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Viena iš seniausių, unikaliausių ir įdomiausių Mažosios Lietu-
vos krašto gyvenviečių Nemuno žemupyje, apjuosta Šyšos kilpa, 
skendinti žalumoje ir sodybų ramybėje, – Macikai. Šioje gyven-
vietėje įsikūrę Macikų socialinės globos namai. Čia siekiant gy-
ventojų visaverčio užimtumo sudarytos ne tik geros gyvenimo 
sąlygos, bet ir skiriamas didžiulis dėmesys jų pomėgiams. Savi-
raiškai skirtos įvairios darbinio užimtumo ir socialinės grupės.

Jau pats socialinės grupė „Likimas“ pavadinimas sako, kad 
moteris į šią grupę suvedė panaši dalia. Kad galėtų kartu 
džiaugtis, liūdėti, dalytis išgyvenimais, kurti ir... atrasti save iš 
naujo. Grupė „Likimas“ vienija 36 gyventojas nuo 20 iki 75 me-
tų, turinčias psichikos ar proto negalę. Didžiuma sugeba apsi-
tarnauti, tik keletui reikia pagalbos. Moterys užsiima įvairia 
veikla: siuva, siuvinėja, lipdo iš molio, tapo, pina iš vytelių, 
tvarko aplinką, taip pat gali pasirinkti organizuoto laisvalaikio 
veiklas: teatrinę, muzikinę, sportinę, pažintinę, vilnos vėlimo, 
kompiuterinio raštingumo. Dažnai rengiamos mokomosios ir 
pažintinės ekskursijos, išvykos į gamtą. 

Kai kurios grupės moterys pasakodavo, kad yra vėlusios 
ar padėjusios velti aulinukų, šalikėlių močiutėms ir seneliams. 
Taigi suteikėme joms galimybę prisiminti kadais turėtus įgū-
džius ir pabandyti sukurti naujų vilnos darbelių. Kadangi 
darbštuolės negailėjo energijos, išmonės ir fantazijos, ši iš pa-
žiūros primityvi medžiaga kiekvieną kartą vis labiau sklei-
dėsi naujais, netikėtų spalvų bei formų deriniais. Mūsų gy-
ventojų iš vilnos sukurti darbeliai dažnai eksponuojami ne 
tik globos namų parodėlėse, bet ir Šilutės rajono bib
liotekose, vaikų darže-

liuoselopšeliuose, miesto šventėse, mugėse. Labai šiltų atsi
liepimų ir padėkos žodžių už dalyvavimą kūrybinių darbų 
parodose sulaukėme iš Šilutės rajono savivaldybės administra-
cijos socialinės paramos skyriaus ir LSKD „Guboja“ Druskinin-
kų skyriaus.

Mūsų veikla primena veržlią upę, kuri tekėdama susiduria 
su kliūtimis, tačiau vėliau ar anksčiau jas būtinai įveikia. Nuo-
lat mėginant judėti į priekį vis gimsta kažkas nauja ir visai neti-
kėta. O tai liudija, kad gyvename, tobulėjame. Išties svarbu kur-
ti, kad galėtum gyventi, ir gyventi, kad vienaip ar kitaip išreikš-
tum save, dalytumsi savo darbo rezultatais. Taigi tikroji mūsų 
gyventojų integracija į visuomenę įvyks tik tada, kai įgalieji ir 
neįgalieji turės daugiau galimybių bei noro bendrauti ir bendra-
darbiauti tarpusavyje.

Vaida Jančauskienė
Socialinė darbuotoja

Labai džiugu, kai net tokiu sunkmečiu atsiranda geros valios 
žmonių, kurie organizuoja neįgaliesiems smagias šventes. Jau 
daug metų Raimondas Šilanskas vasaros pradžioje sukviečia 
didžiulį būrį Telšių rajono vaikų su negale centro ugdytinių ir 
jų svečių į tradicinį renginį „Žvejyba“. 

Ir šiemet, kaip visada, šio renginio rėmėjai ir globėjai buvo 
Telšių medžiotojų ir žvejų draugija bei žvejybos prekių par-
duotuvės „Romada“ savininkas Egidijus Gornikas. Turėjo ką 
veikti šventėje ne tik telšiškiai, bet ir svečiai iš Mažeikių, Jur-
barko. Sulaukėme ir smalsių naujokų – Akmenės Dabikinės 
pensionato jaunimo grupės. 

Šiais metais renginys vyko privačiame mini zoologijos so-
de Dauparuose, Klaipėdos rajone. Kelionei kuro mums pado-
vanojo UAB „Telšių vandenys“ vadovas Alvydas Jasevičius. 
Na, o parako žuveles gaudyti, lenktyniauti dėl didesnio laimi-
kio, džiaugtis savo bei kitų laimėjimais ir patys turėjome į va-
lias. Kita vertus, šventė suteikė progos ne tik meškerę užmesti, 
bet ir savo akimis pamatyti egzotinių gyvūnų. Beje, kai kurie 
iš jų laisvai sukiojosi tarp lankytojų, aiškiai, šventinės nuotai-
kos pamaloninti. Mūsų visų nuostabai tądien mini zoologijos 
sode kupranugarė susilaukė kupranugariukės! Jai 
tuoj pat buvo išrinktas var-

das Viltis, nes neįgalieji, dalyvavę renginyje, yra Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ nariai. 

Įkvėpti tokių nekasdieniškų įvykių, žvejai traukė žuveles 
kaip pašėlę. Neliko nė vieno, kuris būtų likęs be laimikio. Kibo 
visiems. Didžiulį džiaugsmą ugdytiniams suteikė ansamblio 
„Vairas“ gyvo garso koncertas. Jaunuoliai šoko, dainavo. Iš to 
smagumo net netikėjo, kad tokia laimė jiems iš tikrųjų nusišyp-
sojo. Porą valandų pašokę sėdome visų keturių rajonų atstovai 
prie bendro plataus stalo valgyti gardžių pietų. Laukė mūsų ne 
tik žuvelės, bet ir šašlykai, kepsniai, dešrelės, ledai ir kiti skanu-
mynai. Jais mus dosniai vaišino mini zoologijos sodo savininkas 
Edvardas Legeckas. Didelis jam ačiū! Kupini nepakartojamų 
įspūdžių, sotūs ir laimingi atsisveikinome su Dauparais. 

Smagu, kad mūsų ištikimas draugas Raimondas Šilanskas 
dar šventei nesibaigus jau prakalbo apie susitikimą ir kitais 
metais. Taigi bus dėl ko laukti ateinančios vasaros pradžios. La-
bai dėkojame jam ir visiems geros valios žmonėms, prisidėju-
siems prie tiek nuoširdaus džiaugsmo neįgaliesiems suteiku-
sios šventės!!!

Loreta Čėsnienė
Telšių rajono vaikų su negale centro socialinė darbuotoja 



ŽMOGAUS gyvenimas matuojamas ne metais, o DARBAIS. Tu jų nu-
veikei išties daug ir gerų. Tad kiek širdies šilumos atidavei kitiems, 

tiek ir TAU su kaupu tesugrįžta. Toliau burk ir glausk prie savęs tuos, 
kuriuos myli ir gerbi, kad niekada netrūktų TAU nuoširdžios artimųjų 

meilės, tikros draugų, bendradarbių, ugdytinių, jų tėvelių pagarbos. O skubantys metai tene-
ša džiaugsmą, gerumą, ramybę, skalsą, namų šilumą ir viltį... 

Vilniuje įsikūrusiame ugdymo centre „Viltis“ nuo 1993 metų iš peties ir širdies 
darbuojasi didelę patirtį turinti bei nemeluotą vaikų meilę pelniusi pedagogė 
Rasa Ulevičiūtė. Kažin, ar per darbų ir pareigų gausą ji beprisiminė, kad atėjo 
metas trumpam stabtelėti, įvertinti tai, kas padaryta, ir prieš kylant į naujus žygius 
priimti nuoširdžiausius kolegų, buvusių ir esamų centro mokinių, jų tėvelių ir artimųjų, 
A.P.P.L.E. programos dalyvių sveikinimus, prie kurių nekantrauja prisidėti ir žurnalo 
„Viltis“ rengėjai.

Mylima Rasa,

Bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“, vienijanti 43 šeimas, ku-
riose gyvena neįgalūs vaikai ir suaugusieji, pateikė vietos 
savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybai paraišką dėl 
programos „Sutrikusio intelekto žmonių socialinės reabili-
tacijos plėtra“ rėmimo ir gavo finansavimą projektui ,,Mė-
gaukimės skirtumais“. Šis jau ketvirtus metus vykdomas 
projektas skirtas bendrijos narių sveikatinimui bei sociali-
zacijai. Šiemet, liepos 5-8 dienomis, 14 jaunuolių su negalia 
galėjo keturias dienas praleisti stovykloje. Jiems padėjo 11 
savanorių. Pirmoji diena buvo skirta sveikatinimui: neįga-
lieji išmėgino įvairias sporto rungtis, antra – Mindaugo ka-
rūnavimo dienos paminėjimui, prie kurio prisidėjome su-
rengę neįgalių jaunuolių darbų parodą-pardavimą Kuršėnų 
bendruomenei. 

Norėjome būti naudingi visuomenei, todėl trečią dieną 
iki pietų tvarkėme Ventos upės pakrantę. Gerokai pasidar-
bavę apsilankėme Etnokultūros centre, kur bandėme žiesti 
molį. Sekėsi neblogai, patyrėme daug teigiamų emocijų. Pa-
skutinę dieną vykome į Paežerių dvarą, kur kalbėjomės 
apie sveiką gyvenseną ir apibendrinome keturių dienų bu-
vimą kartu. Smagu buvo girdėti savanorių atsiliepimus, 

Praėjusiais mokslo metais Mažeikių specialiosios mokyk
los neformaliojo švietimo grupės lankytojai rinko įvairius 
daiktus: rašiklių antgalius, sagas, šiaudelius, kamščius, siū-
lus ir pan. Ypač aktyvus buvo Tadas. Jis atnešė didelę meta-
linę dėžutę sagoms, o jo mama dovanojo gražių įvairiaspal-
vių siūlų. Pririnkę daug kamščių ir plastmasinių rašiklių 
antgalių nešėme į dirbtuves, kad išgręžtų skylutes. Paskui 
vėrėme juos ant virbalų ir marginome guašu. Kruopščiai ir 

išradingai dirbo Tomas, 
Rima, Audrius. Kitiems 
reikėjo padėti, bet rezul-
tatai visus nudžiugino. 
Iš nudažytų kamščių ir 
rašiklių antgalių vėrėme 
karolius bei apyrankes. 
Pavykę pirmieji darbe-
liai skatino kurti toliau. 
Surinktos sagos virto 
įvairių formų ir ilgių vė-
riniais, papuošė diržus, 
net tapo žiedų akimis. 
Taip pat padarėme daug 
originalių sagių, vėrinių 
ir apyrankių iš siūlų, 
pagražinome šiuos pa-
puošalus karoliukais ir 

Sveikas, Vilniau!  

Siekdama plėsti sutrikusios raidos žmonių akiratį, sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ kiekvieną vasarą 
rengia po pažintinę kelionę, skirtą praturtinti kiekvieno bendrijos 
nario žinias, parodyti gražiausias mūsų gimtos Lietuvos vietas. Iš 
pradžių žvalgėme aplinkines vietoves, aplankėme daugelį pilia-
kalnių ir dėmesio vertų objektų. Vėliau keliavome į Klaipėdą ir 
Palangą, grožėjomės Nidos kopomis. Svečiavomės Kryžių kalne ir 
daugelyje Lietuvos bažnyčių. O šiemet neįgaliųjų ir jų šeimos na-
rių laukė pažintis su Lietuvos sostine – Vilniumi. 

Daugelis bendrijos narių gyvena kaime, tad nuvykti į Vilnių ir 
pamatyti jo apylinkes iš paukščio skrydžio jiems buvo tikra šven-
tė. Turbūt todėl didžiausią įspūdį ir paliko miesto žvalgymas iš 
Vilniaus televizijos bokšto. Juk iš aukštybių viskas atrodo taip gra-
žiai... Kitas objektas, žinoma, buvo Gedimino pilis, nes būti Vil-
niuje ir jos neaplankyti – tai tas pats, jeigu Paryžiuje nepamatytum 
Eifelio bokšto. 

Paskui grožėdamiesi Vilniaus senamiesčiu patraukėme link 
Aušros vartų. Čia, prie stebuklingo Šv. Mergelės Marijos paveiks-
lo, visi galėjome išsakyti savo prašymus ir bent trumpam palikti 

akmenukais. Kurdami at-
sižvelgėme į kiekvieno 
grupės nario būdą ir pa-
geidavimus. Pavyzdžiui, 
mūsų Vytautas iš visų (ir 
savų, ir svečių) reikalauja 
drausmės bei tvarkos. To-
dėl jam nunėrėme spal-
vingus antpečius, kakla-
raištį ir papuošėme bliz-
gančiomis detalėmis.

Darbelius darėme iki 
pavasario, o tada suren-
gėme pristatymą. Muzikos mokytoja Dalia Kaktienė sukūrė 
dainą, kurią atliko Vitalijus, o visi išmokome priedainį. Ka-
dangi papuošalai buvo skirtingų stilių, juos demonstruo-
jant skambėjo įvairūs ritmai: nuo salsos iki sunkiojo roko. 
Papuošalų kolekciją iš pradžių pristatėme mokyklos ben-
druomenei, vėliau – tėvams ir svečiams. Kartu dirbdami 
mokėmės suprasti ir pažinti vieni kitus, padėti silpnes-
niems, patyrėme kūrybos teikiamą džiaugsmą. O sulaukę 
palankių aplinkinių vertinimų įgijome daugiau pasitikėji-
mo savimi.

Angelė Meištaitė
Specialioji pedagogė metodininkė

kad dalyvavimas šiame projekte jiems suteikė daug neįkai-
nojamos patirties, mokė džiaugtis mažu ir dalytis savo 
džiaugsmu su aplinkiniais. Juk kiekviena laiminga akimir-
ka, tekusi neįgaliųjų daliai, tarsi lašas, nukritęs nuo lapo ir 
susigėręs į žemę, kad ją atgaivintų...

Norėčiau labai padėkoti savanoriams Mariui, Donatui, 
Paulai, Vaivai, Vitai, Saulenei, Gabrielei, Evai, Rokui, Sandrai 
ir Delijai už nuoširdumą, geranoriškumą, supratingumą.

Virginija Norvaišienė
Projekto vadovė

rūpesčius bei bėdas. O kad mūsų prašymai tikrai būtų išgirsti, Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje dar uždegėme po aukos žvakelę. 
Pamatę tokią daugybę nuostabių sostinės vietų ir dvasiškai sustip
rėję pasukome namų link, nes kur bebūtume, ką gražaus bematy-
tume, namų šilumos neatstos niekas.

Genovaitė Česnauskienė
Bendrijos „Rietavo viltis“ tarybos narė 

Labas, jūra!

Nepastebimai praėjo labai šalta ir balta žiema, nušuoliavo lau-
kais pavasaris, pražydo margaspalvėmis gėlėmis vasara. Mes, Su-
trikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Visagino Viltis“ vai-
kučiai ir jų tėveliai, su džiaugsmu laukėme vasaros. Žinojome, kad 
ir vėl važiuosime prie jūros. Jau ne pirmus metus mūsų bendrijos 
pirmininkės A. Karosienės rašomi projektai laimi pinigėlių vasa-
ros stovyklai.

Tad ir šiemet susikrovę lagaminus iškurnėjome į pajūrį. Visi 
svajojome kuo greičiau vėl jį išvysti. Mūsų vaikučiams su negalia 
tokia kelionė didelis išbandymas, nes tenka bildėti per visą 
Lietuvą. Bet visi sunkumai ir nuovargis dingsta, kai vaikai pama-
to, išgirsta ir pajunta jūrą. Kiek būna džiaugsmo, krykštavimo, 
maudynių ir kiekvieno savaip reiškiamų gerų emocijų. 

Šešios dienos Šventojoje mūsų stovyklautojams prabėgo labai 
greitai. Nepastebėjome, kaip išaušo paskutinis rytas, ir teko vėl 
pakuotis lagaminus. Atsisveikinome su jūra iki kitų metų, kad per 
visą Lietuvą kaktume į savo žalią, jauną ir gražų miestą Visaginą.

Pasisėmėme jėgų, geros energijos, džiugių emocijų visiems at-
einantiems metams. Manau, nė nepastebėsime, kaip bendrijos pir-
mininkė ir vėl pakvies mūsų vaikučius į vasaros stovyklą prie jū-
ros. Visų jų ir tėvelių vardu norėčiau padėkoti A. Karosienei ir 
mūsų stovyklos Šventojoje rėmėjams: AB „Swedbank“ bei jos val-
dytojui Petrui Visakavičiui ir UAB „Vilstata“ generaliniam direk-
toriui Osmanui Kacijevui.

Tėvelių vardu A. Skutkevičienė

Gražaus ir prasmingo 50-ojo jubiliejaus proga TAVE iš visos širdies 
sveikina ugdymo centro „Viltis“ bendruomenė.
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„Vilties“ bendriją 2010 m. remia:

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

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

Inclusion Europe
Open SOCIETY Institute  Mental Disability 
Advocacy Foundation
ENABLE
NVO „BelaPDIiMI“ (Baltarusija)

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

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

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

UAB „Darbas“
UAB „Laiko spalvos“
UAB „PENKI KONTINENTAI“
UAB „Gindera”
UAB „tradeMAX“/LpromodLT/
UAB „Lpp“ parduotuvė „Reserved“

Giedrė Baškytė
Sergiejus Uzėla
Tomas Grigonis

Geros valios žmonės ir savanoriai

Viršelyje: 
„Rudens spinduliai“.

Turinys
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Visose gyvenimo srityse jautėsi ir 
tebesijaučia įtampa, netikrumas. At-
sirado dar daugiau nepasitikėjimo ir 
išvis netikėjimo, kad ateitis bus sau-
gesnė. Dar labiau išryškėjo skirtumai 
tarp atskirų visuomenės sluoksnių. 
Dar labiau padidėjo socialinė atskir-
tis tų, kurie be pagalbos negali išgy-
venti. Socialine atskirtimi vadina-
me padėtį, kai tam tikri visuomenės 
nariai turi tik dalines teises ir savi-
raiškos galimybes socialiniame gy-
venime lyginant su likusiaisiais. As-
menys, patiriantys socialinę atskirtį, 
apibrėžiami kaip išstumti iš bendrų 
erdvių, materialinių ar simbolinių 
rinkų, atskirti nuo visuotinai priim-
tų vertybių. Jie stigmatizuojami, 
jiems priskiriamos neigiamos savy-
bės. Nepripažįstama, kad jie yra ver-
tingi ir potencialūs visuomenės na-
riai, galintys pasiūlyti savitą įnašą. 
Dar blogiau – atsirado daug naujų 
organizacijų, vadovaujamų „gerų 
dėdžių ir tetų“, kurie prisidengdami 
neįgaliųjų vardu sėkmingai švaisto 
Europos Sąjungos ir Lietuvos biu-
džeto lėšas, skirtas integraciniams 

projektams. Dažnai nutinka, kad jie 
net pamiršta informuoti tuos žmo-
nes, kurių vardu veikia. Taigi reikia 
būti labai budriems ir atsargiems, 
kad mūsų atstovaujami neįgalieji dėl 
nežinojimo netaptų šių piktavalių 
aukomis.

Neįgaliems žmonėms vis sun-
kiau sekasi būti lygiateisiais partne-
riais įvairiose gyvenimo srityse. At-
siranda labai daug veikėjų, besisten-
giančių perimti tai, ką mes kūrėme 
dvidešimt metų. Tapo madinga kal-
bėti apie neįgaliųjų profesinę reabili-
taciją, įdarbinimą. Sukurta labai 
daug programų, metodikų. O rezul-
tatai – apverktini. Vos keli šimtai ne-
įgaliųjų tebuvo įdarbinta. Be to, nie-
kas nekomentuoja, kokio pobūdžio 
ir sunkumo jų negalia. O juk įdarbi-
nus sutrikusio intelekto asmenį visa-
da reikalingas darbo asistentas, kad 
padėtų jam atvykti į darbą ir sugrįžti 
iš jo į namus, teiktų paramą darbo 
vietoje, derybose su darbdaviu, san-
tykiuose su bendradarbiais. Kita 
kalba, kad daugelis sutrikusio inte-
lekto asmenų teismo sprendimu pri-

pažinti neveiksniais. Taigi susidaro 
užburtas ratas. O gražios idėjos apie 
mūsų žmonių dalyvavimą atviroje 
darbo rinkoje ir toliau lieka tik svajo-
nėmis. Galima pateikti daugybę pa-
vyzdžių, kaip dalykai, teigiamai pa-
teikiami teoriniu lygmeniu, visai ki-
taip atrodo realiame gyvenime.

Šiemet, kilus daug šurmulio dėl 
taupymo, beveik visose savivaldy-
bėse vyko socialinių įstaigų reorga-
nizacija, etatų mažinimas. Gilią ne-
galią turintys žmonės neteko net 
minimalios paramos ir pagalbos. Ta-
čiau būta ir malonių išimčių. Ža-
viuosi Lazdijų, Kėdainių, Šiaulių ra-
jono, Mažeikių savivaldybių politi-
kais, kurie net ir ekonominio sun-
kmečio laikais nutarė plėsti paslau-
gų tinklą labiausiai neapsaugotiems 
žmonėms, jų šeimų nariams.O juk 
šios savivaldybės nėra labai turtin-
gos. Tiesiog skiriasi jų požiūriai ir 
nuostatos į tikrąsias vertybes.

Didelį nerimą kelia padėtis Aly-
tuje, Pakruojyje, Kaune, Vilniuje. 
Sostinė daugelį metų buvo moder-
nių bendruomeninių paslaugų mo-
delio diegimo lyderė. Bet per pasta-
ruosius trejus metus padėtis itin aki-
vaizdžiai pablogėjo. Miesto meras 
užsimojo visus sutrikusio intelekto 
žmones perkelti į perduotas miestui 
Verkių specialiosios mokyklos patal-
pas, parduoti pastatus gerose vieto-
se ir tokiu būdu neįgaliųjų sąskaita 
užlopyti miesto biudžetą. Ši idėja 
mums kelia baimę, nes labai prime-
na gūdų sovietmetį ar hitlerinių 
okupantų vykdytą genocidą. Argi 
XXI amžiuje Lietuvos sostinės mero 
ir valdančiosios daugumos vykdo-
ma politika taip ir nesulauks tinka-
mo Seimo, Vyriausybės bei pilietinių 
organizacijų vertinimo? Man, kaip 
vilnietei ir neįgalaus sūnaus motinai, 
darosi labai nejauku ir nesaugu gy-
venti šiame mieste. Kyla minčių, kad 
kitokie žmonės palaipsniui išvis bus 
išstumti į užribį.

Rudenį turime labai daug įvairių 
minėtinų dienų, datų, kurios vie-
naip ar kitaip primena apie atskirų 
tautų, gyventojų grupių likimus. Pa-
saulinė psichikos sveikatos diena, 
Tarptautinė tolerancijos diena, Tarp-
tautinė neįgaliųjų žmonių diena, 
Tarptautinė žmogaus teisių diena. 
Labai daug progų susitikti, kalbėtis, 
tartis, išsakyti savo lūkesčius ir rū-

Ruduo – derliaus metas.  
Koks jis šiemet?
Vasara buvo neįprastai karšta, permaininga. Gamta krėtė 
žiaurias išdaigas, tarsi primindama žmonijai, kad nevalia 
jos naikinti, kariauti prieš ją... Kasdienis gyvenimas irgi pažėrė 
daugybę netikėtumų. Reikėjo skubiai priimti vis naujus 
sprendimus, prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Politinis 
gyvenimas, kaip visada pastaruoju metu, negailėjo naujienų, 
skandalų, permainų. Daugelis politikų priimtų sprendimų 
privertė dar labiau susiveržti diržus, itin dėmesingai 
skaičiuoti, ką turime šiandien ir turėsime rytoj.
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pesčius. Bet ar atsiras norinčiųjų 
išgirsti?

Rugsėjo 24 dieną LR Seimo pirmi-
ninkės I. Degutienės iniciatyva buvo 
surengtas išplėstinis pasitarimas su 
Seimo komitetų pirmininkais, Vy-
riausybės, Savivaldybių asociacijos 
vadovais ir nevyriausybinių neįga-
liųjų organizacijų atstovais dėl Jung-
tinių Tautų Neįgaliųjų teisių konven-
cijos įgyvendinimo. Neįgalių asme-
nų interesams bei teisėms atstovau-
jančios nevyriausybinės organizaci-
jos prašė, kad iki šių metų pabaigos 
būtų priimtas sprendimas dėl minė-
tos konvencijos ir jos fakultatyvinio 
protokolo įgyvendinimo bei kontro-
lės mechanizmo sukūrimo. Be to, pa-
brėžėme, kad keleto straipsnių bei 
nuostatų, tiesiogiai susijusių su neį-
galaus žmogaus kaip subjekto teisių 
apsauga, vykdymas turi būti užtikri-
namas neatidėliotinai. Pavyzdžiui, 
12 straipsnis, kalbantis apie lygybę 
prieš įstatymą, įpareigoja valstybes 
imtis atitinkamų priemonių, kad neį-
galieji būtų pripažįstami turintys tei-
sinį veiksnumą lygiai su kitais asme-
nimis visose gyvenimo srityse, bei 
turėtų galimybę pasinaudoti pagal-
ba, kurios jiems gali prireikti įgyven-
dinant savo teisinį veiksnumą. Mes 
labai tikimės, kad atnaujintas dialo-
gas tarp politikų, vykdomosios val-
džios ir neįgaliųjų žmonių organiza-
cijų, bus produktyviai tęsiamas ir po 
minėto susitikimo.

Lapkričio mėnesį Nyderlandų 
karalystės ambasada ir Valstybinio 
Vilniaus Gaono žydų muziejaus To-
lerancijos centras minės Tarptautinę 
tolerancijos dieną. Visi renginiai bus 
skirti neįgaliųjų žmonių pilietinėms 
ir socialinėms teisėms. Mes šiame 
renginyje aktyviai dalyvausime. Ti-
kimės, kad mūsų politikai taip pat 
ras laiko atvykti ir nors keletą valan-
dų praleisti kartu su žmonėmis, ku-
riems taip reikia tikro jų dėmesio. 

Taigi ruduo – derliaus metas. Ra-
miai susėskime ir pasvarstykime, ką 
nuveikėme, kas pasisekė, o kas ne, 
ko reikia imtis labai skubiai, o kas 
gali ir palaukti. Susidėliokime visus 
darbus, suplanuokime veiklas, kad 
ramiai galėtumėme laukti didžiųjų 
žiemos švenčių.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė

Neįgalią turintys asmenys yra pri-
klausomi nuo šeimos narių ir aplinki-
nių. Jiems įkurta daug ugdymo įstai-
gų, dienos užimtumo centrų. O kas 
rūpinasi neįgaliojo šeimos nariais? Juk 
neretai susilaukus vaiko su psichine 
ar fizine negalia šeimą ištinka krizė.

Visų pirma esant kritiškai situaci-
jai tėvams kyla problemų. Namuose 
tvyro sunkiai kontroliuojama įtampa, 
prasideda tarpusavio nesutarimai, 
santykiai su aplinka taip pat kompli-
kuojasi. Kartais šeimos nariams nesi-
seka užmegzti nuoširdaus ryšio su 
negalios paliestu vaiku ir tinkamai 
bendrauti tarpusavyje. Visi minėti da-
lykai gali turėti labai rimtų pasekmių. 
Stresas negailestingai sekina šeimą ir 
fiziškai, ir psichiškai. Susiformuoja 
uždaras ratas „vaikas-namai“. Tėvai 
nebeturi laisvalaikio. Stresas gali pa-
veikti ir šeimos sistemą: vertybes, ri-
bas, šeimos narių sąveikos modelius, 
socialinius vaidmenis. Įgaliems šei-
mos nariams pradeda perdėtai rūpėti, 
kaip visuomenė žiūri į juos ir jų neįga-
lius brolius ar seseris. Be to, įgalūs vai-
kai gali pasijusti ignoruojami, jei jų 
neįgalus brolis ar sesuo sulaukia di-
desnio tėvų dėmesio. Ypač sunkiai pa-
našius dalykus išgyvena paaugliai, 
nes, viena vertus, jiems svarbu, kad 
bendraamžiai jų nelaikytų kitokiais, 
kita vertus, jie nori būti ypatingi ir su-
laukti šeimos dėmesio. 

Dažnos neįgalų vaiką auginančios 
šeimos problema – uždarumas. Tokiai 
šeimai sunkiau atkurti pusiausvyrą, 
prisitaikyti prie pasikeitimų, nes ji ne-
linkusi priimti paramos iš aplinkos. 
Šeimos sistemos atvirumo siekti gali-
ma stiprinant jos narių savivertę, aiš-
kiau apibrėžiant jiems tenkančią atsa-
komybę. Žmogus – bendraujanti bū-
tybė. Jei nepavyksta, pradedama įžiū-
rėti tik blogąją gyvenimo pusę. Tada 
žmogus atsiriboja nuo kitų, užsisklen-
džia savyje. 

Viena iš pagrindinių bendravimo 
kliūčių yra baimė. Ši emocija patiria-
ma biologiniam ar socialiniam indivi-
do gyvavimui pavojingose situacijose, 

Išgirstas pagalbos šauksmas
Neįgalus šeimos narys – išmėginimas šeimai ir artimiesiems. 
Tėvai, sužinoję, kad jų vaiko raida atsilieka ar yra sutrikusi, 
dažnai jaučiasi pasimetę ir išsigandę. 

susijusiose su tikru ar įsivaizduojamu 
pavojaus šaltiniu. Kiekvienas žmogus 
su baime kovoja skirtingai. Tai pri-
klauso nuo asmenybės bruožų, situa-
cijos, baimės stiprumo ir objekto. Kiek-
vieno žmogaus baimė yra asmeniška, 
individuali, būdinga tik jam. Ji kyla 
tada, kai nepajėgiama valdyti padė-
ties. Baimė paprastai slopina ir lėtina 
mąstymą, jausmus, silpnina ir sekina. 

Nėra žmonių, apsaugotų nuo bai-
mės, nelaimių, stresų. Tiesa, vengiant 
kai kurių prisiminimų ir jausmų gali-
ma trumpam išsivaduoti nuo įtampos. 
Tačiau bėgti nuo vidinio gyvenimo 
sunkumų, užuot stengusis juos nuga-
lėti, neproduktyvu. Vieni žmonės pa-
tys moka analizuoti savo išgyvenimus, 
kitiems prireikia pagalbos, kurią gali 
suteikti psichologas. 

Psichologinis konsultavimas api-
brėžiamas kaip psichologo teikiami 
profesionalūs patarimai, rekomenda-
cijos, paaiškinimai. Visa tai padeda 
žmogui pažvelgti į save, užmegzti 
kontaktus su aplinkiniais, nugalėti 
bendravimo sunkumus. Psichologinis 
konsultavimas skatina žmogų veikti 
pasirinktinai, išmėginti naujus elgesio 
būdus, tobulėti. Specialistai pripažįs-
ta, kad klientas yra nepriklausomas ir 
atsakingas. Psichologo profesinės eti-
kos kodekse teigiama: „Psichologas 
yra įsitikinęs kiekvieno žmogaus ver-
te ir orumu. Jo užduotis – uoliai padė-
ti žmogui vis geriau suprasti save patį 
ir kitus žmones“.

Siekdama skatinti neįgalaus as-
mens šeimos narius aktyviau spręsti 
iškilusias problemas, suvokti savo 
svarbą šeimai, pažinti ir įveikti baimę 
„Vilties“ bendrija teikia jiems nemo-
kamas individualias psichologines 
konsultacijas. Be to, jų laukia savigal-
bos grupės. 

Parengė psichologės 
Kristina Vaičiūtė, 
Vilma Žemaitienė

Kreiptis: 
psichologė Jūratė – tel. 8 600 23173, 
psichologė Kristina – tel. 8 699 13165.
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Konvencijos ir Protokolo ratifikavimas 

yra labai svarbus etapas.

Ratifikuodama Konvenciją ir Protokolą

valstybė įsipareigoja juos vykdyti.

2009 metų lapkričio 26 dieną

Konvenciją ratifikavo Europos Sąjungos 

Taryba.

Europos Sąjungos Taryba –

tai Europos Sąjungos institucija, kuri 

priima teisės aktus.

Nuo šiol visos Europos Sąjungos įstaigos

turės dirbti vadovaudamosi Konvencija.

Visi Europos Sąjungos teisės aktai 

turės atitikti Konvencijos nuostatas.

Konvencijoje nenustatytas terminas, 
per kiek laiko nuo Konvencijos 
pasirašymo
valstybė turi ją ratifikuoti.
Ratifikavimo trukmė kiekvienoje 
valstybėje gali skirtis.

Kuo greičiau Konvencija bus ratifikuota,
tuo greičiau piliečiai galės ja naudotis.
Tačiau greitas ratifikavimas ne visada 
yra naudingas.
Prieš Konvencijos ratifikavimą ir po jo 
valstybė turi patikrinti, ar jos įstatymai 
neprieštarauja Konvencijai.

Jei valstybės įstatymai prieštarauja 
Konvencijai,
jie turi būti panaikinti arba pakeisti.

Šių metų gegužės 28 dieną Lietuvos Seimas ratifi-
kavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją. Tai 
didelis žingsnis į priekį siekiant užtikrinti visų neįga-
lių žmonių visavertį gyvenimą. Ratifikavimo procesą 
paspartino „Vilties“ bendrijos ir Latvijos organizacijos 
Child of care vykdytas projektas „Ratifikuota konvenci-
ja – neįgaliųjų teisių užtikrinimo garantas“. Projektą 

Ratifikuota Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencija

finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio me-
chanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsi-
dijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sekto-
riaus stiprinimas Lietuvoje“. Vykdant šį projektą neį-
galiesiems buvo parengti lengvai suprantami tekstai 
apie Neįgaliųjų teisių konvenciją. Toliau spausdiname 
neįgaliesiems lengvai suprantamą Konvencijos tekstą 
(pradžia 2010 Nr. 2).

Konvencijos ratifikavimas
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Jei prieš Konvencijos ratifikavimą 
valstybė nesuderins savo įstatymų su 
Konvencija, yra didelė tikimybė, 
kad ji to nepadarys ir po Konvencijos 
ratifikavimo.

Neįgaliųjų organizacijos turi siekti,
kad valstybės institucijos 
bendradarbiautų su jomis
iki Konvencijos ratifikavimo ir po jo.

Neįgaliųjų organizacijos  turi prašyti 
informacijos apie tai,
kas buvo padaryta dėl Konvencijos 
ratifikavimo Lietuvoje 
ir kokie veiksmai dar turi būti padaryti.

Neįgaliųjų organizacijos 
turi pranešti valdžios institucijoms apie 
Lietuvos įstatymus,  
kurie prieštarauja Konvencijai.

Neįgaliųjų organizacijos turi informuoti 
neįgaliuosius apie Konvencijos 
ratifikavimo procesą.
2010 metų gegužės 26 dieną Konvenciją 
ratifikavo Lietuvos Seimas.

Išlygos

Konvencijos 46 straipsnis 
leidžia valstybėms daryti išlygas 
Konvencijoje.

Tai reiškia, kad jei valstybė 
nenori vykdyti tam tikrų  
Konvencijos straipsnių,
ji gali priimti Konvenciją  be tų 
straipsnių.
Protokole taip pat leidžiama daryti 
išlygas.

Galima daryti tik tokias išlygas,
kurios neprieštarauja  
Konvencijos ir Protokolo  
pagrindiniams tikslams.
Jei valstybė daro išlygas, turi būti 
patikrinta,
ar išlygos neprieštarauja Konvencijos  
ir Protokolo tikslams.

Išlygos riboja valstybės įsipareigojimus 
neįgaliųjų atžvilgiu.
Geriausia, jei valstybė priima  
Konvenciją ir Protokolą 
be jokių išlygų.

Neįgaliųjų organizacijos 
turi kreiptis į valdžios institucijas  
su prašymu,
kad Konvencija ir Protokolas Lietuvoje 
būtų priimti be jokių išlygų.

Jei Konvenciją ar Protokolą planuojama 
priimti su išlygomis,
neįgaliųjų organizacijos turi patikrinti, 
ar tos išlygos neprieštarauja Konvencijos 
ir Protokolo tikslams.
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os Lietuvos atstovai į šį renginį buvo pakviesti pirmą kartą. Dėkui už tai organi-

zatoriams, mūsų draugams iš Varšuvos mokyklos Nr. 109, kurioje mokosi neįga-
lūs vaikai ir su kuria mūsų mokykla dalyvauja Comenius partnerystės projekte 
,,Socialinė integracija kasdieniniame mokyklos gyvenime“ pagal Mokymosi visą 
gyvenimą programą, finansuojamą Europos Komisijos.

Europos integracijos savaitė ,,Žaidimai be sienų“ – tai tarptautinis sporto ir 
kultūros renginys, skirtas jauniems žmonėms, turintiems motorinių ir fizinių ne-
galių. Renginio tikslai – integruoti neįgalų jaunimą iš įvairių Europos šalių, mo-
kyti atstovauti savo šaliai, stiprinti neįgalių vaikų ir suaugusiųjų savivertę, gerin-
ti bendravimo įgūdžius nepaisant kultūros bei kalbos skirtumų.

Žaidynės vyksta nuo 1991 metų kas dvejus metus vis kitoje šalyje. Komandą 
sudaro 14 žmonių: 8 neįgalūs mokiniai arba 7 neįgalūs ir 1 įgalus mokinys bei 6 
suaugusieji (mokytojai, asistentai ir kt.). Tarp neįgaliųjų privalo būti 2 mokiniai, 
valdantys mechaninius vežimėlius, ir 2 – elektrinius (deja, tokie vežimėliai Lietu-
voje vis dar didelė retenybė). Kiekviena šalies komanda padengia kelionės išlai-
das, o visa kita – žaidynes organizuojančios šalies rūpestis. Kadangi buvome be 
galo laimingi gavę pakvietimą, visos kelionės metu rašėme dienoraštį, kad tik 
nieko neužmirštume. 

Žaidimai be sienų
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos auklėtiniams kiekvieni 
mokslo metai kupini įspūdžių. Tačiau įsimintiniausias praėjusiųjų 
įvykis, jų nuomone, buvo dalyvavimas Europos integracijos savaitėje 
,,Žaidimai be sienų“. Mūsų auklėtiniai turėjo galimybę kelias dienas 
pabūti be tėvelių, susipažinti su kitų Europos šalių vaikais. 
Įspūdžiais norėtume pasidalyti ir su jumis.

Kelionės dienoraštis
Pirmoji diena

5.30 val. mūsų komanda išvyko į 
Varšuvą. Sulipę į autobusą nerimavo-
me, juk laukė pirma tolima kelionė be 
tėvelių. Bet viskas klostėsi puikiai: 
mūsų vairuotojas Henrikas saugiai 
vairavo, kur ir kada tik reikėjo susto-
davo. Tad per 9 valandas pasiekėme 
Varšuvą ir šiek tiek paklaidžioję dide-
liame mieste radome savo ,,namus“ – 
studentų bendrabutį. Kaipmat mus 
pasitiko ir mūsų angelas sargas – sava-
norė Kasia.

Po vakarienės laukė prisistatymo 
vakaras, į kurį susirinko daug garbingų 
svečių. Kiek būta triukšmo, jaudulio, 
juoko! Prisistatėme lietuvių liaudies 
žaidimu ,,Graži mūsų šeimynėlė“, ro-
dėme filmą apie Lietuvą, mokėme daly-
vius žaisti ,,Jurgelį Meistrelį“, vaišino-
me lietuvišku sūriu su kmynais, medu-
mi bei duona. Išklausėme ir dalyvių iš 
Lenkijos ir Vokietijos, Vengrijos ir Slo-
vakijos, Čekijos ir Belgijos prisistaty-
mus. Ypač krito į akį kitų komandų jau-
nųjų dalyvių savarankiškumas. Suau-
gusieji neskubėjo visko už juos daryti. 
Štai čia jau prasidėjo pamokos ne tik 
vaikams, bet ir mums – jų mokytojams. 
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Antroji diena

Na, ir dienelė. Kai išėjome anksti 
ryte, tai sugrįžome tik vėlai vakare. Va-
žiavome keturiolikos autobusų eskortu 
kartu su greitosios pagalbos ekipažu ir 
policijos palyda į Rotušę, kurioje mus 
priėmė Varšuvos miesto merė Hanna 
Gronkiewicz-Waltz. Su vaikais aptarę 
šią patirtį, išmokome trumpą etiketo 
pamoką: ,,Kaip elgtis aukšto rango pri-
ėmime“. Paskui vėl visi su policijos ir 
medikų brigados palyda nuvykome į 
Varšuvos senamiestį, kur atlikome pir-
mąsias žaidynių užduotis. Turėjome 
surasti 11 žymiausių Varšuvos sena-
miesčio objektų. Buvome sužavėti šei-
mininkų dėmesiu: informacijos tikslu-
mu, patogumu. Visi jautėmės saugiai, 
gerai, lengvai supratome užduotis, nes 
jos buvo išverstos į lietuvių kalbą! 

Atlikę užduotis buvome pakviesti į 
ekskursiją po Karalių rūmus, turėjome 
progos pasigrožėti lenkų etnografiniais 
šokiais ir dainomis. 

Po ekskursijos, kai Ernesto (o ir 
mūsų visų) kojos jau beveik nebeklau-
sė, ėjome į piceriją. Atgaivinę ir sustip-
rinę kūnus, vėl grįžome į Karalių rū-
mus, kur turėjome pateikti atliktas 
užduotis ir sudėlioti šių rūmų nuo-
traukos fragmentą. Galiausiai važia-
vome namo, į bendrabutį.

Palikusios auklėtinius ištikimiems 
komandos nariams, mudvi su kolege 
Aušra išskubėjome į artėjančiam tur-
nyrui skirtą seminarą. 

Trečia diena

Šiandien turėjome laisvą pusdienį. 
Po pusryčių ėjome į prekybos centrą 
pirkti artimiesiems suvenyrų. Vaikai 
juos rinkosi savarankiškai, daugelis 
pirmą kartą. Ir koks džiaugsmas bei iš-
didumas švietė jų akyse, kad pavyko 
šauniai susidoroti su šiuo nelengvu 

darbu. Grįžę į viešbutį skubėjome įsi-
savinti turnyro rungtis. Tik baigę treni-
ruotis sėdome kartu su savanore Kasia 
mokytis lenkiškos dainos. Štai čia, mū-
sų, suaugusiųjų, ir vėl laukė pamoka: 
vaikai labai greitai pradėjo kuo pui-
kiausiai kartoti lenkiškus dainos žo-
džius, o mums teko ilgokai pavargti...

Paskui lydimi policijos kortežo vy-
kome į girininkiją, kur išgirdome įdo-
mų pasakojimą apie eglučių sodinimą, 
auginimą ir saugojimą. Klausėmės į 
medžioklę kviečiančio rago garsų. Bu-
vome pavėžinti karieta, susėdę prie 
laužo visi kartu traukėme neseniai iš-
moktą lenkišką dainą.

Ketvirta diena

Štai ir išaušo ilgai laukta Riterių 
turnyro diena. Atvažiavome į didelį 
stadioną, kuriame jau buvo parengtos 
rungtys, plevėsavo kiekvienos šalies 
vėliava, vaikštinėjo tikri riteriai ir, be 
abejo, mūsų laukė elektriniai (!) veži-
mėliai. Persodinę Vilūnę ir Danielių į 
juos susigraudinome iki ašarų, pamatę 
jų džiaugsmą, kad patys gali važiuoti 
kur tik nori be jokios pagalbos. 

Turnyras prasidėjo garbės ratu, iš-
klausėme visų šalių dalyvių himnus. 
Sveikinimo kalbas sakė Lenkijos švie-
timo ministrė, Sporto departamento 
direktorius, Varšuvos mokyklos, su 
kuria draugaujame, direktorė. Netru-
kus buvo iškilmingai paskelbta turny-
ro ,,Tapk riteriu“ pradžia. Visoms ko-
mandoms teko įveikti rimtas kliūtis: 
nugriauti tvirtovės sienas, išvaduoti iš 
drakono nagų princesę ir surengti 
puotą. Visas rungtis vaikai privalėjo 
atlikti savarankiškai, o mes tik šūkavo-
me, drąsinome ir raginome. Žinoma, 
aikštelėje šiokią tokią pagalbą teikė 
teisėjai ir savanoriai. ,,Mes buvome la-
bai stiprūs, bet mums nepasisekė“, – 
nusprendėme kartu su vaikais, kai vis 
dėlto, įdėję tiek daug pastangų, gavo-
me tenkintis paskutiniąja vieta. Pasi-
baigus turnyrui stebėjome tikrų riterių 
kovą. Paskui vaikai taip pat buvo 
įšventinti į riterius pagal tikras riterių 
tradicijas.

Po turnyro teko vėl bėgte visur 
bėgti: valgyti, persirengti puošnesniais 
drabužiais ir vykti į Kultūros rūmus, 
kur mūsų laukė baigiamasis koncer-
tas. Visi oficialiai buvome pakviesti 
dalyvauti kitose žaidynėse be sienų, 
kurios 2011 metais vyks Belgijoje.

Šventė baigėsi vakariene, į kurią 
mus pakvietė pati Varšuvos merė. Vai-
kai susirado ,,antrąsias“ puses iš kitų 

šalių ir nenuilsdami šoko, o mes stebė-
jomės ir grožėjomės.

Penkta diena

Kiek miegoję, kiek ne, šokome visi 
iš lovų, atsisveikinome su savo nuos-
tabiuoju angelu sargu – Kasia ir paju-
dėjome namų link. Keletą valandų au-
tobuse buvo stebėtinai tylu, nes kiek-
vienas iš mūsų dar ir dar kartą per-
mąstė viską, ką patyrė. Įdomiausia, 
kad per šią nelengvą kelionę nė karte-
lio neapsipykome. Žiūrėdama į lai-
mingus vaikų veidus paklausiau: ,,Na, 
vaikai, ar patiko ši kelionė?“ Štai jums 
keletas atsakymų:

Danielius: ,,Labai patiko. Elektriniai 
vežimėliai patiko ir dar koncertas, ir dar 
mokytojas Juozas man labai patiko.“

Justina: ,,Nors ir pritryniau pūsles 
ant rankų (mat rungtis turėjo įveikti pati 
valdydama mechaninį vežimėlį), labai pa-
tiko turnyras, ypač pilies šturmas.“

Ernestas: ,,Man patiko puota.“
Vilūnė: ,,Man patiko vakaroti prie 

laužo ir važinėtis karieta.“
Elena: ,,Man patiko, kaip vaikai kon-

certe dainavo ir kaip vaidino klounas.“
Greta: ,,Patiko viskas, ypač Karalių 

rūmai. Ir dar išmokau, nors ir trumpai, 
pabūti be močiutės. Bet vis tiek labai jos 
pasiilgau.“

Na, o mes buvome sužavėti viskuo: 
mūsų vaikų ryžtu ir pastangomis kuo 
aktyviau visur dalyvauti, organizato-
rių darbu bei šiltu priėmimu. Pasiro-
do, įmanoma padaryti begalę atrodytų 
neįmanomų dalykų. Tereikia tikėjimo, 
meilės, pastangų ir vilties. O visa kita 
ateina žingsnelis po žingsnelio.

Mokytojos Jurga Statulevičienė ir 
Aušra Kriškoviecienė



Projekto, kuriame dalyvavo 8 neį-
galūs ir 18 įgalių jaunuolių, veikla bu-
vo suskirstyta į tris etapus. Parengia-
majame etape, praėjusių metų rudenį, 
susitikome su pirmaisiais projekto 
partneriais – Upytės A. Belazaro pa-
grindinės mokyklos moksleiviais. Jie 
mus priėmė labai šiltai. Iš pradžių žai-
dėme susipažinimo žaidimus, paskui 
susiskirstę į dvi grupeles, kuriose būta 
ir įgalių, ir neįgalių jaunuolių, pradėjo-
me kurti pavienius šokio žingsnelius. 
Vėliau šiuos žingsnelius sujungėme, o 
galiausiai parengėme bendrą abiejų 
grupelių šokį. Tada rinkomės muziką. 
Dauguma projekto dalyvių norėjo, kad 
ji būtų greita. Grįžę į dienos centrą 
kiekvieną dieną šokių vadovių A. Pa-
girienės, L. Skaparaitės ir L. Natkevi-
čienės padedami tobulinome naują 
šokį kartodami atskirus judesius. 

Po kelių savaičių susitikome su 
profesionalia šokėja M. Jankauskaite iš 
grupės „Muna Dance“. Ji mokė neįga-
lius projekto dalyvius naujų šokio ju-
desių ir padėjo kurti dar vieną šokio 
kompoziciją. Kartu su mumis diskuta-
vo apie šokio meną ir naudą, aptarė 
pasirodymus. 

Antrasis projekto etapas prasidėjo 
praėjusių metų gruodį. Vykome į Pa-
nevėžio moksleivių namus susitikti su 
profesionalios šokių grupės „Kosmė-
ja“ nariais. Išvydome keletą šios gru-
pės šokių, sužinojome kolektyvo susi-

Žvilgsnis į save ir kitus

kūrimo istoriją, žiūrėjome įvairių ren-
ginių nuotraukas, net galėjome ranko-
se palaikyti konkursuose pelnytas tau-
res ir medalius. 

Gruodį ir sausį labai intensyviai 
bendravome internetu su dar vienais 
projekto partneriais – Šeduvos gimna-
zijos moksleiviais. O susitikę (panašiai 
kaip ir anksčiau su Upytės jaunuo-
liais) mokėmės šokio žingsnelių atski-
rose grupelėse, paskui iš atskirų ele-
mentų sukūrėme bendrą šokį. Beje, 
mums išsyk patiko šeduvių ir jų vado-
vo A. Poškos pasiūlyta muzika. Na-
muose žiūrėjome parsivežtą iš Šedu-
vos filmuotą medžiagą ir bandėme 
kuo tobuliau atkartoti išmoktus jude-
sius. Repetavome su muzika ir be jos, 
prie veidrodžių ir nusisukę nuo jų... 
Pildėme projekto dienoraštį, kad lai-
kui bėgant neužsimirštų įdomiausios 
ir mieliausios akimirkos.

2010 metų vasarį ir kovą atėjo me-
tas trečiajam projekto etapui. Jo pra-
džioje vykome į Vilniaus operos ir ba-
leto teatrą žiūrėti baleto „Gulbių eže-
ras“. Tai tapo tikru įvykiu, nes daugu-
ma mūsų centro lankytojų pirmą kartą 
lankėsi šiame teatre. Jaunuoliams la-
bai patiko ir puošnūs sceniniai drabu-
žiai, ir grakštūs judesiai, ir dekoracijos, 
ir muzika. Dar ilgai centre virė disku-
sijos apie baletą. 

Trečiajame etape mūsų laukė susi-
tikimas su naujais projekto partne-
riais – Debeikių pagrindinės mokyklos 
moksleiviais. Susipažinę vėl kūrėme 
bendrą šokį, kuris tapo jungtinių daly-
vių pastangų rezultatu. Tik muziką šį 
kartą rinkomės gana ilgai. Vieniems 
patiko greita, kitiems – lėta, bet galiau-
siai radome optimaliausią variantą – 
ne per daug greitą melodiją. Namuose 
vėl laukė repeticijos. 

Kad juodas darbas nepabostų, paį-
vairinome jį išvyka į Šiaulius, kur ste-
bėjome lotynų Amerikos šokių čempi-
onatą. Renginyje rungėsi daug porų. 
Pasirodė ir mažiausi, ir vyresni šokėjai. 

Svečių teisėmis dalyvavo „Žuvėdros“ 
kolektyvas, kurių meistriškumas mūsų 
jaunuoliams paliko neišdildomą įspū-
dį. Jie negalėjo patikėti, kad išties mato 
šią garsią ir tituluotą šokių grupę iš ar-
ti. Dabar jie jau žino, kas yra rumba, 
džiaivas, fokstrotas, pasadoblis ir t. t. 
Apie tai, ką matėme, nepailsdami pa-
sakojome kitiems centro lankytojams, 
darbuotojams ir tėveliams. Kadangi 
mūsų projektas jau įpusėjo, jo dalyviai 
pildė anketas, dėjo pliusus ir minusus 
vertindami, kas patiko, o kas ne. 

2010 metų birželio 28-30 dienomis 
atėjo eilė paskutiniam projekto eta-
pui – susitikimui su visais kitais pro-
jekto partneriais Panevėžyje. Ir Upytės 
A. Belazaro pagrindinės mokyklos, ir 
Šeduvos gimnazijos, ir Debeikių pa-
grindinės mokyklos moksleiviai, ir 
mūsų centro jaunuoliai pristatė 1-2 šo-
kius, savarankiškai sukurtus projekto 
metu. Taip pat visi drauge kūrėme 
bendrą šokį. Kiekvieną dieną repetuo-
davome po 4-6 val. 

Paskutiniame projekto etape užte-
ko laiko ir pramogoms. Būtinai reikė-
jo poilsio po sunkių ir alinančių repe-
ticijų. Tad projekto partneriams paro-
dėme žymias savo miesto vietas, vy-
kome į Pašilių stumbryną, lankėmės 
stiklo dirbtuvėje „Glasremis“. Net 
Vilniaus „Akropolio“ ledo areną iš-
mėginome! Dauguma projekto daly-
vių pirmą kartą tai darė. 

Birželio 30 dieną projekto rezulta-
tas – bendras šokis – buvo pademons-
truotas Panevėžio bendruomenių rū-
mų diskotekų salėje. Kadangi mieste 
buvo iškabinti plakatai ir išdalytos in-
formacinės skrajutės apie renginį, su-
sirinko gana nemažas būrys žiūrovų. 
Visi liko sužavėti ir negailėjo aplodis-
mentų. Renginio pabaigoje projekto 
dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir 
padėkos raštais. Kiekvienai komandai 
buvo įteikta po nugalėtojo taurę, nes 
pralaimėjusiųjų nebuvo. 

Projekto eigoje paaiškėjo, kad šo-
kis – tai pomėgis, naudingas ne tik fizi-
nei, bet ir emocinei, socialinei bei kūry-
binei neįgaliųjų gerovei. Tai ne tik ak-
tyvus krūvis, bet ir galimybė atskleisti 
savo gebėjimus sau pačiam ir kitiems, 
drauge su įgaliais bendraamžiais siaus-
ti ritmingame sūkuryje. Juk svarbiau-
sias šio projekto stimulas vis dėlto ir 
buvo bendravimas su įgaliu jaunimu. 

Nors susitikimai su partneriais jau 
baigėsi, liko nuotraukos, filmuota me-
džiaga, įspūdžiai ir įgalių bendraam-
žių projekte įgyta nuostata: „Žmonės 
su negalia yra tokie patys kaip ir mes 

Panevėžio jaunuolių dienos centras beveik metus vykdė Europos 
Sąjungos programos „Veiklus jaunimas“ jaunimo iniciatyvų projektą 
„Žvilgsnis į save“. Šio projekto tikslai buvo aktualūs ir proto 
negalios jaunuoliams, ir įgaliems jų bendraamžiams. Pirmieji 
užsibrėžė įveikti savo negalias, pajusti stiprybes ir parodyti jas 
kitiems per šokio meną ir bendrą veiklą su įgaliaisiais. 
Pastarieji stengėsi atsisakyti stereotipų apie negalią. 
Kaip gi jiems visiems sekėsi? 
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visi. Iš jų netgi labai daug ko galima 
pasimokyti: tolerancijos, draugystės, 
atsipalaidavimo, nesivaržymo, pagar-
bos kitam žmogui.“ Šis projektas tapo 
impulsu ne tik neįgaliesiems, bet ir tam 
tikrą socialinę atskirtį patiriančiam 
jaunimui iš atokesnių miestelių ben-
druomenių keisti bendravimo bei ben-
dradarbiavimo įgūdžius siekiant ben-
dro tikslo. Kad projektas suteikė daug 
džiaugsmo ir gerų emocijų visiems da-
lyviams, liudija ir jaunuolių mintys, 
įamžintos projekto dienoraštyje.

Ričardas (Jaunuolių dienos centras): 
„Man patinka projektas, nes mėgstu šokti. 
Susiradau naujų draugų, išmokau naujų 
šokių judesių ir jaučiuosi gerai.“

Piotras (Šeduvos gimnazija): „Puiki 
ir darni komanda, labai kūrybingi žmonės. 
Smagu, kad mes buvome vieni iš tos ko-
mandos dalyvių.“

Marius (Jaunuolių dienos centras): 
„Man linksma šokti ir dalyvauti projekte. 
O KAIP GERA MOKĖTI ŠOKTI!“

Austėja (Debeikių pagrindinė mokyk
la): „Labai patiko šilti ir draugiški santy-

kiai su visais partneriais. Sužavėjo neįga-
laus jaunimo entuziazmas ir neišsenkanti 
energija.“

Solveiga (Jaunuolių dienos centras): 
„Aš išmokau šokti, visi buvo labai draugiški. 
Patiko kurti bendrą šokį komandoje.“

Paulius (Jaunuolių dienos centras): 
„Aš laimingas! Man patinka šokiai ir mes 
daug šokame. Būname pavarge, bet juokia-
mės, nes mums linksma šokti.“

Daiva (Jaunuolių dienos centras): 
„Projekte „Žvilgsnis į save“ mane labiau-
siai sužavėjo šokiai, leidę labiau pažinti 
save, pajusti muzikos ritmą ir suderinti 
judesius su draugais bei partneriais. Už šį 
projektą, kuriame turėjau progos dalyvau-
ti, nuoširdžiausiai dėkoju vadovėms: Ais-
tei Pagirienei, Laurai Skaparaitei, Liudai 
Katkevičienei ir Ingai Čemerienei.“

Geisvilė (Upytės A. Belazaro pagrin-
dinė mokykla): „Turėjau galimybę iš ar-
čiau pažvelgti į specialiųjų poreikių turin-
čius žmones, pamatyti jų kasdienybę, pa-
bendrauti. Manau, kad ši patirtis bus man 
labai naudinga ateityje, nes mano požiūris 
į juos keičiasi. Supratau, kad jie yra šilti ir 

draugiški, kad visai nereikia jų bijoti.“
Visi patyrėme nuostabių įspūdžių. 

Jaunimas išmoko savarankiškumo, 
draugiškumo, tolerancijos, savikon-
trolės. Džiugu, kad tiek nuveikėme.

Aistė Pagirienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro 

projektų koordinatorė

Hipoterapija – tai užsiėmimai su 
žirgais, daugiausia skirti žmonėms, 
kuriems po sunkių ligų reikalinga rea-
bilitacija, patyrusiems traumas, turin-
tiems proto ar fizinę negalią. Vos atvy-

Gydanti draugystė
Šių metų liepos 21-31 dienomis Italijoje vyko jaunimo mainų projektas 
„Mano Europa žirgui“ („My Europe for a horse“). Projektą finansavo 
Europos Komisijos programa „Aktyvus jaunimas“. Keturių Europos 
šalių – Italijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos – atstovai drąsiai priėmė 
iššūkį. Jaunimo mainuose Lietuvai atstovavo viešųjų įstaigų „Jaunimo 
mainų agentūra“ ir „Vilties akimirka“ lankytojai bei darbuotojai.

kę į Italiją, pirmiausia susipažinome 
su projekto rengėjais, kitais dalyviais, 
aplinka ir, aišku, žirgais. Jau pirmą 
dieną pamatėme, kur jie laikomi, suži-
nojome jų vardus. Sąlygos žirgams su-
darytos išties puikios. Erdviuose ap-
tvaruose jie gali laisvai bėgioti, siausti. 
Kiekvienas aptvaras turi stogelį, po 
kuriuo gyvūnai gali pasislėpti nuo lie-
taus ar saulės. Jie visuomet turi van-
dens ir šeriami kelis kartus per dieną. 
Kaip juokavo žirgų globėjai, ristū-
nams, visai kaip ir žmonės, tiekiami 
pusryčiai, pietūs bei vakarienė.

Netrukus susipažinome su taisyk-
lėmis, kurių visi privalėjome laikytis: 
negalima žirgų gąsdinti, skriausti, rei-
kia juos prižiūrėti, šerti ir pan. Žings-
nis po žingsnio specialistai aiškino vis-
ką, ką svarbu žinoti bendraujant su 
šiais puikiais gyvūnais. Buvo nuolat 
pabrėžiamas žmogaus ir žirgo tarpu-
savio ryšys, kuris yra svarbus abiem 
pusėms: ir žmogui, ir gyvūnui.

Organizatoriai ir specialistai labai 
norėjo, kad suprastume, jog žmogus 
negali tik imti, bet turi ir duoti. Tai 
reiškia, kad žirgui neturi trūkti žmo-
gaus dėmesio ir draugystės. Šerdami, 
valydami, prižiūrėdami žirgus projek-
to dalyviai palengva užmezgė kontak-
tą su savo globotiniais. Kad ryšys tarp 
žirgo ir žmogaus taptų artimesnis, 
dažnai užsiėmimų metu ristūnai ne-
būdavo balnojami. Mat tiesioginis pri-
silietimas jodinėjant dar labiau sustip-
rina žmogaus ir gyvūno kontaktą, o 
tuo pačiu ir draugystę. Projekto metu 
kiekvienas dalyvis susirado sau la-
biausiai tinkamą, mieliausią žirgą, su 
kuriuo daugiausia ir bendravo. Išva-
žiuojant buvo sunku išsiskirti ir su ki-
tais dalyviais, ir su žirgais.

Viešoji įstaiga „Vilties akimirka“ 
patikėjo atsakingą bendravimo su žir-
gais užduotį Jovitai Bandzaitei, Oska-
rui Baranovskiui ir Dariui Bochdzevi-
čiui. Juos lydėjo psichologė Sigita Gu-
mauskaitė ir socialinė darbuotoja Ok-
sana Čiuprina. Neįgaliems projekto 
dalyviams neįprasta draugystė su žir-
gais suteikė daugiau savarankiškumo. 
Rezultatus pamatėme vos sugrįžę, pa-
vyzdžiui, mūsų Darius po projekto 
pirmą kartą į užsiėmimus Šeimos pa-
ramos centre atvažiavo pats (seniau jį 
visuomet lydėjo tėtis). 

Alicija Wolyniec 
Projekto savanorė
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Mūsų virėjos dirbo kavinėje „Cafe-
terija“ ir restorane „Kazino“, kuris taip 
pat priklauso INITEC mokyklai. Profe-
sinėmis paslaptimis su jomis dosniai 
dalijosi puikios savo specialybės žino-
vės Anne Hönemann, Scharlotte Mac-
kojc ir restorano „Kazino“ vyriausiasis 
virėjas Meinolfas Sprengeris. Minėtos 
maitinimo įstaigos turi tiek užsakymų, 
kad vos spėja suktis. Mūsų mokinės 
padėjo gaminti maistą, aptarnauti sve-
čius. Jų darbo gebėjimai buvo gerai 
įvertinti. Mokinės išmoko gaminti 
daug vokiečių virtuvės patiekalų, ypač 
desertų. Kasdienių ir šventinių. Jos 
maišė kokteilius, puošė stalus šven-
tėms, išmoko dirbti su nauja virtuvės 
įranga: kepimo skardų, puodų ir tau-
rių plovimo įrenginiais. Ypač didelį 
įspūdį mokinėms paliko „Audi A8“ 
modelio automobilio pristatymo šven-
tė, vykusi „Audi“ automobilių kėbulo 
surinkimo gamyklos ceche. Šioje šven-
tėje dalyvavo 270 svečių. Mūsų virėjos 
padėjo ruošti maistą šiam vakarui ir 
aptarnauti svečius.

Merginos ne tik dirbo, bet ir susipa-
žino su Lipštadtu, apžiūrėjo Dortmun-
dą ir Kiolną lankėsi Romėnų istorijos 
bei archeologijos iškasenų, Meno ir di-
zaino, Šokolado, Darbo ir sveikatos ap-
saugos istorijos muziejuose, maudėsi 
šilto mineralinio vandens baseine po 
atviru dangumi. Viena iš INITEC mo-
kyklos pedagogių net pasikvietė moki-
nes į svečius. Vakarienė vokiečių na-
muose taip pat paliko joms nepakarto-
jamą įspūdį.

Praktika suteikė mokinėms daug 
specialybės ir socialinio bendravimo 
įgūdžių. Kad būtų lengviau bendrauti, 
jos lankė vokiečių kalbos kursus ir LR-
PRC, ir INITEC. Tai padėjo joms geriau 
dirbti ir lengviau orientuotis naujoje 
aplinkoje. Merginų praktikos pasieki-
mai buvo įvertinti Europass mobilumo 
dokumentais ir INITEC mokyklos pa-
žymėjimais.

Ši darbo praktika buvo atliekama 
pagal Leonardo da Vinči programos 
projektą, finansuotą Švietimo mainų 

Vokiškų patiekalų gaminimo paslaptys
Praėjusiais mokslo metais Radviliškyje įsikūręs Lietuvos 
reabilitacinio profesinio rengimo centras (LRPRC) vykdė projektą 
„Neįgalių jaunuolių iš Lietuvos virėjų specialybės darbo praktika 
Lipštadte“. Šiame Vokietijos mieste praktikavosi net dvi mūsų virėjų 
mokinių grupės, iš viso dvylika merginų. Jas lydėjo keletas centro 
darbuotojų. Organizavo darbo praktiką ir mūsų laisvalaikiu rūpinosi 
socialinės pedagogės iš INITEC mokyklos Karin Zeitschel ir Marita Berle.

paramos fondo. Mokinės dėkoja fon-
dui už galimybę gauti pirmos darbo 
patirties užsienyje ir tikisi, kad tai pa-
dės joms po mokyklos baigimo sėk-
mingiau pristatyti savo darbo įgūdžius 
būsimiems darbdaviams. 

O štai ką apie neužmirštamą prakti-
ką Vokietijoje pasakoja pačios mokinės:

Ieva Antanaitytė: „Mus priėmė la-
bai šiltai. Malonūs žmonės vokiečiai. 
Dirbau restorane, kuris vadinasi „Ka-
zino“. Išmokau taisyklingai laikyti 
lėkštes rankose: ant riešo po kelias su 
įrankiais. Mokė, kaip švariai išvalyti 
taures, stiklines. Supažindino su nau-
jais įrengimais, taurių plovimo mašina. 
Dar išmokau serviruoti stalą, lankstyti 
servetėles. Dalyvavome „Audi A8“ 
pristatyme. Aptarnavome svečius. Jų 
buvo tikrai nemažai. Mes, 6 merginos, 
nešiojome svečiams padėklus su pa-
ruoštu maistu.

Laisvalaikio irgi turėjome. Po dar-
bo atsipalaiduodavome. Buvome mi-
neralinio vandens baseine po atviru 
dangumi. Tai pasirodė neįtikėtina. 

Su vietiniais žmonėmis iš pradžių 
buvo sunku susikalbėti. Bet po kurio 
laiko sekėsi jau lengviau, nes visi buvo 
mums labai malonūs. Ir, aišku, LRPRC 
mokytojos mums labai padėjo savo pa-
rama ir patarimais.“

Rasa Čirvinskaitė: „Mes į Vokietiją 
atvykome kovo 21 dieną. Važiavome 
mokinės ir mokytojos. Ir jau pirmadie-
nį išsiskirstėme grupelėmis po dvi 
merginas dirbti kavinėje „Cafeterija“ ir 
„Kazino“ restorane. Aš dirbau restora-
ne. Man labai patiko. Išmokau naudo-
tis taurių plovimo mašina, serviravau 
stalus, mokiausi nešti sunkias lėkštes. 
Labai daug ko išmokau. O laisvalaikį 
leidome įvairiai. Labai patiko minerali-
nio vandens baseinas.“

Viktorija Jucė: „Lietuvoje palikę 
žiemą, Vokietijoje radome pavasarį. 
Švietė saulė, žydėjo gėlės, viliojo nuos-
tabi gamta. Mus sutiko puikūs žmonės. 

Dirbau kavinėje, labai patiko. Išmokau 
kepti tortus, gaminti desertus. Susipa-
žinau su niekada nematytomis patie-
kalų sudėtinėmis dalimis. Teko naudo-
tis naujais įrengimais. Labai patiko 
laisvalaikio pramogos.“

Vitalija Janušytė: „Vokietijoje pra-
leistos dienos – pats nuostabiausias 
stebuklas mano gyvenime. Daug paty-
rėme, daug naujovių pamatėme. Di-
džiausią džiaugsmą mano širdžiai su-
teikė žmonės. Labai šiltai mus priėmė. 
Aš pirmąsias keturias dienas dirbau 
kavinėje „Cafeterija“. Išmokau gaminti 
tortus bei desertus. Žurnalo skaityto-
jams linkėčiau gyvenime niekada ne-
nuleisti rankų ir siekti tikslo, nes svajo-
nės pildosi :-)“

Danguolė Misiūnaitė: „Kai atva-
žiavome į Lipštadtą, mus priėmė labai 
šiltai ir linksmai. Iš pradžių mane pa-
skyrė dirbti „Kazino“ restorano virtu-
vėje. Ten sužinojau daug įdomių daly-
kų. Dirbau su plovimo mašina, skirta 
specialiai kepimo skardoms plauti. 

Dar ruošėme salotas, pjaustėme pet-
ražoles specialiu lapinių salotų dviejų 
rankenėlių pjaustymo peiliu. Įdomu bu-
vo pamatyti naujo automobilio „Audi 
A8“ pristatymą, smagu vaikščioti su pa-
dėklais ir aptarnauti tiek daug svečių.“

Kristina Dabužinskaitė: „Vokiečiai 
labai šilti ir smagūs žmonės. Labiausiai 
patiko dirbti virtuvėje ir mineralinio 
vandens baseinas. Virtuvėje pamatėme 
daug naujų įrenginių, kurių nėra pas 
mus. Išmėginome labai įdomių recep-
tų. Pavyzdžiui, gaminome mėsą su 
apelsinais. Pabandykite, skanu. Tikrai 
daug ką pamatėme ir išmėginome. 
Restorano grindis vokiečiai plauna pil-
dami vandenį iš žarnos. Jų virtuvėje 
niekada nepamatysi šluotos.

O baseinuose net trijuose buvome. 
Šaltame, karštame ir labai karštame. 
Visus išbandėm!

Julija Astrauskienė
LRPRC projektų vadovė 
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Atgal į... PASAKĄ
Metai prabėgo labai greitai... Iš įvairių 
Lietuvos miestelių vėl sugužėjome į vasaros 
stovyklą „Pasaka“. Atskubėjome pasisemti 
gerų emocijų, naujų įspūdžių, aktyvaus ir 
prasmingo kūrybinio bendravimo. Saulė 
negailėjo šilumos, jūra, neįtikėtinai šilta, 
pasipuošusi dumbliais, tingiai rideno į krantą 
bangeles...

Meninės veiklos pleneras ’2010 prasidėjo 
iškart po stovyklos atidarymo. Į plenerą at-
vyko Jonavos, Klaipėdos, Kretingos ir Šilu-
tės teatro kolektyvai. Nors saulė kvietė prie 
jūros, visi dalyviai, kaip tikri profesionalai, 
skubėjo rengtis spektaklių, vadinamųjų juod
raščių, peržiūrai. Buvo labai įdomu pamaty-
ti naujus kolektyvų pastatymus. Jau pirmą 
dieną turėjo startuoti pirmas kolektyvas.

Taigi peržiūra įvyko. Pamatėme keturis 
skirtingus darbus. Jonavos teatro kolektyvas 
„Mes kartu“ pristatė socialinės dramos spek-
taklį „Ir gyvenimas bus gražus“. Klaipėdos 
kolektyvas „Drugelis“ parengė linksmą hu-
moro spektaklį „Miesto gaidelis“. Kretingos 
kolektyvas „Ieškotojai“ debiutavo spalvingu 
romantišku judesio spektakliu „Nepaprastas 
audinys“. Šilutės dramos kolektyvas „Žvaigž
dės“ parodė Lietuvos tūkstantmečiui skirtą 
spektaklį „Gedimino sapnas“.

Labai džiaugėmės visų kolektyvų kūry-
biniais ieškojimais. Puiku, kad vadovai ir 
socialiniai darbuotojai kupini neblėstančios 
energijos, entuziazmo ir išmonės. Juk meni-
nės veiklos pleneras – puiki galimybė savo 
darbais pradžiuginti ir galbūt net „užkrėsti“ 
magišku teatro virusu kitus, vis dar tebeieš-
kančius saviraiškos būdų.

Taigi psichologinis apšilimas įvyko. Visi 
vaidintojai išbandė savo jėgas ypatingoje 
scenos erdvėje. Tačiau tai parodė, kad dar ne 
visos jaunuolių galimybės panaudotos: ir 

plastinėsaktorinės („Nepaprastas audinys“), 
ir veiksmo intrigos („Miesto gaidelis“), ir 
meninės raiškos („Ir gyvenimas bus gra-
žus“), ir režisūrinės („Gedimino sapnas“). 

Pastarajame spektaklyje buvo labai są-
žiningai laikomasi autoriaus teksto, kurio 
gausa kiek užgožė veiksmą. Juk svarbus ne 
tik jis, bet ir tai, ką norime pasakyti sau ir 
žiūrovui. Kita vertus, spektaklio „Gedimi-
no sapnas“ rėmas pasirodė tvirtai sukaltas. 
Išlaikyta vieninga vaidinimo stilistika, sko-
ningas kostiumų sprendimas, veiksmas su-
dėliotas aiškiomis mizanscenomis. Tik, 
kaip jau minėjau, teksto perteklius varžė 
veiksmo vystymąsi. Visada įdomu, kai 
veiksmas plėtojasi spontaniškai, pernelyg 
nesiremiant teksto eilutėmis. Juk niekas ne-
žino, kaip, pvz., kunigaikštis Gediminas 
susikovė su tauru. Juk teatras – vaizdinių 
pasaulis. Tad šiuo atveju galėjo būti pasi-
telktas įdomus režisūrinis sprendimas pa-
naudojant kūno judesį ir šviesą. Tokiu atve-
ju žiūrovui būtų suteikta galimybė savaip 
interpretuoti scenoje vykstančią kovą. Atsi-
rastų šiek tiek paslapties, o tai visada intri-
guoja. Tačiau nepaisant geranoriškų pasta-
bų visi vieningai pritarėme, kad Šilutės ko-
lektyvo pasirodymas meninės veiklos ple-
nero atidaryme pavyko. Spektaklis tikrai 
papuošė visos stovyklos programą. Gera-
noriški žiūrovai nešykštėjo artistams gau-
sių aplodismentų.

Kolektyvai, 
dalyvavę

š. m. liepos 10-21 d. „Vilties“ bendrijos savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir aktyvaus poilsio stovyklos

Meninės veiklos plenere ’2010

Jonavos raj. neįgaliųjų veiklos centro 
struktūrinio padalinio 
„Gyvenimo namai“
meninės veiklos kolektyvas 
„MES KARTU“

„Raganaičių pyragas“

Dalyviai:
Dalius Stundys
Žaneta Skerniškytė
Aleksejus Carevas
Liubov Taranenko
Laura Sasnauskaitė
Skirmantas Dargis
Edvardas Kasperavičius
Tomas Antanavičius

Bendrijos „Klaipėdos viltis“
kolektyvas 
„DRUgEliS“

„Miesto gaidelis“

Vadovai:
Genė Sungailienė
Kristina Zubrovienė 

Dalyviai:
Vladimiras Lebidevas
Šarūnas Amulis
Darius Tolis
Darius Poškus
Vladimir Cholodinskij
Marius Daukantas
Egidijus Banevičius

Vadovai:
Stasė Jaskutelienė
Zita Jankutė
Rita Miliauskaitė

Kretingos
dienos veiklos centro
kolektyvas   
„iEšKoTojAi“

„Nepaprastas audinys“

Dalyviai:
Ona Trumpytė
Birutė Slušnytė
Živilė Balčaitytė
Alfredas Venckus
Adolfas Piktuižis
Raimonda Anusaitė
Edmundas Butkus

Vadovai:
Rūta Kniukštaitė
Jolanta Juciuvienė

Bendrijos „Šilutės Viltis“ 
dramos kolektyvas 
„ŽvaigŽdės“

„gedimino sapnas“ 
skirtas Lietuvos 1000čiui

Dalyviai:
Irutė Gečaitė 
Dainius Birbalas 
Alina Stonytė
Laimutė Radytė
Daiva Jokužytė
Ramūnas Kūkštas
Ramūnas Obrikis

Vadovai:
Birutė Obrikienė
Rūta Maciukevičiūtė
Aldona Birbalienė

Plenero lektorės: Silvijana Bilskytė, Giedrė Pankauskaitė

Plenero vadovė Janina Butkuvienė
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O pleneras tęsė savo darbą. Kiekvieną 
rytą su visais kolektyvais rinkdavomės salėje 
ir iš naujo mokėmės būti drauge, bendrauti 
akimis, kūno judesiais, garsais ir emocingais 
žodžiais: 
• Užsiėmimai prasidėdavo nuo energeti-

nių pratimų. Stengėmės atsikratyti vidu-
je esančiu užsistovėjusiu oru ir aktyviai 
pasipildyti nauju. Juk kvėpavimas duo-
da kūnui energiją ir kontroliuoja mūsų 
psichinę būseną.

• Kūną pažadindavome smagiais patapš-
nojimais, pakratymais, tempimais, akty-
viais plastiniais pratimais. Tai suteikda-
vo raumenims gerą tonusą.

• Emocijas reiškėme vaizdingais garsais ir 
kūno plastika. Patirtas džiaugsmas paša-
lindavo „susiraukusias“ mintis.

• Kūrėme veiksmą naudodami pantomi-
mos elementus.

• Stengėmės skirtinga judesio stilistika 
perteikti charakterių ypatumus. 
Kiekvienas teatro plenero kolektyvas at-

sivežė savo kūrybinę patirtį, ypatingą savi-
raišką, tačiau „čia ir dabar“ viskas vyko nau-
jai. Susitikus kitų žmonių, kitaip reaguojan-
čių, judančių, kalbančių, atsirado poreikis 
stebėti, kopijuoti, improvizuoti ir mokytis 
vieniems iš kitų.

Antri turėjo pasirodyti klaipėdiečiai. Ta-
čiau per jų spektaklio „Miesto gaidelis“ per-
žiūrą pasigedome veiksmo intrigos ir tęstinu-

mo, o tiksliau – ryškaus pagrindinio spektak
lio įvykio. Tikėdamiesi, kad vadovai ir artistai 
nesupyks, pasiūlėme spektaklį papildyti ke-
liomis mizanscenomis, kad labiau išryškėtų 
pagrindinė siužeto mintis. Visi artistai nuo-
širdžiai kibo į darbą. Papildomos repeticijos 
atskleidė vaidintojų individualumą, charak-
terių savitumą, o tai suteikė spektakliui dau-
giau spalvų ir akivaizdžiai pagyvino veiks-
mą. Tad jau tikrai nuotaikingas, humoristinis 
Klaipėdos kolektyvo spektaklis „Miesto gai-
delis“ papuošė kitą stovyklos vakarą.

Jonavos artistai ryžosi drąsiam žings-
niui – per kelias dienas parengė visiškai nau-
ją spektaklį „Raganaičių pyragas“. Mat per-
žiūroje parodyta buitinėsocialinė drama „Ir 
gyvenimas bus gražus“, stovyklautojų nuo-
mone, pasirodė pernelyg realistinė, stoko-
janti meninės raiškos. Taigi jonaviečiai, pasi-
telkę neįtikėtiną darbštumą, užsispyrimą ir 
kūrybiškumą, nepasidavė ir visus pradžiu-
gino visiškai nauju spektakliu, išties gardžiu 
„Raganaičių pyragu“.

Kretingos teatro kolektyvui taip pat teko 
kiek patobulinti savo vaidinimą „Nepapras-
tas audinys“. Mat spektaklio sėkmei labai 
svarbus ne tik tarp aktorių ir žiūrovų užsi-
mezgęs ryšys, tačiau ir pačių vaidintojų susi-
klausymas. To labai nuoširdžiai linkėjome 
nepaprasto audinio pynėjams ir nebuvome 
nuvilti.

Teatras – puiki gyvenimo mokykla. Pasi-
nėrus į jo veiksmą, peržengiama „jeigu“ riba. 
Tai lyg antrasis mūsų gyvenimas, kur viskas 
reiškiasi daug stipriau, daug vaizdingiau nei 
kasdienybėje. Gyvenant kitose aplinkybėse, 
kitoje vietoje ir kitame laike, mūsų savastis 
niekur nedingsta, ji tik turtėja puikia patirti-
mi, naujais įgūdžiais, todėl teikia teigiamų 
išgyvenimų, džiaugsmo, dvasinės stiprybės. 
O kasdieniai psichologiniai barjerai nebeten-
ka prasmės...

Silvijana Bilskytė
Režisierė, plenero lektorė

Ir stebuklų pasaulis 
atsivers

Meninės veiklos pleneras „Pasakos“ sto-
vykloje jau tapo tradicija. Sunku įsivaizduoti 
šią stovyklą be teatro kolektyvų plakatų, re-
peticijų, pasirodymų, smalsių žiūrovų... La-
bai smagu, kad kartą pabandę kurti vis nesi-
liaujame. Tai dar kartą įrodė ir šiais metais 
plenere dalyvavę kolektyvai iš Klaipėdos, 
Šilutės, Kretingos ir Jonavos. Džiugu buvo 
matyti ir pažįstamų, ir naujų veidų. Gera, 
kad atsiranda vis naujų entuziastų, norinčių 
kurti ir dalytis savo kūrybos vaisiais.

Šiais metais meninės veiklos plenere 
man teko kitokio pobūdžio vaidmuo. Daž-
niausiai klausydavausi to, ką pasakoja profe-
sionalai, o dabar jau pati dalijau patarimus, 
vertinau. Į kolektyvų darbus žiūrėjau per sa-
vo susikurtus principus, koks turi būti spek-
taklis. Kiekvieną kartą pamačiusi pasirody-
mą noriu išsinešti jo dalelę. Noriu, kad užsi-
degus šviesoms ir pasigirdus plojimams 
spektaklis nesibaigtų, o ir išėjus vis dar būtų 
mano mintyse bei širdyje. Šiuo požiūriu ma-
no reikalavimai vienodi ir tikrajam, ir žmo-
nių su negalia teatrui. 

Taigi labiausiai spektakliuose man pri-
trūko netikėtumo, kuris nustebintų ir palik-
tų įspūdį. Kiekvienas spektaklis turėjo savo 
perliukų, tačiau jie tviskėjo tik pasirodymo 

metu, nes dabar rašydama bandau juos pri-
siminti, o niekaip iš galvos neišeina praėju-
sių metų Klaipėdos teatro kolektyvo aktorius 
su pirštinėmis. Šis aktorius paliko tokį įspū-
dį, kad negaliu pamiršti nei jo, nei pirštinių 
ir kaskart statydama savo spektaklį pati pa-
galvoju apie pirštines. O gal būtų galima jas 
kaip nors pritaikyti? Taip semiuosi idėjų sa-
vo spektakliams, siūlau tai išmėginti ir jums. 
Kūrybinių minčių šiais laikais tikrai galima 
pasisemti iš televizijos ir interneto, spektak
lių ir koncertų, mugių ir miestų švenčių. Ma-
ži „specialieji efektai“ padaro spektaklį ypa-
tingą. Tik reikia norėti, būti atviram patirčiai 
ir stebuklų pasaulis atsivers. 

Giedrė Pankauskaitė
Markučių dienos veiklos centro 

teatro studijos vadovė, plenero lektorė
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„Gedimino sapnas“ prie 
Baltijos jūros
Vienas svarbiausių įvykių „Šilutės Vilties“ 
dramos kolektyvo „Žvaigždės“ gyvenime – 
galimybė dalyvauti respublikinės aktyvaus 
poilsio ir reabilitacijos stovyklos meninės 
veiklos plenere. Šią vasarą tobulinome 
čia savo žinias ir rodėme žiūrovams, 
ko išmokome, jau trečią kartą. Džiugu buvo 
dar sykį pristatyti gausiai ir geranoriškai 
auditorijai (o ir reikliems plenero vadovams) 
Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui 
skirtą spektaklį pagal B. Sruogos poemą 
„Gedimino sapnas“. 

Scenarijų šiam spektakliui parašė ilga-
metė mūsų režisierė Jolita Ežerinskė. Dirbo-
me, repetavome visus metus. Premjera įvyko 
per Kalėdas. Pirmieji mūsų naują darbą, kaip 
paprastai, išvydo artistų tėveliai ir draugai. 
Jie negailėjo katučių, skatino toliau dirbti, 

kurti, ieškoti netikėtų sprendimų. Taip mes 
ir darėme. Paskui per Pasaulinės tolerancijos 
dienai skirtą renginį parodėme spektaklį ir 
platesnei auditorijai – vietos bendrojo lavini-
mo mokyklos mokiniams bei mokytojams. 
Taip pat buvome pakviesti dalyvauti Šilutės 
F. Bajoraičio viešosios bibliotekos projekte, 
skirtame Europos dienai paminėti. Tad „Ge-
dimino sapną“ turėjo progos pamatyti ir Ši-
lutės miesto bendruomenė. O artistai užsi-
dirbo pirmąjį tikrą honorarą – už vaidinimą 
kiekvienam buvo įteikta po 14 litų. Kiek būta 
džiaugsmo nelengvu, bet širdžiai mielu dar-
bu pelnytu atlygiu.

Šią labai karštą ir ne mažiau darbingą 
(net nesitiki, kad jau prabėgusią) vasarą da-
lyvavimas plenere mums atnešė daug nau-
dos. Kaip visada, galėjome ne tik patys pasi-
rodyti, bet ir stebėti kitų kolektyvų darbą. 
Sužinoti, su kokias sunkumais jie susidūrė 
statydami savo plenerui skirtus spektaklius. 
Įvertinti, kaip sekėsi juos įveikti. Taip pat 
bendru darbu prisidėti prie kitų tobulėjimo, 
kaip jie prisidėjo prie mūsų. Neįkainojamas 

dalijimasis patirtimi, kaip padėti nekalban-
tiems artistams kuo geriau atsiskleisti, pa-
naudoti visas (kas kad ne tokias dideles) ga-
limybes vaidinti, tapo postūmiu tobulėti. Juk 
niekas jau seniai nesiginčija, kad teatras neį-
galiems žmonėms veria kelius į svajonių išsi-
pildymą, leidžia pasijusti tokiems įgaliems, 
kokie galbūt niekada nebus realiame gyveni-
me, patirti improvizavimo, bendradarbiavi-
mo, tarpusavio supratimo džiaugsmą.

Ypač daug vertingų patarimų ir reko-
mendacijų gavome iš dienos centro „Šviesa“ 
teatro terapinės grupės vadovės, režisierės 
Silvijanos Bilskytės. Jos pasiūlyti praktiniai 
mokymai, kaip judėti scenoje, tapti plastiš-
kesniais, taisyklingai kvėpuoti labai padės 
mums kasdieniame darbe. Kaip ir rytmetiniai 
trenažai, praturtinę įvairiomis mažomis ir di-
delėmis scenos gudrybėmis. Viską stengėmės 
įsisavinti, kuo geriau įsiminti, kad būtinai 
pritaikytume rengdami kitus spektaklius.

Plenero metu praktine darbo patirtimi su 
mumis dosniai dalijosi ir jauna specialistė 
Giedrė Pankauskaitė, vadovaujanti Vilniaus 
Markučių dienos veiklos centro lankytojų te-
atrui. Ji kvietė statant spektaklį pirmiausia 
sudaryti galimybę neįgaliems artistams viską 
išgyventi tikrame gyvenime, pažinti per tik
rus pojūčius, kad būtų lengviau suvokti atlie-
kamą vaidmenį. Būtinai tai išmėginsime. 

Daug metų dirbdama su neįgaliaisiais 
džiaugsmingai pastebiu, kad jie tapo gerokai 

drąsesni, atviresni. Jiems lengviau sekasi 
reikšti emocijas, atsiskleisti iš netikėtos pu-
sės. Pavyzdžiui, per „Madų šou“ mūsų Ali-
na nustebino gebėjimu savaip, ypatingai de-
monstruoti suknelę, o Ramūnas – parodyti 
plataus apsiausto grožį. Tai dar kartą patvir-
tina, kad meninė veikla yra labai svarbi ir 
daug žadanti neįgaliajam.

Šios vasaros meninės veiklos plenere su-
sipažinome su svečiais iš Baltarusijos. Jie 
nuoširdžiai susidomėjo mūsų kolektyvu, pa-
siūlė bendradarbiauti. Pasikeitėme adresais 
kupini vilties, kad užsimezgusi draugystė 
turės tąsą. Sustiprino ją ir bendras visų ple-
nere dalyvavusių kolektyvų spektaklis. 
Džiugu, kad kaip tik mūsų teatro kolektyvo 
artistas Ramūnas Kūkšta tapo visos Vilties 
karalystės valdovu, mergaitėms atiteko vieš-
nių iš Olandijos vaidmuo, o vaikinams – at-
sakinga karalystės sargybinių misija. Per 
stovyklos uždarymą visi stovyklautojai 
džiaugėsi bendru visų plenero dalyvių dar-
bo rezultatu. Parsivežėme šiltų prisiminimų, 
draugų laiškų, nuotraukų, įkvepiančios pa-
tirties. Su viltimi lauksime kitos vasaros. 
Esame dėkingi visiems, prisidėjusiems prie 
puikios stovyklos organizavimo, taip pat 
nuoširdus ačiū teatrų plenero rengėjams ir 
vadovams.

Birutė Obrikienė
Bendrijos „Šilutės viltis“  

dramos kolektyvo „Žvaigždės“ vadovė  
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Širdingos dienos, 
suteikusios kūrybinio 
džiaugsmo
Mus nuoširdžiai nudžiugino galimybė vykti į 
tradicinį meninės veiklos plenerą „Pasakos“ 
stovykloje. „Klaipėdos Vilties“ neįgalūs 
jaunuoliai labai nekantriai to laukė, nes, jų 
žodžiais tariant, stovykloje jie patiria 
įvairiausių įspūdžių, jaučiasi pastebėti ir 
įvertinti.

Vos atvykus jie noriai aprodė mums vi-
są stovyklavietę: beržynėlius, jaukias poil-
sio vietas, salę, kurioje vyksta spektakliai. 
Džiugu buvo žiūrėti į jų laimingus, švytin-
čius veidus. Ne mažiau jie švytėjo ir pirmąją 
dieną prie jūros, ir pirmoje diskotekoje. At-
rodė, kad visas problemas gaivus pajūrio 
vėjas vienu ypu nupūtė. 

Ankstų sekmadienio rytą saulė skais-
čiai švietė, o mes jau rinkomės į trenažą. 
Susipažinome, smagiai pasimankštinome, 
mokėmės kūnui ir kvėpavimui naudingų 
pratimų. Mūsų jaunuoliai ir pirmąją dieną, 
ir visą stovyklavimo laiką labai noriai daly-
vavo ir trenaže, ir užsiėmimuose. Ačiū už 
tai lektoriams, kurie puikiai išmanė savo 

darbą ir gerai žinojo, kas tikrai naudinga 
neįgaliesiems. 

Tą pačią dieną vyko stovyklos atidary-
mas. Visi drauge dainavome, plojome, 
džiaugėmės, kad galime būti kartu, esame 
draugiški vieni kitiems, tarsi mus jungtų vie-
na didžiulė veržliai plakanti širdis. Po atida-
rymo prasidėjo ilgai lauktas meninio plenero 
dalyvių prisistatymas. Aktyviai į jį įsijungė ir 
mūsų teatro kolektyvas „Drugelis“. Visi jo 
nariai buvo energingi, žvalūs, linksmi. Trykš-
te tryško laime ir pasididžiavimu, kad yra 
aktoriai, kad turi ką parodyti ir, žinoma, kad 
tiek daug žiūrovų susirinko į juos pažiūrėti.

Džiugu, kad yra žmonių, kantriai metų 
metais skatinančių neįgaliuosius pasinerti į 
meninę veiklą ir padedančių jiems pažinti 
neišsenkančias šios kūną ir sielą sveikatinan-
čios veiklos paslaptis. Juk pasinėrę į kūrybinį 
procesą neįgalūs žmonės atskleidžia savo 
netikėtus gebėjimus, kurių taip paprastai iš 
pirmo žvilgsnio neišvysi. Tad verta pagar-
biai nulenkti galvą prieš profesionalus, kurie 
nepailsdami pluša dėl neįgaliųjų gerovės ir 
tobulėjimo.

Kitą dieną vėl skubėjome nuo pat ryto 
mankštintis, klausytis paskaitų, repetuoti 
prieš atsakingą užduotį – savo spektaklio 
pristatymą. Gavome iš plenero rengėjų ir lek-
torių daug naudingų patarimų, kurie ne tik 

padėjo mums tobulinant atsivežtą spektaklį, 
bet pravers ir kuriant naujus scenarijus atei-
tyje. Įtraukiant neįgaliuosius į kūrybinį veiks-
mą, padedant suprasti, kas jiems lengviausiai 
sekasi ir teikia daugiausiai pasitenkinimo.

Kiekvieną vakarą vykę vis nauji vaidini-
mai pasirodė įdomūs ne tik neįgaliems jau-
nuoliams, bet ir mums. Žiūrėdami tokius 
skirtingus spektaklius gėrėjomės artistų ge-
bėjimu pavydėtinai natūraliai reikšti emoci-
jas, įsijausti į tai, kas vyksta scenoje. Tikrai 
buvo miela stebėti, kaip nuoširdžiai vaidina 
neįgalieji, kaip nori būti suprasti ir įvertinti, 
o ne užjaučiami. Kiekvienos naujos dienos 
jie laukė tarsi šventės, nes žinojo, kad ji bus 
kupina įspūdingų pramogų ir linksmybių.

Galimybė įsilieti į tokios stovyklos gyve-
nimą, dalyvauti meninėje veikloje, semtis 
patirties ir gerumo iš likimo draugų – tai ne-
abejotinas gėris. Ir mes, socialiniai darbuoto-
jai, labai gerai jautėme tą šiltą, visus suarti-
nančią atmosferą. Šioje stovykloje įgijome 
tikrų vertybių, kantrybės, tolerantiškumo, 
kūrybiškumo, ryžtingumo, gebėjimo derin-
tis prie pokyčių ir iniciatyvumo.

Janina Jaskutėlienė, Zita Jankutė, Rita Miliauskaitė
Bendrijos „Klaipėdos Viltis“ kolektyvo „Drugelis“ 

vadovė ir socialinės darbuotojos

„Vilčiai“ dvidešimt sukako
Ir pleneras kviečia jus.
Suvažiavo iš Europos
Kas tik gyvas į svečius.

Susilaukėm net arabų,
Demonstravimo madų.
Karalystė mūs plati,
Visad laukiami visi.

Karalystė mūs didi
Atminty ilgai išliks.
Prisiminsite draugus,
Visad gera čia pas mus.

Pažiūrėkit, atkeliavo
Toreadoras čia pas mus.
Jautis pastebės raudoną,
Puls, visiems ne juokas bus.

Iš pietų svečiai dar renkas,
Makaronų šiandien bus.
Žinot makaronų šalį?
Ji – Italija vardu.

Ir olandžių čia atvyko.
Gėlės joms labai patiko.
Gėlės – tai olandų kraujas.
Jie gėlynuose tik maudos.

Atskubėjo ir kaubojų.
Teks mums skelti rokenrolą.
Rokenrolas bus smagus.
Šokit, trypkit, gera bus.

Atplaukė dar baltarusių.
Ir prigaudė jie žuvų – 
Stintų, menkių, ešerių.
Vakarienei užkandžių.

Linkime visiems sveikatos.
Prisiminsime visus.
Giruliai – kurortas rimtas.
Tikra pasaka pas mus.

Ramūnas Kniukšta
Šilutė

Vilties karalystė

MENINĖS VEIKLOS PLENERAS 2010
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,,Raganaičių pyragas“ 
vis dėlto neprisvilo!
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro 
,,Gyvenimo namų“ padalinio jaunuoliai 
nekantriai laukė vasaros, o dar labiau – 
išvykos prie Baltijos jūros, kad dar kartą, 
nepaisant visų kilusių sunkumų, patirtų 
tradicinio meninės veiklos plenero teikiamą 
saviraiškos džiaugsmą. 

Į ,,Pasakos“ stovyklą šiemet vykome ne 
pirmą kartą. Teko čia būti ir kaip poilsiauto-
jams, ir kaip plenero dalyviams. Tad galime 
drąsiai teigti, kad tai – du nesuderinami daly-
kai. Atvykus tik poilsiauti nėra taip įdomu. 
Atrodo, ir jūra, ir smėlis tokie patys, ir laisvo 
laiko daug: niekuo nesi įpareigotas, gali veikti 
ką nori, eiti kur nori ir pramogauti į valias. Ta-
čiau visa tai labai greitai pabosta. O kai dar 
matai, kad kiti skuba į rytinį trenažą, repetici-
jas, pasirodymus, turi įsipareigojimų, tobulėja, 

pasijunti tarsi atstumtas ir pradedi pavydėti 
jiems bendravimo, specialistų dėmesio, kūry-
binių atradimų...

Šiemetinis sezonas mūsų meninės veiklos 
kolektyvo „Mes kartu“ vadovams buvo bene 
pats sunkiausias. Manau, tai pajuto ir jaunuo-
liai. Praėjusiais metais, grįžę iš poilsio „Pasa-
kos“ stovykloje, labai džiaugėmės, kad nuošir-
džiu darbu pelnėme galimybę dar kartą be 
konkurso dalyvauti ateinančiame plenere. Tad 
reikėjo stipriau padirbėti, jog pateisintume 
mums parodytą pasitikėjimą. Pradėjome sta-
tyti spektaklį ,,Coliukė“. Pradžia buvo sunki, 
tačiau repeticijai vejant repeticiją viskas ėmė 
krypti į gerą pusę. Regis, jau galėjome len-
gviau atsikvėpti, bet likimas mums netikėtai 
pakišo koją. Iš pradžių susirgo pagrindinio 
vaidmens atlikėja, nespėjus jai pasveikti, ir jos 
mama. Moters laukė sunki operacija, tad ir 
dukra nelankė centro. Iš pradžių dar vis tikėjo-
mės, kad viskas susitvarkys. Tuo pat metu ki-
tas aktoriukas išvažiavo pas mamą į užsienį, 
dar kelis pakirto gripas. Taip ir byrėjo akyse 
mūsų kolektyvas.

Su likusiais jaunuoliais rengėmės įvai-
rioms šventėms, mokėmės naujų šokių, dainų 
ir laukėme sugrįžtančių likusių atlikėjų. Kai 
galiausiai susibūrė visas kolektyvas, suprato-
me, kad nelabai suspėsime parengti planuotą 
spektaklį, nes net ir tie, kurie jau buvo šio to 
išmokę, spėjo beveik viską pamiršti. Tada mu-
zikos vadovė pasiūlė jos ankstesniame kolek-
tyve vaidintą spektaklį ,,Ir gyvenimas bus gra-
žus“. Tačiau ir jį rengiant artistus taip perse-
kiojo ligos, kad teko net pačioms vadovėms 
vaidinti. Atėjus išvykimo į plenerą dienai, su-
žinoję, kad negalės važiuoti dvi pagrindinės 
aktorės, sunerimome. Atrodo, jaunuoliams sa-
vo nuotaikų stengėmės neperteikti, bet ir jie 
pajuto baimę: kas bus, ką vaidinsime. 

Tačiau kai tik atvykę į stovyklą pamatėme 
besišypsančius draugų ir pažįstamų veidus, 
nerimas atlėgo. Mielai mus pasitiko plenero 
vadovė Janina, kitą dieną jau laukė stovyklos 
atidarymas. Iškėlėme stovyklos vėliavą, sugie-
dojome himną, išklausėme visų atvykusių ko-

lektyvų prisistatymų. Tačiau spektaklių per-
žiūros dieną nebuvome tikri, kad mūsiškis iš-
vys dienos šviesą, nes vis dėlto nebuvo iki galo 
parengtas. Kai plenero vadovai patvirtino mū-
sų nuojautą, teko ieškoti kitų alternatyvų. Pasi-
telkę ankstesnę patirtį, pasiūlėme spektaklį 
,,Raganaičių pyragas“, kurį jau buvome vaidi-
nę savo rajone ir pelnę palankių atsiliepimų.

Laimei, režisierė Silvijana Bilskytė mielai 
sutiko mums padėti. Na, o kur tik prisiliečia 
profesionalo ranka, ten ir rezultatų ilgai laukti 
netenka. Keitėme veiksmą ir sceninę aprangą. 
Silvijana ir Giedrė parinko tinkamą muziką, iš 
karto suteikusią spektakliui gyvybingumo bei 
spalvų. Be galo esame dėkingi Silvijanai už 
praktinius patarimus, ką ir kokiu momentu 
geriau padaryti, kad spektaklį mieliau žiūrėtų 
publika.

Taigi po kelių repeticijų jau drąsiai žengė-
me į sceną. Savo pasirodymu likome paten-
kinti. Manau, nenuvylėme ir žiūrovų, nes bu-
vome palydėti šiltų ir gausių plojimų. Gavo-
me daug gėlių, plenero vadovė nepašykštėjo 
mums vaišių. Bet po pasirodymo nebuvo ka-
da atsipūsti. Stebėjome kitų kolektyvų pasiro-
dymus, dalyvavome stovyklos savanorių or-
ganizuotuose teminiuose renginiuose. Viena-
me jų, ,,Madų šou“, net pelnėme elegantiš-
kiausio kolektyvo apdovanojimą. Talentų va-
kare mūsų kolektyvo atstovė Živilė Kalinaus-
kaitė puikiai atliko dainą ,,Ugnis ir ledas“, kiti 
jaunuoliai parodė savo darbelių. Dalyvavome 
ir piešinių konkurse. Geriausiai buvo įvertin-
tas Alekso Carevo darbas. Buvome aktyvūs 
sporto varžybų dalyviai. Nei vieną dieną ne-
teko liūdėti ar nuobodžiauti. Kiekvienas rytas 
prasidėdavo trenažu , repeticijomis, o vakare 
laukdavo paskaitos, kuriose aptardavome ko-
lektyvų pasirodymus. 

Labai gaila, kad šiais metais nesulaukėme 
jaunimo teatro aktoriaus Vytauto Taukinaičio. 
Jo pastebėjimai ir patarimai kiekvienam meno 
kolektyvui būdavo ypatingai svarbūs bei ver-
tingi. Labai trumpai lankėsi ir „Spalvų orkes-
tro“ vadovas Romualdas Bruzga. Jis skaitė 
mums paskaitą, papasakojo apie savo kolekty-

vo veiklą, keliones. Žiūrėjome skaidrių, klau-
sėmės muzikos. Visi drauge kūrėme melodijas 
plodami, išdainuodami garsus. Į stovyklą bu-
vo atvažiavęs net socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Donatas Jankauskas.

Po visų kolektyvų pasirodymų, teminių 
vakarų ir paskaitų pradėjome rengti bendrą 
spektaklį. Pakvietėme prisijungti ir stovyklos 
svečius iš Baltarusijos. Gerų ir atsakingų vado-
vų, taip pat artistų entuziazmo dėka spektaklis 
pavyko, visi likome patenkinti. Po vakarienės 
visi rinkomės prie salės ir drauge ėjome paly-
dėti besileidžiančios saulės, atsisveikinti su jū-
ra. Labai liūdėjome, kad teks skirtis su stovyk
la. Juk čia patirta tiek gerų emocijų, pasisemta 
naudingų žinių. 

Šiais metais liko neaišku, kokiam kolekty-
vui už geriausią pasirodymą nusišypsos laimė 
atvykti į teatro plenerą be konkurso kitąmet. 
Bet nekyla abejonių, kad ir vaidinantiems neį-
galiems jaunuoliams, ir jų vadovams ypatin-
gai reikia profesionalų pagalbos, kad galėtų 
tobulėti, improvizuoti, įgyti vidinio ir išorinio 
laisvumo. Juk tie, kas gyvena didmiesčiuose, 
turi galimybių lankyti teatrus, semtis žinių, 
pritaikyti jas, o mums, lindintiems provincijo-
je, tai sunkiai pasiekiama. Tačiau tobulėjimui 
ribų nėra. Pateiksime mūsų teatro dalyvių vie-
ną kitą mintį:
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Dalius Stundys 
Mes apsigyvenome namelyje ,,Beržas“ drauge 

su kitais meninės veiklos plenero dalyviais. Visas 
dienas mus lepino kaitri saulutė ir nuostabi jūra. 
Stovykloje man labai patiko. Čia mes kiekvienais 
metais susitinkame senų pažįstamų ir atrandame 
naujų. Laikas prabėgo labai greitai. Kiekviena die-
na buvo pilna įspūdžių. Vis ką nors naujo sužino-
davome, išmokdavome. 

Kiekvieną rytą, po pusryčių, eidavome į salę, 
kur vykdavo rytinis režisierės Silvijanos trenažas. 
Po jo klausydavomės paskaitų. Mokėmės, kaip ge-
riau atlikti vaidmenis spektakliuose, kad juos būtų 
įdomiau žiūrėti žiūrovams, kaip tapti drąsesniems, 
išmokti perteikti emocijas.

Paskutinę stovyklos dieną kartu su vadovais 
rengėme bendrą spektaklį, kuriame dalyvavo visi 
kolektyvai ir svečiai iš Baltarusijos. Šiame spektak
lyje mes vaidinome italus. Su pica ir makaronais 
ėjome pas Vilties karalystės valdovą. Spektaklis pa-
vyko. Gavome visi daug vaišių. Lauksime vėl kitų 
susitikimų.

Aleksas Carevas 
Stovykloje man labai patiko. Čia nėra kada 

nuobodžiauti. Visada rasdavau ką veikti ir laiką 
praleidau labai šauniai. Rytais eidavau į salę, kur 
vyko įvairūs užsiėmimai. Režisierė Silvijana išmo-
kė mus vaidinti gyvūnus, augančias gėles. O dar 
jas skinti ir jomis džiaugtis (nors realiai jų ir netu-
ri). Mokėmės eiti vietoje, liesti rankomis menamą 
sieną, išmušti skylę joje ir dar daug visokių kitų 
judesių. Taip nejučia ir prabėgdavo pusdienis. At-
radę laisvo laiko skubėdavome prie jūros. 

Vakare, po spektaklių arba teminių vakarų, vi-
sada eidavau pabėgioti jūros pakrante. Laukdavau, 
kol nusileis saulė. Esu romantikas. Man be galo pa-
tinka žiūrėti į mėlynas jūros bangas ir mėgautis 
saulėlydžio spalvomis. Kartais tai ir įkvepia piešti 
įvairius gamtos vaizdus. Grįždavau vėlokai, tačiau 
mes visi juk gyvenome viename kambaryje, tad apie 
miegą dar nebuvo ko nė galvoti. Kalbėdavomės apie 
tai, ką veiksime kitą vakarą, kokiame renginyje da-
lyvausime. Planavome likusių dienų įvykius. Ap-
tardavome praėjusios dienos įspūdžius: kas patiko, 
ką gero padarėme, ką dar galėtume padaryti geriau. 

Visiems noriu palinkėti gerų metų, nuoširdaus 
darbo, entuziazmo, nenuleisti rankų, tobulėti ir to-
liau siekti geresnių rezultatų. Tik vieningu darbu ir 
gerais norais mes galime nugalėti visus sunkumus. 
Puoselėju didžiulę viltį čia kada nors dar atvykti. 
Iki kitų susitikimų.

Ačiū plenero vadovams už tai, kad esate. 
Kad dalijatės su mumis patyrimu. Dėkui va-
dovei Janina Butkuvienei, režisierei Silvija-
nai Bilskytei už kantrybę, pasiaukojimą ir 
kartu prasmingai praleistą laiką. Tai buvo 
NEPAKARTOJAMA! Sėkmės Jums visur ir 
visada. Linkime kuo daugiau jėgų tęsiant 
pradėtą darbą ir kad pavyktų įgyvendinti vi-
sus sumanymus.

Genė Sungailienė
Jonavos rajono „Gyvenimo namų“ meninės veiklos 

kolektyvo „Mes kartu“ vadovė

„Nepaprasto audinio“ 
istorija
„Pasaulis yra teatras, o žemė – pagrindas, 
kurį Dievas pripildė aktorių.“

Thomas Heyvood

rie kaip ir žmonės gali būti labai skirtingi: 
švelnūs arba šiurkštūs, linksmi arba liūdni, 
žodžiu, ypatingi. Iš visų šių siūlų ir audžia ne-
paprastą audinį Amžinasis audėjas. 

Meninės veiklos plenere dalyvavome pir-
mą kartą, todėl nerimavome, jaudinomės. 
Neslėpsime, iš pradžių buvo sunku: trūko 
judesio plastikos, minties įkūnijimo priemo-

Teatras – tai naujų galimybių, neatrastų 
pasaulių bei nepakartojamų įspūdžių derinys, 
kuriame kiekvienas gali atrasti dalelę savęs. 
Juk saviraiška reikalinga kiekvienam. Todėl 
teatralizuota meninė veikla yra idealus būdas 
realizuoti savo galimybes. Menas – puiki neį-
galių žmonių socialinės integracijos priemonė, 
padedanti formuoti neįgaliojo dvasinį kom-
fortą, įgyti naujų įgūdžių, adaptuotis supan-
čioje aplinkoje ir t. t. 

Meninės raiškos užsiėmimų tikslas – pa-
dėti išlaisvinti neįgalių asmenų kūrybines ga-
lias. Tokiu būdu tradicinės edukacinės formos 
įgauna naujumo, o užsiėmimai – terapijos ele-
mentų. Teatralizuota meninė raiška sutrikusio 
intelekto asmenims svarbi dėl to, kad jie gali 
tapti kitokie, persikūnyti į augalą, gyvūną, ki-
tą asmenį, išgyventi kitokių jausmų ir taip tar-
si išplėsti savo asmenybės ribas arba iš naujo 
atrasti save.

Meninės veiklos plenere Kretingos dienos 
veiklos centro teatro trupė „Ieškotojai“ prista-
tė spektaklį „Nepaprastas audinys“. Šiame 
spaktaklyje aktoriai tampa audinio siūlais, ku-

nių. Tačiau gavus puikių stovyklos „Pasaka“ 
meninio plenero lektorių ir organizatorių pa-
tarimų bei pamokymų, spektaklis pranoko 
mūsų lūkesčius. Rytiniai trenažai, judesio 
plastikos, improvizacijų pamokėlės padėjo 
užmiršti jaudulį, suteikė aktoriams stiprybės 
ir pasitikėjimo savo jėgomis, o gausūs žiūro-
vų aplodismentai įrodė, kad mūsų triūsas 
buvo naudingas. Jaunuolių akyse spindėjo 
džiaugsmas ir pasitenkinimas, lūpose nuolat 
žydėjo šypsena...

Nuoširdžiai dėkoju teatro trupės „Ieško-
tojai“ aktoriams už pastangas ir kruopštų re-
peticijų darbą. Ačiū plenero organizatorei Ja-
ninai, režisierei Silvijanai, socialinei darbuoto-
jai Giedrei, taip pat visiems kitiems už palai-
kymą bei geranorišką pagalbą. Juk kūryba yra 
žmonijos amžinasis variklis. Todėl tai, ko 
mums neduota realiame pasaulyje, galime at-
rasti kurdami teatrą... 

Rūta Kniukštaitė
Kretingos dienos veiklos centro  

kolektyvo „Ieškotojai“ vadovė
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Kol bus entuziazmo, 
meninės veiklos pleneras 
gyvuos!
Kas besuskaičiuos, kiek paties įvairiausio 
amžiaus, patirties ir gebėjimų žmonių subūrė 
per savo gyvavimo metus kiekvieną vasarą 
rengiamas meninės veiklos pleneras. Metai iš 
metų buvo tobulinama jo struktūra, vyko 
nuolatiniai ieškojimai, stengiantis padaryti 
viską, kad tik neįgaliesiems ir su jais 
dirbantiems specialistams kuo plačiau vertųsi 
ypatingos ir neišsenkamos kūrybiškumo 
erdvės. Kad šis palyginti trumpas vasaros 
susiėjimas suteiktų impulsų ieškoti šviesos 
ilgais žvarbiais žiemos vakarais ir kaskart iš 
naujo belstis į širdis tų, kurie iki šiol dar 
nepatikėjo – neįgalus žmogus GALI!!! 

Gaila, kad šią vasarą dėl sumažėjusio fi-
nansavimo į meninės veiklos plenerą galėjo-
me pakviesti mažiau kolektyvų nei papras-
tai. Tik keturis. Bet nepaisant to dirbama 

buvo, kaip visada, iš peties. Juk kiekybė dar 
nereiškia kokybės. Kita vertus, džiugu, kad 
vėl sulaukėme ne tik scenos asų, bet ir nedrą-
sių, tačiau labai imlių naujokų iš Kretingos, 
teatro trupės „Ieškotojai“. Jiems viskas buvo 
taip įdomu, neatrasta, netikėta, kad plenerui 
baigiantis jau drąsiai buvo galima juos pava-
dinti „Atradėjais“. Bet neužbėkime įvykiams 
už akių.

Ankstesnė patirtis parodė, kad prieš ati-
duodant savo veiklos rezultatą į žiūrovų 
rankas verta iš pradžių padaryti savotišką 
generalinę repeticiją, jog juodraštis teatro 
profesionalams ir kolegoms padedant virstų 
tikru švarraščiu. Kaip tarėme, taip padarė-
me. Ir nesigailėjome. Ne tik minėti naujokai, 
bet ir labiau patyrę Jonavos, Klaipėdos ir Ši-
lutės kolektyvai džiaugėsi galimybe pasižiū-
rėti į savo „namų darbus“ naujomis akimis, 
atsisakyti to, ko nereikia, pridėti tai, kas su-
teikė spektakliams netikėto žavesio ir gilu-
minės prasmės.

Meninio plenero metu padarytos patai-
sos spektaklių audinyje tapo geru postūmiu 
ir neįgaliems artistams. Mobilizavo jėgas, 
leido naujai pajusti bendrystės saldumą, per-
augantį į džiaugsmingą ir prasmės kupiną 
vyksmą, nekartą suvirpinusį ir pačių vaidin-
tojų, ir žiūrovų širdis. Prabilusias širdis! O 
juk kaip tik tokio ypatingo kalbėjimo kaskart 
ir siekiame drauge mokydamiesi, repetuo-
dami, vaidindami. Ryškiau po taiklių per 
peržiūrą išsakytų pastabų sublizgo klaipė-
diečių „Miesto gaidelio“ plunksnos, įtaigiau 
ir slėpiningiau rutuliojosi šilutiškių „Gedi-
mino sapnas“, o jonaviečiai net visai naują 
„Raganaičių pyragą“ užmaišė. Palietė į ple-
nerą įsisukusi kūrybinga dvasia ir naujokus 
kretingiškius. Jų „Nepaprasto audinio“ siū-
lai išties liovėsi būti paskiromis gijomis ir 
taip dailiai vienas su kitu sulipo, kad net 
miela buvo žiūrėti.

Tad tikrojo pasirodymo dieną ir pačių 
teatro kolektyvų, ir gausių žiūrovų kaskart 

laukdavo vis nauja didelė šventė. Atimk iš 
jos bent vieną dėmenį – ir ji būtų virtusi pil-
ka kasdienybe, kurios neįgaliųjų gyvenime 
ir taip, deja, gerokai daugiau nei norėtųsi. 
Puikiai suprato visi iki vieno mūsų artistai, 
ką reiškia vaidinti tikroje scenoje, su tikra 
uždanga, užkulisiais ir, žinoma, žiūrovais. 
Ką reiškia pelnyti plojimų, gėlių ir šypsenų. 
Pripažinimo vienodai reikia mums visiems. 
Tikro, nemeluoto, skatinančio jausti, ben-
drauti, suprasti...

Nors visa stovykla, regis, gyvena vieną, 
o meninio plenero dalyviai kitą (na, gal kiek 
nerimtą) gyvenimą, bet taip atrodo tik iš pir-
mo žvilgsnio. Dažnai ir į mūsų profesionalų 
rengiamus trenažus, ir skaitomas paskaitas, 
ir į repeticijas užsukdavo stovyklos darbe 
dalyvavusių specialistų ir iš Lietuvos, ir iš 
Amerikos bei Baltarusijos. Nuoširdžiai do-
mėjosi mūsų veikla, jos paskatomis, nešykš-
tėjo gerų žodžių už entuziazmą. O apie jį iš 
tikrųjų verta pakalbėti atskirai. Toli gražu ne 
pirmus metus organizuoju meninės veiklos 
plenerus, bet kiekvieną kartą vis iš naujo ne-
galiu atsistebėti ir nesijaudindama žiūrėti, su 
kokiu atsidavimu bei noru neįgaliųjų teatro 
kolektyvų vadovai dirba savo darbą. Dažnai 
nė negaudami atlygio, bet laikydami juo 
kiekvieną savo ugdytinių atsivėrimą kūry-
bai, o tuo pačiu ir pasauliui. Štai todėl ir rei-
kia suteikti vadovams galimybę semtis teori-
nių žinių, įvaldyti naujus būdus ir technikas, 
kuriomis praturtėję jie dar geriau padėtų ne-
įgaliems artistams išreikšti save per vaidybą. 
Net tokiems, kurie nekalba. Net tokiems, ku-
rie vos juda. Nes ši saviraiška jiems neįkai-
nojama, nes ji suteikia jiems ypatingos pras-
mės gyventi.

Taigi, kaip jau minėjau, mes nesijautėme 
atskirti nuo visos stovyklos gyvenimo. Kita 
vertus, nuolat ir patys apie save primindavo-
me. Susirenka potencialūs žiūrovai į valgyklą 
pietauti, o ten jų, žiūrėk, jau laukia spalvingos 
programėlės, skrajutės, afišos. Arba koks nors 

rimtas stovyklautojas sau oriai žingsniuoja, o 
jam padykus raganaitė kelią perbėga. Tegul 
sau suka galvą, ką tai galėtų reikšti?..

Dar vienas nepakartojamas bendrystės 
akcentas – visų meninės veiklos plenero da-
lyvių kuriamas baigiamasis spektaklis. Šį 
kartą jis pasakojo apie galingą ir nenugalimą 
VILTIES karalystę. Karalystę, kurioje bran-
gūs ir laukiami ne tik tie, kurie neša karaliui 
brangias dovanas, bet ir tie, kurie yra varga-
ni kaip lauko pelės, bet irgi turi svajonių. Net 
jeigu jau spėjo jas pamiršti. Padėkime jiems 
tas svajones atgauti ir patikėti, kad jų išsipil-
dymą gali suteikti žmogiška šiluma, turinti 
didesnę galią nei mums gali atrodyti.

Labai dėkoju visiems ir kiekvienam, kas 
tik šią vasarą minėta šiluma su mumis dali-
josi. Žaviuosi beribiu Silvijanos Bilskytės iš-
radingumu. Gerbiu Giedrės Pankauskaitės 
ryžtą įgalinti neįgaliuosius. Lenkiuosi visų 
kolektyvų vadovams, kurie vėl ištisus metus 
puoselės ir kurstys savo artistų kūrybinę 
ugnelę. Neatsidžiaugiu, kad visus JUS suti-
kau ir nesakau sudie. 

Janinos Butkuvienės, 
Meninės veiklos plenero vadovės, mintis 

užrašė Jūratė Žeimantienė
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Skirtingi autoriai nurodo, kad 
neretai tokio vaiko augimas šeimoje 
turi įtakos tėvų glaudesniems santy-
kiams; daugelio tėvų, auginančių 
neįgalų vaiką, dvasinės vertybės 
tampa aiškesnės ir stipresnės. Tais 
atvejais, kai tėvai yra kompetentingi 
ir palaikantys, kiti šeimos nariai gali 
įgyti gerosios patirties, būdami šalia 
neįgalaus brolio ar sesers. R. Hastin-
go, A. Becko, C. Hillo (2005) teigimu, 
toje pačioje šeimoje greta neigiamų 
(pavyzdžiui, patiriamas didelis stre-
sas), galima pastebėti ir teigiamų da-
lykų, pavyzdžiui, atsiranda nauja 
gyvenimo prasmė.

Patirtis – tai žinių ir įgūdžių visu-
ma, kuri yra veiklos rezultatas. Patir-
ties žinių įgyjame per tiesioginius iš-
gyvenimus, įspūdžius, stebėdami, 
praktiškai veikdami. Pozityvios pa-
tirties akimirkos auginant neįgalų 
vaiką gali tapti atramos taškais šei-
mai, sėkmingai ir efektyviai tvarkan-
tis gyvenimą. Lietuvoje iki šiol nėra 
atlikta pakankamai tyrimų apie šei-
mų, auginančių neįgalų vaiką, stipry-
bes, vidinius išteklius ir pozityvią 
patirtį, susijusią su tokio vaiko augi-
nimu. Todėl kyla klausimas: kokia ji?

2009 m. buvo atliktas kokybinis 
tyrimas, kurio objektu tapo šeimos, 
auginančios neįgalų vaiką, patirtis. 
Tyrime dalyvavo vienuolika vilnie-
čių tėvų, atstovaujančių 10 šeimų, 
kuriose auga neįgalus vaikas arba 
vaikai nuo penkerių iki dvidešimt 
aštuonerių metų. Jų vaikams dia-
gnozuotas cerebrinis paralyžius 
(VCP), autizmas, Dauno sindromas, 
protinis atsilikimas. 

Tyrimo tikslu tapo šeimos, augi-
nančios neįgalų vaiką, pozityvios 
patirties atskleidimas ir gyvenimo 
sričių, kuriose ji yra išgyvenama, nu-
statymas. Duomenų rinkimo meto-
du buvo pasirinktas interviu.

Neįgalaus vaiko auginimas. 
Šeimos geroji patirtis
Užsienio ir Lietuvos autorių darbuose daug dėmesio skiriama 
šeimos, auginančios neįgalų vaiką, stresiniams veiksniams, 
dažnai akcentuojant negatyvią neįgalaus vaiko įtaką tokios 
šeimos funkcionavimui. Tačiau palaipsniui atsiranda poreikis 
atskleisti ir pozityvų neįgalaus vaiko poveikį šeimai. 

Atlikus informantų atsakymų į 
interviu klausimą Įvardykite teigiamą 
patirtį, kurią išgyvenate su savo vaiku 
analizę, išryškėjo 15 kategorijų, ku-
rias galima suskirstyti į 4 grupes: 
•	 jausmų (prieraišumas, meilė sa-

vo vaikui; vaiko, kaip džiaugsmo 
ir laimės šaltinio, suvokimas; jo 
pranašumų pripažinimas); 

•	 asmeninio augimo (gilesnis gy-
venimo prasmės suvokimas; 
naujos patirties įgijimas; teigia-
mas savo „ypatingos“ tėvystės 
suvokimas); 

•	 santuokinių ryšių (vaidmenų 
pasiskirstymas, bendro tikslo 
siekimas, tėvų laisvalaikio orga-
nizavimas);

•	 dvasinės bei materialinės gero-
vės siekimo (ryžto ir jėgų keistis 
atsiradimas, ryškesnė empatija, 
mažesnis rūpinimasis materiali-
ne gerove, galimybė dalyvauti 
visuomeniniame gyvenime, pasi-
rinkti veiklą ir susipažinti su nau-
jais žmonėmis).
Dabar panagrinėsime jas smulkiau.

Jausmų sritis

Kalbėdami apie savo neįgalius 
vaikus tėvai nedrąsiai pasakojo apie 
jausmų ir emocinio ryšio sritį: „Rytas 
prasideda ir vaikas nusišypso man: „La-
bas rytas“. Tai labai brangu“. Prierai-
šumo, meilės jausmas sveikam arba 
neįgaliam vaikui atsiranda palaips-
niui su juo bendraujant. Kai vaikas 
reiškia džiaugsmą ir pasitenkinimą 
atsakydamas į švelnumą jį maiti-
nant, tėvai jaučiasi paskatinti ir ap-
dovanoti. Emocinis ryšis stiprėja, kai 
kalbinamas vaikas pradeda šypsotis 
ir čiauškėti. Kitokios vaiko reakcijos 
į tėvų meilę ir rūpestį gali mažinti jų 
meilės bei prieraišumo jausmus. Ta-
čiau akivaizdu, kad, nepaisant visų 
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negalios sąlygotų ribotumų, didžioji 
dauguma šeimų vis dėlto jaučia be-
ribę meilę savo neįgaliam vaikui, ro-
do ypatingas šeimos prisitaikymo 
galimybes.

Neįgalus vaikas namuose neretai 
tampa teigiamų emocijų ir gerų jaus-
mų kitiems šeimos nariams šaltiniu. 
Kategorijos Džiaugsmo ir laimės šalti-
nio turinys patvirtina faktą, kad kiek-
vienas neįgalaus vaiko pasiekimas 
sukelia tėvų džiaugsmą: „Ypač džiau-
gėmės, kai atsisėdo būdama dvejų metu-
kų, pradėjo domėtis žaislais“. Autizmu 
sergančio berniuko mama stebėjo 
sūnaus fizinį vystymąsi ir džiaugėsi 
tuo, kad nepaisant jo protinės raidos 
trūkumų „jis vystėsi fiziškai pagal am-
žių, vienerių metų pradėjo vaikščioti pil-
na pėda, mėgdžiojo garsus“.

Apie tai, kad neįgalus vaikas yra 
laimės šaltinis, kalbėjo kitas infor-
mantas: „Kai jaučiasi itin negerai, Viltė 
reikalauja atsigulti šalia nosis į nosį. Aš 
guliu ir galvoju: tai ir yra tavo laimė. Tu 
gali kitam kažką suteikti. Kiek žmonių 
norėtų tiek iš manęs?“ 

Tėvai susitaiko su vaiko negalia ir 
pradeda matyti asmenybę, turinčią 
tam tikrų gebėjimų ir stiprybių. Neį-
galus vaikas gali ne vien reikalauti ir 
imti, jis geba ir suteikti. Kategorijoje 
Savo vaiko pranašumų suvokimas infor-
mantai džiaugiasi savo vaiko vysty-
mosi pasiekimais kasdieniame gyve-
nime: „Jos svoris buvo geras, atrodė jud
ri, pati valgė. O šiaip vaikas yra vaikas. 
Nors ir pavėluotai, bet atsirado reakcijos, 
gugavimas, puikus apetitas“; „Ji džiu-
gindavo mus: reaguodavo, skyrė savo 
namiškius, šypsojosi“ ir fiziniu patrauk-
lumu: „Ji yra graži ir proporcinga“.

Tėvai lygina savo vaiką su kitais 
mažyliais. Dauguma informantų pa-
sakojo, kad juos dažnai guodžia sa-
vo vaiko palyginimas su kitais sudė-
tingesniais priežiūros ar elgesio po-
žiūriu: „Yra sudėtingesnių vaikų.... Jie 
kandžiojasi, mušasi... Tada galvoju: 
„Kokia ta mano bėda, aš turiu auksinį 
vaiką... ji nuostabi“, ar fiziškai silpnes-
niais vaikais: „Mano vaikas geba sava-
rankiškai tuštintis, yra vaikų, kurie ne-
gali net tiek“.

Tėvams labai rūpi kitų šeimoje 
gimusių vaikų požiūris į neįgalų 
brolį arba seserį. Kategorijos Kitų šei-
mos vaikų teigiama patirtis bendraujant 
su neįgaliu vaiku turinys parodo, kad 
kiti šeimoje augantys vaikai gali pra-
turtinti savo teigiamą patirtį ben-
draudami su neįgaliu broliu arba 
seserimi. Neretai tėvai mano, kad 
„kiti trys mūsų vaikai turi platesnį aki-
ratį bendraudami su savo neįgaliu bro-
liuku“. Tėvus džiugina nuoširdus 
betarpiškas kito vaiko bendravimas 
su neįgaliu broliu arba seserimi: 
„Jaunesnioji dukra rodo daugiau šilu-
mos Viltei (...), harmonijos ir laimės 
jausmas apima vien stebint jas“. 

Asmeninio augimo sritis 

Žmogaus asmenybė keičiasi ir 
bręsta atsakydama į gyvenimo iššū-
kius. Neįgalaus vaiko auginimas šei-
moje tampa užduotimi, kurią galima 
spręsti teigiamai ir efektyviai.

Kategorijos Asmeninis augimas ir 
branda turinys atskleidžia asmens 
charakterio pokyčius: „Aš tapau jau-
tresnė kitiems“. Informantai mano, 
kad teigiamų vidinių pokyčių prie-
žastimi tapo ne vien stiprios prigim-
tinės jų charakterio savybės, bet ir 
nuolatinė saviugda: „Aš po truputį 
išmokau neteisti ir nesmerkti kitų žmo-
nių“; „... Šitie dalykai buvo ugdomi, nes 
kartais norisi pasprukti, pasislėpti į krū-
mus, kai esi pavargęs“. Beveik kiekvie-
nas informantas kalbėjo apie požiū-
rio pa(-si)keitimo svarbą: „Daug skai-
čiau... Ką galima pakeisti? Požiūrį. Ar 
tai pakeis tave? Į tą patį dalyką galima 
žvelgti pozityviai, o toks gebėjimas yra 
išugdomas“.

Informantai teigia, kad „vertybių 
sistema nuo to laiko tikrai pakito“. Jie 
išmoko džiaugtis mažais dalykais: 
„Maži dalykai pagerina savijautą“, ta-
po atlaidesni: „Nesipiktinu, nepykstu 

dėl to, kas anksčiau man būtų sukėlę au-
drą. Atlaidumą laikau esmine gerove“, 
atsakingesni: „Surimtėjau“. 

Neįgalaus vaiko tėvai suvokia sa-
vo vidinių nuostatų, susijusių su po-
žiūriu į negalią, svarbą: „Aš galiu pa-
tvirtinti faktą, kad kaip tu save parodai, 
taip į tave ir reaguoja. Jeigu pats esi nu-
kabinęs nosį, tai į tave ir žiūrės kaip į 
nelaimingą žmogų“.

Tėvai nuoširdžiai džiaugiasi ki-
tais panašaus likimo tėvais: „Mes 
daugybę kartų žavėjomės kitų neįgalių 
vaikų tėvais“. 

Gimus šeimoje neįgaliam vaikui, 
tėvai susimąsto apie dalykus, kurie 
iki šiol jiems mažai rūpėjo, atsiranda 
tarsi „gilesnis gyvenimo prasmės suvoki-
mas“: „Tokia patirtis brandina mūsų gy-
venimo suvokimą“. Jie atranda naujų, 
kartais netikėtų savybių, kitaip verti-
na gyvenimo situacijas: „Nelaimių bū-
na skirtingų, nebūtinai tokių, bet ir tokia 
turi gero... Negalima šito neigti“. 

Šeimos gyvenimas, gimus neįga-
liam vaikui, pasiskirsto į dvi dalis: iki 
vaiko gimimo ir po jo. Šeima išgyve-
na kitokią naują patirtį, vaikas turi 
įtakos daugybei šeimos gyvenimo 
sričių. Kategorijos Naujos patirties įgi-
jimas turinyje pateikiami tėvų pasisa-
kymai apie neįgalaus vaiko įtaką šei-
mai. Jie skamba gana neutraliai, ta-
čiau tokia buvo atsakymo į interviu 
klausimą apie teigiamą patirtį pra-
džia. Pasakymus: „Vaikas veikia ir net-
gi reguliuoja visą mūsų šeimos gyveni-
mą. Jis negrįžtamai pasikeičia“ ir „Nuo 
pat pirmų dienų dukra pradėjo veikti vis-
ką“, reikia suprasti, kaip pozityvios 
patirties išgyvenimus. Taigi naujame 
pasikeitusiame gyvenime atsirado 
vietos ir pozityvios patirties išgyve-
nimui. Vienas iš informantų tokią 
patirtį apibendrina retoriniu klausi-
mu: „Be jo viskas būtų kitaip. Gerai tai 
yra ar blogai, kas dabar gali pasakyti?“

Gebėjimas būti gerais tėvais neį-
galiam vaikui leidžia jiems pasitikėti 
savo jėgomis, jaustis reikalingiems. 
Kategorijoje Teigiamas savo „ypatin-
gos“ tėvystės suvokimas informantai 
kalbėjo apie pašaukimą, savigarbą ir 
pasididžiavimą savimi.

Santuokinių ryšių sritis

Įdomu tai, kad tėvai įžvelgia savo 
neįgalaus vaiko įtaką šeimos santuo-
kinių ryšių glaudumui. Spręsdami iš-
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kilusias vaiko priežiūros problemas, 
tėvai išmoksta labiau pasikliauti vie-
nas kitu: „...sunkumai, kurių iškilo gi-
mus neįgaliam  sūnui, suartino mus 
kaip šeimą“.

Neįgalaus vaiko tėvai atranda 
įvairių būdų atgauti savo jėgas, vidi-
nę pusiausvyrą. Nepaisant sudėtin-
gos kasdienės vaiko priežiūros jie 
randa sau tinkamų laisvalaikio for-
mų. Kategorijos Tėvų laisvalaikio or-
ganizavimas turinys atskleidžia, kad 
vieni neįgalių vaikų tėvai įsitraukia į 
religinės bendruomenės veiklą 
(„Draugai ir malda padeda mums iš-
tverti ir turėti aiškią ateities gyvenimo 
perspektyvą“), kiti randa atokvėpį 
gamtoje („Mano žmona mėgsta sodo 
darbus, gėles... Aš mėgstu žvejybą. 
Žmogus turi pailsėti gamtoje“).

Suvokimas, kad pasaulyje yra ir 
kitų žmonių, auginančių neįgalius 
vaikus, tampa rimtu palaikymu: „Aš 
skaitau. Man labai padeda kitų šeimų, 
auginančių neįgalų vaiką, patirtis“.

Dvasinės ir materialinės gerovės 
siekimo sritis

Išgyvendami sunkumus, spręs-
dami iškilusias vaiko poreikių tenki-
nimo ir priežiūros problemas neįga-
laus vaiko tėvai tampa iniciatyvesni, 
drąsesni ir ryžtingesni. Kategorijos 
Ryžto ir jėgų keistis atsiradimas turi-
nys atskleidžia tėvų norą ir pasiryži-
mą keistis ir keisti savo gyvenimo 
aplinkybes. 

„Neįgalieji yra šitame pasaulyje, jie 
ateina iš mūsų ir dėl mūsų... Kam? Jie 
ateina tam, kad savo bejėgiškumu pada-
rytų mus geresnius.<...> mes turime 
pasikeisti per juos“, – teigia merginos, 
turinčios autizmo sutrikimą, tėvas.

Gimus neįgaliam vaikui, viena 
motina nusprendė nekartoti anks-
tesnių klaidų, kai pastojo antrą kar-
tą: „Kai gimė antras, buvau visiškai ki-
taip nusiteikusi... Prieš tai ėjau į kvėpa-
vimo kursus, nusiteikiau gimdyti be 
skatinamųjų ir raminamųjų. Norėjau 
žinoti, kas vyksta“.

Toks ryžtas atsiranda iš tėvų mei-
lės ir įsipareigojimo savo vaikui. Tė-
vai nori, kad vaiko gyvenimas būtų 
prasmingas, ir tam, kad būtų pasiek-
ta gerų rezultatų, reikia gebėti susi-
doroti su sunkumais bei trūkumais. 

Kategorijos Veiklos pasirinkimas 
turinyje aprašoma neįgalaus vaiko 
įtaka tėvų užimtumui, profesijos pa-
sirinkimui arba pakeitimui ir papil-
domiems įgūdžiams, kurių reikia 
vaiko priežiūrai, įgyti.

Kai kuriose šeimose neįgalaus 
vaiko įtaka tėvų veiklai yra milžiniš-
ka: „Mes abu tėvai dirbame su neįgaliu-
kais, mus čia atvedė tik Laurynas; Korne-
lija yra tas žmogus, kuris padėjo man 
pasirinkti gyvenimo veiklos kryptį, karje-
rą... Tiesiog neturėjau kito pasirinkimo“.  

Tėvai turėjo atliepti neįgalaus 
vaiko ir kitų šeimos narių poreikius 
ir ryžtis pasikeitimams: „Aš pastebė-
jau, kad žmona, kuri lieka namuose su 
vaiku, praranda pusiausvyrą. Tada pa-
prašiau savo vadų pakeisti tarnybos lin-
kmę ir perėjau į pedagoginį darbą“.

Tėvams tenka įgyti būtinų neįga-
laus vaiko priežiūros įgūdžių: „Man 
teko išmokti vairuoti“, – teigia mergai-
tės, turinčios VCP, motina.

Kategorijos Išteklių paieška  turi-
nys pasiskirsto į dvi sudedamąsias 
dalis: vidinius ir išorinius šeimos iš-
teklius, kurių reikia vaiko būklei pa-
laikyti ir gerinti.

Išorinių išteklių paieška reikalau-
ja iš neįgalų vaiką auginančių tėvų 
drąsos prisipažinti, kad jiems reika-
linga pagalba ir parama: „Aš nebijau 
rodyti neįgalumo pažymėjimą. Sten-
giuosi naudotis visomis lengvatomis...“. 
Tėvai turi būti aktyvūs ir atviri ki-
tiems: „Gimus šeimoje neįgaliam vai-
kui, atsiranda paramos ir pagalbos ke-
lių... Proporcingai poreikiams pagalba 
ateis ir nesibaigs“.

Neįgalaus vaiko tėvai turi naujai 
sudėlioti savo šeimos prioritetus. 
Materialiniai dalykai neretai prade-
dami vertinti mažiau, apie tai byloja 
kategorijos Požiūris į pinigus turinys. 
„Aš gyvenau kaime, mes nieko neturėjo-
me, taupėme. Pinigai nuo studijų laikų 
man atrodė labai svarbus dalykas“, – 
pasakoja vaiko, turinčio protinį atsi-
likimą, motina: „Bet tai turėjo pasi-
keisti. Materialiniai dalykai nėra jau to-
kie svarbūs <...> Ypatingos prabangos 
juk žmogui nereikia“, – papildo autiz-
mą turinčio berniuko mama.

Kategorijos Šeimos bendravimo ra-
to pasikeitimas duomenys atskleidžia 
keturias bendravimo sritis (giminys-
tės ryšiai, gydytojai ir kiti specialis-
tai, seni draugai, nauji draugai), ku-
rios gali keistis į teigiamą pusę, gi-
mus šeimoje neįgaliam vaikui.

Penki informantai kalbėjo apie 
tai, kaip keičiasi bendravimo ratas, gi-
mus šeimoje neįgaliam vaikui.

Pirmiausia stiprėja giminystės ry-
šiai. „Prižiūrėti vaiką labai padėjo tėvai, 
teta...“, – nurodė viena informantė. 
„Turėjau tetą, pas kurią dažnai lankyda-
vomės su vaiku...“ – pasakoja kita. 

Bendravimas su gydytojais ir 
specialistais neįgalaus vaiko tėvams 
tampa privalomas bei svarbus ir turi 
teigiamą įtaką šeimai: „Teko dažnai 
bendrauti su gydytojais, domėtis gali-
mybėmis pagerinti vaiko būklę“.

Labai svarbi ir senų draugų para-
ma. Apie draugus kalbėję keli infor-
mantai pasakoja, kad „iš senesnių 
draugų rato liko tik patys nuoširdžiau-
si“ arba „...nelaimė išgrynina ir drau-
gus, ir visa kita“. Atsiranda ir naujų 
draugų. „Per jį (vaiką) susipažinome 
su daugybe puikių žmonių“, – džiau-
gėsi viena informantė, kita pasakojo, 
kad „...atsirado draugų. Jie atsirado iš 
kitos erdvės“. 

Neįgaliųjų vaikų tėvai išgyvena 
panašius jausmus, susiduria su tais 
pačiais sunkumais ir atranda pana-
šių teigiamo reagavimo į situaciją 
būdų, kurie leidžia jiems išgyventi 
pozityvią patirtį auginant neįgalų 
vaiką. Tai padaryti padeda pakitęs 
požiūris į situaciją, vaiką, negalią ir 
gyvenimą.

Doc. dr. Stasė Ustilaitė, 
Socialinės komunikacijos institutas,

Leticija Cvetkova,
mokytoja
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Tai pavadinimas diplominio dar-
bo, kurį šiais metais rašiau Vilniaus 
pedagoginio universiteto Socialinės 
pedagogikos katedroje. Savo nuos-
tabai išgirdau įdomių komentarų iš 
dėstytojų. Pirmiausia viena mokslų 
daktarė nuoširdžiai patarė: „Pasirin-
kite kitą pavadinimą, nes šis – ne-
moksliškas“. O ginantis darbą komi-
sijos nariai sakė: „Mes vertinome ne 
tik emocijas, bet ir moksliškumą“. 
Tik mano darbo recenzentė, kuri 
perskaitė jį visą, pasiūlė apie tėvų 
patyrimą rašyti plačiau. Šviesti vi-
suomenę, pasakoti, net parašyti kny-
gą. O šį darbą rašiau pirmiausia apie 
tėvų emocijas ir išgyvenimus augi-
nant autizmo paliestą vaiką... Nes iš 
savo patirties žinau, kad kaip tik 
emocijos yra labiausiai pažeistos, 
kaip ir bendravimas su vaiku, jaus-
minė išraiška, reakcijos. Taip, tai la-
biausiai sutrikusi sritis...

„Autizmas. Pirmoji pagalba – tėvai“

Kyla klausimas, kokia visuome-
nėje vyrauja nuostata apie šeimos ir 
vaikų emocijas, jei mokslinė ben-
druomenė (išskyrus, tikriausiai, psi-
chologus) pagalbos šeimai srityje tė-
vų vaidmens nelaiko problema, ku-
rią reikėtų „moksliškai“ nagrinėti. 
Ar ne emocijos ir jausmai mus įkve-
pia kažką daryti, veikti, kurti, mylėti 
ir atleisti? Ir jei šeimos emocijos būtų 
sveikos – šeimos „nesudužtų“. Emo-
ciškai sveikoje visuomenėje neturė-
tume skyrybų, savižudžių ir neįga-
laus asmens atskirties. Gal net nebe-
būtų kalėjimų, nes sveikai bendrau-
tume tarpusavyje, be emocinio psi-
chologinio smurto augintume ir auk-
lėtume vaikus.

Mano darbo tikslas buvo atkreip-
ti visuomenės ir skirtingų sričių spe-
cialistų dėmesį į tėvų išgyvenamas 
problemas. „Aptikę“ savo vaiko au-
tizmą dažnai nežinome nei kaip ben-
drauti su vaiku, nei ką daryti toliau. 
Pasirenkame socialinę atskirtį su 
„savo“ bėdomis. Nes iš visuomenės, 
ypač augindami gražų autistuką, ne-
sulaukiame nei supratingumo, nei 
pagalbos. Mama paprastai išeina il-
gų neapmokamų atostogų. Tėtis in-
tensyviai dirba, kad užtektų pinigė-
lių įvairioms atžalos alternatyvioms 
terapijoms, ugdymui, gydymui. Tai-
gi patys tėvai tampa pirmąja pagal-
ba savo vaikui. O kad ją suteiktų, 
turi labai daug išmokti. Požiūris, kad 
tėvai – ne specialistai, vyravo dar 
nuo sovietmečio laikų. Bet ar galima 
nubrėžti ribą, kur prasideda specia-
listo darbas, o kur – tėvų? Kiek laiko 
tėvams (dažniausiai – mamai) tenka 
praleisti kartu su vaiku? Ji keliasi ir 

budi. Dieną naktį stebi. Mamos emo-
cijos – labiausiai pažeistos. Tėvai ne-
gali teisingai reaguoti į savo vaiko 
keistumus, kol nepripažįsta diagno-
zės. O diagnozę specialistai skelbia 
(dažniausiai) neatsižvelgdami į tė-
vus, nepaaiškinę jiems, ką ji reiškia. 
Viskas daroma iš gydytojo autorite-
to bokštelio. Iš viršaus, virš tėvų. 

Toks specialistų bendravimas la-
bai žeidžia. Todėl nenuostabu, kad 
(kaip teko skaityti viename magistro 
darbe aprašytame tyrime) vos pa-
skelbus vaiko diagnozę, mama, pasi-
griebusi jį, pabėgo iš gydymo įstai-
gos. Tarytum ta gydymo įstaiga dėl 
to visai niekuo dėta. Juk jos specia-
listai stengėsi padėti tėvams mėgin-
dami kuo tiksliau nustatyti vaiko 
sutrikimą. O kas pagalvojo apie 
emocinę pagalbą tėvams? (Psicholo-
gų įrodyta, kad į tokį verdiktą rea-
guojama taip pat kaip ir į diagnozę 
„vėžys“.) Niekas. Ir taip yra nuolat. 
Ligoninėse, kur gydomi vaikai, žiū-
rima tik į gydymą. Psichologinė pa-
galba nei vaikui, nei tėvams netei-
kiama. O ligoninėse, kur autistukui 
atliekami įvairūs tyrimai, tėvai, ma-
mos išgyvena didžiausius košmarus. 
Neatsižvelgiama ir į autizmo sutriki-
mo baimes bei fobijas. Tam nėra są-
lygų. Mes dar tiek nesubrendome, 
kad kreiptume dėmesį į emocijas. 
Pirmiausia tėvams mokamos vaiko 
invalidumo pašalpos. Bet ar kas pa-
galvoja, kad pašalpų nereikėtų at-
skirti nuo paslaugų? Deja, paslaugos 
(ypač individualios, tai yra teikia-
mos namuose) pas mus dar šlubuo-
ja. Paprasčiau išmokas prilyginti 
paslaugoms. 

štai niaukiasi vėl...
žvelgiu į tolumas,

bandau įžvelgti jose
prasmę

ir nieko nematyti,
tiktai vientisas baltumas

laukuose...
lyg rūku aptrauktos mintys

ir viltis...
kai nebegali paeiti, nei pasipriešinti

tam,
kas vyksta,

nes esi narve, lyg uždarytas
paukštis,

trokštantis laisvai giedoti ir čiulbėti,

pakelt sparnus
ir skristi

į laukus, miškus, į pievas...
stovėti prie upelio

amžinai...
ir nesitraukti, kad tik nebesugrįžtum

vėl į narvą,
į tas baltai aptrauktas tolumas,

kai nieko negali pakeisti,
tik požiūrį

į savo narvo
laisvę...

Silva, 2008metų vasara



Autizmo paliestai šeimai labai 
reikalinga individuali pagalba. Ma-
mai ir vaikui prieinama namuose 
(kur jaučiamasi saugiausiai; pažįsta-
moje, įprastoje aplinkoje). Juk mama 
praranda galimybę dirbti. Gerai, jei 
pavyksta prižiūrėti vaiką keičiantis 
su vyru, jei kas iš artimųjų gali pasi-
likti su vaiku. O jei ne? Be to, dar ne-
apklausiau vienišų mamų. Kaip jos 
išgyvena su autizmo paliestu vaike-
liu? Mokslinėje literatūroje aptikau 
informacijos apie vadinamuosius 
„veiklos terapeutus“. Jie turėtų pa-
dėti šeimai teikdami paslaugas na-
muose, bet man asmeniškai (augi-
nant sūnų su autizmo sutrikimu) su 
tokia paslauga neteko susidurti. Ne-
girdėjau, kad savivaldybės sudarytų 
sąlygas autistuko mamai pasikviesti 
į namus (patyrusį, mokantį ir suge-
bantį) socialinį darbuotoją, kuris iš-
leistų ją vieną pasivaikščioti, pailsėti 
ar nors kelias valandas kur padirbėti, 
kad neprarastų darbinės kvalifikaci-
jos, įgūdžių, išeitų į visuomenę... 

Autizmo sutrikimo paliestam vai-
kui sunku derintis prie aplinkinių. 
Kiekvienas atvejis esti labai savitas, 
kiekvienas vaikas – vis kitoks, gyve-
nantis savo sudėtingame pasaulyje. 
Kad galima būtų atskleisti jo unika-
lumą, pagerinti bendrystės kokybę ir 
socialinę sąveiką, veiksmingiausia 
taikyti meno terapiją: muzikos, dai-
lės. Tėvai ją atranda ir išmėgina pa-
tys, nes kuriamų privačių meno tera-
pijos centrų neremia valstybė. Tai 
brangus „malonumas“, bet vis dėlto 
alternatyva ugdymui, terapijai, emo-
cinei reabilitacijai. Meno terapijos 
veiksmingumas, ypač intelektualiai 
pažeistai asmenybei, seniai įrodytas. 
Kartais tai yra vienintelis būdas iš-
saugoti jos savastį, padėti užmegzti 
ir išsaugoti ryšį su aplinka. Vieninte-
lis būdas išoriniam pasauliui pasa-
kyti – „Aš esu“! Neįgaliųjų meninis 
ugdymas labai svarbus, nors į tai 
kažkodėl vis dar žiūrima nepakan-
kamai profesionaliai lyg į kokį eilinį 
dėmesio nevertą būrelio užsiėmimą. 
Nenorima matyti perspektyvų? Ne-
pakankamai vertinami muzikos, me-
no terapeutai, kuriuos Lietuvoje dar 
galima suskaičiuoti ant vienos ran-
kos pirštų? Vienaip ar kitaip, tam rei-
kalinga valstybės parama. O dar la-
biau – valdininkų susipratimas.

Silva Kalkauskienė (galima man 
rašyti – silva.klk@gmail.com)

Labirintas

Pateiksiu keletą nuorodų, kur in-
ternete galima rasti labirintų, kuriuos 
taip mėgsta vaikai. Vienus jų galima 
atsispausdinti ant popieriaus lapo, 
kitus bandyti įveikti tiesiog ant kom-
piuterio ekrano. Tokio pobūdžio už-
duotys reikalauja rankos miklumo, 
tikslios akies-rankos koordinacijos, 
lavina vaiko įgūdžius nuspėti, pla-
nuoti, ugdo pasitikėjimą ir kantrybę.

http://www.freecoloringpages.
com/maze.html

Paprastų ir sudėtingesnių labi-
rintų galima rasti šioje interneto sve-
tainėje.

http://www.printactivities.com/Ma-
zes.html

Platus labirintų pasirinkimas ir 
šioje interneto svetainėje.

Tęsiame praeitame žurnalo numeryje pradėtą publikuoti 
Pasvalio specialiosios mokyklos logopedės Andromedos 
Baršauskienės straipsnių ciklą apie neįgaliesiems skirtas 
lavinamąsias užduotis, kurių galima rasti interneto svetainėse.

Dėlionės

http://www.uptoten.com/kids/kids-
games-mainindex.html

O šioje interneto svetainėje gali-
ma ieškoti išėjimo iš labirinto tiesiog 
kompiuterio ekrane. 

Sujunk taškus

Užduotys, reikalaujančios su-
jungti taškus, lavina vaikų pastabu-
mą, dėmesį, padeda įtvirtinti skaičių 
sekos įgūdžius. Atliekant šias už-
duotis taip pat svarbi akies-rankos 
koordinacija, tikslumas. Vaikams 
minėtos užduotys patinka, nes la-
biausiai džiugina rezultatas. Galima 
taškus jungti pagal abėcėlės raides. 
Tokiu atveju vaikai turi mintinai ži-
noti abėcėlę arba gali naudotis abė-
cėlės paruoštukais. Tik nereikėtų 
siūlyti vaikams per sunkių taškų su-
jungimo užduočių, kad jie nepatirtų 
nesėkmės. Geriau pradėti nuo len-
gvesnių ir palaipsniui sunkinti. 

http://www.coloring.ws/connect.
html

Šioje interneto svetainėje irgi ra-
site užduočių, reikalaujančių su-
jungti taškus pagal skaičius arba 
raides. Galima iš daugybės varian-
tų pasirinkti vaiko amžių bei gabu-
mus atitinkančią užduotį ir ją atsi-
spausdinti.

http://www.coloringpage.net/acti-
vity/connectdots.html

Net 44 taškų sujungimo pavyz-
džiai pateikti šioje interneto sve-
tainėje.
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http://www.crayola.com/freecolo-
ring-pages

Puiki interneto svetainė, kurioje 
galima pasirinkti norimus paveiks-
lėlius ir juos spalvinti tiesiog kom-
piuterio ekrane arba atsispausdinti. 
Taip pat yra galimybė atsispausdinti 
kompiuterio ekrane nuspalvintą pa-
veikslėlį.

http://www.solnet.ee/games/g1.
html#02

Rusiška interneto svetainė, ku-
rioje gausu ir dėlionių, ir spalvinimo 
užduočių, ir žaidimų: surask porą, 
loto, sudėk tokį patį daiktą ir kt. 

Tikiuosi, kad tėvelių ir mokytojų 
padedami neįgalūs vaikai sėkmingai 
atliks ne vieną smagią užduotį ir pa-
tirs daug džiaugsmo.

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio specialiosios mokyklos 

logopedė metodininkė

http://www.printactivities.com/
ConnectTheDots.html

Šioje interneto svetainėje pateik-
tos teminės taškų sujungimo užduo-
tys, pvz.: „Ruduo“, „Žiema“, „Gim-
tadienis“, „Kalėdos“, „Abėcėlės rai-
dės“ ir pan. Lengva rinktis, nes 
skliausteliuose nurodyta, kiek taškų 
reikės sujungti.

Spalvinimas

Šią veiklą vaikai paprastai labai 
mėgsta. Interneto svetainėse galima 
rasti gyvą galybę spalvinimo užduo-
čių. Kai kurios pateiktos pagal temas 
(gamta, šventės, animacija ir t. t.), kai 
kurias sudaro pagal abėcėlę išdėstyti 
paveikslėliai. Vienus paveikslėlius iš 
pradžių reikia atsispausdinti, kitus 
galima spalvinti iš karto kompiute-
rio ekrane. Štai keletas dėmesio ver-
tų interneto svetainių:

http://www.coloring.com/
http://www.dltkteach.com/
http://www.coloriez.com/

http://www.coloring.ws/alphabet.
htm   

Šioje interneto svetainėje užduo-
tys pateiktos pagal raides. Kadangi 
naudojama ne lietuviška abėcėlė, kai 
kurie paveikslėliai neatitinka. 

http://detkam.epapa.ru/raskras/
Rusiška interneto svetainė, ku-

rioje spalvinimo paveikslėliai surū-
šiuoti pagal temas.

http://www.enchantedlearning.com/
colorbynumber/

Atliekant šios interneto svetainės 
užduotis reikia nuspalvinti paveiks-
lėlį pagal nurodytus skaičiukus, ku-
rie reiškia konkrečias spalvas.

į savo „Kiemą“
Noriu tave pakviesti

pažaisti smėlio dėžėje
„Kiemas“ – tai socialinės integracijos projektas 

mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunuoliams (nuo 
10 metų) su protine bei kompleksine negalia, 
neturintiems galimybės vaikystės ar paauglystės 
leisti savo daugiabučių kiemuose.

Paprasčiau tariant, savanoris ir neįgalus vaikas 
ar paauglys susitinka du kartus per mėnesį (kas 
antrą šeštadienį) ir smagiai leidžia laiką. Kartu mes 
piešiame, lipdome iš molio, žaidžiame, keliaujame į 
kiną, teatrą, einame valgyti picos, kalbamės 
aktualiausiomis temomis. Tuo metu tėveliai gali 
atsipūsti, išgerti kavos, paplepėti. Vasarą visi kartu 
būtinai važiuojame stovyklauti.

Pirmenybė teikiama šeimoms su mažesnėmis 
pajamomis.

Pasidarai amžinai atsakingas 
už tą, su kuriuo susibičiuliauji. 
Tu atsakingas už savo rožę...

A. de Sent–Egziuperi „Mažasis princas“

Jeigu susidomėjote, būtinai kreipkitės į 

Pal. J. Matulaičio socialinį centrą.

Mums galite skambinti:
tel. 8 6 22 51351 (kviesti Eligiją)
Mums galite rašyti: 
elemagija@gmail.com
Pas mus galite apsilankyti: 
J. Matulaičio al. 3, Vilnius 
(netoli prekybos centro „Mada“)
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„Vilties“ bendrija – 
viena projekto 

„Kiemas“ 
partnerių.
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au Dalyvauti mokymuose ir semina-
ruose gali ne tik sutrikusio intelekto 
asmenys, bet ir jų asistentai. Čia jie 
susipažįsta su asistento veiklos prin-
cipais, pagalbos sutrikusio intelekto 
asmeniui, jo skatinimo bei sąmonin-
gumo ugdymo būdais.

2010 metais Šventosios socialinių 
paslaugų centre „Akimirka“ buvo 
surengti šie atstovavimo sau progra-
mos mokymai ir seminarai:
•	 Gegužės 31-birželio 2 dienomis ir 

birželio 3-5 dienomis du trijų dienų 
mokymai „Atstovavimas sau – kas 
tai?“, skirti asmenims, kurie anksčiau 
nėra dalyvavę atstovavimo sau pro-
gramoje, bei tiems, kuriems dėl sutri-
kimo pobūdžio reikia informaciją 
pakartoti. Mokymuose dalyvavo 12 
sutrikusio intelekto asmenų ir tiek 
pat jų asistentų iš Akmenės raj., Klai-
pėdos, Kretingos, Marijampolės, Ma-
žeikių, Rietavo ir Vilniaus. Mokymus 
vedė lektorė Sigita Narauskaitė.

•	 Rugpjūčio 2-4 ir 5-7 dienomis įvyko 
du trijų dienų mokymai „Bendravi-
mas su asistentu ir svarbiais asmenimis. 
Sprendimų priėmimas“, skirti sutriku-
sio intelekto asmenims, kurie jau yra 
dalyvavę atstovavimo sau progra-
moje ankstesniais metais. Moky-
muose dalyvavo 13 sutrikusio inte-
lekto asmenų ir tiek pat jų asistentų 
iš Alytaus, Anykščių, Kapčiamies-
čio, Klaipėdos, Marijampolės, Ma-
žeikių, Rietavo ir Vilniaus. Moky-
mus vedė lektorė Rita Bendikienė. 
Bendradarbiaujant su Kretingos die-
nos veiklos centru mokymų daly-
viams buvo išduoti kvalifikacijos to-
bulinimo pažymėjimai.

•	 Rugpjūčio 9-11 ir 12-14 dienomis įvy-
ko du trijų dienų seminarai „Sociali-
nio darbuotojo – asistento vaidmuo ko-
mandos formavime: metodai ir princi-
pai“, skirti sutrikusio intelekto asme-
nų asistentams. Mokymuose dalyva-
vo 24 asmenys iš Akmenės raj., Nau-
josios Akmenės, Alytaus, Kauno, 
Klaipėdos, Kretingos, Marijampolės, 
Raseinių, Rietavo, Trakų ir Vilniaus. 

Atstovavimas sau: Aš irgi esu žmogus!
„Vilties“ bendrija jau šeštus metus iš eilės vykdo Atstovavimo sau 
programą – vienintelę tokią Lietuvoje. Sutrikusio intelekto asmenys 
yra supažindinami su atstovavimo sau principais, pagrindinėmis savo 
teisėmis ir pareigomis, mokomi atpažinti problemas, rasti jų 
sprendimų būdus bei žinoti, kur kreiptis konkrečiu klausimu. 
Mokymuose ugdomi jų savarankiškumo, visuomeninio aktyvumo, 
bendravimo įgūdžiai, padėsiantys pritapti visuomenėje.

Mokymus vedė lektorė Birutė Vis-
kontienė. Bendradarbiaujant su Kre-
tingos dienos veiklos centru moky-
mų dalyviams buvo išduoti kvalifi-
kacijos tobulinimo pažymėjimai.
Atstovavimo sau programa buvo 

vykdoma iš Neįgaliųjų reikalų de-
partamento prie Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Neįgaliųjų asociacijų veik-
los rėmimo projekto lėšų.

Dalyvių atsiliepimai
Virginija Kriaučiūnaitė, dalyvė, 

VšĮ „Vilties erdvė“ lankytoja. Mo-
kymai labai patiko. Galėjo trukti il-
giau. Taip pat įdomios pasirodė 
praktinės užduotys. Tik šiek tiek su-
dėtingos. Sugebėdavau suvokti tik 
tai, ką tuo momentu reikėjo daryti, 
bet visko nespėdavau išmokti.

Rita Miliauskaitė, bendrijos 
„Klaipėdos Viltis“ socialinė darbuo-
toja. Visų pirma neįgalūs mokymų 
dalyviai praplečia pažįstamų ratą, 
gauna žinių. O jų asistentai konsul-
tuojasi su kolegomis, išgirsta naudin-
gų patarimų, analizuoja savo vaidme-
nį. Permainos prasidėjo išklausius te-
orinį kursą apie konfliktų sprendimą 
ir atlikus praktines užduotis. Dabar 
kilus ginčui dalyviai stengėsi nesi-
pykti, nešaukti, nesinervinti. Įtakos 
tam turėjo ir mokymų aplinka, pra-
dedant nuo dalyvių bei asistentų su-
sėdimo ratu. Šventojoje dalyviai turi 
galimybę ne tik mokytis ir įgyti naujų 
žinių, bet ir ramiai pailsėti.

Keliant socialinių darbuotojų ir 
jų padėjėjų motyvaciją vykti su neį-
galiaisiais į panašius mokymus rei-
kėtų pirmiausia jiems pabrėžti, kad 
tai yra abipusiai naudinga, skatinti 
nebijoti naujovių. 
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Zinaida Pundziūtė, VšĮ „Vilties 
erdvė“ socialinė darbuotoja. Pana-
šūs mokymai naudingi ne tik klien-
tams, bet ir patiems socialiniams 
darbuotojams, nes leidžia geriau pa-
žinti klientus, teorinę medžiagą su-
jungti su darbine praktika. Dažnai 
užimtumo centruose klientai mecha-
niškai atlieka geriausiai žinomas 
veiklas. O mokymai suteikia jiems 
galimybę ne tik pakeisti aplinką, pa-
ilsėti, bet ir skatina mąstyti, aktyviai 
veikti, kad pasiektų tikslą. 

Evelina Jankūnaitė, dalyvė, ben-
drijos „Klaipėdos Viltis“ narė. Esu 
labai patenkinta. Man patiko vaikš-
čioti Šventojoje prie jūros. Nors gy-
venu Klaipėdoje, bet prie jūros pati 
viena nenuvažiuoju. Vienai nedrąsu. 
Norėčiau, kad mokymuose būtų dar 
daugiau susipažinimo žaidimų, ben-
drų pasisėdėjimų prie arbatos puo-
delio. Man labai patiko „spalvotas 

bendravimas“ – praktinis užsiėmi-
mas, kaip padedant spalvoms pažin-
ti ir suprasti save, kitus žmones. Ma-
no mama  norėtų, kad daugiau būtų 
įvairių mokymų tokiems jaunuo-
liams kaip aš.

Rita Bendikienė, lektorė, Kre-
tingos dienos veiklos centro, socia-
linė darbuotoja. Mokymai labai 
naudingi ir reikalingi klientams, ka-
dangi jiems svarbus tarpusavio ben-
dravimas ir nekasdienė patirtis. At-
kreipiau dėmesį, kad darbo sėkmė 
labai priklauso nuo klausytojų nusi-
teikimo ir, aišku, nuo lektoriaus ge-
bėjimo sudominti. Daug lemia ne 
tiek dalyvių galimybės, kiek nusitei-
kimas dėmesingai klausytis, susi-
kaupti ir užmegzti geranoriškus tar-
pusavio santykius. Stebėdama klien-
tų ir jų asistentų sąveiką padariau 
išvadą, kad dalyviai labai jautriai 
perima visus asistentų nusiteikimus 
ir nuotaikas. Kad seminarai būtų 
įdomesni, galbūt reikėtų pasiūlyti 
asistentams, atlydėjusiems klientus į 
mokymus, lygiagrečius užsiėmimus. 
Labai norėčiau dar kartą padėkoti 
asistentams. Vienas malonumas bu-
vo su jais dirbti.

Rūtavilė Sadauskienė, bendrijos 
„Klaipėdos Viltis“ socialinė dar-
buotoja. Per seminarus būdama su 
dalyviais pastebėjau, kad jie įgavo 
drąsos, tapo aktyvesni. Taip pat labai 
svarbu, kaip lektoriai pateikia me-
džiagą, dalijasi patirtimi. Daug nau-
dos duoda praktikų suteiktos žinios, 
kaip elgtis konkrečiose darbo su neį-
galiaisiais situacijose. Ypač man pati-

ko paskutinis seminaras. Iš lektorės 
B. Viskontienės sužinojau labai daug 
naujų dalykų, sustiprėjo mano mo-
tyvacija. Per šį seminarą man buvo 
naudinga pažvelgti į save ir savo 
darbą kitomis akimis. 

Birutė Viskontienė, lektorė, Kre-
tingos dienos veiklos centro direk-
torė. Socialinį darbą dirbantiems 
žmonėms būtina kelti kvalifikaciją, 
semtis naujos patirties iš kolegų, da-
lytis darbe iškylančiomis problemo-
mis. Džiugu stebėti, kaip per semi-
narus atlikdami praktines užduotis 
jie pradeda mąstyti ir naujai vertinti 
savo darbą. Mokymai padeda speci-
alistams gerinti socialinį darbą su 
klientais, skatina analizuoti savo 
veiklą, siekti profesionalumo. Ma-
nau, kad po tokių praktinių moky-
mų jie grįžta praturtėję įtvirtintomis 
žiniomis ir sugeba pažvelgti į savo 
darbo objektą kitu rakursu. 

Angelė Arienė, bendrijos „Rie-
tavo viltis“ pirmininkė. Kadangi 
dirbu su neįgaliaisiais, buvo aktualu 
kuo daugiau sužinoti apie komandi-
nį darbą. Mokymuose analizavome 
ne tik teigiamo, bet ir negatyvus 
bendravimo ypatumus. Sužinojome, 
kad negeranoriški žmonės yra įta-
rūs, kritiški, nelinkę padėti. Todėl ir 
aplinkiniai elgiasi su jais panašiai. 
Mokantis atstovauti sau neįgalie-
siems buvo pasiūlyta atidžiau ver-
tinti aplinkinių elgesį, pasirinkti tin-
kamą konflikto sprendimo būdą, 
gerbti kito požiūrį, įgyti lankstumo, 
tolerancijos. Kalbėta ir apie sprendi-
mo priėmimą po konflikto, išsikal-
bėjimo būtinybę ramioje aplinkoje, 
emocinės paramos suteikimą. 

Lektorė aptarė su mumis sociali-
nio darbuotojo profesinę kompeten-
ciją, apibrėžė neįgalumo sąvoką, pri-
statė pažangias darbo su klientais 
technologijas. Panašūs mokymai la-
bai reikalingi ir neįgaliesiems, ir jų 
asistentams. Juk mūsų bendrijos 
tikslas – tobulėti patiems ir padėti to 
siekti neįgaliesiems.

Agnė Milkevičiūtė, VšĮ „Vilties 
akimirka“ socialinė darbuotoja. 
Mokymai labai naudingi ir seniai 
dirbantiems, ir jauniems specialis-
tams. Pirmieji pasidalija patirtimi, 
rūpesčiais, antrieji galbūt naujai 
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įvertina pasirinktą darbą. Puiku, kad 
mokymuose dalyvauja įvairių įstai-
gų specialistai, kad mokomasi kito-
kioje aplinkoje, nes tai leidžia lais-
viau jaustis, lengviau reikšti nuomo-
nę ir skirti daugiau dėmesio tobulėji-
mui. Panašiuose mokymuose daly-

vavau pirmą kartą, bet, manyčiau, 
kad socialiniams darbuotojams turė-
tų rūpėti kelti kvalifikaciją.

Ala Vochmenina, VšĮ Raseinių 
protiškai neįgalaus jaunimo dienos 
užimtumo centro socialinė darbuo-
toja. Mokymai man buvo ypač nau-
dingi, nes dalyvavau pirmą kartą. 
Parsivežiau tikrai daug naujos infor-
macijos ir idėjų tolesniam darbui. 
Jau pradėjau taikyti naujas žinias. 
Kol kas sekasi nelengvai, bet, ma-
nau, laikui bėgant viskas išeis.

Šarūnas Amulis, dalyvis, ben-
drijos „Klaipėdos Viltis“ narys. 
Man patinka kelionės. Mokymai su-
teikia galimybę nuvažiuoti į naują 
vietą, pabūti kitoje aplinkoje. Aš ma-
žai kalbu, todėl per susipažinimo 
žaidimus man lengviau pradėti ben-
drauti su kitais dalyviais. Man la-
biausiai patinka po užsiėmimų pa-
bendrauti, pašokti su dalyviais iš ki-
tų miestų. 

Sigita Narauskaitė, lektorė, Die-
nos centro „Šviesa“ direktorės pa-
vaduotoja. Labai svarbu suvokti, 
koks bus tokių mokymų galutinis 
tikslas: ar tiesiog gerai praleisti lai-
ką, ar siekti apčiuopiamų naudingų 
pokyčių. Juk nepakanka, kad moky-
mų dalyviai grįžtų į savo įstaigas ir 
gyventų vien nostalgiškais prisimi-
nimais (žinoma, truputi perdedu...).

Grupės dirbo neblogai. Labai no-
rėtųsi, kad socialiniai darbuotojai bū-
tų drąsesni, laisvesni. Kita vertus, 
tam ir mokymai, kad judėtume į prie-
kį. Galėtume pamėginti priimti į savo 
būrį ir neįgaliųjų iš internatinių įstai-
gų – tai taptų mums nauju iššūkiu.

P. S. Išsamesnės informacijos apie 
atstovavimo sau programą galima tei
rautis „Vilties“ bendrijoje (Kalvarijų g. 
143, Vilnius) arba tel. (8~5) 261 8571 
(Raimonda Dambauskaitė, programų 
vadybininkė ). Taip pat pateikti užklausą 
el. paštu raimonda@viltis.lt

Kaip ilgai lauktus svečius pasi-
tinkame saulėtą pavasarį, žydinčią 
vasarą, auksaspalvį rudenį ir baltas-
karę žiemą. Mes tai stebime kasdie-
ną, tačiau ne visi galime vienodai 
mėgautis: vieni silpniau matome 
gamtos formas ir spalvas, kiti pras-
čiau girdime jos garsus, treti lėčiau 
įstengiame suprasti, kas vyksta ap-
linkui. Kad ir kaip būtų, daug 
džiaugsmo ir teigiamų emocijų neį-
galūs vaikai patiria stebėdami upe-
lio čiurlenimą, klausydami ir mėg-
džiodami gamtos šnekučius – paukš-
telius, inscenizuodami ir piešdami 
gamtos reiškinius. Visa tai ugdo ne 
tik jų kūrybiškumą, vaizduotę, bet ir 
lavina atmintį, dėmesį, girdimąjį ir 
regimąjį suvokimą, kalbą. 

Mes, Zarasų mokyklos-darželio 
,,Lakštingala“ Magučių ugdymo 

Žaliuoju tėviškės taku
Nuostabus gamtos pasaulis mums visiems yra vienas, vienintelis 
ir nedalomas. Jis sutinka mus gausybe spalvų, garsų, kvapų, 
mįslių ir paslapčių, kurios skatina stabtelėti, įsižiūrėti, 
susimąstyti... 

skyriaus pedagogės, dirbdamos su 
ikimokyklinio amžiaus ir specialiųjų 
poreikių turinčiais vaikais ir moki-
niais nuolat vykdome pažintinę pro-
gramą ,,Žaliuoju tėviškės taku“. Taip 
mokiniams sudaroma dar viena ga-
limybė suprasti vieno ar kito reiški-
nio priežasties-pasekmės ryšius. 

Pedagogės dalyvauja miesto 
šventėse, rengia mokinių darbelių 
parodėles. Vaikai darbelius gamina 
iš natūralios pačių surinktos gamti-
nės medžiagos. Taip jie ne tik susipa-
žįsta su augalais, jų forma, spalva, 
sėklomis ir vaisiais, bet ir lavina 
smulkiąją motoriką. O tai – pagrin-
das kalbos vystymuisi. Miesto šven-
tėje Lietuvos tūkstantmečiui pami-
nėti pedagogės surengė ugdytinių 
darbelių parodą-pardavimą. Gautas 
lėšas už darbelius pervedė Zarasų 

labdaros ir paramos fondui ,,Išgirsk 
mane“, o iš pievų gėlių ,,išaudė“ įs-
taigos kilimą-logotipą ,,Paduok man 
pagalbos ranką“. Per kalendorines 
šventes vaikai mokosi suprasti metų 
ritmą, sezoniškumą.  

Šiais metais, Gražutės regioninio 
parko direkcijai paskelbus medžių 
senolių išsaugojimo akciją ,,Jievarė-
lis“, nutarėme ir mes joje dalyvauti. 
Lavinamosios klasės mokiniai ir iki-
mokyklinės grupės vaikai su peda-
gogėmis pasirinko fonologinį ilga-
laikį medžių stebėjimo objektą – arti-
miausioje aplinkoje augantį dvide-
šimtmetį kaštoną. Pavasarį stebėjo-
me kaštono pumpurų brinkimo, 
sprogimo pradžią, sulapojimą, žy-
dėjimą, vaisių nokinimą. 



Aplankėme ,,Jūrų muziejų“ lan-
kytojų centre Salake. Dalyvavome 
edukaciniame užsiėmime gamtoje 
,,Linksmosios briedžiuko Dumbliu-
ko pamokėlės. Miškas“. Mokiniai 
piešė gyvybės medį, ieškojo paslėp-
tų objektų, stebėjo medžius, jų for-
mą, aukštį, amžių, klausėsi paukš-
čių čiulbėjimo, žaidė didaktinius 
žaidimus. 

Būnant gamtoje labai svarbu, kad 
mokiniai gebėtų atlikti paprasčiau-
sius stebėjimus bei bandymus, atpa-
žintų medžius, krūmus, žolinius 
sausumos ir vandens augalus, mo-
kėtų nurodyti pagrindinius jų bruo-
žus, suprastų miško augalų ir gyvū-
nų tarpusavio ryšius, suvoktų gyvą-
ją gamtą kaip maisto ir žaliavų šalti-
nį gyvūnams bei žmogui. Stebėjimai, 

eksperimentai, didaktiniai žaidimai 
ne tik teikia žinių apie gamtą ir pa-
deda mokiniams pažinti save, bet ir 
formuoja jų mąstyseną, darbo įgū-
džius, savarankiškumą. 

Mylėkime gamtą kaip mylėjo 
mūsų senoliai. Juk gamta – mūsų an-
trieji namai.

Liuba Venediktova,
Specialioji pedagogė

Tad pasiėmę reikalingiausius 
daiktus, o svarbiausia – gerą nuotai-
ką, išsirengėme prie Aiseto ežero į 
Labanoro regioninį parką. Nors pir-
mą stovyklavimo dieną merkė lie-
tus, vilties nepraradę laukėme ge-
resnių orų ir mums pasisekė. Septy-
ni broliai miegantys netrukus dova-
nojo daug saulės.

Įsikūrėme, iškilmingai iškėlėme 
vasaros stovyklos vėliavą, o tada iš-
sirengėme į pirmąjį žygį. Lankėmės 
Anykščiuose, kur važinėjomės gar-
siuoju siauruku. Kai kuriems iš mū-
sų tai buvo pirma kelionė traukiniu. 
Anykščiuose panorome įsitikinti, ar 
išties Puntuko akmuo toks didelis, 
kad visa mūsų grupė nepajėgtų jo 
apkabinti.

Molėtų rajone tiesiog būtina ap-
lankyti vienintelį pasaulyje etnokos-
mologijos muziejų. Visus mus suža-

„Koks gražus mažytis 
mūsų kraštas“...
...tuo dar kartą turėjo progos įsitikinti Nemenčinės neįgaliųjų 
dienos užimtumo centro lankytojai, darbuotojai ir savanoriai, 
nusprendę artimiau susipažinti su Aukštaitijos regionu.

vėjo įdomus gido pasakojimas apie 
žmogaus ir visatos santykį senovėje, 
o ir šiomis dienomis. Eksponatų 
gausa, skaidrių demonstravimas ir 
Molėtų krašto vaizdai iš apžvalgos 
aikštelės, esančios 32 metrų aukšty-
je, mus tiesiog užbūrė.

Ypatingą dieną praleidome Laba-
nore. Labanoro klebonijoje aukotose 
mišiose prašėme pagalbos atstatant 
sudegusią bažnyčią. Vėliau ne tik 
stebėjome duonos kepimo procesą, 
bet ir patys galėjome suminkyti savo 
kepalėlius. Popietę maloniai svečia-
vomės pas mūsų centro lankytoją 
Vytautą. Mat vasaras jis su šeima lei-
džia sodyboje netoli Labanoro. 

Dar nukakome į Ignaliną, Aukš-
taitijos nacionalinį parką. Nuspren-
dėme pasigrožėti Ginučių apylinkė-
mis. Pirmiausia užkopėme į Lada-
kalnį, nuo kurio atsivėrė nuostabaus 

grožio panorama – vienas už kitą 
gražesni 6 ežerai. Beje, iš mus vežu-
sio vairuotojo išgirdę, kad užnešęs 
akmenį į Ladakalnio kalną žmogus 
tampa laimingas, daugelis panoro-
me išbandyti, ar tai tiesa... Stripei-
kiuose aplankėme Senovinės bitinin-
kystės muziejų. 

Išvykose po Aukštaitiją išvydome 
gražių apylinkių, sužinojome daug 
naujo. Džiaugėmės ne tik jomis, bet ir 
ramiu poilsiu prie ežero: maudėmės 
šiltame vandenyje, lepinomės saulė-
je. Buvome surengę aitvarų dieną, o 
kaip gražu buvo žiūrėti į margaspal-
vius aitvarus, kylančius į padanges 
su mūsų svajomis.

Smagias dienas pratęsdavome 
vakare prie laužo. Žaisdavome, šok-
davome, dalydavomės įspūdžiais. 
Garsiai traukdami dainas stengdavo-
mės išbaidyti Labanoro girios uodus. 
Beje, tai mums dažnai pavykdavo.

Vasaros stovykloje surengėme 
tradicinį konkursą „Mis ir Misteris“. 
Stovyklautojai kūrybingai pristatė iš 
gamtinių medžiagų pasidarytus 
kostiumus. Visų nugalėtojų ir daly-
vių džiaugsmui šventę vainikavo 
diskoteka.

Poilsiui skirtas laikas tirpo taip 
greitai. Tik tada, kai nusileido sto-
vyklos vėliava, visi suvokėme, kad 
nuostabios atostogos Labanoro regi-
oniniame parke baigėsi. Paprastai, 
bet prasmingai nuskambėjo kelionės 
aptarimo metu kažkurio iš stovyk-
lautojų pasakyti žodžiai: „Aš net ne-
maniau, kad Lietuva tokia graži“.

Alma Ašakienė
Socialinė darbuotoja

P. S. Nemenčinės neįgaliųjų dienos 
užimtumo centro darbuotojai rengė jau 
ne pirmą vasaros stovyklą. Kaip ir kas-
met jiems talkino kūrybingi ir energingi 
savanoriai. Ačiū jiems!
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ŽMOGAUS gyvenimas matuojamas ne metais, o DARBAIS. Tu jų nu-
veikei išties daug ir gerų. Tad kiek širdies šilumos atidavei kitiems, 

tiek ir TAU su kaupu tesugrįžta. Toliau burk ir glausk prie savęs tuos, 
kuriuos myli ir gerbi, kad niekada netrūktų TAU nuoširdžios artimųjų 

meilės, tikros draugų, bendradarbių, ugdytinių, jų tėvelių pagarbos. O skubantys metai tene-
ša džiaugsmą, gerumą, ramybę, skalsą, namų šilumą ir viltį... 

Vilniuje įsikūrusiame ugdymo centre „Viltis“ nuo 1993 metų iš peties ir širdies 
darbuojasi didelę patirtį turinti bei nemeluotą vaikų meilę pelniusi pedagogė 
Rasa Ulevičiūtė. Kažin, ar per darbų ir pareigų gausą ji beprisiminė, kad atėjo 
metas trumpam stabtelėti, įvertinti tai, kas padaryta, ir prieš kylant į naujus žygius 
priimti nuoširdžiausius kolegų, buvusių ir esamų centro mokinių, jų tėvelių ir artimųjų, 
A.P.P.L.E. programos dalyvių sveikinimus, prie kurių nekantrauja prisidėti ir žurnalo 
„Viltis“ rengėjai.

Mylima Rasa,

Bendrija ,,Šiaulių rajono Viltis“, vienijanti 43 šeimas, ku-
riose gyvena neįgalūs vaikai ir suaugusieji, pateikė vietos 
savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybai paraišką dėl 
programos „Sutrikusio intelekto žmonių socialinės reabili-
tacijos plėtra“ rėmimo ir gavo finansavimą projektui ,,Mė-
gaukimės skirtumais“. Šis jau ketvirtus metus vykdomas 
projektas skirtas bendrijos narių sveikatinimui bei sociali-
zacijai. Šiemet, liepos 5-8 dienomis, 14 jaunuolių su negalia 
galėjo keturias dienas praleisti stovykloje. Jiems padėjo 11 
savanorių. Pirmoji diena buvo skirta sveikatinimui: neįga-
lieji išmėgino įvairias sporto rungtis, antra – Mindaugo ka-
rūnavimo dienos paminėjimui, prie kurio prisidėjome su-
rengę neįgalių jaunuolių darbų parodą-pardavimą Kuršėnų 
bendruomenei. 

Norėjome būti naudingi visuomenei, todėl trečią dieną 
iki pietų tvarkėme Ventos upės pakrantę. Gerokai pasidar-
bavę apsilankėme Etnokultūros centre, kur bandėme žiesti 
molį. Sekėsi neblogai, patyrėme daug teigiamų emocijų. Pa-
skutinę dieną vykome į Paežerių dvarą, kur kalbėjomės 
apie sveiką gyvenseną ir apibendrinome keturių dienų bu-
vimą kartu. Smagu buvo girdėti savanorių atsiliepimus, 

Praėjusiais mokslo metais Mažeikių specialiosios mokyk
los neformaliojo švietimo grupės lankytojai rinko įvairius 
daiktus: rašiklių antgalius, sagas, šiaudelius, kamščius, siū-
lus ir pan. Ypač aktyvus buvo Tadas. Jis atnešė didelę meta-
linę dėžutę sagoms, o jo mama dovanojo gražių įvairiaspal-
vių siūlų. Pririnkę daug kamščių ir plastmasinių rašiklių 
antgalių nešėme į dirbtuves, kad išgręžtų skylutes. Paskui 
vėrėme juos ant virbalų ir marginome guašu. Kruopščiai ir 

išradingai dirbo Tomas, 
Rima, Audrius. Kitiems 
reikėjo padėti, bet rezul-
tatai visus nudžiugino. 
Iš nudažytų kamščių ir 
rašiklių antgalių vėrėme 
karolius bei apyrankes. 
Pavykę pirmieji darbe-
liai skatino kurti toliau. 
Surinktos sagos virto 
įvairių formų ir ilgių vė-
riniais, papuošė diržus, 
net tapo žiedų akimis. 
Taip pat padarėme daug 
originalių sagių, vėrinių 
ir apyrankių iš siūlų, 
pagražinome šiuos pa-
puošalus karoliukais ir 

Sveikas, Vilniau!  

Siekdama plėsti sutrikusios raidos žmonių akiratį, sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ kiekvieną vasarą 
rengia po pažintinę kelionę, skirtą praturtinti kiekvieno bendrijos 
nario žinias, parodyti gražiausias mūsų gimtos Lietuvos vietas. Iš 
pradžių žvalgėme aplinkines vietoves, aplankėme daugelį pilia-
kalnių ir dėmesio vertų objektų. Vėliau keliavome į Klaipėdą ir 
Palangą, grožėjomės Nidos kopomis. Svečiavomės Kryžių kalne ir 
daugelyje Lietuvos bažnyčių. O šiemet neįgaliųjų ir jų šeimos na-
rių laukė pažintis su Lietuvos sostine – Vilniumi. 

Daugelis bendrijos narių gyvena kaime, tad nuvykti į Vilnių ir 
pamatyti jo apylinkes iš paukščio skrydžio jiems buvo tikra šven-
tė. Turbūt todėl didžiausią įspūdį ir paliko miesto žvalgymas iš 
Vilniaus televizijos bokšto. Juk iš aukštybių viskas atrodo taip gra-
žiai... Kitas objektas, žinoma, buvo Gedimino pilis, nes būti Vil-
niuje ir jos neaplankyti – tai tas pats, jeigu Paryžiuje nepamatytum 
Eifelio bokšto. 

Paskui grožėdamiesi Vilniaus senamiesčiu patraukėme link 
Aušros vartų. Čia, prie stebuklingo Šv. Mergelės Marijos paveiks-
lo, visi galėjome išsakyti savo prašymus ir bent trumpam palikti 

akmenukais. Kurdami at-
sižvelgėme į kiekvieno 
grupės nario būdą ir pa-
geidavimus. Pavyzdžiui, 
mūsų Vytautas iš visų (ir 
savų, ir svečių) reikalauja 
drausmės bei tvarkos. To-
dėl jam nunėrėme spal-
vingus antpečius, kakla-
raištį ir papuošėme bliz-
gančiomis detalėmis.

Darbelius darėme iki 
pavasario, o tada suren-
gėme pristatymą. Muzikos mokytoja Dalia Kaktienė sukūrė 
dainą, kurią atliko Vitalijus, o visi išmokome priedainį. Ka-
dangi papuošalai buvo skirtingų stilių, juos demonstruo-
jant skambėjo įvairūs ritmai: nuo salsos iki sunkiojo roko. 
Papuošalų kolekciją iš pradžių pristatėme mokyklos ben-
druomenei, vėliau – tėvams ir svečiams. Kartu dirbdami 
mokėmės suprasti ir pažinti vieni kitus, padėti silpnes-
niems, patyrėme kūrybos teikiamą džiaugsmą. O sulaukę 
palankių aplinkinių vertinimų įgijome daugiau pasitikėji-
mo savimi.

Angelė Meištaitė
Specialioji pedagogė metodininkė

kad dalyvavimas šiame projekte jiems suteikė daug neįkai-
nojamos patirties, mokė džiaugtis mažu ir dalytis savo 
džiaugsmu su aplinkiniais. Juk kiekviena laiminga akimir-
ka, tekusi neįgaliųjų daliai, tarsi lašas, nukritęs nuo lapo ir 
susigėręs į žemę, kad ją atgaivintų...

Norėčiau labai padėkoti savanoriams Mariui, Donatui, 
Paulai, Vaivai, Vitai, Saulenei, Gabrielei, Evai, Rokui, Sandrai 
ir Delijai už nuoširdumą, geranoriškumą, supratingumą.

Virginija Norvaišienė
Projekto vadovė

rūpesčius bei bėdas. O kad mūsų prašymai tikrai būtų išgirsti, Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje dar uždegėme po aukos žvakelę. 
Pamatę tokią daugybę nuostabių sostinės vietų ir dvasiškai sustip
rėję pasukome namų link, nes kur bebūtume, ką gražaus bematy-
tume, namų šilumos neatstos niekas.

Genovaitė Česnauskienė
Bendrijos „Rietavo viltis“ tarybos narė 

Labas, jūra!

Nepastebimai praėjo labai šalta ir balta žiema, nušuoliavo lau-
kais pavasaris, pražydo margaspalvėmis gėlėmis vasara. Mes, Su-
trikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Visagino Viltis“ vai-
kučiai ir jų tėveliai, su džiaugsmu laukėme vasaros. Žinojome, kad 
ir vėl važiuosime prie jūros. Jau ne pirmus metus mūsų bendrijos 
pirmininkės A. Karosienės rašomi projektai laimi pinigėlių vasa-
ros stovyklai.

Tad ir šiemet susikrovę lagaminus iškurnėjome į pajūrį. Visi 
svajojome kuo greičiau vėl jį išvysti. Mūsų vaikučiams su negalia 
tokia kelionė didelis išbandymas, nes tenka bildėti per visą 
Lietuvą. Bet visi sunkumai ir nuovargis dingsta, kai vaikai pama-
to, išgirsta ir pajunta jūrą. Kiek būna džiaugsmo, krykštavimo, 
maudynių ir kiekvieno savaip reiškiamų gerų emocijų. 

Šešios dienos Šventojoje mūsų stovyklautojams prabėgo labai 
greitai. Nepastebėjome, kaip išaušo paskutinis rytas, ir teko vėl 
pakuotis lagaminus. Atsisveikinome su jūra iki kitų metų, kad per 
visą Lietuvą kaktume į savo žalią, jauną ir gražų miestą Visaginą.

Pasisėmėme jėgų, geros energijos, džiugių emocijų visiems at-
einantiems metams. Manau, nė nepastebėsime, kaip bendrijos pir-
mininkė ir vėl pakvies mūsų vaikučius į vasaros stovyklą prie jū-
ros. Visų jų ir tėvelių vardu norėčiau padėkoti A. Karosienei ir 
mūsų stovyklos Šventojoje rėmėjams: AB „Swedbank“ bei jos val-
dytojui Petrui Visakavičiui ir UAB „Vilstata“ generaliniam direk-
toriui Osmanui Kacijevui.

Tėvelių vardu A. Skutkevičienė

Gražaus ir prasmingo 50-ojo jubiliejaus proga TAVE iš visos širdies 
sveikina ugdymo centro „Viltis“ bendruomenė.
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Viena iš seniausių, unikaliausių ir įdomiausių Mažosios Lietu-
vos krašto gyvenviečių Nemuno žemupyje, apjuosta Šyšos kilpa, 
skendinti žalumoje ir sodybų ramybėje, – Macikai. Šioje gyven-
vietėje įsikūrę Macikų socialinės globos namai. Čia siekiant gy-
ventojų visaverčio užimtumo sudarytos ne tik geros gyvenimo 
sąlygos, bet ir skiriamas didžiulis dėmesys jų pomėgiams. Savi-
raiškai skirtos įvairios darbinio užimtumo ir socialinės grupės.

Jau pats socialinės grupė „Likimas“ pavadinimas sako, kad 
moteris į šią grupę suvedė panaši dalia. Kad galėtų kartu 
džiaugtis, liūdėti, dalytis išgyvenimais, kurti ir... atrasti save iš 
naujo. Grupė „Likimas“ vienija 36 gyventojas nuo 20 iki 75 me-
tų, turinčias psichikos ar proto negalę. Didžiuma sugeba apsi-
tarnauti, tik keletui reikia pagalbos. Moterys užsiima įvairia 
veikla: siuva, siuvinėja, lipdo iš molio, tapo, pina iš vytelių, 
tvarko aplinką, taip pat gali pasirinkti organizuoto laisvalaikio 
veiklas: teatrinę, muzikinę, sportinę, pažintinę, vilnos vėlimo, 
kompiuterinio raštingumo. Dažnai rengiamos mokomosios ir 
pažintinės ekskursijos, išvykos į gamtą. 

Kai kurios grupės moterys pasakodavo, kad yra vėlusios 
ar padėjusios velti aulinukų, šalikėlių močiutėms ir seneliams. 
Taigi suteikėme joms galimybę prisiminti kadais turėtus įgū-
džius ir pabandyti sukurti naujų vilnos darbelių. Kadangi 
darbštuolės negailėjo energijos, išmonės ir fantazijos, ši iš pa-
žiūros primityvi medžiaga kiekvieną kartą vis labiau sklei-
dėsi naujais, netikėtų spalvų bei formų deriniais. Mūsų gy-
ventojų iš vilnos sukurti darbeliai dažnai eksponuojami ne 
tik globos namų parodėlėse, bet ir Šilutės rajono bib
liotekose, vaikų darže-

liuoselopšeliuose, miesto šventėse, mugėse. Labai šiltų atsi
liepimų ir padėkos žodžių už dalyvavimą kūrybinių darbų 
parodose sulaukėme iš Šilutės rajono savivaldybės administra-
cijos socialinės paramos skyriaus ir LSKD „Guboja“ Druskinin-
kų skyriaus.

Mūsų veikla primena veržlią upę, kuri tekėdama susiduria 
su kliūtimis, tačiau vėliau ar anksčiau jas būtinai įveikia. Nuo-
lat mėginant judėti į priekį vis gimsta kažkas nauja ir visai neti-
kėta. O tai liudija, kad gyvename, tobulėjame. Išties svarbu kur-
ti, kad galėtum gyventi, ir gyventi, kad vienaip ar kitaip išreikš-
tum save, dalytumsi savo darbo rezultatais. Taigi tikroji mūsų 
gyventojų integracija į visuomenę įvyks tik tada, kai įgalieji ir 
neįgalieji turės daugiau galimybių bei noro bendrauti ir bendra-
darbiauti tarpusavyje.

Vaida Jančauskienė
Socialinė darbuotoja

Labai džiugu, kai net tokiu sunkmečiu atsiranda geros valios 
žmonių, kurie organizuoja neįgaliesiems smagias šventes. Jau 
daug metų Raimondas Šilanskas vasaros pradžioje sukviečia 
didžiulį būrį Telšių rajono vaikų su negale centro ugdytinių ir 
jų svečių į tradicinį renginį „Žvejyba“. 

Ir šiemet, kaip visada, šio renginio rėmėjai ir globėjai buvo 
Telšių medžiotojų ir žvejų draugija bei žvejybos prekių par-
duotuvės „Romada“ savininkas Egidijus Gornikas. Turėjo ką 
veikti šventėje ne tik telšiškiai, bet ir svečiai iš Mažeikių, Jur-
barko. Sulaukėme ir smalsių naujokų – Akmenės Dabikinės 
pensionato jaunimo grupės. 

Šiais metais renginys vyko privačiame mini zoologijos so-
de Dauparuose, Klaipėdos rajone. Kelionei kuro mums pado-
vanojo UAB „Telšių vandenys“ vadovas Alvydas Jasevičius. 
Na, o parako žuveles gaudyti, lenktyniauti dėl didesnio laimi-
kio, džiaugtis savo bei kitų laimėjimais ir patys turėjome į va-
lias. Kita vertus, šventė suteikė progos ne tik meškerę užmesti, 
bet ir savo akimis pamatyti egzotinių gyvūnų. Beje, kai kurie 
iš jų laisvai sukiojosi tarp lankytojų, aiškiai, šventinės nuotai-
kos pamaloninti. Mūsų visų nuostabai tądien mini zoologijos 
sode kupranugarė susilaukė kupranugariukės! Jai 
tuoj pat buvo išrinktas var-

das Viltis, nes neįgalieji, dalyvavę renginyje, yra Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ nariai. 

Įkvėpti tokių nekasdieniškų įvykių, žvejai traukė žuveles 
kaip pašėlę. Neliko nė vieno, kuris būtų likęs be laimikio. Kibo 
visiems. Didžiulį džiaugsmą ugdytiniams suteikė ansamblio 
„Vairas“ gyvo garso koncertas. Jaunuoliai šoko, dainavo. Iš to 
smagumo net netikėjo, kad tokia laimė jiems iš tikrųjų nusišyp-
sojo. Porą valandų pašokę sėdome visų keturių rajonų atstovai 
prie bendro plataus stalo valgyti gardžių pietų. Laukė mūsų ne 
tik žuvelės, bet ir šašlykai, kepsniai, dešrelės, ledai ir kiti skanu-
mynai. Jais mus dosniai vaišino mini zoologijos sodo savininkas 
Edvardas Legeckas. Didelis jam ačiū! Kupini nepakartojamų 
įspūdžių, sotūs ir laimingi atsisveikinome su Dauparais. 

Smagu, kad mūsų ištikimas draugas Raimondas Šilanskas 
dar šventei nesibaigus jau prakalbo apie susitikimą ir kitais 
metais. Taigi bus dėl ko laukti ateinančios vasaros pradžios. La-
bai dėkojame jam ir visiems geros valios žmonėms, prisidėju-
siems prie tiek nuoširdaus džiaugsmo neįgaliesiems suteiku-
sios šventės!!!

Loreta Čėsnienė
Telšių rajono vaikų su negale centro socialinė darbuotoja 


