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Darbas Briuselyje ir grįžimas namo
Norime Jums priminti apie tarptautinį projektą „Kelias į 
prieinamą suaugusiųjų švietimą žmonėms, turintiems intelekto 
sutrikimų“, kuriame dalyvauja bendrija „Viltis“. Šio projekto 
dalyvis Sauliaus Aidukas parašė mums laišką po darbinio 
susitikimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 27-29 d., Briuselyje.

Šis projektas labai patiko man. Visų pirma buvau labai gerai 
pasiruošęs tam darbui. Supratau, ką asistentė Milda man vertė. 
Buvau suinteresuotas darbu, nes jis man, kaip visada, labai pati-
ko. Pasijutau naudingas ir tuo didžiuojuosi.

Per šį susitikimą svarstėme europines rekomendacijas ren-
giant informaciją lengvai skaitoma ir suprantama kalba. Antrą 
dieną svarstėme, kaip įtraukti žmones, turinčius intelekto su-
trikimų, į lengvai skaitomos medžiagos rengimą. O trečią dieną 
– rekomendacijas elektroninei informacijai. 

Kai baigėme darbą, atsisveikinom ir išsiskyrėm. Kam anks-
čiau, kam vėliau lėktuvas. O mūsų turėjo kilti šeštą valandą va-
karo. Mes ne vieni tuo lėktuvu skridom iš mūsų kompanijos. Dar 

Kelionė į šviesų ir linksmą Vilniaus miestą
Artėjant Velykoms Telšių rajono vaikų su negale centro fol-

klorinis ansamblis ir gražus būrys ugdytinių, darbuotojų lydimi, 
išsirengė į svečius – į Vilniaus mokymo centrą „Mes esame“. Šį 
centrą lanko asmenys nuo 18 metų, turintys proto ir kompleksi-
nę negalę. Čia teikiamos mokymo ir socialinės paslaugos. Lan-
kytojai pagal savo išgales mokosi žaislų siuvėjo, pagalbinio vir-
tuvės darbininko, pynėjo iš vytelių ir kitų specialybių. O nesimo-
kantiems siūlomas dienos užimtumas. Paslaugos mokamos. Vy-
riausiam lankytojui 54 metai. Centrą lanko 80 neįgaliųjų, su jais 
dirba 60 darbuotojų.

Šauniai pasisvečiavę centre „Mes esame“, leidomės pasigro-
žėti Vilniumi. Aplankėme Gedimino pilį, Aušros vartus, pasi-
vaikščiojome po senamiestį. Naudodamiesi puikiu oru sumanė-
me nukakti į Vilniaus televizijos bokštą ir pasižvalgyti į sostinę iš 
paukščio skrydžio. Iš pradžių kai kurie ugdytiniai sunkiai suvo-
kė, kur atsidūrė ir kodėl miestas atrodo tarsi žaislinis. Bežiūrėda-
mi ir besistebėdami nepajėgė paslėpti emocijų. 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

į poilsio namus „Akimirka“, į Šventąją (Mokyklos g. 65)į Šventąją (Mokyklos g. 65)

2009 m. vasarą kviečia

 Poilsio namai „Akimirka“ laukia Jūsų Šventosios gyvenvie-
tėje, Mokyklos g. 65. Tai trijų aukštų, dviejų korpusų mūrinis 
pastatas su atskirais įėjimais ir visais patogumais. 

 Kiekviename korpuse Jūsų patogumui – virtuvė, kurioje yra 
šaldytuvai, indai ir puodai, elektrinės viryklės su orkaitėmis, 
karštas vanduo.

 Kiekvienam kambaryje yra tualetas ir dušas su karštu ir šal-
tu vandeniu.
Jus džiugins poilsio kambarys su televizoriumi, žaidimo 
kambarys vaikams ir salė.

 Lauke prie pastato įrengtoje pavėsinėje Jūs patirsite bendra-
vimo džiaugsmą.

 Vienu metu 18 kambarių gali ilsėtis 60 asmenų.

 Pinigus už poilsį reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ sąskaitą: 

LT68 7044 0600 0126 2396, 
įmonės kodas 290666790, 

bankas SEB Vilniaus bankas, 
banko kodas 70440,

 ne vėliau nei likus 10 dienų iki poilsiavimo pradžios. Jeigu pi-
nigai nebus pervesti, vietos rezervavimas anuliuojamas. Pil-
dant mokėjimą kvitą prašome nurodyti savo pavardę, o lange-
lyje „mokėjimo paskirtis“ – už poilsį „Akimirkoje“.

Nuomos kaina 
su visomis komunalinėmis paslaugomis

 Dviviečio kambario – 55 Lt (jų yra 3 vnt.).
 Triviečio kambario – 85 Lt (jų yra 8 vnt.).
 Keturviečio kambario – 115 Lt (jų yra 5 vnt.).
 Penkiaviečio kambario – 140 Lt (jų yra 2 vnt.).

Dėmesio!
 Nuomos kaina padidės 20 Lt, jei išsinuomosite 
kambarį tik savaitgaliui ir / ar šventinėms 
dienoms.

 Šventinės dienos – birželio 7 ir 24, liepos 6, 
rugpjūčio 15.

 Patalinės komplektas (jei tik jos pageidausite) 
kainuos 10 Lt.

 Atšaukti rezervavimą galima likus 5
dienoms iki poilsio pradžios, šiuo atve-
ju atgaunama 70 proc. kelialapio vertės. 
Jeigu rezervavimas atšaukiamas prieš 
trumpesnį laiką, atgaunama 50 proc.
Ypatingais atvejais, atsitikus nelaimei, 
pranešus per tinkamą laikotarpį, patei-
kus patvirtinantį dokumentą, atgauna-
ma 90 proc.
 Jei kiltų klausimų, skambinkite 

  tel.: (8~5) 211 35 28, 
   (8~652) 99835, 
   (8~615) 19655 – Dianai. 
 Negavus pranešimo per nustatytą lai-
ką, pinigai negrąžinami.

Pastabos

 Organizacijoms, kolektyvams taikoma 10 proc. 
nuomos kainos nuolaida.
 Rugsėjo ir spalio mėnesiais taikoma 5 proc. nuo-
mos kainos nuolaida.
 Norinčiųjų užsisakyti vietas poilsio namuose 
„Akimirka“ prašome rašyti prašymą „Vilties“ 
bendrijos asociacijos vadovės vardu, kuriame turi 
būti nurodytas poilsiavimo laikotarpis, vietų skai-
čius, poilsiautojų vardai, pavardės, vaikų amžius 
(P.S. Duomenys bus tikrinami pagal „Vilties“ ben-
drijos duomenų bazę) ir pateikti savo bendrijos 
vadovui ar atsiųsti į „Vilties“ bendrijos būstinę 
(Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius).
 „Vilties“ bendrijos nariams, jų šeimos nariams bei 
lydintiesiems, suaugusiems neįgaliesiems – kelia-
lapio kaina 25 Lt, vaikams ir neįgaliesiems iki 
18 m. – 20 Lt. Vaikams nuo 0 iki 7 metų – nemoka-
mai. Patalynės komplekto kaina –  10 Lt arba galite 
atsivežti savo.

 Atvykti į poilsio namus poilsiautojams siūloma 
nuo 12 iki 18 val., išvykti – iki 12 val. 

 Apie atvykimą kitu laiku prašome iš anksto pranešti 
mobiliuoju telefonu (8~606) 843 96.

 Rezervuoti vietas poilsio namuose „Akimirka“ Šventojoje galima:
darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.,

(8~5) 211 35 28, mob. tel. (8~652) 99 835 
el. paštas: diana@viltis.lt

DĖMESIO!  DĖMESIO!  DĖMESIO!
 Poilsiautojai, kurie atvyksta su neįgaliaisiais, turi pasirūpinti higieninėmis priemonėmis 

(sauskelnės, įklotai, neperšlampamos paklodės ir t. t.), kad užtikrintų minkštojo inventoriaus švarą ir saugą. 
 Poilsiautojai, kurie atvyksta su neįgaliaisiais, atsakingi už jų saugą  ir priežiūrą. 

 Negalima neįgaliųjų poilsio namuose palikti vienų be priežiūros.

Telšių rajono vaikų su negale centras
Kauno g. 9a, LT-87148 Telšiai
(8~444) 78 502, (8~652) 01 356
El. paštas: vsnc@andernetas.lt, viltis@andernetas.lt

Tačiau iki valiai pasisvečiavus vis dėlto teko sukti namo-
lio. Tiesa, dar trumpam sustojome Kauno prekybos ir pramo-
gų centre „Mega“ pasižiūrėti įspūdingo akvariumo. Laimingi 
ir linksmi grįžome namo. Ši kelionė buvo finansuojama iš 
„Telšių vilties“ paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jekto lėšų. Nors dėl laikmečio sunkumų kai kuriems ugdyti-
niams ji pirma ir galbūt paskutinė gyvenime, bet įspūdinga 
bei neužmirštama!

Telšių rajono vaikų su negale centro informacija

viena pora skrido kartu. Tai laiko turėjom daug. Sugalvojom pa-
sidaryti ekskursiją po miestą. Vaikštinėjom, autobusu važiavom 
iki oro uosto. Daug įspūdžių buvo, linksma. Bet aš net pavargau. 
Buvau suprakaitavęs ir išsekęs truputį.

Kai buvo laikas lėktuvan lipti, pasakė, kad lėktuvas vėluos 
dėl techninių gedimų. Kol sulaukėm lėktuvo, praėjo valanda. O 
kai nuskridom iki Danijos, tai pasakė, kad dar laukia Vilniaus 
lėktuvas. Mes visu greičiu bėgom iki įlaipinimo vietos. O ji buvo, 
galima sakyti, kitoje oro uosto pusėje. Aš visai nusigalavau, kol 
atbėgau. Kai atbėgom, pasakė, kad mūsų lėktuvas prieš pora mi-
nučių išskrido. Mes labai nusivylėm. Aš jau maniau teks oro uos-
te miegoti. Bet mes ne vieni tokie buvom nelaimingi. Dar trys 
žmonės tokie atsirado. Vienas iš jų jau buvo atsidūręs panašioje 
situacijoje. Tai pasakė, kad mes nepergyventume, o pasidarytume 
sau atrakciją. Tuoj nuėjom į kasą, surašė popierius, kad kaltė yra 
Belgijos oro uosto, jog laiku neišleido lėktuvo pagal grafiką. Turėjo 
apmokėti mūsų išlaidas iki pirmo rytojaus lėktuvo. Mums išrašė 
talonus dviem taksi mašinom ir viešbutį su visu aptarnavimu. Iš 
ryto pailsėję su asistente Milda grįžom į Vilnių. O man dar reikėjo 
pasiekti Panevėžį. Ilgai tos kelionės neužmiršiu.

„Ne, tai ne miestas, o maketas iš degtukų dėžučių“, – 
oriai pareiškė Mantas.

„O mašinos kaip skruzdėliukai. Tik bėga takučiais, tik 
bėga“, – žavėjosi Henrikas.

„Namai kaip sulčių pakeliai“, – taikliai pastebėjo Artūras.

„Upė – ilgas plonas sliekas, o pušynai kaip žolė“, – nenusileido 
pastabumu Viktorija.

„Šviesus, linksmas miestas. O svarbiausia – judantis! Mes sėdim sau, 
valgom ledus, o miestas apie mus sukasi“, – neatsidžiaugė Raimondas.

„Nenoriu namo. Noriu čia, televizijos bokšte, gyventi“, – 
užsisvajojo Simonas.

Nuotraukose autorius pirmas iš dešinės
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Į savivaldybes lėšos pateks tik 
taikant mišrų finansavimo modelį, 
t. y. skiriant dalį lėšų iš Nacionali
nės žmonių su negalia programos ir 
kitą dalį iš savivaldybių biudžetų. 
Taigi iš pirmosios bus skirta tiek, 
kiek suplanuos pačios savivaldy
bės. Šiuo atveju didelę grėsmę kelia 
tai, kad socialinės ir socialinės rea
bilitacijos paslaugos tampa sava
rankiška savivaldos funkcija. Mat 
ne paslaptis, kad nuolatos stingant 
lėšų dažniausiai taupoma kaip tik 
minėtų programų sąskaita. Tačiau 
dar blogesnėje padėtyje atsiduria 
neįgaliųjų nevyriausybinės organi
zacijos ir jų vykdomos programos. 
Juk patirtis rodo, kad paprastai sa
vivaldybės linkusios pirmiausia fi
nansuoti „savas“ įstaigas ir tarny
bas. Todėl paslaugų pirkimui iš ne
vyriausybinių organizacijų įkurtų 
įstaigų skiriama labai nedaug lėšų, 
nors minėtos organizacijos papras
tai daug geriau žino tikrąsias neįga
liųjų reikmes ir turi sukaupusios 
neįkainojamą patirtį.

Sudėtinga padėtis reikalauja 
sutelktumo ir vienybės

Kaip elgtis susiklosčius tokiai su
dėtingai padėčiai? Mano supratimu, 
būtina nedelsiant aktyvinti dialogą 
su kiekvienos savivaldybės politi
kais. Teikti ilgametės patirties padik
tuotus konstruktyvius pasiūlymus 
dėl socialinių paslaugų tinklo plė
tros vietose. Juk daugelis „Vilties“ 
bendrijos asocijuotųjų narių turi su
kaupę pakankamai geros praktikos, 
aukštų kvalifikacinių gebėjimų ir so
cialinės partnerystės patirties. Tin

ma audito išvadų bylojo ne pastarų
jų, bet valstybinių institucijų nenau
dai. Pasirodė, kad kaip tik jos neatli
ko daugiausia joms pavestų darbų. 
Nepaisant to viena griežčiausių au
dito išvadų skelbė, kad minėtos pro
gramos įgyvendinimą reikia per
duoti savivaldybėms. Tai iš tiesų at
rodytų labai logiška ir teisinga. Bet 
su sąlyga, kad savivaldybės tam bū
tų tinkamai pasirengusios, t. y. kad 
vietose būtų skatinamas savivaldy
bių ir neįgaliųjų organizacijų ben
dradarbiavimas, lėšos tolygiau pa
siektų neįgaliuosius, pagerėtų pas
laugų prieinamumas, būtų tinkamai 
atliekamas individualių poreikių 
vertinimas, galiausiai būtų sukaupta 
tiksli statistinė informacija. Bet ne 
viskas taip paprasta, kaip atrodo... 

Sunkios negalios žmonės – 
neapgalvotų permainų aukos

Jeigu Nacionalinės žmonių su 
negalia programos lėšos bus skirsto
mos pagal bendrą neįgaliųjų skaičių 
savivaldybėje, labiausiai nukentės 
sunkiausią negalią turintys žmonės. 
Juk neįgalieji – daugialypė bendruo
menė. Neįgaliųjų poreikiai ir gali
mybės yra labai skirtingi, pagalbos 
ir paslaugų kainos taip pat labai ne
vienodos. Sutrikusio intelekto žmo
gui niekada nepakaks tokios pagal
bos, kokios reikia vidutinę fizinę 
negalią turinčiam asmeniui. Kažin 
ar visos savivaldybės yra parengu
sios neįgaliųjų socialinės integracijos 
programas ir numačiusios bent mi
nimalaus jų finansavimo šaltinius? 
Ar visose savivaldybėse yra įkurtos 
neįgaliųjų reikalų tarybos?

Reforma, neatnešusi lauktų 
rezultatų

Nuolatos reikia nereikia kartoja
mas magiškas žodis „krizė“ tapo 
stebuklinga piktojo burtininko laz
dele, galinčia akimirksniu nutildyti 
nepaklusniuosius, kitaip galvojan
čiuosius ar norinčiuosius nuosekliai 
tęsti pradėtus darbus. Kasdieniniai 
bankrotai, vis didėjanti bedarbių ar
mija ir mažėjančios socialinės garan
tijos ypatingai skaudžiai palietė mū
sų organizaciją bei kiekvieną jos na
rį. Jau pernai mums sunkiai sekėsi 
rasti rėmėjų tradicinei vasaros sto
vyklai ir kitoms labai reikalingoms 
bei prasmingoms veikloms. O šie
met tai, regis, tapo visiškai neįmano
mu dalyku. Tačiau mes dar nenulei
dome rankų ir laikysimės, nes tam 
mus įpareigoja ne tik mūsų organi
zacijos pavadinimas, bet ir mūsų 
vaikų ateitis.

Pirmiausia norėčiau šiek tiek pa
samprotauti apie Nacionalinės žmo
nių su negalia programos įgyvendi
nimo reformos pasekmes. Jeigu pa
menate, jau nuo 2006 metų prasidėjo 
dideli ir ne visada pagrįsti pokyčiai. 
Kiekvienais metais keitėsi šios pro
gramos finansavimo tvarka, atran
kos kriterijai, ataskaitų formos. Ki
taip tariant, aiškumą pakeitė nuola
tinė nežinia. Visuomet reikėdavo 
skubos tvarka atlikti naujus darbus, 
kurie turėjo būti padaryti... vakar! 
Stengėmės kaip įmanydami. 

Po valstybinio programos audito 
buvo nutarta iš esmės keisti progra
mos administravimą. Būtent tą dalį, 
už kurios vykdymą iki tol buvo atsa
kingos nevyriausybinės neįgaliųjų 
organizacijos. Nors didžioji daugu

Sunkmetis suteikia galimybę  
vienytis ir... stiprėti

Vos prasidėję 2009 metai atnešė daug naujų iššūkių pasauliui, 
Europai, Lietuvai ir kiekvienam mūsų. Nesibaigiančios reformos, 
krečiančios mūsų šalį, skatina jos žmones dar labiau nepasitikėti 
rytdiena. Suplanuoti darbai pakibo ant plauko. Bet tai vis dėlto 
nereiškia, kad jie nebus atlikti.
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Darbo patirtis • 5

kamai naudojant minėtus dalykus, 
galima tikėtis sėkmingo darbo su 
vietos politikais jau artimiausioje 
ateityje. Juk pradėtų darbų tęstinu
mas – itin svarbus tolimesnės veiklos 
laidas.

Nevalia apleisti ir „Vilties“ ben
drijos teikiamų projektų tarptauti
niams fondams, ieškoti lėšų per įvai
rias partnerystės programas. Tai bū
tina daryti todėl, kad šiemet mums 
skirtas biudžetas iš Nacionalinės 
žmonių su negalia integracijos pro
gramos jau sumažėjo dvylika pro
centų ir planuojama jį mažinti dar 
sykį. Minėtos nemalonios permainos 
skatina mus nuodugniai apgalvoti, 
kaip pertvarkyti vykdomas progra
mas ir perskirstyti turimus išteklius. 
Skaudama širdimi jau sumažinome 
lėšas leidybai, kvalifikacijos kėlimui, 
mokymams. Nerengsime konferen
cijų, pasitenkinsime tik viena vasa
ros stovykla, mažinsime tarptautinio 
bendradarbiavimo programas. Ta
čiau vis tiek sunku nuspėti, kas mū
sų laukia kitais metais.

Kad ir kaip būtų, noriu visus nu
raminti – mes tikrai nenuleisime 
rankų. Niekas mums neuždraus kal
bėti apie esamas negeroves, reikšti 
savo nuomonę, siūlyti, kaip išeiti iš 
sunkios padėties. Esu šventai įsiti
kinusi, kad šis sunkmetis mus visus 
tik dar labiau suvienys ir sustiprins. 
Įveikę jį tapsime dar patikimesni ir 
vieningesni. Juk mūsų darbo reikia 
mūsų vaikams, tėvams, mokiniams, 
paslaugų vartotojams ir visiems ge
ros valios žmonėms. 

Tikiu mumis visais, tikiu mūsų 
darbais ir tuo, kad mūsų svajonės ir 
viltys anksčiau ar vėliau vis tiek išsi
pildys, kad mūsų vaikai jau niekad 
nesugrįš į tokią padėtį, kurioje buvo 
atsidūrę sovietmečio glūdumoje.

Dana Migaliova
„Vilties“ bendrijos pirmininkė

„Vilties“ bendriją remia:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir  
darbo ministerijos

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

Inclusion Europe
Open SOCIETY Institute  Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE

Amerikos lietuvių paramos-labdaros fondas „Lithuanian Mercyry Lift“
Bendras Amerikos lietuvių šalpos fondas  
Našlaičių globos komitetas „Saulutė“ prie  
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) Čikagoje

Vilniaus miesto savivaldybė 
Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras „Viltis“
VUVL filialo Vaiko raidos centras
Vilniaus „GEROJO GANYTOJO“ baptistų bažnyčia

AB „Swedbank“  
Vilniaus Rotary klubas
Deutsche Band AG

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui)

AB „Lietuvos dujos“
UAB „Senukų prekybos centras“
UAB „Darbas“
UAB „Lytagra“
UAB „Mitnija“
Interjero centras vaikams VICTORIANA  
UAB Maxfarma 
Labdaros ir paramos fondas „Vilties spindulys“
UAB ALIO Vilniaus filialas
UAB „Mylidos“ Reklama

Elzė Matulionytė
Eglė Šumskienė
Ana Turskienė
Vytautas Vainutis
Dailininkė Dovilė Lapytė
Architektas Tomas Lapė

Geros valios žmonės ir savanoriai



Stalas – namų altorius
Iš senelių ir tėvų pasakojimų žinome, kad 
seniau tradicinėse šeimose stalas buvo 
šeimyninio gyvenimo centras. Sakrali dvasinio 
šeimos bendravimo vieta: namų altorius, 
„Dievo delnas, ištiestas žmonėms“. 

Prie stalo susiburdavo visi šeimos nariai. Kartu val
gydami aptardavo visus šeimos reikalus, dalydavosi 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Vaikai ir anūkai čia sėmėsi 
gyvenimo išminties. Kadangi šeima prie stalo sėsdavo 
tris kartus per dieną, tai tapdavo savotišku ritualu. 
Kartodami tuos pačius dalykus, vaikai nesąmoningai 
perimdavo suvokimą apie vaidmeninį šeimos gyveni
mą. Tai tapdavo visų santykių šeimoje ir už jos ribų pa
grindu. Iš tradicijos žinome, kad šeimos narių elgesys 
prie stalo buvo griežtai reglamentuotas. Kokia tvarka 
šeimos nariai susėsdavo prie jo, kam pirmiausia pa
duodavo maistą, kaip elgdavosi... Visa tai rodė simbo
linę kiekvieno asmens padėtį ir reikšmingumą šeimoje. 
Paklusdami nusistovėjusiai sanklodai ir žinodami aiš
kiai apibrėžtą savo vietą, vaikai mokėsi prisidėti prie 
šeimos gyvenimo.

Šiuo metu visa tai yra labai pasikeitę. Daugelis da
lykų prarado savo dvasinę prasmę. Namuose jau nebė
ra vietos „šventiems daiktams“, pvz., šventiems pa
veikslams. Daugelis žmonių jau nebeturi šeimyninių 
relikvijų. Visa tai pakeičia brangūs daiktai, puošiantys 
interjerą, asmeniniai suvenyrai. Šeimos santykių de
mokratizavimas privedė prie to, kad mama ir tėtis pra
rado savo pirmapradį autoritetą. Vaikai tėvus vadina 
vardais, tam tikra prasme priskirdami juos visiems ki
tiems gyvenime sutinkamiems žmonėms. Dabartinės 
šeimos gyvenimas vis labiau netenka bendro gyveni
mo ritualų, kurie buvo ir yra svarbūs struktūruojant 
bendrą šeimos gyvenimą. Pvz., užuot bendrai pusry
čiavę, pietavę ir vakarieniavę, visi šeimos nariai valgo 
atskirai, kada kam patogiau ar norisi. Visa tai veda prie 
daugelio šeimyninio gyvenimo situacijų nuvertinimo 
ir supaprastinimo. Todėl dėl savo vaikų ateities turėtu
me sugrąžinti stalui jo garbingą vietą  namuose.

Labai svarbiu dalyku vaikams augant turėtų tapti 
bendras visų šeimos narių valgymas. Pagal galimybes 
bendri pusryčiai, pietūs ar vakarienė, pradedant stalo 
padengimu, yra puiki galimybė vaikui prisidėti prie 
bendro šeimos gyvenimo. Juk kiekvienas vaikas pagal 
savo išgales gali suskaičiuoti šeimos narius, išdėlioti 
lėkštes, įrankius.

Padengto stalo erdvė iš tiesų yra laukas, kuriame 
atsiskleidžia tarpasmeniniai šeimos narių santykiai. 
Lėkštės ir įrankiai nurodo kiekvieno valgytojo vietą ir 
asmeninę erdvę. Būtent prie stalo daugelis vaikų pirmą 
kartą susiduria su problemomis, kurių sprendimas tu
rės įtakos tolimesniam jų gyvenimui. Čia vaikas moko
si suprasti tokias kertines sąvokas kaip „mano ir tavo“, 

„bendra ir asmeniška“. Pastebėti esančius ir nesančius 
prie stalo šeimos narius. Atranda savo vietą grupėje, 
mokosi suprasti, kas yra svarbu tam tikroje situacijoje, 
kas ką gali daryti ir kam ko daryti nevalia. Čia susidu
riama su lygiateisiškumo ir pavaldumo problema, tei
singa dalyba, iškyla savo norų bei galimybių konflik
tas. Pvz.: ar siekti norimo patiekalo pačiam, ar bendra
darbiauti ir prašyti jį paduoti. 

Auklėjimo prasme viskas, kas vyksta prie stalo, yra 
labai svarbu. Kaip stalas padengtas, kaip paduodamas 
maistas, kaip elgiasi užstalės nariai. Visi šie dalykai, 
nuolat kartojami ir tinkamai pristatyti, laikui bėgant 
tampa vaiko savastimi. Juk alkį numalšinti galima ir 
garsiai srebiant sriubą iš lėkštės, ir graibant tiesiai iš 
puodo. Bet valgyti prie stalo kartu su kitais šeimos na
riais – visiškai kas kita. 

Yra tėvų, kurie maistą supranta kaip materialų da
lyką, skirtą gyvybei palaikyti, ir nekreipia dėmesio į 
bendravimą prie stalo. Kiti tėvai mano turintys išmo
kyti vaiką kultūringo elgesio prie stalo, naudotis įran
kiais, žinoti pagrindines mandagumo frazes. Yra ir to
kių tėvų, kurie supranta, kad bendras visų šeimos na
rių valgymas – viena svarbiausių šeimyninių situacijų, 
padedančių vaikui suvokti save kaip vieną šeimos na
rių, išmokti sąveikauti su kitais.

Žvelgiant iš psichologinio taško, visi minėti dalykai 
yra labai skirtingi. Kiekvienas jų formuoja tam tikrą 
tarpasmeninių santykių tipą, atskleidžia vidinį asmens 
nusiteikimą, santykį su savim ir kitais žmonėmis. Šitai 
galima pastebėti ir daugelyje kitų užstalės situacijų. 
Pvz.: vienas vaikas nemėgsta sriuboje plaukiojančios 
morkos, tai gaudo ją ir deda ant savo lėkštės kraštelio. 
Kitas viską, kas jam nepatinka, perdeda į mamos lėkš
tę. O ši suvalgo, kad maistas „nedingtų“. Taip mama 
nesąmoningai stiprina vaiko įsitikinimą, kad jeigu jam 
kažkas ne prie širdies, tai galima permesti į kito žmo
gaus erdvę, perkeliant asmeninę atsakomybę už savo 
nepatogumus kitam.

Kiekvienoje šeimoje esama savos tvarkos. Ji padeda 
vaikui išmokti organizuoti savo veiklą ir laiką, sudaro 
sąlygas vidinio vaiko pasaulio vystimuisi. Darnioje šei
moje vaikas tai gauna per struktūruotą dienotvarkę, 
gerus santykius tarp namiškių, aiškius reikalavimus ir 
namų gyvenimo ritualus. Ši „namų tvarka“, kaip pa
saulio organizavimo principų visuma namuose, turi 
labai didelės įtakos vaiko psichikai. Vaikui augant gim
tųjų namų tradicijos turės didžiulės reikšmės tolimes
niam jo gyvenimui. Būtent prisiminimai apie gimtuo
sius namus teiks paramą sunkiomis gyvenimo akimir
komis, bus pasitikėjimo savimi ir kitais šaltinis.

Angelė Paulėkaitė
Dienos centro „Šviesa“  

vedančioji socialinė darbuotoja 
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Būkime kartu

Jie sėdi ratu. Šiltai žvelgia vienas 
kitam į akis. Jausdami vienas kito 
rankas, neskubėdami taria (arba tik 
klauso): „Gerasis Dieve, dėkojame, 
kad šiandien esame visi kartu…“

Taip kas rytą prasideda ir baigia
si dorinio ugdymo pamoka Anglijos 
St. Rose mokyklos mokiniams bei 
mokytojams. Šioje mokykloje, kurio
je ugdomi žymią kompleksinę nega
lią turintys vaikai, lankėmės praėju
sių metų rugsėjo pabaigoje pagal 
Comenius projektą „Visi kartu pir
myn“. Šešias dienas trūkusio susiti
kimo metu bendravome ne tik su 
St. Rose mokyklos mokiniais ir peda
gogais, bet ir minėto projekto partne
riais iš Švedijos, Vokietijos bei Angli
jos. Visi drauge džiaugėmės neįga
liųjų projektinių veiklų pasiekimais.

St. Rose mokyklai daugiau nei 
100 metų. Ją įsteigė vienuolės, globo
jančios neįgalius vaikus. Prie šios 
mokyklos vienuolės gyvena ir dabar. 
Jos kasdien dalyvauja šių ypatingų 
mokinių ugdyme, nuoširdžiai rūpi
nasi visais mokyklos ugdytiniais ir 
pedagogais, tarsi vis primindamos: 
„Ačiū, Dieve, kad esame kartu…“

St. Rose mokykloje veikia 10 kla
sių, kuriose ugdoma 50 mokinių. 
Klasės pavadintos šventųjų vardais: 
šv. Jono, šv. Katerinos, šv. Dominy
ko, šv. Juozo ir kt. Mokiniai ir jų ug
dytojai tvirtai tiki, kad šie šventieji 
kasdien globoja kiekvieną vaiką bei 
visą mokyklą… Ir išties šios moky

klos gyvenimas turi ypatingą emoci
nį–dvasinį mikroklimatą. Čia moki
niai jaučiasi šeimininkais, pasitiki 
savimi, nuolat šypsosi, linksmai mo
juoja rankomis, noriai bendrauja, di
džiuojasi savo pasiekimais. Apie tai 
byloja ir „Geriausio savaitės moki
nio“ stendas, kuriame galima išvysti 
ypač pasižymėjusio ugdytinio nuo
trauką bei trumpą jo pasiekimų api
būdinimą.

Mokyklos klasėse ir koridorių sten
duose labai daug nuotraukų, atspin
dinčių mokinių veiklą mokykloje, per 
šventes, vykdant įvairius projektus. 
Nuotraukose atsispindinti informaci
ja geriausiai atitinka šių mokinių su
vokimo lygį.

Ilgesniam laikui sustojome prie 
stendo, skirto mokinių, išėjusių Ana
pilin, nuotraukoms. Į mus žvelgė daug 
paties įvairiausio amžiaus veidų: mąs
lių, rimtų, besišypsančių… „Nepamir
šome ir nepamiršime nė vieno, – ro
miai patikino mus lydinti pedagogė. – 
Jie visada bus su mumis…“

Prie pietų stalo ir vėl trumpa, bet 
nuoširdi padėkos malda. Už visa tai, 
kas ant jo padėta, už tai, kad maistą 
pietums su vienuolių pagalba gami
no patys mokiniai. Ir būtinai pakar
tojama sakralinė frazė: „Dėkojame, 
Dieve, kad šiandien esame kartu…“

Kitos dienos dorinio ugdymo pa
mokoje turėjome užduotį – pamoky
ti St. Rose mokyklos vaikus savo lie
tuviškos maldos ar padėkos Dievui. 

Neįgaliųjų vaikų ir paauglių  
St. Rose mokykla–pensionatasStalas – namų altorius
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„Dievas stato namus nuostabius, / 
stato ne iš akmenų, / stato iš gerų 
žmonių…“ Mokiniai ir pedagogai 
labai stengėsi kuo tiksliau pakartoti 
mūsų rodomus judesius, o kas galė
jo, ir ištarti lietuvišką žodį ar bent 
garsą…

Buvo gera. „Ačiū, Dieve, kad ga
lėjome būti kartu… Ačiū už visas die
nas, praleistas St. Rose mokykloje!“

Prieš keletą metų mūsų mokyk
los dorinio ugdymo pamokos taip 
pat prasidėdavo malda. O ir nusi
šypsodavome vieni kitiems dažniau 
nei šiandien… Savęs klausiu – ko
dėl? Gal bijome tapti per daug „ka
talikiški“? O gal pernelyg sureikšmi
nome „teminį ugdymą“ ir pamiršo
me, kad bene svarbiausia viso ugdy
mo ašis – mūsų visų dvasingumas, 
tikėjimas Dievu ir šalia esančiu vai
ku, kolega. Tai padėka už viską, ką 
turime, prie ko kasdien prisiliečia
me. Už tai, kad šiandien galime būti 
kartu. Ir ne tik prieš šv. Kalėdas… 
Juk šiltas žvilgsnis, geras, jautrus žo
dis, šalia esančiojo nuoširdi šypsena, 
Dievo ir artimojo pagalba mums 
kaip oras reikalingi kasdien. Turime 
visi kartu tai puoselėti, „auginti“, 
saugoti. Ir nepamiršti maldos – pa
dėkos Aukščiausiajam. Ne vien min
tyse, bet ir garsiai tariant svarbiau
sius žodžius KARTU SU VAIKAIS.

Kas gi tas dorinis ugdymas? Pa
sak žymių edukologų, dorovės api
brėžtis – plati ir įvairialypė sąvoka. 
Žmogus nuo mažens turi būti moko
mas dorovinių papročių (jausmų, 
emocijų išraiškos), kurie po truputį 
virsta įgūdžiais ir įpročiais, o šie pa
laipsniui – elgesio normomis.

Maloniai nustebome, kad mūsų 
lietuviškoje mokykloje dorinio ug
dymo pamokos („Ryto ratas“) vyks
ta panašiai kaip ir St. Rose mokyklo
je: beveik tokia pat pamokos struk
tūra (pasisveikinimas, aidu kartoja
mi prasmingi žodžiai, veikla, atitin
kanti ugdytinių suvokimo lygį bei 
gebėjimus, dainelė ir atsisveikini
mas). Pamokose siekiama įvairiapu
sio bendravimo, pažinimo, orienta
cijos, motorikos, socialinio kontakto 
gerinimo tikslų, skatinamas ugdyti
nių regimasis ir girdimasis suvoki
mas. Mokinys, pedagogų padeda
mas, kasdien mokosi parodyti savo 
norus, poreikius, gebėjimus, išreikšti 
save per dailę, muziką, judesius, 
emocijas. O svarbiausia – mokytis 
būti ir veikti kartu.

Dorinio ugdymo, o ir kitose pa
mokose, mūsų ypatingiems moks
leiviams labai svarbūs jausmai bei 
teigiamos emocijos. Juk būtent tai at
skleidžia mūsų dvasios turinį. Todėl 
vaikai (ir pedagogai !) turi mokytis 
kasdien išgyventi grožio, gerumo, 
jautrumo, užuojautos, padėkos Die
vui ir vienas kitam jausmus. Juk do
rinis ugdymas trunka visą dieną, vi
są gyvenimą.

Taigi, būkime visada kartu. Paž
velkime vienas kitam į akis. Susiras
kime vienas kito rankas, pajuskime 
jų šilumą, gerumą, gebėjimą padėti. 
Ir niekada nepamirškime prasmin
gai ištarti: „Ačiū, Dieve, kad šian
dien esame kartu...“

Sonata Sinkevičienė
Lavinamosios klasės mokytoja

Ramybė, suteikiama kaip 
palaiminimas

Mes keliavome į Angliją keturie
se. Dvi vaikų ugdymo centro „Viltis“ 
mokytojos ir moksleivis Aleksandras 
su mama. Aleksandrui keturiolika 
metų. Jam ši kelionė buvo ypatinga. 
Pirmą kartą berniukas skrido lėktu
vu. Pirmą kartą jam teko pamatyti 
kitą šalį, žmones, kalbančius nesu
prantama kalba, ir įstaigą, kurią lan
ko vaikai, tokie panašūs į jo draugus 
bei bendraklasius iš Vilniaus ugdy
mo centro. 

Ar kada pastebėjote, kad kiekvie
nas miestas turi vis kitokį kvapą? 
Londonas – ne išimtis. Išėjus iš oro 
uosto terminalo, pakvipo saulės 
įkaitintu asfaltu, žole ir degalais. 
Mus kaipmat pasitiko St. Rose mo
kyklos kolegos. O netrukus moky
klinis autobusiukas dardėjo per 
miestą. Viešbutį pasiekėme jau sute
mus. Kitą dieną, sekmadienį, turėjo
me pietauti kartu su atvykusiais 
projekto partneriais ir šeimininkais, 
vėliau aplankyti gretimo miestelio 
katedrą ir senamiestį. 

Sėdėjome prie bendro stalo ir kal
bėjomės. Šeimininkams atstovavo 
keli žmonės: mokyklos direktorė, 
pavaduotoja ugdymui su vyru ir dar 
dvi pagyvenusios moterys. Man te
ko versti, tad nelabai galėjau pati 
bendrauti, bet kažkas priešais vis 
patraukdavo mano dėmesį. Nedide
lio ūgio moters akys spindėjo šilu
ma. Jos šypsojosi. Į tokį žvilgsnį neį
manoma neatsiliepti. Dingo jaudu
lys, paliko smagu ir gera. Vėliau su
žinojau, kad tai buvo vienuolė Julija. 
Jos akyse spindėjo pats tikėjimas. 

Nedidelis miestelis. Ant kalno 
dunkso senovinė bažnyčia. Prie pat 
jos – neįgaliųjų vaikų ir paauglių 
St. Rose mokykla–pensionatas. Du 
susiglaudę pastatai ir ilga bendra 
istorija. 

Prisiminiau savo mokyklos vai
kus. Kartą per savaitę pas juos atei
na būrys klerikų, rengia pirmajai 
komunijai, skaito Šventąjį Raštą. 
Vaikai laukia šių susitikimų ir nuo
širdžiai dalyvauja juose. Keletą kar
tų per metus ugdymo centre yra au
kojamos mišios. Prie bendro stalo su 
liepsnojančiomis žvakėmis švenčia
mos Kūčios, kupinos ramybės ir vi
dinio džiaugsmo. Kartu su vaikais 
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laužome duoną ir ankstyvą Kalėdų 
rytą... Nemažai vaikų, turinčių cere
brinį paralyžių, šeštadieniais lanko
si palaimintojo Jurgio Matulaičio 
parapijos jaunimo rengiamuose su
sitikimuose. 

Tai yra puiku, bet gal atėjo laikas 
prisipažinti sau, kad to, ką darome 
šioje srityje, nepakanka? Galbūt su
lauksime meto, kai ir mes galėsime 
pradėti kiekvieną dieną malda, kai 
švęsdami Nepriklausomybės dieną 
kartu melsimės už Lietuvą? Ir gal 
pamažu pastebėsime savyje daugiau 
švelnumo, užuojautos, supratimo 
šalia esančiam ir turėsime drąsos 
imtis naujos veikos bei prisiimti at
sakomybę? 

„Švietimo pasaulis ir apskritai vi
suomenė kenčia dėl širdies nepakan
kamumo, dėl beširdiškumo, – rašo 
savo knygoje žymus Rusijos moky
tojas Šalva Omonašvilis. – Dorovės 
šventyklą mes statėme ne ant širdies 
tvirtybės, bet ant sąmonės smėlio.“

Vaiko, kiekvieno vaiko, auklėji
mas prasideda šeimoje ir tęsiasi mo
kykloje. Visuomet galvojau, kad es
minė mokyklos užduotis – tvirto 
dvasinio pagrindo formavimas. Ge
rumo, širdingumo skleidimas... Mo
kymas ir mokymasis yra svarbus, 
bet, manau, vis dėlto antraeilis daly
kas. Mokykla, turinti tradicijas, gy
vybę ir viziją, pajėgi teikti švietimo 
paslaugas. Mokykla, neturinti vidi
nio pagrindo, dažnai jausis bejėgė 
spręsti ugdytinių emocines ir elgesio 
problemas. 

Tam, kad padėtų vaikui, turin
čiam emocinių, elgesio sutrikimų, 
pedagogai ieško atramos, tvirtovės 
moksleivio viduje. Jei vidinė tvirto
vė – gera širdis – nebuvo puoselėja
ma, stiprinama ir palaikoma, mūsų 
laukia itin sunkus bei ne visada sėk
mingas darbas. Žinau tik vieną ke
lią mokyklos bendruomenei tapti 
GERUMO ir ŠVIETIMO skleidėja. 
Tai tikėjimo kelias. 

Manau, neįgalių vaikų ir paauglių 
noras bendrauti su Dievu yra negin
čytinas. Apie amžinybę ir dvasinius 
dalykus susimąstome trumpam stab
telėję tarp darbų, skubėjimo. Dar su
sirgę, kai dienų dienas spoksome į 
pažįstamą vaizdą už miegamojo lan
go... Vaikas, kurio judėjimas ar inte
lektas ribotas, pusę savo gyvenimo 
laiko yra priverstas laukti. Šis lauki
mas – jo gyvenimo dalis, kuri gali bū
ti įprasminta ir apšviesta...

Šią temą galima vystyti. Priimti 
dalykus, su kuriais sunku susitaiky
ti, mums padeda vėlgi TIKĖJIMAS. 
Priimti gyvenimą tokį, koks jis yra su 
jo džiaugsmu ir sunkumais, skaus
mu ir viltimi...

Kiek kartų gyvenime kiekvienas 
mūsų pasijuto esąs bejėgis. Bejėgis 
dvasine prasme... Mūsų kūnas išlie
ka paklusnus. Galime nueiti į šešėlį, 
pasislėpti, apgalvoti, galime apsi
verkti vienumoje. Galime pavyti 
draugą, kurį įžeidėme, ir atsiprašy
ti... Vaikas ar paauglys, turintis ce
rebrinį paralyžių, negali padaryti 
nė tiek. Jo kūnas yra suglebęs arba 

įsitempęs. Labai dažnai jis pats ne
gali pajudėti iš vietos. Apimtas ne
vilties jis išgyvena šią būseną ypač 
skausmingai. 

Mes, suaugusieji, esantys šalia, ne
turime atimti iš jo galimybės TIKĖTI. 
Mokytojas turi padėti neįgaliam vai-
kui stiprėti dvasioje ir užmegzti as-
meninius santykius su Dievu. Tuo
met, kai mes nežinosime atsakymo, 
vaikas kreipsis į Tą, kuris tikrai ŽINO, 
kuris tikrai ras jam laiko DABAR ir 
būdą paaiškinti.

Tai nereiškia, kad mokytojai turė
tų purtytis atsakomybės ir tik nu
kreipti vaiką. Ir vaikas, ir suaugusy
sis nuolat keliauja į šviesą. Yra sako
ma, kad geras tas mokytojas, kuris 
ateityje vaikui taps nereikalingas. 
Laikui bėgant mokinys pranoksta sa
vo mokytoją ir išeina į pasaulį, kuria
me jis jau yra Didžiausio Mokytojo 
rankose. Taip dažnai ir įvyksta, ta
čiau ne specialiosios pedagogikos 
srityje. Mokytojas neįgaliam vaikui 
tarsi švarus permatomas stiklas tarp 
jo paties ir Dievo... Kartais – visam 
laikui. Nuo stiklo skaidrumo priklau
so šviesos ir šilumos, kuri pasieks 
vaiką, intensyvumas bei dažnis... 

Paskutinę kelionės dieną paklau
siau Aleksandro, ar jam patiko vieš
nagė. Jis trumpam susimąstė ir išta
rė: „Čia buvo labai ramu...“

Pabandžiau prisiminti, kas buvo 
vakar. Diskoteka, boulingas, kelionė 
laiveliu, kurios metu netilo pokal
biai, juokas, muzika... Ir tuo pat me
tu keistas jausmas, kad mums vi
siems čia buvo ramu. Berniukas tu
rėjo omenyje vidinę ramybę, kurią 
pasiekia ne pats žmogus, bet kuri 
jam suteikiama kaip palaiminimas...

Leticija Cvetkova
Dailės mokytoja
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Šiandien beveik niekas neabejoja, 
kad hipoterapija – gydymas žirgo ju
desiu – teigiamai veikia ir neįgalaus, 
ir sveiko žmogaus kūną. Tačiau ši 
daugelyje pasaulio šalių pripažinta 
gydomosios reabilitacijos forma Lie
tuvoje iki šiol dar nėra įteisinta.

Žingsniuojančio žirgo judesiai 
persiduoda raiteliui. Tokia mankšta, 
anot specialistų, naudinga po sun
kios ligos, kai sunku vaikščioti. Pui
kiai ji tinka ir kenčiantiems nuo cere
brinio paralyžiaus, turintiems regėji
mo negalią, psichologinių ir sociali
nių elgesio sutrikimų. Be to, hipote
rapija gerina virškinimą, kraujotaką, 
stiprina skeleto raumenis, nervų sis
temą, skatina natūralų bendravimą. 
Sakoma, kad hipoterapija puikiai 
tinka ir sveikiems žmonėms. Juk tai 
puiki atsvara po įtempto, nervingo ir 
nejudraus sėdimo darbo.

Apie gydymą jodinėjimu ant žir
go buvo žinoma jau Hipokrato lai
kais. Jis teigė, kad sužeistieji ir ligo
niai tokiu atveju greičiau pasveiksta, 

o melancholikai lengviau atsikrato 
niūrių minčių. Gydomoji jojimo te
rapija labai reikalinga vaikams su 
autizmo ir Dauno sindromais. O 
akliesiems ir kurtiesiems ji gerina 
koordinaciją. Ant žirgo neįgalus vai
kas tarsi atgyja, o kas vyksta vaiko 
autisto pasąmonėje, tiksliai net sun
ku nusakyti. Tačiau tyrimai rodo, 
kad tokio vaiko ir žirgo ryšys yra la
bai stiprus. Kai vaikas nukeliamas 
nuo žirgo nugaros, šio nugaros plau
kai pasišiaušia, o vėl pasodinus, – 
prigula. 

Gydomosios jojimo terapijos sti
mulas – matomas rezultatas. Jis su
teikia neįgaliam vaikui naujo gyve
nimo pažinimo. Profesorius Vytau
tas Gudonis įsitikinęs, kad vien bu
vimas gamtoje ir arti jos teigiamai 
veikia mūsų savijautą. „Paprastai 
neįgalieji į mus žvelgia iš apačios, ta
čiau kai atsisėda ant žirgo, gali pa
žvelgti į aplinkinius iš viršaus. Tai 
labai svarbus psichologinis momen
tas“, – aiškina šis psichologas.

Užsienio valstybėse jojimo tera
pija neįgaliems vaikams pradėta tai
kyti jau prieš 3040 metų. Šiuo metu 
JAVveikia daugiau kaip 1000 hipote
rapijos centrų, Anglijoje – 700, Len
kijoje – maždaug 60. Rusijoje hipote
rapija pradėta taikyti nuo 1991 metų, 
kai Maskvoje pradėjo veikti ekologi
jos centras „Gyvasis ryšys“, kuriame 
reabilituojami vaikai su ribotomis fi
zinėmis galimybėmis. Kiek vėliau 
panašūs centrai pradėjo veikti ir ki
tuose Rusijos miestuose. 

O Lietuvoje hipoterapija dar visai 
naujas dalykas. Turime teorinių ži
nių ir didelio noro padėti savo klasės 
neįgaliems mokiniams, pasitelkusios 
šį metodą. Todėl pasitarę su klasės 
mokinių tėvais, nusprendėme kartą 
per mėnesį rengti išvykas į Vilniaus 
Riešės žirgyną. Kad mokiniai arti
miau susipažintų, paliestų, o gal net 
ir pajodinėtų ant žirgų. Tėvai mielai 
palaikė šį sumanymą. 

Jau pirmoji išvyka pasirodė sė
kminga. Vyko 4 mokiniai su tėveliais 
ir mokytojais. Vaikai iš arti pamatė 
žirgus, ilgai juos stebėjo, reiškė įvai
rias emocijas: baimę, džiaugsmą, 
pyktį. Prisiartinti ir paglostyti žirgą 
sugebėjo tik po 30 minučių stebėji
mo, kaip jį glosto tėvai, mokytojai, 
žirgyno darbuotoja... 

Tokia buvo pirmoji mūsų moki
nių pažintis su žirgais. Tikimės, kad 
kitose išvykose jie išdrįs ne tik pa
liesti ar paglostyti žirgą, bet ir ant jo 
užsėsti ar net pajodinėti. Linkime ir 
jums išbandyti hipoterapijos malo
numus. 

Birutė Mirinavičienė ir  
Rasa Ulevičiūtė

Vilniaus vaikų ugdymo centro 
„Viltis“ mokytojos 

Žirgų terapija  
neįgaliems vaikams
Šiais mokslo metais Vilniaus vaikų ugdymo centro  
„Viltis“ IV lavinamosios „Varpelių“ klasės mokiniai, 
mokytojai ir tėvai pradėjo vykdyti klasės projektą „Žirgų 
terapija neįgaliems vaikams“. Šioje klasėje mokosi 6 cerebrinį 
paralyžių ir autizmo sutrikimą turintys mokiniai.
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Meilė artimui 
daro stebuklus

Telšių rajono vaikų su negale cen
tras šių metų vasario 5 dieną pami
nėjo 15os metų sukaktį. Į šventę su
sirinko gausus būrys svečių: Telšių 
apskrities ir savivaldybės atstovų, 
respublikinės „Vilties“ narių, Jurbar
ko ir Mažeikių ugdymo įstaigų va
dovų ir auklėtinių, Telšių vaikų dar
želių ir mokyklų vadovų, centro 
darbuotojų, lankytojų bei tėvelių. 
Vos tilpo visi į Telšių Žemaitės dra
mos teatro salę.

Daug gražių sveikinimų ir linkė
jimų buvo išsakyta šventėje. Centro 
direktorė Stasė Giedrienė dėkojo su
sirinkusiesiems už tai, kad padėjo 
įgyvendinti svajonę, gimusią prieš 
15 metų, kuri šiandien leidžia būti 
kartu ir bendromis jėgomis nuošir
džiai bei pasiaukojančiai rengti neį
galiuosius realiam gyvenimui. 

Pradžių pradžią padarė tėvų su
burta „Vilties“ bendrija, kuri ir šian
dien kovoja už neįgaliųjų ateitį. Di
džiulę finansinę pagalbą užtikrina 
paslaugų neįgaliesiems bendruome
nėje projektai, suteikiantys galimybę 
siūlyti neįgaliesiems kokybiškesnes 
ugdymo, gydymo, transporto, socia
lines ir kitas paslaugas. „Telšių vil
ties“ remiamas centras sėkmingai tai 
daro. Jį lanko neįgalieji nuo 2 iki 26 
metų. 

Išlieka didžiulė problema – neaiš
ki vyresnio amžiaus neįgaliųjų ateitis. 
Bet tikimės, kad „Vilties“ bendrijos 
pasiūlymai politikams, tobulinama 
įstatyminė bazė ir narystė Europos 
Sąjungoje padės įveikti sunkumus. 

„Niekada nepraraskime vilties, vi
sada padėkime vieni kitiems ir my
lėkime vieni kitus, nes meilė nieko 
nekainuoja ir daro stebuklus. Mylė
kime tuos, kurie šalia“, – sakė S. Gied
rienė. Jai buvo įteiktas Švietimo ir 
mokslo ministro padėkos raštas. 
Šventės svečiams koncertavo centro 
ikimokyklinukai, folklorinis ansam
blis „Viltis“, mokytojų ansamblis ir 
Telšių muzikos mokyklos mokiniai.

Telšių rajono  
vaikų su negale centro informacija
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Konferencijoje – aktualiausios 
specialiojo ugdymo sritys 

Specialiųjų poreikių mokinių ug
dymo ir lavinimo klausimai – viena 
aktualiausių švietimo sistemos sri
čių. Svarbu aptarti kylančias proble
mas ir galimus jų sprendimus, pasi
dalyti patirtimi ir visiems kartu pasi
džiaugti bent minimaliais pasieki
mais. Juk mes, mokytojai, turime 
formuoti ir tobulinti tas specialiųjų 

poreikių mokinių kompetencijas, 
kurios padėtų jiems prisitaikyti prie 
nuolat kintančių socialinių, o ypač 
ekonominių, sąlygų ir gebėti sava
rankiškai gyventi ateityje. Gal todėl 
ir Šiaulių J. Laužiko specialiojoje mo
kykloje surengta respublikinė moks
linė–metodinė konferencija dalyvių 
gausa pranoko visus lūkesčius. 

Labai džiugu, kad į konferenciją 
atvyko daugiau nei 120 specialiųjų 
pedagogų iš visos Lietuvos. Sulau

Svarstyti aktualiausi specialiųjų poreikių 
mokinių ugdymo klausimai
Praėjusių metų gruodžio 11 d. Šiaulių J. Laužiko specialiojoje 
mokykloje buvo surengta respublikinė mokslinė–metodinė 
konferencija ,,Metapažinimas ir bendros sociokultūrinės 
kompetencijos plėtotės galimybės sutrikusio intelekto mokinių 
ugdymo kontekste“. Apie šį įsidėmėtiną metodinį renginį, 
apvainikavusį ištisą virtinę darbų, priemonių ir renginių, skirtų 
mokyklos 35-ečiui paminėti, verta papasakoti plačiau.

Už tai, kas jungia mus,
Dėkoju šiandien tau,
Likime neramus.
Nepagailėjai tu
Nei džiaugsmo, nei kančios,
Pabūkim dar kartu
Prie tirpstančios delčios.
A. Kazlauskienė 

Šių metų sausio 16 dieną pami
nėti gražios „Vilties“ bendrijos Aly
taus rajono padalinio sukakties į 
Daugų meno mokyklos aktų salę 
sugužėjo gražus būrys daugiškių ir 
svečių. Renginio pradžioje nuskam
bėjo daina „Einam visi“, kuri buvo 
parašyta stovykloje „Pasaka“ 2008 
metų vasarą. Muziką šiai dainai su
kūrė Amerikos lietuvis Vitas Unde
ris, o žodžius – Alytaus rajono pa
dalinio tarybos pirmininkė Danutė 
Laukaitienė. 

Sukaktuvininkus sveikino dau
gybė svečių: Alytaus rajono viceme
ras G. Krasauskas, Simno specialio
sios mokyklos direktorė E. Dainaus
kienė, Lietuvos sutrikusio intelekto 

žmonių bendrijos „Viltis“ teisininkė 
S. Pačinaitė, bendrijos tarybos narė 
L. Sereikienė, Daugų miestelio se
niūnas V. Raudonis, Daugų Vlado 
Mirono vidurinės mokyklos direkto
rius A. Jakimavičius, šeimos gydyto
ja R. Gaisrienė ir kt. Visi jie linkėjo 
stiprybės, sveikatos, ištvermės. Prie 
šiltų svečių sveikinimų dainomis ir 
vaidyba prisidėjo Simno specialio
sios mokyklos auklėtiniai, Daugų 
kultūros centro merginų pop grupė 
ir Danutė bei Henrikas Janukaičiai 
su dukra bei anūke iš Alovės.

Didžiuodamiesi nuveiktais dar
bais ir įgyta patirtimi, Alytaus rajono 
padalinio nariai ir šiandien nenulei
džia rankų, drąsiai žvelgia į priekį ir 
kuria ateities planus. Tarybos pirmi
ninkė D. Laukaitienė džiaugiasi, kad 
neįgalūs vaikai vis laisviau įsilieja į 
visuomenę. „Per dešimtmetį suge
bėjome peržengti ribą, skyrusią mus 
nuo bendruomenės. Anksčiau tokie 
vaikai kaip mūsų lindėdavo uždary
ti tarp keturių sienų. Ar galėjo ma
mos bent pagalvoti, kad jų „amžinų 

Dešimtasis gimtadienisšimtasis gimtadienis vaikų“ darbeliai puikuosis parodo
se, bus dovanojami artimiesiems, 
draugams, rėmėjams?“ – sakė ji.

Padalinio pirmininkės padėko
mis ir neįgalaus mokinio Tomo dar
beliais buvo apdovanoti tarybos na
riai E. Dainauskienė, A. Narauskas, 
M. Seilienė, T. Seilius, socialiniai 
partneriai – Daugų Vlado Mirono vi
durinė mokykla, kultūros centras ir 
meno mokykla, rėmėjai – Alytus ra
jono savivaldybė, LOM BALTIC di
rektorė Z. Ožalinskienė, IĮ direktorė 
Z. Jakubynienė, UAB „Rebutina“ di
rektorius A. Paukštaitis. Renginį ve
dė D. Varneckienė ir A. Narauskas. 
Po minėjimo visi svečiai buvo pa
kviesti pasigėrėti Simno specialiosios 
mokyklos auklėtinių darbeliais ir pa
sišnekučiuoti prie kavos puodelio.

Ačiū visiems šventės rengėjams, 
rėmėjams ir svečiams, o ypač neįga
liems vaikams, kad nepraranda tikė
jimo, nebijo parodyti savęs, ben
drauti bei bendradarbiauti ir nepra
randa VILTIES...

Kristina Gustaitytė
„Vilties“ bendrijos Alytaus rajono 

padalinio savanorė 

kėme ir savo socialinių partnerių iš 
Šiaulių universiteto Socialinės gero
vės ir negalės studijų fakulteto, mies
to pedagoginės psichologinės tarny
bos specialistų, žiniasklaidos atsto
vų. Didžiuojamės, kad turėjome pui
kią galimybę pasikviesti pakanka
mai aukšto lygio specialiosios peda
gogikos mokslininkų, pripažintų ne 
tik gimtajame universitete, bet ir vi
soje šalyje. 

Visus susirinkusiuosius pasveiki
no pirmasis Šiaulių universiteto eme
ritas, habilituotas socialinių mokslų 
daktaras, profesorius Vytautas Kar
velis. Visada žvalus ir neprarandan
tis sveiko humoro jausmo profeso
rius pasidžiaugė mūsų mokyklos 
pedagogų nuveiktais darbais, jų lavi
namų bei ugdomų mokinių turimais 
gebėjimais. Mokinių, kurie, jau baigę 
ją, bando rasti savo vietą visuomenė



je. O kaip gi be gimtadienio dovanų? 
Mokykla gavo profesorių V. Kar
velio, Br. Prėskienio, A. Juodaitytės 
ir T. Stulpino sudarytą monografiją 
,,J. Vaitkevičius. Lietuvos pedagogi
ka ir mokykla istorijos vingiuose“, 
skirtą iškiliam Lietuvos pedagogikos 
mokslininkui, socialinės pedagogi
kos pradininkui ir blaivybės puose
lėtojui, buvusiam Šiaulių pedagogi
nio instituto rektoriui. 

Ruošdamiesi renginiui išskyrėme 
aktualiausias specialiojo ugdymo sri
tis: sociokultūrinės ugdymo aplin
kos, sutrikusio intelekto mokinių 
profesinio orientavimo ir rengimo 
aspekto, kineziterapijos principų vai
kams su protine negale bei komplek
siniais sutrikimais, sociokultūrinės 
aplinkos meninius aspektus ir, atro
do, vis dar diskusinius intelekto su
trikimo identifikavimo klausimus. 
Toliau trumpai pristatysime konfe
rencijoje skaitytus pranešimus. 

Kad įvertinimas netaptų... 
nuvertinimu

Doc. dr. A. Ališauskas, Šiaulių 
universiteto Socialinės gerovės ir ne
galės studijų fakulteto Specialiosios 
pedagogikos katedros vedėjas, skaitė 
pranešimą „Diskusiniai intelekto su
trikimo identifikavimo klausimai“. 
Lektorius dar kartą grįžo prie, atro
dytų, seniai žinomo klausimo, kas 
yra intelekto sutrikimas ir protinis 
atsilikimas, suformulavo protinio at
silikimo identifikavimo kriterijus, 
aptarė tradicinę ir naująją, moder
niąją, vaikų, turinčių protinį atsiliki
mą, ugdymo kryptis. 

Pranešime taip pat buvo aptartos 
įvairių protinio atsilikimo aspektų 
(intelekto sutrikimo ir adaptyvaus 

elgesio sutrikimo) vertinimo situaci
ja bei problemos, analizuojamos 
įvairių individo charakteristikų (uni
versaliųjų, tipinių, individualiųjų ir 
kt.) santykis, apibūdinant protinį at
silikimą bei protiškai atsiliekantįjį 
asmenį. Akcentuota, kad vaiko verti
nimas ir jo ugdymas turėtų būti la
biausiai orientuotas į vaiko galias bei 
gebėjimus, o ne į jo sutrikimo išryš
kinimą. Kitaip vaiko, turinčio specia
liųjų ugdymosi poreikių, įvertinimas 
gali tapti nuvertinimu. Lektorius pa
sidžiaugė, kad J. Laužiko specialioji 
mokykla, ugdydama vaikus, turin
čius protinį atsilikimą, orientuojasi į 
modernaus, nukreipto į socialines 
kompetencijas, ugdymo kryptį. Be
lieka pastebėti, kad doc. dr. A. Ali
šauskas – charizmatiškas lektorius, 
puikiai valdantis auditoriją ne tik 
raiškia dikcija, bet ir įtaigumu. 

Dailės terapijos nauda

Doc. dr. A. Vaitkevičienė, Šiaulių 
universiteto Socialinės gerovės ir ne
galės studijų fakulteto Specialiosios 
didaktikos katedros vedėja, skaitė 
pranešimą „Dailės terapijos taikymo 
vidutiniškai sutrikusio intelekto jau
nuoliams rezultatai“. Lektorė patei
kė dar pakankamai naują specialio
sios pedagogikos dalyką – neverba
linės raiškos aspektą, apibrėžė dailės 
terapijos sampratą ir dailės terapeu
to funkcijas dailės terapijos procese. 
Autorė, remdamasi savo autentiška 
praktine patirtimi, supažindino su 
dailės terapijos taikymo vidutiniškai 
sutrikusio intelekto jaunuoliams re
zultatais, pasiektais dirbant studijoje 
„Credo“, aptarė šios studijos veiklos 
formas ir dailės terapeuto funkcijų 
ypatybes bei priežastis, lemiančias 
skirtingą specialistų požiūrį į dailės 
terapijos taikymą vidutiniškai sutri
kusio intelekto jaunuoliams. Api
bendrindama tyrimo rezultatus, lek
torė teigė, kad galima dailės terapiją 
taikyti vidutiniškai sutrikusio inte
lekto jaunuoliams. Šis pranešimas 
ypatingai sudomino mūsų mokyk
los pedagogus, nes „Credo“ studijos 
veikla net keletą metų vyko mūsų 
mokykloje, tad turėjome galimybę 
savo akimis stebėti šį procesą. 

Profesinės reabilitacijos naujovės

Lektorius E. Elijošius, Šiaulių uni
versiteto Socialinės gerovės ir negalės 
studijų fakulteto prodekanas, skaitė 

pranešimą „Profesinė karjera proti
nės negalės situacijoje“. Jo teigimu, 
ne mažiau svarbi specialiojo ugdymo 
problema – protinę negalę turinčių ir 
specialiąją ugdymo įstaigą baigian
čių ugdytinių profesinis orientavi
mas bei konsultavimas, nes šios veik
los tradicijų Lietuvoje dar nėra. Paly
ginęs mūsų ir Italijos profesinės rea
bilitacijos panašumus, pranašumus 
bei skirtumus, pranešėjas įrodė, kad 
šioje srityje dar nemažai atsiliekame 
nuo kitų europiečių. 

Remdamasis dalyvavimo tarp
tautiniuose profesinės reabilitaci
jos projektuose patirtimi, lektorius 
trumpai apibūdino šiuos šiuolaikiš
kų profesinės reabilitacijos paslaugų 
ciklus: profesinių gebėjimų ir pajė
gumo dirbti įvertinimas, atliekant 
profesinį orientavimą bei konsulta
vimą, profesinis mokymas, darbo 
paieška ir į(si)darbinimas bei darbo 
vietos išsaugojimas, gaunant tarpi
ninkavimo ir lydimąją pagalbą pa
gal reikmes bei poreikius. 

Pranešėjas iškėlė konferencijos da
lyviams daugialypį retorinį klausimą: 
kur būtiniausiai reikalingos inovaci
jos? Profesiniame orientavime? Profe
siniame mokyme? Darbo paieškoje? 
Įsidarbinimo situacijoje? Pasirodo, vi
sur, nes profesinė karjera – tai žmo
gaus viso gyvenimo kelias. Neįgalieji 
irgi nėra išimtis. Nuoširdus ačiū ger
biamam E. Elijošiui už puikią dovaną 
mokyklai – jo paties koordinuojamo 
ir vykdomo projekto „Neįgaliųjų pro
fesinės reabilitacijos paslaugų teiki
mas taikant novatoriškas veiklas“ 
metodinės medžiagos rinktinę.

Įgūdžiams įgyti reikalinga 
visavertė aplinka

Doc. dr. L. Radzevičienė, Šiaulių 
universiteto Socialinės gerovės ir ne
galės studijų fakulteto Neįgaliųjų 
sporto ir sveikatinimo mokslinio 
centro direktorė, skaitė pranešimą 
,,Specialiosios mokyklos mokinių 
psichosocialinės raidos ypatumai‘‘. 
Šį kartą lektorė gilinosi į socialinės 
grupės narių socialinius įgūdžius, 
kurie tiesiogiai priklauso nuo jų psi
chosocialinės raidos ypatumų. Šiuo 
atveju socialinės grupės nariai – tai 
specialiosios mokyklos klasė, kuriai 
tenka sugyventi su kitais asmenimis 
ir grupėmis, užmegzti bei plėtoti tar
pasmeninius ryšius, ieškoti kompro

Profesorius Vytautas Karvelis.
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misų, konstruktyviai spręsti konflik
tus, mokytis, dirbti ir kurti kartu su 
kitais, siekti bendro tikslo. Kaip pa
brėžė lektorė, praktika parodė, kad 
tik visavertėje aplinkoje, padedant 
specialiajam pedagogui, gali tobulė
ti mokinių bendravimo ir bendra
darbiavimo, gyvenimo ir buvimo 
drauge įgūdžiai. 

Kineziterapija aktyvumui stiprinti

E. Selvenytė, Šiaulių universiteto 
Socialinės gerovės ir negalės studijų 
fakulteto Specialiosios pedagogikos 
katedros asistentė, kineziterapeutė, 
skaitė pranešimą ,,Kineziterapeuto 
vaidmuo individualizuojant ugdy
mo procesą mokiniams, turintiems 
kompleksinių sutrikimų“. Puikiai iš
mananti savo darbą ir patirtimi su 
specialiojo ugdymo centro specialis
tais besidalijanti lektorė supažindino 
konferencijos dalyvius su kinezite
rapijos principais, taikomais vai
kams, turintiems protinę negalę bei 
kompleksinių sutrikimų. Šie princi
pai remiasi požiūriu, kad vaikas turi 
būti kiek įmanoma aktyvesnis, o tam 
reikia sukurti kuo įprastesnę aplin
ką. Kineziterapija turėtų būti taiko
ma atsižvelgiant į kiekvienam vaikui 
būdingas judėjimo problemas, jo šei
mą ir jos kultūrą. Šioje grandinėje ne 
mažiau svarbu, kad funkcijos būtų 
gerinamos taikant kasdienius įgū
džius, kad būtų atsižvelgiama į vai
ko amžių, ir, be abejo, remiamasi 
pažangiausiomis judesių valdymo 
teorijomis. 

Neįgaliems jaunuoliams patinka 
profesinio rengimo centrai

K. Paužuolytė, Šiaulių profesinio 
rengimo centro specialioji pedagogė, 
skaitė pranešimą ,,Specialiosios pe
dagoginės pagalbos organizavimas 
profesinio rengimo centre“. Lektorė 
pažymėjo, kad vienas sudėtingiausių 
uždavinių ir aktualiausių specialio
sios, o drauge ir bendrosios, pedago
gikos bei psichologijos ir visos visuo
menės problemų – parengti žmogų 
gyvenimui, būsimam darbui, profe
sijai, atsižvelgiant į šiandienos ir ryt
dienos ekonomikos reikalavimus, 
sudarant sąlygas sėkmingam darbi
niam ar profesiniam rengimui, la
biausiai atitinkančiam neįgalaus jau
nuolio interesus, jo profesinius gebė

jimus, apskritai jo psichofizines gali
mybes“ (Karvelis, 2001). 

Todėl, pasak autorės, specialiųjų 
poreikių jaunuoliai profesiją gali 
įgyti darbo rinkos profesinio moky
mo sistemoje, profesinio rengimo 
centruose, mokyklose, specializuo
tose profesinio mokymo įstaigose, 
skirtose specialiųjų poreikių asme
nims ir profesinių mokyklų speciali
zuotų grupių neįgaliesiems. Vienas 
svarbiausių pranešimo akcentų, kad 
mokiniai, turintys specialiųjų porei
kių, gali mokytis visose pirminio 
profesinio mokymo pakopose ir būti 
ugdomi visiškos arba dalinės integ
racijos forma.

K. Paužuolytė, tik antrus metus 
dirbanti specialiąja pedagoge profe
sinio rengimo centre, teigia, kad spe
cialiosios pedagoginės pagalbos or
ganizavimas profesinio rengimo cent
ruose dar pakankamai naujas reiški
nys, ji tik pradedama teikti, o specia
listai dėl jų trūkumo ir per didelio 
specialiųjų ugdymosi poreikių turin
čių mokinių skaičiaus dažniau atlieka 
konsultanto nei ugdytojo vaidmenį. 
Tačiau jaunuoliai gerai jaučiasi profe
sinio rengimo centruose, geba adap
tuotis ne tik tarp bendraamžių.

Nauja taikomojo elgesio terapija 
autistiškiems vaikams

J. Kalinauskaitė, pedagoginės psi
chologinės tarnybos užimtumo gru
pės socialinė pedagogė, „Salduvės“ 
pagrindinės mokyklos psichologė–
asistentė, skaitė pranešimą „Taiko
mosios elgesio analizės (ABA terapi
jos) Lietuvos terapeutų darbo kon
tekste apžvalga. Atvejo analizė“. Šis 
pranešimas sukėlė didžiulį susido
mėjimą, nes minėta terapijos rūšis, 
taikoma dirbant su autistiškais vai
kais, dar naujas dalykas Lietuvoje. 

Tik pradėjus taikyti specialiuo
sius darbo būdus ir metodus, buvo 
pastebėta, kad šie vaikai geriau dir
ba, jei pats darbas yra struktūrizuo
tas ir padalytas į mažus žingsnelius. 
Ta aplinkybė ir padėjo sukurti ABA 
taikomąją elgesio terapiją, kuri šiuo 
metu laikoma perspektyviausia ir la
biausiai padedančia autistiškiems 
vaikams. Tačiau vienas pagrindinių 
jos trūkumų – brangumas, nes, no
rint pasiekti pozityvių pasikeitimų, 
su vaiku dirbama individualiai ir la
bai dažnai. 

Kaip pažymėjo lektorė, elgesio 
analizės požiūriu, autizmas yra elge
sio trūkumų ir pertekliaus neurolo
ginės kilmės sindromas, tačiau vis 
dėlto pasiduodantis keitimui. Todėl 
nors autistiški vaikai ir nesimoko 
lengvai bei noriai iš įprastos aplin
kos, bet, suteikus tinkamas instruk
cijas, gali labai daug išmokti. Svar
biausi niuansai šiame darbe, pasak 
autorės, yra instrukcijos davimas bei 
savalaikis atlygis. Ne mažiau svar
bus dalykas taikant šį metodą – tin
kamas tėvų dalyvavimas. Vaikas da
ro pažangą, jeigu jie aktyviai įsijun
gia į terapijos procesą ir likusią die
nos dalį kartoja su vaiku tai, ko jis 
išmoko per pamokas. Priešingu atve
ju pažanga būna lėta, o vaikas greitai 
užmiršta išmokęs. 

Sunkumų esama ir daugiau. Daž
nai autistiški vaikai būna agresyvūs: 
spardo, kandžioja savo mokytojus. 
Ši terapijos rūšis sudėtinga, intensy
vi, reikalaujanti daug kantrybės. Re
ali pažanga pastebima tik tada, jei 
per savaitę teikiama 30 valandų to
kios terapijos. Todėl dabar lauksime 
keleto metų prasmingo darbo rezul
tatų paviešinimo ir paskleidimo.

Pasidarbuota iš peties

Apibendrinant konferenciją buvo 
vieningai sutarta, kad ji – labai reika
linga ir laiku sumanyta, o lektorių 
bei dalyvių lūkesčiai išsipildė su 
kaupu. 

Šiaulių universiteto Socialinės ge
rovės ir negalės studijų fakulteto 
prodekanas E. Elijošius išsakė tokią 
nuomonę: „Mokslinės metodinės 
konferencijos rengėjai, ilgamečiai So
cialinės gerovės ir negalės studijų fa
kulteto socialiniai partneriai – J. Lau
žiko vardo specialiosios mokyklos 
bendruomenės nariai – pasidarbavo 
iš peties. Konferencijos pavadinimas 
gana įmantrus, tačiau atskleidžiantis 
modernų požiūrį į specialiąją eduka
ciją. Tikiu, kad ir ugdymo bei lavini
mo turinys šioje įstaigoje šiuolaikiš
kas, kokybiškai tenkinantis kiekvie
no ugdytinio specialiuosius porei
kius. Didelis ačiū garbingo vardo 
mokyklos nešiotojams.“ 

Rita Šimonėlienė 
Šiaulių J. Laužiko mokyklos  

specialioji pedagogė metodininkė,
edukologijos (socialinių) mokslų 

magistrė
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Dailės terapija pasitelkiant Ebru

Ebru – metodas, imituojantis ir 
apgaunantis, bet gerąja prasme. Nau
dojant šį metodą, ant popieriaus su
kuriama marmuro rašto imitacija, 
kurią nuo tikro marmuro paviršiaus 
dažnai gali atskirti tik priėjęs arčiau 
ir atidžiau įsižiūrėjęs. Nuo seno taip 
pagamintas popierius būdavo nau
dojamas knygų viršeliams pagražinti 
arba tiesiog kaip pagrindas kaligrafi
jai ar iliustracijoms. 

Stažuotės metu mokytojas Fati
has Yesilas iš Turkijos supažindino 
mokytojus su Ebru atsiradimo istori
ja ir metodu, kuris gali būti taikomas 
kaip savotiška dailės terapija. Žmo
gus, turintis kokių nors problemų, 
pasitelkęs Ebru gali jas išlieti, suteik
ti joms regimąjį pavidalą, naudoda
mas specialius dažus, kuriais jūros 
dumbliais sutirštinto vandens masė
je sukuriamas vaizdas. Pagrindinė 
dailės terapijos siekiamybė ir yra 
emocijų išliejimas, vizualizavimas, 
dėmesio koncentravimas, atsipalai
davimas. Norint dirbti pasitelkus 
Ebru metodą, reikia tarsi panirti į 
meditacinę būseną, vienu metu ir 
sutelkti dėmesį, ir atpalaiduoti kūną, 
tik tada tiksliais rankų mostais turė
tų būti kuriamas vaizdas. Galbūt pa
siseks ne iš pirmo karto, bet niekas 
negimė mokėdamas. 

Pirmąjį kartą popieriaus marmu
ravimas arba kitaip tariant Ebru atsi
rado maždaug IX ir X amžių sandū
roje Kinijoje, Sichuan regione. Dažų 
gamybai būdavo naudojamas me
dus ir krotono aliejus, tačiau Euro
poje labiau paplito turkiškasis meto
das, kurį taikant naudojamos kitos 
medžiagos (tulžis, jūros dumbliai). 
Centrinėje Azijoje Ebru paplito vė
liau nei Kinijoje ar Japonijoje, maž
daug XV a. Iki šių dienų neaiškus 
ryšys tarp skirtinguose kraštuose 
skirtingu metu plitusio metodo, su
dėtinga nustatyti, ar Artimųjų Rytų 
tradicijai turėjo įtakos Kinijoje bei Ja
ponijoje paplitęs popieriaus marmu
ravimas. Greičiausiai taip, tačiau 
tiksliai to įrodyti dar neįmanoma. Is
lamiškuose kraštuose, ypač Persijoje, 
pasitelkiant Ebru sukurtas darbas 

buvo vadinamas ,,debesuotu popie
riumi“ dėl specifinių debesis prime
nančių raštų, Indijoje – Abri. Dabar
tinis pavadinimas Ebru šiam meto
dui prigijo XIX a. Turkijoje. Būten 
šioje valstybėje atsirado ir gėlių mo
tyvais puošti darbai. Į Europą Ebru 
atkeliavo maždaug XVII a., dar la
biau paplito XIX a., kai anglas Char
lesas Woolnoughas išspausdino savo 
veikalą ,,Marmuravimo menas“. Lie
tuvoje apie Ebru turbūt mažai kas 
žinojo, kol I. Čekanauskienė, D. Mi
liauskienė, L. Šimkevičienė, R. Pa
plauskienė su Fatihu Yesiliu prieša
kyje nepradėjo mokytis ir mokyti šio 
metodo Alytaus šv. Benedikto gim
nazijoje, o vėliau Vilniaus pedagogi
niame universitete. Būtent pastaro
joje mokymo įstaigoje ir buvo su
rengta Ebru metodo demonstracija 
bei jau sukurtų darbų paroda. No
rintieji galėjo dalyvauti kūrybinėje 
laboratorijoje ir sukurti ,,debesuoto 
popieriaus“ lakštą.

Parodoje buvo pristatomi projek
to dalyvių: projekto autorės I. Čeka
nauskienės, šv. Benedikto gimnazi
jos dailės mokytojos metodininkės 
D. Miliauskienės, Alytaus profesinio 
rengimo centro specialiosios peda
gogės R. Paplauskienės, šv. Benedik
to logopedės L. Šimkevičienės bei 
Ebru mokytojo Fatiho Yesilo darbai. 
Eksponuojami kūriniai dažnai pana
šūs savo spalvine gama ir išsilieju
siomis formomis, tačiau metodo 
specifika neleidžia jiems visiškai su
panašėti. Kiekvienas darbas kartu ir 
labai panašus, ir visiškai skirtingas. 
Todėl žvelgiant į parodos ekspona
tus atrodė, kad visi kūriniai tarsi su
jungti kažkokiu nematomu ryšiu. 
Savotiškas akinantis mirgėjimas ir 
iliuziškumas skatina daryti prielai
dą, kad Ebru – tarsi rytietiškas opar
tas, tik, žinoma, su gilesnėmis šakni
mis, o gal opartas – Ebru, nesvarbu. 
Svarbu tai, kad šiuos abu kūrybinio 
potencialo lygmenis jungia darbai, 
pagrįsti regėjimo fiziologija ir psicho
logija, gilumos, judėjimo, pulsavimo, 
mirgėjimo optinių iliuzijų kūrimu. 
Tiesa, opartas tai daro sąmoningai, 
Ebru daugiau intuityviai. Atidžiu po

Tradicinis Turkijos menas Ebru 
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jūčiu išsiskiria D. Miliauskienės dar
bai, nors autorė dar tik stengiasi per
prasti metodo subtilybes, tačiau tuo 
pat metu kuria ir tik jai vienai būdin
gą charakterį, kuriuo pažymėti dar
bai tampa išskirtiniais. Ne prastesni 
ir kitų parodos autorių kūrybiniai 
bandymai. Šio metodo mokytojo Fa
tiho Yesilio darbai reikalauja atskiro 
aptarimo, kadangi šis meistras jau 
įvaldęs marmuravimo techniką ir 
laisvai kuria įvairių gėlių atvaizdus 
ant judančio vandens paviršiaus. 

Ebru – nauja galimybė  
neįgaliems jaunuoliams

Pastaruoju metu pagrindinis dė
mesys yra skiriamas įgalių vaikų ug
dymui, o vaikai ir jaunuoliai, turin
tys negalią, yra užmirštami bei ap
leidžiami. Jiems turi būti sudaromos 
tokios pat ugdymosi, darbo, laisva
laikio leidimo, dalyvavimo visuo
menės, politiniame ir bendruomenės 
gyvenime galimybės, visa tai vyk
dant bei tobulinant neformalaus ug
dymo būdu.

VšĮ Alytaus šv. Benedikto gimna
zija sudaro sąlygas įgyti kokybišką 
išsilavinimą kiekvienam mokiniui, 
besimokančiam pagal pradinio, pa
grindinio ir vidurinio ugdymo pro
gramą, tarnauja žmonėms, sutinkan
tiems būti ugdomais krikščioniška 
dvasia pagal Katalikų Bažnyčios mo
kymą. Gimnazijoje taip pat ugdomi 
specialiųjų poreikių mokiniai. Jie 
mokosi gimnazijos klasėse pagal 
bendrąsias, modifikuotas ar adap
tuotas programas. Darbas su jaunuo
liais, turinčiais intelekto ar komplek

sinę negalią, yra sudėtingas ir moky
tojui, ir ugdytiniui. Darbuotojai labai 
daug laiko praleidžia norėdami kuo 
geriau pažinti savo ugdytinį, rasti 
patį geriausią ir tinkamiausią ugdy
mo metodą. Kartais tai trunka metų 
metus, o gautas rezultatas netenki
na. Būtent tai paskatino ieškoti ir 
kurti naujus darbo metodus, mėginti 
pritaikyti Lietuvoje nežinomų meno 
šakų atlikimo technologijas. Menas – 
vienas iš efektyvių neįgalių jaunuo
lių integracijos į visuomenę būdų, 
kadangi padeda jiems išreikšti savo 
jausmus, išlaisvinti užslopintas emo
cijas, patyrimus aktyvioje kūrybinėje 
veikloje, spręsti psichologinius konf
liktus, ugdyti kantrybę, skatinti as
menybės augimą, sudaro prielaidas 
asmens saviraiškai, teigiamam savęs 
vertinimui. 

Todėl buvo nuspręsta naudoti 
Ebru meno metodą, kuris yra grin
džiamas Turkijos tradiciniu menu. 
Ebru menas yra kuriamas ant sutirš
tinto vandens ir tik vėliau perkelia
mas ant popieriaus. Ši meno šaka 
pasirinkta atsižvelgiant į keletą veiks
nių: meno metodikos sudėtingumo 
lygį, galimybes pritaikyti ją jaunuo
liams, turintiems negalią, bei tai, kad 
Ebru – daugiafunkcinė meno šaka. 

Štai kaip šią meno rūšį apibūdino 
šv. Benedikto gimnazijos dailės mo
kytoja metodininkė Dalia Miliauskie
nė: „Man Ebru siejasi su ramybe, atsi
palaidavimu, meditacija, kuri pavirs
ta į augalų ir abstrakčių formų kom
pozicijas. Tai kaip dailės terapija, 
ramybės oazė. Tai greitas, spontaniš
kas, intuityvus menas, pačiu kūrimo 
principu primenantis kiniškų hiero
glifų rašymą. Mane labai sužavėjo 
Ebru – piešimas ant vandens specia
liais dažais, kurie tam skirtais įran
kiais išformuojami į tam tikras kom
pozicijas. Kai pirmą kartą pamačiau 
nufilmuotą įrašą su Ebru technikos 
demonstravimu, tą pačią minutę ap
sisprendžiau dalyvauti projekte – taip 
Ebru apžavėjo mane savo kerais.“

Šių metų sausio 11 dieną VšĮ Aly
taus šv. Benedikto gimnazija kartu su 
Turkijos gamtos ir istorijos fondu bei 
Jaunimo tarptautinio bendradarbia
vimo agentūros programa ,,Veiklusis 
jaunimas“ pradėjo vykdyti projektą 
„Negalės įveikimas bei galimybės so
cializuotis pasitelkiant Ebru“. Projek
tas skirtas pedagogams, dirbantiems 

su jaunuoliais, turinčiais negalią. Sta
žuotės metu iš Turkijos atvykęs mo
kytojas, Fatihas Yesilas, siekė adap
tuoti šį ugdymo metodą. Tris savaites 
trunkančioje stažuotėje buvo galima 
supažinti su Ebru atsiradimo istorija, 
įgyti psichologinių žinių, susijusių su 
menu, spalvomis, vandeniu. Taip pat 
buvo daug dirbama praktiškai, no
rint kuo geriau įsisavinti šį metodą ir 
vėliau siekti meistriškumo.

Lietuvoje Ebru menas nėra žino
mas ir pripažintas ugdymo sistemos, 
taigi mokykloje dirbantys pedagogai 
galės perduoti savo žinias tik savo 
asmeniniu laiku – tam skirtų užsiė
mimų, būrelių, neformalaus ugdymo 
metu. Jų dėka neįgalūs jaunuoliai tu
rės galimybę stebėti, kaip vanduo su
teikia galią dažams ir spalvoms, kur
damas neįtikėtinas formas bei deri
nius. Neabejojame, kad bent keletas 
jų nuoširdžiai tuo susidomės ir norės 
įvaldyti šį meną, o vėliau savo dar
bus pristatys parodose bei mugėse. 

Pasibaigus mokymams buvo su
rengta paroda, kurioje lankytojai iš
vydo projekto dalyvių ir jų ugdytinių 
darbus. Joje taip pat dalyvavo ir lek
torius iš Turkijos, kuris pristatė kele
tą savo darbų bei pasidalijo patyri
mais, susijusiais su šiuo projektu.

Ši stažuotė įgalino dalyvius ieš
koti naujovių ir jas pritaikyti, skleisti 
savo darbo patirtį, taip pat kovoti su 
išankstiniais stereotipais, tapti tole
rantiškesniais ir geriau suprasti kul
tūrų, tradicijų bei religijų įvairovę. 
Projektas taip pat suteikė galimybių 
pažinti ne europietišką kultūrą, tra
dicijas bei religiją. Stažuočių dalyviai 
turėjo galimybę tobulinti anglų kal
bos įgūdžius, susipažinti su kitos ša
lies kultūra, tradicijomis bei religija. 
Lietuviška mokykla, vykdanti ugdy
mą, pagrįstą krikščionybe, nori su
teikti galimybių savo bendruomenei 
pažinti ir musulmonišką tikėjimą iš
pažįstančios šalies religiją, tradicijas 
bei kultūrą per tradicinį meną. 

Norime padėkoti Alytaus profe
sinio rengimo centrui ir jo direkto
riui Vytautui Zubrui, kad mielai su
tiko suteikti nemokamas gyvenamą
sias patalpas mūsų svečiui, ir Vil
niaus pedagoginio universiteto Soci
alinės komunikacijos instituto direk
torei doc. dr. Giedrei Kvieskienei už 
nuoširdų sutikimą visokeriopai pa
gelbėti eksponuojant mūsų parodą. 

Danutė Gambickaitė



Vilniuje, M. K. Paco g. 4, veikia 
Menų terapijos centras. Šio centro 
misija – įžvelgti prigimtinį kūrybiš
kumą kiekviename vaike ir suaugu
siame žmoguje, padėti jį atskleisti 
bei vystyti. Teikiame dviejų krypčių 
paslaugas. Vienos labiau orientuotos 
į meninę saviraišką, kitos – į menų 
terapiją.

Tėvai atveda pas mus specialiųjų 
poreikių vaikus su raidos ir geneti
niais sutrikimais, mokymosi, bendra
vimo sunkumais. Lanko mūsų centrą 
ir sveiki vaikai. Tokių grupių tiks
las – dailės ar muzikos priemonėmis 
mokytis bendrauti, atrasti, tyrinėti, 
išreikšti save, perteikti savo emocijas, 
siekti kūrybinės saviraiškos. 

Ateina pas mus ir suaugusių 
žmonių, kurių tikslas – kūrybinė sa
viraiška, atsipalaidavimas, siekis pa
žinti save, atskleisti savo kūrybinius 
talentus, kurių galbūt nepavyko rea
lizuoti jaunystėje. 

Dailės studijoje dirba dailinin
kai, turintys mokslo daktaro bei ma
gistro laipsnius, savo praktiniame 
darbe taikantys moksliškai pagrįstus 
metodus. Specialistai, dalyvaujantys 

personalinėse ir grupinėse parodo
se, dailės pedagogai, turintys didelę 
patirtį (kai kurie – ir dailės mokytojo 
eksperto laipsnį), atlikę mokslinius ti-
riamuosius darbus, skirtus dailės taiky-
mui specialiųjų poreikių vaikams ugdy-
ti. Tarp jų yra Lietuvos dailės terapi
jos taikymo asociacijos (LDTTA) na
rių, daugelį metų tikslingai gilinančių 
dailės terapijos srities žinias, daly
vaujančių asociacijos rengiamoje 
dailės terapijos mokymo programo
je. Kai kurie jų turi ir specialiojo pe
dagogo išsilavinimą.

Dailės terapija – tai psichotera
pijos forma, kur dailė kaip pirminis 
komunikacijos būdas taikoma visų 
amžiaus žmonių fizinei, psichinei ir 
emocinei gerovei stiprinti. Dailės te
rapija grindžiama įsitikinimu, kad 
meninės saviraiškos kūrybinis pro
cesas padeda spręsti konfliktus ir 
problemas, valdyti nepageidaujamą 
elgesį, skatina raidą, mažina stresą, 
didina savivoką ir savigarbą, ugdo 
įžvalgą. Sutrikusios raidos vaikams 
tai visapusiškas būdas lavinti moto
riką, suvokimą, saviraišką.

Muzikos studijoje dirba profesi
onalūs muzikos terapeutai ir muzi
kai, turintys mokslo daktaro bei ma
gistro laipsnius, savo praktiniame 
darbe taikantys moksliškai pagrįstus 
metodus. Daugelis jų ilgiau nei de
šimtmetį dirba su žmonėmis, turin
čiais įvairių fizinių, psichinių ar soci
alinių sveikatos problemų ir raidos, 
komunikacijos, elgesio, mokymosi 
bei kitų sutrikimų.

Dailės studijoje taikome dailės te
rapijos ir dailės saviraiškos metodus. 
Dirbame ir su labai mažais vaikais 
(nuo pusantrų metukų) pagal tam 
amžiui būdingą raišką, lavindami 
akių ir rankos koordinaciją, motori
ką, sensoriką. O vyresniesiems pa
dedame atskleisti savo unikalumą ir 
kūrybiškumą.

Muzikos terapija grindžiama su
vokimu, kad kiekvienas žmogus yra 
muzikali būtybė. Muzika iš esmės 

susijusi su gyvybingumu: muzikos 
pulsas ir ritmai kyla iš širdies veik
los, kvėpavimo ar judėjimo. Melodi
jos gimsta juokiantis, verkiant, šū
kaujant ar dainuojant. Visas patiria
mų emocijų spektras yra išgyvena
mas muzikos dermėse, harmonijose, 
ritmuose. Organiškas ryšys su muzi
ka užsimezga kiekvienoje pradėtoje 
gyvybėje ir išlieka nepaisant ligos ar 
neįgalumo. 

Muzikos terapijos užsiėmimų 
veikla gali būti labai įvairi, bet yra 
dvi pagrindinės muzikavimo for
mos – muzikos klausymasis (recep
tyvioji muzikos terapija) ir muzikos 
atlikimas (aktyvioji improvizacinė 
muzikos terapija). Dažniausiai užsi
ėmimuose taikome abi formas.

Įvairūs menų terapijos būdai la
bai tinka emocijoms reikšti, įvardyti 
ir geriau suvokti. Juk neretai net 
mums patiems sunku suprasti savo 
prieštaringus jausmus. Ne vienas 
pritrūkstame žodžių jiems išsakyti. 
O tai labai svarbu, nes emocijos nie
kur nedingsta – jos turi būti išgy
ventos ir išreikštos. Piešiant jos 
įgauna formą, spalvą, dydį, simbolį, 
pavidalą. Subtiliausius emocijų niu
ansus įmanoma išreikšti ir muzikos 
garsais. Kad apie tai, kas jaudina, 
neramina, taptų paprasčiau kalbėti, 
kad būtų lengviau suvokti tai, ką 
jaučiame...

Vilmantė Aleksienė ir  
Audronė Brazauskaitė

Meno terapijos centro steigėjos 

Nauja paslauga  
specialiųjų poreikių asmenims –  
menų terapijos centras

Daugiau 
informacijos

Apie Meno terapijos centrą rasite 
internetinėje svetainėje  
www.artmusictherapy.lt.

Apie Dailės studiją galite teirautis 
Audronės Brazauskaitės
(mob. tel. (8~652) 92 081,  
el. p. a.brazauskaite@gmail.com).

Apie Muzikos studiją jums  
plačiau papasakos  
Jurgita Žebrauskaitė–Trečiokienė 
(mob. tel. (8~614) 93 626,  
el. p. muzikos.terapija@gmail.com).
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Pašilių stumbryno galiūnai

Gražią ir saulėtą paskutinę praė
jusių metų rugsėjo mėnesio dieną 
vaikų ir jaunimo ugdymo centro 
„Varpelis“ specialiųjų grupių vaikai, 
lydimi specialiųjų pedagogių Olgos 
Uldukienės, Vandos Damkienės ir 
Editos Kareivienės, išsirengė į Pane
vėžio rajone įsikūrusį Pašilių stum
bryną susipažinti su stambiausiais 
Europos laukiniais gyvūnais, vadi
namaisiais lietuviškais stumbrais, 
įrašytais į tarptautinę Raudonąją 
knygą. Tai buvo pirmoji socializaci
jos programos „Spindulys“ numaty
ta išvyka specialiųjų poreikių vai
kams. Dar keletą dienų prieš ją buvo 
surengta akcija „Lauktuvės miško 
galiūnams“. Tėveliai su vaikais pa
rengė krepšius daržovių bei vaisių 
stumbrams.

Stumbryne vaikus pasitiko stum
brų prižiūrėtojas Rytas ir papasako
jo, kad šiuo metu aptvaruose gyvena 
21 stumbras, paaiškino apie jų gyve
nimo būdą, mitybos įpročius. O 
smagiausias vaikams pasirodė Ryto 
pasiūlymas užlipti į neseniai įrengtą 
apžvalgos aikštelę ir pasižvalgyti į 
stumbrus iš aukščiau, numesti jiems 
atsivežtų skanėstų: obuolių, morkų. 
Vaikai galėjo stebėti, kaip stumbrai 
ėda, kaip juda, pagal jų dydį spėlioti, 
kuris vaikas, o kuris mama ar tėtis. 
Apžiūrėję stumbrus, vaikai pasigro
žėjo aukštomis tankiomis eglėmis, 
aptarė surastą ūmėdę, pasivaikščiojo 
po tvarkingai prižiūrimą stumbryno 
teritoriją ir atsisveikino su Rytu bei 
jo globotiniais.

Grįžtant namo keletas mažesnių
jų pavargę snūduriavo, o kiti dar gy

Projektas „Spindulys“, 
nušvietęs neįgalių vaikų 
kasdienybę
Anot čekų poeto ir prezidento Vaclovas Havelo, kad pasaulis 
pasikeistų į gerąją pusę, turi keistis žmonių sąmonė. Vaikų 
darželiai ir mokyklos – vieta, kurioje pasitelkus integraciją 
galima daug nuveikti. Todėl Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo 
centro „Varpelis“ pedagogai, dirbantys su neįgaliaisiais vaikais 
ir jaunuoliais, stengiasi savo auklėtinius integruoti į visuomenę 
per įvairius projektus. Apie vieną jų, pavadintą prasmingu 
žodžiu „Spindulys“, šiandien jums papasakosime plačiau.

1� • Projektai
V

ilt
is

 0
9/

1



V
ilt

is
 0

9/
1

Projektai • 19

vai dalijosi įspūdžiais apie matytus 
galiūnus. Kai mokytoja pasiūlė pa
žvelgti pro langą, sakydama, kad 
„margi stumbrai ganosi pievoje“, vy
resni vaikai kaipmat ją pataisė, jog tai 
tik karvės. Vadinasi, susitikimas su 
stumbrais paliko vaikams įspūdį. 
Galbūt specialiųjų poreikių vaikai 
nuo šiol šiuos gyvūnus atskirs nuo 
kitų. Mokytojos Vandos lavinamųjų 
klasių moksleiviai nusprendė, kad 
kitą dieną pabandys stumbrus nulip
dyti iš molio. O kitų grupių vaikų 
piešiniai ir išvykos nuotraukos buvo 
eksponuojamos įstaigos darbuoto
jams bei lankytojams. Išvykos vado
vė Olga Uldukienė buvo dėkinga Ku
piškio Povilo Matulionio mokyklai 
už suteiktą transportą, kuriuo įstai
gos vaikai naudojosi ne pirmą kartą.

„Duonelės kelias“

Kita išvyka buvo surengta į 
Anykščių rajone įsikūrusį Arklio 
muziejų, kur mūsų ugdytiniai daly
vavo edukacinėje pamokoje „Duo
nelės kelias“. Prie aukštaitiškos tro
bos visus maloniai pasitiko tautiniais 
rūbais apsirėdžiusi „gaspadinė“ Ni
jolė Kačkuvienė ir pakvietė į vidų, 
kur supažindino su senoviniais ra
kandais, o svarbiausia – su duonke
pe krosnimi. „Gaspadinė“ padalijo 
vaikams po tešlos gabalėlį, pasiūlė 
pirmiausia jį pauostyti, paragauti ir, 
sudrėkinus delniukus vandeniu iš 
medinės geldelės, glostyti, formuoti 
savo duonytės kepaliuką, vėliau jį 
pažymint savo sugalvotu ženklu: ru
gio varpa, saulyte, vardo raidele, 
taškiukais ar dar kitaip. Šeimininkė 
pasakojo, kad seniau į pirmąjį duo
nos kepalą mama įspausdavo kry
žiaus ženklą, taip tarsi pašventinda
ma duonelę. Kai duonos kepalėlius 
„gaspadinė“ pašovė į krosnį, visi 
svečiai sugrįžo į autobusėlius ir lei
dosi pasidairyti po jaukų Anykščių 
miestelį, aplankyti didžiojo Puntu
ko, pasiausti, palakstyti po samano
tą šilelio paklotą...

Sugrįžę prie aukštaitiškos sody
bos, dar lauke užuodėme gardų 
krosnyje keptos duonos kvapą. O 
sugūžėjusius į šiltą trobą vaikus, jų 
mamas ir pedagogus pasitiko stalai, 
viliojantys kaimiškais valgiais: karš
tomis krosnyje keptomis bulvėmis, 
naminiu sviestu, sūriu, kumpiu, 

duona, pyragu, medumi ir garuojan
čia čiobrelių arbata. Po tokių puikių 
vaišių kiekvienam vaikui buvo įteik
ta po šiltutėlį, savom rankelėm nu
glostytą duonos kepalėlį.

Drobėse pražydusios gėlės

Nors ketvirtadienį buvo prana
šautas darganotas, lietingas oras, bet 
mūsų auklėtiniai su savo mokytojo
mis išsiruošė į Adomo Petrausko 
muziejų Uoginiuose ir Veronikos 
Šleivytės paveikslų galeriją Viktariš
kiuose. Tai dar viena socializacijos 
programos „Spindulys“ išvyka. 

Pragiedrėjusiame danguje nušvi
tusi saulutė leido vaikams pajusti 
spalvingą rudens dvasią, braidant 
tarp čežančių po kojomis medžių la
pų Adomo Petrausko gimtinėje Uo
giniuose. Lankytojus maloniai suti
ko Alvyra Dluckienė, pavedžiojo ir 
aprodė muziejaus eksponatus. Spe
cialiųjų grupių auklėtiniai pirmą 
kartą stovėjo dūminėje gryčioje, ant 
plūktinės aslos, ir susidomėję stebė
jo senovės buitį: duonkepę krosnį, 
vygę kūdikiui supti, medinę geldą ir 
kitus rakandus. Visiems patiko 
kruopščiai ir kūrybingai prižiūrima 
sodybos aplinka, išpuošta meninin
kų drožinėtomis medžio skulptūro
mis ir kompozicijomis iš įvairiausių 
formų bei dydžio lietuviškų akme
nų. Vaikai padėkojo šio muziejaus 
puoselėtojai ir atsisveikino su ja prie 
dar tebetašomos iš storakamienio 
ąžuolo senovės žynio skulptūros. 

Veronikos Šleivytės gimtinėje, 
Viktariškiuose, vaikus pasitiko Jani
na Paulina Dlutskienė ir, nusivedusi 
juos į dailininkės gimtąjį namą, pa
pasakojo apie Verutės vaikystę. Pasi
rodo, kad būsima dailininkė pradėjo 
kurti dar maža būdama. Piemenau
dama spalvotais akmenukais ant di
desnių akmenų piešė tai, ką gražiau
sio matė aplinkui, – gėles, kurios 
vėliau užėmė svarbiausią vietą jos 
tapytuose paveiksluose. Kai vaikai 
apžiūrėjo dailininkės tapybos dar
bus, muziejaus darbuotoja visus pa
kvietė į dar vieną klėtelę su dailinin
kės grafikos darbais. Šioje aplinkoje 
labai pritiko ir mokytojos Vandos 
auklėtinio Antano sukurtas grafikos 
darbelis, kurį jis padovanojo muzie
jui. Kiemelyje vaikai dar galėjo pa
šėlti, žaisdami muziejaus darbuoto

jos pasiūlytus piemenukų mėgsta
mus žaidimus, kuriuos vaikystėje 
mėgo ir būsimoji dailininkė Verutė. 
Grįžę į ugdymo įstaigą, mažieji dali
josi įspūdžiais, o kitą dieną pabandė 
patys nupiešti savo mylimiausią gė
lę. Spalvingi vaikų darbeliai nudžiu
gino darbuotojus ir vaikų tėvelius. 

Molio gabalėlis virtęs... lėkštele

Lapkričio 20 dieną mūsų auklėti
niai su auklėtojomis Lina Mergiū
niene, Irena Michailoviene, Nijole 
Krasovskaja ir specialiosiomis peda
gogėmis Olga Uldukiene bei Edita 
Kareiviene apsilankė Biržų krašto 
muziejuje „Sėla“. Šioje išvykoje da
lyvavo ir keletas auklėtinių tėvelių. 

Biržų muziejuje visi sugužėjome 
į patalpą, kur auklėtinių laukė malo
nus siurprizas – darbo su moliu pa
mokėlė. Darbuotoja pasiūlė visiems 
susėsti prie stalo ir iš molio nusilip
dyti po lėkštelę. Minkant ir kočiojant 
molį vaikų veideliai švytėjo. Kaip 
kruopščiai jie darė įspaudus savo 
pačių rankomis nulipdytose lėkšte
lėse! Dar ilgai vaikai gėrėjosi savo ir 
draugų kūriniais iš molio. Kiek būta 
džiaugsmo, pasididžiavimo, pasiti
kėjimo savimi ir savo galimybėmis. 

Auklėtinius sužavėjo muziejaus 
eksponatų gausa. Įdomiai, supran
tamai ir vaizdingai gidė pasakojo 
apie eksponatus, jų paskirtį. Ypač 
vaikus sudomino žvėrelių ir paukš
telių iškamšos, senoviniai muziki
niai instrumentai, mediniai indai. 
Apžiūrėjome ir muziejų supančią 
aplinką, gėrėjomės teritorijoje esan
čiais statiniais. 
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Tokios išvykos suteikia vaikams, 
o ypač neįgaliems, malonių išgyve
nimų ir įspūdžių, skatina smalsumą, 
norą domėtis, klausytis, pagal gali
mybes klausinėti, kalbėti. Puiku, kad 
tėvus ir ugdymo centro darbuotojus 
sieja vienas bendras tikslas – suteikti 
vaikams kuo daugiau laimės. O svar
biausia, mažieji pajunta, kad yra la
bai svarbūs ir reikalingi. Pažindami 
pasaulį jie tobulėja – mąsto, geriau 
suvokia save. 

Neužmirštamos švenčių akimirkos

Kalėdinę šventę praleidome Pa
nevėžio Vežimo teatre. Žiūrėjome 
premjerą „Undinėlė“. Spektaklis vi
siems labai patiko, sukėlė daug tei
giamų emocijų ir džiaugsmo. O dar 
daugiau jo būta, kai pasirodė Kalė
dų senelis su peliuku Mufu. Kartu 
dainavome daineles, deklamavome 
eilėraščius, neatsistebėjome gausio
mis dovanomis.

Šia išvyka pasibaigė vaikų ir 
jaunuolių socializacijos programa 
„Spindulys“. Į šventinį renginį Pa
nevėžyje susirinko visos specialiojo 
ugdymo grupės ir klasės, pedago
gai bei tėveliai, pareiškę norą lydėti 
vaikus. Dalį išvykos lėšų padengė 
bendrija „Viltis“.

Vaikai labiau pasirengę priimti 
skirtybes nei suaugusieji. Jei infor
mavimo ir aiškinimo procesą pradė

sime anksti, jie suvoks negalią kaip 
neatskiriamą gyvenimo dalį, neturė
dami prietarų bei neigiamų nuosta
tų. Nuo pat mažens neįgaliesiems 
reikia patirti, kaip įdomu gyventi vi
suomenėje, kurioje žmonės turi įvai
rių galimybių, poreikių, vilčių ir sva
jonių. Tokia visuomenė, kuri suteikia 
laisvę būti skirtingam ir kitokiam 
nei dauguma, yra išties turtinga vi
suomenė.

Mūsų draugai

Mes glaudžiai bendradarbiauja
me su Kupiškio viešosios bibliotekos 
darbuotojomis. Specialioji pedagogė 
Vanda Damkienė, kuri vadovauja 
neįgaliųjų mokinių dailės būreliui 
„Paletė“, dažnai eksponuoja savo 
mokinių meninius darbus viešojoje 
bibliotekoje. Ugdytiniai kartu su įga
liais vaikais dalyvauja įvairiuose 
renginiuose, kurie vyksta minėtoje  
bibliotekoje. Tai dar vienas žingsnis 
integruojant neįgalius vaikus į vi
suomenę. Bendraudami su šiais vai
kais turime išmokti suprasti ir pa
brėžti jų gebėjimus bei vystimosi 
galimybes, o ne trūkumus, kuriuos 
sąlygoja negalia.

Metams baigiantis kartu su biblio
tekos darbuotoja Laimute Kliopki
niene surengėme šventę „Mūsų di
delių maži žingsneliai“, skirtą Neį
galiųjų dienai paminėti. Šios šventės 

idėja – ugdyti mokinių gebėjimą per
imti tautos kultūros pagrindus, su
teikti žinių apie lietuvių tarmes. 
Moksleiviai noriai dainavo liaudies 
dainas, šoko įvairių regionų šokius, 
žaidė žaidimus. Neužmiršome ir to, 
kad esame kupiškėnai. Klausėmės 
gimtos šnekos, dainavome Kupiškio 
dainą, minėme mįsles, stengėmės 
užbaigti pradėtas patarles. Kiekvie
nas norėjo parodyti, ką sugeba, jau
tėsi reikšmingas ir pastebėtas. O juk 
toks jis iš tikrųjų ir yra...

Genovaitė Taubienė
Kupiškio vaikų ir jaunimo  
ugdymo centro „Varpelis“  

specialiosios grupės  
vyresnioji auklėtoja

Lietuvos reabilitacinis  
profesinio rengimo centras

LRPRC tarptautiniai projektai 
neįgaliųjų labui

Lietuvos reabilitacinis profesinio 
rengimo centras (toliau LRPRC), įsi
kūręs Radviliškyje, praėjusiais me
tais sėkmingai vykdė daug tarptau
tinių projektų. Vienas jų – „Su mo
komąja reabilitacija, pagal mokymo
si visą gyvenimą švietimo programą, 
į pagalbą neįgaliesiems, ypač kita
taučių kilmės“. Šiame tarptautinia
me projekte dalyvavo 6 Europos Są
jungos šalys – Estija, Vokietija, Olan
dija, Lenkija, Kipras ir Lietuva. Pro

jekto tikslas – padėti neįgaliesiems 
imigrantams užsieniečiams, jau gy
venantiems šalyse, ir tautinių mažu
mų piliečiams sėkmingai integruotis 
į šių šalių socialinę aplinką, per mo
kymo įstaigas bei visuomenines or
ganizacijas adaptuotis darbo rinkoje. 
Daugiau informacijos apie šį projek
tą galite rasti svetainėje www.learnre-
habilitation.com

Dar vienas vykdomas inovacijų 
projektas – „Informacinių technolo
gijų mokymasis lygiomis teisėmis“. 
Šis projektas skirtas mokyti jaunuo

lius, turinčius mokymosi sunkumų, 
specialybės žinių. Jie mokomi nau
dojant naujas metodikas ir taikant 
šiuolaikines technologijas. Mokyto
jai rengia mokomąją medžiagą, ku
rią galima rasti internete. Bandomoji 
mokinių grupė mokosi savo specia
lybės, bet tuo pačiu išmoksta naudo
tis ir šiuolaikinėmis komunikacijos 
priemonėmis, o tai jaunimui atrodo 
labai patrauklu. Specialiai jaunuo
liams, turintiems mokymosi sunku
mų, Suomijoje buvo sukurta progra
ma SEVERI. Dabar suomiai perduo
da šią programą ir savo darbo su ja 
patirtį Vengrijos, Rumunijos, Portu
galijos, Slovėnijos ir Lietuvos mokyk
loms. Daugiau informacijos apie šį 
projektą galite rasti svetainėje http://
www.equal-e.net

Projektas „Matykime toliau savo 
lėkštės!“– tai puiki praktika Lietuvo



je ir Vokietijoje, kurios metu virėjų, 
stalių ir viešbučio darbuotojų moki
niai gamino maistą, išleido lietuviš
kų ir vokiškų valgių receptų knygą, 
ruošė pokylių stalą dideliam žmo
nių skaičiui. Jų darbas buvo prista
tytas darbdaviams – restoranų, sa
natorijų ir kavinių savininkams. To
kie pristatymai įvyko Lietuvoje ir 
Vokietijoje. Apie projektą ir mūsų 
partnerius galite plačiau sužinoti 
pokalbių puslapyje http://litauen-lip-
pstadt.blogspot.com

Vykdant projektą „Profesijos mo
kytojų, dirbančių su specialiųjų po
reikių mokiniais, kompetencijų to
bulinimas“ buvo surengta mūsų mo
kytojų stažuotė Suomijoje. O projek
tas „Draugystė ir pedagogų mainai 
tarp specialiųjų mokyklų“ leido au
klėtojams praktikuotis Švedijoje.

Pasibaigė dviejų metų projektas 
„HORTICULTURE – Europos žinios 
apželdintojų profesijai“. Šį projektą 
vykdė Lietuvos, Vokietijos, Graiki
jos, Italijos ir Nyderlandų mokymo 
įstaigos.

Mūsų mokykloje gamybinę prak
tiką atliko mokiniai iš Estijos Haap
salu miesto.

Per visus LRPRC gyvavimo me
tus mūsų mokiniai dalyvavo dauge
lyje sporto varžybų, laimėjo daug 
diplomų ir prizų. Tapo Amerikoje ir 
Kinijoje vykusių specialiųjų olimpi
adų aukso bei sidabro medalių lai
mėtojais. 2008 metais Turkijoje vy
kusiame Europos specialiosios olim
piados krepšinio čempionate Lietu
vos krepšinio komanda, kurios 
sudėtyje žaidė ir LRPRC mokinys, 
iškovojo bronzos medalį. 

2009 metais mes tikimės nesuma
žinti tarptautinio bendradarbiavimo. 
Pavasarį į mūsų mokyklą atvyksta 
švedų partneriai, kurie ketina kartu 
vykdyti naujus projektus, ir mokyto
jai iš dar vieno Estijos miesto Vana 
Vigala, kurie taip pat nori bendra
darbiauti rengiant estų mokinių 
praktiką LRPRC. Gegužės pabaigoje 
praktiką mūsų dirbtuvėse atliks sta
lių ir viešbučio darbuotojų mokiniai 
iš Vokietijos reabilitacinio centro 
„Thüringer Wald“. Be to, yra pateikta 
daugiau paraiškų tarptautinio ben
dradarbiavimo projektams vykdyti.

Atrodytų, mūsų centre mokosi 
patys gabiausi ir talentingiausi mo
kiniai. Tačiau iš tiesų yra ne visai 

taip. Į LRPRC gali įstoti tik tie speci
aliųjų poreikių mokiniai, kuriems 
pedagoginėse psichologinėse tarny
bose buvo nustatytas lengvo laips
nio intelekto arba kompleksinis su
trikimas. Taip pat čia mokytis gali 
klausos, regos ir judėjimo sutrikimų 
turintys jaunuoliai. Tai mokiniai, 
apie kuriuos sakoma, kad jie pri
klauso mažiau galimybių turinčiųjų 
grupei. 

Mūsų centre jiems padedama ne 
tik įgyti specialybę, bet ir gauti naujų 
socialinių, kultūrinių žinių bei įgū
džių. Jie turi galimybę dirbti ir mo
kytis su savo amžiaus mokiniais už
sieniečiais, įgyti tarptautinio bendra
darbiavimo patirties ir LRPRC, ir 
gamybinėje praktikoje užsienyje. Da
lyvavusieji projektuose arba užsie
nyje atlikę praktiką mokiniai gauna 
Europass mobilumo dokumentus.

LRPRC mokosi maždaug 300 jau
nuolių, turinčių specialiųjų poreikių 
ir mokymosi problemų, iš visos Lie
tuvos. Mūsų centre yra autoservisas, 
kur šie mokiniai mokosi profesijos. 
Jiems mokama stipendija.

Suaugę neįgalieji, dėl ligos arba 
nelaimingo įvykio praradę darbin
gumą, gali rinktis vieną iš 22 Švieti
mo ir mokslo ministerijos patvirtin
tų persikvalifikavimo programų. 
Atvykti į LRPRC profesinės reabili
tacijos programą galima turint Lie
tuvos darbo biržos siuntimą. Baigus 
mūsų įstaigą, atsiranda galimybė, 

kiek leidžia dabartinė ekonominė 
padėtis, integruotis į darbo rinką. 

Mielai kviečiame visus, norinčius 
mokytis LRPRC, atvykti į profesinio 
tinkamumo nustatymo ir orientavi
mo skyrių, susipažinti su mūsų mo
kykla, joje teikiamomis paslaugomis. 

Mokymosi galimybės 
neįgaliesiems

Parodoje „Mokymasis, studijos, 
karjera 2009“ buvo pristatyta įranga, 
skirta neįgaliųjų mokymui. Kaip ir 
kiekvienais metais parodos lankyto
jai galėjo susipažinti su Lietuvos ir 
užsienio aukštojo bei profesinio mo
kymo įstaigomis. Šių metų naujo
vė – ypač vaizdžiai pristatytos pro
fesijos. Jauni žmonės, atėję į parodą, 
mokyklų ekspozicijose galėjo savo 
akimis išvysti, kaip audžiamos juos
tos, veliama vilna arba, pavyzdžiui, 
uždedami tvarsčiai. O didžiausi 
smalsuoliai net įsigudrino pabandy
ti atsukti veržlę arba gauti makiažo 
konsultanto patarimą.

Galimybes įsigyti profesiją neį
galiems asmenims pristatė Lietuvos 
reabilitacinis profesinio rengimo 
centras (toliau – LRPRC), kuris yra 
įsikūręs Radviliškyje. Ši mokymo įs
taiga skirta sutrikusio intelekto, 
kompleksinės negalios, regos, klau
sos ir judėjimo problemų turintiems 
jaunuoliams. Stojantieji turi prista
tyti gydytojų komisijos pažymą ar
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ba Pedagoginės psichologinės tar
nybos nutarimą. Stoti į šią mokymo 
įstaigą gali mokiniai iš visų Lietuvos 
regionų.

Į LRPRC priimami jaunuoliai, 
baigę specialiąsias mokyklas arba 
mokęsi pagrindinėje ar vidurinėje 
mokykloje pagal adaptuotą progra
mą. Ne bėda, jeigu mokiniai turėjo 
mokymosi sunkumų ir jiems nepa
vyko baigti pagrindinės mokyklos. Į 
LRPRC priimami ir baigę šešias arba 
septynias klases, bet ne jaunesni nei 
15 metų jaunuoliai. Mokiniai, turin
tys mokymosi sunkumų, gali įsigyti 
šias specialybes: staliaus, apdailinin
ko, viešbučio darbuotojo, šaltkalvio, 
virėjo, želdinių tvarkytojo ir siuvėjo. 

Mokslas trunka trejus metus. Moki
niai gauna nemokamą maitinimą ir 
apgyvendinami bendrabutyje. Jau
nuoliams, kurie savaitgaliais važiuo
ja namo, kompensuojamos kelionės 
išlaidos. 

Baigusieji pagrindinės arba vidu
rinės mokyklos dešimt klasių gali 
rinktis virėjo padavėjo, staliaus, au
tomobilio kėbulo remontininko ir 
automechaniko specialybes. Moki
niai aprūpinami bendrabučiu ir gau
na stipendiją. Mokslas trunka dvejus 
metus.

Be to, LRPRC vykdoma ir profe
sinės reabilitacijos programa. Tad 
žmonės, praradę darbingumą dėl li
gos ar kitų priežasčių, gali įgyti čia 
naują specialybę. Pavyzdžiui, žmo
gus prarado darbingumą dėl ligos. 
Dirbdamas sunkų fizinį darbą, įgijo 
profesinę ligą ir jau nebegali dirbti 
drėgmėje ar šaltyje. Bet siuvėjo arba 
staliaus darbas šiltoje patalpoje iš 
dalies praradusiam darbingumą as
meniui tinka. 

Atskira kalba apie darbingumo 
praradimą nelaimingo įvykio metu. 
Po gydymo kurso žmonės jaučiasi 
geriau, bet nebežino, ką jiems toliau 
daryti. Tokiu atveju reikėtų kreiptis 
į regioninę darbo biržą ir gavus 
siuntimą pusę metų mokytis naujos 
specialybės LRPRC profesinės rea
bilitacijos kursuose. Čia galima įgyti 
pageidaujamą profesiją pagal 23 
švietimo ministerijos patvirtintas 
programas. Neįgalieji aprūpinami 

bendrabučiu. Mokyklos prieigose 
yra nuovaža vežimėliams. Bendra
bučio ir valgyklos aplinka irgi pri
taikyta judėjimo problemų turin
tiems žmonėms.

Parodoje „Mokymasis, studijos, 
karjera 2009“ buvo pristatytos mo
kymosi galimybės neįgaliesiems, 
nauja mokymo medžiaga, adaptaci
nė ir kompensacinė technika. LR
PRC mokytojai parengė mokymo 
medžiagą, specialiai adaptuotą inte
lekto sutrikimų turintiems moki
niams, kuri buvo išleista projekto 
„Metodinių priemonių adaptavimas 
neįgaliųjų profesiniam rengimui“ lė
šomis. Dėl įvairių sveikatos sutriki
mų jauniems žmonėms kartais yra 
sunku mokytis, dar sunkiau įgyti 
profesiją. LRPRC mokytojai įgijo 
daug patirties, dirbdami su tokiais 
žmonėmis. 

Parodos lankytojams buvo pri
statyta specialioji įranga, skirta pa
dėti regėjimo sutrikimų turintiems 
žmonėms, – prietaisas, didinantis 
skaitomą tekstą daug labiau nei 
įprasti akiniai. Šiuo metu jau yra 
technikos, padedančios mokytis net 
labai stiprią regėjimo negalę turin
tiems žmonėms. Yra programų, ku
rios leidžia visai nematančiam žmo
gui išmokti dirbti kompiuteriu, nar
šyti internete, rasti bet kokią jam 
reikalingą informaciją. Tokiu būdu 
jam atsiveria galimybės mokytis ir 
įgyti profesiją. Parodos lankytojams 
buvo pademonstruota kompensaci
nė technika, leidžianti tęsti mokslą 
klausos ir judėjimo sutrikimų turin
tiems žmonėms. Su visa kompensa
cine technika susipažino ekspoziciją 
aplankęs Švietimo ir mokslo minis
tras Gintaras Steponavičius. Jis gerai 
įvertino ir LRPRC mokinių darbų 
pavyzdžius.

Julija Astrauskienė
LRPRC projektų vadovė 

Mūsų adresas: 
Gedimino g. 81, Radviliškis, LT-82168. 
Tel. (8~422) 53957. 
El.paštas: lrprc@radvilis.omnitel.net

Daugiau informacijos apie mus galėsite rasti, 
apsilankę svetainėje www.lrprc.projektas.lt
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Virškinimo sistemos ligos ir 
būklės

Apie 12 proc. Dauno sindromą 
turinčių naujagimių gimsta su virš
kinimo trakto anomalijomis. Nors 
jos nėra tokios dažnos, kaip širdies 
ydos, bet gali turėti nemažos įtakos 
vaiko sveikatai. Dažniausiai pasitai
ko plonųjų ar storųjų žarnų neišsi
vystymas (vadinamoji žarnų atrezi
ja), kurio neįmanoma nustatyti iškart 
po gimimo, bet kuris paprastai pasi
reiškia, kai vaikutis jau yra kelis kar
tus pamaitinamas: jam išsipučia pil
vas, vaikas pradeda gausiai vemti, 
tampa vangus. Tokios anomalijos 
gydomos, skubiai operuojant. 

Kitos įgimtos vaikų su Dauno 
sindromu virškinamojo trakto bū
klės ar ligos gali pasirodyti vėlesnia
me amžiuje; kai kurios jų lydės vaiką 
visą gyvenimą. 

Viena tokių ligų yra prievarčio 
stenozė – galinės skrandžio dalies 
susiaurėjimas, kuris yra įgimtas, bet 
jo simptomai pasirodo ne naujagi
mystėje, o tik pirmojo gyvenimo mė
nesio pabaigoje. Esant šiai ligai, iki 
tol normaliai valgęs, neatpylinėjęs ir 
maždaug normaliai svorio priaug
davęs vaikutis apie 34 gyvenimo 
savaitę pradeda vis dažniau ir gau
siau („fontanu“) atpylinėti iškart ar 
praėjus kuriam laikui po maitinimo, 
ima rečiau bei mažiau tuštintis, nu
stoja augti ar netgi pradeda kristi jo 
svoris. Prievarčio stenozė gydoma 
operuojant. 

Labai dažnai, t. y. kone visiems 
Dauno sindromą turintiems vaikams 
būna vidurių užkietėjimas, kuriam 
sąlygas sudaro 2 pagrindiniai veiks
niai: žemas pilvo ir viso kūno rau
menų tonusas bei mažesnis nei 
įprasta vaiko judrumas. Taigi storo

Dauno sindromas ir  
vaiko raida (3)

Tęsiame trečiajame 2008 m. „Vilties“ žurnalo numeryje pradėtą 
ciklą. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo Vaiko 
raidos centro specialistų parengtos ir „Vilties“ bendrijos išleistos 
knygelės apie dauno sindromą, kompleksinę negalią ir elgesio 
sutrikimus pagrindinės temos.

joje žarnoje išmatos užsilaiko ilgiau, 
sutirštėja ir darosi sunkiau pašalina
mos tuštinimosi metu. Negydant dėl 
tokios būklės gali atsirasti tiesiosios 
žarnos ir išangės įtrūkimų, todėl ant 
išmatų (bet ne išmatose) gali pasiro
dyti šviežio kraujo gyslelių. Kartais 
išsitampo tiesioji žarna ir todėl su
mažėja norėjimo tuštintis pojūtis, 
kuris savo ruožtu lemia išangės rau
menų silpnumą ir gali atsirasti nuo
latinis kelnaičių tepliojimas. Esant 
kietesniems viduriams, vaikui gali 
skaudėti tuštinantis, todėl jam kyla 
noras sulaikyti išmatas arba jis atsi
sako sėstis ant puodelio. Taigi to
kiam vaikui ir tualeto įgūdžius gali 
būti sunkiau suformuoti. 

Vidurių užkietėjimas gali būti ir 
rimtos įgimtos tiesiosios žarnos li
gos, vadinamosios Hiršprungo ligos, 
požymis. Hiršprungo ligos atveju 
dalis galinės storosios žarnos neturi 
nervinių galūnėlių, todėl negali išsi
tempti ir normaliai prastumti išmatų 
link išeinamosios angos. Taigi vaikas 
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negali normaliai išsituštinti, o išma
tos kaupiasi virš šio susiaurėjusio 
segmento ir tirštėja. Kai kurie vaikai 
tuštinasi retai, bet labai gausiai, o ki
ti išvis negali pasituštinti. Kai susi
kaupia didelis kiekis kietų išmatų, 
išsipučia, persipildo ir pradeda prie
puoliais skaudėti pilvas, vaikas ima 
vemti, pablogėja jo bendra savijauta. 
Dauno sindromą turintiems vaikams 
šios ligos rizika yra didesnė nei dau
gumai kitų vaikų. Todėl vaikutį, ku
rį kamuoja sunkus ir gydymui nepa
siduodantis vidurių užkietėjimas, 
reikėtų ištirti dėl šios ligos. Hirš
prungo liga gydoma specialiomis 
klizmomis, kurias atlikti turi išmok
ti patys tėvai, o vaikui paaugus, ope
ruojama – išpjaunama pakenkta žar
nos dalis. 

Dar viena virškinamojo trakto li
ga, labiau nei kitiems gręsianti vai
kams su Dauno sindromu, yra celia
kija. Tai – genetiškai nulemtas plo
nosios žarnos gleivinės jautrumas 
kviečiuose, miežiuose ir rugiuose 

esančiam baltymui gliutenui. Celia
kija pasitaiko maždaug 716 proc. 
Dauno sindromą turinčių vaikų. Li
gos simptomai paprastai atsiranda 
apie pirmųjų gyvenimo metų pabai
gą, kai vaikai jau valgo iš minėtų 
grūdų pagamintus produktus. Šia 
liga sergantys vaikai būna dirglūs, 
blogai valgo, viduriuoja, vemia, 
jiems neauga svoris. Vaikai, kuriems 
celiakija nebuvo nepradėta gydyti 
laiku, būna labai liesi, dideliu, išpūs
tu pilvu, praranda raumenų masę, 
jiems išsivysto mažakraujystė, 
minkštėja kaulai. Celiakijos gydy
mas ir paprastas, ir sudėtingas: tai
koma dieta be gliuteno. Kitaip sa
kant, jiems visai neleidžiama valgyti 
kviečių, miežių ir rugių produktų, o 
dabartiniu metu manoma, kad gy
dymo pradžioje jiems netinka ir pa
tiekalai su avižomis. Vėliau, būklei 
pagerėjus, avižų jiems vėl galima 
valgyti. Daugeliu atvejų, pradėjus 
dietinį gydymą, būklė pagerėja maž
daug per 2 savaites, bet kuo vyresnis 

vaikas, tuo daugiau laiko prireikia 
tinkamai būklei atstatyti.

Dauno sindromą turintys kūdi
kiai labiau nei kiti linkę atpylinėti ir 
be kokios nors rimtos priežasties. 
Taip yra dėl viso jų kūno raumenims 
būdingo žemo tonuso. Todėl ir rau
meninis raukas, esantis tarp stem
plės ir skrandžio, neužsidaro sanda
riai, vaikui pavalgius, ir maistas, 
ypač skystesnis, išteka pro žiojėjan
čią skylutę atgal į stemplę. Jeigu at
pylinėjama negausiai, ši būklė ne
kenksminga, bet gausesnis ir ilgiau 
(netgi kelis mėnesius) trunkantis at
pylinėjimas gali lemti blogą svorio 
augimą, nuolatinį stemplės suerzini
mą rūgščiu skrandžio turiniu bei 
burnos ir kaklo odos sudirginimą.

Rimutė Grigelionienė
Vilniaus universiteto  

vaikų ligoninės filialo  
Vaiko raidos centro gydytoja,  

raidos pediatrė

Tęsinys kitame „Vilties“ žurnalo numeryje.

Tėveliams žinotina, kad:
• Paprastai vidurių užkietėjimas reguliuojamas dietos pagalba: maiste didinamas skaidulinių 

medžiagų (rupių grūdų produktų), vaisių ir daržovių kiekis. Jei kūdikis žindomas, šių produktų 
turi valgyti mama. Mišiniais maitinamiems kūdikiams parenkami specialūs mišiniai.

• Vidurius laisvina džiovintų slyvų, abrikosų tyrelės, daržovių (morkų, bulvių, žiedinių kopūstų, 
cukinijų, moliūgų), avižų dribsnių košės, rupių miltų produktai, obuoliai, kriaušės, slyvos.

• Vidurius kietina saldus pienas, sūris, bananai, ryžiai, kviečių produktai, saldumynai, balta 
duona ir pyragas, makaronai, mėlynės.

• Linkusiems į vidurių užkietėjimą vaikams reikia duoti gerti daugiau skysčių. 
• Vaikai turi daugiau judėti, žaisti judrių žaidimų, daryti mankštą.
• Jeigu šios priemonės nepadeda, vaiką prižiūrintis gydytojas turėtų paskirti geriamųjų vaistų, 

žvakučių ar klizmos pavidalo vaistų nuo vidurių užkietėjimo. 

Tėveliams būtina žinoti, kad celiakija yra 
visą gyvenimą trunkanti liga, nors kartais 
nuo specialios dietos visai išnykus simpto-
mams, gali atrodyti, kad vaikas pasveiko. 
Taigi dietos būtina laikytis visą gyvenimą.

Tėvams reikia žinoti, kad:
• jeigu kūdikis gausiai atpylinėja, pirmiausia reikia pasitarti su šeimos gydytoju, ar vaiko 

atpylinėjimas nėra kurios nors ankščiau minėtos ligos požymis; 
• atpylinėjančio kūdikio dienos režimą reikėtų sudaryti taip, kad po valgio vaikas būtų kuo 

mažiau liečiamas, žaidinamas, pervystomas ir pan. Geriausia, jeigu vaikutis po valgio iškart 
užmigtų ar tiesiog gulėtų ramiai ant šonelio, visą jo gulėjimo plokštumą pakėlus nuožulniai 
taip, kad jo galva būtų aukščiau nei pilvas;

• atpylinėjantiems mišiniais maitinamiems kūdikiams, pasitarus su gydytoju, reikėtų parinkti 
specialius vadinamuosius antirefliuksinius mišinius arba paprastą pieno mišinį sutirštinti 
specialiu maisto tirštikliu; 

• godžiai ir daug valgančius kūdikius galbūt reikėtų maitinti dažniau mažesnėmis porcijomis, 
kad skrandis nuo maisto neišsitemptų; 

• atpylinėjimas mažėja, pradėjus plėsti vaiko maisto racioną: nuo 6 mėnesių maitinant 
tirštesnėmis vaisių ir daržovių tyrelėmis, kruopų košėmis ar kitokiu tirštesniu maistu; 

• jeigu visos minėtos priemonės nepadeda, šeimos gydytojas greičiausiai paskirs vadinamųjų 
prokinetinių, o sunkesniais atvejais ir rūgštingumą mažinančių vaistų, kurie gali padėti 
sureguliuoti virškinamojo trakto funkciją. 

Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo 
Vaiko raidos centras, 
Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius,  
tel. (8~5) 2731422
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Ką tiria seimo kontrolieriai? 

Seimo kontrolieriai tiria skundus 
dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biu
rokratizmo ar kitaip pažeidžiamų 
žmogaus teisių ir laisvių viešojo ad
ministravimo srityje. Biurokratizmu 
vadinami tokie pareigūno veiksmai 
ar neveikimas, kai vietoje reikalų 
sprendimo iš esmės laikomasi nerei
kalingų ar išgalvotų formalumų, ne
pagrįstai atsisakoma spręsti parei
gūno kompetencijai priklausančius 
klausimus, vilkinama priimti spren
dimus ar atlikti savo pareigas bei ki
taip blogai ar netinkamai valdoma 
(atsisakoma informuoti asmenį apie 
jo teises, sąmoningai pateikiamas 
klaidinantis ar netinkamas patari
mas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat 
laikomas toks pareigūnų darbas, kai 
nevykdomi arba blogai vykdomi 
įstatymai ar kiti teisės aktai. Piktnau-
džiavimu vadinami tokie pareigūno 
veiksmai ar neveikimas, kai jam su
teikti įgaliojimai naudojami ne pagal 
įstatymus bei kitus teisės aktus arba 
savanaudiškais tikslais ar dėl kitokių 
asmeninių paskatų (naudojimosi tar
nybine padėtimi, keršto, pavydo, 
karjerizmo, neteisėtų paslaugų teiki
mo ir t. t.), taip pat tokie pareigūno 
veiksmai, kai viršijami suteikti įga
liojimai ar savivaliaujama.

Ko netiria seimo kontrolieriai? 

Seimo kontrolieriai netiria:
• Respublikos Prezidento, Seimo 

narių, Ministro Pirmininko, Vy
riausybės (kaip kolegialios insti
tucijos), valstybės kontrolieriaus 
ir Konstitucinio Teismo bei kitų 
teismų teisėjų veiklos, savivaldy
bių tarybų (kaip kolegialių insti
tucijų) veiklos;

• prokurorų, ikiteisminio tyrimo 
pareigūnų procesinių sprendimų 
teisėtumo ir pagrįstumo, tačiau ti
ria skundus dėl prokurorų, ikiteis
minio tyrimo pareigūnų veiksmų, 
pažeidžiančių žmogaus teises ir 
laisves;

Seimo kontrolierius – kaip jis gali jums padėti
Negalite valstybės ar savivaldybės įstaigoje išspręsti jums 
rūpimos problemos... Nustatytais terminais negavote atsakymo 
iš valdininko... Gautas valdininko atsakymas tėra tik 
atsirašinėjimas, kuris jūsų netenkina... Tokiais atvejais galite 
kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigą.

• skundų dėl darbo teisinių santykių, 
taip pat netikrina teismų priimtų 
sprendimų, nuosprendžių ir nutar
čių pagrįstumo bei teisėtumo.

Kas ir kaip gali pateikti skundą? 

Kiekvienas asmuo (fizinis ir juri
dinis) turi teisę pateikti Seimo kon
trolieriui skundą dėl pareigūnų pik
tnaudžiavimo ar biurokratizmo, jei 
mano, kad tuo buvo pažeistos jo tei
sės ir laisvės. Skundas gali būti siun
čiamas paštu, faksu ar pateikiamas 
Seimo kontrolierių įstaigos priima
majame. Jeigu asmuo skundo negali 
pateikti pats, jis gali įgalioti tai pada
ryti kitą asmenį. Skundą galima rašy
ti ir naudojant skundo blanką. Jį gali
ma rasti įstaigos interneto svetainėje 
www.lrski.lt.

Jeigu skundas gautas žodžiu, tele
fonu arba Seimo kontrolierius nustatė 
pareigūnų piktnaudžiavimo, biuro
kratizmo ar kitaip pažeistų žmogaus 
teisių ir laisvių požymių iš visuome
nės informavimo priemonių bei iš kitų 
šaltinių, Seimo kontrolierius gali pra
dėti tyrimą savo iniciatyva.

Skundams paduoti nustatomas 
vienerių metų terminas nuo skun
džiamų veiksmų padarymo ar skun
džiamo sprendimo priėmimo. Skun
dai, paduoti praėjus šiam terminui, 
netiriami, jeigu Seimo kontrolierius 
nenusprendžia kitaip. Jei Seimo kon
trolierius nusprendžia skundo nena
grinėti, apie tai jis ne vėliau kaip per 
7 darbo dienas nuo skundo gavimo 
dienos informuoja skundą padavusį 
asmenį, nurodydamas tokio sprendi
mo priežastis ir į kurią instituciją as
muo turi kreiptis.

Skundas turi būti ištirtas ir asmeniui 
atsakyta per 3 mėnesius nuo skundo 
gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai dėl 
skundo sudėtingumo būtina skundo 
tyrimą pratęsti. Apie tai yra informuo
jamas skundą pateikęs asmuo.

Ką reikia nurodyti skunde? 
Pageidautina, kad skunde būtų 

pateikta kuo daugiau informacijos. 

Skunde nurodoma:
• adresatas – Seimo kontrolierių įs

taiga (Seimo kontrolierius); 
• pareiškėjo vardas, pavardė (pava

dinimas) ir adresas (buveinė); 
• skundžiamų pareigūnų vardai, 

pavardės ir pareigos, institucija ar 
įstaiga, kurioje jie dirba; 

• skundžiamo sprendimo arba skun
džiamos veikos apibūdinimas, jos 
padarymo laikas ir aplinkybės; 

• savo nuomonė skundžiamuoju 
klausimu bei suformuluotas pra
šymas Seimo kontrolieriui; 

• skundo surašymo data ir pareiš
kėjo parašas.
Skundas pasirašomas, nurodoma jo 

surašymo data. Prie skundo gali būti 
pridedami turimi įrodymai ar jų aprašy
mas, ginčijamo sprendimo nuorašas.

Kokius sprendimus priima?

Atlikęs skundo tyrimą, Seimo 
kontrolierius priima vieną iš šių 
sprendimų: pripažinti skundą pa
grįstu, jį atmesti ar nutraukti skundo 
tyrimą. Ištyręs skundą Seimo kontro
lierius gali:
• perduoti medžiagą ikiteisminio 

tyrimo įstaigai ar prokurorui, jei 
nustatomi nusikaltimo požymiai;

• kreiptis į teismą dėl kaltų pareigū
nų atleidimo iš einamų pareigų;

• siūlyti skirti nusižengusiems pa
reigūnams tarnybines (drausmi
nes) nuobaudas;

• siūlyti Vyriausiajai tarnybinės eti
kos komisijai įvertinti, ar pareigū
nas nepažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo;

• prašyti administracinio teismo iš
tirti, ar norminis administracinis 
aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą 
ar Vyriausybės nutarimą;

• siūlyti kolegialiai institucijai ar 
pareigūnui panaikinti, sustabdyti, 
pakeisti įstatymams bei kitiems 
teisės aktams prieštaraujančius 
sprendimus;

• siūlyti Seimui kreiptis į Konstituci
nį teismą dėl teisės aktų atitikimo 
LR Konstitucijai ir įstatymams;

• siūlyti prokurorui kreiptis į teis
mą dėl viešojo intereso gynimo;

• pranešti Seimui, Respublikos Pre
zidentui ar Ministrui pirmininkui 
apie jiems atskaitingų pareigūnų 
padarytus pažeidimus.

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

LR Seimo kontrolierių įstaiga, 
Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius, 
tel. (8~5) 266 51 05, faks. (8~5) 266 51 38, 
El. paštas: ombuds@lrs.lt  ir www.lrski.lt



Simno specialioji mokykla nuo
taikingai pažymėjo Tarptautinę tea
tro dieną. Šventėme 15ąjį teatro stu
dijos „Runa“ gimtadienį. Šios studi
jos vadovas Arūnas Narauskas di
džiuojasi savo jaunaisiais aktoriais. 
O ypač kolektyvo veteranu Arnoldu 
Puidoku. Kaip rodo vadovo patirtis, 
dalyvaudami teatrinėje veikloje neį
galūs asmenys patiria tikrąjį gyveni
mo džiaugsmą, nes pildosi jų svajo
nės, jie pajunta savo reikšmingumą 
ir sulaukia žiūrovų pripažinimo.

Jauno ir kūrybingo mokytojo 
Arūno nuopelnas, kad mūsų mokyk
la dalyvavo Švietimo ir mokslo mi
nisterijos inicijuotame projekte „Mo
kykla be uniformos“, kurio metu 
mokiniai kūrė filmus apie savąsias 
mokyklas. Garsūs Lietuvos režisie
riai iš 150 darbų atrinko 10 geriau
sių, tarp kurių pakliuvo ir filmas 
apie mūsų mokyklą „Ir aš esu“. 

Šiaulių universiteto menų fakul
teto dėstytojų paskatintas A. Na
rauskas praėjusiais metais išleido 
mokomąją knygą „Spektakliai teatro 
studijoms integruoto ugdymo sąly
gomis“. Šiame leidinyje pasakojama 
apie mūsų mokyklos teatro studiją, 
pateikiama spektaklių scenarijų ir 
metodinių rekomendacijų.

Džiugi teatro šventė

2008 metų vasarą Giruliuose vy
kusiame meninės veiklos plenere 
nepailstantis teatro studijos „Runa“ 
vadovas susipažino su Maskvos kul
tūros universiteto profesore Liudmi
la Petrova. Ši pažintis paskatino jį 
pastatyti spektaklį pagal Aleksejaus 
Tolstojaus pasaką „Auksinis raktelis, 
arba Buratino nuotykiai“.

Šventės metu žiūrovai žavėjosi 
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 
pagrindinės mokyklos trečiokės Ai
dos Dumbliauskaitės dzūkiškais pa
sakojimais (vadovė Irena Jaskelevi
čienė). Šventėje dalyvavo Seimo na
rys Antanas Nedzinskas, sutrikusio 
intelekto žmonių bendrijos „Viltis“ 
Alytaus rajono padalinio pirmininkė 
Danutė Laukaitienė, mokyklos ir 
miesto bendruomenės nariai. Be to, 
ją filmavo ištikimi mūsų mokyklos 
draugai Laima ir Vladas Krušnai.

Ši šventė pradžiugino ir vaikus, 
ir suaugusiuosius. Jei kiekvienas ap
gaubtume meile ir rūpesčiu savąją 
mokyklą, ji taptų dar mielesnė bei 
patrauklesnė.

Elena Dainauskienė
Simno specialiosios mokyklos 

direktorė
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Teatrų festivalis „Mes esame“

Pernai, vasarai baigiantis, pirmą kartą su pensionato teatro 
grupe „ Buratinas“ dalyvavome meninių kolektyvų plenere 
Giruliuose. Stovykloje „Pasaka “ išties pasakiškai leidome 
laiką. Jau nuo pat pirmųjų dienų norėjosi sušukti: „Sustok, 
akimirka!“ Deja, laikas stovykloje prabėgo labai greitai. Jau 
tada visiems pažadėjau, kad dar tais pačias metais susitiksime 
Kėdainiuose. Taip ir gimė mintis surengti respublikinį meninės 
raiškos festivalį.

Grįžus į Kėdainius, šis noras dar 
labiau sustiprėjo. Kadangi mūsų 
pensionate tebevyksta paskutinieji 
statybų darbai, minėtą festivalį nu
tarėme surengti Kėdainių miesto 
kultūros centre. Šio kultūros centro 
direktorė O. Mikalauskienė ir jo dar
buotojai nusipelno pačių šilčiausių 
padėkos žodžių. Niekada neliekame 
atstumti, mūsų gyventojai gali lan
kytis įvairiuose renginiuose, visada 
esame laukiami ir pamaloninami. Ir 
šį kartą, vos išdėsčiusi direktorei ap
silankymo tikslą, sulaukiau pritari
mo, padrąsinimo ir visokeriopos pa
galbos. Džiaugiuosi savo pensionato 
darbuotojų kolektyvu. Visi pasinėrė 
į festivalio rengimo darbus, kurie 
baigėsi tik festivaliui pasibaigus.

Atsakomybė, nerimas, jaudulys 
neapleido nuo pat pirmųjų festiva
lio atidarymo minučių. Jo dieną net 
ir oras pateikė siurprizą – visiškai 
subjuro. Nerimavome dėl dalyvių, 
kurie turėjo įveikti nemažą atstumą, 
kol pasieks mūsų miestą. Gruodžio 
5 dieną, nuo pat ankstaus ryto, mūsų 
pensionato darbuotojai buvo pasi

rengę sutikti svečius. Šlapdribos ne
išgąsdinti rinkosi žiūrovai, apie savo 
atvykimą vienas po kito pranešdavo 
vis nauji festivalyje dalyvaujantys 
meniniai kolektyvai. Sulaukėme 
Kauno neįgalaus jaunimo užimtu
mo centro šokio grupės „Žingsnis 
po žingsnio“ (vadovė R. Stepaitytė). 
Šio centro plastikos dramos teatrėlio 
(vadovas V. Bortkevičius), VšĮ Vil
kaviškio socialinės pagalbos centras 
Judesio ir dramos trupės (vadovė 
D. Montvilienė), Vilijampolės vai
kų ir jaunimo pensionato plastikos 
teatro (vadovas V. Bortkevičius). To 
paties pensionato instrumentinės 
grupės „Vėjas“ (vadovė I. Papeč
kytė) ir plastikos dramos teatriuko 
(vadovas V. Bortkevičius), Jonavos 
rajono neįgaliųjų veiklos centro liau
dies kapelos „Mes kartu“ (vadovė 
J. Butkuvienė), Kėdainių pensiona
to teatro grupės „Buratinas“ (vado
vė I. Malinauskienė), VšĮ Markučių 
dienos veiklos centro teatro studijos 
(vadovė E. Jautakaitė ) ir Panevėžio 
jaunuolių dienos centro trupės „Sva
jokliai“ (vadovė Z. Ramanauskaitė).

Atvyko ir daugybė garbių svečių, 
gebančių įvertinti neįgaliųjų me
no kolektyvų pasirodymus: Kauno 
miesto Socialinių reikalų, švietimo 
ir kultūros skyriaus vedėja A. Griš
kevičienė su pavaduotoja D. Pajė
diene, įvairių Kėdainių miesto žiny
bų vadovai. O Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ asociacijos darbuotoją J. But
kuvienę ir Jaunimo teatro aktorių 
V. Taukinaitį su žmona mūsų teatro 
grupė sutiko ypač džiaugsmingai. 
Kiekvienam magėjo bent prie jų pri
siliesti. Abipusė meilė ir supratimas 
tiesiog spinduliuote spinduliavo.

Kiekvieną scenoje pasirodžiusį 
kolektyvą lydėjo audringi žiūrovų 
plojimai ir susižavėjimo šūksniai. 
„Tai, ką jie daro, yra stebuklas“, – 
festivaliui praėjus buvo rašoma rajo
ninės spaudos puslapiuose, vietos 
televizija parodė festivalio dalyvių 
pasirodymus.

„Mes esame“ – skelbė festivalio 
šūkis ir pavadinimas. Ir išties mus 
išgirdo, pamatė, pamilo! Tai pajuto! Tai pajutoTai pajuto
me ne tik festivalio dieną , bet ir pra
ėjus kuriam laikui. Žiūrovai iki šiol 
jo nepamiršta ir labai laukia kito 
susitikimo. 

Visus festivalyje dalyvavusius 
meno raiškos kolektyvus nuoširdžiai 
pagerbė Kauno apskrities viršinin
kas ir įteikė padėkos raštus. Kėdai
nių pensionato gyventojai dovanojo 
su didele meile pačių padarytus pa
veikslus, už nuostabias ir nepakarto
jamas pasirodymo akimirkas padė
kos raštus kolektyvams įteikė ir Kė
dainių pensionato direktorė A. Kas
peravičienė. AB Kėdainių šiltnamiai 
visus apdovanojo pačių išauginto
mis gėlėmis.

Jaudulys, pakilumas, pasididžia
vimas savimi, garbės ir pripažinimo 
troškimas, noras būti su visais ir tarp 
visų – visa tai buvo galima išskaityti 
festivalio dalyvių akyse. Nė kiek ne
abejoju, kad mes, kolektyvų vado
vai, darysime viską, jog minėti troš
kimai pildytųsi. Tad šis festivalis – 
tik gaivus šaltinėlis, skubantis kuo 
greičiau įsilieti į plačiąją jūrą.

Irena Malinauskienė
Kėdainių pensionato teatro grupės 

„Buratinas “ vadovė
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Neįgalieji kūrė padedami dailės 
akademijos studentų

Vakarų šalių patirtis rodo, kad 
neįgalių žmonių integracija į visuo
menę – vienas svarbiausių jų gyve
nimo kokybės gerinimo būdų. Su
prantama, kad integracija yra ilga
laikis procesas, kuris reikalauja vi
suomenės požiūrio į neįgaliuosius 
pasikeitimo, didelių materialinių in
vesticijų ir, žinoma, aktyvaus pačių 
neįgaliųjų dalyvavimo. Todėl moky
mo centro „Mes esame“ vyresniajai 
socialinei darbuotojai Violetai Vilu
tienei ir Vilniaus dailės akademijos 
tekstilės katedros vedėjai Eglei Gan
dai Bogdanienei kilo idėja surengti 
bendrą neįgaliųjų ir įgaliųjų kūrybi
nę stovyklą. Taip atsirado projekto 
„Būkime kartu, kurkime drauge“ 
užuomazgos.

Praėjusių metų birželį ant Dubin
gių ežero kranto buvo surengta ši 
stovykla, kurioje dalyvavo mokymo 
centro „Mes esame“ lankytojų gru
pelė ir Vilniaus dailės akademijos 
tekstilės katedros studentai. Čia jie 
visi kartu dvi savaites vėlė, siuvinė
jo, tapė, piešė ir fotografavo. Kūrybi
nėje stovykloje buvo mokoma profe
sionaliosios tekstilės technikų, kom
pozicijos ir spalvotyros pagrindų, 
bendravimo bei tolerancijos įgūdžių. 
Įvairiaspalviai darbeliai iš vilnos gi
jų ir piešiniai atspindėjo neįgaliųjų 
pojūčius bei nuotaikas, ugdė formų 
ir linijų komponavimo, spalvų deri
nimo, technikos pažinimo įgūdžius. 
Be to, neįgaliųjų ir įgaliųjų buvimas 
kartu stiprino abipusę toleranciją. 
Atsirado galimybė pažinti save ir ki
tus, plėsti draugų ratą, išbandyti 

Projektas–paroda  
„Būkime kartu, kurkime drauge“

naujus įgūdžius, tapti bendruome
nės dalimi. Juk žmogui tai labai svar
bu! Ypač kai vis dar tokie gajūs ne
pagrįsti stereotipai...

Vasara prabėgo, kūrybinė stovy
kla baigėsi, tačiau noras bendrauti 
neišblėso. Stovyklautojai sukūrė la
bai gražių ir unikalių kūrinių. Visus 
juos eksponavome mūsų mokymo 
centre, tačiau platesnė visuomenės 
dalis jų taip ir neišvydo. Taigi paren
gėme naują projektą ir gavome fi
nansavimą. Atsirado galimybė sto
vykloje sukurtą kolekciją – tekstilės, 
tapybos, piešinių ir fotografijų dar
bus – parodyti platesniam žiūrovų 
ratui. Balandžio pabaigoje tekstilės 
galerijoje–dirbtuvėse „Artifex“ (Ga
ono g. 1, Vilnius) įvyko parodos ati
darymas. 

Kitos parodos 
vyko ir vyks

Lietuvos vaikų ir jaunimo centre  
(Konstitucijos pr. 25, Vilnius) 
gegužės 11-22 dienomis

Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų 
mokykloje (T. Kosciuškos g. 11, Vilnius)
nuo balandžio 30 d. iki gegužės 11 d.

Panevėžio jaunuolių dienos centre  
(Kranto g. 16, Panevėžys) 
nuo gegužės 25 d. iki birželio 8 d.

Dienos centre „Šviesa“  
(Baltasis skg. 3A, Vilnius) 
birželio 9-22 dienomis

Naujosios Vilnios kultūros centre  
(Pergalės g. 8, Vilnius) 
nuo birželio 22 d. iki liepos 10 d.

Projekto rengėjai
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„Medį galima įsivaizduoti kal
bantį, nes kiekviena šaka, kiekvienas 
linkis ar rievė alsuoja gyvybe, ir ji at
eina į namus. Ateina įvairiomis for
momis – daina, eilėraščio posmu. O 
šį kartą medis atėjo labai liaudiš
kai“, – parodos pristatymą pradėjo 
Dariaus teta ir Zitos sesuo lituanistė 
Ieva Sigita Nagienė.

Parodos eksponatai labai natūra
lūs, juos kuriant įsiklausyta į gamtos 
prisilietimą prie žmogaus. „Manau, 
kad nė vienas žmogus nebūtų to da
ręs tik pramogos dėlei. Tai tarsi gel
bėjimasis nuo didelių sukrėtimų. 
Kūryba yra lipdoma iš atskirų kan
čios, skausmo, padūsavimo ar vie
numos akimirkų, bet tai natūralus 
išsikalbėjimas“, – sakė I. S. Nagienė. 

Šioje neįprastoje parodoje ekspo
natus buvo galima liesti rankomis, 
kad pajustum medžio šilumą. Juk 
rankos gali užčiuopti tai, ko kūrėjas 
žodžiais išsakyti nepajėgia. Be to, 
parodoje buvo eksponuojami ir pa
čios ponios Zitos tapyti piešiniai. 

„Šiame kaime mes gimę, užaugę, 
čia mūsų pirmoji mokykla. Todėl ir 
nusprendžiau būtent čia įleisti šak
nis ir surengti pirmąją Dariaus paro
dą. O jei kas nors pakvies, keliausi

me ir toliau“, – sakė Z. Rupeikienė. 
Praėjusių metų vasario 1ąją Dariui 
sukako 21 metai. Paroda – tai mamos 
gimtadienio dovana, į kurią ji sudėjo 
visą savo sielą. 

„Rengdama šią parodą norėjau 
pasidžiaugti savo vaiko gerumu, kil
numu ir pasidalyti tuo su jumis, tar
si sušukti, kad mes dar esame. (Žodį 
„mes“ ponia Zita vartoja visur, nes 
jiedu per tiek sunkių sūnaus ligos 
metų (Dariaus galvoje išsivystęs au
glys) tapo kaip vienas asmuo.) Neži
nome, kiek ilgai dar būsime ar... ne
būsime. Džiaugiuosi, kad dabar Da
rius švyti iš laimės. Šie sūnaus droži
nėti šaukštai – tai jo įsikibimas į 
gyvenimą. Tikiuosi, kad su Dievo 
pagalba mums seksis ir liga pasi
trauks“, – vylėsi Z. Rupeikienė. Pa
sak jos, kartais būdavo taip blogai, 
kad Darius nepajėgdavo net pereiti 
per kambarį. Tačiau visa energija at
sirado drožinėjant šaukštus. Jie tapo 
tarsi išgyvenimo įrankiu, viltimi, 
vaistais, kurie nustūmė ligą šalin.

Sveikindamas Darių su pirmąja 
paroda tautodailininkas Andrius 
Dacius sakė: „Su Dariumi susipaži
nau prieš porą metų. Manau, kad 
prie kompiuterio gali atsisėsti kiek

Netikėta gimtadienio dovana 
sūnui
Džiuginėnų pradinėje mokykloje buvo surengta  
Dariaus Rupeikos medžio drožinių paroda, kurią  
savo sunkiai sergančiam sūnui gimtadienio proga  
padovanojo mama Zita.

vienas, o tokį šaukštą išskaptuoti – 
tik vienas iš šimto. Visi liaudies 
meistrai yra pradėję nuo švilpio arba 
nuo šaukštelio“. Tautodailininkas 
palinkėjo vaikinui toliau žengti kū
rybos keliu, imtis didesnių darbų. 
Prie sveikinimų prisidėjo ir Gadūna
vo seniūnė Stasė Benikienė, kuri vi
sos bendruomenės vardu pasidžiau
gė Dariaus sėkme, palinkėjo jam 
sveikatos bei ištvermės. Kiti sveiki
nusieji linkėjo tapti garsiu tautodai
lininku ir savo darbais garsinti ne tik 
Džiuginėnus, bet ir visą Žemaitiją. 

Birutė Gedgaudienė
Telšių specialiosios mokyklos 

socialinė darbuotoja 
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Praėjusių metų gruodžio mėnesį, 
kaip ir kiekvienais metais, Šilutės ra
jone buvo minima Tarptautinė žmo
nių su negalia diena. Rengėjai – Šilu
tės lopšelio darželio „Ąžuoliukas“ 
kolektyvas – siekė padovanoti rajo
no neįgaliems vaikams ir jaunuo
liams pramogą, kurioje šie aktyviai 
dalyvautų viso renginio metu: ben
drautų vieni su kitais, vaidintų, šok
tų, vaišintųsi prie padengtų adventi
nių stalų. 

Savo parengtas programėles pri
statė Šilutės lopšelio darželio „Ąžuo

liukas“ vaikai, M. Jankaus pagrindi
nės mokyklos lavinamųjų klasių 
mokiniai, Rusnės Specialiosios mo
kyklos mokiniai, VšĮ Šilutės dienos 
paslaugų centro lankytojai, Šilutės 
žemės ūkio mokyklos Žemaičių 
Naumiesčio skyriaus jaunuoliai, 
bendrijos „Viltis“ Šilutės padalinio 
atstovai.

Renginio metu visus linksmino 
piratų kapitonas Flintas, kuris subū
rė jaunimą į daug teigiamų emocijų 
sukėlusią diskoteką. Kalėdų ieškojo 
šmaikščioji Raganėlė, kuri betarpiš

kai bendravo su visais dalyviais ir 
džiaugėsi jų parengtomis programė
lėmis. Nenuorama Raganėlė į šven
tinį renginio šurmulį įtraukė ir šven
tės svečius, kurie linkėjo vaikams 
geros nuotaikos bei dovanų, o jais 
besirūpinantiesiems – stiprybės, ge
rumo, tikėjimo ir vilties. Daug tei
giamų emocijų suteikė netikėtai pa
sirodęs Kalėdų senelis, kuris visus 
pasveikino su artėjančiomis šventė
mis ir palinkėjo dvasinės ramybės.

Renginio pabaigoje švytinčios iš 
laimės akys ir daug gražių padėkos 
žodžių bylojo, kad tikslas pasiektas, 
programa pavyko, kad tokie rengi
niai žmonėms su negalia labai reika
lingi. Jo nebūtų pavykę surengti be 
rėmėjų ir partnerių, kuriems nuošir
džiai dėkojame, finansinės paramos. 
Didelė pinigų dalis buvo gauta pro
gramai „Mūsų pasaulis atviras vi
siems“ laimėjus socializacijos pro
gramų rėmimo konkursą. 

Norėjome pasidalyti savo gerąja 
patirtimi ir palinkėti šalies pedago
gams – rašykite projektus, laimėkite 
finansavimą ir džiuginkite savo vai
kučius nuostabiais renginiais. 

Ineta Januškienė
Šilutės lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ specialioji pedagogė 
metodininkė 

Atvėrėme širdis gyvenimo džiaugsmui

Ten kur aš gyvenu – nėra amžiaus sąvokos,
ir keisti atrodo žaidimai
apsimest nepažįstamiems... 
Tūkstančiai gyvenimų – pelenai ir sniegas...
Tūkstančiai gyvenimų
šioje sekundėj žydi.
Žvilgsnio gyliais matuojame
erdvę ir žmones.

Tik tylą sutikę
sustojam...
Tyloje savo jausmus išsakome.
Tyloje susitinkame.
Tyloje šypsomės. 
Dangus pilnas tylos,
Akys pilnos kalbėjimo... 

Gintarė Stankutė



V
ilt

is
 0

9/
1

Iniciatyvos • 31

In
ic

ia
ty

vo
s „To, kas gražiausia,  

akimis nematome“

Balandžio 2ąją minėdama Pa
saulinę autizmo dieną Kauno vaikų 
abilitacijos centro bendruomenė su
rengė šventinę Atvirų durų dieną, 
inicijuotą specialiųjų pedagogų Auš
ros Lukšienės ir Sauliaus Marozo, 
jau dešimt metų dirbančių su autiz
mo sindromą turinčiais vaikais. Įs
taigos specialistų padirbėta iš ties 
nuoširdžiai – besirenkančius svečius 
vestibiulyje pasitiko tarp pavasario 
gėlių besišypsančių centro ugdyti
nių fotografijų paroda „Matyti gali
me tik širdimi“. „To, kas gražiausia, 
akimis nematome“. Šiais Sent de Eg
ziuperi žodžiais apibūdintą parodą 
parengė centro menų pedagogės 
Aušra Pauzienė ir Ingrida Čerkienė. 
Antrajame aukšte puikavosi nuotai
kingi ilgamečių partnerio – Mari

jampolės mokyklosdarželio „Varpe
lis“ – ugdytinių darbų parodėlė „Ir 
aš galiu kurti“.

Malonu, kad šventinę dieną su
laukta gausaus svečių būrio. Pasi
džiaugti centro bendruomenės dar
bo vaisiais atvyko Kauno miesto sa
vivaldybės Švietimo skyriaus vado
vas Antanas Bagdonas ir vyriausioji 
specialistė Vida Bliumbergienė, Kau
no apskrities specialiųjų pedagogų 
ir tėvų draugijos pirmininkė Vilma 
Narkevičienė, Temple universiteto 
(Filadelfija, JAV) profesorius Karlas 
Janowitzius, centro ugdytinių tėvai 
ir gausus būrys ilgamečių bičiulių: 
vaikų darželių „Nežiniukas“, Spin
dulėlis“, Vilijampolės vaikų ir jauni
mo pensionato, Kauno apskrities 
specialiosios internatinės mokyklos, 
Kauno 1osios specialiosios mokyk
los bei Marijampolės mokyklosdar
želio „Varpelis“ bendruomenės.

Atvirų durų diena  
kitokiame pasaulyje
2007 metais Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 3-iasis komitetas 
balandžio 2 dieną paskelbė Pasauline autizmo diena. Ja siekiama 
atkreipti visuomenės dėmesį į autizmo sutrikimą. Nepriklausomai 
nuo socialinės padėties, religijos, rasės, tautybės, vaikai su autizmo 
sindromu turi teisę į ankstyvąją diagnostiką, intervenciją, kokybišką 
ugdymą ir socialinį gyvenimą. Ši diena ypatinga, nes vienija visus, 
susijusius su šiuo sindromu, – vaikus, tėvus, artimuosius, specialistus 
ir kitus visuomenės narius, neabejingus žmonėms su šia negale. 
Prasmingai ją paminėjo ir Kauno vaikų abilitacijos centras, kuriame 
ugdomi vaikai su autizmo sindromu.
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Svečius ir centro bendruomenės 
narius nuotaikingu žodžiu pasveiki
no centro direktorė Virginija Gurbi
ninkienė. Direktorės pavaduotoja 
ugdymui Raimonda Juknevičienė 
pristatė centro dešimties metų veik
los ir kūrybinio darbo retrospektyvą. 
„Per šį dešimtmetį nuveikta daug – 
iš vienos vaikų su autizmo sindromu 
grupės tapome darželiumokykla, 
kvalifikuotų specialistų ir kito per
sonalo padedami mūsų ugdytiniai 
išmoko būti kartu su bendraamžiais 
ir svečiais. Šis renginys rodo, kad jie 
pažengė socializacijos ir integracijos 
link. Esame visada atviri naujoms 
idėjoms, džiaugiamės bičiuliais, par
tneriais ir laukiame naujų. Būkime 
visada kartu,“ – sakė pavaduotoja.

Pavasariniai šokiai ir dainos

Vėliau svečius dainelėmis sveiki
no septynmetis Jokūbas Budreckis, 
parengtas muzikos vadovės Aldo
nos Venckienės. Svečiai turėjo gali
mybę stebėti kūno kultūros pedago
gės Dainos Merčaitienės ir gydytojos 
reabilitologės Daivos Sasnauskienės 
užsiėmimą „Šokime ir džiaukimės“. 
Pagal veržlią muziką centro auklėti
niai sukosi ratelyje, stengdamiesi rit
miškai ir išraiškingai atlikti judesius 
bei perteikti šokiu jos nuotaiką. Taip 
pat svečiai buvo pakviesti stebėti 
tekstilininkės Rasos Labinaitės dai
lės užsiėmimo „Pavasarinis šokis“ – 
vaikai piešė ant porceliano lėkščių. 
Tik pasibaigus dailės pamokai, ma

žųjų kūrėjų darbai jau buvo ekspo
nuojami visiems svečiams matomoje 
erdvėje.

Atvirų durų dieną Kauno vaikų 
abilitacijos centre ilgai netilo muzi
ka ir šventinis šurmulys. Mūsų ug
dytiniai kartu su atvykusiais bičiu
liais žaidė žaislotekoje. Suaugusieji 
svečiai turėjo galimybę susipažinti 
su metodinėmis priemonėmis ir lei
diniais parodoje „Vaikų su autizmo 
sindromu ugdymo(si) galimybės 
Kauno vaikų abilitacijos centre“. 
Parodos metu buvo pristatytas psi
chologės Tomos Malvicės parengtas 
lankstinukas „Autizmas... Informa
cija tėvams“.

Tikimės, kad jau tradicija tapusi 
Pasaulinės autizmo dienos šventė 
kasmet įgaus vis naujų spalvų ir vis 
įtaigiau bylos kaskart didesniam bū
riui žmonių, kad kiekvienas vaikas, 
turintis negalę, vertas pagarbos, pri
pažinimo, pasirinkimo laisvės ir 
žmogiškųjų santykių.

Plačau apie Kauno vaikų 
abilitacijos centrą

Kauno vaikų abilitacijos centras – 
specializuota įstaiga 316 metų vai
kams su autizmo sindromu. Kiekvie
nam vaikui čia sudaroma individuali 
ugdymo ir reabilitacijos programa. 
Teikiamos kineziterapeuto, fiziotera
peuto, masažisto, logopedo, psicho
logo, socialinio pedagogo ir specia
liojo pedagogo paslaugos, vyksta hi
droterapijos, sensomotorikos, bui
ties, darbo ir meno – muzikos, dailės, 
teatro užsiėmimai, įrengtas žaidimų 
kambarys – žaisloteka.

Kauno vaikų abilitacijos centras 
vykdė tarptautinius projektus su 
Olandijos pagalbos fondu Centrinei 
ir rytų Europai, Norvegijos Skien sa
vivaldybės psichologine pedagogine 
tarnyba ir organizacija „Skien Rota
ry“, Norvegijos Vestfoldo grafystės 
Glenne centru. Pastarasis projektas 
buvo ypač reikšmingas Kauno vaikų 
abilitacijos centrui, kadangi vaikai 
su autizmo sindromu pradėti ugdyti 
pagal novatorišką ABA metodą. 
Glenne centro specialistai stebėjo ir 
koordinavo ugdymo procesą, kon
sultavo specialistus. Mūsų darbuo
tojai taip pat stažavosi Glenne cen
tre. Minėto centro specialistai inicija
vo Lietuvos ir Norvegijos tėvų, augi
nančių vaikus su autizmo sindromu, 
asociacijos įsteigimą. Bendradarbia
vimas su užsienio specialistais padė
jo ne tik kelti profesinę specialistų 
kvalifikaciją, bet ir rasti rėmėjų ma
terialinei bazei gerinti.

Kauno vaikų abilitacijos centras 
dalyvauja projektuose su specialio
siomis Lietuvos įstaigomis, bendrojo 
lavinimo mokyklomis, universite
tais, sveikatos priežiūros įstaigomis, 
Kauno apskrities specialiųjų peda
gogų ir tėvų draugija bei tėvais, au
ginančiais neįgalius vaikus. Centro 
pedagogų ir vadovų nuomone, pro
jektai stiprina socialinę partnerystę 
tarp švietimo ir neįgalių vaikų ugdy
mo įstaigų, mažina socialinę neįga
lių vaikų atskirtį ir vykdo prevenciją, 
tai yra užtikrina lygias galimybes 
bendrauti su kitais visuomenės na
riais bei padeda spręsti socialinio ir 
asmeninio gyvenimo problemas.

Kauno vaikų abilitacijos centre 
yra įkurtas autizmo sindromą ir 
kompleksinių sutrikimų turinčių 
vaikų konsultacinis centras „Kitoks 
mano pasaulis“. Šio centro paskir
tis – teikti pedagoginę, psichologinę, 
socialinę pagalbą ir sveikatos prie
žiūros paslaugas vaikams su autiz
mo sindromu, tėvams, specialistams 
bei pedagogams, dirbantiems su au
tizmo sindromą turinčiais vaikais 
Kauno mieste ir visoje Lietuvoje. 

Dalia Maciukevičienė

Kauno vaikų abilitacijos centras,  
Bajorų g. 12, Kaunas,  
tel. /faks. (8~37) 2 69 220,  
el. paštas: info@kvac.lt



Kaip gimė šio projekto idėja

2007 metų rugsėjį švenčiant Pa
nevėžio jaunuolių dienos centro 
gimtadienį buvo surengtas boulingo 
turnyras. Jo metu pastebėta, kad ne
įgaliesiems trūksta minėto žaidimo 
žinių ir įgūdžių. Po gimtadienio vy
kusi diskusija parodė, kad iš 38 jau
nuolių tik 2 šį žaidimą yra žaidę 
anksčiau. Pastebėjome, kad neįgalie
ji žaidimo metu buvo labai moty
vuoti, pakilios nuotaikos, atvirai 
reiškė savo emocijas, dalijosi įspū
džiais su draugais.

Analizuojant, kodėl tik 2 neįga
lieji buvo anksčiau išbandę šią spor
to šaką, paaiškėjo, kad 62 proc. jau
nuolių tėvų yra garbaus amžiaus ar
ba neturi motyvacijos domėtis netra
dicinėmis įvairių šalių sporto šako
mis. O 20 proc. lankytojų tėvų iš viso 
nėra motyvuoti turiningai leisti lais
valaikį su savo vaiku. 

Vėliau jaunuolių iniciatyva buvo 
rengiamos diskusijos apie netradici
nes ir tradicines įvairių šalių sporto 
šakas. Jaunuoliai vardijo jiems žino
mas sporto šakas. Pasirodo, kad tai 
krepšinis, stalo ir lauko tenisas, reg

bis, plaukimas, ledo ritulys, estafe
tės, orientacinis sportas, jojimas, 
kvadratas, bėgimas, ralis, beisbolas, 
golfas, boulingas, futbolas, dažasvy
dis, alpinizmas, dviračių sportas, 
rankinis, boksas, tinklinis ir t. t. Po
kalbio pabaigoje neįgalieji atrinko 
4 sporto šakas. Buvo nuspręsta, kad 
iniciatyvinė grupė ir projekto par
tneriai išbandys, išmoks ir pritaikys 
taisykles, pagal kurias galėtų žaisti 
sportinius žaidimus jų draugai – ne
įgalieji. Taip bus sukurtos ir išleistos 
„Mokymo gairės“, kuriomis galės 
naudotis neįgaliųjų tėvai, patys neį
galieji, socialiniai darbuotojai, dir
bantys su neįgaliaisiais, ir visi, kam 
ši tema aktuali bei įdomi. Atsižvel
giant į jaunuolių pageidavimus, in
teresus, darbą komandoje ir motyva
ciją, buvo nuspręsta parengti projek
tą. Taip ir atsirado „Ekstremalus 
proveržis“.

Kaip atrasti „sėkmės formulę“ 

Neįgaliam jaunimui sportas gali 
tapti galimybe integruotis į visuo
menę, padėti atrasti „sėkmės for
mulę“. Jauni žmonės nori keliauti, 
jiems svarbu grožis, įdomūs ir eks
tremalūs dalykai. Proto negalės 
žmonėms svarbu sulaukti patarimų, 
lygiuotis į autoritetus, ieškoti para
mos. Sportinė veikla jiems yra alter
natyva, galimybė išreikšti save, ben
dravimo erdvė. Jaunimui svarbi 
įvairovė, neįprastumas, laimėjimas, 
šlovė, judėjimas, pergalė ir geros 
emocijos. Sportas jiems suteikia 
daug žinių. Iššūkis neįgaliam jauni
mui yra garbinga sportinė kova, 
mokėjimas priimti nesėkmes, svei
kai maitintis, kontroliuoti save. Da
lyvavimą sportinėje veikloje ir akty
vumą veikia įvairūs dalykai: kom
piuteris, televizorius, pasyvus lais

valaikio leidimas. Kliūtimi tampa 
pinigų trūkumas, prasta sportinė 
bazė ar sveikata. 

Rengdami ir vykdydami projek
tą, neįgalieji mokosi planuoti laiką, 
įgyja praktinės patirties. Pastebėjo
me, kad šio projekto metu neįgalieji 
tapo daug atviresni, drąsesni, akty
viau reiškė savo nuomonę, išmoko 
planuoti laiką ir veiklas. Kelionės 
leidžia plėsti akiratį, pajusti atsako
mybę už save ir kitus. Šis projektas – 
tai erdvė, kurioje jaunas žmogus gali 
tiesiog būti. 

Mokomės žaisti boulingą, 
dažasvydį, futbolą ir laipioti po 
medžius

Mūsų jaunuoliai jau susipažino 
su keliomis ekstremalaus sporto ša
komis. Su Panevėžio specialiosios 
mokyklos moksleiviais žaidė bou
lingą. Bendravo su tikrais šio žaidi
mo asais. Mokėsi pasirinkti, laikyti 
ir taisyklingai ridenti boulingo ka
muolį. Drąsino save ir draugus, kad 
viskas pavyks. Ir išties sekėsi pui
kiai. Jaunimas šauniai praleido laiką. 
Veiklų metu, kai nežaidė boulingo, 
aiškinosi taisykles, skirtas profesio
naliems boulingo žaidėjams. Įsigili
nę į jas jaunuoliai daug diskutavo ir 
net siūlė keisti taisykles, kad šios pa
lengvintų žaidimą. Taip buvo sukur
tos boulingo žaidimo taisyklės neį
galiesiems.

Ekstremalus proveržis
Nuo 2008 vasario iki 2009 liepos Panevėžio jaunuolių dienos 
centre vykdomas Europos Sąjungos programos „Veiklus 
jaunimas“ jaunimo iniciatyvų projektas „Ekstremalus 
proveržis“. Šiame projekte dalyvauja 9 proto negalią turintys 
jaunuoliai. Pagrindinė projekto tema – sportas, tikslas – išleisti 
„Mokymo gaires“ neįgaliesiems.
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Praėjusių metų birželį Panevėžio 
neįgalus jaunimas drauge su Kretin
gos neįgaliųjų dienos veiklos centro 
lankytojais gilinosi į dažasvydžio 
paslaptis. Jaunuoliai vyko į Palangą, 
kur susitiko su draugais iš Kretin
gos. Atvykus į dažasvydžio aikštelę, 
visiems buvo paaiškinta, kaip elgtis 
žaidimo metu, nes nesilaikant taisy
klių galima susižeisti. Visi atidžiai ir 
susidomėję klausėsi. O kiek būta 
emocijų, kai visiems išdalijo karei
višką aprangą. Jaunuoliai pasijuto 
tikrais kareiviais, su šautuvais ei
nančiais į mūšį ir kovojančiais su 
priešais. Žaidimas pavyko, nes visi 
buvo atidūs ir tiksliai vykdė nurody
mus. Visiems dalyviams įvykiai mū
šio lauke suteikė daug džiaugsmo. 
Po žaidimo iniciatyvinė grupė kartu 
su Kretingos dienos veiklos centro 
atstovais aptarė žaidimo eigą ir, pa
tariant žaidimo teisėjams, parengė 
taisykles, kuriomis ateityje galės 
naudotis neįgalieji. 

Rudenį jaunuoliai vyko į Kauną 
ir kartu su Kauno neįgaliojo jaunimo 
užimtumo centro lankytojais išban
dė savo jėgas „Lokės pėdoje“. Ši neį
prasta veikla jaunimui labiausiai pa
tiko, nes nei vienas jaunuolis nebuvo 
net girdėjęs apie tokią pramogą. O ji 
tikrai labai linksma. Gali drąsiai lai
pioti medžiais, nebijodamas nukris
ti, nes esi prisirišęs. Nors būta aukš
čio, čiuožimo lynu ar ėjimo virve 
baimės, bet pramogų parko vadovų 
padedami įveikėme visas kliūtis. 
Ačiū jiems! Kitą rytą jaunuoliai vėl 
susitiko su draugais iš Kauno ir kar
tu parengė laipiojimo medžiais tai

sykles. Naktį visi ilgai negalėjo už
migti: dalijosi įspūdžiais, prisiminė 
dienos įvykius. Tik kokią 3 val. nak
ties pagaliau pavyko užmigti, prieš 
tai savo mintis išliejus projekto die
noraštyje. Štai keletas jų:

Projekto metu jaunuoliai ne tik 
sportavo. Keliaudami aplankė daug 
žymių ir įdomių Lietuvos vietų, to
kių kaip Trakų pilis, Kretingos sau
lės laikrodis, Kauno laisvės alėja, 
Lietuvos pajūris ir kt.

Kokie dar laukia darbai

Galutinis visų projekto partnerių 
susitikimas įvyko 2009 m. gegužę. 
Projekto dalyviai 3 dienas praleido 
kartu. Keitėsi informacija apie jau iš
bandytas sporto šakas, siūlė kore
guoti taisykles, palengvinančias žai
dimą žmonėms su proto negalia, ir 
visą informaciją apibendrinę išleis 
galutines „Mokymo gaires“ neįga
liesiems: kaip žaisti boulingą, dažas
vydį, futbolą ir įveikti ekstremalias 
trasas „Lokės pėdoje“. Šio susitiki
mo metu jaunimas dar kartą išbandė 
visas šias sporto šakas, kad įsitikin
tų, ar jų parengtos taisyklės tikrai 
tinka neįgaliųjų sportui. Po šio susi
tikimo bus išleistos „Mokymo gai
rės“, kurios, mūsų manymu, tikrai 
pravers daugeliui neįgaliųjų. 

2009 m. birželį Panevėžio jaunuo
lių dienos centre bus surengta baigia
moji konferencija, kurios metu neįga
lieji asistentų padedami pristatys 
„Mokymo gaires“. Konferencijoje bus 
skaitomi pranešimai apie išbandytas 
sporto šakas ir jų įtaką neįgaliųjų 
sportiniams pasiekimams. Minėtas 
„Mokymo gaires“ bus galima rasti 
Panevėžio jaunuolių dienos centro 
tinklalapyje www.pjdc.lt, be to, apie 
jas bus pasakojama per seminarus.

Neįgalūs jaunuoliai mano, kad 
šis projektas pakeitė daugelio žmo
nių požiūrį į juos ir netgi jų pačių 
požiūrį į draugus bei save. Vieni su
prato, kad gali nugalėti baimę, akty
viai sportuoti. Kiti, kad sugeba ben
drauti. Dar kiti, kad gali kelioms 
dienoms išvykti iš namų, gyventi sa
varankiškai ir nejausti baimės bei 
namų ilgesio. „Supratome, kad yra 
labai smagu visiems drauge keliauti 
ir išbandyti įvairias naujoves, susi
rasti vis daugiau naujų draugų“, – 
tvirtina jaunuoliai. Kiekvienas atra
do kažką nauja, kažką gera ir malo
naus. Taigi, gyvenimas bent šiek tiek 
pasikeitė į gerąją pusę...

Aistė Pagirienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro 
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Žiemą Trakuose projekto inicia
tyvinė grupė su Trakų neįgaliųjų už
imtumo centro atstovais žaidė futbo
lą. Profesionalioje aikštėje jaunuoliai 
jautėsi kaip tikri šio žaidimo žinovai 
ir puikiai valdė kamuolį. Nugalėjo 
draugystė! Po varžybų visi nuvyko į 
Trakų neįgaliųjų dienos centrą, kur 
draugiškai dalijosi įspūdžiais ir kūrė 
futbolo žaidimo taisykles. 

Ričardas:
„Man patiko leistis žemyn, labai patiko 
ir dar noriu!“

Aurimas:
„Labai bijojau ir nebandžiau, kitą kartą 
bandysiu.“

Daiva:
„Iš pradžių labai bijojau. Na, o kai 
leidausi antrą kartą apsiverčiau aukštyn 
kojom. Atrodė, kad širdis iššoks per 
gerklę, bet išsilaikiau ir mane pagyrė. 
Gaila, kad visos trasos neįveikiau.“

Andrius:

Gintarė:
„Labai patiko čiuožti ratuku. Pavyko 
įveikti visą trasą. Labai noriu dar kartą 
tai padaryti.“

Dima:

„Jaučiausi gerai, labai patiko šliuožti 
lynu. Noriu dar pabandyti.“

„Labai bijojau, bet įveikiau visą trasą. 
Noriu dar.“



Darbas Briuselyje ir grįžimas namo
Norime Jums priminti apie tarptautinį projektą „Kelias į 
prieinamą suaugusiųjų švietimą žmonėms, turintiems intelekto 
sutrikimų“, kuriame dalyvauja bendrija „Viltis“. Šio projekto 
dalyvis Sauliaus Aidukas parašė mums laišką po darbinio 
susitikimo, įvykusio 2008 m. lapkričio 27-29 d., Briuselyje.

Šis projektas labai patiko man. Visų pirma buvau labai gerai 
pasiruošęs tam darbui. Supratau, ką asistentė Milda man vertė. 
Buvau suinteresuotas darbu, nes jis man, kaip visada, labai pati-
ko. Pasijutau naudingas ir tuo didžiuojuosi.

Per šį susitikimą svarstėme europines rekomendacijas ren-
giant informaciją lengvai skaitoma ir suprantama kalba. Antrą 
dieną svarstėme, kaip įtraukti žmones, turinčius intelekto su-
trikimų, į lengvai skaitomos medžiagos rengimą. O trečią dieną 
– rekomendacijas elektroninei informacijai. 

Kai baigėme darbą, atsisveikinom ir išsiskyrėm. Kam anks-
čiau, kam vėliau lėktuvas. O mūsų turėjo kilti šeštą valandą va-
karo. Mes ne vieni tuo lėktuvu skridom iš mūsų kompanijos. Dar 

Kelionė į šviesų ir linksmą Vilniaus miestą
Artėjant Velykoms Telšių rajono vaikų su negale centro fol-

klorinis ansamblis ir gražus būrys ugdytinių, darbuotojų lydimi, 
išsirengė į svečius – į Vilniaus mokymo centrą „Mes esame“. Šį 
centrą lanko asmenys nuo 18 metų, turintys proto ir kompleksi-
nę negalę. Čia teikiamos mokymo ir socialinės paslaugos. Lan-
kytojai pagal savo išgales mokosi žaislų siuvėjo, pagalbinio vir-
tuvės darbininko, pynėjo iš vytelių ir kitų specialybių. O nesimo-
kantiems siūlomas dienos užimtumas. Paslaugos mokamos. Vy-
riausiam lankytojui 54 metai. Centrą lanko 80 neįgaliųjų, su jais 
dirba 60 darbuotojų.

Šauniai pasisvečiavę centre „Mes esame“, leidomės pasigro-
žėti Vilniumi. Aplankėme Gedimino pilį, Aušros vartus, pasi-
vaikščiojome po senamiestį. Naudodamiesi puikiu oru sumanė-
me nukakti į Vilniaus televizijos bokštą ir pasižvalgyti į sostinę iš 
paukščio skrydžio. Iš pradžių kai kurie ugdytiniai sunkiai suvo-
kė, kur atsidūrė ir kodėl miestas atrodo tarsi žaislinis. Bežiūrėda-
mi ir besistebėdami nepajėgė paslėpti emocijų. 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“

į poilsio namus „Akimirka“, į Šventąją (Mokyklos g. 65)į Šventąją (Mokyklos g. 65)

2009 m. vasarą kviečia

 Poilsio namai „Akimirka“ laukia Jūsų Šventosios gyvenvie-
tėje, Mokyklos g. 65. Tai trijų aukštų, dviejų korpusų mūrinis 
pastatas su atskirais įėjimais ir visais patogumais. 

 Kiekviename korpuse Jūsų patogumui – virtuvė, kurioje yra 
šaldytuvai, indai ir puodai, elektrinės viryklės su orkaitėmis, 
karštas vanduo.

 Kiekvienam kambaryje yra tualetas ir dušas su karštu ir šal-
tu vandeniu.
Jus džiugins poilsio kambarys su televizoriumi, žaidimo 
kambarys vaikams ir salė.

 Lauke prie pastato įrengtoje pavėsinėje Jūs patirsite bendra-
vimo džiaugsmą.

 Vienu metu 18 kambarių gali ilsėtis 60 asmenų.

 Pinigus už poilsį reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ sąskaitą: 

LT68 7044 0600 0126 2396, 
įmonės kodas 290666790, 

bankas SEB Vilniaus bankas, 
banko kodas 70440,

 ne vėliau nei likus 10 dienų iki poilsiavimo pradžios. Jeigu pi-
nigai nebus pervesti, vietos rezervavimas anuliuojamas. Pil-
dant mokėjimą kvitą prašome nurodyti savo pavardę, o lange-
lyje „mokėjimo paskirtis“ – už poilsį „Akimirkoje“.

Nuomos kaina 
su visomis komunalinėmis paslaugomis

 Dviviečio kambario – 55 Lt (jų yra 3 vnt.).
 Triviečio kambario – 85 Lt (jų yra 8 vnt.).
 Keturviečio kambario – 115 Lt (jų yra 5 vnt.).
 Penkiaviečio kambario – 140 Lt (jų yra 2 vnt.).

Dėmesio!
 Nuomos kaina padidės 20 Lt, jei išsinuomosite 
kambarį tik savaitgaliui ir / ar šventinėms 
dienoms.

 Šventinės dienos – birželio 7 ir 24, liepos 6, 
rugpjūčio 15.

 Patalinės komplektas (jei tik jos pageidausite) 
kainuos 10 Lt.

 Atšaukti rezervavimą galima likus 5
dienoms iki poilsio pradžios, šiuo atve-
ju atgaunama 70 proc. kelialapio vertės. 
Jeigu rezervavimas atšaukiamas prieš 
trumpesnį laiką, atgaunama 50 proc.
Ypatingais atvejais, atsitikus nelaimei, 
pranešus per tinkamą laikotarpį, patei-
kus patvirtinantį dokumentą, atgauna-
ma 90 proc.
 Jei kiltų klausimų, skambinkite 

  tel.: (8~5) 211 35 28, 
   (8~652) 99835, 
   (8~615) 19655 – Dianai. 
 Negavus pranešimo per nustatytą lai-
ką, pinigai negrąžinami.

Pastabos

 Organizacijoms, kolektyvams taikoma 10 proc. 
nuomos kainos nuolaida.
 Rugsėjo ir spalio mėnesiais taikoma 5 proc. nuo-
mos kainos nuolaida.
 Norinčiųjų užsisakyti vietas poilsio namuose 
„Akimirka“ prašome rašyti prašymą „Vilties“ 
bendrijos asociacijos vadovės vardu, kuriame turi 
būti nurodytas poilsiavimo laikotarpis, vietų skai-
čius, poilsiautojų vardai, pavardės, vaikų amžius 
(P.S. Duomenys bus tikrinami pagal „Vilties“ ben-
drijos duomenų bazę) ir pateikti savo bendrijos 
vadovui ar atsiųsti į „Vilties“ bendrijos būstinę 
(Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius).
 „Vilties“ bendrijos nariams, jų šeimos nariams bei 
lydintiesiems, suaugusiems neįgaliesiems – kelia-
lapio kaina 25 Lt, vaikams ir neįgaliesiems iki 
18 m. – 20 Lt. Vaikams nuo 0 iki 7 metų – nemoka-
mai. Patalynės komplekto kaina –  10 Lt arba galite 
atsivežti savo.

 Atvykti į poilsio namus poilsiautojams siūloma 
nuo 12 iki 18 val., išvykti – iki 12 val. 

 Apie atvykimą kitu laiku prašome iš anksto pranešti 
mobiliuoju telefonu (8~606) 843 96.

 Rezervuoti vietas poilsio namuose „Akimirka“ Šventojoje galima:
darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.,

(8~5) 211 35 28, mob. tel. (8~652) 99 835 
el. paštas: diana@viltis.lt

DĖMESIO!  DĖMESIO!  DĖMESIO!
 Poilsiautojai, kurie atvyksta su neįgaliaisiais, turi pasirūpinti higieninėmis priemonėmis 

(sauskelnės, įklotai, neperšlampamos paklodės ir t. t.), kad užtikrintų minkštojo inventoriaus švarą ir saugą. 
 Poilsiautojai, kurie atvyksta su neįgaliaisiais, atsakingi už jų saugą  ir priežiūrą. 

 Negalima neįgaliųjų poilsio namuose palikti vienų be priežiūros.

Telšių rajono vaikų su negale centras
Kauno g. 9a, LT-87148 Telšiai
(8~444) 78 502, (8~652) 01 356
El. paštas: vsnc@andernetas.lt, viltis@andernetas.lt

Tačiau iki valiai pasisvečiavus vis dėlto teko sukti namo-
lio. Tiesa, dar trumpam sustojome Kauno prekybos ir pramo-
gų centre „Mega“ pasižiūrėti įspūdingo akvariumo. Laimingi 
ir linksmi grįžome namo. Ši kelionė buvo finansuojama iš 
„Telšių vilties“ paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jekto lėšų. Nors dėl laikmečio sunkumų kai kuriems ugdyti-
niams ji pirma ir galbūt paskutinė gyvenime, bet įspūdinga 
bei neužmirštama!

Telšių rajono vaikų su negale centro informacija

viena pora skrido kartu. Tai laiko turėjom daug. Sugalvojom pa-
sidaryti ekskursiją po miestą. Vaikštinėjom, autobusu važiavom 
iki oro uosto. Daug įspūdžių buvo, linksma. Bet aš net pavargau. 
Buvau suprakaitavęs ir išsekęs truputį.

Kai buvo laikas lėktuvan lipti, pasakė, kad lėktuvas vėluos 
dėl techninių gedimų. Kol sulaukėm lėktuvo, praėjo valanda. O 
kai nuskridom iki Danijos, tai pasakė, kad dar laukia Vilniaus 
lėktuvas. Mes visu greičiu bėgom iki įlaipinimo vietos. O ji buvo, 
galima sakyti, kitoje oro uosto pusėje. Aš visai nusigalavau, kol 
atbėgau. Kai atbėgom, pasakė, kad mūsų lėktuvas prieš pora mi-
nučių išskrido. Mes labai nusivylėm. Aš jau maniau teks oro uos-
te miegoti. Bet mes ne vieni tokie buvom nelaimingi. Dar trys 
žmonės tokie atsirado. Vienas iš jų jau buvo atsidūręs panašioje 
situacijoje. Tai pasakė, kad mes nepergyventume, o pasidarytume 
sau atrakciją. Tuoj nuėjom į kasą, surašė popierius, kad kaltė yra 
Belgijos oro uosto, jog laiku neišleido lėktuvo pagal grafiką. Turėjo 
apmokėti mūsų išlaidas iki pirmo rytojaus lėktuvo. Mums išrašė 
talonus dviem taksi mašinom ir viešbutį su visu aptarnavimu. Iš 
ryto pailsėję su asistente Milda grįžom į Vilnių. O man dar reikėjo 
pasiekti Panevėžį. Ilgai tos kelionės neužmiršiu.

„Ne, tai ne miestas, o maketas iš degtukų dėžučių“, – 
oriai pareiškė Mantas.

„O mašinos kaip skruzdėliukai. Tik bėga takučiais, tik 
bėga“, – žavėjosi Henrikas.

„Namai kaip sulčių pakeliai“, – taikliai pastebėjo Artūras.

„Upė – ilgas plonas sliekas, o pušynai kaip žolė“, – nenusileido 
pastabumu Viktorija.

„Šviesus, linksmas miestas. O svarbiausia – judantis! Mes sėdim sau, 
valgom ledus, o miestas apie mus sukasi“, – neatsidžiaugė Raimondas.

„Nenoriu namo. Noriu čia, televizijos bokšte, gyventi“, – 
užsisvajojo Simonas.

Nuotraukose autorius pirmas iš dešinės



Li
et

uv
os

 s
ut

ri
ku

si
o 

in
te

le
kt

o 
žm

on
ių

 g
lo

bo
s 

be
nd

rĳ
 o

s 
V

IL
TI

S 
ke

tv
ir

tin
is

 ž
ur

na
la

s

2009/1


