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Keliaudami žurnalo puslapiais sužinosite, kad giesmė „Tyli 
naktis“ pirmą kartą skambėjo 1818 m. Kūčių vakarą Austrijoje 
(Oberndorfe, Šv. Mykolo bažnyčioje). Skambant gitaros gar-
sams, giesmę atliko žodžių autorius Jozefas Mohras ir kompo-
zitorius Francas Gruberis,  jiems pritarė choras. Akompanavo 
gitara, nes bažnyčioje sugedo vargonai. „Tyli naktis“ išversta į 
300 pasaulio kalbų ir dialektų. 2011 m. kovą 
giesmė „Tyli naktis“ įtraukta į UNESCO ne-
materialaus kultūros paveldo sąrašą.

Skyrelyje „Saulutė šviečia visiems“ kvie-
čiame susipažinti su Ana Kemenko, kuri mo-
kosi Vilniaus specialiojo ugdymo centre ,,Ai-
das‘‘.  Kas rytą ji atbėga pas muzikos mokytoją 
Audronę Navickienę į salę,  o besišypsančios 
mergaitės akys išduoda, kad Ana vėl atnešė 
dovanėlę – su didele meile pieštą piešinį. 

Drauge su žvaigždute Baltaja Nykštuke 
vaikai nusileis ant Mėnulio ir pro teleskopą 
tyrinės Žemės planetą, o vėliau galės išspręs ti 
kosminį kryžiažodį. Skyrelyje „Mergaičių 
kambarys“ pateikiama situacija: iš mokyklos 
grįžusi mergaitė savo kambaryje pamato sesę 
ir randa siaubingą netvarką, paimtus jos daik-
tus. Kaip šioje situacijoje  galima sutarti su 
mažesne sese? Kaip panašioje situacijoje elg-
tumėtės jūs? „Berniukų kambaryje“ – dziudo 
treniruotės. Kūno kultūros mokytojas ir dziu-
do treneris Gintaras Litvinkas pasakoja, kaip 
prasidėjo jo draugystė su šiuo sportu ir kas 
yra dziudo. Skaitydami žurnalą, vaikai ir jų 
tėveliai sužinos, kokios lėlės gyvena Gyvaja-
me lėlių teatre,  kaip papuošti namus Kalėdų 
vainiku ir išsikepti kalėdinių keksiukų. 

Vidiniuose žurnalo puslapiuose vaikučių 
laukia „Muzikinės bendravimo pamokos“ – tai 
gražiai iliustruotos 4 dainelės su natomis. Vai-
kai galės patys (ar padedami mokytojų) iš-
mokti groti ir dainuoti kalėdines daineles. 
Skaitytojai, turintys visus 2012 metų žurna-
liukus, jau galės susegti 16 dainų knygelę.

Žurnalo priedas – kompaktinė plokštelė 
„Juoksis angeliukai“, kurioje skamba daine-
lės, jų garso takeliai, Vakaro žvaigždelės pasa-
kėlė ir istorija iš Senojo Testamento.

„Vakaro žvaigždelė“ 
smalsiems vaikeliams
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Linksmų Šv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų 2013 m� ų!

Žurnalas 
skirtas ikimokyk-
linio ir jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus 
vaikams, tačiau pradinių klasių ir muzikos 
mokytojai labai mielai naudoja žurnaliuko medžiagą savo darbe.

Žurnalą „Vakaro žvaigždelė“ galima įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose bei 
Lietuvos spaudos kioskuose.

„Vilties“ žurnalo skaitytojams „Vakaro žvaigždelė“ dovanoja dainelę „Eglelės 
lopšinė“ ir kviečia klausytis radijo laidų vaikams ir visai šeimai „Vakaro 
žvaigždelė“ (šeštadieniais nuo 19.30 iki 20.00 per „Žinių radiją“ (laida kartojama 
sekmadieniais nuo 17.30). 

Daugiau informacijos www.zvaigzdele.lt
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Metams baigiantis ir stebuklais, ir 
žvaigždėmis sninga. Tad nenuostabu, kad į 
vaikų namus beldžiasi ištikima bičiulė – 
„Vakaro žvigždelė“. Naujasis šventinis 
žurnalo numeris, žinoma, skirtas 
artėjančioms Kalėdoms, kurias reikia sutikti 
su linksmomis dainelėmis ir nekantriai 
spurdančiomis širdelėmis.

Smagi žiemos dovana – 
naujas žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ 
numeris



Išeina vasara

„Dvidešimt metų tarsi viena diena“
Šie žodžiai visą savaitę buvo nuolat kartojami 
„Druskininkų vilties“ bendrijoje. Juk, regis, 
nejučia atskriejo jubiliejiniai metai, kuriems 
bendrija labai kruopščiai ruošėsi.

AÈIÛ aktyviausiesiems

Danai Migaliovai, „Vilties“ bendrijos pirmininkei

Dianai Riabcovai, „Vilties“ bendrijos teisininkei

Silvai Kalkauskienei, autistuko mamai iš Vilniaus 

Silvai Kalkauskienei, 
Silvai Kalkauskienei, 
Silvai Kalkauskienei, 
Silvai Kalkauskienei, 

AÈIÛ prijauèiantiesiems

Iš Miuncheno gyvenimo namų:

Suzannai Nieß, šių namų gyventojai

Rasai Lebouc, M.A. socialinei pedagogei

Angelai Miksch, socialinei pedagogei

Žinote, mielieji, dvejopas jausmas apima vis la-
biau artėjant prie ateinančių metų slenksčio. Viena 
vertus, smalsu mintimis skriejant į priekį spėti, ko-
kie jie bus, ką gera atneš. Kita vertus, norisi atsi-
gręžti ir dar sykį ramiai pasidžiaugti tuo, ką nuvei-
kėme, kad į priekį žingsniuoti būtų lengviau ir 
smagiau. Nuveikėme visi sykiu, nes be ištikimai ir 
nuoširdžiai mums talkinusių autorių nebūtų ir 
„Vilties“ žurnalo – paties įvairiausio amžiaus ir 
GALIŲ neįgaliųjų ir juos dar labiau ĮGALINAN-
ČIŲ tėvų, globėjų, pedagogų, medikų, specialistų 
gyvenimo veidrodžio. DĖKUI kiekvienam autoriui 
iš šio viltingai ilgo sąrašo. Ir labai tikimės, kad atei-
nančiais metais jis ir toliau ilgės...

Žinote, mielieji, dvejopas jausmas apima vis la-Žinote, mielieji, dvejopas jausmas apima vis la-

Gražus 2012-ųjų derlius

AÈIÛ iðtikimiausiesiems
„Vilties“ ugdymo centro darbuotojams:
Julijai Ališauskaitei-Ivanauskienei
Tomui BlinstrubuiEglei BužavieneiGražvydui GrobliuiValerijai LiaudanskieneiRimantui MasaliuiDanai PoškuteiSonata SinkevičieneiIrenai Šečkuvienei
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Pratęskime gerumoPratęskime gerumoPratęskime gerumo akimirką...
Dosnusis rudenëlis

AÈIÛ, AÈIÛ, AÈIÛ
Stanislovui Abromavičiui
Dianai Alosevičiūtei
Irenai Bagdanavičienei
Rimai Bagdonavičiūtei
Rekvitai Bagdonienei
Gintautei Bakanavičienei
Andromedai Baršauskienei
Ritai Bendikienei
Renatai Biknevičienei
Bildukui Naminukui 
(iš Markučių dienos veiklos centro)
Vidai Čebanauskienei
Vaivai Čepytei
Genovaitei Černiauskienei
Romai Dėdynienei
Erikai Dilinskienei
Irenai Eikšto
Danutei Gustaitytei
Daliai Ivanauskaitei
Danieliui Kalinauskui
Raimundui Kaminskui
Ritai Kančiauskienei
Živilei Kavaliauskaitei
Živilei Klimienei
Almai Knistautienei
Nijolei Krisiukėnaitei
Aušrai Kriškoviecienei
Danutei Laukaitienei
Reginai Lazauskienei

Irenai Makselienei 
Dalei Mažėlienei
Arvydui Mikalauskui
Laimai Mikulėnaitei
Jūratei Mitkienei
Liudmilai Montvilienei
Audronei Navickienei
Arūnui Narauskui
Loretai Ogorodnikienei
Natalijai Olėsovai
Astai Petuchovienei
Kristinai Raščiuvienei
Loretai Sadauskienei
Jūratei Saldauskienei
Lilijai Sereikienei
Martynui Simonaičiui
Gintarei Skučaitei 
Editai Staniulienei
Birutei Šapolienei
Romualdai Šimkuvienei
Monikai Tomkutei
Olgai Trakauskienei
Janinai Tulabienei
Indrei Uginčienei
Ievai Urbonavičienei
Kristinai Vaičiūtei
Rimantai Vaizgutienei

Kačiukas
Mažą rainą kačiuką
Paklaidino žmogus...
Jis visai ne laukinis – 
Jis – turėjo namus.

O dabar judrioj gatvėj
Jis tikriausiai pražus...
Tupi mažas rainiukas,
Lydi žvilgsniu visus.
Ir jo niekam nereikia,
O jau pliaupia lietus.

Gailios didelės akys
Jos didesnės už baimę.
O jose daug vilties,
Kad kažkas jį priglaus.

Bet praeina dvikojai,
Skuba, kad nesušaltų,
Greitai – kad neužkliūtų
Už mažytės būtybės...
Ir kad sąžinė liktų švari.

Mažas rainas kačiukas,
Jis daugiau ne beglobis.
Pas mane jis gyvena –
Ir tai bus jo namai.

Gal dar pamenate, mieli skaitytojai, praėjusių metų paskutiniame mūsų žurnalo numeryje 
pirmąją pažintį su Danieliumi Kalinausku – vaikinuku, kuriančiu savitus, žaismingus ir tuo pat 
metu daugiaprasmius eilėraščius, gimstančius, regis, lengvam angelo sparnui palytėjus? Prabė-
go metai ir Danielius vėl mūsų svečias. Apie tai, kaip jam sekasi, trumpai papasakos brangiau-
sias žmogus – mama. Bet, matyt, daugiausia apie jį vis dėlto pasakys sparnuotos ir... „letenuo-
tos“ eilėraščių eilutės. 

„Sveiki. Po pertraukos ir vėl prisistatome. Šiuo metu Danielius pradėjo naują gyvenimo etapą. 
Baigęs dešimt klasių Šilo specialiojo ugdymo mokykloje, jis nedrąsiai žengia pirmuosius žings-
nius į darbinio ugdymo grupę toje pačioje mokykloje. Iš pradžių buvo nedrąsu: viskas keista, 
neįprasta. Nauji dalykai, nauji žmonės, nauja mokytoja ir nauja tvarka. Bet Danielius greitai 
įsiliejo į kolektyvą, puikiai sutaria su mokytojomis, o svarbiausia – buvo pastebėtos jo eilės. Da-
nieliui taip patiko naujas ugdymas ir nauja mokytoja Natalija, kad Mokytojų dienos proga net 
sukūrė jai eilėraštį. Dabar visos sūnaus mintys, jau sukasi apie žiemos atostogas ir, žinoma, apie 
Kalėdų laukimą. Juk pasitikdami jas žmonės pasikeičia – tampa ramesni, geresni, stengiasi ne-
sipykti ir vieni kitiems atleisti. Pasak Danieliaus, apie savaitę tęsiasi ši gerumo akimirka :)“ 

Danieliaus mama Žana

Saulėtą 
ir gražų spa-
lio 16-osios rytą 
VšĮ „Vilties akimirka“ Die-
nos užimtumo centro kolektyvas su-
sirinko į kasmetinę Rudenėlio šventę. Pasi-
džiaugti gausaus derliaus gėrybėmis atvyko ir svečių iš 
Markučių dienos centro.

Centro lankytojai svečiams parodė spektaklį „Rudenėlio pasa-
ka“. Aktoriai buvo pasipuošę gražiomis karūnomis, vaizduojan-
čiomis vaisius ir daržoves. Siautė po sceną Vėjas niekadėjas ir Šal-
na šalveno, vis pažerdama mįslių iš stebuklingos skrynelės. Spek-
taklio pabaigoje aktorė, kuri vaidino Duoną, visus pavaišino gar-
džia duonele, o Vėjas priminė rudens gėrybių ir vitaminų naudą 
žmogaus sveikatai.

Vėliau atėjo laikas rungčiai. Jaunuoliai, pasidaliję į dvi grupes, 
iš įvairių daržovių ir vaisių turėjo sukurti kompoziciją. Abi pasiro-
dė nuostabiai gražios ir spalvingos. Na, o galiausiai visų laukė vai-
šės ir diskoteka. 

Nuotaikinga šventė baigėsi, rudenėlis atsisveikino su mumis, 
bet smagu žinoti, kad jis ir vėl sugrįš su visomis neišsenkamomis 
gėrybėmis ir nuostabiomis spalvomis...

Vanda Girutytė
VšĮ „Vilties Akimirka“ socialinė darbuotoja

Ir štai lapkričio 13 dieną žengtas dar vienas žingsnelis šį jubi-
liejų pasitinkant – Druskininkų socialinių paslaugų centre įvyko 
„Lazdijų vilties“ bendrijos narės Arūnės Stacevičiūtės fotografijų 
parodos „Žvilgsnis į gamtą“ ir „Druskininkų vilties“ bendrijos na-
rių darbų parodos „Dvidešimt metų kartu“ atidarymas. Bendrijos 
pirmininkė Loreta Sadauskienė pristatė Arūnės nuotraukas. Gyrė 
merginą už kūrybiškumą, išradingumą, gebėjimą gamtoje pama-
tyti nuostabių dalykų. Pati Arūnė kalbėdama vos tramdė susijau-
dinimo ašaras. Ji pasakojo, kad jai labai patinka fotografuoti. Su 
fotoaparatu ji beveik nesiskiria. O Arūnės tėveliai neslėpė džiaugs-
mo dėl dukros sėkmės. Nors jie iš pradžių pykdavo, kad fotoapa-
ratai dažnai genda, o ir juostelės greitai baigiasi, vėliau ne tik ne-
draudė dukrai fotografuoti, bet ir visokeriopai skatino šį jos pomė-
gį. Šiandien jie tenori, kad tokie išskirtiniai žmonės kaip Arūnė 
būtų pastebėti.

„Druskininkų vilties“ bendrijos darbų parodą pristatė dienos 
užimtumo centro specialistė D. Auguvienė. Ji pasidžiaugė, kad pa-
vyko daug darbų išsaugoti ir dabar parodyti visiems susirinkusie-
siems. Nors kai kurie darbeliai nuo laiko jau suspėjo pakeisti spal-
vą, jie yra neįkainojami, nes pasakoja bendrijos istoriją. Vėliau lan-
kytojai dėmesingai apžiūrėjo abi parodas, surašė daug šiltų žodžių 
atsiliepimų knygoje.

O lapkričio 16-ąją „Atgimimo“ mokykloje įvyko dar vienas 
renginys, skirtas „Druskininkų vilties“ bendrijos veiklos dvide-
šimtmečiui paminėti. Bendrijos pirmininkė L. Sadauskienė net nu-
stebo, kad į šventę sugužėjo šitiek žmonių. Ji priminė, kad visas 
negalias nelengva pakelti, tačiau proto negalią – sunkiausia. Ją tu-
rintiesiems vien tik artimųjų meilės, rūpesčio neužtenka. Pirmi-
ninkė pabrėžė, kad šių neįgaliųjų mamos irgi yra ypatingos, nes 
neįgalų vaikelį Dievas duoda tik labai geroms, pasiaukojusioms 
ir... laimingoms mamoms. Kas, jei ne jos, geba įveikti net didžiau-
sius sunkumus, moka įvertinti kiekvieną, net ir mažiausią pasieki-
mą... L. Sadauskienė neslėpė pasididžiavimo, kad „Druskininkų 

viltis“ koja kojon, petys petin žengia pirmyn. O baigdama 
padėkojo bendrijos nariams, kad jie buvo, yra ir dar 

bus visi drauge daugybę prasmingų metų. 
Tarsi patvirtino L. Sadauskienės 

žodžius V. Dailydaitės 
padeklamuoto 

eilėraš-

čio posmai. Vėliau 
renginio vedėjai Viktorija ir 
Mantas paprašė šeimininkų bei svečių ben-
dromis jėgomis įžiebti vilties ugnį.

O garbių svečių sulaukta išties daug: „Vilties“ bendrijos tary-
bos narės ir „Vilniaus vilties“ bendrijos pirmininkės B. Šapolienės, 
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjos 
V. Grigorienės ir jos pavaduotojos L. Baranauskienės, buvusio ilga-
mečio „Vilties“ bendrijos tarybos nario V. Stacevičiaus, Ratnyčios 
parapijos klebono Ž. Kuzino, Druskininkų neįgaliųjų draugijos 
pirmininko R. Tenenio, „Bočių“ pirmininkės Z. Jančiauskienės ir 
kt. A. Gaidytė pasidalijo įspūdžiais apie savanorystę dienos užim-
tumo centre, pasakojo, kaip ją pakeitė darbas su neįgaliaisiais. Tė-
vų vardu kalbėjusi I. Stonienė dėkojo, kad yra ši bendrija, kurioje 
sulauki paramos, gali bendrauti su tokio pat likimo šeimomis, o 
neįgalieji turi galimybę lankyti dienos užimtumo centrą.

Susirinkusiuosius linksmino talentingas jaunasis akordeonis-
tas A. Kvietkauskas, dainininkė E. Cololo, gitaristai A. ir D. Kalė-
dos, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Jaunučių šokių kolekty-
vas, M. K. Čiurlionio meno mokyklos teatro grupė, Jaskonių ir 
Naujasodės kaimų kapela „Malūnėlis“. Dar buvo pasveikinti ben-
drijos nariai, kurie šventė jubiliejus, ir buvę „Druskininkų vilties“ 
dienos užimtumo centro darbuotojai. Vėliau visi renginio dalyviai 
buvo pakviesti prie kuklaus vaišių stalo. Bendrijos vardu už para-
mą ir pagalbą organizuojant šį renginį nuoširdžios padėkos nusi-
pelno M. Micevičius, K. Aniščiuk, „Atgimimo“ mokyklos direkto-
rė D. Časienė, O. ir A. Jarašiai, L. ir S. Rinkevičiai, A. Mickevičienė, 
R. Pankevičienės įmonė , „Čili pica“, UAB „Minolga“, „Rimsada“ 
ir „Raminora“, kavinės „Vido malūnas“, „Senas Nemunas“, „Hau-
se,“ „Parko vila“ ir „Ragis“, Druskininkų vandens parkas.

„Druskininkų vilties“ bendrijos informacija 



2 psl. Kas pakylės mūsų mintis ir darbus?

3 psl. Aš – žmogus

4–6 psl. Švyturys, kad saugiau gyventume...

6–7 psl. Kaip visada...

7 psl. Kai „apačios“ nebenori gyventi po senovei, 
arba kaip pajutau meilę simfoninei muzikai

8–9 psl. Ką daryti, kad „laikini sprendimai“ netaptų 
„amžina prievole“?

10 psl. Teisininko konsultacija

11 psl. Legenda apie Baltąją vilkę

12–13 psl. Užimtumo ir kūrybos svarba

13 psl. Darbo priemonių pritaikymas

14–15 psl. Liejimas primena žaidimą,  
kurio nesinori baigti

Palydint rudenį...
16 psl. Arti dangaus...

17 psl. Aidi „Miško pasaka“

 Spalvingos rudens akimirkos

18 psl. Mes esame ir... kuriame

Projektai
19–20 psl. Menas džiaugtis... gyvenimu

20–21 psl. Projektas, suartinęs įstaigos bendruomenę

21 psl. Džiugios gyvenimo akimirkos gamtoje

Problemos, sprendimai...
22 psl. Konfliktas – sprendimas – padėka

23 psl. Matykime ir girdėkime  
vieni kitus

23–24 psl. Asmeninio asistento paslaugos – būtinybė!

24–25 psl. Kas vyksta psichologo kabinete?

25 psl. Gyvenimo atspindžiai

Namai, namučiai
26 psl. Darbai Alytaus rajone

27–28 psl. Interviu su Markučių centro  
Bilduku Naminuku

28 psl. Savi namai arčiau širdies
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Kas pakylės mūsų mintis ir 
darbus?

Šie metai buvo ir tebėra kupini 
politinių įvykių. Vieni iš jų yra vieti-
nės reikšmės, o kiti pasiekia net tarp-
tautinius vandenis. Bene didžiausias 
šių metų iššūkis Lietuvai buvo dar 
visai neseniai įvykę rinkimai į Res
pub likos Seimą. Rinkimų rezultatų 
nepavadinsi visiškai netikėtais. Mū-
sų pasisakymai, pokalbiai ir diskusi-
jos nedidelėse grupėse jau anksčiau 
labai aiškiai išdavė nostalgiją buvu-
siems laikams – apgailestavimą, kad 
stinga tvirtos rankos, norą, kad kiti 
tvarkytų mūsų gyvenimą už mus pa-
čius. Juk mūsų išrinktas Seimas – tai 
mūsų pačių atspindys, mūsų svajo-
nių ir siekių rezultatas. Tikrai neži-
nau, kiek dar reikės laiko, kad mes 
pagaliau taptume aktyvūs gyvenimo 
dalyviai, pasijustume šeimininkai sa-
vo žemėje, kieme, namuose.

Ką turime padaryti, kad lengva 
ranka žarstomi pažadai ir neįgyven-
dinami tikslai neužliūliuotų mūsų 
budrumo, supratimo, garbės ir oru-
mo? Tikriausiai reikia labai skau-

džiai dar kartą parpulti, išrymoti ir 
išlaukti tą laiką, kad vėl galėtumėme 
ištarti – „Pabudome ir kelkimės“. O 
šiandien, deja, turime taikytis su to-
kia tikrove, kurią pasirinkome patys. 
Atėjusi nauja valdžia neskubės iš tik
rųjų mokytis tokių dalykų kaip žmo-
gaus teisių gerbimas, neįgaliųjų so
cialinė integracija, lygybė prieš įsta-
tymą, įtraukimo ir dalyvumo užtikri-
nimas, pilietinės visuomenės stipri-
nimas, bendruomeniškumo dvasios 
gaivinimas, socialinės atskirties ma-
žinimas, aplinkos prieinamumo su-
teikimas, šeimos vertybių puoselėji-
mas... Skam bius žodžių junginius 
įtraukti į savo žodyną galima labai 
greitai, bet suteikti jiems deramą 
prasmę ir vertę kasdieniame gyveni-
me vargu ar pavyks taip sparčiai, 
kaip norėtųsi mums, valdžią renkan-
tiems ir jos pažadais maitinamiems 
mažiesiems žmonėms. Yra dalykų, 
kurių be tikėjimo ir tvirtų nuostatų 
neįmanoma įgyvendinti. Tad prireiks 
labai daug laiko ir jėgų, kad požiū-

riai, nuostatos ir vertybės nepriešta-
rautų priimamiems sprendimams.

Mane labai sukrėtė praeitais me-
tais Jurbarke nutikęs įvykis. Gal net 
ne mažiau, nei visa tai, kas vyko Gar-
liavoje. Šiuodu dalykai turi daug 
bendro – ir vienu, ir kitu atveju žmo-
nės, kurie viešai deklaravo begalinę 
meilę globojamiems artimiesiems, iš 
tiesų savo globotinius pavertė viešų 
diskusijų objektais, skausmingus jų 
išgyvenimus panaudojo politiniam ir 
visuomeniniam kapitalui kaupti. La-
bai liūdna palieka matant, kaip neį-
galios merginos motina leidžiasi į ra-
ganų medžioklę, savo neviltį ir 
skausmą išlieja kaltindama ir žemin-
dama kitus žmones. Patikėkite, nei 
viena gydymo, mokymo ar užimtu-
mo įstaiga nelinki blogo savo auklėti-
niams. Atvirkščiai, paprastai daro 
viską, kas įmanoma ir neįmanoma, 
kad užtikrintų lankytojų saugumą, 
ugdymą, užimtumą. Tad vertėtų 
merginos iš Jurbarko motinai pra-
džiai nueiti į savivaldybę ir viešai pa-
reikšti, kad specialiosioms paslau-
goms katastrofiškai trūksta lėšų, kad 
būtina didinti įstaigų finansavimą, 
jeigu norime, jog lankytojai gautų ko-
kybiškas paslaugas. O dabar vyksta 
atvirkštinis procesas – siekiama baus-
ti paslaugas teikiančios įstaigos dar-
buotojus. Ar tai reiškia, kad ateityje 
panašius centrus galės lankyti tik be-
veik savarankiški neįgalieji? O kaip 
gyventi tiems, kuriems pagalbos ir 
priežiūros reikia ištisą parą? Kas pa-
dės šeimoms, prižiūrinčioms sun-
kios negalios žmones, išgyventi? Kur 
joms semtis stiprybės?

Neseniai man teko lankytis labai 
įdomioje socialinėje tarnyboje Briuse-
lyje. Ši tarnyba turi tris programas: 
dienos užimtumo, pagalbos namuo-
se, atostogų ir laisvalaikio veiklos. 
Visose trijose programose dirba labai 
kvalifikuoti specialistai, jie teikia pas-
laugas įstaigoje, namuose, lydi neįga-
lųjį per atostogas. Paslaugų sąnaudos 
padengiamos iš vietos biudžeto pa-
gal specialiąją programą, o apie pen-
kiolika procentų išlaidų apmoka pa-
tys paslaugos gavėjai. Ši programa 
aptarnauja gilią negalią turinčius as-
menis – tokius, kurie dėl negalios 
specifiškumo ir sunkumo negali da-
lyvauti bendrose dienos užimtumo 
programose ar gyventi grupinio gy-
venimo namuose. Taigi visame pa-
saulyje pripažįstama, kad yra žmo-

Bėga dienos tarsi pagreitintame filme. Kadruose tik ir šmėžuoja 
viltingi pavasario darbai, džiaugsmingos vasaros pramogos, rudens 
susikaupimas kremtant naujus mokslus. O kas gi čia? Ar gali būti, 
kad dar vienos Šventos Kalėdos jau pakeliui į mūsų namus ir širdis? 
Kaip ir kasmet jos aplankys kiekvieną – seną ir jauną, stiprų ir silpną, 
mažą ir didelį... Tad stabtelėkime prieš jas sutikdami ir pagalvokime, 
kodėl „Didumas to, kas mumyse, iš meilės auga ir gerumo!“
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nių, kurie dėl savo negalios pobūdžio 
ir ribotų fizinių ar dvasinių galių ne-
pajėgūs integruotis į bendruomeni-
nes veiklas. Tokiems žmonėms ir juos 
globojančioms šeimoms teikiamos 
paslaugos namuose ar įstaigoje, tai-
kant asmeninio asistento ir atvejo va-
dybos darbo principus. 

Noriu pasakyti, kad mums būtina 
susitelkti, suremti pečius, sujungti 
mintis ir eiti pirmyn, reikalaujant re-
alios pagalbos kiekvienoje savivaldy-
bėje. Reikia labai daug ir nuolat kal-
bėtis su politikais, reikia padėti speci-
alistams, reikia pasakoti žmonėms, 
kad svetimo skausmo nebūna, kad 
„kitokie žmonės ir kitoks šeimų gy-
venimas“ yra didelis iššūkis mums 
visiems. Tėvų nuovargis, skausmas, 
kaskart iš naujo sau užduodamas 
klausimas „kodėl?!“ vienodi ir labai 
turtingose Vakarų šalyse, ir labai 

skurdžiose valstybėse. Tik nevienodi 
kryžiaus keliai, kuriuos tenka nueiti, 
kad šis nuovargis ir skausmas bent 
kiek atlėgtų matant, jog negaliai pa-
lengvinti daromi garbingi, pareigos 
ir meilės artimui padiktuoti žings-
niai. Taigi mūsų laukia dar daug pa-
vasarių ir vasarų, rudenų ir žiemų, 
kai turėsime atkakliai dirbti, siekti 
užsibrėžtų tikslų, nuolat priminti 
daugeliui, kad esame. Jeigu darysime 
tai nuoširdžiai, oriai, gerbdami save 
ir kitus, mūsų balsas taps garsesnis, 
tvirtesnis ir galbūt girdimesnis. Na, 
patys juk žinote, kaip šauksi...

O dabar nė nešaukta artėja gra-
žiausia ir prasmingiausia metų šven-
tė – Šventos Kalėdos. Tad linkiu vi-
siems, bent trumpam pamiršus visas 
negandas ir iššūkius, krištolinio lau-
kimo, giedros būties, tylaus atgimi-
mo džiaugsmo... Tesulaukia visos 

santarvėje su savimi ir aplinkiniais 
gimusios mintys bei svajonės išsipil-
dymo, tevirsta realiais darbais, ne-
šančiais gėrį ir naudą. Ramybės, 
šviesos, šilumos Jūsų namams, vai-
kams, artimiesiems, draugams ir 
Jums patiems. Teatneša ateitis kuo 
daugiau ne skausmo ir kartėlio, bet 
džiaugsmo ašarų, pakylėjančių min-
tis ir darbus. Tikėkite, kad gėris nu-
gali blogį, tikėkite, kad stebuklai 
vyksta visur, kasdien ir visiems. O 
dar linkiu nuolat jausti tvirtą draugo 
petį ir kuo daugiau tikrų žmonių ša-
lia. Ačiū visiems Jums, ačiū visiems 
geros valios žmonėms, kad esate ir, 
tikiuosi, būsite.

Sveikatos, tikėjimo, meilės ir vilties.

Dana Migaliova
„Vilties“ bendrijos pirmininkė

Aš – žmogus
Aš – žmogus, kuris nemoka kalbėti. Matau iš tavo akių, kad 

dažnai manęs gailiesi. Tau smalsu, ar aš tai pastebiu. Aš daug ką 
suprantu: tavo džiaugsmą, liūdesį, nerimą; skiriu, kada esi kan-
trus, o kada ne, kada darai kažką iš meilės man, o kada tik todėl, 
kad taip reikia. Mane stebina tavo nusivylimas ir tai, jog tau 
atrodo, tarsi aš esu nusivylęs dar labiau, nes negaliu išreikšti savo 
poreikių kaip tu.

Tau nelemta suprasti mano patiriamos atskirties. Aš ne-
džiuginu tavęs protingomis kalbomis, šmaikščiomis pastabomis, 
kurios tave pralinksmintų ir kurias tu galėtum persakyti ki-
tiems. Aš neatsakinėju į tavo kasdienius klausimus, neatsiliepiu 
į rūpestį, neapdovanoju tavęs dėmesiu, kaip įrasta tarp žmonių. 
Tu negali didžiuotis mano laimėjimais; o aš – suprasti tave tiek, 
kiek tu supranti mane.

Tačiau tai, ką aš duodu tau, verta daug daugiau, nes tai – 
galimybės. Galimybės perprasti savo (ne mano!) sielos gelmes. Aš 
tau duodu pažinti meilės, ištikimybės, kantrumo, gebėjimų ga-
lią. Su manimi tau lemta nueiti daug toliau nei vienam. Kita 
vertus, su manimi gyvenimas gerokai sudėtingesnis; su manimi 
tu ieškai atsakymų į klausimus, į kuriuos galbūt neįmanoma 
atsakyti. O aš – žmogus, kuris nemoka kalbėti.

Aš – žmogus, kuris nemoka kalbėti. Tau atrodo, kad aš palik-
tas gyvenimo šalikelėje. Mano akyse tu įžvelgi troškimą pakilti iš 
vežimėlio ir nužingsniuoti, kaip kad žingsniuoja kiti žmonės. 
Tau daugelis dalykų atrodo visiškai aiškūs. O aš tenoriu pasiekti 
knygą nuo lentynos... Arba eiti į vonią... Man ir vėl iškrito iš ran-
kų šakutė... Aš esu visiškai priklausomas nuo tavęs. Tačiau aš 

turiu tau dovaną: su manimi tu daug geriau suprasi, koks iš 
tiesų esi laimingas. Tu jau žinai, ką reiškia turėti sveiką stuburą 
ir kojas, ką reiškia apsitarnauti pačiam. Man kartais atrodo, kad 
žmonės manęs nepastebi, o aš juos pastebiu visada. Aš nepavy-
džiu jiems. Tiesiog norėčiau turėti tai, ką turi jie. Norėčiau pa-
kilti iš vežimėlio ir žengti bent vieną mažiausią žingsnelį, nes 
trokštu būti nepriklausomas. Aš dovanoju tau supratimą apie tai. 
Aš – žmogus, kuris nemoka vaikščioti.

Aš – žmogus, turintis raidos ypatumų. Jeigu tu vertintum 
mane pagal įprastus šio pasaulio matus, pasakytum, kad aš vis-
ko mokausi labai iš lėto. Bet aš žinau, ką reiškia be galio džiaug-
tis paprasčiausiais dalykais. Kita vertus, kitaip nei tu, aš neži-
nau, ką reiškia ginčai ir pykčiai, kurie taip sunkina gyvenimą. 
Aš duodu tau dovaną – padedu mokytis džiaugtis viskuo, ką 
turi, džiaugtis kaip vaikui. Aš rodau tau, kiek daug man reiškia 
tavo globiančios rankos, aš dovanoju tau meilę. Aš – žmogus, tu-
rintis raidos ypatumų.

Aš – ribotų gebėjimų žmogus galiu tapti tavo mokytoju, jeigu 
tu man leisi. Aš išmokysiu tave suprasti, kas iš tikrųjų svarbu gy-
venime. Aš apdovanosiu tave besąlygiška meile, neapsakomu pa-
sitikėjimu ir būsiu visiškai nuo tavęs priklausomas. Aš išmokysiu 
tave, kaip užmirti savo reikmes ir norus. Aš išmokysiu tave duoti. 
O svarbiausia – viltis ir tikėti. Aš – ribotų gebėjimų žmogus.

Autorius nežinomas
Tekstas iš NVO „Baltarusijos pagalbos asociacija  

vaikams invalidams ir jauniems invalidams“  
(BelAPDIiMI) leidinuko „Otkrityje dvieri“
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Ir man pasidarė smalsu, ar tikrai 
nebesigirdi paukštelių, kaip vasaros 
pradžioje... Deja, išties aplinkui nei 
vieno džiugaus balselio... Tik tie nie-
kadėjai, kurie nulesė visas mūsų uo-
gas, nerimsta... Vieni patarinėjo ka-
binti skambančius indus, kad išbai-
dytų, kiti pasakojo, kaip įsigudrino 
įtaisyti veidrodį, kuris didina vaiz-
dą... Paukštis skrenda, pamato padi-
dintą savo atvaizdą, išsigąsta ir neria 
į šalį... Štai taip mes šią vasarą ir sau-
gojome savo sodą.

Medžius, kaip ir žmones, puola 
iš aplinkos visokie savanaudžiai nie-
kadėjai, ligos, o kuo tai baigsis pri-
klauso nuo individualaus atsparu-
mo. Baisiausia, pasirodo, gailėti jau-
no medelio, tai yra laiku neapgenėti 
šakų. Bet kai pats esi jaunas „žalias“ 
sodininkas, nusiperki mažą liauną 
vaismedį, tikėdamasis iš jo gausaus 
derliaus, ir nekantrauji, kad tik kuo 
greičiau tos šakos užaugtų. Lauki 
lauki, nesulauki... ir bijai jas pjauti, 
nes nori to „didelio medžio“. Šitaip 
užaugo ilgiausios plačiausios šakos 
be uogų... Kai pradėjo pulti amaras, 
apgenėjau jas ir tik tada pamačiau, 
kad jau pradeda rastis uogų. O dar 
miesčionis kaimynas, saugantis savo 

Švyturys, kad saugiau gyventume...

Su meile, Silvija!
Sveiki, vasarėlė vėl bėgte, o mes paskui ją nesuspėjame. Šįryt trimetė 
kaimynės anūkė, išėjusi į kiemą, šaukia: „Ei, paukšteliai, kur jūs?“

tvorą, supyko: „Čia pas jus jau miš-
kas užaugo, reikia pjauti, genėti, 
man tvorą gadina“. Ką darysi, puo-
liau saugodama kaimyno tvorą apsi-
ašarojusi pjauti medį, aplipusį uogo-
mis, mintydama: „Aš pasodinau, aš 
ir pjausiu...“

Su ta savigaila menki juokai, pa-
sirodo. Sutikau šią vasarą dvi jos ku-
pinas apleistas sielas. Išklausiusi jų 
vaikystės, gimimo, augimo, patirtų 
traumų, nuoskaudų istorijas, supra-
tau, kaip svarbu nemanyti, jog „ma-
žas vaikas nieko nesupranta“. Savi-
gaila augina pyktį aplinkiniams. Sa-
vęs gaili, o kitus niekini ir kaltini. 
Patyrus vaikystėje skausmą, atstū-
mimą, nemeilę arba netinkamą per-
dėtą globą, begalinę baimę dėl taria-
mo vaiko silpnumo, užauga lepi sie-
la, kuri sugeba tik manipuliuoti ki-
tais, reikalauti sau dėmesio. Taigi li-
ga kartais suformuoja liguistą cha-
rakterį. Kai žmogus savęs teisėtai 
gailisi dėl patirtos neteisybės, ligos, 
skriaudos, jis pakliūva į neapykan-
tos, nepasitenkinimo, pykčio spąs-
tus. O pyktis dar labiau naikina svei-
katą, iškreipia charakterį. 

Vienai mano draugei teko ilgai 
kaulyti gydytojos, kad ši leistų jos 
vaikui sportuoti. Draugės sūnus, 
sergantis bronchine astma, nenorėjo 
sėdėti ant suoliuko stebėdamas, 
kaip per fizinio lavinimo pamokas 
bendraamžiai žaidžia su kamuoliu. 
Ji išsikovojo savo pradinukui leidi-
mą prisidėti prie jų tokiais žodžiais: 
„Aš viską žinau apie savo sūnaus 
ligą, bet nenoriu užauginti vaiko su 
liguistu charakteriu“. Šiandien jis 
jau irklavimo varžybų nugalėtojas. 
Nors eidamas ir į jas, ir į treniruotes 
įsideda vaistų nuo dusulio, jų dar 
niekada neprireikė. Ne liga valdo jo 
gyvenimą, bet jis – savo ligą. O štai 
kitas pavyzdys: mergaitė gimė sil-
pna, namuose visi ją apsupo globa ir 
gailesčiu. Bet atsiradus broliams jai 

pritrūko nešiojimo ant rankų. Nors 
šiandien mergaitei jau daugiau nei 
20 metų, ji niekaip nepajėgia užaug-
ti, nes ją griaužia pavydas, nuolati-
nio dėmesio siekimas, nesavaran-
kiškumas. 

Šią vasarą dėl visokių naminių ir 
darbinių krizių pratūnojome na-
muose. Išeidavau tik į šalia esantį 
stadioną pabėgioti. Mat bėgiojimas – 
geriausias būdas išmesti iš galvos 
visus blogus dalykus. Mūsų fizinis 
judėjimas tiesiogiai veikia mąstymą. 
Be to, netgi išbėgus į trasą su skau-
dančiomis čiurnomis ir keliais, ir są-
nariais, juos ilgainiui mažiau skau-
da. Skaudamą vietą aš visada 
mankštinu. Negaliu sau leisti „sirg-
ti“, nusilpti, išglebti. Verčiau palieku 
nesutvarkytą virtuvę (palauks), bet 
bėgu į stadioną, kad pakaktų jėgų 
rytdienai išgyventi. Vakarais čia 
laksto laukinis zuikis ir stebi bėgio-
jančiuosius. Netoliese, pamiškėje ne-
sunku aptikti ir šiukšlių, ir benamių 
guolių (čia Vilnius toks), ir beuos-
tantį miške iš maišelio klijus vaikiną 
(24 metų) su gražiomis „protingo-
mis“ akimis, juodais banguotais 
plaukais. Regis, jis kažkokio garsaus 
menininko nesuprastas anūkas ar 
sūnus. Man grįžtant iš stadiono jis 
kaskart prisiuostęs paprašo cigare-
tės... (vėliau jau įsimena mano balsą, 
skelbiantį, jog „aš nerūkau“). 

Vasaros pabaigoje sūnaus gimta-
dienio proga draugai padovanojo 
mums trijų dienų kelionę prie jūros, į 
Nidą. Vakare, stovėdama prie švytu-
rio, mačiau rudąją lapę su baltu uo-
degos galiuku. Švyturys ant kalno – 
labai gražus simbolis. Švyturys, pa-
statytas tam, kad apsaugotų kitą nuo 
pasiklydimo plačiuosiuose vandeny-
se. Galėtume ir mes apie tai pagalvo-
ti visais gyvenimo atvejais. Saugoti 
save ir kitą. Padėti vieni kitiems išgy-
venti, nepasiklysti šiame chaotiška-
me, žemiškame gyvenime... 

Mes nuolat bendraujame su ki-
tais. Remiamės patyrimu, atmintimi, 
išmokimu. Visko galima išmokti: 
mylėti, gerbti, dirbti, bijoti... kitų ar 
kad prarasi savo padėtį, būsi paže-
mintas, nekęsti, pavydėti. Nesaugiai 
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jaustis kasdien, jeigu esi vienišas. Ir 
visai kitaip esti, kai sulauki pagal-
bos, tuomet gali išgyventi net sun-
kiausius laikus.

Pastaruoju metu iš naujo pradė-
jau mokytis suprasti, priimti, kitaip 
vertinti valdingus, autoritariškus, 
piktus žmones. Jau anksčiau man 
buvo aišku, kad jiems blogai gyve-
nasi. Bet pakęsti autoritarizmą, kai 
žmonės nuolat nori, kad jų žodis bū-
tų paskutinis, net neišklausę kito, 
būdavo sunku. Nemalonu su tokiais 
bendrauti. Jie gali būti netgi gabūs, 
talentingi, draugiškai imantys viršų, 
tik negalintys sau leisti ko nors ne-
mokėti, nežinoti, nesuprasti, nelei-
džiantys sau klysti, visažiniai. Apsi-
ginantys žodžiais: „Jūsų reikalas, 
jums spręsti, tik...“ Tokiems reikalin-
gi pagyrimai, įvertinimai, apdova-
nojimai, pabrėžtinas pagarbos rody-
mas, stovėjimas keliais laipteliais 
žemiau ir nuolatinis lankstymasis 
kaip Japonijoje. 

Panašiai, pamenu, klostėsi pokal-
bis su viena direktore, kai ieškojome 
savo autistukui mokyklos. Jis „per 
geras“ ugdymo centrui, nes viską 
gali išmokti, bet „per prastas mokyk
lai“... Reikėtų perrašyti intelekto pa-
rodymus, nes autizmo atveju viduti-
nis protinis atsilikimas netinkamas 
normaliai mokyklai, reikia nežymaus 
protinio atsilikimo, kad būtum integ
ruotas, priimtas, netgi tinkamas na-
mų mokymui. O sūnus, aišku, pla-
nuoja, kad mokysis specialybės, 
kaip visi kiti... 

Suvokimas, žinoma, jo grynai au-
tistinis. Iškilo klausimas, ar mes turi-
me prisitaikyti prie visų nustatytų 
normų, lentelių. O gal visuomenė 
dar neprisitaikiusi prie autistų (beje, 
ši prielaida man atrodo labiau tikėti-
na), nes sūnus, kad ir kiek daug būtų 
išmokęs, išlieka grynas autistas. Mo-
kyklos vadovėliai (pavyzdžiui, isto-
rijos) netinkami autisto suvokimui, 
ypač jeigu juose yra smurto, karo 
vaizdų, nes jis neskiria gero nuo blo-
go, jį galima apgauti, jis automatiškai 
mokosi elgesio („kaip žmonės daro“), 
nesupranta melo, išgalvotų istorijų, 
pasakų ir pan. Jis nepajėgia perpras-
ti perkeltinių minčių, nes mąsto la-
bai tiesmukai. Pavyzdžiui, jis klau-
sia: „Kodėl žvyrkelis čia?“ Tėtis atsa-
ko: „Todėl, kad žvyro papilta“. „Ko-
dėl žvyras, jeigu čia tik akmenys ir 

smėlis?“ Tėtis aiškina, kad šis miši-
nys ir vadinamas žvyru. „Kodėl žvy-
ru vadinasi, jeigu akmenys yra 
akmenys, o smėlis yra smėlis?“ – 
niekaip nesupranta sūnus. Taigi, 
kaip benorėtume integruotis, mes 
pajėgūs kažko pasiekti tik sėdėdami 
kartu su sūnumi ir nuolatos aiškin-
dami viską – emocijas, frazes, sąvo-
kas, teiginius, mokydami jį suprasti 
chaotiško pasaulio aplinką... koduo-
tomis formulėmis. Vėliau jis ir mums 
tas formules taiko, paversdamas la-
bai juokingomis paprastas buitines 
situacijas. Pavyzdžiui, negero kvapo 
jo kojinės... „Tai kas, kad smirda, bū-
na, kad daiktai smirda, man gerai ir 
taip, man nesmirda“. 

Bent du mokyklos direktoriai 
„nebuvo matę“ tokių vaikų (autis-
tų). Susitarę su viena direktore susi-
tikti pirmadienį, pirmiau atvykome 
su sūnumi į vietą savaitgalį, kad jam 
parodytume, kur galima rasti direk-
torę, aiškindami, jog čia atvažiuosi-
me pirmadienį, reikės pasikalbėti. 
Gaila, kad negalėjome įeiti į vidų, 
būtume dar daugiau apsidraudę dėl 
papildomo streso. 

Kai atvykome į susitikimą, sūnus 
liko stovėti prie mūsų mašinos, o tė-
tis – lindėti mašinojeJ... Mes jau da-
romės panašūs į sūnų, bijodami jo 
baimių... Nors direktorė girdėjo, 
kaip man rodo kelią į kabinetą jos 
administratorė, ji manęs „laukė“ at-
sukusi nugarą. Įėjusi į kabinetą, pa-
sisveikinau su plačių pečių stotu, 
apgaubtu skraiste. Direktorė, kleste-
lėjusi į savo sostą, atsainiai mostelėjo 
į kėdę dar be jokio „laba diena“, be 
jokios pasisveikinimo šypsenos. Mes 
namuose šypsotis jau esame įpratę 
dėl sūnaus saugumo. Pirmasis susi-
tikimo įspūdis, manau, ir prasideda 
nuo pasisveikinimo, šypsenos, paro-
dyto draugiškumo. Juk dar nieko 
nesame viena kitai „blogo padariu-
sios“, kad „turėtume“ kalbėtis prie-
šiškai, išdidžiai. Nesprendžiame iš 
esmės jokios problemos, karo ir tai-
kos klausimo... Bet aš pasijutau lyg 
karo lauke priešais generolą... 

Direktorė, taip ir nepasisveikinu-
si, prakalbo (pabrėžtinai kietu ir 
įsak miu tonu): „Ponia, atveskite vai-
ką, tada aš su jumis kalbėsiu“. „Atve-
siu, – išlemenau, – bet pirma norėjau 
parodyti mūsų dokumentus“ (ar kaž-
ką panašaus sakiau, neprisimenu). Ji 

man vėl: „Aš jums kartoju, atveskite 
čia vaiką, tada aš su jumis kalbėsiu“. 
Nieko sau, pamaniau, ji nesupranta, 
su kuo turi reikalą... Juk pirmą kartą 
atvykus mums į naują vietą, gali tekti 
jai save atvesti mūsų sūnui... su šypse-
na (būtinai) ir paduodant jam drau-
giškai ranką, pasakyti: „Labas, 
Donatai“(netgi, jeigu jis būtų jai atsu-
kęs nugarą). Tada jis atsisuktų sku-
biai, lyg seniausiai šito būtų laukęs, 
ir laimingas atkištų jai delną, plačiai 
šypsodamasis nelygiais dantimis. 

Šitokios autoritariškos (nors gal 
ir geranoriškos) vadovės nebuvau 
mačiusi nuo pat tarybinių laikų. Pa-
sirodo, tokių dar esama. Prie mokyk
los ganėsi darbinis arklys, mokyklos 
aplinka, vidus buvo sutvarkyti, tik 
jokių vaikiškų darbelių nesimatė 
(gal kad nesuterliotų naujų langų). 
Kiemas perskirtas į dvi dalis lyg dvi 
karo stovyklos ar muitinės zona, ri-
ba dviejų šalių, o juk tai to paties ra-
jono kaimynai... kitakalbiai vaikai, 
kurie, namuose tikrai kartu žaidžia 
krepšinį ar futbolą, eina žvejoti... Gal 
ir reikalingi dar generolai mūsų lai-
kais, kad išliktų... rajoninė daug vai-
kų neturinti mokykla su dviem pa-
daliniais – „lietuvių ir rusų / lenkų“. 
Tik neįsivaizduoju savęs mokine to-
kios mokytojos pamokoje, kur bijo-
ma sukrutėti, suklysti. Gal todėl, pri-
siminusi „prakvipusio“ klijais vaiki-
no smukimo istoriją, galiu suprasti, 
kodėl jis pradėjo bėgti iš mokyklos 
nuo šeštos klasės (pasak jo, negalėjęs 
pritapti prie klasės / mokyklos). Mo-
kykla lyg „bausmės“ vieta, bet ne 
mokymosi džiaugsmo patyrimas.

Išdidžius, sėdinčius savo teisumo 
soste autoritarus suprasti ir „pamil-
ti“ padėjo viena kinologė, šunų dre-
suotoja, kurios šuo – „pasienietis“ – 
mudu su sūnumi „pasitiko“ miške 
be pavadėlio ir informavo šeiminin-
kę, jog aptiko žmones... Sūnus po to 
susitikimo, apmėtęs mane pagaliais, 
nebeina į mišką... Na, o mes su šuns 
šeimininke susidraugavomeJ. Ji sa-
ko, jog nėra agresyvių šunų, tik agre-
syvūs šeimininkai. Pasakoja man 
apie šunų parkus, mokyklas šeimi-
ninkams, šunų dresūros ir priežiū-
ros pamokas, kursus, šunų prijauki-
nimą prie aplinkos. Šunys turi būti 
socializuoti, išmokyti elgesio, kan-
trumo, nepulti praeivių. Šuo (jeigu 
jis sveikas) puola tik iš baimės. Žmo-
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gus, manau, lygiai taip pat žūtbūti-
nai gina savo poziciją, kad tik nebū-
tų atmestas, pažemintas, „sutryptas“ 
aplinkinių. Tai ta pati gynyba bijan-
tis kitų. Kam reikėtų mokyklos di-
rektorei vaidinti grubią, kietą, pa-
brėžtinai rodyti savo valdžią, jeigu 
jai nebūtų tekę konfrontuoti, atlaiky-
ti puolimų, ginti savo pozicijos, vie-
tos, sosto... Juk maloniai bendrauti 
draugiškoje darbinėje aplinkoje vi-
siems būtų maloniau nei karo stovyk
loje, kur visi yra tik vykdytojai, tar-
nai su vienu generolu priešakyje.

Pabaigai norėčiau parašyti kelis 
labai skambius žodžius apie taiką. 
Nemanau, kad yra tas pats, kaip 
mes bendraujame vieni su kitais. La-
bai svarbu nemurmėti, nerėkti pik-
tai, pagiežingai ant savo namiškių: 
vaikų, žmonos, vyro ar bendradar-
bių. „Žemesni“ už jus neturi girdėti 
pakelto tono, įsakmaus balso, lyg 
jūsų ar mūsų žodis būtų svarbesnis 
nei silpnesnio, mažesnio pagal sta-
tusą ar pareigas, amžių, ligą, paval-
dumą... Kad žemėje būtų saugiau 
gyventi, tereikia taikos. Kad būtų 

taika, pakanka tarpusavio susikal-
bėjimo, draugiškumo, šypsenos, pa-
garbos bendraujant. 

Būkime vieni kitiems švyturiai. 
Nebijokime atsiprašyti kito, kai esa-
me neteisūs... Savo išdidumu, niūru-
mu negadinkime kitam dienos... Bū-
kime pagalba, parama, užuojauta – 
šviesa savo, kitų takui. Nesusirkime 
savigaila, pykčiu, neapykanta, šališ-
kumu (vieniems – lankstantis ar pa-
taikaujant, kitus – žeminant). Būki-
me švyturiai vieni kitiems, kad sau-
giau gyventume.

...aš tyliai lauksiu... vėjo, kad neštų 
jis mane lyg pienės sėklos pūką tolyn 
vis, užmarštin... (gera kartais išmokt pa-
miršti, kas jau praėjo ir niekad nebsu-
grįš...). Aš tyliai lauksiu... sniego, nebe-
bijosiu šalčio, ledu gal nepavirsiu... nei 
snaige, gilia sniego pusnim gal neatgul-
siu ant stogų... nuo ilgesio, laukimo nuo 
šaltų dienų (gal nesustingsiu)... kas 
nors gal išvaduos... nuo šalčiu sukaus-
tytos tylos...

„Keistas tas žmogus, – šiandien 
pamaniau. – Jam kartais, kad pasi-
justų visiškai laimingas, reikia var-
go.“ Tik nesijuokite. Aš – rimtai. Esu 
mačiusi, kaip labai sunkios ligos ka-
muojamas žmogus ir jo artimieji taip 
„prisiriša“ prie kančios, kad net apie 
„stebuklingus vaistus“ nebesvajoja. 

Taip susitaiko su liga, jog pasveiki-
mo nebelaukia. 

Kai ilgą laiką gyveni priklauso-
mas nuo kitų žmonių, nebežinai, 
kaip galėtum gyventi kitaip, sava-
rankiškai. Pamenu, kadaise mačiau 
filmą apie tai, kaip dvi merginos su 
dviem skirtingomis negaliomis (ju-
dėjimo ir Dauno sindromu) „koope-
ravosi“, kad pajėgtų gyventi sava-
rankiškai, be globos. 

Mes taip susitaikome su tuo, kad 
kažko nevaliojame padaryti, jog 
sunkiai beįsivaizduojame, kad galė-
tų būti kitaip. Įprantame gyventi 
„kaip visada“. Negaliu, nemoku, ne-
pajėgiu, bijau ateities, neturiu jėgų, 
sveikatos, nėra išeities, niekas nepa-
dės, visiems viskas „vienodai rodo“, 
valdžia bloga, visi paliko, viskas ei-
na tik prastyn, „nieko gero po šia 
saule“... Kiek besistengiau kažką pa-
keisti, likau prie tos pačios „suskilu-
sios geldos“.

Aišku, aukščiau bambos (galimy-
bių) neiššoksi. Bet ką darome ne 
taip, kad net nebesusimąstome, jog 
savo dieną galima pradėti ir kitaip? 
Mūsų dienos plaukia kaip visada: 
vanduo, arbata, kava, pusryčiai...

Aš pati išjudu tik paprašyta ką 
nors nuveikti papildomai. Dar pa-
stebėjau, jog aplinkiniai taip pat 

įpranta matyti tave atliekant „vieną 
vaidmenį“, t. y. tuos pačius darbus 
vienodai dirbant. Tad nė nemėgink 
ką nors daryti kitaip. Viskas turi būti 
kaip visada (ypač mūsų autistukų 
namuoseJ).

Pasikeitimams, sakysite, reikia 
pribręsti, užaugti. Teisybė. Tik, deja, 
belaukiant ateina laikas, kai nieko 
naujo jau nebesitiki, nes pernelyg 
įpranti gyventi kaip visada. Naujo-
vės dažnai atneša nestabilumą ir ne-
saugumą, nors vartydama „Verslo 
klasės“ žurnalą atrandu antraštę: 
„Tik kaita yra pastovi“. Nesuvokiama 
man ši antraštė, nes skirta laisviems 
žmonėms, kurie gali rinktis, kur 
jiems šiandien pietauti, kur dirbti. 
Nepriklausomiems žmonėms, ne-
pririštiems prie slaugos, ligonio, vai-
kų, senelių, vienintelių namų, neįga-
lių artimųjų... Tačiau vis tiek, mielie-
ji, šių 2012 metų pabaigoje man nori-
si sau (o ir Jums) užduoti klausimą: 
„Ką aš galiu pakeisti savo gyveni-
me?“ Ar tikrai nebėra jokios vilties, 
jog viskas gali pasikeisti į gera?

Neatspėsite, kas paskatino mane 
mintyti apie įpratimą prie kančios 
(nors psichologinėje literatūroje ir 
esu apie tai skaičiusi). O gi kaimynų 
šuo. Keletą metų tas draugiškos 
veislės didžiulis baltakailis Timas 
naktimis kaukdavo. Pradėdavo mus 
žadinti trečią ar ketvirtą valandą 
nakties. Kai sirgdavo sūnus, baisiai 
ant to šuns niršdavau. Juk ir taip 
naktys bemiegės, o čia dar tas šuo... 
nepakeliantis voljero vienatvės. Per 
keletą metų mes (galima sakyti) pri-
pratome prie jo kaukimo (tolerantiš-
ki esame kaimynaiJ). Ir staiga vieną 
naktį jo nebeišgirdome... Visą savai-

Kaip visada...
Spalio 8 diena. Stoviu lauke prieš saulę... Ji dar šviečia, žemė tebėra, 
žolė dar žaliuoja, medžiai tebeturi lapus, audrų viesulų nėra (neseniai 
praūžė, išvartė medžius)... Ramu... Oras pakenčiamai gaivus, 
prisodrintas drėgmės, gelstančių lapų kvapo. Spalio 11-osios vakaras... 
Žalia žolė jau girgžda po kojomis. Šąla. Topinambai dar žydi geltonai.
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tę buvo tylu – ir naktį, ir dieną. Taip 
keista, žinokite, pasidarė...

Štai tada ir susigavau, kad žiūriu 
pro langą į egzotiškais augalais ap-
sodintą kaimynų kiemą ir kažko 
man jame labai trūksta – to balto 
šuns (vaikų draugo). Jie kartu bė-
giodavo, žaisdavo su kamuoliu, ri-
dendavosi nuo kalniuko... Bet dar 
labiau (kas galėjo pagalvoti J) pasi-
gedau kaukimo. Ir net lengviau atsi-

Mėgdavau stebėti šio dėstytojo ju-
desius, todėl jis manydavo, jog į jį 
spoksodama nusirašinėju. Sakydavo 
man: „Tamsta – vagis. Tamstos tėvai 
vagys?“ Žemaūgis, putlių delnų, juo-
kingai gestikuliuodamas jis porinda-
vo mums apie nepatenkintas „apa-
čias“, sukylančias ir nuverčiančias iš-
naudotojišką valdžią. Jeigu kalbėdavo 
atsisėdęs ant kėdės, stebėti jį būdavo 
dar linksmiau. Mat sėdėdavo užsi-
merkęs ir kedendavo savo poilges 
garbanas, kol šios atsistodavo piestu, 
arba minkštais putliais delnais atsirai-
tydavo kelnes iki kelių, apnuoginda-
mas storas plaukuotas blauzdas. Ir vis 
mus pabardamas mokė, dėstė viską 
punktais.... O mes juos kaip „Tėve Mū-
sų“ turėdavome išmokti. Per jo egza-
miną arba pataikydavai ištraukti lai-
mingą bilietą (tą, kurį išmokai minti-
nai papunkčiui), arba neišlaikydavai. 
Kai kurios merginos išeidavo verkda-
mos, kitos apsiverkdavo vėliau... To-
kia tad buvo mūsų TSKP istorija. Ma-
loningiau dėstytojas elgdavosi tik su 
tomis, kurios pirkdavo iš jo bilietų į 

simfoninius koncertus... Buvo galima 
surinkti penkis pliusiukus (penki sim-
foniniai koncertai), už kuriuos pakel-
davo pažymio balą... Taigi, jeigu atsa-
kai į du su puse klausimo ir dar pelnai 
vieną balą už simfoninius koncertus, 
gali gauti patenkinamą pažymį. 

Perpratusi šią vertinimo sistemą, 
nusprendžiau, jog be simfoninių kon-
certų bilietų išlaikyti TSKP egzamino 
man niekaip nepavyks. Todėl nusipir-
kau penkis iš dėstytojo ir gana skep-
tiškai nusiteikusi nusprendžiau nueiti 
į vieną (visiškai tuo metu nebuvau 
subrendusi rimtai muzikai, tik šokiai 
ir diskotekos man terūpėjo). Pamenu, 
kad pasiėmiau knygą paskaityti (kon-
certai vyko dienos metu, apšviestoje 
salėje). Maniau sau, kad atsisėsiu kur 
gale, kamputyje ir kaip nors prastum-
siu koncerto laiką J. Kaip šiandien 
atmintyje iškyla visų orkestrantų pa-
sisveikinimas su klausytojais (tai bu-
vo įspūdingas, iš Sibiro atvykęs ko-
lektyvas). Bet aš išsitraukiau knygą, 
nes jau taip buvau nusiteikusi... Bai-
mindamasi, kad nuo smuikų garsu-

mo galva neįskaustų, atsiverčiau savo 
knygą. 

Koncertui įpusėjus su smuikais 
apsipratau. Knyga irgi pasitaikė įdo-
mi. Tik staiga garsai įsiliejo į jos veiks-
mą, pagyvino jį, tapo tarsi filmo fo-
nu... Mane apstulbino muzikos grožis. 
Regis, siela atsivėrė ir įsileido ją. Kny-
gą užverčiau ir nebegalėjau sulaikyti 
ašarų nuo muzikos kalbėjimo su ma-
nimi. Atrodė, kad garsai virto žo-
džiais, mintimis, išgydė vaikystėje pa-
tirtą skausmą... Be to, grįžusi iš kon-
certo pakylėta širdimi, TSKP istorijos 
egzaminą išlaikiau įvertinimu „pui-
kiai“. Kai išėjau iš kabineto, niekas ne-
galėjo tuo patikėti. Buvau, ko gero, 
vienintelė, tą dieną išlaikiusi egzami-
ną. Ir dar „puikiai“. Nors išmokusi 
mintinai punktais tebuvau pirmojo 
bilieto pirmą klausimą, o visa kita tik 
improvizavau, koncertų pliusiukai 
pamalonino dėstytojo širdįJ.

Saugokime ir mes visi savo šir-
dis... Jos nepakeičiamos, mielieji. 
Lengvesnės mums visiems žiemos. 
Nesušalkime, atleiskime, gyvenki-
me toliau, kaip kas galime, pajėgia-
me... Priimkime dienas kaip duoty-
bę... Kita vertus, nepasiduokime abe-
jingumui, keiskimės ir keiskime, ką 
pajėgiame. O jeigu nieko neįmano-
ma pakeisti – tai bent save... Savo 
liūdesį į džiaugsmą. 

Su meile, Silva
Autistuko mama (galite man kaip 

visada rašyti: silva.klk@gmail.com)

kvėpiau, kai po kokių kelių savaičių 
(išgyvenus atsisveikinimo su senuo-
ju šunimi gedulą...) atsirado kitas. 
Mažuliukas (vos gimęs) ilgomis ne-
tvirtomis kojytėmis, užkritusiomis 
ausimis, ilga smaila uodegėle, trum-
pu rudu kailiuku, siauru ilgu snu-
kučiu (mat kaimynas – medžioto-
jas). Šunytis kvailiukas toks, vos 
užlipantis ant kalniuko. Linksmas, 
nuolatos žaidžia, tampo po kiemą 

šlepetes, batus. Viską uosto, gaudo 
sklendžiančius lapus, kramto eglės 
spyglius, stebisi nukritusiu obuo-
liu... J Ir, aišku, naktimis gailiai 
kaukia voljere. O kai šeimininkai 
pagailėję paleidžia po kiemą pa-
lakstyti, vis tiek žioplelis bėginėja 
aplink namą, prie kiekvieno lango 
sustodamas pakaukti... Tačiau man 
jau ramu, nes vėl girdžiu kaukimą. 
Kaip visada...

Kai „apačios“ nebenori gyventi po senovei, 
arba kaip pajutau meilę simfoninei muzikai
Iškrito ankstyvas sniegas spalio pabaigoje. Niekas jo dar nelaukė... 
Nesurinkti kaime obuoliai, likę gulėti po sniegu lazdynų riešutai... Tik 
mažyliai gatvėje džiaugiasi neatsidžiaugia sniego stebuklu. Tik kaimynų 
šunelis (jau paaugęs, sustiprėjęs) laigo slidinėdamas po sniegą, iškapsto 
obuolį sode ir nubėga sau laimingas. Nauji sniego žaidimai. O mums – 
naujieji Seimo rinkimai, šaltojo metų laiko mokesčiai, ligos... „Turiu tai 
priimti, – žingsniuodama gatve mintyse vis kartoju sau, – priimti viską, 
kaip yra, nes pats žmogus kaltas dėl savo pykčio, o ne kiti. Jei sergame, 
reikia ištverti... Priimti tai kaip duotybę, susitaikyti su viskuo, kas 
bebūtų...“ Bet atitokusi suvokiu, kad ne ten brendu, ne tuo keliu... Liūdnu, 
labai liūdnu, sunkiu... Ne, ne... Reikia linksmiau pasitikti žiemą. Juk 
atmintyje išlikusi ne viena smagi, pamokoma istorija... Na, kad ir apie 
TSKP istorijos dėstytoją pirmųjų studijų metais. Jo mėgstama tema buvo 
„kai apačios nebenori gyventi po senovei...“ J
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Kad galėtume būti visi kartu

Ponia Silvija savo straipsnyje pa-
lietė temą, kuri labai aktuali ne tik 
tėvams, bet ir specialistams. Ji vaiz-
džiai ir taikliai aprašė patirtis, kurias 
mes, specialistai, vadiname „laiki-
nais sprendimais“. O tiksliau „laiki-
nais sprendimais iš bėdos“. Kai mes 
gvildename su mūsų jaunaisiais glo-
bos namų gyventojais ir jų tėvais 
vaikystės prisiminimus, nagrinėja-
me tada kilusius sunkumus, papras-
tai sužinome apie tai, kas padėjo pa-
lengvinti sunkią padėtį, o gal net iš-
gyventi, t. y. vis apie tuos pačius iš 
bėdos atsiradusius laikinus sprendi-
mus. Net keista, kad ponia Silvija 
sugebėjo taip anksti jų buvimą pa-
stebėti ir susiklosčiusios padėties ga-
limybes bei pavojus įžvelgti. Ir, žino-
ma, kad turėjo drąsos kitoms šei-
moms apie tai papasakoti.

Taip, kartais gali būti „per daug 
mamos“. Todėl labai verta, nors ir 
nelengva, ieškoti išeities iš tokios pa-
dėties, išbandyti vis naujus dalykus. 
Ir beviltiškai nenusiminti, jeigu vie-
nu ar kitu atveju pritrūktų jėgų. Juk 
verta skatinti ir save, ir neįgalųjį kas-

Ką daryti, kad „laikini 
sprendimai“ netaptų „amžina 
prievole“?
Antrajame šių metų „Vilties“ žurnalo numeryje mūsų nuolatinė 
talkininkė Silva Kalkauskienė itin taikliai įvardijo labai svarbią 
žmonių su autizmu aplinkos problemą, lakoniškai pavadinusi 
ją – „per daug mamos“. „Deja, – rašė ji, – mūsų šeimose mamos 
kartais tampa vien funkciniais mechanizmais (virtuvės įrangos 
dalimi). Jos tiesiog suaugusios su namų ruošos darbais, lyg tai 
būtų savaime suprantamas jų darbas...“ Autorės išsakytos 
mintys sudomino dvi specialistes – Angelą Miksch ir Rasą 
Lebouc – dirbančias su autistinių sutrikimų turinčiais 
suaugusiaisiais vienuose ambulatorinės globos namuose netoli 
Miuncheno. Tuose pačiuose, kuriuose gyvena ankstesnių dviejų 
mūsų numerių viešnia Suzanna Nieß (diplomuota matematikė, 
doktorantė ir dėstytoja, nepaisant autistinio vystymosi 
sutrikimo). Taigi pažiūrėkime, ką, šių specialisčių nuomone, 
galima mėginti keisti namų ir savarankiško gyvenimo namų 
sąlygomis. Galvojant ne tik apie dabartį, bet ir apie ateitį...

kart, kai tik pasitaiko bent menkiau-
sia galimybė, nes pasaulis nestovi 
vietoje ir nelaukia, kada bus pasiek-
ta riba, atversianti kelią pokyčiams. 
Kas žino, kokios „virtuvinės įran-
gos“ vėliau dar prireiks žmogui su 
autizmu ir ar bus galimybių jį tuo 
aprūpinti? Tad gal geriau visiems 
kartu nuo pat pradžių lankstumą sa-
vyje ugdyti?

Deja, pasaulis negali prisitaikyti 
prie žmonių, turinčių autizmo dik-
tuojamų poreikių. Būtų utopiška to 
tikėtis. Integracija šiuo atveju reika-
lauja ugdyti lankstumą ir tinkamą 
naudojimąsi pagalbinėmis priemo-
nėmis, tik tada ji bus sėkminga. Bet 
gal dar geriau būtų kalbėti ne apie 
integraciją, o apie inkliuziją. Mat pir-
moji reiškia sugrįžimą ten, iš kur bu-
vai išskirtas, o antroji – nuo pat pra-
džių būti visiems kartu. Kiekvienam 
su savo poreikiais ir galimybėmis, į 
kuriuos reikia atsižvelgti, kad galė-
tume to pasiekti.

Palyginimas su „virtuvės įranga“ 
yra labai tikslus, nes mama dažniau-
siai tampa „automatu“, kuriuo „au-
tomatiškai“ naudojamasi. Tai vaizdi 

iliustracija, kaip laikini, bėdos pa-
diktuoti sprendimai virsta ydinga 
rutina. Na, o mūsų gyvenimo na-
muose ir mums, specialistėms, ir 
mūsų gyventojams tenka didžiulis 
iššūkis, tuo pačiu atveriantis ir ne 
mažesnes galimybes. Mat palikus tė-
vų namus „virtuvės įrangos“ nebe-
lieka, jos paprasčiausiai niekas nebe-
siūlo. Tikrų tėvų mes niekada nepa-
keisime. O ir nekeliame sau tokios 
užduoties. Bet kaip jaustis žmogui 
su autizmu, kai senosios „virtuvės 
įrangos“ nebėra, o naujoji nebetar-
nauja kaip įprasta? Kaip rasti išeitį, 
jeigu autizmo diktuojami sąlygišku-
mai staiga dar labiau išryškėja, gy-
venimas tampa itin sudėtingas, 
komplikuotas, varginantis, visas jė-
gas išsunkiantis? Galbūt, mintija 
žmogus su autizmu sau tyliai, man 
gi anksčiau nereikėjo su „tais prie-
taisais“ diskutuoti, kaip jiems pri-
klauso veikti. Tėvų namuose buvo 
labai paprasta jais naudotis, jie dau-
geliu atvejų tikrai padėdavo, o ir 
daug laiko sutaupydavo. Bet jeigu 
staiga tapo nepasiekiami, nes grei-
čiausiai „sugedo“, gal reikia juos 
kuo greičiau „pataisyti“, o dar ge-
riau – pakeisti naujais?

Čia mes, gyvenimo namų dar-
buotojai, ir patenkame į spąstus: 
kaip reaguoti, ką daryti. Ar „dar ge-
riau veikti“, ar pakeisti geriau vei-
kiančiu, o gal pasinaudojus susida-
riusia padėtimi skatinti žmogų su 
autizmu atrasti naujų elgesio būdų, 
padrąsinti naujiems žingsniams? 
Padėti suvokti, kad ne „virtuvės 
įranga sugedo“, bet prieita prie 
naujo slenksčio, kuris savarankiš-
kumu vadinamas, net jei to savaran-
kiškumo šiam žmogui iš pradžių 
visai nereikia.

Kada geriausias metas siekti 
pokyčių

Aš, autisto sesuo, pamenu, kaip 
vaikystėje pykau ant vienos daugės, 
kai ji man pasakė, kad negali pas 
mane žaisti pasilikti, nes mano bro-
lis taip triukšmauja, jog jai galvą 
įskausta. Mano pirmapradė reakcija 
buvo tokia: ji – netikra draugė, jeigu 
nesupranta, kad mano brolis dėl to 
nekaltas, nes kitaip negali. Kaip ji 
drįsta apie jį taip kalbėti?! Tik pyk-
čiui atlėgus prisiminiau, kad ir man 
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pačiai nuo brolio „kalbos“ galva 
plyšdavo, tiesiog neleidau sau to 
pripažinti. Kita vertus, negalėjau pa-
prasčiausiai „išeiti namo“, net jeigu 
man ir triukšmo, ir visko buvo per 
daug. Mano namai buvo su broliu. 
Štai ir vėl laikinos išeities pavyzdys. 
O kaip gi kitaip, jeigu vieni kitus 
mylime ir turime kažkaip visi sykiu 
išgyventi.

Dar vieną iš daugelio bėdos pa-
skatintų išeičių mūsų šeimoje atsira-
do, pvz., kartu bevalgant. Nors, tiesą 
sakant, mano brolis nei anksčiau, nei 
dabar savarankiškai pavalgyti nega-
li. Ką daryti, jeigu prie stalo susėda 
visa šeima ir visi yra išalkę? (Sugrįžę 
po darbų, po pamokų, iš ugdymo 
centro.) Ir nė vienas nenori laukti il-
giau nei būtina. Išeitį iš pradžių ra-
dome paprastą: dažniausiai mama, 
o kartais ir aš, maitindavome brolį, 
tuo pačiu paskubomis įsimesdamos 
ir sau į burną vieną kitą kąsnelį. Kiek 
save pamenu, visada taip būdavo.

Kartą nutiko, kad mano brolis jau 
prie stalo sėdėjo, bet dar niekas ne-
buvo pasiruošęs jam sriubos šaukštu 
penėti. Tad jis, užuot kaip visada 
pirštais žvejojęs (gal per karštas dar 
viralas buvo), šiaip ne taip nusičiu-
po šaukštą ir pabandė juo pats sriu-
bą kabinti. Deja, bandymas baigėsi 
nesėkmingai – šaukštas pasiekė bur-
ną tuščias. Pamenu, tada dar pama-
niau egoistiškai, kaip būtų gerai, jei-
gu brolis mokėtų valgyti savarankiš-
kai. Tada man nereikėtų jo maitinti, 
galėčiau ramiai į savo lėkštę dėmesį 
nukreipti. O netrukus paprašiau ma-
mos, kad leistų man šį tą nauja išmė-
ginti. Mat, mamos žodžiais tariant, 
jau ne sykį buvau išmokiusi brolį 
vienos ar kitos „išdaigos“. 

Taigi mudu su broliu susėdome 
ir aš pradėjau savo bandymą. Jo kąs-
nis jau buvo pasmeigtas ant šakutės, 
bet dėl broliui nesuprantamų prie-
žasčių vis dar ne burnoje. Jis net su-
trikęs ją pražiojo, bet maisto į ją ne-
pateko. Žinoma, brolis iškart mėgi-
no kaip įprasta susižvejoti kokį ga-
balėlį pirštais. Tačiau aš neleidau ir 
laukiau, ką jis toliau darys. Brolis vis 
labiau irzo, pradėjo net garsiai pro-
testuoti. Bet aš likau nepalenkiama, 
nepradėjau jo maitinti. Po dar poros 
mėginimų pelnyti mano dėmesį jis 
galiausiai griebė šakutę ir įsikišo su 
visu kąsniu į burną... Tiesą sakant, 

tai buvo didelis pasiekimas ir mudu 
abu likome patenkinti. Tačiau brolis 
vis tiek nesiliovė naudotis manimi ir 
mama kaip „maitinimo aparatais“, 
nes kasdienybėje įprastas ir greites-
nis būdas neišvengiamai paima vir-
šų. O ir savo šeimą galiu suprasti. 
Mama tada pasakė: „Mano miela 
dukra, tai puiku, ko tu mokai jį, bet 
mes negalime sau leisti kiekvieno 
valgio metu šitaip „žaisti“, supran-
ti?“ O man, deja, pritrūko jėgų laiky-
tis savo. Su laiku ir pati pastebėjau, 
kaip sunku kiekvieną kartą „atlaiky-
ti“ ir nuosekliai diena dienon siekti, 
ko užsibrėžei.

Kartais, kai svečiuojuosi mamos 
namuose, vis dar „pažaidžiu“ su 
broliu prie valgiais nukrauto stalo. 
Bet šiaip jau „laikina išeitis“ tapo ne-
pajudinama ir neatšaukiama. Dabar, 
žvelgdama į praeiti specialistės 
žvilgsniu turiu pripažinti – taip, ta-
da buvo metas, kai galėjome pasiekti 
tam tikrų pokyčių. Išmokyti brolį 
lanksčiau prisitaikyti prie aplinkos, 
o gal net naujo gebėjimo savarankiš-
kai valgyti pasiekti. Tačiau pasirin-
kome paprastesnį kelią ir aš tai su-
prantu. Gyvenant kartu su neįga-
liuoju, metų metais atlaikant bemie-
ges naktis jėgų, deja, užtenka ne vis-
kam. Mat nuolat būti su juo – visiš-
kai kas kita, nei padėti jam specialiai 
pritaikytoje ugdymo aplinkoje. Da-

bar, kai pati dirbu su autistais, galiu 
po darbo dienos namo pareiti, pail-
sėti, kad kitą dieną vėl kupina naujų 
jėgų ir pasitikėjimo mokyčiausi su 
jais lankstumo.

O grįžtant į praeitį verta pasvars-
tyti, ar padeda man prisiminimai 
apie brolį geriau sutarti su autistais, 
kuriems talkinu, suprasti jų nuotai-
kas, pyktį ar maištą ir kartu visa tai 
atlaikyti? Gal ir taip, jeigu pati ka-
dais panašius jausmus išgyvenau? O 
ar įmanoma mums visiems apsišar-
vuoti tokia kantrybe, kad diena iš 
dienos nuosekliai palaikytume atsis-
veikinimą su „virtuvės prietaisais“? 
Matyt, labai apdairiai galėtume pa-
mėginti žengti šiuo keliu, nes jis ve-
da į pokyčius...

Miela ponia Kalkauskiene, baig-
damos mes norėtume ir Jums, ir sau, 
ir visiems autizmo vystymosi sutri-
kimų turinčiųjų tėvams bei globė-
jams labai daug jėgų palinkėti. Te-
tampa Jūsų vertingi pastebėjimai 
mums visiems paskata ieškoti vis 
naujų įžvalgų ir kantriai siekti, kad 
jos palaipsniui įsikūnytų kasdienia-
me gyvenime, tolydžio jį lengvinda-
mos ir skaidrindamos. 

Angela Miksch ir Rasa Lebouc
Specialiosios pedagogės

Miunchenas
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Teisininko konsultacija

Informacija apie skiriamojo ženklo 
„neįgalusis“ įsigyjimą ir 
naudojimą

Teisės aktai, reglamentuojan-
tys skiriamojo ženklo „Neįga-
lusis“ įsigijimo ir naudojimo 
tvarką:
·	 Skiriamojo ženklo ,,Neįgalusis“ išdavi-

mo ir naudojimo tvarkos aprašas (to-
liau – Aprašas), patvirtintas socialinės 
apsaugos ir darbo ministro, vidaus reika-
lų ministro ir sveikatos apsaugos minis-
tro 2005 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A1
20/1V23/V67 (Žin., 2005, Nr. 16–509).

·	 Kelių eismo taisyklės (toliau – KET), pa-
tvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu 
Nr. 1950 (Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 
768 redakcija) (Žin., 2008, Nr. 88–3530)).

Teisę įsigyti ir naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalu-
sis“ turi (Aprašo 2.1–2.4 punktai):
· fizinis asmuo, turintis sutrikusią judėji-

mo funkciją ir galintis pats vairuoti len-
gvąjį automobilį su rankiniu valdymu;

· fizinis asmuo, turintis I ar II invalidumo 
grupę (ar nuo 2005 m. liepos 1 d. as-
muo, kuriam Lietuvos Respublikos ne-
įgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 
(Žin., 2004, Nr. 83–2983) reglamentuo-
jama tvarka nustatytas mažesnis negu 
55 proc. darbingumo lygis, ar asmuo, 
sukakęs senatvės pensijos amžiaus, ku-
riam teisės aktų nustatyta tvarka yra 
nustatytas didelis ar vidutinis specia-
liųjų poreikių lygis) ir pats vairuojantis 
lengvąjį automobilį;

· fizinis asmuo, kuris veža asmenį, turintį 
I invalidumo grupę (ar nuo 2005 m. lie-
pos 1 d. Lietuvos Respublikos neįgalių-
jų socialinės integracijos įstatymo (Žin., 
2004, Nr. 83–2983) nustatyta tvarka pri-
pažintą nedarbingu ar sukakusį senat
vės pensijos amžiaus, kuriam teisės ak-
tų reglamentuota tvarka yra nustatytas 
didelis specialiųjų poreikių lygis), arba 
vaiką su sunkia ar vidutine negalia (ar 
nuo 2005 m. liepos 1 d. Lietuvos Res-
publikos neįgaliųjų socialinės integraci-
jos įstatymo (Žin., 2004, Nr. 832983) re-
glamentuota tvarka asmenį, kuriam nu-
statytas sunkus ar vidutinis neįgalumo 
lygis);

· juridiniai asmenys, kai jiems priklau-
sančiomis transporto priemonėmis (len-
gvieji automobiliai, mikroautobusai ir 
autobusai) vežami neįgalieji.
Svarbu: Neįgaliesiems skirtose stovėji-

mo vietose arba vietose, kuriose jiems lei-
džiama sustoti ir stovėti, gali sustoti (stovėti) 
tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba 
neįgalių asmenų automobilių statymo korte-
le pažymėtos transporto priemonės.

Skiriamasis ženklas „Neįgalusis“. 
Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ išdavi-

mas prilyginamas šio ženklo įsigijimui as-
mens lėšomis prekybos vietose.  Transporto 
priemonės, kurią vairuoja teisę naudoti ski-
riamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys neįga-
lieji arba juos vežantys asmenys, priekis ir 
galas turi būti pažymėti kvadratiniais mėly-
nais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ su 
baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neįgalie-
ji“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 
100 mm, apvado plotis – 10 mm. Teisę nau-
doti skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turintys 
asmenys turi turėti tai patvirtinantį doku-
mentą (KET 4 priedo 10 punktas).

Neįgaliųjų transporto priemonių eismas 
(KET 187–188 punktai):
·	 Vairuotojui, vairuojančiam transporto 

priemonę, kuri pažymėta skiriamuoju 
ženklu „Neįgalusis“, leidžiama įvažiuoti 
į zoną, pažymėtą kelio ženklais „Eismas 
draudžiamas“ ir „Motorinių transporto 
priemonių eismas draudžiamas“.

·	 Vairuotojui, kurio transporto priemonė 
pažymėta skiriamuoju ženklu „Neįgalu-
sis“ arba neįgalių asmenų automobilių 
statymo kortele, leidžiama: 
– stovėti ilgiau, negu leidžiama, vieto-

se, kur stovėjimo laikas apribotas ati-
tinkamais kelio ženklais;

– sustoti ir stovėti kelio ženklų „Sustoti 
draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ 
galiojimo zonoje ir (arba) ties nubrėž-
tomis prie važiuojamosios dalies 
krašto 1.4 ar 1.9 ženklinimo linijomis.

Neįgalieji automobilius gali statyti tik 
pažymėję juos neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele

Vilniaus miesto savivaldybė primena, 
kad neįgalieji automobilius gali statyti ne-
mokamai tik pažymėję juos neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele. Ši tvarka ga-
lioja nuo š. m. rugsėjo 1 d.

Korteles išduoda Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teri-
torinis skyrius (Švitrigailos g. 10).

Lengvata netaikoma automobilių vai-
ruotojams, pažymėjusiems savo transporto 
priemonę skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“.

Neįgalių asmenų automobilių statymo 
kortelė – tai kortelė, kuri suteikia teisę asme-
nims sustoti (stovėti) neįgaliesiems skirtose 
vietose arba vietose, kuriose jiems sustoti 
(stovėti) nedraudžia Kelių eismo taisyklės 
toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ku-
rioje jie tuo metu yra.

Teisę įsigyti kortelę turi:
·	 darbingo amžiaus asmenys, kuriems nu-

statytas darbingumo lygis nuo 0 iki 
30 proc. ir kurie patys vairuoja lengvuo-
sius automobilius;

·	 pensijos amžiaus sukakę asmenys, ku-
riems yra nustatytas didelių specialiųjų 
poreikių lygis ir kurie patys vairuoja 
lengvuosius automobilius;

·	 darbingo amžiaus asmenys, kuriems nu-
statytas nuo 0 iki 25 proc. darbingumo 
lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų 
automobilių, ar pensijos amžiaus sukakę 
asmenys, kuriems yra nustatytas didelių 
specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys 
nevairuoja lengvųjų automobilių;

·	 asmenys iki 18 metų, kuriems nustaty-
tas sunkus neįgalumo lygis;

·	 pensijos amžių sukakę asmenys, ku-
riems iki senatvės pensijos amžiaus bu-
vo nustatytas 30 proc. darbingumo lygis 
ir kurie patys vairuoja lengvuosius auto-
mobilius;

·	 darbingo amžiaus ar pensijos amžiaus 
sukakę asmenys, kuriems nustatyti spe-
cialieji poreikiai (specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis; specialusis nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) poreikis; specialu-
sis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų kompensa-
cijos poreikis; specialusis transporto išlai-
dų kompensacijos poreikis) ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobilius.
Neįgalių asmenų automobilių statymo 

korteles išduoda ir keičia Neįgalumo ir dar-
bingumo nustatymo tarnybos prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – 
NDNT) teritoriniai skyriai.

Dokumentai gali būti pateikti tiesiogiai 
atvykus į NDNT, atsiuntus registruotu paš-
tu arba per pasiuntinį.

Asmuo, norėdamas gauti kortelę, NDNT terito-
riniam skyriui pateikia šiuos dokumentus:
·	 prašymą išduoti kortelę;
·	 neįgaliojo pažymėjimą;
·	 vairuotojo pažymėjimą. (Asmenims, ku-

riems nustatytas darbingumas nuo 0 iki 
25 proc. ir asmenims iki 18 metų, jo pa-
teikti nereikia);

·	 3x4 cm dydžio nuotrauką (spalvotą arba 
nespalvotą);

·	 Specialiojo poreikio nustatymo pažy-
mos kopiją, jeigu kreipiasi pensijos am-
žiaus sukakęs asmuo, kuriam specialieji 
poreikiai nustatyti iki 2010 m. liepos 1 d.
Prašymo formą galima rasti surinkus in-

ternete tokią nuorodą – 
dokumentai/prasymas_del_automobilio%20

statymo%20korteles.doc 

Informaciją parengė Diana Riabcova 
„Vilties“ bendrijos teisininkė
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Nieko nepešę žmonės išsiskirstė. 
Bela su Šeila irgi parėjo namo.

– Ji pasikeitė. Kai mačiau ją vaikys-
tėje, buvo tipiška baisi ragana, o dabar 
tapo graži ir turtinga, – suaimanavo 
Bela. – Juk taip negali būti.

– Na, išties keista, bet nevalia nei iš 
šio, nei iš to apkaltinti tos damos raga-
navimu. Juk ji nieko nepadarė,– užgin-
čijo Šeila.

– Raganos galingos, bet jas įveikti 
galima tik jų pačiu ginklu – pertarė Be-
los mama.

Bela susimąstė. Jai nerūpėjo jokie 
pavojai, ji privalėjo išgelbėti savo se-
niai dingusią sesę. 

Vėlų kitos dienos vakarą, šeimai 
sumigus, Bela viena išsiruošė į Heidės 
kalną. Kelią jai nušvietė mėnulis. Buvo 
pilnatis. Priėjusi Heidės kalną, Bela, 
kelis sykius apsukusi virš galvos vir-
vę, sviedė ją aukštyn ir užmetė ant uo-
los. Kablys užsikabino. Bela bandyda-
ma trūktelėjo virvę kelis sykius ir pra-
dėjo kopti į kalną. Staiga jai bekopiant 
pasigirdo staugimas. Pakėlusi akis, 
Bela ant uolos išvydo mėnesienos ap-
šviestą Baltąją vilkę. Bela suskubo dar 
energingiau ropštis aukštyn. Vos tik ji 
spėjo pasiekti viršūnę, priešais ją urgz-
dama išdygo Baltoji vilkė.

– Bete, čia juk aš, – tyliai tarė Bela ir 
ištiesė rankas.

Vilkė nustojo urgzti, pauostė Belos 
rankas ir nurimusi pasipurtė. Paskui 
pažvelgė protingomis akimis, lyg būtų 
norėjusi ką pasakyti, ir staiga apsisu-
kusi nukūrė uolomis žemyn. Bela 
įžengė į olą. Viskas skendėjo prieblan-
doje. Ant senovinio ąžuolinio stalo gu-
lėjo seni popieriai ir pergamentai. 
Grindis dengė prabangus raudonas 
kilimas. Tolėliau matėsi odiniai krėslai 
ir didelis apvalus stalas... Bela palietė 
jo viršų ir ranka perėjo kiaurai. Bela 
vos neparkrito. Tyrinėjimams nebuvo 
laiko. Be to, moteris tiksliai žinojo, ko 
ieškoti. Ji turėjo nedelsdama aptikti ra-
ganos burtų lazdelę ir burtų knygą, 
kad galėtų atkerėti savo sesę. Bela pri-
siartino prie stovo, ant kurio tebegulė-
jo senoji knyga. Šįsyk ji buvo užversta. 
Šalia moteris pastebėjo ir burtų lazde-
lę. Nieko nelaukusi stvėrė knygą su 
lazdele ir puolė iš olos. Netrukus jau 
bėgo mišku, kol uždususi sustojo pail-
sėti. Bela apsidairė ir pamatė nudžiū-

vusį medį su didele dreve. Į drevę Bela 
atsargiai padėjo savo laimikį.

Aušo. Bela kuitėsi virtuvėje lyg 
niekur nieko. Namiškiai nė nenutuokė 
apie jos naktinius nuotykius. Gyveni-
mas miestelyje tekėjo sava vaga. Saulė 
lėtai ritosi dangaus skliautu. 

Bela visą dieną nekantravo. Laukė 
nesulaukė, kada stos sutemos, kad ga-
lėtų imtis burtų.

Šeila pastebėjo, kad mama lyg ne-
sava, ir vis sekiojo paskui ją. Pagaliau 
atėjo naktis. Ant žemės leidosi tirštas 
rūkas. Bela tylai išsliūkino iš namų. 
Bet čia jai kelią pastojo Šeila.

– Aš irgi eisiu su tavimi, – ryžtingai 
pareiškė.

Bela nusileido. Negi kelsi triukš-
mą – visi namiškiai sukils. 

– Eime, – teištarė.
– O iš kur tas rūkas? – paklausė 

drebėdama Šeila.
– Tai burtai. Nuo burtų knygos ma-

gija sklinda į visas puses, ieško šeimi-
ninkės, – pratarė Bela.

– Tas rūkas gali būti pavojingas?– 
paklausė Šeila, prisidengdama nosį. 

Staiga iš miško išniro ji – Baltoji vil-
kė. Nasruose laikė auksinį raktą. Padė-
jusi jį ant žemės, dingo miške. Šeila 
paėmė raktą, pavarčiusi pabandė pri-
kišti prie stebuklingo rūko ir šis bere-
gint išsisklaidė. Kelias per mišką buvo 
laisvas. Šeila pasikabino raktą ant kak
lo ir su dukra patraukė toliau. Netru-
kus jos prisiartino prie nudžiūvusio 
medžio su dreve. Bela paėmė knygą, o 
Šeila – burtų lazdelę. Abi atsisėdo ir 
pasidėjo storą ir sunkią burtų knygą 
ant kelių. Iš knygos sklido keisti 
šnypštimai ir kuždesiai. Belos tai ne-
gąsdino. Burtų knyga buvo užrakinta. 
Nuėmusi raktą nuo dukros kaklo, ji 
atrakino gyvatės formos spyną. Kai at-
vertė knygą, galinga magijos banga 
nusirito į visas puses. Miškas tarsi ap-
mirė. Nutilo paukščiai, nurimo vėjas. 
Visa gamta nuščiuvo. 

– Kas čia darosi? – išsigandusi pa-
klausė Šeila.

– Tai juodoji magija. Kai atbursime 
Baltąją vilkę, knygą teks sudeginti, – 
griežtai pasakė Bela. 

Jos ėmė versti lapą po lapo. Staiga 
iš dangaus plykstelėjo žaibas, pakilo 
vėjas ir prieš jas išdygo ragana. Ji buvo 
ne juokais įpykusi.

– Mes ir vėl susitikome. Koks ma-
žas pasaulis. Atiduokite tai, kas man 
priklauso.

– Aš noriu susigrąžinti savo seserį! 
Be knygos tu mūsų neįveiksi!

– Savo seserį? – nusikvatojo raga-
na. – Tu turi gražią šeimą, kam tau ta 
sesuo?

Staiga iš miško išniro Baltoji vilkė 
ir puolė raganą. Kol ši klykdama gy-
nėsi nuo žvėries, Bela paskubomis ver-
tė knygos lapus, ieškodama reikiamo 
burtažodžio. Pagaliau ji surado, ko 
ieškojusi. Greitai pastvėrusi iš Šeilos 
burtų lazdelę ir nukreipusi į vilkę, Be-
la suriko:

– Apair! – Ir viskas nušvito akina-
ma balta šviesa. 

Vietoje Baltosios vilkės su ragana 
grūmėsi Betė. Ji buvo tokia pat kaip ir 
sesuo, nors pragyveno vilkės kailyje 
40 metų. Ragana puolė prie knygos, 
bet Šeila pastvėrė ją pirmoji. Bela aki-
mirksniu perlaužė burtų lazdelę ir, 
numetusi į šalį, taip pat puolė raganą, 
tačiau vargti nereikėjo – Šeila paslap-
čia uždegė knygą. Ragana tai pama-
čiusi sukliko. Po akimirkos tik juodas 
dūmas garavo toje vietoje, kur ji ką tik 
stirksojo. Moterys suprato – ragana 
buvo gyvybiškai susijusi su knyga. 
Knygos sunaikinimas reiškė jos mirtį. 
Nesitverdamos laime visos trys parėjo 
namo. Jau švito. Kiek džiaugsmo ir 
ašarų laukė Betės namuose. Ji tapo 
Gordono miesto įžymybe. Juk ne juo-
kai atsirasti po 40 metų...

Į šį kraštą pagaliau atėjo taika ir ra-
mybė, nes dvi seserys vėl susitiko... 
Tik tapusios suaugusiomis. O blogis 
buvo nugalėtas.

Vasara jau ėjo į pabaigą ir Belos šei-
ma vėl išvyko iš gimtojo Gordono. Ta-
čiau Betė liko gyventi su motina. 

O legendos apie Baltąją vilkę Gor-
done niekas neužmiršo. Ją tyliais va-
karais prieš miegą mažyliams ir dabar 
seka senoliai.

Dalia Ivanauskaitė

Legenda apie Baltąją vilkę
Baigiame publikuoti Dalios Ivanauskaitės pasaką. Pradžia – trečiame 
numeryje. Tikimės, kad Dalios kūrybiniai bandymai sudomino skaitytojus.



14 • Ugdymo centras „Viltis“
V

ilt
is

 1
2/

4

Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mo-
kyklojedaugiafunkciniame centre vei
kia Dienos socialinės globos skyrius 
(toliai DSGS), turintis tris programas:
· suaugusiųjų – 17 jaunuolių yra 

užimti 10–12 val. per dieną;
· vaikų – 35 vaikai yra užimti po pa-

mokų 4 val. per dieną;
· vasaros vaikų užimtumo – liepą ir 

rugpjūtį užimami 25 vaikai, kurių 
tėvai dirba.
DSGS teikia bendrąsias socialines 

paslaugas ir dienos socialinės globos 
paslaugas: palaikomąsias sveikatos 
priežiūros, socialines ir kultūrines, so-
cialinių įgūdžių ugdymo ir palaiky-
mo, darbinių ir gyvenimo įgūdžių ug-
dymo ir palaikymo bei kitas, reikalin-
gas pagal asmens savarankiškumo ly-
gį. DSGS yra vykdomi keli projektai.

„Parduotuvė“. Šis projektas vyk-
domas vieną kartą per savaitę. Kartu 
su darbuotoju jaunuoliai eina pirkti 
maisto produktų. Pateikiamas užsa-
kymas, pvz., nupirkti batoną „Sosti-
nė“. Tada sudaromas pirkinių sąra-
šas: atrenkami paveikslėliai iš par-
duotuvės katalogo. Kai iškerpame pa-
veikslėlį, užrašome produkto kainą. 
Toliau su sąrašu einame į parduotu-
vę. Jaunuoliai gauna užduotį išrinkti 
skirtingas prekes. Kasoje jie atsiskaito 
grynaisiais. Parneštus produktus bei 
grąžą su čekiu atiduoda užsakovui. 

Daugeliui ugdytinių tai yra reikšmin-
ga ir didelė patirtis. Šiame projekte 
dirba 9 žmonės.

„Budėjimas“. Šiame projekte daly-
vauja didžioji dalis jaunuolių. Kiekvie-
ną savaitę pasikeisdami jie „budi“ mū-
sų centre. Ryte sveikinasi su visais at-
einančiais pažįstamais ir nepažįsta-
mais žmonėmis. Prižiūri bendrą tvar-
ką, hole sustumia, sudėlioja kėdes (po 
įvairių renginių).

„Pagalba draugui“. Į šį projektą 
įtraukti mūsų „stipriausi vyrai“, nes 
jaunuoliai skatinami pamatyti ir padė-
ti artimui, kuris yra šalia ir pats negali 
ko nors atlikti: 
· visi džiaugiasi, kad Linas gali pa-

vežioti Rimantę po koridorių;
· visi džiaugiasi, kad antradieniais 

Tomas, Paulius, Linas ir kiti vaiki-
nai atneša maisto produktų iš vir-
tuvės sriubai gaminti;

· visi džiaugiasi, kad Tomas, Paulius 
ir Linas iš bendros virtuvės vilkte 
atvelka sunkų bulvių košės puodą.
„Šokių pamokos“. Tai pats sma-

giausias mūsų naujasis projektas. Šo-
kių pamokos vyksta valandą, kartą 
per savaitę, kai į centrą atvyksta profe-
sionalus šokėjas. Jis besimokančiuo-
sius supažindina su pramoginiais šo-
kiais, skatina klausytis įvairios ritmin-
gos muzikos. Šokti mokosi dalis lan-
kytojų ir dalis darbuotojų. Sėdintys 

vežimėliuose jaunuoliai stengiasi ju-
dėti savo ritmu, atsipalaiduoti, ritmin-
gai atlikti įvairius pratimus. Mes visi 
norime, kad Kalėdų šventėje valsas 
būtų sušoktas dar gražiau nei pernai...

Didelį dėmesį skiriame centrą lan-
kančių jaunuolių dirbtuvėlių veiklai: 
pirografijos (medžio deginimo), rank-
darbių (tekstilės), atvirukų gamybai 
bei rankdarbiams (amatams). Užsiė-
mimai vyksta du kartus per savaitę po 
dvi valandas. 

„Pirografijos (medžio deginimo“) 
darbinė veikla. Jaunuoliai supažindi-
nami su saugaus darbo instrukcijomis. 
Iš pradžių jie pasiruošia darbui: rišasi 
darbo prijuostes, išsidalija medines 
lentutes, medžio degintuvus. Jiems 
duodama dienos užduotis ir parodo-
ma vizuali darbo atlikimo eiga naudo-
jant simbolius. Šis darbas suskirstytas 
į tris etapus:
· pasiruošti lenteles;
· ant paruoštos lentelės persikopi-

juoti paveikslėlį;
· su medžio deginimo aparatu išde-

ginti paveikslėlį.
Deginant ir šlifuojant medinę len-

telę paaiškėjo, kad ji slysta ir yra ne-
stabili. Tad įprastas medžio deginimo 
įrankis buvo pritaikytas pastorinant 
laikiklį, kad būtų patogiau dirbti ir 
neslystų rankos, tai ypač aktualu 
cereb rinį paralyžių turintiesiems. So-
cialinis darbuotojas Tomas Blinstru-
bas su staliumi Gerimantu Narkumi 
sugalvojo specialų laikiklį, kuriuo fik-
suojama lentelė ir stabiliai pritvirtina-
ma prie stalo. Be to, buvo uždėtas ap-
sauginis žiedas, kad būtų saugu dirbti 
ir nenukentėtų rankos. Pritaikius dar-
bo priemones šis užsiėmimas teikia 
daugiau džiaugsmo ir lankytojams, ir 
darbuotojams.

Rankdarbių (tekstilės) bei atviru-
kų gamybos darbinė veikla. Dirbame 
su vilna, veltu veltiniu, sagomis, įvai-
riomis juostelėmis, karoliukais bei au-
dinių skiautelėmis. Kiekvieną mėnesį 
pasirenkame tam tikrą temą ir kuria-
me pagal ją naudodami skirtingas 
priemones. Pavyzdžiui, spalio mėne-
sio tema buvo gėlės:
· vėlėme iš spalvotos vilnos įvairių 

formų žiedus;
· kirpome, derinome, jungėme iš 

pirkto suvelto veltinio gražius įvai-
riaspalvius žiedus;

· taip pat dėliojome gėles iš įvairių 
sagų ir klijavome ant kartono.
Norime, kad mūsų lankytojai su-

prastų, kas yra gražu. Kiekviena nauja 
medžiaga ir tema skatina džiaugtis bū-

Užimtumo ir kūrybos 
svarba
Kiekvienas iš mūsų ne kartą esame pajutę, kaip svarbu turėti 
kūrybiškų, saviraišką skatinančių užsiėmimų. Jie gali tapti ir tam 
tikra aktyviu poilsiu, suteikiančiu atgaivą nuolat ir daug dirbančiam 
protui, ir geru pagrindu įgyti būtinų socialinių įgūdžių.
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simais atradimais. Kartais rezultatas 
pasirodo toks puikus, kad net patys 
nustembame. Kiekvienas darbelis su-
teikia labai daug teigiamų emocijų, 
nors ne visada išeina taip, kaip tikėtasi.

Atvirukus darome „skrebinimo“ 
metodu. Skrebinimas – tai įvairių spal-
votų (gėlėtų ar margų) skiautelių klija-
vimas, jų derinimas. Todėl mūsų atvi-
rukai nors paprasti, bet labai mieli. 
Kiekvienas iš jų turi savo istoriją ir, ži-
noma, autorių. 

Po kiekvienos veiklos susitvarko-
me darbo vietą. O gaminius dovanoja-
me mokyklos ir centro svečiams, lan-

kytojams per gimtadienius, eksponuo-
jame mugėse ir parodose.

Rankdarbių (amatų) darbinė veik
la. Darbo procesą organizuojame taip, 
kad jaunuoliai būtų laimingi ir įgytų 
vertingos patirties. Tikslas – puoselėti 
profesionalumą, pasirinkimo laisvę, 
toleranciją kito nuomonei, pasirinki-
mui. Per darbų užsiėmimus paaiški-
name rankdarbių svarbą buityje. Mo-
komės siuvinėti, paklijuoti, apklijuoti. 
Jaunuoliai labai subtiliai jaučia spal-
vas. Menas tampa jų saviraiškos prie-
monė. Dar vienas sudėtingas, bet kar-
tu ir įdomus užsiėmimas – siuvimas. 

Jaunuoliai kuria servetėles, įvairias 
aplikacijas, sages. Daug erdvės savi-
raiškai suteikia ir gipsas. Iš jo darome 
vazas, dubenėlius ir rėmelius nuo-
traukoms. Per darbinę veiklą ugdoma 
jaunuolių vaizduotė, lavinama moto-
rika, skatinamos teigiamos emocijos, 
savarankiškumas.

Julija Ališauskaitė–Ivanauskienė, 
Tomas Blinstrubas, Dana Poškutė

Vilniaus „Vilties“ specialiosios 
mokyklos-daugiafunkcinio centro 

socialiniai darbuotojai

Pritaikyti darbo įrankiai su ap-
saugos žiedu ir pagrindo pastorini-
mu yra pakankamai saugūs. Tačiau 
būtina stabiliai įtvirtinti lenteles ir 
deginant, ir šlifuojant. Tam panau-
dojome faneros plokštę, prie kurios 
pridėjome dvi medines siauras pail-
gas plokšteles ir suveržėme geleži-
niais fiksatoriais. 

Darbo priemonių pritaikymas
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio 
centro Dienos socialinės globos skyriaus (DSGS) darbinės 
veiklos „pirografijos (medžio deginimo)“ dirbtuvių darbo 
priemonių pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems 
jaunuoliams.

Nepritaikytas medžio 
deginimo aparatas.

Pritaikytas medžio 
deginimo aparatas, bet 
slysta nepritaikyta lentelė.

Pritaikytas 
specialus laikiklis 

medinėms 
lentelėms fiksuoti.

Pritaikius specialų laikiklį, 
lentelė stabiliai įtvirtinama 

ant stalo, tad galima 
saugiai dirbti.

Parengė Tomas Blinstrubas
Socialinis darbuotojas



16 • Liejimas
V

ilt
is

 1
2/

4

Dažniausiai pedagogai aplikaci-
joms pasirenka paprasčiausią, kan-
celiarinių prekių parduotuvėje siū-
lomą spalvotą popierių. Tačiau aš 
dirbdama su vaikais beveik jo ne-
naudoju, nes jis vienodų toninių ats-
palvių, tad darbai atrodo neįdomūs, 
nemeniški. Pasirinkau kitą išeitį – 
popieriaus marginimą, nes tai vie-
nas iš vaikams priimtinausių ir len-
gviausių užsiėmimų. Visi kartu pa-
sigaminame įvairiausių atspalvių 
popieriaus. Tam geriausia tinka 
akvarelės ir tušo liejiniai, volavimo, 
monotipijos technikomis atliekami 
darbai.

Kaip kilo idėja? Dirbant su neįga-
liais vaikais tenka ieškoti kuo pa-
prastesnių ir prieinamesnių dailės 
raiškos priemonių. Buvau sužavėta 
Sigutės Ach seminare išbandyta 
skystos akvarelės technika. Jau kitą 
dieną pabandėme ir mes su vaikais 
lieti juodą tušą. Pamačiau, kad atsi-
vėrė naujos galimybės, leidžiančios 
prieinamai ir įdomiai parodyti vai-
kams, kokia stebukladarė yra dailė, 
juolab kad šiuo atveju nereikia gebė-
jimo gražiai piešti. Lieti darbai yra 
išties išskirtiniai, nes ši technika dar 
retai naudojama. Kadangi vaikams 

primena zaidima, 

Neišsenkamos 
yra meninės veiklos idėjos,  
kurias galime pritaikyti ugdydami  
vaikus, turinčius specialiųjų poreikių. Kiekviena pedagogė 
savo darbe ieško vis kitokių būdų, technikų ir priemonių,  
kad sudomintų neįgalius vaikus daile. Norėčiau ir aš 
pasidalyti su Jumis vienu iš savo atradimų.

suteikiama galimybė patiems pasi-
gaminti įvairaus meniško spalvoto 
popieriaus, ji garantuoja sėkmę. Be-
lieka pasitelkti fantaziją...

Viena iš priimtiniausių ir įdo-
miausių veiklų – tušo liejimas, kuris 
nereikalauja didelių pastangų, o vai-
kams norisi vėl ir vėl tai daryti. Įdo-
mus ir rezultatas: nenuspėjamas, 
nesikartojantis, netikėtas, džiugi-
nantis, savitas. Iš pradžių mes liejo-
me juodą tušą, skirtą plunksnako-
čiams, nes tik tokį tuo metu po ran-

kurio nesinori 
baigti

Liejimas

ka turėjome. Vaikams be galo patiko 
žaisti su vandeniu ir tušu. Jie susido-
mėję stebėjo, kaip tušas „strimgal-
viais bėga“ vandens paviršiumi. Išė-
jo įdomus rezultatas – subolavo bal-
tos, juodos, pilkos dėmės... Vaikai 
vandenį tepė storu teptuku ir balta-
me popieriaus lape nesimatė, ar vi-
sas paviršius padengtas. Juodas tu-
šas bėgo ten, kur vanduo, o sausi 
ploteliai liko visiškai balti. Jei popie-
rių šlapinome vonelėje ar kišome po 
vandens srove, jis sušlapdavo visas 
ir tokio gražaus margumo nepavyk-
davo išgauti. Kadangi darbas pasi-
rodė malonus, tai ilgai jį ir dirbome, 
kol popieriaus lapų ,,prisigamino-
me‘‘ labai daug. 

Tolesniam darbui man šiuos ruo-
šinius padėjo pritaikyti tos savaitės 
tema – naminiai gyvuliai ir paukš-
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čiai. Kaip tikroviškiau 
pavaizduoti gyvūno kai-

liuką? Kilo idėja, kad tas 
margas popierius, kurio tu-

rime tiek prisilieję, kuo pui-
kiausiai tiks karvės, katės, šu-

niuko ,,kailiukams“ ir paukščio 
,,plunksnoms“ pavaizduoti. Te-

reikia vaikams parodyti, ką ir kaip 
daryti. Pasitelkę įvairias geometri-
nes figūras, buityje esančius daiktus, 
šį popierių panaudojome aplikaci-
joms. Apvedžioję figūras kitoje pu-
sėje, jas kirpome ar plėšėme (kaip 
kam išėjo) ir klijavome prie spalvoto 
pagrindo. Tada pripiešėme detales: 
akis, ūsus, snukučius, letenas, uode-
gas... Žodžiu, kūrėme labai tikroviš-

kus gyvūnėlius. Vėliau šiems savo 
darbeliams išbaigti panaudojome 
žymiklius, flomasterius, įvairius ra-
šiklius, kad užpildytume likusias 
baltas dėmes taškeliais, brūkšneliais 
ar tiesiog jas nuspalvintume.

Pamažu mūsų darbai margėjo, 
gražėjo, tobulėjo. Ieškojau įvairių 
spalvų tušo, kad galėtume mėgautis 
atspalvių įvairove. Šiuo metu par-
duotuvės siūlo net šešių spalvų tu-
šo. Jos pakankamai ryškios. Tad 
darbai, skirti vasaros, pavasario, ru-
dens temoms, atrodo dar 
žaismingesni. Toks spal-
votas lietas popierius tei-
kia daug galimybių tikro-
viškiau perteikti vasaros 
gėlių grožį, rudens spalvų 
gausą. Žiemos temoms 
geriausia tinka melsvas 
atspalvis, gyvūnai tikro-
viškiausiai „atgyja“ ant 
juodo, pilko atspalvio po-
pierius. Iš raudonų, gelto-
nų, mėlynų, žalių atspal-
vių liejinių karpome gėles, 
debesėlius, senius besme-
genius, kalnelius, medžius ir 
gyvą galybę kitokių dalykų. 
Piešiame gyvūnus apvesdami 
savo delniukus ir pirštus. Taip 
sukurti jie primena pirštinines 
lėles. Pamažu mūsų darbeliai tam-
pa vis meniškesni, kūrybiškesni, 
o pasiekti tai gana paprasta. Ši 
technika vis dar tebėra vaikų 

mėgstamiausia. Daug gali-
mybių suteikia ir spalvota 
skysta akvarelė, nors ji 
gerokai brangesnė.

Šiandien neįsivaiz-
duoju savo darbo su neį-

galiais vaikais be tušo. 
Drauge ieškome vis naujų lieto 
popierius panaudojimo gali-
mybių. Liejame fonus, daro-
me vokus, maišelius ir kt. Tai 

išties išskirtiniai darbai, kurie 
žavi savo tikroviškumu, spalvin-
gumu. Norint panaudoti lietą po-
pierių kaip aplikacinį, geriausiai 
tinka kopijavimo popieriaus, nes 
jis yra plonesnis, geriau prisikli-
juoja prie pagrindo. Turėdami lais-
vesnio laiko mes pasigaminame 
daug atsargų, kad prireikus būtų 
galima pasirinkti norimos spalvos 
ar atspalvių popierių. Jei norime 
faktūrinio popieriaus, liejame ant 

glamžyto lapo. Liedami pasirenka-
me arba vienos spalvos tušą, arba 
deriname dvi, tris spalvas. Kartais 
popierių pavartome, kad jas sulietu-
me ir išgautume naujų atspalvių. 
Popieriaus lapus dar išlyginame ly-
gintuvu, nes sudrėkę jie riečiasi. 
Kuo popierius storesnis, tuo mažiau 

jį „raito“ vanduo. Fonams lieti arba 
piešti tušu geriausiai tinka akvareli-
nis popierius. Esu išbandžiusi ir kitų 
popieriaus rūšių, bet dažniausiai la-
bai daug dažų susigeria, nusidažo 
abi pusės, o spalvinis efektas džiū-
nant nublanksta. Netinka ir toks po-
pierius, kuris nuo vandens tyžta.

Tikiuosi, kad ir vaikams, su ku-
riais dirbate, patiks šis žaidimas. Pa-
matysite, jie susižavės tušo ar akva-
relės takumu, leidžiančiu išgauti ne-
tikėtų efektų, ir pradžiugins Jus savo 
meninės veiklos darbeliais. 

Alma Knistautienė
Tauragės rajono vaikų reabilitacijos 

centro-mokyklos ,,Pušelė“ 
lavinamosios pradinės jungtinės 

,,Ežiogalos“ klasės vyresnioji 
auklėtoja



18 • Palydint rudenį...
V

ilt
is

 1
2/

4

Pa
ly

di
nt

 ru
de

nį
...

Mes, Biržų viltiečiai, su savo 
draugais ar šeimų nariais vieną gra-
žų lapkričio sekmadienį išsiruošėme 
į Molėtų etnokosmologijos muziejų. 
Susidarė mūsų beveik trys dešimtys, 
važiuodami šnekučiavomės ir smal-
siai žvalgėmės pro autobuso langus. 
Muziejaus pastato pirmame aukšte 
yra patogi vieta, kur susėdome prie 
staliukų ir vaišinomės atsivežtais 
gardėsiais. Tada gidas pakvietė eiti į 
požemines patalpas kalne. Lipome 
aukštyn, o kadangi buvo keliautojų 
su vežimėliais, teko ir juos užnešti. 
Kelią žymėjo lemputės, ant sienų 
margavo įvairūs piešiniai, daug ap-
linkui buvo keistų ir įdomių daiktų.

Gidas pasakojo mums apie 
žvaigždes, saulės atsiradimą, laiko 
skaičiavimą senovėje. Dar gerokai 
palypėję aukštyn atsidūrėm erdvioje 
salėje, kur buvome pakviesti susėsti 
ant kėdžių. Gidas užgesino šviesą ir 
rodė mums filmus apie planetą Že-
mę: kaip ji atrodo iš labai aukštai, 
kokie ryšių ir kitokie palydovų tin-
klai ją supa. Linksma buvo stebėti, 
kaip kosminiame laive dirba ir gyve-
na žmonės. Po peržiūros kilome į 
apžvalgos bokštą. Kas liftu, kas laip-
tais. Buvo neišpasakytai įdomu, 
ypač kai per langus žvelgėme į tolį 
arba žemyn. Vaizdų grožis tiesiog 
pakerėjo, o ir labai toli galėjai matyti. 

Arti dangaus...

Tik gaila, kad per teleskopą dieną 
žvaigždžių nesimato...

Viską apžiūrėję leidomės žemyn, 
vaikštinėjome, grožėjomės įdomia 
muziejaus aplinka. Paskui autobusu 
pavažiavome iki netoliese esančios 
„Zodiako“ kavinės, kur visi draugiš-
kai pietus sušveitėme. Oras ir visų 
nuotaika buvo kuo puikiausia, juo-
lab, kad nereikėjo savų kišenių tuš-
tinti – ši turininga pažintinė kelionė 
buvo apmokėta iš mūsų bendrijos 
sveikatingumo programos lėšų. La-
bai dėkojame visiems, kurie padėjo 
mums pabūti... arti dangaus. 

Nijolė Krisiukėnaitė
„Biržų Vilties“ bendrijos  

tarybos narė
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Spektaklis buvo sukurtas taip, 
kad kiekvienas galėtų parodyti ge-
bėjimus ir atsiskleisti. Vaikai labai 
noriai ir aktyviai dalyvavo repetici-
jose, džiaugėsi kiekviena akimirka. 
Kartu su pedagogėmis kūrė, atnauji-
no dekoracijas, mokėsi kuo tiksliau 
įkūnyti personažus. Kiekvienam ug-
dytiniui teko vaidmuo. Turėjo ką 
veikti vilkas, lapė, šarka, zuikis, 
meška, rudenėlis, šiaurys vėjas, me-
džiotojas. Kiekvienam iš šių perso-

Aidi „Miško pasaka“
Vieną gana niūrią rudens dieną visi ugdymo centro „Aidas“ 
lavinamųjų klasių mokiniai su savo mokytojomis susirinko  
į muzikos salę. „Papūgėlių” lavinamosios klasės vaikai, 
vadovaujami mokytojų A. Navickienės ir A. Petuchovienės, 
kurioms talkino padėjėja Rita, visiems parodė  
lėlių teatro spektaklį „Miško pasaka“  
(režisierė – muzikos mokytoja Audronė). 

nažų buvo parinkta jį atitinkanti 
muzika. Visi vaikai pagal savo gali-
mybes ne tik lėles valdė, bet ir patys 
vaidino, buvo tai pat pasipuošę kaip 
ir jų lėlės. Stebint spektaklį stebino 
išradingumas. Scenoje pučiant vėjui 
lapeliai skrido nuo medžio, įspūdį 
sustiprino įvairūs sintezatoriumi ir 
muzikos instrumentais išgaunami 
garsai, o ir vaikų balsai.

Spektaklis patiko ir ugdymo cen-
tro ikimokyklinių grupių vaiku-

čiams. Žinia apie aidžią „Miško pa-
saką“ pasiekė ir mūsų artimiausius 
kaimynus – lopšeliodarželio „Lakš-
tingala“ vaikus. Todėl spektaklį teko 
rodyti dar kartą. „Papūgėlių“ lavina-
mosios klasės mokiniai paskui kelias 
dienas džiaugėsi dovanomis, vartė 
nuotraukas, vaišinosi saldainiais.

Asta Petuchovienė
Mokytoja 

Gėlėmis ir uogomis kvepianti va-
sara baigėsi. Atostogos praėjo... Jur-
barko rajono sutrikusio intelekto jau-
nuolių darbo centras pasitiko spal-
vingą rudenį. Rugsėjis vėl visus su-
kvietė į būrį. Vos spėjo jaunuoliai pa-
sidalyti šviesiais prisiminimais apie 
vasaros dienas, o „Jurbarko vilties“ 
bendrija jau suteikė jiems galimybę 
pasimėgauti gražiu mūsų kraštovaiz-
džiu net keliose ekskursijose.

Tarp spalvotais lapais besipuo-
šiančių medžių vinguriuojančiu keliu 
jaunuoliai vyko į Raudonę. Pasivaikš-
čioję pilies parkelio takeliais, visi pa-
siryžo užkopti į bokšto viršūnę ir iš 
ten apžvelgti Raudonės panoramą. 
Kokiu džiugesiu spindėjo jaunuolių 
akys, kai jie grožėjosi prieš akis atsi-
vėrusiu dailininko teptuko vertu pei-
zažu... Pakeliui į Jurbarką užsukome 
ir į Panemunės pilį. Besišildydami 
saulutėje mėgavomės kraštovaizdžiu, 
jaukiai įsitaisę ant suolelių krimtome 
obuolius ir dalijomės įspūdžiais.

Ne mažiau įspūdinga buvo ir ke-
lionė į Veliuoną. Ten jaunuoliai ne 
tik apžiūrėjo miestelį, bet taip pat 
užkopė į bažnyčios varpinę. Kai ku-

riems tai tapo tikru iššūkiu. Vieni 
bijojo aukščio, kitiems sunkiau sekė-
si dėl fizinės negalios, tačiau visi iki 
vieno džiūgavo ir klegėjo, kai socia-
linių darbuotojų padedami pagaliau 
pasiekė tikslą.

O įsimintiniausia iš visų rudens 
ekskursijų jaunuoliams pasirodė ke-
lionė į Karklę, kur su jais važiavo ne 
tik darbuotojai, bet ir tėveliai. Ap-
lankėme viešbučio „Gamtos perlas“ 
teritorijoje esantį medžioklės trofėjų 
muziejų. Jaunuoliai su nuostaba ir 
susižavėjimu stebėjo tokią daugybę 

paukščių ir gyvūnų. Akį džiugino 
sodybos teritorijoje besiganantys 
stumbrai, ožkos, antilopės, asiliukai, 
išdidžiai visus stebintys vilkai.

Paskui laukė žygis jūros link. 
Mamos, darbuotojai ir jaunuoliai 
kartu dainavo, mėgavosi jūros ban-
gų purslais, kai kurie net nepabūgo 
išsimaudyti. Jūros bangų ošimas, 
nuoširdus tarpusavio bendravimas 
sukūrė puikią išvykos atmosferą, su-
vienijo, suteikė ramybę. Tad grįžda-
mi namo visi vieningai tvirtino, jog 
gyvenimas nepaisant sunkumų vis 
dėlto gali būti nuostabus...

Loreta Ogorodnikienė
Socialinė darbuotoja 

Spalvingos rudens akimirkos
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„Vilties“ bendrijos Lazdijų pada-
linio nariai rinkosi į Lazdijų jaunimo 
centrą, kur vyko parodos „Mes esa-
me“ atidarymas. Ji buvo skirta Tarp-
tautinei neįgaliųjų dienai paminėti. 
Renginio vedėja Eglutė Karakienė 
pasveikino susirinkusiuosius, pri-
statė svečius, pasidžiaugė, kad savo 
darbų parodai nepašykštėjo Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijos lavi-
namųjų klasių mokiniai, rajono savi-
valdybės socialinės globos centro 
„Židinys“, socialinių paslaugų cen-
tro atstovai ir namuose dieneles lei-
džiantys neįgalieji. 

Be to, parodoje buvo eksponuoja-
mi darbai, sukurti su Lazdijų meno 
mokykla vykdyto projekto „Koks 
gražus mažytis mūsų kraštas“ metu, 
Arūnės Stacevičiūtės fotografijų cik
las ,,Žvilgsnis į gamtą“ ir Laimos Bu-
tanavičiūtės darbai. Parodos daly-
viams buvo sunku patikėti, kad Lai-
ma išsiuvinėjo kryželiu įspūdingą 
paveikslą ,,Madoną su kūdikiu“. 
Kaip ji pati sakė, kūrybos procesas 
užtruko visus metus. 

Susirinkus į parodos „Mes esa-
me“ atidarymą lankytojus pasveiki-
no Lazdijų viešosios bibliotekos di-
rektorė Renata Rudienė. Nuotaikin-
ga muzikine programa pradžiugino 
Lazdijų darželiomokyklos „Kregž-
dutė“ mokiniai (vadovė E. Mali-
nauskienė). Mokytojos Živilė Kli-
mienė, Rita Vaickelionienė ir Violeta 
Jaciunskienė papasakojo apie kūry-
bos proceso naudą žmogui, gydo-
mąsias darbo su spalvomis ir moliu 
savybes. Juk tai stiprina psichinę ir 
fizinę sveikatą, teikia džiaugsmo, 
skatina kūrybiškumą, vaizduotę. 
Renginio vedėja kalbindama paro-
dos autorius klausė, kodėl jie kuria, 
kas jiems patinka kūrybos procese, 
kam dovanoja savo sukurtus darbe-
lius, ar jie patenkinti savo darbeliais, 
kurie eksponuojami šioje parodoje. 
O darbelių išties užderėjo: lankytojai 
galėjo gėrėtis „Molinukų miestu“, 
„Mielais rankdarbiais“, „Žvilgsniu į 
gamtą“, „Kūrybinių darbų mozai-
ka“, „Spalvų gama“. Darbeliai kurti 
naudojantis įvairiomis technikomis: 

lipdyti iš molio, tapyti ant akrilo, 
akvarelės dažais, siuvinėti kryželiu, 
fotografuoti. 

Parodos dalyviai buvo pakviesti 
pasižiūrėti filmą ir prisiminti džiu-
gias „Vilties“ bendrijos Lazdijų pa-
dalinio renginių, išvykų, projektų 
akimirkas. Parodos autoriams buvo 
įteikti prizai už kruopštumą ir pa-
stangas. Padalinio tarybos pirminin-
kė Edita Stanulienė sakė, kad jau-
nuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų 
nenutrūkstamas ryšys, šilti ir gražūs 
santykiai subūrė visus draugėn. O 
šios bendrystės rezultatas – paroda 
„Mes esame“ – tai dvigubas džiaugs-
mas. Juk smagu, kad eksponuojami 
per visus metus su meile kurti neįga-
liųjų darbeliai, kad jie teikia atgaivos 
aplinkiniams.

Renginio pabaigoje E. Stanulienė 
pasveikino į parodos atidarymą 
gausiai susirinkusius lankytojus 
Tarptautinės neįgaliųjų dienos pro-
ga. ,,Sveikinu neįgaliuosius, jų arti-
muosius, visus, kurie savo pastan-
gomis, šiltu žodžiu padeda žmo-
nėms su negalia integruotis į visuo-
menę, jaustis reikalingiems ir būti 
savarankiškiems. Vakarykštė diena 
yra kiekvieno iš mūsų istorija. Mo-
kėkime džiaugtis tuo, kas šalia mū-
sų: palaikančiu žvilgsniu, šiltu žo-
džiu ar rankos paspaudimu. Tai nėra 
taip paprasta, tačiau gebėjimas bran-
ginti kiekvieną akimirką – dvasinės 
stiprybės simbolis. Todėl linkiu 
Jums visiems kuo geriausios sveika-
tos, stiprybės ir tikėjimo ateitimi“, – 
sakė bendrijos ,,Viltis“ Lazdijų pa-
dalinio vadovė. Ji dėkojo jaunimo 
centro darbuotojams už pagalbą or-
ganizuojant parodą, muzikos vado-
vei E. Malinauskienei ir mokinių an-
sambliukui – už nuotaikingas melo-
dijas, kurios sušildė šią parodą ir 
suteikė jai naujų spalvų, autoriams – 
už darbelius, mokytojoms ir auklė-
tojoms, padėjusioms paruošti paro-
dą, – už išmonę ir darbštumą, tėve-
liams – už palaikymą, padrąsinimą. 
Ši paroda lazdijiečius džiugino visą 
mėnesį.

„Vilties“ bendrijos Lazdijų 
padalinio informacija

Mes esame ir... kuriame
Menas veikia prigimtinį žmogaus kūrybiškumą. Kūryba skatina 
asmens dvasingumą, ugdo estetinį skonį, brandina emocijas, 
plečia akiratį. Taigi kūryba – aktyvi asmenybės formavimo ir 
formavimosi priemonė, todėl mes ir kuriame...
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Siekdami padėti neįgaliajam ir jo 
šeimos nariams, mes, „Gargždų Vil-
ties“ bendrijos žmonės, organizavome 
susitikimus, praktinius mokymus, ku-
rios vedė kineziterapeutė, ergotera-
peutė, specialusis pedagogas, masa-
žuotoja. Mokėme spręsti dėl negalios 
kylančias psichologines problemas, 
tarėmės dėl individualių psichologo 
konsultacijų, subūrėme meno terapi-
jos grupes neįgaliesiems. Taip pat sa-
vigalbos grupes jiems patiems, jų tė-
vams, broliams ir seserims.

Vyko praktiniai mokymai, užsiė-
mimai šeimoms, auginančioms vaikus 
ir jaunuolius, turinčius autizmo sutri-
kimų. Šių užsiėmimų tikslas – padėti 
tėvams ir artimiesiems nepatekti į so-
cialinę atskirtį, stiprinti jų kompeten-
ciją, mokyti, kaip įveikti iškilusius 
sunkumus – elgesio, mokymosi, ben-
dravimo ir pan.

Siekdami neįgalių asmenų biosoci-
alinių funkcijų gerinimo kasdienėje 
veikloje, mokėme neįgaliuosius apsi-
tarnauti, o artimuosius – geriau juos 
aptarnauti. Vyko praktiniai ergotera-
peuto, masažuotojo, kineziterapeuto 
mokymai, kaip naudotis kompensaci-
nės technikos priemonėmis sunkią ne-
galią turinčių asmenų namuose. Be to, 
projekto metu vyko kvėpavimo (jo-
gos) užsiėmimai suaugusiems neįga-

liesiems kartu su šeimos nariais. Visi 
drauge mokėmės kvėpavimo techni-
kos, atsipalaidavimo metodų. Rengė-
me ir išvažiuojamuosius sveikatos ge-
rinimo užsiėmimus: gydomojo jojimo 
(hipoterapija) bei vandens procedūrų 
neįgaliesiems pritaikytame baseine. 

Kaip parodė minėto projekto patir-
tis, hipoterapijos užsiėmimų poreikis 
yra labai didelis. Šios veiklos metu pa-
sireiškė teigiami pokyčiai: neįgalieji 
įtvirtino pažintinius, smulkiosios ir 
stambiosios motorikos įgūdžius, pa-
gerėjo jų koordinacija, išaugo pasitikė-
jimas savimi, daug naudos davė tei-
giamos emocijos. Pasitelkus į pagalbą 
žirgus, neįgaliesiems buvo sukurta to-
kia aplinka, kurioje jie galėjo patirti 
teigiamą asmenybės vystymąsi.

Vyko dar ir keramikos, dekupažo, 
meninės veiklos, muzikos, piešimo ant 
šilko užsiėmimai. Nuolat ieškodami 
naujų meninės raiškos metodų, kurie 
padėtų neįgaliesiems daugiau atsi-
skleisti per meninę kūrybą, išbandėme 
naują piešimo ant vandens (EBRU) me-
todą. Tai puiki terapinė priemonė žmo-
nėms, turintiems įvairių fizinių, emoci-
nių, psichikos ar intelekto sutrikimų. 

Kadangi ne visos šiame projekte 
numatytos veiklos buvo finansuoja-
mos, ieškojome rėmėjų ir papildomų 
lėšų. Tai leido įgyvendinti seniai puo-

Menas džiaugtis... gyvenimu
Kai už lango be gailesčio žliaugia lietus pramaišiui su sniegu,  
vis dar norisi prisiminti vasarą, dalytis įspūdžiais, džiaugtis 
nuveiktais darbais. Po ilgesnio laiko vėl teikėme projektą 
„Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“, 
finansuojamą Neįgaliųjų reikalų departamento, ir su di džiu liu 
entuziazmu skubėjome vykdyti pačių įvairiausių veiklų.
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selėtą svajonę – surengti keturių die-
nų vasaros stovyklą „Meno dirbtu-
vės“. Ši stovykla birželį subūrė visus 
Landšafto terapijos ir rekreacijos cen-
tre, Monciškėse. 

Stovykloje aktyviai ilsėjosi 31 daly-
vis: 15 neįgaliųjų, 9 artimieji ir 7 speci-
alistai. Per  meninę veiklą skatinome 
neįgaliųjų kūrybiškumą, tobulinome 
bendravimo įgūdžius, ugdėme sava-
rankiškumą, pasitikėjimą savimi ir ap-
linkiniais, leidome pailsėti nuo įpras-
tos namų aplinkos. Organizavome 
įvairias saviraiškos programas neįga-

liesiems bei jų šeimų nariams: muzi-
kos (džiazo, liaudiškos muzikos im-
provizacijos), muzikos terapijos, pieši-
mo ant vandens (EBRU), meninės 
veik los (mandalų, fraktalų, piešimo 
ant akmenų ir kt.) užsiėmimus, savi-
galbos grupes. Sudarėme sąlygas tė-
vams bent trumpam atsikvėpti, nes 
neįgaliųjų užimtumu rūpinosi savano-
riai. Skatindami savanorystę subūrė-
me jaunimo grupę, kuri mielai padėjo 
neįgaliesiems ir jų artimiesiems, daly-
vaujantiems ne tik „Meno dirbtuvėse“, 
bet ir kitose projektinėse veiklose.

Po vasaros šios stovyklos sulaukė-
me teigiamų neįgaliųjų, jų artimųjų ir 
specialistų atsiliepimų. Neįgaliųjų šei-
mos džiaugėsi patirtomis teigiamomis 
emocijomis, galimybe pakeisti aplinką, 
įgauti naujų gyvenimo įgūdžių bei atsi-
kvėpti prie jūros. Taigi vėl rašome pro-
jektus, ieškome rėmėjų ir tikimės, kad 
stovykla suburs visus ir kitais metais. 

O gal ateityje „Meno dirbtuvės“ 
taps net tarptautinės... Svajokime, tikė-
kimės ir tegul pildosi mūsų norai...

Rekvita Bagdonienė
„Gargždų vilties“ bendrijos pirmininkė 

Klaipėdos lopšeliodarželio „Saka-
lėlis“ auklėtiniams kiekvieni metai ku-
pini įspūdžių, nes čia nuolat vyksta 
įvairiausi renginiai ir projektinė veikla. 
Įsimintiniausias iš jų – projektas „Suti-
kime ateitį tarsi palypėję ant kalno“. 
Šio projekto tikslas – stiprinti teigiamą 
įstaigos įvaizdį, gerinti socialinę sąvei-
ką tarp bendruomenės narių, plėsti ry-
šius su visuomene. O uždaviniai net 
keli – paminėti įstaigos specialiojo ug-
dymo veiklos 20metį, organizuojant 
renginius, skatinančius kompetencijų 
plėtrą; sutelkti bendruomenę bendrai 
veiklai ir stiprinti tarpusavio bendra-
vimą, bendradarbiavimą bei toleranci-
ją; skatinti bendruomenės narių kūry-
biškumą ir aktyvumą; formuoti pozi-
tyvų požiūrį į specialųjį ugdymą ir 
įvairias jo strategijas; vykdyti gerosios 
darbo patirties ir idėjų sklaidą. 

Projektą vykdė visa įstaigos ben-
druomenė, Klaipėdos miesto savival-

dybės socialinio departamento švieti-
mo skyriaus vyriausioji specialistė 
A. Dragašienė, Klaipėdos neįgaliųjų 
darbo centro ,,Klaipėdos Lakštutė“ ug-
dytinė Julija Suchovskaja su mama, 
Klaipėdos miesto ir apskrities ikimo-
kyklinio ugdymo įstaigų ir specialiųjų 
mokyklų logopedai bei specialieji pe-
dagogai, tai pat socialiniai partneriai: 
M. Mažvydo pagrindinės mokyklos 
mokiniai ir pedagogai, 2osios specia-
liosios mokyklos mokiniai ir pedago-
gai, Klaipėdos regos ugdymo centro 
tiflopedagogai, VŠĮ Klaipėdos vaikų li-
goninės Ankstyvosios korekcijos centro 
darbuotojai, Klaipėdos miesto savival-
dybės viešosios bibliotekos Karlskro-
nos filialo darbuotojai, UAB ,,RimiLie-
tuva“ PC ,,Šiauliai“ darbuotojai ir kiti.

Projekto metu buvo organizuoja-
mos įvairios veiklos: rengiamos ugdy-
tinių darbelių parodos įstaigoje, mies-
te ir šalyje („Piešiu žiemą“, ,,Saulės 
pasaka“, ,,Velykiniai margučiai“, ,,Pa-
galbos telefonas 112“, ,,Mano pasaulis 
dar mažas“, ,,Dantukų šalyje“, ,,Šalčio 
ir vaikų fantazijos“); krepšinio šventė 
Europos krepšinio čempionatui pami-
nėti bei sporto šventė „Greitai, aukš-
tai, stipriai“. Be to, pramoginis susiti-
kimas „Mažais žingsneliais į didelį 
kelią“, kurio metu bendravome su bu-
vusiais Klaipėdos M. Mažvydo pa-
grindinės mokyklos ir Klaipėdos 2ios 
specialiosios mokyk los ugdytiniais: 
domėjomės jų mokymosi rezultatais, 
popamokine veikla, pomėgiais. Per fo-

tografijų parodą ,,Albumo lapus pa-
varčius“ prisiminėme darželio specia-
liojo ugdymo grupių darbuotojų, ug-
dytinių švenčių, kasdieninės veiklos 
akimirkas.

Rengėme įvairias pramogas su 
specialiųjų poreikių vaikais (,,Rid rid 
margi margučiai“, ,,Skamba pievos ir 
laukai – džiaugiasi visi vaikai“, ,,Lais-
tė laistė rudenėlis samanėlę purią“), 
taip pat dalyvavome Klaipėdos savi-
valdybės kultūros centre, Žvejų rū-
muose vykusiame renginyje Tarptau-
tinei neįgaliųjų dienai paminėti. Minė-
tose šventėse vaikai mokėsi tarpusavio 
bendravimo, patyrė teigiamų emocijų, 
mėgavosi galimybe teikti džiaugsmą 
kitiems. 

Rytmečio rate „Aš širdyje labai 
myliu savo mamą“ dalyvavo specia-
liųjų grupių ugdytiniai ir jų mamos. Jo 
tikslas – ugdyti meilės, pagarbos jaus-
mą mamai, lavinti saviraiškos poreikį. 
Rytmečio ratui baigiantis, kiekvienas 
vaikas savo mamytei įteikė po kuklią 
dovanėlę – paties  rankomis pagamin-
tą gėlytę. Tai ne tik pradžiugino, bet ir 
sugraudino.

Edukacinė išvyka į PC „RIMI Šiau-
liai“ labai sujaudino parduotuvės dar-
buotojus ir atsitiktinius pirkėjus. Parda-
vėjos džiaugėsi vaikų apsilankymu ir 
atneštomis dovanomis – sveikinimais 
su gimimo diena: piešiniais, dainomis 
ir nuoširdžiomis šypsenomis. Visi liko-
me patenkinti: vaikai gautomis dova-
nėlėmis, o darbuotojai ir parduotuvės 
lankytojai džiugiomis emocijomis. 

Ypatinga tapo ir metodinė diena, 
kurioje dalyvavo ne tik įstaigos peda-
gogai ir medikai, bet ir Klaipėdos 
miesto savivaldybės Socialinio depar-
tamento Švietimo skyriaus vyriausioji 
specialistė A. Dragašienė, Klaipėdos 
miesto ir apskrities ikimokyklinio ug-
dymo įstaigų, specialiųjų mokyklų lo-
gopedai ir pedagogai, socialiniai par-

Projektas, suartinęs įstaigos 
bendruomenę
„...Buvimas kartu skatina stabtelėti, skirti daugiau laiko bendravimui, 
kito žmogaus pažinimui, o kartu leidžia atskleisti naujų savo galių ir 
gebėjimų...“ (A. Vilūnienė, „Vilties“ ugdymo centro direktorė)
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tneriai. Lopšeliodarželio direktorė 
pasveikino susirinkusiuosius ir pa-
kvietė visus aktyviai pasidalyti gerąja 
patirtimi: skaityti pranešimus ir dis-
kutuoti grupelėse.

Projekto metu darbuotojams buvo 
surengtos dvi pramoginės išvykos – į 
Kretingą ir spektaklį „Švyturio“ arenoje 
„Spragtukas“. Taip skatinome aktyvų 
komandos narių bendravimą, dalijomės 
darbo patirtimi neformalioje aplinkoje.

Nors šis projektas jau senokai bai-
gėsi, tačiau visi prisimename patirtas 
teigiamas emocijas, o jų akimirkos at-
sispindi nuotraukose. Panašūs projek-
tai skatina bendruomenių jungimąsi, 
suteikia neįgaliesiems progą integruo-
tis į visuomenės veiklas, atrasti naujų 
savo gebėjimų pritaikymo erdvių. 
Džiaugiamės, kad projekto partnerių 
dėka bendravimas ir bendradarbiavi-
mas tapo aktyvesnis. Stengsimės, jog 

užsimezgę ryšiai nenutrūktų, stiprėtų 
ir teiktų visiems peno. 

Loreta Bagočienė
Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Sakalėlis“ direktorė,
Vitalija Petrauskienė 
Specialioji pedagogė,

Rūta Paulauskaitė 
Vyriausioji logopedė

Ruduo... Liaudies išmintis byloja, 
kad viščiukus rudenį skaičiuoja. Taura-
gės rajono vaikų reabilitacijos centro
mokyklos ,,Pušelė“ mokiniai ir peda-
gogai šių metų rugsėjį vyko į Tauragės 
krašto muziejų ,,Santaka“. Apžiūrėję 
turtingą muziejaus ekspoziciją, apie 
kurią mums papasakojo istorikas V. 
Mažeika, aktyviai sportavome naujai 
rekonstruotoje jūros krantinėje. 

Šis renginys vainikavo ketverius 
metus vykdytą gamtosaugos projektą 
,,Mokomės tausoti gamtos namus“. 
Projektas pradėjome dar 2009 metų 
rugsėjį. Projekto dalyviai – lavinamųjų 
klasių mokiniai, su jais dirbantys peda-
gogai ir specialistai. Ši veikla padėjo 
mums rengti savo ugdytinius savaran-
kiškam gyvenimui bendruomenėje. Su-
teikėme jiems žinių, gebėjimų ir verty-
bių, kurie padėjo jiems pagal galimybes 

tapti veiklesniems, dalyvauti kartu su 
kitais bendruomenės nariais laisvalai-
kio ir darbinėse veiklose, jaustis nau-
dingiems. Šio projekto tikslas – suteikti 
bendrą supratimą apie gamtos reiški-
nius artimiausioje natūralioje aplinkoje 
ir ugdyti gebėjimus, leidžiančius teisin-
gai veikti joje. Ilgametė sveikatingumo 
projektų įgyvendinimo patirtis rodo, 
kad įvairios veiklos šioje aplinkoje su-
teikia galimybę pajusti žmogaus ryšį su 
gamta, jos reiškiniais, metų laikų kaita, 
moko vertinti sveikatą, grožį, teikia 
daugiau judėjimo laisvės, teigiamų 
emocijų, tikresnio gamtos pažinimo nei 
klasės aplinkoje. 

Projektinė veikla buvo labai plati. 
Tai ir ekologinio ugdymo, ir teigiamo 
požiūrio į estetiką formavimo, ir doro-
vinių vertybių supratimo, ir protinio 
lavinimo, mąstymo, gabumų pažinti-
nės veiklos plėtojimo ir kt. galimybės. 
Kadangi didžiausios gamtos permainos 
vyksta pavasarį ir rudenį, visos projek-
to priemonės buvo planuojamos kaip 
tik šiais metų laikais. Per pirmąją išvy-
ką mokiniai lankėsi Pagramančio regio-
ninio parko Lakštingalų slėnyje. Čia 
mokiniai grožėjosi rudenėjančia gamta, 
klausėsi rudens garsų, rinko gamtinę 
medžiagą ir kūrė mandalą iš jos. 

Džiugios kelionės akimirkos sutei-
kė mūsų auklėtiniams galimybę pras-
mingai ir atsakingai veikti natūralioje 
aplinkoje. 

Kitas projekto etapas – apsilanky-
mas Griežpelkių elektros jėgainių par-
ke. Vėjo jėgainės šio metu tampa mo-

derniais vėjo malūnų pakaitalais. Apsi-
lankėme mes ir pas ūkininką R. Saroč-
ką. Šis ūkininkas augina bulves. Ru-
duo, bulviakasio metas, kasamosios 
laukuose renka derlių. Traktoriais veža 
į daržinę, kur darbininkai bulveles rū-
šiuoja. Mokiniai talkino darbininkams 
ir patyrė, kad nelengva žemdirbio duo-
nelė. Po darbų buvo apie ką dalytis 
įspūdžiais... Už puikų triūsą vaikų lau-
kė gardūs pietūs prie bendro stalo so-
de. Namo grįžome pavargę, bet laimin-
gi, nes vaikai pajuto darbo ir bendravi-
mo teikiamą džiaugsmą. 

O kiek smagumo būta, kai pavasarį 
turėjome galimybę pamatyti ir apka-
binti Raganų eglę, turinčią net aštuo-
niolika kamienų! Ji auga Vilkyškių miš-
ke. Toliau maršrutas mus nuvedė į 
Rambyno regioninį parką ir ,,gandrų 
miestą“ Bitėnų kaime. Rambyno regio-
ninio parko gidė Giedrė Skipitienė pa-
pasakojo mums apie gandrų koloniją ir 
jos gyventojus, kuriuos nuo seno lietu-
viai gerbė ir laikė šventais paukščiais. 
Pasirodo, kad čia didžiausia Lietuvoje 
baltųjų gandrų kolonijos vieta. Gan-
drai – žmogaus gyvenimo palydovai. 
Mokiniai žino įvairių dainų, pamėg-
džiojimų, žaidimų apie gandrus. Gam-
ta mokiniams reikšminga svarbiems 
aplinkosaugos įgūdžiams įgyti. 

Kad mokiniai įgytų patirties ir kon-
krečių gebėjimų rinkti ir tvarkyti buiti-
nes atliekas, lankėmės Leikiškės atliekų 
tvarkymo įmonėje. Mokiniai pamatė, 
kaip tvarkomos atliekos bei antrinės 
žaliavos. Grįždami namo dar aplankė-
me Taurų nuotykių parką. Supomės, 
rinkome gamtinę medžiagą, paskui su-
sibūrėme į pavėsinę prie bendro stalo, 
kur skanavome karštos arbatos užsi-
kąsdami riestainiais. Pasisotinę, rūpes-
tingai sutvarkę ir surūšiavę antrines 
žaliavas, pavargę, bet laimingi grįžome 
namo. 

Liudmila Montvilienė
Tauragės rajono vaikų reabilitacijos 
centro-mokyklos ,,Pušelė“ mokytoja 

Džiugios gyvenimo akimirkos 
gamtoje
M. Mačernis yra rašęs: ,,Vaiką reikia mokyti ne atskirų mokslų 
(gramatikos, matematikos, gamtos ir t. t.), bet pažinti save, gyvenimą, 
gamtą ir atlikti darbą, kuris jam skiriamas.“ Tad nusprendėme ir mes 
pamėginti tai įgyvendinti praktiškai.
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Rašau Jums norėdama labai trum-

pai papasakoti apie padėtį, kurioje at-
sidūrė mūsų neįgali dukra Laura La-
zauskaitė, o ir mes, jos tėvai. Ketverius 
metus Laura buvo ugdoma Aukšta-
dvario pradinėje mokykloje. Mergaitė 
pramoko skaityti, rašyti, sportavo, val-
gė, dalyvavo renginiuose su bendra-
amžiais. Tai išties dideli pasiekimai 
autistei, kurios emocinė būsena nėra 
stabili. Žodžiu, jauki aplinka, toleran-
tiški mokytojai, nuoseklus darbas da-
vė puikių rezultatų. 

Nuo penktos klasės mergaitė buvo 
priimta mokytis į Aukštadvario vidu-
rinę mokyklą. Dveji metai nenuosek
laus darbo be reikiamų specialistų, be 
tinkamos ugdymosi aplinkos padarė 
juodą darbą. Praktiškai mergaitė bu-
vo tik tramdoma, drausminama, o ti-
krajam ugdymui ,,nebelikdavo laiko“. 
Jai atėjus į septintą klasę ir įvykus in-
cidentui, mokyklos direktorius len-
gva ranka priėmė sprendimą, kad 
Laura turi būti ugdoma tik namuose. 
Nuo to laiko ir prasidėjo mūsų kry-
žiaus keliai.

Iš mūsų buvo reikalaujama pasira-
šyti sutartį, kurios daug punktų prieš-
taravo neįgalaus vaiko teisėms. Mes, 
tėvai, to nesutikome padaryti. Mokyk
los vadovybė neleido mūsų dukros į 
mokyklą. Jai buvo liepiama išeiti, nes 
mes nepasirašėme sutarties. Žodžiu, 
nežinodami savo teisių, atsidūrėme 
beviltiškoje padėtyje. Laimei, „Trakų 
Vilties“ bendrijos pirmininkė Irena 
Eikšto rekomendavo mums nepri-
klausomą lobistę Dalią Mikalauskaitę, 
kuri be jokio atlygio atiduoda labai 
daug savo brangaus laiko ir jėgų kon-
sultuodama mus, suteikia labai daug 
teisinių žinių, tiesiogiai dalyvauja 
,,kovoje“ už mūsų vaiką. Palankūs 
sprendimai dėl dukros ugdymo Trakų 
vaiko gerovės komisijos posėdyje, Tra-
kų švietimo centre, Trakų rajono Tary-

Konfliktas – sprendimas – 
padėka
Praėjusiame mūsų žurnalo numeryje pasakojome apie konfliktą, 
įsižiebusį „Druskininkų Vilties“ bendrijoje. O rengiant šį 
redakciją pasiekė dar vieno, šiuokart įvykusio Trakuose, 
atgarsiai. Ir dar kartą patvirtino: nepakanka, kad sutrikusio 
intelekto vaikas lankytų bendrojo lavinimo mokyklą. Dar reikia, 
kad jos aplinka būtų pritaikyta jo specialiesiems poreikiams.

bos posėdyje pasiekti vis D. Mikalaus-
kaitės pastangomis. 

Žinoma, skundai, raštai, įtampa at-
ima daug laiko ir jėgų. Tačiau bendro-
mis jėgomis jau pavyko „iškovoti“ 
specialiojo pedagogo ir mokytojo pa-
dėjėjo etatus Aukštadvario vidurinėje 
mokykloje. Beliko pasiekti, kad būtų 
įkurta specialioji klasė. Jei mokyklos 
vadovas suprastų, kad neįgalūs vaikai 
yra mūsų visuomenės nariai, kad ne-
galima pažeidinėti jų teisių į visavertį 
gyvenimą, kad tokiems vaikams ir jų 
tėvams reikia geranoriškai padėti, jau 
senai Aukštadvario vidurinėje mokyk
loje tokia klasė būtų įkurta su visa mo-
komąja baze. Juk tai tiesiog būtina, nes 
mokykloje mokosi net 24 specialiųjų 
poreikių vaikai. Baigdama noriu padė-
koti mus remiantiems žmonėms, nes 
jie neleidžia palūžti sprendžiant labai 
sudėtingas problemas.

Pagarbiai
Regina Lazauskienė,  

Lauros Lazauskaitės mama

P. S. Komentuodama susidariusią 
padėtį, „Trakų Vilties“ bendrijos pir-
mininkė Irena Eikšto žurnalo rengė-
jams štai ką pridūrė: „Lauros ir pana-
šių vaikų problema mūsų rajone iš-
spręsta tik iš dalies, jų ateitis neaiški, 
nes iki šiol neturime profesinio moky-
mo (ar tinkamo užimtumo) centrų ne-
įgaliems vaikams. Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras neatlieka savo tie-
sioginių funkcijų – šioje įstaigoje daug 
pažeidimų, lankytojai labai skundžiasi 
centro tvarka. Klientai čia rūšiuojami į 
,,patogius“ ir ,,nepatogius“, daug esa-
ma sąrašinių klientų. Trakų savivaldy-
bė supranta poreikį kokybiškam neį-
galiųjų užimtumui ir ugdymui visą 
gyvenimą, tad, manome, visi drauge 
rasime problemos sprendimą.“



V
ilt

is
 1

2/
4

Problemos, sprendimai... • 25

Neseniai susidūrėme su netikėta 
situacija – vieną mūsų bendrijos šei-
mą ištiko bėda. Jaunai merginai buvo 
nustatyta reta akių liga – keratakonu-
sas, t. y. savaiminis ragenos plonėji-
mas ir gaubimasis. Paaiškėjo, kad rei-
kalinga operacija, tiksliau, akies im-
plantas, kuris leistų išsaugoti ir palai-
kyti regėjimą, kitaip merginai gresia 
aklumas. Tačiau Lietuvoje tokios ope-
racijos tektų laukti apie trejus ar ket
verius metus. 

Šeima puoselėjo viltis, kad turi šiek 
tiek laiko ir pavyks sukaupti lėšų ope-
racijai, tačiau per paskutinę specialistų 
apžiūrą Rygoje buvo konstatuota, jog 
liga sparčiai progresuoja ir operacija 
reikalinga nedelsiant. Rygos specialis-
tai operuoti atsisakė, motyvuodami 
operacijos sunkumu ir tuo, kad mergi-
na turi dar ir raidos sutrikimų.

Merginos mama – vokiečių kalbos 
mokytoja. Buvę jos mokiniai, kurie tę-
sia mokslą Vokietijos aukštosiose mo-
kyklose, norėdami padėti savo buvu-
sios mokytojos šeimai išsiaiškino, kad 

Matykime ir girdėkime  
vieni kitus
Laikas nenumaldomai bėga, kalendoriaus lapeliai krenta kaip 
medžių lapai, žemę tuojau užklos išsiilgtas sniegas. Regis, tik 
neseniai džiaugėmės atėjusiais 2012 metais, o jau prie slenksčio 
2013-ieji. Kokiais rūpesčiais ir džiaugsmais apdalijo mus šie metai, 
jau žinome, nors, kaip parodė, gyvenimas, netikėtumų visada 
galime sulaukti. Taigi norime pasidalyti su Jumis, kokiomis 
nuotaikomis bei viltimis gyvename, ko iš ateities tikimės mes – 
,,Klaipėdos viltiečiai“.

esama galimybių tokią operaciją atlikti 
šioje šalyje. Tačiau iškilo negailestin-
gas klausimas – iš kur gauti lėšų ope-
racijai apmokėti? Buvo kreiptasi į ,,Bė-
dų turgų“ ir šio fondo komanda ištiesė 
pagalbos ranką: įvyko filmavimas 
Klaipėdoje, o lapkričio 12 dieną – LRT 
televizijoje. 

Mes dažnai sakome, kad visuome-
nė nesupranta neįgaliųjų, ignoruoja 
juos. Sutinku, pasitaiko ir tokių atvejų, 
bet šiuokart mes susidūrėme su visiš-
kai kitokiu požiūriu į negalią. Klaipė-
dos viltiečiai organizavo merginos at-
vykimą į Vilnių, visi drauge ieškosime 
būdų, kaip toliau padėti šeimai. Dėko-
jame neįgaliųjų centrui ,,Klaipėdos 
lakštutė“ už suteiktą moralinę ir pini-
ginę paramą, jaunimo NVO atstovui 
Viliui Jurkui, visiems, kurie kuo galė-
dami prisidėjo ir parėmė šeimą. O aš 
noriu paklausti žurnalo skaitytojų, vil-
tiečių, gal mes išties galime suremti 
pečius ir vieni kitiems labiau padėti?

Apmaudu, kad būdami Europos 
Sąjungos nariai, ratifikavę Jungtinių 

Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, vis 
dar neturime sutvarkytos draudimi-
nės sistemos, kuri mūsų neįgalius vai-
kus, o vėliau ir suaugusiuosius, apsau-
gotų (nors daugelis tėvų yra mokesčių 
mokėtojai). 

Kodėl mūsų valstybėje neįgalieji 
priversti žemintis ir tapti prašytojais, 
nors norminiai dokumentai deklaruo-
ja, kad jie negali būti diskriminuojami, 
turi teisę į orumo nežeminančias gyve-
nimo sąlygas?

Jeigu prieš kelis metus džiaugia-
mės, kad mieste ar rajone įkurtas pas-
laugų centras, teikiamos socialinės pa-
slaugos sutrikusio intelekto asme-
nims, tai šiandien vis dažniau sulau-
kiame signalų dėl konfliktų tarp klien-
to tėvų (globėjų) ir darbuotojų, o ir dėl 
teikiamų paslaugų kokybės, kuri ne-
tenkina jos gavėjų.

Tiesiog noriu paklausti skaitytojų, 
kokia forma (pvz.: anketinė apklausa, 
interviu) padėtų išsiaiškinti teikiamų 
paslaugų kokybę ir tikrąją jų paklausą. 
Galėtumėte Jūs pasiūlyti ir opiausių 
problemų sprendimo būdų. Galbūt 
vertėtų rengti seminarus, aktyviau 
vykdyti gerosios patirties sklaidą? 

Janina Tulabienė
„Vilties“ bendrijos tarybos narė, 

„Klaipėdos vilties“ bendrijos 
pirmininkė

P. S. Mieli skaitytojai, rašykite į 
mūsų žurnalo redakciją, dalykitės 
mintimis ir pasiūlymais, pasakokite 
savo istorijas. Elektroninius laiškus 
galite siųsti šiuo adresu – janinbut@
viltis.lt, o „tikrus“ – Bendrija „Viltis“, 
Kareivių 2 C, LT08221, Vilnius.

Šeimų, auginančių sutrikusios rai-
dos vaikus ir jaunuolius, poreikių tyri-
mo analizė parodė, kad jiems labiau-
siai trūksta paslaugų, gerinančių ir 

šeimos, ir paties neįgaliojo gyvenimo 
kokybę: asmeninio asistento, psicholo-
go, teisininko ir kitų specialistų, kurie 
šias paslaugas teiktų ir namuose, ir už 

jų ribų. Dalis apklaustų tėvų sakė, kad 
nuolat būti su sunkios negalios vai-
ku – labai didelis išbandymas. Tad 
verkiant reikėtų „Atokvėpio“ paslau-
gos, t. y. galimybės ramiai susitvarkyti 
asmeninius reikalus, nuvykti pas gy-
dytoją, pailsėti ir pan. O dirbantys tė-
vai pažymėjo, kad jų sunkios negalios 
vaikams ir jaunuoliams reikalingas 
asmeninis asistentas, kuris galėtų pri-
reikus palydėti į užimtumo centrus, 
įvairias organizuojamas išvykas, šven-
tes, kitus užsiėmimus.

Kadangi įstaigos asmeninio asis-
tento paslaugų pasiūlyti negali, neį-
galūs vaikai dažnai netenka galimy-
bės dalyvauti kultūrinėje, pažintinėje, 

Asmeninio asistento paslaugos – 
būtinybė!
Po kelių mėnesių prasidės 2013 metų Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas. Šis projektas yra 
tęstinis. Ilgametės praktikos analizė atskleidė, kad kasmet daugėja 
reikalavimų teikiamoms paslaugoms. Laikui bėgant galime 
pasidžiaugti savo pasiekimais, nuveiktais gerais darbais, įgyta 
nauja patirtimi, bet ir spragų veikloje dar nemažai esama. 
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sportinėje ir kitose veiklose. Be to, as-
meninio asistento pagalba reikalinga 
ne tik sunkią negalią turintiems žmo-
nėms. Gauname labai daug skundų ir 
iš neįgaliųjų, turinčių lengvesnę nega-
lią, bandančių savarankiškai integruo-
tis į darbo rinką. Darbdaviai labai grei-
tai pastebi šių žmonių pažeidžiamu-
mą, įstatymų neišmanymą, menką ge-
bėjimą kovoti dėl savęs ir dažnai ap-
krauna juos labai sunkiais, mažai atly-
ginamais darbais, kurie nenumatyti 
darbo sutartyje. Ypač daug skundų 
gauname iš žmonių, dirbančių Vil-
niaus švaros paslaugas teikiančiose 
įmonėse. Atlyginimai čia labai maži, o 
darbo diena – labai ilga. Nors neįgalu-
sis įdarbintas, pvz., puse etato, plušėti 
jam tenka visą darbo dieną, nes reikia 
ne tik pačiam užsidirbti, bet ir firmai 
apčiuopiamos naudos atnešti. 

Apie pagalbą neįgaliesiems daug 
kalbama ir Europos, ir šalies lygmeni-
mis. Tačiau tikroji socialinė integracija 
ir nepriklausomas gyvenimas daž-
nam neįgaliajam vis dar tebėra šviesi 
svajonė. Jeigu norime neįgaliesiems 
išties garantuoti nepriklausomą gyve-
nimą, viena iš pagrindinių priemonių 
šiam tikslui pasiekti – asmeninio asis-
tento pareigybės įteisinimas. Nepri-
klausomas gyvenimas apima labai 
daug dalykų: tai ir aplinkos pritaiky-
mas, ir aprūpinimas kompensacine 
technika, ir asmeninio asistento pa-
galba, nes visa tai suteikia neįgaliam 
žmogui galimybę būti nepriklauso-
mam. Juk proto negalią turintis žmo-
gus nėra ligonis, kuriam reikia vaistų. 
Jis tik turi tam tik rų trūkumų, todėl 
jam atskirais atvejais ir reikia kitų 
žmonių pagalbos. 

Neįgaliųjų integracijos į darbo rin-
kos problemos rodo būtinybę plėsti 
asmeninio asistento veiklą. Tikrai pa-
siteisintų tokio pagalbininko buvimas 
šalia sutrikusio intelekto žmogaus 
darbovietėje. Jis kontroliuotų, ar nepa-
žeidžiamos neįgaliojo teisės, ar tinka-
mai organizuojama pagalba darbe. Be 
to, galėtų atskleisti atvejus, kai darb-
daviai labai sumaniai pasinaudoja vi-
somis lengvatomis ir subsidijomis, tei-
kiamomis už neįgaliojo įdarbinimą, ne 
kažin ką teduodami mainais. Asmeni-
nis asistentas ne tik lydėtų neįgaliuo-
sius ir atstovautų jiems, bet ir padėtų 
išties integruotis į darbo rinką. O tuo 
pačiu pagerėtų jų gyvenimo kokybė, 
išaugtų savarankiškumas ir savivertė.

Irena Eikšto
„Trakų vilties“ bendrijos pirmininkė

Pirmiausia psichologas – specialis-
tas, dėl savo išsilavinimo ir profesinės 
patirties įgijęs specialių žinių apie 
žmogaus asmenybę ir jai įtakos turin-
čius veiksnius. Jis tarsi veidrodis, pa-
dedantis žmogui geriau save pamaty-
ti, atidžiau į save įsižiūrėti. Jis nepažįs-
ta besikreipiančio žmogaus, tad neturi 
išankstinių nuostatų. Nuo artimųjų 
(kurie galbūt ir nuoširdžiai stengiasi 
padėti) psichologas skiriasi ir tuo, kad 
įstengia pamatyti tai, ko nemato ne tik 
pats žmogus, bet ir šalia esantieji, ku-
ris ne tik gilinasi į kliento problemas, 
bet ir siekia suprasti, kodėl jos kyla, ką 
reikėtų keisti, kad ateityje būtų kitaip. 
Juk veiksmus, kurių nesuprantame, 
esame linkę kartoti...

Yra žmonių, kurie mano, kad į psi-
chologą kreipiasi tik psichiškai nesvei-
ki žmonės. Gal dėl to, kad žodžiai „psi-
chas“, „psichiatrinė“, „psichologas“ 
turi bendrą šaknį, nors ji, išvertus iš 
graikų kalbos, reiškia „siela“. Tiesa ta, 
kad dauguma į psichologą besikrei-
piančių žmonių neturi jokių psichikos 
sutrikimų. Atvirkščiai, tai žmonės, ku-
rie nori giliau pažvelgti į savo jausmus, 
elgesį, santykius su aplinkiniais, geriau 

pažinti save, savo sunkumus, jų prie-
žastis ir įveikimo būdus, kad galėtų pa-
tirti gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. 

Psichologinės pagalbos esmė – ry-
šys tarp kliento ir psichologo. Todėl 
svarbu, kad besikreipiantysis pagalbos 
pasitikėtų psichologu ir ne tik atvirai 
kalbėtų apie savo gyvenimo sunku-
mus, jausmus, bet ir dalytųsi emocijo-
mis, kylančiomis bendraujant su speci-
alistu. Natūralu, kad kartais užplūsta 
pyktis, nepasitenkinimas, nusivylimas 
ar gėdos jausmas. Pasitaiko manančių-
jų, kad psichologas permato kiaurai ir 
skaito mintis. Deja, realybė nėra tokia 
mistiška. Psichologas gali pažinti, su-
prasti kitą asmenį, jei ryšys su klientu 
yra pagrįstas pasitikėjimu, atvirumu ir 
bendradarbiavimu. Siekiant veiksmin-
gos pagalbos neužtenka, kad klientas 
kenčia ir nori sulaukti paspirties. Rei-
kia, kad jis pats domėtųsi savo vidiniu 
gyvenimu, norėtų suprasti kylančių 
sunkumų priežastis. Psichologas ne-
dalija patarimų, nes nėra vieno aiš-
kaus, visiems tinkančio kelio, kaip tu-
rime gyventi. Psichologas nevertina ir 
neteisia, nes kiekvienas turime savo 
vertybes, savitą suvokimą apie mus 

supantį pasaulį. Psichologas yra tarsi 
pakeleivis, lydintis, kai patiems eiti 
darosi per sunku ar kai jaučiame, kad 
einame ne savo keliu...

Gali kilti klausimas, kaip pasitikėti 
visai svetimu žmogumi, net jei jis ir 
psichologas. Pirmiausia visi profesio-
naliai dirbantys psichologai laikosi 
konfidencialumo, t. y. ne tik neatsklei-
džia per konsultaciją iš kliento sužino-
tų gyvenimo įvykių, išreikštų jausmų 
ar išsakytų minčių, bet ir to, ką pats 
galvoja apie besikreipiantį asmenį. Ki-
ta vertus, klientai laisva valia renkasi, 
apie ką kalbėti, kiek atsiverti.

Pagrindinis psichologo pagalbos 
būdas – pokalbis, be to, psichologas 
dar gali pasiūlyti atlikti keletą tyrimų, 
skirtų įvertinti dėmesį, atmintį, mąsty-
mą, paprašyti ką nors nupiešti ar atlik-
ti kitokią užduotį, kad galėtų geriau 
suprasti kliento sunkumus. 

Nėra paprasta atsakyti, kada 
kreiptis į psichologą. Visų sunkumų, 
su kuriais susiduriame savo gyve-
nime, nė neišvardysi (baimės ir ne-
rimas, depresija, netektis ir gedulas, 
įvairios priklausomybės, rūpesčiai 
darbe, šeimoje ar santykiuose su prie-

Kas vyksta psichologo kabinete?
Dažnai tenka girdėti sakant: „Aš pats sau psichologas“, 
„Išsikalbėti galiu ir su artimaisiais“, „Ką man pasakys 
psichologas, jei jis nepatyrė to, kas vyksta mano  
gyvenime“ ir pan. Bet ar tikrai taip yra?
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šinga lytimi, menka savivertė, seksu-
alinės problemos, skyrybos, stresas, 
suicidinės mintys, valgymo sutriki-
mai...). Psichologas gali padėti, kai 
esame nepatenkinti gyvenimu, kai į 
rūpimus klausimus nerandame atsa-
kymų knygose, kai nepadeda pasikal-
bėjimai su artimaisiais, kai nebežino-
me, ką ir kaip daryti, kai reikalingas 
žvilgsnis iš šalies. 

Konsultacijos vyksta saugioje, ra-
mioje aplinkoje, paprastai trunka 45–
55 min., vieną kartą per savaitę. Sun-
kumams įveikti kartais prireikia kelių 
konsultacijų, kartais keliolikos, o kar-
tais ir metų ar net ilgesnio laikotarpio.

Tiesą sakant, pokalbis su psicholo-
gu nėra labai malonus užsiėmimas. 
Nenorą kreiptis stiprina baimė pajusti 
gėdą, keistis, sulaukti neigiamo verti-
nimo iš aplinkinių, nemaloni ankstes-
nė bendravimo su šiais ar kitais speci-
alistais patirtis, nenoras vėl išgyventi 
skaudžias emocijas. Išties kalbėjimas 
apie skaudžius dalykus gali sustiprin-
ti prastą savijautą, tačiau tik tokiu bū-
du galima sulaukti palengvėjimo.

Kad ir kaip būtų, kad ir ką benu-
spręstume (kiekvienas esame savo gy-
venimo šeimininkas), pokalbis su psi-
chologu suteikia galimybę naujai pa-
žvelgti į save ir savo gyvenimą, o svar-

biausia – moko padėti sau pačiam (o 
neretai ir artimiesiems) geriau jaustis 
sudėtingame pasaulyje.

Jūratė Mitkienė
Psichologė-psichoterapeutė

P. S. Kviečiame užduoti rūpimus 
klausimus psichologeipsichoterapeu-
tei Jūratei Mitkienei, turinčiai 15 metų 
patirtį dirbant su sutrikusio intelekto 
vaikais, jaunuoliais bei jų artimaisiais 
(janinabut@viltis.lt su nuo roda psicho-
logei J. Mitkienei). Klausimai ir atsaky-
mai bus skelbiami žurnale. 

Ukmergės miesto vaikai laisvą 
laiką gali praleisti šiame centre, kur 
jų veiklą organizuoja kvalifikuoti 
specialistai. Krizių įveikimo skyriu-
je pagalbą gali gauti šeima, atsidū-
rusi sudėtingoje socialinėje situaci-
joje. Ieškoti išeičių iš sunkios padė-
ties padeda psichologas ir socialinis 
darbuotojas.

Dienos socialinės globos skyriu-
je teikiamos dienos socialinės glo-
bos paslaugos proto ir kompleksinę 
negalią turintiems asmenims, vy-
resniems nei 21 metų. Ukmergės ne-
stacionarių socialinių paslaugų cen-
tro administracijai ir darbuotojams 
tokio skyriaus atidarymas buvo vi-
sai nauja patirtis. Visų pirma todėl, 
kad dauguma lankytojų jau buvo 
įpratę prie tam tikro gyvenimo rit
mo anksčiau lankytoje įstaigoje „Vy-
turėlis“. Šių metų pradžioje Dienos 

socialinės globos skyrių pirmieji 
pradėjo lankyti Rasa, Inga ir Alek-
sandras. Po poros dienų lankytojų 
skaičius išaugo iki aštuonių, o šiuo 
metu skyriaus paslaugomis jau 
naudojasi trylika asmenų.

Socialinis darbas sudėtingas, bet 
ir įdomus, nes tenka labai atsakingai 
ir kantriai stengtis užmegzti ryšį su 
kiekvienu lankytoju, jo šeima ir arti-
maisiais. Turi pelnyti pasitikėjimą, 
kad kiekvienos dienos bendravimas 
abiem pusėms būtų priimtinas. Ma-
lonu, kad lankytojų adaptacija sky-
riuje trunka ne ilgiau nei savaitę, 
kad jie pas mus jaučiasi saugiai. 

Kiekviena diena mūsų centre vis 
kitokia. Socialiniai darbuotojai ir jų 
padėjėjai siekia išbandyti kuo dau-
giau naujų veiklų. Visiems labai pa-
tinka rytinės mankštos užsiėmimai, 
sportiniai žaidimai. Skyrių lankan-
tys vaikinai jaučia silpnybę treni-
ruokliams. 

Kasdienybės tėkmę paįvairiname 
linksmai švęsdami kalendorines 
šventes. Per Užgavėnes visi kepėme 
blynus, šokome ratelius, pleškinome 
Morę, keldami baisingą triukšmą 
varėme žiemą iš kiemo. Šv. Velykas 
ženklino gražiausio margučio rinki-
mai bei ridenimo varžytuvės. Žemės 

dieną minėjome kieme, kėlėme į me-
džius inkilus paukšteliams. Kiekvie-
ną mėnesį švenčiame ir asmenines 
lankytojų šventes. 

Skyriaus veikloje didelis dėme-
sys skiriamas tarpusavio santy-
kiams, supratingumui ir pagarbai 
vienas kitam. Socialiniai darbuotojai 
ir jų padėjėjai su lankytojais dažnai 
lankosi muziejuje, vyksta į kerami-
kos užsiėmimus, rengiamus dienos 
centre „Ąžuolas“ prie Jasiuliškių so-
cialinės globos namų esančiame Vi-
diškių miestelyje, žvalgo Ukmergės 
miestą ir jo apylinkes. Labai džiau-
giamės, kai pavyksta suderinti vei-
klas ir neįgalieji su centrą lankan-
čiais vaikais vykdo bendras veiklas.

Skyriaus lankytojai meninius 
darbelius kuria ne tik savo malonu-
mui. Rudenį jų molinukai papuošė 
Respublikinę neįgaliųjų darbų paro-
dą „Rudens saulutė“. 

Centro administracijos ir sky-
riaus darbuotojų iniciatyva palaiko-
mi draugiški santykiai su įvairiomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Ypač gražūs ryšiai užsimezgė su 
„Ukmergės vilties“ bendrija, kuriai 
vadovauja S. Vilčinskienė.

Dienos socialinės globos skyriuje 
dirba kvalifikuoti, labai skirtingą ir 
visapusišką patirtį turintys, savo 
darbą mylintys ir vertinantys dar-
buotojai, negailintys laiko, jėgų ir 
širdies šilumos savo ugdytiniams. 

Vaiva Čepytė
Ukmergės nestacionarių socialinių 
paslaugų centro Dienos socialinės 

globos skyriaus vyriausioji  
socialinė darbuotoja 

Gyvenimo atspindžiai
Praėjo daugiau nei 300 dienų, kai biudžetinėje Ukmergės rajono 
savivaldybės įstaigoje – Ukmergės nestacionarių socialinių 
paslaugų centre – pradėjo veikti nauji skyriai, padidėjo 
socialinės pagalbos teikimo galimybės. 
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Darbai Alytaus rajone
Baigiantis 2012 metams „Vilties“ bendrijos Alytaus rajono 
padalinio taryba susirinko aptarti nuveiktų darbų, pasvarstyti, 
kaip sutikti gražias artėjančias šventes, pasidalyti įspūdžiais, 
kaip sekėsi šiais metais naujiesiems tarybos nariams.

Šių metų pradžioje, kai visas fi-
nansavimas buvo skiriamas per sa-
vivaldybes, išgyvenome nelengvus 
laikus, nes keitėsi reikalavimai atas-
kaitoms, bet pamažu viskas susi-
tvarkė. Alytaus rajono savivaldybė 
norėjo, kad darbą su neįgaliaisiais 
dirbtų ir kaimo bendruomenės, bet 
tikriausiai nelabai kas iš to išėjo, nes 
beveik nebuvo pristatyta tokių pro-
jektų paraiškų. Tačiau mes tikime, 
kad kiti metai bus geresni, ir svajoja-
me, jog mūsų rajone būtų įkurti gy-
venimo namai, nes dauguma neįga-
lius vaikus turinčių tėvų jau sulaukę 
brandaus amžiaus. Dabar kalbamės 
su tėvais, renkame prašymus dėl gy-
venimo namų įkūrimo ir teiksime 
rajono savivaldybei. Mes turime pa-
sirūpinti savo vaikais, jų ateitimi, 
kad jie turėtų kur gyventi, kai mūsų 
nebeliks.

Susibėgę į būrį aptarėme ir šių 
metų renginius. Padalinio Šeimos 
paramos centras, kuris įsikūręs Dau-
guose, stiprina ryšius su miestelio 
bendruomene. Mūsų neįgalieji daly-
vavo įvairiose parodose, taip pat su-
rengė personalinių parodų (fotogra-
fijų ir lankstinių iš popieriaus). Labai 
graži draugystė mus sieja su Daugų 
Vlado Mirono gimnazijos mokslei-
viais ir mokytojais, miestelio biblio-
teka, verslo mokykla. Mus kviečia į 

renginius, įvairius susitikimus. Mū-
sų rajonas didelis, tad darbas vyksta 
ir Simne. Ten labai gerai dirba mūsų 
tarybos nariai Elena Dainauskienė ir 
Arūnas Narauskas.

Kiekvienais metais gaudavome 
finansavimą pagal Visuomenės svei-
katos rėmimo specialiąją programą 
ir mūsų šeimos vasarą kelias dienas 
praleisdavo stovykloje, tačiau šiais 
metais nepavyko, bet nenusiminėme 
ir rėmėjų padedami bent porai die-
nų ištrūkome pailsėti į kaimo sody-
bą. Toje sodyboje įvyko ir mūsų vi-
suotinis ataskaitinis rinkiminis susi-
rinkimas. Labai norėtųsi, kad gali-
mybių derinti darbą su poilsiu būtų 
ir daugiau. 

Šiais metais mūsų dar laukia ka-
lėdinė mugė: rinksime lėšas mūsų 
neįgaliųjų veiklai ir renginiams rem-
ti. Džiugu, kad yra žmonių, kurie 
mus nuoširdžiai palaiko, paremia ne 
tik pinigėliais, bet ir šiltu žodžiu, 
nuolatiniu dėmesiu.

Artėjant šventėms norėtume vi-
siems geradariams, visoms neįgalių-
jų šeimoms ir visai „Vilties“ bendri-
jos tarybai palinkėti stiprybės, svei-
katos, kantrybės.

Danutė Laukaitienė
„Vilties“ bendrijos Alytaus rajono 

padalinio pirmininkė
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„Kas tas Markučių dienos veiklos 
centras? Gal jame nuo ryto iki 
vakaro tik dirbama nepakeliant 
galvos ir neištiesiant nugaros? Ar 
jame vyksta kas nors įdomaus?“ 
„Markučių dienos veiklos cen-

tras – tai vieta, kur kiekvieną darbo 
dieną susirenka suaugę žmonės 
(nors aš labiau linkęs juos vadinti 
lankytojais), pasaulį matantys kito-
mis spalvomis bei kitu kampu ir su-
vokiantys, kad gyvenimas – tai ne 
vien darbas ir pareigos, bet ir laikas, 
kurį galima praleisti linksmai, kūry-
bingai, naudingai. Be kasdienių ritu-
alų ir įprastų dalykų centro lankyto-
jai (kartu su darbuotojais) kuria pla-
nus, kaip smagiau praleisti laiką, 
daugiau pamatyti gyvenimo už įs-
taigos ribų ar tiesiog susipažinti su 
miesto gatvėmis. Kiekvieną kartą, 
grįžę iš miesto, jie man giriasi ir sa-
ko, kad norint geriau jį pažinti reikia 
pajusti jo dvasią, prisėdančią šalia 
kavinukėje. Mat gurkšnojant arbatą 
ir ragaujant pyragaitį veriasi tikrasis 
miestas su skubančiais miestiečiais, 
skambančiais bažnyčių varpais ar 
tyliai šlamančiais lapais. 

Bet čia dar ne viskas. Šiais pasi-
vaikščiojimais gyvenimo universite-
tai nesibaigia. Mano kolegos miklina 
ranką mušdami taiklumo rekordus 
boulinge. Savo kinematografijos ži-
nias gilina lankydamiesi kino tea-
truose, kur žiūri naujausius filmus, 
meninį skonį lavina įvairiose paro-
dose. O man, kaip centro sargui, te-
lieka sėdėti, pavydėti ir laukti jų su-

Interviu su Markučių centro 
Bilduku Naminuku

Vieną dieną į redakciją užsuko seniai matytas, laisvai 
samdomas (o gal ir nesamdomas) žurnalistas. Jis rankose laikė 
savo spalvotus užrašus, kuriuose pamačiau Bilduko Naminuko 
vardą. Mums labai parūpo sužinoti, kas dar tuose lapuose 
surašyta. Svečias mūsų smalsumą patenkino ir leido savo 
interviu su Bilduku Naminuku pasidalyti su Jumis. 
Bildukas Naminukas yra Markučių dienos veiklos centro geroji 
dvaselė, uždeganti, jungianti bei vienijanti centro lankytojus ir 
darbuotojus. Jis nematomas, bet jaučiamas, jis tylus, bet 
girdimas. Tad jo šnabždesį atsakinėjant į klausimus ir užrašė 
mus aplankęs žurnalistas (korespondentas). O Bildukas 
Naminukas štai ką paporino...

grįžtančių, tikintis, kad jie ir mane 
„apšvies“, kas pasaulyje dedasi.“

„Tai jeigu teisingai suprantu, 
dažniausiai lankytojai būna išvykę, 
o patį palieka vienumoje rymoti?“
„Na, ne. Ne visi gi išvyksta, o tik 

tie, kuriems vietoje nesisėdi... Kiti, 
stropuoliai, lieka su manimi, mat, jų 
nuomone, blaškytis po pasaulį per 
dažnai neverta, geriau būti čia ir už-
siimti kitais įdomiais dalykais, pa-
vyzdžiui: auginti raumenis kinezite-
rapijos salėje ar miklinti pirštelius 
pas gražiąją ergoterapeutę. Veiklos 
netrūksta, tik spėk rinktis ir viską iš-
mėginti. Siūti, piešti, megzti, austi, 
pjauti, šlifuoti, karpyti, lankstyti, dė-
lioti, svajoti gali kiekvienas, visų idė-
jos ir pastangos svarbios bei reikalin-
gos. Viskas tikslinga.“

„O gal gali papasakoti, kas įsiminti-
no nutiko šiais metais ir kaip tos 

visų pastangos buvo vainikuotos? 
Gal ir tu kokioje didžiai prasmingoje 
veikloje dalyvavai?“
„Žinoma, kad galiu. Visada 

džiaugiuosi, kai tik kas nors vyksta 
centre. Tada ir aš galiu įsijausti, pa-
šėlti, pajusti tikrąjį gyvenimą... 
Linksmybės prasideda ir baigiasi 
žiemą. Šiemet tiek visko buvo, kad 
net bijau, kad ko nors nepraleisčiau. 

...Taigi visas šurmulys prasidėjo 
Šv. Valentino dieną, kai meilė ir šilu-
ma užpildo net ir šalčiausią toli-
miausią širdies kertelę. Visi, tarsi 
nujausdami žiemos miego pabaigą, 
atkuto ir ėmė ruoštis nieko nelauk-
dami ją lauk išprašyti. Žiemą varėm 
trankiai, su dainomis ir šokiais. Ne 
vieni varėm, mums padėjo Vilniaus 
Šv. Juozapo kunigų seminarijos stu-
dentai. O kur dar madų infekcija 
„Kosmosas“, nepriklausomybės die-
nų minėjimas, Velykų ir sporto šven-
tės, madų šou „Stiliai 2012“, išvykos 
į miestą, Seimą, Molėtų etnografinę 
sodybą ir Etnokosmologijos muzie-
jų, įvairias muges, pas draugus į ki-
tas įstaigas. Dar rudenėlio šventė, 
muzikos dienos minėjimas, Advento 
vakaras, na, ir žinoma, visus metų 
darbus vainikuosiantis Kalėdinis 
renginys. Net nebežinau, ar viską 
paminėjau. Galva sukasi nuo rengi-
nių gausos. Bet taip smagu įsilieti į 
pakilų šurmulį, įvertinti darbą, užsi-
degimą, dideles pastangas ir mano 
draugų, lankytojų, ir darbuotojų.“

„O kas vis dėlto labiausiai įsiminė? 
Gal papasakotumei?“
„Na, žinoma, madų kolekcijos 

pristatymas. Kaip dabar matau... 
Siautulingai praūžus žiemai ir atlė-
kus pavasario gaivai, Markučių die-

?
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nos veiklos centre buvo įsteigti ma-
dos namai ir sukviesti gretimų apy-
linkių dizaineriai parodyti savo iš-
monę garsiai nuskambėjusiame ren-
ginyje „Madų šou Stiliai 2012“. Savo 
kolekcijas jame pristatė dienos cen-
tras „Šviesa“, „Vilniaus Vilties“ ben-
drijos Paslaugų šeimai tarnyba, VšĮ 
„Vilties akimirka“, Vilniaus vaikų ir 
jaunimo pensionas, mokymo centras 
„Mes esame“ ir, žinoma, mano, t. y., 
Bilduko Naminuko, kolegos, rengi-
nio organizatoriai, Markučių dienos 
veiklos centro dizaineriai.

Kolekcijos pasižymėjo originalu-
mu, išskirtinumu ir praktiškumu. 
Vieni pirmenybę teikė šių dienų pa-
mėgtam ekonomiškumui ir ekolo-
giškumui. Pateikė daug idėjų, kaip 
susikurti pigius, bet labai išskirti-

nius ir praktiškus drabužius iš mūsų 
pamėgtų kasdien vartomų laikraš-
čių. Kiti pristatė savo sukurtas ran-
kines, apsiaustus, dar kiti nukėlė 
mus į praeitį ir leido pajusti praėju-
sių laikų dvasią.

Pristatytos kolekcijos varžėsi dėl 
įvairiausių nominacijų. Buvo renka-
ma linksmiausia, žaismingiausia, sti-
lingiausia, spalvingiausia, kūrybiš-
kiausia, ekstravagantiškiausia, ro
mantiškiausia, drąsiausia, novatoriš-
kiausia, pritrenkiamiausia (ledinė) 
kolekcija. Išreiškė savo simpatijas ir 
publika (beje, aš visiškai pritariau jos 
sprendimui). Manekenėms ir mane-
kenams buvo iškilmingai įteiktos di-
zainerių specialiai šiam renginiui 
sukurtos sagos. 

Po madų pristatymo buvo vaišės, 

šokiai ir linksmybės. Džiaugėsi ir 
dalyviai, ir žiūrovai, ir aš. Buvo sma-
gu matyti tokį būrį svečių mūsų 
nuostabiame kiemelyje, virtusiame 
dideliu podiumu. O smagiausia pri-
siminti, kiek pastangų, šilumos ir 
noro įdėjo visi centro nariai, kokie 
vieningi ir stiprūs jie buvo.“

„Ką norėtumei pasakyti visiems, 
skaitysiantiems šį interviu?“ 
„Norėčiau priminti, kad Šventos 

Kalėdos ir Naujieji – tikrų stebuklų 
metas. Tikėkite stebuklais, jie tikrai 
yra. Tik atverkite širdis džiaugsmui, 
gėriui ir kaipmat pamatysite, išgirsi-
te bei patirsite, koks gyvenimas gra-
žus. Su šventėmis!“

P. S. Markučių centro fotografo 
Ramūno Nausėdos nuotrauka

Džiugu, kad Druskininkų savival-
dybė, vykdydama projektą „Nestaci-
onarių socialinių paslaugų infras-
truktūros gerinimas Druskininkų sa-
vivaldybėje“, įkūrė savarankiško gy-
venimo namus. Jiems pasirinkta ypač 
patogi vieta – Viečiūnų gyvenvietės 
centras: šalia yra didelė parduotuvė, 
stadionas, biblioteka, gydymo įstai-
ga. Visi būstai savarankiško gyveni-
mo namuose yra vieno kambario, 
kiekviename įrengta nedidelė virtu-
vėlė ir higienos patalpos. Trys būstai 
yra pirmame aukšte ir pritaikyti neį-
galiesiems, judantiems su vežimė-
liais. Čia esama ir laikinos nakvynės 
kambario, skirto padėti šeimoms, ku-
rias ištinka krizė, taip pat dienos už-
imtumo centras, kur teikiama sociali-
nė priežiūra rizikos šeimų vaikams.

Pakalbinta Socialinių paslaugų 
centro Viečiūnų skyriaus vedėja 
Agnė Volckevičienė, gyventojų švel-
niai vadinama gerąja namų mama, 
papasakojo, kad statybos truko dve-

jus metus ir kainavo 778 tūkstančius 
litų, iš kurių 116,8 tūkstančius skyrė 
Druskininkų savivaldybė, o kitos lė-
šos buvo gautos iš Europos struktūri-
nių fondų. 2010 metų birželį įvyko 
iškilmingos Druskininkų savarankiš-
ko gyvenimo namų atidarymo iškil-
mės, gyventojai mielai svečiams ro-
dė, kaip įsikūrė naujuose būstuose. 
Šiuose namuose gyvena 15 neįgalių-
jų, iš kurių daugiau negu pusė sutri-
kusio intelekto. Jie tvarkosi savaran-
kiškai: gaminasi valgį, apsiperka, 
skalbia, švarinasi, o ponia Agnė jiems 
padeda, jeigu prireikia informacijos, 
konsultacijų, tarpininkavimo ar ats-
tovavimo paslaugų, reikalui esant or-
ganizuoja ir pavėžėjimą. Ji džiaugia-
si, kad trys neįgalieji paskatinti susi-
rado darbą, o viena mergina įstojo 
mokytis į Amatų mokyklą ir siekia 
tapti kvalifikuota siuvėja.

Pakalbinau ir savarankiško gyve-
nimo namų gyventoją ponią Gemą. 
Pasirodo, čia gyvendama ji spėjo su-

sidraugauti su Angele ir Milda. Mo-
terys turi savo mažų ritualų: rytais 
kartu geria kavą, vėliau pietauja, 
tvarko aplinką, sprendžia kryžiažo-
džius, užsiima rankdarbiais, dalijasi 
valgių receptais, kalbasi apie gyveni-
mą. Ponia Gema sakė, kad čia len-
gviau išsprendžiamos ir buitinės pro-
blemos, nes visada gali paprašyti pa-
galbos, jei reikia nuvykti pas gydyto-
ją ar susimokėti mokesčius. Gema 
džiaugiasi ir bendravimu su neįga-
liais jaunuoliais, kurie mielai daly-
vauja bendrose savarankiško gyveni-
mo namų veiklose. 

Druskininkų savarankiško gyve-
nimo namuose sutrikusio intelekto 
žmonės turi galimybę gyventi kaip 
patys nori, pagal galimybes spręsti 
savo problemas, jaustis atsakingi, sa-
varankiški, nevaržomi ir būti laimin-
gi, kad pasirinko savo gyvenimo ke-
lią, nes jų visada laukia... savi namai.

Lilija Sereikienė
Druskininkų šeimos paramos  

centro vadovė, „Vilties“ bendrijos 
tarybos narė

Savi namai arčiau širdies
Šeimos, kuriose gyvena sutrikusio intelekto asmenys, savo 
kasdienėmis pastangomis padeda jiems augti, vystytis, tenkinti 
poreikius ir tobulėti. Artimųjų pagalbos, valios jėgos ir vilties 
reikia kiekvienam iš mūsų, bet laikui bėgant vis dažniau aplanko 
mintis – o kas gi bus, kai mūsų nebebus... Turbūt nemeluosiu 
sakydama, kad kiekviena šeima savajai atžalai nori kuo geresnio, 
turiningesnio gyvenimo, todėl saugome, globojame, viską 
sprendžiame už savo vaikus ir bijome juos „paleisti“...



Išeina vasara

„Dvidešimt metų tarsi viena diena“
Šie žodžiai visą savaitę buvo nuolat kartojami 
„Druskininkų vilties“ bendrijoje. Juk, regis, 
nejučia atskriejo jubiliejiniai metai, kuriems 
bendrija labai kruopščiai ruošėsi.

AÈIÛ aktyviausiesiems

Danai Migaliovai, „Vilties“ bendrijos pirmininkei

Dianai Riabcovai, „Vilties“ bendrijos teisininkei

Silvai Kalkauskienei, autistuko mamai iš Vilniaus 

Silvai Kalkauskienei, 
Silvai Kalkauskienei, 
Silvai Kalkauskienei, 
Silvai Kalkauskienei, 

AÈIÛ prijauèiantiesiems

Iš Miuncheno gyvenimo namų:

Suzannai Nieß, šių namų gyventojai

Rasai Lebouc, M.A. socialinei pedagogei

Angelai Miksch, socialinei pedagogei

Žinote, mielieji, dvejopas jausmas apima vis la-
biau artėjant prie ateinančių metų slenksčio. Viena 
vertus, smalsu mintimis skriejant į priekį spėti, ko-
kie jie bus, ką gera atneš. Kita vertus, norisi atsi-
gręžti ir dar sykį ramiai pasidžiaugti tuo, ką nuvei-
kėme, kad į priekį žingsniuoti būtų lengviau ir 
smagiau. Nuveikėme visi sykiu, nes be ištikimai ir 
nuoširdžiai mums talkinusių autorių nebūtų ir 
„Vilties“ žurnalo – paties įvairiausio amžiaus ir 
GALIŲ neįgaliųjų ir juos dar labiau ĮGALINAN-
ČIŲ tėvų, globėjų, pedagogų, medikų, specialistų 
gyvenimo veidrodžio. DĖKUI kiekvienam autoriui 
iš šio viltingai ilgo sąrašo. Ir labai tikimės, kad atei-
nančiais metais jis ir toliau ilgės...

Žinote, mielieji, dvejopas jausmas apima vis la-Žinote, mielieji, dvejopas jausmas apima vis la-
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Tomui BlinstrubuiEglei BužavieneiGražvydui GrobliuiValerijai LiaudanskieneiRimantui MasaliuiDanai PoškuteiSonata SinkevičieneiIrenai Šečkuvienei

AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems
AÈIÛ prijauèiantiesiems

Iš Miuncheno gyvenimo namų:
Iš Miuncheno gyvenimo namų:

Suzannai Nieß,
Suzannai Nieß, šių namų gyventojai

 šių namų gyventojai
 šių namų gyventojai

Rasai Lebouc,
Rasai Lebouc, M.A. socialinei pedagogei

 M.A. socialinei pedagogei
 M.A. socialinei pedagogei

Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch,
Angelai Miksch, socialinei pedagogei

 socialinei pedagogei
 socialinei pedagogei
 socialinei pedagogei
 socialinei pedagogei

Valerijai Liaudanskienei

Valerijai LiaudanskieneiRimantui Masaliui
Rimantui MasaliuiDanai Poškutei
Danai PoškuteiSonata Sinkevičienei
Sonata SinkevičieneiIrenai Šečkuvienei
Irenai Šečkuvienei
Irenai Šečkuvienei
Irenai Šečkuvienei
Irenai Šečkuvienei
Irenai Šečkuvienei
Irenai Šečkuvienei

Pratęskime gerumoPratęskime gerumoPratęskime gerumo akimirką...
Dosnusis rudenëlis

AÈIÛ, AÈIÛ, AÈIÛ
Stanislovui Abromavičiui
Dianai Alosevičiūtei
Irenai Bagdanavičienei
Rimai Bagdonavičiūtei
Rekvitai Bagdonienei
Gintautei Bakanavičienei
Andromedai Baršauskienei
Ritai Bendikienei
Renatai Biknevičienei
Bildukui Naminukui 
(iš Markučių dienos veiklos centro)
Vidai Čebanauskienei
Vaivai Čepytei
Genovaitei Černiauskienei
Romai Dėdynienei
Erikai Dilinskienei
Irenai Eikšto
Danutei Gustaitytei
Daliai Ivanauskaitei
Danieliui Kalinauskui
Raimundui Kaminskui
Ritai Kančiauskienei
Živilei Kavaliauskaitei
Živilei Klimienei
Almai Knistautienei
Nijolei Krisiukėnaitei
Aušrai Kriškoviecienei
Danutei Laukaitienei
Reginai Lazauskienei

Irenai Makselienei 
Dalei Mažėlienei
Arvydui Mikalauskui
Laimai Mikulėnaitei
Jūratei Mitkienei
Liudmilai Montvilienei
Audronei Navickienei
Arūnui Narauskui
Loretai Ogorodnikienei
Natalijai Olėsovai
Astai Petuchovienei
Kristinai Raščiuvienei
Loretai Sadauskienei
Jūratei Saldauskienei
Lilijai Sereikienei
Martynui Simonaičiui
Gintarei Skučaitei 
Editai Staniulienei
Birutei Šapolienei
Romualdai Šimkuvienei
Monikai Tomkutei
Olgai Trakauskienei
Janinai Tulabienei
Indrei Uginčienei
Ievai Urbonavičienei
Kristinai Vaičiūtei
Rimantai Vaizgutienei

Kačiukas
Mažą rainą kačiuką
Paklaidino žmogus...
Jis visai ne laukinis – 
Jis – turėjo namus.

O dabar judrioj gatvėj
Jis tikriausiai pražus...
Tupi mažas rainiukas,
Lydi žvilgsniu visus.
Ir jo niekam nereikia,
O jau pliaupia lietus.

Gailios didelės akys
Jos didesnės už baimę.
O jose daug vilties,
Kad kažkas jį priglaus.

Bet praeina dvikojai,
Skuba, kad nesušaltų,
Greitai – kad neužkliūtų
Už mažytės būtybės...
Ir kad sąžinė liktų švari.

Mažas rainas kačiukas,
Jis daugiau ne beglobis.
Pas mane jis gyvena –
Ir tai bus jo namai.

Gal dar pamenate, mieli skaitytojai, praėjusių metų paskutiniame mūsų žurnalo numeryje 
pirmąją pažintį su Danieliumi Kalinausku – vaikinuku, kuriančiu savitus, žaismingus ir tuo pat 
metu daugiaprasmius eilėraščius, gimstančius, regis, lengvam angelo sparnui palytėjus? Prabė-
go metai ir Danielius vėl mūsų svečias. Apie tai, kaip jam sekasi, trumpai papasakos brangiau-
sias žmogus – mama. Bet, matyt, daugiausia apie jį vis dėlto pasakys sparnuotos ir... „letenuo-
tos“ eilėraščių eilutės. 

„Sveiki. Po pertraukos ir vėl prisistatome. Šiuo metu Danielius pradėjo naują gyvenimo etapą. 
Baigęs dešimt klasių Šilo specialiojo ugdymo mokykloje, jis nedrąsiai žengia pirmuosius žings-
nius į darbinio ugdymo grupę toje pačioje mokykloje. Iš pradžių buvo nedrąsu: viskas keista, 
neįprasta. Nauji dalykai, nauji žmonės, nauja mokytoja ir nauja tvarka. Bet Danielius greitai 
įsiliejo į kolektyvą, puikiai sutaria su mokytojomis, o svarbiausia – buvo pastebėtos jo eilės. Da-
nieliui taip patiko naujas ugdymas ir nauja mokytoja Natalija, kad Mokytojų dienos proga net 
sukūrė jai eilėraštį. Dabar visos sūnaus mintys, jau sukasi apie žiemos atostogas ir, žinoma, apie 
Kalėdų laukimą. Juk pasitikdami jas žmonės pasikeičia – tampa ramesni, geresni, stengiasi ne-
sipykti ir vieni kitiems atleisti. Pasak Danieliaus, apie savaitę tęsiasi ši gerumo akimirka :)“ 

Danieliaus mama Žana

Saulėtą 
ir gražų spa-
lio 16-osios rytą 
VšĮ „Vilties akimirka“ Die-
nos užimtumo centro kolektyvas su-
sirinko į kasmetinę Rudenėlio šventę. Pasi-
džiaugti gausaus derliaus gėrybėmis atvyko ir svečių iš 
Markučių dienos centro.

Centro lankytojai svečiams parodė spektaklį „Rudenėlio pasa-
ka“. Aktoriai buvo pasipuošę gražiomis karūnomis, vaizduojan-
čiomis vaisius ir daržoves. Siautė po sceną Vėjas niekadėjas ir Šal-
na šalveno, vis pažerdama mįslių iš stebuklingos skrynelės. Spek-
taklio pabaigoje aktorė, kuri vaidino Duoną, visus pavaišino gar-
džia duonele, o Vėjas priminė rudens gėrybių ir vitaminų naudą 
žmogaus sveikatai.

Vėliau atėjo laikas rungčiai. Jaunuoliai, pasidaliję į dvi grupes, 
iš įvairių daržovių ir vaisių turėjo sukurti kompoziciją. Abi pasiro-
dė nuostabiai gražios ir spalvingos. Na, o galiausiai visų laukė vai-
šės ir diskoteka. 

Nuotaikinga šventė baigėsi, rudenėlis atsisveikino su mumis, 
bet smagu žinoti, kad jis ir vėl sugrįš su visomis neišsenkamomis 
gėrybėmis ir nuostabiomis spalvomis...

Vanda Girutytė
VšĮ „Vilties Akimirka“ socialinė darbuotoja

Ir štai lapkričio 13 dieną žengtas dar vienas žingsnelis šį jubi-
liejų pasitinkant – Druskininkų socialinių paslaugų centre įvyko 
„Lazdijų vilties“ bendrijos narės Arūnės Stacevičiūtės fotografijų 
parodos „Žvilgsnis į gamtą“ ir „Druskininkų vilties“ bendrijos na-
rių darbų parodos „Dvidešimt metų kartu“ atidarymas. Bendrijos 
pirmininkė Loreta Sadauskienė pristatė Arūnės nuotraukas. Gyrė 
merginą už kūrybiškumą, išradingumą, gebėjimą gamtoje pama-
tyti nuostabių dalykų. Pati Arūnė kalbėdama vos tramdė susijau-
dinimo ašaras. Ji pasakojo, kad jai labai patinka fotografuoti. Su 
fotoaparatu ji beveik nesiskiria. O Arūnės tėveliai neslėpė džiaugs-
mo dėl dukros sėkmės. Nors jie iš pradžių pykdavo, kad fotoapa-
ratai dažnai genda, o ir juostelės greitai baigiasi, vėliau ne tik ne-
draudė dukrai fotografuoti, bet ir visokeriopai skatino šį jos pomė-
gį. Šiandien jie tenori, kad tokie išskirtiniai žmonės kaip Arūnė 
būtų pastebėti.

„Druskininkų vilties“ bendrijos darbų parodą pristatė dienos 
užimtumo centro specialistė D. Auguvienė. Ji pasidžiaugė, kad pa-
vyko daug darbų išsaugoti ir dabar parodyti visiems susirinkusie-
siems. Nors kai kurie darbeliai nuo laiko jau suspėjo pakeisti spal-
vą, jie yra neįkainojami, nes pasakoja bendrijos istoriją. Vėliau lan-
kytojai dėmesingai apžiūrėjo abi parodas, surašė daug šiltų žodžių 
atsiliepimų knygoje.

O lapkričio 16-ąją „Atgimimo“ mokykloje įvyko dar vienas 
renginys, skirtas „Druskininkų vilties“ bendrijos veiklos dvide-
šimtmečiui paminėti. Bendrijos pirmininkė L. Sadauskienė net nu-
stebo, kad į šventę sugužėjo šitiek žmonių. Ji priminė, kad visas 
negalias nelengva pakelti, tačiau proto negalią – sunkiausia. Ją tu-
rintiesiems vien tik artimųjų meilės, rūpesčio neužtenka. Pirmi-
ninkė pabrėžė, kad šių neįgaliųjų mamos irgi yra ypatingos, nes 
neįgalų vaikelį Dievas duoda tik labai geroms, pasiaukojusioms 
ir... laimingoms mamoms. Kas, jei ne jos, geba įveikti net didžiau-
sius sunkumus, moka įvertinti kiekvieną, net ir mažiausią pasieki-
mą... L. Sadauskienė neslėpė pasididžiavimo, kad „Druskininkų 

viltis“ koja kojon, petys petin žengia pirmyn. O baigdama 
padėkojo bendrijos nariams, kad jie buvo, yra ir dar 

bus visi drauge daugybę prasmingų metų. 
Tarsi patvirtino L. Sadauskienės 

žodžius V. Dailydaitės 
padeklamuoto 

eilėraš-

čio posmai. Vėliau 
renginio vedėjai Viktorija ir 
Mantas paprašė šeimininkų bei svečių ben-
dromis jėgomis įžiebti vilties ugnį.

O garbių svečių sulaukta išties daug: „Vilties“ bendrijos tary-
bos narės ir „Vilniaus vilties“ bendrijos pirmininkės B. Šapolienės, 
Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjos 
V. Grigorienės ir jos pavaduotojos L. Baranauskienės, buvusio ilga-
mečio „Vilties“ bendrijos tarybos nario V. Stacevičiaus, Ratnyčios 
parapijos klebono Ž. Kuzino, Druskininkų neįgaliųjų draugijos 
pirmininko R. Tenenio, „Bočių“ pirmininkės Z. Jančiauskienės ir 
kt. A. Gaidytė pasidalijo įspūdžiais apie savanorystę dienos užim-
tumo centre, pasakojo, kaip ją pakeitė darbas su neįgaliaisiais. Tė-
vų vardu kalbėjusi I. Stonienė dėkojo, kad yra ši bendrija, kurioje 
sulauki paramos, gali bendrauti su tokio pat likimo šeimomis, o 
neįgalieji turi galimybę lankyti dienos užimtumo centrą.

Susirinkusiuosius linksmino talentingas jaunasis akordeonis-
tas A. Kvietkauskas, dainininkė E. Cololo, gitaristai A. ir D. Kalė-
dos, Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos Jaunučių šokių kolekty-
vas, M. K. Čiurlionio meno mokyklos teatro grupė, Jaskonių ir 
Naujasodės kaimų kapela „Malūnėlis“. Dar buvo pasveikinti ben-
drijos nariai, kurie šventė jubiliejus, ir buvę „Druskininkų vilties“ 
dienos užimtumo centro darbuotojai. Vėliau visi renginio dalyviai 
buvo pakviesti prie kuklaus vaišių stalo. Bendrijos vardu už para-
mą ir pagalbą organizuojant šį renginį nuoširdžios padėkos nusi-
pelno M. Micevičius, K. Aniščiuk, „Atgimimo“ mokyklos direkto-
rė D. Časienė, O. ir A. Jarašiai, L. ir S. Rinkevičiai, A. Mickevičienė, 
R. Pankevičienės įmonė , „Čili pica“, UAB „Minolga“, „Rimsada“ 
ir „Raminora“, kavinės „Vido malūnas“, „Senas Nemunas“, „Hau-
se,“ „Parko vila“ ir „Ragis“, Druskininkų vandens parkas.

„Druskininkų vilties“ bendrijos informacija 
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Keliaudami žurnalo puslapiais sužinosite, kad giesmė „Tyli 
naktis“ pirmą kartą skambėjo 1818 m. Kūčių vakarą Austrijoje 
(Oberndorfe, Šv. Mykolo bažnyčioje). Skambant gitaros gar-
sams, giesmę atliko žodžių autorius Jozefas Mohras ir kompo-
zitorius Francas Gruberis,  jiems pritarė choras. Akompanavo 
gitara, nes bažnyčioje sugedo vargonai. „Tyli naktis“ išversta į 
300 pasaulio kalbų ir dialektų. 2011 m. kovą 
giesmė „Tyli naktis“ įtraukta į UNESCO ne-
materialaus kultūros paveldo sąrašą.

Skyrelyje „Saulutė šviečia visiems“ kvie-
čiame susipažinti su Ana Kemenko, kuri mo-
kosi Vilniaus specialiojo ugdymo centre ,,Ai-
das‘‘.  Kas rytą ji atbėga pas muzikos mokytoją 
Audronę Navickienę į salę,  o besišypsančios 
mergaitės akys išduoda, kad Ana vėl atnešė 
dovanėlę – su didele meile pieštą piešinį. 

Drauge su žvaigždute Baltaja Nykštuke 
vaikai nusileis ant Mėnulio ir pro teleskopą 
tyrinės Žemės planetą, o vėliau galės išspręs ti 
kosminį kryžiažodį. Skyrelyje „Mergaičių 
kambarys“ pateikiama situacija: iš mokyklos 
grįžusi mergaitė savo kambaryje pamato sesę 
ir randa siaubingą netvarką, paimtus jos daik-
tus. Kaip šioje situacijoje  galima sutarti su 
mažesne sese? Kaip panašioje situacijoje elg-
tumėtės jūs? „Berniukų kambaryje“ – dziudo 
treniruotės. Kūno kultūros mokytojas ir dziu-
do treneris Gintaras Litvinkas pasakoja, kaip 
prasidėjo jo draugystė su šiuo sportu ir kas 
yra dziudo. Skaitydami žurnalą, vaikai ir jų 
tėveliai sužinos, kokios lėlės gyvena Gyvaja-
me lėlių teatre,  kaip papuošti namus Kalėdų 
vainiku ir išsikepti kalėdinių keksiukų. 

Vidiniuose žurnalo puslapiuose vaikučių 
laukia „Muzikinės bendravimo pamokos“ – tai 
gražiai iliustruotos 4 dainelės su natomis. Vai-
kai galės patys (ar padedami mokytojų) iš-
mokti groti ir dainuoti kalėdines daineles. 
Skaitytojai, turintys visus 2012 metų žurna-
liukus, jau galės susegti 16 dainų knygelę.

Žurnalo priedas – kompaktinė plokštelė 
„Juoksis angeliukai“, kurioje skamba daine-
lės, jų garso takeliai, Vakaro žvaigždelės pasa-
kėlė ir istorija iš Senojo Testamento.

„Vakaro žvaigždelė“ 
smalsiems vaikeliams
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Linksmų Šv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų 2013 m� ų!

Žurnalas 
skirtas ikimokyk-
linio ir jaunesniojo 
mokyklinio amžiaus 
vaikams, tačiau pradinių klasių ir muzikos 
mokytojai labai mielai naudoja žurnaliuko medžiagą savo darbe.

Žurnalą „Vakaro žvaigždelė“ galima įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose bei 
Lietuvos spaudos kioskuose.

„Vilties“ žurnalo skaitytojams „Vakaro žvaigždelė“ dovanoja dainelę „Eglelės 
lopšinė“ ir kviečia klausytis radijo laidų vaikams ir visai šeimai „Vakaro 
žvaigždelė“ (šeštadieniais nuo 19.30 iki 20.00 per „Žinių radiją“ (laida kartojama 
sekmadieniais nuo 17.30). 

Daugiau informacijos www.zvaigzdele.lt
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Metams baigiantis ir stebuklais, ir 
žvaigždėmis sninga. Tad nenuostabu, kad į 
vaikų namus beldžiasi ištikima bičiulė – 
„Vakaro žvigždelė“. Naujasis šventinis 
žurnalo numeris, žinoma, skirtas 
artėjančioms Kalėdoms, kurias reikia sutikti 
su linksmomis dainelėmis ir nekantriai 
spurdančiomis širdelėmis.

Smagi žiemos dovana – 
naujas žurnalo „Vakaro žvaigždelė“ 
numeris


