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Stebuklai ne tik per Kalėdas
Stebuklų esame įpratę laukti per Kalė-

das, bet Telšių rajono vaikų su negale cen-
tro bendruomenė, draugai iš Jurbarko, 
Mažeikių ir kitų Telšių miesto ugdymo įs-
taigų stebuklų sulaukė birželio pradžioje, 
minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną. 
Paslaptingą kelionę po iliuzijos meno pa-
saulį visiems pasiūlė garsiausias Lietuvos 
iliuzionistas Arvydas Stonys ir jo mokinys 
Mantas. Fokusų spektaklyje buvo pasako-
jama istorija apie jauną burtininką, keliau-
jantį pas didžiuosius magus. Renginį or-
ganizavo ir vedė anekdotų karalius Rai-
mondas Šilanskas, kuris jau devintus me-
tus, birželio pradžioje, rengia šventes 
mūsų ugdytiniams. 

Kvapą užgniaužę stebėjome magų 
atliekamus triukus: smulkiai suplėšytą lai-
kraštį, kuris kažkokiu stebuklingu būdu 
vėl atgavo pirmykštę išvaizdą, baltus lan-
kus, kurie nuo stebukladarių prisilietimo 
mūsų akyse pasipuošė ryškiausiomis spal-
vomis, monetas, kurios staiga nežinia iš 
kur atsiradusios pabiro į jų skrybėles. Kie-
kviename magų judesyje slypėjo sava pa-
slaptis. Stebuklų kūrėjai puikiai bendravo 
su publika ir netgi įtraukė dalį žiūrovų į 
savo pasirodymą.

TV3 „Išsipildymo akcijos 2008“ stebuklas
Birželio viduryje vykome į į Nidą. Šią kelionę irgi galima 

pavadinti stebuklinga. Neįprastai geras oras nuteikė kuo 
puikiausiai. Dviem didžiuliais autobusais išžvalgėme gra-
žiausias Kuršių nerijos vietas. Plaukiodami laivu „Austėja“ 
susipažinome su Nidos kraštovaizdžiu iš marių pusės. 

Vėliau keliautojus maloniai priėmė Nidos klebonas Rim-
vydas Adomavičius, kuris papasakojo apie bažnyčios istori-
ją ir Nidos katalikų bendruomenę. Klebonijos amfiteatre 

pavakarieniavę, nuo visų dienos įspūdžių truputį pavargę 
iškeliavome namo.

Birželio pabaigoje vėl vyksime į kelionę. Šį kartą aplan-
kysime Kauną. Grožėsimės Panemunės pilimis, užsuksime į 
Kauno zoologijos sodą, aplankysime daugelį kitų įsimintinų 
vietų. Belieka pasidžiaugti, kad visus šiuos stebuklus mums 
dovanojo TV3 „Išsipildymo akcija 2008“. 
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Anktyvojo amžiaus vaikų 

autizmas
Laima Mikulėnaitė, 

Rasa Ulevičiūtė

Knygelėje pateikiami autiz-Rasa Ulevičiūtė

Knygelėje pateikiami autiz-

mo spektro sutrikimų požy-

miai, nes ankstyvoji diagnos-

tika bei pagalba yra itin 

reikšminga tolesniam vaiko, 

turinčio autizmo sindromą, 

vystymuisi ir jo šeimos gero-

Alternatyvaus adaptuoto muzikinio 

rašto pradžiamokslio Spalvų muzika

Rromualdas Brūzga

Šiame pirmajame „Spalvų muzikos“ 

priede pristatoma 10 įvairių žanrų kūri-

nėlių, kurie seniai įsitvirtino žinomo ne-

įgaliųjų kolektyvo „Spalvų orkestras“ 

repertuare. Kolektyvas dirba pagal uni-

kalią spalvų muzikos metodiką, prieš 

dešimtmetį pasiekusią Lietuvą iš Olan-

dijos. Minėtos metodikos pagrindas – 

muzikinių garsų žymėjimas skirtingo-

Šis leidinėlis padės neįgaliems žmonėms 

Rromualdas Brūzga
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dijos. Minėtos metodikos pagrindas – 

muzikinių garsų žymėjimas skirtingo-

Neįgaliųjų muzikinės saviraiškos ren-
ginys „Muzikinė paukštė 2009“ šiais me-
tais plačiai išskleidė sparnus Kretingoje. 
Šiemet šio puikaus renginio, jau penke-
rius metus keliaujančio per Žemaitijos 
miestus, įkvėpėju tapo Kretingos dienos 
veiklos centras. Gausius žiūrovus džiugi-
no ne tik minėto centro, bet ir Kretingos 
vaikų ugdymo centro, Kretingos rajono 
Padvarių pensionato, Palangos „Baltijos“ 
vidurinės mokyklos, BĮ neįgaliųjų centro 
„Klaipėdos lakštutė“, Gargždų socialinių 
paslaugų centro, Priekulės socialinių pas-
laugų centro, Šilutės dienos paslaugų 
centro, Šiaulių miesto savivaldybės die-
nos socialinės globos centro „Goda“ ir 
Gargždų vaikų muzikos mokyklos meno 
kolektyvai. 

Neįgaliųjų muzikinės saviraiškos ren-
ginys „Muzikinė paukštė 2009“ subūrė 
neįgaliuosius, kurių darbingumo lygis 
0–25 proc. Patrauklios socializacijos for-
mos, tokios kaip muzikinė, draminė ir šo-
kio raiška, leido dalyviams užmiršti jiems 
klijuojamas etiketes, pasijusti lygiaver-
čiais kūrėjais. Kiekvienas pasirodymas, 
kuriam dalyviai kantriai rengėsi net pus-
metį, pasirodė savitas ir įsidėmėtinas, nes 
daug buvo įdėta darbo bei tikėjimo. Ren-
ginį puikiai vedė Kretingos rajono Padva-
rių pensionato gyventojas Ričardas Dvor-
nikovas, repetavęs drauge su rengėjais iš-
tisą pavasarį. 

Po pasirodymų visi šventės dalyviai 
buvo apdovanoti „Muzikinės paukštės 
2009“ simboliu – Kretingos dienos veiklos 
centro neįgaliųjų ir užimtumo darbuotojų 

sukurta nata ir padėkos raštais, o renginio 
„Muzikinė paukštė 2010“ estafetė iškil-
mingai perduota Gargždų socialinių pas-
laugų centrui.

Renginio pabaigoje visi šventės daly-
viai ir svečiai buvo pakviesti prie vaišių 
stalo paragauti šventinio torto su „Muzi-
kinės paukštės 2009“ simbolika bei pasi-
dalyti neeilinės dienos įspūdžiais. Projek-
te dalyvavę neįgalieji įgijo koncertinės 
veiklos patirties, kuri sustiprino jų pasiti-
kėjimą savimi, suteikė daug teigiamų 
emocijų ir padėjo susirasti naujų draugų.

Ieva Bendikienė
Renginio koordinatorė, Kretingos dienos 

veiklos centro socialinė darbuotoja

„Muzikinė paukštė“ išskleidė sparnus
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Šiame pirmajame „Spalvų muzikos“ 

Informacinė apžvalga. 

Neįgaliųjų ir jų šeimos narių 

Teisės ir socialinės garantijos.

Dovilė Juodkaitė ir 

Audrius JasiūnasŠio leidinio tikslas – supažin-

dinti sutrikusios raidos žmo-

nes, jų šeimos narius ir plačiąją 

visuomenę su Lietuvoje vei-

kiančia teisine baze, reglamen-

tuojančia ir įtvirtinančią sutri-

kusios raidos asmenų teises bei 

interesus. Atskiruose leidinio 

skyriuose išsamiai nagrinėja-

mos sutrikusio intelekto asme-

nų bei jų šeimos narių teisės 

skirtingose visuomenės gyveni-
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Informacijos kaupimo ir sklaidos 

centrų gerosios patirties aprašas 

(Lietuvių ir rusų kalbomis)

Ieva Adomaitytė-Subačienė

„Vilties“ bendrija nuo pat jos įstei-

gimo 1989m. tapo pažangių, bet 

nelengvai prigyjančių reformų ini-

ciatore bei skatintoja. Sparti sociali-

nio darbo plėtra Lietuvoje, lygių 

galimybių nuostatų taikymas soci-

alinėje politikoje paskatino koky-
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galimybių nuostatų taikymas soci-

alinėje politikoje paskatino koky-

biškai naują požiūrį į sutrikusios 

raidos asmenų ugdymą, užimtumą 

bei grąžinimą į visuomenę. Per 17 

veiklos metų „Vilties“ bendrija ne 

tik mokėsi, kūrė naujus darbo me-

todus, bet ir kovojo su neįgaliųjų 

Savarankiškumo formavimas buityjeEdita Astapovičienė, 
Valerija Liaudanskienė, 

Augienė VilūnienėKnygos autorės rašo, kad 
vidutinės ir žymios proto 

negalios vaikus ir jaunuo-
lius reikia mokyti kuo 

mažiau priklausyti nuo 
aplinkinių, “nes kuo dau-

giau stengsimės neįgalų 
vaiką “pavaduoti”, tuo 

labiau ribosime jo ateities 
galimybes.” Šioje knygoje 

labiau ribosime jo ateities 
galimybes.” Šioje knygoje 

labiau ribosime jo ateities tėvams ir pedagogams 
siūlomi konkretūs patari-

„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
Dovilė Lapytė
Tomas Lapė

Geros valios žmonės ir savanoriai
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Dar prieš 15 metų Lietuvos mo-

kytojai, dirbantys su spec. po-

reikių turinčiais mokiniais ne-

kalbėjo ir nediskutavo  temomis 

Augmentinė, alternatyvi komu-

nikacija, Informacinės kompiu-

terinės technologijos  ir net ne-

sigilino, nesidomėjo, mažai ži-

nojo,  ką reiškia šios sąvokos. 

Per šį laikotarpį keitėsi ne tik 

spec. poreikius turinčių asmenų 
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Negalės žmonės sugrįžta į visuomenę

Dainius Pūras
Pagalba sutrikusio intelekto asmenims 

– pasiūlymai, projektai, rekomendacijos. 
jų, bei savivaldybių atstovų rezultatus.spec. poreikius turinčių asmenų 
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Sutrikusio intelekto žmonių teisės. 

Šalies ataskaita. Lietuva
Dovilė Juodkaitė

2002 m. bendrija „Viltis“ drauge su 

Europos asmenų su intelekto sutri-

kimais ir jų šeimų bendrijų asociaci-

ja „Inclusion Europe“ ėmėsi įgy-

vendinti projektą „Daugiau teisių 

žmonėms su intelekto sutrikimais 

Lietuvoje“. Šio projekto eigoje buvo 

vykdomas išsamus ir daugiaplanis 

esamos sutrikusio intelekto asmenų 

padėties mūsų šalyje tyrimas. O 

apibendrinti šio tyrimo duomenis ir 
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Europos Sąjunga. Žmogaus teisės 

Europoje

Lina Mališauskaitė

Šiame leidinyje pateikiama pagrin-

dinė informacija apie Europos Są-

jungos struktūrą, veiklos pagrindus 

ir institucijas. Be to, jame aptaria-

mos žmogaus teisės, kurios Euro-

pos Sąjungoje yra garantuojamos 

visiems asmenims, nepaisant jų 

amžiaus, rasės, lyties ir kitų politi-

nių, pilietinių ar socialinių veiks-

Siekiant mažinti sutrikusio intelek-

to asmenų fizinę, socialinę ir in
for-

macinę atskirtį, k
urią jie vis dar pa-

tiria dėl savo negalios, visa leidinio 
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ACTAVIANAS REGOUTAS

Viršelyje:

„Akmenės Vilties“ bendrija Lietuvos  
tūkstantmečiui – tūkstantis pienių žiedų!

Kas moka piešti, kas gėles gaminti, o mes  
nutarėme nuskinti 1000 pienių žiedų ir parašyti  

„LIETUVOS 1000-čiui“.  
Gaila kad ne visi panoro nusifotografuoti. 

„Akmenės Viltis“.



mas, dalyvauti jas svarstant. Visos 
galimybės jūsų rankose ir reikia pa-
sistengti jas išnaudoti. Mūsų visų 
patirtis labai skirtinga – vieniems 
puikiai sekasi bendradarbiauti su 
vietos valdžia, jie jau pripažinti kaip 
patikimi socialiniai partneriai, ki-
tiems, deja, klojasi gerokai prasčiau. 
Dabar mums visiems reikia labai su-
sivienyti ir dalytis tuo, ką turime ge-
riausio. Patarimai, konsultacijos, 
profesinės žinios šiandien yra neį-
kainojamas turtas. Dalykimės vieni 
su kitais tuo, kas geriausia, suremki-
me pečius taip, kaip prieš dvidešimt 
metų. 

Mūsų vienybė, kantrybė ir išmin-
tis padės ne tik mūsų vaikams, bet ir 
pavargusiai bei sutrikusiai Lietuvos 
visuomenei. Padės atsikratyti išmok-
to bejėgiškumo sindromo, nepasiti-
kėjimo savimi ir kitais, išmokys šyp-
sotis ir džiaugtis kiekviena diena.

Dana Migaliova
„Vilties“ bendrijos asociacijos 

vadovė
 

mūsų darbas vyks savivaldybėse. Iki 
2010 metų birželio turime susitarti 
su savivaldybių politikais dėl neįga-
liųjų reikalų komisijų ar tarybų su-
darymo, neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos programų patvirtinimo ir 
lėšų iš vietos biudžetų skyrimo. Mi-
nėtos programos bus finansuojamos 
pagal pateiktas savivaldybių paraiš-
kas iš nacionalinės programos lėšų 
per Neįgaliųjų reikalų departamentą 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos. Savivaldybės turės nu-
matyti bent mažos dalies lėšų skyri-
mą iš savo biudžetų.

Taigi, tik nuo mūsų visų pastan-
gų priklausys, kokia politika bus 
formuojama ir įgyvendinama savi-
valdybėse. Metai ir daug, ir tuo pa-
čiu labai mažai. Jūs, mūsų asocijuo-
tieji nariai, esate vietiniai „Vilties“ 
ambasadoriai. Jūs geriausiai žinote 
savo žmonių stipriąsias bei silpną-
sias puses ir savo savivaldybių pa-
dėtį. Bendraujate ir bendradarbiau-
jate su savo valdžia ir kartu spren-
džiate iškilusius klausimus. Šį darbą 
teks dar labiau suaktyvinti, reikės 
praktiškai prisidėti rengiant progra-

Artėja vasara – didysis atostogų 
metas, laukimas gausių gamtos gė-
rybių ir dosnaus derliaus... Gamta 
retai nuvilia žmones, dažniau žmo-
nės skriaudžia gamtą, viską iš jos 
imdami ir beveik nieko neduodami 
mainais. Vien vartodami ir nieko ne-
kurdami mes ateityje negrįžtamai 
prarasime be galo daug. Juk žmogus 
yra gamtos dalis. Todėl kurdami 
santykius su aplinka visada turime 
pagalvoti – ar aš norėčiau, kad su 
manim būtų pasielgta taip, kaip siū-
lau elgtis kitiems.

Taigi, laukdami gėrybių ne tik iš 
gamtos, bet ir iš svarbių vyrų bei 
moterų Seime, Vyriausybėje, savi-
valdybėse, turime nuveikti labai 
daug didelių darbų. Šių metų birže-
lio pradžioje septynios didžiausios 
nevyriausybinės neįgaliųjų organi-
zacijos pasirašė susitarimą su Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerija 
dėl Nacionalinės žmonių su negalia 
programos socialinės reabilitacijos 
paslaugų bendruomenėje projektų 
finansavimo priemonių plano įgy-
vendinimo. Mes prisiėmėme labai 
daug atsakomybių. Svarbiausias 

Mūsų vienybė padės ne tik mūsų vaikams

Šiais metais, minėdami Lietuvos vardo tūkstantmetį, daug 
kalbame apie istorijos raidą, vertybes, santykius tarp žmonių, 
tautų, valstybių. Tačiau šiandien, labiau nei kada nors, verta 
paklausti ir savęs – kas esu, kaip jaučiuosi, ar prisidedu prie 
Lietuvos vardo puoselėjimo, jos žmonių gerovės, ar visada 
elgiuosi taip, kad mano darbai būtų pakankamai iškalbingi.
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2009 m. birželio 4 d. Vilnius. Neį-
galiųjų organizacijos ir SADM pasie-
kė kompromisinį susitarimą projek-
tų finansavimo klausimu. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (SA-
DM), Neįgaliųjų reikalų departa-
mento rengti atviri debatai su neįga-
liųjų asociacijų vadovais bei sociali-
ne sritimi besirūpinančiais savival-
dybių atstovais dėl Valstybės kon-
trolės audito rekomendacijų, numa-
čiusių Neįgaliųjų socialinės integra-
cijos programos projektų finansavi-
mo tvarkos permainas, baigėsi kom-
promisinio sprendimo priėmimu.

Konstruktyvios trišalės diskusi-
jos leido padaryti išvadą, jog skubo-
tas perėjimas prie naujos finansavi-
mo tvarkos gali neduoti laukiamų 
rezultatų, todėl nutarta metams ati-
dėti naują neįgaliųjų projektų finan-
savimo tvarką, o per šį laikotarpį vi-
soms pusėms pasirengti kuo sklan-
džiau prie jo pereiti. 

Vertiname šį SADM žingsnį kons-
truktyvaus dialogo, skatinamo mi-
nisterijos vadovo Rimanto Jono Da-
gio, link. Susitikimai su šalies savi-
valdybių specialistais, savivaldybių 
asociacijos, nevyriausybinių organi-
zacijų vadovais parodė, jog skirtin-
gai traktuojamos Valstybės kontrolės 
išvados bei su jomis susiję šio proce-
so dalyvių lūkesčiai. 

Nemažai savivaldybių atstovų 
diskusijų sukėlė pagal naują tvarką 
numatytas fiksuotas savivaldybių fi-
nansinis indėlis, būtinas projektams 
įgyvendinti, per mažos jiems admi-
nistruoti numatytos lėšos. Tarp dau-
gelio neįgaliųjų asociacijų siūlymų 
buvo ir prašymas naująjį finansavi-
mo modelį iš pradžių išbandyti tik 
dalyje savivaldybių, nepradėti jo 
įgyvendinti, kol savivaldybėse ne-
bus sukurtos neįgaliųjų reikalų tary-
bos, patvirtinta socialinės reabilitaci-

jos paslaugų teikimo metodika ir 
tvarka, nustatyti paslaugų kokybi-
niai kriterijai bei įkainiai.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro R. J. Dagio patvirtintame ir 
nuo 2010 m. birželio 1 d. įsigalio-
siančiame Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų finansavimo tvarkos 
apraše į kai kuriuos pasiūlymus atsi-
žvelgta, prie kai kurių nuostatų ir 
neįgaliųjų asociacijoms, ir savival-
dybėms teks prisitaikyti. Su Lietu-
vos neįgaliųjų forumo narių, di-
džiausių neįgaliųjų asociacijų vado-
vais suderintame ir ministro R. J. Da-
gio pasirašytame pasirengimo įgy-
vendinti priemonių plane – konkre-
tūs darbai ir terminai jiems atlikti. 
Tai ne mažiau svarbūs sprendimai, 
kuriuos neįgaliųjų bendruomenė vi-
sapusiškai palaiko ir remia. 

Iki 2010 m. kovo 1 d. Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija bei 
Neįgaliųjų reikalų departamentas 
įpareigoti išanalizuoti ir suderinti 
socialinės reabilitacijos paslaugas 
reglamentuojančius teisės aktus. 
Įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymą neįgaliųjų 
asociacijos turi skatinti savivaldy-
bių institucijas (tarybas, merus) 
bendradarbiauti su neįgaliųjų aso-
ciacijomis, kurios savivaldybėse 
inicijuotų nuolatinių komisijų arba 
darbo grupių sudarymą neįgaliųjų 
klausimams spręsti. Šio darbo jos 
privalo imtis neatidėliodamos ir jį 
atlikti iki gruodžio 1 d. bei apie tai 
informuoti Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją. 

Nuo šių metų birželio vidurio iki 
2010 m. kovo 1 d. Neįgaliųjų reikalų 
departamentas, Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“ bei Lietuvos žmonių su nega-
lia aplinkos pritaikymo asociacija tu-

ri parengti planą, kaip 2011-2012 me-
tais bus finansuojamos specialiosios 
socialinės paslaugos sutrikusio inte-
lekto asmenims neįgaliųjų asociacijų 
arba bendrai finansuojant su savival-
dybėmis įsteigtuose dienos užimtu-
mo centruose, savarankiško gyveni-
mo namuose, laikino atokvėpio tar-
nybose, šeimos paramos centruose. 

Dar vienas įpareigojimas neįga-
liųjų asociacijoms – pasirengti įgy-
vendinti neįgaliųjų asociacijų vei-
klos rėmimo projektų finansavimo 
tvarkos aprašą ir burtis į skėtines or-
ganizacijas bei pateikti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai tokių 
asociacijų sąrašą. Šiai priemonei įgy-
vendinti skirti vieneri metai – nuo 
2009 m. birželio 15 d. iki 2010 m. bir-
želio 1-osios.

Rasa Kavaliauskaitė
Lietuvos neįgaliųjų forumo 

prezidentė 

Neįgaliųjų socialinės integracijos 
projektų finansavimo permainos 
atidedamos metams 

Pranešimas spaudai 
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Keramikos studija – tai dirbtuvės, 
kur „Godos“ centro lankytojus sie-
kiama supažindinti su keramikos is-
torija, technologija ir įvairiomis tech-
nikomis. Visi darbeliai čia lipdomi 
savo rankomis, todėl yra vienetiniai. 
Sukuriami unikalių formų, įvairių 
dydžių gaminiai, kuriuos galima 
pritaikyti interjere ar net naudoti 
buityje. Keramikos dirbtuvėse lavi-
nama vaizduotė, atskleidžiamos lan-
kytojų kūrybinės galios, stengiamasi 
skatinti pasitikėjimą savimi ir norą 
kurti.

Užsiėmimų metu vyrauja rami, 
jauki nuotaika, kad kiekvienas as-
muo galėtų pasinerti į savo darbą, 
atsipalaiduoti. Keramikos dirbtuvės 
puikiai tinka tiems, kurie yra uždaro 
būdo, nes padeda nebyliai išreikšti 
mintis ir emocijas per kūrybą. Kera-
mikos priemonė – molis – ypač nau-
dinga smulkiajai motorikai. Min-
kant, kočiojant, lipdant lavinamos 
rankos. 

Žinoma, kad nuo mažens lavi-
nant smulkiąją motoriką taip pat la-
vėja kalba bei mąstymas. Pats lipdy-
mas lavina ir sensomotoriką: akių ir 
rankų koordinaciją, padeda suvokti 
daiktus kaip objektus, perprasti jų 
formas. Analizuojant visas detales 
turtėja vaizduotė. Tik perpratus 
daiktą kaip visumą, galima kurti. Šie 

„Lipdau viską“

užsiėmimai naudingi norint padėti 
lankytojams valdyti savo emocijas.

Stengiamės sukurti kuo palan-
kesnes sąlygas integracijai į visuo-
menę, todėl lankytojai rengia savo 
dirbinių parodas ne tik įstaigoje, bet 
ir mieste. Kasmetinėje šventėje „Tau, 
Vilniau“ patys klientai su didžiausiu 
malonumu pristato ir pardavinėja 
savo darbelius. Rengiame muges ir 
savo įstaigoje. Bendradarbiaujame 
su Šiaulių miesto mokyklomis bei 
kitomis panašiomis įstaigomis. Vi-
suomet dalyvaujame Moksleivių na-
mų parodose, kuriose ne kartą gavo-
me padėkas ir apdovanojimus už 
orginalius darbus. Didelį įspūdį pa-
liko „Aido“ bibliotekoje surengta 
parodėlė. Atidarymo metu apie savo 
kūrinius, bei jų gamybos subtilybes 
pasakojo patys autoriai. 

Sigita:
„Jeigu ����i��� ���i���� �u�i �i����i�� �i��������i��� ���i���� �u�i �i����i�� �i����
ti, kol prie rankų nebekibs. Kai nebekimba 
ir būna gerai, tada darai vazonus. Į vazo�
ną įdedi skudurą ir tada lipdai molį. Ant 
lentelės užverčiam, kiti palaiko. Taip gau�
nasi vazonas. Jei nori, gali papuošti gėly�
tėmis, obuoliukais ir t. t. Jei ne, tada ne�
reikia puošti, reikia laukti, kol išdžius. 
Tada dedame į krosnį ir deginame toliau. 
Jei sudūžta, darome iš naujo. Kai išdegi, 
galima dažyti visokiom spalvom. Kai nu�
dažai, vėl įkiši į krosnį, kad blizgėtų.“

Rūta:
„Darau pieštukinę. Pirmiausia, jei molis 
yra geras, pasiimam lentelę, kočėlą ir rei�
kia kočioti, kol gaunasi blynas. Tada su�
galvoji kokią formą nori daryti – didesnę 
ar mažesnę, paimi peiliuką, turi apipjauti. 
Pasidarai virveles (kirminukus), patepi 
koše ir aplink klijuoji. Jei pabaigi, reikia 
padėti, kad išdžiūtų. Kai išdžiūna, įkiši į 
krosnį. Išdegtus galima dažyti įvairiomis 
spalvomis: ar geltona, ar kokią žmogus 
pasirenka spalvą. Toliau išdažytą darbą 
vadovė turi įkišti į krosnį išdegimui. Iš�
traukti būna blizgūs. Gali papuošti.“

Andriejus:
„Lipdau viską. Daugiausia lėkštutes ir 
puodelius.“

Erika:
„Lipdome vazas, širdeles, lėkštes, karo�
lius, avis. Geriausiai išeina vazos, lėkštu�
tės. Lėkštes darai arba iš rankos, arba į 
formą su skudurėliu ir klijuoji. Tada pa�
darai visą didelę lėkštę, palieki išdeginti. 
Vieną karta bandžiau gėles, bet nelabai 
išėjo.“

Solveiga Stanevičiūtė
Dienos socialinės globos centro 

„Goda“ socialinė darbuotoja 
užimtumui 
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2009 metai atnešė mūsų „Ak-atnešė mūsų „Ak-„Ak-
menės Vilties“ bendruomenei daug“ bendruomenei daug 
džiaugsmo. Mūsų naujai susikūręs 
ansambliukas surengė pirmąjį pasi-
rodymą. Jaudinosi ir patys dalyviai, 
ir darbuotojai, ir tėvai. Optimistiš-
kiausiai nusiteikusi buvo muzikos 
mokyklos direktorė I. Mikulevič, ku-
rios iniciatyva buvo vykdomas pro-
jektas „Menas ir sveikatingumas“. 
Nepasitikėjimas savimi dingo kaip 
nebuvęs, kai atlikėjų rankose darniai 
suskambo varpeliai, dovanodami 
pirmiesiems klausytojams nuostabų 
Štrauso valsą. Tada visi patikėjome 
A. Adlevskajos žodžiais, kad neįga-
lus jaunimas gali labai daug.

Dalyvaudami projekte „Menas ir 
sveikatingumas“ su nuostabia Nau-
josios Akmenės muzikos mokyklos 
mokytoja Aliona Adlevskaja išmoko-
me daug gražių dainų. Taip visi no-
rėjome dainuoti, kad mūsų svajonės 
išsipildė – projektas buvo pratęstas!

Per linksmąją širdelių šventę – 
Valentino dieną – savo pasirodymą 
pradėjome linksma daina „Žemyn 
upe“. Skambėjo liaudies dainos, žai-
dėme įvairius žaidimus, gavome 
daugybę prizų. Džiaugsmingai dai-
navome kartu su savo artimaisiais. 
Juk mūsų daug: Rytis, Arūnėlis, Al-
bertas, Vilmutė, Valentinas, Andre-
jus, Olga, Žydrūnas, Benas, Danutė, 
Modesta, Justina. Mes vis labiau su-
artėjame, vienijamės ir stiprėjame.

Jau ne pirmus metus rengiamas 
TV3 labdaros projektas „Išsipildymo 
akcija“ šiemet pasirodė dosnus Laz-
dijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
lavinamųjų klasių moksleiviams, 
kuriems atiteko net 2000 Lt kultūri-
niams–pažintiniams ir laisvalaikio 
poreikiams tenkinti. Taip jie nedels-
dami ir padarė: pasveikino vasarą 
pažintine kelione į Druskininkus ir 
Liškiavą, apie kurią seniai svajojo.

Vasarį Akmenės rajono laikrašty-
je „Vienybė“ net pasirodė straipsnis 
apie mūsų ansambliuką ir nuotrau-
ka su mokytoja A. Adlevskaja vidu-
ryje. Tai bent buvo šventė mūsų šir-
dyse! Mus pastebėjo, apie mus rašo... 
Vadinasi, pasitvirtino mūsų devizas: 
„Mes esame! Mes čia!“. 

Vieną 2007 metų pavasario dieną 
po Vilniaus gatves pasklido beveik 
700 muzikantų, suteikusių apčiuo-
piamą (ir girdimą!) pavidalą žinomo 
dainininko bei kompozitoriaus An-
driaus Mamontovo sumanymui – 
Gatvės muzikos dienai. Po metų 
kvietimui pasičiupti muzikos (o ir 
ne būtinai) instrumentą bei groti (ar 
tiesiog kelti linksmą triukšmą) savo 
miesto gatvėse pasišovė jau arti 3000 

„Kai tu šypsais ––  
pasaulis šypsos tau!“

Liga... Kas tai?
Bausmė?! O gal išbandymas sunkus?
Mes turim su liga išmokt gyventi?!
Atrasti džiaugsmą vieversio giesmėj,
Čiurlenime upelio,
Saulutės spinduliuos...
Išmokt atmerkt akis iš ryto
Ir netgi jei labai skaudėtų...
Nusišypsot!!!
Kai tu šypsais – 
Pasaulis šypsos tau!
Kai duodi – 
Gauni šimteriopai!
O kai nepakeli sunkios naštos – 
Turi tikėt, kad viskas bus gerai!!!
Viltis juk miršta paskutinė!!!

Olga Džiuvienė
„Akmenės Vilties“ bendrijos narė

entuziastų daugiau nei 30 Lietuvos 
miestų. O šiemet, minint Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmetį, ga-
tvės muzikantų gretos išaugo tiesiog 
stebėtinai.

Džiugu, kad veržlių garsų tvin-
domos Naujosios Akmenės gatvės 
gegužės 2-ąją – Gatvės muzikos die-
ną – svetingai priėmė į savo glėbį ir 
bendrijos „Akmenės Viltis“ neįga-
liųjų ansambliuką. Nors ir rengiantis 
šventei, ir pasirodymo metu kamavo 
jaudulys, rezultatas pranoko drą-
siausius lūkesčius. Mums pasisekė! 
Ansambliukas puikiai atliko keletą 
dainų, ugningai sugrojo trankią pol-
ką. Ryčio ir Vilmos duetas nudžiugi-
no klausytojus skambia liaudies dai-
na. Miesto bendruomenė mus priė-
mė šiltai, išgirdo ir suprato mūsų 
norą būti neatsiejama jos dalimi.

Džiugu, kad esame tikrai vienin-
gi, draugiški, suprantame ir užjau-
čiame vienas kitą. O pabaigai dova-
nojame jums visiems šias Jurgos 
Venckutės eiles:

Grožėdamiesi vaizdinga Nemu-
no pakrančių gamta, įspūdingais pi-
liakalniais, bažnyčiomis bei vienuo-
lynais, ir vaikai, ir jų tėveliai šiltu 
žodžiu minėjo visus geros valios 
žmones, kuriems labai dėkoja už ga-
limybę džiaugtis gyvenimu.

Živilė Klimkienė

Dėkui už neužmirštamas 
vasaros sutiktuves
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„Visi kartu pirmyn!“

C��e�iu�� partnerystė – tai moky-
klų bendradarbiavimo projektas, 
jungiantis bendrai veiklai mokymo 
institucijas iš Mokymosi visą gyveni-
mą programoje dalyvaujančių šalių. 
Šios veiklos tikslas – skatinti bendra-
darbiavimą tarp Europos mokyklų.

Tarptautinis Comenius projekto 
„Visi kartu pirmyn!“ pavadinimas – 
„L.E.G.S“, kurį dar 2007 metų žiemą 
Giotingene pasirinko projekto daly-
vių koordinacinė grupė, atsirado ne-
atsitiktinai. Tai ne tik visų projekte 
dalyvavusių šalių – Lietuvos, Angli-
jos, Vokietijos ir Švedijos – pavadini-
mų pirmosios raidės anglų kalba, 
bet ir prasmingas žodis, angliškai 
reiškiantis „kojos“. Juk kaip tik jos 
padeda mums keliauti, susirasti 
draugų, geriau pažinti kitų šalių tra-
dicijas, kultūrą. 

Dvejus metus vykdytas projektas 
turėjo keletą tikslų: perimti naujus 
projekte dalyvaujančių šalių specia-

listų, dirbančių su neįgaliais asmeni-
mis, mokymo metodus, susipažinti 
su šių šalių papročiais, tradicijomis, 
liaudies šokiais ir muzika, vystyti 
bei plėsti mokinių ir mokytojų ben-
dravimo, bendradarbiavimo, kalbi-
nius–komunikacinius bei socialinius 
įgūdžius. 

Vykdydami Comenius partne-
rystės veiklą, vadovavomės projekto 
paraiškoje ir jos prieduose numaty-
tomis sąlygomis bei sąlygų nuosta-
tomis. Projektinė veikla buvo supla-
nuota ir suskirstyta pusmečiais. Kie-
kvienas jų turėjo savo temą: „Kalbė-
kime ir susikalbėkime“, „Sveikas 
maistas“, „Sportas“, „Literatūra“, 
„Muzika“ ir pan. Todėl į projektinę 
veiklą buvo įtraukta visa ugdymo 
centro „Viltis“ bendruomenė: moki-
niai, mokytojai ir kiti darbuotojai, 
mokinių tėvai. 

Aktyviausi projektinės veiklos 
dalyviai, devyni mūsų centro moky-

Projektas  
„L.E.G.S. – Visi kartu pirmyn!“
Šiandien galime sakyti: „Taip, Comenius tarptautinės 
partnerystės projektas „Visi kartu, pirmyn!“ pavyko. 
Pagrindinius tikslus įgyvendinome.“ Baigėsi paskutinis projekto 
etapas, teliko pasidžiaugti pasiektais rezultatais ir išanalizuoti 
buvusius sunkumus, kad išvengtume jų ateityje. 2008 m. antrame 
žurnalo numeryje jau rašėme apie projekto „Visi kartu, pirmyn!“  
pradžią ir vykdymą. Dabar grįžkime prie jo dar kartą.
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tojai, lankėsi Švedijos, Anglijos ir Vo-
kietijos specialiosiose mokyklose. 
Anglijos St. Roses specialiosios mo-
kyklos svetingumą patyrė ne tik du 
mokytojai, bet ir vienas mokinys su 
mama. Galimybė susipažinti su kitų 
šalių specialiojo ugdymo patirtimi 
mūsų mokytojams tapo unikalia pa-
tirtimi, sustiprinusia jų profesinę 
kompetenciją. 

Dveji projektinės veiklos metai 
prabėgo labai greitai. Visų projekto 
dalyvių dėka projektinė veikla vyko 
sėkmingai, įdomiai ir planingai. Su-
siradome daug naujų draugų Angli-
joje, Švedijoje, Vokietijoje, išsiplėtė 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
galimybės, pagerėjo kalbiniai įgū-
džiai. Praturtėjome neįkainojamo-
mis žiniomis apie Anglijos, Švedijos, 
Vokietijos ir Lietuvos kultūrų ben-
drumus bei skirtumus.

Ačiū mokyklos direktorei, moki-
niams, mokytojams ir jų padėjėjams, 
kitiems mokyklos darbuotojams bei 
tėveliams, prisidėjusiems prie pro-
jekto vykdymo. Tik kartu kūrybin-
gai dirbant mums pavyko sėkmingai 
užbaigti projektą. 

Valerija Liausdanskienė
projekto koordinatorė 

„Aš ir tu – mes kartu“

Projekto „Visi kartu pirmyn!“ 
baigiamuoju etapu tapo jo partnerių 
viešnagė 2009 metų Europos kultū-
ros sostine paskelbtame Vilniuje ir, 
žinoma, vaikų ugdymo centre „Vil-
tis“ šio pavasario bei vasaros sankir-
toje. Į Lietuvą atvyko Vokietijos Ta-
nenbergo specialiosios mokyklos iš 
Giotingeno miesto atstovai (3 moky-
tojai ir 2 moksleiviai), Švedijos Ko-
pingo specialiosios mokyklos atsto-
vai (3 mokytojai ir 2 moksleiviai) bei 
Anglijos St. Roses specialiosios mo-
kyklos atstovai (2 mokytojai ir 1 mo-
kinys). Baigiamosios šventės „Aš ir 
tu – mes kartu“ tikslas – pasidalyti 
šalių partnerių etnokultūriniu pali-
kimu, visiems kartu aptarti projekto 
veiklas ir pasidžiaugti jų vaisiais – 
buvo pasiektas su kaupu. 

Mokytoja Rasa Ulevičiūtė 

Muzika

Viena sudedamųjų projekto „Visi 
kartu pirmyn!“ dalių buvo muzika. 
Projekto partneriai keitėsi įvairių 
žanrų savo šalių melodijomis ir mo-
kėsi jas atlikti. Na, bent jau paklau-
syti ir įsijausti į nuotaikas. Mat nacio-
naline kalba išmokti dainelę nėra 
taip paprasta. Vokiečiai prašė mūsų 
dainuoti labai lėtu tempu ir padarė 
įrašą, kad namie galėtų ramiai įsi-
klausyti bei pakartoti. Smagu, kad 
mūsų lietuviška muzika kažkam rū-
pi. Mes taip pat išmokome svečių 
parodytas „Pasisveikinimo dainelę“ 
ir „Dainelę skaičiuotę“, kurias nau-
dosime savo kasdieniniame darbe. 

Baigiamojoje šventėje „Aš ir tu – 
mes kartu“ supažindinome svečius 
su Lietuvos profesionalios muzikos 
pavyzdžiais. Skambėjo M. K. Čiur-
lionio simfoninė poema „Jūra“, Ka-
roliniškių muzikos mokyklos moks-
leivė R. Stankevičiūtė atliko J. Švedo 
instrumentinę pjesę „Pageltę lapai“. 
Svečiai išgirdo lietuviškas melodijas 
„Lietuviškas šokis, „Senolių polka“, 
kurias sugrojo kapela „Plauškutis“. 
Visi kartu dainavome užstalės dainą 
„Čiulbėjo ulbėjo“ ir šokome lietuvių 
liaudies šokius „Oirą“ ir „Kalvelį“. 
Folklorinis ansamblis pagrojo ir pa-
dainavo puikių autentiškų lietuvių 
liaudies folkloro dainų. A. Puškino 
mokyklos mokinys Darekas Šukšta 
su šokėjų grupe atliko dainą „Šar-
manka“, o LVJC „Spalvų orkestras“ 
ir UC ansamblis „Bučinys“ linksmi-
no visus populiariomis estradinėmis 
dainomis „Vasara“ ir „Dalioka“.

Apibendrinant reikia pasakyti, 
kad svečiai turėjo galimybę prisilies-

ti prie profesionalios, liaudiškos, fol-
klorinės ir estradinės Lietuvos muzi-
kos, o toks ir buvo šio projekto mu-
zikinės dalies tikslas.

Muzikos mokytojas Romas Brūzga

Keramika

Projekto dalyviai iš šalių partne-
rių ne tik muzikavo su mūsų centro 
vaikais ir mokytojais, kepė sausai-
nius, bet ir lipdė iš molio „keramikos 
ateljė“. Lipdė savo įsivaizduojamus 
arba išties matytus žemės kampelius 
su kalnais, upėmis, ežerais, pasta-
tais, medžiais ir krūmais. 

Mūsų mokiniai parodė svečiams 
prietaisus ir įrankius, kuriuos gali-
ma naudoti keramikos veikloje. Sve-
čiams, kaip ir mūsų vaikams, labai 
patiko molio plastiškumas, galimy-
bė formuoti įvairius pavidalus, daly-
tis kūrybiniais sumanymais. Mano 
nuomone, nuoširdus bendravimas 
bei keitimasis idėjomis kaip tik ir bu-
vo pagrindinis šio projekto tikslas.

Mokytojas Marius Strolia
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Ryto ratas

Mūsų auklėtiniai dalyvavo dori-
nio ugdymo veikloje, kuria repre-
zentavo savo šalį – Lietuvą. Kaip jau 
esame įpratę, pasisveikinome vieni 
su kitais pasukdami varpelių ratą, 
susikibę rankomis smagiai dainavo-
me: „Jau dienelė, jau šviesu, labas 
rytas tau tariu“.

O netrukus galėjome pamatyti, 
paliesti, užuosti įvairiausias gelto-
nos, žalios ir raudonos spalvos gė-
les, medžių šakeles, prieskoninius 
augalus. Tyrinėdami juos sužinojo-
me, kad ir Vokietijoje auga pienės, 
Švedijoje žaliuoja ąžuolai, o Anglijo-
je žydi kvapnūs gvazdikai. Pirmiau-
sia į Lietuvos vėliavos spalvomis 
nuspalvintą padėklą nukeliavo gel-
tonos spalvos gėlės, vėliau – žalios ir 
galiausiai – raudonos. Pasigrožėję 
savo kūriniu, sudainavome žaismin-
gą anglų dainelę „Jei patinka ši dai-
nelė, daryk taip“ ir nenoromis atsi-
sveikinome.

Mokytoja Eglė Bužavienė

Atvira veikla 

V-VI jungtinėje specialiojoje „Bo-
ružėlių“ klasėje vyko atvira meninė 
veikla „Mano svajonė, mano pasau-
lis, draugystė“, skirta Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai. Klasėje mūsų 
mokiniai ir svečiai iš Vokietijos bei 
Anglijos mokyklų pirmiausia arti-
miau susipažino, bendravo, domėjo-
si vieni kitų šeimomis, pomėgiais bei 
laisvalaikio užsiėmimais. Malonus 
bendravimas visus nuteikė bendrai 
veiklai – piešimui.

Vaikai piešė jūrą, vasaros atosto-
gos kaime, net svajonę turėti šuniu-
ką. Svečių iš Anglijos piešinį „Drau-
gystė“ papuošė Anglijos vėliava, 
Vokietijos atstovai piešė savo gimtą-
ją šalį, stengdamiesi perteikti visą 
jos grožį.

Vaikams labai patiko piešti pirš-
tais, teptukais ir voleliais. Dar jie 
naudojo porolono juosteles, ants-
paudus, įvairių formų kempinėles. 
Gerą nuotaiką atspindėjo šviesios, 
linksmos, šiltos spalvos. Nuostabūs 
piešiniai. Tikri meno kūriniai.

Mūsų centro kiemelyje visi daili-
ninkai pristatė savo paveikslus, ku-
riais galėjo iki valiai grožėtis ir sve-
čiai, ir mokyklos bendruomenė.

Mokytoja Alicija Voronkevič

Popietinė veikla

Dar mūsų centre buvo surengta 
atvira popietė „Mes visi kartu“, irgi 
skirta Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai. Mokyklos kiemelis jau anks-
čiau buvo papuoštas vaikų ir jų tėve-
lių pagamintomis įvairiaspalvėmis 
gėlėmis bei visų projekte dalyvavu-
sių šalių vėliavėlių girliandomis. O 
šią popietę mokiniai padedami au-
klėtojų dar išlankstė popierines ger-
ves, kurios simbolizavo taiką, drau-
gystę, meilę, pagarbą.

Popietėje dalyvavo svečiai iš An-
glijos, Švedijos ir Vokietijos. Popietės 
tikslas – susipažinti su atvykusiais 
svečiais ir mokytis su jais bendrauti, 
įtraukiant juos į bendras veiklas. La-
bai džiaugiamės, kad popietė galėjo 
vykti mokyklos kiemelyje šviečiant 
skaisčiai vasaros saulei ir spindint 
dalyvių šypsenoms. 

Atstovai iš Anglijos parodė savo 
mėgstamą dainelę–žaidimą, į kurį 
aktyviai įsitraukė visi šventės daly-
viai. Mūsų mieli draugai iš Vokieti-
jos sužavėjo visus savo nuotaikingo-
mis dainomis, kurias atliko prita-
riant gitarai. Svečiai iš Švedijos sušo-
ko tautinį šokį su vėliavėlėmis. O 
mūsų centro moksleiviai irgi neatsi-
liko – pristatė savo ansamblį, kuris 
sudainavo keletą dainelių. 

Visi atlikėjai buvo apdovanoti 
saldumynų pintinėlėmis. Vėliau visi 
gėrėjomės rytinės meninės veiklos 
klasėse rezultatais. Apžiūrėjusi gau-
sią vaikų darbų parodą, kompeten-
tinga komisija paskelbė nugalėtojus 
ir juos apdovanojo. Šie darbai dar il-
gai džiugins visus savo spalvomis ir 
išmone, primindami malonias ben-

dravimo su naujais draugais iš sve-
čių šalių akimirkas.

Kartu su svečiais žaidėme ben-
drus žaidimus, dainavome ir šoko-
me, laidėme savo rankomis išlanks-
tytus lėktuvėlius, linksmai mėtėme 
bei gaudėme balionus. Nors mus 
skyrė kalbos barjeras, bet jį greitai 
įveikė mūsų šypsenos, šilti akių 
žvilgsniai, rankų prisilietimai.

Popietė, skirta Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai, prabėgo labai nuo-
taikingai ir smagiai. Todėl šventės 
pabaigoje visi subėgo nusiraminti ir 
pailsėti po margaspalvių parašiutų 
kupolais. Visi dalyviai liko paten-
kinti. Dar ilgai jie šurmuliavo centro 
kiemelyje, neskubėdami skirstytis, 
dalydamiesi įspūdžiais, svajodami 
apie naujus susitikimus.

Auklėtojos Aldona Augulienė, 
Rita Lapackienė, Irena Malašauskienė
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Ekskursijos

Gegužės 31 dieną buvo surengta 
tradicinė ekskursija po senąjį Vilnių 
pėsčiomis ir įvyko pirmoji pažintis 
su svečiais. Ekskursijoje dalyvavo 
svečiai, ugdymo centro auklėtiniai, 
jų tėveliai bei ugdymo centro ben-
druomenė. Naujomis akimis pama-
tėme nuostabų Vilniaus senamiestį, 
aplankėme istorines jo vietas. Sma-
gu, kad mūsų Vilnius toks gražus, 
malonu parodyti jį atvykusiems sve-
čiams ir patiems dar sykį juo pasi-
grožėti. 

Birželio 3 dieną, rengiantis supla-
nuotai išvykai į Trakus, neapleido 
nerimas, nes nuo pat ryto baisiai lijo. 
Tačiau ir lietus, ir stiprus vėjas, lyg 
išgirdę mūsų maldas, prieš dešimtą 
valandą ėmė rimti, ir galėjome kiek 
lengviau atsikvėpti. Taigi, susikrovę 

visus reikalingus daiktus, skėčius ir 
apsiaustus, apie 11 val. pajudėjome 
iš mokyklos kiemo. Mūsų grupė bu-
vo didelė: centro mokiniai, jų tėve-
liai ir pedagogai, penki svečiai iš Vo-
kietijos ir trys iš Anglijos. Iš viso mū-
sų buvo net 43!

Ekskursiją pradėjome Trakų pily-
je. Keletas vaikų, sėdinčių neįgaliųjų 
vėžimėliuose, negalėjo patekti į pilį, 
tačiau labai nenuliūdo. Pasilikę kie-
melyje kartu su direktore Augiene 
Vilūniene kūrė pasaką apie pilies ka-
ralaitę. O kiti gidų lydimi iškeliavo 
apžiūrinėti pilies. Po geros valandos 
kupini neišdildomų įspūdžių pa-
traukėme link „Senosios kibininės“. 
Čia mūsų laukė garuojantys kibinai 
ir skanioji „Kibininės gira“. Pietau-
dami dalijomės įspūdžiais, siuntėme 
vieni kitiems „laiškučius“ ir džiau-
gėmės, kad nesipildo „negeros“ me-
teorologų pranašystės. 

Po skanių pietų draugiška vorele, 
pakeliui užsukdami į suvenyrų kios-
kelius, vėl patraukėme prie pilies. 
Ten mūsų laukė garlaivis „Skaistis“. 
Tik prasidėjus kelionei vandens ke-
liu, ėmė lyti, bet denis buvo uždeng-
tas stogu, todėl lietaus niekas neišsi-
gando. Tik svečias iš Anglijos pajuo-
kavo, kad jaučiasi kaip namie. Mat 
Londone lietus įprastas dalykas. Ge-
rą valandą plaukiojome po Galvės 
ežerą, apžiūrinėjome apylinkes ir 
džiaugėmės vieni kitais. Namo par-
kakome truputį šlapi, šiek tiek pa-
vargę, bet kuo puikiausiai nusiteikę. 

Socialinė pedagogė Vilma Stosienė

Baigiamoji vakaronė

Galutinis šio vizito akordas – bai-
giamoji vakaronė, į kurią buvo pa-
kviesta visa mokyklos bendruome-
nė, mokinių tėvai ir brangūs svečiai. 

Vakaronę pradėjo mūsų auklėti-
niai, dūdelių garsais paįvairindami 
gerai pažįstamą lietuvių liaudies 
dainą „Ant kalno karklai“. Vėliau 
buvo prisimintos svarbiausios ir 
smagiausios projekto akimirkos – 
viešnagės Švedijoje, Anglijoje ir Vo-
kietijoje. Iš rankų į rankas perduoda-
mų žvakučių liepsnelės tą vakarą 
simbolizavo visų mūsų širdies šilu-
mą, buvimo drauge bei bendravimo 
džiaugsmą, draugystę, pagarbą vie-
nas kitam... Dėkojome likimui, kad 
turėjome galimybę pažinti vienas ki-
tą, patirti, kad esame ir skirtingi, ir 
panašūs. Atrodė, kad pažįstame vie-
nas kitą labai ilgai, norėjosi apsika-
binti, išsakyti visa, ką jaučiame...

Per vakaronę šauniai traukė lie-
tuviškas dainas Gervėčių daininin-
kai, o visi vakaro dalyviai smagiai 
sukosi bendrame ratelyje. Daug bu-
vo išmoktą naujų žaidimų. Nuotaika 
buvo puiki. Šildė šypsenos, netilo 
kalbos, smagus šurmulys. O atsi-
sveikinome kaip geri draugai. Tvir-
tai tikėdami, kad ir ateityje būtinai 
bendrausime, dar daug nuveiksime 
kartu.

Ačiū tau, COMENIUS! Už tai, kad 
buvome, esame ir būsime drauge.

Mokytojos Sonata Sinkevičienė ir 
Ona Guogienė



Informacija apie centrą

Lietuvos reabilitacinis profesinio 
rengimo centras (toliau – LRPRC) – 
valstybinė profesinio rengimo insti-
tucija, veikianti Šiaulių apskrityje, 
Radviliškio mieste. Jos pagrindiniai 
tikslai:
• telkti Lietuvos Respublikoje gyve-

nančius jaunuolius, turinčius negalią, 
bei jų šeimas, globėjus ir  kitus šiais 
interesais veikiančius asmenis ir ska-
tinti visapusišką sutrikusio intelekto 
žmonių integraciją į visuomenę;

• skatinti intelekto sutrikimo ekologi-
nę, medicininę ir socialinę prevenciją, 
kuo ankstesnį jo nustatymą, taip pat 
medicininės, socialinės, edukacinės, 
profesinės, t.y. psichosocialinės neį-
galių žmonių reabilitacijos metodų 
plėtrą ir praktinį jų įgyvendinimą;

• teikti pagalbą jaunuolių ir suaugu-
sių neįgaliųjų šeimoms, realizuoti 
jų socialinius, kultūrinius ir kitus 
poreikius.
LRPRC atidarytas ir pristatytas 

visuomenei 1994 metų gegužės 24 
dieną. LRPRC pradėtas kurti 1993 
metais, padedant Vokietijos Fede-
racinės Respublikos vyriausybei 
bei remiant Lietuvos Vyriausybei. 
Įkurta 1962 metais, ši mokymo įs-
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taiga nuėjo ilgą kelią nuo profesi-
nės technikos mokyklos iki Lietu-
vos reabilitacinio profesinio rengi-
mo centro, kuriame vykdomas neį-
galiųjų mokymas ir socializacija. 
Neįgaliųjų jaunuolių ugdymo idė-
ja, materialinė ir metodinė parama 
perimta iš Vokietijos Pietų Heseno 
profesinio rengimo įmonės BBW. 
Šioje įmonėje įgūdžius tobulino 50 
centro darbuotojų, su įmonės vei-
kla susipažino daugiau kaip 100 
LRPRC dirbančiųjų.

LRPRC vykdo profesinę ir visuo-
meninę neįgaliųjų jaunuolių reabili-
taciją, taiko psichologines, pedago-
gines ir kitokias ugdymo priemones 
ir perteikia specialybių praktinius 
įgūdžius. Čia mokosi mokiniai, bai-
gę specialiąsias mokyklas, pagrindi-
nių bendrojo lavinimo mokyklų 
specialiąsias klases ir turintys nežy-
mų intelekto sutrikimą, fizinių judė-
jimo ar kompleksinių sutrikimų bei 
mokiniai, įgiję pagrindinį išsilavini-
mą. LRPRC galima įgyti lengvų dra-
bužių siuvėjo, kaimo verslų darbi-
ninko (želdinių tvarkytojo), apdaili-
ninko, virėjo, staliaus, šaltkalvio, 

Lietuvos reabilitacinis 
profesinio rengimo centras (II)
Dėkojame Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro 
(LRPRC) bendruomenei, kuri tęsia savo pažadą visus metus 
dominti, džiuginti, stebinti „Vilties“ žurnalo skaitytojus savo 
veiklos patirtimi.
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viešbučio darbuotojo, automobilių 
remontininko, virėjo ir padavėjo 
specialybes. 1996 metais išleista pir-
moji absolventų laida. Stalių ir siu-
vėjų specialybių mokiniai baigia-
muosius egzaminus laikė pagal Vo-
kietijos Friedbergo pramonės ir pre-
kybos rūmų parengtus egzaminų 
testus ir gavo tarptautinius sertifika-
tus, suteikiančius teisę dirbti Vakarų 
Europos šalyse.

Pedagogų mainai skatina plėsti 
pagalbą neįgaliesiems

Dirbdami su mokiniais, turinčiais 
intelekto sutrikimą, Lietuvos reabili-
tacinio profesinio rengimo centro 
(LRPRC) darbuotojai nuolat tobuli-
na kvalifikaciją, dalyvauja įvairiuose 
projektuose. Neseniai pasibaigė vie-
nas tokių projektų „Draugystė ir pe-
dagogų mainai tarp specialiųjų mo-
kyklų“, kurį vykdant grupė auklėto-
jų lankėsi Švedijoje ir patyrė, kaip 
ten rūpinamasi neįgaliaisiais, turin-
čiais įvairių sveikatos sutrikimų.

Kas nežino, kad Švedijos sociali-
nės rūpybos sistema – labai tobula. 
Bet viena išgirsti, o visiška kas kita – 
pamatyti. Pasirodo, Švedijoje neįga-
lūs žmonės susilaukia labai daug 
lengvatų iš bendruomenės bei savi-
valdybės. Pavyzdžiui, visi neįgalieji, 
taip pat ir specialiosios mokyklos 
mokiniai, vieną kartą per mėnesį ga-
li nemokamai lankytis baseine. Be to, 
vieną kartą per savaitę kvalifikuoti 
treneriai jiems padeda mankštintis 
pagal specialią sistemą, kuri iš pra-
džių aktyvina organizmą, kelia to-
nusą, o paskui ramina ir padeda atsi-
palaiduoti. Taigi pasimankštinę neį-
galūs žmonės išvyksta namo ne 
įsiaudrinę ir sudirgę, bet ramūs ir 
patenkinti. Savivaldybė netgi apmo-
ka neįgaliųjų atvykimą į šią treniruo-
tę specialiu mikroautobusu. 

Žmonės, turintys rimtų sveikatos 
problemų (stiprų intelekto ar judėji-
mo sutrikimą), dirba socialinėse 
įmonėse, kur pakuoja sąvaržėles ar-
ba sveria bei fasuoja kruopas, klijuo-
ja lipdukus, atlieka kitus nesudėtin-
gus darbus. Jei jie nemoka skaičiuoti, 
daiktus iš pradžių sudeda į specia-
lias duobutes, o paskui – į dėžutę. 
Už savo darbą neįgalieji gauna atly-
ginimą (tegul ir nedidelį, simbolinį), 
o jų šeimos – nemažą socialinę pa-

šalpą. Todėl neįgalieji jaučiasi svar-
būs ir reikšmingi savo šeimai.

Puikios ir neįgaliųjų gyvenimo 
sąlygos. Pavyzdžiui, teko lankytis 
viename būstų, kuriame gyvena neį-
galieji, dirbantys socialinėje įmonėje. 
Namas pastatytas atokiau nuo dar-
bo vietos. Jame yra didelis bendras 
holas, kuriame visi 5 gyventojai gali 
pabūti kartu, aptarti praėjusią dieną, 
pažaisti, išgerti arbatos arba kavos. 
Pabūti vienumoje irgi sudarytos vi-
sos sąlygos. Iš esmės namas suside-
da iš jau minėto holo su centriniu 
įėjimu, prie kurio iš visų pusių pri-
statyti 5 atskiri dviejų kambarių bu-
tai su visais patogumais: virtuvėle, 
dušu ir tualetu. Kiekvienas butas tu-
ri po 2 įėjimus. Vienas veda į centrinį 
holą, o kitas yra atskiras, per kurį 
patenkama tiesiai į lauką (jei nieko 
šiandien nesinori matyti). Bet namo 
gyventojai mėgsta leisti laiką kartu 
ir daugiausia vaikšto per bendrą įėji-
mą. O gyventi ir apsitarnauti jiems 
padeda auklėtojai, kurie dieną naktį 
budi šiame būste. Beje, visi šiame 
name gyvenantys neįgalieji turi šei-
mas, artimuosius, pas kuriuos pano-
rėję gali pasisvečiuoti.

Žmonės, turintys labai sunkų in-
telekto sutrikimą, ir jų šeimos irgi 
nepaliekami likimo valiai tarp ketu-
rių savo būsto sienų. Jie turi teisę į 
socialinio darbuotojo pagalbą. Jiems 
padedama atvažiuoti į socialinę įmo-
nę, kur jie lavinami, gali dirbti ir leis-
ti laisvalaikį. Tokiems žmonėms ren-
giami sportiniai užsiėmimai ir išvy-
kos, pavyzdžiui, pas ūkininkus, ku-
rie juos labai mielai bei noriai priima, 
net rengia šokius ar pasirodymus. 
Mums irgi teko dalyvauti tokiame 

nedideliame koncerte, kuriame pasi-
rodė žmonės ratukuose ir jų sociali-
niai darbuotojai.

Didžiausią įspūdį paliko tai, kad 
vos ne kiekvienas švedas stengiasi 
kaip galėdamas prisidėti prie labda-
ringos veiklos. Nors neįgaliųjų apsi-
lankymai neatneša vietos ūkinin-
kams jokio pelno, bet priimdami 
juos visai savaitei ir iš savo lėšų vai-
šindami jie tikisi, kad bendravimas 
su gamta, gyvūnais neįgaliesiems 
duos daug naudos. Kita vertus, ūki-
ninkų vaikus šis bendravimas moko 
pagalbos, pagarbos, supratimo ir 
nuoširdumo.

Visai kitą darbą siūlo socialinės 
įmonės neįgaliesiems, kurių intelek-
tas pakankamai aukštas ir kurie gali 
išmokti naudotis šiuolaikine įranga 
bei atlikti proto, bet ne jėgos reika-
laujančius sudėtingus darbus. Vie-
noje tokių socialinių įmonių matėme 
naują, kol kas bandomąją grupę, kur 
neįgalūs jaunuoliai skenavo senas 
istorines knygas, atrinkdami iš jų 
įdomius istorinius faktus apie savo 
miestą, ieškojo savo protėvių bei žy-
mių žmonių paminėjimų istoriniuo-
se įvykiuose. Jie nagrinėjo senuosius 
šaltinius, kūrė archyvą apie savo 
miestą. Ši nuskenuota medžiaga 
paskui saugoma kompiuteryje. Šiuo 
metu Švedijoje daug knygų perke-
liama į skaitmeninį pavidalą.

O vizitas į kaimyninę Latviją, ku-
rį paskatino naujai pradedamas pro-
jektas, skirtas darbinės aplinkos pri-
taikymui neįgaliųjų reikmėms, leis 
perimti nesudėtingus, bet labai 
veiksmingus pagalbos neįgaliesiems 
būdus. Taigi šį pavasarį LRPRC mo-
kytojai ir darbuotojai išsirengė ap-
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lankyti partnerių įstaigą – Valstybinę 
socialinės integracijos agentūrą (SI-
VA), esančią Jūrmaloje (Latvija). 
Kartu su kolegomis iš šios agentūros 
ketiname rengti naują projektą, skir-
tą mokinių užimtumui gerinti. 

SIVA teikia socialinės adaptacijos 
paslaugas asmenims, kurių darbi-
niai įgūdžiai yra prarasti dėl ligos 
arba nelaimingo atsitikimo. Mūsų 
mokytojai turėjo galimybę susipa-
žinti ir su sudėtinga reabilitacine 
įranga, ir su labai paprastais (kartais 
net savadarbiais) prietaisais, kurių 
paskirtis – lengvinti kasdienius bui-
ties darbus žmonėms, turintiems 
sveikatos problemų ir judėjimo su-
trikimų. SIVA darbuotojai moko su-
trikimų turinčius žmones prisitaiky-
ti buityje arba, tiksliau pasakius, pri-
taikyti buitį savo reikmėms. Kinezi-
terapeutai rodo neįgaliesiems, kaip 
su specialiais, kartais net labai pa-
prastais prietaisais lengviau supjaus-
tyti daržoves, suplauti indus, susi-
tvarkyti drabužius, net apsirengti. 
Juk veiksmus, kurie mums atrodo 

savaime suprantami ir lengvi, labai 
sunku atlikti, pavyzdžiui, ištikus in-
sultui, t. y. kai gerai juda tik viena 
ranka... 

SIVA darbuotojų nuomone, ne-
būtina skubėti pirkti brangiai kai-
nuojančių specialių prietaisų. Kar-
tais juos galima lengvai pasigaminti 
patiems. Juk kartais pakanka pa-
prasčiausiai padėti neįgaliajam apsi-
rūpinti jo reikmėms pritaikytais 
daiktais. Pavyzdžiui, kartą parinkus 
reikiamo aukščio stalviršį, žmogui 
paskui lengviau apsitarnauti ir ne-
bereikia dėl kiekvieno menkniekio 
prašyti pagalbos.

Mokytojai apžiūrėjo ir gretima-
me pastate įsikūrusią profesinę mo-
kyklą, kurioje įvairias specialybes 
įgyja jauni žmonės, turintys sveika-
tos sutrikimų. Jie mokosi verslo va-
dybininko, buhalterio, kompiuterių 
tinklų administratoriaus ir daugelio 
kitų specialybių.

Iš mūsų partnerių sužinojome 
nemažai naudingų dalykų, pavyz-
džiui, kaip panaudoti gamtinę me-
džiagą, tokią kaip kaštonai ir kanko-
rėžiai, vietoje treniruoklių arba ma-
sažuoklių, kai žmogui reikia atkurti 
dėl ligos prarastus jutimus, atstatyti 
smulkiąją motoriką. Šiuo atveju vei-
kiama kontrasto principu. Tik nerei-
kia perlenkti lazdos. Labai paprasta 
ir nieko nekainuojanti metodika. 

O svarbiausios reabilitacinės 
priemonės – judėjimas ir bendravi-
mas. Mūsų partneriai dalijosi su 
mumis savo darbo tiesomis, pa-
vyzdžiui, kad judėjimas yra gyve-
nimas. Džiaugiamės turėdami Lat-
vijoje puikius partnerius ir bendra-
minčius, su kuriais mus sieja ilga-
metė darbinė draugystė.

Bendradarbiavimas prasidėjo 
gerais sumanymais

Gegužės pirmąją savaitę LRPRC 
svečiavosi keturios mokytojos ir pro-
fesinės mokyklos direktorius iš Esti-
jos miestelio Vana Vigala. Svečiai at-
vyko į Radviliškį norėdami susipa-
žinti su mūsų miestu ir centru, kad 
ateityje galėtų drauge rengti bei įgy-
vendinti naujus projektus. Jie aplan-
kė dirbtuves, autoservisą, profesinio 
tinkamumo nustatymo ir orientavi-
mo skyrių, centro muziejų, bendra-
vo su mokytojais. 

Pasirodo, mus sieja daug bendrų 
interesų. Vana Vigalos profesinėje 
mokykloje taip pat mokosi jaunuo-
liai, turintys intelekto sutrikimą. To-
dėl svečiai ketina rengti projektą, 
kuris leistų jų mokiniams atlikti dar-
bo praktiką Radviliškyje, LRPRC.

Pedagogų posėdyje mokytojai iš 
Estijos pristatė savo mokyklą ir dar-
bo metodus. Ypatingai mūsų moky-
tojus bei auklėtojus sudomino svečių 
patirtis auklėjant sunkius, problemi-
nius jaunuolius. Tokiems mokiniams 
Vana Vigaloje kartu su Estijos kariš-
kiais rengiamos vasaros ir žiemos 
stovyklos gamtoje, miške. Jaunuoliai 
yra pratinami prie drausmės, tvar-
kos ir atsakomybės. Stovyklaudami 
jie gyvena palapinėse. Kadangi jau-
nus žmones visad traukia romanti-
ka, tokia drausmė ir tvarka jiems 
prie širdies.

Nors mūsų mokyklų bendradar-
biavimas dar tik prasidėjo, jau gimė 
nemažai gerų sumanymų.

Viešnagė aplinkos ministerijoje

2008 metais už iniciatyvumą ren-
giant ir vykdant aplinkos tvarkymo 
akcijas LRPRC buvo pareikšta tuo-
metinio aplinkos ministro Artūro 
Paulausko padėka. Šią veiklą savo 
mokyklos ir šalies labui LRPRC mo-
kiniai tęsia ir šiais metais. 

2009 metų gegužės 8 d. Aplinkos 
ministerijoje lankėsi aktyviausiai 
aplinkosaugos akcijose dalyvavę 
Šiaulių regiono moksleiviai iš Kel-
mės Kražantės pagrindinės moky-
klos, Šiaulių Medelyno pagrindinės 
mokyklos ir dvylika LRPRC moki-
nių bei pavaduotoja ugdymui S. Ka-
valiauskienė.

Aplinkos ministras Gediminas 
Kazlauskas pasidžiaugė, kad minis-
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terijoje apsilankė aplinkosaugai nea-
bejingi moksleiviai, kurie savo kon-
krečiais darbais prisideda prie Lie-
tuvos gamtos saugojimo. „Jeigu ką 
nors darote ir darote iš širdies, iš tie-
sų pasieksite gerų rezultatų“, – pa-
drąsino jis.

Ministras papasakojo mokslei-
viams apie šiuo metu įgyvendinamą 
Aplinkos ministerijos projektą „Aš – 
žalias“. Jis paragino moksleivius įsi-
jungti į judėjimą, kurio tikslas – sau-
goti mus supančią aplinką ir pradėti 
rūšiuoti atliekas. Daugelis buityje 
susidarančių atliekų yra ne bevertės 
šiukšlės, o vertingos antrinės žalia-
vos, kurias rūšiuojant ir perdirbant 
galima prisidėti prie Žemės ir jos 
naudingųjų išteklių išsaugojimo. 

Aplinkos ministerijoje apsilan-
kiusiems mokiniams įteiktos dova-
nėlės ir knygos jų mokyklų bibliote-
koms. LRPRC atstovai padovanojo 
ministrui šaltkalvių specialybės mo-
kinių pagamintą metalinę rožę. Iš-
vykos metu mokiniai pasivaikščiojo 
po Vilnių, apsilankė Europos dienų 
šventėje.

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

Ugdymas... savo pavyzdžiu

Šių metų gegužės 18-27 dienomis 
Lietuvos reabilitaciniame profesinio 
rengimo centre (LRPRC) veikė Lie-
tuvos aktyvios reabilitacijos asocia-
cijos (LARA) Savarankiško gyveni-
mo įgūdžių ugdymo aktyvios reabi-
litacijos priemonėmis stovykla, su-
būrusi 40 dalyvių, pusė kurių buvo 
naujokai. Štai ką apie stovyklos vei-
klą papasakojo jos vadovė, LARA 
prezidentė Anela Palmyra Kuktaitė:

„Stovyklos dalyviai – stuburo 
smegenų traumas patyrę žmonės, 
kurie visą likusį gyvenimą bus pri-
versti praleisti vežimėlyje. Dalyvius 
mokė 10 instruktorių, t. y. panašaus 
likimo žmonių, kurie jau įgiję patir-
ties, kaip tokiomis aplinkybėmis iš-
likti maksimaliai savarankiškiems, 
judėti vežimėlyje, vairuoti automo-
bilį. Visi instruktoriai turi darbus ar-
ba mokosi. Be to, kaip jau minėjau, 
perduoda savo žinias „likimo drau-
gams“.

Visi naujokai, kurie patyrė trau-
mą mažiau nei prieš metus, mokėsi 
valdyti vėžimėlį: nugalėti kelyje pa-
sitaikančias kliūtis – šaligatvius, 
laiptus, taisyklingai važiuoti, kad 
sunaudotų kuo mažiau energijos.

Dalyviams buvo parodyti prati-
mai, jie treniravosi, sportavo. Jėgos 
treniruotės reikalingos tam, kad grį-
žę į namus jie patys sugebėtų treni-
ruoti pečių juostą ir rankas. Sunkiau-
sia tiems, kurių pažeistos ir rankos. 
Bet pravartu žinoti, kad tetraplegi-
kams pradeda aktyviai veikti net ir 
tie raumenys, kurie sveikiems žmo-
nėms tėra pagalbiniai.

Aišku, stovykloje dėl laiko stokos 
parodomi tik pagrindiniai pratimai. 
Tačiau svarbu suvokti, kad tolesnis 
stuburo traumą patyrusio žmogaus 
gyvenimas ir sveikata labai priklau-
so nuo jo paties pastangų. Svarbu 
negulėti, judėti. Veiksminga sporto 
šaka – stalo tenisas, padedantis pa-
laikyti lygsvarą, gerinti akių ir jude-
sių koordinaciją. Ne mažiau naudin-
gas ir krepšinis, leidžiantis tobulinti 
vežimėlio valdymo techniką, palai-
kyti lygsvarą, lavinti gebėjimus.

Vakarais stovyklautojai gvilden-
davo problemas, kurių kyla po stu-
buro smegenų pažeidimo. Būdavo 
kalbama apie pragulų profilaktiką, 
asmens higienos svarbą, lytinį gyve-

nimą, urologines problemas ir jų 
sprendimo būdus. Kadangi instruk-
toriai gyveno kartu su dalyviais, 
pastarieji galėjo mokytis tiesiog 
kambaryje, stebėdami, kaip instruk-
toriai keliasi, rengiasi, mankštinasi, 
juda. Lengvino tai ir psichologinę 
adaptaciją. Juk nėra geresnio psicho-
logo, nei linksmas, pasitempęs, spor-
tiškas instruktorius, kuris kuo ge-
riausiai supranta visas neseniai stu-
buro traumą patyrusio žmogaus 
problemas. Jam neatkirsti kaip ki-
tam, sveikam žmogui: „Nieko tu ne-
supranti“. Mat instruktorius kai-
pmat atrems: „Jeigu aš galiu, vadi-
nasi, gal ir tu!“

Stovykla sustiprina naujokus ir 
fiziškai, ir morališkai. Jie gauna ži-
nių, kaip toliau tvarkyti savo gyve-
nimą, yra informuojami apie sociali-
nes lengvatas, kuriomis gali pasi-
naudoti. Atsiranda ir naujų tikslų: 
įsigyti automobilį su rankiniu valdy-
mu, mokytis, imtis verslo, sukurti 
šeimą. Juk po stuburo smegenų pa-
žeidimo žmogaus protas, gebėjimai, 
jausmai išlieka tokie patys. Tik judė-
ti tenka su vežimėliu...

Mes visada atvykstame į LRPRC 
kaip į namus, kur jaučiamės laukia-
mi ir mylimi. Todėl norime padėkoti 
centro direktoriui Jonui Praviloniui 
ir visam kolektyvui už svetingumą, 
rūpestį, puikias sąlygas. Kitais me-
tais būtinai atvyksime ir vėl.“

Baigiant norėtųsi LRPRC ko-
lektyvo vardu išreikšti didelę pa-
garbą šiems žmonėms, nepasiduo-
dantiems ir atrandantiems savyje 
jėgų iš naujo kurti prasmingą bei 
aktyvų gyvenimą.

Julija Astrauskienė
LRPRC projektų vadovė 

Nuotraukose nuostabios viešna-
gės Švedijoje akimirkos.
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Kvėpavimo organų ligos ir būklės

Genetiškai nulemtas Dauno sin-
dromą turinčių vaikų veido viduri-
nės srities neišsivystymas – platus 
tarpuakis, maži veido kaulai ir apa-
tinis žandikaulis, maži prienosiniai 
ančiai (vadinamieji sinusai) ar jų ne-
buvimas, siauros nosies landos ir ki-
ti veido kanalai – nulemia netinka-
mą kvėpavimo pobūdį, kvėpavimo 
takų infekcijų ir kitų nenormalių bū-
klių atsiradimą. 

Dauno sindromą turintys vaikai 
dažniausiai alsuoja ne pro nosį, o 
pro burną. Jų liežuvis netelpa bur-
noje ne dėl to, kad būtų labai didelis, 
bet dėl per mažo apatinio žandikau-
lio ir aukšto, siauro gomurio. Išori-
niams dirgikliams jautri nosies glei-
vinė paburksta nuo sauso, šilto na-
mų oro ar drėgno ir šalto oro lauke 
rudenį, žiemą ir pavasarį, todėl no-
sis dar labiau užsikemša. Be to, šie 
vaikai paprastai nėra atsparūs infek-
cijoms, todėl jie dažnai serga slogo-
mis, gerklės, ausų, sinusų uždegi-
mais, anginomis, o anatominės ano-
malijos sudaro prielaidas šiems už-
degimams užsitęsti. Dauno sindromą 
turintiems vaikams dažnai būna iš-

Dauno sindromas ir  
vaiko raida (4)

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

vešėję ryklės tonzilės ir nosiaryklės 
adenoidai („nosies polipai“). Visa tai 
neleidžia vaikui normaliai kvėpuoti 
nei dieną, nei naktį. Miegodami dėl 
apsunkinto alsavimo šie vaikai knar-
kia, per miegus vartosi, verkia, kar-
tais miega neįprastoje padėtyje, ku-
rią patys nesąmoningai susiranda, 
kad palengvėtų alsavimas. Kartais 
jiems pasitaiko netgi trumpų kvėpa-
vimo sustojimų miego metu, vadi-
namųjų miego apnėjų. Neišsimiego-
ję naktį vaikai būna pavargę, mie-
guisti, dažnai snaudžia dieną. 

Kaulų ir raumenų sistemos 
ypatumai bei priežiūra

Jau buvo minėta, kad vienas iš 
dažniausiai pasitaikančių Dauno 
sindromo požymių yra raumenų to-
nuso sumažėjimas. Dėl to vaikai su 
Dauno sindromu atrodo glebūs, sil-
pni, nerangiai juda. Plačiau apie tai 
bus išdėstyta skyriuje apie šių vaikų 
raidą. 

Kita labai būdinga būklė yra 
įgimtas kaulus ir raumenis jungian-
čių raiščių silpnumas. Tokį silpnumą 
sukelia kolageno – pagrindinio raiš-

Tėveliams patartina:
• pasistengti, kad vaikutis neperšaltų ir neperkaistų; 
• gerai vėdinti gyvenamąsias patalpas ir palaikyti jose reikiamą drėgmę;
• pagal galimybes šiltais metų mėnesiais vaiką grūdinti; 
• dėl nuolatinio alsavimo pro burną sutrūkinėjusius vaiko lūpų kampučius patepti burnos 

gleivinei skirtais tepalais, pavyzdžiui, tais, kuriais tepamos kūdikių dantenos dygstant 
dantims, ar tepalais, skirtais burnos pienligei gydyti; 

• kuo anksčiau pradėti valyti dantukus, kartu pavalant ir liežuvio paviršių, kad dėl alsavimo per 
burną neatsirastų liežuvio įtrūkimų, nepradėtų per anksti gęsti dantys ir neatsirastų blogas 
kvapas iš burnos;

• kreiptis į ausų, nosies ir gerklės ligų gydytoją, kad jis nuspręstų, ar per burną kvėpuojančiam 
vaikui nereikia pašalinti tonzilių ir nosies polipų.
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čius, sausgysles, kremzles formuo-
jančio baltymo – gamybos sutriki-
mas Dauno sindromą turinčių žmo-
nių organizme. Ir tai nenuostabu, 
nes moksliniais tyrimais nustatyta, 
kad kolageno sintezę reguliuoja ge-
nas, esantis būtent 21-ojoje chromo-
somoje. Įgimto raiščių silpnumo ir 
žemo raumenų tonuso derinys gali 
lemti Dauno sindromą turinčių vai-
kų ir suaugusiųjų ortopedines pro-
blemas – stuburo, klubų ir kelių są-
narių, pėdų patologiją.

Apie 14 proc. Dauno sindromą 
turinčių asmenų pasitaiko vadina-
masis atlantoaksialinis nestabilu-
mas, t. y. per didelis raiščių laisvu-
mas tarp I ir II kaklo slankstelių. 
Dažniausiai dėl to nebūna jokių 
simptomų ir šis nestabilumas nusta-
tomas, tik atlikus kaklo rentgenogra-
mas. Tačiau kai kada, labai retais 
atvejais (tai gali atsitikti, pavyzdžiui, 
po sunkesnės traumos) šie nestabi-
lūs slanksteliai išnyra, spaudžia stu-
buro smegenis, ir gali atsirasti grei-
tas nuovargis, kaklo skausmas, su-
trikusi pasikeitusi nekoordinuota 
eisena, negalėjimas pasukti galvos, 
kreivakaklystė, jutimo sutrikimai, 
netgi galūnių paralyžius. Nors tai at-
sitinka ir labai retai, vis dėlto šiuo 
metu manoma, kad 3-5 metų amžiu-
je Dauno sindromą turintiems vai-
kams turėtų būti atliktos kaklinės 
stuburo dalies rentgenogramos 
slankstelių būklei patikrinti, kad ga-
lima būtų planuoti tolimesnę jų fizi-
nę veiklą, dalyvavimą judriuose bei 
sportiniuose žaidimuose ir panašiai. 

Kitiems kūno sąnariams irgi bū-
dingas per didelis laisvumas, todėl 
visada yra rizika, kad jie gali išnirti. 
Maždaug 5-8 proc. Dauno sindromą 
turinčių vaikų būna klubo sąnarių 
panirimas, tačiau jis pasireiškia ne 
naujagimystėje, kaip kitiems vai-
kams, o paprastai atsiranda apie 3 
gyvenimo metus ar dar vėliau ir pa-
sireiškia šlubčiojimu, kuris ne visada 
būna skausmingas. Apie penktada-
liui žmonių su Dauno sindromu pa-
sitaiko kelio girnelės laisvumas bei 
panirimas. Todėl kai kuriems jų gali 
sutrikti judesiai per kelio sąnarį, at-
sirasti skausmas ir pasikeisti eisena. 

Daugumai Dauno sindromą tu-
rinčių asmenų būdinga plokščiapė-
dystė, kartais netgi labai matoma. 

Kraujo gamybos ypatumai ir 
priežiūra

Asmenų su Dauno sindromu bal-
tųjų kraujo kūnelių, vadinamųjų 
leukocitų, funkcinis aktyvumas yra 
sumažėjęs, todėl jie nepakankamai 
reaguoja į organizme atsiradusius 
infekcinius agentus (bakterijas, viru-
sus) ir jų pajėgumas naikinti šiuos 
agentus irgi nėra pakankamas. Ma-
noma, kad toks leukocitų nebrandu-
mas yra viena iš vaikų su Dauno sin-
dromu nepakankamo imuniteto 
priežasčių. 

Maždaug 10 proc. naujagimių, 
turinčių Dauno sindromą, būna pra-
einanti (tranzitorinė) leukemija, kuri 
savo simptomais primena tikrąją 
leukemiją, t. y. kraujo vėžį, tačiau 
praeina savaime per kelias savaites. 
Vis dėlto ši būklė rodo padidėjusią 
vaiko riziką paaugus susirgti tikrąja 
leukemija. Pastaroji vaikams su Dau-
no sindromu atsiranda per pirmuo-
sius 5 gyvenimo metus dažniau, nei 
kitiems vaikams. Ši liga, deja, yra 
dažniausia tokio amžiaus Dauno 
sindromą turinčių vaikų mirties 

Tėveliams reikia žinoti, kad:
• Dauno sindromą turintiems vaikams reikėtų vengti žaidimų ir pratimų, kuriuos atliekant reikia 

smarkiai tiesti ar prilenkti galvą ir kaklą, pavyzdžiui: kūlversčių, nardymo, „žvakės“, „tiltelio“ 
ir panašiai;

• jeigu jau 2-3 metų vaikas pradeda šlubčioti, jam pradeda skaudėti kelį ar pasikeičia jo 
eisena, būtina, kad jį apžiūrėtų ir gydymą paskirtų ortopedas;

• pradedantiems vaikščioti vaikams būtina dėvėti tinkamą avalynę (batukus su auliukais, kietu 
padu, su kulneliu ir įdėklu viduje) ar netgi specialius įtvarus tam, kad pėdos kuo mažiau 
kryptų į vidų;

• tokiems vaikams svarbi ir bendroji kūno mankšta.

priežastis. Tačiau šiuolaikinės medi-
cinos pažanga leidžia pasiekti neblo-
gų leukemijos gydymo rezultatų, tik 
labai svarbu kuo anksčiau ligą dia-
gnozuoti. Taigi vaikams su Dauno 
sindromu bent vieną kartą per me-
tus turi būti atliktas kraujo tyrimas ir 
prireikus jie turėtų būti konsultuoja-
mi hematologo. 

Endokrininės sistemos ypatumai

Labiausiai su Dauno sindromu 
susijusi vidaus sekrecijos liauka yra 
skydliaukė, gaminanti visam orga-
nizmo augimui ir raidai labai reikš-
mingus hormonus. Skydliaukės hor-
monų nepakankamumas, vadina-
moji hipotirozė, gali būti įgimta dėl 
vaisiaus skydliaukės formavimosi 
sutrikimo (tuomet jos požymiai pa-
sireiškia nuo gimimo) arba įgyta dėl 
tam tikro organizmo atmetimo arba 
specifinio uždegimo (tuomet jos 
simptomai atsiranda jau truputį pa-
augusiems Dauno sindromą turin-
tiems vaikams). Bet kuriuo atveju šis 
nepakankamumas sutrikdo jau ir 
taip vėluojančią raidą, todėl svarbu 
jį laiku diagnozuoti. Dauno sindro-
mą turintiems vaikams skydliaukės 
hormonų koncentraciją reikėtų ištir-
ti tik gimus, 6 mėnesių, 1 metų am-
žiuje ir paskui kasmet vieną kartą 
per metus. Nustatęs hipotirozę, gy-
dytojas endokrinologas paskiria gy-
dymą skydliaukės hormonais ir to-
liau stebi vaiko būklę. 

Tėveliams būtina žinoti, kad hipotirozės 
gydymas paprastai trunka visą gyvenimą, 
o jų kasdienis darbas bus sugirdyti vaikui 
vaistų ar prižiūrėti, kad vaikas jų išgertų 
pats.
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Burnos ir dantų ypatumai bei 
priežiūra 

Dauno sindromą turinčių vaikų 
organizmo atsparumas infekcijoms 
yra nepakankamas, todėl jie dažniau 
nei kiti vaikai serga aplink dantis 
esančių audinių uždegimais, grybe-
line burnos infekcija. 

Dėl žemo skruostų ir lūpų rau-
menų tonuso atsiranda netaisyklin-
gas atviras sąkandis, nesusiformuo-
ja efektyvus kramtymas, daugiau 
maisto likučių užsilieka ant dantų ir 
natūralus dantų apsivalymas kram-
tant vyksta nepakankamai arba vi-
sai nevyksta. Esamas įgimtas aplink 
dantis esančių raiščių laisvumas ir-
gi gali turėti įtakos dantų ir aplinki-
nių audinių būklei. Vyraujantis kvė-
pavimas per burną sutrikdo norma-
lų natūralų burnos apsivalymą ir 
gali prisidėti prie dantų ėduonies 
atsiradimo.

Jau minėta, kad vaikams su Dau-
no sindromu dantys dygsta vėlai 
(gali pradėti dygti net 2-3 metų am-
žiuje), dažnai ne iš eilės, ne visi ir 
paprastai maži. Tai gali trukdyti 
įvesti į šių vaikų mitybos racioną 

Tėveliams reikėtų žinoti, kad:
• Dauno sindromą turinčių vaikų burną, 

liežuvį ir dantis pradėti valyti reikia 
anksti, vos dantukams išdygus;

• dėl valymo priemonių (šepetėlio, pastos) 
pasirinkimo reikia pasitarti su vaikų 
odontologu;

• būtina reguliariai lankytis pas dantų 
gydytoją, kad laiku būtų pastebėtos ir 
pradėtos gydyti dantų ligos, gręsiančios 
ankstyvu dantų netekimu.

naujų kietesnių maisto produktų, 
nes dėl dantų nebuvimo ar anomali-
jų ir anatominių veido anomalijų bei 
žemo tonuso vaikas negalės jų su-
kramtyti. 

Nors apskritai visų vaikų dantis 
ėduonis pažeidžia vis dažniau dėl 
šiuolaikinių netinkamų maitinimosi 
ypatybių, kai vartojama daug labai 
perdirbto maisto, Dauno sindromą 
turintiems vaikams jis atsiranda ne 
dažniau nei kitiems. Kadangi jiems 
labai būdingos aplink dantį esančių 
audinių ligos, labai svarbia tampa 
ankstyva burnos higieninė priežiū-
ra – dantų ir liežuvio valymas, bur-
nos skalavimas. Tai atlikti gali būti 
gana sunku, nes vaikai su Dauno 
sindromu dažnai priešinasi šioms 
procedūroms, o juos pačius išmoky-
ti tai daryti irgi nelengva dėl intelek-
to ir motyvacijos trūkumo. Dažniau-
siai šie vaikai dantis prižiūrėti iš-
moksta vėlai, kai dantų ligos jau bū-
na prasidėjusios. 

Vaikų, turinčių Dauno sindromą, 
raidos ypatumai

Visi žmonės su Dauno sindromu 
turi lengvesnę ar sunkesnę protinę 
negalią: jie neišmoksta abstrakčiai, 
logiškai mąstyti, sunkiai įsimena, 
negali ilgam sukaupti dėmesio. Pro-
tinio atsilikimo sunkumo neįmano-
ma numatyti nuo gimimo ar anksty-
voje kūdikystėje: tai paaiškėja vaikui 
augant. Chromosomų perteklius le-
mia, kad vaikutis su Dauno sindro-
mu nuo pat mažens vystysis lėčiau, 
tačiau dauguma tokių vaikų gali 
vaikščioti, bėgioti, laipioti, nemaža 
jų dalis išmoksta bent kiek kalbėti 
bei patys apsitarnauti buityje: paval-

Vidutinis raidos įgūdžių įgijimo tempas

Raidos rodiklis Sveikas vaikas
(vidurkis, amžiaus ribos)

Vaikas, turintis 
Dauno sindromą 
(vidurkis, amžiaus ribos)

Socialinė šypsena 1 mėn. (0-2 mėn.) 2 mėn. (1-3 mėn.)

Savarankiškas sėdėjimas 7 mėn. (6-8 mėn.) 1 metai (6 mėn. –2 metai)

Savarankiškas vaikščiojimas 12 mėn. (11-14,5 mėn.) 27 mėn. (14 mėn. –4 metai)

Kalba (bent 3 žodžiai, išskyrus 
„te-te“, „ma-ma“) 13 mėn. (11,5 –20 mėn.) 3 metai (1-7 metai)

Higieniniai įgūdžiai 2 metai (16-39 mėn.) 3,5 metų (2-10 metų)

gyti, apsirengti, nusiprausti, susišu-
kuoti, pasinaudoti tualetu (žr. 1 len-
telę). Dauguma jų noriai ir šiltai ben-
drauja su šeimos nariais ir kitais 
žmonėmis, tuo suteikdami džiaugs-
mo ir sau, ir aplinkiniams. 

Dauno sindromą turintys žmo-
nės paprastai negali įsisavinti aka-
deminių žinių, tačiau juos galima iš-
mokyti savarankiškai apsitarnauti ar 
atlikti nesudėtingus konkrečius dar-
bus. Todėl vaikų su Dauno sindro-
mu mokymas ir turi būti nukreiptas 
į jų asmens higienos, namų ruošos 
bei savitvarkos įgūdžių formavimą 
ir lavinimą. Mokymasis remsis ge-
rais tokių vaikų mėgdžiojimo gebėji-
mais: paprastai jie noriai kartoja tai, 
ką pamato darant kitus. Kadangi 
šiems žmonėms būdingas atminties 
ir dėmesio sukaupimo trūkumas, 
mėgdžiojimo būdu išmoktus įgū-
džius reikės nuolat ir nuolat kartoti 
tam, kad šie įgūdžiai įsitvirtintų kas-
dienėje veikloje. Šių vaikų ugdyme 
svarbus ir tinkamas paskatinimas už 
pakartotą, atliktą, išmoktą veiksmą. 

Rimutė Grigelionienė
Vilniaus universiteto  

vaikų ligoninės filialo  
Vaiko raidos centro gydytoja,  

raidos pediatrė

Tęsinys kitame „Vilties“ žurnalo numeryje.

Vilniaus universiteto vaikų ligoninės filialo 
Vaiko raidos centras, 
Vytauto g. 15, LT-08118 Vilnius,  
tel. (8~5) 2731422
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Kalba (bent 3 žodžiai, išskyrus 
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Galbūt dar pamenate, mieli mū-

sų skaitytojai, kaip pirmaisiais „Vil-
ties“ bendrijos gyvavimo metais pa-
grindinį savo dėmesį ir jėgas skyrė-
me paslaugų tinklo neįgaliesiems 
kūrimui. Kad iki to laiko už visuo-
menės borto buvę žmonės gautų ga-
limybę praplėsti savo ankšto pasau-
lėlio, kuris neretai tilpdavo tarp ke-
turių tėvų namų ar uždaros globos 
institucijos sienų, ribas. O jų gimdy-
tojai vėl turėtų sąlygas dirbti, patys 
išlaikyti savo kitokius, bet ne mažiau 
mylimus, vaikus, bendrauti su pana-
šaus likimo žmonėmis, pagaliau tie-
siog gyventi. 

Bet netrukus, atsiradus pirmo-
sioms taip ilgai lauktoms naujo tipo 
ugdymo įstaigoms, paaiškėjo, kad 
nepakanka turėti kur dirbti. Dar rei-
kia žinoti... kaip. Todėl godžiai sus-
katome po kruopelytę rinkti infor-
maciją apie skirtingas negalias, pa-
žangias ugdymo metodikas, gimi-
ningų užsienio organizacijų veiklą. 
Todėl atsirado būtinybė pradėti leis-
ti periodinį žurnalą ir pirmuosius 
švietėjiško pobūdžio leidinius. Juk 
žinių verkiant reikėjo visiems: neį-
galius vaikus auginantiems tėvams, 
jais besirūpinantiems specialistams, 
jų labui veikiančioms organizaci-
joms, o ir jų į savo tarpą pernelyg 
neskubančiai įsileisti visuomenei.

Pirmieji leidinukai. Tokie kuklūs 
ir tokie laukti. Tiesiog graibstyte iš-
graibstyti. Apie Dauno sindromą, 
cerebrinį paralyžių, epilepsiją, au-
tizmą... Apie naują – žmonišką ir 
pagarbų – požiūrį į neįgaliuosius 
stiprios demokratijos šalyse. Apie 
įstatymus, reglamentuojančius jose 
gyvenančių neįgalių žmonių teises. 
Kad apie tai susimąstytų ir tuometi-
nė Lietuvos valdžia. Juk spausdin-
tas žodis, žinia, turi didesnę išlieka-
mąją vertę už sakytinį. Jo negali ne-
pastebėti, o ir išsižadėti jo taip len-
gvai nepavyksta...

Net sunku patikėti, kad per „Vil-
ties“ bendrijos gyvavimo metus jau 
išleista daugiau nei pusė šimto pa-
ties įvairiausio pobūdžio leidinių, 
jau nekalbant apie kas ketvirtį pasi-
rodantį to paties pavadinimo žurna-
lą. Bendraujant su geriausiai dirban-
čiomis ugdymo įstaigomis, nuolat 
pasipildydavo serija „Darbo patir-
tis“. Juk viena, pačiam atradinėti 
Ameriką, kita, perimti ne vienerius 
metus kauptą patirtį, jau ne kartą iš-
mėgintą, kantriai gludintą ir su iš-
manymu bei meile apibendrintą.

Tai šiandien individualios ugdy-
mo programos sudarymas kiekvie-
nam neįgaliajam – savaime supran-
tamas dalykas, o prieš dešimtmetį 
buvo didžiulė naujiena. O korekci-
niai žaidimai? O pratybų sąsiuvi-
niai lavinamųjų klasių mokslei-
viams? O savarankiškumo formavi-
mo buityje gairės? O atstovavimas 
sutrikusios raidos žmonėms? O 
adaptuoto muzikinio rašto pradžia-
mokslis? O bendravimo su vaikais, 
turinčiais įvairaus lygio negalią, 
būdai ir technologijos?..

Pasitelkus giminingų užsienio 
organizacijų patirtį ir įdarbinus „Vil-
ties“ bendrijoje kvalifikuotus, užsie-
nyje stažuotę atlikusius teisininkus, 
buvo išleisti itin reikalingi informa-
ciniai leidiniai apie neįgaliųjų bei jų 
šeimos narių teises, jiems teikiamas 
paslaugas ir priklausančias sociali-
nes garantijas, įstatymines neįgalių-
jų įdarbinimo nuostatas, galop apie 
Europos Sąjungą ir žmogaus teises 
joje neįgaliesiems lengvai supranta-
ma kalba. Minėti leidiniai leido vis 
dar atskirtį patiriančiai ir lengviau-
siai pažeidžiamai visuomenės daliai 
gauti nemokamą bei nešališkai pa-
teikiamą informaciją, kuri jiems yra 
tiesiog gyvybiškai svarbi. 

Taigi, viena vertus, leidybos sri-
tyje nuveika ne taip jau mažai. Kita 
vertus, kai šiandien atsigręžiame į 

Kam šiandien bus prieinama 
informacija?  
Visiems ar tik... išrinktiesiems?!
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pradžią ir vėl iš naujo peržvelgiame 
nesibaigiančios veiklos kupinus me-
tus, negalime nepastebėti, kad kie-
kvieną kartą, vos tik kilus sunkme-
čiui, visų pirma kentėdavo vis tas 
pats veiklos baras – leidyba. Kur jau 
čia leisi pinigus „makulatūrai“, jeigu 
gresia pavojus, kad neįgalieji negaus 
net pačių reikalingiausių paslaugų. 
Bet pagalvokime, kiek daug praran-
dama, atėmus galimybę ir taip liki-
mo nelepinamiems žmonėms prieiti 
prie informacijos šaltinių. Ar ne pa-
radoksalu, kad tai neįgaliesiems kaip 
niekada rimtai gresia kaip tik šian-
dien, kai visais lygiais tiek daug kal-
bama apie informacinę visuomenę.

O kas gi ta informacinė visuo-
menė? Pasirodo, atvira, išsilavinusi 
ir besimokanti visuomenė, kurios 
nariai gali, geba ir nori visose savo 
veiklos srityse dirbti informacinių 
technologijų aplinkoje ir naudotis 
šalies bei pasaulio informacijos ište-
kliais, o valdžios institucijos užti-
krina jiems informacijos prieinamu-
mą ir patikimumą.

Kalbant apie tai, kaip Lietuvos 
valdžia užtikrina informacijos priei-
namumą ir patikimumą, deja, tenka 
pastebėti, kad to dažnai nesulaukia 
net ir įgalioji visuomenės dalis, nes 
tie, kurių rankose informacijos ište-
kliai, arba, paprasčiau tariant, ku-
riems ji prieinamesnė nei likusie-
siems, turi neabejotiną pranašumą 
prieš kitus. Pavyzdžių toli ieškoti 
nereikia. Kiek ūkininkų nepajėgia 
susidoroti su popierizmu ir gauti 
jiems priklausančios Europos Sąjun-
gos paramos, o apie ūkininkavimą 
nieko nenutuokiančios garbių val-
džios vyrų ir moterų atžalos ar an-
trosios pusės jau kadų kadais šeimi-
ninkauja sau už tos pačios Europos 
Sąjungos lėšas suręstose įspūdingo-
se kaimo turizmo sodybose. O ką jau 
bekalbėti apie socialines garantijas 
ar lengvatas. Dažnai turintis teisę jo-
mis pasinaudoti žmogus apie tai nė 

nežino. Mat visiems žinantiesiems 
valstybė gali pinigų neištekti...

Neįgaliųjų teisių konvencijos 
21 straipsnyje, reglamentuojančiame 
neįgalių asmenų saviraiškos laisvę ir 
laisvę reikšti nuomonę bei galimybę 
gauti informaciją, teigiama, kad 
valstybės, šios Konvencijos Šalys, tu-
ri imtis visų atitinkamų priemonių 
tam užtikrinti, įskaitant plačiajai vi-
suomenei skirtos informacijos teiki-
mą neįgaliesiems laiku, be papildo-
mo mokesčio, prieinama forma ir 
technologijomis, kurios atitiktų skir-
tingą neįgalumo pobūdį. Kaip jau ne 
kartą parodė patirtis, įstatymų nuos-
tatos ir jų praktinis įgyvendinimas 
dažnai skiriasi kaip dangus ir žemė. 
Ypač kai kalba eina apie sutrikusios 
raidos žmones, kurių neįgalumo po-
būdis kaip tik ir daro juos tokius pa-
žeidžiamus.

Ko vertos valdininkų šnekos, kad 
leidinius, skirtus būtent šiems neįga-
liesiems, su jais dirbantiems specia-
listams ir jų šeimoms turėtų leisti ne 
visuomeninės organizacijos, nuo pat 
nepriklausomybės pradžios tiesio-
giai dirbančios su minėta negalios 
grupe ir sukūrusios bei iki šiol palai-
kančios ir plėtojančios jiems skirtą 
paslaugų tinklą, bet Socialinės ap-
saugos bei Švietimo ir mokslo minis-
terijos, kuriose dirbantys valdininkai 
neretai teturi tik patį bendriausią su-
pratimą, kokios pagalbos bei infor-
macijos reikia sutrikusios raidos as-
menims ar jų globėjams bei su šiais 
neįgaliaisiais dirbantiems specialis-
tams. Tai primena sprendimą viena-
reikšmiškai patikėti socialines pas-
laugas savivaldybėms, nesigilinant, 
ar visos jos pajėgios tai daryti, ir ne-
skatinant jų bendradarbiavimo su 
visuomeninėmis organizacijomis, be 
kurių tiesiog neįsivaizduojama pilie-
tinė visuomenė.

Kiek kartų buvome valdininkų 
barami už tai, kad leidžiame savo 
žurnalą ir leidinius ant pernelyg ge-

ro popieriaus bei spalvotus? Kam 
esą neįgaliesiems to reikia? Nepadė-
jo ir tikinimai, kad retsykiais spaus-
tuvė, su kuria mus siejo ilgametis 
bendradarbiavimas, neprašydama 
papildomo mokesčio, atspausdinda-
vo mūsų leidinius ant likusio nuo 
kitų užsakovų geresnio popieriaus. 
Kaip paaiškinti niekada su sutriku-
sios raidos asmeniu artimiau neben-
dravusiems žmonėms, ką jam reiškia 
pamatyti vos keturis kartus per me-
tus gaunamame žurnale savo para-
šytą laišką, sukurtą eilėraštį ar nu-
pieštą piešinį. Žurnale, kurį laiko 
savu ir kurio rengėjams tegul ir su 
klaidomis, bet be galo nuoširdžiai 
rašo: „Mes labai laukėm pasirodant 
pirmojo žurnalo „Viltis“ numerio. 
Norim ir šiais metais rasti jį savo 
pašto dėžutėje. Iš anksto esam dė-
kingi. Linkim visiems laimės kie-
kvieną dieną, kiekvieną sekundę, su 
kiekvienu kvėpavimu, su kiekviena 
šypsena. Būkite sveiki!“

Nebepasirodys šiemet, kaip ir 
pernai, nė vienas naujas leidinys. 
Dulkės stalčiuose patirtis, kurią ga-
lėtų sėkmingai ir be didelių sąnau-
dų perimti ne viena sutrikusios rai-
dos asmenis ugdanti įstaiga. Gal to-
dėl, susidarius tokiai ypatingai pa-
dėčiai, mums ir kilo mintis sugrįžti 
prie to, kas jau padaryta. Prie leidi-
nių, kurie plačiai pasklido po visą 
Lietuvą, kurių poreikio dabar jau 
nebegalime patenkinti, nes išdalijo-
me visus (deja, nedidelius) tiražus. 
Teturime vieną kitą egzempliorių 
bendrijos archyve. 

Labai norėtume, kad perskaitę 
tegul ir nedidelę dalelę to, ką leidi-
nių autoriai iš patirties ir širdies kal-
bėjo apie sutrikusios raidos žmones 
ir jų vietą tarp mūsų, jūs iš naujo pa-
tikėtumėte šių žmonių galiomis, ver-
tingumu ir teise būti su mumis. Mū-
sų pačių labui!!

Žurnalo rengėjai
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•	 neįgalaus vaiko prigimtyje esama 
protingo gyvenimo prado.
Taigi, sugrįžkime prie pirmojo iš 

minėtų aspektų. Somatika yra susi-
jusi su kūnu ir, matyt, nereikia apie 
tai daug aiškinti. Kai kūno konstitu-
cijoje ar jo veikloje susiduriama su 
didelėmis nepataisomomis anomali-
jomis, galime kalbėti apie negalę. 
Kurtumas, spina bifida (įskilęs stubu-
ras), autizmas, proto negalė – nei 
viena šių negalių nėra tiktai somati-
nis reiškinys, slypintis už minėtų pa-
vadinimų. Ar šią somatiką galima 
gydyti? Taip, tai reikia daryti. Bet jei 
dabartinio mokslo lygio tam nepa-
kanka, reikia įpratinti vaiką gyventi 
su savo negale.

Tačiau negalė dar nepadaro vai-
ko neįgaliuoju. Tai tik atskaitos taš-
kas arba pagrindas, kuriuo remda-
miesi mes formuosime neįgalų vai-
ką. Taip, būtent mes. Mes kuriame 

neįgalų vaiką per įvaizdžius, įsivaiz-
davimą, atvaizdavimą. Ir tai aš vadi-
nu semantika.

Pateiksiu kraštutinį pavyzdį: bai-
giantis Viduramžiams viename at-
kampiame Šveicarijos kaimelyje bu-
vo pastebėti keistoko elgesio vaikai. 
Man atrodo, jie turėjo autizmo sin-
dromą. Tačiau to meto valdžia manė 
kitaip – tai velnio apsėsti vaikai. Gy-
dymo būdas – piktųjų dvasių vary-
mas. Žinoma, jis nieko nedavė. Beli-
ko tik viena išeitis, galėjusi apsaugo-
ti visuomenę nuo tų dviejų vaikų 
„velniško“ poveikio – jų mirtis. Ir 
egzekucija buvo įvykdyta pagal vi-
sas ano meto taisykles.

Dar vienas pavyzdys: nuspren-
džiau su savo šeima praleisti savaitę 
vienoje kaimo bendruomenėje, kuri 
vasarą suteikia prieglobstį proto ne-
galės žmonėms. Mudu su žmona 
nutarėme nieko neaiškinti savo aš-
tuonerių ir dešimties metų sūnums 
apie ypatingą atostogaujančių žmo-
nių prigimtį. Ir jie abu bendraudami 
su šiais žmonėmis jautėsi visiškai 
laisvai.

Taigi, jau supratote, kad semanti-
ka yra vaiko suvokimas, ta kalba, 
kuria mes su juo bendraujame, ir tai 
dažnai turi daugiau įtakos nei soma-
tika – pati negalė. Ši įtaka gali ir slo-
pinti, žlugdyti ar net sunaikinti vai-
ką, ir paskatinti jo vystymąsi, adap-
taciją, integraciją, nepaisant jo nega-
lės sunkumo.

Atidžiau pažvelkime į negalės 
prigimtį. Negalė nėra kažkokia naš-
ta, kurią vaikui tenka vilkti. Jo nega-
lė ir asmenybė yra visuma, neatski-

„Negalė dar nepadaro vaiko 
neįgaliuoju“

Kai kurios leidinio 
pagrindinės temos

Neįgaliojo vaiko prigimtis

Kas nulemia, kad mus dominan-
tis vaikas tampa neįgaliu vaiku? Ir 
pabrėžiu, ne tik negalės prasme. No-
ras apibūdinti tokį vaiką, remiantis 
tik jo specifine negale, reikštų nepai-
syti jo asmenybės bruožų. Deja, taip 
dar dažnai mėginama elgtis.

Šiuo požiūriu norėčiau panagri-
nėti keturis aspektus: 
•	 tai, kad vaikas tampa neįgaliu, 

susiję ir su semantika, ir su soma-
tika;

•	 specifinė vaiko negalės prigimtis 
yra susijusi ne tik su jo negale, 
bet su visa jo asmenybe;

•	 vaiko negalė ne tiek slopina arba 
mažina jo galimybes, kiek jas ap-
sprendžia;

Jean Traber „Jis paėmė mane už rankos ir...“ Šis nedidelis kuklus 
leidinukas pasirodė 1997 metais, kai toli gražu negalėjome 
pasigirti nei verstinės specialiosios pedagoginės literatūros, nei 
patirties dirbant su sunkios proto negalios žmonėmis gausa. 
Pasirodė ir palietė skaitytojų širdis ypatingai šiltu, pagarbiu ir 
netikėtai konstruktyviu požiūriu į neįgalius žmones, kurie 
Lietuvoje tuo metu dar tik skynėsi kelią į visuomenę, tiek metų 
nuo jų atsiribojusią.
Tad visiškai teisi pasirodė nenuilstanti mūsų žurnalo talkininkė 
ir daugelio verkiant reikalingų leidinių įkvėpėja bei sudarytoja, 
vienos pirmųjų mūsų šalies neįgaliesiems skirtos įstaigos – 
ugdymo centro „Viltis“ – direktorė Augienė Vilūnienė, anuomet 
pristatydama šį leidinuką kaip neišdildomą bendravimo su 
bendraminčiu akimirką.
Jame pateiktas pranešimas, kurį Jeanas Traberas (žmogus, 
kuriam negalė – tai ir jo paties pergyvenimai bei gyvenimiškoji 
patirtis) perskaitė Neįgaliuosius vaikus auginančių tėvų 
asociacijoje, Lozanoje (Šveicarija), patvirtino Lietuvos tėvams ir 
specialistams tai, ką jie tuo metu veikiau jautė širdimi, nei 
suvokė protu, – kad pastangos padėti neįgaliam žmogui niekada 
nebūna beprasmės. Autoriaus raginimas prisitaikyti prie 
neįgalaus vaiko, suprasti jį ir padėti jam suvokti save, pasėjo 
atsidavimo sėklą ne vieno skaitytojo širdyje. O laikas 
patvirtino, kad negalė ir asmenybė išties yra nedaloma visuma. 
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riami dalykai. Galbūt žinote anek-
dotą apie negrą: negras nėra žmo-
gus, jis – negras. Analogiškai 
galėtume pasakyti: neįgalus mažylis 
nėra vaikas, jis – neįgalusis. Mes ne-
galime apibūdinti jo be jo negalės. Jo 
asmenybė yra būtent neįgalaus vai-
ko asmenybė. Noras panaikinti vai-
ko negalę reiškia kėsinimąsi į jo as-
menybę. Kita vertus, noras gydyti jo 
negalę tais atvejais, kai tai įmanoma, 
reiškia ir jo asmenybės gydymą.

Vaikas jaučia, galvoja, kalba arba 
nekalba, veikia, bendrauja su mumis, 
atsiskleidžia mums ne tiek kaip as-
menybė, kiek kaip neįgali asmenybė.

Neįgalus jaunuolis Žiuljenas nie-
kada nesiskiria su savo lazda. Jis ei-
na su ja net į tualetą ar dušą. Soma-
tiškai Žiuljenui nebūtinas šis priedė-
lis. Šiuo aspektu jam viskas gerai. 
Bet kaip asmenybė jis negali gyventi 
be minėtos atramos, be minėto palai-
kymo, be minėtos apsaugos. Tik tu-
rėdamas lazdą Žiuljenas jaučiasi sa-
vimi. Tuomet jis gali bendrauti, inte-
gruotis į savo aplinką ir per tą aplin-
ką į pasaulį.

O kaipgi neįgalaus vaiko galimy-
bės? Pasakysite, kad teiginys, jog vai-
ko negalė ne tiek slopina arba maži-
na jo galimybes, kiek jas apspren-
džia, labiau panašus į svajonę nei į 
tiesą. Bet ar iš tikrųjų nėra taip, kad 
neįgalaus vaiko galimybės yra užslo-
pintos ar sumažėjusios? Ir todėl jis 
niekada negalės pateisinti lūkesčių. 
Tačiau ar turėtume gaišti laiką, apta-
rinėdami savo neįgalaus vaiko ma-
žesnius ar nesamus gebėjimus, ar, 
priešingai, ieškoti to, ką jis gali dary-
ti? Daryti savaip, nepaisant neįgalios 
asmenybės, o galbūt kaip tik dėl to?

Žeraras, kuris turi proto negalę 
(kai kas mano, kad autizmo sindro-
mą), atrado tapybą. Jis kopijuoja se-
nuosius meistrus. Bet tokiu būdu, 
kuris atspindi jo asmenybę. Dėl ta-
pybos Žeraras tiesiog gyvena. Ji jam 
suteikia gyvenimo prasmės, leidžia 
bendrauti su kitais žmonėmis.

Kreipiuosi į Luizą, norėdamas ją 
prakalbinti. Bet atrodo, kad ši de-
šimtmetė mergaitė atsiribojusi nuo 
viso pasaulio: ji nekreipia jokio dė-
mesio į mano žodžius ir murma kaž-
kokias monotoniškas frazes, paslė-
pusi galvą rankose ir siūbuodama 
pirmyn atgal. Jau beveik pasiduoda-
mas apie ją susikurtam stereotipui, 
staiga įsiklausau į tai, ką suvokiu 
kaip nerišlų murmesį. Pasirodo, iš 

tikrųjų tai Luizos mėginimas atsaky-
ti į mano klausimus ir pačiai klausti.

Proto negalės vaikas dažnai rea-
guoja pavėluotai, bet jis atsako, net 
jei tai nutinka poryt ar po savaitės. 
Be to, jo veiksmai, reakcijos, bendra-
vimas gali pasireikšti mums neįpras-
tais, bet jam prieinamais būdais.

Žosefas kalba, bet niekada nėra 
pasakęs savo auklėtojui: „Aš jau-
čiuosi gerai, aš patenkintas, aš tave 
myliu“. Bet jis nėra pasakęs ir prie-
šingai. Kai kada jis atneša auklėtojui 
sode surinktų akmenėlių, lapų. Ir 
auklėtojui prireikė laiko, kad supras-
tų, jog šiuo gestu Jozefas išreiškia 
jam savo palankumą.

Atrodytų, kad neįgalus vaikas, 
kuris vis dėlto yra mūsų vaikas, gy-
vena kitoje kultūrinėje plotmėje, tu-
rinčioje savitą kalbą ir įpročius. Ką 
daryti tokiu atveju? Integruoti jį į 
mūsų kultūrą, kaip tai paprastai da-
roma su įsūnytais vaikais iš trečiųjų 
pasaulio šalių? O gal palikti jį jo pa-
ties kultūroje? Man atrodo, kad nei 
vienas sprendimas nėra išeitis. Mė-
ginkime ieškoti vidurio arba tarpi-
nės kultūros, kuri mums leistų pasi-
dalyti su juo viskuo, kuo galima, iš-
saugant ir iš vienos, ir iš kitos pusės 
tai, kuo pasidalyti negalima.

Ar esama neįgalaus vaiko prigimtyje 
protingo gyvenimo prado? Neįgalus 
vaikas nevegetuoja, net jei kai kada 
kai kurie iš tokių vaikų tarsi ir suda-
ro tokį įspūdį. Kaip ir mes, bet sa-
vaip, jie tiria, eksperimentuoja, mo-
kosi, vystosi, auga, kuria pasaulį. Ir 
visa tai remiasi jų numanomu gyve-
nimo prado pagrindu. Prado, kuris 
įsišaknijo jų asmenybėje, kuris atitin-
ka jų galimybes, kuris paiso jų naujų-
jų galimybių, atsiradusių dėl negalės. 
Prado, kuris juos skatina gyventi.

Prisimenu, kai mane, neįgalų vai-
ką, vaikystėje nuolat lankydavo Ža-
nas, vyras, turintis proto negalią. 
Kalbėdamasis su manimi savo ma-
niera, jis, be abejo, padėjo man atras-
ti savąjį gyvenimo pradą. Tą pradą, 
kuris paskatino mane bendrabū-
viauti su tokiais žmonėmis, kaip jis 
ir aš pats. Kai kalbu su Ivonu, taip 
pat turinčiu proto negalę ir dar nere-
giu, jis man padeda atgauti sielos 
ramybę, tarsi būtų mano globėjas, 
nes jo pastabos labai taiklios. Žino-
ma, jo žodynas labai skurdus, jis 
sniaukroja, bet vis dėlto...

Štai tie keturi aspektai, kuriuos 
norėjau jums pateikti, kalbėdamas 

apie neįgalaus vaiko prigimtį. Pri-
gimtį, kuri apsprendžia jo vystymą-
si. Tačiau tam, kad ji galėtų pasi-
reikšti, tokiam vaikui reikia apsaugi-
nės skatinančios aplinkos, jam reikia 
mūsų. (...)

Tikėjimas egzistuoja tik santyky-
je su kuo nors. Būdamas suaugęs 
žmogus – tėvas, mokytojas, auklėto-
jas, įkvėpėjas arba ugdytojas – rem-
damasis savo tikėjimu, tau sakau: ti-
kiu tavimi, tavo asmenybe, tavimi 
tokiu, koks tu esi. Tikiu tuo, net jei 
ne viskas tavyje yra priimtina. Man 
tu esi vertingas. Mano tikėjimas yra 
toks, kad ir tu gali neabejodamas ti-
kėti manimi. Nenoriu nei tavęs už-
valdyti, nei nukreipti nuo tavojo ke-
lio, nei kaip nors kitaip tau pakenkti. 
Būtent dėl tavo tikėjimo tavimi ir ta-
vo tikėjimo manimi mes, tu ir aš, ta-
pome reikšmingais žmonėmis. O 
gyvenimas įgavo prasmę. Be šio abi-
pusio tikėjimo mūsų susitikimas bū-
tų tapęs paprastu formalumu arba 
gydymo metodu, kuris atneštų ge-
resnių ar prastesnių rezultatų.

Viltis – tai lyg vidinis žinojimas, 
labai naudingas auklėjimo procese. 
Šį vidinį žinojimą galėčiau išreikšti 
taip: turiu savyje kažką, kas gali būti 
tau naudinga. Nors ir aš esu ribotas, 
nors man teko išgyventi daug sun-
kių ir žeminančių situacijų, bet tai 
niekada nesunaikino manyje to, ką 
aš turiu. Tu, vaike, tu, jaunuoli, tu 
neįgalus suaugęs žmogau, tu turi sa-
vyje gyvenimo pradą. Pradą, kuris 
suteikia prasmę tavo egzistencijai, 
kuris padės tau save išreikšti, pa-
neigdamas bet kokias tikimybes. Tu 
turi proto negalę ar autizmo sindro-
mą? Tu esi paralyžiuotas? Kiek yra 
pavidalų, kurie gali gąsdinti, bet ku-
rie nepajėgs nustelbti tavyje slypin-
čio protingo gyvenimo prado. Kartu 
ieškodami, mes būtinai jį atrasime.

Meilė – tai vidinis įsipareigoji-
mas, kurį prisiimu tavo atžvilgiu ir 
kuris skatina mane veikti. Padarysiu 
dėl tavęs viską, net jei tai neatitiktų 
mano lūkesčių. Kodėl? Visu savo el-
gesiu, visa savo prigimtimi tau sa-
kau: elgsiuos taip todėl, kad esi tu, 
esu aš ir yra Jis, nešantis mus – tave 
ir mane – savo delne.

Jis paėmė mane už rankos, jis – 
mano neįgalus vaikas. Ir mes abu 
drauge ėmėmės įgyvendinti mudvie-
jų lūkesčius. Ir mūsų veikla tapo 
bendra.
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Sutrikusios raidos žmonių 
asistentas

Visiems žmonėms reikia para-
mos, patarimo ir padrąsinimo kas-
dieniame gyvenime. Sutrikusios rai-
dos žmonėms irgi turi būti suteikta 
galimybė išsakyti savo poreikius žo-

džiu ar raštu. Be to, reikia atsižvelgti 
į tą aplinkybę, kad ne visi sutriku-
sios raidos žmonės gali kalbėti savo 
vardu. Kam reikalingos teisės, jeigu 
nežinai, kaip jomis naudotis? Todėl 
sutrikusios raidos žmonėms būtina 
ne tik apie jas aiškinti, bet ir padėti 
jas praktiškai įgyvendinti.

Kiekvienas bendruomenėje gy-
venantis asmuo turi ratą žmonių, 
kurie jam padeda atstovauti savo in-

teresams. Paprastai tai yra jo šeimos 
nariai, draugai, bendradarbiai ar 
kaimynai. Ne išimtis ir neįgalieji. 
Jiems padedantis žmogus vienu me-
tu gali atlikti daug įvairių vaidmenų. 
Štai keletas jų:

Draugas – žmogus, kurio požiū-
ris į sutrikusios raidos asmenis yra 
ypatingas ir kuris tikrai neabejingas 
jų problemoms.

Patarėjas – žmogus, kuris gali 
pasidalyti su sutrikusios raidos as-
menimis savo žiniomis ir sugebėji-
mais, kad suteiktų jiems daugiau 
galimybių.

Mokytojas – žmogus, kuris pa-
deda sutrikusios raidos žmonėms 
sėkmingai bendrauti su aplinkiniais, 
tai reiškia moko juos tinkamai elgtis 
įvairiais gyvenimo atvejais.

Asistentas – asmuo, kuris pade-
da sutrikusios raidos žmonėms su-
prasti informaciją, priimti sprendi-
mus, paremtus konkrečia informaci-
ja, ir pateikti juos aplinkiniams. 

Padėti sutrikusios raidos žmo-
nėms tapti aktyviais globos įstaigos 
ar organizacijos kolektyvo nariais, 
gebančiais atstovauti savo teisėms, 
yra teigiama ir teikianti pasitenkini-
mo patirtis. Tai darantys žmonės ga-
li būti vadinami įvairiai: konsultan-
tais, padėjėjais, patarėjais ar asisten-
tais. Svarbus ne tiek pats pareigų 
pavadinimas, kiek tai, kad kiekvie-
nas neįgalusis suprastų, koks yra 
konkretus jam padedančio žmogaus 
vaidmuo. 

„Išmokti atstovauti  
savo teisėms – tolygu atverti 
realaus gyvenimo vartus“
Leidinį „Atstovavimo sutrikusios raidos žmonių teisėms 
pagrindai“, jau spėjusį susilaukti dviejų leidimų (2003 ir 2005 
metais), galima laikyti nauju svarbiu žingsniu „Vilties“ 
bendrijos leidybinėje veikloje. Jis liudija, kad nepaisant to, jog 
daliai Lietuvos visuomenės vis dar sunkiai sekasi atsikratyti 
mitų ir prietarų apie proto negalios žmonių galimybes būti 
visaverčiais naujosios visuomenės nariais, požiūris į šiuos 
žmones vis dėlto palengva keičiasi į gerąją pusę. Kitaip pradėjo į 
juos žiūrėti ir aplinkiniai, ir specialistai, ir net patys tėvai, 
kuriems, kad ir kaip keista, pasirodė bene sunkiausia pripažinti, 
jog jų neįgalūs vaikai turi teisę į savo nuomonę, klaidas bei per 
jas gaunamą teigiamą patirtį – visą gyvenimą trunkančio 
tobulėjimo laidą. 
Kaip nesutiksi, kad atviroje visuomenėje visada iškyla daugiau 
problemų nei uždaroje. Atrodytų, apgyvendinus visam gyvenimui 
neįgalųjį uždaroje institucijoje, viskas tarsi susitvarko savaime. 
Tik už tai mokama brangia žmogaus teisių kaina. O atviroje 
visuomenėje proto negalios žmogui atsiranda daugybė galimybių 
atrasti savo galias ir gebėjimus, kurių jis paprastai turi gerokai 
daugiau nei mums kartais atrodo. Tik kažkas turi būti šalia ir 
padėti neįgaliajam atsiskleisti. 
Toks buvimas šalia vadinamas atstovavimu. Atstovavimo, kaip 
ir visų rimtų bei atsakingų dalykų, reikia mokytis, nes tai – kilni 
ir toli gražu nelengva misija, kuriai ne kiekvienas, kaip 
asmenybė, yra pasirengęs. Juk, viena vertus, tai reikalauja 
gebėjimo užmegzti artimą ryšį su atstovaujamu neįgaliuoju ar 
neįgaliaisiais, pelnyti jo / jų atvirumą, kita vertus, neprimesti 
savo nuomonės, nespręsti už kitą ar kitus. Galbūt pasiskaitę 
šiame mūsų žurnalo numeryje apie tai, kokių savybių reikia 
žmogui, atstovaujančiam sutrikusios raidos asmenims, jūs 
atrasite jas savyje ir pajusite, kad šis subtilus, kūrybingas bei 
labai reikalingas užsiėmimas – kaip tik jums...
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Ką reiškia būti asistentu?

Pirmiausia, norėtume paaiškinti, 
kodėl pasirinkome terminą „asisten-
tas“ (angl. ��u�����e� – tas, kuris re-
mia). Minėtą pasirinkimą lėmė tai, 
kad šį terminą pradėjome naudoti 
nuo pirmųjų mokymų sutrikusios 
raidos žmonėms. Asistentas yra as-
muo, padedantis vienam ar keliems 
sutrikusios raidos žmonėms tinka-
mai dalyvauti įvairiuose susitiki-
muose ar veiklose. Asistentas padeda 
sutrikusios raidos žmonėms suprasti 
pateikiamą informaciją ir suteikia 
pagalbą, kurios jie paprašo. Lygiai 
kaip asistentas gali padėti keliems 
sutrikusios raidos žmonėms, taip ir 
neįgalusis gali turėti kelis asistentus, 
kurie jam padėtų skirtingais atvejais. 
Pavyzdžiui, susitikimuose neįgalia-
jam gali padėti vienas žmogus, tvar-
kyti piniginius reikalus – kitas, o ieš-
koti darbo – trečias ir panašiai.

Jau supratote, kad sutrikusios 
raidos žmonių asistento veikla gali 
būti labai įvairi. Tačiau vienas pa-
grindinių asistento uždavinių – pa-
dėti sutrikusios raidos žmonėms 
įvairiuose susitikimuose ir grupių ar 
komitetų darbe.

Kaip jau minėjome, asistentas pa-
prastai padeda vienam ar keliems 
sutrikusios raidos žmonėms, o gal 
net visai grupei. Viena vertus, tai yra 
gerai, nes bendrai gaunama patirtis 
skatina kolektyviai veikti ir tobulėti. 
Kita vertus, tai ne visada leidžia su-
teikti atskiriems grupės nariams vi-
savertę asmeninę pagalbą pagal jų 
poreikius. 

Būti sutrikusios raidos žmonių 
asistentu visada yra savotiškas iššū-
kis, nes nė akimirkai nevalia užmirš-
ti, kad atstovaujate ne savo, bet kitų 
žmonių interesams. Todėl asistentui 
kartais tenka net žengti žingsnį at-
gal, kad suteiktų sutrikusios raidos 
žmonėms galimybę mokytis iš savo 
klaidų. Kitaip tariant, asistentas turi 
būti visiškai ištikimas atstovauja-
mam asmeniui, net jei pats asistentas 
nesutinka su to asmens žodžiais ar 
veiksmais. Todėl asistentui būtina 
aiškiai apibrėžti savo vaidmenį ir 
pareigas. 

Veiksmingai dirbti gali tik tas 
asistentas, kuris globos įstaigoje ar 
organizacijoje teturi vieną darbo sri-
tį – padėti savo atstovaujamam žmo-

gui ar žmonėms išreikšti savo požiū-
rį, viltis ir lūkesčius. Jei asistentas 
yra ir organizacijos vadovas, sunku 
tikėtis, kad jis sugebės išlikti nešališ-
kas ir neprimesti sutrikusios raidos 
asmeniui savo nuomonės. Tokiu 
atveju sutrikusios raidos asmeniui 
neleidžiama klysti ir mokytis iš savo 
klaidų.

Kartais organizacijai būtų labai 
gerai turėti tokį asistentą, kurio su 
šia organizacija ar grupe nesieja jo-
kia kita veikla, išskyrus pagalbą neį-
galiesiems atstovauti savo teisėms. 
Tai leidžia jam išlikti nepriklauso-
mam ir objektyviam.

Nebloga patirtis leisti sutrikusios 
raidos žmonėms patiems dalyvauti 
būsimų asistentų atrankoje, prieš tai 
surengus jiems mokymus, kaip tai 
teisingai daryti.

Asistentu nelengva būti vien jau 
todėl, kad jis turi jausti, kada geriau 
likti nuošalyje, o kada įsikišti. Kar-
tais asistentas pats to nepastebėda-
mas daro įtaką neįgaliajam ar net 
nulemia jo sprendimus. Todėl norint 
sėkmingai atlikti šį darbą reikia būti 
labai lanksčiam, gebėti nuolat palai-
kyti abipusį ryšį ir noriai priimti 
naujas idėjas. Be to, nereikia pamirš-
ti, kad ir asistentui reikalinga para-
ma bei padrąsinimas.

Ką verta apmąstyti prieš tampant 
asistentu?

• Prisiminkite savo gyvenimo kelią 
ir pamėginkite įžvelgti skirtumus 
tarp savosios ir sutrikusios raidos 
žmonių patirties.

• Pagalvokite apie tai, kaip pasikei-
tė visuomenės požiūris į jus, kai 
sulaukėte pilnametystės. Kaip 
dabar aplinkiniai jus vertina? O 
kaip jie vertina jūsų pažįstamus 
sutrikusios raidos suaugusiuo-
sius? Juk net gatve skubančių 
praeivių reakcija į jus ir į juos yra 
visiškai skirtinga.

• Įvertinę sutrikusios raidos žmonių 
patirtį, pamėginkite įsivaizduoti 
save jų vietoje. Pagalvokite, kaip 
minėta patirtis galėtų pasitarnauti 
grupės tikslams ir veiklai.

• Pamąstykite apie pasitikėjimo sa-
vimi, savikontrolės ir atsakomy-
bės santykį. Skatindami sutriku-
sios raidos žmones veikti jūs su-
teikiate jiems galimybių ir parei-

gų, kurių jie anksčiau niekada 
neturėjo. Pagalvokite apie tai, ką 
jums, kaip asmenybei, suteikia 
pasitikėjimas savimi, ir apie tai, 
kaip ši naujai įgyta būdo savybė 
gali paveikti sutrikusios raidos 
žmones.

• Neužmirškite, kad gebėdami sa-
ve kontroliuoti, turėdami dides-
nę patirtį ir labiau pasitikėdami 
savimi, galite nė patys to nepa-
stebėdami pasijusti itin svarbūs 
ir visagaliai. Pagalvokite apie tai, 
kaip tai gali paveikti sutrikusios 
raidos žmones. Ar nenutiks taip, 
kad kai kurie šių žmonių jūsų 
akivaizdoje apskritai nebeišdrįs 
išsakyti savo požiūrio?

• Turėkite galvoje, kad sutrikusios 
raidos žmonės dėl savo ankstes-
nės patirties dažnai nesąmonin-
gai tikėsis, kad jiems pasakinėsi-
te, kaip reikia elgtis. Todėl ke-
blesniais atvejais jie gali primesti 
jums pagrindinį vaidmenį ir atsa-
komybę. Užuot pasidavę šiam 
spaudimui, pasistenkite padaryti 
viską, kad sutrikusios raidos 
žmonės patys galėtų tobulėti, 
įgytų pasitikėjimo savimi ir iš-
drįstų prisiimti atsakomybę.
Kartais jums gali atrodyti, kad 

daug lengviau ir paprasčiau padary-
ti daugelį dalykų patiems nei patikė-
ti tai sutrikusios raidos žmonėms. 
Tuo labiau, kad tai jiems gali nepa-
vykti. Tačiau šis požiūris neabejoti-
nai klaidingas. Užuot perėmę inicia-
tyvą į savo rankas, stenkitės padėti 
sutrikusios raidos žmonėms įgyti 
kuo daugiau sugebėjimų ir įtikinti 
juos, kad visa tai, ką jie daro, jie pir-
miausia daro savo labui.

Geros pagalbos taisyklės 

Gera pagalba turi būti lanksti, 
patikima, atitinkanti žmogaus, ku-
riam padedama, poreikius. 

Suteikti gerą pagalbą reiškia:
• išklausyti ir pažinti žmogų, ku-

riam padedate;
• padėti šiam žmogui nuspręsti, ką 

jis nori pasakyti; 
• padėti šiam žmogui pasisakyti, 

jei to reikia;
• padėti šiam žmogui priimti 

sprendimą;
• padėti šiam žmogui suprasti sa-

vo sprendimo reikšmę;
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įstaigos personalu ar paslaugų 
teikėjais. 

• Aukščiau minėtu atveju asistento 
pareiga išklausyti skundų ir per-
duoti informaciją aukštesnėms 
globos įstaigos veiklą kontroliuo-
jančioms instancijoms. Deja, su-
trikusios raidos žmonės dažnai 
bijo skųstis, nes netolimoje praei-
tyje jie buvo už tai persekiojami. 
Asistento užduotis – įtikinti ir 
užtikrinti, kad teigiami pokyčiai 
galimi. 

• Asistentas neturi taisyti sutriku-
sios raidos žmogaus žodinio ar 
rašytinio skundo, tik išsiaiškin-
ti, ką šis nori pasakyti. Tokiais 
atvejais nevalia primesti savo 
nuomonės, pagražinti skundo 
ar papildyti jo kitų žmonių lū-
kesčiais, nes tokie veiksmai nai-
kina pasitikėjimą. 

• Išmokite atpažinti interesų konf-
liktą ir tinkamai jį išspręsti.

kalbėti savo vardu. Kuo labiau 
pažinsite žmogų, kuriam pade-
date, tuo geriau jums seksis kar-
tu dirbti. 

• Turėkite galvoje, kad kartais 
žmogus, kuriam padedate, gali 
norėti, jog kalbėtumėte jo vardu. 
Taip būna tuomet, kai neįgalusis 
pradeda nerimauti, turi kalbėji-
mo sunkumų arba dėl kitų prie-
žasčių. Jei esate tikri, kad aiškiai 
perteiksite žmogaus, kuriam pa-
dedate, požiūrį, galite kalbėti jo 
vardu.

• Jeigu sutrikusios raidos žmonės, 
kuriems padedama atstovauti sa-
vo teisėms, jaučia, kad asistentas 
elgiasi su jais nesąžiningai, jiems 
turi būti suteikta galimybė su 
kuo nors apie tai pasikalbėti. Kita 
vertus, reikia numatyti, kad su-
trikusios raidos žmonės turėtų 
realią galimybę išsakyti asisten-
tui savo nepasitenkinimą globos 

• turėti pakankamai kompetencijos;
• visada suprasti savo vaidmenį.

Suteikti blogą pagalbą reiškia:
• daryti prielaidas apie tai, ką žmo-

gus, kuriam padedate, nori veikti 
ar sakyti;

• daryti įtaką šiam žmogui;
• pasakinėti šiam žmogui, ką jis tu-

ri kalbėti;
• priimti sprendimus vietoje šio 

žmogaus;
• padėti savanaudiškais tikslais;
• neturėti pakankamai kompeten-

cijos;
• nesuprasti savo, kaip asistento, 

vaidmens.

Į ką reikėtų atkreipti ypatingą 
dėmesį?

• Pagrindinis pagalbos sutrikusios 
raidos žmonėms atstovauti savo 
teisėms uždavinys yra išaiškinti 
šiems žmonėms jų pasirinkimo 
galimybes ir padėti jiems priimti 
savarankiškus sprendimus.

• Kiekvienas žmogus turi teisę 
klysti ir mokytis iš klaidų. Sutri-
kusios raidos žmonės nori daly-
vauti bendruomenės gyvenime ir 
tuo džiaugtis, kaip ir visi kiti jos 
nariai.

• Stenkitės niekada neprimesti 
žmogui, kuriam padedate, savo 
pozicijos. Asistento misija – ne 
kontroliuoti, bet palaikyti.

• Tinkamai padėti sutrikusios rai-
dos žmonėms atstovauti savo tei-
sėms reiškia siekti, kad kiekvie-
nam neįgaliajam būtų suteikta 
galimybė pasisakyti priimant 
vieną ar kitą jį tiesiogiai liečiantį 
sprendimą. Keli žmonės negali 
nuspręsti už visus.

• Nepasiduokite pagundai kalbėti 
vietoje žmogaus, kuriam pade-
date, ypač jei jis yra tylus ar ne-
nori pasisakyti. Na ir kas, kad 
jūs žinote, jog jis galėtų prisidėti 
prie problemos sprendimo. Jei 
nepavyksta jo įkalbėti pasisakyti 
arba negaunate jo leidimo kalbė-
ti už jį, turite tylėti. Pastaroji už-
duotis – vienas sunkiausių asis-
tento išbandymų! 

• Išmokite suprasti, kada laikas at-
sitraukti. Jūsų tikslas – ne perdė-
tai globoti, bet nuolat skatinti 
jums patikėto asmens gebėjimą 
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Kai kurios leidinio 
pagrindinės temos

Gabus neįgalus vaikas 
mokykloje...

Sunki tema, bet labai kasdieniš-
ka, dirbant ir gyvenant tarp neįgalių 
vaikų bei suaugusiųjų. Pasistengsiu 
labai konkrečiai kalbėti apie tam ti-
kras negalės rūšis ir labai konkrečius 
žmones. Parašiau ir pagalvojau, ar 
tai įmanoma. O jeigu apie mane kas 
sugalvotų išguldyti visą tiesą, ar 
man patiktų? Todėl kalbėsiu tik apie 
tai, kas susiję tokių žmonių gyveni-
me su daile, menu ir kūryba.

Jau penkerius metus kartu dirbu, 
t. y. piešiu, su Zigmu ir Sauliumi. 
Dirbu ir su daugiau vaikų, visi jie 
yra mano mokiniai, jei taip galima 
sakyti, bet pavyzdžiu pasirinkau 
šiuodu. Zigmas – autistas, Saulius 
turi Dauno sindromą. Nepakartoja-

mi nuostabūs vaikai. Labai skirtingi 
savo charakteriu, būdo bruožais, kū-
rybingumu, net amžiumi, bet moko-
si vienoje, vadinamojoje lavinamojo-
je klasėje. Tiesiai šviesiai – jie mokosi 
kartu ir, galima sakyti, tą patį kas-
dien, žinoma, pagal savo poreikius 
bei gebėjimus ir pagal šiuolaikiškas 
mokymo programas.

Dailės studijoje jie ne vien moko-
si ar žaidžia, čia vyksta ir kūrybinis 
procesas, kurio metu labai daug lai-
ko bei vietos skiriama darbui ir fan-
tazijai lavinti, kitaip tariant, saviraiš-
kai. Kodėl būtent šie mokiniai gali 
būti įdomūs savo patirtimi ir pasie-
kimais meninėje saviraiškoje? Atsa-
kymas tik vienas – jie nėra tie vaikai, 
kurie savo noru ar natūraliu būdu 
pasirinko meninio ugdymo kelią. Jis 
jiems buvo primestas ar, švelniau ta-
riant, atsitiktinai pasiūlytas ir pasi-
teisino. Aprašomas ugdymo faktas 
yra paradoksalus. Bet mes esame su-

„Nepakartojami  
nuostabūs vaikai“
Metodinių straipsnių rinkinys „Keli integruoto ugdymo 
aspektai“ (sudarytoja Alvyra Galkienė), papildęs leidinių seriją 
„Darbo patirtis“, buvo išleistas 2000 metais. Kelerių metų 
bendradarbiavimas su įvairių mokyklų pedagogais, kantriai 
ieškančiais kelių sėkmingam neįgalių vaikų integruotam 
ugdymui bendrojo lavinimo mokykloje, paskatino Vilniaus 
„Versmės“ vidurinės mokyklos, kurioje neįgalūs vaikai atrado 
savo vietą tarp įgaliųjų, mokytojus ryžtis pasidalyti kasdienio 
darbo patirtimi. Pedagogai pamėgino atsakyti sau ir kolegoms į 
dažniausiai bendro ugdymo procese kylančius klausimus ir 
pakviesti juos bei plačiąją visuomenę drauge ieškoti atsakymų į 
kai kuriuos jų. 
Šiame leidinyje užteko vietos ne tik pažangių metodikų 
pristatymui, bet ir kasdienėms pedagogų mintims, ieškojimams, 
svarstymams... Tai tarsi margas sėkmių ir nesėkmių 
kaleidoskopas, padedantis geriau pažinti integruoto ugdymo 
kasdienybę, jos nenuvertinant ir neidealizuojant. Kaip matysite 
iš čia pateikto minėto leidinio straipsnio, kiekvienas neįgalusis – 
nepakartojamas, lygiai kaip ir mes visi. O jo asmenybės spalvų 
gama pakankamai įvairiaspalvė. Paletėje yra ir giedrų, ir niūrių 
spalvų. Kurios paims viršų gyvenimo drobėje? Nelygu, kokį 
pavyzdį neįgalusis įžvelgs mūsų, įgaliųjų, elgesyje ir net... 
mintyse, kurias skaityti kartais net lengviau nei mums atrodo. 

augę žmonės ir žinome, kad para-
doksų tikrai netrūksta mūsų aplin-
koje. Tik prie jų priprasti nėra taip 
paprasta. Tvarkingai mąstančius ir 
gyvenančius bet kokios anomalijos 
tikrai šokiruoja, bet tai ir gerai. O šis 
pasakojimas suteiks naujų patirčių 
ne tik jiems...

Kaip minėjau, penketą metų ste-
bėjau ir, kiek leido galimybės, ve-
džiau šiuos vaikus painiais meno 
pasaulio labirintais. Ir tai supranta-
ma, nes jie savarankiškai to niekada 
nedarytų, bent dabar tai yra akivaiz-
du kiekvienam su jais dirbančiam 
specialistui. Pavelkime į šiuos vaikus 
keletu aspektų:

Pirmas – tai jų noras ir potencija 
piešti.
Antras – tai jų poelgiai ir emoci-
jos piešiant.
Trečias – tai jų gebėjimas įvairiais 
būdais bendrauti su mokytoju ir 
bendraklasiais.
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Ketvirtas – tai gautas rezultatas 
ir piešinio ar tapybos darbo este-
tinis vaizdas. 
Apsistodamas ties pastaruoju 

punktu nediskutuosiu apie estetikos 
suvokimo aspektus, o remsiuos tik 
vaizduojamojo meno kompozicijos, 
spalvų derinimo, linijos ir spalvinio 
tono bei harmonijos akademiniais 
pagrindais.

Kalbant apie dabartį, ir Zigmas, 
ir Saulius labai noriai lanko dailės 
studiją, bet pradėjus piešti jų norai 
kiek transformuojasi. Zigmas labai 
aktyviai stveria teptuką, ir darbas 
„lekia pakinkytas ugniniais žirgais“. 
Jam nereikia laiko mintims sutelkti 
ar susikaupti prieš darbą. Mintis yra 
supaprastinama iki darbo pavadini-
mo, t. y. pakanka sužinoti užduoties 
temą, ir darbas vyksta. Zigmo links-
mas ir šmaikštus charakteris visiškai 
atliepia jo temperamentui piešiant. 
Jis visai neleidžia man piešti kartu 
su juo, o jei noriu ką parodyti, tai 
tenka daryti antruoju teptuko galu, 
kad neliktų jokių mano prisilietimo 
žymių. Net ir to pasiekti buvo tikrai 
nelengva: keletą metų vargau vis ki-
tais metodais aiškindamas ar kaip 
kitaip patardamas, kaip reikėtų tą ar 
kitą dalyką nupiešti. Buvo tikrai įdo-
mu tuo metu su juo bendrauti.

Saulius pradeda darbą visai ki-
taip. Jis socialus iki „žemės graiby-
mo“. Jam labai svarbu, su kuo atsi-
sėsti, kur sėdėti, kokiu teptuku tepti, 
nors tuo pat metu visai nesvarbu, 
kokie dažai – gražūs, švarūs, ryš-
kūs... Jam patinka piešti tą patį, ką ir 

draugui. Jis mėgsta kopijuoti, ir visai 
nesvarbu, kad nesupranta, ką piešia 
tuo metu jo draugas. Jis gali piešti 
sau nesuprantamus dalykus, o visai 
neseniai buvo laikai, kai jis labai no-
riai pasakodavo apie tai, ką vaizduo-
ja piešinyje. Bet bepiešdami jie labai 
gražiai pabendrauja, paišdykauja ir 
sėkmingai trukdo kitiems tuo metu 
piešiantiems studijoje vaikams. Sau-
liui patinka pelnyti dėmesį bet kokiu 
būdu. Etika šiuo atveju lieka tik ant 
popieriaus. 

Kalbant apie elgesį ir emocijas, 
Zigmas čia pažengęs gerokai toliau. 
Buvo laikas, kai Zigmo emocijų rai-
da ir kaita buvo tikrai sunkiai nu-
spėjama bei valdoma iš šalies. Tas 
laikas jau praeityje. Dabar jis pats la-
bai vykusiai valdo ir modeliuoja sa-
vo jausmus – džiaugsmą ir liūdesį, 
pyktį ir juoką, savęs naikinimą ir ki-
tų juokinimą. Savo emocijas yra įval-
dęs iki simboliško pateikimo žiūro-
vui (mat būdams vienas yra labai 
santūrus ir susitelkęs darbui, nors 
ilgai toks neišlieka – jam labai svar-
bu pademonstruoti savo darbą ki-
tiems, tuo pačiu pabendrauti, susi-
laukti įvertinimo ir būti dėmesio 
centre), kaip ženklą „rankos gniau-
žimą“ jis gali panaudoti kada tik no-
ri ir net išmokė šio ženklo savo drau-
gus, bet labai retai tai leidžia sau 
daryti matant svetimiesiems.

O Saulius po tam tikrų gyvenimo 
išbandymų tapo labai negeranoriš-
kai nusiteikęs kitų vaikų atžvilgiu. 
Jam sunku pakelti, kad kitus vaikus 
mokytojai labiau pastebi, įvertina, 
giria. Vienu metu buvo paskelbęs 
net mokyklos nelankymo moratori-
umą. Dėl nusivylimo, pavydo, mo-
kytojų nesitaikstymo su jo „švelniąja 
tinginyste“. Žinoma, daugelį jo poel-
gių apsprendžia charakteris – ne 
vien ligos pobūdis. Na, bet tai žino 
visi. Todėl pamokos metu jis dažnai 
destruktyviai elgiasi ir tuo pat metu 
dėl to labai džiaugiasi energingai 
mosuodamas teptuku.

Kartais matant, kaip neįgalieji 
tarpusavyje sėkmingai pasiskirsto 
vaidmenimis, kaip atsirenka lyde-
rius ir skriaudžiamuosius, tikrai at-
rodo, kad neįgalaus žmogaus buvi-
mas yra toks pat natūralus reiškinys, 
kaip rudenį krintantys lapai nuo me-
džių. Kas atsitiktų su medžiu, jei ne-
būtų rudens...

Kartą mačiau, kaip silpnas neįga-
lus berniukas spyrė tokiam pat ben-
draamžiui. Nors vos pakelia sužalo-
tas kojas lipdamas laiptais į savo 
klasę, bet puikiausiai tomis pačiomis 
kojomis pasinaudojo spirdamas ki-
tam, vos einančiam ir kelią matan-
čiam pro akinius su storais stiklais. 
Toks bendravimas nėra labai tipiš-
kas dailės studijoje jau vien dėl to, 
kad čia didesnį laiko tarpą pralei-
džiame „sėdėdami“. Tai paguodžia. 
Bet aistros verda kitais būdais. Vie-
nas naujausių tokios saviraiškos bū-
dų – kitų vaikų piešinių naikinimas 
visomis po ranka pasitaikančiomis 
priemonėmis. Net kai nieko negali 
paimti, nes mokytojas neduoda, lie-
ka dantys – jų mokytojas tikrai neat-
ims! Galiu pasakyti, jog Zigmas visai 
neturi poreikio naikinti kitų ar kito. 
O Saulius sugeba tai atlikti net kitų 
vaikų rankomis, pamokydamas už 
save žioplesnį. Kyla klausimas – ko-
dėl?! Atsakysiu – todėl, kad turi akis 
ir mato viską, ne tik tai, ką jam paro-
dome mes, mokytojai, bet ir visi kiti 
„taikūs“ šios planetos gyventojai. 
Taip, tam tikrai reikia turėti gabu-
mų, vien negalės neužteks... Labai 
gerai, kad norint piešti reikia turėti 
gabumų, o norint pasiekti kokių 
nors rezultatų, reikia tuos gabumus 
panaudoti.

Rezultatai labai svarbūs, o ypač 
meistrystės ar kūrybos srityje. Ar 
įmanoma pakeisti žmogaus gabu-
mus? Pamėginkite tai padaryti pa-
tys, gal jums pavyks?..

Mums visiems yra paliktas labai 
didelis meninis bei kūrybinis Zigmo 
ir Sauliaus palikimas. Jis niekur ne-
dings, jeigu bus mums reikalingas, o 
tuo aš tikrai neabejoju.

Kada nors eidami miesto gatve 
pamatysite skelbimą, kviečiantį į 
vaikų piešinių parodą. Sekite juo ir 
rasite stebuklingą pasaulį, pilną 
spalvų, linksmumo ir vilties. Visa 
tai yra skirta jums. Šiais darbais jie 
nori daug ką pasakyti, o svarbiau-
sia – suteikti jums džiaugsmo, vil-
ties, taikos.



„Kaip esama milijonų sielų,  
taip esama ir milijonų būdų 
joms gydyti“

Vienas pirmųjų ir labiausiai įsidėmėtinų „Vilties“ bendrijos 
leidinių – nepaprastai atsidavusios darbui ir itin subtiliai 
jaučiančios net menkiausius aplinkinių sielos virpesius 
amerikiečių psichologės Miros Rothenberg knyga „Vaikai 
smaragdo akimis“. Kaip taikliai pratarmėje lietuviškam 
leidimui pastebėjo „Vilties“ bendrijos krikštatėvis – docentas 
Dainius Pūras, ši knyga skirta ne tiek specialistams ar neįgalių 
vaikų tėvams, kiek visiems žmonėms, trokštantiems geriau 
pažinti pasaulį ir... save jame.
Norint pažinti, nevalia skubėti. Pirmasis įspūdis neretai klaidina 
arba primeta mums paviršutiniškus sprendimus, kaip ir sveikas 
protas, skirstantis žmones į sveikus ir ligotus. 
Kas žino, gal toli gražu ne atsitiktinumas tai, kad ankstyvieji 
šios knygos autorės gyvenimo metai prabėgo ne kur kitur, bet 
Vilniuje. Mieste, audringuose istorijos verpetuose ne kartą 
pasirodžiusiame tolerantiškesniu už jo gyventojus. Ar ne apie tai 
knygos pradžioje kalba ir pati M. Rothenberg:

„Kai buvau maža mergaitė, mūsų mieste, Vilniuje, gyveno neįgalusis. Jis ne 
kalbėjo, o murmėjo, išdarinėjo grimasas ir juokdavosi, kai reikėjo verkti. Kartą, 
kai ėjau per lauką kramsnodama sviestu apteptą duonos riekę, staiga pasirodė 
jis. Vapaliodamas reikalavo, prašė, tiesiog maldavo ir siekė mano duonos. Aš 
neatidaviau, bet leidau atsikąsti. Buvau pasirengusi dalytis, bet neatiduoti 
visos riekės. Jis nustebo. Atsikando kąsnį ir išspjovė į mane, apimtas įsiūčio. 
Paskui nuėjo. Bet po kelių minučių apsisuko ir ramesniu veidu sugrįžo, 
atsikando mano riekės ir skardžiu lyg varpelis balsu tarė:
„Na, gerai. Ačiū.“ Tiltas buvo nutiestas visam laikui. 

Galbūt kaip tik šis vaikystės atradimas prieškario Vilniuje vėliau padėjo 
M. Rothenberg tolimoje Amerikoje taip subtiliai pažinti savo mažųjų 
pacientų (o ir jų tėvų) sielas. Pažinti ir atverti gyvenimui, padedant atrasti 
drąsos bent trumpam išsižadėti savo gynybinių sienų, už kurių jie slėpėsi 
nuo, regis, nepakeliamo išorinio, o ir vidinio gyvenimo skausmo.
„Mes visi turime savo sieną. Savo liūdesio, pykčio, vilties ir kaltės sieną. 
Savo džiaugsmo ir laimės – savo – sieną, – neabejoja autorė. – Mes 
meldžiamės prie jos, išreiškiame savo slapčiausius, giliausius troškimus ir 
savo didžiausią pyktį bei pagiežą. Mes sudedame tarp jos akmenų 
popieriaus skiautes, kuriose surašytos mūsų viltys, troškimai ir maldos. Ir 
laukiame, kol mūsų troškimai išsipildys. Kartais laukiame amžinai.“
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Stipriai laikiau Denį, kad galėčiau 
ilgiau į jį pažiūrėti. Tai buvo paskuti-
nis kartas, kai taip kvailai pasielgiau. 
Susitikimas baigėsi tuo, kad jis mane 
sumušė: likau nusėta mėlynėmis, 
subraižyta ir sukruvinta. (...)

Paskui ištisus tris mėnesius aš sė-
dėjau viename kambario gale, o jis – 
kitame, ir mudu tyrinėjome vienas 
kitą, lyg būtume medžiotojas ir au-
ka. Kadangi buvo neaišku, kuris iš 
mūsų medžiotojas, atsargiai stebėjo-
me net menkiausią vienas kito jude-
sį. Mudu jungė vienas dalykas – sū-
puoklės. Jei bandydavau prieiti prie 
jo, jis mane nustumdavo. Vertinau jo 
vienišumą ir norą bendrauti pagal 
savo susikurtas nuostatas. (...)

Denis pats nuolat save bandė – 
negailestingai mušė už tikras ar įsi-
vaizduojamas kaltes. Jei liaudavosi 
tai daręs, tai nebūdavo sustojimas, 
tik savotiškas atsitraukimas. Užuot 
pabėgęs nuo savo baimės, jis bėgo 
teisiai į jos širdį ir, kaip vėliau pats 
sakė, „norėjo dingti“. Norėjo dingti 
savo siaube. Paskui vėl būdavo ne-
pasiekiamas. Atsisėda į supamąjį 
krėslą, sėdi ir supasi, sėdi ir supasi, 
ir taip ištisas valandas, visą laiką 
žiūrėdamas pro langą. Tačiau pa-
žvelgęs jam į akis suprasdavai, kad 
jis nemato nieko, kas yra už lango, 
bet regi tuos vaiduoklius, kuriuos 
susikūrė jo baimės apimta vaizduo-
tė. Tik labai atidžiai įsiklausęs, galė-
jai išgirsti jį murmant: „žvaigždės“, 
„nėra žvaigždžių“, „Denis mažiu-
kas“, „norėjo dingti“.

Jei kada išeidavo iš mūsų namų, 
nužingsniuodavo tik iki verandos. 
Rasdavome jį sėdintį ant laiptelių. 

Alkūnėmis atsirėmęs į kelius, ranko-
mis susiėmęs už galvos, išsekęs, mir-
tinai išbalęs, išsigandęs šnabžda: 
„nėra žvaigždžių“, „lietus“, „mažas“, 
„maži daiktai neina pas Dievą“.

Jei užsimiršęs bandytum jį apglėb-
ti – smogtų atgal. Jei pakeltum ar pasi-
sodintum ant kelių – šauktų iš siaubo, 
spardytųsi ir stumtų tave šalin. (...)

Denis atėjo į mūsų įstaigą iš atsi-
likusių vaikų mokyklos, kur porą 
metų sėdėjo ir suposi tame pačiame 
supamajame krėsle, nieko daugiau 
neveikdamas. Jį atlydėjo diagnozė. 
Kaip nauji karaliaus rūbai. Mes ją 
paneigėme. Jos atsikratęs, vaikas pa-
sijuto šiek tiek laisvesnis.

Kaip šešiametis, Denis buvo ge-
rai fiziškai išsivystęs. Kūno judesius 
koordinavo kaip tigriukas. Buvo iš 
prigimties pasitikintis savimi ir na-
tūraliai grakštus kaip elnias. Be to, 
greitas kaip vėjas ir nepagaunamas 
kaip gyvsidabris. Vieną akimirką jis 
čia, su tavimi, kitą jo jau nebėra. At-
rodė, kad tuo judrumu ir pusiausvy-
ros jausmu jis troško išvengti žmo-
nių ir sunaikinti save. (...) Stovėdavo 
ant stataus skardžio. Ir ant sūpuo-
klių krašto. Visada ant ribos. Visada 
beveik, bet niekada iš tikrųjų nenu-
krisdamas. Kai jau būdavo bekren-
tąs, žvilgtelėdavo į tave, tarsi kvies-
damas prieiti, ragindamas pasekti jo 
drąsa, kad jis galėtų įvykdyti, ką su-
galvojęs. Tuo pat metu tyrinėdavo 
tavo veidą, tarytum norėdamas pa-
klausti: „Kiek aš tau rūpiu? Ir jeigu 
rūpiu, ar tu įvertinsi tą „beveik“ ir 
nepriimsi mano mesto iššūkio?“ Tai 
buvo beveik vienintelės tiesioginio 
mūsų kontakto akimirkos. Ir beveik 
vienintelės konfrontacijos per tuos 
baisiausius pirmus tris mėnesius. 
(...) Prisimenu – paėmęs vinį, kalėsi 
sau į pėdą – iki pusės, stebėdamas 
mane ir skatindamas prieiti arčiau. 
Balansavo ant palangės viena koja, 
kaip koks cirko akrobatas.

Atsinešiau kibirą muilino van-
dens, dėžutę tvarsčių ir dezinfekuo-
jančių vaistų. Padėjau prie vaiko, bet 
jo neliečiau – taip, kaip jis norėjo. 
Jaučiau, kad atspėjau teisingai. 
Užuot kalęs gilyn, ištraukė vinį, pa-
mirkė koją ir pats aprišo tvarstį. (...)

Denis visada balansavo tarp gy-
venimo ir mirties, visada koketavo 
su mirtimi ir vos atsilaikydavo jos 
gundomas. Gyvenimas ir mirtis De-

Šiandien siūlome jums vieną (tiesa, kiek sutrumpintą) Miros 
Rothenberg pasakojimą apie mažą berniuką autistą, nuoširdžiai 
tikėdamiesi, kad knyga „Vaikai smaragdo akimis“ vis dėlto 
galiausiai susilauks trečiojo leidimo (pirmasis pasirodė 1996, 
antrasis – 1998 metais), kuriam jau daugiau nei dešimtmetį vis 
neatsiranda lėšų iš Nacionalinės žmonių su negalia socialinės 
integracijos programos, nors pati autorė neatlygintinai perdavė 
„Vilties“ bendrijai teisę leisti savo knygą lietuvių kalba. 
Susilauks, kad atskleistų neretai paviršiumi slystančiam, 
tariamų vienadienių vertybių klaidinamam šios dienos žmogui, 
ko vertas ir jo paties, ir aplinkinių gyvenimas, dėl ko būtina 
branginti kiekvieną jo mirksnį.

Denis

Kai pirmą kartą pamačiau Denį, 
jis atrodė keistas padarėlis, pusiau 
vaikas, pusiau senukas, raukšlėtu 
veidu, palinkusiais pečiais, susikū-
prinęs. Kakta susiraukšlėjusi, rankos 
apatiškai nukarusios abipus liemens. 
Jis be paliovos judėjo, tarsi būtų bijo-
jęs sustoti. Bijojęs, kad jam sustojus 
gali kas nors atsitikti. Tarkim, kad jis 
pats gali subyrėti. (…) Denis beveik 
nekalbėjo ir bijojo fizinio kontakto. 
Vieninteliai sakiniai, išsprūdę iš jo 
burnos ir neturėję jokio ryšio su kal-
bama tema, buvo: „Denis mažiu-
kas“, „žvaigždės ir dangus“ bei 
„Dievas nemyli mažų daiktų“.

Šiuos žodžius ištardavo tarytum 
sau, o paskui imdavo raudoti. Tai 
buvo tokio pasimetusio, pavargusio 
ir išsekusio vaiko rauda, kad atrodė, 
jog jis jau seniai prarado bet kokią 
išsigelbėjimo viltį.

Mokytoja, kuri buvo paskirta su 
vaiku dirbti, jį paliko. Taigi, Denis 
sukosi toliau, dairėsi niekada nenu-
stodamas. Po kurio laiko jį paskyrė 
man. Mano pirmasis vaikas autis-
tas – baisu. Tas ratu besisukantis 
berniukas, greitai praskrendantis 
daiktas, o iš tiesų – berniukas, išgąs-
dino mane. Atrodė nepakeliamas jį 
persekiojantis liūdnumas ir bejėgiš-
kumas (kartu ir žavingumas). Net 
neapkenčiau jo, nes buvo panašus į 
mane kažkuo, ką bandžiau paslėpti 
pati nuo savęs.

Po dviejų dienų, kurias praleidau 
su juo tame pačiame kambaryje, pa-
jutau poreikį giliau pažvelgti į jį, pa-
žinti jį, suprasti, kas jis, koks iš tikrų-
jų yra, – ne skraidantis, ne bėgiojan-
tis, o sustabdytas. Šis poreikis užval-
dė mane, ir aš sustabdžiau berniuką. 

Leidiniai • 27

V
ilt

is
 0

9/
2



tik atsiriboti nuo jo. Jie abu vaiko bi-
jojo. Bijojo jo pykčio, nesugebėjimo 
bendrauti, vaiko fizinės žūties, jo 
žlugimo, viso to, kuo vaikas gyveno. 
Bijojo Denio keistumo, jo atsiskyri-
mo ir skausmo; skaudžiai išgyveno, 
nesugebėdami jam padėti.

Kai kurie kiti įvykiai, formavę 
Denio gyvenimą, nebuvo malonūs.

Denis turėjo senelį, prie kurio bu-
vo nepaprastai prisirišęs. Senelis 
turbūt buvo vienintelis šeimos na-
rys, kuris vaikui aukojosi ir labai jį 
mylėjo. Senelis mirė, kai vaikui buvo 
treji metai.

Patyrė ir kitų nepaprastų traumų. 
Būdamas pustrečių metų, Denis pa-
siklydo miške. (...)

Praėjus beveik trims mėnesiams 
nuo tos dienos, kai ėmiau su juo ben-
drauti, vieną šaltą lapkričio popietę 
nusivedžiau jį ir dar vieną vaiką pa-
siklausyti vandenyno ošimo. Van-
duo viliojo, ir aš, nusiavusi batus, 
įbridau. Staiga pajutau vaiko ranku-
tę savojoje. Denis įbrido į vandenyną 
su manimi. Jis nutiesė tiltą per bedug
nę – paėmė mano ranką. Pabandė labai 
išsigandęs, bet kartu ir pasitikintis 
savimi. Žvilgtelėjau į jį nustebusi iš 
netikėtumo, bet greitai nusisukau, 
bijodama išgąsdinti. Prisimenu van-
dens šaltumą. Deniui atrodė keista, 
kad aš, įbridusi iki kulkšnių, susto-
jau. Jis tempė mane gilyn. Prisime-
nu, stengiausi nedrebėti, kad neper-
duočiau Deniui savo nenoro. Įtrau-
kęs mane net iki kelių, jis apsisuko ir 
išbrido su manimi. Šios akimirkos 
vertėjo laukti. Denis išdrįso pasitikė-
ti, kai tam pasirengė. 

Aš niekada taip nemylėjau nė 
vieno vaiko, su kuriuo dirbau, kaip 
Denio. Turbūt tai ir buvo jo pražūtis. 
Aš myliu visus „savo“ vaikus, verti-
nu ir žaviuosi jų drąsa, bet pradėtas 
narplioti Denio tinklas buvo kitoks. 
Žavėjausi ir vertinau vaiko žiaurų iš-
didumą, pasireikšdavusį visame ka-
me, ar jis darytų gera ar bloga, ar elg-
tųsi konstruktyviai ar destruktyviai.

Jo nepriklausomybė kilo ne iš 
baimės ar noro valdyti, bet dėl troš-
kimo nuo nieko nepriklausyti. Kitaip 
elgtis jis negalėjo. Žavėjausi Denio 
poreikiu atsiriboti, nesvarbu, ar nuo 
to jam būtų geriau ar blogiau. Jis bet 
kuria kaina troško ir turėjo atsiskirti. 
Ir privalėjo ta linkme veikti. Jam rei-
kėjo savų sienų arba to, ką jis laikė 
savo sienomis, nors tai buvo tik gy-
nyba. Kokia ji beatrodė beprotiška ir 

nepriimtina kitiems, jis norėjo, kad 
ją pripažintų, ir sugebėjo to iš žmo-
nių pareikalauti. (...)

Po to, kai Denis mane palietė ir, 
įsikibęs į mano ranką, įbrido į van-
denį, mes abu pradėjome lėtai, ra-
miai ir švelniai, bet tvirtai narplioti 
tinklą. Mudviejų ryšys iki tol nieka-
da nebuvo fizinis. Bendravome kam-
baryje tik žvilgsniais, simboliškai 
mus suartindavo daina ir dvylikos 
pėdų sūpuoklės. Bet kokios mano 
pastangos užmegzti fizinį kontaktą 
sukeldavo nelaimę sau ir kitiems 
pranašaujančio bei mirtį nešančio 
žmogaus reakciją. Po netikėto įvykio 
vandenyje šis kontaktas smarkiai ne-
pasikeitė. Tik kartais įsikibdavo man 
už rankos ar prabėgomis paliesdavo 
mane, kaip švelniausias vėjelis. Jei 
bandydavau pati Denį paliesti, jis 
dingdavo. Nebeliko ankstesnio jo 
įtūžio, bet man tebebuvo baisu. Pri-
silietus jis tiesiog išnykdavo, jo kū-
nas tarytum pavirsdavo į nieką. 
Jausdavau kažką palietusi. Bet ką? 
Žinoma, ne Denį. Atrodė, lyg pati 
vaiko esybė būtų išgaravusi, o aš lik-
davau belaikanti bekūnę mėsą, o ne 
Denio kūną. (...)

Kas glūdi toje keistoje būtybėje, 
kurios vardas – žmogus? Visi mes 
norime būti mylimi. Norime būti 
mylimi, kad nežūtume. Denis taip 
pat žūtbūt to siekė. Mes stengiamės 
būti kitiems priimtini, jeigu tai ne-
prieštarauja mūsų pačių savęs suvo-
kimui. Dar būdami maži mes peri-
mame kitų žmonių supratimą, kas 
teisinga, o kas bloga, ir vadovauja-
mės tuo. Jei pasiseka, vadinasi, tos 
vertybės yra geros. Tada pasitikime 
ir tais žmonėmis. (...)

Mažajam Deniui, mažajam išgąs-
dintam Deniui reikėjo – kaip ir mums 
visiems – meilės bei būti mylimam. 
Tik jos turėjo būti gerokai daugiau. 
Dėl meilės padaroma labai daug. Ma�
nau, kad tarp mūsų mažai tokių, kurie 
nesumoka už meilę. Vieni sumoka 
daugiau, kiti – mažiau. Denis buvo 
pasirengęs sumokėti labai daug. Jis 
buvo pasirengęs tol save mušti, kol 
taps mylimu vaiku, – taip labai jam 
reikėjo būti mylimam. Nežinau, ar 
jis pats sugalvojo apibrėžimą, koks 
turi būti „mylimas“ vaikas, ar perė-
mė savo tėvų supratimą. Šis mažas 
vaikas atrodė blogas pats sau, o tam, 
kad būtų geras ir mielas, turėjo būti 
nubaustas... kitų, jei to reikėjo, bet 
geriau savo paties. (...)

niui neegzistavo kaip vieningas ci-
klas. Jam atrodė, kad mirdamas pra-
tęs gyvenimą. O gal, kad mirtimi bus 
pakankamai nubaustas. Ir vis dėlto 
jis neišdrįsdavo žengti to galutinio 
žingsnio – ar iš baimės, ar miglotai 
suvokdamas, kad mirtis neatneš jam 
geresnio gyvenimo. Taip aš stebėjau 
jį tris kankinamus mėnesius. Neį-
stengiau Denio labiau suprasti, bet 
geriau jį pažinau, daug sužinojau 
apie jo elgesį ir pamilau.

Per tą laiką įsitikinau – šį vaiką 
reikia palikti vieną. Reikėjo leisti jam 
išbandyti mane, kad po to pats atei-
tų. Tas pasimetęs vaikas, kuris save jau�
tė tik gundomas mirties ir gindamasis 
nuo jos, buvo vertas pagarbos. Ne tik 
už tai, koks buvo ir kokiu galėjo tap-
ti pasveikęs, bet ir už labai keistą, li-
guistą gyvenimo būdą. Dabar aš ži-
nojau, kad tas sutrikęs, save žlug-
dantis berniukas yra Denis, kurį jis 
pats pažinojo. Vienintelis Denis, ku-
ris jam egzistavo. Vienintelis Denis, 
kuriuo tikėjo, ir vienintelis Denis, 
kurį pagal jo norus tu privalėjai pa-
žinti ir mylėti. (...)

Denio praeitis – įprasta istorija. 
Fiziniu ir neurologiniu požiūriais jis 
vystėsi normaliai, tik per greitai. Tu-
aleto įpročiai, kalbos, vaikščiojimo, 
miegojimo, valgymo įgūdžiai buvo 
įgyjami normaliai – tik vėl šiek tiek 
per greitai, ne pagal metus. 

Tačiau sulaukęs ketverių jis tapo 
visiškai kitoks. Nustojo bendrauti, 
nebesivystė. Prasidėjo kelionės po 
įvairias diagnostikos įstaigas, dia-
gnozė – „atsilikimas“. Dvejus metus 
praleido atsilikusių vaikų mokyklo-
je. Po to, rekomendavus kūrybingam 
ir įžvalgiam Oregono psichiatrui (jis 
įtarė autizmą), Denio tėvai persikėlė 
į Niujorką, ir jis pradėjo lankyti mū-
sų mokyklą.

Tėvai buvo išvargę, palūžę ir su-
nerimę. Įdomūs žmonės, labai pro-
tingi ir idealistai. Tėvas – lakūnas 
bandytojas. Drąsus, visuomeniškas, 
keletą kartų bandymų metu pakliu-
vęs į mirties glėbį. Motina atrodė ne-
paprastai kūrybinga, gyvybinga ir 
pilna gyvenimo džiaugsmo, o iš tie-
sų buvo apimta baisaus susijaudini-
mo, kylančio iš baimės. Namuose 
vyravo religinga aplinka. Katalikai. 
Ispanų ir airių katalikai. Dievas bu-
vo laikomas šeimos nariu.

Nė vienas jų nesugebėjo vaiko 
auklėti. Juolab tokio vaiko kaip De-
nis. Jiems nieko kito nebeliko, kaip 
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Man dažnai atrodo, kad vaikas 
sužino žmonijos paslaptis dar nuo 
savo užuomazgos. Milijonai metų 
pragyvenami per keletą sekundžių, 
pradedant gentiniais papročiais bei 
ritualais ir baigiant šiuolaikiniu gy-
venimo būdu. Visa tai labiau išreikš-
ta ir užakcentuota sutrikusios psi-
chikos vaikuose. (...)

Ko gero, Denis ėmė bijoti žvakių 
nuo tos dienos, kai pamatė pašarvo-
tą savo mažąją draugę. Aplink ją de-
gė žvakės, budėjo žmonės. Denis la-
biausiai bijojo žvakių. Pamatęs žva-
kę, išbaldavo ir vaitodamas puldavo 
ją. Uždegta žvakė jam sukeldavo to-
kį siaubą, kad iš šalies atrodė, jog 
vaiką toji baimė tiesiog susprogdins 
iš vidaus. Kartais jis pasitraukdavo į 
kampą su molio gabalu ir lipdydavo 
iš jo žvakes, niurnėdamas sau: „Tai 
yra žvakė“. Iš vaiko akiračio pašali-
nome žvakes, ugnį ir visa, kas primi-
nė jas. Stengiausi suvokti žvakės 
įvaizdį jo akimis, bet man tai nepa-
vyko. Stengiausi įveikti jo baimę, ta-
čiau mano pastangos buvo bevaisės. 
Pianinas jam taip pat priminė žvakę. 
Jo Denis irgi bijojo. Jis keistai rea-
guodavo, kai kas nors prie jo priei-
davo. Pamatuodavo nuotolį, minty-
se nubrėždavo liniją ir, jei kas nors ją 
peržengdavo, labai sutrikdavo.

Galiausiai vieną dieną paėmė 
kreidos gabalėlį ir ėmė brėžti apskri-
timus. Vieną nubrėžė aplink piani-
ną, o kitą – kambario centre. Paskui 
tyliai, tačiau labai įsigilinęs į veiklą, 
išdėliojo savo molines žvakes pagal 
visą apskritimą kambario centre, vi-
są laiką kažką nesąmoningai mur-
mėdamas. Visi privalėjome pasilikti 
savo vietose. Kai kitas vaikas bandė 
peržengti apskritimą, Denis tarsi iš-
sigandęs piktai jį pastūmė. Paskui 
įėjo į centrinį ratą ir, ištaręs: „Denis 
dabar mirti“, išsitiesė ant grindų 
apskritimo viduje. Žvakės buvo iš-
statytos aplinkui. Apstulbusi stebė-
jau, nežinodama, kas bus, bet nedrį-
sau jo sustabdyti.

Vaikas užsimerkė ir gulėjo neju-
dėdamas, vos kvėpuodamas. Išsi-
gandau, kad taip elgdamasis griauna 
vos pradėjusios vystytis asmenybės 
užuomazgas. Jaučiau, kad kažkokiu 
būdu turiu jį pasiekti. Negalėjau jam 
leisti per daug nutolti nuo manęs. 
Priėjau arčiau prie to apskritimo, 
jausdama, kad man jokiu būdu ne-
galima peržengti nubrėžtos ribos, ir 
pašnibždėjau: „Deni, Miria tave la-
bai myli“, beviltiškai bandydama 

palaikyti ryšį tarp mūsų, tarytum 
nuo to priklausytų jo gyvenimas. 
Denis nereagavo. Kvėpavo lėtai ir 
silpnai – jo veidas buvo baltas kaip 
marmuras, nekrustelėjo nė vienas 
raumuo. Aš vėl kuo tyliau pakarto-
jau: „Miria labai myli Denį“. Buvau 
beveik bemirštanti kartu su juo. 

Po valandėlės pamačiau, kad su-
judėjo jo akių vokai. Denis tarsi pa-
budo iš neramaus miego. Neatrodė, 
kad suvokia, kas atsitiko. Jis peržen-
gė savo magiško rato ribą, aš taip pat 
užlipau ant tos linijos, tačiau vaikas 
nė kiek nesureagavo. Apkabinusi pa-
bučiavau jį, ir mudu išėjome ledų. Jis 
kartojo tą ritualą dar keletą kartų, re-
gis, pats to visai nesuvokdamas. (...)

Rudenį visi stebėjosi Denio pasi-
keitimu. Psichiatro ir direktoriaus 
nuomone, vaikas jau buvo pasirengęs 
pereiti į labiau integruotą, aukštesnio 
lygio tos pačios mokyklos klasę. Toje 
klasėje nebuvo vaikų su kraštutiniais 
psichikos pažeidimais – jie jau suge-
bėjo atlikti mokyklos užduotis. Denis 
ėmė intensyviau bendrauti, moky-
kloje nebevengė suaugusių žmonių. 
Jam parinko naują mokytoją: atrodė, 
kad jis ją labiausiai pamėgo. Iš pra-
džių jis pusę dienos dar praleisdavo 
su manim, kad pamažu nuo manęs 
atprastų. Mano darbas buvo baigtas. 
Taip nutarė mano vadovybė.

Širdies gilumoje aš nenorėjau, 
kad vaikas jau būtų perkeltas į kitą 
grupę. Jaučiau, kad jis tam dar ne-
pasirengęs.

– Ar Miria visada bus su Deniu? – 
kartą paklausė ir pats atsakė: – Miria 
visada bus su Deniu.

Bet ar galėjau pasitikėti savo šir-
dimi? (...) Jis – visi tie vaikai, kuriuos 
pažinojau. Jis buvo viskas. O dabar jį 
atima iš manęs. Kaip aš galėjau juos 
teisti? Iš kur galėjau žinoti, kaip visa 
tai paveiks mane ir jį patį? Taigi, nu-
sprendžiau vadovautis ne širdimi, o 
protu. Sutikau, kad Denį perkeltų.

Patekęs į kitą grupę ir įpykęs ant 
manęs, Denis ėmė pastebimai blogė-
ti. Jo pažanga, anksčiau buvusi tokia 
akivaizdi, dabar regresavo. Jį vėl iš-
tikdavo priepuoliai. Nesiliovė trau-
kęs iš visur sagų, o vėliau vėl ėmė 
viską daužyti. Daužė sieną namuose 
ir mokykloje, daužė ir langus. Jo ko-
jos vėl buvo kruvinos. Jis sugrįžo į 
supamąjį krėslą. Vėl prisiminė 
žvaigždes, baimę, kad pasiklys, nu-
kris ir t. t. Maldavau, kad jį grąžintų 
man. Bet man sakė, kad tai tik laiki-
nas periodas, kurį vaikas turi perei-

ti, patekęs pas naują mokytoją. Jeigu 
aš dabar įsikišiu, viskas žlugs.

Denio tėvams tas vilčių praradi-
mas atsėjo dar brangiau. Jie pavargo. 
Buvo pernelyg išsekę, kad sugebėtų 
išgyventi dar vieną ciklą. Ligoninėje 
tuo metu atidarinėjo naują skyrių. Į 
jį rengėsi atiduoti Denį. Ilgiau laikyti 
jo namuose nebegalėjo. Aš malda-
vau jų neatiduoti Denio į valstybinę 
instituciją. Galiausiai sulaukiau ne-
išvengiamo atsakymo:

– Ką jūs darytumėte, jeigu jis bū-
tų jūsų? Ar mes neturime teisės gy-
venti? Ar kiti mūsų vaikai neturi to-
kios teisės?

Ką aš galėjau jiems atsakyti, ko-
kią teisę turėjau diktuoti ar įrodinėti 
kitiems? Ir kiek ilgai? Denis – jų vai-
kas, bet jie turėjo teisę į savo gyveni-
mą. Taigi, tėvai išsiuntė jį į ligoninę.

Kokią teisę turi nurodinėti ki-
tam, kiek laiko jis turi nešti kryžių ir 
kaip nešti?

Kokią teisę turi taip elgtis? Kai 
negali pažadėti ar pasakyti, kur bus 
šio kelio galas. Kelias atrodė be pa-
baigos. Tuščias, nykus ir beprasmiš-
kas. O tragedija turi ne vieną veidą – 
ji turi milijoną veidų, kūnų bei sielų. 
Ji įgyja daugybę formų ir pavidalų. 
Nesvarbu, kokį kelią pasirinko De-
nio tėvai, jie turėjo tą pasirinkimą 
patys išgyventi. Nesvarbu, kokį ke-
lią jie parinko Deniui, – jis vis vien 
gyveno su jais kiekvieną dieną, kie-
kvieną sekundę, nes jis tebebuvo jų 
vaikas.

Bet jis buvo ir mano.
Ne, Deni, aš nesuradau tavęs, kai 

tu „pasiklydai“. Nesugebėjau tavęs 
surasti.

Neįvykdžiau savo pažado tau. 
Lankydavau Denį ligoninėje. Mu-
du sėdėdavome ant laiptų arba 
lankymo kambaryje, o aš dainuo-
davau jam visas dainas, kurias jis 
taip mėgo.

Denio plaukai kaip saulė,
Denio akys kaip dangus.
Tada jis vos vos labai liūdnai šyp-

telėdavo ir nebenorėdavo manęs iš-
leisti. Maldaudavo, kad pasiimčiau 
jį kartu. Ne, Deni, aš tavęs nesuran-
du, kai tu „pasiklysti“ – „mažas“ ar 
„didelis“ tu būtum, nes nesuradau 
kelio į tave. Paskui nustojau jį lan-
kiusi ligoninėje, nes siaubinga justi 
savo bejėgiškumą ir dar baisiau su-
vokti padėties beviltiškumą. Širdis 
gali plyšti labai daug kartų, o po to jau 
nebeįstengia ir plyšti. Ne, Deni, aš ne-
suradau tavęs, kai tu pasiklydai. At-
leisk man.
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„Žmogui tenka ilgai repetuoti 
tam, kad taptų pats savimi“
Leidinys „Proto negalios ir tikrojo meno sandūra“, kurio 
autorės – dienos centro „Šviesa“ specialistės Audronė 
Urbanavičienė, Aistė Masiukaitė ir Silvija Bilskytė, pasiekė 
skaitytojus 2007 metais. Šiame leidinyje paliesta labai aktuali  
tema – negalią turinčių asmenų saviraiška meninės kūrybos 
kontekste. Tema pakankamai kontraversiška. Viena vertus,  
iš pirmo žvilgsnio daug kam atrodo, kad piešimas, vaidyba ar 
lipdymas (apie kuriuos ir kalbama leidinyje negalios 
kontekste) – tai vienos lengviausiai specialiųjų poreikių  
asmenims organizuojamų veiklų. 
Kita vertus, neretai įgalioji visuomenės dalis reiškia abejonę 
dėl šių veiklų prasmingumo ir rezultatyvumo. Esą kam 
švaistyti lėšas neįgaliųjų saviraiškai, kuri neva neturinti 
jokios išliekamosios vertės. Pakanka apsiriboti paslaugų  
teikimu ir pagrindinių reikmių tenkinimu. Apmaudu, kad 
neretai panašiai mąsto ne tik mažai ką apie neįgaliuosius  
žinantys žmonės, bet ir valdininkai, nuo kurių sprendimo  
priklauso, koks bus neįgaliųjų gyvenimas. 
Šio leidinio autorės, pasakodamos apie savąją patirtį 
įtraukiant neįgaliuosius į kūrybinį procesą, akivaizdžiai įrodo,  
kad jis šiems žmonėms būtinas nė kiek ne mažiau, nei kertinių 
reikmių tenkinimas. Su sąlyga, kad vedlys, veriantis jiems 
slėpiningą ir neišsemiamą meno pasaulį, būtų tikras savosios 
srities žinovas bei entuziastas. Mat nuo jo didele dalimi priklauso 
ne tik tai, kiek neįgaliesiems pasirodys patraukli siūloma meninė 
raiška, bet ir tai, kaip priims ją visuomenė.
Neabejojame, kad pedagogams, bandantiems įskiepyti savo 
neįgaliems auklėtiniams meilę vaidybai, (o ir ne tik jiems) 
pasirodys labai pravarti toliau pateikiama patirtis,  
patikrinta scena ir... gyvenimu.

Kai kurios leidinio 
pagrindinės temos
Teatras – sielos terapija

Teatro ištakos siekia labai senus 
laikus. Manoma, kad pradžią jam da-
vė dievų garbinimo ritualai su giesmė-
mis ir šokiais, kuriems vadovaudavo 
žyniai. Na, o tikroji teatro epocha Va-
karų civilizacijos istorijoje prasidėjo 
V a. pr. Kr. Graikijoje, kur sukurtas 
dramas – tragedijas ir komedijas – pra-
dėjo vaidinti ne žyniai, o aktoriai.

Pasak Aristotelio, „drama buvo 
veiksmo imitacija, bet ne pats veiks-
mas“. O šiandieninis teatras remiasi 

K. Stanislavskio sistema, kuri yra tea-
tro aktorių auklėjimo ir kūrybos pa-
grindas. Ši sistema reikalauja iš akto-
riaus kūrybinės būsenos, kuri leistų 
jam scenoje „išgyventi“ visas kuria-
mo vaidmens emocijas ir dvasinius 
pojūčius. Tačiau dirbant su žmonė-
mis, turinčiais proto negalią, bet ko-
kia „sistema“ praranda savo prasmę. 
Čia pagrindinį žodį taria neįgalieji. Jie 
siūlo savo „sistemą“, naikinančią vi-
sas ribas. 

Bendrystės pradžia…

Visas mūsų gyvenimas yra kelionė 
į save, į savęs pažinimą. Kiekvienas 
turime daug neišreikštų minčių, jaus-

mų, neišsakytų žodžių. Todėl visiems 
žmonėms, o ypač neįgaliesiems, labai 
svarbi aplinka, kurioje jie galėtų jaus-
tis saugūs ir kūrybiškai reikšti savo 
mintis bei jausmus.

Pati pradžia slypi bendrystėje, t. y. 
paprastame žvilgsnyje, draugiškame 
palytėjime, subtiliame žodyje, šypse-
noje ir geranoriškume. Tuomet pabun-
da noras atsiverti minėtai bendrystei.

Teatras – tai meno terapija, ugdanti 
mūsų jausmus ir intuiciją, lavinanti 
vaizduotę bei fantaziją, stiprinanti ben-
dravimo įgūdžius, atsakomybę, ple-
čianti mūsų dvasinio gyvenimo ribas.

Teatras – tai nedidelė bendruome-
nė, kur kiekvienas yra atsakingas ir už 
save, ir už kitus. Tik geranoriškoje 
bendrystėje gali gimti spektaklis. Ta-
čiau be vaizduotės to neįmanoma pa-
siekti. Čia, scenoje, kuriamas įsivaiz-
duojamas pasaulis, kurio veikėjai per-
sonažų lūpomis drąsiai gali išsakyti 
savo mintis ir jausmus, kurių gyveni-
me dažniausiai neišdrįstų atskleisti 
kitiems. Tokiu būdu jaunuoliai gali 
tarsi pamatyti save iš šalies ir kritiškai 
įvertinti. 

Drama nėra tiesiogiai susijusi su 
mūsų asmeniniu gyvenimu, todėl per-
sikūnydami į išgalvotus personažus 
jaunuoliai gali atsipalaiduoti ir laisvai 
reikšti savo vidinius jausmus. Juk dar 
Sokratas teigė, kad būtina sudaryti są-
lygas žmogaus ugdymui, jog vidus iš-
kiltų į išorę.

Teatras mums padeda išgyventi 
tuos jausmus, kurių kasdienybėje 
vengiame, bijome, stengiamės nelies-
ti. Todėl daugelį dalykų slepiame pa-
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čioje sielos gilumoje. Bet kai šiuos da-
lykus perkeliame į savo vaizduotę, 
fantazijos pasaulį, pasijuntame daug 
saugesni, nes tuomet mūsų jausmai 
neturi tiesioginio ryšio su realiu gyve-
nimu. Taip jaunuoliams suteikiama 
galimybė pažvelgti į save ir savo poel-
gius naujomis akimis. Būna labai 
smagu, kai personažai patvirtina jų 
pačių norus, jausmus ir veiksmus. 
Tuomet atsiranda pasitikėjimas savo 
jėgomis, suteikiantis smagaus kūrybi-
nio džiaugsmo. 

Teatras – universalus metodas, at-
skleidžiantis gyvenimo prasmę, pade-
dantis geriau pažinti save, aplinkinius, 
paprasčiau priimti ilgai slėptas pro-
blemas ir bandyti jas spręsti. 

Teatras – tai labai koncentruotas 
mūsų gyvenimas. Teatras dažniausiai 
remiasi simboliais. Teatre aktorius per 
trumpą laiką patiria daugybę skirtin-
gų išgyvenimų, per kuriuos ateina gy-
venimo patirtis. Dėl koncentruoto 
veiksmo ši patirtis geriau įsimenama. 
Paukščiukas atskrido ir tuojau pat iš-
skrido. Tu viską matei. Tu ir džiaugei-
si, ir liūdėjai. Tu pajutai kontrastą. O 
proto negalios žmogui ypač reikalingi 
kontrastingi jausmai. Jis turi patirti 
scenoje nuotykį, netikėtumą. O kadan-
gi sceninis laikas yra trumpas, čia pa-
tirti jausmai labiau įsimena. Yra savo-
tiška pradžia, užuomazga. 

Tai, kas vyksta scenoje, padeda ak-
toriams suvokti gyvenimo esmę. Pa-
vyzdžiui, tu pats esi krentantis lapas 
ar skrendantis debesėlis. Tu pakyli virš 
kasdienybės ir patiri sielos džiaugsmą, 
nes iš tikrųjų žmogus turi džiaugtis 
būtent dvasioje. Kitaip tariant, vaidy-
bos procese atsiranda vietos ir moky-
muisi. Patiriama, kad kritimas – ne tik 
nusivylimas, praradimas, bet ir neper-
traukiamo ciklo tąsa, naujos gyvybės 
užuomazga. Taigi, teatras padeda neį-
galiam žmogui susitaikyti su savo ne-
galia, vaizdžiai tariant, atlaisvina ne-
galios gniaužtus. Teatre tu gali ir kristi, 
ir... skristi. Teatras yra labai galingas 
vaistas, paliečiantis ne protą, bet emo-
cijas. Teatras gali mokyti suprasti gar-
sus, spalvas, vidinius išgyvenimus. 
Kalbant apie šiuos dalykus pamokoje 
sunku jais neįgalųjį sudominti. O vai-
dybos eigoje visa tai įgauna naują 
prasmę. Tik svarbu, kad neįgalus žmo-
gus dalyvautų tame procese pagal sa-
vo išgales. Būtų ypatingoje teatro 
aplinkoje, kuri yra tokia saugi ir jauki, 
kad leidžia jam išsiveržti iš savo kiau-
to bei grįžti su gera patirtimi. 

Scenoje negalia tampa meninės 
išraiškos forma

„Gyvenimas – drama, pasaulis – sce�
na, žmonės – artistai“ 

(V. Šekspyras)
Teatras, kaip viena meno išraiškos 

formų, perteikia žmogaus dvasinį pa-
saulį. Viso kūrybinio darbo rezultatas 
tampa spektakliu, kurio pagrindinė 
ašis – artistai. Taigi, nuo kiekvieno da-
lyvio priklauso bendro kūrybinio dar-
bo sėkmė. Visi vaidmenys yra labai 
svarbūs. Scenoje patirtas džiaugsmas 
neįgaliųjų širdyse išlieka labai ilgai, 
skatindamas juos dar labiau stengtis 
kuriant savo pasirinktą vaidmenį. Kie-
kvienas naujas darbas kūrybiniame 
procese reikalauja naujų įgūdžių. Taip 
atsiranda naujų žinių, naujos patirties, 
o drauge ir naujo džiaugsmo, kad ben-
dras darbas pavyko, kad jį įvertino 
žiūrovai: bendradarbiai, draugai, tė-
vai, na, o festivalių metu – paties įvai-
riausio amžiaus žmonės iš Lietuvos ir 
svečių šalelių. Šilti aplodismentai – di-
džiausia padėka artistams už jų nuo-
širdų darbą. 

Neįgalių žmonių psichofizinės ga-
limybės ribotos. Jie savitai išreiškia sa-
ve ir gyvenime, ir tuo labiau scenoje, 
kur ribų nėra, kur kiekvienas ryškus 
savitumas yra originalus bei nepakar-
tojamas. Kūrybiniame procese „nega-
lia“ yra viena iš meninės išraiškos 
priemonių, kurios nereikia nei varžyti, 
nei dailinti. Jai reikia suteikti prasmin-
gą erdvę ir logišką, pagrįstą veiksmą. 
Žinoma, pats neįgalusis turi bandyti 
suvokti savo veiksmus scenoje, t. y. su-
prasti, kas jis toks, ką veikia ir kodėl. 
Tam prireikia ilgo laiko, kantrybės ir, 
aišku, pastovaus kartojimo, kad viskas 
susigulėtų. Net K. Stanislavskis sakė, 
kad „artistui tenka, kaip kūdikiui, vis-
ko mokytis iš pat pradžių: žiūrėti, 
vaikščioti, kalbėti ir t. t.“ Juk teatras – 
persikūnijimo menas, leidžiąs būti tuo, 
kuo galbūt niekada nebuvai ir nebūsi 
realiame gyvenime. Iš vienos pusės, 
tai labai įdomu, nes suteikia naujos 
patirties ir veikimo laisvės, kurios 
įprastame gyvenime paprastai dau-
giau nei apribojimų. Iš kitos pusės, rei-
kia įdėti daug jėgų ir pastangų, kad 
sukurtum personažą, kurio niekada 
nepažinojai.

Todėl labai svarbus režisūrinis 
spektaklio sprendimas, tikslios atskirų 
scenų mizanscenos, kur kiekvienas 
veikėjas turi savo konkrečią veiklos er-
dvę ir joje jaučiasi saugus. Svarbi yra 
muzika, kuri padeda pajusti veiksmo 
atmosferą ir kiekvieno personažo nuo-

taiką. Muzika visada sustiprina ir 
įprasmina vaidybą. 

Iš pradžių svarbi paprasta techni-
ka, t. y. sugebėjimas įeiti į sceną, pama-
tyti, kas joje vyksta, sustoti, įvertinti, 
pereiti į kitą vietą, pakeisti judėjimo 
ritmą ir vėl išeiti iš scenos. Atrodytų, 
atlikti šiuos veiksmus labai lengva, bet 
iš tikrųjų tam prireikia daug laiko ir 
kantrybės. Juk svarbu, kad jaunuoliai 
tai atliktų ne automatiškai, o su savitu 
žavesiu. Juk spektaklis – savotiškas 
nuotykis, kupinas netikėtumų. Tai pa-
jutę jaunuoliai patiria džiaugsmą, sa-
votišką sielos katarsį. Aristotelis sakė : 
„Mes galime „apsivalyti“ nuo išgyvena�
mų jausmų per tuos pačius jausmus“.

Spektaklį žiūrėti lengva, kai artistai 
vaidindami jaučiasi laisvai, bet tiksliai 
žino logišką veiksmo planą. Malonu, 
kai iškilus nedideliems trukdymams 
neįgalūs aktoriai nepasimeta scenoje ir 
gali praturtinti savo vaidybą trumpo-
mis improvizacijomis, gimstančiomis 
čia pat, šią akimirką. Tiesa, tai pavyks-
ta ne visiems. Todėl žmonėms su ne-
galia visada būtinas kartojimas. O kad 
jis nevirstų rutina, kad veiksmai nebū-
tų atliekami mechaniškai, visada rei-
kia personažams ieškoti naujų charak-
terio spalvų, naujų prasmingų bendra-
vimo momentų ir pan. Taip lavinant 
vaidinančių neįgaliųjų sceninę orien-
taciją, kūno koordinaciją, atmintį ir 
kūrybiškumą.

Mūsų teatre jau nebėra Sigutės. Jos 
fizinė negalia ją nugalėjo. Bet ji buvo iš 
tų žmonių, kurie labai norėjo dalyvau-
ti trupės darbe. Ji prieš kiekvieną spek-
taklį pasikartodavo, ką turės daryti, 
kur nueiti, ką paliesti. Jos kūną kanki-
no baisus drebulys, jai buvo sunku ju-
dėti, bet ji tai darė su didžiuliu noru. 
Labai svarbu, kad trupės vadovas taip 
parengtų mizanscenas, kad jos atitiktų 
neįgalių žmonių galimybes. Pavyz-
džiui, viename spektaklyje Sigutė darė 
iš degtukų pūgą. Ir niekam tai neišei-
davo geriau nei jai. Jos lėtos dreban-
čios rankos primindavo vėjo gūsius. Ji 
sukdavosi labai lėtai, nes jai buvo sun-
ku atlikti šį veiksmą. Kartą ji apsisuko 
taip, kad pradingo anapus uždangos. 
Mes nustebome, kur mūsų pūga, o ji 
neišmanė, kaip sugrįžti į sceną. Kiti 
aktoriai irgi nustebo, kad nebeliko juos 
turėjusios sušaldyti pūgos ir pradėjo 
manęs klausinėti, ką jiems daryti. Žo-
džiu, prasidėjo tikras spektaklis spek-
taklyje. Kol kažkas sumojo nueiti į už-
kulisius ir susigrąžinti pūgą. 

Ji atėjo, sušaldė visus, o vieną dar 
nesušalusią mergaitę apkabino ir už-
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migdė. Sigutės plastika buvo natūrali 
ir nepakartojama. Visai kitoks, pavyz-
džiui, Andrius. Jo plastika kampuota, 
jis nerišliai kalba, sunkiai vaikšto. Vie-
name spektaklyje jis turi iš lėto nukris-
ti kitų pastumtas. Ilgai jį mokiau, kaip 
tai padaryti. Kad iš pradžių, remiantis 
rankomis, reikia tik keliais paliesti 
grindis. Paskui iš lėto nuleisti alkūnes 
ir t. t. Tačiau kartą Andrius taip krito, 
kad pagalvojau, jog susilaužė ranką. 
Tačiau viskas baigėsi gerai. Galop An-
drius išmoko kristi taip, kaip reikia. 
Bet tas jo kritimas visada būdavo uni-
kalus ir sukeldavo kitiems aktoriams 
gardaus juoko. Jo kojos krentant pakil-
davo į viršų, regis, iki pat dangaus. 
Andriui pavyko įveikti savo baimę ir 
žengti nemažą žingsnį į priekį. Juk kū-
nas ir psichika susiję. Tik reikia visada 
turėti tikslą. Veiksmai turi būti pras-
mingi. Pavyzdžiui, mūsų Martynas 
visada nori žinoti, kas ir kodėl daro-
ma. Jam atrodo, kad repeticijoje nerei-
kia apšilimo. Jam neįdomu. Jis reika-
lauja konkretikos, menamas pasaulis 
jam netinka. Tačiau jeigu žmogui ir ne-
duota abstrakčiai mąstyti, teatras pa-
lengva moko šį gebėjimą įvaldyti. 

Kaip galima laikyti tai, ko nėra? 
Martyną tai darant ima juokas. Lygiai 
kaip ir mergaites, kurios išbėga rinkti 
nesamų gėlių. Paskui pasirodo mažas 
žmogeliukas, ir jos prie jo prilimpa. 
Mes niekaip negalėjome įveikti šios 
scenos, nes mergaitės kaipmat prajuk-
davo. Bet ilgainiui jos suprato, kad gė-
lės reikalingos tam, jog būtų galima 
pereiti prie tolesnio veiksmo. Grįžtant 
prie Martyno reikėtų pasakyti, kad iš 
pradžių jis su manimi niekada neben-
draudavo. O dabar jis jau ateina, pa-
klausia, kaip jam vaidinti. Kartą net 
pasiguodė negalįs vaidinti Dievo, nes 
pats esąs labai nuodėmingas. Žodžiu, 
teatras paskatino jį save analizuoti. O 
kai patikinau Martyną, kad jis turi ir 
puikių savybių, kurios jam leidžia ge-
rai atlikti atsakingą vaidmenį, kiek pa-
galvojęs jis su manimi sutiko. 

Kūryba visada įdomi tuo, kad pasi-
reiškia naujomis ir originaliomis iš-
raiškos priemonėmis ir neprisiriša prie 
galutinio rezultato. Kiekvienas naujas 
kūrybinis darbas visada sustiprina ar-
tistų dėmesį, emocijas, vaizduotę ir 
norą kurti drauge.

Stereotipų laužytojai…

Žmogus su negalia laužo stereoti-
pus, nusistovėjusias įprastas gyveni-
mo normas ir savo individualumu 

suteikia aplinkai daug savitumo, pra-
plėsdamas bendravimo ribas, o kūry-
biniame procese provokuoja naujas 
išraiškos priemones bei formas.

Mūsų teatro terapinę trupę suda-
ro 10 suaugusių žmonių, turinčių 
proto negalią. Ne visi jie sugeba aiš-
kiai reikšti savo mintis ir jausmus. 
Nors kai kurių trupės narių kūno ju-
desiai yra riboti, o koordinacija – su-
trikusi, kūno kalba jiems vis dėlto yra 
pagrindinė teatro raiškos priemonė.

Jau 11 metų šie žmonės savo noru 
lanko trupės užsiėmimus. Pasirodo, 
didelis noras ir pastangos leidžia iš 
dalies įveikti negalią, tiksliau tariant, 
praplėsti galimybių ribas. Po tiek metų 
tikrai galima pasakyti, kad neįgalūs 
aktoriai daug tvirčiau stovi ant žemės. 
Jie sugeba ilgiau išlaikyti dėmesį, la-
biau susikaupti, būti atsakingi ir drau-
ge atlikti kūrybinį darbą. Net jeigu 
vienam ar kitam aktoriui kažkas nesi-
seka ar blogai pavysta, nebėra didelio 
susikaustymo, baimės, nereikalingų 
emocijų, nes kiti bando geranoriškai 
įvertinti nekritikuodami ir padėti. Per 
11 kūrybinių darbo metų pastatyta 11 
spektaklių, su kuriais teko dalyvauti 
daugelyje teatrų festivalių, tokių kaip 
„Širdys vilčiai plaka“, „Saulės ašara“, 
„Mes“, „Viltis“, „Solnečnaja volna“ 
(Ukrainoje), taip pat mūsų dienos cen-
tro „Šviesa“ šventiniuose renginiuose, 
parodomosiose pamokėlėse bei pasi-
rodymuose sveteliams iš įvairių pa-
saulio šalelių.  

Kaip išvengti rutinos teatre? Ge-
riausia visada palikti repeticijose vie-
tos netikėtumams. Pavyzdžiui, pradėti 
apšilimą nuo naujos užduoties. Pasiū-
lyti neįgaliam aktoriui įsivaizduoti, 
kad jis ką tik atvyko iš Amerikos ar 
Australijos. Kaip apie svečią šalį papa-
sakoti kitiems? Kaip perteikti tai, ką 
ten matei ir veikei? Peno vaizduotei at-
siranda į valias. Galima pasiūlyti akto-
riams nusileisti, pavyzdžiui, į metro. 
Kokia tai bus kelionė? Kai esi įtraukia-
mas į netikėtą situaciją, nebelieka laiko 
sukti galvos, tenka veikti. Pavyzdžiui, 
ateina kontrolierius tikrinti bilietų, ir 
negali atsikalbinėti, kad esi zuikis. Vie-
nintelė negerovė, niekais paverčianti 
kūrybinį procesą, yra bloga nuotaika. 
Ji užrakina visus aktorių jausmus. Ir 
kai ji apninka vieną ar kitą mūsų žmo-
gų, tenka apsišarvuoti kantrybe ir kurį 
laiką palaukti, kol negerumas praeis.

„Mažasis princas“ – pagrindinis 
mūsų spektaklis. Dažnai jį rodome, ir 
Martynas pradėjo skųstis, kad jam nu-
sibodo vadinti vis tą patį Lizdeiką. Ta-

čiau atvažiuoja svečių, kurie labai nori 
išvysti spektaklį, ir vėl Martynas vaidi-
na. Žiūrovai ploja, dėkoja, vadinasi, 
vaidinti verta. Be to, ateina supratimas, 
kad gali tobulėti, atlikt vaidmenį vis 
geriau ir geriau. Tampi daug drąses-
nis. Kaip gerai, kad esi laisvas ir pasiti-
ki savimi. Visi žino, kad išeisi ir viską 
padarysi gerai. Bet būna, kai viskas 
klostosi ne taip, kaip reikia. Žmogus 
sustoja scenoje, nusisuka nuo kolegų, 
žiūrovų ir užmiršta, kad turi kažką da-
ryti. Kartą teko pačiai užlipti ant sce-
nos ir atsukti siūbuojantį medį, kad jis 
įsijungtų į bendrą veiksmą, kad kiti 
jaunuoliai galėtų vaidinti ir nepyktų, 
jog jiems trukdoma. 

Mes stengiamės padėti vieni ki-
tiems, perimti iniciatyvą, kai to reikia, 
išgelbėti spektaklį, jeigu kas nors vyks-
ta ne taip, kaip reikėtų. Proto negalios 
žmonėms tai nėra paprasta, jiems rei-
kia susikoncentruoti. Labai svarbu, 
kad vaidmuo būtų neįgaliam žmogui 
įdomus, kad patiktų, kad leistų pa-
žvelgti į save naujomis akimis, pama-
tyti savo gražumą ir lankstumą. Pa-
vyzdžiui, nors Martynas yra vienišius, 
jam patinka vaidinti karalių. Jis daug 
mąsto, kuria eilėraščius. Net yra sukū-
ręs scenarijų spektakliui apie maneke-
nus. Prie vitrinos miegantis sušalęs 
muzikantas staiga pamato, kaip ji at-
gyja. Tiksliau pradeda judėti joje sto-
vėję manekenai, ir istorijos prasideda... 
Spektaklio sėkmei labai svarbu, kad 
visi aktoriai atrastų jame savo vietą. 
Pavyzdžiui, „Mažasis princas“ pasiro-
dė visiems labai patrauklus todėl, kad 
jame daug įvairiausių personažų. Jū-
ratei puikiai išeina vaidinti laputę. Ji 
visur spėja įkišti savo nosytę, ir šis vai-
dmuo jai labai tinka. Neseniai į mūsų 
trupę atėjo trys naujos mergaitės. Vie-
na jų puikiai kalba. Jos pavyzdžio pa-
skatinti pradėjo kalbėti ir kiti. Juk jeigu 
ji kalbina karalių, jam tiesiog privalu 
atsakyti. Aišku, jo kalba nelabai aiški, 
bet vis dėlto jis kalba. Laputė vis dar 
nuolat pamiršta savo tekstą. Ji turi pa-
sakyti: „Matyti galima tik širdimi“. Bet 
jai niekaip nepavyksta, ir visi jai noriai 
pasakinėja.  

Šiapus ir anapus

Kai išlaisvinamos viduje slypinčios 
kūrybinės jėgos, teatras leidžia išplėsti 
gyvenimo ribas ir scenoje negalią pa-
verčia jėga. Kaip teigė Viljamas Saroja-
nas knygoje „Mūsų gyvenimo laikas“, 
„Žmogui tenka ilgai repetuoti tam, 
kad taptų pats savimi“.
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Knygelėje pateikiami autiz-

mo spektro sutrikimų požy-
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Alternatyvaus adaptuoto muzikinio 

rašto pradžiamokslio Spalvų muzika

Rromualdas Brūzga

Šiame pirmajame „Spalvų muzikos“ 

priede pristatoma 10 įvairių žanrų kūri-

nėlių, kurie seniai įsitvirtino žinomo ne-

įgaliųjų kolektyvo „Spalvų orkestras“ 

repertuare. Kolektyvas dirba pagal uni-

kalią spalvų muzikos metodiką, prieš 

dešimtmetį pasiekusią Lietuvą iš Olan-

dijos. Minėtos metodikos pagrindas – 

muzikinių garsų žymėjimas skirtingo-

Šis leidinėlis padės neįgaliems žmonėms 

Rromualdas Brūzga

Šiame pirmajame „Spalvų muzikos“ 

priede pristatoma 10 įvairių žanrų kūri-

nėlių, kurie seniai įsitvirtino žinomo ne-

įgaliųjų kolektyvo „Spalvų orkestras“ 

repertuare. Kolektyvas dirba pagal uni-

kalią spalvų muzikos metodiką, prieš 

dešimtmetį pasiekusią Lietuvą iš Olan-

dijos. Minėtos metodikos pagrindas – 

muzikinių garsų žymėjimas skirtingo-

Neįgaliųjų muzikinės saviraiškos ren-
ginys „Muzikinė paukštė 2009“ šiais me-
tais plačiai išskleidė sparnus Kretingoje. 
Šiemet šio puikaus renginio, jau penke-
rius metus keliaujančio per Žemaitijos 
miestus, įkvėpėju tapo Kretingos dienos 
veiklos centras. Gausius žiūrovus džiugi-
no ne tik minėto centro, bet ir Kretingos 
vaikų ugdymo centro, Kretingos rajono 
Padvarių pensionato, Palangos „Baltijos“ 
vidurinės mokyklos, BĮ neįgaliųjų centro 
„Klaipėdos lakštutė“, Gargždų socialinių 
paslaugų centro, Priekulės socialinių pas-
laugų centro, Šilutės dienos paslaugų 
centro, Šiaulių miesto savivaldybės die-
nos socialinės globos centro „Goda“ ir 
Gargždų vaikų muzikos mokyklos meno 
kolektyvai. 

Neįgaliųjų muzikinės saviraiškos ren-
ginys „Muzikinė paukštė 2009“ subūrė 
neįgaliuosius, kurių darbingumo lygis 
0–25 proc. Patrauklios socializacijos for-
mos, tokios kaip muzikinė, draminė ir šo-
kio raiška, leido dalyviams užmiršti jiems 
klijuojamas etiketes, pasijusti lygiaver-
čiais kūrėjais. Kiekvienas pasirodymas, 
kuriam dalyviai kantriai rengėsi net pus-
metį, pasirodė savitas ir įsidėmėtinas, nes 
daug buvo įdėta darbo bei tikėjimo. Ren-
ginį puikiai vedė Kretingos rajono Padva-
rių pensionato gyventojas Ričardas Dvor-
nikovas, repetavęs drauge su rengėjais iš-
tisą pavasarį. 

Po pasirodymų visi šventės dalyviai 
buvo apdovanoti „Muzikinės paukštės 
2009“ simboliu – Kretingos dienos veiklos 
centro neįgaliųjų ir užimtumo darbuotojų 

sukurta nata ir padėkos raštais, o renginio 
„Muzikinė paukštė 2010“ estafetė iškil-
mingai perduota Gargždų socialinių pas-
laugų centrui.

Renginio pabaigoje visi šventės daly-
viai ir svečiai buvo pakviesti prie vaišių 
stalo paragauti šventinio torto su „Muzi-
kinės paukštės 2009“ simbolika bei pasi-
dalyti neeilinės dienos įspūdžiais. Projek-
te dalyvavę neįgalieji įgijo koncertinės 
veiklos patirties, kuri sustiprino jų pasiti-
kėjimą savimi, suteikė daug teigiamų 
emocijų ir padėjo susirasti naujų draugų.

Ieva Bendikienė
Renginio koordinatorė, Kretingos dienos 

veiklos centro socialinė darbuotoja

„Muzikinė paukštė“ išskleidė sparnus
Knygelėje pateikiami autiz-

mo spektro sutrikimų požy-

miai, nes ankstyvoji diagnos-

tika bei pagalba yra itin 

reikšminga tolesniam vaiko, 

turinčio autizmo sindromą, 

vystymuisi ir jo šeimos gero-

Knygelėje pateikiami autiz-

mo spektro sutrikimų požy-

miai, nes ankstyvoji diagnos-

tika bei pagalba yra itin 

reikšminga tolesniam vaiko, 

turinčio autizmo sindromą, 

vystymuisi ir jo šeimos gero-

Šiame pirmajame „Spalvų muzikos“ 

Informacinė apžvalga. 

Neįgaliųjų ir jų šeimos narių 

Teisės ir socialinės garantijos.

Dovilė Juodkaitė ir 

Audrius JasiūnasŠio leidinio tikslas – supažin-

dinti sutrikusios raidos žmo-

nes, jų šeimos narius ir plačiąją 

visuomenę su Lietuvoje vei-

kiančia teisine baze, reglamen-

tuojančia ir įtvirtinančią sutri-

kusios raidos asmenų teises bei 

interesus. Atskiruose leidinio 

skyriuose išsamiai nagrinėja-

mos sutrikusio intelekto asme-

nų bei jų šeimos narių teisės 

skirtingose visuomenės gyveni-

Teisės ir socialinės garantijos.

Dovilė Juodkaitė ir 

Audrius JasiūnasŠio leidinio tikslas – supažin-

dinti sutrikusios raidos žmo-

nes, jų šeimos narius ir plačiąją 

visuomenę su Lietuvoje vei-

kiančia teisine baze, reglamen-

tuojančia ir įtvirtinančią sutri-

kusios raidos asmenų teises bei 

interesus. Atskiruose leidinio 

skyriuose išsamiai nagrinėja-

mos sutrikusio intelekto asme-

Šis leidinėlis padės neįgaliems žmonėms 

muzikuoti nesiekiant ypatingų rezulta-

tų. Pirmiausia svarbu sukurti muzikavi-

mui tinkamą aplinką, o rezultatai ateis Šis leidinėlis padės neįgaliems žmonėms 

muzikuoti nesiekiant ypatingų rezulta-

mui tinkamą aplinką, o rezultatai ateis 
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(Lietuvių ir rusų kalbomis)

Ieva Adomaitytė-Subačienė
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biškai naują požiūrį į sutrikusios 

raidos asmenų ugdymą, užimtumą 

bei grąžinimą į visuomenę. Per 17 

veiklos metų „Vilties“ bendrija ne 

tik mokėsi, kūrė naujus darbo me-

todus, bet ir kovojo su neįgaliųjų 

Savarankiškumo formavimas buityjeEdita Astapovičienė, 
Valerija Liaudanskienė, 

Augienė VilūnienėKnygos autorės rašo, kad 
vidutinės ir žymios proto 

negalios vaikus ir jaunuo-
lius reikia mokyti kuo 

mažiau priklausyti nuo 
aplinkinių, “nes kuo dau-

giau stengsimės neįgalų 
vaiką “pavaduoti”, tuo 

labiau ribosime jo ateities 
galimybes.” Šioje knygoje 

labiau ribosime jo ateities 
galimybes.” Šioje knygoje 

labiau ribosime jo ateities tėvams ir pedagogams 
siūlomi konkretūs patari-

„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
Dovilė Lapytė
Tomas Lapė

Geros valios žmonės ir savanoriai
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Lina Mališauskaitė
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Stebuklai ne tik per Kalėdas
Stebuklų esame įpratę laukti per Kalė-

das, bet Telšių rajono vaikų su negale cen-
tro bendruomenė, draugai iš Jurbarko, 
Mažeikių ir kitų Telšių miesto ugdymo įs-
taigų stebuklų sulaukė birželio pradžioje, 
minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną. 
Paslaptingą kelionę po iliuzijos meno pa-
saulį visiems pasiūlė garsiausias Lietuvos 
iliuzionistas Arvydas Stonys ir jo mokinys 
Mantas. Fokusų spektaklyje buvo pasako-
jama istorija apie jauną burtininką, keliau-
jantį pas didžiuosius magus. Renginį or-
ganizavo ir vedė anekdotų karalius Rai-
mondas Šilanskas, kuris jau devintus me-
tus, birželio pradžioje, rengia šventes 
mūsų ugdytiniams. 

Kvapą užgniaužę stebėjome magų 
atliekamus triukus: smulkiai suplėšytą lai-
kraštį, kuris kažkokiu stebuklingu būdu 
vėl atgavo pirmykštę išvaizdą, baltus lan-
kus, kurie nuo stebukladarių prisilietimo 
mūsų akyse pasipuošė ryškiausiomis spal-
vomis, monetas, kurios staiga nežinia iš 
kur atsiradusios pabiro į jų skrybėles. Kie-
kviename magų judesyje slypėjo sava pa-
slaptis. Stebuklų kūrėjai puikiai bendravo 
su publika ir netgi įtraukė dalį žiūrovų į 
savo pasirodymą.

TV3 „Išsipildymo akcijos 2008“ stebuklas
Birželio viduryje vykome į į Nidą. Šią kelionę irgi galima 

pavadinti stebuklinga. Neįprastai geras oras nuteikė kuo 
puikiausiai. Dviem didžiuliais autobusais išžvalgėme gra-
žiausias Kuršių nerijos vietas. Plaukiodami laivu „Austėja“ 
susipažinome su Nidos kraštovaizdžiu iš marių pusės. 

Vėliau keliautojus maloniai priėmė Nidos klebonas Rim-
vydas Adomavičius, kuris papasakojo apie bažnyčios istori-
ją ir Nidos katalikų bendruomenę. Klebonijos amfiteatre 

pavakarieniavę, nuo visų dienos įspūdžių truputį pavargę 
iškeliavome namo.

Birželio pabaigoje vėl vyksime į kelionę. Šį kartą aplan-
kysime Kauną. Grožėsimės Panemunės pilimis, užsuksime į 
Kauno zoologijos sodą, aplankysime daugelį kitų įsimintinų 
vietų. Belieka pasidžiaugti, kad visus šiuos stebuklus mums 
dovanojo TV3 „Išsipildymo akcija 2008“. 

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


