
V
ilt

is
 1

5/
1

• 1

25
Vilčiai

2015/1

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
 o

s 
V

IL
TI

S 
ke

tv
ir

tin
is

 ž
ur

na
la

s

Vaika
i nori bendrauti ir dainuoti

Koncertas „Angelų džiaugsmas“ buvo skirtas pristatyti meninės saviraiškos 
taikymo galimybes vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus neįgalių asmenų sociali-
zacijai. Jame dalyvavo 2–4 klasių mokiniai (mokytojos Loreta Ilgienė ir Violeta 
Žlabienė), 6–7 klasių solistai ir nuostabus vokalinis ansamblis „Nuotaika“ (moky-
toja Zoja Odnopol). VšĮ „Vilties akimirka“ (direktorė Jūratė Matulaitienė) mes vi-
sada noriai ir puikiai koncertuojame: jauki salė, gera garso aparatūra (garso reži-
sierius Andrius Šleivys).

Repertuarą šiam koncertui paruošė muzikos mokytoja ekspertė Mira Jaku-
bovskaja. Dainos buvo atliekamos lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Kadan-
gi dainininkai turi įvairių negalių, repertuarą jiems reikia parinkti atsižvelgiant į 
jų galimybes. Dainos turi buti negreito tempo. Labai svarbūs ir muzikiniai akcen-
tai, lengvinantys teksto tarimą. Mat vieni vaikai turi absoliučią atmintį, o kiti labai 
sunkiai įsimena tekstą.

6–7 klasių solistai ir vokalinio ansamblio „Nuotaika“ dalyviai – 13–15 metų 
vaikai, kuriems dabar balso mutacijos periodas. Tai ypač girdėti berniukų balsuo-
se. Tad labai svarbu surasti patogios tonacijos dainų, kad vaikams nebūtų „per 
aukštai“ ar „per žemai“ dainuoti, kad nereikėtų forsuoti garso ir balso. 

Kadangi visi mūsų dainininkai turi įvairių negalių, jie ir labai panašūs, ir labai 
skirtingi. Ilgai su jais repetuoti nepavyksta, nes jie labai greitai pavargsta, o mo-
kantis dainuoti reikia atlikti kvėpavimo, vokalinius ir artikuliacinius pratimus, 
taip pat atitinkamai judėti. Bet vis dėlto stengiamės visa tai palengva įsisavinti. 

Ypač atsakingas šis pasirodymas buvo mūsų mokyklos 2–4 klasių vokalinei 
grupei, nes ji užkopė į sceną pirmą kartą. Ir susilaukė skambių katučių iš renginio 
žiūrovų: VšĮ „Vilties akimirka“ lankytojų, specialistų, administracijos ir kitų sve-
čių. Visi linksmai pritarė dainoms, lingavo į taktą, o po muzikinių pasirodymų 
mielai dalyvavo diskotekoje. Esame labai dėkingi VšĮ „Vilties akimirka“ bendruo-
menei už dėmesį, supratimą ir vaišes jauniesiems dainininkams.

Mira Jakubovskaja
Muzikos mokytoja ekspertė

Šių metų sausio 29 dieną VšĮ „Vilties akimirka“ jau ne pirmą kartą vyko 
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Nacionalinio tautinių 

mažumų ir išeivijos centro organizuojamas koncertas „Angelų džiaugsmas“. 

Žiemą žmonėms labiau norisi ramybės, poilsio. Daž-
nas vengia net nosį į lauką iškišti. Tiesa, šiais metais nei 
didelių pūgų, nei speigų taip ir nesulaukėme. Tačiau per-
mainingi orai, slidūs keliai vėlgi trukdė imtis turiningos 
veiklos.

O štai „Druskininkų vilties“ bendrijos Dienos užimtu-
mo centro lankytojų jokios žiemos išdaigos neišgąsdino. 
Nuo pat sausio „vilčiukai“ buvo labai darbingi. Visada 
geranoriški, kūrybingi, ieškantys naujų idėjų ir, žinoma, 
norintys išsiskirti, jie pačiame viduržiemyje ėmė sukti 
galveles, kuo čia užsiėmus, ką gražaus ir įdomaus nuvei-
kus. Ir netrukus sumanė pagerbti lietuvišką valiutą, su 
kuria atėjo metas atsisveikinti. Šiai kūrybinei veiklai rei-
kalingas priemones, t. y. monetas, „vilčiukai“ lyg bitutės 
kruopščiai susirinko namuose ir atsinešė į centrą. O tada 
prasidėjo įdomus procesas, į kurį mielai įsitraukė keturio-
lika jo lankytojų. Tad netrukus gimė gražūs ir labai meniš-
ki kūriniai: žaliaskarė eglė, gėlių pintinėlė, baravykas, 
žydinti obelis, pelėda, įvairūs ornamentai. Na, o visų ben-
dras darbas – monetų puokštė – sulaukė ypač daug pagy-
rų ir dėmesio. Visi kartu suskaičiavome, kiek centų jai 
panaudojome. Pasirodo, net 665 monetas, iš viso dvide-
šimt litų ir devynis centus.

Šiuo metu dienos užimtumo centro vaikų ir jaunuolių 
darbų paroda „Paskutinė lietuviškos monetos kelionė“ 
jau eksponuojama Socialinių paslaugų centre.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė 

centų palydos
Muzikos mokytoja ekspertė

centų palydos
centų palydosGarbingos

„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė Iškilmingos ir truputį graudžios 
lietuviškų monetų palydos papuošė 

ir šio žurnalo numerio viršelį. 
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Požiūris į sutrikusio intelekto asmenis, jų tėvus ar globėjus, jų 
socializacija (teisinės prielaidos, teorinės ir praktinės galimybės) 
yra tarsi lakmuso popierėlis, liudijantis valstybės demokratinių 
vertybių sklaidos, jos piliečių sąmoningumo ir humaniškumo ly-
gį. O tam didelės įtakos turi nevyriausybinių organizacijų aktyvu-
mas. Tad 2015 metais svarbiausia „Vilties“ bendrijos užduotis – 
„Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų neįgaliesiems, vaikams, likusiems be tėvų glo-
bos, 2014–2020 metų veiksmų plano“ įgyvendinimas Lietuvoje.

Vasaros stovyklų projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir 
skatinti sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų socialinę in-
tegraciją, vadovaujantis įgalinimo principu, kuriant palankias sąly-
gas aktyviam poilsiui, saviraiškai ir meniniams gebėjimams atsi-
skleisti, savarankiškumui didinti. Visa tai ir bus daroma sto vyk-
lavimo metu. Savanorių dėka sutrikusio intelekto asmenų tėvai 
(globėjai) turės bent vieną galimybę per metus atsipūsti, pailsėti, 

Padovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negalia
SPALVOTĄ VASAROS 

STOVYKLĄ !
Aukojimo portale https://www.aukok.lt jau galima skirti 
lėšų kasmet „Vilties“ bendrijos rengiamoms dviem 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo vasaros 
stovykloms. Šios stovyklos – didžiulė atgaiva ne tik 
neįgaliesiems, bet ir jų tėvams, globėjams, įgaliems 
broliams ir sesėms, o savanoriams – tikra gyvenimo 
mokykla. Tad atsidarykite nuorodą https://www.aukok.lt/
Projektai/Padovanok-vaikams-su-negalia-spalvota-
vasaros-stovykl ir prisidėkite prie neįgaliųjų ir jų artimųjų 
socialinės integracijos.

įgauti naujų jėgų. Planuojama, kad iš viso abiejų stovyklų veikloje 
dalyvaus daugiau nei 300 žmonių, tarp jų 59 savanoriai, 11 specia-
listų ir projekto vykdytojų, 92 neįgalieji (iš jų 20 vaikų), apie 145 
šeimos nariai (neįgaliųjų sveiki broliai ir seserys, tėvai (globėjai).

Parama bus skirta sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos na-
rių stovyklų kelialapiams, užimtumo bei laisvalaikio, taip pat gy-
dymo ir higienos priemonėms įsigyti: žaislams, kamuoliams, de-
kupažo priemonėms, popieriui, balionams, padėkų rėmeliams, 
šokdynėms, stalo žaidimams, muilui, dantų šepetukams, vais-
tams, vienkartinėms sauskelnėms, paklodėms, padėkos dova-
noms savanoriams ir kt.

Šiam projektui taip pat galite aukoti siųsdami SMS žinutę nu-
meriu1405, įrašę skaičius 1216. SMS žinutės kaina 1,45 € (auka – 
1,09 €).

„Vilties“ bendrijos informacija

Jau ne pirmą kartą mūsų klasė – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
7a – kartu su lietuvių kalbos mokytoja Snieguole Mazaliauskiene, lavinamųjų 
klasių mokiniais ir jų mokytoja Živile Klimiene rengia netradicines pamokas. 
Dažniausiai jos vyksta prieš didžiąsias metų šventes. Šių pamokų metu visi 
drauge kuriame atvirukus ar šventines dekoracijas, bendraujame, stengiamės 

prisibelsti į kiekvieno kitokio vaiko širdį.
Šių metų kovo 23 dieną mūsų gimnazijoje vyko 

pamoka „Mano Velykos“, per kurią gaminome paukš-
telius. Vėliau jais puošėme velykinį medį. Visi vaikai 
labai stengėsi, kad mūsų velykinis medis būtų kuo 
gražesnis. Dirbome draugiškai, vieni kitiems padėjo-
me, lavinamųjų klasių vaikai taip pat parodė savo ge-
bėjimus. Reikalingomis medžiagomis pasirūpinome 
visi. O kai bendras darbas buvo baigtas, jis priminė 
spalvingą pavasarišką puokštę.

Kadangi susitinkame jau nebe pirmą kartą, paste-
bime, kaip keičiasi lavinamųjų klasių mokiniai, o kar-
tu ir mes patys. Po kiekvienos tokios pamokos ją ap-
tariame. Mūsų klasės mokiniams tokios pamokos 
patinka. Tikimės, kad ir lavinamųjų klasių vaikams 
linksma su mumis bendrauti. Bėgs metai, o šių pamo-
kų žavesys liks mūsų atmintyje. Ir primins seną gerą 
tiesą, kad visiems žmonėms užtenka vietos po saule.

Saulė Vyšniauskaitė
7a klasės mokinė

Živilė Klimienė ir Snieguolė Mazaliauskienė 
Mokytojos

Šventinės 
pamokos akimirkos

Ir jie, ir mes keičiamės

Ąžuolo gyvenimo tąsa
Augo girioje senutėlis ąžuolas. Nė nežinia, kiek jam buvo metų. 

Kartą užėjo smarki audra. Kiti medžiai susikibo šakomis tarsi ran-
komis ir atlaikė vėtrą. O ąžuolas tikėjosi vienas su ja susidoroti. Bet 
neįstengė, nes buvo per senas. Laimei, išliko viena gilė. Ją užpustė 
žemėmis, o po kurio laiko toje vietoje išdygo gležnas daigelis. Jis 
sparčiai augo, grožėjosi saule, klausėsi aplinkinių medžių kalbos. Ir 
pats panoro bendrauti. Pamatęs pro šalį skrendančią varną pakvietė 
nutūpti. Bet ji pasipūtusi sukrankė:

– Toks nedidelis, o jau kvieti. Pirma paūgėk, tada ne tik nutūp-
siu ant tavęs, bet ir lizdą susisuksiu.

– O aš, o aš... – pritrūko žodžių įskaudintas ąžuoliukas.
Prabėjo daug metų. Ąžuoliukas tapo ąžuolu. Gražu buvo į jį pa-

žiūrėti – aukštas, tvirtas, tikras galiūnas. O jau lapų gražumas. Spin-
dėjo jie saulėje tarsi paauksuoti. Ir nenuostabu, kad jo viršūnėje 
paukščiai giesmininkai susisuko net kelis lizdus. Tad varnai vietos 
ir nebeliko.

Vėjų darbai
Gyveno kartą keturi vėjai broliai: Rytys, Vakaris, Pietys ir Šiau-

rys. Pietys visą vasarą plušėjo: sušilusius žmones vėsino, upeliuose 
bangeles kėlė, į kviečių laukus įsisukęs varpas šiureno. Rudeniop iš 
jo darbus perėmė Vakaris. Pradėjo jis grūdus vėtyti, pelus nešioti, 
nieko nelaukęs malūnų sparnus sukti. Žmonės džiaugėsi, kad gau-
sus derlius uždėrėjo ir malūnai gerai mala. O kai atėjo žiema, Šiau-
rys suskato šėlti, žarstyti didžiules pusnis. Bet to jam neužteko, tad 
įsisukęs į medžių viršūnes taip jas įsiūbavo, kad pats krito žemėn ir 
užsimušė.

Lapo kelionės
Vasara prabėgo akimirksniu. Atėjo ruduo. Medžių lapai nusida-

žė įvairiausiomis spalvomis. Vienas labai nekantrus lapas vis minti-
jo, kaip būtų gerai paskrajoti po pasaulį. Ir nė pats nepajuto, kaip 
vėjas jį pagavo. Tad netrukus jau skriejo gėrėdamasis besiverian-

čiais vaizdais. „Koks gražus pasaulis“, – pagalvojo jis. Tačiau sulig 
ta mintimi vėjas pailso ir nustojo pūsti. Lapas nusklendė ant žemės, 
į draugų tarpą. „Viskas, – tarė sau, – dabar mane ir mano draugus 
užklos sniegas.“ 

Ilgai lapas su kitais bičiuliais šiugždėjo po žmonių kojomis. Bet 
vieną rytą, kai vaikai ėjo į mokyklą, vienas berniukas jį pastebėjo. 
„Koks gražus!“ – šūktelėjo ir įsidėjęs lapą į portfelyje gulėjusį sąsiu-
vinį nuskubėjo į mokyklą. Baigiantis pamokai mokytoja surinko 
sąsiuvinius ir padėjo ant stalo. Vos nuskardėjus skambučiui į per-
trauką, pro langą įsiveržęs vėjas atvertė berniuko sąsiuvinį ir pasi-
čiupo lapą. Kaip džiaugėsi lapas ištrūkęs į laisvę, vėl sau skraidė ir 
grožėjosi pasauliu. Bet vakarop pradėjo šalti. Ant balų pasirodė plo-
nas blizgantis it veidrodis ledelis. Lapas pradėjo čiuožinėti per jį ir 
vis prašė vėjo dar ir dar pūsti. Taip smaginosi iki pat nakties. Tačiau 
galop vėjas pailsęs nurimo. Iš dangaus pabiro baltutėlės purios 
snaigės. Ir užklojo lapą minkštais lyg pūkas patalais.

Pasipūtėlis
Vieną vasaros dieną saulė ne šiaip sau šildė, bet tiesiog šutino. 

Sodo pakraštyje augo obelis. Ji buvo visa aplipusi obuoliukais, ku-
rie suposi vėjyje klausydamiesi jo sekamų pasakų ir niūniuojamų 
lopšinių. Lietus mažylius prausė, saulė džiovino. Vienas didesnis 
už kitus obuoliukas pradėjo puikuotis prieš greta besisūpuojantį 
dar žalią bičiulį.

– Aš gražus ir didelis, o tu – mažius.
– Iki rudens dar suspėsiu užaugti. O tada būsiu už tave gražes-

nis ir skanesnis, – atkirto mažesnysis.
Dičkis net raustelėjo iš pykčio.
– Už mane? Tai jau ne! Aš ir dabar saldus kaip medus.
– Palaukime iki rudens. Tada ir pasižiūrėsime, – nepasidavė 

mažylis.
Prabėgo vasara, atėjo ruduo. Mažylis taip užaugo ir išgražėjo, 

kad nė neatpažinti. O dičkis vis pūtėsi, kol beveik perskilo per pusę, 
ir masino širšes. Atėjo metas nuimti derlių. Skindama obuolius šei-
mininkė pastebėjo tikru gražuoliu tapusį mažylį, paglosčiusi nusky-
nė ir atsargiai įdėjo į pintinę. O užmačiusi suskilusį dičkį atsiduso:

– Šitas, regis, peraugo. O gaila.
Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.

Mano mama – socialinė darbuotoja. Ji dirba Panevėžio jaunuo-
lių dienos centre. Be to, noriai dalyvauja įvairiose savanoriškose 
veiklose, „Panevėžio Vilties“ bendrijos renginiuose ir pati prisideda 
prie jų organizavimo. Todėl aš nuo pat mažų dienų dažnai dalyvau-
ju tokiuose renginiuose kartu su mama. Juose galima susitikti su 
draugais ir susirasti naujų.

Praėjusių metų gruodžio 27 dieną „Panevėžio Viltis“ kartu su 
„Minties“ gimnazijos gimnazistais organizavo kalėdinį renginį. Jį 
vedė klounė Painiava (mano mama), o aš ėjau į šį renginį kaip daly-
vis, savanoris ir pagalbininkas. 

Kadangi 2015-ieji – ožkos metai, visų renginio dalyvių aprango-
je ar kaukėje turėjo būti nors viena iš pageidaujamų spalvų (ruda, 
pilka arba balta). Renginį pradėjo „Panevėžio Vilties“ bendrijos pir-
mininkė Danutė gražiais žodžiais, palinkėjimais. Nuotaikingai šoko 
„Minties“ gimnazijos šokių kolektyvas. Prie linksmos renginio nuo-
taikos prisidėjo ir Jono Varnausko vadovaujama muzikos kapela. 
Klounė Painiava kvietė visus žaisti įvairius žaidimus, šokti. Buvo 
tikrai gera stebėti, kaip visi linksminasi. O kokios gi šventės be do-
vanų? Mes turėjome net du Kalėdų senelius, todėl dovanų gavome 
daug daug...

Savanorystė mane išmokė kantrumo, nuoširdumo. Visada ste-
bėdavausi jaunuolių, turinčių proto negalią, mokėjimu džiaugtis 
paprastais dalykais. To daugeliui iš mūsų reikėtų pasimokyti...

Žygimantas Mockus

Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.

Pirmasis mano laiškas
Sveiki. Aš esu Žygimantas. Man 13 metų. Tai pirmasis mano 
laiškas ir jis skirtas Jums. Nutariau parašyti, kad pasidalinčiau 
savo įspūdžiais ir pasidžiaugčiau drauge su Jumis.

P.S. Nors šiame laiškelyje aprašomi seni įvykiai, bet negalėjome jo 
neskelbti. Tai labai gražus ir sektinas 13-ečio Žygimanto potyris
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PERNAI „VILTIS“ LABAI DAUG DIRBO.

IR ATŠVENTĖ SAVO VEIKLOS 

DVIDEŠIMTPENKMETĮ.

O ŠIEMET „VILČIAI“ LABAI REIKIA VIENYBĖS.

VALDININKAI TURI ATSIŽVELGTI Į 

NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJAS.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ PATEIKĖ ATASKAITĄ 

APIE NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJOS 

VYKDYMĄ.

„VILTIS“ SU KITOMIS PANAŠIOMIS 

ORGANIZACIJOMIS PARUOŠĖ SAVO 

ATASKAITĄ APIE TIKRĄ PADĖTĮ.

IŠ ŠIOS ATASKAITOS MATYTI, KOKIOS YRA 

NEĮGALIŲJŲ GALIMYBĖS. 

DAR DAUG YRA JŲ TEISIŲ PAŽEIDIMŲ.

NEĮGALIESIEMS LABAI STINGA 

BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ.

DAUG YRA TARPININKŲ, KURIE TIK 

PERSKIRSTO PASLAUGOMS SKIRTA LĖŠAS.

TODĖL NEĮGALIUOSIUS PASIEKIA TIK MAŽA 

PINIGŲ DALIS.

NESENIAI VYKĘ MERŲ RINKIMAI PARODĖ, 

KAD LIETUVOS ŽMONĖS MOKA ATSKIRTI 

GERUS POLITIKUS NUO BLOGŲ.

DABAR „VILČIAI“ REIKIA TARTIS SU 

SAVIVALDYBIŲ POLITIKAIS.

KIEKVIENOJE SAVIVALDYBĖJE TURI VEIKTI 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBA.

ŠI TARYBA TURI DALYVAUTI SPRENDŽIANT 

NEĮGALIŲJŲ PROBLEMAS.

VIETOSE REIKIA GERINTI NEĮGALIŲJŲ 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ.

TAIP PAT ĮDARBINIMĄ, SOCIALINIO BŪSTO 

SUTEIKIMĄ, APLINKOS PRITAIKYMĄ.

„VILTIS“ PASIRENGUSI TARTIS SU VIETOS 

POLITIKAIS.

PER DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS „VILTIS“ 

SUKAUPĖ DAUG PATIRTIES.

DAR REIKIA VISIEMS PAGALVOTI APIE SAVO 

ORGANIZACIJĄ.

KOKIA „VILTIS“ TURI BŪTI ATEITYJE?

KAIP JI TURI BŪTI VALDOMA?

AR REIKIA TOKIOS DIDELĖS ORGANIZACIJOS?

SAVO NOMONĘ JŪS GALITE RAŠYTI „VILTIES“ 

ŽURNALUI.

ARTĖJANT PAVASARIUI „VILTIES“ PIRMININKĖ 

LINKI VISIEMS TIKĖTI APLINKINIAIS IR 

PASITIKĖTI SAVIMI.

NAUJI METAI – NAUJI RINKIMAI
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Šių metų pradžioje Neįgaliųjų 
reikalų departamentui prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
pradėjo vadovauti naujai paskirta 
direktorė. Daugiau nei pusmetį lai-
kinai ėjusi minėtas pareigas, laiki-
noji vadovė negalėjo priimti labai 
rimtų ir radikalių sprendimų dėl 
Neįgaliųjų reikalų tarybos statuso, 
veiklos, neįgaliųjų nevyriausybinių 
organizacijų bendradarbiavimo su 
Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos vadovybe. Labai tikimės iš 
konkursą laimėjusios naujosios de-
partamento direktorės veiksmingų 
priemonių, kad būtų atgaivintas 
bendradarbiavimas, kad neįgaliųjų 
ar jiems atstovaujančių organizacijų 
balsas būtų išgirstas ir nebereikėtų 
minėti pasaulyje atmintinų dienų 
šaltyje, V. Kudirkos aikštėje Vilniuje. 
Labai daug nepadarytų darbų lau-
kia įgyvendinant Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvenciją. Iki šiol 
neišspręstas nepriklausomos stebė-
senos klausimas, tai yra neskirta lė-
šų Konvencijos įgyvendinimo stebė-
senai savivaldybėse.

Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė jau parengė ir pateikė tarpinę 
Konvencijos įgyvendinimo ataskai-
tą Jungtinėms Tautoms. Mes, neįga-
liųjų nevyriausybinės organizacijos, 
taip pat jau baigiame ruošti šiai or-
ganizacijai alternatyvią ataskaitą 
apie realias neįgaliųjų gyvenimo są-
lygas, galimybes rinktis, dalyvauti, 
mokytis, gydytis. Minėtoje ataskai-
toje mes pateiksime tikslius skaičius 
ir faktus, nurodysime konkrečias si-
tuacijas, atskleidžiančias, kokios iš 
tiesų yra neįgaliųjų galimybės ir ly-
gios teisės, kitaip tariant, įvardysi-
me įvairius žmogaus teisių pažeidi-
mus ir apribojimus.

Nors Lietuvoje labai daug kalba-
ma apie tai, kad valstybė itin rūpi-
nasi kiekvienu neįgaliu asmeniu ir 
jo šeima, o ir iš tiesų įvairiose valsty-
binėse programose tam numatytos 
labai didelės Europos struktūrinių 

fondų lėšos, praktiškai neįgalųjį ir jo 
šeimą pasiekianti parama ir pagalba 
yra minimalios. Dar labai daug neį-
galiųjų gauna iš valstybės vienintelę 
paramą – neįgalumo pensiją ir prie-
žiūros ar slaugos pinigines kompen-
sacijas. Apie paslaugas bendruome-
nėse daugelis neįgaliųjų, jų tėvų ar 
globėjų dar tegali svajoti. Mat neįga-
liųjų socialinei integracijai, įdarbini-
mui, ugdymui ar kitoms reikmėms 
skirtos lėšos pirmiausia patenka į 
įvairių tarpininkų, pavyzdžiui: pla-
nuotojų, vertintojų, stebėtojų, ran-
kas. Kitaip tariant, atitenka tiems, 
kurie tik teoriškai galvoja apie nega-
lias, bet nedirba su pačiais neįgaliai-
siais. Tad galutiniu etapu neįgaliuo-
sius geriausiu atveju pasiekia apie 
25 procentai jų reikmėms skiriamų 
lėšų. Taigi negalia, tūkstančių neįga-
liųjų ir jų artimųjų tragedija ir skaus-
mas daugeliui apsukrių piliečių 
tampa geru verslu, teikiančiu ne-
menkas pajamas. 

Kovo mėnesį įvykę rinkimai į 
Lietuvos Respublikos savivaldybių 
tarybas ir tiesioginiai merų rinkimai 
parodė, kad populistinės partijos 
prieina liepto galą, kad Lietuvos 
žmonės jau pakankamai gerai moka 
atskirti, kas tikra, o kas tik tariama. 
Taigi pamažu formuojasi dešiniųjų, 
kairiųjų ir liberalių požiūrių politi-
niai judėjimai, taip pat ryškėja juos 
remiantys pilietiniai judėjimai. Šian-
dien Lietuvoje mes jau nebenorime 
gyventi bet kaip. Mums rūpi, kad 
valstybės tarnautojai tikrai tarnautų 
valstybei ir jos piliečiams. Mes dau-
giau nebenorime ir nebegalime 
taikstytis su savivale vietos savival-
dybėse. 

Dabar atėjo tinkamiausias metas 
susitikti su naujai išrinktais vietos 
politikais, merais ir aptarti sociali-
nių paslaugų plėtros ir tęstinumo 
kiekvienoje konkrečioje savivaldy-
bėje planus. Būtina kalbėtis apie 
viešųjų paslaugų prieinamumą su-
trikusio intelekto žmonėms, jų tė-

vams ar globėjams. Reikia skatinti 
vietos politikus visose Lietuvos sa-
vivaldybėse įsteigti neįgaliųjų rei-
kalų tarybas ar komisijas. Šiandien 
jos veikia 18 savivaldybių. Nemaža 
dalis vietos politikų mano, kad ne-
vyriausybinių organizacijų taryba 
ir neįgaliųjų reikalų taryba yra tas 
pats. Tikrai ne! Neįgaliųjų reikalų 
tarybos vietose turi dalyvauti 
sprendžiant visus klausimus, susi-
jusius su neįgaliųjų gyvenimu. Tai 
apima labai daug konkrečių veiklos 
sričių, tokių kaip sveikatos priežiū-
ra, ugdymas, profesinis rengimas ir 
įdarbinimas, specialiosios sociali-
nės paslaugos, būsto ir aplinkos 
pritaikymas, specialaus transporto 
paslaugos, įvairios socialinės išmo-
kos, neįgaliųjų nevyriausybinių or-
ganizacijų rėmimas, neįgaliųjų po-
litikos formavimas ir įgyvendini-
mas vietose.

Mes esame pasirengę padėti už-
megzti pradinį dialogą kiekvienoje 
konkrečioje savivaldybėje. Įkopus į 
dvidešimt šeštuosius organizacijos 
gyvavimo metus, tokios patirties tu-
rime sukaupę pakankamai. Vien tik 
praeitais metais lankėmės 18 savi-
valdybių, organizavome susitiki-
mus su politikais, savivaldos dar-
buotojais, svarstėme galimybes 
steigti laikinojo atokvėpio paslaugų 
tarnybas.

Mums visiems reikia gerai pa-
galvoti, ko kiekvienas tikimės iš sa-
vo organizacijos ir kiek galime jai 
duoti. Taip pat drauge aptarti, kokia 
turėtų būti mūsų organizacija atei-
tyje, tai yra numatyti jos valdymo 
struktūrą, tarybos sudėtį ir funkci-
jas. Pasigirsta nuomonių, kad asoci-
juotieji nariai sulaukia per mažai 
paramos iš respublikinės tarybos ir 
būstinės darbuotojų. Dar tenka iš-
girsti, kad gal nereikia tokios dide-
lės organizacijos. Mums, kasdien 
dirbantiems „Viltyje“, labai svarbi 
kiekvieno iš jūsų nuomonė. Tad 
kaip visada labai laukiame vertini-
mų, pastabų, pasiūlymų. Taip pat 
laiškų ir straipsnių žurnalui.

Vis labiau įsibėgėjant pavasariui 
linkiu visiems dvasinio pakylėjimo, 
sužydėjimo, tikėjimo aplinkiniais ir 
pasitikėjimo savimi. Pabudę kartu 
su gamta, kurkime ir įgyvendinki-
me brandžius ilgalaikius planus 
mūsų neįgalių vaikų, suaugusiųjų, 
jų šeimų ir artimųjų labui.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos pirmininkė

Nauji metai – nauji rinkimai
Praėję metai mūsų organizacijai buvo be galo turtingi renginiais, 
veiklomis, sukaktuvėmis, bendravimu su draugais ir bičiuliais. Tiesa, 
netrūko ir labai daug nerimą keliančių įvykių, atsivėrė seni sopuliai 
pačioje organizacijoje ir santykiuose su vietos valdžia. O įžengus į 
šiuos metus labiausiai neramu dėl organizacijos vienybės ir 
stiprybės, produktyvaus bendradarbiavimo tarpusavyje ir už 
organizacijos ribų.
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Teisininko konsultacija

Pirmiausia reikia pažymėti, jog pa-
gal Lietuvoje galiojančią įstatyminę ba-
zę, pagrindinei ir papildomai pensijos 
dalims yra draudžiamas vienas iš neįga-
laus asmens, kuriam nustatytas specia-
lusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų 
(įtėvių) arba asmuo, nustatyta tvarka 
paskirtas šio neįgalaus asmens globėju 
ar rūpintoju, slaugantis namuose nuro-
dytą neįgalų asmenį. Ši nuostata taip 
pat taikoma vienam iš tėvų (įtėvių), glo-
bėjui ar rūpintojui, slaugančiam namuo-
se visiškos negalios invalidą, pripažintą 
tokiu iki 2005 m. liepos 1 d.

Siekiant aiškumo galima konstatuo-

ti, kad žmogus, teismo tvarka pripažin-
tas asmens, kuriam nustatytas nuolati-
nės slaugos poreikis, globėju, yra drau-
džiamas pagrindinei ir papildomai pen-
sijos dalims gauti ir tuo pačiu jam yra 
skaičiuojamas darbo stažas. Tačiau rei-
kia pažymėti, jog globėjas, kuris yra glo-
botinio tėvas, motina ar kitas artimas 
giminaitis, pareigas atlieka neatlyginti-
nai. Kitais atvejais globėjas turi teisę į 
savo patirtų būtinų išlaidų, susijusių su 
globėjo pareigomis, atlyginimą iš ne-
veiksnaus asmens turto. Šių išlaidų dydį 
ir jų atlyginimo tvarką nustato teismas 
pagal globėjo prašymą.

Darbo stažas slaugant neįgalų 
artimąjį
Nemažai žmonių kreipiasi į mūsų organizaciją teiraudamiesi dėl darbo 
stažo skaičiavimo slaugant neįgalų artimąjį. Todėl toliau trumpai 
apžvelgsime, kokiais atvejais ir kaip jis skaičiuojamas. 

Taip pat žmogus, slaugantis asmenį, 
kuriam nustatytas nuolatinės slaugos 
poreikis, draudžiamas privalomuoju 
sveikatos draudimu. 

Dėl detalesnės informacijos reko-
menduojame kreiptis į savo savivaldy-
bės socialinės paramos skyrių, kuris ski-
ria ir moka slaugos ir pagalbos (priežiū-
ros) išlaidų tikslines kompensacijas.

Norime priminti, kad Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos priim-
tus sprendimus dėl specialiųjų poreikių 
nustatymo galima skųsti Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos direk-
toriui per 30 dienų nuo pažymos gavi-
mo dienos. Tačiau jei ir šis sprendimas 
netenkina, taip pat per 30 dienų galima 
kreiptis į Ginčų komisiją prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. Kita ver-
tus, šiuo metu yra parengtas Neįgaliųjų 
socialinės integracijos įstatymo projek-
tas, kuriam įsigaliojus Ginčų komisija 
bus panaikinta.

Aidas Makštutis
„Vilties“ bendrijos teisininkas

Geros žinios laukiantiesiems 
socialinio būsto

„Dabartinė situacija iš tiesų netole-
ruotina. Žmonės metų metus nesulaukia, 
kol gaus paramą, o juk jos reikia šian-
dien. Dėl to svarbu įtvirtinti galimybes 
savivaldybėms lanksčiau administruoti 
socialinį būstą, nustatyti daugiau para-
mos formų nuomojantiesiems ar įsigy-
jantiesiems būstą, įtvirtinti kitas priemo-
nes, kurios padėtų pakeisti padėtį iš es-
mės“, – teigia Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Į socialinį būstą šiuo metu preten-
duoja žmonės, kurie neturi būsto arba 
kurių turimas būstas neatitinka įstatyme 
nustatytų sąlygų. Tarp jų – jaunos šei-
mos, našlaičiai ir likę be tėvų globos as-
menys, neįgalūs asmenys (šeimos), taip 
pat šeimos, turinčios tris ar daugiau vai-
kų, ir pan.

Socialinis būstas
Šiuo metu socialiniuose būstuose gyvena apie 27, 8 tūkst. asmenų, o 
dar 32,5 tūkst. laukia, kol jiems toks būstas bus suteiktas. Kasmet 
laukiančiųjų eilė pasipildo maždaug 3 proc. Daugeliui šių asmenų 
pagal dabartinę situaciją galimybė išsinuomoti socialinį būstą būtų 
suteikta tik po 20–30 metų.

Socialiai jautriausiai grupei – nuomos 
mokesčio kompensacija

Sutrumpinti laukiančiųjų socialinio 
būsto eilę padėtų įtvirtinta galimybė 
kompensuoti dalį nuomos mokesčio, jei 
šie žmonės rinkoje išsinuomotų bet kurį 
kitą būstą.

Pasak ministrės Algimantos Pabe-
dinskienės, būsto nuomos mokesčio da-
lies kompensavimas sudarytų galimybę 
tiems žmonėms ar šeimoms, tačiau savi-
valdybės negali jo pasiūlyti, kad minėti 
asmenys išsinuomotų jų poreikius ati-
tinkantį būstą. „Bus sudaromos nuo-
mos sutartys ne trumpesniam nei viene-
rių metų laikotarpiui ir šie žmonės galės 
gauti nuomos mokesčio kompensaciją, 
skaičiuojant vienam asmeniui 8 kvadra-
tinius metrus, iki 50 proc. vidutinės 
būsto rinkos nuomos kainos“, – teigia 
ministrė.

Geriau uždirbantieji savivaldybės 
būstą galės įsigyti arba nuomoti

Postūmį teigiama linkme taip pat su-
teiks įtvirtinta galimybė leisti įsigyti sa-
vivaldybės būstą arba nuomotis jį rinkos 
kainomis. Tai aktualu tais atvejais, kai 
socialiniame būste gyvenantys asmenys 
prasigyvena ir nebetenka teisės į paramą 
būstui, tačiau nori ir toliau likti gyventi 
jame. Tokiu atveju savivaldybės galės 
leisti toliau nuomoti jį rinkos kaina arba 
sudaryti galimybę įsigyti rinkos kaina. 
Tai sumažintų sudėtingų ir nepatogių 
iškeldinimo procedūrų skaičių ir nebūtų 
mažinamas socialinio būsto fondas.

Taip pat tai padėtų išspręsti dar vie-
ną problemą. Šiuo metu apie 14,9 tūkst. 
socialinių būstų yra išnuomoti netermi-
nuotam laikui, iš jų 12,5 tūkst. būstų gy-
vena žmonės, kuriems realiai jau nebe-
reikia paramos, bet kurie nesuinteresuo-
ti užleisti būstą vargingesniems asme-
nims, o juos iškeldinti galima tik bendru 
sutarimu ar teismo keliu. Įtvirtinus gali-
mybę savivaldybės būstą įsigyti ar nuo-
moti rinkos kaina, iš šių butų būtų gali-
ma surinkti nemažai reikalingų lėšų. 
Paskaičiuota, kad savivaldybės galėtų 
gauti iki 856 mln. litų. Už šią sumą jos 
galėtų nupirkti apie 11 tūkst. būstų ir 
jais aprūpinti apie trečdalį šiuo metu jo 
laukiančiųjų.
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Daugiau uždirbančios šeimos nepraras 
teisės nuomotis socialinį būstą

Dar viena siūloma naujovė – gaunan-
tiesiems valstybės paramą pakelti paja-
mų ribą, nuo kurios asmuo nebetenka 
teisės nuomotis socialinį būstą arba gau-
ti būsto nuomos ar išperkamosios nuo-
mos mokesčių dalies kompensacijas. 
Šiuo metu asmenys teisę nuomoti socia-
linį būstą praranda, jei jų pajamos viršija 
5 proc. nuo nustatytos ribos, t. y. sudaro 
daugiau nei 55 Lt (15,93 Eur)* vienam 
asmeniui pajamų per mėnesį. Siūloma 
nustatyti, kad teisę į paramą asmenys 

prarastų tik tuomet, kai jų turtas ar paja-
mos viršija daugiau nei 20 proc. (220 Lt  – 
asmeniui (63,72 Eur) nustatyto dydžio.

„Siekdami paskatinti žmones dirbti 
ir užsidirbti neprarandant teisės į socia-
linį būstą, iki 20 proc. padidiname leisti-
ną nukrypimą nuo nustatytos pajamų ar 
turto ribos, nuo kurios asmuo netenka 
teisės nuomotis socialinį būstą. Pavyz-
džiui, Vilniuje gyvenančiai trijų asmenų 
šeimai nustatytas dydis šiuo metu sie-
kia 26 400 Lt (7647,70 Eur)  per metus, 
tad šiai ribai padidėjus 20 proc., nema-
žai šeimų išsaugos teisę gyventi sociali-

niame būste“, – pabrėžė ministrė A. Pa-
bedinskienė.

Tikimasi, kad siūlomos naujovės, 
įskaitant ir ES struktūrinių fondų para-
mą (172 mln. Lt iki 2020 m.), sumažins šį 
skaičių apie 40 proc.

Naujas Valstybės paramos būstui įsi-
gyti ar išsinuomoti įstatymas įsigaliojo 
nuo 2015 metų sausio.

Socialinės apsaugos ir  
darbo ministerijos informacija 

* Lito keitimo kursas – 3,4528

Savitarpio pagalbos (savigalbos) 
grupės

Savigalbos grupė – tai vieta, kur gali-
ma su kitais panašių išgyvenimų turin-
čiais asmenimis dalytis jausmais, aptarti 
sunkias temas, ne tik gauti, bet ir teikti 
paramą. Padėti kitiems – reiškia padėti ir 
sau. Dalijantis patirtimi paaiškėja, kad 
nesi vienintelis, susidūręs su tokia pro-
blema. Tai teikia vilties, jog įmanoma 
kažką pakeisti, gyventi visavertiškai, ne 
tik liūdėti, pykti, kaltinti save, bėgti nuo 
tikrovės, gėdytis, bet ir džiaugtis. Ga-
liausiai įprasminti savo gyvenimą, tai 
yra būti reikalingam ir svarbiam kitam 
žmogui. Dar vienas savigalbos grupės 
privalumas yra tas, kad į mintis, jaus-
mus, veiksmus reaguojant keletui 
skirtingų žmonių poveikis būna daug 
stipresnis. 

Sutrikusio intelekto žmonių artimieji 
turi (o kai kurie paskatinti atranda) uni-
kalią savybę įsijausti į kitą žmogų, su-
prasti jį be vertinimų. Kita vertus, nors 
savigalbos grupės dalyvius ir vienija tai, 
kad jie yra neįgaliųjų artimieji (tėvai, glo-

Nemokamos psichologinės 
konsultacijos
Vilniuje nuolat rengiami savitarpio pagalbos grupių susitikimai ir 
teikiamos individualios psichologinės konsultacijos sutrikusio 
intelekto žmonių artimiesiems. Grupių darbą koordinuoja ir 
individualiai tėvus konsultuoja psichologė-psichoterapeutė Jūratė 
Mitkienė, turinti 15 metų darbo patirtį su sutrikusio intelekto vaikais, 
jaunuoliais ir jų artimaisiais. Informacija teikiama, registravimas ir 
grupių susitikimams, ir individualioms psichologinėms konsultacijoms 
vyksta mobiliuoju telefonu 8 600 23173 (kviesti Jūratę Mitkienę). 
Paslaugos teikiamos nemokamai.

bėjai, broliai, seserys) ir susiduria su pa-
našiomis problemomis, tačiau jie vis dėl-
to skirtingai suvokia tikrovę. Todėl labai 
svarbu gerbti vienas kito skirtingumą. 
Juk žmonės nevienodai susidoroja su iš-
kylančiais sunkumais ir problemomis. 

Savigalbos grupių susitikimai grin-
džiami dalijimusi asmenine patirtimi ir 
rūpesčiais, kai kiekvienas grupės narys 
gali išsakyti savo nuomonę, dalytis min-
timis, jausmais. Svarbu paminėti, kad 
šios grupės padeda žmonėms priimti 
sunkumus ir kuo normaliau gyventi. Sa-
vigalbos grupėse nėra vietos netiesai, 
formalioms temoms, atsietoms nuo as-
meninio patyrimo. Čia vieta geranoriš-
kumui, nuoširdumui, atvirumui, sąži-
ningumui (beje, pirmiausia su savimi). 
Tarpusavio parama bei supratimas iš 
tiesų turi gydomąją galią. Telieka tik iš-
drįsti tuo pasinaudoti. Tiesa, savigalba 
nežada greitų permainų. Veikiau pade-
da palengva pažinti savo jausmus ir nau-
dotis jais kaip postūmiu keistis. Susitiki-
mų metu bendraujant ir bandant įvairias 
terapines priemones ieškoma stiprybės, 

padedama sau ir kitiems išgyventi ne-
lengvoje kasdienybėje, geriau perprasti 
savo vidines patirtis.

Individualios psichologinės 
konsultacijos

Dažnai tenka girdėti žmones sakant: 
„aš pats sau psichologas“, „išsikalbėti 
galiu ir su artimaisiais“, „ką man pasa-
kys psichologas, jei jis nepatyrė to, kas 
vyksta mano gyvenime“ ir pan. Pirmiau-
sia, psichologas yra specialistas, dėl savo 
išsilavinimo ir profesinės patirties įgijęs 
specialiųjų žinių apie žmogaus asmeny-
bę ir jai įtaką darančius veiksnius. Jis pa-
deda besikreipiančiajam atidžiau pa-
žvelgti į save. O kadangi jo nepažįsta, 
neturi išankstinių nuostatų. Nuo artimų-
jų (kurie galbūt ir nuoširdžiai nori padė-
ti) psichologas skiriasi ir tuo, kad sten-
giasi pamatyti tai, ko nemato ne tik pats 
žmogus, bet ir šalia esantieji. Jis ne tik 
gilinasi į besikreipiančiojo problemas, 
bet ir siekia suprasti, kodėl jos kyla ir ką 
reikėtų keisti, kad ateityje būtų kitaip. 
Yra žmonių, kurie mano, kad į psicholo-
gą kreipiasi tik psichiškai nesveiki žmo-
nės. Gal dėl to, jog žodžiai „psichas“, 
„psichiatrinė“, „psichologas“ turi ben-
drą šaknį, nors ji, išvertus iš graikų kal-
bos, reiškia „siela“. 

Tiesa ta, kad dauguma į psichologą 
besikreipiančių žmonių neturi jokių psi-
chikos sutrikimų. Atvirkščiai, jie nori gi-
liau pažvelgti į savo jausmus, elgesį, san-
tykius su aplinkiniais, geriau pažinti sa-
ve, savo sunkumus, jų priežastis ir įvei-
kimo būdus, kad galėtų patirti gyveni-
mo džiaugsmą ir pilnatvę. Psichologinės 
pagalbos esmė – ryšys tarp besikreipian-
čiojo ir psichologo. Todėl svarbu, kad 
pirmasis pasitikėtų psichologu ir atvirai 
kalbėtų ne tik apie gyvenime kylančius 
sunkumus, išgyvenamus jausmus, bet ir 

Informacija
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dalytųsi jausmais, kurie kyla bendrau-
jant su specialistu. Natūralu, kad kartais 
tai būna pyktis, nepasitenkinimas, nusi-
vylimas ar gėda. Neužtenka to, jog besi-
kreipiantysis kenčia ir nori pagalbos. 
Reikia, kad jis pats domėtųsi vidiniu sa-
vo gyvenimu, norėtų suprasti sunkumų 
priežastis. Psichologas nedalija patari-
mų, nėra vieno aiškaus, visiems tinkan-
čio kelio, kaip turime gyventi. Jis never-
tina ir neteisia. Kiekvienas turime savas 
vertybes, savitą suvokimą apie mus su-
pantį pasaulį.

Svarbu paminėti, kad visi profesio-
naliai dirbantys psichologai laikosi kon-
fidencialumo, t. y. laiko paslaptyje ne tik 
konsultacijos metu besikreipiančiojo at-
skleistus gyvenimo įvykius, išreikštus 
jausmus ar mintis, bet ir savo samprota-
vimus apie jį.

Nelengva atsakyti į klausimą, kada 
kreiptis į psichologą. Visų gyvenime ky-
lančių sunkumų nė neįvardysi. Juk tai 
baimės ir nerimas, depresija, netektys, 
priklausomybės, problemos darbe, šei-
moje ar santykiuose su priešinga lytimi, 
menka savivertė, seksualinės proble-
mos, skyrybos, stresas, suicidinės min-
tys, valgymo sutrikimai ir t. t.). Psicholo-
gas gali padėti, kai esame nepatenkinti 
savo gyvenimu, kai į rūpimus klausimus 
nerandame atsakymų knygose, filmuo-
se, kai nepadeda pasikalbėjimai su arti-
maisiais, kai nebežinome, ką ir kaip da-
ryti, kai reikalingas žvilgsnis iš šalies. 

Reikėtų pažymėti, kad pokalbis su 
psichologu nėra labai malonus užsiėmi-
mas. Nenorą kreiptis stiprina baimė pa-
justi gėdą, keistis, susilaukti neigiamo 

vertinimo iš aplinkinių, neigiama anks-
tesnė bendravimo su psichologais ar ki-
tais specialistais patirtis, nenoras vėl iš-
gyventi skaudžių emocijų. Iš tiesų kal-
bant apie skaudžius dalykus galima pa-
sijusti dar blogiau, tačiau dažnai tik tai 
suteikia palengvėjimą.

Kad ir kaip bebūtų, kad ir ką benu-
spręstume (kiekvienas esame savo gy-
venimo šeimininkas), pokalbis su psi-
chologu suteiks galimybę naujai pa-
žvelgti į save ir savo gyvenimą, o svar-
biausia – mokys padėti sau (o neretai ir 
artimiesiems) geriau jaustis sudėtinga-
me pasaulyje.

Jūratė Mitkienė
Psichologė-psichoterapeutė 

Ekspozicija užėmė pirmąjį ir antrąjį 
bibliotekos aukštus. O į parodos atidary-
mą susirinkęs gausus būrys „viltiečių“, 
jų artimųjų ir svečių vos tilpo vestibiuly-
je. Renginio vedėja V. Arlauskienė pa-
sveikino visus susirinkusiuosius ir pa-
kvietė pasiklausyti Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos pirmo kurso studento, 
fleitininko R. Rėčkaus atliekamos nuo-
taikingos muzikos. O paskui pristatė 
„Šakių Vilties“ bendrijos organizuotų 
parodų istoriją.

Viskas prasidėjo 2004 m. rudenį, kai 
Zanavykų muziejuje (Girėnuose) buvo 
eksponuoti pirmieji darbeliai – kuklūs 
piešinėliai. Kitais metais ruošiantis an-
trajai parodai jau buvo ne tik piešiama, 

bet ir siuvinėjama. Be to, sulaukta svečių 
iš „Jurbarko Vilties“ bendrijos, kurie taip 
pat atsivežė gražių ir įdomių darbelių. 
Dar kitais metais parodą papildė ne tik 
jurbarkiečių, bet ir Kazlų Rūdos neįga-
liųjų darbeliai. Zanavykų muziejaus eks-
pozicijų salėje tuokart vos tilpo įvairiau-
siomis technikomis atlikti kūrinėliai. 

Taip kasmet mokantis iš draugų, do-
mintis naujomis technikomis, miklinant 
rankas ir mintis turtėjo parodų ekspozi-
cijos, kilo meninis jų lygis. Nė viena 
paro da nebūtų galėjusi įvykti, jei „Šakių 
Vilties“ bendrija nebūtų dalyvavusi 
NVO ir Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektuo-
se. Gautos lėšos būdavo panaudojamos 

reikiamoms medžiagoms (dažams, siū-
lams, drobei, šilkui, vaškui ir kt.) įsigyti.

Jubiliejinės parodos atidarymo pro-
ga „Šakių Vilties“ bendrijos narius pa-
sveikinti, saldžių dovanų ir gėlių įteikti 
atvyko Šakių rajono savivaldybės admi-
nistracijos Socialinės paramos skyriaus 
socialinių paslaugų koordinatorė V. Rat-
kevičienė. Nuoširdžius sveikinimo žo-
džius tarė ir puokštę gėlių dovanojo Vie-
šosios bibliotekos vedėja R. Ūsienė. Gra-
žiais žiedais ir nuoširdžiais linkėjimais 
pradžiugino Šakių dienos užimtumo 
centro lankytojai su savo socialine dar-
buotoja K. Ižganaityte. Nuostabiais poe-
zijos posmais visus susirinkusius nuste-
bino bendrijos narės J. Dėdynaitė ir 
I. Vaivadaitė.

Parodos atidarymui artėjant prie pa-
baigos „Šakių Vilties“ bendrijos pirmi-
ninkė R. Dėdynienė padėkojo Viešosios 
bibliotekos direktorei ir darbuotojoms 
už pagalbą ruošiant parodą, visiems 
parodos dalyviams – už kūrinėlius, o 
sveikintojams ir svečiams – už parodytą 
dėmesį. Ji priminė, jog šiai – dešimtajai – 
parodai buvo atrinkti gražiausi per de-
šimtmetį sukaupti neįgaliųjų ir jų arti-
mųjų dirbiniai: tapyti ant šilko ir siuvi-
nėti paveikslėliai, mezginiai, sagės iš 
vilnos ir karoliukų, dekupažo technika 
puoštos lėkštės ir dėžutės, karpyti atvi-
rukai, įvairių formų žvakės. Visko nė ne-
išvardysi, reikia patiems pamatyti. Todėl 
skambant fleitos garsams parodos daly-
vius ir svečius pirmininkė pakvietė pa-
kilti į antrąjį aukštą apžiūrėti ekspozici-
jos, o paskui pasidalyti įspūdžiais prie 
bendro vaišių stalo.

Džiugu atskleisti savo gebėjimus ir 
tuo džiaugsmu dalytis su kitais. 

Vida Arlauskienė
„Šakių Vilties“ bendrijos tarybos narė

Kaip smagu dovanoti... džiaugsmą!
Metų pradžioje „Šakių Vilties“ bendrija, savo gretose vienijanti 
asmenis, turinčius intelekto sutrikimų, ir jų tėvus, brolius, seseris bei 
globėjus, pakvietė savo narius ir miesto gyventojus į Šakių rajono 
savivaldybės viešąją biblioteką. Čia buvo atidaryta 10-oji meninės 
veiklos darbelių paroda „Padovanokime džiaugsmą vieni kitiems“.
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Šio projekto tikslas – mokyti žmones 
su negalia būti bičiuliais, t. y. teikti savi-
tarpio pagalbą kitiems neįgaliesiems ir 
įgalinti juos daryti tą patį. Mokymuose 
dalyvavo 4 šalys: Lietuva, Portugalija, 
Prancūzija ir Vokietija. Kiekvienai šaliai 
atstovavo po tris asmenis: neįgalusis, jo 
asistentas ir mokymų vadovas. Iš Lietu-
vos vykome taip pat trise: Kęstutis Ru-

Mokausi pats, kad mokyčiau kitus
Šių metų vasario 9–13 dienomis Briuselyje vyko Topside+ mokymai 
neįgaliesiems „Mokymų galimybės tarpusavio pagalbą teikiantiems 
proto negalios asmenims Europoje: nauji horizontai“, kuriuose 
dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos. 

dzinskas, asistentė psichologė Alicija 
Volyniec ir mokymų vadovė, socialinio 
darbuotojo padėjėja Živilė Šleivienė. Da-
lyvavimas šiame projekte tapo Kęstučiui 
iššūkių ir išbandymų pradžia. 

Pirmasis iššūkis – kelionė. Kęstutis 
ne pirmą kartą keliavo į užsienį, tačiau 
pirmąsyk skrido lėktuvu. Vaikinas gero-
kai jaudinosi, nes buvo girdėjęs įvairių 

baugių gandų apie tokį keliavimo būdą, 
bet kai susitikome oro uoste ir ramiai 
pasikalbėjome, nusiramino. Įspūdžiai 
skrydžio metu atpirko baimę. Juk įdomu 
pakilti virš debesų ir žvelgiant į žemę iš 
viršaus matyti vis mažėjančius namus ir 
žmones.

Antrasis iššūkis – svetima aplinka. 
Po skrydžio nusileidome kitoje valstybė-
je, neregėtame mieste, kur nepažįstami 
žmonės, svetima kalba. Atskridus į Briu-
selį mūsų laukė užduotis: susirasti savo 
viešbutį, susipažinti su nauja aplinka, o 
kitą dieną atkakti iki mokymų vietos. Vi-
si kartu, susikaupę, išsianalizavę žemė-
lapius, bendraudami ir bendradarbiau-
dami, prireikus pasitikslindami pas vie-
tos gyventojus, įveikėme šį iššūkį. Visi 
sutikti žmonės Briuselyje buvo labai 
nuoširdūs, noriai padėjo, aiškino, rodė 
kelią. 

Trečiasis iššūkis – naujos pažintys. 
Kaip jau minėta, mokymų dalyviai buvo 
iš 4 skirtingų šalių, tad pirmą dieną nau-
joje aplinkoje, išvydus daug naujų vei-
dų, visiems buvo šiek tiek nejauku. Ta-
čiau nuo pat pirmųjų užduočių mums 
buvo suteikta proga geriau vienas kitą 
pažinti, užmegzti kontaktus, bendrauti, 
o laikui bėgant ir susidraugauti. 

Ketvirtasis iššūkis – kalbos barjeras. 
Bendravimą šiek tiek sunkino tai, kad 
dalyviai šnekėjo skirtingomis kalbomis. 
Bet kadangi jie labai norėjo bendrauti, 
asistentų-vertėjų padedami visai neblo-
gai susikalbėjo. Be to, padėjo ir dar viena 
puiki bendravimo priemonė – neverbali-
nė kalba. 

Penktasis iššūkis – mokymai ir nau-
jos medžiagos įsisavinimas. Per moky-
mus dalyviai gavo daug naujos informa-
cijos. Pirmas dvi mokymų dienas reikėjo 
mokytis tapti geru bičiuliu, t. y. gebėti 
teikti savitarpio pagalbą kitiems neįga-
liesiems. Svarbūs buvo 4 principai, ku-
riuos bičiulis turi įsisavinti:
• įdėmiai išklausyti;
• klausti;
• ieškoti pasirinkimo galimybių;
• leisti kitam pačiam pasirinkti.

Kitas dvi dienas dalyviai mokėsi ves-
ti mokymus. Čia taip pat buvo svarbu 
įsiminti, kaip tai daryti, tai yra įsisavinti 
eiliškumą:
• pasiruošti mokymams;
• juos vesti;
• galiausiai aptarti.
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ŠIŲ METŲ VASARĮ BRIUSELYJE VYKO 
MOKYMAI NEĮGALIESIEMS.
MOKYMUOSE DALYVAVO KETURIŲ ŠALIŲ 
ATSTOVAI: LIETUVOS, PORTUGALIJOS, 
PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS.

KIEKVIENAI ŠALIAI ATSTOVAVO PO TRIS 
ASMENIS:
NEĮGALUSIS, JO ASISTENTAS IR MOKYMŲ 
VADOVAS.

IŠ LIETUVOS ATVYKO KĘSTUTIS RUDINSKAS.
JĮ LYDĖJO PSICHOLOGĖ ALICIJA VOLYNIEC.
IR MOKYMŲ VADOVĖ ŽIVILĖ ŠLEIVIENĖ.

KĘSTUTIS PIRMĄ KARTĄ SKRIDO LĖKTUVU.
VAIKINAS IŠ PRADŽIŲ JAUDINOSI.
BET PASKUI LABAI DŽIAUGĖSI NAUJAIS 
ĮSPŪDŽIAIS.

BELGIJOS SOSTINĖJE KĘSTUČIO LAUKĖ 
NAUJAS IŠŠŪKIS.
JIS SU SAVO PAGALBININKĖMIS TURĖJO 
SUSIRASTI VIEŠBUTĮ.
JIEMS PADĖJO DRAUGIŠKI BRIUSELIO 
GYVENTOJAI.

PIRMĄ MOKYMŲ DIENĄ VISIEMS BUVO 
TRUPUTĮ NEDRĄSU.

SUSIKALBĖTI MOKYMŲ DALYVIAMS PADĖJO 
VERTĖJAI.

NEĮGALIEJI GREITAI SUSIDRAUGAVO.

PER MOKYMUS DALYVIAI GAVO DAUG 
NAUJOS INFORMACIJOS.

IŠ PRADŽIŲ REIKĖJO ĮDĖMIAI KLAUSYTIS IR 
KLAUSTI.

TADA ĮSIMINTI GAUTĄ INFORMACIJĄ.

O PABAIGOJE IR PATIEMS VESTI MOKYMUS.

VISAS PENKIAS DIENAS KĘSTUTIS ĮTEMPTAI 
DIRBO.

O PO MOKYMŲ DAR SUSPĖJO APŽIŪRĖTI 
MIESTĄ.

NORS JAUTĖSI PAVARGĘS, BET LAIMINGAS.

DABAR KĘSTUTIS RUOŠIASI VESTI MOKYMUS 
LIETUVOJE.

JIS MOKYS NEĮGALIUOSIUS TO, KO IŠMOKO 
PATS.

KĘSTUČIUI TEKS TAPTI TIKRU PATARĖJU SAVO 
DRAUGAMS.

KAD JIE GALĖTŲ KREIPTIS Į JĮ IŠKILUS 
SUNKUMAMS.

DŽIUGU, KAD JAM GERAI SEKASI.

Naujai pateiktą informaciją reikėjo 
įsiminti, o tada mokytis analizuoti ir tai-
kyti praktiškai. Informacijos įtvirtinimui 
dalyviai gavo praktinę užduotį: vesti 
bandomuosius mokymus. Regis, mums 
puikiai pavyko su ja susidoroti. Taigi vi-
sas keturias dienas vyko gana intensy-
vus darbas, o paskutinė diena buvo skir-
ta mokymų aptarimui ir atsisveikinimui.

Šeštasis iššūkis – ištvermės išbandy-
mas. Mokymai Briuselyje truko visą sa-
vaitę. Penkias dienas, nuo ryto iki popie-
tės, vykdavo užsiėmimai, per kuriuos 
reikėjo mokytis visų anksčiau minėtų 
dalykų. Po mokymų dar magėjo pama-
tyti patį miestą. Tad kiekvieną dieną ve-
dini smalsumo ir noro kuo daugiau pa-
matyti skubėdavome grožėtis Briuseliu. 

O atėjus vakarui dar pasikartodavome 
mokymų medžiagą ir nuvargę, bet kupi-
ni įspūdžių užmigdavome. Baigiantis 
viešnagės laikui svečioje šalyje pasijuto 
ir nuovargis, nes mokymų savaitė buvo 
tikrai intensyvi. O grįžus į išsiilgtą Lietu-
vą mūsų jau laukė nauji iššūkiai. 

Septintasis iššūkis – mokymai Lie-
tuvoje. Kęstutis kartu su mokymų vado-
ve turi suplanuoti ir vesti mokymus Lie-
tuvoje, kad ir kiti neįgalieji išmoktų būti 
bičiuliais ir padėti savo likimo drau-
gams.

Aštuntasis iššūkis – nors pateiktas 
paskutinis, šis iššūkis yra bene svarbiau-
sias – būti bičiuliu kitiems neįgaliesiems, 
kad jie visada galėtų kreiptis iškilus ko-
kiems nors sunkumams ar problemoms. 

Džiugu, kad mokymų metu mums 
pavyko susidoroti su visais iškilusiais 
iššūkiais. Remdami vienas į kitą, ben-
draudami ir bendradarbiaudami nuga-
lėjome visus sunkumus. O šiuo metu 
ruošdamiesi mokymams Lietuvoje sten-
giamės įveikti naujus iššūkius ir išban-
dymus. Juk mūsų laukia puiki proga 
susipažinti su naujais neįgaliais žmonė-
mis, pasidalyti su jais tuo, ko išmokome 
Briuselyje, ir visiems sykiu tobulėti, kad 
ateityje būtume bičiuliai, teikiantys tar-
pusavio pagalbą.

Alicija Volyniec
Psichologė

Živilė Šleivienė
Socialinio darbuotojo padėjėja
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Už kiekvieno išgyvenimo slypi san-
tykių patyrimas. Matydamas pozityviai 
nusiteikusį paslaugų vartotoją darbuo-
tojas mano, kad iš jo tuo metu lyg ir nie-
ko nereikalaujama, nelaukiama. Asmuo 
yra geros nuotaikos, tad paliekamas vie-
nas su savo išgyvenimais. Darbuotojas 
atsitraukia ir užsiima savo reikalais. San-
tykių ir jų kūrimo nebelieka.

Norint išmokti elgtis su pykstančiu 
klientu svarbu apie jį žinoti kuo dau-
giau. Kai jis būna gerai nusiteikęs, reikė-
tų pasidomėti, kas paskatino pozityvų 
išgyvenimą, kokie santykiai ar įvykiai 
galėjo turėti įtakos savijautai. Kitaip ta-
riant, būtina dalytis išgyvenimais ir do-
mėtis neįgaliu žmogumi. Išsiaiškinus 
kliento teigiamų emocijų šaltinį, darbuo-
tojui bus aiškiau, ką daryti, kai jo nuotai-
ka subjurs. Perpratus kliento poreikius ir 
jausmus, bus lengviau rasti išeitį iš visų 
konfliktinių situacijų.

Kai klientas išgyvena neigiamas 
emocijas, darbuotojas sunerimsta, nes 
susidariusi padėtis verčia jį įsitraukti į 

bendrą veiklą. Bendravimas yra abipusis 
procesas, jame kuriami santykiai, pa-
remti atsakomybe. Darbuotojas, supras-
damas (arba ne) kliento sveikatos būklę, 
būseną, charakterį, svarbiausius dvasi-
nius ir materialius poreikius, daro įtaką 
jo savijautai.

Kliento pyktį (nepasitenkinimą) gali 
sukelti darbuotojo abejingumas, pasi-
reiškiantis žodžiuose, neveiklume, nuo-
bodžiaujančiame žvilgsnyje, atsainiame 
ar apatiškame elgesyje – visa tai klientas 
pajunta, perpranta. Juk ir sveikas žmo-
gus nebūna patenkintas, kai su juo ben-
draujama abejingai, priverstinai. Pyktis 
šiuo atveju yra santykių gryninimo ka-
talizatorius.

Darbuotojas turėtų paklausti savęs: 
„O koks mano įnašas į kliento savijautą? 
Kodėl jis supyko? O ką bendraudamas 
su neįgaliuoju išgyvenu aš? Kokius jaus-
mus savyje užgniaužiu? Ar man svarbus 
šis darbas? Ar atlieku jį su meile, noriai? 
O gal dirbu priverstinai?“

Šiuo atveju kalbu apie neįgaliojo 

pyktį, kurį darbuotojas paskatina savo 
elgesiu (tiksliau neįsitraukimu į bendra-
vimą). Žinoma, pyktį gali sukelti ir liga, 
bet kiekvieną atvejį reikia nagrinėti indi-
vidualiai. Pavyzdžiui: pasitaiko sunkiai 
suvokiamų epilepsijos priepuolio for-
mų, kurioms būdingi nekontroliuojami 
agresyvumo, nerimo protrūkiai arba 
agresija sergant organinėmis ligomis, 
kai pykčio atsiradimo priežastis gali būti 
ir spontaniška, neturinti išorinės prie-
žasties.

Žmogus vežimėlyje irgi mąsto, jau-
čia (kaip ir mes visi). Aplinkui mus dau-
gybė žmonių serga įvairiomis somatinė-
mis ligomis. Kažkas turi inkstų nepa-
kankamumą, astmą ar cirozę. Jų ligos 
nepamatysi plika akimi, nes išoriškai tie 
žmonės niekuo nesiskiria nuo sveikųjų. 
Tik bendraudami su mumis jie gali pa-
sakyti apie savo ligą. O liga, susijusi su 
judėjimo sutrikimais, yra matoma. Tik 
tuo ji ir skiriasi.

Bet pagalba reikalinga visiems. Pa-
vyzdžiui, sergant širdies nepakankamu-
mu nepatartina kilnoti sunkių daiktų ar 
plauti grindų, nes gali padidėti kraujos-
pūdis. Taigi kažkam reikia šiuos darbus 
perimti. O žmogus vežimėlyje negali pa-
siekti aukštai stovinčio daikto, tad jis bus 
dėkingas, jei kas nors jį paduos. Tiesiog 
aplinkiniai turėtų drąsiai klausti, kokios 
pagalbos reikia.

O ką vis dėlto darbuotojas turėtų ži-
noti apie dėl Cerebrinio paralyžiaus prie 
vežimėlio prikaustytą žmogų? Pakalbi-
nau jaunuolius, turinčius šį raidos sutri-
kimą, iš įvairių Lietuvos miestų. Jie no-
riai dalijosi savo pastebėjimais ir pamąs-
tymais, kuriuos toliau pakomentuosiu.

Ir neįgalieji pyksta
Emocijos ir jausmai – tai santykių su savimi ir aplinka išgyvenimai. 
Jie būna dvejopi: teigiami, malonūs, kai daiktai ir reiškiniai tenkina 
poreikius, troškimus, ir neigiami, nemalonūs, kai jų neatitinka. Dienos 
centro darbuotojai dažnai prašo psichologo patarimų, kaip elgtis su 
pykstančiu klientu. O štai kaip su juo bendrauti, kai jis išgyvena 
laimę, džiaugsmą, pasitenkinimą, patarimų nereikia. Ar tai byloja, 
kad teigiamų jausmų raiškos atvejais elgesys, bendravimas yra 
suprantami, o neigiamų – ne?

„Blogai, kad jūs sėdite vėžimėlyje, – sako darbuotoja ir priduria: – Kam jums vaidinti 
ir išvis kažką daryti, jeigu nieko negalite“. Arba: „Kam dirbti su jais, 

jeigu vis tiek nieko nebus“. 

Jaunuoliai pasakojo, kad iš darbuotojų neretai tenka išgirsti tokių skeptiškų 
nepagrįstų pasisakymų. O juk santykiuose su žmonėmis, turinčiais negalią, 

svarbu juos palaikyti, pripažinti lygiaverčiais, nes tai suartina. Kitaip nei 
smukdymas ir nuvertinimas, kurie tik atitolina.

„Nereikia mūsų gailėtis. Matydami gailestį jaučiamės nuvertinti“, –  
teigia jaunuoliai.

Darbuotojų rodomas gailestis paverčia juos aukomis. O aukos vaidmuo atima 
galias ir galimybes, taip pat pasirinkimo laisvę. Nereikia gailintis mintyti, kad jie 

nieko negali. Geriau užjausti, suprasti ir palaikyti.

*     *     *
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„Mariuk, nedaryk to“, – įspėja darbuotoja.
„Koks aš Mariukas, jei esu beveik pensininkas“, – apmaudžiai galvoja žmogus, 

turintis neįgalumą.

Ne visiems patinka mažybiniai žodeliai. Užuot rinkusis mažybinę formą 
„Mariuk“, reikėtų į žmogų kreiptis: „Mariau“. Mat pirmuoju atveju bendravime 
atsiranda naivumo, familiarumo, globėjiškumo. Panašūs kreipiniai tik įtvirtina 

tokį globėjišką santykį.

„Bruka savo požiūrį, kaip mums geriau, kaip turime gyventi. Nesusimąsto, 
kad tai gali būti klaidinga. Mes pažįstame gyvenimą ir patys galime spręsti 

apie savo norus, darbus.“

Sėdintis vežimėlyje žmogus susiduria su darbuotojų nuostatomis ir stereotipais, 
kas yra neįgalumas, kaip turi gyventi neįgalūs žmonės, ko jie gali norėti.

„Dėl drovumo, nesmagumo mes ne visada paprašome pagalbos“, – 
prisipažįsta jaunuoliai.

Pastabumas ir budrumas – geriausios darbuotojo savybės. Sėdintiems vėžimėly-
je žmonėms reikalinga aplinkinių pagalba. Dėl staigių judesių jie gali nuslysti, 

nukristi nuo vežimėlio arba apsiversti kartu su juo. Šalia esantis darbuotojas turi 
matyti ir įvertinti padėtį. Svarbu žinoti, kad žmogų, turintį Cerebrinį paralyžių, 
reikia sodinti į kėdę su ranktūriais. Jei jų nėra, būtina prilaikyti, kad nesuslystų. 
O nuslydus – kilstelėti. Nevalia palikti tokio žmogus ilgam vieno patalpoje. Kas 

15 minučių reikėtų tikrinti, kaip jam sekasi. Paklausti, gal nori į tualetą.

„Anksčiau nejaučiau baimės, kad mano žodžius supras ne taip, iškreips jų prasmę“, – 
sako jaunuolis.

„Atsimenu, kaip mokykloje jautėmės gerbiami. Man direktorius buvo kaip tėvas. 
Kreipdavausi į jį be užuolankų“, – prisimena kitas vaikinas.

Darbuotojų abejingumas, neigiama reakcija į žmogaus, turinčio negalią, žodžius 
didina atotrūkį. O tarpasmeniniams santykiams reikia atvirumo, pagarbos. Kitu 

atveju jie tampa riboti ir paviršutiniški.

„Darbuotojai daugiau kalba patys, o mūsų neišklauso. Jeigu ko nors prašome, užtektų 
trumpo atsakymo, o tenka klausytis ilgos litanijos.“

Klausymasis – labai reikšmingas mūsų bendravimui. Nemokėjimas klausytis 
sukelia nesusipratimų, klaidų ir problemų. Girdėjimas ir klausymasis nėra tas 

pats. Pirmasis – fiziologinė ypatybė, o antrasis – psichologinė, kadangi susijęs su 
supratimu. Pagrindinės gero klausymosi taisyklės: nepertraukinėkime, nesiblaš-

kykime, nekeiskime pokalbio temos, neprimeskime savo patarimų.

„Darbuotojai bijo pasakyti savo nuomonę ar pastabą, nes bijo mus įžeisti. O tiesa ta, kad 
kaip tik vengimas kalbėti traumuoja. Jų išgyvenimai dėl tariamo mūsų bejėgiškumo 

žalojančiai veikia santykius. Darbuotojai darbo kambaryje kalbasi apie mus tarpusavyje, 
o ne su mumis. Jie elgiasi taip, lyg mūsų nebūtų šalia“, – dalijasi pastebėjimais 

jaunuoliai.

Kai kurių neįgalių žmonių kalba yra neaiški. Dėl nesusikalbėjimo sunkėja 
bendravimas. Svarbu išgirsti ir suvokti, ką sako neįgalusis. Jei reikia, pasitelkus 

pagalbon kitą žmogų. Sužinojęs, ko reikia neįgaliajam, darbuotojas tuo pačiu 
gauna atsakymą, kaip elgtis, ką daryti. Jelena Bachlina

Palangos dienos centro psichologė
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Vidutiniškai, žymiai ir labai žymiai 
sutrikusio intelekto mokinių gebėjimų 
ugdymo metodus lemia jų pažinimo ga-
limybės ir ugdymo funkcionalumas – 
aiškinimui, pasakojimui, kitiems kalbi-
niams metodams skiriama mažiau dė-
mesio nei demonstravimui, rodymui, 
kaip kažką atlikti, ir pagalbos teikimui 
tai atliekant. 

Komunikavimas – tai gebėjimas 
klausyti, kalbėti, skaityti, rašyti išreiš-
kiant save. Vidutinio ir žymaus intelekto 
sutrikimo jaunuolių gebėjimas komuni-
kuoti yra labai menkas. Tačiau individu-
alizuotas ir kryptingai bei metodiškai 
vykdomas ugdymo procesas moko ir 
skatina juos komunikuoti. 
• Komunikacinės veiklos dalyko pa-

siekimai – ne akademinės žinios ir 
įgūdžiai, o jaunuolių socialinės 
adaptacijos lygis: kaip jie orientuoja-
si artimiausioje aplinkoje, bendrauja 
su žmonėmis, geba laikytis elemen-
tariausių elgesio taisyklių, koks yra 
jų savarankiškumo laipsnis. 

•	 Mokantis į pirmą vietą iškeliami ne 
skaitymas ir rašymas, bet kalbos-ko-
munikavimo įgūdžiai. Specialusis 
pedagogas, atsižvelgdamas į kiek-
vieno mokinio individualias galimy-
bes, gebėjimus ir sutrikimo laipsnį, 
ugdo gebėjimą suprasti girdimąją 
informaciją, ekspresyviąją kalbą, la-
vina suvokimą ir atmintį, turtina ir 
aktyvina pasyvųjį ir aktyvųjį žody-
nus, tobulina garsinę kalbą: skatina 
vaiką kalbėti turiningiau, taisyklin-
giau, raiškiau. 

•	 Nekalbančius vaikus specialusis pe-
dagogas moko komunikuoti mimi-
ka, gestais, simboliais-paveikslėliais, 
sim boliais-nuotraukomis, piktogra-
momis, daiktais, turtina jų pasyvųjį 
žodyną. Mokymas bendrauti never-

Ugdymo siekis – kuo sėkmingesnis 
komunikavimas
Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje-
daugiafunkciniame centre ugdomi mokiniai, turintys 
vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų. 
Todėl sudarinėdami ugdymo planus savo klasės 
mokiniams mokytojai daugiausia remiasi „Pradinio ir 
pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijomis 
specialiųjų poreikių mokinių, turinčių vidutinį, žymų ir labai žymų 
intelekto sutrikimą, ugdymui“. Šiose programose aiškiai nurodyta, kad 
ugdant labai žymiai sutrikusio intelekto mokinius siekiama lavinti jų 
bendravimo, savitarnos ir savitvarkos įgūdžius suteikiant kuo daugiau 
savarankiškumo. Ugdymo tikslai turi atitikti vaiko artimiausios plėtros 
sritį, t. y. vaikas mokomas to, kam jau yra pasirengęs pagal savo funkcinį 
amžių, bet savarankiškai dar nepajėgia padaryti. 

balinėmis priemonėmis nuolat ugdo 
suvokimą, mąstymą, atmintį, dėme-
sį. Kartu lavėja ir jaunuolių pažini-
mo procesai, tobulėja kalbos suprati-
mas, vokalizacija ir pagal galimybes 
verbalizacija. 

•	 Žymaus ir labai žymaus intelekto su-
trikimo jaunuolių kalbos plėtotė ne 
visada pasieks pakankamą lygį skai-
tymui ir rašymui mokyti. Jiems liks 
neįveikiamos garsinės ir foneminės 
klausos lavinimo užduotys. Todėl 
reikia palaikyti šių asmenų turimą 
kalbos raidos lygį. Specialusis peda-
gogas pratina juos vizualiai įsidėmė-
ti, atpažinti reikalingiausius žodžius. 
Labai žymaus intelekto sutrikimo 
jaunuolių komunikacinė veikla apsi-
riboja regos, klausos, lytėjimo (takti-
linių), pojūčių lavinimu, taip pat 
veiksmų su daiktais (smulkiosios 
motorikos) pratybomis.
Kad geriau suprastumėte, kaip ug-

domi mokinių komunikaciniai gebėji-
mai, pristatysiu savo klasės mokinius. IX 
lavinamojoje klasėje mokosi 7 mokiniai 
nuo 13 iki 17 metų. 

Visi jie turi kompleksinių sutrikimų: 
vidutinį ar žymų intelekto sutrikimą, 
penkiems diagnozuotas vaikų cerebrinis 
paralyžius, vienas turi regos, vienas – 
klausos ir du – neurologinių sutrikimų. 
Visiems 7 mokiniams nustatyti labai di-
deli specialieji ugdymosi poreikiai. 

Atsižvelgiant į individualius moki-
nių poreikius kiekvienų mokslo metų 
pradžioje sudaromi ugdymo planai ir 
iškeliami šie tikslai:
• Savarankiškumo įgūdžių formavi-

mas. Tai gebėjimų, reikalingų kasdie-
niam gyvenimui dabar ir ateityje, 
ugdymas. Kitaip tariant, moky-
mas(is) valgyti, laikytis higienos, ap-
sirengti, nusirengti.

• Kalbos suvokimo (impresyvios ir 
ekspresyvios kalbos) ugdymas: 
- gebėjimo atsiliepti į savo vardą, są-

vokų: ateik, paimk, padėk, duok 
suvokimo; 

- elementarių nurodymų suvokimo; 
- gebėjimo reikšti savo pagrindinius 

poreikius garsais, garsažodžiais, 
gestais, mimika, žodžiais ar žodžių 
junginiais;

- gebėjimo suvokti elementarias są-
vokas (artimoje aplinkoje esančių 
daiktų, veiksmų su jais, daiktų po-
žymių).

•	 Bendravimo įgūdžių formavimas ir 
savojo aš suvokimo ugdymas. 

•	 Artimos aplinkos suvokimo, tai yra 
gebėjimo orientuotis klasės erdvėje, 
ugdymas, apimantis savo vietos prie 
stalo, drabužių spintelės, tualeto su-
radimą, gebėjimą orientuotis mokyk-
los erdvėje. 
Ugdymo(si) tikslų, tiesiogiai susiju-

sių su kalbos ir komunikacijos ugdymu, 
siekiama atsižvelgiant į mokinių gebėji-
mus, kartu ugdant kalbos suvokimą bei 
komunikacinius įgūdžius: 
• gebėjimą suprasti kalbą; 
• gebėjimą reikšti savo poreikius; 
• gebėjimą bendrauti.

Formuodami mokinių savarankišku-
mo įgūdžius mes turime su jais bendrau-
ti. O bendraudami mokome naudotis 
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stalo įrankiais, pavyzdžiui, taisyklingai 
paimti į rankas šaukštą. Sakome: „Paimk 
šaukštą, dėk į burną“ ir pan. Mokydami 
nusirengti ar apsirengti vėl sakome: „At-
eik, paimk batus, štai batai“ ir pan. O 
savo žodžius visada palydime judesiu ar 
gestu. Mokydami higienos įgūdžių nu-
rodome: „Atsuk čiaupą, paimk muilą, 
nukabink rankšluostį“ ir t. t. Tačiau sa-
varankiškumo ugdymas – tai ne vien tik 
mokymas apsirengti, nusirengti, paval-
gyti ir pan., bet ir patiems reikšti savo 
poreikius. Mes, pedagogai, norime, kad 
mokiniai mokėtų savarankiškai pasaky-
ti, kad nori į tualetą ar atsigerti ir t. t. 

Formuodami bendravimo įgūdžius 
mokome pasisveikinti, bendrauti vie-
niems su kitais pakviečiant veikti su pa-
tinkančiu daiktu, priemone, laukti savo 
eilės, pajusti bendravimo džiaugsmą ir kt. 

Ugdydami artimos aplinkos suvoki-
mą, gebėjimą orientuotis klasės ir mo-
kyk los erdvėje sakome: „Ateik, einam, 
lipam laiptais, atidaryk duris“. Kviesda-
mi surasti savo vietą prie stalo klausia-
me: „Kur tavo stalas, kėdė?“ Tada nuro-
dome: „Sėsk, atsistok“ ir pan. Žodžiu, 
mokome suprasti elementarius nurody-

mus. Mokydami orientuotis aplinkoje 
siekiame, kad mokinys gebėtų savaran-
kiškai atpažinti savo drabužių spintelę, 
pasakius, kad eisime į lauką arba kad 
bus „Labarytis“, taip pat gebėtų orien-
tuotis ne tik klasės, bet ir kitoje erdvėje. 
Taigi ugdydami gebėjimą orientuotis er-
dvėje norime, kad mokinys, supratęs są-
vokas „Labarytis“, „kiemas“ ir kt., pa-
jėgtų suvokti, ką turi daryti. Žodžiu, 
mokome kalbos suvokimo. 

Daug sykių sakydami ir darydami tą 
patį, daug kartų kartodami vieną ar kitą 
veiklą irgi mokome suvokti kalbą, ben-
drauti, reikšti pagrindinius poreikius, 
komunikuoti. Kitaip tariant, ugdome po-
reikį komunikuoti verbalinėmis ir never-
balinėmis komunikavimo priemonėmis. 

Klasės Komunikacinės veiklos temi-
nis planas sudaromas atsižvelgiant į indi-
vidualius mokinių gebėjimus, tai yra in-

dividualizuojamas. Tema yra numatoma 
savaitei, o mokinių pasiekimai atspindi 
jų gebėjimų lygį. Kaip pavyzdį pateiksiu 
temą „Mano šeima“ (žr. lentelę).

Komunikacinių, kaip ir kitų, veiklų 
temos mūsų mokykloje yra priartintos 
prie Dorinio ugdymo pamokų plano, tai 
yra mokykloje siekiama integralumo vi-
sose veiklose. Kaip tema bus dėstoma 
klasėje, priklauso nuo kiekvienos klasės 
mokinių gebėjimų lygio. Komunikacinių 
veiklų metu siekiama supažindinti mo-
kinį su jam artimomis temomis, kad jis 
išgirstų ir suvoktų sakomų daiktų, veiks-
mų ir požymių pavadinimus, stengtųsi 
juos ištarti, parodyti verbalinėmis ar ne-
verbalinėmis komunikavimo priemonė-
mis, mokytųsi tarti garsus, garsažodžius 
ar žodžius, sakinius. Taip pat komunika-
cinių veiklų metu mokinys mokomas 
laikyti rankoje pieštuką, brėžti įvairias 
linijas, tai yra supažindinamas ir su rašto 
pradmenimis. 

Komunikacinių gebėjimų ugdymas – 
tai verbalinės ir neverbalinės komunika-
cijos ugdymas. Kadangi didžioji mūsų 
klasės mokinių dalis neturi verbalinės 
komunikacijos, bendraudami su jais mes 
naudojame ir verbalinę, ir neverbalinę 
komunikaciją, tai yra alternatyviąją ko-
munikaciją (nuotraukas ir konkrečius 
grafinius Mayer-Johnson simbolius). Žo-
dinę kalbą dažniausiai palydime jude-
siu, mimika, gestu: ateik, duok, žiūrėk, 
klausyk ir pan. 

Kalbėdami žodžiu, tai yra bendrau-
dami verbaliai, stengiamės šnekėti 
trumpais, aiškiais sakiniais, kad kalba 
būtų mokiniui kuo suprantamesnė. Al-
ternatyvioji komunikacija klasėje nau-
dojama labai plačiai: pradedant rūbine, 
bendra klasės erdve, baigiant tualetu ir 
prausykla. 

09.08–12 (5)

Tema: 
„Mano šeima“

Skambina varpeliu, 
paduoda vieni kitiems 
rankas. Individualiose 

gyvenimo knygose susiranda 
save ir savo šeimą.

A. Gyvenimo knygose suras save, savo 
šeimos narius, juos parodys ir įvardys. 

Palygins nuotrauką su grafiniu 
simboliu „mama“, „tėtė“, „sesė“,  

„brolis“ ir kt.
B. C. D. Gyvenimo knygose suras save, savo 

šeimos narius, išgirs tariamus žodžius: 
mama, tėtė, sesė, brolis ir kt., 

juos parodys.  

Vertinimas

A  lygis
B  lygis
C  lygis

D  socialinių įgūdžių programa

Išvada: ugdymo(si) tikslai 
visada yra susiję su kalbos ir 

komunikacijos ugdymu.

Klasės rūbinėje yra parengti 
stendai ir užrašai, skirti 
mokymuisi pasisveikinti ir 
atsisveikinti, ant spintelių 
pakabintos mokinių nuotraukos, 
užrašyti vardai mokant susirasti 
savo spintelę, konkretūs grafiniai 
simboliai ant sienos, skirti 
mokymui nusirengti ir apsirengti. 

Siekiant pagrindinių ugdymo(si) tikslų ir lavinant pagrindinius mokinių gebėjimus 
labai svarbu atitinkamai sutvarkyti ir pritaikyti klasės aplinką
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Dirbdama su savo klasės mokiniais 
dar taikau PECS ir ABA metodikų ele-
mentus. 

PECS – tai Keitimosi paveikslėliais 
komunikacijos sistema (angl. Picture Ex-
change Communication System). Ši meto-
dika, kurios taikymas apima šešis eta-
pus, sukurta autistiškų ir kitų komuni-
kacijos sutrikimų turinčių vaikų bendra-
vimo ir kalbėjimo įgūdžiams ugdyti. Pa-
veikslėliai ir komunikaciniai simboliai – 
tai priemonė, suteikianti jiems galimybę 
sėkmingai keistis informacija su aplinki-
niais ir išmokti sudarinėti sakinių kons-
trukcijas.

PECS skatina vaiką susikaupti, iš-
reikšti savo poreikius ir norus. Prieš pra-
dedant mokyti vaiką bendrauti, pasitel-
kus komunikacinius simbolius, reikia 
sukurti tinkamą mokymo(si) aplinką, 
sužinoti ugdytinio pomėgius, turėti šias 
priemones:
• paveikslėlius-simbolius;
• komunikacinę knygą: didelę (pasta-

tomą) arba mažą;

• įvairiaspalvių įterpiamų lapų;
• sakinio juostelę;
• prijuostę.

Parenkant komunikacinį simbolį 
svarbu gerai apgalvoti jo dydį ir spalvą. 
Vieni vaikai supranta iš PECS katalogo 
atspausdintus paveikslėlius-simbolius, 
kitiems prireikia nuotraukų ar daiktų. 
Metodikos taikymo etapai:  
I. Komunikavimo parinkimas.
II. Daikto erdvinis nutolimas (atstumas).
III. Pasirinkimas (Ko nori? Ko nenori?).
IV. Sakinio struktūra.
V. Atsakymai į klausimus.
VI. Bendravimo įgūdžių plėtimas.

ABA – tai Taikomoji elgesio analizė 
(angl. Applied Behavior Analysis). Ši meto-
dika, paremta žmonių ir gyvūnų moky-
mosi procesų principais, yra nuosekliai 
taikoma siekiant pagerinti socialiai svar-
bų elgesį ir parodyti, kad būtent nuo jos 
priklauso teigiami elgesio pokyčiai. ABA 
principais grįstos terapijos ir intervenci-
jos yra efektyviausios gerinant žmonių, 
turinčių autizmo spektro sutrikimų, gy-

venimo kokybę mokant juos gebėjimų, 
kurie padėtų prisitaikyti prie kasdienės 
aplinkos ir gyvenimo visuomenėje.

Esmę sudaro principas: nurody-
mas – reakcija – paskatinimas. Šios me-
todikos sėkmė susijusi su keletu princi-
pų, kurių griežtas laikymasis ir daro 
stebuklus:
•	 sudėtingesnės užduotys skaidomos į 

smulkius žingsnius;
•	 užduotys pateikiamos kuo įvairiau, 

kad vaikui neatsibostų;
•	 sunkios ar nesėkmingos užduotys 

turi sudaryti ne daugiau nei 1/4 viso 
darbo;

•	 viskas turi būti daroma džiugiai ir 
smagiai;

•	 prie kito žingsnio pereinama tik ta-
da, kai atliktas ankstesnis;

•	 dalykas laikomas įsisavintu tada, kai 
vaikas juo naudojasi bet kokioje situ-
acijoje.
Plačiau apie minėtas metodikas gali-

ma sužinoti šiuose interneto tinklala-
piuose:

Bendroje klasės erdvėje parengtas 
savaitės veiklos tvarkaraštis, mokinių 
stalai su poreikius atitinkančiais 
simboliais (nuotraukos ar konkretūs 
grafiniai paveikslėliai: tualetas, gerti 
(stiklinės nuotrauka), kamuolys – žaisti, 
fotelis – pailsėti), taip pat turime 
budėjimo tvarkaraštį (mokantis padengti 
stalą), individualios veiklos lentą, kurioje 
surašyti kiekvieno mokinio ugdymo(si) 
tikslai ir juos atitinkantys simboliai: 
nuotraukos ar grafiniai paveikslėliai, ant 
sienų paveikslėliai, susieti su metų laiku, 
kalendorius, savaitės ugdymo(si) tikslai, 
taip pat skaičiai ir raidės, kuriuos 
mokomės pažinti.

Mokinių tualete, prausykloje prie 
rankšluosčių pakabintos mokinių 
nuotraukos, nurodyti vardai, prie 
kriauklės – simboliai-nuotraukos 
mokant rankų plovimo eiliškumo. 
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http://www.appliedbehavioralstrategies.
com/what-is-aba.html

http://www.autismpartnership.com/ap-
plied-behavior-analysis

http://www.bacb.com/index.php?page=2
http://www.abainternational.org/abai/

behavior-analysis.aspx
http://uk-sba.org/behaviour-analysis/
http://www.pecsusa.com/
Kodėl PECS? Taikant alternatyviąją 

komunikaciją iš pradžių labai svarbu 
skatinti mokinį bendrauti, kad jis pradė-
tų suprasti, ko iš jo norime, ir žiūrėti į 
mūsų rodomą simbolį-nuotrauką ar 
konkretų grafinį paveikslėlį, tai yra pa-
noręs tam tikros veiklos ar daikto duotų 
paveikslėlį. Su mokiniu, kurio intelekto 
gebėjimai aukštesni, šiek tiek lengviau, 
tačiau esant žymiam ar labai žymiam in-
telekto sutrikimui pakankamai sudėtin-
ga skatinti mokinį, kad pažiūrėtų į pa-
veikslėlį ir jį paduotų norėdamas tam 

tik ros veiklos ar daikto. Tačiau nusiminti 
niekada nereikia, jei tik pradedi nuosek-
liai taikyti šią metodiką, daugeliu atveju 
jis pasirodo veiksmingas. Bet reikalauja 
daug laiko ir nuolatinio kartojimo. Kokį 
lygį galima pasiekti, tai jau kitas klausi-
mas, bet labai svarbi pati pradžia daly-
vaujant mokiniui, mokytojui ir asisten-
tui. Vėliau gali pakakti tik mokytojo. Kai 
sistema veikia ar mokinio gebėjimai pa-
siekę tam tikrą lygį ir jis pajėgia savaran-
kiškai bendrauti su kitu asmeniu pa-
veikslėliais, asistento pagalbos jau nebe-
reikia. Šiuo metu mano klasės mokiniai 
mokosi pažiūrėti į simbolį, suprasti jo 
prasmę, kai paduodu jį į rankas, ir pasi-
rinkti vieną iš vieno ar vieną iš dviejų 
paveikslėlių. 

Kodėl ABA? Todėl, kad šią metodiką 
sudaro labai gražiai sudėlioti užduoties 
mokymo etapai, nuosekliai paaiškinti 
veiksniai, padedantys stiprinti teigiamą 

elgesį, ir mokinio skatinimo būdai ir lai-
kas. Tačiau turime žinoti, kad ABA me-
todikoje esama ir PECS, ir TEACH meto-
dikų elementų. Visos šios metodikos yra 
glaudžiai susijusios, kadangi reikalauja 
struktūros, taip pat dirbant su mokiniu, 
neturinčiu verbalinės komunikacijos, 
taikant visas šias metodikas pasitelkiami 
simboliai (daiktai, nuotraukos ar kon-
kretūs grafiniai paveikslėliai) ir visas jas 
naudojant siekiama ne tik pozityvaus 
elgesio, bet ir komunikacinių gebėjimų.

Baigdama norėčiau palinkėti nenusi-
minti visiems, auginantiems vaikus, tu-
rinčius didelių ir labai didelių raidos su-
trikimų, o ir dirbantiems su jais specia-
listams, nes šie vaikai – ne tik didelis rū-
pestis, bet ir džiaugsmas, ypač kai paste-
bi ne tik didesnius, bet net ir mažiausius 
darbo rezultatus. 

Ona Guogienė
Vyr. mokytoja 

Vaikai, sergantys ūmiomis ar lėtinė-
mis ligomis, po jų paūmėjimo, taip pat 
turintys įgimtų ar įgytų sveikatos sutri-
kimų, po aktyvaus medikamentinio ar 
intervencinio gydymo turi galimybę 
pratęsti gydymą, sustiprinti sveikatą, 
sumažinti liekamųjų reiškinių įtaką ar 
įgyti (atkurti) sutrikusias apsitarnavi-
mo ar darbingumo funkcijas gydyda-
miesi medicininės reabilitacijos įstaigo-
se (sanatorijose).

Po pirmą kartą taikyto medicininės 
reabilitacijos gydymo kai kurie vaikai, 
sergantys tam tikromis ligomis ir turin-
tys neįgalumą, gali gauti pakartotinės ar 
palaikomosios reabilitacijos paslaugas. 

Tai numatyta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 
sausio 17 d. įsakyme Nr. V-50 „Dėl me-
dicininės reabilitacijos ir sanatorinio 
(antirecidyvinio) gydymo organizavi-
mo“ (Žin., 2008, Nr.12–407). Minėtame 
įsakyme yra aptarti susirgimai ir svei-
katos būklės, kuriems esant galima 
vykti gydytis į sanatorijas.

Įsakymu patvirtintų „Medicininės 
reabilitacijos paslaugų etapų Vaikų at-
rankos ir siuntimo į medicininės reabi-
litacijos sveikatos priežiūros įstaigas 

tvarkos aprašo. Medicininės reabilita-
cijos paslaugų vaikams teikimo ben-
drųjų reikalavimų aprašo“ 4.1. punktas 
numato, kad: pakartotinė reabilitacija 
skiriama asmenims iki 18 metų, ku-
riems teisės aktų nustatyta tvarka pri-
pažintas neįgalumas – pirmuosius 3 me-
tus po neįgalumo nustatymo dėl pagal 
Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių 
sveikatos sutrikimų klasifikacijos de-
šimtajame pataisytame ir papildytame 
leidime „Sisteminis ligų sąrašas“ (to-
liau –TLK-10-AM) nustatytų priežas-
čių: A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1–2 (); 
C 41.2; C 70.0; C 70.1; C 71; C 72.0; 
C 72.2–8; C 81–C 83; C 91, C 92; D 16.6; 
D 32–33; D 55–D 59; D 60–D 64; D 76, 
(G 00; G 03; G 04; G 06 – tik pirmus me-
tus nuo susirgimo pradžios); G 09; 
G 10–G 13; G 23; G 35; G 37; G 60–63; 
G 70–G 71; G 80–G 83; G 93.0; G 95.0–2; 
G 99.2 (I 60–I 64 – tik pirmus metus nuo 
susirgimo pradžios); I 69.0; M 08–09; 
M 20–22; M 23–25; M 43.1; M 48.0; 
M 91.0; M 91.8; M 92.5–M 92.8; M 93.0; 
M 93.2; Q 66; Q 68–72; Q 76; Q 78; (S 06; 
S 14.0; S 14.1; S 24.0; S 24.1; S 34.0; 
S 34.1; T 09.3 – tik pirmus metus po su-
žalojimo); S 32; S 72; T 02; T 90.5; T 91.3; 

Z 94.8. ir turintiems šiame įsakyme iš-
vardytus sveikatos sutrikimus.

Viešojoje įstaigoje Palangos vaikų 
reabilitacijos sanatorija „Palangos gin-
taras“ pakartotinė reabilitacija teikiama 
neįgaliems vaikams pirmus 3 metus po 
neįgalumo nustatyto esant šioms li-
goms ir sutrikimams:
- cerebriniam paralyžiui, kitiems pa-

ralyžiaus sindromams G 80–G 83;
- nugaros smegenų pažeidimams 

G 95.0–2; S 14.0–1; S24.0–1; S34.1; 
T 09.3;

- po galvos smegenų pažeidimų 
A 84–A 85; A 87; A 89; B 02.1; B 02.2; 
C 70.0; C 71; C 72.2–8; D 32–D 33; 
G 00; G 02.0; G 03; G 04; G 06; G 09; 
G 93.0; I 60–I 64; I 69.0; S 06; T 90.5;

- kraujagyslinei mielopatijai, polineu-
ropatijai, mielopatijai, paveldimoms 
nervų ir raumenų ligoms G 60–G 63; 
G 95.1; G 99.; G 10–G 13; G 23; G 24; 
G 70; G 71;

- demielizuojančiosios centrinės ner-
vų sistemos ligoms G 35; G 37;

- keleto kūno sričių lūžimams T 02;
- juosmeninės stuburo dalies ir du-

bens lūžiui S 32;
- šlaunikaulio lūžiui S 72;
- įgimtoms kaulų ir raumenų siste-

mos formavimosi ydoms ir defor-
macijoms Q 65; Q 66; Q 67.5–8; Q 68; 
Q 69; Q 70;

- redukcinėms anomalijoms Q 71; 
Q 72; Q 76; Q 77; Q 78; Q 79;

- galūnių įgytoms deformacijoms 
M 20–M 22; M 23–M 25;

- įgimtai dauginei artrogripozei 
Q 74.3;

- jaunatviniam artritui M 08–M 09;

Jūs turite teisę ir būtinai ja 
pasinaudokite!
Vaikams, turintiems negalią, priklauso medicininės reabilitacijos 
paslaugos. Kokios jos ir kaip jomis pasinaudoti, sužinosite perskaitę 
šį straipsnį.
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- įvairios lokalizacijos osteochondro-
patijoms M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; 
M 93.0; M 93.2; M93.8;

- konduktyviniam (kondukciniam) ir 
neurosensoriniam prikurtimui H 90;

- kitos kilmės prikurtimams (ototoksi-
nis, staigus idiopatinis ir kt.) H 91;
To paties aprašo 4.3. punktas numa-

to, kad palaikomoji reabilitacija taikoma 
neįgaliesiems, pradedant ketvirtais metais 
po neįgalumo pripažinimo, kurių neįga-
lumo priežastys nurodytos šio priedo 4.1 
punkte.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sa-
natorija „Palangos gintaras“ palaikomoji 
reabilitacija teikiama neįgaliems vai-
kams nuo 4 metų po neįgalumo nustaty-
to esant šioms ligoms ir sutrikimams:
- po galvos smegenų pažeidimų A 84–

85; A 87; A 89; B 02.1–2; C 70.0; C 71; 
C 72.2–8; D 32–D 33; G 09; G 93.0; 
I 69.0; T 90.5;

- cerebriniam paralyžiui, kitiems para-
lyžiaus sindromams G 80–G 83;

- po nugaros smegenų pažeidimų 
C 41.2; C 70.1; C 72.0; D 16.6; D 33.4; 
G 95.0–2; M 43.1; M 48.0; T 91.3;

- polineuropatijai, mielopatijai, pavel-
dimoms nervų ir raumenų ligoms 
G 60–G 63; G 95.1; G 99.2; G 10–G 13; 
G 23; G 70; G 71;

- demielizuojančiosios CNS ligoms 
G 35; G 37;

- keleto kūno sričių lūžimams T 02;
- ilgųjų, dubens kaulų ir stuburo 

slankstelių lūžimams S 32; S 72;
- įgimtoms kaulų ir raumenų sistemos 

formavimosi ydoms ir deformaci-
joms Q 66; Q 68; Q 69; Q 70;

- redukcinėms anomalijoms Q 71; 
Q 72; Q 76; Q 78;

- galūnių įgytoms deformacijoms 
M 20–M 22; M 23–M 25;

- jaunatviniam artritui M 08–M 09;
- įvairios lokalizacijos osteochondro-

patijoms M 91.0; M 91.8; M 92.5–8; 
M 93.0; M 93.2;
Pakartotinę ir palaikomąją reabilita-

ciją kelis kartus (esant indikacijų) per 
tuos pačius kalendorinius metus skiria 
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydy-
tojas, vadovaudamasis medicininės rea-
bilitacijos įstaigos, kuri teikė reabilitaci-
jos paslaugas antruoju reabilitacijos eta-
pu, rekomendacijomis. Gydantis (šei-
mos) gydytojas medicinos dokumentuo-
se turi pažymėti, kokios paslaugos buvo 
suteiktos ankstesniais medicininės rea-
bilitacijos etapais, taip pat nurodyti jų 
skyrimo motyvus. Tai turi būti pažymė-
ta ir išraše iš medicininių dokumentų 
(forma Nr. 027/a).

Šeimos gydytojas turėtų siųsti vaiką 
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydy-

tojo konsultacijai, o pastarasis, įvertinęs 
vaiko būklę ir medicininės reabilitacijos 
galimybes, turėtų skirti gydimąsi sana-
torijoje.

Labai dažnai gydantys gydytojai 
aiškina neįgaliųjų vaikų tėvams, kad 
yra pasibaigusios ligonių kasų skirtos 
kvotos reabilitacijai. Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir Valstybinės ligonių ka-
sos vadovybės viešuose pasisakymuose 
dažnai teigiama, kad vaikų reabilitacijai 
apribojimų nėra ir jeigu vaikui yra reika-
linga medicininė reabilitacija, ji jam turi 
būti taikoma.

Gerbiamieji, jeigu Jūsų sunkiai ser-
gančiam vaikui yra reikalinga reabilita-
cija ir ji jam padės, pagerins jo savijautą 
bei palengvins jo priežiūrą, kreipkitės į 
savo gydantį (šeimos) gydytoją ir reika-
laukite savo vaiko teisių įgyvendinimo. 

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos 
sanatorija „Palangos gintaras“

1.	 LR	SAM	ĮSAKYMAS	Nr.	50	„DĖL	MEDICININĖS	REABILITACIJOS	IR	SANATORINIO	(ANTIRECIDY-
VINIO)	GYDYMO	ORGANIZAVIMO“	

	 Žiūrėti	www.palangosgintaras.lt	(nuoroda	„Atvykimo	tvarka“).	

2.	 IŠRAŠAS	IŠ	LIETUVOS	RESPUBLIKOS	SVEIKATOS	APSAUGOS	MINISTRO	2008	M.	SAUSIO	17	
D.	ĮSAKYMO	NR.	50	„DĖL	MEDICININĖS	REABILITACIJOS	IR	SANATORINIO	(ANTIRECIDYVINIO)	
GYDYMO	ORGANIZAVIMO“	

	 Žiūrėti	www.palangosgintaras.lt	(nuoroda	„Atvykimo	tvarka“).

3.	 Dėl	detalesnės	informacijos	kreiptis	į	VšĮ	Palangos	vaikų	reabilitacijos	sanatorija	„Palangos	
gintaras“	elektroniniu	paštu	administracija@palangosgintaras.lt	arba	telefonais:	(8	460)	
412	31	(direktoriaus	pavaduotoja	reabilitacijai	Diana	Zelenienė)	ir	(8	460)	412	30	(direkto-
rius	Kęstutis	Speičys).	

Informacija, kuria galite remtis:

Kaip pildosi svajonės...
Ogi labai paprastai. Tereikia ne tik 

svajoti, bet ir kalbėti apie tai. Šių metų 
sausio pradžioje viename iš naujienų 
portalų buvo publikuota Janinos Butku-
vienės, jau 32 metus prižiūrinčios sunkią 
negalią turintį sūnų Vytautą, istorija su-
laukė didelio visuomenės dėmesio ir pa-
laikymo. Moters pasakojimą apie savo 
sudėtingą kasdienybę, nesibaigiančius 
rūpesčius ir pagaliau atsiradusią gali-
mybę kartais skirti laiko sau lydėjo gau-
sūs komentarai ir diskusijos – nuo visuo-
menės požiūrio į neįgaliuosius ir jų šei-

mas iki valstybės atsakomybės kuriant 
socialinę gerovę visiems Lietuvos pilie-
čiams. Tada įvyko dar vienas nuostabus 
dalykas, bet... apie viską iš eilės.

Tuokart Janina pasakojo žurnalistei: 
„Ilgus metus svajojau apie tai, kaip bent 
porą naktų tiesiog gerai išsimiegoti, ne-
būdrauti pasąmonėje. Ramiai ryte išgerti 
puodelį kavos. Arba vakare susitikti su 
draugėmis, trupučiuką paslapukauti ar 
galbūt su artimu žmogumi nueiti į kavi-
nę arba spektaklį. Troškau tiesiog pasi-
justi moterimi.“

Janinos svajonės pagaliau pradėjo 
pildytis, kai praėjusių metų pradžioje 
Vilniuje ėmė veikti trumpalaikės globos 
tarnyba. Ten palikusi patikimose ranko-
se Vytautą, Janina pagaliau galėjo išvyk-
ti į kelionę: aplankė pažadėtąją šventąją 
žemę – Izraelį. Paskui pasisvečiavo ir pas 
Vokietijoje gyvenančią dukrą, pavaikš-
čiojo po autentiškas Bavarijos aludes, 
pasigrožėjo nuostabiais kalnais.

Moteris prisipažįsta: „Aš vis dar mo-
kausi gyventi su naująja laikinojo ato-
kvėpio tarnybos (LAT)* paslauga. Man 
neįprasta, kad galiu planuoti bent vieną 
savaitgalį per mėnesį skirti tik sau ir pra-
leisti jį, kaip tik man šaus į galvą. Paga-

*Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2009–2014 metų periodo NVO Programos Lietuvoje remiamą pro-
jektą „Laikinojo atokvėpio tarnyba – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“ vykdo Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“.
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liau mes, neįgalius vaikus auginančios ar 
prižiūrinčios mamos, galime pasilsėti.“

Duodama interviu Janina netikėtai 
prisipažino atrandanti savyje avantiūris-
tės gyslelę. Štai tada ir nuskambėjo lem-
tinga jos frazė: „Norėčiau paskraidyti 
oro balionu.“ Rodos, tik keturi paprasti 
žodžiai, bet kažkam jie nepraslydo pro 
akis...

Vos tik šis tekstas pasirodė naujienų 
portale lrytas.lt, kurio redakcija priėmė 
minėtą istoriją su didele atida ir gerano-
riškumu, ir įvyko pradžioje minėtas 
nuostabus dalykas. Į straipsnį rengusios 
žurnalistės elektroninio pašto dėžutę 
įkrito laiškas, pavadintas „Svajonės pil-
dosi“. O jame – „Oreivystės centro“ pilo-
to Tomo Olevsono kvietimas Janinai pa-
skraidyti oro balionu, vos tik pavasaris 
pabels į duris. 

Kai pasiteiravome, ar galime viešai 
padėkoti už tokią gražią iniciatyvą, suti-
kimą gavome, tačiau su tvirtu patikini-
mu, kad minėto pasiūlymo tikslas nebu-
vo viešintis. „Tai darome ne dėl rekla-
mos. Geriausia reklama – tai šypsena 
mūsų veiduose, kad galėjome kažkam 
padėti bent trumpam pamiršti kasdieny-
bę ir atsipūsti nuo rūpesčių“,– savo laiš-
ke rašė pilotas Tomas.

Tad nuoširdžiai dėkojame jam ir vi-
sai „Oreivystės centro“ komandai už 
straipsnio herojės svajonės išsipildymą 
pakilti virš kasdienybės.  

Jums, mieli skaitytojai, pažadame 
įspūdingą reportažą iš skrydžio – sekite 
naujienas www.viltis.lt.

Neringa Urtė

Pavasaris visada pilnas gyvybės ir 
vingrių paukščių melodijų (dabar jau ži-
nau, kad jie taip poruojasi, atkreipia į 
save dėmesį). Kai viskas prisikelia nau-
jam gyvenimui: želmenys žaliuoja, me-
džių ir gėlių pumpurai kraunasi ir 
sprogsta, šaltiniai iš po žemių čiurlena ir 
veržiasi, poros tuokiasi dažniau nei bet 
kuriuo kitu metų laiku, regis, ne vieta ir 
ne laikas rašyti apie žmonių baimes. Bet 
įvykiai, sveikata, besikeičiančios gyveni-
mo aplinkybės neleidžia mums ilgam 
atsiduoti vien šventinėms emocijoms ir 
potyriams. Taigi norėčiau pasižiūrėti į 
Baimę iš kokios nors kitos pusės. Patirti, 
kas ji per viena.

Gydytoja onkologė man sako: „Aš 
jūsų negąsdinu“. Atsakau jai: „O aš ir 
nebijau“. „Bijai, bijai, – pertaria ji, – nes 
atėjai pasitikrinti“. „Ne, – paprieštarau-
ju, – bėgau nuo mokslų, į kuriuos per 
sunku išeiti.“ O iš tiesų tai atėjau dėl to-
kio negražaus plėmo, kuris atsirado ant 
galvos odos po plaukų dažymo, bet man 
aptiko kitą bėdą. Ant veido. 

Baimės akys didelės. Onkologijos 
centre žmonės išsigandę. Vieni uždari ir 
tylūs, kiti linkę atvirauti: „Pasinervinau 
dėl Ukrainos, širdelė sustreikavo. O da-

bar, kai ateini į polikliniką, pagal planą 
visiems ima tepinėlį dėl tiesiosios žar-
nos vėžio, nes jis niekuo nepasireiškia 
ir, įsivaizduokite, rado“. Tada ir aš bedu 
į savo skruostą su keistu spuogeliu: 
„Kas galėjo pagalvoti, kad toks mažas 
spuogelis – pats agresyviausias navi-
kas, kaip biopsija parodė“. Niekam tų 
navikų nereikia. 

Yra įvairiausių baimių, kurių čia ne-
vardysiu, bet jeigu jas laiku atpažintume 
ir mokėtume jų akivaizdoje tinkamai 
„elgtis“, o tiksliau jaustis, būtų gerokai 
lengviau visiems (ir mums patiems, ir 
artimiesiems, ir gydytojams, nes baimė 
išsekina labiau nei pati liga. Na, bent jau 
aš taip galvoju...). 

Minėta mirtinos, sunkios ligos sukelta 
(o su ja ir iškeliavimo anksčiau laiko, (ne)
planuotai) baimė yra nelyginant perspėji-
mas, kad esi mirtingas, todėl ji gali netgi 
suteikti prasmės mūsų gyvenimui. Duo-
ti mums laiko pasiruošti išėjimui. Sako-
te, kam žinoti... tai? Jūs teisūs, bet aš no-
riu parodyti, kad galima kitaip pasižiū-
rėti į šį laiką ir netgi pajuti jam dėkingu-
mą. Mat jeigu kas nors jums nerodė jo-
kios meilės, dėmesio arba jūs pats nega-
lėjote atleisti ar atsiprašyti, tai šis laikas 

pats dėkingiausias viską pataisyti. Ir 
jums, ir jiems. Su sąlyga, kad nebūsite 
niurzgliai. Mane sužavėjo kai kurių gy-
dytojų ir seselių mokėjimas rasti žodį ir 
taikliai pajuokauti tokioje niūrioje, atro-
dytų, vietoje kaip Onkologijos centras. O 
ir žmonės tenai išties nuoširdžiau, atvi-
riau kalbėjosi... 

Ta pati mirties (sunkios ligos) baimė 
turėjo tąsą. Nuo alergijos man ištino vei-
das ir jau pradėjau dusti. Kai atvykau į 
Greitosios pagalbos ligoninės priimamą-
jį, ten netrukus atgabeno ir devyniasde-
šimtmetę močiutę. Ją atlydėjo susikrim-
tęs sūnus (kuriam apie 50 metų). Atrodė, 
jog jis niekaip nenori suvokti mamos 
metų, nė to, kad jai jau veriasi Išėjimo du-
rys, kviečiančios keliauti į kitą šalį... 
„Mes dar pagyyyveeeensim, mamyt, pa-
gyvensim, nepasiduoooosim...“ – prako-
šė jis pro sukąstus dantis ir sukūkčiojo, 
lyg pats sau meluotų nesugebėdamas 
priimti tiesos. Artimieji sunkios ligos aki-
vaizdoje labiausiai ir vargina savo neno-
ru paleisti. Kai žmogus yra susitaikęs, 
kad jau yra „kaip yra“, kad reikia išmok-
ti gyventi „čia ir dabar“ vertinant „aki-
mirkos galią“, staigmeną, viską, su kuo 
susiduri ir ką matai, jis geba džiaugtis. 
Gali valgyti – džiaugiesi, dar gali vaikš-
čioti – irgi džiaugiesi, miegoti – puiku, 
nueiti pats iki „nykštukų“ – labai ge-
rai... Matyti, kalbėti, mąstyti, ar skaity-
ti... sutikti kitus žmones – ...viskas gali 
džiuginti. 

Visa gyvenimo išmintis telpa laike. 
Yra metas tuoktis, gimdyti vaikus, juos 
auginti ir auklėti, statyti namus, dirbti, 
padėti kitam, išmokti dalyti ir priimti iš 
kitų gerumą... Kartais mes norime saulės 
šviesos, o kartais būtinas lietus žemei 
palaistyti ir atgaivinti. Pasirodo, galime 
pasiilgti net sniego, kai jo išvis ilgą laiką 
nematome. Džiuginti gali net ir sunki 
padėtis, kai esi tam pasiruošęs. Reikia 

Mokykimės nuvainikuoti baimę
Sėdžiu ant Kernavės kalvos ir grožiuosi neaprėpiama erdve laukų, 
besidriekiančių link upės. Baltomis suknelėmis pasipuošusios 
nuotakos sukinėjasi prieš fotoaparatus, o jaunikiai visaip jas vaikosi, 
gaudo, nešioja, smakrą ant peties padėję glaustosi. Jaunos šeimynos su 
mažiais košeles šaukšteliais jiems bruka, tėčiai, kaip tikri 
improvizatoriai, kuria ūgtelėjusioms atžaloms fantastinius herojus 
vaidmenų žaidimams... <...> „Tu būk vagis, aš tave gaudysiu... „Ne, gal 
aš būsiu pacifistas“... „Ne, tu būk...“ – porina trimetis tėčiui. Gražu, 
pamanau. Ar pavyks tą draugystę jiems išsaugoti?..
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„Vilties“ bendriją 2015 m. remia:

skirti laiko „sau“, savęs suvokimui: kur 
dabar esu, kur link einu. Kuo dabar gy-
venu, kas šiandien esu, o ne kas buvau ka-
daise... Gal ir smagu prisiminti, kas buvo-
me, bet šis faktas dažnai trukdo suvokti, 
kas esame šiandien. Juk kaip ir visa 
gamta, augmenija, metų laikai keičia sa-
vo būvį ir spalvą, taip ir mes užsimezga-
me įsčiose, vystomės, gimstame, moko-
mės, bręstame, esame kupini idėjų ir 
aptekę darbais, perkame, kaupiame 
daiktus ir galiausiai dalijame savo patirtį 
toldami nuo šurmulio. 

Senatvės, ligų baimė pakerta mus iš 
vidaus. Nerodome pavyzdžio jaunajai 
kartai, kuri netgi nesugebės tinkamai 
mūsų užjausti, nes nesupras, ką išgyve-
name. Geriausiu atveju jų užuojauta at-
rodys kaip mano sutikto ligoninėje bran-
daus amžiaus sūnaus, kuris buvo kupi-
nas baimės ir visiškai sutrikęs. „Kodėl ji 
dabar išeina?.. Reikia gal nepasiduoti“, – 
svarstė jis. Ir jam nė netoptelėjo mintis, 
jog reikia atiduoti, paleisti tuos, kurie iš-
eina, nes ne mūsų valioje pakeisti tai, kas 
nepriklauso nuo tavęs, manęs... mūsų... 

Palikime Gyvybės Paukštei galimybę 
nulakdinti mus, mūsų ateitį ant savo 
sparnų, leiskime jai praskristi plačiu 
Dangumi virš pievų ir laukų...

Viltis ir Meilė, Gimimas ir Mirtis – 
kaip vienas atskiras gyvenimo ciklas ir 
tarpsnis, kuriam reikėtų rasti jėgų pasi-
ruošti. Kaip per gimdymo sąrėmius 
svarbiausias yra ne jis – skausmas, bet 
ateinanti į pasaulį nauja gyvybė, taip ir 
iškeliavimui artėjant ar apėmus sunkių 
ligų baimei svarbiausia yra ne ji – baimė, 
bet gyvenimas, kuris dar teka mumyse, 
net jeigu durys jau praviros ir laukia mū-
sų... Nebijokime paskutinės kelionės 
„draugės“, priimkime tai it kūdikio gi-
mimo nežinomybę, kai saugi, sava, pa-
žįstama erdvė, nors ir labai ankšta, prieš-
pastatoma nesaugiai, be Motinos širdies 
plakimo. Toks jau tas mūsų kūnas, ku-
riam reikia saugumo, pastovumo, pri-
pratimo prie kažko, kas mums suvokia-
ma... O tai, ko negalime suprasti, visada 
baugina. Pagrindinė baimės šaknis – ne-
žinojimas. Sekdami „pozityvių minčių 
išpažinėjų“ mokymais, manau, net min-

timis bijome prisiartinti prie skausmin-
gų įvykių ir tampame panašūs į mažus 
vaikus, bijančius šuns ar katino, šalto jū-
ros vandens, tamsos... Bet kai prieiname 
arčiau, kiek tik mums leidžia mūsų įžo-
dintos mintys, gauname galimybę len-
gvai ją, baimę, palytėti, kad ir kokia ji 
mums atrodė grėsli iš tolo. O tada ji tam-
pa sava, suprantama ir ne tokia jau bau-
gi... Taigi prisijaukinkime ją. Atskirkime 
laikus, kai reikia nepasiduoti, kantriai 
laukti ir ištverti, nuo meto, kai būtina 
viską palikti, paleisti, atiduoti, nieko ne-
pasilikti sau, išskyrus mintis jausmus ir 
išgyvenimus. Jie svarbiausi, jie sudaro 
pagrindą mūsų atminties, be kurios bijo-
tume visko, ko dar nepatyrėme.

Silva Kalkauskienė
Autistuko mama (galite man kaip visada 

rašyti: silva.klk@gmail.com )

Lietaus lašelio istorija
Nemanykite, kad lietaus lašeliai tik įky-

riai barbena į lango stiklą. Jie yra tikri nenuo-
ramos ir kartais jiems nutinka nuostabių da-
lykų. Kaip ir vienam patrakusiam lašeliui, 
kuris nusprendė nusileisti į žemę vieną gaivią 
pavasario dieną lyjant šiltam lietučiui.

– Noriu keliauti po pasaulį, – pareiškė la-
šelis. – Jis turbūt labai gražus. Ten, apačioje, 
tiek daug naujų nematytų dalykų.

– Žiūrėk tu man, koks smalsuolis, – su-
niurzgė tėtė debesis. – Ir ką gi jis veiks tame 
pasaulyje vienas?

Lašelio broliai ėmė įtikinėti jį, kad sma-
giau laistyti daržoves, čiuožinėti spindinčiais 
langų stiklais ar vaikytis vienas kitą spindint 
visomis vaivorykštės spalvomis. Bet vos nu-
kritęs ant žemės lašelis prasigriaužė griovelį 
ir keliaudamas juo pasiekė upelį. Šis linksmai 
gurgėdamas nulakdino lašelį į upę. O ši mąs-
liai srovendama padėjo jam pasiekti jūrą. Jūra 
iš lėto bangavo tarsi mėgaudamasi savo beri-
biu grožiu. Tolumoje bolavo keletas laivų.

– Kaip gera, – nesitverdamas laime atsi-
duso lašelis.

Trys norai
Kartą ėjau keliu. Tik staiga prieš mane iš-

dygo žilas senelis ir sako:
– Žinau, kad tau nesiseka. Bet neliūdėk. 

Imk dėžutę, kurioje yra trys sėklelės. Jeigu ko 
nors panorėsi, pasakyk savo norą balsiai, už-
kask vieną sėklelę į žemę ir jis išsipildys.

Tai pasakęs senelis dingo. Parėjusi namo 
ilgai sukau galvą, kokie galėtų būti mano no-
rai. Kam jie turėtų būti naudingi? Ir štai vieną 
dieną sugalvojau pirmąjį norą – gerai matyti. 
Balsiai ištariau jį, tada užkasiau vieną sėklelę 
į žemę. Ir noras išsipildė. Kitą sykį sugrįžau į 
namus ir pagalvojau, kad būtų gerai turėti 
draugę. Pasakiau tą norą ir užkasiau dar vie-
ną sėklelę į žemę. Ir šis noras išsipildė.

Bet kartą mama gavo mažai pinigų už 
darbą. Ilgai galvojau, kaip jai padėti, kol prisi-
miniau turinti stebuklingą dėžutę. Nors joje 
buvo likusi tik viena sėklelė, balsiai ištariau 
norą, kad mamai niekada nestigtų pinigų, ir 
užkasiau paskutinę sėklelę į žemę. Nuo to lai-
ko ilgai ir laimingai gyvenome. Nieko mums 
netrūko.

Kūryba, skirta likimo 
draugams
Jurgita Kaupaitė – klaipėdietė, nuo vaikystės turinti 
negalią – cerebrinį paralyžių. Ji mokėsi Klaipėdos 
pagalbinėje mokykloje. O baigusi 10 klasių, įgijo pynėjos iš 
vytelių specialybę. Paskui lankė neįgaliųjų darbo centrą 
„Klaipėdos lakštutė“, kur toliau tobulino pynimo įgūdžius, 
siuvinėjo, karpė iš popieriaus. Taip pat lankė „Vilties“ bendrijos rengiamus 
užsiėmimus, dalyvavo meno saviveikloje. Šiuo metu Jurgita ne tik namuose pina iš 
vytelių, neria vąšeliu, bet ir rašo. O savo kūrinėlius skiria likimo draugams – 
neįgaliesiems.
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Požiūris į sutrikusio intelekto asmenis, jų tėvus ar globėjus, jų 
socializacija (teisinės prielaidos, teorinės ir praktinės galimybės) 
yra tarsi lakmuso popierėlis, liudijantis valstybės demokratinių 
vertybių sklaidos, jos piliečių sąmoningumo ir humaniškumo ly-
gį. O tam didelės įtakos turi nevyriausybinių organizacijų aktyvu-
mas. Tad 2015 metais svarbiausia „Vilties“ bendrijos užduotis – 
„Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų neįgaliesiems, vaikams, likusiems be tėvų glo-
bos, 2014–2020 metų veiksmų plano“ įgyvendinimas Lietuvoje.

Vasaros stovyklų projekto tikslas – mažinti socialinę atskirtį ir 
skatinti sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų ar globėjų socialinę in-
tegraciją, vadovaujantis įgalinimo principu, kuriant palankias sąly-
gas aktyviam poilsiui, saviraiškai ir meniniams gebėjimams atsi-
skleisti, savarankiškumui didinti. Visa tai ir bus daroma sto vyk-
lavimo metu. Savanorių dėka sutrikusio intelekto asmenų tėvai 
(globėjai) turės bent vieną galimybę per metus atsipūsti, pailsėti, 

Padovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negaliaPadovanokite vaikams su negalia
SPALVOTĄ VASAROS 

STOVYKLĄ !
Aukojimo portale https://www.aukok.lt jau galima skirti 
lėšų kasmet „Vilties“ bendrijos rengiamoms dviem 
savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo vasaros 
stovykloms. Šios stovyklos – didžiulė atgaiva ne tik 
neįgaliesiems, bet ir jų tėvams, globėjams, įgaliems 
broliams ir sesėms, o savanoriams – tikra gyvenimo 
mokykla. Tad atsidarykite nuorodą https://www.aukok.lt/
Projektai/Padovanok-vaikams-su-negalia-spalvota-
vasaros-stovykl ir prisidėkite prie neįgaliųjų ir jų artimųjų 
socialinės integracijos.

įgauti naujų jėgų. Planuojama, kad iš viso abiejų stovyklų veikloje 
dalyvaus daugiau nei 300 žmonių, tarp jų 59 savanoriai, 11 specia-
listų ir projekto vykdytojų, 92 neįgalieji (iš jų 20 vaikų), apie 145 
šeimos nariai (neįgaliųjų sveiki broliai ir seserys, tėvai (globėjai).

Parama bus skirta sutrikusio intelekto asmenų ir jų šeimos na-
rių stovyklų kelialapiams, užimtumo bei laisvalaikio, taip pat gy-
dymo ir higienos priemonėms įsigyti: žaislams, kamuoliams, de-
kupažo priemonėms, popieriui, balionams, padėkų rėmeliams, 
šokdynėms, stalo žaidimams, muilui, dantų šepetukams, vais-
tams, vienkartinėms sauskelnėms, paklodėms, padėkos dova-
noms savanoriams ir kt.

Šiam projektui taip pat galite aukoti siųsdami SMS žinutę nu-
meriu1405, įrašę skaičius 1216. SMS žinutės kaina 1,45 € (auka – 
1,09 €).

„Vilties“ bendrijos informacija

Jau ne pirmą kartą mūsų klasė – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
7a – kartu su lietuvių kalbos mokytoja Snieguole Mazaliauskiene, lavinamųjų 
klasių mokiniais ir jų mokytoja Živile Klimiene rengia netradicines pamokas. 
Dažniausiai jos vyksta prieš didžiąsias metų šventes. Šių pamokų metu visi 
drauge kuriame atvirukus ar šventines dekoracijas, bendraujame, stengiamės 

prisibelsti į kiekvieno kitokio vaiko širdį.
Šių metų kovo 23 dieną mūsų gimnazijoje vyko 

pamoka „Mano Velykos“, per kurią gaminome paukš-
telius. Vėliau jais puošėme velykinį medį. Visi vaikai 
labai stengėsi, kad mūsų velykinis medis būtų kuo 
gražesnis. Dirbome draugiškai, vieni kitiems padėjo-
me, lavinamųjų klasių vaikai taip pat parodė savo ge-
bėjimus. Reikalingomis medžiagomis pasirūpinome 
visi. O kai bendras darbas buvo baigtas, jis priminė 
spalvingą pavasarišką puokštę.

Kadangi susitinkame jau nebe pirmą kartą, paste-
bime, kaip keičiasi lavinamųjų klasių mokiniai, o kar-
tu ir mes patys. Po kiekvienos tokios pamokos ją ap-
tariame. Mūsų klasės mokiniams tokios pamokos 
patinka. Tikimės, kad ir lavinamųjų klasių vaikams 
linksma su mumis bendrauti. Bėgs metai, o šių pamo-
kų žavesys liks mūsų atmintyje. Ir primins seną gerą 
tiesą, kad visiems žmonėms užtenka vietos po saule.

Saulė Vyšniauskaitė
7a klasės mokinė

Živilė Klimienė ir Snieguolė Mazaliauskienė 
Mokytojos

Šventinės 
pamokos akimirkos

Ir jie, ir mes keičiamės

Ąžuolo gyvenimo tąsa
Augo girioje senutėlis ąžuolas. Nė nežinia, kiek jam buvo metų. 

Kartą užėjo smarki audra. Kiti medžiai susikibo šakomis tarsi ran-
komis ir atlaikė vėtrą. O ąžuolas tikėjosi vienas su ja susidoroti. Bet 
neįstengė, nes buvo per senas. Laimei, išliko viena gilė. Ją užpustė 
žemėmis, o po kurio laiko toje vietoje išdygo gležnas daigelis. Jis 
sparčiai augo, grožėjosi saule, klausėsi aplinkinių medžių kalbos. Ir 
pats panoro bendrauti. Pamatęs pro šalį skrendančią varną pakvietė 
nutūpti. Bet ji pasipūtusi sukrankė:

– Toks nedidelis, o jau kvieti. Pirma paūgėk, tada ne tik nutūp-
siu ant tavęs, bet ir lizdą susisuksiu.

– O aš, o aš... – pritrūko žodžių įskaudintas ąžuoliukas.
Prabėjo daug metų. Ąžuoliukas tapo ąžuolu. Gražu buvo į jį pa-

žiūrėti – aukštas, tvirtas, tikras galiūnas. O jau lapų gražumas. Spin-
dėjo jie saulėje tarsi paauksuoti. Ir nenuostabu, kad jo viršūnėje 
paukščiai giesmininkai susisuko net kelis lizdus. Tad varnai vietos 
ir nebeliko.

Vėjų darbai
Gyveno kartą keturi vėjai broliai: Rytys, Vakaris, Pietys ir Šiau-

rys. Pietys visą vasarą plušėjo: sušilusius žmones vėsino, upeliuose 
bangeles kėlė, į kviečių laukus įsisukęs varpas šiureno. Rudeniop iš 
jo darbus perėmė Vakaris. Pradėjo jis grūdus vėtyti, pelus nešioti, 
nieko nelaukęs malūnų sparnus sukti. Žmonės džiaugėsi, kad gau-
sus derlius uždėrėjo ir malūnai gerai mala. O kai atėjo žiema, Šiau-
rys suskato šėlti, žarstyti didžiules pusnis. Bet to jam neužteko, tad 
įsisukęs į medžių viršūnes taip jas įsiūbavo, kad pats krito žemėn ir 
užsimušė.

Lapo kelionės
Vasara prabėgo akimirksniu. Atėjo ruduo. Medžių lapai nusida-

žė įvairiausiomis spalvomis. Vienas labai nekantrus lapas vis minti-
jo, kaip būtų gerai paskrajoti po pasaulį. Ir nė pats nepajuto, kaip 
vėjas jį pagavo. Tad netrukus jau skriejo gėrėdamasis besiverian-

čiais vaizdais. „Koks gražus pasaulis“, – pagalvojo jis. Tačiau sulig 
ta mintimi vėjas pailso ir nustojo pūsti. Lapas nusklendė ant žemės, 
į draugų tarpą. „Viskas, – tarė sau, – dabar mane ir mano draugus 
užklos sniegas.“ 

Ilgai lapas su kitais bičiuliais šiugždėjo po žmonių kojomis. Bet 
vieną rytą, kai vaikai ėjo į mokyklą, vienas berniukas jį pastebėjo. 
„Koks gražus!“ – šūktelėjo ir įsidėjęs lapą į portfelyje gulėjusį sąsiu-
vinį nuskubėjo į mokyklą. Baigiantis pamokai mokytoja surinko 
sąsiuvinius ir padėjo ant stalo. Vos nuskardėjus skambučiui į per-
trauką, pro langą įsiveržęs vėjas atvertė berniuko sąsiuvinį ir pasi-
čiupo lapą. Kaip džiaugėsi lapas ištrūkęs į laisvę, vėl sau skraidė ir 
grožėjosi pasauliu. Bet vakarop pradėjo šalti. Ant balų pasirodė plo-
nas blizgantis it veidrodis ledelis. Lapas pradėjo čiuožinėti per jį ir 
vis prašė vėjo dar ir dar pūsti. Taip smaginosi iki pat nakties. Tačiau 
galop vėjas pailsęs nurimo. Iš dangaus pabiro baltutėlės purios 
snaigės. Ir užklojo lapą minkštais lyg pūkas patalais.

Pasipūtėlis
Vieną vasaros dieną saulė ne šiaip sau šildė, bet tiesiog šutino. 

Sodo pakraštyje augo obelis. Ji buvo visa aplipusi obuoliukais, ku-
rie suposi vėjyje klausydamiesi jo sekamų pasakų ir niūniuojamų 
lopšinių. Lietus mažylius prausė, saulė džiovino. Vienas didesnis 
už kitus obuoliukas pradėjo puikuotis prieš greta besisūpuojantį 
dar žalią bičiulį.

– Aš gražus ir didelis, o tu – mažius.
– Iki rudens dar suspėsiu užaugti. O tada būsiu už tave gražes-

nis ir skanesnis, – atkirto mažesnysis.
Dičkis net raustelėjo iš pykčio.
– Už mane? Tai jau ne! Aš ir dabar saldus kaip medus.
– Palaukime iki rudens. Tada ir pasižiūrėsime, – nepasidavė 

mažylis.
Prabėgo vasara, atėjo ruduo. Mažylis taip užaugo ir išgražėjo, 

kad nė neatpažinti. O dičkis vis pūtėsi, kol beveik perskilo per pusę, 
ir masino širšes. Atėjo metas nuimti derlių. Skindama obuolius šei-
mininkė pastebėjo tikru gražuoliu tapusį mažylį, paglosčiusi nusky-
nė ir atsargiai įdėjo į pintinę. O užmačiusi suskilusį dičkį atsiduso:

– Šitas, regis, peraugo. O gaila.
Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.

Mano mama – socialinė darbuotoja. Ji dirba Panevėžio jaunuo-
lių dienos centre. Be to, noriai dalyvauja įvairiose savanoriškose 
veiklose, „Panevėžio Vilties“ bendrijos renginiuose ir pati prisideda 
prie jų organizavimo. Todėl aš nuo pat mažų dienų dažnai dalyvau-
ju tokiuose renginiuose kartu su mama. Juose galima susitikti su 
draugais ir susirasti naujų.

Praėjusių metų gruodžio 27 dieną „Panevėžio Viltis“ kartu su 
„Minties“ gimnazijos gimnazistais organizavo kalėdinį renginį. Jį 
vedė klounė Painiava (mano mama), o aš ėjau į šį renginį kaip daly-
vis, savanoris ir pagalbininkas. 

Kadangi 2015-ieji – ožkos metai, visų renginio dalyvių aprango-
je ar kaukėje turėjo būti nors viena iš pageidaujamų spalvų (ruda, 
pilka arba balta). Renginį pradėjo „Panevėžio Vilties“ bendrijos pir-
mininkė Danutė gražiais žodžiais, palinkėjimais. Nuotaikingai šoko 
„Minties“ gimnazijos šokių kolektyvas. Prie linksmos renginio nuo-
taikos prisidėjo ir Jono Varnausko vadovaujama muzikos kapela. 
Klounė Painiava kvietė visus žaisti įvairius žaidimus, šokti. Buvo 
tikrai gera stebėti, kaip visi linksminasi. O kokios gi šventės be do-
vanų? Mes turėjome net du Kalėdų senelius, todėl dovanų gavome 
daug daug...

Savanorystė mane išmokė kantrumo, nuoširdumo. Visada ste-
bėdavausi jaunuolių, turinčių proto negalią, mokėjimu džiaugtis 
paprastais dalykais. To daugeliui iš mūsų reikėtų pasimokyti...

Žygimantas Mockus

Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.Tada nuskynė pasipūtėlį ir numetė ant žemės.

Pirmasis mano laiškas
Sveiki. Aš esu Žygimantas. Man 13 metų. Tai pirmasis mano 
laiškas ir jis skirtas Jums. Nutariau parašyti, kad pasidalinčiau 
savo įspūdžiais ir pasidžiaugčiau drauge su Jumis.

P.S. Nors šiame laiškelyje aprašomi seni įvykiai, bet negalėjome jo 
neskelbti. Tai labai gražus ir sektinas 13-ečio Žygimanto potyris
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Vaika
i nori bendrauti ir dainuoti

Koncertas „Angelų džiaugsmas“ buvo skirtas pristatyti meninės saviraiškos 
taikymo galimybes vaikų, jaunimo ir vyresnio amžiaus neįgalių asmenų sociali-
zacijai. Jame dalyvavo 2–4 klasių mokiniai (mokytojos Loreta Ilgienė ir Violeta 
Žlabienė), 6–7 klasių solistai ir nuostabus vokalinis ansamblis „Nuotaika“ (moky-
toja Zoja Odnopol). VšĮ „Vilties akimirka“ (direktorė Jūratė Matulaitienė) mes vi-
sada noriai ir puikiai koncertuojame: jauki salė, gera garso aparatūra (garso reži-
sierius Andrius Šleivys).

Repertuarą šiam koncertui paruošė muzikos mokytoja ekspertė Mira Jaku-
bovskaja. Dainos buvo atliekamos lietuvių, rusų, lenkų ir anglų kalbomis. Kadan-
gi dainininkai turi įvairių negalių, repertuarą jiems reikia parinkti atsižvelgiant į 
jų galimybes. Dainos turi buti negreito tempo. Labai svarbūs ir muzikiniai akcen-
tai, lengvinantys teksto tarimą. Mat vieni vaikai turi absoliučią atmintį, o kiti labai 
sunkiai įsimena tekstą.

6–7 klasių solistai ir vokalinio ansamblio „Nuotaika“ dalyviai – 13–15 metų 
vaikai, kuriems dabar balso mutacijos periodas. Tai ypač girdėti berniukų balsuo-
se. Tad labai svarbu surasti patogios tonacijos dainų, kad vaikams nebūtų „per 
aukštai“ ar „per žemai“ dainuoti, kad nereikėtų forsuoti garso ir balso. 

Kadangi visi mūsų dainininkai turi įvairių negalių, jie ir labai panašūs, ir labai 
skirtingi. Ilgai su jais repetuoti nepavyksta, nes jie labai greitai pavargsta, o mo-
kantis dainuoti reikia atlikti kvėpavimo, vokalinius ir artikuliacinius pratimus, 
taip pat atitinkamai judėti. Bet vis dėlto stengiamės visa tai palengva įsisavinti. 

Ypač atsakingas šis pasirodymas buvo mūsų mokyklos 2–4 klasių vokalinei 
grupei, nes ji užkopė į sceną pirmą kartą. Ir susilaukė skambių katučių iš renginio 
žiūrovų: VšĮ „Vilties akimirka“ lankytojų, specialistų, administracijos ir kitų sve-
čių. Visi linksmai pritarė dainoms, lingavo į taktą, o po muzikinių pasirodymų 
mielai dalyvavo diskotekoje. Esame labai dėkingi VšĮ „Vilties akimirka“ bendruo-
menei už dėmesį, supratimą ir vaišes jauniesiems dainininkams.

Mira Jakubovskaja
Muzikos mokytoja ekspertė

Šių metų sausio 29 dieną VšĮ „Vilties akimirka“ jau ne pirmą kartą vyko 
Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro ir Nacionalinio tautinių 

mažumų ir išeivijos centro organizuojamas koncertas „Angelų džiaugsmas“. 

Žiemą žmonėms labiau norisi ramybės, poilsio. Daž-
nas vengia net nosį į lauką iškišti. Tiesa, šiais metais nei 
didelių pūgų, nei speigų taip ir nesulaukėme. Tačiau per-
mainingi orai, slidūs keliai vėlgi trukdė imtis turiningos 
veiklos.

O štai „Druskininkų vilties“ bendrijos Dienos užimtu-
mo centro lankytojų jokios žiemos išdaigos neišgąsdino. 
Nuo pat sausio „vilčiukai“ buvo labai darbingi. Visada 
geranoriški, kūrybingi, ieškantys naujų idėjų ir, žinoma, 
norintys išsiskirti, jie pačiame viduržiemyje ėmė sukti 
galveles, kuo čia užsiėmus, ką gražaus ir įdomaus nuvei-
kus. Ir netrukus sumanė pagerbti lietuvišką valiutą, su 
kuria atėjo metas atsisveikinti. Šiai kūrybinei veiklai rei-
kalingas priemones, t. y. monetas, „vilčiukai“ lyg bitutės 
kruopščiai susirinko namuose ir atsinešė į centrą. O tada 
prasidėjo įdomus procesas, į kurį mielai įsitraukė keturio-
lika jo lankytojų. Tad netrukus gimė gražūs ir labai meniš-
ki kūriniai: žaliaskarė eglė, gėlių pintinėlė, baravykas, 
žydinti obelis, pelėda, įvairūs ornamentai. Na, o visų ben-
dras darbas – monetų puokštė – sulaukė ypač daug pagy-
rų ir dėmesio. Visi kartu suskaičiavome, kiek centų jai 
panaudojome. Pasirodo, net 665 monetas, iš viso dvide-
šimt litų ir devynis centus.

Šiuo metu dienos užimtumo centro vaikų ir jaunuolių 
darbų paroda „Paskutinė lietuviškos monetos kelionė“ 
jau eksponuojama Socialinių paslaugų centre.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė 

centų palydos
Muzikos mokytoja ekspertė

centų palydos
centų palydosGarbingos

„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė Iškilmingos ir truputį graudžios 
lietuviškų monetų palydos papuošė 

ir šio žurnalo numerio viršelį. 


