
2009/4

ISSN 1392-3617

Li
et

uv
os

 s
ut

ri
ku

si
o 

in
te

le
kt

o 
žm

on
ių

 g
lo

bo
s 

be
nd

rij
os

 V
IL

TI
S 

ke
tv

ir
tin

is
 ž

ur
na

la
s

Sėkmės visiems!
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Sėkmės visiems!

pradeda „Vilties“ 
3-čiąjį dešimtmetį!
pradeda „Vilties“ 
3-čiąjį dešimtmetį!

Prasideda žurnalo „Viltis“ prenumerata 2010 metams!

Iš anksto dėkojame visiems, 
ketinantiems užsiprenumeruoti mūsų žurnalą ateinantiems metams.

Jums reikia atsiųsti elektroniniu 

janinabut@viltis.lt 
arba paprastu paštu 

(Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius) 
laišką, 

kuriame turės būti nurodyta prenumeratoriaus 
vardas, pavardė ir adresas su tiksliu pašto kodu.

Ketinantiems prenumeruoti daugiau nei 5 žurnalo numerius, o 
tai dažniausiai būna bendrijos „Viltis“ asocijuotųjų narių tarybų 
pirmininkai, teks užpildyti specialiąją Excel programos formą. 

Tai akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ reikalavimas.

Specialiąją formą  ir jos pildymo reikalavimus 
(Prenumeratos duomenų importo rinkmenos formatas ir pildymo taisyklės)
bus galima rasti „Vilties“ bendrijos interneto svetainėje 2010 m. sausį.

Po vieną žurnalo egzempliorių savo iniciatyva užsakysime visų rajonų ir 
miestų savivaldybėms, taip pat ministerijoms, pensionatams, 

„Vilties“ bendrijos pastangomis įkurtoms įstaigoms ir toms įstaigoms, 
su kuriomis bendrija palaiko ryšius.

Laiškų su prenumeratorių adresais ir specialiųjų formų lauksime 

iki 2010 m. kovo 1 d.
Būsimieji prenumeratoriai visus 2010 metus kas ketvirtį gaus žurnalą nemokamai.

Prašome nevėluoti!!!!

Žurnalo rengėjai

Gali būti, kad pakitus finansavimo galimybėms, 
„Vilties“ bendrija bus priversta keisti žurnalo ekspedijavimo 

(pristatymo į Jūsų namus) sąlygas. Apie tai bus informuojami 
„Vilties“ asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai ir 

pranešama „Vilties“ tinklalapyje www.viltis.lt
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Turinys

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
E. Žukauskienė, V. Stacevičius, B. Markulis

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

Tel. (8~5) 261 52 23,
faks. (8~5) 261 08 20

El. paštas janinabut@viltis.lt;
viltis@viltis.lt

Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė UAB „AJS spaustuvė“.
Tiražas 4000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai
išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Trečiajame žurnalo numeryje, straipsnyje „Mums 
be galo reikalinga „Akmenės viltis“, įsivėlė apmaudi 
klaida: „Akmenės viltis“ keliose vietose virto „Alytaus 
viltimi“. Atsiprašome ir tikimės, kad abiejų bendrijų 
nariai labai nesupyko. Juk ir viena, ir kita bendrija pui-
kiai darbuojasi neįgaliųjų labui.

Žurnalo rengėjai 

2–3 psl. Ar pakeis mūsų gyvenimą Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija?

4 psl. Mintys, virstančios eilėmis

Vasarėlė...
5 psl. „Pasaka“ – savarankiško gyvenimo 

įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio 
stovykla

6 psl. Kai molis tampa draugu

6–7 psl. Atostogų reikia visiems!

7 psl. Nepelnytai pamiršta „paslaptis“

Darbo patirtis
8–10 psl. Ugdymo centras „Viltis“ krizės ir 

pasikeitimų skersvėjuose 

11–12 psl. Atstovavimas sau

12–13 psl. BOČIA – naujų galimybių ir 
saviraiškos būdų paieška

Veikla
14 psl. Bendras darbas suartina

15 psl. Muzika, sklidina gerumo

15–16 psl. Pažindami pasaulį pažįstame save

17 psl. Šok ir nesustok!

17–18 psl. Ateik į mano širdį

18 psl. Išvyka į Pakruojo dvarą

Projektai
19–20 psl. Viltis suteikia stiprybės

20–22 psl. CIRKAS!

22–23 psl. Graži draugystė tęsiasi

24 psl. Pasijusk karaliumi!

25 psl. „Pienės pūko“ taip lengvai nenupūsi

26 psl. „Atnaujinkime praeities paminklus” 

Vaiko raidos centras
27–31 psl. Dauno sindromas ir vaiko raida (5)

31–32 psl. Mano įspūdžiai. Širdžių trapumas

Štai ir atėjo laikas pasveikinti savo 
mielus skaitytojus sulaukus dar vie-
nų šv. Kalėdų. O tuo pačiu atsiteisti 
už skolas, t. y. atspausdinti visus 
straipsnius ir straipsnelius, atsiųstus 
mums dar vasarą bei rudenį ir netil-
pusius į trečiąjį, neeilinei „Vilties“ 
bendrijos sukakčiai skirtą, žurnalo 
numerį. O gal tik į gera, kad atsirado 
proga dar kartą pasidžiaugti per me-
tus nuveiktais darbais, aplankytomis 
gražiomis vietomis, sutiktais šauniais 
žmonėmis. Tegul ir ateinančiais me-
tais viso to nestinga! 

Žurnalo rengėjai 



Ar pakeis mūsų gyvenimą Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencija?

Ir Kalėdos, ir Naujieji metai – ste-
buklų išsipildymo metas. Lai visos Jūsų 
svajonės virsta tikrove. Linkiu visiems 
daug daug sveikatos, laimės, šilumos, 
šypsenų, tvirto draugo peties. Lai nieka-
da nesvyra Jūsų geros ir darbščios ran-
kos. Tegul Jus ir Jūsų artimuosius lydi 
santarvė, o namuose viešpatauja taika, 
supratimas ir skalsa. 

Dana Migaliova
„Vilties“ bendrijos vadovė

Ar mes – tėvai, globėjai, specialis-
tai – patys pripažįstame, kad neįga-
lūs žmonės (taip pat ir sutrikusio in-
telekto asmenys) yra lygiaverčiai 
partneriai planuojant, organizuojant 
ir vertinant bendruomenines paslau-
gas? Ar sutinkame, kad sutrikusio 
intelekto žmonės turi teisę gyventi 
pagal Jungtinių Tautų Neįgaliųjų 
teisių konvencijos 3-ajame straips-
nyje išdėstytus bendruosius princi-
pus: a) pagarbos asmens prigimtam 
orumui, savarankiškumui, įskaitant 
laisvę rinktis, ir nepriklausomumui; 
b) nediskriminavimo; c) visapusiško 
ir veiksmingo dalyvavimo ir integra-
vimo į visuomenę; d) pagarbos neį-
galiųjų asmenų skirtumams ir jų, 
kaip žmonių įvairovės ir žmonijos 
dalies, pripažinimo; e) lygių galimy-
bių; f) prieinamumo; g) vyrų ir mo-
terų lygybės; h) pagarbos besivys-
tantiems neįgalių vaikų gebėjimams 
ir pagarbos neįgalių vaikų teisei iš-
saugoti savo tapatybę. 

Visi šie principai yra labai pa-
prasti ir žmogiški. Todėl turėtų būti 

savaime suprantami kasdieniniame 
gyvenime. Kita vertus, tai, kas labai 
paprasta ir net nekainuoja pinigų, 
neretai kaip tik labai sunkiai įsitvir-
tina mūsų aplinkoje. Kodėl pakanta 
grįsti santykiai tarp žmonių, skirtin-
gų požiūrių pripažinimas ir vieni-
jančių dalykų paieškos, glaudūs so-
cialiniai ryšiai bei teisingai paskirs-
tyti vaidmenys šiandien mums tapo 
neįveikiamomis viršukalnėmis? Kas 
gi atsitiko?

Bėda ta, kad ligi šiol mes patys 
vis stengiamės keisti savo neįgalius 
vaikus ir suaugusiuosius. Mokome 
juos dalykų, kurių jie niekada nepri-
taikys praktikoje. Stengiamės juos 
„pritemti“ prie visuomenei priimti-
nų normų. Reikalaujame iš jų to, ko 
jie nepajėgūs atlikti, dažnai nepaste-
bėdami, kiek unikalių gebėjimų jie 
turi. Tokiu būdu ir mes patys, ir mū-
sų neįgalieji tik veltui eikvojame lai-
ką bei energiją, prarandame pasiti-
kėjimą ir tikėjimą vieni kitais. Taip 
neapgalvotai elgdamiesi kaip tik 
mes, tėvai ir kiti šeimynykščiai, 
užuot stiprinę toleranciją, pagarbą ir 
pasišventimą, netiesiogiai mokome 
savo draugus, kaimynus, o ir plačią-
ją visuomenę netinkamo požiūrio į 
negalią bei neteisingo elgesio su neį-
galiaisiais. Aplinkiniai, neturėdami 
kitų pavyzdžių, tik perima šį mūsų 

elgesio modelį. O mes vis nenorime 
suprati, kad vienas veiksmingiausių 
visuomenės švietimo būdų visų pir-
ma yra aktyvus dalyvavimas ben-
druomenės gyvenime, jos veiklose, 
sambūriuose, talkose, įtraukiant sa-
vo neįgalius vaikus ar suaugusiuo-
sius ir parodant jų gebėjimus. Tik 
tokiu būdu megsis glaudesni santy-
kiai, atsiras nauji socialiniai vaidme-
nys. O tai ir yra itin veiksmingas sėk-
mės raktas.

Šių metų lapkritį man teko daly-
vauti seminare, skirtame Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 
19 straipsniui, t. y. savarankiško gy-
venimo ir integracijos į visuomenę 
praktiniam taikymui. Savo patirtimi 
ir praktika dalijosi ekspertai iš Aus-
trijos. Dvi dienas seminaro dalyviai 
buvo skatinami drauge rasti atsaky-
mus į iš pirmo žvilgsnio paprastus, 
bet kertinius klausimus. Kaip mes 
suprantame gyvenimo kokybę? Kaip 
vertiname neįgalaus žmogaus porei-
kius? Kas yra globos institucija? 
Kaip sutrikusio intelekto asmenys 
gali prisidėti prie bendruomeninių 
paslaugų kokybės? Ką jie gali duoti 
mums visiems? Kur prasideda ir 
baigiasi jų savarankiškumo ribos?

Paaiškėjo, kad Vakarų ir Rytų 
valstybių požiūriai į šiuos klausimus 
gerokai skiriasi. Ir kaip tik tai lemia 

Atsakymas į šio straipsnio 
antraštėje iškeltą klausimą 
pirmiausia priklauso nuo 
mūsų pačių požiūrio ir 
praktinių veiksmų.
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sutrikusio intelekto asmenų ir jų tė-
vų ar globėjų gyvenimo kokybę, pa-
galbos ir paramos prieinamumą, 
santykius ir galimybes. Mes, Rytų 
valstybių atstovai, vadovaujamės 
medicininiu pagalbos modeliu, tai-
kome įvairias užimtumo ar kitokios 
veiklos terapijas, visą gyvenimą vie-
ni kitus mokome, koreguojame pa-
galbą ir ieškome stebuklingų gydy-
mo metodų. O Vakarų valstybėse, 
kur demokratija ir dvasinės vertybės 
turi gilias tradicijas, į neįgalųjį pir-
miausia žiūrima kaip į Žmogų, tu-
rintį teisę būti tokiu, koks yra. Kitaip 
tariant, aiškinamasi, kaip neįgalia-
jam sekasi tvarkytis savarankiškai, 
kiek jam reikia pagalbos ir kas gali ją 
suteikti.

Svarbiausi sutrikusio intelekto 
asmenų, jų tėvų ar globėjų padėties 
vertinimo kriterijai yra kasdieninis 
jų gyvenimas, santykiai šeimoje ir 
artimiausioje aplinkoje, socialiniai 
ryšiai bei vaidmenys šeimoje ir už 
jos ribų, bendras socialinis konteks-
tas, laisvalaikis, atostogos, galimy-
bės tobulėti, intymus gyvenimas bei 
partnerystė, apsisprendimo ir pasi-
rinkimo teisės bei galimybės, sveika-
tos būklė ir sveikatos paslaugų priei-
namumas. 

Rytų valstybėse deinstitucionali-
zacija suprantama kaip vienos dide-
lės įstaigos suskaidymas į keletą ma-
žesnių (pvz., buvo 200 lankytojų ar 
gyventojų, padalijo į 3 po 70, 70 ir 60, 
suremontavo pastatus, nupirko dau-
giau baldų). Bet institucinė kultūra, 
reikalavimai įstaigai ir santykiai tarp 
žmonių nuo to nepasikeičia. O kuo 
tai paverčia pačių neįgaliųjų gyveni-
mą puikiai rodo vieno sutrikusio in-
telekto žmogaus, ilgą laiką gyvenu-
sio didelėje globos įstaigoje, pasako-
jimas apie savo asmeninę patirtį: 
„Kalėjime gyvena kaliniai, uždaryti 
už padarytus nusikaltimus. Jiems 
skirtas bausmės laikas ir jie žino, ka-
da iš ten išeis. O neįgalieji uždaroje 
įstaigoje uždaryti neribotam laikui. 
Jie nežino, kodėl ir už ką nubausti, 
kada bus išleisti. Ar mes nubausti už 
kitoniškumą?“

Institucijos turi savo taisykles ir 
tvarką, į kurias atsižvelgiant pasi-
renkami klientai. Vakarų valstybėse 
daugiausia reikšmės skiriama ne 
institucijos dydžiui, bet filosofijai. 
Šiuo atveju pagrindinis vertinimo 

kriterijus yra neįgalaus žmogaus gy-
venimo kokybė, privatumas, gali-
mybė rinktis ir spręsti, atlikti parei-
gas, naudotis teisėmis, tobulėti, būti 
atsakingam už savo gyvenimą. Šei-
mos, kuriose gyvena sutrikusios rai-
dos asmenys, gauna visavertę pagal-
bą. Tėvams teikiamos laikino ato-
kvėpio paslaugos. Įvairios palaiky-
mo ir motyvavimo programos sutei-
kia jiems galimybę išvengti krizinių 
situacijų. O Lietuvoje sutrikusio in-
telekto žmonėms, jų tėvams ar glo-
bėjams atėjo ypatingai sunkus me-
tas. Mažinamos socialinės garantijos 
ir priežiūrai skirtos išmokos. Visiš-
kai neaišku, ar atsiras lėšų specialio-
sioms paslaugoms savivaldybėse. 
Taigi vėl atsidūrėme ties išlikimo ri-
ba ir esame priversti galvoti vien 
apie duoną kasdieninę, stogą virš 
galvos, elementariausias garantijas. 
Visos kitos vertybės neribotam lai-
kui lieka antrame plane.

Kaip susiklosčius tokiai sunkiai 
padėčiai padėti sau ir kitiems? O gi 
labai glaudžiai bendraujant tarpusa-
vyje, tariantis ir laikantis išvien. Tik 
tokiu atveju būsime ta jėga, kuri ne-
leis įkalinti savo vaikų uždarose glo-
bos institucijose. Mes atsakingi už 
savo vaikų gyvenimus. O mūsų vai-
kai gali mums padėti. Įsiklausykime 
ir išgirskime, ką jie mums sako apie 
savo savijautą, troškimus, gyvenimo 

svajones. Dažniau pažvelkime jiems 
į akis, klausykime ne vien ausimis, 
bet ir širdimi. Susimąstykime, ar tuo, 
ką siūlome jiems, būtume patenkinti 
patys, ar norėtumėme, kad su mu-
mis būtų elgiamasi kaip su jais.

Jau dvidešimt metų veikdami 
drauge mes visi – tėvai ir globėjai, 
sutrikusio intelekto vaikai bei suau-
gusieji, specialistai, savanoriai, poli-
tikai – vieni iš kitų labai daug išmo-
kome. Drįstu teigti, gavome daugiau 
negu davėme. Tad branginkime di-
džiausią savo turtą – draugystę, pa-
sitikėjimą ir tikėjimą. Išlikime ir to-
liau ramsčiu vieni kitiems. Tuomet 
visi vietiniai ir tarptautiniai doku-
mentai, nutarimai, direktyvos taps 
veikiančiu instrumentu, o mums ne-
reikės gėdytis ar jaustis kaltiems dėl 
savo neįgalių vaikų ar suaugusiųjų 
kitoniškumo.

Ir Kalėdos, ir Naujieji metai  – ste-
buklų išsipildymo metas. Lai visos 
Jūsų svajonės virsta tikrove. Linkiu 
visiems daug daug sveikatos, laimės, 
šilumos, šypsenų, tvirto draugo pe-
ties. Lai niekada nesvyra Jūsų geros 
ir darbščios rankos. Tegul Jus ir Jūsų 
artimuosius lydi santarvė, o namuo-
se viešpatauja taika, supratimas ir 
skalsa. 

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė

Jeigu nuspręsite 
mums padėti, 

prašome pervesti „Vilties“ bendrijai skirtas lėšas 
į AB Vilniaus banko Vilniaus filialo 

(kodas 70440) atsiskaitomąją sąskaitą 

LT68 7044 0600 0126 2396 (litais) 

arba LT91 7044 0600 0126 2370 (valiuta).

Tai galite padaryti ir skirdami 2 procentus 
nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio 

(užpildydami Mokesčių inspekcijos 
prašymo formą FR0512).

Dėkojame!
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Mintys, virstančios eilėmis

Esu Rimantė Rindzevičiūtė. Gi-
miau ir užaugau svajonių mieste Vil-
niuje. Turiu mamą, dvi seses – Jurgi-
tą ir Liną. Dar katytę vadu Mycė, 

kuri labai išdykusi. Su mama kartu 
ir gyvename. Sesės dažnai atvažiuo-
ja. Taip pat kartu gyvena močiutė.

Man labai patinka rašyti eilėraš-
čius, svajoti, žiūrėti į dangų. Ypač 
naktimis, kai šviečia mėnulis ir pil-
nas dangus žvaigždžių. Tada nu-
skrendu mintimis į kitą pasaulį, kur 
gyvena jausmai ir žvaigždės. 

Kurti pradėjau dvylikos metų, o 
įkvėpė mane mylimas tėvelis, kuris 
irgi mėgo rašyti ir svajoti. Jis mirė 
prieš septynerius metus ir dabar 
yra Danguje. Nežinau kodėl, bet 
man patinka būti gamtoje. Ypač ru-
denį, kai keičiasi medžių spalvos, 
kai sninga lapais ir vėjas šoka savo 
nuostabų šokį. 

Gimiau sveika, bet baisi liga pa-
sodino mane į vežimėlį. Gal todėl, 
kad negaliu išsikrauti judėdama, 

daug svajoju ir savo mintis paverčiu 
eilėmis, kurios dažniausiai būna liūd-
nos, kupinos ilgesio ir meilės.

Šiuo metu lankau Markučių die-
nos centrą, nors man jame ir nepa-
tinka, nes man neleidžia skaityti. 
Lankau tik todėl, kad daugiau nėra 
kur eiti. O ir mamai reikia suteikti 
bent porą laisvų dienų. Anksčiau 
lankiau ugdymo centrą „Viltis“, ku-
riam vadovauja Augutė Vilūnienė. 
Ten man labai patiko.

Jau devynerius metus esu skau-
tė. Man patinka stovyklų laužai, 
dainos, draugai. Siųsdama jums sa-
vo eiles tikiuosi, kad jas perskaitys 
daugiau žmonių ir galbūt jos jiems 
patiks.

Rimantė

Mano gyvenimas

Mano gyvenimas – plati graži jūra.
Mano gyvenimas – ūžiantis vėjas laukų.
Mano gyvenimas – lyg paukščio skrydis.
Mano gyvenimas – tai tu...

Aš myliu gyvenimą – kaip saulėtą rytą,
Kaip kvepiantį žiedą gėlės.
Myliu gyvenimą tokį, koks duotas.
Gyvenimas mano – viltis...

Ruduo

Aš myliu rudenio tylą,
Rūkais apgaubtus laukus,
Geltoną lapų šnarėjimą
Ir paukščių tolstančius balsus.

Saulėlydžiai tokie raudoni
Lyg uogos šermukšnio palaukėj.
Myliu aš rudenio spalvas
Ir vėjo lopšines per naktį.

O debesys pikti lyg slibinai.
Jie slepia saulę rudeninę.
Tuoj pasipuoš šerkšnu laukai
Ir lauksim sniego pirmutinio.

Lai būsiu tau aš saulės spindulėlis,
Ir tu sušilsi prisiglaudęs prie manęs.
Lai būsiu tau aš lietaus lašelis,
Nuprausiu ir atgaivinsiu aš tave.
Lai būsiu tau laukų gėlelė,
Kvepėsiu rytmečio gaiva.
Lai būsiu tau naktis žvaigždėta,
Žvaigžde sužibsiu plaukuose.
Tad būsiu tau viskuo, kuo nori,
Kad tik šalia ir mylima.

Mylimam Tėveliui

Tu man – tas saulės spindulėlis,
Kuris sušildo net tamsią naktį.
Tu man esi dangaus žydrynė,
Kurioj paskęsta mano akys.
Tu – mano rytas, mano vakaras.
Visa diena kartu su Tavimi.
Apglėbusi Tave laikau, net sapnuose
Mes buvome, esame ir būsime
Visad kartu su Tavim.
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Nuo 1991 metų „Vilties“ bendrija 

rengia vasaros stovyklas, o nuo 2002-
jų vykdo jose psichosocialinės reabili-
tacijos programą sutrikusios raidos 
asmenims ir jų tėvams bei globėjams. 
Pirmenybė teikiama šeimoms, gyve-
nančioms regionuose, kuriuose sil-
pnai išvystytas bendruomeninių tar-
nybų tinklas asmenims, nelankan-
tiems jokios užimtumumo tarnybos ar 
centro. Norėdama įtikinti skaitytojus 
išvardysiu, iš kur šiemet suvažiavo 
dalyviai. Pasirodo, iš Alytaus, Anykš-
čių, Biržų, Gargždų, Joniškio, Kriukų, 
Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Klaipėdos, 
Lazdijų, Marijampolės, Molėtų, Rieta-
vo, Šiaulių, Tauragės, Trakų, Ukmer-
gės, Varėnos, Vilkaviškio, Vilniaus, 
Zarasų ir Panevėžio. Stovyklai vado-
vavo „Vilties“ bendrijos primininkė 
Dana Migaliova, kuri pati prižiūri 29 
metų sunkios negalios sūnų. Stovyk-
los gydytoja buvo Laima Mikulėnaitė 
iš Vaiko raidos centro, dirbanti su vai-
kais autistais, administratorė – Ilona 
Laučienė, A.P.P.L.E narė iš JAV, o pro-
gramų vedėjas – Vitas Underys (iš Mi-
čigano valstijos), kuris nepraleido nei 
vienos stovyklos nuo pat jos gyvavi-
mo pradžios. 

Reabilitacijos programoje dalyva-
vo ne tik neįgalieji, bet ir jų tėvai bei 
globėjai, broliai ir seserys, asmenys, 
dirbantys visuomeniniais pagrindais, 
specialistai, programos vykdytojai, at-
rinkti savanoriai, globoję neįgalius 
stovyklautojus, kad šių tėvai galėtų 
pailsėti, pabūti prie jūros. 

Psichosocialines paslaugas gavo 
didžiausią socialinę atskirtį patirian-
čios ir krizę išgyvenančios šeimos. As-
menys, dirbantys visuomeniniais pa-
grindais, atliko socialinio darbo, anks-
tyvosios reabilitacijos, psichologijos 
praktiką. Specialistai dalijosi savo pa-
tirtimi su kolegomis ir tėvais. Taigi 
„Vilties“ bendrija pateisina savo vardą, 

„Pasaka“ – savarankiško 
gyvenimo įgūdžių ugdymo ir 
aktyvaus poilsio stovykla
Pasaulio sveikatos organziacijos teigimu, psichologinė 
reabilitacija – tai procesas, kuris suteikia individams, 
kenčiantiems nuo psichikos ir elgesio sutrikimų, galimybę 
pasiekti optimalų savarankiško funkcionavimo 
bendruomenėje lygį.

teikdama nusiraminimą, leisdama tė-
vams ir globėjams bent dvi savaites 
pailsėti nuo kasdieninių labai sunkių 
įsiparegojimų. 

JAV organizacija Lithuanian Mercy 
Lift apmokėjo dvidešimties šeimų iš 
visos Lietuvos buvimą stovykloje. Tai 
buvo vaikus autistus auginančios, taip 
pat finansinių sunkumų turinčios šei-
mos. Man asmeniškai pasirodė labai 
naudinga arčiau susipažinti su visais 
stovyklautojais, pasikalbėti su šeimo-
mis, išklausyti jų gyvenimo proble-
mas. Toks bendravimas buvo abipu-
siai naudingas ir prasmingas. 

Svarbiausia, kad šeimos, kurios au-
gina sutrikusio intelekto vaikus ir su-
augusius žmogelius, nedejuoja, nors 
jų širdyse yra nuoskauda, kurios mes 
nematome. Jos vertina savo įvairias-
palvį gyvenimą, labai myli savo atža-
las ir atiduoda jiems save. Tik ne kartą 
girdėjau juos klausiant: „O kur dings 
mano vaikas, kai manęs nebebus?“

Pranė Šlutienė
Organizacijos Lithuanian Mercy Lift 

Sveikatos švietimo programų direktorė 



molį mažieji savo rankytėmis jį šildė, 
formuodami įvairius indelius, gyvū-
nėlius, papuošalus. Kai kurie lipdė 
pirmą kartą, ir tas pirmasis kūrybos 
vaisius visų vienbalsiai buvo skiria-
mas svarbiausiam žmogui – mamai. 
Vaikų nuoširdumas ir atvirumas ne-
leido stabtelti nei minutėlei. Nuolat 
norėjosi atiduoti visas jėgas, perteik-
ti visas žinias. Kai jauti atvirą klau-
siamą žvilgsnį, privalai atsakyti 
nuoširdžiai. Kitaip nebūtų kūrybi-
nio dialogo ir rezultatų. Galiu drą-
siai vadinti savo mokinius tikrais 
menininkais. Žinoma, jie ne profesi-
onalai, tačiau jų jausmai, išreikšti 
per kūrybą, yra patys tikriausi. O tai 
ir yra meno pagrindas.

Palietę molį ir pajutę, kad jis gali 
paklusti jų rankoms, daugelis atsi-
palaidavo. Molis tapo jų draugu, ir 

Vokietijos Lebenshilfe Riesa organiza-
cijos. Šiemet irgi nebuvo tenkinama-
si vien šildymusi saulutėje ir skal-
siais lietuviškais valgiais. Svečiams 
per atostogas nuobodžiauti nebuvo 
kada – laukė bendros kelionės, nau-
jos ir jau pamėgtos vietos, vos ne kas 
vakarą organizuojami sportiniai ren-
giniai bei teminės vakaronės ir, žino-
ma, mėgavimasis saule ramiame pa-
jūryje. Neįgaliesiems užsienio kalbos 
nemokėjimas tikrai nebuvo kliūtis 
kartu leisti laiką, susirasti draugų 
bei nuoširdžiai su jais bendrauti. 

Su svečiais kelis kartus lankėmės 
Klaipėdoje, Šventojoje ir Palangoje, 
kuri pelnė jų palankumą gyvybin-
gumu, šurmuliu, kavinių bei įvai-
riausių atrakcijų gausa. Be to, pirmą 
kartą nukakome į Nidą. Visi kopėme 
į didžiąją Parnidžio kopą, lankėmės 
etnografinėje žvejo sodyboje, grožė-

Kai molis tampa draugu
Pats vidurvasaris, liepos mėnuo. Menininkams – tai pagrindinis 
simpoziumų, parodų, seminarų metas. Jau vien projekto 
„Vilnius – Europos kultūros sostinė“ renginių tempas tiesiog 
pašėlęs, o prieš akis dar kelios tarptautinės parodos... Tačiau šįkart 
kūrybinis vasaros startas buvo... neįgalūs vaikai. Labai jautrūs, 
nuoširdūs, nemokantys meluoti ir kartu labai pažeidžiami. Žodžiu, 
tikrų tikriausi menininkai. Ir tai buvo puiku. Teigiama adrenalino 
dozė – nepakartojamas variklis visam kūrybiniam sezonui. 

jie savo pirštais pradėjo pasakoti 
apie save, savo svajones, įspūdžius... 
Prisimenu daugelį jų: Audrių, kuris 
dvi dienas negalėjo atsitraukti nuo 
lipdymo, nes molio plastika jį taip 
įtraukė, kad dėjo lapelį prie lapelio, 
rutuliuką prie rutuliuko ir nulipdė 
visą kolekciją. Kitą dieną jis savo kū-
rybine energija užkrėtė ir brolį, ir 
draugą Lauryną. O štai Vilius plas-
tiškomis virvelėmis dėliodamas ko-
pas, jūros bangas, debesis, buvo 
kaipmat pramintas „Čiurlioniu“. 
Atėjo sušalęs, bet po valandos paju-
to šilumą, švelnumą ir savo minčių 
paslaptis išraitė molyje. „Skulpto-
rius“ Robertas, keramikos darbų 
saugotojas Dovydas, amžinai įsimy-
lėjęs Simonas, taip pat jautrios kera-
mikės Elžbieta, Justina, Žaneta ir vi-
si kiti jaunieji talentai, kurie savo 
rankų ir širdžių šiluma suteikė man 
energijos bei minčių tolesniems kū-
rybiniams projektams. Mano vasa-
ros startas pavyko! Jei taip gražiai 
kurti galite Jūs, tai galėsime ir mes! 
Iki kitų susitikimų!

Rasa Justaitė–Gecevičienė, 
Dailininkė keramikė 

P.S. Visa tai vyko „Vilties“ ben-
drijos psichocialinės reabilitacijos 
programos metu, stovykloje „Pasa-
ka“ Giruliuose.

Pirmosiomis susitikimo akimir-
komis nedrąsiai liesdami šaltą, iš 
pirmo žvilgsnio gal ne visai malonų 

Atostogų reikia visiems!
Atostogų reikia visiems! – tokia idėja vadovaudamasi VšĮ 
„Vilties erdvė“ (Mažeikiai) kasmet rengia vasaros poilsio 
stovyklas neįgaliesiems, suteikdama jiems galimybę ne tik 
atitrūkti nuo kasdienybės, bet ir plėsti akiratį, turiningai leisti 
laisvalaikį, išbandyti turimus socialinius įgūdžius naujoje 
aplinkoje. Tuo pačiu, žinoma, skatinant ir pozityvų visuomenės 
požiūrį į neįgalių asmenų integraciją bei socializaciją. Turiningo 
laisvalaikio organizavimas neatsiejamas nuo įstaigos darbo 
modelio: pagalba ir socialinių įgūdžių lavinimas nuolat derinami 
su paslaugų vartotojų motyvacija bei gebėjimu siekti galutinio 
tikslo – geriausios gyvenimo kokybės. 
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Šių metų birželio pabaigoje VšĮ 
„Vilties erdvė“ gyvenimo namų gy-
ventojai dešimt nuostabių saulėtų 
vasaros dienų praleido Pajūrio regi-

oniniame parke įsikūrusioje jau-
kioje Karklės sodyboje. Pailsėti į 
Karklę atvyko ne tik mažeikiškiai, 
bet ir ilgamečiai įstaigos draugai iš 
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Mergaičių „paslaptis“ – tai speci-
aliai žemėje iškasta nedidelė duobe-
lė. Jos dugnas išklojamas žolelėmis 
ar lapais, ant kurių dedama kas nors 
gražaus, pvz.: gėlių žiedelių, pum-
purėlių ir pan. „Paslaptys“ ne visada 
būna gamtinės kilmės. Dar gražes-
nės jos tada, kai naudojami įvairūs 
smulkūs daikteliai, pvz.: spalvota 
folija ar saldainio popierėliai. O ant 
šio pagrindo dėliojama sudėtinga 
kompozicija iš butelių kamštelių, sa-
gų, karoliukų, stikliukų ir pan. Visa 
tai uždengiama švaria stiklo šuke. 
Rasti tinkamą ne taip paprasta, to-
dėl, vos ją išvydus, atsiranda stimu-
las daryti dar vieną „paslaptį“.

„Paslaptis“ – tai lyg mažas lange-
lis žemėje, atveriantis netikėtą grožį. 
Baigus darbą stiklas užpilamas že-
me, kad nieko nesimatytų, o „paslap-
ties“ vieta kaip nors pažymima, jog 
vėliau nesunkiai būtų galima ją rasti.

Mergaitės tokių „paslapčių“ tu-
rėdavo po keletą ir retkarčiais apžiū-
rinėdavo, rodydavo draugėms, at-
sargiai nubraukdamos žemę, kad 
pro stiklą matytųsi paslėptas grožis. 

Tokios „paslaptys“ išsilaikydavo 
nuo kelių valandų iki kelių savaičių. 
Jos būdavo sugriaunamos arba su-
nykdavo savaime. Tada mergaitė da-
rydavo kitą „paslaptį“ – dar gražes-
nę už buvusiąją.

„Paslapčių“ darymas – vaikiškos 
subkultūros tradicija, perduodama 
didesnių mergaičių mažosioms. 
Nors šiandien mergaitės „paslapčių“ 
darymu neužsiima, norisi pakalbėti 
apie tai, kuo šis užsiėmimas vertin-
gas. Pirmiausia tai yra viena iš vaikų 
kūrybos formų. „Paslapčių“ unika-
lumą sudaro tai, kad kūrybinio pro-
ceso visiškai nekontroliuoja suaugu-
sieji. Šiuo atveju grožio kūrimas – tik 
paties vaiko reikalas. Dažniausiai 
suaugusieji šių „paslapčių“ nemato 
ir nieko apie jas nežino, nebent mer-
gaitės pačios jas parodo. Kuriant 
„paslaptį“ labai svarbi estetinė pusė. 
Mergaitės sąmoningai kuria grožį iš 
to, ką randa savo aplinkoje. Kūrybi-
nio proceso metu atsiskleidžia jų 
meniniai gebėjimai.

„Paslapčių“ darymas vaidina 
svarbų vaidmenį ir vaikų tarpusavio 

santykiuose. Mergaitės savo sukur-
tas „paslaptis“ rodo tik pačioms arti-
miausioms draugėms. Pats pavadi-
nimas „paslaptis“ jau byloja, kad tai 
yra kažkas labai asmeniška, ką gali-
ma atskleisti tik draugei, kuria labai 
pasitikima. Deja, žinome, kad mer-
gaitės dažnai keičia drauges ir vaka-
rykštė geriausia draugė šiandien ga-
li tapti didžiausia prieše. Buvusios 
draugės kerštaudamos naikina vie-
na kitos „paslaptis“ arba jų buvimo 
vietą išduoda berniukams.

Kaip jau buvo minėta, „paslap-
čių“ darymas – tik mergaičių užsiė-
mimas. Berniukai paprastai tuo ne-
užsiimdavo. Tačiau ir jie negalėda-
vo atsispirti „paslapčių“ magijai. 
Tiesa, juos traukdavo ne „paslap-
ties“ grožis ar kūrybos subtilybės, 
bet noras surasti „paslaptį“ ir ją su-
naikinti. Šis veiksmas prilygsta mer-
gaičių tampymui už kasų, erzini-
mui, už kurio slypi simpatija ir susi-
domėjimas. Taigi kiekviena mergai-
tė slapta trokšdavo, kad jos „paslap-
tis“ būtų atskleista. Tad sulaukę 
pavasario išeikime su savo mergai-
tėmis į lauką ir kurkime tik mudvie-
jų „paslaptį“. Lai ši maža „paslap-
tis“ tampa langeliu į vis gilesnius 
moteriškus slėpinius.

Angelė Paulėkaitė
Vedančioji socialinė darbuotoja

Nepelnytai pamiršta „paslaptis“
Nors vasara jau kadais baigėsi ir vis mažiau laiko praleidžiame 
lauke, noriu priminti nepelnytai užmirštą, tačiau labai įdomų 
žaidimą – „paslapčių“ („sekretų“) darymą. Šis žaidimas buvo 
ypač populiarus tarp mergaičių praėjusio amžiaus septintajame 
ir aštuntajame dešimtmečiuose.

jomės jachtomis. Nida svečius suža-
vėjo ir paliko neišdildomą įspūdį. 
Dar pabuvojome Latvijos kurorte 
Ventspilyje, kur mėgavomės žydro-
sios vėliavos paplūdimiu, ekskursija 
po Livonijos ordino pilį ir pietumis 
pilies rūsio restorane. 

Nepamiršome paminėti ir tradi-
cinių lietuviškų švenčių – Nidoje 
stebėjome Rasų šventės apeigas, 
klausėmės liaudies dainų, šildėmės 
prie didžiulio Joninių laužo. Ka-
dangi savo būryje turėjome net tris 
Jonus, Karklės sodyboje atšventėme 
Jonines. Jonus pagerbėme ąžuolo 
vainikais bei nuoširdžiais sveikini-
mais. O kokios gi Joninės be laužo, 
paparčio žiedo ieškojimo ir kitų 

linksmybių... Įsimintinas buvo ir at-
sisveikinimo vakaras. Ne vieno va-
saros poilsio stovyklos dalyvio aky-
se sužibo ašaros. Tikėkimės, kad jos 
netrukus ir vėlei sužibs dar kartą 
susitikus. 

Po tokių turiningų vasaros atos-
togų neįgalieji, fiziškai ir emociškai 
pailsėję, tampa kūrybingesni, labiau 
motyvuoti, darbštesni ir į kasdienius 
savo darbus kimba su dar didesne 
energija. Labiau išauga jų pasitikėji-
mas savimi. Su kokiu pasididžiavi-
mu veide jie pasakoja savo draugams 
ar artimiesiems, kur buvę. Puikiai 
pailsėjus ne tik daugiau padaroma, 
bet ir siekiai lengviau įgyvendinami. 
O jų daug...  

Vilma Narmontaitė
VšĮ „Vilties erdvė“ socialinė 

darbuotoja, Mažeikiai 
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Pasikeitimų pradžia arba žvilgsnis 
į istoriją

Jeigu prisiminsime ugdymo cen-
tro „Viltis“ veiklos pradžią, tai buvo 
1991 metų rugsėjo 1-oji, kai būrelis 
tėvų, vedini ir nešini savo neįgaliais 
vaikais, surengė piketą prie Vilniaus 
savivaldybės, Gedimino prospekte, 
teisėtai reikalaudami mokyklos savo 
vaikams. Iškilo būtinybė sukurti ug-
dymo sistemos grandį, kuri atitiktų 
specialiųjų poreikių vaikų (iki tol lai-
kytų „nemokytinais“) reikmes. Be to, 
pagalvoti ir apie šeimos poreikius, 
t. y. tėvų sugrąžinimą į darbo rinką. 

Pavadinimas „ugdymo centras“ 
buvo pasirinktas kaip tarpinis vari-
antas tarp bendrojo lavinimo ir spe-
cialiosios mokyklos. 1970 metais sta-
tytas buvęs vaikų darželis I. Šimu-
lionio gatvėje tuo laiku atrodė opti-
malus variantas. Jei jau yra stogas ir 
grindys, tai langus galima įstiklinti, 
o išlaužytas duris pataisyti. Mat tada 
daugelis galvojome, kad jeigu kiek-
vienas ką nors padarysime dėl kito, 
vadinasi, ir dėl mūsų Lietuvos. To-
kia buvo pradžia. Ne su fondų ar 

Europos Sąjungos lėšomis, o su dau-
gybės Lietuvos ir užsienio gerano-
riškų žmonių pagalba. Žmonių, pa-
norusių bent kuo nors prisidėti, kad 
mūsų mokyklėlė taptų jauki, būtų 
aprūpinta būtiniausiomis priemonė-
mis. Gerai prisimenu Kanados am-
basadoriaus dovanotus pirmuosius 
du vežimėlius, Australijos Adelaidės 
lietuvių bendruomenės pagalbą, pir-
muosius žingsnius mokant vaikus 
padėjusią nueiti Danutę Baltutytę ir 
daugybę kitų geros valios žmonių.

Projektas „Infrastruktūros plėtra ir 
modernizavimas“ 

Jeigu pirmąjį darbo dešimtmetį 
galėčiau įvardyti kaip „kūrimosi ir 
mokymosi mokyti“, tai įžengus į an-
trąjį radosi minčių apie tai, kad rei-
kalingi kitokie darbo būdai neįga-
liems vaikams ugdyti, aplinka, pri-
taikyta šių vaikų įgūdžiams lavinti 
per daugybinį kartojimą naudojant 
alternatyvias priemones. 

Kaip mokyti vaiką bendrauti, jei-
gu jis negali pravažiuoti su vežimė-
liu siaurais koridoriais? Kita vertus, 

Ugdymo centras „Viltis“ krizės 
ir pasikeitimų skersvėjuose 

Septyniolikti darbo metai ugdymo centro „Viltis“ bendruomenei 
atnešė ne vien ekonominės krizės sukeltas problemas: lėšų 
mažėjimą, nerimą dėl gyvenimo ir išgyvenimo, tačiau ir daugybę 
pokyčių. Visi sunkumai ir jų sąlygojami pasikeitimai kelia 
psichologinę įtampą bendruomenėje. Žmonės, dirbantys švietimo 
ar socialinių paslaugų srityje, šeimos, auginančios ar 
prižiūrinčios artimus žmones su negalia arba turinčios kitokių 
rizikos požymių, yra jautriausia visuomenės dalis, kurią 
sisteminiai pokyčiai veikia tiesiogiai ir iš karto. Išgyvenimas 
nuo algos iki algos, išgyvenimas tik iš pensijos ar slaugos 
pinigų – dažnas reiškinys. Nerimas ir neužtikrintumas dėl 
ateities, galop nusivylimas, kad valstybėje vykstantys pokyčiai 
toli gražu ne visada palankūs pažeidžiamiausiems visuomenės 
nariams, kad demokratija pasireiškia tik tada, kai reikia atlikti 
rinkėjo pareigą, – tai vis veiksniai, neskatinantys pažangos, bet 
neigiamai veikiantys žmonių motyvaciją. Tačiau ir sunkmečio 
sąlygomis galima tikėtis teigiamų dalykų. Kokių? Apie tai 
sužinosite, perskaitę šį straipsnį.
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dimų, žemės sklypo panaudos per-
davimu įstaigai, Vilniaus regiono 
plėtros planavimo, detaliojo plano 
rengimu ir kt.

Artimiausi darbai projektui 
prasidėjus 

2009 m. birželio 30 d. buvo pasi-
rašyta projekto finansavimo ir admi-
nistravimo sutartis Nr. VP3-2.4-SA-
DM-01-R-01-003 tarp LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, ats-
tovaujamos sekretoriaus V. Rupšio, 
Centrinės projektų valdymo agentū-
ros, atstovaujamos direktoriaus pa-
vaduotojos A. Baranauskienės (įgy-
vendinančioji institucija) ir ugdymo 
centro „Viltis“, atstovaujamo direk-
torės Augienės Vilūnienės (projekto 
vykdytojas). Projekto vykdymo lai-
kotarpis – nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 
2011 m. birželio 30 d. Projekto biu-
džete nustatyta didžiausia projekto 
tinkamų finansuoti išlaidų suma – 
4.884.019,00 Lt; iš jų 1.391.230,00 Lt 
Vilniaus savivaldybės disponuoja-
mos lėšos ir 3.492.789,00 Lt ES struk-
tūrinių fondų lėšos.

Projekto eigoje numatyti šie vie-
šieji pirkimai:
• Projekto administravimo paslau-

gų pirkimas.
• Viešinimo paslaugų pirkimas.
• Audito paslaugų pirkimas.
• Projektavimo ir statinio projekto 

vykdymo paslaugų pirkimas.
• Techninio projekto ekspertizės 

paslaugų pirkimas.
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kam mokytis vaikščioti ar savaran-
kiškai važiuoti vežimėliu, jeigu vis 
tiek esi priverstas būti tik savo klasė-
je. Per visą dieną, per pamokas ir po 
jų, kol važiuosi namo. Todėl atsira-
do strateginis tikslas – siekti pastato 
renovacijos.

2004–2005 metais buvo parengtas 
investicinis projektas „Infrastruktū-
ros plėtra ir modernizavimas“, kurio 
tikslas – renovuoti centro pastatą, at-
likti jo šiltinimą, langų keitimą, vidi-
nių erdvių pertvarkymą ir pristatyti 
kineziterapinį, menų terapijos bei 
hidroterapijos korpusus. Projektas 
praėjo visus vertinimo etapus, bet... 
buvo paliktas rezervui. Girdėjome 
komentarus, kad jis – labai brangus, 
kad jam įgyvendinant būtų panau-
dotos visos apskričiai skirtos lėšos. 
Taigi teko laukti.

2008 metais, paskelbus kvietimą 
teikti paraiškas pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos „Vie-
šųjų paslaugų kokybė ir prieinamu-
mas: sveikatos, švietimo ir socialinė 
infrastruktūra“ prioriteto įgyvendi-
nimo priemonę „Nestacionarių soci-
alinių paslaugų infrastruktūros plė-
tra“, atrodė, kad tai kaip tik mums. 
Investicinį projektą reikėjo pertvar-
kyti pagal naujus reikalavimus. Es-
minis jų buvo tas, kad galima statyti 
tik 800 kv. m naudingo ploto priesta-
tus ir pasibaigus projektui įkurti 
naują dienos socialinės globos įstai-
gą, t. y. atskirti ugdymo ir dienos so-
cialinės globos paslaugas.

Paskui vyko ilgos diskusijos tarp 
Vilniaus savivaldybės administraci-
jos Sveikatos ir socialinės apsaugos 
bei Kultūros ir ugdymo departa-
mentų specialistų dėl ugdymo cen-
tro „Viltis“ atitikties. Pagaliau buvo 
prieita vieningos nuomonės, kad 
„socialinių paslaugų įstaigai priski-
riamas ir įstaigos padalinys – socia-
linių paslaugų įstaigos arba ne soci-
alines paslaugas teikiančios įstaigos 
struktūrinis padalinys, neturintis 
juridinio statuso, bet teikiantis soci-
alines paslaugas (Socialinių paslau-
gų katalogas, patvirtintas LR socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 
2006 m. balandžio 5 d. įsakymu 
Nr. A1-93). Daugelis Vilniaus savi-
valdybės ir Vilniaus apskrities poli-
tikų geranoriškai parėmė ir padėjo 
rūpinantis daugybe juridinių spren-

• Techninės priežiūros paslaugų 
pirkimas.

• Pastato, esančio I. Šimulionio 
g. 6, priestatų statybos darbų 
pirkimas.

• Baldų, specializuotos įrangos so-
cialinių paslaugų teikimui, buiti-
nės įrangos, kompiuterinės tech-
nikos pirkimai.

• Projekto turto draudimo paslau-
gų pirkimas. 
Visi pirkimai, priklausomai nuo 

verčių, vyksta pagal įstatymų regla-
mentuojamą pirkimų būdą. Viešieji 
pirkimai vykdomi per Vilniaus 
administracijos Viešųjų pirkimų ko-
misiją; artimiausias supaprastintas 
atviras konkursas – Projektavimo ir 
statinio projekto vykdymo paslaugų 
pirkimas. Kai turėsime techninį pro-
jektą, bus skelbiamas atviras rangos 
darbų pirkimo konkursas. Šiuo me-
tu turime suspėti laiku parengti rei-
kiamą informaciją pagal Viešųjų pir-
kimų įstatymo reikalavimus ir pa-
teikti ją Centrinei projektų valdymo 
agentūrai bei kitoms valstybinėms 
institucijoms. Darbo daug – realaus 
rezultato dar nematyti.

Ką laimėjome laimėję projekto 
vykdymą? 

Pastatę naujus kineziterapijos ir 
menų bei užimtumo priestatus (800 
kv. m), turėsime šiuolaikiškai įreng-
tas ir pritaikytas erdves neįgalių vai-
kų bei suaugusiųjų užimtumui orga-
nizuoti: kineziterapijos salę, kurią 



slankiosiomis pertvaromis bus gali-
ma suskaidyti į penkias iš dalies ats-
kiras erdves individualiam kinezite-
rapiniam darbui. Prireikus visame 
plote galės vykti judesių lavinimo, 
sportinės, mobilumo gerinimo vei-
klos. Tame pačiame priestate rasis 
vietos ir masažo kabinetams (pla-
nuojamos 2 darbo vietos), kompen-
sacinės technikos priežiūros ir smul-
kaus remonto dirbtuvėlei, darbuoto-
jų higienos ir poilsio kambariams. 
• Menų bei užimtumo priestatas 

iškils prie esamo pirmojo korpu-
so. Jame įsikurs muzikos terapi-
jos, namų ruošos, dailės ir kera-
mikos studijos, bendra valgyklė-
lė, užimtumo, poilsio, higienos 
kambariai. 

• Šie priestatai prie pagrindinio 
„Mokyklos“ pastato bus prijung-
ti specialiosiomis jungtimis, ku-
rios leis geriau pasiskirstyti judė-
jimo srautus, o pertvarkyti įėjimai 
ir įvažiavimai sumažins eismo 
įvykių grėsmę sankryžoje prie 
vienintelio šiuo metu esamo įva-
žiavimo.

• Naujai įkurtame Dienos sociali-
nės globos padalinyje vyks užsiė-
mimai maždaug 15 suaugusių 
jaunų neįgalių asmenų, kurie po 
mokyklų baigimo negali lankyti 
užimtumo tarnybų Vilniaus 
mieste ir negauna dienos sociali-
nės globos paslaugų, atitinkančių 
jų poreikius.

• Po pamokų šiame skyriuje užim-
tumo paslaugas galės gauti mūsų 
ugdymo centro auklėtiniai ir kiti 
neįgalūs vaikai iš integruotų mo-
kyklų, kuriems reikalinga papil-
doma specialistų pagalba. Pla-
nuojama lanksti dienos socialinės 
globos teikimo trukmė, nuo 2 iki 
8 valandų, priklausomai nuo as-
mens ir jo šeimos poreikių. 

• Planuojama, kad naujasis Dienos 
socialinės globos skyrius kasdien 
teiks paslaugas 50-60 neįgaliųjų. 
Bus įsteigta 18 darbo vietų.

Ką kurdami mūsų ugdymo centrą 
padarėme ne taip? 

Manau, kad sukurdami švietimo 
sistemoje grandį, leidusią praktiškai 
įgyvendinti kiekvieno vaiko teisę 
būti ugdomam, lygiateisiam švieti-
mo sistemos dalyviui, prisidėjome 
prie demokratinių pokyčių mūsų 
valstybėje. Tai buvo pozityvus reiš-
kinys, kuriuo didžiuojamės. Tačiau 
gyvenimas diktuoja naujus iššūkius.

Besiplečianti inkliuzinio ugdymo 
filosofija įgalino nemažą skaičių vai-
kų įtraukti į bendrojo ugdymo pro-
gramas ir tai yra labai džiugus pa-
siekimas. Tačiau daugelyje Europos 
Sąjungos valstybių įkurtos nedidelės 
mokyklėlės vaikams, kurie dėl savo 
būklių sudėtingumo negali būti in-
tegruoti į bendrąsias programas. 
Šiems vaikams ir jų šeimoms svarbu 
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ugdymas bei galimybė gauti dienos 
socialinės globos paslaugas, kad tė-
vai galėtų dirbti. Dienos socialinės 
globos paslaugos – tai laisvalaikio 
organizavimas, psichologinė–psicho-
terapinė pagalba, maitinimo organi-
zavimas, kasdieninio gyvenimo įgū-
džių ugdymas ir palaikymas, darbi-
nių įgūdžių ugdymas, sveikatos 
priežiūros paslaugos ir kitos paslau-
gos, reikalingos asmeniui pagal jo 
savarankiškumo lygį.

Manau, atėjo laikas, kai išaugome 
iš „pirmųjų kūdikystės marškinėlių“. 
Dabar turime aiškesnį, kitų valstybių 
patirtimi paremtą supratimą apie 
sunkios negalios vaikų ugdymą. Su-
kūrėme ugdymo centro modelį, kurį 
vienaip ar kitaip perėmė daugybė 
Lietuvos įstaigų, besirūpinančių neį-
galiaisiais. O dabar siūlome stebėti 
mūsų pertvarką, kuriai mus įparei-
goja projektas „Ugdymo centro „Vil-
tis“ infrastruktūros plėtra ir moder-
nizavimas“. Mokymas ir dienos soci-
alinė globa yra vienas kitą papildan-
čios funkcijos, kurios pagal esamą 
įstatyminę bazę yra reglamentuoja-
mos ir  finansuojamos iš skirtingų 
šaltinių. Neįgaliam asmeniui ir jo 
šeimai reikalingas paketas būtinų 
dienos socialinės globos paslaugų, 
kad vaikui ir tėvams būtų visiškai 
garantuotos teisės ir pareigos.

Esame pasiryžę viešai pristatyti 
vykstančią pertvarką, kurios žings-
niai galėtų pagreitinti plėtros proce-
sus kitose panašiose ugdymo įstaigo-
se ir galbūt išvengti klaidų arba rasti 
optimaliausią sprendimą. Neabejoju, 
kad visa ugdymo centro „Viltis“ ben-
druomenė supranta, jog struktūriniai 
pasikeitimai yra iššūkis, kurį įveikę 
galėsime jaustis prisidėję prie ateities 
vizijos įgyvendinimo. 

O pabaigai dar vienas labai aktu-
alus pastebėjimas. Vykdydami šį 
projektą mes nerenovuojame pačios 
mokyklos pastato. Klasės ir ikimo-
kyklinės grupės lieka tokios kaip bu-
vę. Juk nereikia norėti, kad viskas 
būtų padaryta vienu metu. Tiesiog 
reikia laukti tinkamo laiko ir vėl 
rengti naują projektą, skirtą mokyk-
linių erdvių renovacijai.

Augienė Vilūnienė
Ugdymo centro „Viltis“ 

direktorė



Atstovavimas sau – nauja galimybė 
neįgaliesiems 

Pirmuosiuose, antruosiuose ir tre-
čiuosiuose Atstovavimo sau moky-
muose, kurie buvo surengti „Vilties“ 
bendrijos poilsio namuose „Akimir-
ka“ (Šventojoje), dalyvavo po 12 žmo-
nių, iš kurių 6 sutrikusio intelekto as-
menys ir 6 asistentai iš Lietuvos: Vil-
niaus, Klaipėdos, Šiaulių, Mažeikių, 
Raseinių, Varėnos, Kretingos, ir po 4 
žmones, iš kurių 2 sutrikusio intelekto 
asmenys ir 2 asistentai iš Moldovos 
miestų bei kaimų.

Pirmieji mokymai „Atstovavimas 
sau – kas tai?“ vyko šių metų birželio 
1-3 dienomis. Šie mokymai buvo skirti 
intelekto sutrikimų turintiems žmo-
nėms, kurie niekada nedalyvavo atsto-
vavimo sau programoje, ir tiems as-
menims, kurie jau dalyvavo panašiuo-
se mokymuose, bet kuriems pravartu 
įtvirtinti žinias. Minėtuose mokymuo-
se buvo aptariamos šios temos: „Taisyk-
lės, teisės ir pareigos – kas tai?“, „Susi-
rinkimai – galimybė atstovauti sau“, 
„Atstovavimas sau vietos bendruome-
nėje“. Be to, per šiuos mokymus vyko 
praktiniai užsiėmimai.

Antrieji mokymai „Asistento ir kli-
ento veiksmingas bendravimas darbi-
nio užimtumo (darbo terapijos) metu 
A. Maslow bendravimo teorijos kon-
tekste“ vyko birželio 8-10 dienomis. 
Šie mokymai buvo skirti jau pažengu-
siems asmenims su intelekto sutriki-
mais. Per mokymus dalyviai buvo su-
pažindinti su A. Maslow bendravimo 
teorija. Jiems buvo aiškinama apie po-
reikių hierarchiją, poreikį bendrauti 
darbinio užimtumo metu, tarpasmeni-
nių santykių (asistentas–klientas; kli-
entas–asistentas) kūrimo etapą, ben-
dravimo formas: verbalinę ir neverba-
linę, bendravimo problemas, veiks-

Atstovavimas sau
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ 
ir VšĮ Informacijos kaupimo ir sklaidos centras kartu su 
Foundation Open Society Institute surengė Atstovavimo sau 
mokymus sutrikusio intelekto asmenims bei socialiniams 
darbuotojams iš Lietuvos ir partneriams iš Moldovos 
organizacijos Woman and Child. Šie mokymai vyko lietuvių 
kalba su sinchroniniu vertimu į rusų kalbą. Juos vedė 
lektorės iš Vilniaus ir Kretingos.

mingą bendravimą, galimus konflik-
tus, jų sprendimo būdus, bendravimo 
svarbumą po konfliktų sprendimo, 
„sunkių klientų“ įtraukimą į bendrą 
grupės užimtumą. 

Tretieji mokymai „Socialinis dar-
buotojas – įgalinimo koordinatorius 
socialiniame darbe“ vyko birželio 29-
liepos 1 dienomis. Jie buvo skirti soci-
aliniams darbuotojams. Per minėtus 
mokymus socialiniai darbuotojai susi-
pažino su šiomis temomis: „Neįgalu-
mas“ (žmogus ir neįgalumo etika; neį-
galumo privalumai; silpno asmens ta-
pimas asmenybe), „Socialinis darbas 
kaip problemų sprendimo procesas“ 
(pagrindiniai požiūriai į problemų 
sprendimą socialiniame darbe; pro-
blemų sprendimo etapai; problemų 
sprendimo procesas ir praktinis mo-
kymas), „Socialinio darbo specialisto 
ir kliento bendradarbiavimo princi-
pai“ (moraliniai etiniai kliento ir soci-
alinio darbo specialisto santykių prin-
cipai; kliento atsakomybė; specialisto 
veiklos principai, skirti kliento apsis-
prendimo teisei išsaugoti), „Socialinio 
darbuotojo savireguliacijos metodai“ 
(profesinio perdegimo problema, pa-
grindiniai perdegimo sindromo mo-
deliai ir simptomai, perdegimo profi-
laktika, potrauminio sutrikimo profi-
laktika – Balinto metodas).

Negalia – ne kliūtis atstovauti sau

Pirmojo ir antrojo srauto pirmuo-
siuose mokymuose „Atstovavimas 
sau – kas tai?“ didelio dalyvių susido-
mėjimo sulaukė praktiniai užsiėmi-
mai, per kuriuos buvo žaidžiama su 
siūlu norint geriau pažinti vienas kitą 
ir įsisąmoninti tam tikras sąvokas. Po 
pirmos mokymų dienos visi dalyviai 
vienbalsiai pripažino, kad šis žaidi-
mas – smagi, linksma ir naudinga už-
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duotis. Buvo įdomu stebėti, kaip jau-
nuoliai išsako savo nuomonę, dalijasi 
mintimis, siūlo pačius įvairiausius 
problemos sprendimo būdus. 

Po pirmosios mokymų dienos da-
lyvių laisvalaikį praturtino filmuko 
„Žuviukas Nemo“ peržiūra. Jos es-
mė – parodyti jaunuoliams, kad nega-
lia yra ne kliūtis ir kad vienokią ar ki-
tokią negalią turintys žmonės yra rei-
kalingi, renkasi savo kelią ir atlieka 
tam tikrą misiją čia, Žemėje. Kitą dieną 
dalyviai diskutavo apie matytą filmu-
ką. Būta labai daug įvairių nuomonių, 
bet svarbiausia, kad visiems jis labai 
patiko ir suteikė daug malonių įspū-
džių. Stebint diskusijas buvo džiugu, 
kad užsimezgė kontaktas tarp „neįga-
liukų“, kad jie drąsiai reiškė mintis ir 
jausmus, mėgavosi laisvėjimo pojūčiu. 
Puiku, kad dalyviai suprato, jog, viena 
vertus, kiekvienas žmogus kažkuo 
ypatingas, savitas, kita vertus, nepai-
sant skirtumų, visi esame lygūs. 

„Atstovavimo sau vietos bendruo-
menėje“ mokymus vedė teisininkė, 
kuri mokė „neįgaliukus“ įsijungti į ko-
mandos darbą kartu sprendžiant iški-
lusias problemas. Norint įveikti kai 
kurias problemas neužtenka tik kalbė-
tis – reikia imtis konkrečių veiksmų. 
Pvz., neįgaliam žmogui gali būti nelei-
džiama lankytis kavinėse, apsistoti 
viešbutyje ir pan. Tokiu atveju žinantis 
savo teises neįgalusis gali parašyti 
skundą atitinkamai įstaigai. 

Lektorė pasiūlė dalyviams prakti-
nę užduotį. Ant didelių lapų jie surašė 
problemą ir ėmėsi drauge ją nagrinėti 
bei ieškoti sprendimo kelių, kuriuos 
irgi išguldė ant to paties popieriaus 
lapo. Toks komandos darbas davė ge-
rų vaisių: problema buvo visapusiškai 
išnagrinėta ir išspręsta. Atlikus šią už-
duotį, buvo suvaidintas nedidelis 
spektakliukas, parodęs, kad galima 



problemą ir jos sprendimą pamatyti 
ne tik ant popieriaus, bet ir realybėje. 
Po visų mokymų dalyviams buvo 
įteikti dalyvavimo liudijimai. 

Neliko jaunuoliai abejingi ir an-
triesiems mokymams „Asistento ir 
kliento veiksmingas bendravimas 
darbinio užimtumo (darbo terapijos) 
metu A. Maslow bendravimo teorijos 
kontekste“. Mat ir šiuose mokymuose 
jie buvo įtraukti į komandos veiklą, 
kurią atliekant reikėjo galvoti, išsaky-
ti savo nuomonę, klausti, atsakyti. 
Kad dalyviai susipažintų ir geriau įsi-
mintų vienas kito vardą, lektorė kiek-
vienam išdalino po tiek lapelių, kiek 
yra dalyvių, pvz., 10, ir ant kiekvieno 
lapelio kiekvienas turėjo parašyti sa-
vo vardą ir visus 10 lapelių padėti ats-
kirai ant stalo. Tada kiekvienas po 
vieną prieidavo paimti po vieną lapelį 
iš kiekvienos krūvelės. Kai visi turėjo 
po 10 lapelių su skirtingais vardais, 
prasidėjo visas smagumas. Kiekvie-
nas turėjo išdalyti turimus lapelius su 
vardais tikriesiems šeimininkams. 
Žaidimo esmė parodė, kaip įdėmiai 
dalyviai geba klausytis savo kaimynų 
prisistatinėjant susitikimo pradžioje. 

Buvo dalyvių, kurių vardus išsyk 
prisiminė beveik visi, bet pasitaikė var-
dų, kuriuos įsiminti pasirodė sunkiau. 
Tačiau susipažinimo žaidimas leido 
dalyviams ne tik pajuokauti, pasijuok-

ti, bet ir labiau suartėti. Dar labiau su-
tvirtino bičiulystės saitus pasivaikščio-
jimai prie jūros. Paskutinę mokymų 
dieną akivaizdžiai pasijuto grįžtamasis 
ryšis – vieni dalyviai nuoširdžiai dėko-
jo už mokymus, kiti tiesiog nenorėjo 
išvažiuoti namo, nes neišdildomus 
įspūdžius norėjosi pratęsti. Kaip ir per 
pirmuosius mokymus visiems buvo 
įteikti dalyvavimo liudijimai. 

Per trečiuosius mokymus „Sociali-
nis darbuotojas – įgalinimo koordina-
torius socialiniame darbe“ socialiniai 
darbuotojai ir neįgaliųjų asistentai taip 
pat sužinojo daug naujų dalykų ir įtvir-
tino žinias atlikdami praktines užduo-
tis. Išklausę visą paskaitų ciklą jie buvo 
kupini naujų idėjų ir minčių, ką ir kaip 
keisti savo darbo aplinkoje, kad dar ge-
riau sektųsi bendrauti su klientais ir 
kolegomis. 

 
Julija Orlovskaja

Programų vykdytoja 

Mokėmės bendrauti ir ginti savo 
interesus

Tarptautiniuose mokymuose sutri-
kusio intelekto asmenims „Atstovavi-
mas sau – kas tai“ ir „Atstovavimas 
sau vietos bendruomenėje“ Šakių rajo-
no sutrikusio intelekto neįgaliesiems 

atstovavome mes – Jurgita ir jos padė-
jėja Onutė. Mums buvo malonu ben-
drauti su merginomis ir vaikinais, at-
vykusiais iš įvairių Lietuvos kampelių. 
Be to, mokymuose dalyvavo ir neįga-
lieji iš Moldovos. Kad galėtume susi-
kalbėti, suprasti vieni kitus, mums tal-
kino vertėja Julija. 

Įdomiomis paskaitomis mus sutiko 
seminaro lektorės Sandra ir Sigita. 
Ypač patiko lektorės Sigitos nuoširdus 
bendravimas, medžiagos pateikimas 
visiems suprantama kalba, smagūs 
žaidimai, susieti su mokymų temomis. 
Išsiaiškinome ir įtvirtinome įvairias 
sąvokas, susijusias su atstovavimu 
sau. Supratome, kad norint sėkmingai 
bendrauti su valdžios institucijomis, 
reikia paisyti ne tik savo teisių, bet ir 
pareigų. Išmokome ginti savo intere-
sus savivaldybėje, kitose įstaigose.

Likome labai patenkintos šiais mo-
kymais. Išsivežėme kuo geriausius 
įspūdžius, dar ilgai tėvams ir drau-
gams pasakojome apie tai, ką sužino-
jome, ir, žinoma, apie naujus draugus.

Tad sakome ne sudie, o iki pasima-
tymo!

Nuoširdus ačiū šio projekto rengė-
jams, vadovams, lektoriams.

Mokymų dalyvės  
Jurgita ir Onutė iš Šakių

BOČIA – naujų galimybių ir 
saviraiškos būdų paieška
Kamuolių mėtymas į taikinius yra seniausias žaidimas, 
kurį žino žmonija. 5200 metais prieš Kristų egiptiečiai žaidė 
į bočią panašų žaidimą su nugludintais akmenimis. Apie 800 
metais prieš Kristų iš Egipto žaidimas pateko į Graikiją. 
Romėnai perėmė jį iš graikų ir išplatino savo imperijoje. 
Imperatoriui Augustui atėjus į valdžią, bočia tapo 
valdovų ir valstybės veikėjų žaidimu. Visi bočios žaidėjai, 
pradedant graikų gydytoju Hipokratu ir baigiant didžiuoju 
italų renesanso mokslininku Galilėjumi, minėjo, kad 
šio žaidimo sportiškumas ir varžybų dvasia jaunina kūną. 
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Mūsų laikais pirmieji bočios klubai 
ir pirmoji bočios lyga buvo įsteigti Ita-
lijoje 1947 metais. O pirmoji bočios 
olimpiada buvo surengta Atėnuose 

1986 metais. Nuo tada bočia tapo tarp-
tautiniu sportu. Nors šiuolaikinė bočia 
gerokai skiriasi nuo savo pirmtakės, 
tačiau žaidimo tikslas visai nepakito – 

nustumti rutulį kiek galima arčiau tai-
kinio. Bočia įtraukta ir į specialiosios 
olimpiados sporto šakų sąrašą. 1995 
metais ji pirmąjį kartą buvo pristatyta 



pasaulinėse specialiosios olimpiados 
žaidynėse (Bočia. Žaidimo taisyklės ir 
mokymo metodika. LSOK. 2006).

Bočios žaidimas stimuliuoja mąs-
tymą, gerina susikaupimą, ugdo 
sportinį charakterį, o svarbiausia – 
stiprina savigarbą ir suteikia sociali-
nio kontakto galimybę! 

Vilniaus ,,Atgajos‘‘ specialiosios 
mokyklos kolektyvas bočią žaisti pra-
dėjo 2007 metų spalį, gavę LSOK pro-
gramų direktoriaus Sauliaus Survilos 
kvietimą atvykti į Lietuvos bočios čem-
pionatą Kaune. Vykome ten dar nemo-
kėdami žaisti bočios. Tiesiog bandėme 
laimę, tikėdamiesi pamatyti ir išbandy-
ti šį žaidimą, o grįžę namo tobulinti sa-
vo įgūdžius. Tačiau Kaune mums pasi-
sekė: mūsų komanda iškovojo meda-
lius! Kiek buvo džiaugsmo mokiniams 
ir mokytojams! Tai tapo pačia geriausia 
motyvacija išmokti šį žaidimą, įtraukti 
į jį kuo daugiau mokinių ir mokytojų 
bei populiarinti bočią Vilniaus mokyk-
lose. Grįžę iš Kauno kasdien mokėmės 
žaisti bočią, organizavome varžybas 
mokykloje ir surengėme mokomąjį se-
minarą kitų Vilniaus mokyklų mokyto-
jams. Jau po pusmečio kovo 11-osios 
proga mokykloje suorganizavome Vil-
niaus miesto bočios varžybas vaikams 
su negale. Jose dalyvavo net 6 Vilniaus 
mokyklų komandos. Po pasisekusių 
mokinių varžybų gavome prašymą su-
rengti tokias pat varžybas ir mokyto-
jams. Jos taip pat įvyko kovo mėnesį.

Mūsų mokyklos kūno kultūros mo-
kytojų komandos (Jurga Statulevičie-
nė, Aušra Kriškoviecienė, Juozas Gie-
draitis, Jurgis Stasiulis) entuziazmas ir 
atkaklus darbas su mokiniais neliko 
nepastebėtas Lietuvos specialiosios 
olimpiados komitete. Mūsų komanda 
buvo pakviesta dalyvauti atrankoje į 
Europos bočios čempionatą Italijoje. 
Lietuvai atstovauti nutarėme paikėti 
mokytojui Juozui ir mokiniui Ernestui. 
Ir neapsirikome! Lietuvos komanda, 
kurią sudarė 8 mokiniai iš visos Lietu-
vos, 2009 metų balandžio 7 dieną pelnė 
Lietuvai sidabro ir bronzos medalius. 

Reikia labai tikėti tuo, ką darai, ko 
sieki ir ką nori perduoti mokiniams. 
Neįgalūs mokiniai su proto ir fizine 
negalia turi ribotas galimybes, tad at-
rasti sporto šaką, kuri jiems tinka ir 
kurioje jie gali pasiekti gerų rezultatų, 
prilygsta stebuklui. Pradėję žaisti bo-
čią, pamatėme, koks svarbus moki-
niams yra tikslo siekimas, kiek daug 
jie gali dirbti, priimti ir laimėjimo 
džiaugsmą, ir pralaimėjimo kartėlį.

Žaisdami mokiniai ne tik fiziškai 
lavėja, bet ir kaupia patirtį, sužino, ką 

gali. Žaidimas ugdo draugiškumą, at-
sakomybę už savo veiksmus, už šalia 
esantį draugą, moko planuoti veiks-
mus, atsižvelgiant į kitą, ugdo valią, 
sąžiningumą. Nepriklausomai nuo to, 
ar mokiniai laimėjo varžybas, visada 
analizuojame, ką padarėme gerai, o 
kas nepavyko. Kokia gera tai yra pas-
kata jaustis svarbiems ir įvertintiems. 
Šiame procese neišvengiamai daly-
vauja ir vaikų tėveliai, kurie pirmieji 
pastebi išaugusias savo vaikų galimy-
bes ir gerus charakterio pokyčius. Mes 
tuo labai džiaugiamės.

Šių mokslo metų pradžioje mūsų 
mokyklos komanda jau suspėjo laimė-
ti 2 aukso ir 1 bronzos medalį Kaune 
vykusiame Lietuvos bočios čempiona-
te! Esame labai dėkingi mūsų mokyk-
los direktorei Editai Astapovičienei už 
sukurtą bočios žaidimo treniruočių 
bazę ir tikėjimą mumis...

Žaidimas yra savo asmenybės įtvirti-
nimas: siekimo tobulėti, nugalėti kliūtis 
išraiška, naujų ribų siekimas. 

(Ž. Šato)

Supaprastintos bočios žaidimo 
taisyklės

Bočia žaidžiama su 8 dideliais ru-
tuliais ir 1 mažu mediniu ,,tikslo“ ru-
tuliuku.

Kai komandoje dalyvauja vienas 
žaidėjas, jis žaidžia su 4 rutuliais;

Kai du žaidėjai – kiekvienas turi po 
2 rutulius;

Kai keturi žaidėjai – po 1 rutulį.

Aikštelė:
Oficialūs aikštelės išmatavimai yra 

18,288 m ilgio ir 3,658m pločio. 
Mes žaidžiame ant kiliminės dan-

gos, kurios išmatavimai: 12 m ilgio ir 3 
m pločio. Svarbu pažymėti aikštelės 
vidurio liniją – tai yra minimalus ats-
tumas, kurį turi nuriedėti ,,tikslo“ ru-
tuliukas žaidimo rato pradžioje. Žaidi-
mo metu ,,tikslo“ rutuliuko padėtis 
gali keistis, tačiau jis niekada negali 
sustoti arčiau vidurio linijos (6 m).

Įranga:
Oficialiosios bočios rutuliai yra 

vienodo skersmens (106,7- 109,9 mm), 
pagaminti iš medžio ar kombinuotų 
medžiagų. Rutulių spalva nėra svarbi, 
tik vienos komandos 4 rutuliai turi aiš-
kiai skirtis nuo kitos komandos rutu-
lių. ,,Tikslo“ rutuliukas turi būti ne 
didesnis kaip 63,5 mm ir jo spalva turi 
skirtis nuo abiejų bočios komandų ru-
tulių spalvos.
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4. Suskaičiavus taškus, komandos 
pereina į kitą aikštelės pusę, ir žaidi-
mas tęsiamas. Mes žaidžiame 5 minu-
tes ir skaičiuojame surinktus taškus. 

O žaidžiant pagal Europos bočios 
taisykles žaidžiama iki 12 taškų ir lai-
ko limitas siekia 30 minučių. Gero ir 
smagaus žaidimo.

P.S. Daugiau sužinoti apie bočios 
žaidimą galima perskaičius knygelę, 
kurią išleido Lietuvos specialiosios 
olimpiados komitetas ,,Bočia. Žaidimo 
taisyklės ir mokymo metodika“, 2006, 
Kaunas, UAB ,,Rovilnė“.

Aušra Kriškoviecienė,
Vilniaus „Atgajos“ specialiosios 

mokyklos gydomosios kūno kultūros 
mokytoja

Mes pradėjome žaisti su metali-
niais bočios rutuliais. Jie neatitinka ofi-
cialiosios bočios reikalavimų, tačiau 
mokantis žaisti tai nesvarbu. Be to, ir 
rinkinių kaina yra visiems prienama 
(10-30 Lt). 

Europos čempionate Lietuvos ko-
manda buvo apdovanota oficialiosios 
bočios rutuliais, tad dabar mes žai-
džiame jais.

ŽAIDIMO TIKSLAS YRA NUMES-
TI, NURIDENTI  RUTULIUS KIEK 
GALIMA ARČIAU MAŽOJO ,,TIKS-
LO“ KAMUOLIUKO!

Žaidimo eiga:
1. Komandos traukia burtus, kas 

pradės žaidimą.
2. Pradedanti komanda ridena 

„tikslo“ rutuliuką. Žaidėjas, metantis 
,,tikslo“ rutuliuką, turi ridenti ir pir-
mąjį rutulį. Kita komanda ridena savo 
didelį rutulį. Trečią rutulį ridena ta ko-
manda, kurios didelis rutulys yra to-
liau nuo ,,tikslo“ rutulio (t. y. pralai-
minti komanda). Ši ,,artimiausio rutu-
lio“ taisyklė lemia žaidžiamų rutulių 
seką. Kai komandos rutulys sustoja ar-
čiausiai ,,tikslo“ rutuliuko, komanda 
perleidžia ridenimą priešininkams.

3. Sužaidus visiems rutuliams 
skaičiuojami taškai. Taškai yra įskaito-
mi už visus vienos spalvos rutulius, 
esančius arčiausiai „tikslo“ rutuliuko 
nei arčiausiai esantis varžovų koman-
dos rutulys. 
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Jau keletą metų bendrija „Utenos 

Viltis“ vykdo gamtosauginės veiklos 
projektus, kuriuos remia Utenos ra-
jono savivaldybė. Bendrijos nariams, 
lankantiems dienos užimtumo gru-
pę, šie projektai labai naudingi. Per 
gamtosauginius mokymus jie įgyja 
daug žinių, kurias puikiai pritaiko 
kurdami rankdarbius. Neįgaliųjų 
kūrybiškumas, panaudojant gamti-
nes medžiagas, džiugina ir jų tėvus. 

Bendrija „Utenos Viltis“ yra įsi-
kūrusi Aukštakalnio mikrorajone, 
kur gyvenamuosius namus supa 
daugybė medžių, šalia dunkso pu-
šynas, čiurlena upelis. Tokia aplinka 
labai dėkinga ekologiniam neįgalių-
jų sąmoningumui ugdyti. Meilę 
gamtai sutrikusio intelekto asme-
nims skiepijame nuolatos: rengiame 
pažintines ir poilsines išvykas, lan-
kome ežerus, gražiai sutvarkytas pa-
krantes, poilsiavietes. Be to, ieškome 
įvairių kelių ir būdų, kurie leistų su-
trikusio intelekto žmonėms gražio-
mis iniciatyvomis, prasminga veikla 
prisidėti prie gamtos globojimo bei 
priežiūros. Į šią veiklą stengiamės 
įtraukti ir kuo daugiau Utenos kraš-
to bendruomenės narių, skatinti 
bendruomeniškumą. 

Bendras darbas suartina

16 • Veikla
V

ilt
is

 0
9/

4

Vienas minėto bendruomenišku-
mo pavyzdžių – šių metų spalio 
15 dieną vykusi bendrijos „Utenos 
Viltis“ ir Aukštakalnio pagrindinės 
mokyklos pedagogų bei moksleivių 
talka, kurios metu buvo tvarkomas 
Aukštakalnio pušynas. Po netikėtai 
ankstyvos šlapdribos ir vėjuotų die-
nų čia buvo prilaužyta daug šakų, 
prikritę lapų, spyglių. Talkininkai 
šlavė žaidimų aikšteles, takus, grėbė 
lapus, rinko šakas. Talkoje aktyviai 
dalyvavo ir neįgaliųjų šeimų nariai. 

Diena pasitaikė labai graži, šilta 
ir saulėta. Tad dirbti buvo tikras ma-
lonumas. Visi talkininkai buvo gerai 
nusiteikę, kupini energijos. Iš peties 
paplušėjus keletą valandų, Aukšta-
kalnio pušynas tapo dar jaukesnis, 
nušvito visomis rudens spalvomis. 
Bendras darbas suartino neįgaliuo-
sius ir moksleivius, gavusius progą 
geriau pažinti savo bendruomenės 
specialiųjų poreikių žmones. Po tal-
kos visi rinkomės į bendrijos patal-
pas pasišildyti rankų prie vilties 
žvakės, paskanauti karštos arbatos, 
pasidalyti patirtais įspūdžiais, ap-
tarti bendros veiklos prasmę. 

„Utenos Vilties“ bendrijos 
informacija



Šių metų spalio 29 dieną nedidu-
tėje viešosios įstaigos „Vilties akimir-
ka“ salikėje įvyko mažas stebuklas. 
Sakysite, šiais laikais stebuklų nebū-
na? Vis dėlto būna! Ir padovanojo jį 
mums dvi mielos moterys, muzikan-
tės: violončelininkė Daiva Čepulienė 
ir pianistė akomponiatorė Jolanta 
Patamsytė-Silkauskienė, atlikdamos 
J. Haidno koncerto D-dur violonče-
lei ir orkestrui I dalį.

Muzika, regis, buvo sklidina atli-
kėjų gerumo. Gerumo, skirto tiesiog 
tam, kad širdyse šiluma neišblėstų, 
kad pabūtume drauge, kad nepa-
mirštume, kaip gera duoti... Klausė-
mės visi nuščiuvę, neatsižiūrėdami į 
„gyvus“ instrumentus, neatsiklau-
sydami „gyvai“ gimstančios muzi-
kos, ir mąstėme. Apie viską. Apie 

Muzika, sklidina gerumo

tai, kaip reaguoja į stebuklingų gar-
sų srautą tarp mūsų sėdintys kom-
pleksinės negalios dienos užimtumo 
centro lankytojai. Apie krizę. Apie 
namus. Apie artėjančias Vėlinių 
šventes... O netrukus visos mintys 
pasitraukė, ir tiesiog plaukėme kar-
tu su garsais... 

Muzika viską spalvino kitaip. 
Skaidriai. Muzika ir geros širdys. 
Dėkojame muzikantėms už jų laiką 
ir talentą, už galimybę pažinti nema-
rią klasiką, pabūti kartu! O baigti no-
risi šimtus kartų girdėtais, bet nuo to 
ne mažiau prasmingais žodžiais: 
„Lai nepritrūksta mums visiems Vil-
ties, Tikėjimo ir Meilės!“ Susitelkime 
į šiuos žodžius mintimis ir mus su-
jungs tokie galingi jausmai, kad nie-
kas nebegalės mums pakenkti.

VšĮ „Vilties akimirka“ darbuotojos

Lazdijų rajono savivaldybės 
socialinės globos centras

Jau šešioliktus metus dirbdami 
su neįgaliaisiais ir jų šeimomis minė-
to centro darbuotojai pastebi, kad 
šios šeimos, ypač asocialiai gyvenan-
čios, sulig kiekviena diena vis labiau 
praranda ryšį su etnine kultūra. 
Joms sunku išsaugoti šeimos tradici-
jas, jos nėra motyvuotos perteikti 
vaikams tautinio orumo, pasididžia-
vimo savo tautos istorine praeitimi, 
pagarbos protėviams, meilės žmo-
gui, gimtiesiems namams, aplinkai, 
tėvynei. O juk pagrindinė tvarios vi-

Pažindami pasaulį pažįstame save

Jeigu negalime pakeisti viso pasaulio, privalome keisti 
nors mažą pasaulio dalelę, kuri yra mums pasiekiama. 
Popiežius Jonas Paulius II 

suomenės raidos dalis – kultūros 
įvairovės, individualumo ir savasties 
išsaugojimas, kuris neįmanomas be 
kultūros paveldo pažinimo ir jo inte-
gravimo į šiandieninę būtį. 

Mūsų centras teikia sutrikusio in-
telekto jaunuoliams globos, užimtu-
mo, laisvalaikio organizavimo ir ki-
tas paslaugas, padedančias aktyvin-
ti, burti neįgalius žmones, sudarant 
jiems sąlygas panaudoti gebėjimus, 
padėti vieni kitiems, gerinti ben-
druomenės mikroklimatą. Siekiant 
išvengti atskirties ir vienišumo, pas-
laugų gavėjams, kurių artimieji dėl 

objektyvių priežasčių negali jų pri-
žiūrėti ir užtikrinti visaverčio gyve-
nimo bei galimybės integruotis į vi-
suomenę, teikiama priežiūra, ugdy-
mas, sudaromos sąlygos dalyvauti 
bendruomenės veikloje. Centre 
sprendžiamos socialinio ir psicholo-
ginio pobūdžio problemos, sudaro-
mos optimalios užimtumo sąlygos, 
pritaikytos jaunuoliams su specia-
liaisiais poreikiais, ugdomi jų darbi-
niai, socialinio pažinimo bei savi-
tvarkos įgūdžiai. Dažnai rengiamos 
išvykos, vakaronės, parodos, kvie-
čiami svečiai iš pačių įvairiausių or-
ganizacijų, bendradarbiaujama su 
kitais panašia veikla užsiimančiais 
centrais. O neįgaliųjų šeimų nariai 
tuo pačiu turi galimybę užsiimti kita 
veikla, susirasti darbą. 

Didelį dėmesį skiriame centrą 
lankančių neįgaliųjų laisvalaikio or-
ganizavimui. Dar visai neseniai dau-
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gumos žmonių, esančių socialinės 
globos institucijose, gyvenimas bu-
vo nesibaigiantis laisvalaikis. Tačiau 
norint nuo ko nors pailsėti, reikia tu-
rėti darbą, mokslą ar kokį kitą užsiė-
mimą. Deja, dažnai globos įstaigose 
laisvalaikis būna pasyvus ir supran-
tamas kaip nieko neveikimas. O pa-
grindinis mūsų institucijos uždavi-
nys – užtikrinti tokią laiko praleidi-
mo kokybę, kad formuotųsi kuo 
įvairiapusiškesnė asmenybė, suge-
banti integruotis į visuomenę.

Šiandien Lietuvoje kultūrinių 
renginių ar turizmo pasiūla gerokai 
išaugusi, tačiau paklausą lemia tokie 
veiksniai, kaip skurdi socialiai rem-
tinų asmenų ar socialinių įstaigų 
ekonominė padėtis ir materialinė 
bazė, ribotos asmenų galimybės ben-
drauti, plėsti draugų ratą, išeiti iš 
globos įstaigų į visuomenę Todėl 
mūsų centras jau daug metų daly-
vauja įvairiuose projektuose ir sten-
giasi sudominti lankytojus kūrybine 
veikla. Kartu su ,,Vilties“ bendrijos 
Lazdijų padaliniu (pirmininkas Vy-
tautas Stacevičius) dalyvaujame 
Lazdijų rajono savivaldybės skelbia-
muose ,,Nevyriausybinių organiza-
cijų projektų konkursuose“, džiau-
giamės, kad mūsų rašyti projektai 
atitinka konkurso sąlygas, ir esame 
dėkingi, jog gauname finansavimą. 
Jau treji metai keliaujame po Lietu-
vą. Lankėmės Rumšiškėse, Trakuo-
se, Palangoje, džiaugėmės delfinais 
Klaipėdos jūrų muziejuje. 

Metams bėgant neįgalūs jaunuo-
liai darosi neramūs, jiems viskas 

greitai atsibosta. Tačiau veiklos įvai-
rovė juos keičia į gerąją pusę. Vai-
dindami jie išreiškia save, atitrūksta 
nuo kasdienybės, stengiasi būti geri, 
noriai lanko teatro grupės užsiėmi-
mus, mėgsta pasirodyti scenoje, ke-
liaudami, bendraudami su kitais ko-
lektyvais patiria džiugių, malonių 
akimirkų, įgyja bendravimo įgūdžių. 
Šių metų pavasarį Alytuje vykusia-
me tarptautiniame neįgalių vaikų ir 
jaunimo teatrų festivalyje ,,Džiaugs-
mo ašara 2009“ susipažinome su pa-
našaus likimo jaunuoliais iš Lenki-
jos, todėl panorome pakeliauti po 
lietuviškąją Lenkiją, paieškoti istori-
nės savasties, sustiprinti draugystės 
saitus, pasidalyti darbo patirtimi bei 
pasiekimais socialinio darbo srityje.

Pirmiausia atvykome į Augusta-
vą, kuris yra seniausias Seinų regio-
no miestas, garsus kanalais, pasta-
tytais XIX a. antroje pusėje. Plaukė-
me garlaiviu, grožėjomės nuostabiu 
kraštovaizdžiu, pramogavome. „La-
bai patiko bangos... Įdomu buvo 
žiūrėti, kaip atidaromi vartai ir kyla 
putodamas vanduo,“ – žavėjosi Lai-
mutė. Tomui, Robertui, Mariui ir Jo-
litai labai patiko garlaivyje pirkti 
skanūs ledai... Per pietų pertraukėlę 
vaišinomės ant Neko ežero kranto. 
Paskui aplankėme netoliese įsikūru-
sį prieplaukos muziejų. Dar grožė-
jomės Seinų Bazilika, kurioje palai-
dotas lietuvių poetas, Seinų vysku-
pas, ,,Anykščių šilelio“ autorius 
Antanas Baranauskas. Aplankėme 
ir Antano Baranausko paminklą, 
apžiūrėjome Seinų kunigų semina-

rijos pastatą (buvusį Seinų Domi-
ninkonų vienuolyną).

Onutė Lukoševičienė

Dėkui už išsipildžiusias svajones

Džiugu, kad jau antrus metus 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimna-
zija dalyvauja TV3 labdaros projekte 
„Išsipildymo akcija“. Visiems 183 ak-
cijos dalyviams – vaikų globos na-
mams, šeimynoms, kūdikių na-
mams, specialiosioms mokykloms, 
pensionams, socializacijos ir ugdy-
mo centrams buvo ir šiemet dosniai 
padalytos geros valios žmonių suau-
kotos lėšos šiose įstaigose gyvenan-
čių bei besimokančių vaikų kultūri-
niams pažintiniams ir laisvalaikio 
leidimo poreikiams tenkinti. Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazija gavo 
2000 litų. 

Už šias lėšas specialiųjų poreikių 
lavinamosios klasės su savo auklėto-
jomis, mokytojomis ir tėveliais šį pa-
vasarį lankėsi pažintinėje kelionėje į 
Druskininkus, laivu plaukė į Liškia-
vą. Grožėjomės Nemunu – didžiau-
sia Lietuvos upe, vaizdinga Dzūkijos 
gamta. Išvydome legendomis api-
pintą Meilės salą, kairiajame krante 
prisiglaudusį Mizarų kaimą, kol pa-
galiau pasiekėme Bilsinyčios upelį. 
Praplaukėme kairiajame krante įsi-
kūrusius Lipliūnų, Diržų ir Švendu-
brės kaimus, žvalgėme vaizdingą 
Raigardo slėnį. 

Pagaliau pasiekėme įspūdingą 
piliakalnių ansamblį su Liškiavos 
Švenčiausios Trejybės bažnyčia ir 
Domininkonų vienuolynu. Čia pat ir 
XIV – XV a. pilies liekanos, XIX a. 
varpinė. Piliakalnių papėdėje stūkso 
akmuo su jaučio pėda, o nuo Liškia-
vos piliakalnio atsiveria puiki Dzū-
kijos nacionalinio parko panorama. 

Už neišdildomus įspūdžius, pa-
tirtus kelionėje, esame dėkingi vi-
siems geros valios žmonėms, kurie 
nelieka abejingi aplinkinių rūpes-
čiams ir padeda išpildyti daugelį 
vaikiškų savajonių.

Živilė Klimienė
Lazdijų Motiejaus Gustaičio 

gimnazija
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Šių metų spalio 2 dieną Marku-
čių dienos veiklos centre įvyko mu-
zikinio albumo „Ateik į mano širdį“ 
pristatymas. Renginį organizavo 
centro muzikos ir cerebrinio paraly-
žiaus studijos. Joms talkino teatro ir 
siuvimo studijos. Akcentavome ne 
tiek kūrybinės veiklos rezultatą, kiek 
patį procesą. Todėl koncertas tarsi 
apvainikavo visą laiką, praleistą kar-
tu kuriant, kalbantis, muzikuojant, 
keliaujant. Dviem albumo muziki-
nėms improvizacijoms postūmį su-
teikė lankytojų piešiniai. Be to, jo 
pristatymo proga lankytojų laukė 
siurprizas: jie gavo nuotraukų albu-
mėlius su savo piešiniais. 

Muzikinio albumo „Ateik į mano 
širdį“ kūrinėliai simbolizuoja įvai-
rius žmogaus gyvenimo tarpsnius: 
vaikystę, paauglystę, jaunystę, bran-
dą ir mirtį – amžinybę. Juk gyveni-
mas primena kelionę, kurioje žmo-
gui kyla pačių įvairiausių klausimų. 
Kokia gyvenimo prasmė? Kodėl esu 

Šok ir nesustok!
Vieną penktadienio popietę Ventos kultūros namuose šurmuliavo 
jaunuoliai su negalia. Juos į renginį pakvietė neįgaliųjų klubo 
„Dalia“ nariai. Juk sutrikusios raidos žmonėms labai svarbu 
pakeisti aplinką, patirti naujų įspūdžių. 

Gražus būrys bendrijos „Akme-
nės Viltis“ jaunuolių dalyvavo Ven-
tos kultūros namuose surengtame 
pirmajame Akmenės rajono neįga-
liųjų šokių maratone. Net penkias 
valandas sukosi trylika porų. Mara-
tono dalyvius stebėjo reiklios verti-
nimo komisijos narės: Ventos kultū-
ros namų choreografė Lina Klovie-
nė, Ventos gimnazijos šokių moky-
toja Rima Juškuvienė ir Ventos gy-
ventoja Toma Barzdelytė. Jos ne tik 
vertino šokėjus, bet ir patarinėjo, 
kaip kuo ilgiau išsaugoti jėgas.

Kas 45 minutes buvo skelbiama 
pertrauka, per kurią dalyviai vaiši-
nosi prie valgiais ir gaiviaisiais gėri-
mais nukrauto stalo. Maratono daly-
vius pasveikino Akmenės rajono 
meras Vitalijus Mitrofanovas ir net 
pasisiūlė drauge pasisukti ratelyje. 
Didelės stiprybės šokėjams palinkė-
jo ir vicemerė Sigutė Meškytė. 

Kaip pastebėjo maratono inicia-
torė, Ventos neįgaliųjų klubo „Dalia“ 
pirmininkė Irena Jatkauskienė, šis 
renginys – ne vien pramoga, bet ir 
galimybė artimiau susipažinti, nuo-
širdžiau pabendrauti. Nė vienas šo-
kių maratono dalyvis neliko be ap-
dovanojimo. Diplomus pelnė ir sim-
patiškiausia, ir šauniausia, ir links-
miausia pora... Be to, parsivežėme 
šilčiausių įspūdžių ir viltį pratęsti 
nuotaikingąjį šokių maratoną kitais 
metais.

Dalė Mažėlienė
Bendrijos „Akmenės Viltis“ 

tarybos pirmininkė

Ateik į mano širdį

toks, koks esu? Ar galiu visada likti 
vaiku? Galiausiai net jei mums atro-
do, kad žmogus ne ką (ar net visai 

nieko) nesupranta, ar iš tikrųjų nėra 
taip, jog kažko suvokti nepajėgiame 
mes, „visažiniai“? 



Vieną gražią rudens dieną grupė 
Pakruojo rajono Klovainių sutriku-
sio intelekto jaunuolių centro lanky-
tojų atkako žvalgyti Pakruojo dvaro, 
kurio teritorijoje yra net 43 unikalūs 
statiniai. Neskubiai žingsniuodami 
naujai išklotu takeliu, grožėjomės 
šimtamečiais medžiais, sena iš akme-
nų sumūryta tvora ir prisiminėme 
šio dvaro istoriją. Dvaro statinių 
kompleksas yra vokiečių kilmės ba-
rono fon Roppo (paskutiniojo savi-
ninko) palikimas. Minėta giminė 
valdė dvarą nuo 1780 iki 1940 metų. 
Pakruojo dvaras garsus savo centri-
niu pastatu, vėjo ir vandens malū-

Kaip matote, kūrybinės veiklos 
procese kėlėme daugybę klausimų, 
bet neieškojome vienareikšmiškų at-
sakymų... Juk daugtaškis – tai kelio-
nės pradžia. Ir dažniausiai žmonių 
bendravimas užsimezga kaip tik ke-
lionėje. Todėl ir muzikinis albumas 
„Ateik į mano širdį“ – tai kvietimas į 
naują nežinomą kelionę. Sukvietėme 
į ją visus: ir centro lankytojus, ir jų 
tėvus, ir darbuotojus, ir svečius... 

Sunku spręsti, ar visiems pasirodė 
prie širdies šis mūsų kvietimas. Bet 
vis dėlto tikime, kad nors trumpai 
valandėlei visų keliauninkų širdys 
atšilo. Kaip sakė dailininkas Polis 
Gogenas, didžiausias iššūkis gyve-
nime – įveikti savo paties nusistaty-
tas ribas ir eiti taip toli, kaip niekada 
nebūtum nė svajojęs. 

Viktorija Vaineikytė

Išvyka į Pakruojo dvarą

nais, malūnininko namu, arkiniu til-
tu, kitais statiniais.

Pirmiausia priėjome restauruo-
tus karčemos pastatus ir dar teberes-
tauruojamą vėjo malūną. Apžiūrėję 
juos, patraukėme prie unikalaus ar-
kinio tilto. Perėję akmenimis grįstą 
tiltą per Kruojos upę, trumpam su-
stojome pažiūrėti į kadais veikusį 
vandens malūną. Visų jaunuolių 
akys tiesiog spindėjo nuo emocijų 
pertekliaus. Jie lydėjo akimis Kruo-
jos upėje nardančias antis, grožėjosi 
atnaujintais unikaliais šviestuvais, 
kurie uždegami vakarais ir šviečia 
ištisą naktį. 

Paties dvaro teritorijoje mus pasi-
tiko senoviniai kaldinti dvaro vartai. 
Įėję pro juos, patekome į dvaro par-
ką, kur auga net 26 rūšių medžiai. 
Spalvingi rudenio lapai maloniai 
šiugždėjo po kojomis. Daugelis jau-
nuolių net susigundė jų pasirinkti 
būsimiems darbeliams. O priešakyje 
jau vėrėsi didingas centrinis dvaro 
pastatas, garsus savo 6 kolonomis, 
veidrodžių sale ir kitomis grožybė-
mis. Priėję arčiau išvydome ir ūki-
nius dvaro pastatus. 1972 metais čia 
buvo filmuojamas garsus kino filmas 
„Tadas Blinda“. Esame dėkingi ben-
drijai „Pakruojo Viltis“ už šią turi-
ningą kelionę.

Astra Vilimienė
Klovainių sutrikusio intelekto 

jaunuolių centro vyresnioji 
socialinė darbuotoja 
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Tauragės rajono vaikų reabilitaci-

jos centro-mokyklos „Pušelė“ lavi-
namosiose klasėse atsižvelgiama į 
vaikų pomėgius, įgūdžius, žinias ir 
galimybes. Apie kiekvieną vaiką su 
tėvais kalbamės tik individualiai, 
ieškome būdų ir galimybių padėti ir 
ugdytiniui, ir jo šeimai. Patirtis lei-
džia spręsti, kad neįgaliems vaikams 
patinka pažintinė veikla klasėje, kas-
dieninis bendravimas, žaidimai ir 
darbo pradmenų pamokėlės, o dar 
labiau – pasivaikščiojimai, išvykos, 
iškylos, ekskursijos. Kuo įvairesnis 
vaikų socialinės patirties kaupimo 
kelias, tuo geresni bendravimo su 
aplinkiniais gebėjimai. O kur dar at-
sipalaidavimo, dūkimo, beribio 
džiaugsmo minutės, kurias dovano-
ja vaikų ir pedagogų bendros veiklos 
projektai. 

Pirmąjį tokį projektą, pavadintą 
„Saulė, oras ir vanduo – natūralūs 
sveikatos šaltiniai“, vykdėme prieš 
septynerius metus. Tai buvo neuž-
mirštama išvyka prie Meižio ežerė-
lio. Po trejų metų projektą „Pušelės 
bendruomenė atvira Europos šalių 
jaunimui“ padėjo įgyvendinti sava-
norė Katrina iš Vokietijos. Dar buvo 
vykdomas savanorių iniciatyvą ska-

Viltis suteikia stiprybės
Kiekvienas vaikas turi teisę būti laimingas. XXI amžius 
įpareigoja mus, suaugusiuosius, šią vaikų teisę paversti 
suaugusiujų pareiga. Šeimos dalyvavimas ugdymo procese – 
svarbi sąlyga stiprinant ir plečiant neįgaliųjų vaikų ugdymą.

tinantis projektas „Pasaulis neįgalių-
jų akimis“ Lakštingalų slėnyje. Nuo 
to laiko mūsų neįgalūs vaikai ir pe-
dagogės pamilo šią puikią, gerai pri-
žiūrimą gamtos vietą, turtingą auga-
lais, medžiais, vandens telkiniais. 

Šį rudenį Lakštingalų slėnyje 
vykdėme trečiąjį vaikų sveikatinimo 
ir gamtosauginį projektą „Mokausi 
tausoti gamtos namus“, kurį suskirs-
tėme į 3 dalis. „Senjorų“ klasės laukė 
„Judėjimo džiaugsmas natūralioje 
gamtoje“, „Bičiulių“ klasės – „Vaista-
žolių galia“, o „Ežiogalos“ klasės – 
„Gamtinė medžiaga vaizduojamojo-
je veikloje“. Jau pats rengimasis pro-
jektui pranašavo sėkmę, nes buvi-
mas gamtoje dar anksčiau išmokė 
neįgaliukus pajusti kelionės, ben-
dravimo, veiklos naujojoje aplinkoje 
džiaugsmą.

Rytas pasitaikė šaltokas, ūkano-
tas, saulė pro miglas teikėsi pažvelg-
ti tik gerokai įdienojus, kai jau buvo 
pagaminta ir pakelta projekto vėlia-
va, įveiktos bėgimo estafetės, o svar-
biausia – visų pastangomis sukurtas 
amžinybės ratas, t. y. mandala iš 
kankorėžių, sausų šakelių, kaštonų. 
Už puikų triūsą vaikų laukė skanūs 
priešpiečiai prie bendro mamų pa-



dengto stalo. Jos noriai sutiko daly-
vauti projekto atidaryme, džiaugėsi 
besišypsančiais, įdomia veikla užim-
tais vaikais.

Šis naudingas projektas bus vyk-
domas dvejus metus. Rudenį ir pa-
vasarį, o gal net žiemą vaikai stebės 
gamtos pasikeitimus Lakštingalų 
slėnyje, mokysis tausoti gamtą, tin-
kamai elgtis joje, gydytis vaistažolių 
arbatomis. Be to, supras, koks malo-
numas bėgioti po žolę, braidyti upė-
je, stebėti dangumi plaukiančius de-
besis. Juk gamtos grožis žadina kū-
rybinę mintį, pripildo sielą nepakar-
tojamų išgyvenimų, praturtina ne-
užmirštamais įspūdžiais. Šiandien, 
kai ugdome kiekvieną vaiką, nepai-
sydami jo negalios sunkumo, kai 
stengiamės sušildyti kiekvieną, net 
ir labiausiai sužvarbusią širdelę, su-
artėjimas su gamta tam labai pade-
da. Todėl ir pedagogės, ir mamos 
dėkoja tiems, kas prižiūri šią puikią 
gamtos vietą, ir nekantria laukia 
naujų susitikimų su ja. 

Panašūs projektai – puiki galimy-
bė neįgaliems vaikams tobulėti ir 
gražiai bendrauti, o tėveliams – pa-
būti su bendraminčiais, įvertinti sa-
vo vaiko pasiekimus, dalytis patirti-
mi. Buvimas drauge suartina šeimą, 
padeda užmiršti kasdieninius rūpes-
čius ir vargus. Džiugu, kad tėveliai 
prisideda prie vaikų prisitaikymo vi-
suomenėje. Nors ne mūsų, pedago-
gų, galioje pakeisti vidinį šeimos gy-
venimą, bet visada galime įtraukti 
tėvus į mokyklos gyvenimą, kad kar-
tu spręstume iškylančias problemas. 

Negalia paprastai lemia priklau-
somybę nuo kitų žmonių. Todėl turi-
me mokyti ugdytinius ir jų tėvus 
prisiimti atsakomybę už savo ir savo 
šeimos gyvenimą, pažinti save bei 
kitus sunkumų akivaizdoje, o dar 
juos nugalėti ir būti visaverčiais. 
Svarbiausia nepamiršti, kad vaikai 
su negalia, kaip ir likusieji, turi jaus-
mus, norus, net savo nuomonę. Lai-
mei, dar mūsų vaikai turi nuošir-
džius mylinčius tėvus ir „Pušelę“, 
kurios kolektyvas nuolat dirba vaikų 
labui niekada nenuleisdamas rankų. 
Viltis suteikia stiprybės ir tikėjimo, 
kad kasdienis mūsų darbas atneš ne-
įkainuojamą naudą.

Stefanija Urbienė
Specialioji pedagogė 

Spalio 18 d., sekmadienį, pasitikę 
svečius iš Belgijos ir Bulgarijos, visi 
kartu atvažiavome į nuostabią kai-
mo turizmo sodybą, kurioje gyveno-
me projekto metu. Pirmą vakarą pa-
skyrėme įsikūrimui, susipažinimui 
ir poilsiui po kelionės. Visą grupę 
sudarė pakankamai nevienodi žmo-
nės: skirtingų galimybių (tarp daly-
vių, kaip jau minėta, buvo negalią 
turinčiųjų), kultūrų (iš skirtingų ša-
lių: Belgijos, Bulgarijos ir Lietuvos), 
amžiaus (nuo 16 iki 33 metų), išsila-
vinimo (moksleiviai, studentai, soci-
aliniai darbuotojai, psichologė). Ta-
čiau visi šie skirtumai netrukdė da-
lyviams sėkmingai bendrauti. 

CIRKAS!
Puiki priemonė atkreipti dėmesį į 
žmonių galimybes,  
o ne į negalią

Šių metų spalio 18-25 dienomis Vilniaus rajone, Ličiūnų kaime, 
vyko tarptautinis jaunimo mainų projektas „InterCirkas“ 
(„Integruotas cirkas“). Projektą finansavo Europos Sąjungos 
programa „Veiklus jaunimas“. Šis projektas ypatingas tuo, 
kad jame dalyvavo ir proto negalios jaunuoliai. Pagrindiniai 
projekto tikslai – per cirko užsiėmimus suburti skirtingų 
galimybių jaunus žmones, padėti jiems pažinti vienas kitą, 
daugiau sužinoti apie kitas kultūras, stiprinti bendravimo ir 
komandinio darbo įgūdžius, skatinti pasitikėjimą savimi 
bei kitais. 

Nuo pirmadienio pradėjome rea-
lizuoti projekto planus. Pirmas ke-
lias dienas paskyrėme visų užsiėmi-
mų išbandymui, tobulinimui, treni-
ruotėms, kad parengtume didįjį cir-
ko pasirodymą. Iš pradžių, kad ge-
riau vieni kitus pažintume ir įsidė-
mėtume vardus, žaidėme daug 
įvairiausių žaidimų. Pavyzdžiui, vi-
siems sustojus ratu, vienas žmogus 
pasako savo vardą ir žodį, praside-
dantį tokia pačia raide, kaip ir var-
das. Kitas, pakartojęs pirmojo vardą 
ir žodį, pasako savo. Trečias, pakar-
tojęs pirmųjų dviejų, pasako savo. 
Toliau visi kartoja visų sakiusiųjų 
prieš jį ir prideda savo. 
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Kuo toliau, tuo dagiau vardų ir 
žodžių reikia pakartoti, o paskutiny-
sis pasako visų vardus ir apibūdi-
nančius žodžius. Pasirinkus akty-
vesnį vardų žaidimo variantą, kiek-
vienas iš eilės, bėgdamas į rato vidų, 
pasako savo vardą ir padaro kokį 
nors įdomų judesį, pavyzdžiui: pri-
tūpia, suploja rankomis ar pan. (čia 
jau priklauso nuo kiekvieno vaiz-
duotės), o visi kiti kartoja tą patį. Ge-
riau įsiminus vardus, galima pažais-
ti „Zombį“. Visi stovi ratu, o vienas 
viduje. Jis ir yra Zombis. Zombis ei-
na link vieno žmogaus, kuris tuo 
metu turi pasakyti kito dalyvio var-
dą. Jei spėja tai padaryti, tada Zom-
bis eina link to, kurio vardas buvo 
pasakytas, ir dabar jau šis turi pasa-
kyti kitą vardą. Tas, kuris nespėja 
pasakyti draugo vardo, pats tampa 
Zombiu. Tada rato viduje jau būna 
du Zombiai. Žaidimas vyksta, kol 
visi tampa Zombiais. 

Šiek tiek apsipratę, susipažinę 
vieni su kitais ir aplinka, pasiskirstė-
me grupelėmis. Kiekvienai grupelei, 
sudarytai iš skirtingų kultūrų ir įvai-
rių galimybių žmonių, buvo leista 
išbandyti visus užsiėmimus: muzi-
kos, klouno triukų, balionų ir lėlių, 
improvizacijos (dramos) bei, žino-
ma, cirko. Kiekvienas galėjo viską 
išmėginęs rasti labiausiai patinkan-
čią veiklą, kurios norėtų geriau iš-
mokti. Kiekvieną dieną grupelės 
keitėsi. Pirmą dieną, pasiskirstę į 
4 skirtingų gyvūnėlių komandas, 
trumpai išbandėme visus įmanomus 
užsiėmimus. Per kitas dienas iš anks-
to paruoštuose lapuose dalyviai už-

sirašydavo, kokiuose tos dienos už-
siėmimuose dalyvaus. Tokiu būdu 
kiekvieną kartą susiburdavo skirtin-
gos grupelės, o kiekvienas dalyvis 
turėjo galimybę pabendrauti su kuo 
daugiau žmonių. Užsiėmimus vedė 
patirties turintys vadovai. Kiekvie-
nas buvo atsakingas už tą sritį, ku-
rioje turi daugiausia patirties.

Labai didelį veiklos ir priemonių 
pasirinkimą suteikė cirko užsiėmi-
mai. Čia kiekvienas dalyvis turėjo 
galimybę išbandyti daug kam dar 
visai naujas veiklas ir priemones. Pa-
tys drąsiausieji išdrįso basomis atsi-
stoti ant stiklo šukių. Nemažai drą-
sos prireikė ir sumanius pavaikščioti 
ant kojūkų. Aišku, visi šie bandymai 
vyko prižiūrint atsakingiems asme-
nims. Žaidimai su tokiomis priemo-
nėmis kaip ant lazdelių sukamos 
lėkštės, žongliravimo priemonės, 
magiškos lazdelės ar ant virvelių 
pritvirtinti svareliai reikalauja ne-
mažai treniruočių, tačiau, net ir paė-
mus juos į rankas pirmą kartą, gali-
ma išmokti pačių paprasčiausių 
triukų. Labai smagu, kad šios cirko 
priemonės yra prieinamos įvairių 
sugebėjimų žmonėms. Vieniems se-
kėsi geriau, kitiems – prasčiau, ta-
čiau pirmieji nesėkmingi bandymai 
neišgąsdino dalyvių, o tik motyvavo 
bandyti iš naujo ir lavinti įgūdžius. 
Atsirado net akrobatų ir iškilo pira-
midė iš žmonių.

Per muzikos užsiėmimus įsitiki-
nome, kad galima bendrauti nekal-
bant, o muzikuojant. Muzika padėjo 
išreikšti emocijas, jausmus. Instru-
mentų įvairumas ir gausa leido pasi-
rinkti būtent tokį, kuriuo grojant len-
gviausia save išreikšti. Šių užsiėmi-
mų rezultatas – nuostabus, nepakar-
tojamas, magiškas orkestras su pui-
kiais dirigentais. Drąsiausi ir dau-
giausiai ovacijų sulaukę dirigentai 
buvo dalyviai, turintys negalią. Tad 
ar galima sakyti, kad jie turi „mažiau 
galimybių“? O gal kaip tik daugiau? 

Išmokti reikšti emocijas padėjo ir 
bendravimą be žodžių taip pat skati-
no improvizacijos (dramos) užsiė-
mimai, sužadinę jaunų žmonių kū-
rybines galias. Jiems teko, pasitelkus 
mimiką, grimasas, judesius, perteik-
ti kitiems savo mintis ir idėjas. Žaidi-
mas, kuriame reikėjo įsivaizduoti 
kažkokį daiktą ir jį pavaizduoti, 
kurstė vaizduotę. Be to, bandėme to-

kiu pat būdu perteikti ir veiksmus. 
Pasirodė, kad galima žaisti įsivaiz-
duojamą krepšinį be kamuolio, šokti 
su tariamu partneriu, skaityti mena-
mą knygą ir pan. Visi dalyviai noriai 
įsitraukė į minėtus žaidimus. 

Remdamiesi patyrusių specialistų 
patirtimi, sujungėme muzikos ir im-
provizacijos užsiėmimus. Kaip jau 
buvo minėta, muzika ir improvizaci-
ja – labai geri būdai emocijoms reikš-
ti. O sujungus jas kartu, tai daryti pa-
sirodė dar lengviau. Improvizacijoje 
naudojant muziką žodžiai tampa ne-
reikalingi. Tuo įsitikinome žaisdami 
tokį žaidimą: grupelė žmonių sėdi 
užmerktomis akimis, o kita grupelė 
tarpusavyje susitaria, kokią informa-
ciją ar situaciją bandys perteikti im-
provizuodami ir grodami, t. y. nau-
dodami tik muzikos instrumentus ir 
įvairiausius garsus, bet ne žodžius. 

Panašias užduotis kartojome ke-
letą kartų, keitėme grupeles. Praktiš-
kai kiekvieną kartą užsimerkusiųjų 
grupelei pavykdavo atspėti, kokia si-
tuacija buvo vaizduojama. Šiam žai-
dimui reikia grupelės žmonių, tačiau 
pakanka ir dviejų ar trijų. Vienas gali 
sugalvoti, ką nori pavaizduoti (aišku, 
be žodžių), o kitas bando spėti. Po to 
galima pasikeisti vaidmenimis. Dar 
kasdienėse situacijose galima taikyti 
muziką ir improvizaciją emocijoms 
reikšti. Pavyzdžiui, norint perteikti 
pyktį galima garsiai groti pasirinktu 
instrumentu arba plačiai išsižiojus 
„rėkti“ be garso ir pan. 

Vaikystėje visos mergaitės (o ne-
retai ir berniukai) žaidžia su lėlėmis. 
Šiais laikais parduotuvėse netrūksta 
įvairiausių didelių ir mažų, senoviš-
kų ir naujoviškų lėlių. Tačiau dar 
įdomiau pasidaryti jas patiems. Vie-
na specialistė parodė projekto daly-
viams, kaip tai daroma. Tereikia tu-
rėti skarelę, pagaliuką ir kamuoliu-
ką. Lėlę padaryti paprasta, bet tam 
reikia kelių žmonių: vienas laiko pa-
galiuką su užmautu kamuoliuku 
(kūnas ir galva), kitas iš dviejų skare-
lės kampų padaro rankas. Kiti du 
skarelės kampai krenta žemėn – tai 
lėlės sijonas. Juos surišus išeina ko-
jos. Be to, įsidėmėtina tai, kad suteik-
ti lėlei gyvybės gali tik keletas dar-
niai tarpusavyje veikiančių žmonių.

Keturias dienas intensyviai mo-
kėmės įvairiausios veiklos, tobulino-
me tai, ką jau išmokome, kūrėme, 
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dalijomės idėjomis. Ir visa tai tam, 
kad pasirengtume galutiniam pasi-
rodymui. Ketvirtadienį kaip tikrame 
cirke buvo surengta generalinė repe-
ticija, per kurią kiekvienas dalyvis 
parodė, ką išmokęs. O penktadienio 
ryte iškeliavome į Vilnių. Kadangi 
pasirodymas turėjo įvykti tik po pie-
tų, dar buvo laiko parodyti svečiams 
gražiausias sostinės vietas: Prezi-
dentūrą, Rotušę, Katedrą, Užupio 
respubliką ir kt. Papietavę nuvyko-
me į pasirodymo vietą – Naujosios 
Vilnios kultūros centrą ir tame pa-
čiame pastate įsikūrusį vaikų dienos 
užimtumo centrą „Mūsų nameliai“. 
Žiūrovams parodėme viską, ko iš-
mokome per savaitę: žongliravome, 
vaikščiojome su kojūkais, vaidino-
me, statėme akrobatinę piramidę, 
stovėjome ant stiklų, pūtėme muilo 
burbulus. Vedantieji parodė ne vie-
ną magišką triuką. Aišku, visam mū-
sų pasirodymui akompanavo ma-
giškas orkestras. Dalyviams šis pasi-
rodymas buvo nemažas iššūkis. 
Kiekvienas norėjo puikiai pasirody-

ti. Ypač stengėsi tie, kurių tėvai atva-
žiavo pasižiūrėti vaidinimo. Beje, 
žiūrovai irgi turėjo galimybę išban-
dyti įvairius cirko triukus, žaidimus, 
kuriuos mainų dalyviai išmoko per 
savaitę. Vieniems sekėsi geriau, ki-
tiems prasčiau, bet buvo smagu ma-
tyti šypsenas ar pastangas atlikti ko-
kį nors triuką. 

Pagrindinis jaunimo mainų tiks-
las, kaip jau minėta, buvo išbandyti 
naujas veiklas ir parengti galutinį 
pasirodymą. Tačiau vakarais taip pat 
nenuobodžiaudavome. Pirmadienio 
vakarą vyko šalių, kurioms atstova-
vo projekto dalyviai, kultūrų vaka-
ras, leidęs susipažinti su skirtingais 
papročiais, tradicijomis, dainomis 
bei šokiais. Taip pat turėjome progos 
paragauti kiekvienos šalies tradici-
nių patiekalų. Susidomėję dalyviai 
noriai mokėsi naujų šokių ir dainų. 
Dar vieną vakarą skyrėme filmo per-
žiūrai. Kad nekiltų kalbinių sunku-
mų, jį pasirinkome be žodžių. Kartu 
šokome, žaidėme įvairius žaidimus 
ir visa tai padėjo dalyviams dar la-

biau suartėti bei pasitikėti vieniems 
kitais. Turbūt daug kam įdomiausias 
ir patraukliausias pasirodė saugios 
ugnies vakaras, kuriame dalyviai 
galėjo be baimės pažaisti su ugnimi.

Šeštadienį, po penktadieninio 
pasirodymo, atėjo laikas rengtis at-
sisveikinimui. Apsvarstę visą pro-
jektą, aptarę, ar pavyko patenkinti 
lūkesčius, dalyviai liko patenkinti. 
Visi labai džiaugėsi, kad turėjo pro-
gą dalyvauti tokio pobūdžio mai-
nuose. Kai kuriems tai buvo visiškai 
nauja patirtis. Paklausę dalyvių, ką 
norėtų pakeisti, patobulinti ar pridė-
ti, išgirdome nedaug pastabų. Vaka-
re sukūrėme atsisveikinimo laužą, o 
sekmadienio rytą, susidėję daiktus, 
atsisveikinome ir braukdami ašarė-
les iškeliavome namo.

Alicja Wolyniec
Jaunimo mainų projekto 

„InterCirkas“ savanorė, dalyvių, 
turinčių mažiau galimybių, 

personalinė asistentė

Graži draugystė tęsiasi
Visuomenė Utenoje ir Jūrmaloje sensta, daug jaunų žmonių 
išvyko gyventi į užsienį, todėl turime išmokti gyventi aplinkoje, 
kurioje daugėja neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių, o tuo pačiu ir 
socialinių problemų. 

Latvijos Jūrmalos socialinių pas-
laugų centras parengė projektą „Per 
profesionalumą į kokybę“, kurio 
partneriu tapo Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Utenos Vil-
tis“. Projektą finansavo Jūrmalos 
miesto dūma. Pagrindinis projekto 
tikslas – sumažinti neįgaliųjų ir pa-
gyvenusių žmonių socialinę atskirtį, 
siekiant jų integracijos į visuomenę, 
keliant specialistų profesinę kompe-
tenciją. Taikant turimą patirtį ir dar-
bo metodus su neįgaliaisiais ir pagy-
venusiais žmonėmis Latvijoje bei 
Lietuvoje, kelti socialinio darbo spe-
cialistų kompetenciją, sukurti gali-
mybes sutrikusio intelekto jaunuo-
liams, pagyvenusiems žmonėms ak-

tyviau integruotis į visuomenę. 
Keistis gerąja darbo patirtimi, tei-
kiant socialines paslaugas Jūrmaloje 
ir Utenoje.     

Jūrmalos Dūma paskelbė neįga-
liųjų ir pagyvenusių žmonių sociali-
nį palaikymą bei pagalbą miesto pri-
oritetu. Aktuali yra ir pagalba sutri-
kusio intelekto žmonėms bei jų šei-
moms. Krizinę situaciją sunkina 
sveikatos problemos, skurdas, dis-
kriminacija, todėl kyla socialinė 
įtampa visuomenėje. Sutrikusio in-
telekto žmonėms ir jų šeimoms bei 
pagyvenusiems žmonėms neužten-
ka lėšų, kad pagerintų savo gyveni-
mo kokybę. Žmonės pasimetę, bet 
juos palaikant galima pasiekti pozi-

tyvių rezultatų. Iškylančioms socia-
linėms problemoms spręsti, darbui 
koordinuoti reikalingos naujos soci-
alinio darbo kompetencijos, nauji 
darbo metodai su klientais, dalijima-
sis gerąja darbo patirtimi. Todėl ben-
drijos „Utenos Viltis” pirmininkė 
Aldona Vėbrienė, skatindama par-
tnerystę tarp Utenos rajono savival-
dybės įstaigų ir nevyriausybinių or-
ganizacijų, dirbančių socialinio dar-
bo srityje, siekdama efektyvesnės 
žmogiškųjų išteklių vadybos bei 
bendrijos veiklos sklaidrumo princi-
po įgyvendinimo, į tarptautinio pro-
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jekto veiklas Jūrmaloje pakvietė įsi-
jungti Utenos rajono bendruomenės 
atstovus. Taip pat į netolimąjį užsie-
nį kartu su specialistais vyko ir ben-
drijos „Utenos Viltis“ neįgalieji bei 
jų tėveliai.

Svečius iš Utenos Jūrmalos socia-
linių paslaugų centro darbuotojai ir 
gyventojai sutiko labai šiltai. Skam-
bėjo akordeono muzika, lietuviškos 
ir latviškos dainos. Paklausę muziki-
nio kolektyvo „Ritums“ koncerto, 
pailsėję prie skanėstais apkrautų 
pusryčių stalų, aptarę iš anksto pa-
rengtus darbo planus, išvykome į 
pažintinę kelionę po Jūrmalą, kurios 
teritorija užima 32 kilometrus. Visą 
kelionę mus lydėjo Jūrmalos turiz-
mo cento gidė, kalbino žurnalistė.

Aplankėme dienos centrą „Kau-
guri“ – Jūrmalos socialinių paslaugų 
centro filialą, kuriame teikiamos 
įvairios paslaugos: veikia pagyvenu-
sių žmonių choras, organizuojamas 
kalbų mokymas (populiariausios – 
latvių, anglų ir vokiečių). Šios pa-
slaugos gavėjos juokavo, kad vaikai 
išvyko gyventi į užsienį, pasibaigė 
rudenio darbai, dabar iki pavasario 
galima mokytis, kad pavyktų su sa-
vo vaikų giminėmis ir anūkais susi-
kalbėti. Rankdarbių užsiėmimus 
lanko ne tik pagyvenę žmonės, bet ir 
neįgalus jaunimas. Etatinių darbuo-
tojų yra tiek, kad užtikrintų neper-
traukiamą centro veiklą. Didžiąją 
dalį veiklų ir paslaugų savanoriškai 
organizuoja patys centro lankytojai. 
Tokios paslaugos padeda suburti 
bendruomenę, garantuoja užimtu-
mą pagyvenusiems žmonės, leidžia 
jiems pasijusti naudingiems. Arti-
mieji išeidami į darbą gali būti ra-
mūs, kad pagyvenęs šeimos narys 
neliks vienas namuose liūdėti, o per 
gyvenimą sukauptą patirtį galės pa-
naudoti mokydamas kitus.  

Lankėmės dienos centre „Keme-
ri“, kur renkasi sutrikusio intelekto 
žmonės ir asmenys su sunkiomis 
kompleksinėmis negalėmis. Centras 
yra pavaldus savivaldybei. Čia suda-
rytos sąlygos ne tik ugdyti kasdieni-
nio gyvenimo įgūžius, bet atskleisti 
talentus ir gebėjimus bei juos ugdyti.  

Uteniškių delegacija apsilankė 
Jūrmalos miesto muziejuje. Ekskur-
sijos pabaigoje, nors ir buvome visi 
labai pavargę, atsigavome Baltijos 
jūros Rygos įlankos pakrantėje. Prie-

blandoje klausėmės rudeninės jūros 
bangų ošimo. Pirmosios dienos pa-
baigoje mėgavomės sveikatinimo 
procedūromis Jūrmalos socialinių 
paslaugų centro baseine, perlinėje 
vonioje, kaitinomės saunoje.

Antroji mūsų svečiavimosi diena 
sutrikusio intelekto jaunuoliams, jų 
tėveliams prasidėjo instruktažu ir 
pirmuoju bandymu vaikščioti su laz-
domis pajūryje. Po pietų centro di-
džiojoje salėje vyko koncertas. Tai 
pirmasis Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos „Utenos Viltis“ mu-
zikinio ansamblio dalyvių tarptauti-
nis pasirodymas. Kalbos barjerus 
padėjo įveikti ir koncertą vedė Liu-
dmila Rakovič. Ansamblio vadovės 
Danguolės Petrauskienės parengta 
koncertinė programa buvo šiltai pri-
imta žiūrovų. Po Viltiečių pasirody-
mo vėl koncertavo „Ritums“, vyko 
šokiai, žaidimai, atrakcionai.

Projekto konferencijoje „Per pro-
fesionalumą į kokybę“, vykusioje 
Jūrmalos P. Stradinio sveikatos prie-
žiūros ir socialinio darbo kolegijoje, 
dalyvavo bendrijos „Utenos Viltis“ 
pirmininkė A. Vėbrienė, kuri paren-
gė pranešimą apie socialinę padėtį 
Utenos rajone, viltiečių veiklą, pri-
statė Žmonių su negalia socialinės 
integracijos programos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje projektą. 
Lietuvos sutrikusios psichikos žmo-
nių globos bendrijos Utenos skyriaus 
pirmininkė, PSPC psichikos sveika-
tos centro socialinė darbuotoja Jūra-
tė Jasinskaitė skaitė pranešimą apie 
socialinės atskirties mažinimą orga-
nizuojant užimtumą sutrikusios psi-
chikos žmonėms. VšĮ „Sveikatą į na-
mus“ steigėja, ilgametė direktorė 
Vida Starčikovienė konferencijos da-
lyviams pristatė įstaigos penkerių 
metų integruotų sveikatos priežiū-
ros ir socialinių paslaugų komandi-
nio darbo teikimo patirtį, socialinio 
darbuotojo indėlį rengiant naujus, 
jau Europos komisijos ir SAM finan-
savimą gavusius projektus. 

Konferencijoje darbo patirtimi 
taip pat dalijosi Utenos rajono Dau-
gailių seniūnijos seniūnė Giedrė Ei-
mutienė ir socialinė darbuotoja Rasa 
Audickienė. Konferencijos dalyvius 
sveikino Jūrmalos Dūmos pavaduo-
toja, pranešimus skaitė Jūrmalos 
Dūmos Sveikatos ir socialinių reika-
lų komiteto pirmininkė. Apie socia-

linio darbuotojo vaidmenį keičiantis 
ekonominei situacijai valstybėje pra-
nešimą skaitė neetatinė gerovės mi-
nistro patarėja socialinės politikos 
klausimais. Latvijos savivaldybių 
sąjungos patarėjas įvardijo svarbų 
NVO vaidmenį, sprendžiant sociali-
nes problemas. Jūrmalos ir Rygos 
Dūmų atstovai, Latvijos profesiona-
lių socialinio darbo specialistų asoci-
acijos prezidentė, psichoterapeutai, 
kolegijos atstovai ir kiti specialistai 
kalbėjo apie socialinių darbuotojų 
kompetenciją, superviziją, paslaugų 
gavėjų motyvavimą krizės sąlygo-
mis, kai žmonės, gyvenantys tik iš 
pašalpų, neturi jokio noro patys ge-
rinti savo socialinę padėtį.  

Konferencija buvo naudinga 
abiem projekto partneriams ir išryš-
kino bendras problemas, kurios ak-
tualios ne tik Latvijoje, bet ir Lietu-
voje. Gavome daug vertingos infor-
macijos bei patirties, kurią bandysi-
me taikyti ir Utenoje. Mūsų viešnagė 
Jūrmaloje prabėgo taip greitai, kad 
net nepastebėjome, kaip atėjo atsis-
veikinimo valanda. O atsisveikinti 
pasirodė nelengva, kai šitaip šiltai, 
gražiai, svetingai buvome priimti, 
tiek daug pamatėme ir sužinojome 
apie žmonių su negale užimtumą bei 
iniciatyvas kaimynėje Latvijoje.

Susėdę prie vakarienės stalo, de-
gančių žvakių šviesoje, kalbėjome 
apie tai, ko galime pasimokyti vieni 
iš kitų, aptarėme tolimesnio bendra-
darbiavimo planus. Vieni kitiems 
įteikėme atminimo dovanėles. La-
biausiai jaudino tos dovanos, kurias 
sukūrė neįgalūs ir pagyvenę žmo-
nės. Jose atsispindi meilė, noras pa-
daryti kažką labai gražaus, nors kar-
tais tai ir labai sunku. 

Nevyriausybinėms organizaci-
joms vienoms, be rėmėjų pagalbos, 
organizuoti kelionę ar kitą renginį 
ypatingai sunku. Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Utenos 
Viltis“ neįgaliųjų ir jų tėvelių vardu 
bei kitų Utenos bendruomenės narių, 
vykusių į šią kelionę, vardu nuošir-
džiai dėkoju už paramą transportu 
Utenos melioracijos direktoriui Liuo-
niui Purviniui ir Utenos rajono savi-
valdybės administracijai už bendrijos 
„Utenos Viltis“ veiklos rėmimą.  

Aldona Vėbrienė 
„Utenos Vilties“  bendrijos pirmininkė 
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Šio kūrybiško ir nuotaikingo mai-
nų projekto įgyvendinimas buvo il-
gas bei tikslingas procesas. Pirmiau-
sia keturių šalių proto negalios jau-
nuoliai pristatė projekto idėją įga-
liems bendraamžiams savo šalyse ir 
pakvietė dalyvauti kartu kuriant 
spektaklį. Kitaip tariant, patiems bū-
ti režisieriais ir dailininkais, kostiu-
mų autoriais ir scenografais, akto-
riais ir t. t. Per du mėnesius spekta-
kliai buvo sukurti. Kiekviename da-
lyvavo po 10 aktorių, iš kurių ma-
žiausiai 2 įgalūs. Visi šie spektakliai 
ir buvo pristatyti per mainų savaitę 
Panevėžyje, kur buvo galima pasi-
džiaugti savo ir draugų pasiektais 
rezultatais, pasidalyti kūrybinio dar-
bo ypatumais, įgyti patirties. O grį-
žus perteikti žinias ir įspūdžius liku-
siems projekto dalyviams, kurie irgi 
prisidėjo prie spektaklio kūrimo, bet 
nevyko į mainus.

Vykdant projektą vyravo dvi tar-
pusavyje glaudžiai susijusios temos: 
menas ir kultūra. Neįgalūs ir įgalūs 
jaunuoliai 4 mėnesius bendravo in-

Pasijusk karaliumi!
Europos Sąjungos Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūros finansuoto projekto „Pasijusk karaliumi“ pagrindinė 
idėja – laužyti socialinius barjerus ir padėti sutrikusio intelekto 
jaunuoliams įveikti atskirtį. O moto: „Svarbu ne tai, kuo tave 
laiko, o tai – kas esi iš tikrųjų!!!“ Tad šio projekto dalyviai – 
didelis būrys jaunimo iš Danijos, Slovėnijos ir Lenkijos – susiėję 
į būrį Panevėžio jaunuolių dienos centre.

ternetu ir kartu aiškinosi teatro me-
no paslaptis. Sutrikęs intelektas yra 
žmogaus negalia, bet toks žmogus 
turi ir galių – ypatingai ryškius ir 
akivaizdžius jausmus bei išgyveni-
mus. Todėl vaidyba – puiki saviraiš-
kos priemonė, padedanti sutrikusio 
intelekto žmonėms atskleisti savo 
galias, įgyvendinti svajones ir keisti 
visuomenės požiūrį į save. 

Ne visi teigiamai žiūri į proto ne-
galios žmones. Todėl projekto eigoje 
buvo siekiama padėti šiems žmo-
nėms išreikšti save, nugalėti baimes, 
susirasti įgalių draugų ir, įsijungus į 
kūrybinį procesą, pasijusti visaver-
čiais tarp bendraamžių. Šiam tikslui 
pasitarnavo teatriniai žaidimai, t. y. 
gyvenimiškų situacijų, kurios yra 
reikšmingos asmenybei, improviza-
vimas ir modeliavimas. Be to, buvo 
pasitelkti eksperimentavimas, ap-
klausa, pasakojimas. 

Visi drauge mokėmės žiūrėti ir 
matyti, apibūdinti ir diskutuoti, gin-
čytis ir atrasti tiesas. Žaidimas pro-
jekto metu buvo naudojamas kaip 

dėmesio patraukimo, išlaikymo ir 
bendravimo priemonė. Sąlyčiui su 
teatro menu pajusti buvo pasitelkti 
gestai, mimika, judesiai, lytėjimas, 
uoslė, emocinės išraiškos, dailės te-
rapija, kitaip tariant, dinamiškos 
priemonės, geriausiai įgalinančios 
proto negalios jaunuolius naujai pa-
žinčiai su šia turtinga meno sritimi. 

Projekto dalyviams buvo suteik-
ta galimybė pakeisti aplinką, o tai 
puiki terpė socialiniams įgūdžiams 
vystyti, leidžianti ne tik neįgaliam, 
bet ir įgaliam jaunimui keisti ben-
dravimo bei bendradarbiavimo įgū-
džius siekiant bendro tikslo. Neįga-
lūs projekto dalyviai turėjo galimybę 
savo idėjomis sudominti įgalius ben-
draamžius. Ir vieni, ir kiti drauge iš-
mėgino aktyvų, įdomų ir kūrybišką 
laisvalaikio leidimo būdą, o tai yra 
svarbu formuojant jauno žmogaus 
požiūrį į kitokią aplinką. 

Pagrindinis ir rezultatyviausias 
proto negalios jaunuolių neforma-
laus ugdymo(-si) metodas – moky-
masis per praktinę veiklą. Jie gali ko 
nors išmokti tik perpratę, išbandę ir 
įtvirtinę naujas žinias. Rutina, struk-
tūra ir akivaizdus rezultatas padeda 
jiems perprasti aplinkinį pasaulį. To-
dėl ir šis mainų projektas išmokė ne-
įgalų bei įgalų jaunimą abipusės to-
lerancijos, gebėjimo įžvelgti draugo 
stipriąsias ir silpnąsias puses, išgy-
venti bendrumo jausmą dėl pasiekto 
rezultato, klysti ir taisyti klaidas, bū-
ti tolerantiškiems kultūrų skirtu-
mams, priimti „kitokį“ žmogų. Dau-
geliui projekto dalyvių tai buvo pir-
moji – neužmirštama, skatinanti ak-
tyvumą ir smalsumą – tarptautinio 
bendradarbiavimo patirtis. 

Aistė Pagirienė
Projektų koordinatorė 
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Tris šių metų rugsėjo dienas Lie-
tuvos paraplegikų asociacijos stovy-
klavietėje, Monciškėse, vyko tradici-
nė, jau šeštus metus rengiama spor-
tinė stovykla, skirta Kretingos die-
nos veiklos centro ir bendrijos „Kre-
tingos Viltis“ sutrikusio intelekto 
jaunuoliams, kurios tikslas – pasitel-
kus sportą integruoti į visuomenę 
neįgalius žmones.

Sutrikusio intelekto jaunuoliai iš-
bandė jėgas įvairiose sporto rungty-
se. Kadangi projektas tęstinis, vyk-
domas nuo 2004 metų, kasmet į jį 
įtraukiami vis nauji partneriai. Šiais 
metais į varžybas atvyko net 8 ko-
mandos (kiekvienoje komandoje po 
10 narių: 8 neįgalieji ir 2 socialiniai 
darbuotojai) iš įvairių Lietuvos die-
nos veiklos centrų: BĮ ,,Klaipėdos 
lakštutė“, VšĮ ,,Vilties erdvė“ iš Ma-
žeikių, BĮ Gargždų socialinių pas-
laugų centras, Panevėžio jaunuolių 
dienos centras, VšĮ Šilutės socialinių 
paslaugų centras, BĮ Priekulės socia-
linių paslaugų centras. Be to, sulau-
kėme svečių iš Latvijos Saldus die-
nos centro.

Stovyklautojai aktyviai dalyvavo 
individualiose šaškių, šuolio į tolį ir 
kamuolio metimo nuo baudos lini-
jos rungtyse. Taip pat išbandė šias 
komandines rungtis: kamuolio svie-
dimo, dėlionės, smiginio, paplūdi-
mio tinklinio, riedučių ir riedlenčių 
estafečių. 

Sportas neįgaliesiems – tai ne tik 
mankšta, bet ir bendravimas, susiti-
kimas su senais draugais, ištvermės, 
ryžto bei kantrybės ugdymas. Var-
žyboms talkino Kretingos sporto 
mokyklos treneriai–savanoriai A. Pra-
naitis ir A. Andriuškevičius. Su jau-
nuoliais bendravo 8 Klaipėdos kole-
gijos studentai, studijuojantys socia-
linį darbą, kurie turėjo galimybę 
praktiškai įvertinti šio darbo ypatu-

mus. Šventinę programą praturtino 
Kretingos meno mokyklos atlikėjai 
ir sportinių šokių kolektyvas „Fortū-
na“. 

Varžybų uždarymo dieną už lai-
mėjimus dosniai apdovanoti daly-
viai drauge su svečiais skanavo 
šventinio torto. Vaišindamiesi visi 
dalijosi patirtais įspūdžiais, sukaup-
tais per tris turiningas dienas, ir vy-
lėsi, kad šis projektas bus toliau ple-
čiamas, tobulinamas bei vykdomas 
kitais metais.  

O štai ką apie ,,Pienės Pūką 6“ 
mano Kretingos dienos veiklos cen-
tro iniciatyvinės grupės jaunuoliai:
• Donata Ruginytė: „Man labai pa-

tiko varžybos, susitikau su senais 
draugais, susiradau naujų. Buvo 
linksma. Daug bendravom. Daug 
šokom. Ačiū darbuotojoms, kad 
padėjo mums mokytis sportuoti, 
tai reikėjo daryti kasdien, nes no-
rėjome gerų rezultatų.“ 

• Ričardas Daškevičius: „Kitais 
metais noriu dalyvauti ir vėl, ruo-
šiuosi įvairioms estafetėms.“ 

• Živilė Balčaitytė: „Labai noriu, 
kad būtų naujų užduočių. Labai 

patiko estafetė ,,Gyva virvė“. Mū-
sų treniruočių simbolis – „Pienės 
pūkas“. Mes labai stengiamės. Ne 
visada laimime. Darbuotojai sakė 
mums, kad būtina ne laimėti, bet 
dalyvauti. Svarbu gera nuotaika ir 
draugystė.“ 

• Adolfas Piktuižis: „Visos rungtys 
buvo įdomios, susitikau taip pat 
su draugais, pabendravome.“ 

• Birutė Slušnytė: „Iš varžybų par-
sivežiau daug įspūdžių, esu lai-
minga. Daug treniravomės salėse, 
labai ruošėmės visoms rungtims. 
Susipažinau su studentėmis, ku-
rios padėjo žaisti krepšinį. Daug 
šokom.“

• Martyno Šimkaus, Alfredo Venc-
kaus ir Virginijaus Bernoto nuo-
monė vieninga: „Buvo gera visas 
tris dienas. Išsiskirdami su drau-
gais verkėme. Pasikeitėme telefo-
nais, susitarėme bendrauti, nepa-
miršti vieni kitų. Gaila, kad ben-
dravome taip trumpai.“ 

Laura Keblienė
Projekto koordinatorė, 

Kretingos dienos centro 
vyriausioji socialinė darbuotoja 

„Pienės pūko“ taip lengvai 
nenupūsi
Projekto ,,Mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per 
netradicinį sportą – Pienės pūkas 6“ dalyviai šiemet vadovavosi 
specialiosios olimpiados šūkiu: „Leiskite man laimėti, bet jei 
man nepavyks, paskatinkite mane siekti pergalės“. 

V
ilt

is
 0

9/
4

Projektai • 27



Ne paslaptis, kad asmenims, tu-
rintiems intelekto sutrikimą, visada 
buvo nelengva rasti darbą Lietuvoje. 
O krizės metu, tai padaryti tapo dar 
sunkiau. Prastai sekasi konkuruoti 
darbo rinkoje ir mūsų centrą lankan-
tiems jaunuoliams. Trukdo bendravi-
mo barjeras, niekas neskuba atsižvelg-
ti į jų gebėjimus ir kvalifikaciją. Todėl 
siekdami stiprinti savo moksleivių 
konkurencingumą darbo rinkoje su-
manėme sudaryti jiems sąlygas įgyti 
profesinės patirties užsienyje. 

Projekte dalyvavusius mokslei-
vius svetingai sutiko Švėryno profe-
sinės reabilitacijos centras, kuriame 
profesinė integracija neatsiejama 
nuo medicininės ir psichosocialinės 
priežiūros. Jiems buvo sudaryta ga-
limybė dirbti miesto centre esančia-
me senoviniame restauruojamame 
name. Iš pradžių vaikinai truputį ne-
rimavo dėl naujos aplinkos, kalbos 
barjero. Tačiau veikiai paaiškėjo, kad 
kartu dirbs Vilniaus kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų reabilitacinio profesi-

„Atnaujinkime praeities 
paminklus” 
Šių metų rudenį aštuoni Lietuvos reabilitacinio profesinio 
rengimo centro apdailininkų specialybės moksleiviai, lydimi 
dviejų darbuotojų, beveik mėnesį tobulino savo profesinius 
įgūdžius Vokietijoje, Švėryno mieste. Šią galimybę jiems suteikė 
dalyvavimas Švietimo ir mokslo ministerijos Leonardo da 
Vinčio paramos fondo projekte „Atnaujinkime praeities 
paminklus“. 

nio mokymo centro bei vienos Latvi-
jos profesinės mokyklos moksleiviai. 
Visiems sumaniai vadovavo vokietis 
statybos meistras. Netrukus paaiš-
kėjo, kad bendra veikla suartina 
skirtingus žmones, o sėkmė labai 
priklauso nuo tarpusavio supratimo, 
noro dirbti ir tinkamai atstovauti sa-
vo mokyklai. 

Įmonės, kurioje dirbo mūsų vai-
kinai, vadovas su malonumu keletą 
kartų per savaitę su jais pramogau-
davo. Kartu žaidė futbolą, boulingą, 
biliardą. Kai kuriems mūsų jaunuo-
liams tai tapo smagiu atradimu, 
ypač kai pirmuosius mėginimus pa-
leisti į darbą boulingo kamuolį ar 
biliardo lazdą lydėjo sėkmė. Viešna-
gės metu mūsų moksleiviai spėjo 
aplankyti Berlyną, Vismarą, pasi-
džiaugti vandens pramogų parku. 
Dar jie lankėsi Švėryno zoologijos 
sode, apžiūrėjo pilies muziejų. O kur 
dar kasdieniai pasivaikščiojimai, pa-
sivažinėjimai po miestą, apylinkes, 
vis atrandant kažką nauja... Džiugu 

buvo matyti, kaip nušvisdavo vaiki-
nų akys tiesiant duonos riekelę gul-
bei ar glostant avį...

Be to, mūsų vaikinai net gavo pro-
gą išmėginti šeimininkavimo įgū-
džius. Mat pusryčius ir vakarienę tek-
davo gamintis patiems. Viena vertus, 
tai įpareigojo. Kita vertus, teikė malo-
numo. Visi noriai klausė mokytojų 
patarimų, kaip gaminti vieną ar kitą 
patiekalą. Kadangi gyvenome priva-
čiame name, jautėmės tarsi viena šei-
ma. Bet nepalyginamai svarbesni už 
kulinarinius įgūdžius jaunuoliams ta-
po jų profesinius pasiekimus patvirti-
nantys dokumentai – darbo pažymė-
jimai ir Europasai. Iš Vokietijos parsi-
vežėme ne tik įvairiausių suvenyrų, 
bet ir daug šiltų gerų emocijų bei ne-
pamirštamų įspūdžių. Ypač turint 
galvoje, kad kai kuriems jaunuoliams 
tai buvo pirma kelionė į užsienį.

Laima Židonienė
Projekto koordinatorė, 

profesijos mokytoja ir lydintis asmuo 
mokinių, vykusių į Vokietiją
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Dauno sindromas ir  
vaiko raida (5)

Pojūčių stimuliacija

Dauguma naujagimių ir pirmųjų 
mėnesių kūdikių su Dauno sindro-
mu nuo pat gimimo būna ramūs, 
mažiau nei jų sveiki bendraamžiai 
juda, tyrinėja aplinką ir reaguoja į ją, 
jie daug miega, juos būna sunkiau 
pamaitinti. Kadangi žmogus pažįsta 
aplinką pirmiausia naudodamasis 
savo pojūčiais – lietimu, rega, klau-
sa, uosle, skoniu, todėl nuo pat ma-
žumės kūdikio raidai labai svarbi 
šių pojūčių stimuliacija. Daug reikia-
mų naudingų stimulų vaikučiui gali 
suteikti tėveliai, tiesiog būdami kar-
tu ar žaisdami su kūdikiu. Konkre-
tūs patarimai, kaip stimuliuoti kūdi-
kio pojūčius, yra išdėstyti šios kny-
gelės skyriuje apie ankstyvąją reabi-
litaciją. Be to, jų rasite tėvams skir-
tuose vaiko auginimo vadovuose. 
Nebijokite patys grįžti į vaikystę 
kartu su savo vaikeliu. Linksmas 
bendras žaidimas suteiks daug ma-
lonumo ir jums, ir kūdikiui bei pa-
dės geriau pažinti jo charakterį ir 
temperamentą. 

Regėjimas ir klausa

Kad kūdikis galėtų atkreipti dė-
mesį į iš aplinkos gaunamus stimu-

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

lus, jis turi juos visų pirma matyti 
akimis, girdėti ausimis ir tik po to 
analizuoti smegenimis. Deja, Dauno 
sindromą turintiems vaikams regėji-
mo ir klausos sutrikimų pasitaiko 
gana dažnai, ir tai gali sunkinti jau ir 
taip genetiškai nulemtą jų raidos at-
silikimą ar sukelti elgesio problemų. 

Jau minėta, kad šių vaikučių au-
sų kanalai yra siauri ir nepakanka-
mai išsivystę, ir tai gali lemti nepri-
girdėjimą. Be to, jie dažnai serga slo-
gomis, ausų uždegimais ir, netgi 
tinkamai gydant, šie uždegiminiai 
procesai gali gana ilgam (kelioms sa-
vaitėms), o kartais ir visam laikui su-
silpninti klausą. Nustatyta, kad 
maždaug 80 proc. įvairaus amžiaus 
žmonių su Dauno sindromu būna 
įvairaus laipsnio neprigirdėjimas, o 
kartais ir visiškas kurtumas.

Vaikams su Dauno sindromu vie-
nodai dažnai pasitaiko ir toliaregys-
tė, ir trumparegystė (iš viso apie 35-
40 proc.) Be to, jų regėjimą gali trik-
dyti ir katarakta (lęšiuko drumstis), 
kuri gali būti įgimta arba įgyta vėles-
niame amžiuje (nustatoma 59 proc.). 
Gana dažnai Dauno sindromą turin-
tys vaikai žvairuoja. Pasitaiko jiems 
ir kitų, retesnių, akių ligų. 

Tėveliams žinotina, kad: 
• ne kiekvieną klausos ar regėjimo sutrikimą galima sušvelninti ar išgydyti, tačiau jų priežastis, 

jeigu tik įmanoma, reikia nustatyti; 
• pats pirmasis klausos patikrinimas instrumentais turėtų būti atliktas iki 3-4 mėnesių, 

vėliausiai iki 6 mėnesių, amžiaus; 
• vėliau iki 3 metų ją reikėtų tikrinti kasmet, o nuo 3 metų – kas antri metai;
• dėl klausos patikrinimo reikia pasitarti su šeimos ar LOR gydytoju; neprigirdintį vaiką 

konsultuoti ir apie klausos korekcijos galimybes spręsti turi gydytojas surdologas;
• regėjimą turi patikrinti akių gydytojas pirmaisiais gyvenimo metais (jeigu tai nebuvo padaryta 

naujagimystėje, geriausia tai atlikti per pirmuosius 6 mėn.);
• vėliau kasmet ar kas antrus metus būtina apsilankyti pas akių gydytoją; 
• nustačius regėjimo sutrikimą, apie galimus korekcijos būdus (akinukus, operaciją ir pan.) turi 

spręsti akių gydytojas.
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Kūno judesių ypatumai ir jų 
lavinimas

Vaikai su Dauno sindromu iš-
moksta vaikščioti, bėgioti, šokinėti, 
tik mokymasis vyksta gana ilgai ir 
lėtu tempu, o ir patys judesiai išlieka 
nerangūs visą gyvenimą. Tai lemia 
keletas veiksnių.

Vienas jų – tai jau daug kartų mi-
nėtas įgimtas žemas raumenų tonu-
sas, vadinamoji raumenų hipotonija. 
Raumenų tonusą, t. y. raumenų 
įtempimą ramybės būsenoje, regu-
liuoja smegenys. Žemą raumenų to-
nusą turi visi vaikai su Dauno sin-
dromu, tačiau vienų vaikų jis būna 
pastebimas daugiau, kitų – mažiau. 
Labiausiai žemas raumenų tonusas 
būna matomas kūdikystėje. Imdami 
savo kūdikį ant rankų, pajusite, kad 
jis glebus tarsi skudurinė lėlytė. Jei 
paguldysite ant nugaros, pastebėsi-
te, kad jis visu kūneliu priglunda 
prie paviršiaus, guli plokščiai, pasu-
kęs galvą į vieną pusę, atmetęs ran-
kutes toli į šonus nuo kūno ir plačiai 
išskėtęs kojytes. Visa tai ir reiškia hi-
potoniją. Augant vaikui, hipotonija 
mažėja, tačiau nedidelė ji išlieka vi-
są gyvenimą. Dėl jos vaikui būna 
sunkiau išmokti daryti tam tikrus 
aktyvius judesius. Pavyzdžiui, pilvo 
ir liemens raumenų hipotonija sun-
kina pusiausvyros išlaikymą sto-
vint, todėl tokie vaikai stovėdami 
dažnai ieško atramos, už kurios ga-
lėtų pasilaikyti – baldų, motinos ar 
tėvo kojos ir pan. 

Kitas svarbu judesius sunkinan-
tis veiksnys yra irgi jau minėtas kū-
no raiščių silpnumas. Dėl to Dauno 
sindromą turinčių vaikų sąnariai bū-
na perdaug lankstūs. Kūdikystėje 
lengviausia pastebėti padidėjusį klu-
bų sąnarių lankstumą: paguldyto 
ant nugaros vaikelio kojos bus labai 
išskėstos į šalis. Vėliau, kai vaikutis 
jau ims stotis, pastebėsite per didelį 
ir čiurnos sąnarių lankstumą: stovint 
jo pėdos visiškai priglus prie pavir-
šiaus, nesimatys jų skliauto, jos bus 
plokščios. Toks padidėjęs sąnarių 
lankstumas sutrikdo pėdų stabilu-
mą, todėl vaikui vėlgi sunkiau išlai-
kyti kūno pusiausvyrą.  

Raumenų silpnumas – tai dar vie-
na priežastis, dėl kurios vaikų su 
Dauno sindromu judesiai yra nepa-
kankami. Raumenų jėgą galima pa-
gerinti pratimais, ir tai daryti svarbu, 

nes kitaip vaikai gali išmokti netaisy-
klingų padėčių ar judesių, kurie gali 
jiems pagelbėti stabiliau judėti esa-
mu momentu, tačiau ilgainiui tampa 
kenksmingi. Pavyzdžiu galėtų būti 
kojų suglaudimas per kelius stovint. 
Ši padėtis tikrai padeda geriau išlai-
kyti pusiausvyrą, bet po kurio laiko 
deformuojasi kelių sąnariai. 

Vaikų su Dauno sindromu galū-
nės – rankos ir kojos – yra trumpos, 
palyginti su liemeniu. Tai gali truk-
dyti įgyti kai kurių įgūdžių (pavyz-
džiui, sėdėjimo), nes, mokantis sėstis 
ir sėdėti, būtina remtis rankomis, o 
jeigu jos per trumpos, tai padaryti 
vaikas gali tik gerokai palinkęs į 
priekį. Jeigu vaikutis dar nemoka 
gerai sėdėti ir pasvyra į šoną, tai, il-
giau negalėdamas pasiremti savo 
trumpomis rankutėmis, dažnai ne-
gali vėl grįžti į sėdimą padėtį, o tie-
siog nukrenta. Nepakankamas kojų 
ilgumas sunkina vaiko mokymąsi 
užlipti ant kėdės arba lovos ar lipti 
laiptais. 

Taigi vaikų su Dauno sindromu 
kūno laikysena formuojasi netaisy-
klingai: jie linkę sėdėti sulinkusia 
nugara ir pakrypusiu dubeniu, sto-
vėti perdaug išlinkusiu į priekį ir 
kartais į šoną stuburu, remtis plokš-
čiomis pėdomis, vaikščioti sulenkę 
ir pritraukę vieną prie kito keliukus. 

Tokiai laikysenai ir jos galimiems 
padariniams sušvelninti, o kartais ir 
jų išvengti padeda tam tikros nuo 
pat naujagimystės taikomos vaikučio 
guldymo, nešiojimo, žaidimo, maiti-
nimo padėtys ir specialioji mankšta. 

Bendra padėčių suteikimo taisy-
klė yra ta, kad vaikutį guldyti, nešio-
ti, migdyti reikėtų tarsi suriestą į ka-

muoliuką – sulenktomis ties vidurio 
linija galūnėmis. Jeigu kūdikiui pa-
čiam sunku išlaikyti tokią padėtį, 
mažesnį vaiką galima šioje padėtyje 
suvystyti, o didesniam panaudoti 
įvairias pasagėles, pagalvėles. Kaip 
suteikti tinkamas padėtis kūdikiui, 
aprašyta šios knygelės skyriuje apie 
raidos skatinimą. 

Smulkiųjų kūno judesių ypatumai 
ir jų lavinimas 

Dauno sindromą turinčių vaikų 
smulkieji kūno judesiai – griebimas 
ir ėmimas rankomis, čiulpimas, 
kramtymas, artikuliavimas tariant 
garsus, akių obuolių judesiai – irgi 
nebūna gerai išsivystę. 

Kūdikystėje šie vaikai išmoksta 
imti daiktus visu delnu ir gana daž-
nai toks ėmimas išlieka ilgą laiką. 
Dėl anatominių priežasčių – raume-
nų hipotonijos, sąnarių hiperlanks-
tumo, trumpų pirštų ir dėl smegenų 
veiklos sutrikimo – akių-rankų koor-
dinacijos nepakankamumo, net ir 
paaugus jiems būna sunku suimti 
smulkius daiktus dviem pirštais – 
nykščiu ir smiliumi. Dažnai šie vai-
kai vietoje smiliaus smulkių daiktų 
čiupinėjimui ir rodymui naudoja 
nykštį. Anatominės veido ir burnos 
ypatybės, žemas veido raumenų to-
nusas jau nuo pat gimimo gali lemti 
maitinimo sutrikimus, prisidėti prie 
kalbėjimo sutrikimų. Smulkiųjų ju-
desių nepakankamumas sunkina ir 
apsitarnavimo įgūdžių mokymąsi. 
Apie tai bus kalbama maitinimo ir 
kalbos raidos, savarankiškumo for-
mavimo skyreliuose. 

Tėveliams reikia žinoti, kad:  
• judesius lavinančios priemonės 

greičiausiai nepadės pagreitinti judesių 
raidos, bet tikrai pagerins jų kokybę;

• jau pradėjusiam stovėti ir vaikščioti 
vaikučiui prireiks tinkamos avalynės. 
Batukai turi būti su auliukais, kietu 
padu, neaukštu plačiu kulniuku bei 
specialia plokštele (vadinamuoju 
supinatoriumi) viduje pėdos skliautui 
formuoti. Dėl avalynės parinkimo reikėtų 
pasitarti su gydytoju ortopedu;

• apie tai, kur Jūsų kūdikiui turėtų būti 
atliekama speciali mankšta, turite 
pasitarti su šeimos gydytoju.
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Savarankiškumo įgūdžių 
formavimas 

Paaugęs Dauno sindromą turintis 
vaikutis, kaip ir kiti vaikai, mokomas 
savarankiškai valgyti, nusirengti ir 
apsirengti, pasiprašyti ant puoduko, 
savarankiškai pažaisti ir pan. Šiam 
labai svarbiam etapui reikia ruoštis 
dar kūdikystėje. Savarankiškumo 
įgūdžių atsiradimas ir jų kokybė la-
bai priklauso nuo vaiko supratingu-
mo lygio, gebėjimo savarankiškai ju-
dėti, smulkiųjų pirštų judesių (jų 
miklumo), tėvų pasirengimo ir noro, 
pagaliau nuo požiūrio į patį vaiką 
šeimoje. Dažna šeima yra linkusi 
pernelyg globoti silpnesnį, mielą vai-
kutį ir viską atlikti už jį, net jeigu šis 
turi visas galimybes išmokti apsitar-
nauti pats, nesuprasdama, kad nuo 
to labiausiai nukenčia pats vaikas.

Taigi savarankiškumo mokyti bū-
tina, ir tai yra svarbiausia, ko turėtų 
išmokyti šeima Dauno sindromą tu-
rintį vaiką, nes nuo to priklausys jo 
sugebėjimas prisitaikyti gyventi tarp 
kitų žmonių bei gyvenimo trukmė. 

Kaip jau minėta, Dauno sindro-
mą turinčių vaikų mokymas vyksta 
mėgdžiojimo ir nuolatinio kartojimo 
būdu, todėl veiksmą, kurio norime 
išmokyti, vaikui pirmiausia reikia 
ne vieną kartą parodyti ir ne vieną 
kartą jį pakartoti kartu su juo arba 
skatinti jį tai daryti savarankiškai. 
Tėvams ir specialistams gali prireik-
ti daug kantrybės ir išmonės, bet net 
ir nedidelis žingsnelis į priekį sukels 
daug džiaugsmo bei palengvėjimo 
visiems. Dar vienas dalykas, kurio 
reikėtų neužmiršti, yra paties vaiko 
noras mokytis, todėl mokymosi pro-
cesas turi būti organizuotas taip, 
kad vaikui būtų įdomu ir smagu: 
įdomi aplinka ir priemonės, gera 
nuotaika, malonūs paskatinimai ir 

apdovanojimai –- šypsena, bučinys, 
apkabinimas ar netgi koks nors ne-
didelis „prizas“. 

Maitinimo ir valgymo įgūdžių 
formavimo ypatumai

Dauno sindromą turinčių vaikų 
veido ir burnos sandaros ypatybės, 
žemas raumenų tonusas ir smegenų 
veiklos nepakankamumas gali lemti 
maitinimo sunkumus. Pats geriau-
sias kūdikio maitinimas yra žindy-
mas krūtimi: motinos pienas yra len-
gvai virškinamas ir gausus visų rei-
kalingų maisto medžiagų bei vitami-
nų, visuomet šviežias ir šiltas. Jis 
saugo nuo infekcijų, o pats žindimo 
procesas stimuliuoja visus vaiko po-
jūčius, treniruoja burnos raumenis, 
judesius, padeda susiformuoti ma-
mos ir vaiko santykiams, moteriai 
pasijusti motina. Dauno sindromą 
turintiems vaikams žindymas krūti-
mi yra ypač svarbus dėl apsaugos 
nuo infekcijų bei burnos raumenų 
treniravimo žindant, tačiau išmokyti 
labai ramų, dažnai ir ilgai miegantį 
kūdikį valgyti iš krūties ne visada pa-
vyksta. Tokie kūdikiai dėl raumenų 
hipotonijos paprastai negali stipriai 
suimti krūties, jie silpnai ir trumpai 
čiulpia, blogai koordinuoja rijimą su 
kvėpavimu, patys valgyti nepabunda 
(juos tenka žadinti), todėl pirmąsias 

savaites gali nepakankamai privalgy-
ti ir nepriaugti svorio, springti valgy-
dami. Jeigu žindymas nenutraukia-
mas, po 2-3 savaičių būklė paprastai 
pagerėja, ir tuomet didesnių žindy-
mo sunkumų jau nebekyla. 

Dauno sindromą turintį kūdikį 
ne visada galima maitinti krūtimi dėl 
jo sveikatos būklės: sunkios širdies 
ydos, virškinamojo trakto anomalijų, 
labai žemo raumenų tonuso. Dažnai 
tokie vaikai kurį laiką maitinami pro 
zondą, bet geriausias maistas jiems 
išlieka nutrauktas motinos pienas. 
Taigi mamos turėtų imtis visų prie-
monių, kad laktacija nenutrūktų. 

Dauno sindromą turintiems kū-
dikiams tinka visi kūdikių maitini-
mui skirti mišiniai, tačiau kartais 
prireikia specialių mišinių. Tai jau 
buvo minėta skyrelyje apie virškini-
mo sistemos ligas ir būkles. 

Vaikų, turinčių Dauno sindromą, 
maitinimo kalendorius, t. y. naujų 
maisto produktų (tyrių, košių, mė-
sos, varškės ir pan.) įvedimo laikas, 
yra toks pat kaip ir visų kitų kūdi-
kių, tačiau įvedant naujų maisto 
produktų, būtina atsižvelgti į virški-
namojo trakto būklę (yra ar nėra vi-
durių užkietėjimo, atpylinėjimų), į 
dantų vėlavimą (jeigu vaikas neturi 
dantų, jam gali būti sunku sukram-
tyti kietą maistą). Be to, svarbu vaiko 
gebėjimas valgyti iš šaukštuko ar at-
sigerti iš puodelio. Į nutukimą linku-
siems vaikams teks pasiūlyti mažiau 
kaloringų maisto produktų. 

Tualeto įgūdžių formavimas

Vaiko, turinčio Dauno sindromą, 
mokymas naudotis tualetu gali būti 
gana sudėtingas. Vis dėlto, žinant, 
kad šie vaikučiai yra geri mėgdžio-
tojai, o jų įgūdžiai įsitvirtina nuolati-
nio kartojimo būdu, daugeliui jų hi-
gieninius įgūdžius galima sufor-
muoti gana sėkmingai. 

Mamoms, žindančioms kūdikius krūtimi, reikia žinoti, kad: 
• jeigu kūdikis ilgai miega ir pats neatsibunda valgyti, reikia jį pažadinti. Jeigu tenka tai daryti 

dažnai, tokį vaiką geriau maitinti reguliariai pagal valandas, o ne pagal poreikį;
• jeigu vaikutis bevalgydamas užmiega, reikėtų pabandyti jį pažadinti patapšnojus per 

skruostelį, smakriuką, o geriausia – patrynus basas pėdutes;
• tokį žindomą kūdikį reikia sverti dažniau, maždaug 1 kartą per savaitę; 
• jeigu per dieną kūdikiui pakeičiamos 5-6 sunkios „šlapios“ sauskelnės, greičiausiai jis valgo 

pakankamai; 
• jeigu vaikutis nepakankamai pavalgo, reikėtų jį primaitinti nutrauktu pienu (arba kuriuo nors 

mišiniu) iš buteliuko; 
Visas maitinimo krūtimi metu iškylančias problemas būtina aptarti su šeimos gydytoju ar 

slaugytoja.

Tėveliams žinotina, kad:
• Dauno sindromą turinčiam vaikui gali prireikti specialių valgymo įrankių: 

• neįprastos formos žinduko, gerai užpildančio visą kūdikio burną, kad jam būtų lengviau 
čiulpti, o skystas maistas neišbėgtų pro lūpų kampučius; 

• lengvesnio buteliuko, kurį kūdikis pats galėtų išlaikyti rankose;
•  lengvesnio plokštesnio šaukštelio, kad iš jo galima būtų lengviau sugriebti maistą lūpomis;  
• lengvo ir mažo puoduko arba puoduko su snapeliu, kad vaikas gerdamas neapsipiltų. 

• išmokusiam sėdėti vaikui reikėtų įrengti jo nuolatinę valgymo vietą prie bendro šeimos stalo, 
kad jis galėtų mokytis valgyti, stebėdamas ir mėgdžiodamas kitus. Be to, toks valgymas kartu 
visuomet suteikia džiaugsmo visai šeimai.
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Labai svarbus sėkmingo moky-
mo veiksnys šiuo atveju yra geros 
dienotvarkės sudarymas. Tam pir-
miausia 2-3 dienas tenka stebėti ir 
užsirašinėti, kiek kartų per dieną ir 
kada vaikas šlapinasi ir tuštinasi. 
Taigi kas 20-30 min. (geriau kas 20 
min.) reikia patikrinti sauskelnes. 
Jeigu tik įmanoma, reikėtų įsigyti 
sauskelnių su specialia juostele-indi-
katoriumi, kuris nuo šlapimo keičia 
spalvą, tuomet nereikės nuolat čiu-
pinėti, ar sauskelnės sušlapusios. 

Be to, reikia užsirašinėti, kada vai-
kas pasituština. Paprastai žmogus 
tuštinasi maždaug tuo pačiu paros 
metu kasdien, todėl tuštinimosi ritmą 
susekti lengviau, nei šlapinimosi. 

Surinkus duomenis, suskaičiuo-
jama, koks vidutinis vaiko šlapini-
mosi dažnis. Tam vaiko būdravimo 
(kiek jis nemiega per dieną) laikas 
minutėmis padalijamas iš nustatyto 
šlapinimosi skaičiaus. Gautas skai-
čius rodo, kas kiek vidutiniškai mi-
nučių vaikas pasišlapina. Pavyz-
džiui, jeigu vaikas per dieną nemie-
ga 10 val., per tą laiką pasišlapina 8 
kartus, tai jis šlapinasi maždaug kas 
75 min., t. y. kas 1 val. 15 min. Taigi 
tokį vaikelį reikia sodinti ant puode-
lio ar vesti į tualetą du kartus daž-
niau nei gautas vidurkis, t. y. maž-
daug kas pusvalandį. Sodinti tuštin-
tis jį reikia maždaug tuo paros metu, 
kuriuo jis pats tuštinasi (ką pavyko 
nustatyti stebėjimo metu). 

Kaskart sodinant ant puodo ar 
ant klozeto, vaikutį reikia perspėti: 
pasakyti jam tai trumpu žodžiu arba 
parodyti paveikslėlį. Labai svarbu, 
kad tualetas ar kamputis, kur vaikas 
sodinamas ant puoduko, būtų įdomi 
jam vieta. Čia reikėtų padėti keletą 
vaiko mėgstamų žaislų ar knygelių 
ir duoti juos vaikui išskirtinai tik 
tuomet, kai jis sėdi ant puoduko ar 
klozeto. Kadangi vaikai su Dauno 
sindromu mėgsta muziką, galima 
tuo (ir tik tuo metu) paleisti groti jo 
mėgstamą melodiją. 

Gamtinių reikalų atlikimas vai-
kui neturi suteikti neigiamos patir-
ties ar emocijų. Jokiu būdu negalima 
vartoti prievartos. Jeigu vaikas neno-
ri sėstis, nereikėtų jo versti: tiesiog 
vėl sodinkite jį atėjus kitam numaty-
tam laikui. Be to, vaikutis neturi pra-
leisti ant puodo ilgiau nei 5-7 min., 
nes jeigu jis nori šlapintis ar tuštin-

tis, per šį laiką suspėja tą padaryti. 
Pavykus būtinai reikia pasidžiaugti: 
nusišypsoti, pagirti, pabučiuoti, ap-
kabinti ir pan. Tualeto įgūdžių for-
mavimo pradžioje galima panaudoti 
ir kokį nors ypatingą paskatinimą, 
pavyzdžiui, apdovanoti skanėstu. 
Žinoma, tuo negalima piktnaudžiau-
ti ir tokį paskatinimą taikyti kuo 
trumpiau, bet pačioje pradžioje jis 
gali būti itin efektyvus, nes sukelia 
vaikui didelį malonumą. 

Paprasta priemonė, kuri gali pa-
dėti sėkmingiau išmokyti vaiką at-
likti gamtinius reikalus ant puoduko 
ar klozeto, yra duoti jam ko nors at-
sigerti maždaug prieš 15-20 min.

Bendravimo džiaugsmas

Žmogui kaip socialinei būtybei 
yra svarbus buvimas tarp kitų žmo-
nių, bendravimas su jais. Dauno sin-
dromą turintys vaikai paprastai jau-
čia labai stiprų poreikį bendrauti. Jie 
draugiškai ir betarpiškai priima vi-
sus žmones, džiaugiasi jais ir labai 
prisiriša prie tų, kurie jiems atsako 
tuo pačiu – draugiškumu, meile ir 
geranoriškumu. Būdami jausmingi, 
jie moka nuoširdžiai džiaugtis ir savo 
teigiamomis emocijomis užkrečia ap-
linkinius. Dėl nesėkmių jie dažnai 
kreipiasi užuojautos į artimuosius, 
bet yra jautrūs ir kitų žmonių nuotai-
koms, todėl patys gali paguosti. Tai-
gi, augdami mylinčioje šeimoje, šie 

vaikai gali būti geros nuotaikos, sma-
gumo, paguodos nešėjai. Jie būna im-
pulsyvūs, audringai reiškia visokias 
savo emocijas – ne tik džiaugsmą, bet 
ir pyktį, tačiau jų elgesys labai pri-
klauso nuo to, kaip su jais elgiamasi 
šeimoje ir aplinkoje, kurioje jie auga. 

Gimus kūdikiui su Dauno sindro-
mu, šeimai visuomet reikia laiko su 
tuo apsiprasti ir priimti jį į savo tarpą 
tokį, koks jis yra – su jau iš anksto 
numatomais trūkumais, problemo-
mis, ligomis. Tėvams bus lengviau, 
jeigu kiti šeimos nariai – broliai, sese-
rys, seneliai – kuo anksčiau sužinos 
apie šią kūdikio problemą. Nereikia 
bijoti kitiems šeimos vaikams pasa-
kyti, kad jų naujas brolis ir sesutė gi-
mė kitoks, nei daugelio jų draugų 
broliukai ir sesutės, ir augs kitaip. 
Tyrimai rodo, kad daugumai vaikų 

Dažniausiai užduodami klausimai apie Dauno sindromą
Kokio ūgio būna suaugę žmonės su Dauno sindromu?
 Šie žmonės būna žemaūgiai. Žemas ūgis (ir nutukimas) dažniausiai išryškėja paauglystėje. 

Vidutinis suaugusiųjų ūgis siekia apie 140-150 cm.
Kokia Dauno sindromą turinčių žmonių gyvenimo trukmė?
 Pagerėjus medicininei pagalbai, žmonių su Dauno sindromu gyvenimo trukmė pailgėjo ir šiuo 

metu apie 50 proc. jų gyvena ilgiau nei 50 metų. Vis dėlto reikėtų pasakyti, kad jų gyvenimo 
trukmė priklauso nuo gebėjimo apsitarnauti. Išmokusieji savarankiškai tvarkytis gyvena apie 
50 metų, nesugebantieji – apie 40 metų. 

Ar žmonės su Dauno sindromu suaugę gali susilaukti palikuonių?   
 Dauno sindromą turintys vyrai yra nevaisingi. Apie 15-30 proc. moterų yra vaisingos ir gali 

susilaukti vaikų. Tikimybė joms susilaukti Dauno sindromą turinčio palikuonio yra apie 50 proc. 
Ar mozaikinė Dauno sindromo forma reiškia, kad vaikas bus mažiau atsilikęs?
 Tiksliai atsakyti į šį klausimą negalima. Keletas atliktų tyrimų rodo, kad mozaikinę formą 

turintys vaikai su Dauno sindromu greičiau nei turintys tikrąją 21-osios chromosomos trisomiją 
išmoksta savarankiškai judėti: ropoti, vaikščioti; tačiau kalbos raida atsilieka vienodai. 

Ar yra kokių nors tradicinės ar alternatyvios medicinos būdų išgydyti Dauno sindromą?
 Dauno sindromo negalima išgydyti, nes neįmanoma pakeisti ydingos genetinės informacijos, 

slypinčios kiekvienoje organizmo ląstelėje, tačiau pagerėjusi medicininė priežiūra ir 
reabilitacijos, ugdymo, socialinės pagalbos galimybės mažina šių žmonių sergamumą, gerina 
gyvenimo kokybę, ilgina gyvenimą, leidžia geriau prisitaikyti prie gyvenimo tarp kitų žmonių.  



ši žinia netrukdo normaliai bendrau-
ti su savo Dauno sindromą turinčiu 
broliu ar seserimi, jį prižiūrėti, glo-
boti, didžiuotis juo. Šeimos, kurioje 
auga toks kūdikis, sveiki vaikai pa-
rodo daugiau supratimo ir pagalbos 
kitiems neįgaliems žmonėms. 

Seneliams kurį laiką gali būti 
sunku apsiprasti su tuo, kad jų anū-
kas gimė su Dauno sindromu, ta-
čiau, dalyvaudami vaiko priežiūroje 
ir taip susipažindami su juo, jie grei-
čiau suvokia vaikutį kaip šeimos na-
rį, myli ir globoja jį, todėl svarbu, 
kad seneliai kuo anksčiau įsitrauktų 
į tokio vaikelio priežiūrą.

Teigiamas šeimos nusiteikimas 
vaiko su Dauno sindromu atžvilgiu 
padeda suformuoti teigiamą ir toli-
mesnės aplinkos žmonių – kitų gi-
minaičių, draugų, bendradarbių – 
požiūrį į jį, o tuo pačiu leidžia ir vai-
kui lengviau prisitaikyti prie visuo-
menės gyvenimo. 

Pagalba vaikui ir šeimai

Vaikučiui su Dauno sindromu ir 
jį auginančiai šeimai jau nuo pat gi-
mimo prireikia įvairių specialistų 

(ne tik jau minėtų medikų) pagalbos. 
Reikia išmokyti vaiką maitintis, sti-
muliuoti jo nepakankamus pojūčius, 
lavinti smulkiuosius ir bendruosius 
judesius, kalbos sistemą, mokyti jį 
apsitarnauti bei išspręsti įvairius so-
cialinius klausimus: pašalpų, darže-
lio ir mokyklos parinkimo, mokymo 
programų sudarymo. Šias proble-
mas gali padėti ir padeda spręsti da-
lyvavimas vadinamosios Ankstyvo-
sios reabilitacijos programose. 

Ankstyvosios reabilitacijos sky-
riuose, kurie paprastai būna įsikūrę 
vaikų gydymo įstaigose, dirba įvai-
rių raidos sričių specialistų – gydy-
tojų, psichologų, logopedų, kinezite-
rapeutų, ergoterapeutų, specialiųjų 
pedagogų, socialinių darbuotojų – 
komandos, kurios yra pasirengusios 
spręsti minėtus mažų vaikų su Dau-
no sindromu raidos skatinimo ir ug-
dymo klausimus, konsultuoti bei 
mokyti tėvus. Trijų metų ir vyresni 
vaikučiai paprastai toliau lavinami 
bei ugdomi specialiuosiuose vaikų 
darželiuose, o nuo septynerių metų 
pradeda lankyti integruotas arba 
specialiąsias mokyklas.

Pagalbos šeima gali sulaukti ir 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijoje „Viltis“ bei jos 
asocijuotųjų narių būstinėse (inter-
netinė svetainė www.viltis.lt). Čia 
veikia šeimų, auginančių vaikus su 
Dauno sindromu, savigalbos grupė, 
kurioje susitikę tėvai ir kiti šeimos 
nariai gali pasidalyti savo rūpes-
čiais, džiaugsmais, sulaukti bei pa-
tys duoti patarimų, tiesiog paben-
drauti šeimomis.

Rimutė Grigelionienė
Vilniaus universiteto  

vaikų ligoninės filialo  
Vaiko raidos centro gydytoja,  

raidos pediatrė

Tęsinys kitame „Vilties“ žurnalo numeryje.

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

Nors šio filmo meno kūriniu ne-
pavadinsi, nes jis labiau panašėjo į 
tipišką NVO sukurtą restitucinę / re-
abilitacinę socialinę dokumentiką, 
projektinį darbą, tačiau savo funkci-
ją – priartinti žiūrovą prie šių iki šiol 
nepažįstamų žmonių grupės – tikrai 
atliko. Tai, kad nesiekta meninio 
perfekcionizmo, bet žiūrėta į me-
džiagą paprastai, leido sukurti labai 

šiltą filmą. Kadangi esu matęs ne 
vieną filmą apie žmones su negalia, 
tai pasidalysiu tik tuo, kas suskam-
bėjo naujai.

Visų pirma krito į akis nepapras-
tas šių žmonių jautrumas: papras-
čiausias mažmožis juos gali išmušti 
iš pusiausvyros ar padaryti nelai-
mingus. Mane tai paskatino susi-
mąstyti apie žmogaus širdies trapu-

mą. Mūsų, „normaliųjų“, širdys, yra 
ne mažiau jautrios, tik daugelį jų su-
dužimų ir įskilimų mes paslepiame 
po storu kaip betonas tariamo nerū-
pestingumo, linksmumo, atsainumo 
sluoksniu. Kitaip nei šie žmonės, ku-
rie sako tai, ką jaučia, ir elgiasi taip, 
kaip jaučia. 

Be to, filmas liudijo šių žmonių 
norą būti pripažintais. Tai atsklei-

Mano įspūdžiai. Širdžių trapumas
Šiais metais vyko dokumentinio kino festivalis žmogaus teisių 
tema „Ad Hoc: Nepatogus kinas“. Šis reklaminis pavadinimas 
slėpė ne vieną lyčių lygybės ar subjektyviai suvoktų žmogaus 
teisių propagandos „perliuką“, tačiau pasitaikė ir tikrai vertų 
dėmesio filmų. Vienas jų – 2008 metais sukurta norvego Øyvind 
Sandberg kino juosta „Širdys“, įamžinusi žmonių su Dauno 
sindromu mažą didelį gyvenimą. 
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„Vilties“ bendriją 2009 m. rėmė:

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
Švedijos ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada
Belgijos karalystės ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų ir  
Centrinei Europai

Inclusion Europe
Open SOCIETY Institute 
Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE
A.P.P.L.E.  
(Amerikos pedagogų talka Lietuvos švietimui)

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

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras „Viltis“
VUVL filialo Vaiko raidos centras
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

UAB „Darbas“
UAB „PENKI KONTINENTAI“
UAB „Laiko spalvos“

Elzė Matulionytė
Eglė Šumskienė
Ana Tursienė
Dovilė Lapytė
Tomas Lapė
Olga Gačečiladze

Geros valios žmonės ir savanoriai

džia filmo veikėjos Maybritt siekis 
pačiai užsidirbti duoną renkant tuš-
čią plastikinę tarą (nors iš tiesų ji nė-
ra pajėgi užsidirbti savarankiškam 
gyvenimui) ar jos draugo Kåre Mor-
teno primygtinis tvirtinimas, jog jis 
sugeba pats pasirūpinti savimi. Šis 
pripažinimo siekis yra ne kas kita, 
kaip vidinio troškimo būti laikomu 
tokiu pačiu, vienodai vertingu ir vie-
nodai oriu asmeniu, kaip ir kiti, ap-
raiška. Pripažinimo siekis yra bū-
dingas visiems žmonėms, o šiame 
kontekste net iškelia klausimą, ar tai 
tik ne pirmosios nuodėmės padari-
nys: juk trūks plyš siekiame pripaži-
nimo paprastai tada, kai nesame ar 
nesijaučiame  mylimi.

Kita vertus, krinta į akis ir išties 
didelis neįgaliųjų vaikiškumas (arba 
nepajėgumas pasirūpinti savimi). 
Žiūrint, kaip dėl menkniekio suyra 
(laimei, tik laikinai) Kåre Morteno ir 
Maybritt draugystė, ištinka savotiš-
kas katarsis. Ar ne tokiu pat žvilgs-
niu Dievas žiūri į mūsų, „normalių-
jų“, bejėgystę tarpusavio santykiuo-
se, meilės raiškoje? Tik mums prirei-
kia daug daugiau laiko ir pastangų 
atstatyti tai, kas dėl mūsų širdies 
kietumo ar paprasčiausio kvailumo 
buvo nutraukta arba sunaikinta. O 
labai dažnai be Dievo malonės veiki-
mo tai išvis būna neįmanoma.

Ramūnas (parašė tik vardą)

P.S. Atmintin įstrigo Kåre Morte-
no draugo Pero Erlingo (jį galime 
pavadinti ir savotišku filosofu, ir 
juokdariu, nepaprastai praskaidri-
nančiu filmą) frazė: „Šiais laikais 
viskas yra malonumas“. Mažutėlių 
lūpomis byloja tiesa...
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Sėkmės visiems!

2010-ieji2010-ieji

Sėkmės visiems!

pradeda „Vilties“ 
3-čiąjį dešimtmetį!
pradeda „Vilties“ 
3-čiąjį dešimtmetį!

Prasideda žurnalo „Viltis“ prenumerata 2010 metams!

Iš anksto dėkojame visiems, 
ketinantiems užsiprenumeruoti mūsų žurnalą ateinantiems metams.

Jums reikia atsiųsti elektroniniu 

janinabut@viltis.lt 
arba paprastu paštu 

(Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius) 
laišką, 

kuriame turės būti nurodyta prenumeratoriaus 
vardas, pavardė ir adresas su tiksliu pašto kodu.

Ketinantiems prenumeruoti daugiau nei 5 žurnalo numerius, o 
tai dažniausiai būna bendrijos „Viltis“ asocijuotųjų narių tarybų 
pirmininkai, teks užpildyti specialiąją Excel programos formą. 

Tai akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ reikalavimas.

Specialiąją formą  ir jos pildymo reikalavimus 
(Prenumeratos duomenų importo rinkmenos formatas ir pildymo taisyklės)
bus galima rasti „Vilties“ bendrijos interneto svetainėje 2010 m. sausį.

Po vieną žurnalo egzempliorių savo iniciatyva užsakysime visų rajonų ir 
miestų savivaldybėms, taip pat ministerijoms, pensionatams, 

„Vilties“ bendrijos pastangomis įkurtoms įstaigoms ir toms įstaigoms, 
su kuriomis bendrija palaiko ryšius.

Laiškų su prenumeratorių adresais ir specialiųjų formų lauksime 

iki 2010 m. kovo 1 d.
Būsimieji prenumeratoriai visus 2010 metus kas ketvirtį gaus žurnalą nemokamai.

Prašome nevėluoti!!!!

Žurnalo rengėjai

Gali būti, kad pakitus finansavimo galimybėms, 
„Vilties“ bendrija bus priversta keisti žurnalo ekspedijavimo 

(pristatymo į Jūsų namus) sąlygas. Apie tai bus informuojami 
„Vilties“ asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai ir 

pranešama „Vilties“ tinklalapyje www.viltis.lt


