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nuotraukos iš „Vilties“ bendrijos 
20-ties metų archyvo

Taip lakoniškai (ir norisi manyti pelnytai) įvertino 
„Vilties“ bendriją vienas mūsų žurnalo neįgalus skai-
tytojas. Štai jau dvidešimt metų mūsų organizacija 
vykdo veiklos pradžioje prisiimtą atsakomybę – glo-
boja sutrikusio intelekto žmones. Pirmaisiais gyvavi-
mo metais ši globa pasireiškė ugdymo įstaigų kūrimu, 
dialogo su valdžios atstovais ir specialistais užmezgi-
mu, paslaugų spektro plėtimu, pagalba šeimoms. Or-
ganizacijai stiprėjant iškilo naujas iššūkis – ginti sutri-
kusio intelekto žmonių ir jų šeimų teises. O pastarai-
siais metais žengtas dar vienas didžiulis žingsnis į 
priekį – suteikta galimybė sutrikusios raidos žmo-
nėms atstovauti sau. Džiugu, kad jie tai daro su vis 
didesniu aktyvumu, atsakingumu ir išmanymu.

Žvelgdami į toli gražu ne rožėmis klotą nueitą ke-
lią puikiai suprantame, kad viso to, ką mums pavyko 
pasiekti per dvidešimt metų, nebūtų, jeigu ne daugy-
bė mus supratusių ir palaikiusių žmonių. Jie buvo ir 
tebėra didžiausias mūsų turtas, kuriam nebaisios jo-
kios krizės. Todėl panorome ne tik visiems šiems žmo-
nėms kuo nuoširdžiausiai padėkoti, bet ir bent daliai 
jų suteikti žodį sukakties proga. Norinčiųjų jį tarti ne-
tikėtai pasirodė tiek daug, kad nebeliko vietos kitiems 
šio numerio straipsniams. Atsiprašome už tai visų au-
torių ir pažadame, kad jiems skirsime paskutinį šių 
metų numerį.

O dabar sveikiname visus viltiečius, jų draugus ir 
oponentus, o ir visus Lietuvos žmones su bendra 
prasminga švente – sutrikusio intelekto žmonių sugrį-
žimo į visuomenę dvidešimtmečiu. Sveikiname ir pra-
šome – neatimkite ir toliau iš šių žmonių galimybės 
būti jos dalimi.

Žurnalo rengėjai

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijai „Viltis“ 20 metų !!!„Viltis“ – tai jėga!“„Viltis“ – tai jėga!“„Viltis“ – tai jėga!“



prisidėti prie Nepriklausomos Lie-
tuvos atkūrimo. 

Į steigiamąjį susirinkimą suplau-
kė labai daug žmonių iš visos Lietu-
vos. Tėvų, specialistų, politikų. Visi 
kalbėjomės apie tai, kas tuo metu 
buvo skaudžiausia. Kodėl mūsų neį-
galūs vaikai ir suaugusieji turi stum-
ti dienas didelėse uždarose globos 
institucijose? Kodėl negali lankyti 
dienos centrų, mokyklų? Visi kartu 
svajojome ir tarėmės, kaip svajones 
įgyvendinti. Labai daug padėjo ži-
niasklaida. Televizijos laida „Sveti-
mo skausmo nebūna“ parodė repor-
tažų apie „kitokius“ vaikus. Dien-
raštis „Respublika“ daug rašė apie 
sutrikusio intelekto žmonių gyveni-
mo sąlygas uždaro tipo institucijose. 
Visais būdais buvo skleidžiama in-
formacija apie tikrąją neįgaliųjų pa-
dėtį visuomenėje. Tylos siena buvo 
pralaužta.

D. Pūras užmezgė ryšius su gimi-
ninga Vokietijos organizacija Lebens-
hilfe. Jis pirmasis nuvyko susipažinti 
su šios šalies socialinės apsaugos sis-
tema, o grįžęs daug pasakojo, rodė 
vaizdo įrašų. Paskui atsirado gali-
mybė kviestis specialistus iš JAV, Ka-
nados, Vakarų Europos, Australijos. 
Beje, Pasaulio lietuvių bendruomenė 
labai aktyviai įsijungė į mūsų veiklą, 
rėmė įstaigas, mokė mus vadybos, 
socialinio darbo ir specialiosios pe-
dagogikos pagrindų. 

Niekada nepamiršime tokių švie-
sių asmenybių, kaip R. Jakas ir V.Vė-
braitė (deja, jau iškeliavę Anapilin), 
J. Krokytė, D. Baltutytė, A.Saulaitis, 
ir daugelio kitų. Jų dėka sužinojome, 
kas yra žmogaus teisių apsauga, 
naujo tipo ugdymo įstaigos, kodėl ir 
kaip verta dirbti su anuomet „nemo-
kytinais“ vaikais ir suaugusiaisiais. 
Vilniuje įsikūrė pirmasis šalyje neį-
galių vaikų darželis, vėliau Vaikų ir 
paauglių psichinės sveikatos centras, 
ugdymo centras, dienos užimtumo 
centras. A. Vilūnienė, O. Eigirdienė, 
L. Mikulėnaitė, prof. V. Karvelis ir 
kiti specialistai buvo pirmieji, kurie 
keitė požiūrius, rizikavo diegdami 
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Nuleisti rankų nevalia!! 
Vien dėl to, kas jau padaryta

Prieš mane guli 1989 metų užrašų 
knygelė, kurioje surašyti visi vardai 
ir visos planuotos veiklos nuo pat 
pirmųjų susitikimų šaltą bei drėgną 
anų metų vasarį iki steigiamojo susi-
rinkimo spalio 21 dieną. Noriu pami-
nėti visus tuos, kurie stovėjo prie 
mūsų organizacijos kūrimosi ištakų. 
Pirmiausia doc. D. Pūrą, mus sukvie-
tusį ir paraginusį veikti, taip pat pir-
mosios iniciatyvinės grupės narius: 
V. Kasulaitį (pirmasis „Vilties“ pir-
mininkas), A. Kavoliūnaitę–Laguno-
vą (pirmoji „Vilties” atsakingoji se-
kretorė), J. Butkuvienę, A. Vasilevs-
kają, A. Kentnerienę, G. Štuopienę, 
A. Pivorienę, S. Padegimą, Z. Vyš-
niauskienę, E. Klikūną, A. Atkočių. 
Kiek vėliau prie mūsų prisijungė 
A. Adomaitienė ir R. Dobelienė.

Tuometinė Socialinės apsaugos 
ir darbo viceministrė R. Nagienė su-
pažindino mus su rašytoju J. Mačiu-
kevičiumi, vadovavusiu Neįgaliųjų 
draugijai. Jis pasiūlė mums šios 
draugijos patalpas pirmiesiems su-
sirinkimams. Lankiausi pas Aklųjų 
ir silpnaregių sąjungos vadovus, ku-
rie atspausdino kvietimus į steigia-
mąjį susirinkimą, o Kurčiųjų sąjun-
gos vadovai suteikė salę. 1989 me-
tais visi buvome labai vieningi, no-
rėjome grąžinti teisingumą labiau-
siai nuskriaustų žmonių atžvilgiu ir 
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naujoves. Šiandien tokių atsidavusių 
specialistų gretos taip išaugo, kad 
tiesiog neįmanoma visų išvardyti. 
Jie sėkmingai dirba, moko kolegas 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Rytų bei 
Vidurio Europos.

Iki 2000 metų Lietuvos surikusios 
raidos žmonių gyvenime vyko tei-
giami pokyčiai. Į gerąją pusę keitėsi 
didelių institucijų aplinka, akivaiz-
džiai pagerėjo buitinės sąlygos, pa-
lengva kito ir visuomenės požiūris. 
Kaip grybai po lietaus kūrėsi ugdy-
mo įstaigos visoje Lietuvoje: Anykš-
čiuose ir Telšiuose, Lazdijuose ir 
Klaipėdoje, Varėnoje ir Druskinin-
kuose, Panevėžyje ir Radviliškyje... 
Labai visi džiaugėmės bendrų darbų 
rezultatais. Neskaičiavome laiko ir iš 
įvairių tarptautinių fondų bei Euro-
pos Sąjungos programų gaunamų 
lėšų. Idealistiškai tikėjome, kad vis-
ką darome bendram reikalui, kad 
sutrikusios raidos vaikai ir suaugu-
sieji turi gyventi namuose, dienos 
metu lankyti ugdymo įstaigas, o šei-
mos – gauti visokeriopą pagalbą. 

Sukūrėme ir įdiegėme modernių 
socialinių paslaugų tinklą, parengė-
me specialistus, atrodė, kad kitaip 
nė būti negali. Padėtis liko stabili iki 
Lietuvos įstojimo į Europos Sąjun-
gą. Rengdamiesi šiam atsakingam 
žingsniui mūsų šalies politikai ir 
vykdomoji valdžia turėjo atlikti la-
bai daug „namų darbų“: įteisinti da-
lyvumo galimybes, socialinės par-
tnerystės ir pilietinės visuomenės 
gyvavimo principus. 2003 metais, iš 
Lietuvos pradėjus trauktis tarptau-
tiniams fondams ir organizacijoms, 
visoms vietos nevyriausybinėms or-
ganizacijoms tapo sunkiau gauti lė-
šų vykdomoms veiklos. Lietuva ne-
buvo (o ir dabar nėra) pasirengusi 
tinkamai minėtų veiklų finansuoti. 
Įkurtos įstaigos ir centrai buvo ir te-
bėra finansuojami labai menkai. 
Nuolat trūksta lėšų net būtiniau-
sioms paslaugoms užtikrinti. Per 
pastaruosius trejus metus visiškai 
atvirai pradėta skirstyti (kaip senais 
laikais) įstaigas ir centrus į „jūsų“, 
t. y. nevalstybinius, ir „mūsų“, t. y. 
valstybinius. Pastariesiems net ir 
sunkmečio laikais atrandama pini-
gų, o likusiesiems, nevalstybiniams, 
jų gauti vis sunkiau.

Daugybė reformų, pertvarkų ir 
kitų iki galo neapgalvotų valdžios 

sprendimų visiškai susilpnino nevy-
riausybinių organizacijų veiklą. Kad 
paslaugos išliktų, turime trauktis iš 
steigėjų, viską perduoti valdžiai. Pa-
sirinkimo nėra, nes mums svarbu, 
kad sutrikusios raidos vaikai ir su-
augusieji galėtų toliau lankyti ugdy-
mo įstaigas, neprarastų turimų įgū-
džių. Man kyla klausimas, kur eina 
mūsų valstybė? Ar tai, kas dabar 
vyksta, ne nauja nacionalizacija? La-
bai dažnai nusvyra rankos, kai savi-
valdybės, aukščiausio lygio valstybi-
nės struktūros, rengia programas ir 
stato ugdymo įstaigas, net nepasi-
klaususios konkrečių paslaugų var-
totojų, kokie iš tikrųjų yra jų porei-
kiai, kaip jie norėtų gyventi. Net ne-
susimąstoma apie tai, kad jie galėtų 
patys prisidėti ir tapti ne vien varto-
tojais, bet aktyviais bendruomenės 
bei visuomenės nariais. Europoje ir 
pasaulyje jau seniai vadovaujamasi 
požiūriu – „Nieko neįgaliesiems be 
neįgaliųjų“. Deja, Lietuvoje jo teisin-
gumo vis dar nenorima pripažinti. 

Žvelgiant į mūsų organizacijos 
dvidešimties metų veiklą tenka pri-
pažinti, kad svajonės ir viltys liko tos 
pačios. Visada norėjosi, kad mūsų 
vaikai būtų saugūs, nežeminami, 
kad mūsų, tėvų, širdis liktų rami... 
Deja, nerimas neišnyko, nes sun-
kiausios negalios žmonėms paslau-
gų vis dar trūksta, o didžiausia atsa-
komybės našta tebegula ant tėvų ir 
kitų šeimos narių pečių. Kartais net 
atrodo, kad laikas sustojo...

Prisipažinsiu, panašiai ir įsivaiz-
davau „Vilties“ bendrijos veiklą. Bet 
vis dėlto galvojau, kad ateitis bus 
lengvesnė. Tuo tarpu kiekvienais 
metais darbų krūvis tik augo. Būta 
ne tik sėkmių, bet ir nusivylimų, 
klaidų... Man regis, „VILTIS“ prara-
do galias, kai mūsų padaliniai tapo 

visiškai nepriklausomomis organi-
zacijomis. Taip, tai buvo labai demo-
kratiškas žingsnis, bet žengtas šiek 
tiek per anksti. Todėl šiandien vėl tu-
rime gerai pagalvoti, kaip veikti atei-
tyje. Per dvidešimt metų daug pada-
rėme ir labai nesinorėtų, kad visa tai 
būtų prarasta. Rengėme vasaros po-
ilsio programas ir meninės veiklos 
plenerus, išleidome daugybę infor-
macinių leidinių, vykdėme tarptau-
tinius projektus, atlikome vaikų ir 
suaugusiųjų globos įstaigų stebėse-
ną, dalyvavome moksliniuose tyri-
muose ir įstatymų bei teisės aktų 
rengime. Bet visa tai tik pradžia, ku-
riai verkiant reikalinga tąsa.

Šiandien pagrindinis mūsų tiks-
las turėtų būti VIENYBĖ. Vienybė 
pačiais įvairiausiais lygmenimis: ir 
organizacijos viduje, ir bendradar-
biaujant su kitomis nevyriausybinė-
mis organizacijomis. Per užsitęsusį 
politinį ir ekonominį sunkmetį būti-
na rasti tai, kas mus vienija, ir veikti 
kartu pagrindinių tikslų vardan. 
Nereikia skaldytis ir paskęsti smul-
kmenose. Patikėkite, tie, kurie šian-
dien priiminėja sprendimus (beje, 
dažniausiai mums ne visai palan-
kius) jaučiasi labai drąsūs. Jie žino, 
kad mums stinga vakarykštės sti-
prybės. Todėl mano linkėjimai sau ir 
mums visiems vienareikšmiški – lai-
kykimės, nes neturime kur trauktis, 
nes mūsų darbas būtinas mūsų „am-
žiniems vaikams“. Saugokime tai, 
ką sukūrėme, svajokime ir paverski-
me tikrove vis naujas svajones. Ne 
metas pasiduoti panikai ir nevilčiai, 
bet ir tikėti tais, kurie žada aukso 
kalnus čia ir dabar, neverta. Tiesiog 
likime SAVIMI��

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė
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1989 metais Lietuvoje pirmą kar-
tą atsirado galimybė plėtotis pilieti-
nei visuomenei. Kadangi tuo metu 
tyrinėjau proto negalios vaikų padė-
tį Vilniaus mieste ir pažinojau dau-
gumą šeimų, turinčių tokius vaikus, 
nutariau sukviesti tėvus ir pasiūlyti 
jiems burtis bei kartu kovoti už savo 
vaikų teises. Tai pavyko. Greitai bu-
vo įkurta „Viltis“, tapusi viena sti-
priausių nevyriausybinių organiza-
cijų Lietuvoje ir netgi Europos regio-
ne, kuriame gyvename.

Per 20 metų būta visko – ir perga-
lių, ir nusivylimų. Man atrodo, kad 
pirmasis bendrijos gyvavimo dešim-
tmetis buvo sėkmingesnis už antrąjį. 
Jei pirmajame dešimtmetyje pavyko 
pasiekti labai daug, tai paskui tapo 
vis sunkiau žengti pirmyn. Manau, 
kad tai susiję su bendrais sunku-
mais, su kuriais susidūrė Lietuvos 
valstybė ir visuomenė. Pradžioje bu-
vo daug entuziazmo, noro perimti 
demokratinio pasaulio patirtį, inte-
gruoti pažeidžiamas grupes į visuo-
menę. Vėliau radosi vis daugiau pra-

gmatizmo, netgi cinizmo. Sustota 
keistoje pusinės demokratijos būse-
noje, dažnai jaučiant nostalgiją tota-
litarinei sistemai, kurioje žmonės 
neva buvę laimingesni.

Ypač daug problemų netikėtai at-
sirado pasiekus strateginį tikslą ir 
įstojus į Europos Sąjungą. Jei moder-
nias iniciatyvas anksčiau paremdavo 
tarptautiniai fondai, tai Lietuvai ta-
pus Europos Sąjungos nare jų para-
ma baigėsi. O Europos Sąjungos fon-
dai naudojami nebūtinai moder-
nioms paslaugoms vystyti. 

Bet visi šie iššūkiai tik dar kartą 
parodo, kad Lietuvai reikia stiprių 
nevyriausybinių organizacijų – to-
kių kaip „Viltis“. Kad jos neleistų 
valdžiai ir žmonėms užmigti, kad 
nuolat primintų, jog valstybės išsi-
vystymo lygį geriausiai parodo tai, 
kaip teikiama pagalba vaikams ir su-
augusiesiems su proto negale.

Ko linkiu „Vilčiai“? Atlaikyti fi-
nansinės krizės laikmetį ir su nau-
jom jėgom kibti į naujo etapo darbus. 
Lietuvoje turime visas galimybes 

pasiekti, kad vaikai ir suaugusieji su 
proto negale galėtų oriai bei pras-
mingai gyventi bendruomenėje, kad 
jų poreikiai būtų tenkinami ne pras-
čiau nei kitų žmonių. Deja, šiandien 
vis dar teturime civilizuotų paslau-
gų užuomazgas, o ne darniai vei-
kiančią sistemą.

Linkiu visiems viltiečiams daug 
sėkmės ir žmogiškos laimės�

Dainius Pūras
VU docentas, JT Vaiko teisių 

komiteto narys, „Vilties“ įkūrimo 
iniciatorius ir garbės narys

Nesitenkinkime pusine 
demokratija

Man „Vilties“ bendrija reiškia la-
bai daug. Atėjau čia vieniša, su savo 
problema, nežinodama nieko. Čia 
visų pirma gavau didžiulį emocinį 
palaikymą, kuris man reiškė labai 
daug, ir už tai esu labai dėkinga. Pa-
sisėmiau stiprybės, išmokau kovoti 
dėl savo vaiko gerovės. 

Dabar džiaugiuosi, kad galiu šia 
stiprybe dalytis su kitais, tęsti pradė-
tus darbus, padėti nuskriaustiems, 
vienišiems ar nežinantiems kur 
kreiptis žmonėms, skleisti savo pa-
tirtį ir būti naudinga. 

Stasė Jaskutelienė
Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ 

pirmininkė 

Į „Viltį“ mane atvedė mama. Tada 
man buvo 25 metai, o dabar jau grei-
tai sukaks 30. Namuose man buvo 
labai blogai, todėl džiaugiausi, kad 
patekau į „Vilties“ gyvenimo namus. 
Čia man linksma ir gera gyventi, kiti 

„Mano svajonė – gyventi gerai“



gyventojai irgi man geri. Tokia ir bu-
vo mano svajonė – gyventi gerai. 

Noriu palinkėti „Vilčiai“ daugiau 
pinigų, kad ir toliau dirbtų, rengtų vi-
sokias šventes ir ekskursijas. Dar no-
riu palinkėti stiprybės ir kantrybės čia 
dirbantiems maloniems žmonėms. 

Valdimir Cholodinskij
Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ narys

Esu našlaitis. Kai netekau tėvų, 
„Viltis“ mane rėmė kaip galėjo. Tada 
susidūriau su apgaule, buvo žmo-
nių, kurie manimi pasinaudojo. Tu-
rėjau savo gyvenimą tvarkytis pats. 
Buvo sunku. Taigi buvau vienas iš 
pirmųjų „Vilties“ gyvenimo namų 
gyventojų. Patiko aplinka, man buvo 
labai gerai. 

Palinkėsiu „Vilčiai“ judėjimo, ma
žiau problemų, tarpusavio suprati-
mo su valdžia. 

Darius Poškus
Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ narys 

Iš „Vilties“ gavau labai daug. La-
bai man padėjo, kai reikėjo slaugyti 
senus tėvus. Gavau materialinę pa-
galbą, išmokau dirbti kompiuteriu. 
Pirmininkė padėjo įstoti į šaškių klu-
bą, kuris dabar yra mano gyvenimo 
prasmė. „Viltis“ man padeda visais 
klausimais, visada galiu kreiptis. 

Kai netekau tėvų, buvau emociš-
kai palaužtas, bet „Viltis“ padėjo at-
sigauti. Todėl dabar ji man reiškia 
labai daug. 

Džiaugiuosi, kad neįgaliųjų pa-
dėtis tapo geresnė nei buvo prieš 15 
metų. Sveikieji su mumis yra man-
dagesni, išklauso, kantriai viską pa-
aiškina. Ir patys neįgalieji yra labiau 
išsilavinę, moka atstovauti sau ir 
bendrauti su sveikaisiais. 

Norėčiau palinkėti „Vilčiai“ ilgai 
gyvuoti ir toliau rūpintis neįgaliai-
siais, nepalikti jų likimo valiai. Ti-
kiuosi, kad ji padės mums integruo-
tis į sveikųjų gretas, kad nebūtume 
antrarūšiai žmonės. 

Egidijus Banevičius
Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ narys 

„Viltyje“ įgijau net tik profesinės 
patirties ir žinių, kaip dirbti su neįga-
liaisiais bei geriau juos suprasti. Ši or-
ganizacija pakeitė mano pasaulį, ver-
tybes. Išmokau branginti gerus žmo-
nes, suprasti ir atjausti silpnesnįjį. 

Per keletą metų pamačiau daug 
gražių darbų, kuriuos daro „Viltis“, 
ir neretai stebiuosi, iš kur tiek stipry-
bės ir pasiaukojimo turi viltiečiai. 
Džiaugiuosi galėdama bent maža 
dalele prisidėti prie viso to, ką daro 
„Viltis“, taip pat esu labai dėkinga, 
kad galiu būti mokine ir mokytis 
skleisti gėrį.

Linkiu organizacijai plataus kelio 
su kuo mažiau akmenėlių. Dar opti-
mizmo ir visur tik atvirų vartų.  

Socialinė darbuotoja Jolanta 

„Viltis“ man davė bendravimą. 
Čia nesijauti vienišas, nebebijai savo 
problemų. Čia man atsivėrė akys, 
pamačiau, kiek daug yra žmonių, 
kurių šeimoje esama neįgaliųjų. Ši 
organizacija labai visuomeniška, pa-
dedanti žmonėms susiburti. O būry-
je keičiasi mąstymas, drąsiau išeiti ir 
į viešumą. 

Linkiu bendrijai stiprybės, kuo 
daugiau narių, taip pat ir specialistų. 
Toliau kaupkite žinias ir burkitės�

Socialinė darbuotoja Zita

Bendrijos veiklos pradžia nebuvo 
lengva, tačiau tada būta labai daug 
tikėjimo, kad galima daug ką pakeis-
ti. Organizacijai pavyko daug nu-
veikti atstovaujant proto negalios 
žmonėms, savivaldybėse vystant 
paslaugų infrastruktūrą ir patiems 
neįgaliesiems, ir jų šeimoms.

Tačiau pastaruoju metu kelia ne-
rimą tai, kad plėtra kaip ir sustojo, 
tenka sukti galvą, kaip išlaikyti bent 
turimą lygį. Nevyriausybinėms or-
ganizacijoms tapo labai sunku kon-
kuruoti paslaugų rinkoje, užsitikrin-
ti finansinį stabilumą, o tai lemia 
kadrų kaitą ir prastesnę paslaugų 
kokybę. 

Siūlyčiau pabandyti dar kartą 
viešai prabilti apie tai, kad 2 proc. pa-
jamų mokesčio turėtų būti skiriami 
ne biudžetinėms įstaigoms, o nevy-
riausybinėms organizacijoms, kaip ir 
buvo sumanyta.

Organizacijai, jos vadovams, na-
riams ir rėmėjams noriu palinkėti 
vienybės, kantrybės, asmeninės lai-
mės ir didžiulės sėkmės.  

Janina Tulabienė
Buvusi ilgametė „Vilties“ bendrijos 
tarybos narė ir „Klaipėdos Vilties“ 

pirmininkė
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Bendrijai „Akmenės Viltis“ pri-
klausome jau senokai, bet labiausiai 
mums patinka pastarasis jos veiklos 
laikotarpis (nuo 2004 metų iki da-
bar), nes darbas gerai organizuoja-
mas. Mano sūnus lanko ugdymo 
centrą kiekvieną dieną. Savaitė su-
planuota taip, kad nebūtų nuobodu. 
Vyksta daug užsiėmimų, renginių, 
ekskursijų. Kiekvieną vasarą keliau-
jame prie jūros. Mes su sūnumi esa-
me labai patenkinti. Todėl savo 
„Akmenės Vilties“ darbuotojams 
linkime sėkmės ir ištvermės, nepa-
lūžti sunkmečiu. 

Ryčio mama Ona Čepkevičienė

Mano prisiminimai geri. Ar gali 
būti blogi, jei sūnus visada grįžta ge-

ros nuotaikos. Noriai lanko centrą, 
nes jo kolektyvas geras, paslaugus ir 
puikiai supranta neįgaliuosius. Visa-
da esant bėdai gali pasikalbėti su 
bendrijos „Akmenės Viltis“ pirmi-
ninke, kuri randa laiko, turi kantry-
bės, niekada neatsisako bendrauti 
tėvų ir vaikų susitikimuose, dalytis 
visais rūpimais klausimais. Labai 
gerai, kad sūnus gali lankyti užsiė-
mimus, kad kažko išmoksta, paskui 
pamiršta ir vėl mokosi iš naujo. Tik 
viena bėda, kad centras mažai gauna 
lėšų. Gal reikėtų ir mums mokėti pi-
nigus už teikiamas paslaugas, kad 
centras galėtų įsigyti naujų baldų, 
priemonių. Jeigu mes netektume 
„Akmenės Vilties“, būtų labai blo-
gai. Kad išgyventume, mums reikia 

susitelkti, būti tokiais pat tolerantiš-
kais, kaip pirmaisiais bendrijos gy-
vavimo metais.

Žydrūno mama Augutė Jakienė

Bendrijos „Alytaus Viltis“ narė 
esu nesenai, bet jau spėjau priprasti 
prie kolektyvo. Abi mano dukros 
lanko ugdymo centrą. Mes gyvena-
me Klykolių kaime. Tad labai mums 
patinka lankytis „Viltyje“, kur daug 
užsiėmimų, išvykų, vakaronių. Ma-
no dukros lanko muzikos užsiėmi-
mus, mokosi pinti iš vytelių, mėgs-
ta sporto užsiėmimus. Šią vasarą 
pirmą kartą pamatėme jūrą. Esame 
patenkintos.

Aušros ir Danutės mama  
Irena Mileškienė 

Jau aštuoneri metai esu bendrijos 
„Alytaus Viltis“ narys–savanoris. 
Daug kas pasikeitė per tuos metus. 
Iš pradžių lankytojai buvo nedrąsūs, 
o visuomenė – nepalankiai nusitei-
kusi neįgaliųjų atžvilgiu. Bet jaunuo-
liai įgijo naujų įgūdžių, renkasi, kaip 
nori gyventi, išmoko įvardyti pro-
blemas, tapo savarankiškesni. Per tą 
laikotarpį pasikeitė aplinkinių po-
žiūris į sutrikusio intelekto jaunuo-
lius, nes šie įgijo bendravimo įgū-
džių, visuomeninio aktyvumo. O tai 
padėjo jiems sėkmingai integruotis į 
visuomenę. Visa tai padaryta ben-
drijos pastangomis, ieškant kūrybiš-
kumo, semiantis patirties iš rengia-
mų seminarų tėvams, savanoriams, 
specialistams. Tobulinti yra ką, ypač 
dabar, kai esant sunkiai materialiniai 
padėčiai pablogėjo finansavimas.

Albertas Semenavičius
Socialinio darbo organizatorius 

Mums be galo reikalinga 
„Akmenės Viltis“
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„Vilties“ bendrijos iniciatyva 1992 
metais buvo įsteigtas Vilniaus mies-
to savivaldybės dienos centras „Švie-
sa“. Veiklos pradžioje socialinės pa-
slaugos čia buvo teikiamos 48 Vil-
niaus miesto gyventojams, turin-
tiems proto ir kompleksinę negalią. 
„Viltis“ ne tik inicijavo šio centro at-
siradimą, bet ir finansiškai prisidėjo 
prie jo materialinės bazės kūrimo, 
kvalifikuotais patarimais padėjo sti-
printi ir plėsti centro bendruomenės 
veiklą. Iš pradžių viltiečiai net nakti-
mis budėdavo centrui paskirtame 
pastate, Užupyje, saugodami ten 
esantį (nors ir nedidelį) turtą. Šiuo 
metu rekonstruotose ir moderniose 
patalpose teikiamos paslaugas net 
72 neįgaliesiems.

Kaip jau minėjome, centro gyva-
vimui „Viltis“ visada turėjo didžiulę 
įtaką. Kai susidurdavome su finansi-

nėmis problemomis ar valdžios ne-
supratimu, kai nematydami išeities 
nuleisdavome rankas, į pagalbą vi-
sada ateidavo „Viltis“. Jos rūpesčiu 
centro penkmetį jau galėjome švęsti 
suremontuotose patalpose. Sustojus 
senutėliam centro autobusui, visų 
„Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių 
pirmininkų sprendimu mums buvo 
skirtas mikroautobusas. 

„Vilties“ bendrijos komanda vi-
sada galėjome pasikliauti. Kartu ieš-
kojome naujų galimybių ir socialinio 
darbo formų siekdami bendro tiks-
lo – integruoti proto negalią turin-
čius asmenis į visuomenę. Mūsų 
nuomone, nėra Europoje kitos poso-
vietinės valstybės, kurioje taip pla-
čiai būtų išvystytas socialinių pas-
laugų tinklas asmenims, turintiems 
proto negalią. O kai kuriose srityse 
senosios demokratijos šalys net galė-
tų mums pavydėti. Tai nenuginčija-
mas „Vilties“ bendrijos komandos 
nuopelnas. Todėl „Viltį“ pripažįsta-
me ir gerbiame kaip didžiąją savo 
profesinės veiklos stebėtoją. Dirbda-
mi su suaugusiais proto negalią tu-
rinčiais asmenimis jau susikūrėme 
aiškią socialinių paslaugų teikimo 
viziją. Tačiau kai kurios šios negalios 
žmonių gyvenimo sritys vis dar pra-
šosi atviros visuomenės diskusijos. 
Pvz.: santuokos sudarymas, įsidar-
binimas laisvoje darbo rinkoje ir kt.

Sveikindami „Vilties“ bendriją 
sulaukus dvidešimtmečio, nuošir-
džiai dėkojame jos vadovams ir na-
riams už kompetenciją ir geranoriš-

Į pagalbą 
visada ateidavo „Viltis“
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kumą, kurį jutome per visus dienos 
centro „Šviesa“ gyvavimo metus. O 
kaip piliečiai gerbiame už nuveiktą 
neįkainojamą darbą kuriant atvirą, 
teisingą, darnią mūsų jaunos nepri-
klausomos Lietuvos pilietinę visuo-
menę. 20 metų – tai pati jaunystė. 
Tikime, kad „Viltis“ ir toliau augs 
bei skleisis, vienydama visus, kurie 
tiki, kad kol yra „Viltis“, visada atsi-
ras žmonių, kurie su meile ir tikėji-
mu rūpinsis tais, kuriems yra labai 
reikalingi.

Ačiū Jums, būkite laimingi�

Dienos centro „Šviesa“ bendruomenė, 
direktorė Jūratė Tamašauskienė ir 

buvusi direktorė Ona Eigirdienė
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Veiklos pradžioje „Vilties“ ben-
drija man buvo lyg šviesulys, lyg 
„Laimės žiburys“, į kurio viršūnę 
užkopęs, regis, pasieksi savo tikslą. 
Tik svarbiausia, kad koptum ne 
vienas, o dideliame bendraminčių 
būryje. Troškome, kad mūsų atžalė-
lės įgytų žmogaus statusą, kad nuo 
jų gyvenimo langų būtų nuimtos 
grotos. Laimei, valdžia ir visuome-
nė mus palengva pripažino, pradė-
jo vertinti mūsų veiklą, todėl galė-
jome kurti ugdymo įstaigas neįga-
liesiems ir jų šeimoms, leidusias 
mums visiems pasijusti savais savo 
bendruomenėse.

Visą „Vilties“ bendrijos gyvavi-
mo laikotarpį buvau (ir vis dar esu) 
jos tarybos narys, vieną kadenciją 
buvau pirmininkų konferencijos pir-
mininkas, taip pat vadovauju „Laz-
dijų Vilčiai“. Niekada neskaičiavau 
organizacijai atiduoto laiko, nesivai-
kiau materialinės naudos. Manau, 

kad džiaugsmu spindinčios neįga-
liųjų akys poilsio stovyklose, vaka-
ronėse, parodose, jų dalyvavimas 
bendruomenės gyvenime ir yra pats 
didžiausias atlygis. 

Kalbant apie sunkumus nebijau 
pasakyti, kad didžiausia Lietuvos 
bėda – reformos vardan reformų. Po 
žemės ūkio reformos laukai apaugo 
usnimis, po švietimo reformos po 
gatves pasklido valkataujantys vai-
kai, o apie medicinos reformos pa-
darinius net kalbėti baugu... Deja, 
skubotai pradėta Nacionalinės žmo-
nių su negalia programos reforma 
irgi nežada nieko gera. Iš neseniai 
gautų dokumentų matyti, kad eina-
ma prie „Vilties“ bendrijos sunaiki-
nimo. Visuomenininkai valdžiai ne-
parankūs, nes gali dirbti neskaičiuo-
dami laiko, negailėdami savęs ir dar 
vardan silpnųjų gerovės. Jie gali sau 
leisti rėžti tiesą iš peties, ko niekada 
neišdrįs samdomi darbuotojai. Ta-

„Eičiau tuo pačiu keliu“

čiau nors šiuo metu padėtis sunko-
ka, gyventi dar galima. Tad jeigu rei-
kėtų pradėti viską iš pradžių, ma-
nau, eičiau tuo pačiu keliu.

Vytautas Stacevičius
Bendrijos „Lazdijų Viltis“ pirmininkas, 

ilgametis „Vilties“ tarybos narys, 
vienas pirmųjų viltiečių

Ilgai delsiau atsakyti į kvietimą 
išsakyti savo mintis apie „Vilties“ 
bendrijos dvidešimties metų veiklą. 
Nežinau, kodėl buvo taip sunku ri-
kiuoti mintis, nors jų – begalės. Nuo 
pat pirmųjų bendrijos „Panevėžio 
Viltis“ įkūrimo dienų (19900822) 
neapleido tos pačios mintys: kaip 

pakeisti proto negalios žmonių gy-
venimą. Žinia, visų pirma galvojau 
apie savo artimą žmogų – sūnų. Kie-
kvieną dieną lydėjo mokymasis ir 
kova su savimi, su valdininkija, nes 
vis norėjosi padaryti geriau, koky-
biškiau, diplomatiškiau. Tenka pri-
pažinti, kad visko dar ir dabar neiš-
mokau. Tiesa, atsirado daugybė rea-
lių pokyčių: Panevėžio mieste su-
kurtas įstaigų neįgaliesiems tinklas – 
abilitacijos (vaikų ugdymo centras) 
sunkią negalią turintiems vaikams, 
dienos užimtumo, paramos šeimai 
centras, grupinio gyvenimo namai. 
Pasiektas pozityvus susitarimas su 
miesto ir rajono savivaldybėmis, sė-
kmingai perkamos paslaugos, neį-
galieji gali gyventi, tėvai būti laimin-
gi ir dirbti valstybės labui. Atrodo, 
traukinys išjudintas ir turėtų važiuo-
ti pats. Deja, taip nėra. 

Labai stinga dienos ir trumpalai-
kės globos paslaugų sunkią negalią 

turintiems asmenims. Kalbos apie 
pensionatų decentralizaciją taip ir 
lieka kalbomis. Fiziniai asmenys ne-
suinteresuoti steigti privačių paslau-
gų centrų, nes pelno iš pagalbos ne-
gausi, nebent turėsi darbo vietą, mi-
nimalų atlyginimą ir nuolatinį gal-
vos skausmą, nes teks ne tik žinoti 
įstatymus, bet ir juos vykdyti: mokė-
ti nemažus mokesčius valstybei, 
sukti galvą, iš kur gauti lėšų materi-
alinei gyventojų gerovei, o ką jau be-
kalbėti apie personalui keliamus 
kvalifikacinius reikalavimus ir... vėl 
tik minimalų atlygį. Sėkmingi metai 
jau praeityje.

Vis dažniau tenka išgirsti prie-
kaištus vyresnių tėvų, globojančių 
itin sunkią negalią turinčius arti-
muosius. Kodėl mano vaikas, turė-
damas itin sunkią negalią, negali 
gauti dienos užimtumo ir trumpalai-
kės globos paslaugų, kurios taip ir 
liko tik gražiuose planuose bei tėvų 

Tik didės sopulys tėvų, artimųjų širdyse...
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Senjorams teks glaustis psichoneuro-
loginiuose pensionatuose, o mums, 
tėvams, kūrusiems skandinaviškus 
modelius Lietuvoje, mirti su širdgė-
la, kad per 20 metų taip ir nesugebė-
jome įrodyti tautos išrinktiesiems, 
jog ne tik jie, bet ir proto negalią tu-
rintys žmonės yra „nacionalinis tur-
tas“. Galiu iš praktikos pasakyti, kad 
grupinio gyvenimo namais domisi 
vis daugiau neįgalių žmonių artimų-
jų. Susipažinę su šių namų veikla 
mums rašo laiškus – priimkite, pa-
dėkite, plėskitės ir teikite trumpalai-

kės globos paslaugas. Bet per 20 me-
tų įkurti vos penkeri grupinio gyve-
nimo namai Lietuvoje problemos 
neišspręs, tik sukels dar didesnį so-
pulį tėvų, artimųjų širdyse, veltui 
mėginant atsakyti į klausimą: „Ko-
dėl mano vaikas turi gyventi „amži-
name bendrabutyje“?

Laima Biržietienė
Viena pirmųjų „Vilties“ bendrijos 

narių, ilgametė bendrijos  
„Panevėžio Viltis“ pirmininkė,  

VšĮ „Vilties namai“ direktorė

Esame ne prašytojai, bet partneriai
Iš pradžių „Viltis“ buvo atgaiva 

sielai, pasididžiavimas, kad esame 
jėga. Buvo saugu jausti, kad tu ne 
vienas, kad yra žmonių, kurie tave 
supranta ir padės bėdoje. Viskas bu-
vo įdomu, nauja, nepatirta: ir pirmo-
sios mišios už mūsų vaikus, ir pir-
masis išėjimas į kavinę, ir pirmasis 
susirinkimas ar tarybos posėdis. Bu-
vome visi vieningi, draugiški, pasi-
rengę padėti, užjausti, atiduoti visas 
jėgas, energiją, kad tik mūsų vaikų 
gyvenimas būtų geresnis. Jau gana 
anksti supratome, kad norėdami pa-
keisti savo ir savo vaikų gyvenimą 
turime veikti patys, nes niekas kitas 
to už mus nepadarys. Turime kovoti 
už savo vaikų teisę būti savo šalies 
piliečiais, gyventi kokybišką gyveni-
mą kiekvienu amžiaus tarpsniu.

Pirmiausia siekėme, kad mūsų 
vaikai, turintys proto negalią, išeitų 
iš namų, galėtų lankyti darželius, 
mokyklas, kad būtų ugdomi ir sun-
kią kompleksinę negalią turintys 
vaikai, o suaugusieji, netekę tėvų, 
turėtų užimtumą bei gyvenimo na-
mus bendruomenėje. Gal todėl 1992 
metais Vilniuje „Vilties“ bendrijos 
iniciatyva, bendradarbiaujant su sa-
vivaldybe ir specialistais, remian-
čiais reformą, buvo įkurtas ugdymo 
centras „Viltis“ vaikams, turintiems 
sunkią kompleksinę negalią, dienos 
centras „Šviesa“, pensionatas „Vil-
ties namai“, pradėta būrelių veikla 
Lietuvos vaikų ir jaunimo centre.

Siekėme padėti šeimoms materi-
aliai ir moraliai, palengvinti jų gyve-

nimą, daug su jomis bendravome, 
teikėme visokeriopą informaciją apie 
vaiką, negalią, lengvatas. Pasakojo-
me apie tai, kaip sutrikusio intelekto 
žmonės gyvena kitose Europos šaly-
se, kaip jie integruojami į visuome-
nę, kad jų tėvai nesigėdija išeiti į ga-
tvę su savo atžalomis ir pan. Juk vis-
kas buvo nauja, neįprasta, be galo 
įdomu. Pamenu, labai nustebome, 
kai organizacijos veiklos pradžioje, 
atvažiavus svečiams iš Danijos, su-
trikusio intelekto suaugusieji, lydimi 
socialinių darbuotojų, kartu sėdo 
prie stalo, drąsiai reiškė nuomonę 
diskutuojamais klausimais. 

Dar prieš įregistruojant „Vilties“ 
bendriją buvo parengti įstatai, kurie 
atspindėjo pagrindinius organizaci-
jos tikslus ir uždavinius: telkti šei-
mas, auginančias sutrikusio intelekto 
vaikus ir suaugusius asmenis, rūpin-
tis vaikų ir kitų asmenų sutrikimų 
profilaktika, ankstyvuoju negalės iš-
aiškinimu, gydymu, socialine reabili-
tacija ir ugdymu, padėti valdžios ins-
titucijoms spręsti vaikų ir kitų asme-
nų ugdymo, darbinės veiklos, poil-
sio, sporto klausimus, teikti šeimoms 
moralinę bei materialinę pagalbą. 

Įgyvendindama šiuos tikslus or-
ganizacija glaudžiai bendradarbiau-
ja su valdžios institucijomis, kitomis 
neįgaliųjų organizacijomis, įvairio-
mis žinybomis, atstovauja neįga-
liems vaikams ir suaugusiesiems bei 
jų šeimoms, gina jų teises ir žmogiš-
kąjį orumą, padeda sveikatos įstai-
goms plėsti medicininę pagalbą, 

steigti gydymo, reabilitacijos bei sa-
natorines įstaigas, dalyvauja spren-
džiant savo narių socialinių ir buiti-
nių sąlygų gerinimo klausimus, įsta-
tymų nustatyta tvarka vykdo ūkinę 
veiklą, steigdama įmones. Be to, ak-
tyviai dalyvauja kuriant vaikų ir kitų 
asmenų ugdymo, darbinio mokymo, 
poilsio įstaigas, skatina psichikos su-
trikimų priežasčių mokslinį tyrinėji-
mą, organizuoja sportinę veiklą, pa-
deda nariams gauti metodinę, peda-
goginę ir juridinę pagalbą, propa-
guoja bendrijos veiklą, tikslus ir už-
davinius, vykdo leidybinę veiklą, 
palaiko ryšius ir keičiasi patirtimi su 
analogiškomis užsienio šalių drau-
gijomis bei organizacijomis.

Labai įdomu skaityti pirmuosius 
įstatus ir prisiminti, kaip kryptingai 
buvo dirbama jais vadovaujantis. 
Tik gaila, kad neliko vieno uždavi-
nio – „globoti sutrikusio intelekto 
vaikus ir kitus asmenis, netekusius 
maitintojų“, nes šiuo metu tai tampa 
labai aktualu ir svarbu.

Visada buvau labai laiminga, kad 
yra toks judėjimas, stengiausi kuo 
daugiau sužinoti apie negalią bei ne-
įgaliuosius ir, nepaisant likimo smū-
gių, gyventi visavertį gyvenimą. 
Nuo 1993 metų pradėjau dirbti orga-
nizacijoje pagal darbo sutartį, o nuo 
1996jų esu bendrijos „Vilniaus Vil-
tis“ tarybos pirmininkė. Visą šį laiką 
stengiausi dirbti sutrikusio intelekto 
žmonių ir jų šeimų labui, stiprinti 
organizacijos veiklą, t. y. įgyvendinti 
bendrijos tikslus bei uždavinius.

svajonėse? Pensionatams tai nepel-
ninga, net nuostolinga, savivaldy-
bėms – brangu. O dar ta krizė įsi-
smarkavo, tad visiems gera proga 
atsikalbinėti, kad lėšų nėra ir arti-
miausiu metu nebus. Apmaudu, kad 
mes, kurie tiek metų plušome dėl šių 
žmonių gerovės, vėl likome prie „su-
skilusios geldos“. Mūsų vaikai suau-
go, švietimo paslaugos tapo nebeak-
tualios, o be galo reikalingų „atokvė-
pio“, grupinio gyvenimo namų pas-
laugų, bijau, nebesulauksime. Sens-
tame mes, nejaunėja mūsų vaikai. 



morališkai atgyvenusias įstaigas, to-
kias kaip psichoneurologiniai pen-
sionatai. Tačiau tikiu, kad šiuo me-
tu, kai vyksta ne patys geriausi po-
kyčiai ir stengiamasi žlugdyti nevy-
riausybines organizacijas, mums 
pavyks išlikti vieningiems vardan 
savo neįgalių vaikų.

Šiuo metu Lietuvoje propaguoja-
mos humanizmo ir pagarbos kito-
kiam žmogui idėjos, tačiau palan-
kios nuostatos į neįgaliuosius rodo-
mos tik politiniu deklaratyviu ly-
gmeniu arba išimtinai individualiai. 
Nepalankumas atvirai nedemons-
truojama, bet dažnai neigiamas po-
žiūris į neįgaliuosius ir jų socialinio 
ugdymo perspektyvas lenda tarsi 
yla iš maišo. Ir visuomenė, ir politi-
kai, ir net specialistai stebina vis aki-
vaizdesniu diskriminaciniu požiūriu 
į neįgaliuosius.

Kadangi Lietuvoje sukurta pa-
lanki įstatyminė bazė, atrodytų, kad 
neįgaliesiems sudarytos visos sąly-
gos gyventi kokybišką gyvenimą, 
tenkinti savo poreikius. Bet taip nė-
ra. Iš tikrųjų daugelis gerų nuostatų 
lieka praktiškai neįgyvendintos, 
ypač kalbant apie sutrikusio inte-
lekto asmenis.

Dar ne visi sunkią negalią turin-
tys Lietuvos vaikai ir suaugusieji yra 
ugdomi. Trūksta dienos socialinės 
globos, trumpalaikės priežiūros, il-
galaikės socialinės globos, t. y. gyve-
nimo namų bendruomenėje ir pan. 
Nėra nei vienos profesinio rengimo 
ir įdarbinimo programos, pritaiky-
tos konkrečiai sutrikusio intelekto 
asmenims, kaip ir socialinių įmonių, 
kurios įdarbintų minėtus asmenis. 
Tik pastaraisiais metais kiek rimčiau 
susirūpinta šeimomis, auginančio-
mis neįgalų vaiką. Vis dar didesnis 
dėmesys skiriamas tik jam vienam, o 
kiti šeimos nariai paliekami likimo 
valiai. Pastaruoju metu išvis junta-
mas didelis savivaldybių pasiprieši-
nimas socialinių paslaugų plėtrai, 
pvz., Vilniaus savivaldybė tam tiks-
lui skiria vos 2,5 proc. lėšų. Bet vis 
dėlto nepraraskime vilties, kad su-
trikusio intelekto žmonių gyvenimo 
kokybė kasmet gerės.

Birutė Šapolienė
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ pirmininkė, 

viena pirmųjų viltiečių

Inicijavau naujų tarnybų kūrimą 
ir jau veikusių ikimokyklinių bei 
mokyklinių įstaigų aplinkos pritai-
kymą sunkią negalią turinčių vaikų 
ugdymui, išmokau rašyti projektus. 
Organizacija gauna lėšų veiklai pa-
laikyti, vykdome Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos programą, organiza-
cijoje dirba kvalifikuoti specialistai. 
Turime keletą įstaigų, teikiančių die-
nos socialinės globos, trumpalaikės 
priežiūros, pagalbos į namus, ilga-
laikės ir trumpalaikės socialinės glo-
bos paslaugas. Mums pavyko pa-
siekti, kad organizacija nebūtų tik 
lėšų prašytoja, o taptų savivaldybės 
partnere teikiant socialines paslau-
gas sutrikusio intelekto žmonėms.

Teikiame neįgaliesiems ir jų šei-
moms įvairiapusišką, taip pat ir tei-
sinę, informaciją, stengiamės kuo 
daugiau bendrauti, padėti, patarti, 
ką daryti, kur eiti sprendžiant iškilu-
sias problemas. Bėgant metams atsi-
rado patirtis ir gebėjimas palengvin-
ti jų dalią.

Žvelgdama į nueitą kelią, organi-
zacijos veiklą vertinčiau teigiamai ir 
tik teigiamai. Didžiulis yra jos indė-
lis į tai, kas nuveikta šalyje sutriku-
sio intelekto žmonių labui. Nuo pat 
pirmųjų gyvavimo dienų „Vilties“ 
bendrija ėmėsi aktyviai formuoti 
naują požiūrį į sutrikusio intelekto 
žmones ir kurti jiems civilizuotą pa-
galbos sistemą. Bendrijos iniciatyva, 
bendradarbiaujant su savivaldybė-
mis ir specialistais, buvo sukurtas 
tarnybų tinklas, nukreiptas į šeimą ir 
bendruomenę, leidžiantis sutrikusio 
intelekto žmonėms gyventi beveik 
visasavertį gyvenimą.

Žinoma, „Vilties“ bendrijoje, kaip 
ir kiekvienoje organizacijoje, yra 
problemų. Metams bėgant, o ir ga-
vus nemažai lėšų Neįgaliųjų sociali-
nės integracijos programai vykdyti, 
tapome nebe tokie vieningi, atsira-
do gerai ir blogai dirbantys asoci-
juotieji nariai. Visi norėjome gauti 
kuo daugiau lėšų, teikti paslaugas 
sutrikusio intelekto žmonėms savo 
mieste, miestelyje ar kaime. Galbūt 
atsirado konkurencija, mažiau liko 
atjautos, pagalbos vieni kitiems. Or-
ganizacijai taip ir nepavyko pasiek-
ti, kad Vyriausybė ir tiesiogiai atsa-
kingos institucijos apsispręstų dėl 
reformos strategijos ir racionaliai 
naudotų ribotas lėšas, užuot rėmę 
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Meninės veiklos 
pleneras 2009
„Tai, ką gauname, visada yra 
daugiau nei duodame“

Ir šiemet Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ Savarankiš-
ko gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus 
poilsio stovykloje „Pasaka“, Giruliuose, lie-
pos 19-30 dienomis buvo įsismarkavęs jau 
prasminga tradicija spėjęs tapti Meninės vei-
klos pleneras. Šioje puikioje profesinėje kal-
vėje, kaip visada, vyko teorinės paskaitos ir 
praktiniai užsiėmimai. O pati įdomiausia ir, 
žinoma, dalyvių labiausiai laukiama dalis 
buvo jaunųjų aktorių vakariniai pasirody-
mai, leidę jiems pajusti savo galimybes bei 
svarbą ir iki valiai mėgautis pelnytu žiūrovų 
pripažinimu.

Kad publika išvystų tai, ką kiekvienas iš 
penkių plenere dalyvavusių meno kolektyvų 
turi geriausio, rengėjai šiemet sumanė naujo-
vę – spektaklių juodraščių peržiūrą ir aptari-
mą. Juk specialistai ir kolegos, dėmesingai, 
objektyviai bei geranoriškai vertinantys tavo 

darbą, visada ras ką įžvalgiai patarti, kad, 
regis, kaip penki pirštai pažįstamas spekta-
klis sutviskėtų naujomis sodriomis spalvo-
mis, atskleistų dar gilesnius grynuosius 
žmogiškosios prigimties klodus. Klodus, ku-
rių net negalia nepajėgi iš asmens atimti.

Kaip atverti savasties lobius sau prieina-
momis priemonėmis? Pasirodo, atsakymų į 
šį klausimą gyva galybė. Lygiai kaip mūsų. 
Matyt, geriausius atsakymus kaip tik ir pa-
teiks žmonės, kurie nenuilsdami sukosi pa-
čiame meninių įvykių verpete ir savo akimis 
pamatė, širdimis patyrė, kokie imlūs bei 
emociškai brandūs gali būti neįgalieji. Juk 
scenoje neretai net vienas vienintelis žodis ar 
taupus gestas pakreipia veiksmą vienintele 
teisinga vaga, įstrigdami dėkingon atmintin 
visam gyvenimui. Kaip gi čia nesutiksi, kad 
„tai, ką gauname, visada yra daugiau nei 
duodame“!!! Tad sveikiname visus iki vieno 
plenero dalyvius, taip puikiai išlaikiusius 
dar vieną dosnumo egzaminą šiais nelen-
gvais, bet telktis skatinančiais laikais.

Janina Butkuvienė
Meninės veiklos plenero vadovė



MENINĖS VEIKLOS PLENERAS 2009 �

Kelkime neįgaliųjų 
meno kartelę

Neformali neįgaliųjų integracija į visuo-
menę – vienas svarbiausių aspektų, nuo ku-
rio gali ir turi prasidėti visavertiškas neįga-
liųjų gyvenimas bei saviraiška. Ir nors socia-
linės neįgaliųjų integracijos principai yra 
apibrėžti bei įteisinti, kad skatintų šiuos žmo-
nes visavertiškai „funkcionuoti“, dar reikia 
gerokai padirbėti, jog tai taptų realybe. 

Vienas tikriausių būdų, leidžiančių neį-
galiesiems įsitvirtinti visuomenėje, yra me-
nas. It savotiška kalba, specifinėmis raiškos 
priemonėmis leidžianti įveikti daugybę iš-
kylančių kliūčių. Tačiau, kad menas pradėtų 
verti neįgaliesiems kelius į visuomenę, būti-
na kelti šio meno kartelę, jog jis atitiktų vi-
suomeninius standartus.

Pavyzdžiui, kalbant apie neįgaliųjų tea-
trą, kaip vieną meno rūšių, reikėtų atsižvelg-
ti į šiuos dalykus:
•	 Spektaklio statymas prasideda nuo sce-

narijaus paieškų arba kūrimo. Tačiau 
renkantis scenarijų reikia iš pradžių ge-
rai perprasti aktorius, kurie vaidins 
spektaklyje. Svarbu pastebėti jų būdo 
bruožus, charakterio ypatybes, nes tam 
tikros asmeninės savybės gali padėti ak-
toriui labai profesionaliai atlikti vaidme-
nį arba, priešingai, paskatinti jausti jam 
priešpriešą, vaidinti per prievartą, tapti 
neįveikiama kliūtimi susidorojant su už-
duotimi. (Netinkamai parinktas arba ak-
toriui nepatinkantis vaidmuo net gali vi-
siškai atimti ūpą vaidinti.)

•	 Dėl aktorių individualumo ir kai kurių 
galimybių ribotumo scenarijų geriau 
kurti, nes jis neįpareigoja, visada gali bū-
ti koreguojamas. Be abejo, niekas ne-
draudžia remtis jau parašytu kūriniu, 
tačiau tuomet nereikėtų stengtis pedan-
tiškai atkartoti jį žodis žodin. Dirbant su 

neįgaliaisiais labai svarbus jų pačių mąs-
tymas, todėl būtina palikti vietos jų idė-
joms, apgalvotoms improvizacijoms. 
Kartais jos gali pranokti net pačių dar-
buotojų lūkesčius.

•	 Norint, kad neįgaliųjų spektakliai sudo-
mintų visuomenę, labai svarbu pasirink-
ti scenarijų, atitinkantį neįgaliųjų amžių. 
Suaugusiems neįgaliems žmonėms ne-
derėtų siūlyti vaidinti vaikiškų spekta-
kliukų. Tiesa, visiškai gali būti, jog spek-
taklis statomas būtent vaikams. Tačiau 
tai toli gražu nėra paprastesnis ar len-
gvesnis variantas. Šiuolaikinius vaikus 
sudominti nėra paprasta, todėl pastatyti 
gerą ir įdomų vaikišką spektaklį gali būti 
dar sudėtingiau.

•	 Neretai neįgaliesiems būna iš viso sunku 
šnekėti, jau nekalbant apie raiškų, aiškų 
teksto sakymą. Be to, tekstas apskritai ga-
li išmušti iš pusiausvyros, ypač vaidinant 
didesnėje scenoje arba gausesnei žmonių 
auditorijai. Natūralu, jog jaudulys gali 
stipriai išblaškyti aktorių. Labai tikėtina, 
kad jis pamirš tekstą, o tai net gali su-
žlugdyti visą spektaklį. Todėl vienas lo-
giškiausių sprendimų – teksto apskritai 
atsisakyti, keičiant jį muzika, garsais. Be-
je, tai ne tik mažina stresą. Tokį spektaklį 
paprasčiau stebėti ir žiūrovui, nes nerei-
kia įsitempus klausyti ar stengtis supras-
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ti, kas ką pasakė. Kitas argumentas atsi-
sakyti teksto yra tas, kad jį sakant riboja-
mi judesiai, nes sunku vienu metu gerai 
atlikti du darbus. O dėl šios priežasties 
spektakliai tampa statiškesni.
Be abejo, norint visavertiškai dirbti su 

neįgaliųjų teatru tenka spręsti daugybę pro-
blemų. Ne tik finansavimo, patalpų, bet ir 
rimtesnių, kurios, deja, taip labai neakcen-
tuojamos. Viena pagrindinių – specialistai, 
dirbantys su teatro grupėmis. Deja, nedaug 
socialinių darbuotojų gali pasigirti dar ir me-
niniu išsilavinimu, o profesionalių režisierių 
paprastai nevilioja toks darbas. Kita šios pro-
blemos pusė – vis dar išlikęs kai kurių ugdy-
mo įstaigų „sovietinis“ požiūris į tai, kas yra 
gražu ir kaip viskas turi atrodyti. Todėl sykį 
suformuota ir nebekintanti sistema neįga-
liuosius paverčia dar neįgalesniais. Pavyz-
džiui, per rudenėlio šventę, pianinu akom-
ponuojant vadovei, aukštas keturiasdešim-
tmetis vyras, papuoštas rudeninių lapų ap-
siaustu ir baravyko karūna, deklamuoja 
eilėraštuką „Eglutė skarota“... Be abejo, pa-
našius standartus turėtų keisti jauni, drąsūs 
ir minčių nestokojantys žmonės. Tačiau atė-
jus į naują kolektyvą, sunku, o kartais ir visai 
neįmanoma, laužyti nusistovėjusios tvarkos, 
siūlyti naujų minčių, eksperimentuoti. 

Dar viena yda, kurios iki šiol taip ir neat-
sisakėme, – nuolat it privilegija klijuojama 
neįgalumo etiketė. Jau laikas suprasti, kad 
norint integruoti neįgaliuosius į visuomenę, 
nevalia pabrėžti jų silpnųjų pusių. Juk kaip 
tik menas yra ta niša, leidžianti atskleisti pri-
valumus, negalią paversti galia. O pabrėžia-
mas neįgalumas veikiau sukels gailestį nei 
leis susigyventi su visuomene. Sulaukus gai-
lesčio nebegalima tikėtis tikro ir nuoširdaus 
bendravimo, atviros (tačiau reikalingos ir 
skatinančios tobulėti) kritikos. Visuomenę 
reikia mokyti ne gailėtis neįgaliųjų, o lygia-
vertiškai bendradarbiauti.

Agnė Bražinskaitė
Markučių dienos veiklos centro darbuotoja

Vertinu vadovų 
pasišventimą

Gražia tradicija tapo vasaros poilsis – 
„Vilties“ bendrijos psichosocialinės reabilita-
cijos programa – Giruliuose. Dar nuostabiau, 
kad jis derinamas su tobulėjimu plačiąja 
prasme: nuo asmeninių savybių ugdymo iki 
profesinių žinių bagažo kaupimo. Bet man 
labiausiai patinka tai, kad tarp labai rimtų 
programų, tokių kaip „Organizacijos vado-
vų mokymai“, A.P.P.L.E kursai ir t. t., atsira-
do vietos ir laisvalaikio užimtumo progra-
mėlei „Meninės veiklos pleneras“. Be galo 
tuo džiaugiuosi, nes juk galėjome ją pakeisti 
gerokai svarbesniais dalykais, pavyzdžiui: 
„Lėto kramtymo kursais“ ar „Kieto miego 
mokymais“ (tikriausiai jau supratote, kad 
autorius pasižymi subtiliu humoro jausmu). 

Labai ačiū organizacijos vadovams, 
įžvelgusiems saviraiškos naudą organizmo 
funkcionavimui. Išties nelengva vienu saki-
niu pasakyti, kodėl sveika vaidinti, groti, 
šokti ar deklamuoti… Žinome, kad parašyta 
daug knygų apie meno poveikį – terapiją, 
bet kai reikia tai įvardyti, lieka tik du žo-
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džiai – gera, gražu… Vadinasi, ši veikla 
skleidžia gėrį… Oho, tai bent išvada! Bet tai, 
kad ji visiškai teisinga, netruks paliudyti ple-
nero vadovų ir dalyvių atsiliepimai. 

Tačiau pradėkime nuo pat pradžių. Į 
2009 metų Meninės veiklos plenerą atvyko 
gėrio ir grožio skleidėjų komandos iš:
•	 Vilniaus Markučių dienos veiklos centro 

teatro studijos, parodžiusios spektaklį 
„Žmonės“.

•	 Kėdainių pensionato kolektyvas „Mes 
esame“, parodęs spektaklį „Angelų 
pasakos“.

•	 Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 
meninės veiklos kolektyvas „Mes kar-
tu“, parodęs muzikinį spektaklį „Grybų 
karas“. 

•	 Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ meninės 
veiklos kolektyvas „Drugelis“, parodęs 
spektaklį „Gėris ir blogis“

•	 Telšių rajono vaikų su negalia centro fol-
klorinis ansamblis „Viltis“, parodęs lietu-
vių liaudies dainos „Paukščių vestuvės“ 
inscenizaciją.
Pasidalyti ilgamete gyvenimo gražinimo 

patirtimi su stovyklautojais dar kartą pasiry-
žo Jaunimo teatro aktorius Vytautas Tauki-
naitis, dienos ugdymo centro „Šviesa“ tea-
tro vadovė, režisierė Silvija Bilskytė ir 
„Spalvų orkestro“ vadovas Romualdas 
Brūzga. O visai „stebukladarių“ komandai 
vadovavo ilgametė nenuilstanti ir nuostabi 
entuziazmo kurstytoja Janina Butkuvienė. 
Užbėgdamas įvykiams už akių pasakysiu, 
kad viskas šiai komandai puikiai pavyko. 
Ačiū tau, Janina, už entuziazmą… Bet apie 
tai dar kartą pakalbėsiu pabaigoje. O dabar 
apie tai, kas gi pavyko.

Sunku atsakyti trumpai. Kai pradedu 
galvoti, tai neliko beveik jokio apčiuopiamo 
mūsų sėkmės Giruliuose rezultato… Nei 
spektaklių dekoracijų, nei kostiumų. Muziką 
ir artistų monologus nusinešė pajūrio vėjas, 
atmintyje išblėso aktorių išraiškingi judesiai 

ir mimika, primiršome net vardus ir užsiėmi-
mų pamokymus… Bet vis dėlto kažkas liko 
visuose prisilietusiuose prie šio projekto… Ir 
tą kažką galima vėl gi pasikartojant įvardyti 
kaip gėrį bei grožį… Sakysite, neverta buvo 
stengtis? „Netiesa! – sušuktų choru visi ple-
nero dalyviai. – Mes sužinojome, išbandėme 
ir pajutome, kaip gėrio bei grožio patirti dar 
daugiau.“ O kaip gi to buvo mokomasi?

Beje, buvome pasiskirstę ir atsakomybes: 
Vytautas vadovavo aktorinio meistriškumo 
paslapčių aiškinimui, Silvija – kūno judesių 
šlifavimui, Romualdas – muzikinių ir nemu-
zikinių garsų laidymui ir tramdymui, o visi 
dalyviai privalėjo entuziazmu trykšti, pamo-
kymus kaip kempinės vandenį gerti, savo 
pastebėjimais ir visa kita (gėrio ir grožio) pa-
tirtimi dalytis.

Dienotvarkę pasirinkome tradicinę: 8 val. 
kėlėmės, 9 val. pusryčiavome, 10 val. imda-
vomės rytinio trenažo, 11 val. vykdavo spek-
taklių peržiūros, 12 val. aptardavome maty-
tus spektaklius ir statėme bendrą spektaklį 
„Aš turiu draugų“. 13 val. dorodavome pie-
tus, po jų būdavo paskaitos, vėliau poilsis 
prie jūros, 19 val. buvo rodomi spektakliai 
stovyklautojams, vykdavo teminiai vakarai, 
diskotekos, 21 val. aptardavome prabėgusią 
dieną ir vertindavome spektaklius. Kaip su-
pratote, „nosies krapštinėtis nebuvo kada“…
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Taigi diena prasidėdavo nuo rytinio tre-
nažo, kurio tikslas buvo daugiaplanis – ple-
nero vadovų iš anksto suplanuotos užduotys 
gėrio ir grožio gamybos priemonėms tobu-
linti, kūno žadinimas, pajautimas, stebėjimas 
ir stimuliacija garsu bei judesiu. Dėmesio, 
koncentracijos ir atminties lavinimas, o 
trumpai tariant, mokymasis būti ir veikti 
drauge…

Taip prabudę ir apšilę pereidavome prie 
spektaklių peržiūrų, kurių metu turėdavo-
me progos pasigėrėti socialinių darbuotojų, 
kurie dažniausiai ir yra tie tikrieji bei vienin-
teliai kolektyvų režisieriai, išradingumu ir 
neblėstančiu artistų entuziazmu. Šias rytines 
kolektyvų atsivežtų spektaklių peržiūras va-
dindavome spektaklių juodraščiais. Džiau-
giuosi, kad pagyrimais ir kritiniais pastebėji-
mais neišmušėme artistų bei vadovų iš vė-
žių. Tai rodo, kad kolektyvai gyvena tikrą – 
intensyvios veiklos gyvenimą. Manau, kad 
tik per veiklą galima įgyvendinti socializaci-
jos ir integracijos tikslus. 

Aptarinėdami spektaklių juodraščius 
mokėmės diskutuoti, siūlyti savo meninius 
sprendimus, bandėme fantazijas paversti žo-
džiais ir suprantamai perteikti. Mokytojai ir 

artistai turėjo progos patobulinti spektaklius 
bei parodyti stovyklautojams geriausią spek-
taklio versiją, nes galutinis vertinimas vyk-
davo po vakarinio pasirodymo.

Man labai patiko visi spektakliai, nes 
vertinu vadovų pasišventimą, „aktoriukų“ 
pasitikėjimą ir tikėjimą veikla. Kas gali būti 
gražiau už kolektyvinį darbą, gal tik dar gra-
žesnis kitas kolektyvinis darbas. O tą kitą 
kolektyvinį darbą (ir visų penkių kolektyvų, 
ir visų stovyklautojų) – bendrą spektaklį „Aš 
turiu draugą“ lipdė Silvija. Ramiai, metodiš-
kai sudėliojo spektaklio statymo fazes taip, 
kad artistai net nepastebėjo, kaip buvo pa-
skirstyti vaidmenys, išmokti monologai, su-
dėliota scenografija. Greitai parinkome mu-
ziką ir sukūrėme scenos apipavidalinimą. 
Kodėl viskas vyko taip sklandžiai? Ogi to-
dėl, kad kolektyvai buvo parengę namų dar-
bus. Kostiumų ir dekoracijų elementai jau 
buvo sumeistrauti namuose. Ačiū visiems už 
kruopštumą.

Ar pavyko bendras spektaklis? Jau pra-
džioje minėjau, kad viskas puikiai pavyko… 
Spektaklis tiko mums, dėstytojams, nes 
sprendė daug ugdomųjų ir lavinamųjų už-
davinių. Tiko artistams, nes pasitikėjimo, 
draugystės ir ištikimybės temos visiems ak-
tualios, o ir vaidinti visi norėjo, juk tam čia 
susirinkome. Tiko ir žiūrovams, nes geriau 
suvaidinti bei gražiau atrodyti vargu ar būtų 
pavykę net didžiausiems kritikams. 

Į bendrą nuotrauką galėjo patekti visi 
norintieji, tad nepatenkintų nebuvo…

Ačiū pradžių pradžiai – idėjoms. Ačiū 
organizatoriams. Ačiū įstaigoms ir jų sociali-
niams darbuotojams, kuriuos palietė „meni-
nės veiklos bacila“. Ačiū artistams.

„Mes tik numatyti galime, kokią šviesą 
slepia jų sunki negalia, ir padėti tai šviesai 
kuo ryškiau spindėti.“ 

Romualdas Brūzga
„Spalvų orkestro“ vadovas
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Pasaka... „Pasakoje“ 
Gera sugrįžti į „Pasaką“! Pamatyti senus 

ir naujus veidus. Vėl džiaugtis jūra, saule ir 
diskotekomis. Būti tiesiog čia ir dabar. Gy-
venti pasaka „Pasakoje“.

Nors mes, Vilniaus Markučių dienos vei-
klos centro teatro studija, ir esame stovyklos 
senbuviai, kiekvienas naujas kartas – tarsi 
pirmas ir nepakartojamas, kaip ir spektaklis. 
Niekada nežinai, ar aktoriukai padarys vis-
ką, kaip buvo repetuota. Bet stresas, žmonių 
gausa, scena, uždanga ir būsimi aplodismen-
tai verčia pasistengti. Ir aktoriukams viskas 
pavyksta! Nors repeticijų metu atrodo, kad 
jie net nereaguoja į pastabas. 

Mūsų kolektyvas pristatė savo spektaklį 
jau antrąją stovyklos dieną. Manėme, kad 
aktoriukai nespės priprasti prie scenos, ta-
čiau per repeticijas padarytus pakeitimus ir 
spektaklio metu jie prisiminė puikiai. Šau-
nuoliai! Gavome ir simbolinių dovanų. Pa-
vyzdžiui, Violeta M. labiau už viską laukė 
gėlių ir torto, kurių dovanų krepšelyje nera-
do (dar gerai, kad tortas laukė šaldytuve). 
O po pasirodymo prasidėjo tikrosios atosto-
gos, nors mums, kaip vadovėms, buvo gai-
la, kad taip greitai viskas baigėsi. Norėjosi 
dar repetuoti, daryti pakeitimus ir, žinoma, 
vaidinti... 

Plenero metu stovyklavietėje „Pasaka“ 
meniniai kolektyvai sukūrė tikrą pasaką, ku-
rioje vyko „Grybų karas“, kovėsi gėris ir blo-
gis „Angelų pasakoje“, grojo folklorinis an-
samblis iš „Telšių Vilties“ ir vaidino „Žmo-
nės“. Kiekvieną vakarą susirinkę vadovai 
aptardavo pasirodymus ir kylančias proble-
mas. Per aptarimus buvome kritiški ir nesi-
stengėme tikrovės vynioti į vatą, nes labai 
norėjome įžvelgti naujų idėjų neįgaliųjų me-
ninių kolektyvų darbe. Juk kritika – geriau-
sias stimulas stengtis. Pagrindinės sritys, 
kuriose reikėtų visiems pasitempti, pasirodė 

temos plėtotė, pjesės interpretavimas, vaidy-
bos statiškumas, jausmų ir emocijų raiška 
bei judėjimas scenoje. Dėkui lektoriams už 
pastabas, stengsimės tobulėti. 

Kai nutyla plojimai, džiaugsmą pakeičia 
liūdesys, nes tiek buvo repetuota, tiek kalbė-
ta, tiek mokytasi, tiek pyktasi, tiek išgyventa. 
O čia vienas du, ir viskas pasibaigė... Tačiau 
laukia nauji spektakliai ir užsiėmimai! Kaip 
ir kiekvieną paskutinę stovyklos dieną už-
plūdo liūdesys, kad paskutinį kartą nusi-
prausėme prausykloje, paskutinį kartą išvy-
dome šachmatinę, valgėme paskutiniuosius 
pietus... Bet (kaip visada) su viltimi laukia-
me kitos vasaros ir tikimės, kad dar kartą 
sugrįšime į „Pasaką“. 

Eglė Jautakaitė ir Giedrė Pankauskaitė  
Socialinio darbo specialiosios socialinės darbuotojosialiosios socialinės darbuotojos socialinės darbuotojos

Agnė Bražinskaitė  
Socialinio darbuotojo padėjėja
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Mes didžiuojamės savo 
ugdytinių nuoširdumu
Kai drąsa įveikia abejones

Meninės veiklos pleneras – kuo tikriau-
sias mūsų, Kėdainių pensionato teatro studi-
jos „Mes esame“, pasitikėjimo savimi išban-
dymas. Džiugu, kad išdrįsome patikėti savo 
jėgomis ir neklupdami nužingsniavome iki 
pat galo, t. y. pateikėme žiūrovų teismui sa-
vo spektaklį „Angelų pasakos“. Taigi įrodė-
me patys sau, kad nebijome užkopti ant sce-
nos, vaidinti, parodyti, ką sugebame. O žiū-
rovų plojimai suteikė dar daugiau drąsos, 
tikėjimo ir vilties, kad mums užteks jėgų bei 
noro siekti dar geresnių rezultatų.

Labai džiaugiamės savo auklėtiniais, ku-
rie aktyviai dalyvavo lektorių paskaitose, 
įdėmiai klausėsi kolegų pastabų dėl savo 
vaidybos ir tiksliai vykdė specialistų nuro-
dymus. Jiems užteko kantrybės, pasitikėjimo 
savimi ir ryžto įveikti visas iškilusias kliūtis. 
Jie įrodė, kad turi net daugiau drąsos ir tikė-
jimo nei mes, vadovės, nes pasitaikydavo 
akimirkų, kai nusvirdavo rankos.

Dalyvavimas šiame plenere praturtino 
mūsų gyvenimą ryškiomis spalvomis, gražia 
draugyste, prasmingu bendradarbiavimu. 
Būdama tarp bendraminčių dar stipriau pra-
dėjau tikėti, kad pasirinkau teisingą kelią – 
dirbti neįgalių žmonių gerovei. Esu labai 
laiminga, kad turiu tikslą.

Noriu tarti nuoširdų ačiū Silvijai, kad pa-
dėjo mums patobulinti spektaklį. Dėkui Jani-
nai ir Romui už gražius bei šiltus žodžius, 
kurie mus dar labiau pakylėdavo... Ir, žino-
ma, Vytautui, už prasmingus pasakojimus 
apie teatrą. Ne mažiau esu dėkinga ir mūsų 
aktoriams. Ko vertas vien mūsų pasakos vel-
nias (Romas Keturka)! Su vienu pagrindinių 
vaidmenų jis susidorojo kuo puikiausiai. Ne 
mažiau sėkmingai sekėsi vaidinti mūsų ža-
viesiems angeliukams (Jurga Jakutytė ir To-
mas Karpavičius). Mes, socialinės darbuoto-
jos, didžiuojamės savo ugdytinių nuoširdu-
mu ir darbštumu. Visiems kuo geriausios 
kloties ir iki kitų susitikimų!!!

Sunku, bet gera
Į meninės veiklos plenerą vykome tre-

čius metus iš eilės, bet šį kartą jaudinomės ir 
nerimavome, nes Kėdainių pensionato teatro 
studijos „Mes esame“ kolektyve buvo daug 
naujų narių, kurie paragavo aktoriaus duo-
nos tik rengimosi šiam plenerui metu. 

Beveik dvi savaitės stovykloje „Pasaka“ 
prabėgo labai greitai. Kiekvieną dieną daly-
vaudavome užsiėmimuose, kurie davė daug 
naudos: lavinome judesius, kūno plastiką, 
mokėmės artikuliuotai tarti garsus, išmonin-
gai rikiuoti mizanscenas. 

Po repeticijų mūsų aktoriai skubėdavo 
iki soties atsiklausyti išsiilgtos jūros ošimo. 
Vakarais žiūrėdavome spektaklius, po kurių 
siausdavome diskotekoje. O vadovai dar 
rinkdavosi į vakarinius pasitarimus su ple-
nero rengėjais. Gaudavome namų darbų, 
kad rezultatai būtų dar geresni.

Nuoširdus visos stovyklos dalyvių ben-
dravimas, žmonių, dirbančių su neįgaliai-
siais, jautrios širdys, begalinė kantrybė ir 
stiprybė stiprino mintį, kad ugdyti neįga-
liuosius sunku, bet gera.

Erika Urbonavičiūtė, Gintarė Vainauskienė
Kėdainių pensionato socialinės darbuotojos
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Kas čia daros?  
O gi vyksta  
„Grybų karas“��

Štai ir vėl mes gražiausioje gyvenimo 
„Pasakoje“, kur kiekvienas jaunuolis gali pa-
ilsėti, atgauti jėgas, susirasti draugų, susti-
prėti. O mes, socialiniai darbuotojai, įgyti 
geros, prasmingos darbo patirties, mėgautis 
nuoširdžiu bendradarbiavimu, dvasiškai 
turtėti. Visko nė neišvardysi...

Prieš dvejus metus į meninės veiklos ple-
nerą atvykome nedrąsūs, susikaustę, įsibai-
minę, nepasitikėdami savimi, kadangi nebu-
vome tikri, ar mums pavyks, kaip mus pri-
ims kiti kolektyvai, kurie jau ne pirmus me-
tus dalyvavo panašioje veikloje, buvo stiprūs, 
turėjo ką parodyti.

Mūsų Jonavos dienos centro kolektyvas 
daugiau dainuoja nei vaidina. Tačiau kai 
pirmaisiais metais pradėjome domėtis ir vai-
dyba, pastebėjome, kad jaunuoliai gali, o 
svarbiausia – nori daryti kažką daugiau. 
Taip pradėjome nuo mažų žingsnelių for-
muoti kolektyvą. Iš pradžių rengėme spek-
taklius pasakų motyvais. Jie gimdavo vienas 
po kito. Rodydavome juos tėveliams, paskui 
vis tobulindavome, ieškodami savo mieste-
lyje naujų žiūrovų. Lankydavomės aplinki-
nėse mokyklose, socialinėse įstaigose, glo-
bos namuose.

Po pirmųjų meistriškumo pamokų prieš 
dvejus metus Giruliuose pasijutome drąses-
ni, stipresni. Džiaugėmės, kad mūsų nese-
niai iškeptą kolektyvą labai šiltai sutiko ir 
specialistai, ir kitos vaidybinės grupės. Pasi-
sėmę daugiau drąsos ir įkvėpimo, su di-
džiausiu noru toliau tęsėme kartą pradėtą 
veiklą. Tikėjomės, kad pavyks pakliūti į ple-
nerą dar kartą. Tik jau dar labiau pasitikint 
savimi. Tačiau laikui bėgant jaunuolių svei-
kata vis prastėjo. Keitėsi aktoriai, sunkiai se-

kėsi juos mokyti, pratinti prie scenos. Taigi 
atėjus dar vienai (pernykštei) vasarai nebu-
vome tikri, kad pajėgsime dalyvauti plenere. 
Todėl stovykloje tik poilsiavome. Tačiau vos 
atvykę supratome, kad apsirikome. Aišku, 
oras buvo geras, lepinomės prie jūros, vaka-
rais jaunuoliai skubėdavo į diskoteką, bet kai 
tik ateidavome į salę pasižiūrėti kitų kolek-
tyvų rodomų spektaklių, pajusdavome pa-
vydą. Apmaudu buvo tik žiūrėti, bet nedaly-
vauti. Net ir patys jaunuoliai, grįžę po kie-
kvieno spektaklio, vis klausdavo, ar mes 
daugiau nebevaidinsime. Pavydėdavome ki-
tiems rytinio trenažo, galimybės dirbti su 
puikiais specialistais, mokytis, semtis patir-
ties. Pasijutome tarsi atstumti. Pasirodo, net 
kiaurą dieną kaitintis saulutėje ar maudytis 
jūroje pabosta. 

Ilgai laukėme šios vasaros, bet atėjus 
sunkmečiui, regis, išblėso paskutinės viltys 
sugrįžti į „Pasaką“. Nors nieko nebesitikėjo-
me, rankų nenuleidome. Po truputį vėl rin-
kome vaidinti galinčius jaunuolius. Kad ti-
krai važiuosime ir dalyvausime plenere, pa-
aiškėjo likus vos mėnesiui. Todėl nusprendė-
me parengti muzikinį spektakliuką „Grybų 
karas“. Mūsų jaunuoliai nekantriai laukė su-
sitikimo su aktoriais, režisieriais, svajojo būti 
priimti į gražų plenero dalyvių būrį, sulauk-
ti gero įvertinimo.

Džiugu, kad niekada nedingdavo šypse-
na nuo mūsų plenero vadovės Janinos But-
kuvienės veido. Ši šypsena rytą mus pasitik-



„VILTIS“ 2009/310

davo, o vakare palydėdavo. Tiesiog stebino 
ir specialistų – Silvijos Bilskytės, Vytauto 
Taukinaičio bei Romualdo Brūzgos – dėme-
singumas, nuoširdus palaikymas, gera nuo-
taika. Todėl mūsų jaunuoliai visada noriai 
eidavo į rytinį trenažą, nors namuose, dienos 
centre, juos neretai būdavo sunku išjudinti.

Atėjus dienai, kai turėjome rodyti savo 
spektaklio juodraštį, į sceną kopėme nedrą-
sūs. Bet labai geranoriškai išklausėme speci-
alistų pastabų. Juk tobulėjimui ribų nėra, o 
mums tikrai yra ką tobulinti. Labai džiugu, 
kad į pagalbą pasisiūlė R. Brūzga, o Telšių 
kolektyvo muzikos vadovė Asta Lukošienė 
mums pritarė akordeonu. Esame dėkingi už 
vertingas pastabas, kurias repetuodami iš-
girdome iš Silvijos ir Vytauto. Kai kurie mū-
sų jaunuoliai šių pastabų paskatinti net su-
gebėjo gerokai pasitempti. Mūsų spektaklyje 
vaidino penki aktoriai. Pagrindinį – baravy-
ko – vaidmenį atliko Dalius Stundys, palė-
pės – Alma Valiukaitė, raudonikio – Žaneta 
Skerniškytė, lepšio – Valerijus Usikas ir ūmė-
dės – Liuba Taranenko. 

Po taiklių specialistų pastabų baravykas 
akivaizdžiai įgavo daugiau drąsos, tapo na-
tūralesnis, suprato, kad turi būti labiau pasi-
pūtęs. Juk jis – visų grybų grybas! Neatpa-
žįstamai sugebėjo pasikeisti scenoje ir ūmė-
dėlė, sutikusi, kad jai iš tikrųjų verta daugiau 
judėti ir net pasimaivyti ne pro šalį. Gyvumo 
spektakliui suteikė ir muzika, nes aktoriai šį 

kartą dainavo su puikiu akompanimentu. 
Todėl jų balsai skambėjo nepalyginamai tvir-
čiau, darniau ir džiaugsmingiau. 

Žinoma, sunkoka mums buvo prilygti 
labiau patyrusiems kolektyvams, bet savo 
pasirodymą vertiname neblogai. Labai nau-
dingi mums buvo po kiekvieno spektaklio 
vykdavę aptarimai. Mat pravartu išgirsti, 
kaip kitų akimis atrodo tavo pasirodymas. 
Iš šalies geriau matosi, ką reikėtų tobulinti 
ar daryti kitaip, kad kolektyvas keltų savo 
profesinį meistriškumą, o pasirodymas bū-
tų geresnis. Mūsų jaunuoliai liko labai pa-
tenkinti, įgavo daugiau drąsos, labai džiau-
gėsi tuo, kad likusieji juos įvertino, nes kaip 
tik pripažinimas suteikia jėgų ir noro vėl 
kopti į sceną.

Esame labai dėkingi rengėjams ne tik už 
mielas dovanėles, bet ir už neįkainojamą no-
rą būti su mumis, dirbti, aukotis su neblės-
tančia meile bei atsidavimu. Mums, specia-
listams, dirbantiems su neįgaliais jaunuo-
liais, nekyla abejonių, kad jiems tiesiog būti-
nas sąlytis su menu. Juk tai leidžia atverti 
naują pasaulį, kuriame nepalyginamai dau-
giau gėrio, šviesos ir atjautos. Galimybė kur-
ti pakylėja tarsi ant sparnų. Mūsų jaunuoliai 
tampa tokie pat kaip ir visi kiti, o gal net pra-
našesni, nes nebelieka kaukių, veriasi sielos 
bei širdys ir net negalia tampa postūmiu 
naujiems kūrybiniams atradimams.

Linkime stiprybės visiems, buvusiems 
su mumis. Didelis ačiū J. Butkuvienei, kad 
sumanė ir rengia tokį prasmingą renginį. Ne 
mažesnis dėkui ir S. Bielskytei, V. Taukinai-
čiui bei R. Brūzgai. O mes jau nekantriai lau-
kiame ateinančių metų. Tikimės, kad vėl 
vyks pleneras, vėl visi susitiksime. Tik dar 
stipresni, kupini vilčių, pasirengę naujiems 
atradimams.

Genė Surgailienė
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro  

socialinė darbuotoja
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Mes nugalėjome  
jaudulį ir baimę��

Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ meninės 
veiklos kolektyvas „Drugelis“ – tai dešimt 
uostamiesčio užimtumo centrą lankančių 
jaunuolių (nuo 20 iki 40 metų). Rengdamiesi 
Meninės veiklos plenerui, bendromis pastan-
gomis sukūrėme scenarijų apie du burtinin-
kus – gerąjį ir blogąjį. Stengiausi, kad jis būtų 
kuo geriau suprantamas jauniesiems akto-
riams, nenutoltų nuo jų kasdienio gyvenimo. 
Taip gimė mūsų spektaklis „Gėris ir blogis“.

Vaikinai užsidegę repetuodavo. Vienas 
net pareiškė: „Anksčiau nieko stovykloje ne-
darydavome, o dabar ir vaidinam, ir šokam“. 
Kai galiausiai atsidūrėme „Pasakoje“ ir pasi-
nėrėme į trenažo užsiėmimus, repeticijas, 
aptarimus, mano grupės vaikinukai pradėjo 
jaudintis. Šis jų jaudulys veikiai persidavė ir 
man. Tik stengiausi nieku gyvu to neparo-
dyti. Vis drąsinau, kad puikiai vaidina ir 
mums turi viskas pavykti.

Labai džiugu, kad kurdami pasirodymo 
kostiumus, net siuvinėdami kolektyvo vėlia-
vą jaunuoliai labai suartėjo. Dar labiau suarti-
no mus visus lektorių pastabos po generalinės 
repeticijos, nes turėjome kuo greičiau drauge 
suteikti vertingiems pasiūlymams realų pavi-
dalą. Tiesa, iš pradžių vaikinukai net prieši-
nosi, bet netrukus vis dėlto sutiko, kad speci-
alistų pasiūlytos naujovės iš tikrųjų geros.

Kai atėjo mūsų spektaklio „Gėris ir blo-
gis“ premjeros vakaras, su nekantriu jaudu-
liu pro užkulisius stebėjome besirenkančius 
žiūrovus, palengva pilnėjančią salę. Pagaliau 
mūsų grupę pristatė, ir spektaklis prasidė-
jo... Laimė, kad turėjome nemažai pagalbi-
ninkų. O ir visi mūsų vaikinai atliko savo 
vaidmenis dar geriau nei per repeticijas. Sce-
noje jie jautėsi laisvai, juto, kokia šventiška 
yra pasirodymo atmosfera.

Pasibaigus vaidinimui mus sušildė ilgi 
plojimai. Vaikinukai neatsidžiaugė gėlėmis 
ir dovanomis. O dar labiau, kad pavyko nu-
galėti savo jaudulį ir baimę! Dabar ir aš pati,! Dabar ir aš pati,Dabar ir aš pati, 
naujai iškepta „režisierė“, nebeuždavinėjau 
sau paiko klausimo, kam man viso to reikėjo. 
Su kaupu atsipirko viskas: ir dekoracijų ren-
gimas, ir aktorių kostiumų kūrimas, ir muzi-
kos parinkimas, ir nesibaigiančios repetici-
jos, ir susitikimai su lektoriais. Visa tai labai 
mane praturtino.

Po spektaklio eidama į savo namelį vos 
patikėjau savo akimis: vienas iš mano akto-
rių, kuris nuolat būdavo susikaustęs dėl sa-
vo negalios ir drovumo, tarsi vėjas pasišokė-
damas įveikė visas laiptų pakopas. Jis, kaip 
ir visi likusieji vaikinukai, labai džiaugėsi. 
Pasirengimas spektakliui ir pats pasirody-
mas labai sustiprino visų pasitikėjimą savi-
mi. Vaikinukai suvokė, kad irgi yra gabūs ir 
labai daug gali. O tai skatina norą gyventi 
visavertį gyvenimą ir juo džiaugtis.

Mano džiaugsmui irgi nebuvo ribų. Jau-
nųjų mano aktorių šypsenos su kaupu atpirko 
visą nuovargį, nerimą, pasėjo troškimą neap-
leisti kūrybos proceso, kuris taip pakylėja.

Aušra Prišmontienė
Socialinė darbuotoja
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Ar dar sugrįšime į 
„Pasaką“?..

Dar ir dabar sapnuoju „Pasakos“ stovy-
klą, nes man ir mano auklėtiniams – Telšių 
rajono vaikų su negalia centro folklorinio an-
samblio „Viltis“ dalyviams – buvimas čionai 
pasirodė nuostabus bei nepakartojamas. At-
vykome į stovyklą pirmą kartą, todėl iš pra-
džių pasijutome tarsi baltos varnos. Mat visi 
likusieji kolektyvai buvo parengę spektaklius, 
o mes viso labo tik muzikavome su ritminiais 
instrumentais – mėginome inscenizuoti lietu-
vių liaudies dainą „Paukščių vestuvės“.

Gal kad buvome naujokai, mus visi labai 
šiltai priėmė. Prisipažinsiu, kad aš, vadovė, jau-
dinausi net labiau už savo auklėtinius. Stigo 
pasitikėjimo savimi, bet mus supo puikūs žmo-
nės, kuriuos vėliau daug geriau pažinome.

Labiausiai šiame plenere mums patiko 
tai, kad galėjome stebėti kitų, labiau patyru-
sių grupių pasirodymus, o ir patys nebuvo-
me nušvilpti. Norime labai padėkoti režisie-
rei Silvijai už gerus ir naudingus patarimus, 
kaip paversti savo muzikavimą tikru pasiro-
dymu, paįvairinant jį teatriniais elementais. 
Esame labai dėkingi ir plenero rengėjams bei 
kitiems dalyviams už galimybę atsiskleisti, 
parodyti savo gebėjimus, aktyviai pailsėti. 

Mūsų vaikai ir jaunuoliai išvažiuodami 
vis klausė, ar dar sugrįšime į „Pasaką“, kur 
pasijutome tarsi stebuklų šalyje. Tokie įspū-
džiai – neužmirštami.

Asta Lukošienė
Telšių rajono vaikų su negalia centro  
folklorinio ansamblio „Viltis“ vadovė

Kad gyvenimas 
nepralėktų pro šalį  
kaip traukinys��

Teatras – mūsų gyvenimo dalis. Šiame 
nuostabiame fantazijos pasaulyje peržengia-
ma riba, kai dingsta visi suvaržymai. Mūsų 
svajonės tampa matomos. Negalios nebelie-
ka. Ji įgauna savitą meninę formą. Kūrybi-
niam procesui visada labai svarbi idėja. Ji 
turi būti įdomi ir režisieriui, ir vaidintojams. 
Tuomet pabunda noras kurti, fantazuoti, ieš-
koti įvairių raiškos formų. Svarbiausia, kad 
jaunuoliai patikėtų ir drauge leistųsi į šią įsi-
vaizduojamą kelionę. Todėl verkiant reikia 
kiekvienam iš jų parinkti tokį vaidmenį, ku-
ris atitiktų jo prigimtines savybes ir padėtų 
dar labiau pabrėžti kuriamo personažo cha-
rakterį, naudojant kūno judesį bei plastiką, 
emocionalų žodį bei mimiką. 
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Visi penki plenere dalyvavę kolektyvai 
suteikė kultūriniam stovyklos gyvenimui sa-
vito žavesio. Kiekvienas pasirodymas žadi-
no vaizduotę ir fantaziją. Smagu buvo žiūrė-
ti į jaunuolių pastangas kuo geriau pasirody-
ti. Juk jaudulys turi pažadinti vidines galias. 
Vieni kolektyvai įdomiai kūrė stenografiją, 
netikėtai rutuliojo sceninį veiksmą. Kiti pasi-
rinko skaitymo metodą. Visiems žiūrovas 
buvo labai geranoriškas, dosnus aplodis-
mentų. Tačiau gyvenime svarbiau veikti, o 
ne stebėti. Veikti taip, kaip kalba protas ir 
jausmai, išreiškiant juos žodžiais, gestais, 
kūno judesiais. Veikti taip, kad džiūgautų 
širdis, kad viduje glūdinčios svajonės ir sie-
kiai prabustų. Juk tai mūsų energijos šaltinis, 
suteikiantis prasmę vienaip ar kitaip veikti 
gyvenime. O tam reikia maksimalios raiškos. 
Vienam ji – emocinga kalba, kitam – ekspre-
syvus judesys, dar kitam – tik žvilgtelėjimas 
ar galvos krustelėjimas.

Tie, kurie nepabūgo ir užkopė ant scenos, 
gavo nuostabią dovaną – patyrė nuotykį, ku-
rį norisi kartoti vėl ir vėl. O tam nuotykiui 
reikia sparnų, erdvės, laisvės, tikėjimo. Būti-
na kūrybinė provokacija, naujos idėjos, raiš-
kos formos. Tai žadina vaizduotę, saviraiškos 
norą, nes suteikia džiaugsmo, laimės pojūtį.

Dažnai veiksmas gali būti neprognozuo-
jamas, nelauktas, nepritampantis, nelogiš-
kas, bet savaip įdomus. Puikus pavyzdys – 
Klaipėdos teatro grupės spektaklis „Gėris ir 
blogis“. Dar jam neprasidėjus (o gal tai savo-
tiška įžanga?), vienas aktorius, vaidinantis 
miestelio gyventoją, auginantį paukščius, 
jau sėdi scenoje ir labai organiškai dėlioja sa-
vo atsineštas asmenines pirštines, kurios su 
juo keliauja visur. Jų daug, jos įvairių spalvų 
ir formų. Nežinia, kokius jausmus jos kelia 
berniukui. Bet tai, ką jis daro, yra tikra ir jau 
kuria spektaklio atmosferą. Aktorius gyvena 
savo pasaulyje, bet tuo pačiu jau yra kitoje 
realybėje, ir šiuo atveju pirštinės tampa 
paukščio simboliu. Minėtas pavyzdys rodo 

skirtingų daiktų ar reiškinių suderinamumą. 
Ir tai tik sustiprina spektaklio veiksmą.

Teatras peržengia realybės ribas, kuria 
iliuzinę tikrovę. Kitoje vietoje, kitu laiku, pa-
dedant muzikai, šviesai, kostiumams, gar-
sams, gestams, kūno plastikai ir scenografijai 
vidinė būsena tampa matoma. Smulkmeniš-
kumui nebelieka vietos. Kiekvienas judesys, 
veiksmas įgauna prasmę, visiškai nukreiptą 
į pagrindinę spektaklio idėją. Visada įdomu 
stebėti ne statišką, bet veikiantį aktorių. Ne-
svarbu, kad jis galbūt nekalba, o jo kūno ju-
desiai riboti. Bet reikia leisti jam kuo labiau 
panaudoti savo prigimtinę kūno plastiką, 
nes scenoje ji dar labiau sustiprina kuriamo 
personažo charakterį. Tegul judesiai būna 
paprasti, pavyzdžiui: galvos kilstelėjimas ar 
pasukimas į šoną, abiejų rankų kilstelėjimas 
į viršų, atsistojimas ar pasvirimas į priekį ir 
pan. Scenoje kiekvienas judesys – tai žodis. 
Todėl jis padeda jaunuoliams geriau įsiminti 
sceninio veiksmo prasmę.

Spektaklyje „Gėris ir blogis“ visi miesto 
gyventojai sėdi ant kėdžių ir dirba skirtingus 
darbus. Dirba labai nuoširdžiai, ir todėl tai 
tampa pagrindiniu spektaklio sprendimu. 
Bet labai norėtųsi pamatyti dar ir bendravi-
mą. Juk teatro pasaulyje yra toks stebuklin-
gas žodis „jeigu“... O ką jeigu į sceną pir-
miausia įeitų rašytojas su knyga, pamatytų 
berniuką, auginantį paukščius, bet dėliojantį 
pirštines, ir sustotų pasižiūrėti į jas, prime-
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nančias paukščio sparnus? Paskui atsivertęs 
knygą kažką užsirašytų ir susimąstęs nueitų 
į scenos pakraštį, atsiėdęs ant grindų atsi-
remtų į sieną ir pradėtų rašyti... Paskui pasi-
rodytų vienas vaikinas su plaktuku, o kitas 
su pjūklu. Jie pasisveikintų, parodytų savo 
darbo įrankius, pagirtų vienas kitą plekšno-
dami per petį ar kraipydami galvą... Tuomet 
vėl imtųsi savo darbų. Kai pasirodytų batsiu-
vys, visi su juo pasisveikintų. Gal kažkuriam 
jis atiduotų pataisytus batus. Tokiu būdu sce-
noje atsirastų bendravimas, scenos veiksmas, 
kuris tuo pačiu atspindėtų miesto atmosferą. 
Pasirodžius geriečiui visas dėmesys turėtų 
nukrypti į jį. O blogietį visi turėtų pasitikti 
pasitelkę kitokią kūno plastiką. Susigūžti, 
nusisukti, šnabždėtis, o gal net pabrėžtinai 
atsitraukti. Blogietis prieitų prie pasitrauku-
siojo ir atimtų jo išaustą gražų kilimėlį. Gal 
išstumtų kokį vieną žmogų iš jo vietos ir išdi-
džiai atsisėstų. Pyktį jis galėtų reikšti staigiu 
pašokimu nuo kėdės ir t. t.

Tai tik keletas pastebėjimų, kaip būtų ga-
lima kurti vientisą sceninį vaizdą ir žadinti 
aktorių vaizduotę. Juk kiekvienas vadovas 
savaip mato kuriamą spektaklį ir savo jau-
nuolių psichofizines galimybes. Tai primena 
molį, kurį reikia ilgai minkyti, kol tampa 
minkštas ir paslankus. Jeigu jaunuoliams 
sunku orientuotis erdvėje, sceninį veiksmą 
reikėtų suskirstyti atskiromis mizansceno-
mis, naudojant mini dekoracijas, tokias kaip 
kėdės, dėžės, kubai, širmos arba daiktai, ku-
rie padėtų geriau suvokti kuriamo veiksmo 
vietą, laiką ir prasmę. Visada labai svarbi 
muzika, garsiniai efektai, kurie sustiprina 
veiksmą ir kuria bendrą spektaklio nuotaiką. 

Štai Markučių teatro grupė savo spekta-
klio „Žmonės“ atmosferą kuria labai realis-
tiškai. Veiksmas vyksta stotyje, girdisi trau-
kinio garsai, stoties triukšmas. Stilizuotas 
mini traukinukas – tai dvi ant ratukų stu-
miamos durys. Kiti keleiviai netilpo už jų ir 
važiavimą imitavo ėjimu paskui traukinuką. 

Traukinio iliuzija dingo, tačiau jaunuoliams 
tai nekėlė jokių nepatogumų. Jie organiškai 
veikė scenoje, kurdami skirtingų žmonių gy-
venimus. Buvo labai įdomu stebėti jų tarpu-
savio bendravimą duotomis aplinkybėmis. 
Tačiau kas slėpėsi už visų šių įvykių? Žmo-
nės susitiko, bendravo ir išsiskyrė? Įdomus 
scenografinis sprendimas, charakteringi per-
sonažai, bet kur tas pagrindinis spektaklio 
ĮVYKIS, kur slypi veiksmo INTRIGA? Ką 
šiuo spektakliu norėjo pasakyti kūrėjas? 
Žmogus – be namų, be darbo, be draugų, be 
vilties?.. Kodėl jis visuomenės atstumtas? Ar 
jis prarado savo moralines-dorovines verty-
bes? Galbūt benamio gyvenimo tragizmas 
turėjo išryškinti esmines žmogaus gyvenimo 
vertybes ir įprasminti šio spektaklio siužetą? 
Taigi režisieriui visada reikia:
• Gerai apgalvoti spektaklio idėją, kuri būtų 

įdomi ir kūrėjui, ir vaidintojams.
• Surasti režisūrinį sprendimą.
• Kurti veiksmą, eksperimentuoti.
• Pasiūlyti intriguojantį siužetą
• Sudėlioti įvykius, išskiriant pagrindinį ir 

finalinį.
• Būtinai sukurti konfliktą.
• Pabandyti pradėti nuo nedidelės įžangos.
• Drąsiai išnaudoti sceninę erdvę.
• Atmosferą kurti garsais, muzika, švieso-

mis, dekoracijų kaita.
• Sukurti skirtingoms scenoms savitą atmosferą.
• Maksimaliai išnaudoti jaunuolių galimybes 

ir t. t.
Galbūt neįgaliesiems ne visada pasiseka 

persikūnyti į kuriamą personažą, bet ta pa-
slaptinga teatro atmosfera suteikia galimybę 
bent trumpam patirti ryškų nuotykį, kuris 
sukelia tiek daug džiaugsmo ir pasitikėjimo 
savo jėgomis. O žiūrovas visada tai patvirti-
na karštais plojimais, kurie paliudija, kad 
„tu gali“, „tau pasisekė“, „buvo puiku“ ir... 
„ačiū tau“.

Silvija Bilskytė
Režisierė
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Trupinėlis po 
trupinėlio...

Jau trečius metus stebėdamas neįgalių 
jaunuolių teatrinės ir muzikinės veiklos ple-
nerą Giruliuose prieinu prie išvados, kad visų 
kolektyvų veiklos pradžia bei pabaiga yra būtent 
vadovai. Kaip tik nuo jų įgimto ar įgyto kūry-
binio potencialo priklauso viso kolektyvo 
sėkmė. Juk yra tokių kolektyvų, kurių akto-
riai nė nekalba. Tad tik vadovų kantrybės ir 
sumanumo dėka gimsta gražūs emocingi 
vaidinimai. O kiti vadovai, net turėdami kal-
bančių ir dainuojančių žmonių, tesugeba pa-
statyti neišraiškingą bei emociškai skurdų 
spektakliuką. 

Ką jau bekalbėti apie muzikines grupes. 
Vaikai noriai imasi instrumentų, bet tas jų 
grojimas dėl tvirtos klausos ir ritmo pajauti-
mo stygiaus gali klausytoją sudominti tik iš 
pradžių. Jau po pirmojo kūrinio viskas kar-
tojasi ir pasidaro neįdomu, monotoniška. O 
tą monotoniją vadovui padedant reikėtų 
įveikti. Kaip? Ogi suteikiant pasirodymui te-
atrališkumo gerąja prasme, įvelkant jį į pras-
mingumo rūbą. Juk teatro elementai visuo-
met tik pagyvina kiekvienos muzikinės gru-
pės veiklą, lygiai kaip muzika tampa neats-
kiriama teatrinės veiklos dalimi.

Pratęsiant mintį, kad viskas priklauso 
nuo vadovų, manau, tikslinga būtų plene-
ruose skirti tam tikrą laiką socialinių dar-
buotojų praktiniams užsiėmimams – paskai-
toms apie teatrą: jo atsiradimo ištakas, isto-
riją, spektaklių pastatymą, scenos specifiką 
ir kultūrą.

Vienas įdomiausių užsiėmimų – etiudų 
su menamais daiktais atlikimas. Aplinkos 
stebėjimo, pastabumo skatinimas, mokymas 
pamėgdžioti gyvūnų judėjimą, jų skleidžia-
mus garsus – tai tuo pačiu ir fantazijos lavi-
nimas, gebėjimas ja naudotis savo darbe. 
Kaip tik minėti dalykai ir turėtų sudaryti va-
dovų kūrybinį bagažą.

Žinoma, didelę įtaką socialinių darbuo-
tojų kūrybingumui turi gyvenamoji aplinka. 
Juk gerokai skiriasi gyvenimas Vilniuje ir at-
kampioje provincijoje. Kai esama galimybių 
matyti profesionalius spektaklius (drauge su 
jaunuoliais ar ir be jų), galima perimti atski-
rų scenelių siužetines linijas, pasinaudoti 
pripažintų režisierių sprendimais, suteikiant 
jiems savitą prasmę. Surinkti maži trupinė-
liai tik pagyvins darbą su jaunuoliais, palen-
gvins kūrybinius ieškojimus statant spekta-
kliukus. Nors svarbiausia, be abejo, paties 
socialinio darbuotojo iniciatyva. 

Jeigu nebus vidinio poreikio tobulėti, tai 
nepadės net gyvenimas Paryžiuje.

Vytautas Taukinaitis
Jaunimo teatro aktorius
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„Vilčiai“ 20 metų! • 13

Bendrija „Šiaulių Viltis“ įsikūrė 
1990 metais. Didžiausi lūkesčiai tuo 
metu buvo padėti tėvams įveikti ne-
viltį, o neįgaliesiems – namų nelais-
vę. Šio judėjimo iniciatorė Valerija 
Jakienė kartu su neįgaliųjų mamo-
mis pradėjo žygius dėl „Vilties na-
mų“ įkūrimo. 1991 metais duris at-
vėrė pirmoji įstaiga sutrikusio inte-
lekto žmonėms. Vėliau bendradar-
biavome kurdami ankstyvosios rea-
bilitacijos tarnybas, lavinamąsias 
klases sunkią negalią turintiems vai-
kams J. Laužiko mokykloje. Pradėjo-
me rūpintis ne tik neįgaliaisiais, bet 
ir jų šeimomis. 
• 1998 metais buvo įkurtas Para-

mos šeimai centras, teikiantis 
lanksčias paslaugas šeimoms.  

• Vienas įsimintiniausių „Šiaulių 
Vilties“ darbų – klasių vaikams 
autistams įsteigimas 2003 metais.

• „Šiaulių Vilties“ pastangomis pa-
gerėjo medicininių paslaugų pri-
einamumas proto negalės asme-
nims – pradėta gydyti dantis 
Šiaulių respublikinėje ligoninėje.

• Po ilgų paieškų ir debatų su Šiau-
lių miesto savivaldybe šiemet pra-
dėtas spręsti savarankiško gyve-
nimo namų steigimo klausimas.

• Įkūrę bendriją rūpinomės, kad 
neįgalieji (nuo jauniausio iki vy-
riausio) turėtų ugdymo ir užim-
tumo įstaigas. Šiuo metu didesnį 
dėmesį skiriame lanksčioms pas-
laugoms, kurių neteikia biudžeti-
nės įstaigos. Todėl bendradar-
biaujame su kitomis institucijo-
mis, kurios rūpinasi sutrikusio 
intelekto žmonėmis (respubliki-
ne „Viltimi“, ankstyvosios reabi-
litacijos tarnybomis, pedagogi-
ne–psichologine tarnyba, Šiaulių 
universitetu ir kolegija, Šiaulių 
miesto savivaldybe).
Ko nepadarėme? Turėjome viltį 

įkurti centrą vaikams autistams, 
kuriame jie būtų ugdomi nuo ma-
žens ir suaugę galėtų gyventi. Šiuo 
metu šie sunkūs vaikai nepritampa 
užimtumo įstaigose, jais norima 
atsikratyti.

Palyginti su 1990 metais sutriku-
sio intelekto žmonių padėtis akivaiz-
džiai pasikeitė. Pagalba neįgaliajam 
ir jo šeimai pradedama teikti nuo pat 
pirmųjų gimimo dienų. Šiauliuose 
yra pakankamai ikimokyklinio ir 
mokyklinio ugdymo įstaigų, veikia 
dienos centras „Goda“, šeimoms tal-
kina Paramos šeimai centras.

„Nesu rami dėl dukros ateities“

Tačiau net praėjus 20 metų nuo 
„Vilties“ bendrijos įsikūrimo nesu 
rami dėl dukros ateities (kai jau ne-
begalėsiu ja pasirūpinti ir prižiūrėti). 
Esu nusivylusi, kad savarankiško 
gyvenimo namai pritaikyti tik len-
gvesnę proto negalią turintiems 
žmonėms. O tiems, kurie net negali 
pasakyti, kas jiems yra ir kas juos 
skriaudžia, geriausiu atveju tenka 
gyventi dideliuose valstybiniuose 
pensionatuose.

Marytė Pocienė
Ilgametė „Šiaulių Vilties“ pirmininkė, 

viena pirmųjų viltiečių

Svarbiausia vertybė – žmoniškumas

Bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“ 
veiklą pradėjo 1997 metų rudenį. 
Įkūrę ją tikėjomės, kad mūsų vaikų 
ateitis bus kitokia, kad jie turės gali-
mybę visais amžiaus tarpsniais lan-
kyti ugdymo įstaigas, kad keisis vi-
suomenės požiūris į juos. Atmintyje 
išliko steigiamasis susirinkimas, ku-
riame emocijos liejosi per kraštus 
aiškinantis siekius ir poreikius. 

Iš pradžių pagrindinis siekis bu-
vo vienas – mokyklinio amžiaus neį-
galių vaikų ugdymas. Jį įgyvendinti 
pavyko labai greitai, nes tuo metu 

jau buvo priimtas Lietuvos Respu-
blikos Specialiojo ugdymo įstatymas 
(1998 m.). 1999 m. mūsų bendrijos ir 
Šiaulių rajono savivaldybės vadovų 
dėka buvo įkurtos 3 lavinamosios 
klasės. Tada atsirado kitas siekis – 
dienos centras vyresniems nei 21 me-
tų neįgaliems jaunuoliams. Nuo 
2000 metų vietos valdžiai įrodinėjo-
me, kad šio centro verkiant reikia 
norint užtikrinti ugdymo ir užimtu-
mo tęstinumą. Tai įsiminė labiausiai, 
nes reikėjo (o ir dabar tebereikia) 
daug kantrybės, pastangų ir darbo. 

Bet dar labiau maga papasakoti 
apie tai, ką dirbdama neįgaliųjų la-
bui patyriau kaip žmogus. Šiuo ke-
liu žengiau su dukra Neringa, kuri 
turi sunkią negalią. Ugdymo įstaiga 
jai tapo prieinama tik nuo šešioli-
kos, o sulaukus dvidešimt vienerių 
vietos visuomenėje vėl nebeliko. Že-
mai lenkiu galvą prieš dukrą. Dėko-
ju jai už kantrybę, už tai, kad padėjo 
man tobulėti kaip asmenybei. Jeigu 
ne ji, nebūčiau pakėlusi tokios naš-
tos. Nors eilinį kartą eidama į savi-
valdybę nuolankiai prašyti neįga-



Veiklos pradžioje tikėjausi, kad 
pavys padaryti labai daug, ir negal-
vojau, jog bus taip sudėtinga. Todėl, 
kad mūsų Klovainių sutrikusio inte-
lekto jaunuolių centras buvo įkurtas 
vienas paskutiniųjų. Kai kiti rajonai 
jau turėjo po keletą panašių centrų, 
mes težengėme pirmuosius žings-
nius. Prieš man pradedant dirbti, 
pasikeitė net penkios bendrijos pir-
mininkės. Jos manė, kad pakilnos 
dokumentus, o darbai pasidarys sa-
vaime. Deja, viskas pasirodė ne taip 
paprasta... 

Vis prisimenu tuometinės Pa-
kruojo savivaldybės Socialinės rū-
pybos skyriaus vedėjos E. Pocevičie-
nės žodžius: „Jei atėjai dirbti, padė-
siu, o jei negalvoji dirbti, tai net ne-
pradėk“. Tik po kurio laiko (gana il-
go) supratu, ką ji norėjo pasakyti. 
Esu labai dėkinga „Vilties“ bendrijos 
vadovei D. Migaliovai, nes nors pra-
džia buvo labai sunki, visada galė-
davau jai paskambinti ir paklausti 
to, kas rūpėjo. Jei ji nežinodavo atsa-
kymo, nukreipdavo ten, kur suteik-

davo visą informaciją. Teišlieka ir 
visas „Vilties“ bendrijos darbuotojų 
kolektyvas toks pat tolerantiškas.

Net sunku patikėti, kad kitais 
metais Klovainių sutrikusio intelek-
to jaunuolių centras švęs dešimtme-
tį. Kai matau atvažiuojančius į cen-
trą lankytojus švytinčiais veidais, 
man atrodo, kad didesnio įvertini-
mo nė nereikia. Kai kuriems šis cen-
tras tarsi antrieji namai, yra tokių, 
kurie net nenori važiuoti namo. Kai 
iškyla problemų, mamos skambina 
vakarais ir tariasi, gerai ar ne tas jų 
vaikas sumąstė. Tiesiog su kai ku-
riomis šeimomis, auginančiomis pa-
našius vaikus, labai susidraugavo-
me. Tai, mano supratimu, irgi nema-
žas pasiekimas. 

Šiuo metu aplinkiniai jau įprato 
matyti kitokius žmones, ir tai džiu-
gina. Anksčiau jei kur nuvažiuoda-
vai, visi net atsisukę spoksodavo, 
komentuodavo. Dabar, atrodo, nė 
dėmesio nekreipia. O gal mes patys 
apsipratome. Pakruojis nėra didelis 
miestas, tačiau jau turi paslaugų tin-

Ėmeisi darbo, tai ir dirbk!

klą neįgaliesiems. Įkūrėme raidos 
centrą, keletą neįgaliųjų grupių dar-
želyje, lavinamąja klasę mokykloje. 
Paskutiniu metu atvėrė duris sava-
rankiško gyvenimo namai Linkuvo-
je. Norėjau daug parašyti, bet sun-
kiai sekasi savo darbus vardyti, dar 
labiau – vertinti. Tegul tai daro kiti. 
O aš džiaugiuosi, kad esu didžiulio 
viltiečių kolektyvo narys. 

Nijolė Žiūkienė
„Pakruojo Vilties“ 

ilgametė pirmininkė

liems jaunuoliams vietos po saule 
atstovavau visiems bendrijos na-
riams, pirmiausia, prisipažįstu, gal-
vojau apie savo vaiką. Tai suteikda-
vo jėgų nepalūžti, kai buvau išpra-
šoma lauk, žeminama. Dukra mane 
ramindavo: ,,Mama, kas yra, ar gy-
venimas sunkus? Pamatysi, viskas 
bus gerai“. Tai ir buvo ,,varikliu-
kas“, neleidęs man sustoti. 

Per vadovavimo bendrijai ,,Šiau-
lių rajono Viltis“ metus įgijau daug 
vertybių. Pati svarbiausia – žmoniš-
kumas. Ne aklas įstatymo raidės se-
kimas, bet supratimas ir besąlygiška 
meilė pažeidžiamiems žmonėms. 
Gal todėl atsirado ir pasiekimų. Prie 
dienos centro kūrimo Kuršėnuose 
daug prisidėjo ,,Vilties“ bendrijos 

sekretoriato darbuotojai su Danute 
Migaliova priešakyje. Jų dėka šian-
dien dalyvaujame Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų programoje 
ir įgyvendiname projektą ,,Dienos 
centro sutrikusio intelekto asme-
nims modernizavimas“. Tikimės, 
kad naujasis centras atvers duris 
2010 metų rudenį. Taigi mūsų neį-
galių jaunuolių ir jų tėvų svajonė 
išsipildys lygiai po dešimties metų. 
Smagu, tik ar ne per ilgai teko lauk-
ti. Jau tarp mūsų nebėra dviejų jau-
nuolių, kurie labai svajojo lankyti šį 
centrą. Gal gali pasirodyti, kad rei-
kėjo aktyviau dirbti... Bet kur tie 
svertai, kurie priverstų savivaldy-
bių valdininkus vykdyti įstatymus? 
Savo darbą bendrijoje baigiau šių 

metų balandžio 25 dieną. Toks buvo 
mano pačios sprendimas. Vadova-
vau bendrijai ,,Šiaulių rajono Viltis“ 
11 metų. Dabar jai atstovauja jaunas 
žmogus – Toma Aleknaitė, iš kurios 
tikimės naujų minčių ir iniciatyvų. 
Geros jai kloties��

Virginija Norvaišienė
Ilgametė bendrijos „Šiaulių rajono 

Viltis“ pirmininkė
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1989 metų pabaigoje Telšiuose 
susibūrė tėvai, auginantys neįgalius 
vaikus (iniciatorius A. Gedgaudas), 
ir atsirado šiandienės bendrijos „Tel-
šių Viltis“ užuomazga. Steigiamasis 
susirinkimas įvyko 1990 metų vasa-
rio 28 dieną. Nuo pat pradžių tapau 
šios bendrijos tarybos nare, po me-
tų – pirmininke. Vadovavau „Telšių 
Vilčiai“ iki 2008jų, o dabar esu pir-
mininko pavaduotoja. Be to, nuo pat 
1993 metų esu renkama ir į respubli-
kinės „Vilties“ bendrijos tarybą. 

Mūsų veikla pirmaisiais gyvavi-
mo metais priminė juodo katino 
gaudymą tamsiame kambaryje. Val-
dininkai buvo šokiruoti tėvų drąsos. 
Vieni stipriai priešinosi, kiti rado 
bendrą kalbą su viltiečiais, todėl 
daugiau padarė savo rajonuose. Pa-
tirties labai stigo, bet tai kompensa-
vo patys įvairiausi „Vilties“ bendrijos 
rengiami mokymai tėvams ir specia-
listams Lietuvoje bei užsienyje.

„Vilties“ bendrija visus 20 metų 
darė viską, kad tik gerėtų žmonių su 
negale gyvenimo kokybė, kad tik 
būtų lengviau šeimoms nešti sunkią 
naštą, kad būtų priimami ir vykdo-
mi (�) neįgaliesiems kuo palankesni 
įstatymai. Pasiekta puikių rezultatų, 
daug investuota į ateitį, bet „Viltis“ 
dabar stumiama į šoną, nes vėl val-
dininkams (kaip senais laikais) da-
rosi nepatogi, nes nesustoja, nenuty-
la, reikalauja to, kas neįgaliesiems 
priklauso. Aišku, kad viskam turi 
įtakos krizė, bet mūsų organizacijai 
reikėtų ir toliau talkinti valdžiai bei 
vieningai siekti tikrosios neįgaliųjų 
integracijos ir užtikrintos ateities. 

Šiandien neturime jokių garanti-
jų dėl vyresnio amžiaus proto nega-

lios asmenų likimo. Štai ir vėl nauja 
užduotis „Vilčiai“� Ir vėl mes – „le-
dlaužiai“, privalantys stengtis, kad 
ne tik jaunesni neįgalieji būtų ugdo-
mi. Juk vaikai greitai auga. O kas 
toliau? Juk tėvai negyvens su saule... 
Tad ir vėl, kaip prieš 20 metų, lieka-
me patys vieni su savo problema, 
nes pensionatai – ne išeitis. Kas ir ką 
padarys, jei ne „Viltis“? Tik kyla 
klausimas, kodėl valdžia nebenori, 
kad „Viltis“ ir toliau padėtų? Kas at-
sakys už lėšų integracijai mažinimą? 
Ką daryti, kad ir toliau būtų finan-
suojama vasaros psichosocialinės 
reabilitacijos programa stovykloje 
„Pasaka“? Juk ji GYVYBIŠKAI REI-
KALINGA VAIKAMS – MŪSŲ AM-
ŽINIEMS VAIKAMS. O ir tėvams 
tai suteikia bent mažutį atokvėpį� 
Kada tikroji integracija bus prieina-
ma visiems neįgaliesiems? Kokia 
kalba (ar raštais) ir kur kreiptis? Iš 

Ir vėl mes – „ledlaužiai“...

Nematuokime gyvenimo pragyventais metais,
O mažučiais džiaugsmais, patirtais kiekvieną dieną,
Nes mes gimėme tam, kad džiaugtumėmės, 
Kad būtume saugūs ir saugotume kitus. 
Mes gimėme tam, kad būtume mylimi ir mylėtume.
Mylėkime žmones tokius, kokie yra. Juk nėra kitokių.

Philas Bosmansas

kur paimti naują D. Pūrą (Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių komiteto narys, 
Vilniaus universiteto docentas, „Vil-
ties“ bendrijos garbės narys), kad 
vėl sutelktų mus visus naujai akty-
vumo bangai – dabar vardan suau-
gusių neįgaliųjų gerovės?

Kiekvienas jubiliejus skatina įver-
tinti nuveiktus darbus ir prisiimti 
naujus įpareigojimus. Atsigręžę ma-
tome dalį tų pačių viltiečių veidų. 
Viltiečių, kurie jau 20 metų gyvena 
dėl kitų� Ryžto dar yra, bet viskas tu-
ri pradžią ir pabaigą. Suremkime pe-
čius ir stenkimės atlaikyti, juk tokių 
kaip mes tikrai nebebus. Džiaukimės 
nuveiktais darbais ir nepraraskime 
(nesugriaukime patys) „Vilties“� 

Stasė Giedrienė 
Viena iš „Vilties“ bendrijos veiklos 

pradininkių, ilgametė „Telšių Vilties“ 
pirmininkė, Telšių rajono vaikų su 

negale centro direktorė

Tik pirmyn!
Sveikinu visus viltiečius su gražia ir prasminga sukaktimi. Jūsų nu-

veikti darbai neleidžia pasiduoti ir skatina eiti pirmyn. O sunkmečių 
per dvidešimt metų, tikriausiai, būta ne vieno. Kai nežinai, ką daryti, ir 
tavęs niekas negirdi, nesupranta, atsakymą randi savo vaiko akyse ir jo 
tikėjime tavimi.

Rima Dėdynienė
Bendrijos „Kauno Viltis“ pirmininkė
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Šį spalį švenčiame „Vilties“ ben-
drijos dvidešimtmetį. Gražus ir įpa-
reigojantis jubiliejus... O man nusi-
šypsojo laimė būti prie bendrijos 
„Skuodo Viltis“, įkurtos 1993 metais, 
ištakų: pirmųjų darbų, naujų tarny-
bų steigimo, požiūrio į proto negalią 
keitimo, įstatyminės bazės kūrimo ir 
t. t. Taigi atidaviau šiai veiklai 16 
metų. Per tuos metus ir gimė žodžiai 
apie „Vilties“ medį, kuriais dažnai 
kreipiuosi į pačius įvairiausius žmo-
nes, vienaip ar kitaip susijusius su 
neįgaliaisiais.

Tiesą pasakius, pradžių pradžios 
nė nesinori prisiminti. Pernelyg 
skaudu. Tuo metu Skuode nebuvo 
jokios tarnybos ar nevyriausybinės 
organizacijos, gynusios neįgalių vai-
kų bei suaugusiųjų teises. Neįgalūs 
vaikai nebuvo ugdomi, suaugusieji 
neturėjo užimtumo įstaigos. Ir jie, ir 
jų šeimos patyrė visišką atskirtį. To-
dėl veiklos pradžioje vaikų darželyje 
įkūrėme 2 neįgaliųjų grupes. 1996 
metais duris atvėrė Skuodo neįga-
liųjų dienos veiklos centras. Lėšų pa-
talpoms remontuoti gavome iš „Vil-
ties“ bendrijos, įrangos – iš Olandijos 
Carito. Neįgalūs asmenys šio centro 

laukė trejus metus. Praėjus ketve-
riems mus iš suremontuotų patalpų 
iškeldino. 2000 metais gavome ki-
tas – apleistas ir nepritaikytas neįga-
liųjų poreikiams. Taigi teko antrą 
kartą kurti centrą, kurį lankė 20 neį-
galių asmenų nuo 14 iki 29 metų. 
Rengėme ir teikėme projektus Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijai. 
2004 ir 2003 metais mūsų projektai 
laimėjo konkursus, ir senas patalpas 
pritaikėme neįgaliųjų poreikiams.

2007 metais bendrijos „Skuodo 
Viltis“ iniciatyva buvo įkurta savai-
tinė grupė neįgaliems asmenims nuo 
14 iki 29 metų, turintiems sunkią ne-
galią, kurią lanko 10 jaunuolių. „Vil-
ties“ bendrija skyrė lėšų miegamųjų 
baldams. 19932009 metais vykdėme 
sociokultūrinę veiklą Skuodo ben-
druomenės neįgaliesiems ir jų šei-
mos nariams. Kiekvienais metais 
rengiame pažintines, poilsines ir 
sportines išvykas. Turime meninės 
veiklos būrelį „Šaltinėlis“, kuriame 
55 jauni žmonės gali rinktis teatrą, 
dailę, šokius. Daugybė lankytojų su-
plaukia į bendrijos „Skuodo Viltis“ 
narių meninės veiklos (floristikos, 
pynimo iš vytelių, keramikos, siuvi-
mo ir mezgimo) darbelių parodas.

2005 metais pas mus lankėsi tuo-
metinis Lietuvos Prezidentas Valdas 
Adamkus. Išsakėme jam savo pro-
blemas, drauge svarstėme rengiamo 
Socialinių paslaugų įstatymo nuos-
tatas. Prezidentas pasirašė mūsų 
svečių knygoje. Štai autentiški jo pa-
dėkos žodžiai:

Gaila, kad šiandienos Vyriausybė 
nesupranta šių žodžių prasmės. Pa-
sirodo, jos nuomone, kaip tik vargšai 
turi išvesti Lietuvos ekonomiką iš 
krizės (sumažinus pensijas, nuėmus 
slaugos išmokas sunkią negalią tu-
rintiems neįgaliems asmenims, atė-
mus išmokas motinoms, apkarpius 
ir taip menkus socialinių darbuotojų 
atlyginimus). Baisiausia, kad nebe-
gauna slaugos išmokos sunkią nega-
lią turintys asmenys. Šiais metais, 
sugriežtinus tvarką, bent kiek vaikš-
tantis sunkaus protinio atsilikimo 
asmuo prarado šią išmoką. Matyt, 
Vyriausybė tokiu būdu bando išsi-
kapstyti iš krizės.

Didžiausias praradimas būtų „Vil-
ties“ bendrijos veiklos pristabdymas. 
Manau, turime rinkti parašus ir raštu 
kreiptis į Vyriausybę. O prireikus net 
piketuoti prie Seimo. Užsidariusį ir 
nieko nedarantį žmogų gali pastebėti 
nebent egzotikos mėgėjai, ieškantys 
neatrastų žemių ir žmonių. Todėl bū-
kime matomi ir girdimi tiems, kurie 
privalo mus išgirsti bei išklausyti. Ne-
galią turintys žmonės primena mūsų 
pačių ribotumą ir silpnumą, kaip ir 
tai, kad tarpusavio santykiai – žmonių 
gyvenimo pagrindas. Kaip sakė kana-
diečių ekonomistas F. Peru, visą gyve-
nimo kainą sudaro neįkainojami daly-
kai. Tad jau šiandien galima ir reikia 
savo jėgomis, nelaukiant nei palan-
kaus visuomenės nusiteikimo, nei in-
vesticijų, sėkmingai dirbti ir bendrauti 
su negalia turinčiais žmonėmis.

Stiprybės visiems��

Teklė Staniuvienė
Bendrijos „Skuodo Viltis“ pirmininkė, 

viena pirmųjų viltiečių,  
Skuodo neįgaliųjų dienos 

veiklos centro direktorė

Būkime matomi ir girdimi!
Auginkime „Vilties“ medį,
Kraukime pumpurus,
Skleiskime žiedus,
Nokinkime vaisius,
Tegul ošia „Vilties“ medis
Apie meilę kitokiam,
Apie tarnystę silpnesniam.
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Džiaugiuosi, kad prieš 20 metų 
esu šiek tiek prisidėjęs prie „Vilties“ 
bendrijos įkūrimo. Kiekvienos nevy-
riausybinės organizacijos atsiradi-
mas – civilizuotumo, demokratijos 
ženklas. O neįgaliųjų (ir jų artimųjų) 
siekis tapti matomais piliečiais, kar-
tu su visais kurti savo šalies ateitį – 
dar neįvertintas reiškinys Lietuvos 
pažangos kelyje.

„Vilties“ bendrijos vadovai (ku-
rie kartu buvo ir neįgaliųjų tėvai) 
pasirinko gerą kryptį – ginti savo 
narių (savo vaikų) teises, suteikti 
jiems bent kiek normalesnį gyveni-
mą bent kiek normalesnėje visuo-
menėje. Daugelis organizacijos va-
dovų buvo tikri humanistai ir su-
prato, kad visuomenė, neturėdama 
Doros, Gerumo, Atjautos, Huma-
nizmo pamokų, negali tarnauti civi-
lizacijai. O bendrumo jausmas su 
visais bendruomenės nariais teikia 
daug tokių pamokų...

Noriu bent kiek pasamprotauti 
apie 10 procentų neįgaliųjų, gyve-
nančių visame pasaulyje. Tiek pat 
procentų neįgaliųjų gyvena ir Lietu-
voje. Tiek pat ir Austrijoje. Tiek pat 
ir daugelyje kitų valstybių... Besido-
mėdamas šiokia tokia (beje, niekur 
nefiksuojama) neįgaliųjų gyvenimo 
istorija, pamažu susigaudžiau, kad 
tas 10 procentų beveik visose valsty-
bėse ir visais laikais nekinta (išsky-
rus, žinoma, karus ir kitokias dideles 
nelaimes). Ir civilizuotuose, turtin-
guose kraštuose, ir silpnos ekonomi-
kos šalyse Dievas ar Gamta stabiliai 
„palaiko“ neįgaliųjų skaičių. Kodėl 
šis skaičius stabilus? Ką tuo stabilu-
mu norima pasakyti likusiems 90 
procentų sveikųjų žmonių? Gal be 
tų 10 procentų būtų kitokia civiliza-
cijos eiga? Gal tie asmenys su įvai-
riais defektais kur kas labiau reika-
lingi negu žmonės lig šiol suvokė? 
Kodėl Biblijoje Jėzus Kristus tiek 
daug sutinka luošųjų ir juos pagydo, 
tuo įrodydamas savo išskirtinumą?

Taip ir kyla gal kiek naivoki klau-
simai: O jeigu Jėzus nebūtų sutikęs 
luošųjų? O jeigu žmonija turėtų vien 
tik atlantus? Kaip mes ugdytume 
Dorą ir Gailestingumą? Kaip pati-

Yra ir kitas kelias

krintume savo žmogiškuosius priva-
lumus? Ar daug skirtumės nuo tų 
laukinių lietuvių, kuokomis uždau-
žiusių misionierių vyskupą šv. Bru-
noną ir kitus vienuolius? Klausi-
mai – retoriniai. Bet apie juos susi-
mąstyti verta.

Per 20 metų „Vilties“ bendrija pa-
darė tikrai daug. Tai užfiksuota įvai-
riose ataskaitose, visuomenės sąmo-
nėje, pastatytuose dienos užimtumo 
centruose ir t. t. Bet aš matau ir dide-
lių paklydimų. Šioje vietoje pradedu 
kalbėti apie visas nevyriausybines 
neįgaliųjų organizacijas. Jos tiesiog 
įstatymiškai buvo „suvyriausybin-
tos“ ir paverstos asociacijomis. Dar 
didesnius apynasrius joms uždėjo 
Neįgaliųjų reikalų departamentas, 
pats išsiplėtęs į didelę biurokratinę 
kontorą ir organizacijas paversda-
mas įstaigomis, kurių didžiausias 
rūpestis – sėdėti prie programų ra-
šymo, koregavimų, ataskaitų rengi-
mo, tikrintojų priėmimų... Popierių 
kalnai, o už jų veik nematyti žmo-
gaus. Organizacijos ėmė konkuruo-
ti tarp savęs, kad tik geriau pasiro-
dytų prieš Departamentą, dingo 
bendrumo jausmas, vadovų grupės 
susipriešino, daugėjo rutinos, atsi-
rado elito, korupcijos elementų, va-
dovai, „pasitvarkę įstatus“, tapo 
nepakeičiami.

Daug kas mano, kad organizaci-
jos strategija prasideda nuo viršaus, 
tačiau daugelis tyrimų stiprios eko-
nomikos šalyse (beje, mano patirtis 
irgi) rodo, kad strategija gimsta iš 
mažų iniciatyvų, kurių organizacijo-
se imasi patys įvairiausi žmonės ir 
nebūtinai aukščiausi vadovai. O mes 
savo narius atstūmėme nuo valdy-
mo, perspektyvos kūrimo, nes neti-
kime, kad jiems tai rūpi. O juk rūpi, 
ir dar kaip rūpi�

Manau, kad tokios organizacijos, 
kokios jos yra dabar, jau išsėmė vi-
sas veiksmingas iniciatyvas. Sun-
kmetis tiesiog diktuoja: reikalingos 
naujos idėjos, nauji žmonės, grįži-
mas į savo bendruomenes, kartu su 
jomis savo aplinkoje aptinkant kie-
kvieną paliktą nuošalyje žmogų, pir-
miausia jį parodant savo kieme ir 

taip einant iki kito žmogaus. Juk ap-
maudu, kai milijonus gaunanti dide-
lė organizacija didesnę dalį pinigų 
išleidžia savo „kontorai“ išlaikyti. 
Neabejoju, kad kitokios turi būti 
programos ir kitaip jos turėtų tar-
nauti neįgaliesiems.

Jonas Mačiukevičius

P.S.
Jonas Mačiukevičius su bendramin-

čiais inicijavo pirmąjį Invalidų sociali-
nės integracijos įstatymą, padėjo įkurti 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendriją „Viltis“, Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungą, 1992–1996 me-
tais buvo Lietuvos invalidų reikalų tary-
bos prie LR Vyriausybės pirmininkas. 
Daug pastangų poetas skyrė steigiant 
neįgaliųjų medicininės reabilitacijos 
centrus Vilniuje, Kaune, Palangoje.

Poetas Jonas Mačiukevičius, šių metų 
rugpjūčio 17 dieną šventęs 70 metų jubi-
liejų, buvo apdovanotas garbingiausiu 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
apdovanojimu – „Gerumo žvaigžde“.
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Visų pirma noriu pasveikinti vi-
sus „Vilties“ bendrijos narius su gra-
žia švente. Tai jau suaugusi, brandi 
organizacija. Nuo pat pirmųjų aki-
mirkų man paliko neišdildomą įspū-
dį šios organizacijos žmonių aktyvu-
mas. Tuo metu dirbau Vilniaus savi-
valdybės Socialinės globos ir rūpy-
bos centre, susidūriau su konkrečio-
mis idėjomis bei projektais, tad jau 
tada supratau, kad Lietuvoje atsira-
do stipri, jei ne pati stipriausia, vi-
suomeninė organizacija. 

Pirmas bendras mūsų projektas – 
„Vilties namai“. Taip buvo pavadin-
ti laikino gyvenimo namai, kuriuo-
se neįgalūs vaikai galėjo būti, kol jų 
tėvai dirbo ar dalyvavo visuome-
nės gyvenime. Tai išties buvo nau-
jas Lietuvai projektas, kurį bendro-
mis jėgomis, ypač aktyviai darbuo-
jantis „Vilties“ bendrijai, mums pa-
vyko įgyvendinti. „Vilties namai“ – 
viena pirmųjų įstaigų Lietuvoje, 
kurios įkūrimą iniciavo nevyriau-
sybinė organizacija.

Reikia pabrėžti, kad būtent akty-
vūs „Vilties“ bendrijos nariai (ir Da-
nutė Migaliova, ir Birutė Šapalienė, 
ir daug kitų šaunių žmonių) buvo 
pirmieji mūsų, valstybės tarnautojų, 

mokytojai. Ši nevyriausybinė orga-
nizacija parodė, kaip reikia veikti, 
pralaužti, regis, neįveikiamus nesu-
pratimo ledus ir įgyvendinti vieną 
ar kitą projektą. „Vilties“ bendrijos 
nariai pateikė naujų idėjų ir metodi-
kų, padedančių produktyviai dirbti. 
Tai buvo milžiniškas indėlis į Vil-
niaus ir turbūt visos Lietuvos socia-
linę politiką.

Įsimintiniausias darbas su „Vil-
ties“ bendrija – nuoseklios darbo su 
vaikais, turinčiais proto negalią, 
sistemos sukūrimas. Kartu rengė-
me vadinamąjį „Vilniaus modelį“, 
leidusį užtikrinti skirtingų žinybų 
ir institucijų (socialinių, sveikatos 
apsaugos, švietimo bei kitų dar-
buotojų) bendradarbiavimą sie-
kiant bendromis jėgomis padėti 
vaikams ir tėvams. Vilniuje atsira-
do nuosekli institucijų sistema, api-
manti konsultavimą, dienos, laiki-
no apgyvendinimo, globos, darbi-
nės reabilitacijos centrų ir integruo-
to ugdymo įstaigas, padedančias 
neįgaliems vaikams bei jų tėvams. 
Todėl manau, kad „Vilniaus mode-
lis“ – puikus pavyzdys, liudijantis, 
kiek daug gali padaryti nevyriau-
sybinė organizacija.

Antras labai įsimintinas projek-
tas, vykdytas kartu su „Vilties“ ben-
drija, – pirmasis Vilniuje ir Lietuvoje 
socialinio darbo vadovas, kuriame 
buvo pateikta informacija apie visas 
sostinės socialines, švietimo, sveika-
tos ir kitas įstaigas, teikiančias socia-
lines bei gretutines paslaugas. Šis 
leidinys buvo skirtas ne tik asme-
nims su proto negalia, bet ir visiems 
socialiai remtiniems žmonėms bei 
suinteresuotoms įstaigoms.

Be abejo, yra dar daug kitų įsi-
mintinų darbų: tai ir „Spalvų orkes-
tro“ sėkmingas pasirodymas neįga-
liųjų „Eurovizijoje”, kur buvo laimė-
ta garbinga 4oji vieta, ir daugybė 
kitų prasmingų projektų.   

Mane nuo pat pradžių žavėjo 
„Vilties“ bendrijos narių gebėjimas 
nuoširdžiai dirbti. Todėl 2001 metais 
tapau šios organizacijos nariu. Norė-

josi Jus palaikyti ir Jums padėti. Vi-
sose institucijose, kuriose dirbau, 
ar tai būtų Vilniaus savivaldybės 
administracija, Vilniaus savivaldy-
bės Taryba, Vilniaus apskritis, ar 
Lietuvos Respublikos Seimas, sten-
giausi perteikti „Vilties” bendrijos 
inovacijas savo kolegoms, kad jos 
būtų suprastos, palaikytos ir kiek 
įmanoma įgyvendintos. 

Be išvardytų bendrų projektų vi-
sada mielai dalyvaudavau ir skaity-
davau pranešimus „Vilties“ bendri-
jos seminaruose bei konferencijose, 
bendradarbiavau su kitų valstybių 
kolegomis.

Abejoju, kad kurį nors darbą bū-
tų galima įvardyti kaip vienareikš-
mišką „Vilties“ bendrijos nesėkmę. 
Išties manau, kad vilties prarasti ne-
įmanoma, nes ji privalo išliki visa-
da. Tačiau dar daug darbų prieš 
akis. Visų pirma kyla klausimas, 
kaip iki galo įgyvendinti „Vilniaus 
modelį“, kad tarpžinybinės koman-
dos, dirbančios su neįgaliu vaiku, 
specialistai kartu spręstų kiekvieną 
atvejį. Norisi įteisinti „Vilniaus mo-
delį“ kaip socialinio darbo taisyklę 
Lietuvoje. 

Taip pat manau, kad atėjo laikas 
atnaujinti ir toliau kurti Vilniaus bei 
Lietuvos socialinių paslaugų siste-
mą, kuri užtikrintų darbą su žmogu-
mi, turinčiu negalią, jo reabilitaciją ir 
integraciją į visuomenę nuo pradžios 
iki pabaigos. Reikia, kad būtų sukur-
ta įstaigų sistema, kuri rūpintųsi ne-
įgaliu žmogumi nuo pirmųjų gyve-
nimo dienų, taip pat teiktų psicholo-
ginę, socialinę, konsultacinę bei įvai-
rią kitą reikiamą pagalbą jo tėvams 
per visą jo gyvenimą. Nors kai kur ši 
sistema jau veikia, dar daug reikia 
padaryti, kad ji dirbtų visu pajėgu-
mu. Manau, kad toks yra ir esminis 
„Vilties“ bendrijos tikslas.

Mano supratimu, Lietuva yra pa-
siekusi tam tikrus standartus šioje 
srityje ir tam tikrais atvejais gali pa-
sidalyti savo įdirbiu su kaimynais, 
ypač su valstybėmis, esančiomis to-
liau į Rytus. Vis dėlto paskutiniu 

Nepraraskime ankstesnio 
įdirbio! 
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nių poreikiais bei bendra iniciatyva. 
Stebuklas, kad visuomenės pažei-
džiamieji, o neretai ir atstumtieji, at-
pažįsta savo padėtį ir poreikius, bu-
riasi ir inicijuoja pokyčius.

„Vilties“ bendrija man niekada 
nebuvo tik neįgaliųjų ir jų tėvų rate-
lis. Ji tapo stipriu politiniu instru-
mentu, iš esmės pakeitusiu specia-
liojo ugdymo ir globos institucijų 
žemėlapį Lietuvoje. Bendrija gimė 
ne išorės projektų iniciatyva, ne dėl 
finansų paieškos. Ji prasidėjo iš es-
minio susirūpinimo žmogaus teisių 
padėtimi Lietuvoje.

Ir šiandien žmogaus teisės tebėra 
vienas esminių „Vilties“ bendrijos 
interesų. Tai liudija apie bendrijos 
pilietinį susivokimą ir brandą. Ši pa-

Patirtis, įgyta ne iš vadovėlių

metu, kalbant apie sutrikusio inte-
lekto žmonių padėtį, jaučiamas tam 
tikras smukimas ir kai kurių visuo-
menės narių nesupratimas. Apmau-
du, kad Lietuvoje yra politikų ir kitų 
atsakingų žmonių, kuriems vis dar 
tenka aiškinti paprasčiausias tiesas, 
jog visi žmonės turi vienodas teises, 
kad esama atitinkamų įstatymų, ku-
rių privalu laikytis. Manau, kad šiuo 
atveju yra labai svarbus teisingas 
nuomonės formavimas. 

Bendro darbo pradžioje, o ir jam 
įsibėgėjus, vyravo labai optimistinės 
nuotaikos. Atrodė, kad taip bus ir 
ateityje. Nors nebuvo lengva, vis 
dėlto pavykdavo pasiekti konkrečių 
rezultatų dirbant su „Vilties“ bendri-

ja. Ši organizacija išleido daug svar-
bios mokomosios, pagalbinės litera-
tūros tėveliams. Galbūt tuo metu 
perdaug patikėjome, kad visada vis-
kas taip gerai seksis. Deja, šiuo me-
tu, kai šalyje kyla ekonominių sun-
kumų, labai aiškiai pamatėme, kad 
daugelio politikų ir visuomenės na-
rių požiūris į sutrikusio intelekto 
žmones vis dėlto dar liko nepasikei-
tęs. Todėl kenčia įvairūs projektai, 
prarandamas ankstesnis įdirbis. Gal-
būt nereikėjo taip stipriai užsikrėsti 
optimizmu ir pagalvoti apie tai, kad 
gali būti ir sunkesnių laikų.

Dar kartą noriu pasveikinti „Vil-
ties“ bendriją su gražiu jubiliejumi ir 
palinkėti stiprybės, kurios dabar jai 

ypatingai reikia. Darbas, kurį atlieka 
„Vilties“ bendrija ir jos nariai, yra be 
galo reikalingas ne tik vaikams, tu-
rintiems negalią, ir jų tėveliams, bet 
ir visai Lietuvos visuomenei, kad 
mūsų šalis taptų tikrai europietiška 
valstybe, kurioje vyrauja supratimas 
ir teisingas požiūris į žmones su ki-
tokiomis galimybėmis. O aš savo 
ruožtu stengsiuos visada būti „Vil-
ties“ bendrijos ambasadoriumi, vie-
nijančiu šią organizaciją ir valstybės 
institucijas.

Artūras Melianas
Seimo narys,

ištikimas „Vilties“ bendražygis

„Vilties“ bendrija man visuomet 
buvo pavyzdys, kaip gali gimti ir 
augti institucija, besiremianti žmo-

tirtis įgyta ne iš vadovėlių, o iš rea-
laus asmeniško, neretai skaudaus, 
patyrimo. Jūs esate vieni iš tų, ku-
riems žmogaus teisės yra ne abstrak-
tybė, o prioritetinis Lietuvos rūpes-
tis, poreikis ir siekis.

Linkiu „Vilties“ bendrijai, kad 
žmogaus teisės, neįgaliųjų ir jų šei-
mų orumas bei buvimas visuomenė-
je toliau vestų Jūsų organizaciją ir 
žmones, kad teisių ir orumo idėjos 
Jus vienytų kasdieniniame gyveni-
me žingsnis po žingsnio kuriant 
naujas – orias ir veiksmingas – ug-
dymo bei globos praktikas. 

Jonas Ruškus
Vytauto Didžiojo universiteto 

studijų prorektorius, 
vienas pirmųjų „Vilties“ bendražygių 



Gražios dvidešimtmečio sukak-
ties proga nuoširdžiai sveikinu visus 
„Vilties“ bendrijos narius, rėmėjus ir 
bičiulius, prie kurių norėčiau pri-
skirti ir save. Atrodo, dar visai nese-
niai minėjome organizacijos dešim-
tmetį, džiaugdamiesi, kad „Viltis“ 
jau sulaukė paauglystės. Na, o ši su-
kaktis – tai jaunystės triumfas, kai 
džiaugiamasi brandos atestatu, su-
teikiančiu kompetencijos pripažini-
mą ir tuo pačiu – veiklos laisvę.

Žvelgiant iš sukakties aukštumų, 
viena vertus, pradžios laikotarpio 
sunkumai atrodo ne tokie varginan-
tys, antra vertus, link horizonto vin-
giuoja kelias, kuriuo bendrijos na-
riams jau tenka žengti pirmyn, tvir-
tai remiantis savo pasiekimais. O jų 
labai daug. Esate viena iš tų organi-
zacijų, kuri, gimusi iš skaudžios šei-
mų patirties, nuosekliai kūrė orien-
tuotos į šeimą veiklos modelį ir sė-
kmingai jį įgyvendino, pasitelkusi 
bendruomenę, profesionalus bei sa-
vanorius. Tapote sutelktumo, savi-
tarpio pagalbos ir gerosios patirties 
pavyzdžiu kitoms organizacijoms.

Taigi, mieli viltiečiai, dabar krei-
piuosi į jus – tuos tikruosius „Vil-
ties“ bendrijos narius, kurie jau 20 
metų darbuojatės tam, kad Lietuva 
turėtų teisę vadintis civilizuota šali-
mi. Juk seniai žinoma tiesa, kad apie 
šalies civilizuotumą liudija jos po-
žiūris į labiausiai pažeidžiamas vi-
suomenės grupes – neįgaliuosius ir 
moteris. Aktyvi jūsų veikla gerokai 
prisidėjo prie tinkamo mūsų valsty-
bės įvaizdžio kūrimo, ginant asme-
nis, turinčius sunkiausią negalę – 
sutrikusį intelektą.

Nebuvo lengva, tačiau jūs ėjote 
keliu, kuris užtikrina sėkmę, – nevy-
riausybinių organizacijų savanorių 
ir profesionalų bendradarbiavimo 
keliu, leidusiu pasiekti aukštą pas-
laugų kokybę. Kadangi nuo 1993 iki 
2003 metų dirbdama Vilniaus savi-
valdybės Socialinės paramos centre 
iš arti mačiau jūsų pastangas kei-
čiant sovietiniu laikotarpiu susiklos-
čiusią sutrikusio intelekto asmenų 
bei jų šeimų padėtį, buvau liudinin-
kė, kad jums pavyko ne tik išsikovo-

ti vietą po saule tarp jau veikiančių 
organizacijų, tačiau ir sukurti savitą 
požiūrį į neįgaliųjų teisių gynimą, 
paremtą pagarba žmogiškajam oru-
mui, šeimos įtraukimu į veiklą, atvi-
rumu pasauliui, atsakomybe už vyk-
domos veiklos kokybę. 

Niekuomet nepamiršiu, kaip pro-
fesorius Braunas iš Vokietijos, įkvėp-
tas jūsų organizacijos veiklos, visas 
savo vestuvių proga surinktas lėšas 
paaukojo jūsų organizacijai. Praėju-
sio amžiaus devintajame dešimtme-
tyje tai buvo nepaprastai gražus sve-
timšalio gestas, paskatinęs naujai 
pažvelgti į bendruomeniškumą, sa-
vitarpio pagalbą mūsų šalyje. Ne-
nuostabu, kad ir sunkmečiu jūsų 
bendrijos narių nuostatos liudija 
apie aktyvią poziciją, nes, kaip pa-
brėžė viename iš savo pasisakymų 
„Vilties“ bendrijos vadovė Danutė 
Migaliova, tai suteikia galimybę vie-
nytis bei stiprėti.

Prisimenu laikotarpį, kai žings-
nelis po žingsnelio naikinote visuo-
menėje nesupratimo ledus, stengda-
miesi atkreipti dėmesį į sovietiniais 
laikais „neegzistavusių“ sutrikusio 
intelekto žmonių problemų sprendi-
mą. Tada nelengva buvo ir jums, ir 
profesionalams, norėjusiems jus pa-
laikyti. Galima sakyti, vyko nuolati-
nė civilizuota kova, kurios pagrindi-
nis ginklas buvo įtikinėjimas, daly-
vavimas. Dažnai išgirsdavote žo-
džius: „Nėra pinigų sveikiems vai-
kams, o jūs prašote...“ Kurį laiką sa-
vivaldybėje nesėkmingai siekiant 
išplėsti socialinių paslaugų įstaigos 
„Vilties namai“ paslaugas ir man pa-
čiai palaikant neįgaliųjų reikalus te-
ko pajusti vartotojišką funkcionierių 
požiūrį. Buvo teigiama, kad gražus 
Valakampių kampelis turėtų būti 
skirtas vilniečių rekreacijai, o ne su-
trikusio intelekto žmonių paslau-
goms. Gerai, kad tokios nuostatos – 
jau praeitis. Kai palygini praėjusį ir 
esamą laikotarpius, matai, kaip toli 
jau esame pažengę lygių galimybių 
srityje. Šiandien mūsų šalies funkci-
onieriai jau nepriekaištauja kaip 
prieš 20 metų: „Prisigraibot madin-
gų žodžių iš Europos – integracija, 

Brandos atestatas

integracija...“. Šiandien jūsų organi-
zacijos pasiekimai – nenuginčijama 
visos visuomenės sėkmė, pasiekta 
per palyginti trumpą laikotarpį at-
kakliu ir nuoširdžiu darbu, nes jūs 
išmokote ginti teises žmonių, ku-
riuos jums siuntė Dievas ar lėmė li-
kimas, ir sugebėjote pakeisti per de-
šimtmečius susiklosčiusius stereoti-
pus apie neįgaliuosius. 

Nauji išbandymai jūsų laukia ir 
artimiausioje ateityje. Ir tai ne tik 
sunkmetis, tačiau ir iššūkiai, susiję 
su Nacionalinės žmonių su negale 
programos įgyvendinimo funkcijų 
perdavimu savivaldybėms. Iš tiesų 
kyla pavojus, kad atskiros savival-
dybės šios programos įgyvendinimo 
nelaikys svarbiu vietos bendruome-
nei reikalu ir tada gali nukentėti neį-
galiųjų gyvenimo kokybė. Tačiau 
nukentėtų ne tik tai, bet ir mūsų ša-
lies, kaip civilizuotos valstybės, 
įvaizdis. Manau, kad jūs, kaip ir iki 
šiol remdamiesi savo bendradarbia-
vimo patirtimi ir žiniomis, sugebėsi-
te apginti neįgaliųjų teises, bendra-
darbiaudami su šalies savivaldybė-
mis, žiniasklaida, Lietuvos savival-
dybių asociacija bei kitomis demo-
kratinės valstybės institucijomis. 

Jei šiandien siekiame pažangos, 
turime pripažinti, kad šiuolaikinė 
vadyba reikalauja visuotinai taikyti 
subsidiarumo principą, kuriuo va-
dovaujantis veikla vykdoma ma-
žiausioje institucijoje, žemiausioje 
grandyje ar mažiausiai centralizuo-
toje kompetentingoje institucijoje. 
Ne išimtis ir sunkmečio sąlygos. Tai-

26 • „Vilčiai“ 20 metų!
V

ilt
is

 0
9/

3



V
ilt

is
 0

9/
3

„Vilčiai“ 20 metų! • 27

Priešistorė

1976 metų liepą, Vilniaus miesto 
Švietimo skyriui paliepus, pradėjau 
vadovauti tuometiniam 64ajam pa-
galbiniam vaikų darželiui, kuriame 
buvo 6 grupės. Ir dabar prisimenu, 
kokį jausmą patyriau, pamačiusi 
Dauno sindromą turinčius ar protiš-
kai atsilikusius vaikus. (Iki to laiko 
buvau sutikusi vienintelį žymaus 
protinio atsilikimo berniuką.)

Pirmoji mintis buvo tokia: „Dieve 
mano, ką dabar darysiu, kur pate-
kau“. Kilo noras bėgti, bet nebuvo 
kur. Tiesa, kolektyvas priėmė mane 
labai geranoriškai, draugiškai, su-
prato mano būseną. Taigi pradėjau 
mokytis, skaitydama defektologų 
tuo metu gaunamą literatūrą rusų 
kalba, nors ir jos buvo mažai. Iš pra-
džių buvau tik administratorė, bet 
ne pedagogė. Palengva perpratau 
darbo su protiškai atsilikusiais vai-
kais subtilybes. 1978 metais patekau 
į SSRS Mokslų akademijos Pedago-
gų kvalifikacijos instituto organi-
zuotus visasąjunginius vadovų ir 
defektologų kvalifikacijos kėlimo 
kursus, kurie truko 3 mėnesius. Man, 
neturinčiai defektologo kvalifikaci-
jos, tai beveik prilygo specialybės 
įgijimui. Tapau ne tik administrato-
re, bet ir pedagoge. 

Tuo metu buvome saistomi pro-
gramos, kurią reikėjo vykdyti. Gau-
davome nurodymus, kokius vaikus 
galime priimti, o kokių – ne. Vėliau 
minėti nurodymai keitėsi: paaiškėjo, 
kad negalima priimti Dauno sindro-
mą turinčių vaikų, kad būtina moky-

ti rusų kalbos ir t. t. Tekdavo šiuos 
nurodymus apeiti, nors kartais ir ne 
visai sąžiningai. Manau, kai kurie 
bendrijos nariai tai dar prisimena...

Laikai keitėsi, prasidėjo atšilimas, 
atgavome nepriklausomybę. Jau 
anksčiau Švietimo skyriui nedaviau 
ramybės dėl netinkamų aikštelių, 
ankštų patalpų, nes vaikų daugėjo. 
1991 metų pabaigoje Švietimo sky-
rius pasiūlė mums persikelti į buvu-
sio darželio patalpas Lakštingalų 
gatvėje. Man ypač patiko aplinka: 
erdvė, miškas, ramybė. Per 4 mėne-
sius buvo pritaikytos patalpos, atlik-
tas einamasis remontas. Žinoma, ne-
buvo išvengta ir klaidų, kurias vė-
liau teko taisyti. 

1992 metų balandį mes visi persi-
kėlėme į Lakštingalų gatvę. Tiesa, 

Nuolatinis rūpestis 
kitokiais žmonėmis

Jei nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs 

Mahatma Gandis

Žvelgiant į problemas, šiandien iškylančias ir tėvams, ir 
pedagogams, ir specialiųjų įstaigų vadovams, nejučia peršasi 
mintis, kad istorijos ratas grįžta atgal. Vėl specialiųjų poreikių 
žmonės, sportiniais terminais tariant, atsiduria užribyje. Vėl 
tenka pradėti iš naujo, vėl ignoruojami žmonės, kurie negali 
teikti materialinių vertybių. Vis dėlto manyčiau, kad dvasinių 
vertybių jie turi daug daugiau nei mes, sveikieji.

gi natūralu, kad daugybė funkcijų, 
kurios iki šiol buvo vykdomos aukš-
tesnėje valdymo grandyje, turėtų 
būti perduodamos į žemesnę, o iš 
žemesnės – į dar žemesnę socialinių 
paslaugų teikimo sistemoje. Tikėti-
na, kad savivaldybės, perėmusios 
minėtos programos įgyvendinimo 
funkcijas, atsisakys tų veiklos sričių, 
kuriose galėtų efektyviai dirbti ne-
vyriausybinės organizacijos. Laikan-
tis šio principo, nevyriausybinėms 
organizacijoms turėtų būti perduo-
tos tos savivaldybių veiklos sritys, 
kuriose jos galėtų geriausiai pasi-
reikšti. Tokiu būdu dažnai tik for-
malų nevyriausybinių organizacijų 
pripažinimą pakeistų lygiavertė par-
tnerystė bendruomenės veikloje, sie-
kiant efektyvių rezultatų. Tačiau jie 
neatsiras savaime, teks dirbti iš pe-
ties, kad nebūtų sužlugdyta graži 
subsidiarumo idėja, kurios esmė – ne 
tik funkcijų perdavimas žemiau-
sioms efektyviai veikiančioms gran-
dims, tačiau ir pagalbos joms užti-
krinimas. Priešingu atveju – savival-
dybės, nesuteikdamos pagalbos, pri-
siėmusios perdaug funkcijų ir neža-
dėdamos jomis dalytis su kitomis 
bendruomenės socialinėmis pajėgo-
mis, taptų pažangios pilietinės rai-
dos stabdžiu. Taigi norisi tikėti, kad 
šiuo metu vykdoma reforma suteiks 
naudos visiems – ir neįgaliesiems, ir 
visuomenei. 

O jūs jau pelnėte visuomenės pa-
laikymą savo veržlumu, atkaklumu 
ginant neįgaliųjų teises ir nuošir-
džiu darbu. Linkiu jums didžiulės 
sėkmės naujame dešimtmetyje ir sti-
prybės pasitinkant naujus laikmečio 
iššūkius.

Pagarbiai ir su meile, 

Angelė Čepėnaitė
Mykolo Romerio universiteto 
Socialinės politikos fakulteto 

Socialinio darbo katedros docentė, 
viena pirmųjų „Vilties“ bendražygių
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teko tikinti tėvus, kuriems mintis 
persikelti iš miesto centro į užmiestį 
neatrodė viliojanti, kad vaikams ten 
bus geriau. Bet netrukus visi liko pa-
tenkinti. Palengva vietoje 6 grupių 
atsirado 7, 8, 9... Vaikai augo, bet po 
darželio nebeturėjo kur eiti. Dar ge-
rai, kad su Švietimo skyriumi rado-
me bendrą kalbą. „Darželinukų“ 
amžius buvo pratęstas iki 10, vėliau 
iki 14 metų. Tačiau su kolektyvu ir 
tėvais nusprendėme, kad tai ne išei-
tis. 1997 metais pateikėme Švietimo 
skyriui siūlymą reorganizuoti speci-
alųjį darželį į ugdymo centrą. Tuo 
mūsų geranoriški susitarimai ir bai-
gėsi. Ketverius metus vyko įvairūs 
pasitarimai, susirinkimai, derinimai, 
ginčai įvairiais lygmenimis: prade-
dant mūsų bendruomene, baigiant 
Švietimo ir mokslo ministerija. Ar-
gumentas: „Kam to reikia, kodėl Jūs 
to siekiate?“ Tik 2001 metų balan-
džio 14 dieną Vilniaus miesto Tary-
bos sprendimu specialusis darželis 
buvo reorganizuotas į specialiojo 
ugdymo centrą „Aidas“, skirtą vai-
kams iki 16, vėliau – iki 21 metų. Pa-
lengva buvo įteisintos lavinamosios 
klasės, ugdymo programos. Vadova-
vau šiam centrui iki 2003 metų, vė-
liau dirbau auklėtoja. 

Susitikimai su „Vilties“ bendrija

Prieš 20 metų Vilniuje imta kal-
bėti, kad grupelė moterų, auginan-
čių vaikus su įvairiais sutrikimais, 
surengė piketą, išdrįso viešai prabil-
ti apie savo ir savo vaikų problemas. 
Tai buvo pirmoji pažintis su šios 
bendrijos veikla. Mane, gerą dešim-
tmetį dirbančią su sutrikusio inte-
lekto vaikais, ši žinia anuomet nu-
stebino ir nudžiugino. Nustebino, 
nes iki tol tekdavo sutikti kitokio 
mąstymo šeimas, kurios vengdavo 
kalbėti apie tai, kad jų vaikelis yra 
ne toks kaip kiti, kad jam reikia kito-
kios pagalbos, kad jo nepriėmė į 
bendrojo ugdymo darželį ir jam ten-
ka lankyti pagalbinį. Nudžiugino, 
nes pamaniau, kad dabar gal pradės 
keistis valdininkų požiūris ir į proto 
negalią turinčius vaikus, ir į su jais 
dirbančius pedagogus, ir į šeimas, 
auginančias tokius vaikus. Supra-
tau, kad kažkas keisis, tik nežinojau, 
kada ir kaip.

Praėjo metai, ir vėl buvo pradėta 
kalbėti, kad šeimos įsteigė bendriją, 
kurią pavadino „Viltis“. Garsas apie 
šią bendriją sklido vis plačiau. Ben-
draudama su sutrikusio intelekto 
vaikus auginančiomis šeimomis ne-

jučia pradėjau domėtis bendrijos 
veikla, žavėtis ją įkūrusių moterų 
ryžtu, pasiaukojimu ir ištverme, no-
ru pakeisti iki tol buvusią sistemą. 
Atsirado galimybė priimti į specia-
lųjį darželį didesnių ugdymo pro-
blemų turinčius vaikus. Tačiau jie, 
sulaukę septynerių metų, vėl turė-
davo išeiti į niekur, t. y. grįžti prie 
gyvenimo tarp keturių namų sienų. 
„Vilties“ bendrijos pastangomis pra-
dėjo steigtis naujos įstaigos vaikams, 
turintiems labai didelių ugdymosi 
problemų. Kita vertus, atsirado ir 
neadekvatus požiūris į sovietiniais 
metais veikusias ugdymo įstaigas: 
kas buvo anksčiau – blogai, kas su-
kurta dabar – gerai. Laimei, toks po-
žiūris vyravo neilgai. Inovacijų ieš-
kojo visi: šeimos (dažniausiai ma-
mytės), mokytojai, dalis pažangių 
valdininkų.

Kadangi turėjau tam tikros darbo 
su neįgaliaisiais patirties, aktyviau 
įsijungiau į „Vilties“ bendrijos vei-
klą. 1998 ir 1999 metais dalyvavau 
jos rengiamuose seminaruose, dali-
jausi patirtimi ir keliaudama po Lie-
tuvą, ir priimdama savo vadovauja-
mame darželyje pedagoges bei neį-
galiųjų motinas. „Vilties“ bendrijos 
pastangomis buvo išleisti du leidi-
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„Vilties“ bendrija buvo įkurta dar 
sovietinės okupacijos metais, kai 
apie proto negalės asmenis buvo 
kalbama labai nedrąsiai, o eiliniai 
žmonės apie tai žinojo labai nedaug. 
Todėl jos veiklos tikslingumu neten-
ka abejoti. Buvo žinoma, kad seniai 
įkurtos ir dirba kurčiųjų bei aklųjų 
draugijos, taip pat invalidų draugija, 
turinčios apibrėžtą organizacinę 
struktūrą ir galingą gamybinę bazę. 
Jose tuo metu dirbo nemažai negalės 
žmonių. Tad kurdamasi „Vilties“ 
bendrija bent iš pradžių turėjo į ką 
lygiuotis. Siekių būta daug. Tad ge-
rai, kad atsirado entuziastų, kurie 
negailėdami laiko ir jėgų pradėjo 
galvoti, kaip padėti labiausiai nu-
skriaustiems žmonėms. 

Kiek pamenu, pirmiausia buvo 
kalbama apie įstaigas, kurias galėtų 
lankyti proto negalės asmenys. Di-
džiausias krūvis atiteko tėvams, ta-
čiau greta jų būta specialistų, val-
džios atstovų. Pradžia buvo sunki, 
nes ne visada žinota, nuo ko pradėti. 
Stigo duomenų, kiek proto negalės 
asmenų esama Lietuvoje, tad buvo 
nelabai aišku, kiek reikia įstaigų ir 

lėšų joms išlaikyti. Be to, trūko žinių, 
kaip turėtų atrodyti neįgaliesiems 
atstovaujančios organizacijos ir kas 
jose turėtų dirbti. Juk apie sociali-
nius darbuotojus tuo metu nebūta 
nė kalbos.

Sprendžiant proto negalės asme-
nų problemas labai naudinga tapo 
patirtis, įgyta lankantis Vakarų Eu-
ropos šalyse. Iš savo patirties žinau, 
kad Šveicarijos, Švedijos, Danijos, 
Vokietijos, Olandijos ir kitų šalių su-
kauptos žinios davė neįkainojamos 
naudos. Jau tada neabejojome, kad 
reikalingi specialieji darželiai, cen-
trai ir savarankiško gyvenimo na-
mai. Netrukus jų atsirado, bet ne tiek 
daug, kiek norėjosi, nes tam reikėjo 
ne tik patalpų, bet ir lėšų bei kvalifi-
kuotų specialistų.

„Vilties“ bendrija buvo, yra ir bus 
reikalinga todėl, kad aprūpina pa-
grindine informacija šeimas, augi-
nančias proto negalės asmenis bei su 
jais dirbančius specialistus. Apie pa-
grindinius „Vilties“ bendrijos darbus 
galima kalbėti be galo, tačiau bene 
svarbiausia tai, kad ši organizacija 
inicijavo bendruomeninių tarnybų 

neįgaliesiems (nuo gimimo iki bran-
daus amžiaus) kūrimą. Be to, „Vil-
ties“ bendrija tapo daugelio įstaty-
mų, skirtų proto negalės žmonėms, 
rengimo iniciatore. 

Likimas lėmė nuo pat pirmųjų 
„Vilties“ bendrijos įsikūrimo dienų 
dalyvauti pačiuose įvairiausiuose 
jos renginiuose, priemonėse, projek-

„Vilties“ bendrija buvo, 
yra ir bus reikalinga

nukai „Iš darbo patirties. 64asis 
specialusis darželis“. Jos iniciatyva 
turėjau galimybę tobulinti savo ži-
nias Švedijoje: susipažinti su įvairio-
mis šios valstybės institucijomis, dir-
bančiomis su negalę turinčiais žmo-
nėmis. Plečiantis veiklai pradėjo 
Lietuvoje lankytis kitų šalių įvairių 
sričių specialistai, kurie aktyviai da-
lyvavo bei tebedalyvauja ir šeimų, ir 
pedagogų tobulinimosi programose. 
Atsirado nemažai verstinės metodi-
nės literatūros, kuri anksčiau buvo 
neprieinama. Laikui bėgant „Vilties“ 
bendrijos veikla tobulėjo, plėtėsi, ta-
po kryptingesnė, išryškėjo prioriteti-
nės sritys, buvo parengti projektai, 
leidžiantys užtikrinti žmonių su ne-
galia ugdymą, užimtumą ir gyveni-
mą pagal galimybes.

Palengva „Vilties“ bendrijos vei-
kla tapo žinoma visoje Lietuvoje ir 
už jos ribų. Bendrijos narės buvo, 
yra ir, tikiuosi, bus tie „spygliukai“, 
verčiantys valdininkus judėti. Su jo-
mis sunku ginčytis, nes jos reikalau-
ja tik tiek, kiek leidžia Lietuvos Res-
publikos įstatymai. Jų norai kuk
lūs – kad jų vaikai būtų saugūs, ga-
lėtų normaliai gyventi visuomenėje. 
Joms ne tas pats, kas rūpinsis jų vai-
kais, kai tėvų nebeliks...

Manyčiau, kad vienas didžiausių 
„Vilties“ bendrijos pasiekimų per 
šiuos dvidešimt metų yra besikei-
čiantis visuomenės požiūris į žmo-
nes, ne tokius kaip visi ir savo išore, 
ir elgesiu, jų pripažinimas, sugrąži-
nimas į visuomenę. Deja, pačiai vi-
suomenei dar trūksta tolerancijos, 

supratimo, kaip reikėtų priimti neį-
galiuosius, kaip jiems padėti, kaip 
suprasti, kad jie tokie patys kaip ir 
mes visi, tik sąžiningesni, sakantys 
tai, ką galvoja, mylintys ir mylimi. 

Šiandien „Vilties“ bendrija žino-
ma ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ša-
lyse. Ji jau išaugo iš paauglystės am-
žiaus, subrendo, tapo pajėgi dalytis 
patirtimi su kitomis šalimis, daryti 
įtaką valdžios sprendimams, siekti 
lygių galimybių visiems mūsų ben-
druomenės nariams, nepriklauso-
mai nuo jų gebėjimų. 

Linkiu visiems „Vilties“ bendrijos 
nariams ir jų draugams ištvermės, 
sveikatos, drąsos ir kūrybingumo 
siekiant užsibrėžtų tikslų.

Ona Rimutė Vaškevičienė



da užteks. Dabar, įsikūrus daugybei 
įvairių organizacijų, didelė dalis tė-
vų ar globėjų palieka problemas 
spręsti specialistams. (Aišku, pasi-
taiko ir atvirkštinis variantas, kai tė-
vai ar globėjai jais nepasitiki.) Todėl 
bendrija turėtų teikti informaciją 
apie esamą įstatyminę, finansinę ir 
organizacinę pagalbą. Juk dažnai 
žmogus blaškosi tarp įvairiausių or-
ganizacijų, nesulaukdamas net pa-
prasčiausios paramos.

Dar „Vilties“ bendrija turėtų in-
formuoti plačiąją visuomenę apie 
proto negalės asmenis. Iš patirties 
tenka konstatuoti, kad ne viskas pa-
daryta, jog visuomenė suprastų, kas 
yra proto negalė. Tai ypač pastebima 
bendraujant su darbdaviais, kurie, 
vos išgirdę, kad kandidatas į laisvą 
darbo vietą turi minėtą negalią, apie 
kitus motyvus net nenori girdėti.

Galima būtų dar ilgai vardyti, ką 
galėtų ir turėtų veikti „Vilties“ ben-
drija, tačiau baigdamas norėčiau pa-
brėžti, kad jai reikėtų imtis ne ūki-
nės, bet metodinės veiklos, kurią tu-
rėtų finansiškai remti valstybė. „Vil-
ties“ bendrijos, kaip ir kitų nevyriau-
sybinių organizacijų, veikla būtina 
visuomenei. Todėl nuoširdžiai svei-
kinu „Vilties“ bendriją garbingo ju-
biliejaus proga, linkiu stiprybės ir 
pasiaukojimo tolimesniame darbe. 

Albinas Jakubauskas
VšĮ mokymo centro 

„Mes esame“ direktorius, 
buvęs ir „Vilties“, ir „Vilniaus 

Vilties“ bendrijų tarybos narys

tuose. 1991 metais kilo mintis drau-
ge su „Vilties“ bendrija parengti pro-
jektą siekiant įkurti mokymo centrą 
proto negalios žmonėms. Jau 1992 
jis buvo parengtas. Tiesa, pačią įstai-
gą – VšĮ mokymo centrą „Mes esa-
me“ – Vilniaus savivaldybė įkūrė tik 
1995 metais. Vienu didžiausių pa-
galbininkų tapo Pasaulio bankas, fi-
nansavęs centro įrengimą ir specia-
listų mokymus. Minėtas centras gy-
vuoja ir dabar, o išsilavinimą jame 
jai įgijo daugiau nei 100 asmenų, ku-
rių nemaža dalis buvo įdarbinta lais-
voje darbo rinkoje.

Kaip įsivaizduoju „Vilties“ ben-
drijos veiklą ateityje? Pirmiausia 
manyčiau, kad ji neturėtų vykdyti 
jokios vadinamosios ūkinės veiklos. 
Turiu galvoje, kad ji neturėtų būti 
steigėja ir tariama išlaikytoja tokių 
įstaigų, kaip, pavyzdžiui, VšĮ Mar-
kučiai ar Pašilaičių gyvenimo namai, 
ir, žinoma, panašių įstaigų įvairiose 
Lietuvos vietose. Kiek pamenu, ir 
Tarybos posėdžiuose ištisai buvo pe-
šamasi dėl lėšų skyrimo vienai ar ki-
tai minėtų įstaigų. Esu įsitikinęs, kad 
ši funkcija turėtų atitekti ne bendri-
jai, o tam, kas skiria lėšas. Geriausia 
tai tiktų savivaldybėms, nes pati 
„Vilties“ bendrija savų lėšų tam nie-
kada neturės. Niekada asmenys, tu-
rintys proto negalią, dirbdami pelno 
darbdaviui neatneš. Per centro „Mes 
esame“ gyvavimo laikotarpį maž-
daug 50 mūsų auklėtinių dirbo įvai-
riose ūkinės veiklos srityse, tačiau 
gal tik du ar trys iš jų tikrai užsitar-
navo atlygį. 

Gali kilti klausimas, kam „Vil-
ties“ bendrija išvis reikalinga. Gal-
voju, kad yra labai daug sričių, ku-
riomis dėl vienokių ar kitokių prie-
žasčių neužsiima arba nepakanka-
mai užsiima valstybinės ar kitos or-
ganizacijos. Kad ir naujų įstaigų kū-
rimas. Žinome, kad dar labai trūksta 
dienos centrų ir savarankiškų gyve-
nimo namų. Taigi „Vilties“ bendrija 
turėtų parodyti ypatingą iniciatyvą 
įrodydama, kad vienokia ar kitokia 
įstaiga būtina. Žinoma, pateikdama 
visus įmanomus duomenis apie mi-
nėtos įstaigos būtinumą. Tai irgi il-
gas ir sunkus procesas, bet tikrai ne-
manau, kad bendrija būtinai turi 
būti steigėja.

Kita labai svarbi bendrijos už-
duotis – darbas su tėvais, kurio visa-
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globojamais neįgaliaisiais. Viena 
vertus, kiekvienas filmas dovanoda-
vo bendravimo džiaugsmą vis su 
naujais negalios paliestais žmonė-
mis, kita vertus, leido stebėti, kaip 
auga ir keičiasi pirmųjų filmų veikė-
jai. Daug jų liko mūsų atmintyje. Pa-
vyzdžiui, tokia Jūratė, filme „Kitas 
pasaulis“ taip vaizdingai ir įtaigiai 
pasakojusi, kaip jai įkando šuniukas. 
Daugeliui tokių neįgaliųjų „Viltis“ 
atvėrė pasaulį: suteikė galimybę pir-
mą kartą pamatyti jūrą, patirti ben-
dravimo su bendraamžiais ir pri-
klausimo bendruomenei jausmą.

Metams bėgant gaudavome mes 
tam tikrą finansavimą tai vienam, tai 
kitam filmui apie neįgaliųjų gyveni-
mą, kad parodytumėme jį visuome-
nei, paskatintume ją mąstyti, keisti 
požiūrį, priimti kitoniškumą. 2004 
metų Europos filmų festivalyje „In-
tegracija. Tu ir aš“ net buvome apdo-
vanoti specialiuoju prizu už jau mi-
nėto ciklo kino juostą „Vilties sala“. 
Taigi mūsų šalies neįgalių žmonių 

Jeigu tauta save gerbia, tai...

gyvenimas pasirodė reikšmingas 
platesniame kontekste. 

Tačiau tenka pripažinti, kad Lie-
tuvoje neįgaliųjų reikalai labai sun-
kiai krutėdavo ir geresniais laikais. 
O ką jau bekalbėti apie šiuo metu 
užgriuvusį sunkmetį. Kažkaip ne-
galvojama mūsų šalyje apie tai, kad, 
sakykim, proto negalios žmonės ti-
krai nėra tie, kurie dar gali nukrutėti 
prie bažnyčios ir paprašyti cento. O 
jei ir galėtų, elgetavimas ir malonės 
prašymas nėra geras dalykas. Tai ne-
daro garbės nei valstybei, nei tautai. 
Jeigu tauta save gerbia, ji privalo iš-
laikyti pažeidžiamiausius savo na-
rius ir remti organizacijas, nepails-
tančias rūpintis neįgaliųjų gerove. 
Tokias, kokia štai jau dvidešimt me-
tų yra „Viltis“.

Juozas Matonis 
Operatorius, vienas iš filmų ciklo 

„Įveikti negalią“ autorių, kurį mes, 
viltiečiai“, labai šiltai vadiname – 

mūsų „Kipsas“.

Kurdami dvylika ciklo „Įveikti 
negalią“ filmų mudu su režisieriumi 
Vytautu Domaševičiumi turėjome 
progos pakankamai artimai susipa-
žinti ir su „Vilties“ bendrija, ir su jos 

Namai – tai vieta, kurią 
susikuri pats
Šių metų rugsėjo 14 dieną 
Panevėžio VšĮ „Vilties namai“ 
šventė savo veiklos 
dešimtmetį. Sveikiname 
„Vilties namų“ bendruomenę, 
jų vadovę Laimą Biržietienę ir 
visus geros valios žmones, 
jiems padedančius.

„Kiekvienas žmogus, pašauktas 
gyventi šioje žemėje, nori mylėti ir 
būti mylimas. Kas gali paneigti, kad 
meilė – pati didžiausia jėga pasauly-
je. Ji moko priglausti paklydusįjį, 
atstumtąjį, vargšą... O kaip tik varg-
šai moko mus mylėti pasaulį, už-
jausti, būti pasirengusiems dalytis 
meile su aplinkiniais. Be to, vargšai 
padeda suprasti, kad mes irgi esame 

pažeidžiami, kaip ir jie, kad visi esa-
me vienodi.“

Šiais Žano Vanjė žodžiais ir „Vil-
ties namų“ namų himnu prasidėjo 
šventė Skynimų kaime, Panevėžio 
rajone, kur ir įsikūrę mūsų dešim-
ties metų sukaktį minintys grupinio 
gyvenimo namai. O kūrimosi pra-
džia buvo sunki. 1997 metais pa-
rengtas grupinio gyvenimo namų 

bendruomenėje steigimo projektas 
sukėlė daug diskusijų, prieštaringų 
minčių, abejonių. Projekto sumany-
tojams teko patirti nuoskaudą ir 
kartėlį, kad neįgaliųjų priimti į ben-
druomenę nenorėjo ne tik vietos gy-
ventojai, bet ir tokių namų reikalin-
gumu abejojantys valdininkai. 

Neliko abejingi tik „suaugusius 
vaikus“ globojantys tėvai, kurių 



„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 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

smilkinius su kiekvienais metais vis 
labiau balino šarma. Jų veiduose 
matėme didžiulį rūpestį, skausmą, 
dvejones ir mažą vilties kibirkštėlę, 
kuri dar labiau sužibo „Vilties na-
mams“ pagaliau atvėrus duris. Kiek 
džiaugsmo būta, kai kartu su tėvais 
ir globėjais tvarkėme aplinką, sodi-
nome medelius, sėjome žolę, gėles, 
rūpinomės malkomis, kad tik nesu-
šaltume per žiemą, kad tik išgyven-
tume. 1999 metų rugsėjį mūsų „sva-
jonių pilyje“ apsigyveno pirmieji 
penki gyventojai. Neturėjome trans-
porto, nebuvo lėšų, nes savivaldy-
bės nepritarė mūsų idėjai, bet apie 
atlygį negalvojome. 

Tiesa, mes, darbuotojai, labai ne-
rimavome. Klausėme savęs, ar suge-
bėsime patenkinti gyventojų porei-
kius, ar suprasime tuos, kurie negali 
kalbėti, sunkiai valdo emocijas ir 
jausmus, ar įstengsime padėti tiems, 
kuriems statūs namų laiptai – neį-
veikiama kliūtis, ir tiems, kuriuos 
kamuoja epilepsijos priepuoliai. 

Stokojome patirties, žinių, nebu-
vo pas ką paklausti patarimo, todėl 
vadovavomės savo pačių sukurtais 
metodais, sėmėmės patirties vieni iš 
kitų. Ne paslaptis, kad patys nuošir-
džiausi mūsų mokytojai – „Vilties 
namų“ gyventojai. Palengva išmo-
kome ne jų gailėtis, bet jiems padėti, 
būti ne šalia, bet kartu.

Vargu ar šiandien mūsų namai ga-
lėtų glausti 19 gyventojų, suteikti ra-
mybę ir sielos palaimą jų artimie-
siems, jei ne Nyderlandų bendradar-
biaujančių fondų Rytų ir Centrinei 
Europai bei Švedijos organizacijos 
Emmaus i Dalarna moralinė ir materia-
linė parama. Šių organizacijų atstovai 
mums buvo tarsi dievai, kurie patikė-
jo mūsų užsidegimu, grupinio gyve-
nimo namų reikalingumu, o svar-
biausia – mūsų idėjomis ir siekiais. 

Bėgant metams tobulėjo įstatymai, 
savivaldybėms buvo suteikta teisė 
pirkti paslaugas, sunkios negalios as-
menims iš valstybės lėšų buvo pradė-
tos mokėti tikslinės dotacijos. Galime 
pasidžiaugti, kad Panevėžio miesto ir 
rajono savivaldybės pirmosios Lietu-
voje pradėjo pirkti socialines paslau-
gas, dar prieš įsigaliojant naujam So-
cialinių paslaugų įstatymui. 

Šiandien mūsų namai vieninteliai 
tokie Panevėžio apskrityje. Dabar 
jau niekas nebeabejoja jų reikalingu-
mu. Poreikis patekti į juos didesnis 
nei pasiūla. Gyventojai jaučiasi rei-
kalingi, nes čia ugdomi jų gebėjimai, 
dirbama ir gyvenama šeimos princi-
pu. Beje, mūsų namų gyventojų kas-
dienybė – ne vien monotoniški bui-
ties darbai. Minėtų Švedijos rėmėjų 
dėka turime galimybę keliauti po ša-
lį, susipažinti su jos kultūra, istorija. 
Lankėmės Druskininkuose, Gruto 
parke, Rumšiškių buities muziejuje, 
Aukštaitijos nacionaliniame parke, 
Kernavėje, Trakuose, Klaipėdoje, Eu-
ropos parke, Panemunėje, Biržų pi-
lyje. Paskutiniais metais vykome į 
Ventspilį, grožėjomės Taraidės pili-
mi ir Rundalės rūmais Siguldoje, ke-
letas mūsų namų gyventojų net vie-
šėjo Švedijoje, pas rėmėjus. 

Kiekvienais metais keičiame 
aplinką ir dvylikai parų išvykstame į 
vasaros poilsio stovyklą prie Baltijos 
jūros ar kaimo turizmo sodybas. Su-
sitinkame senų draugų, susiranda-
me naujų, patiriame džiaugsmą, ku-
ris suteikia energijos visiems me-
tams. Laukiame tų akimirkų, nes į 
stovyklą susirenka mylintys ir myli-
mi žmonės: darbuotojai, savanoriai, 
studentai, galintys dalytis visu tuo, 
ką šviesaus turi sukaupę širdyse.

Laisvalaikiu kuriame spektaklius, 
improvizuojame, vaidiname Pane-
vėžio miesto mokyklose, Pasvalyje, 
Jonavoje, Utenoje. Rengiame pasiro-
dymus bendruomenei, tėvams. Per 
Kalėdas ir Atvelykį gausiomis dova-
nomis bei vaišėmis pradžiuginame 
vietos bendruomenės socialiai remti-
nų šeimų vaikus, kurių yra daugiau 
nei trisdešimt. Štai toks mūsų gyve-
nimas. O mūsų kredo: „Namai – tai 
vieta, kurią susikuri pats, o kai reikia 
paslaugų, ateina į pagalbą aptarnau-
jantis personalas“.

Laima Biržietienė
„Vilties namų“ direktorė
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