Alma Ašakinė, 
socialinė darbuotoja

Integracinės vasaros stovyklos „Jū
ra ir mes“ tikslas buvo ne tik poilsis 
prie jūros, bet ir pajūrio krašto pažini-
mas. Stovyklautojai lankėsi Kretingos 
muziejuje, kuris yra įsikūręs buvu-
siuose grafo Tiškevičiaus rūmuose. 
Susipažino su senąja liaudies buitimi, 
šiuolaikinio meno kūriniais, grožėjosi 
įspūdingais žiemos sodo–oranžeri-
jos augalais. Netoli Gargždų, Jonušų 
kaime, įkurtame „Mini zoo“ stebėjo, 
kaip gyvena laukiniai ir naminiai gy-
vūnėliai. Aplankę Palangos Gintaro 
muziejų sužinojo gintaro atsiradimo 
istoriją, apžiūrėjo dirbinių iš gintaro 
ekspoziciją. Klaipėdoje aplankė jūrų 
muziejų – unikalų vandenų pasaulio 
pažinimo kompleksą. Didžiulį įspūdį 
paliko delfinų pasirodymas.
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