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Vieną saulėtą išeiginę ši dabar jau mums pažįstama 
šeima nutarė praleisti prie ežero. Tėtis iš ryto atvažiavo 
švariai nuplauta ir puikiai nusiteikusia mašina.

Pirmąją į mašiną visi praleido mamą su mažuoju 
Haniu. Galinėje sėdynėje įsitaisė įsimylėjėlių porelė. Se-
nelis, vos tik įsėdęs į mašiną, atsivertė naują iš bibliote-
kos parsineštą knygą apie istoriją. Paskutiniai įsiropštė 
broliukai Manis ir Vanis. Ant nuleisto mašinos stogo 
nutūpė skraiduolis Pterodikis.

O kur kiti, turbūt paklausite jūs? Mažylė Banė trupu-
tį negalavo. Vaikai maudysis, o Banei šiandien negalima 
turkštis ežere. Ji verktų, jeigu iš jos kas atimtų šį vieną iš 
didžiausių pasaulio malonumų. Visi namiškiai bijo Ba-
nės ašarų. Todėl mažylė buvo palikta namuose.

– Į užmiestį! – linksmai atsakė tėtis. O mašina supyp-
sėjusi truktelėjo iš vietos.

– Noriu pyrago! Noriu skaniausio pasaulyje pyra-
go! – linksmai prie stalo šūkavo mažylė Banė.

– Ir mes norime pyrago! – antrino jai Lipanas su Ni-
kopidu.

Jei namuose lieka Banė, tai ir močiutė. Ji pažadėjo sa-
vo nusiminusiai anūkėlei iškepti skaniausią pasaulyje 
pyragą. Pagundai paragauti to pyrago neatsispyrė ir 
jaunieji giminaičiai Lipanas bei Nikopidas.

– Laimingo kelio, brangieji! – skepetaite mojo išva-
žiuojantiesiems močiutė, ką tik ta skepetaite nusišluos-
čiusi ištryškusią ašarą.

– Laimingo kelio! – mojo Lipanas ir mažoji Banė su 
savo augintiniu Žiogėdu.

– Imk obuolį, sugrauši važiuodamas, – ištiesė Maniui 
pirmąjį krituolį Nikopidas.

– Kur išsiruošėte? – dar užklausė išvažiuojančiųjų 
kaimynas, išėjęs pasivaikščioti su šunimi.

– Pirma sriubos! – griežtai atsakė močiutė. – Pyragas 
palūkės orkaitėje! Tik pažiūrėkite, kaip skaniai sriubą 
srebia Žiogėdas! Tik pauostykite, kaip puikiai šviežio-
mis daržovėmis ir žolelėmis kvepia toji ką tik išvirta 
sriuba!

Tie, kurie laukė pyrago, pažiūrėjo, kaip srebia Žiogė-
das, pauostė, kaip skaniai kvepia iš puodo, ir nutarė, 
kad ir sriuba būtų ne pro šalį. Tada močiutė, pastačiusi 
sriubos puodą ant stalo, įpylė po samtelį į mažosios Ba-
nės ir Lipano dubenėlius.

– Kaip gardu! – džiaugėsi tiedu.
– Ir aš noriu. Kodėl nepilate sriubos man?! – nekan-

travo Nikopidas.
Sriubos ir pyrago valgytojai net nenutuokė, jog grei-

tai namuose įvyks šis tas visai netikėta.
Niekas nematė, kad už lango jau senokai stovi ir į 

virtuvę vėpso kažin koks didelis ir baisus padaras.

Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje
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Esu viena iš Jūsų žurnalo skaitytojų. Džiaugiuosi tauriu 
Jūsų darbu ir nuoširdžiomis pastangomis padėti ligos nu-
skriaustiesiems ir šalia jų esantiesiems pajusti savo žmogiš-
kąją vertę, pagelbėti patarimu, padaryti jų nelengvą gyveni-
mą džiugesnį ir prasmingesnį.

Kaip kartais ligos nuskriaustai šeimai stinga pasitikėji-
mo savimi ir šalia esančiu pasauliu, puikiai žinau pati. Ma-
no dukrytė serga sunkia autizmo forma. Kai ši liga netikėtai 
atėjo į mūsų namus, kur niekas neturėjo panašių negalavi-
mų, tai atrodė panašu į visišką svajonių apie ateitį ir įprasto 
gyvenimo būdo žlugimą. Jau nekalbėsiu apie skausmą dėl 
vaikelio, už kurio laimę ar šypseną atiduotum viską, ką ga-
li ir ko negali. Nieko nauja neparašiau – tai pažįstama dau-
geliui žurnalo skaitytojų. 

Su šia liga gyvename jau nemažai metų, jau prisijauki-
nome ją – išmokome gyventi kitaip, ir šalia vis sugrįžtan-
čios baimės bei skausmo pasitaiko ir šiltų, ramių, džiaugs-
mingų valandų. Bet gerai žinau, kad namuose, kuriuose 
auginamas neįgalus vaikelis, džiaugsmo ypač pasiilgstama 
ir laukiama.

Toks mielas šis laiškelis, kad, regis, nepaisant speigų vėl 
vasara padvelkė. Dėkojame autorei ir siūlome Jums pasekti 
jos pavyzdžiu. Rašykite mums apie save ir savo dienas.
Nekantriai lauksime Jūsų laiškų ir ateinančiais metais.

Nebuvo lengva įgyvendinti projektą „Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Kėdainių viltis“ savarankiško 
gyvenimo namų įkūrimas“. Bet visus sunkumus atpirko 
naujai atsivėrusios galimybės suaugusiems sutrikusio 
intelekto žmonėms.

Mintis įkurti savarankiško gyvenimo namus sutrikusio 
intelekto asmenims gimė dar 1998 m., kai susėdusios ben-
drijos „Kėdainių viltis“ mamos neramiai mintijo, kas laukia 
jų neįgalių vaikų, jei jie pergyvens tėvus. Praėjus dešimtme-
čiui, Kėdainių rajono savivaldybės tarybai pritarus, kartu 
su savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriu-
mi parengėme šių namų steigimo projektą. Jis buvo atiduo-
tas Kauno regiono plėtros tarybai svarstyti ir, jai teigiamai 
įvertinus, 2009 m. pradžioje buvo parengta paraiška, o tų 
pačių metų vasarą pasirašyta 2,5 mln. Lt sutartis su Centri-
ne projektų valdymo agentūra. Buvusio vaikų lopšelio-dar-
želio „Bangelė“ rekonstrukcijos darbus vykdė UAB „Uk-
mergės statyba“. Juos pavyko atlikti šiek tiek pigiau, t. y. 

rekonstrukcijai ir įrangai buvo panaudota 2,1 mln. Lt, iš ku-
rių 1,9 mln. Lt sudarė Europos Sąjungos lėšos, o likusios – 
valstybės biudžeto.

Pirmame pastato aukšte įsikūrė administracija, poilsio 
kambarys, užimtumo kambarys, virtuvė ir valgomasis, 
skalbykla. Pastatas visiškai pritaikytas žmonėms su nega-
lia. Antrame aukšte įrengta trylika vienviečių, du dviviečiai 
ir vienas trivietis kambarys, tualetai ir vonios kambariai. 
Neįgaliesiems sukurtos saugios žmogaus orumo nežemi-
nančios sąlygos. Gyvenimo namuose dirbs šeši socialinio 
darbuotojo padėjėjai, vienas socialinis darbuotojas, dvi vi-
rėjos, direktorius, buhalterė, valytoja ir kiemsargis. Namuo-
se vienu metu daugiausia galės gyventi dvidešimt sutikusio 
intelekto asmenų.

Šiuo metu jaukiuose savarankiško gyvenimo namuose 
jau įsikūrė devyni gyventojai, dar keturi tvarko dokumen-
tus. Socialinė darbuotoja ir jos padėjėjai moko juos įvairių 
meninių darbelių, tvarkyti savo kambarį, darbinės veiklos, 
nes turime didelę teritoriją, buitinių įgūdžių, gaminti maistą. 
Gyventojai yra patenkinti ir laimingi, kad turi savo namus. 

Oficialus savarankiško gyvenimo namų atidarymas 
įvyko 2010 m. gegužės 19 d. Jame dalyvavo Kėdainių rajo-
no merė Nijolė Naujokienė, Neįgaliųjų reikalų departa-
mento pareigūnai, projektą administravę ir vykdę partne-
riai, „Vilties“ bendrijos atstovai ir kiti svečiai. Atidarymo 
juostelę perkirpo rajono merė, bendrijos „Kėdainių viltis“ 
pirmininkė Asta Rekštienė ir „Vilties“ bendrijos tarybos na-
rė Birutė Šapolienė. Bet tikrasis gyvenimas prasideda tik 
dabar, žiemą.

Esame dėkingi Kėdainių rajono savivaldybės adminis-
tracijai ir Neįgaliųjų reikalų departamentui, nes be jų pagal-
bos neturėtume tokių gražių ir reikalingų namų.

Viešosios įstaigos 
„Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ 

informacija

Pagaliau!

Žurnalo „Viltis“ rengėjai 

Jau 26-tus metus dirbu pedagoginį darbą, dėstau gimna-
zijoje lietuvių kalbą ir literatūrą. Manau, kad neblogai pa-
žįstu vaikus. O ir mano pačios vaikystė kažin kodėl toli nuo 
manęs nepabėgo. Gal todėl iki šiol mėgstu fantazuoti, rašy-
ti pasakas ir jas piešti. Kai namuose turi ligoniuką, negali 
leisti sau daugybės dalykų, kas atrodo įprasta ir kasdieniš-
ka kitiems. Bet laiko mintims ir jausmams turi užtektinai. 

Bėgdama nuo liūdnų minčių ir nerimo, laisvesniu laiku 
ėmiau piešti apkūnių, linksmų draugiškų žmogučių šeimos 
istorijas. Tos šiltos trumputės pasakėlės patinka mano du-
krytei. Drįsčiau manyti, kad tiems, kuriems tas istorijas esu 
davusi paskaityti ir pavartyti, jos taip pat patiko. Beveik vi-
si nusišypsodavo ir vienbalsiai tvirtino, kad pasidžiaugti 
jomis turėtų daugiau žmonių, kad jų pozityvumas ir gera 
nuotaika labai reikalinga šiais piktokais ir niūrokais laikais. 
Galbūt šios pasakėlės praskaidrins ir Jūsų skaitytojų kas-
dienybę. Nuoširdžiai linkiu šviesių vilčių ir gražių darbų 
Jūsų bendruomenei.

Su pagarba
Rūta Denafaitė

Gerbiama „Vilties“ redakcija,

Tikra istorija

Šios šeimos gyvenimą kasryt nušviečia saulutė. O kad 
po jos spinduliais nebūtų per karšta, šalia dangumi vis 
plauko broliai debesėliai.

Šią beveik tikrą istoriją ir 
piešinukus skiriu dukrytei 
Elijai ir visiems vaikams, 
kuriems draugauti patinka 
labiau negu pyktis

Viename tolimame miestelyje gyvena didelė draugiška 
šeima.

Kaip visose tokiose šeimose, visi labai myli močiutę. Ji 
verda skanius pietus, kepa karališkus pyragus ir saugo 
nuo visokių negandų anūkus. O jų – visas linksmas būrys. 
Vyriausia anūkė Danė jau panelė ir turi sužadėtinį, vardu 
Malipas. Broliukai Manis ir Vanis – neišskiriami draugai. 
Mažylė Banė – linksma rausva mergytė – močiutės numy-
lėtinė. Ji kaip uodegėlė sekioja paskui močiutę. O nuo Ba-
nės nė per žingsnį neatsilieka jos augintinis Žiogėdas.

Močiutės vyras – senelis – mėgsta rūkyti pypkę ir skai-
tyti knygas apie istoriją.

Mama, kurią visi taip pat labai myli, visada skuba, ant 
rankų nešiodama patį mažiausią vaiką – Hanį.

Tėtis labai protingas, su akiniais ir dirba rimtus darbus.
Vasarą į šiuos linksmus namus pasisvečiuoti atvyksta 

jaunieji giminaičiai – Lipanas, Nikopidas ir skraidyti mo-
kantis, tad vis plasnojantis padangėmis Pterodikis.

Malipas

Danė
Mama Tėtis

Pterodikis

Žiogėdas

Banė

Močiutė

SenelisLipanasNikopidasManisVanis

Mamu svajones 
pildosi



Žurnalas „Viltis“ leidžiamas Nacionalinės žmonių su negalia 
socialinės integracijos programos lėšomis.

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

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

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

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

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

Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“.

Spaudai rengė UAB „AJS spaustuvė“.
Tiražas 3500 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai išsako savo nuomonę. 
Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

„Vilties“ bendriją 2010 m. remia:

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

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

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

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

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras „Viltis“
VUVL filialo Vaiko raidos centras
Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija
Atviros visuomenės institutas „Pagalbos fondas“ 
Lietuvoje (PFL)

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

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

Giedrė Baškytė
Sergiejus Uzėla
Tomas Grigonis
Ana Tursienė
Dmitrij Popov

Geros valios žmonės ir savanoriai

Viršelyje: 
„Su šventėmis!“
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Tolerancija

7–8 psl. Mokytis tikrosios pakantos niekada nevėlu

8–9 psl. Ką man reiškia draugystė su protinę  
negalią turinčiu žmogumi?

10 psl. Žodis šeimai

Rudenį prisiminus

11 psl. Gamtai reikia mūsų meilės

12 psl. Ir mes buvome Europos parke!

 Dosnioji rudens kraitelė

13–14 psl. Dėkui už vietą „po vienu stogu“,  
kur visi skirtingi, bet lygūs

14 psl. Kuri šukuosena gražiausia?

15–16 psl. O valdininkų girnose kitaip...

 Tiesiog gražus ruduo... 

 „Vilties pastogė“ – griauname ar statome?

Darbo patirtis

17–19 psl. „Menas ir negalia“ – specialiųjų  
menų festivalis Vašingtone

19–20 psl. Noras bendrauti daro stebuklus

20 psl. Judesio teatras išjudina... sielą

21 psl. Projekto „Būkime kartu, kurkime drauge“ 
antrasis etapas

21–23 psl. Mokomoji medžiaga, parengta PowerPoint 
programa (pateiktys)

24–26 psl. Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros įstaigų 
pacientams vėl tarpininkauja patikėtiniai

26–28 psl. Klausiate – atsakome

 Kodėl negalime dirbti?

 Neįgalumo ir darbingumo lygio bei specialiųjų 
poreikių nustatymo tvarkos pokyčiai

 Teisė į transporto lengvatas
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Pirmiausia, matyt, reikėtų paste-
bėti, kad tapome gerokai turtingesni, 
nes įsiliejome į senosios Europos 
tautų šeimą. Tik didelis klausimas, 
kokie atėjome, kaip išmokome pa-
mokas, ar visus įsisavintus dalykus 
taikome kasdienėje praktikoje. Po 
2004 metų, kai baigėsi „namų darbų“ 
ruoša Europos Sąjungai, daugelis la-
bai gerų veiklų, judėjimų nutrūko. 
Mat nemaža dalis mūsų kažkodėl 
galvojo, kad viską darome ne sau, ne 
Lietuvos žmonėms, o kažkam... Tai ir 
buvo mūsų didžioji klaida. 

Vis dar naiviai tikiuosi, kad jau 
būsime pajutę ir supratę, jog patys 
esame atsakingi už save, savo šeimų 
ir bendruomenių gerovę. Tačiau kar-
tais apima jausmas, kad viskas, ką 
darėme, tebuvo veiklos imitavimas. 
Todėl, kad kaip ir anksčiau, prieš 10, 
15, 20, 25 metus, didelės globos insti-
tucijos lieka vienintelė sutrikusio in-
telekto asmenų gyvenimo galimybė 
turėti šiokį tokį stogą virš galvos bei 
lovą dideliame kambaryje, kai tėvai 
jau nepajėgia jais pasirūpinti... Kelių 
dešimčių vietų nedideli globos na-
mai – tik gražios išimtys, bet ne vi-
suotinė norma. Tiesa, šiemet Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerija 
priėmė politinį sprendimą dėl radi-
kalių permainų neįgaliųjų globos įs-
taigose. Sudaryta darbo grupė turės 
įvertinti esamą padėtį ir pateikti re-
komendacijas ministerijos vadovybei 
dėl minėtų institucijų pertvarkos ir 
paslaugų organizavimo vietose. Ar 
atlaikys spaudimą maža grupė mi-
nisterijos entuziastų ir jiems prijau-
čiančių politikų bei visuomeninių 
organizacijų atstovų, pradėjusių vyk-
dyti šią radikalią globos įstaigų refor-
mą? Tikrai bus labai sunku, nes esa-
mos globos įstaigos pastatytos ato-
kiose vietose, toli nuo rajonų centrų. 
Įprasta, kad jos tenkina vietos gyven-

tojų užimtumo ir įdarbinimo klausi-
mus, bet ne neįgaliųjų poreikius, ne-
suteikdamos jiems deramos paslau-
gų kokybės, pasirinkimo galimybių. 

Globos įstaigos gyventojas tampa 
savotišku įkaitu, laiduojančiu, kad 
aplinkinių kaimų ir miestelių gyven-
tojai turės darbą. Sakote, negali būti? 
Bet taip iš tikrųjų yra, nors daugeliui 
politikų bei valdininkų ir labai ne-
jauku pripažinti šią į akis jiems rė-
žiamą tiesą. Nenuostabu, kad ir pa-
tys uždarų įstaigų darbuotojai, ir 
šios globos įstaigos formos šalinin-
kai uoliai gina savo munduro garbę. 
Esą jie viską daro dėl žmonių gero-
vės, tai ko mes iš jų dar norime. Juk 
uždarų institucijų neįgalūs gyvento-
jai pavalgę, aprengti, nesušalę. Taip, 
jeigu gyvenimo kokybę matuotume 
dienos maisto racionu, kvadratiniais 
gyvenamojo ploto metrais, mirtin-
gumo rodikliais ir taip toliau, galė-
tume sakyti, kad viskas tvarkoj, kad 
beveik 6000 žmonių iš bado nemirs. 
Bet jeigu žvelgsime plačiau, jeigu su-
simąstysime apie neįgalių asmenų 
pilietines ir socialines teises, padėtis 
pasirodys tiesiog apverktina. 

Didžioji dauguma tėvų stengiasi 
patys, kol gyvi, prižiūrėti savo amži-
nus vaikus ir džiaugiasi, jeigu savi-
valdybėje yra užimtumo tarnyba, 
kurioje jų atžalos praleidžia po aš-
tuonias valandas per dieną penkias 
dienas per savaitę. Visa kita tebelie-
ka pačių tėvų, šeimos atsakomybė. 
2010 metais vienintelė Kėdainių ra-
jono savivaldybė įsteigė grupinio 
gyvenimo namus sutrikusio intelek-
to žmonėms. Sunkmetis, ekonominė 
krizė nesustabdė gražios iniciatyvos. 
Vietos vykdomosios valdžios atsto-
vai sutelkė žmogiškuosius ir finansi-
nius išteklius, kad kartu su nevy-
riausybine organizacija suteiktų sa-
vo rajono neįgaliems gyventojams 

tai, ko jiems iš tikrųjų reikia. Gražių 
pavyzdžių rastume ir Šiaulių, Lazdi-
jų, Mažeikių rajonuose. Dar kai ku-
riose vietose. Ir visai nesvarbu, kokia 
valdančioji politinė jėga turi persva-
rą viename ar kitame rajone. Juk vis-
kas priklauso nuo žmoniškumo, nuo 
tinkamo požiūrio.

Kita vertus, mus tiesiog šokiravo 
Alytaus politikų sprendimas likvi-
duoti sėkmingai dirbančią tarnybą 
sutrikusio intelekto žmonėms ir 
steigti naują mišrių socialinių pas-
laugų centrą. Juk toks žingsnis yra 
visiškai neracionalus, ypač turint 
galvoje pasaulio praktiką, kuri aki-
vaizdžiai ir vienareikšmiškai byloja, 
kad sutrikusio intelekto žmonėms 
būtinos specialiosios paslaugos bei 
labai individuali pagalba. Pastaruo-
ju metu tokių keistų sprendimų prii-
mama ir daugiau. Labai suprastėjo 
netekto darbingumo lygio nustaty-
mo procedūra, priežiūros ir slaugos 
poreikio vertinimas. Ištisus metus 
tenka susirašinėti su minėtus daly-
kus tvarkančių tarnybų specialistais. 
Rezultatų dar nematyti, bet norėtųsi 
tikėtis, kad mus vis dėlto išgirs, į 
mūsų nuomonę įsiklausys. Nors nė 
nežinia, kokiais žodžiais turėtume 
perduoti žinią, kad vien medicininis 
modelis mūsų žmonėms netinka. 
Mūsų žmonių poreikiai yra sociali-
nės kilmės ir juos vertinti turi įvairių 
profesijų specialistai bei tėvai. Vi-
liuosi, kad vis dėlto atrasime tuos 
šventus žodžius, kurie prisibels į 
valdininkų protus ir širdis, kad pa-
galiau būsime iš tikrųjų išgirsti.

2011 metais vyks rinkimai į vietos 
savivaldybes. Matyt, nebūsiu origi-
nali spėdama, kad kandidatai staiga 
prisimins ir labiausiai neapsaugotas 
gyventojų grupes – neįgaliuosius, se-
nelius, vaikus. Taip, šių žmonių var-
du labai populiaru veikti, nes visiems 
gaila vaikučių, senelių, neįgaliųjų. 
Tačiau politikai moka žadėti ir taip 
pat sėkmingai nesilaikyti duoto žo-
džio. Mielieji, būkime labai budrūs ir 
nesileiskime ugningų politikų kalbų 
„nuo statinės“ suklaidinami. 

Per dvidešimt mūsų organizaci-
jos veiklos metų šiemet gavau vieną 
labai įdomų, mane išties sujaudinusį 
kvietimą dalyvauti diskusijoje dėl 
socialinių problemų, miesto ateities, 
sostinei ir jos žmonėms palankių 
sprendimų. Politikas, buvęs Vilniaus 
meras A. Zuokas, pakvietęs vilnie-
čius atvirai pasidalyti savo nuomone 
apie jiems rūpimus klausimus, savo 

2010 metų 
patirtys
Štai ir baigiasi dvidešimt 
pirmojo amžiaus pirmasis 
dešimtmetis. Koks gi jis buvo? 
Ką mums atseikėjo? 
Ko pašykštėjo? Kokias 
išvadas turėtume pasidaryti 
ateičiai? Su kokiomis 
nuotaikomis ją pasitikti?
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rinkiminę programą ketina sudaryti 
remdamasis realia padėtimi ir gy-
ventojų nuomone. Labai gerbiu ir 
vertinu tokį požiūrį. Gaila, kad dėl 
labai rimtų priežasčių negalėjau da-
lyvauti minėtoje diskusijoje. 

Taigi, mano patarimas papras-
tas – labai atidžiai skaitykime rinki-
mines programas, studijuokime par-
tijų filosofiją ir ramiai bei atsakingai 
vertinkime realias dosnių pažadų 
įgyvendinimo galimybes. Neužmirš-
kime, kad viešųjų ryšių technologi-
jos net ir pačius absurdiškiausius 
pažadus įvelka į gražius apdarus, 
suteikia jiems patrauklumo, raciona-
lumo. Tad dažniausiai žmogus iš-
girsta tai, kas jam malonu, ką jis nori 
girdėti. Juk jūs pažįstate vietos žmo-
nes, žinote, kokie jie gyvenime, kaip 
elgiasi su šeima, tėvais, draugais. 
Kasdienis elgesys, gyvenimo būdas 
labai daug pasako apie žmogų. Pa-
tirtis rodo, kad tose savivaldybėse, 
kurių vadovai yra humanitarinių ar 
socialinių specialybių atstovai, švie-
timo, sveikatos ir socialiniai klausi-
mai sprendžiami geriau. O žemės 
ūkio specialistai, statybininkai ar in-
žinieriai linkę spręsti vien techninius 
klausimus, į viską žvelgti per kon-
kretaus produkto sukūrimo prizmę. 
Taigi labai gerai pagalvokime, ko-
kius vietos politikus norime matyti 
valdžioje ateinančiais metais. Šis 
klausimas labai svarbus, nes jau nuo 
2012 metų Nacionalinė neįgaliųjų 
socialinės integracijos programa bus 
perduota savivaldybėms ir visus 
klausimus teks spręsti vietose. Kaip 
pavyks palaikyti dialogą, bendra-
darbiauti, kokia bus socialinė par-
tnerystė, kokiomis vertybėmis ji 
remsis, priklausys nuo žmonių, ku-
riems savo balsais suteiksite valdžią.

Mielieji, nuoširdžiai sveikinu Jus 
visus su Šv. Kalėdomis ir ateinančiais 
2011 metais. Dėkoju, kad esate, kad 
taip nuoširdžiai atliekate pasiauko-
jamą kasdienį darbą. Vertinu ir ger-
biu Jūsų visų ištvermę bei stiprybę. 

Linkiu visada jausti draugo petį, 
sutikti kuo daugiau tikrų žmonių. 
Telydi Jus ir Jūsų artimuosius sėkmė, 
tenestinga stiprios sveikatos, visada 
težėri Jūsų akyse vilties spindulėliai. 

Linkiu vienybės mums visiems, 
nes kaip tik joje slypi tikroji stiprybė 
ir jėga.

Su pagarba
Dana Migaliova

„Vilties“ asociacijos vadovė

Iš anksto dėkojame visiems, 
kas ketina užsiprenumeruoti mūsų žurnalą 2011 metams.

Gerb. būsimi žurnalo skaitytojai, 
Jums reikia atsiųsti elektroniniu 

 
arba paprastu paštu 

 
laišką, kuriame turi būti nurodyta: prenumeratoriaus vardas, 

pavardė ir adresas su tiksliu pašto kodu.

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

Tai Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ reikalavimas.

Specialiąją formą ir jos pildymo nurodymus (Prenumeratos 
duomenų importo rinkmenos formatas ir pildymo taisyklės) 
rastite „Vilties“ bendrijos interneto svetainėje 2011 m. sausį.

Po vieną žurnalo egzempliorių savo iniciatyva užsakysime visų 
rajonų ir miestų savivaldybėms, taip pat ministerijoms, 
pensionatams, „Vilties“ bendrijos pastangomis įkurtoms 

įstaigoms ir toms įstaigoms, su kuriomis bendrija palaiko ryšius.

Laiškų su prenumeratorių adresais ir specialiųjų formų lauksime
 

iki 2011 m. kovo 1 d.
Stengsimės, kad būsimieji prenumeratoriai ir 2011 metais 

kas ketvirtį gautų žurnalą nemokamai.

Prašome nevėluoti!!!!

Žurnalo rengėjai

Prasideda 
žurnalo „Viltis“ 

prenumerata 2011 metams!

Gerb. būsimi žurnalo skaitytojai, 
gali kisti finansavimo galimybės ir „Vilties“ bendrija 

bus priversta keisti žurnalo ekspedijavimo (pristatymo į Jūsų namus) 
sąlygas. Apie tai bus informuoti „Vilties“ asocijuotųjų narių tarybų 

pirmininkai, bus pranešta „Vilties“ tinklalapyje www.viltis.lt

janinabut@viltis.lt

(Kalvarijų g. 143, LT–08221 Vilnius)
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„Vilties“ bendrija nusprendė įkurti 
Sutrikusio intelekto asmenų komitetą.
Komitetas veiks prie „Vilties“ bendrijos 
tarybos.
Komiteto uždavinys – pateikti tarybai 
neįgaliųjų nuomonę svarbiais klausimais. 
Iš 16 kandidatų į Komitetą buvo atrinkti 
5 neįgalūs nariai su asistentais.
Komiteto nariais tapo:
Arūnė Stacevičiūtė.
Lukas Gutauskas.
Mantas Žemaitis.
Aleksandra Stankevič.
Irina Roginskaja.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos ben-
drija „Viltis“ jau šeštus metus iš eilės vykdo Atstovavi-
mo sau programą. Tai vienintelė tokia programa Lie-
tuvoje, kurią vykdant sutrikusio intelekto asmenys 
yra supažindinami su atstovavimo sau principais, pa-
grindinėmis teisėmis ir pareigomis, susitikimų organi-
zavimu, mokomi identifikuoti problemas, rasti jų 
sprendimų būdus bei žinoti, kur kreiptis konkrečiu 
klausimu.

Atstovavimo sau programa yra skirta mokyti su-
trikusio intelekto asmenis kalbėti, atstovauti sau, rink-
tis, kaip gyventi, išmanyti savo pareigas ir teises, rei-
kalauti jas gerbti, įgyti naujų įgūdžių, pavyzdžiui: 
valdyti pinigus, vesti susirinkimus ir pan. Mokymų 
metu ugdomi sutrikusio intelekto asmenų savarankiš-
kumo, visuomeninio aktyvumo, bendravimo įgūdžiai, 
kurie padeda šiems žmonėms sėkmingai integruotis į 
visuomenę.

Bendrija „Viltis“ žino, kad atstovavimas sau yra la-
bai svarbus ir kad sutrikusio intelekto asmenys gali 
geriausiai papasakoti apie savo gyvenimą, patys pri-
imti sprendimus ir kalbėti savo vardu. Todėl 2010 me-

Įkurtas Sutrikusio intelekto 
asmenų komitetas

tais buvo nuspręsta įkurti atstovavimo sau platformą 
prie Lietuvos sutrikusio intelekto bendrijos „Viltis“ ta-
rybos, kurioje sutrikusio intelekto asmenys galėtų ats-
tovauti savo teisėms šalyje. Įkūrus minėtą platformą 
atstovaujantys sau asmenys turėtų galimybę būti ats-
tovaujami ir tarptautinės organizacijos Inclusion Euro-
pe taryboje, taip pat dalyvauti įvairiuose susitikimuose 
bei konferencijose. 

Siekiant įkurti Sutrikusio intelekto asmenų komi-
tetą prie „Vilties“ bendrijos šių metų pavasarį buvo 
išplatinta anketa dėl tiesioginio sutrikusio intelekto 
asmenų įtraukimo į organizacijos veiklą visiems ben-
drijos asocijuotiesiems nariams. Į minėtą komitetą bu-
vo pasiūlyta 16 kandidatų. Vasaros pradžioje įvyko 
komiteto narių atrankos posėdis. Į komitetą buvo iš-
rinkti 5 nariai su asistentais: Arūnė Stacevičiūtė su 
asistente Jurgita Vaitulevičiūte, Lukas Gutauskas su 
asistente Jolanta Stamuliene, Mantas Žemaitis su asis-
tente Ala Vochemina, Aleksandra Stankevič su asis-
tente Božena Aleksiuk ir Irina Roginskaja su asistente 
Aušra Romaškiene. Spalio 19 d. įvyko pirmasis naujo-
jo komiteto posėdis.

Sveikiname visus narius ir jų asistentus.
Komitetas susirinko į pirmą posėdį.
Posėdyje nariai aptarė, kas yra komitetas 
ir ką jis veiks. 

Kas yra komitetas?

• Komitetas yra sutrikusio intelekto 
žmonių grupė. 

• Komitete yra 5 žmonės. 
• Komitetas susirenka, kad galėtų 

atstovauti ir ginti sutrikusio intelekto 
asmenų teises Lietuvoje.

• Komitetas susirenka tam, kad padėtų 
„Vilties“ bendrijos tarybai priimti 
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svarbius sprendimus dėl sutrikusio 
intelekto asmenų.

Komitetas sutinka su 
šiomis tiesomis:

• Sutrikusio intelekto žmonės nori būti 
visuomenės dalimi. 

• Jie gali patys atstovauti sau. 
• Jie nori patys priimti sprendimus.
• Jie nori pasakyti savo nuomonę. 
• Jų nuomonės turi būti klausoma.

Kas sudaro komitetą?

• Komitetą sudaro 5 žmonės. 
• Į komitete žmonės yra renkami. 
• Juos renka „Vilties“ bendrijos sudaryta 

komisija.
• „Vilties“ bendrijos tarybos nariai 

pritaria arba nepritaria komisijos 
sprendimui.

• Komiteto nariu galima būti 2 metus. 
• Po to gali būti renkami kiti Komiteto 

nariai.
• Jei vienas iš Komiteto narių išeina iš 

Komiteto, „Vilties“ bendrijos taryba 
išrenka kitą.

• Komitetas turi savo pirmininką. 
• Pirmininkas yra asmuo, kuris 

vadovauja Komiteto susitikimams. 
• Pirmininkas: 
• Pasako, kada prasideda susirinkimas.
• Pasako, dėl ko bus balsuojama 

susirinkime.

• Pasako, kada reikia balsuoti.
• Suskaičiuoja balsus, kurie pritaria 

sprendimui.
• Suskaičiuoja balsus, kurie nepritaria 

sprendimui.
• Paskelbia priimtą sprendimą.
• Komitetas susitinka 2 kartus per 

metus. 

Ką Komitetas veikia?

• Komitetas susirenka tam, kad kalbėtų 
apie savo ir kitų Lietuvoje gyvenančių 
neįgaliųjų reikalus. 

• Komitetas sprendžia, ką pasiūlyti 
„Vilties“ bendrijos tarybai, kaip padėti 
sutrikusio intelekto asmenims 
Lietuvoje. 

• Komiteto nariai gali dalyvauti „Vilties“ 
bendrijos tarybos susitikimuose ir 
pasakyti savo nuomonę. Taryba turi 
atsižvelgti į Komiteto priimtus 
sprendimus.

• Komitetas taip pat gali patarti dėl 
sprendimų priėmimo „Vilties“ 
bendrijos tarybai.  

• Kad komiteto nariams būtų lengviau 
dirbti, jiems padeda asistentai. 

• „Vilties“ bendrijos tarybos sekretorius 
prieš 5 dienas informuoja, kur ir kada 
Komitetas turi rinktis. 

• Komitetas turi laikytis šių taisyklių, 
„Vilties“ bendrijos įstatų, Lietuvos 
valstybės įstatymų ir Konstitucijos.
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Nuoširdžiai pasveikinę tik ką savo neįprastą veiklą 
pradėjusius Sutrikusio intelekto asmenų komiteto na-
rius, paprašėme jų pasidalyti mintimis apie esamus ir 
būsimus iššūkius.

Jurgita Vaitulevičiūtė (asistentė)
„Mano nuomone, tokio komiteto sukūrimas – di-

delis žingsnis į priekį kalbant apie proto negalią turin-
čius žmones ir jų padėtį mūsų šalyje. Nepaisant skam-
bių kalbų apie tai, kad Lietuvoje nėra socialinės diskri-
minacijos, tenka pripažinti, jog iš tikrųjų ne visai taip. 
Žmonės su negalia (ypač proto) vis dar labai dažnai 
paliekami gyvenimo užribyje. Neatsižvelgiama į jų 
teises, norus, pageidavimus. Laikas jiems garsiai išsa-
kyti savo mintis, ginti savo bei kitų sutrikusio intelek-
to žmonių teises. O mes, asistentai, galime jiems padė-
ti palaikydami, įsigilindami į jų problemas ir kartu 
bandydami ieškoti būdų joms spręsti. 

Manau, jog dalyvavimas tokioje veikloje sustiprins 
visų neįgalių komiteto narių pasitikėjimą savimi, ska-
tins pasijusti reikalingais. O mums, asistentams, tai 
suteiks galimybę nešti žinią kitiems visuomenės na-
riams apie tuos, kuriems vis dar stinga mūsų gerano-
riškumo, supratimo, bendravimo.

Noriu tikėti, kad visi kartu nuveiksime daug gra-
žių ir prasmingų darbų. Linkiu visiems komiteto na-
riams bei jų asistentams stiprybės, ištvermės, ryžto ir 
šilto bendravimo. O susidūrus su sunkumais tik dar 
labiau sutelkti jėgas ir žengti į priekį.“ 

Mantas Žemaitis (neįgalusis)
„Buvau posėdyje Vilniuje. Ten susirinko suaugę ir 

jauni neįgalūs žmonės. Su kai kuriais susipažinau. Jie 
klausė, kas ir iš kur esu. Taip susijaudinau, kad net pa-
miršau atvažiavęs iš Raseinių.

Per posėdį visi daug kalbėjo, gėrė arbatą ir vėl kal-
bėjo. Žmonės čia susirinko, kad aptartų iškilusias pro-
blemas, išsakytų savo nuomonę įvairiais klausimais. 
Aš išsigandau, kai išgirdau, kad viename mieste (Aly-
tuje) uždarė centrą. Bijau, kad ir mūsų centro neužda-
rytų, bet Ala išaiškino, kad taip mums nenutiks ir bai-
mintis nėra ko.“

Ala Vochmenina (Manto asistentė)
„Šis pirmasis tarybos posėdis paliko Mantui daug 

įspūdžių. Nors ir labai pavargęs po susirinkimo jautėsi, 
visą kelionę atgal pasakojo, ką girdėjo, ką matė, ką su-
prato ir ko nesuprato. Apie naująją jo patirtį išgirdo visi 
centro lankytojai ir namiškiai. Mantas džiaugiasi, kad 
galės vėl vykti į Vilnių ir sužinoti daug naujų dalykų.“

Jolanta Stamulienė (asistentė)
„Džiaugiamės pakvietimu dalyvauti Lietuvos su-

trikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ ta-
rybos posėdyje. Mudu su Luku Gutausku buvome la-
bai šiltai priimti. 

Man tai pasirodė ypač naudinga, nes panašiame 
posėdyje dalyvavau pirmą kartą. Labai domino būsi-
ma naujojo komiteto veikla, darbo principai. Labai su-
jaudino padėtis Alytuje. Mudu su Luku susipažinome 
su kitais komiteto nariais ir jų asistentais. Gautą nau-
dingą informaciją paskleidėme sugrįžę.“

Božena Aleksiuk ir Aušra Ramoškienė (asistentės)
„Pasijutome ypatingai, kad buvome pakviestos įsi-

lieti į naujojo komiteto gretas. Supratome – mūsų nuo-
monė tikrai svarbi. Mums tai puiki proga įgyti patir-
ties, prisiimti įsipareigojimus, išreikšti save.

Esame išrinktos tam, kad kalbėtume, išsakytume 
savo mintis, idėjas, nuomonę. Kaip sakė mūsų atsto-
vaujamos komiteto narės Irina Roginskaja ir Aleksan-
dra Stankevič, joms patiko jausti savo žodžių svarbą. 
Patiko, kad jų klausėsi, su jomis kalbėjosi. Juk komite-
to narių uždavinys – dalytis informacija ir atsakomy-
be, aptarti ir spręsti problemas, numatyti galimus 
sprendimus padedant asistentėms.

Mūsų, kaip asistenčių, uždavinys, kad neįgalieji 
greičiau ir geriau suprastų, apie ką kalbama, kad galė-
tų išsakyti savo nuomonę. Be to, turime palaikyti gera-
norišką atmosferą, kad jie jaustųsi saugiai, žinotų, jog 
esame šalia ir padėsime kilus neaiškumų.“

Žurnalo rengėjų informacija
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Kaip rodo įvairūs socialiniai ty-
rimai, mūsų šalies gyventojai la-
biausiai jaučiasi diskriminuojami 
dėl fizinės bei psichinės negalios. 
Kaip tik ši aktuali tema – žmonių su 
negalia problematika – ir buvo pasi-
rinkta šių metų Tolerancijos dienai 
paminėti. Tarptautinės konferenci-
jos rengėjai siekė ne tik atkreipti vi-
suomenės dėmesį į asmenis su ne-
galia, tačiau ir juos pačius įtraukti į 
pakalbį, šnekėtis ne APIE jų negalią, 
o DRAUGE su jais apie bendrą tole-
rantiškesnę visuomenę. Be to, Lie-
tuvai šiais metais ratifikavus Jungti-
nių Tautų Neįgaliųjų teisių konven-
ciją, konferencijos metu buvo sie-
kiama prisidėti prie bendros disku-
sijos apie konvencijos įgyvendinimą 
bei priminti visuomenei esminę de-
mokratiškos visuomenės vertybę – 
pakantą.

Konferencijoje pasisakė Lietuvos 
ir Nyderlandų ekspertai, žmonių su 
negalia organizacijų bei valdžios 
institucijų atstovai, buvo perskaity-
tas Lietuvos Respublikos Preziden-
tės sveikinimo laiškas. Konferenciją 
pradėjo trumpas neįgaliųjų „Spalvų 
orkestro“ pasirodymas. Šis orkestras 
džiugino susirinkusiuosius ir konfe-
rencijos pertraukų metu. O progra-
mos pabaigoje konferencijos daly-
viai buvo pakviesti į Markučių die-
nos veiklos centro teatro studijų 
spektaklį „(Iš)gyvenimai“. 

Konferencija sulaukė iškilaus 
svečio – tarptautinės organizacijos 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 
steigėjo ir generalinio sekretoriaus 
Roberto van Voreno. 1978 m. tapęs 

Šių metų lapkričio 16-ąją – nuo 1995 m. UNESCO paskelbtą 
tarptautine Tolerancijos diena – Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus Tolerancijos centras, Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir Nyderlandų 
Karalystės ambasada, bendradarbiaudami su Lietuvos 
Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetu, surengė 
tarptautinę konferenciją „Žmonės su negalia kultūriniame 
ir socialiniame kontekste“, praturtintą menine žmonių su 
negalia programa „Aš ir Tu – kartu!“

Olandijos grupės, remiančios Sovie-
tų Sąjungos disidentus ir kovojan-
čios su piktnaudžiavimu psichiatri-
ja, nariu, po dviejų metų jis įkūrė 
minėtą tarptautinę organizaciją, kuri 
veikia daugelyje šalių, stiprindama 
demokratinius procesus.

Savo kalboje Robertas van Vore-
nas, remdamasis konkrečiais faktais 
iš savo šalies istorijos, pabrėžė, kad 
tolerancija neįgyjama savaime, kad ji 
nėra savaiminis keturių šimtų metų 
demokratijos rezultatas. O tai, ką 
reikia nuolat puoselėti, saugoti ir ak-
tyviai ginti, nes pakantą labai sunku 
sukurti ir labai lengva sugriauti. 
Griovimo procesas gali pasirodyti 
neįtikėtinai greitas. Prasidėjęs nuo 
neapykantos musulmonams ar ki-
toms skirtingoms, svetimai atrodan-
čioms kultūroms, jis gali atsisukti 
prieš tuos, kurie yra skirtingi pačios 
visuomenės viduje ar kurie pasirodo 
esantys jai per brangūs. Tai paveikia 
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Mokytis tikrosios pakantos 
niekada nevėlu
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labiausiai pažeidžiamas socialines 
grupes, taip pat ir žmones su nega-
lia, ypač proto. Kadangi jie yra tokie 
skirtingi ir net atrodo truputį baugi-
namai, aplinkiniai beveik nevalingai 
stengiasi jų vengti...

Svečias priminė konferencijos 
dalyviams garsų vokiečių pastoriaus 
Martino Niemöllerio eilėraštį, su-
kurtą po Antrojo pasaulinio karo. 
Jame autorius prabilo apie tai, kad 
daugelis žmonių (taip pat ir jis pats) 
nieko nedarė ir leido nacių terorui 
apsiausti šalį, o galiausiai ir visą Eu-
ropą. Anot Roberto van Voreno, šis 
eilėraštis neša universalią žinią, kuri 
aktuali iš šiandien:

Kai nacis atėjo komunistų,
Aš tylėjau;
Aš nebuvau komunistas.
Kai jie užrakino socialdemokratus,
Aš tylėjau;
Aš nebuvau socialdemokratas.
Kai jie atėjo profsąjungos narių,
Aš nepasisakiau prieš,
Aš nebuvau profsąjungų narys.
Kai jie atėjo žydų,
Aš tylėjau,
Aš nebuvau žydas.
Kai jie atėjo manęs,
Nebuvo likę nei vieno, 
kuris pasisakytų prieš.

Anot svečio, šiandien daugelis 
žmonių galvoja, kad visa tai – praei-

tis; kad mes esame saugūs ir kad is-
torija nepasikartos. Bet tiesa ta, kad 
žmonės nelinkę mokytis iš praeities 
klaidų ir lengvai jas pamiršta arba 
ignoruoja, kai prasideda smukimas, 
kurį labai sunku sustabdyti. O štai 
ką Robertas van Vorenas pasakė apie 
pakantą mūsų šalyje:

„Čia, Lietuvoje, tolerancijos tra-
dicijoms tenka atlaikyti galbūt net 
stipresnį spaudimą. XX amžius tapo 
košmaru Lietuvos žmonėms. Taip, 
šalis išgyveno, net sugebėjo atkurti 
savo nepriklausomybę, bet tai ne-
reiškia, kad ji tuojau pat savaime at-
kūrė savo nacionalinį išdidumą, 
orumą ir susitaikė su skaudžia pra-
eitimi. Man atrodo, kad šalis išgyve-
na labai sunkų savęs atsisakymo lai-
kotarpį su dvigubu aukos ir nusikal-
tėlės vaidmeniu, kai buvo persekio-
jama išorinio totalitarinio režimo ir 
tuo pačiu metu bendradarbiavo su 
abiem režimais, kas sukėlė begalinį 
skausmą ir kančią. Tokia praeitis, 
ypač turint galvoje, kad apie tai ne-
buvo visais požiūriais kalbama atvi-
rai, nėra tvirtas sveikos tolerancijos 
augimo pagrindas.“

Roberto van Voreno manymu, 
būdai, kuriuos visuomenė pasirenka 
bendrauti su labiausiai pažeidžia-
momis savo grupėmis, su žmonė-
mis, reikalaujančiais ypatingo dėme-
sio arba išsiskiriančiais iš daugumos, 
yra veidrodis, pagal kurį galima 

įvertinti visuomenę kaip visumą. 
Tad nors per paskutines dvi dekadas 
Lietuva daug pasiekė teisės srityje, 
stengdamasi atsikratyti savo totali-
tarinės praeities ir vystydama demo-
kratinę aplinką, jai dar teks nueiti il-
gą kelią ir daug ką padaryti. 

Kita vertus, svečias pabrėžė, kad 
ir Olandija, ir Lietuva atsidūrusios 
panašioje padėtyje. Nėra priežasties 
olandams mokyti lietuvius kaip elg-
tis, kaip būti tolerantiškais. Abiejų 
šalių istorijoje esama ir teigiamų, ir 
neigiamų momentų, ir heroizmo, ir 
netolerancijos, kai dalis gyventojų ar 
mažumų buvo atstumti, engiami ir 
net žudomi.

„Mums reikia kovoti už toleran-
ciją ir tuo pačiu metu mes turime pa-
rodyti netoleranciją tiems, kurie gra-
sina tolerancijos pagrindams. Kaip 
1945 metais rašė Karlas Popperis: 
„Neribota tolerancija turi privesti 
prie tolerancijos išnykimo. Jeigu mes 
išplėsime neribotą toleranciją tiems, 
kurie yra netolerantiški, jeigu mes 
nebūsime pasirengę apginti toleran-
tiškos visuomenės nuo netolerantiš-
kųjų antpuolių, tuomet toleruoja-
mieji bus sunaikinti ir tolerancija 
taip pat. (...) Todėl tolerancijos vardu 
mes turime reikalauti teisės netole-
ruoti netolerantiškųjų,“ – įspėjo Ro-
bertas van Vorenas.

Žurnalo rengėjų informacija

Ką man reiškia draugystė su 
protinę negalią turinčiu 
žmogumi?
Nelauk, kad pradėtų kažkas kitas. Jau šiandien tu pats gali 
pradėti skleisti džiaugsmą. Kartais pakanka mažytės 
kibirkštėlės įžiebti skaisčią ugnį. Pakanka lašo gėrio, 
kad pasaulis imtų keistis. 

Bruno Ferrero

Daugelis mūsų šiandien gyvena-
me skubančiame pasaulyje. Mūsų 
dienos suplanuotos iš anksto, kartais 

net minučių tikslumu. Neįsivaizduo-
jame savo dienos be darbo kalendo-
riaus, kompiuterio, mobiliojo telefo-
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no. Be jų, atrodo, sugriūtų didžioji 
dalis mūsų planų. Įsisukę į darbų ver-
petą dažnai net nepastebime aplink 
vykstančių pačių gražiausių dalykų: 
praeivio dovanotos šypsenos, krin-
tančių rudeninių lapų, besileidžian-
čios saulės nurausvinto vakaro dan-
gaus. Mes daug ką darome paskubo-
mis, mintyse jau planuodami atei-
nančios savaitės ar net mėnesio dar-
bus. Atidedame susitikimus su arti-
maisiais, draugais, manydami, jog 
tam dar bus laiko. O juk likimas kar-
tais mėgsta krėsti piktus pokštus...

Dažnai elgiamės taip, kaip nori 
kiti, arba taip, kaip yra madinga. Ne-
retai norėdami turėti daugiau ar 
aplinkybių verčiami prisitaikome 
prie daugumos ir pamirštame savąjį 
Aš. Tampame aktoriais, užsidėję vie-
nokią ar kitokią kaukę: „Dabar būsiu 
rimtas!“, „Visi juokiasi, juoksiuosi ir 
aš!“, „Šiandien man taip liūdna, bet 
turiu vaidinti laimingą!“, „Apsime-
siu, kad Tavęs čia nėra!“ Kaip sunku 
bendrauti, kai nežinai, ar tai, ką ma-
tai ir girdi, yra tikra ar tik suvaidin-
ta. O dar sunkiau – kai pačiam tenka 
elgtis taip, kaip to reikalauja kiti. Ži-
noma, visada yra galimybė nepa-
klusti spaudimui, bet tada būsi išva-
dintas keistuoliu, neatitinkančiu tam 
tikrų standartų, nepritapėliu ar net 
išsišokėliu. Mūsų visuomenėje vis 
dar sunku tiems, kurie nėra tokie 
kaip visi. O juk kartais taip norisi iš-
šokti iš to be proto skubančių dienų 
traukinio ir tiesiog mėgautis kiekvie-
na gyvenimo akimirka. Sakysite, ne-
įmanoma?! O aš manau kitaip. 

Draugystė su neįgaliuoju išties 
atveria akis ir padeda į daugelį daly-
kų pažvelgti kitaip. Būdamas, ben-
draudamas su juo supranti, jog nie-
kur nereikia skubėti, jog patys nuos-
tabiausi dalykai vyksta ČIA ir DA-
BAR. Tau nereikia galvoti, kokią 
kaukę užsidėti ir kokį vaidmenį at-
likti. Tau nebereikia būti tobulam, 
be jokių trūkumų ar tokiam kaip vi-
si. Tiesiog gali būti SAVIMI. Būti 
toks – koks esi!!! Neįgaliajam nieka-
da nerūpi, kokias pareigas užimi, 
kiek uždirbi ar kas tavo draugai. Jis 
priima kiekvieną, norintį su juo ben-
drauti, be jokių išankstinių nuosta-
tų, atvira širdimi, nuoširdumo kupi-
nomis akimis ar šilta šypsena. Kaip 
gera jausti, kad kartais tas žmogus, 
kurį tu pažįsti dar taip neilgai, yra 

tau daug artimesnis ir gražesnis sa-
vo vidumi už tuos, kuriuos vadinai 
bičiuliais ar net draugais.

Kad ir kokie stiprūs būtume, vie-
ną dieną pavargstame nuo skubėji-
mo, netikrumo ir tuštybės. Tada siela 
ilgisi to, kas gera, paprasta, tikra ir 
nuoširdu. Vieni to ieško svečiose ša-
lyse atostogaudami, kiti – naujoje vei-
kloje, dar kiti – naujų pažįstamų rate, 
o dar kiti – tiesiog darydami papras-
tus, mažus, bet prasmingus darbus. 

Savanorystė vasaros stovyklose, 
neįgaliųjų lankymas, pagalbos to-
kiems žmonėms teikimas padeda 
pajusti tikrąją gyvenimo prasmę. 
Darydamas visa tai supranti, kas yra 
draugystė, pasitikėjimas, atvirumas, 
nuoširdumas, supratimas ir palaiky-
mas. Ką reiškia nuoširdžiai ištartas 
„ačiū“, šypsena, apkabinimas. Ben-
draudamas su neįgaliaisiais niekada 

negalvoji apie tai, kad atlieki kažko-
kį žygdarbį ar kad esi vertas didelio 
pliuso už gerą darbą. Bendrauji, nes 
taip liepia širdis. Šių žmonių pavyz-
dys įkvepia, suteikia jėgų ir suprati-
mo, kad mus supa labai daug gražių, 
nors gal ir mažų dalykų. Tiesiog kar-
tais skubėdami nespėjame daug ko 
įžiūrėti, o paskui belieka gailėtis, 
kad jau per vėlu. O juk pakanka tiek 
nedaug – tik stabtelėti ir apsidairyti. 

Linkiu visiems mūsų neįgaliems 
draugams kuo daugiau šviesių bei 
džiugių akimirkų ir šypsenų. Mes, 
savanoriai, Jus visada prisimename 
ir Jūs esate mūsų širdyse. O tėve-
liams norėčiau palinkėti kuo di-
džiausios ištvermės, stiprybės, vil-
ties ir tikėjimo.

Jurgita Vaitulevičiūtė
Savanorė
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Žodis šeimai
Mokausi kalbėti tyliai, kad nesugriaučiau
meilės, nesukelčiau vėjo.
Mokausi kalbėti garsiai, kad nebijočiau
gąsdinančio kaltintojo balso. 

Kas garsiau už tylą baimėj.
Ir kas tyliau už gyvybę žemėj...

Negalia šeimą arba sustiprina, 
suvienija, arba išskiria. Dažnai gir-
džiu iš vyrų paliktų neįgalaus vaiko 
mamų: „Buvau tik mama, neskyriau 
pakankamai dėmesio vyrui“. Tary-
tum moteriai dėmesio nereikėtų... 
Būdinga neįgalų vaiką auginan-
čioms šeimoms ir tai, jog sutuokti-
niai tik sukasi aplink savo „išskirtinį 
turtą, meilę, brangenybę“ ir nepabū-
na dviese, neskiria vienas kitam lai-
ko arba išvis jo neturi, nes jiems ten-
ka metų metais dieną naktį budėti 
prie neįgaliojo.

Šeimos santykius sunkina ir vi-
suomenės vertybių, moralės kon-
tekstas. Jei moteris suvokiama tik 
kaip traukos objektas – prekė, palik-
toji gali jaustis neatitikusi nustatytų 
standartų. Tačiau vyrui tenka ne 
menkesnė našta – šeimos aprūpini-
mas. Jei jis nesusidoroja, nebelaiko-
mas vyru. O jei neįgalios šeimos 
„rūpintojas“ palieka ją dėl moters 
„kaltės“, kad kažko iš jos negavo 
(bet rado kitoje moteryje)? Tai irgi 
rodo, kad visuomenė stokoja tikrųjų 
vertybių. Šiuolaikinės visuomenės 
tendencija – „poreikių tenkinimas“. 

Jei čia manęs nepatenkino – einu ten, 
kur atsilieps į mano poreikius. Viena 
vertus, vartotojiškumas, malonumo, 
pasitenkinimo ieškojimas, kita ver-
tus, bėgimas... nuo nelaimės, blogų 
emocijų, su kuriomis šeimoje nesu-
sitvarkoma, ištikus (ar užsitęsus) 
krizei.

Pavojingiausia, kai nustumiame 
savo skausmą, baimes į pasąmonę. 
O tai – projektuoja mūsų ateitį. To-
dėl būtina pažiūrėti savo slogučiams 
„į akis“.

Ne visuomet sutuoktiniai gali pa-
dėti vienas kitam kalbėdamiesi apie 
savo išgyvenimus. Mat tokiu atveju 
problemos, skausmas lyg pasidaugi-
na... Įsiliepsnoja tarytum laužas, pri-
mestas malkų. Santykiai, namų židi-
nys perkaista iš skausmo. Ypač jei 
individuali pagalba reikalinga abiem 
sutuoktiniams. Susirgusi siela, nepa-
sveikusi negali padėti kitai sergan-
čiai sielai. Tad bent vienas sutuokti-
nių turi išlikti ramus, su adekvačio-
mis emocijomis, nugalėti nerimą ir 
baimes, kad pajėgtų padėti kitam iš-
sivaduoti nuo juodų minčių, jausmų, 
išgyvenimų...

Kartais žmonės pasineria į save, 
nutyla, ieško ramybės, atsakymų. 
Visų charakteriai skirtingi. Daugelio 
tėvų išgyvenimai, emocijos tampa 
neadekvačios – perdėtos, pertemp-
tos arba priešingai – atbunka, kai iš 
nuovargio neturima jėgų jausti nei 
skausmo, nei džiaugsmo... Tokia 
mama (ar tėtis) yra tiesiog pervargę 
nuo neįgalaus vaiko slaugos.

Vienintelė išeitis slaugant sun-
kios negalios ištiktąjį – saugant šei-
mos santarvę nekelti nerealių reika-
lavimų kitam sutuoktiniui, nereikšti 
jam nepasitenkinimo. Kadangi ir vy-
ras, ir moteris gali būti nepajėgūs 
tapti „teigiamų emocijų davėjais“, 
nes yra tas, kitas – nuolatinis „ėmė-
jas“. Emocijų kaita šeimoje vyksta 
per santykį į neįgalų vaiką, nes jis 
tampa šeimos „centru“. Jei susitvar-
kome su tuo emociškai, išsaugome 
meilę vienas kitam (be savigailos, 
kad kažko neturime, negauname iš 
kito sutuoktinio, gyvename kitaip 
nei „sveikos“ šeimos, turinčios lais-
valaikio), gerokai pakylėjame savo 
santykius. Tada nebelieka vien ėmė-
jų, o yra ir davėjų. Tada nesivado-
vaujame vien „aš-man“ poreikiais, 
bet visą laiką paskirstome bendrai, 
pagal šeimos galimybes, atsižvelg-
dami į tai, kiek ir ką galime sau leisti 
augindami neįgalų vaiką.

Svarbiausia, nebijokime rodytis 
visuomenei su mūsų numylėtiniais. 
Nesibaiminkime, kad jie pasielgs ne 
taip... Juk mes – ne raupsuotieji, mes 
nenešiojame užkrato, bet esame šei-
mos, auginančios neįgalius vaikus. 
Nebijokime patys – ir mūsų nebijos.

Paliktoji mama su neįgaliu vaiku 
praranda ne tik finansinę paramą, 
bet ir saugumą. Dviguba našta tenka 
jai arba visuomeninėms įstaigoms. Ir 
nors ne visi mūsų vaikai gali reikšti 
emocijas per kalbą, tai nereiškia, kad 
jų neturi. Pasitraukus iš šeimos tė-
čiui, skaudžiai sužeidžiama visa šei-
ma, ypač jautriausias jos narys... Tad 
dar kartą pagalvokime apie tai, kaip 
ir švenčių, ir kasdienybės akivaizdo-
je išlikti KARTU.

Silva Kalkauskienė
Socialinė pedagogė, 

trylikamečio „autistuko“ mama

p. s. Galite man rašyti: 
silva.klk@gmail.com
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2009 metų rugsėjį Tauragės rajo-

no vaikų reabilitacijos centro-moky-
klos „Pušelė“ specialioji pedagogė 
Stefanija Urbienė pasiūlė atgaivinti 
gamtosauginį projektą, kuris pirmą 
kartą buvo vykdomas prieš septyne-
rius metus. O šių metų projektas 
„Mokausi tausoti gamtos namus“ 
jau trečias. Jis suskirstytas į tris dalis. 
Pirmoji – „Judėjimo džiaugsmas na-
tūralioje gamtoje“ – skirta „Senjorų“ 
lavinamajai klasei (autorė – specia-
lioji pedagogė S. Urbienė). Antroji – 
„Vaistažolių galia“ – skirta „Bičiulių“ 
lavinamajai klasei (autorė – specia-
lioji pedagogė A. Dadurienė). Tre-
čioji – „Gamtinė medžiaga vaizduo-
jamojoje veikloje“ – skirta „Ežioga-
los“ lavinamajai klasei (autorė speci-
alioji pedagogė L. Montvilienė). 

Projektą vykdėme Pagramančio 
regioninio parko Lakštingalų slėny-
je, kurį mūsų neįgalūs vaikai ir pe-
dagogės pamilo dar nuo pirmojo 
projekto vykdymo laikų. Tai puiki, 

Gamtai reikia mūsų meilės
Šiandien mokykla ugdo laisvą ir kūrybingą, orų ir dvasiškai 
brandų žmogų. Skiepydami jam meilę gamtai žadiname jo 
kūrybines galias, gebėjimą orientuotis aplinkoje, analizuoti 
įvairius reiškinius. Juk reikia, kad jis suvoktų, jog mes visi 
esame gamtos dalis, išmoktų tausoti visa, kas sukurta gamtos, 
ir panaudoti savo sveikatinimui. Ypač tai svarbu asmenims, 
turintiems negalią.

gerai prižiūrima gamtos vieta, tur-
tinga augalų, medžių ir vandens tel-
kinių. Pirmąją rudeninę išvyką ten 
surengėme praėjusių metų spalį. 
Grožėjomės rudenine gamta, iškėlė-
me pačių sukurtą projekto vėliavą, iš 
surinktos gamtinės medžiagos sudė-
liojome mandalą.

Į antrąją projekto išvyką pakvie-
tėme auklėtinius šių metų gegužę. 
Nors lauke lynojo, visų projekto da-
lyvių nuotaika buvo pakili. Mūsų 
ryžtas ir noras būti gamtoje net iš-
sklaidė lietaus debesis. Kai atvyko-
me į Lakštingalų slėnį, pro debesis 
pažvelgė saulė ir mūsų veidai pasi-
puošė šypsenomis. Pakėlus projekto 
vėliavą visoms jame dalyvaujan-
čioms klasėms buvo įteiktos iš anks-
to sumanytos užduotys. „Senjorai“ 
turėjo parengti aikštelę estafetėms, 
kad visi dalyviai galėtų pajusti judė-
jimo džiaugsmą. „Bičiuliai“ rinko 
vaistažoles, kurios buvo išdžiovin-
tos ir panaudotos gydomosioms ar-
batoms. „Ežiogalos“ klasė ieškojo 
gamtinės medžiagos, kurią vėliau 
pritaikė vaizduojamajai veiklai.

Kai atlikome visas užduotis ir pa-
jutome judėjimo džiaugsmą gamto-
je, vaikus pakvietėme priešpiečių 
prie bendro stalo. Pasivaišinę, pa-
bendravę, pasidžiaugę gamtos gro-
žiu, kuris suteikė ramybės ir palai-
mos, sutvarkėme aplinką, nuleido-
me projekto vėliavą ir sugrįžome į 
„Pušelę“. 

Esu įsitikinusi, kad mūsų neįga-
lūs vaikai dalyvaudami šiame pro-
jekte išmoks tausoti gamtą, tinkamai 
joje elgtis, pažinti vaistažoles ir nau-
dotis jų galiomis. 

Liudmila Montvilienė 
Tauragės VRCM „Pušelė“ specialioji 

pedagogė
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Šį rugsėjį sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Druski-
ninkų viltis“ nariai išsirengė į Euro-
pos parką ir Trakų pilį. Pilnutėlis 
autobusas pasuko Vilniaus link. 
Nors rytas išaušo gražus ir saulėtas, 
vis bijojome, kad nepradėtų lyti iš 
pavienių debesėlių. Tačiau kuo to-
liau važiavome, tuo mūsų nuotaika 
skaidrėjo: suskambo juokas, pasigir-
do svarstymų, ką įdomaus pamaty-
sime, ar viską spėsime apžiūrėti.

Europos parke mus pasitiko 
smulkutė mergina, pasirengusi su-
pažindinti su jo istorija. Ir prasidėjo 
mūsų kelionė nuo skulptūros prie 
skulptūros. Vieną meno kūrinį ap-
žiūrinėjome, prie kito fotografavo-
mės... O kokio susidomėjimo sulau-
kė pramogų kiemelis – emocijos lie-
josi per kraštus! Vieni suposi sūpy-
nėse, kiti mynė netradicinį dviratį, 
dar kiti išbandė nematytas svarsty-

kles. Nepakartojamą įspūdį paliko 
skulptūra, kurios viduje sukonstruo-
tos siūbuojančios grindys. Tai sma-
gumėlis! Šoko ir suposi visi, kas tik 
netingėjo. Europos parką ištyrinėję 
skubinomės į autobusą, nes dar lau-
kė Trakai. Tiesa, pakeliui užsukome 
į Belmonto pramogų ir poilsio cen-
trą. Nustebino šio unikalaus gamtos 
kampelio grožis: jauki aplinka, pui-
kios skulptūros, veržliai almantys 
kriokliai.

Trakų pilis kaip visada mus pasi-
tiko santūri ir didinga. Jau pavargę, 
bet kupini ryžto pasiekti užsibrėžtą 
tikslą, davėme valią akims. Iš vienos 
menės traukėme į kitą, kad tik ko ne-
praleistume. O kaip būnant Trakuose 
neparagauti tradicinio karaimų pa-
tiekalo – kibinų. Kai sotūs ir laimingi 
sugūžėjome į autobusą, jau pasiren-
gusį lakdinti mus namo, visą kelią 
netilo juokas ir dainos. Bendrijos 

Ir mes buvome Europos parke! „Druskininkų viltis“ vardu nuošir-
džiai dėkoju Druskininkų miesto au-
tobusų parkui už transporto paslau-
gas, vairuotojui P. Volūnui už saugų 
vairavimą ir rūpestingumą, L. Rinke-
vičienei už finansinę paramą, o vi-
siems ekskursijos dalyviams už ne-
blėstantį smalsumą bei ištvermę.

Loreta Sadauskienė
Sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos „Druskininkų viltis“ 
pirmininkė 

Šių metų spalį Sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Druski-
ninkų Viltis“ nariai gausiai rinkosi į 
Dienos užimtumo centrą, kuriame 
vyko šeimyninė rudens šventė „Ru-
dens kraitelė“. Susirinkusieji gėrėjo-
si rudeninių puokščių ir darbelių 
paroda. Šiai parodai labai kruopščiai 
ruošėmės: nešėme iš namų savo už-
augintas daržoves, rinkome miške 
gamtinę medžiagą ir grybus. Visą 
savaitę iš sukauptų rudeninių gėry-
bių gaminome įvairiausius darbe-
lius. Į šį kūrybinį procesą įtraukėme 
ne tik visus centro lankytojus, bet ir 
jų šeimas. Parodą papuošė Noviko-
vų „bobutė“, pagaminta iš cukinijos, 
Nanartonių puokštės iš saulėgrąžų 
ir didžiųjų pupelių. 

Mūsų vaikai ir jaunuoliai paren-
gė meninę programą: deklamavo ei-
lėraščius apie daržoves ir vaisius, 
žaidė įvairius judriuosius žaidimus, 
šoko, parodė spektaklį „Rudenėlis ir 
išpuikusi Onytė“. Pagrindinis jo vei-

Dosnioji rudens kraitelė
kėjas – nenuorama rudenėlis, kuris 
ne tik spalvino lapus, nokino daržo-
ves, sodino grybus, bet ir erzino pa-
niurėlę Onytę, kuri labai jo nemėgo. 

Mergaitė net išsirengė ieškoti ru-
denėlio ir jį išvyti, nes lauke šalta ir 
žvarbu, o ir medžių lapai pradeda 
kristi... Pakeliui ji pasikalbėjo su šer-
mukšniu, pakratė lazdyną ir prisi-
rinko riešutų. Dar užsuko į močiutės 
daržą, kur prisikrovė pilną pintinę 
daržovių. Taip pat Onytės akį pa-
traukė miškas, kuriame augo gyva 
galybė grybų. Galiausiai mergaitei 
pavyko pasikalbėti ir su pačiu rude-
nėliu, kuris Onytei paaiškino, kad 
kiekvienas metų laikas yra savaip 
patrauklus ir nori nenori turi ateiti.

Rudenėlis neleido liūdėti ir žiū-
rovams, kartu su jais raudamas ropę. 
Visus pralinksmino močiutė, kuri 
nuolat griūdavo, o štai diedukas 
tvirtai stovėjo ant kojų, nors net jo 
jėgos neužteko didžiajai ropei įveik-
ti. Ne ką tepadėjo ir judrus šuniukas, 

kuris amsėdamas sukosi apie kojas. 
Močiutės vaidmenį puikiai atliko 
„Bočių“ pirmininkė Zita Jančiaus-
kienė, dieduko – bendrijos tarybos 
narys Stanislovas Petrulionis, šuniu-
ko – Onutė Jarašienė. Kas nepanoro 
tapti aktoriais, tas šoko, žaidė, daly-
vavo įvairiuose atrakcionuose (už-
rištomis akimis ragavo įvairių vaisių 
bei daržovių ir mėgino juos atpažin-
ti, taip pat atskirti dviejų rūšių pupe-
les ir t. t.). O dosnusis rudenėlis, kas-
met nešykštintis mums įvairiausių 
gėrybių, aktyviausius šventės daly-
vius apdalijo diplomais.

Viso renginio metu vyravo gera 
nuotaika, skambėjo juokas. Džiugu 
buvo matyti linksmus ir gerai nusi-
teikusius bendrijos narius. Tad jos 
vardu nuoširdžiai dėkoju Rimui Sa-
deckui, Romai Pankevičienei, Aldo-
nai Baziliauskienei, Antanui ir Onu-
tei Jarašiams, Liubai ir Sigitui Rinke-
vičiams, Linai ir Gintarui Grigams už 
paramą rengiant rudenėlio šventę.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė 



V
ilt

is
 1

0/
4

Rudenį prisiminus • 1�

Bendrijos patalpose veikia neįga-
liųjų ir jų šeimos narių savigalbos 
grupės ir sutrikusio intelekto žmo-
nių užimtumo grupė. Neįgaliesiems 
suteikiama galimybė pakeisti namų 
aplinką, ugdyti, palaikyti ir atkurti 
socialinius bei savarankiško gyveni-
mo įgūdžius, įgyti daugiau pasitikė-
jimo savimi, atrasti mėgstamą darbo 
sritį, kuri padėtų lengviau, veiks-
mingiau ir efektyviau prisitaikyti vi-
suomenėje, laisvoje darbo rinkoje. 
Sutrikusio intelekto žmonių ir jų šei-
mos narių teisėms bei teisėtiems in-
teresams atstovaujama įvairaus ly-
gio institucijose. Bendrijos „Utenos 
Viltis“ teikiamos paslaugos bei nau-

Dėkui už vietą „po vienu stogu“, 
kur visi skirtingi, bet lygūs
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Utenos Viltis“ 
gyvuoja jau 16 metų. Jos veikla svarbi Utenos krašto sutrikusio 
intelekto ir kompleksinę negalią turintiems asmenims bei jų 
šeimos nariams ir artimiesiems. Bendrija „Utenos Viltis“ yra 
Nacionalinės žmonių su negalia socialinės integracijos 
programos vykdytoja. Ji teikia neįgaliesiems ir jų šeimų nariams 
nuolatinio pobūdžio paslaugas: informavimo, konsultavimo ir 
atstovavimo; socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių 
ugdymo, palaikymo bei atkūrimo; motyvacijos dirbti ir įsigyti 
išsilavinimą stiprinimo; nuolatinio pobūdžio kultūrinių 
gebėjimų lavinimo; neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių priežiūros; 
aprūpinimo drabužiais ir avalyne bei kt. 

jausia informacija turi įtakos Utenos 
rajono savivaldybės teritorijoje gy-
venančių sutrikusio intelekto žmo-
nių, jų šeimų ir kitų pažeidžiamų 
bendruomenės narių gyvenimui, 
mažina jų socialinę atskirtį.

Bendrijos veikloje dalyvauja ne 
tik neįgalieji ir jų šeimos, bet ir kiti 
bendruomenės nariai, specialistai, 
Utenos kolegijos dėstytojai ir stu-
dentai. Būsimieji socialiniai darbuo-
tojai ir socialiniai pedagogai bendri-
joje atlieka praktiką. Moksleiviai ir 
studentai gauna informacijos apie 
sutrikusio intelekto žmonių negalią, 
jos pažinimą, bendravimą su neįga-
liaisiais, visuomenės nuomonės for-

mavimą. Savanoriai, moksleiviai da-
lyvauja organizuojant parodas, išvy-
kas, keliones, įvairius renginius, 
šventes.

Viena bėda, kad visai minėtai 
veiklai vykdyti ir bendruomenišku-
mui skatinti verkiant reikėjo tvarkyti 
nugyventas bendrijos patalpas, ku-
rias Utenos rajono savivaldybė buvo 
mums suteikusi pagal panaudos su-
tartį. Žiemą šiose patalpose būdavo 
labai šalta (vos 13-14 laipsnių šilu-
mos), pelijo sienos, lubos, trūko die-
nos šviesos ir kt. Taigi laukė remon-
tas. Be to, bendruomenės narių sau-
gumui užtikrinti reikėjo įvesti prieš-
gaisrinę signalizaciją. Kitaip tariant, 
turėjome rasti didelių lėšų. Todėl be 
Paramos fondo pagalbos negalėjome 
išsiversti.

Bendrija „Utenos Viltis“ Labda-
ros ir paramos fondui „Tekantis van-
duo“ (finansuojamam Nyderlandų 
fondo „Magneus“) pateikė projektą 
„Po vienu stogu visi skirtingi, visi 
lygūs“ ir gavo 5000 eurų. Remonto 
darbus atliko UAB „Ligaja“ Utenos 
filialas. Buvo pakeistos lubos, durys, 
padidinti ir pakeisti langai, perdažy-
tos sienos, suklota nauja grindų dan-
ga, įrengta priešgaisrinė signalizaci-
ja. Taigi 2010 metais bendrija savo 
veiklą vykdo jau jaukiose, gražiai 
suremontuotose patalpose. Tenka 
pastebėti, kad ir lankytojų nuotaika, 
motyvacija, darbingumas labai pasi-
keitė į gerąją pusę.

Sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Utenos Viltis“ nuošir-



16 • Rudenį prisiminus
V

ilt
is

 1
0/

4

Rudenį, kai už lango merkė lie-
tūs ir ūžavo vėjai, viešosios įstaigos 
„Vilties akimirka“ lankytojų nuotai-
kos visai nebuvo rudeniškos. Juk jų 
laukė du linksmi renginiai – konkur-
sas „Mis šukuosena“ ir „Rudenėlio 
šventė“. Ypač įdomu buvo ruoštis 
konkursui. 

Pirmiausia reikėjo išsirinkti mo-
delius. Ši atsakinga užduotis buvo 
patikėta įstaigos vaikinams: Dariui, 
Linui, Pauliui, Ruslanui ir Tomui. Jie 
nusprendė, kad modeliais taps Anas-
tazija, Diana, Dovilė ir Kamilė. Pas-
kui teko apsirūpinti įvairiomis plau-
kų priežiūros priemonėmis: laku, 
želė, putomis... Pirkinių išsirengė 
Hana su Linu, padedami socialinių 
darbuotojų. Kad šventė būtų dar 
smagesnė, pasikvietėme svečių iš 

Kuri šukuosena gražiausia?
lė, Kamilė, Hana, Anastazija, Paulius, 
Tomas ir darbuotojos vandeniniais 
dažais spalvino popieriaus lakštus, 
iš kurių buvo kerpami ryškiaspalviai 
lapai. Jais Diana, Ruslanas, Kamilė, 
Darius ir Hana puošė salę.

Kokia šventė be svečių? Sulaukė-
me jų iš dienos užimtumo centro 
„Vilniaus Viltis“. Iš pradžių jie pa-
siūlė pažaisti originalų susipažinimo 
žaidimą. Smagiausiai prisistatė Ha-
nutė. Paskui visi drauge spėjome 
mįsles, sukomės ratelyje. Visur buvo 
pilna aktyviausių svečių – Igorio ir 
Jelenos. Visus nustebino išraiškingas 
Aurelijaus šokis. Buvo taip linksma, 
kad net nesinorėjo skirtis.

Tatjana Lužinskaja ir 
Aldona Novikaitė

Socialinės darbuotojos

džiai dėkoja Labdaros paramos fon-
dui „Tekantis vanduo“ ir Nyderlan-
dų fondui „Magneus“ už projektui 
„Po vienu stogu visi skirtingi, visi 
lygūs“ skirtas lėšas, taip pat UAB 
„Ligaja“ Utenos filialui už laiku ir 
kokybiškai atliktus patalpų remonto 
ir apdailos darbus. Bendrijos nariai 
taip pat be galo dėkingi Vokietijos 
paramos fondui „Lietuvos draugai“ 
ir jo vadovui Henselui Dieteriui už 
dovanotus baldus, priemones vei-
klai, drabužius ir avalynę.

Patalpas pašventino Utenos Die-
vo apvaizdos bažnyčios klebonas 
Henrikas Kalpokas. Šioje ceremoni-
joje dalyvavo ne tik bendrijos nariai, 
bet ir socialinių mokslų daktarė, 
nuolatinė bendrijos „Utenos Viltis“ 
globėja Angelė Kaušylienė, Utenos 
savivaldybės atstovai: administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas Gin-
tautas Petravičius, socialinės rūpy-
bos skyriaus vyriausioji specialistė 
Rima Lukoševičienė, kultūros sky-
riaus vyriausioji specialistė Zita 

Mackevičienė, Utenos socialinės pa-
ramos ir ugdymo centro direktorė 
Diana Deveikienė, Utenos krašto 
žmonių su negalia sąjungos pirmi-
ninkė Nijolė Gaivenienė, Utenos ko-
legijos praktikų vadovė-dėstytoja 
Zita Petravičienė ir kt. 

Jolita Pučkorė ir 
Stasė Maciulevičienė 

Bendrijos „Utenos Viltis“ 
programos vykdytojos 

Markučių dienos užimtumo centro, 
kurie irgi dalyvavo konkurse.

Šukuosenas vertino labai reikli 
komisija – Laura, Darius ir Ruslanas 
iš mūsų įstaigos, o svečiams atstova-
vo Oksana. Vyko karštos diskusijos, 
sunku buvo priimti vieningą spren-
dimą, nes net dalyvių apranga buvo 
priderinta prie viena už kitą puikes-
nių šukuosenų. Konkurso dalyvės 
labai jaudinosi ir nekantriai laukė re-
zultatų. Draugai jas palaikė katutė-
mis ir šūksniais. Prizus pelnė ne tik 
šauniosios dalyvės, bet ir aktyviau-
sia palaikymo komanda. 

Dar nespėjo užsimiršti konkurso 
įspūdžiai, o jau artėjo „Rudenėlio 
šventė“. Visi lankytojai mokėsi eilė-
raščių apie šį dosnų metų laiką, rin-
ko mįsles, dainas. Linas, Rūta, Dovi-
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„Vilties pastogė“ – griauname ar statome? Pirmasis etapas – reorganizavimas

Šių metų birželį „Vilties“ bendrija 
gavo Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos raštą, iš kurio paaiš-
kėjo, kad 2010 metų pabaigoje Alytuje 
numatoma įkurti viešąją įstaigą „Soci-
alinių paslaugų centras“ (toliau – VšĮ 
„SPC“), kurio steigėja taps Alytaus 
miesto savivaldybės taryba. Kadangi 
naujame centre ketinta teikti dienos 
socialinės globos paslaugas, numaty-
ta reorganizuoti VšĮ „Vilties pastogė“ 

O valdininkų girnose kitaip...
Tiesiog gražus ruduo... 
Ruduo Alutyje, Lelijų gatvėje. Danguje nesimato saulės, tik purškia 
įkyrus smulkus lietutis. Viešojoje įstaigoje „Vilties pastogė“ nuo 
ankstyvo ryto plieskia šviesos, girdisi neįprastas šurmulys. Šiandien 
šventė – mūsų parodos pristatymas. „Vilties pastogės“ lankytojai ir 
socialiniai darbuotojai vyksta į viešosios Jurgio Kunčino bibliotekos 
vaikų ir jaunimo skyrių. Scenarijus parašytas, kostiumai supakuoti. 
Savijauta nenuspėjama – džiugų laukimą keičia lengvas nerimas, kad 
tik visiems patiktų...

Vienoje klasėje skaitovės balsiai 
kartoja išmoktas eiles, akies kapučiu 
stebėdamos darbuotoją Rimą. Žino, 
kad ji visada pasirengusi priminti rei-
kiamą eilėraščio žodelį ar eilutę. Gerai 
išmokti eilėraščiai vis stringa, ko gero, 
jaudulys daro savo. Rima sufleruoja 
net nežiūrėdama į scenarijų. Kitoje 
klasėje repetuoja aktoriai. Be dekoraci-
jų sekasi sunkokai. Bet akordeonistė ir 
spektaklėlio režisierė, darbuotoja El-
vyra, nusiteikusi optimistiškai. Dar ir 
dar kartojamos dainelės pradeda lietis 
laisvai, nuotaika vis gerėja, o laikas ne-
pastebimai tirpsta. Skubiai suvalgome 
ankstyvus pietus ir išvykstame.

Šventė prasideda. Skambės sveiki-
nimo ir padėkos žodžiai mūsų sve-
čiams. Pirmosios į sceną išeina Ineta ir 
Vilmutė. Joms už nugarų stovi Rima, 
pasirengusi padėti. Bet pagalbos ne-
prireikia, eilės liejasi sklandžiai. Atei-
na eilė pamokančiam vaidinimui apie 
lokį ir avietes. Sužavėti svečiai negaili 
aktoriams plojimų, o šie – laimingų 
šypsenų žiūrovams.

Vaidinimą keičia dainos. Vietoj su-
planuotų dviejų skamba ir skamba vis 
naujos. Jau dainuoja ir svečiai. Paskui 
viltiečiai pradeda šokti. Šokiai „Vilties 
pastogėje“ vyksta kiekvieną savaitę, 
bet juk linksmintis svečiuose kur kas 
smagiau. Kažkas nubraukia ašarą, ti-
kimės, džiaugsmo...

Vytauto mama, paklausta, ar pati-
ko, atsako visų tėvų vardu: „Mes lai-
mingi, nes laimingi mūsų vaikai“. Kęs-
tučio tėtis ir Vaidos mama jai pritaria. 

Svečiams jau laikas skirstytis, bet 
aktoriai prašo dar vieno, paskutinio, 
šokio. Elvyra vėl paima akordeoną. Po 
smagaus ir linksmo koncerto visi sku-
ba į „Vilties pastogę“, nes ten laukia 
neatsiejama šventės dalis – vaišės. Prie 
jų prisidės ir Ramutės tėveliai, nes 
amžius ir sveikata jiems neleido daly-
vauti renginyje. 

Atsisveikiname su bibliotekos dar-
buotojomis. Agnė sako, kad mes šau-
nuoliai, ir kviečia dalyvauti kituose 
bibliotekos renginiuose. Mums ir vėl 
pasisekė – radome naujų draugų.

Grįžtame į „Vilties pastogę“. Čia 
skamba juokas, tarška lėkštės. Lietus 
jau nebelyja, lyg ir oras atšilo, prašvie-
sėjo dangus. Tiesiog gražus ruduo Le-
lijų gatvėje. 2010 rugsėjo 28 diena. 

Gita Špucienė
VšĮ „Vilties pastogė“ direktorė 

Bibliotekoje šviesu, jauku ir šilta. 
Mus sutinka nemažas būrys gerai nu-
siteikusių svečių. Ne visi kviestieji at-
ėjo, bet ir laisvų kėdžių nesimato. At-
vyko mamos ir tėčiai, socialinės para-
mos skyriaus vedėja Danutė Tamaše-
vičienė, „Mūsų atgaivos“ direktorė 
Asta Graužinienė. Taip pat Adelė su 
Nijole, jas mūsų darbuotojos lanko 
namuose.

„Aktoriai“, pasislėpę užkulisiuose, 
skubiai rengiasi vaidinimui. Kažkas 
atsitiko Vaidos voveraitės kaukei, nie-
kaip nesilaiko ant galvos. Padeda bi-
bliotekos darbuotojos ir problema iš-
spręsta.

Viešoji įstaiga „Vilties pastogė“ pradėjo savo veiklą 2002 metais. 
Įstaigos veiklos tikslas – integruoti sutrikusios raidos asmenis ir jų 
šeimos narius ar globėjus, rūpintojus į bendruomenės gyvenimą. 
Įstaigos veikla: ugdyti, mokyti amatų, darbinės ir meninės veiklos, 
buitinių įgūdžių sutrikusios raidos asmenis, organizuoti jų laisvalaikį. 
2010 metais Alytaus miesto savivaldybės administracija, vykdydama 
projektą „Socialinių paslaugų centro įsteigimas Alytuje“, priėmė 
sprendimą reorganizuoti „Vilties pastogę“. Netrukus reorganizavimas 
kažkodėl virto likvidavimu...
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prijungiant šią įstaigą prie naujojo 
centro. Žadėta atsižvelgiant į VšĮ „Vil-
ties pastogė“ vykdoma veiklą, žmo-
giškuosius išteklius sudaryti jo perso-
nalui palankias darbo sąlygas minėta-
me centre ir nukreipti į jį VšĮ „Vilties 
pastogė“ klientus. „Vilties“ bendrijos, 
kaip įstaigos dalininko, buvo prašo-
ma pateikti rašytinius pasiūlymus dėl 
reorganizavimo sąlygų parengimo.

Atsakyme „Vilties“ bendrija prašė 
įvertinti tą aplinkybę, kad VšĮ „Vilties 
pastogė“ buveinėje (Lelijų g. 44) Neį-
galiųjų socialinės integracijos progra-
mos lėšomis buvo atlikta projektavi-
mo ir rekonstrukcijos darbų, kurių 
vertė sudarė 954 139 Lt, ir įkurti šiose 
patalpose savarankiško gyvenimo na-
mus sutrikusio intelekto asmenims. 
Reorganizavimo laikotarpiu VšĮ „Vil-
ties pastogė“ direktorei pavesti, kaip 
laikinai einančiai VšĮ „SPC“ direkto-
riaus pareigas, koordinuoti ir vado-
vauti savo bei steigiamos VšĮ „SPC“ 
veiklai, pasirašyti planuojamos įsteig-
ti VšĮ „SPC“ įstatus, sudaryti sutartis 
(darbo, paslaugų, prekių, darbų ir 
kt.), kurios tiesiogiai susietos su VšĮ 
„SPC“, tik suderinus su Alytaus mies-
to administracijos direktoriumi arba 
jo įgaliotu asmeniu. Po VšĮ „Vilties 
pastogė“ prijungimo prie VšĮ „SPC“ 
paskirti VšĮ „Vilties pastogė“ direkto-
rę VšĮ „SPC“ vadove. VšĮ „Vilties pas-
togė“ darbuotojų darbo vietą perkelti 
į VšĮ „SPC“. Momentu, nuo kurio VšĮ 
„Vilties pastogė“ teisės ir pareigos 
pereis VšĮ „SPC“, laikyti VšĮ „SPC“ 
įregistravimo dieną Juridinių asmenų 
registre.

Antrasis etapas – likvidavimas

Bet užuot pateikusi komentarus 
dėl mūsų pasiūlymų, Alytaus miesto 
savivaldybės administracija šių metų 
rugsėjį atsiuntė dar vieną raštą. Dabar 
jau dėl viešosios įstaigos „Vilties pas-
togė“ likvidavimo. „Vilties“ bendrija 
pareiškė, kad kaip Lietuvos sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendrijos 
Alytaus padalinio teisių perėmėja ne-
sutinka su tokiu sprendimu. 

„Vilties“ bendrijos nuomone, VšĮ 
„Vilties pastogė“ stabilumas, jos mo-
kumas, finansinis pajėgumas išsilai-
kyti rinkoje net sunkiu ekonomikos 
etapu leidžia daryti išvadą, kad spren-
dimas likviduoti šią įstaigą buvo pri-
imtas neapgalvotai. Todėl ji prašė 
Alytaus miesto savivaldybės atšaukti 
antrąjį sprendimą ir tolesnius žings-

nius dėl VšĮ „Vilties pastogė“ likimo 
derinti ir spręsti kartu su „Vilties“ 
bendrijos atstovais. O apie parengtas 
reorganizavimo sąlygas bei planuoja-
mą dalininkų susirinkimą dėl VšĮ 
„Vilties pastogė“ reorganizavimo pra-
nešti vadovaujantis viešųjų įstaigų 
įstatymu. 

Trečiasis etapas – griausime ar 
statysime? 

Šių metų spalį, kaip teisėtas Lietu-
vos sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ Alytaus padali-
nio atstovas, „Vilties“ bendrija daly-
vavo trečiame inicijuotame Alytaus 
miesto savivaldybės administracijos 
(toliau – Administracija) oficialiame 
susitikime dėl VšĮ „Vilties pastogė“ 
likimo. Susitikime buvo nagrinėjami 
du pagrindiniai klausimai: dėl VšĮ 
„Vilties pastogė“ likvidavimo ir dėl 
savarankiško gyvenimo namų įkūri-
mo šios įstaigos pastate.

„Vilties“ bendrija paprašė pateikti 
motyvuotą paaiškinimą dėl Adminis-
tracijos pasikeitusios nuomonės ne 
reorganizuoti, o likviduoti VšĮ „Vil-
ties pastogė“. Pagrindinis Adminis-
tracijos argumentas dėl VšI „Vilties 
pastogė“ likvidavimo ir „SPC“ steigi-
mo kaip biudžetinės įstaigos – spren-
dimų priėmimo, valdymo ir vadova-
vimo procedūros supaprastinimas.

Kaip teisėtas Lietuvos sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ Alytaus padalinio atstovas 
„Vilties“ bendrija pareiškė savo nepri-
tarimą dėl:
1. VšĮ „Vilties pastogė“ likvidavimo, 

nes nemato teisėto pagrindo nai-
kinti 7 metus kokybiškai ir ne-
nuostolingai teikiančios paslaugas 
Alytaus miesto sutrikusio intelek-
to asmenims įmonės, nes tai prieš-
tarauja Socialinių paslaugų įstaty-
mo 13 str. 5 d. nuostatoms;

2. paslaugų centralizavimo, nes tai 
prieštarauja Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos 19 str. nuostatoms;

3. vienasmeniško Administracijos val-
dymo, nes tai prieštarauja Neįga-
liųjų integracijos įstatymo 3 str. 
įtvirtintam visapusiško dalyvavi-
mo principui;

4. biudžetinės, o ne viešosios įstaigos 
įkūrimo, nes tai prieštarauja Neį-
galiųjų integracijos įstatymo 16 str. 
6 d. nuostatoms.
Antras klausimas – dėl „Vilties“ 

bendrijos pasiūlymo Alytuje, Lelijų 

gatvės patalpose steigti savarankiško 
gyvenimo namus – buvo svarstomas 
trumpai, nes, Administracijos nuo-
mone, šiuo metu mieste nėra poreikio 
tokioms paslaugoms ir tai ateities 
problema. 

Apibendrinant galime teigti, kad 
VšĮ „Vilties pastogė“ darbuotojų ir lan-
kytojų likimas yra labai kvestionuoja-
mas klausimas, o Administracijos am-
bicijos neleidžia dalytis valdžia su ne-
vyriausybinėmis organizacijomis.

„Vilties“ bendrija, laikydamasi sa-
vo pozicijos ir stengdamasi atkreipti 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 
narių dėmesį į susiklosčiusią padėtį, 
šių metų spalio 28 dieną išsiuntė krei-
pimąsi, kuriame ragino teisiškai ir 
žmoniškai visiems drauge spręsti su-
kurtą problemą. Lapkričio 23 dieną 
buvo išsiųstas pakartotinis kreipima-
sis, kuriame buvo teigiama, kad Neį-
galiųjų teisių konvencijos nuostatų 
nesilaikymas bei šiurkštus Lietuvos 
Respublikos įstatymų pažeidimas su-
teikia gyventojams teisę abejoti vietos 
valdžios kompetentingumu bei suin-
teresuotumu dirbti kuriant gerovės 
valstybę. 

„Vilties“ bendrija dar kartą siūlė 
teikti svarstyti alternatyvų viešosios 
įstaigos „Vilties pastogė“ reorganiza-
vimo į viešąją įstaigą „Socialinių pas-
laugų centras“ variantą. Tokiu atveju 
reorganizuota įstaiga galėtų tapti Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos asociacijos nare, o įstaigos dar-
buotojai ir toliau turėtų galimybę kel-
ti kvalifikaciją asociacijos organizuo-
jamuose mokymuose. Tapusi viešąja 
ši įstaiga taip pat galėtų dalyvauti 
Nacionalinės neįgaliųjų integracijos 
programos projektuose. 

Taip pat „Vilties“ bendrija norėtų 
įsitikinti, ar naujai kuriamos įstaigos 
patalpos atitiks sutrikusio intelekto 
sunkios negalios, didelių poreikių as-
menų dienos centrui keliamus reika-
lavimus. Mat jau pavargo įrodinėti, 
kad šiems asmenims skirta įstaiga ne-
gali būti didelio multifunkcinio cen-
tro sudėtinė dalis. Aplinka turėtų būti 
saugi, rami, kad sunkios negalios 
žmonių netrikdytų pašaliniai asme-
nys ir triukšmas. 

Koks bus vietos valdžios sprendi-
mas, parodys laikas. Bet labai norėtų-
si, kad jis būtų konstruktyvus, o ne 
destruktyvus.

„Vilties“ bendrijos informacija
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Kelionės trauka

Nieko nuostabaus, kad norėjau į 
Ameriką… Tai mano močiutės tėvy-
nė… Įdomu?.. Ji gimė Amerikoje, o 
kai su tėvais atvyko aplankyti jų tė-
viškės (dar prieš rusų invaziją), pate-
ko į karo pinkles ir liko Lietuvoje 
amžinai… Prosenelis du kartus vyko 
Amerikon uždarbiauti ir abu kartus 
likimas buvo jam negailestingas – 
prarado santaupas… Svajonės… Tos 
svajonės apie laisvę nemirė… Jos gy-
vuoja mumyse – anūkuose... Kai su-
tinku žmogų, buvusį Amerikoje, vi-
sada klausiu – na, kaip ta Amerika?..

Daug metų Lietuvoje aktyviai 
veikia APPLE programa (Amerikos 
mokytojų pagalba Lietuvos švieti-
mui). Teko dalyvauti šios programos 
darbe Giruliuose. Girdėjau apie 
Amerikos lietuvių pagalbą atsiku-
riančios Lietuvos švietimui. Mano 
brolio žmona Amerikos lietuvė… 
Taigi turbūt supratote, kad jau seniai 
norėjau pažvelgti į Ameriką iš ar-
čiau… Ir štai pasitaikė galimybė…

Lietuvos specialiosios kūrybos 
draugija (LSKD) „Guboja“ yra tarp-
tautinės organizacijos „Specialieji 
menai“ (angl. Very Special Arts – 
VSA) tikroji narė. O šios organizaci-
jos kongresas šių metų vasarą vyko 
ne kur kitur, o Vašingtone – Ameri-
kos širdyje. Visų geranoriškai nusi-
teikusių žmonių pastangomis gavo-
me kvietimus ir mes. Vykome trise: 
LSKD „Guboja“ pirmininkė Viktori-
ja Vitaitė ir „Spalvų orkestro“ vado-
vai Romualdas Brūzga bei Valerija 
Brūzgienė.

Pirmą kartą teko taip toli skristi. 
Net per Atlantą. Girdėjau kalbant, 
kad stiuardesės perskridus vande-
nyną lengviau atsikvėpia… Mūsų 
stiuardesė tik paklausė, ar neturiu 
motociklo, nes vilkėjau odinę lieme-

„Menas ir 
negalia“ – 
specialiųjų 
menų festivalis 
Vašingtone

nę ir, matyt, atrodžiau grėsmingai… 
Juk vykome užkariauti Amerikos…

Pritrenkė Vašingtono klimatas – 
miesto pelkėje drėgmė ir šiluma. Pa-
jutau Amerikos imperijos dvasią – 
didžiuliai atstumai, didžiuliai pasta-
tai, didžiadvasiai žmonės, didžios 
svajonės ir ne mažesnė savigarba 
(gerąja šio žodžio prasme). Nepatiko 
Niujorkas ir nepagarba žemei (ne tė-
vynei, bet Motinai žemei)… Tačiau 
tai atskiro pokalbio tema… Kad lie-
tuviai yra Amerikos dalis, suprato-
me vos tik įėję į Arlingtono (karių) 
kapines ir atsidūrę prie generolo 
Burbos kapo…

Noriu padėkoti Lietuvos ambasa-
dos Vašingtone darbuotojams, prisi-
dėjusiems prie mūsų vizito organiza-
vimo. Ačiū jiems už dėmesingumą. 
Apie festivalį, LSKD „Guboja“ atsto-
vus ir organizacijos narių veiklą 2010-
06-19 rašė Čikagoje leidžiamas pa-
saulio lietuvių laikraštis „Draugas“.

Prezidento palikimas... 
neįgaliesiems

VSA organizacijos veiklą pradėjo 
ir koordinuoja garsios Kenedžių gi-
minės atstovė Jean Kennedy Smith. 
Ši organizacija vienija atstovus dau-
giau nei 60 šalių, tarp kurių nuo 
1992 m. yra ir Lietuva. Organizacijos 
tikslas – tas pats ir vienintelis – ska-
tinti pasaulio tautas sudaryti sąlygas 
neįgaliam žmogui tapti visaverčiu 
visuomenės nariu. Iš pradžių pykau, 
kad kažkas savinasi tauriausius 
žmonijos jausmus… Kodėl Ameri-
kos prezidentų dinastija atstovauja 
pasaulio neįgaliesiems… Bet pama-
tęs ir pajutęs organizacijos dvasią 
nurimau, nes supratau, kad Kene-
džiai to verti… Arlingtono kapinėse 
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Prezidento kapas kuklus. Tik grani-
to plokštė su užrašu. Tačiau už poros 
kilometrų pastatytas puikus Džono 
Kenedžio scenos menų centras, ku-
riame kiekvieną dieną vyksta profe-
sionalūs nemokami renginiai (kon-
certai, akcijos, spektakliai, parodos 
ir t. t). Šiame centre menas yra priei-
namas kiekvienam, kaip ir autobu-
sas, turintis keltuvą vežimėliui ir jam 
pritaikytą vietą. Tarp Kenedžio kul-
tūros centro ir miesto centro autobu-
sai kursuoja nemokamai. Ar gali būti 
geresnis paminklas Prezidentui?.. 

Kartais pamąstydavau, kokia 
nauda iš organizacijos, jei per pen-
kerius metus vieną kartą susirenka 
ir aptaria pasiekimus. Juk norėtume 
iš jos pinigų, garsių vardų, pasauli-
nių turų ir panašiai… Ir vėl nuri-
mau… Organizacijos nariai susiren-
ka tam, kad paskatintų vieni kitus 
žengti į priekį. Šiandien mes dar ne-
galime būti pavyzdžiu, nes neturime 
neįgaliųjų pasaulinio lygio žvaigž-
džių. Bet mums buvo suteikta gali-
mybė pamatyti, kad tai įmanoma. 
Tereikia milžiniško užsispyrimo ir 
kasdienio visų darbo. Neįgaliųjų, 
mokytojų, organizatorių… Daigelių 
jau turime ir mes, tad veikime… 

Festivalio gidas

Tai iš tiesų buvo pasaulinio lygio 
kongresas, kuriame dalyvavo 51 ša-
lies atstovai. Dalyviai pasiskirstė pa-
gal interesus, nes buvo pristatomi 
šie pasiekimai: teisės ir įstatymų; 
dailės; rankdarbių ir dailiųjų amatų; 
šokio; teatro; muzikos; specialiosios 
pedagogikos.

Festivalis vyko pačiose garsiau-
siose Vašingtono erdvėse – jau minė-
tame Kenedžio centre, Sidabriniame 
teatre, Kultūros centre, Atlaso menų 
centre, Vašingtono universitete, 
Smitsono centre ir t. t.

Paskaitos, praktikumai, gerosios 
patirties pristatymai dienos pabai-
goje buvo vainikuojami meninių pa-
sirodymų, koncertų, kurie vyko Ke-
nedžio centre ir kitose anksčiau iš-
vardytose Vašingtono vietose. Visko 
aprėpti buvo neįmanoma, todėl ne-
galiu kalbėti apie tai, ko nemačiau. 
Rinkomės muzikinius pristatymus 
ir tuos, kurie kainavo mažiau arba 
išvis nekainavo… Liūdna, bet mes 
vis dar negalime įpirkti net neįgalių-
jų meno… Todėl ir mąstau, kokį ilgą 
kelią mums dar reikės nueiti… Kad 
galėtume mokėti neįgaliam meni-
ninkui tikrą kainą ir už tikrą kainą 
stebėti jo meną…

Stebino festivalio organizatorių 
stropumas. Paties aukščiausio ly-
gio vadybininkai pradėdavo darbą 
nuo 8 val. ryto ir vėluoti tikrai bu-
vo nejauku…

Apie nebendradarbiavimą

Gal nuskambės kiek keistai, bet 
pasaulis vienodas… Puikiai žinome, 
kaip bendradarbiauja Lietuvos aklie-
ji, kurtieji, judėjimo negalią turintie-
ji, sutrikusio intelekto bei kitų nega-
lių žmonės ir joms atstovaujančios 
organizacijos… Taigi lygiai taip pat 
bendradarbiauja ir pasaulio tautų 
neįgaliųjų organizacijos… Kitaip sa-
kant, nebendradarbiauja… Kas truk-
do? Na, čia viskas dar sudėtingiau – 
skiria kalbos, kultūrų, santvarkų 
barjerai... Į VSA Europos šalių atsto-
vų susitikimą atvyko tik Lietuvos ir 
Islandijos atstovai… Šio susitikimo 
rengėja Stephanie Litvak ta proga 
pasakė, kad su Europa visada sun-
ku. Bet gal ir gerai, nes organizacijos 
atstovai žada kitais metais Europą 
aplankyti ir pradėti šį vizitą nuo Lie-
tuvos. Turėsime pasitempti – tai mes 
mokame…

Muzikos asai

Apie pasaulio neįgaliuosius me-
nininkus nieko nežinojau, nes pirmą 
kartą girdėjau jų vardus. Perkusinin-
kė Dame Evelin Glennien. Klausė-

mės jos koncerto su Vašingtono sim-
foniniu orkestru (beje, jam dirigavo 
estas ir vėl kaimynai mus apšovė). 
Smuikininkas Narimichi Kawabata, 
gitaristas Paulas Midonas, pianistas 
Henry Butleris, dainininkės Diana 
Schur ir Melody Gardot, saksofoni-
ninkas Quamonas Fowleris, fleiti-
ninkė Catherine Branch ir t. t. Speci-
aliai pateikiau atlikėjų pavardžių iš 
įvairių muzikos sričių. Visi minėti 
atlikėjai yra pasiekę aukštumų – iš-
leidę įrašų, aktyviai koncertuojantys, 
kai kurie pelnę garbingų apdovano-
jimų. Pasirodo, tai įmanoma. Savo 
ausimis girdėjome jų pasakojimus 
apie tai, kad pasiekti aukštumų bu-
vo nelengva, bet padėjo meilė muzi-
kai, noras, užsispyrimas, aplinkinių 
(tėvų, mokytojų, rėmėjų) pagalba ir 
geranoriškumas… Jei individualios 
galios menkesnės, erdvės saviraiškai 
galima paieškoti kolektyve. Tai pa-
rodė Detroito perkusininkų ansam-
blis, grupė „Rudely Interrupted“, 
airių bendas ir meksikietiškos muzi-
kos ansamblis „Forro no Escuro“.

Pedagogikos naujovės

Tris dienas vyko specialiosios pe-
dagogikos konferencija, kur pasižy-
mėję pedagogai pristatė savo darbo 
metodus. Mus labiau domino muzi-
kos pedagogika, tad ėjome į skirtin-
gus užsiėmimus, kad tik kuo dau-
giau žinių parsivežtume. Bet, o liū-
desy, dar neradome laiko susėsti 
prie stalo ir iš naujo peržiūrėti parsi-
vežtos medžiagos. Tai vis ateities 
darbai…

Džiugu, kad nesame „bananų ša-
lis“, kad mokome neįgaliuosius mu-
zikos teisingai (nes jau išmokome). 
Svečių šalių specialieji muzikos pe-
dagogai naudoja (kaip ir mes) alter-
natyviąją komunikaciją, beje, pama-
tėme įdomų komunikatorių „DY-
NAVOX“. Be to, supratome, kad la-
bai svarbu planuoti pamoką ir aptar-
ti jos rezultatus bei įvertinti veiklą, 
nors ir anksčiau tai žinojome. 

Savo metodikas pristatinėję spe-
cialistai pabrėžė komandinio darbo 
svarbą ir technologinių naujovių tai-
kymą – čia jau įdomiau. Turėjome 
progos pamatyti įvairių kompensa-
cinių priemonių, pritaikytų valdyti 
muzikos instrumentus, tokius kaip 
smuikas, gitara, klavišiniai. Ritmi-
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niai muzikos instrumentai, pvz., pri-
rišami prie rankų. Pamokos kom-
pleksinės – dainavimas, klausymas, 
ritmo lavinimas, grojimas, kūryba…
Tai ir mums žinoma. Matėme bliuzo, 
afrikietiškų ritmų pamokėles – visa 
siejasi su pedagogo išradingumu, 
muzikalumu, nuoširdumu ir reiklu-
mu – tai pat nieko naujo, bet vis dėl-
to patvirtina, kad einame teisingu 
keliu. Stebėjome įdomų elektroninį 
garsų sintezatorių „Soundbeam“, 
kuriuo galima išgauti garsus net ju-
dinant antakius ar mirksint. Taigi 
ateityje specialiajai muzikos peda-
gogikai, matyt, vis svarbesnės taps 
naujosios technologijos.

Kuriuo keliu eisime

Konferencija privertė susimąsty-
ti – kuriuo keliu eisime? Amerikie-
čiai neįgalius vaikus integruoja į 
bendrojo lavinimo mokyklas ir ten 
jau pedagoginio kolektyvo bei ben-
druomenės reikalas, kokie bus re-
zultatai. O jie neblogi, yra net neįga-
liųjų, tapusių žvaigždėmis… Bet juk 
apie pralaimėjusiuosius nešneka-
ma… Vakarų Europa gali pasigirti 
specializuotomis įstaigomis (turiu 
omenyje visas galimybes neįgalie-
siems, ne pensionatus), kuriose neį-
galieji gerai ugdomi ir pralaimėju-
siųjų (kaip ir žvaigždžių) beveik nė-
ra. Ką pasirinksime mes? Kaip 

„Spalvų orkestro“ vadovas suku gal-
vą, kaip čia geriau – ar kad neįgalieji 
rinktųsi į „Spalvų orkestro“ repetici-
jas ir kartu muzikuotų, ar kad gerai 
pasirengę būtų priimti į vieną kitą 
tolerantišką profesionalų kolektyvą, 
na, kad ir trikampį mušti? Atsakymo 
nežinau. Matyt, jam atrasti reikia lai-
ko ir mąstymo evoliucijos. Tik šiukš-
tu, nenueikime trečiuoju keliu, kurį 
pasirinkus nėra žvaigždžių, o visi 
jaučiasi pralaimėję…

Amerika, Amerika, kažkas ten ne 
taip… Lietuvoje kitas reikalas, nes 
tai – mūsų reikalas…

Romualdas Brūzga
Ugdymo centro „Viltis“ 

muzikos mokytojas

Noras bendrauti daro stebuklus
Šventės „Pabūkime kartu“ rengėjai buvo maloniai nustebę, kai į 
Molėtų kultūros namus pradėjo plūsti žmonės. Šioje tradicinėje 
Molėtų krašto Žmonių su negalia sąjungos ir Molėtų „Caritas“ 
rengiamoje šventėje šiemet sulaukta tiek dalyvių ir svečių, jog 
teko skubiai perkelti renginį iš fojė į kultūros centro salę... 

Vargu, ar minėtą netikėtumą gali-
ma pavadinti nesklandumu. Juolab 
kad laikas laukiant šventės pradžios 
neprailgo dėl smagaus Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molė-
tų filialo pirmininko Prano Pliuškos 
vadovaujamos kapelos griežimo ir 
kartu dainuoti visus pakvietusio Mo-

lėtų kultūros centro neįgaliųjų žmo-
nių etnografinio ansamblio „Radas-
tėlė“ (vadovė Danutė Gančierienė).

Pranokęs visus lūkesčius rengi-
nys dar kartą patvirtino, jog žmonės 
nori bendrauti, gali išklausyti kitą, 
pabūti kartu. O Molėtų krašto Žmo-
nių su negalia sąjungos (ŽNS) pirmi-

ninkė Marytė Baliūnaitė į sceną vie-
ną po kito kvietė svečius. Prie tradi-
cinės šventės kasmet prisidedantis 
Molėtų dekanato dekanas, parapijos 
klebonas, kunigas Kęstutis Kazlaus-
kas, į šventę atvykęs kartu su broliu 
kunigu Jurgiu, juokavo, kad matant 
tiek dalyvių visiškai užmiršti krizę.

Šviesiais ir pamokomais prisimi-
nimais iš vaikystės pasidalijęs kuni-
gas Kęstutis laimino šventę ir į ją su-
sirinkusius molėtiškius. Vietos sutri-
kusio intelekto žmonių globos ben-
drijos „Molėtų Viltis“ pirmininkės 
pavaduotoja Irena Guobienė jautriai 
pristatė Kijėlių specialiojo ugdymo 
centro auklėtinių spektaklį „Pati 
svarbiausia kalba“. Neįgalūs vaikai 
iš scenos į žiūrovus prabilo visiems 
suprantama – meilės – šnekta.

„Nuvykusi į Lietuvos ŽNS tary-
bos posėdį dažnai iš kolegų išgirstu 
skundų dėl nepakankamo kitų rajo-
nų valdžios dėmesio neįgaliųjų pro-
blemoms. Tokiais atvejais man norisi 
pasidžiaugti, kad mūsų rajono val-
džia labai supratinga žmonėms su 
negalia“, – kalbėjo Marytė Baliūnai-
tė kviesdama į sceną rajono merą Al-
gimantą Žiuką ir vicemerę Ritą An-
dreikėnienę. Molėtų krašto ŽNS na-
riai nešykštėjo padėkos žodžių ir 
niekad padėti neatsisakančiai rajono 
savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai Genovaitei Gribaus-
kienei. O svečiai iš kaimyninio rajo-
no – Utenos krašto ŽNS bei jos pir-
mininkė Nijolė Gaivenienė – šventės 
dalyvius sveikino dainomis, kurias Algimanto Boratinsko nuotrauka
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Šiuo metu Šalčininkų rajono su-
trikusio intelekto žmonių dienos 
užimtumo centrą (www.salcininku-
duc.lt) lanko 23 sutrikusio intelekto 
žmonės, iš jų 16 paauglių. Kad lan-
kytojai galėtų tobulėti, mums kilo 
mintis mokyti juos vaidybos meno. 
Juk turime į ką lygiuotis, nes jau 
kuris laikas glaudžiai bendradar-
biaujame su Lenkijos neįgaliųjų te-
atro kolektyvu „Vspulnota Polska“. 
Kaip tik šio kolektyvo vadovė 
A. Žeško ir pasiūlė mums drauge 
steigti Tarptautinį judesio teatrą, 
kurio tikslas – lavinti neįgalaus jau-
nimo meninį skonį, ugdyti gebėji-
mus, bendrauti. 

Teatro terapija padeda lankyto-
jams lengviau reikšti emocijas. Ne 
tik teigiamas, bet ir neigiamas. Scena 
sudaro sąlygas neįgaliems aktoriams 
atskleisti savo individualų charakte-
rį. Mes stengiamės, kad kiekvienas 
pasirodymas ne tik taptų švente mū-
sų centro lankytojams, bet ir būtų 
įdomus žiūrovams. Mudvi su socia-
line darbuotoja Valentina Misiuro 
praleidžiame su teatro grupe daug 
laiko: padedame per repeticijas ir 
pasirodymus, kartu su aktoriais ga-
miname dekoracijas, kostiumus. 
Džiugu, kad ir patys aktoriai visada 
noriai talkina vieni kitiems. 

Per repeticijas lankytojai lavina 
balso stygas, mokosi tyliai šnabždė-
ti ir garsiai šaukti, keisti kūno po-
zas, vaikščioti be garso, o jei reikia, 
ir triukšmingai. Jie labai atsakingai 
ruošiasi kiekvienam pasirodymui ir 
jau žino, kad vaidinant labai svarbi 
veido išraiška, akių kontaktas, balso 
tonas. Mūsų aktoriai klauso muzi-
kos, skaito, dainuoja, vaidina. Jie 
bando ieškoti savarankiškų spren-
dimų, kaip įkūnyti vieną ar kitą 
personažą. 

Neįsivaizduojame savo teatro 
grupės gyvenimo be draugų iš Len-
kijos. Esame su jais kaip viena šeima, 
juolab kad mūsų neskiria kalbos bar-
jeras. Centro auklėtiniai, sulaukę iš-
siilgtų svečių, aktyviai dalyvauja 
bendruose renginiuose, spektakliuo-
se, diskusijose, ekskursijose, diskote-
kose, išvykose. Tarptautinis judesio 
teatras, kuriame vaidina Lenkijos ir 
Lietuvos neįgalieji, jau žinomas ne 
tik mūsų šalyje bei kaimyninėje Len-
kijoje, bet ir Slovakijos sostinėje Bra-
tislavoje, kur dalyvavome tarptauti-
niame sutrikusio intelekto žmonių 
festivalyje „Padarykime sau šventę“.

Kai neseniai vėl sulaukėme savo 
partnerių iš Lenkijos, nusprendėme 
parodyti bendrą vaidinimą Vilniaus 
miesto ir rajono, Valčiūnų ugdymo 

įstaigose, su kuriomis palaikome 
glaudžius ryšius, taip pat Šalčinin-
kų J. Sniadeckio gimnazijoje. Didelį 
džiaugsmą jautėme matydami švy-
tinčias žiūrovų akis ir šypsenas, gir-
dėdami nuoširdžius plojimus.

Taip pat mūsų svečius iš Lenkijos 
kaskart stengiamės nustebinti pačio-
mis įdomiausiomis ir gražiausiomis 
Lietuvos vietomis. Parodėme jiems 
Poškonių regioninį-nacionalinį par-
ką, Aušros vartų koplyčią, Vilniaus 
senamiestį... 

Netolimoje ateityje mūsų laukia 
labai daug idėjų, planų. Kiekvienas 
naujas spektaklis bus įdomus darbas 
ir viliojantis iššūkis. Norime bendra-
darbiauti su visais, kas turi origina-
lių minčių, siekia dirbti kartu ir pa-
gal galimybes gali mus paremti.

Ilona Ozarovskaja 
Šalčininkų rajono sutrikusio 

intelekto žmonių dienos užimtumo 
centro socialinė darbuotoja 

Judesio teatras išjudina... sielą
Pasaulis būtų laimingesnis, jeigu kuo daugiau žmonių turėtų 
aktorinių gebėjimų. Tada jiems lengviau sektųsi reikšti savo 
emocijas ir bendrauti su aplinkiniais.

atliko Utenos krašto ŽNS ansamblio 
„Gaja“ vyrų grupė bei vadovė (beje, 
irgi molėtiškė) Nijolė Petravičienė. 
Svečius scenoje keitė Pranas Pliuška 
ir jo vadovaujama kapela. Pasak Pra-
no, ši šventė – tai grožio ir šviesos 
ieškojimas žmonėse.

„Reikia džiaugtis gyvenimu, nors 
kartais jį ir sunkina negalios. Gyveni-
mas yra gražus, patikėkite tuo, nes 
tai jums sako aklas žmogus“, – karš-
tai tikino Pranas Pliuška, pridūręs, 
jog šventė „Pabūkime kartu“ gražiai 
sutapo su tądien minėta Pasauline 
baltosios lazdelės (aklųjų) diena. Mo-
lėtų krašto ŽNS kaimynystėje įsikū-
rusios katalikiškos gausių šeimų 

bendrijos „Edeno vaivorykštė“ vado-
vės Rasa Rakauskienė ir Violeta Na-
riūnienė, o tiksliau, jų sukurtos vei-
kėjos – „blondinės dvynės“, šventės 
dalyviams surengė nuotaikingą lote-
riją. Malonia kaimynyste su Molėtų 
krašto ŽNS džiaugėsi „Molėtų Vil-
ties“ pirmininkė Zita Malinauskienė.

Kijėlių specialiojo ugdymo cen-
tro aktorius dovanomis pamaloni-
nusi „Šeimynėlės“ vadovė Svetlana 
Lesinskienė prasitarė, kad esant kar-
tu gyvenimas tampa lengvesnis ir 
žmogus jaučiasi stipresnis. Alantos 
bendruomenės vardu šventės daly-
vius sveikino ir jų entuziazmu žavė-
josi Alesė Steniukynienė. Šventėje 

sulaukta ir svečių iš Panevėžio... Šilti 
padėkos žodžiai, atsklidę nuo sce-
nos, net sugraudino ilgametę Molė-
tų krašto ŽNS pirmininkę Vladzę 
Gribėnienę ir „Radastėlės“ sielą Da-
nutę Gančierienę. Marytė Baliūnaitė 
dėkojo ir Molėtų „Caritas“ vadovei 
Aurelijai Lukošienei, kurios vado-
vaujamos moterys kasmet nuošir-
džiai prisideda prie šventės organi-
zavimo. Po „Radastėlės“ atliktos 
„Giminių dainos“ visi šventės daly-
viai susibūrė prie rėmėjų dėka gra-
žaus ir gausaus vaišių stalo...

Bendrijos „Molėtų Viltis“ 
informacija
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2009 m. birželį vyko antrasis kū-
rybinės vasaros stovyklos „Būkime 
kartu, kurkime drauge“ etapas, ku-
riame vėl susitiko Vilniaus dailės 
akademijos Tekstilės katedros stu-
dentai ir mokymo centro „Mes esa-
me“ lankytojai, turintys proto nega-
lią. Pirmajame projekto etape neįga-

Mikutis ir kompozitorė Snieguolė 
Pranulienė. Spektakliuką „Princesė 
ir poezija“ jau išvydo Panevėžio jau-
nuolių dienos centro, Utenos vaikų 
socialinės paramos ir ugdymo cen-
tro, taip pat ugdymo centro „Viltis“ 
lankytojai. 

Šio projekto idėja – parodyti pla-
čiajai visuomenei, kad neįgalieji irgi 
yra kūrybingi ir gali dalyvauti įvai-
riose veiklose kartu su sveikaisiais. 
Projekto metu užsimezgė dialogas 
tarp neįgalių ir įgalių dalyvių, buvo 
dalijamasi mintimis, idėjomis ir nuo-
monėmis. Nagrinėjome meno ir 
sveikatingumo sąsajas, pasinėrėme į 
kūrybos procesą, tyrinėjome savo iš-
gyvenimus, kaupėme bendradarbia-
vimo patirtį, sulaukėme teigiamų 
pokyčių. 

Panašūs projektai skatina ben-
druomenių jungimąsi, suteikia neį-
galiesiems progą integruotis į visuo-
menės veiklas, atrasti naujų savo 
gebėjimų pritaikymo erdvių. O me-
nininkams tai papildoma galimybė 
tobulėti, plačiau taikyti savo profesi-
nes žinias bei įgūdžius, ugdyti tole-
ranciją ir kantrybę, novatoriškai ir 
kūrybiškai pažvelgti į partnerystę. 

Džiaugdamiesi, kad projekto 
partnerių dėka menas tapo organiš-
ka mūsų centro lankytojų gyvenimo 
dalimi, stengsimės, jog užsimezgę 
ryšiai nenutrūktų, stiprėtų ir teiktų 
visiems peno. 

Projekto 
„Būkime kartu, kurkime drauge“ 

rengėjai

Projekto „Būkime kartu, 
kurkime drauge“ antrasis etapas
Mokymo centro „Mes esame“ lankytojų ir Vilniaus dailės 
akademijos Tekstilės katedros studentų kūrybinėje vasaros 
stovykloje drauge veltos lėlės „atgijo“ spektaklyje 
„Princesė ir poezija“.

lieji studentų padedami susipažino 
su vėlimo technikomis, sukūrė gra-
žių, originalių darbų. O antrajame 
abi grupės jau bendromis jėgomis 
vėlė lėles, kurias sumanė panaudoti 
spektaklyje „Princesė ir poezija“. 
Statant šį spektaklį projekto daly-
viams talkino režisierius Algirdas 

Mokomoji medžiaga, parengta 
PowerPoint programa (pateiktys)
Tęsiame šių metų žurnalo antrajame numeryje pradėtą publikuoti 
Pasvalio specialiosios mokyklos logopedės Andromedos 
Baršauskienės straipsnių ciklą apie neįgaliesiems skirtas 
lavinamąsias užduotis, kurių galima rasti interneto svetainėse.

Šiuolaikinės informacinės techno-
logijos teikia daug galimybių įvairin-
ti ir efektyvinti ugdymo procesą, 
skatina mokinius dirbti, lavinti ir 

įtvirtinti įvairių dalykų įgūdžius, pa-
deda patikrinti ir objektyviai įvertinti 
jų žinias bei įgūdžius, integruoti įvai-
rius dalykus, pasirengti pamokoms. 

Norėčiau plačiau pristatyti pa-
teiktis – vieną iš populiarių priemo-
nių, kuria dažnai remiuosi per logo-
pedines pratybas. 

Pateiktis yra dokumentas, kurį 
sudaro demonstravimui skirtas 
kompiuterinių skaidrių rinkinys. 
Skaidrės prie kompiuterio prijungtu 
projektoriumi rodomos ant įprasto 
balto ekrano, panašiai kaip diapro-
jektoriumi. Pateiktis rengiama pa-
teikčių rengykle, naudojant vaizdi-
nės medžiagos rengimo programą. 
Paprastas pateiktis galima pasidary-
ti ir Microsoft Word programa, o vė-
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liau atspausdinti popieriuje ar skai-
drėse (I. Kazlauskienė, 2007). 

Kokybiškų pateikčių kūrimas – 
sudėtingas procesas, todėl remiuosi 
Microsoft PowerPoint programa, kuri 
suteikia tikrai daug galimybių. Iš-
mokti parengti pateiktis galima nau-
dojantis įvairiomis PowerPoint at-
mintinėmis. Vieną iš jų galima rasti 
čia – http://www.kadras.lt/downlo-
ad/PowerPoint/PowerPoint.Atmin-
tine.htm

Suprasdama, kad informacinės 
technologijos yra viena iš informaci-
jos perteikimo priemonių, leidžian-
čių padaryti pamoką vaizdesnę, 
stengiuosi kuo dažniau naudoti pa-
teiktis. Vaizdumo reikšmė itin svarbi 
sutrikusio intelekto mokinių ugdy-
mo procesui, tačiau įvairiuose mo-
kymo etapuose skiriasi. Pateiktimis 
galima remtis kiekviename logope-
dinio užsiėmimo etape – ir iš pra-
džių, norint vaikus nuteikti darbui, 
sužadinti susidomėjimą, ir apiben-
drinant, ir įtvirtinant išmoktą me-
džiagą, ir pristatant naują. Konkre-
čią pateiktį pasirenku pagal temą, 
atsižvelgiu į mokinio individualias 
galimybes, sutrikimo pobūdį. 

Pateikčių įvairiomis temomis esu 
sukūrusi ir pati. Jas galima rasti šio-
se svetainėse:
• http://ejournal.emokykla.lt/sne-

kutis/
• http://pradinukai.lt/mokytojams.

php
• http://logopedui.jimdo.com/

Pvz., pateiktis „Kur garsas C?“ 
padeda mokiniams įtvirtinti garso 
„c“ tarimą įvairiose žodžio vietose, 
taip pat tarnauja mokantis skieme-
nuoti ir nustatyti garso vietą žodyje. 
Mokiniai turi pasakyti, kuriame 
skiemenyje yra žodyje „CITRINA“ 
garsas „C“. 

jiems praneša pelėda. Pastebėjau, 
kad mokiniams patinka įvairūs neti-
kėti efektai, skaidrių ir objektų judė-
jimas, muzikiniai intarpai ir efektai.

„Dvibalsių karalystė“ įdomi ir 
naudinga tuo, kad skirta visiems lie-
tuvių kalbos dvibalsiams mokyti, 
įtvirtinti. Jei nereikia per pratybas 
visų dvibalsių, galima iš „karalys-
tės“ išsirinkti reikiamą ir dirbti viena 
linkme.

daug kartų ir kurios tarnautų įvai-
riems tikslams. Pvz., pateiktis „Kas 
netinka?“

Dažniausiai rengiu tokias pateik-
tis, kuriomis būtų galima naudotis 

Mokiniai išvardija, ką mato pa-
veikslėliuose. Pasako, kas netinka. 
Bando paaiškinti ir pavadinti liku-
siuosius gyvūnus apibendrintai. 
Taip plečiamas mokinių žodynas, 
įtvirtinamos apibendrinamosios są-
vokos. Galima prašyti, kad mokiniai 
apibūdintų gyvūnus (dryžuotas, dvi-
kupris, didelis ir pan.), nusakytų, 
kur jie gyvena, kuo minta ir pan. 

Kadangi specialiosios mokyklos 
mokiniai pasižymi skurdoku buiti-
niu žodynu, stengiuosi turtinti jų žo-
džių bagažą apibendrinančiomis są-
vokomis, kartu diferencijuodama 
garsus. Tam labiausiai tinka pateik-
tis „Vaisiai, uogos ir daržovės“.

Garsų diferenciacijai ir įtvirtini-
mui tinka pateiktis „Gyvūnai. Garsų 
Š-Ž įtvirtinimui“.

Mokiniai parenka tinkamą garsą. 
Jei pasirinkimas neteisingas, apie tai 

Kai kuriems sutrikusio intelekto 
mokiniams sunkokai sekasi skaityti 
ir rašyti, taikyti lietuvių kalbos taisy-
kles. Todėl sukūriau keletą pateik-
čių, kurios padeda lengviau įsisa-
vinti, išmokti. Pvz., „Vyriškos ir mo-
teriškos giminės daiktavardžiai” ir 
„Vienaskaita-daugiskaita“. Pateikti-
mi „Vyriškos ir moteriškos giminės 
daiktavardžiai“ taip pat mokoma 
apibendrinančių sąvokų „Indai“, 
„Baldai“. O pasitelkus pateiktį „Vie-
naskaita-daugiskaita“ dar kartą 
įtvirtinami gyvūnų pavadinimai.
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Stengiuosi pasidaryti pateikčių ir 
sutrikusioms funkcijoms lavinti. Pa-
gal Olgos Maštal knygą „Лучшие 
методики развития внимания у 
детей 1000 тестов, заданийи упра-
жнений“ (2008) parengiau pateikčių 
dėmesiui lavinti.

Pateikčių kūrimas užima nema-
žai laiko, todėl naudoju ir kitų logo-
pedų, specialiųjų pedagogų bei mo-
kytojų sukurtas pateiktis.

Štai keletas išbandytų ir tinkamų 
pateikčių specialiosios mokyklos 
mokiniams:
•  „MANO ABĖCĖLĖ“. Mokytoja 

Rima Sankaitienė.
• „Garsai i-y“. Mokytoja Birutė Kas-

parienė.
• „Skaitau, kuriu ir rašau“. Moky-

toja Edita Žukauskienė.
• „Raidė slapukė“. Mokytoja Asta 

Sakalienė.
• „Garsų p-b diferencijavimas“. 

Mokytoja Birutė Kasparienė.
• „Mokomoji priemonė garsų b, 

p, d diferenciacijai“. Mokytoja 
Rasa Jeriomenkienė.

• „R r ir P p“. Mokytoja Asta Pau-
lauskienė. 

• „Užduotys skaitymo ir rašymo 
sutrikimų šalinimui: i-y, u-ū, o-
uo, ė-ie“. Logopedė Vilma Rut-
kauskienė, mokytoja Rita Anta-
navičienė.

• „Ilgieji ir trumpieji balsiai: i-y, 
u-ū“. Logopedė Ramutė Pago-
jienė.

• „Istorija apie panelę Ė“. Logope-
dė Solveiga Puišienė.

• „Garso f tarimo įtvirtinimas žo-
džiuose“. Logopedė Ramutė Pa-
gojienė.

• „L-R diferencijavimas žodžio 
pradžioje“. Logopedė Aušra Šul-
cienė.

• „Garso R vieta žodyje“. Logope-
dė Aušra Šulcienė.

• „E-Ė-IE“. Logopedė Vidutė Zu-
brienė. 

• „Garso S tarimo įtvirtinimas“. 
Logopedė Vidutė Zubrienė.

• „Priebalsių samplaikos“. Logo-
pedė Audronė Neniškytė.

• „Sakinių galvojimas“. Specialio-
ji pedagogė-logopedė Asta Kai-
rienė.

Kasmet skelbiami konkursai „Vir-
tuali kelionė klasėje“ sulaukia di-
džiulio susidomėjimo. 2004-2009 
metų darbus galima rasti čia – http://
metodika.emokykla.lt/sites/vkk/de-
fault.aspx Reikia pasirinkti moky-
mosi sritį, nurodyti mokinių amžių 
ir iš gausybės priemonių galima išsi-
rinkti tinkamą pagal mokinio gebėji-
mus, temą ir pan. Kitas adresas – 
http://www.pradinukas.ku.lt/ABC.
htm#LietK_planai

Logopedo gebėjimas kurti už-
duotis, motyvuotai naudoti naują-
sias technologijas turi teigiamos įta-
kos specialiosios pedagoginės pa-
galbos veiksmingumui. 

Pritariu logopedės Solveigos Pui-
šienės II-ojoje respublikinėje metodi-
nėje-praktinėje konferencijoje ,,Ko-
munikacinės kompetencijos ugdy-
mas pradinėse klasėse“ Panevėžyje 
išsakytoms mintims: „Pateikčių rin-
kiniai yra puiki priemonė mokomo 
garso įtvirtinimui, žodyno turtini-
mui, apibendrinančioms sąvokoms 
mokytis, spalvų, skaičių pažinimui, 
kalbinės klausos lavinimui. Nuotai-
kingos paveikslėlių knygelės su 
įterptais garso, teksto, skaidrių keiti-
mosi efektais, suteikia teigiamų emo-
cijų moksleiviams, skatina paprastai 
menkesnę specialiųjų poreikių mo-
kinių mokymosi motyvaciją“.

Naudota literatūra ir šaltiniai:
• http://www.gimtasiszodis.lt/

Kazlauskiene_07_4.htm
• II-osios respublikinės metodinės-

praktinės konferencijos ,,Komu-
nikacinės kompetencijos ugdy-
mas pradinėse klasėse” medžiaga 
CD. 2009 m. balandžio 9 d. Pane-
vėžys.

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio specialiosios mokyklos 

logopedė metodininkė
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Vilniaus miesto paciento patikė-
tinio programos modelis perimtas iš 
Nyderlandų Karalystės (ten jis pa-
dėtas diegti nuo 1982 m.) ir pritaiky-
tas Lietuvos padėčiai. „Paciento pa-
tikėtinio programa kasmet vykdoma 
jau nuo 2006 m. Pradėjus įgyvendin-
ti šią programą buvo aktualizuota 
psichikos sutrikimų turinčių asme-
nų teisių apsaugos ir užtikrinimo 
gydymo įstaigose problema. Besi-
kreipiančiųjų į paciento patikėtinius 
kiekvienais metais vis daugėja. Vie-
na vertus, tai rodo, kad psichikos 
sveikatos priežiūros įstaigų pacien-
tai tebėra viena pažeidžiamiausių 
socialinių grupių visuomenėje, kita 
vertus, tai geras ženklas: sukūrus 
paciento patikėtinio pareigybę paci-
entai įgijo galimybę ginti savo teises 
ir kasmet tai daro vis aktyviau,“ – 
teigia projekto koordinatorė Dovilė 
Juodkaitė.

Programa, skirta įvairaus am-
žiaus abiejų lyčių psichikos sveika-
tos priežiūros paslaugų vartotojams, 
o ypač – sunkios socialinės padėties 
asmenims, yra įgyvendinama Vil-
niaus miesto psichikos sveikatos 
centre (VMPSC) bei Antakalnio poli-
klinikos Psichikos sveikatos centre. 

Pagrindinis paciento patikėtinių 
uždavinys – reaguoti ir gilintis į pa-
cientų teisių pažeidimus, atsižvel-
giant į jų nepakankamas galimybes 
savarankiškai įgyvendinti savo tei-
ses ir teisėtus interesus. Toliau vyk-
dant atnaujintą programą bus stebi-
ma, su kokiais pacientų teisių pažei-
dimais bei problemomis dažniausiai 
susiduriama, o apibendrintą infor-

Vilniaus psichikos sveikatos 
priežiūros įstaigų pacientams 
vėl tarpininkauja patikėtiniai
Nuo šių metų rudens Vilniaus psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigose ir stacionariai, ir ambulatoriškai besigydantys žmonės 
dėl iškilusių teisinių bei kitų su gydymu susijusių problemų vėl 
gali kreiptis į paciento patikėtinius. Sostinėje atnaujinta 
visuomenės sveikatos programa „Paciento patikėtinis Vilniaus 
miesto psichikos sveikatos įstaigoms“, kurią koordinuoja viešoji 
įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ (GIP) ir remia 
Vilniaus miesto savivaldybė.

maciją bus siekiama panaudoti pla-
nuojant kitas visuomenės sveikatos 
priemones. Atkreiptinas dėmesys, 
kad paciento patikėtinio, kaip tarpi-
ninko, parama taip pat įgalina paci-
entus ir veikia kaip profilaktinė prie-
monė, užkertanti kelią su psichikos 
sutrikimais susijusių kompleksinių 
problemų gilėjimui. Galiausiai paci-
ento patikėtinio paslauga turėtų pa-
skatinti įstaigas išaiškinti struktūri-
nius trūkumus ir šalinant juos teikti 
kokybiškesnes paslaugas.

Įgyvendindama programą staci-
onariniu lygmeniu GIP bendradar-
biauja su VMPSC, kuris sudaro sąly-
gas paciento patikėtiniams teikti 
paslaugas ligoninės patalpose, orga-
nizuoja posėdžius, teikia siūlymus 
dėl programos procedūrų tobulini-
mo. Viešinant šią programą bendra-
darbiaujama su psichikos neįgalie-
siems atstovaujančiomis organizaci-
jomis. Keičiantis informacija apie 

padėtį stacionariose psichikos svei-
katos priežiūros įstaigose, konsul-
tuojantis dėl sudėtingų individualių 
atvejų – prisideda Seimo kontrolie-
rių įstaigos specialistai. 

Vystant bendradarbiavimą su 
projekte dalyvaujančiomis įstaigo-
mis, skleidžiant informaciją ir patirtį 
kituose Lietuvos miestuose tikimasi, 
kad ilgainiui ši pacientų teisių įgy-
vendinimo priemonė taps įprasta 
praktika kiekvienoje psichikos svei-
katos paslaugas teikiančioje įstaigo-
je, tokiu būdu įgyvendinant nacio-
nalinėje Psichikos sveikatos strategi-
joje įtvirtintą priemonę – nepriklau-
somą žmogaus teisių stebėseną. 
„Diegdami bei viešindami šią pro-
gramą atliekame ir psichoedukacinę 
funkciją – informacija pasiekia ne tik 
klientus, bet ir jų aplinkos žmones, 
taip pat ir plačiąją visuomenę. Vi-
suomenės švietimas psichikos svei-
katos klausimais kuria tolerantiškes-
nę aplinką pacientams“, – teigia pro-
gramos vykdytojai. 

Apie programą „Paciento 
patikėtinis Vilniaus miesto 
psichikos sveikatos įstaigoms“

Paciento patikėtinis − tai asmuo, 
kuris psichikos sveikatos įstaigose 
tarpininkauja tarp paciento ir gydy-
mo įstaigos, išreikšdamas nepriklau-
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somą nuo gydymo įstaigos poziciją 
ir palaikydamas pacientą santykiuo-
se su gydymo įstaiga. Paciento pati-
kėtinis atlieka tris esmines funkcijas: 
(1) tarpininkauja ir atstovauja esant 
nusiskundimams, (2) informuoja, (3) 
identifikuoja sisteminius trūkumus 
gydymo įstaigoje bei viešina savo 
darbą. 

Paciento patikėtinis, atlikdamas 
savo darbą, vadovaujasi šiais princi-
pais: tiria kiekvieną atvejį, t. y. jokių 
skundų nesieja su kliento liga ar bū-
kle; visada palaiko kliento pusę; vi-
sus veiksmus derina su klientu ir at-
lieka juos tik klientui sutikus; pade-
da suformuluoti skundus ir drauge 
su klientu planuoja tolimesnius 
sprendimo paieškos būdus bei infor-
muoja jį apie veiksmų eigą; nespren-
džia konfliktų, kylančių tarp psichi-
kos sveikatos įstaigos pacientų ar 
tarp pacientų ir jų giminių, artimųjų; 
teikdamas paslaugas paciento pati-
kėtinis laikosi konfidencialumo prin-
cipo, saugo informaciją, kuri tapo 
žinoma jo pareigų vykdymo metu. 

Įgyvendinant programą Vilniaus 
miesto savivaldybėje siekiama su-
kurti ir įtvirtinti pavyzdinį psichikos 
paciento teisių užtikrinimo modelį, 
siekti lygių galimybių socialinei as-
menų su psichikos negalia integraci-
jai; prisidėti kuriant nuoseklią psi-
chikos sveikatos paslaugų grandinę 
Lietuvoje, atitinkančią Psichikos 
sveikatos strategijoje įtvirtintas prio-
ritetines kryptis: (1) žmogaus teisių 
užtikrinimą, (2) paciento poreikius 
atitinkančias paslaugas, (3) autono-
mijos ir dalyvavimo skatinimą, (4) 
pacientų, jų šeimų ir nevyriausybi-
nio sektoriaus stiprinimą.

2009 m. buvo paskelbta metodo-
logija „Paciento patikėtinio paslauga 
Lietuvoje: metodinės rekomendaci-

jos psichikos sveikatos srityje dir-
bančioms institucijoms“, kuri pa-
rengta remiantis Nyderlandų Kara-
lystės teorine baze bei ilgamete 
praktika ir Paciento patikėtinio pro-
gramos įgyvendinimo Vilniaus 
mieste metu įgyta patirtimi, pritai-
kyta Lietuvos padėčiai ir apibendri-
na ketverių metų įdirbį.

Paciento patikėtinio programos 
pristatymas Lietuvos regionuose 

Š. m. rugsėjo 29 d. vykusioje kon-
ferencijoje buvo pristatyti Lietuvos 
Respublikos bei Europos ekonomi-
nės erdvės ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų finansuojamo projekto 
„Paciento patikėtinio programos 
diegimas Telšių, Kelmės, Rokiškio, 
Visagino ir Marijampolės savivaldy-
bių psichikos sveikatos priežiūros 
įstaigose ir psichoneurologiniuose 
pensionatuose“ rezultatai. Renginį 
taip pat finansavo Nyderlandų Ka-
ralystės ambasada Lietuvoje. Konfe-
rencijoje, skirtoje visiems besido-
mintiesiems psichikos sveikata, 
žmogaus teisėmis, neįgaliųjų įgali-
nimu ir pan., pristatyti Paciento pa-
tikėtinio programos diegimo mode-
liai psichikos sveikatos centruose, 
psichoneurologiniuose pensiona-
tuose ir psichiatrijos ligoninėse. 
Konferencijoje pasisakė juos kūrę 
ekspertai, pacientų organizacijų at-
stovai, teisininkai. Projekto vykdy-
toja, VšĮ „Globali iniciatyva psichia-
trijoje“, programos diegimo mode-
lius pristatė specializuotame leidi-
nyje, kuris, tikimasi, pravers ir kitų 
savivaldybių tarnautojams, psichi-
kos sveikatos srityje dirbantiems 
specialistams bei NVO sektoriaus 
atstovams. Su leidiniu galima susi-
pažinti čia: http://www.gip-vilnius.

lt/download/paciento%20patiketini
o%20programa.pdf. 

Minėtame leidinyje, prie kurio fi-
nansavimo taip pat prisidėjo Nyder-
landų Karalystės ambasada, prista-
tomas ir projekto metu atliktas tyri-
mas „Dokumentų, reglamentuojan-
čių skundų, ginčų ir konfliktų spren-
dimo ir nagrinėjimo tvarką psichikos 
sveikatos priežiūros įstaigose ir psi-
choneurologiniuose pensionatuose, 
analizė“. Greta šio tyrimo, nors tai ir 
nebuvo numatyta projekte, mokymų 
dalyviams pageidaujant buvo pa-
rengta ir rekomendacinė skundų pa-
teikimo bei nagrinėjimo tvarka.

Vykdant projektą taip pat buvo 
parengta medžiaga mokymams 
„Paciento patikėtinio veikla: Vil-
niaus miesto ir Europos patirtis“, 
įgyvendinti 5 teoriniai-praktiniai se-
minarai, kuriuose dalyvavo ir kvali-
fikaciją tobulino 38 tikslinių grupių 
atstovai – Telšių, Visagino, Marijam-
polės, Rokiškio ir Kelmės savivaldy-
bių tarnautojai, šių regionų psichi-
kos sveikatos centrų ir psichiatrinių 
ligoninių gydytojai bei kitas perso-
nalas, psichoneurologinių pensio-
natų darbuotojai, NVO atstovai. Pa-
ciento patikėtinio programą moky-
mų dalyviai vertino kaip naujovišką 
ir naudingą paslaugą, tačiau neliko 
nepastebėta ir sunkumų gausa ją 
įgyvendinant. 

Šio projekto tikslas – skatinti Pa-
ciento patikėtinio programos gero-
sios praktikos pavyzdžio plėtrą iš 
Vilniaus miesto į kitus Lietuvos regi-
onus. Tokiu būdu siekiama garan-
tuoti psichikos sveikatos paslaugų 
vartotojų teisių įgyvendinimą bei 
nepriklausomą stebėseną ir stacio-
nariai, ir ambulatoriškai. 

Pažymėtina, kad projekto tikslinę 
grupę sudarė visi projekto veiklos 
tęstinumui užtikrinti reikalingi spe-
cialistai, kurie, pasibaigus projekto 
vykdymo laikotarpiui, galėtų pa-
naudoti jo metu sukurtus rezultatus. 
Tikimasi, kad psichiatrinių ligoni-
nių, psichikos sveikatos centrų bei 
psichoneurologinių pensionatų (so-
cialinės globos namų) darbuotojai, 
susipažinę su Paciento patikėtinio 
veikla, bus pasirengę adaptuoti vie-
ną iš sukurtų modelių; savivaldybių 
atstovai sudarys teisines bei finansi-
nes galimybes modeliui įgyvendinti; 
o NVO atstovai pasinaudos Paciento 
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patikėtinio gerosios praktikos pa-
vyzdžiu ir imsis iniciatyvos ieškoda-
mi galimybių bei finansavimo šalti-
nių sukurtam modeliui įgyvendinti, 
bendradarbiaus su psichikos sveika-
tos priežiūros įstaigų, psichoneuro-
loginių pensionatų (socialinės glo-
bos namų), savivaldybių atstovais 
bei projekto vykdytojais diegiant Pa-
ciento patikėtinio pareigybę. 

„Projekto metu daug dėmesio 
skyrėme socialinio dialogo užmez-
gimui, palaikymui bei plėtojimui. 
Akcentavome ne tik specialistų kva-
lifikacijos tobulinimo būtinybę, bet 
ir aktyvaus bendruomenių atstovų 
dalyvavimo sprendžiant vietos vie-
šuosius reikalus skatinimą, tarpsek-
torinio bendradarbiavimo vystymą, 
investavimą į kokybiškų paslaugų 
plėtojimą psichikos sveikatos prie-
žiūros paslaugų vartotojams sie-
kiant užtikrinti žmogaus teisių ste-
bėseną ir įgyvendinimą,“ – teigė 
Rūta Juodelytė.

Apie viešąją įstaigą „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“

2000 m. įkurta viešoji įstaiga 
„Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 
yra jau 27 metus veikiančios tarptau-
tinės organizacijos „Global Initiative 
on Psychiatry“ narė – nepriklauso-
ma nevyriausybinė organizacija Lie-
tuvai ir regionui. Pagrindinės orga-
nizacijos veiklos: žmogaus ir pacien-
to teisių apsauga; naujų psichikos 
sveikatos paslaugų kūrimas; naujų 
iniciatyvų skatinimas; NVO, vei-
kiančių psichikos sveikatos srityje, 
stiprinimas; poveikis politikai psi-
chikos sveikatos srityje. Daugelis 
psichikos sveikatos srities inovacijų 
Lietuvoje, ypač Vilniaus mieste, bu-
vo įgyvendintos būtent VšĮ „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“ iniciatyva.

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

Paciento patikėtinė Rūta Juodelytė, 
tel. +370 5 212 26 15
Paciento patikėtinė Alina Goraj, 
tel. +370 5 212 26 15

tel. +370 5 2715760
faks. +370 5 2715761

Daugiau informacijos:

Klausiate – atsakome

Kyla klausimas – ką veikti tėvams 
(ypač mamoms), kurie gerai supran-
ta, kad visiškos negalios jų vaikas 
nepriklausomai nuo amžiaus privalo 
lankyti vieną ar kitą ugdymo, dienos 
užimtumo įstaigą. Tokiose įstaigose 
mūsų vaikai dažniausiai būna iki 15-
16 valandos (pasitaiko atvejų, kad 
dėl vaiko sveikatos būklės gydytojai 
rekomenduoja dar trumpesnį laiką 
arba pataria lankyti ugdymo įstaigą 
tik kelias dienas per savaitę). Toliau 
dienos globa rūpinasi vienas iš tėvų. 
Vadinasi, jis priverstas (jeigu nori, 
kad jam būtų skaičiuojamas darbo 
stažas) „sukišti“ į stalčius mokslų di-
plomus, nes net panorus dirbti iki 
0,5 etato (o tai labiausiai suderinama 
su šeimos įsipareigojimais) jo darbo 
stažas „šliauš kaip sraigė“. 

Prašome paaiškinti esamą padėtį, 
gal čia mes kažko nesuprantame. 
2008 m. pati su ta problema susidū-
riau. „Sodroje“ paaiškino, kad jei 
dirbsiu 0,5 etato, bus užskaityta tik 
pusės metų darbo stažas, nors turiu 
25 metų sūnų su visiška negalia. 
Vykdydamos neįgaliųjų socialinės 
reabilitacijos projektus galėtume 
dirbti ir po 0,5 etato (liktų daugiau 
laiko sūnaus priežiūrai). Tačiau gal-
vojant apie darbo stažą, tai didelė 
asmeninė skriauda. Man tada pasiū-
lė teismo keliu prisiteisti sūnaus glo-
bą, nedirbti – sūnaus globos metai 
būtų užskaityti kaip darbo stažas. 
Organizacijoje turime gabių mamų, 
kurios galėtų dirbti projektuose 
0,25 – 0,5 etato, tačiau vėl tas pats, 
dėl to nelemto darbo stažo skaičiavi-
mo jų priimti į darbą negalime. Nori 
ar nenori, bet diskriminaciją jauti.

Bendrijos „Plungės Viltis“ įstatymu 
nusivylusios mamos 

Kodėl negalime dirbti?

Plačiau apie darbo stažą 

Jūs paminėjote LR valstybinių 
socialinio draudimo įstatymo 4 str. 
2 punkto 6 dalį:

nesukakęs senatvės pensijos am-
žiaus vienas iš neįgalaus asmens, ku-
riam nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba as-
muo, nustatyta tvarka paskirtas šio ne-
įgalaus asmens globėju ar rūpintoju, 
slaugantis namuose nurodytą neįgalų 
asmenį. Ši nuostata taip pat taikoma 
vienam iš tėvų (įtėvių), globėjui ar rū-
pintojui, slaugančiam namuose visiškos 
negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 
2005 m. liepos 1 d.

Taip pat noriu paminėti Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo val-
dybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos direktoriaus 2005-
09-01 įsakymu Nr. V-331 patvirtintą 
Asmens, slaugančio neįgalų asmenį, ku-
riam nustatytas specialusis nuolatinės 
slaugos poreikis, arba visiškos negalios 
invalidą, valstybinio socialinio pensijų 
draudimo tvarkos aprašą (toliau – Tvar-
kos aprašas):

5 punktas. Nesukakusio senatvės 
pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus as-
mens, kuriam nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtė-
vių) arba asmuo, nustatyta tvarka pa-
skirtas šio neįgalaus asmens globėju ar-
ba rūpintoju, slaugantis namuose nuro-
dytą neįgalų asmenį, taip pat vienas iš 
tėvų, globėjas ar rūpintojas, slaugantis 
namuose visiškos negalios invalidą, pri-
pažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d., 
valstybiniu socialiniu pensijų draudimu 
draudžiami pagrindinei pensijos daliai 
valstybės lėšomis;

Lietuvos Respublikoje gyvenantis 
asmuo, slaugantis Lietuvos Respubliko-
je gyvenantį neįgalų asmenį arba visiš-

Daugeliui tėvų, kurie augina visiškos negalios vaikus, 
nesuprantamas įstatymas, pagal kurį, jeigu nėra teismo sprendimo dėl 
teisėto globėjo pareigų, vaiko globa neįskaitoma į tėvų darbo stažą. 
Tačiau jei teismo keliu esi teisėtas globėjas ir nori, kad vaiko globojimas-
slauga būtų užskaitytas į darbo stažą, negali dirbti, t. y. turėti su 
mokamu (nors iš dalies) darbu susijusių santykių. 
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kos negalios invalidą, privalomai 
draudžiamas valstybiniu socialiniu 
pensijų draudimu pagrindinei pensi-
jos daliai valstybės lėšomis, jeigu 
tuo laikotarpiu neturi draudžiamųjų pa-
jamų, neturi prievolės draustis pensijų 
socialiniu draudimu pagrindinei pensi-
jos daliai, negauna jam priklausančios 
valstybinės socialinio draudimo pensi-
jos, valstybinės pensijos, šalpos pensijos, 
socialinės pensijos arba šalpos pensijos 
už invalido slaugą namuose.

Dėl draudimo asmuo, slaugantis 
neįgalų asmenį arba visiškos nega-
lios invalidą, kreipiasi į Fondo valdy-
bos teritorinį skyrių pagal gyvena-
mąją vietą (Tvarkos aprašo 6 punktas)

Paminėtina, jog Valstybinio soci-
alinio draudimo pensijų įstatymas 
buvo priimtas ir įsigaliojo nuo 1995 
m. sausio 1 d., tačiau iki šio įstatymo 
įsigaliojimo asmenų įgytas darbo 
stažas ar jam prilyginami laikotar-
piai yra užskaitomi kaip darbo sta-
žas. Įstatymo 54 str. nurodo, kokie 

laikotarpiai yra prilyginami asmens 
darbo stažui, įgytam iki įstatymo 
įsigaliojimo. 

Čia numatyta, jog į darbo stažą 
įskaičiuojami ir šie laikotarpiai: mo-
tinoms – vaikų invalidų, nesukaku-
sių 16 metų, auginimo ir slaugos na-
muose laikas; taip pat šeimos na-
riams – I grupės invalido slaugos 
namuose laikas. Taigi šie laikotar-
piai yra pripažįstami kaip asmens 
turimas darbo stažas ir asmeniui su-
laukus pensinio amžiaus į juos bus 
atsižvelgiama, apskaičiuojant ir ski-
riant valstybinio socialinio draudi-
mo pensijas.

Vadinasi, jeigu motina augino 
namuose vaiką invalidą, gim. 1985 
metais, tai jai bus priskaičiuota 10 
metų darbo stažo, įgyto iki 1995 me-
tų. Šis darbo stažas bus įvertintas ir 
pridėtas prie bet kokių kitų turimų 
darbo stažo laikotarpių (jeigu tokių 
buvo, yra ar bus) ateityje apskaičiuo-
jant šiai motinai priklausančią sena-
tvės pensiją.

Kada darbo stažas mažėja?

Jus esate visiškai teisi. Kad ir kaip 
būtų apmaudu, LR valstybinių so-
cialinio draudimo pensijų įstatymo 
9 str. 1 punktas tvirtina, kad 

 Jei asmens, kuriam skaičiuojamas 
valstybinio socialinio pensijų draudimo 
stažas, įgytas dirbant pagal darbo sutar-
tį, narystės ar tarnybos pagrindu, už-
darbis ir kitos pajamos, nuo kurių buvo 
įmokėtos ar turėjo būti įmokėtos privalo-
mos valstybinio socialinio pensijų drau-
dimo įmokos, per kalendorinius metus 
yra ne mažesnis už minimalaus dar-
bo užmokesčio per visus mėnesius 
sumą, tai į stažą įskaitomi visi ka-
lendoriniai metai. Priešingu atveju 
tų metų stažas laikomas proporcin-
gai mažesniu.

Ką galima pasakyti apibendri-
nant... Deja, silpną visada skriaudžia.

Diana Riabcova
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnyba (toliau – NDNT) atlie-
ka darbingumo lygio vertinimą, va-
dovaudamasi siuntimu į NDNT bei 
medicininių tyrimų išrašais, patvir-
tinančiais ligos sunkumą ir diagno-
zę. Prireikus pasitelkiami išrašai iš 
stacionaro ligos istorijos, asmens 
sveikatos istorija, taip pat medicini-
niai tyrimai, patvirtinantys ligos di-
agnozę, ir sutrikusio intelekto žmo-
gaus sutikimas. Be to, kad asmens 
darbingumo lygio vertinimas būtų 
objektyvesnis, atsižvelgiama ne tik į 
medicininius kriterijus, t. y. bazinį 

Neįgalumo ir darbingumo lygio 
bei specialiųjų poreikių 
nustatymo tvarkos pokyčiai
Pastaruoju metu padaugėjo „Vilties“ bendrijos narių 
nusiskundimų, kad sutrikusio intelekto žmonėms netinkamai 
nustatomas neįgalumo ir darbingumo lygis, taip pat specialieji 
poreikiai. Todėl norime išsamiau papasakoti žurnalo 
skaitytojams apie šio aktualaus proceso naujoves.

darbingumo lygį, bet ir į funkcinius, 
profesinius bei kitus, turinčius įta-
kos asmens darbingumui bei jo gali-
mybėms įsidarbinti (galimų dirbti 
valandų skaičius, išsilavinimas, pro-
fesinė kvalifikacija, darbo patirtis, 
darbiniai įgūdžiai, amžius). 

Sutrikusių intelekto asmenų spe-
cialiųjų poreikių vertinimas irgi 
atliekamas NDNT, atsižvelgiant į 
medicininius kriterijus ir tik tuo 
atveju, jeigu asmens sveikatos sutri-
kimas atitinka specialiųjų poreikių 
sąrašo vertinimo pagrindus. Kaip 
papildoma priemonė nustatant as-

mens savarankiškumą naudojamas 
vertinimas Bartelio indeksu. NDNT 
sutinka su mūsų nuomone, kad ši 
metodika nėra absoliučiai tiksli, ta-
čiau šiuo metu ji – vienintelė patvir-
tinta Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro ir Lietuvos Res-
publikos socialinės apsaugos ir dar-
bo ministrės 1999 m. balandžio 29 d. 
Nr. 196 / 40 įsakymu. 

Dėl šios priežasties siekdami kuo 
objektyviau nustatyti sutrikusio in-
telekto žmonių specialiuosius porei-
kius NDNT specialistai remiasi pa-
pildomų tyrimų duomenimis, to-
kiais kaip klinikinis tyrimas ir (ar) 
Pažintinių vaiko gebėjimų vertinimo 
metodika (angl. The Wechsler Intelli-
gence Scale for Children – WISC), inte-
lekto koeficiento (IQ) nustatymas, 
Proto būklės mini tyrimas (angl. The 
Mini Mental State Examination – MM-
SE), gydytojo psichologo ir psichia-
tro išvados. 

Vis dėlto, NDNT specialistų nuo-
mone, Bartelio indekso (kaip asmens 
savarankiškumo vertinimo) metodi-
ka yra pakankamai informatyvi, ka-
dangi praktika rodo, kad asmenų, 
kurių intelekto koeficientas žemas, 
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ir Bartelio indeksas būna neaukštas. 
Be to, asmenų su tokiais sutrikimais 
sveikatos būklė dažniausiai atitinka 
specialiųjų poreikių kriterijus. Mes 
su šia nuomone iš dalies sutinkame 
ir savo argumentus išdėstėme pa-
teiktuose siūlymuose.

Šiuo metu siekiant tobulinti dar-
bingumo lygio vertinimą ir jį regla-
mentuojančius teisės aktus NDNT 
yra vykdomas projektas „NDNT tei-
kiamų paslaugų kokybės tobulini-
mas“. Be to, sudaryta Teisės aktų, 
reglamentuojančių darbingumo ly-
gio nustatymą, tobulinimo darbo 
grupė. Ši grupė siūlo vertinant as-
mens darbingumo lygį didesnį dė-
mesį skirti socialiniams veiksniams. 
Vietoj buvusios funkcinių, profesi-
nių ir kitų kriterijų lentelės yra siūlo-

mos trys atskiros. Vieną jų pildytų 
pats asmuo, kitas dvi – socialinis 
darbuotojas ir NDNT specialistai. 
Šių lentelių pildymas padėtų objek-
tyviau įvertinti asmens galimybes 
atlikti kasdienę veiklą, savarankiškai 
apsitarnauti. Tad būtina į vertinimo 
procesą labiau įtraukti pačius sutri-
kusio intelekto žmones. 

Atsižvelgiant į pasaulinę prakti-
ką mūsų šalyje diegiami kai kurie 
tarptautinės funkcionavimo klasifi-
kacijos (TFK) elementai, pagal ku-
riuos ligų ir traumų pasekmės verti-
namos trimis aspektais: kaip liga 
paveikė atskirą organą, individą ir jo 
socialinius ryšius. Šiuo atveju dides-
nis dėmesys vėl gi skiriamas paties 
asmens dalyvumui. Tikimasi, kad 
vertinimas taps objektyvesnis, bus 

gaunami duomenys ir iš socialinių 
darbuotojų, kurių pildomą lentelę 
(atspindinčią asmens gyvenamąją 
aplinką, galimybes veikti, dalyvauti) 
reikės būtinai pateikti NDNT kartu 
su siuntimu. 

Šiuo metu NDNT vykdomo pro-
jekto „NDNT teikiamų paslaugų ko-
kybės tobulinimas“ Teisės aktų, re-
glamentuojančių darbingumo lygio, 
neįgalumo lygio, bei specialiųjų po-
reikių nustatymą, tobulinimo darbo 
grupė teikia pasiūlymus dėl darbin-
gumo, neįgalumo lygio bei specia-
liųjų poreikių nustatymo terminų ir 
tikėtina, kad artimiausiu metu šis 
klausimas bus visiškai išspręstas.

Diana Riabcova
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Teisė į transporto lengvatas

Transporto lengvatų įstatymas 
numato šias lengvatas: važiuoti ne-
mokamai, įsigyti bilietą su nuolaida 
ir gauti transporto išlaidų kompen-
saciją. Nemokamai mūsų šalies vie-
šuoju transportu gali naudotis tik 
vaikai iki 7 metų, kai jie važiuodami 
su tėvais neužima atskiros sėdimos 
vietos. Na, o mūsų tėveliams ir glo-
bėjams bei neįgaliesiems, kuriems 
tenka kartais ar net kasdien naudotis 
viešojo transporto paslaugomis, pri-
mename, jog pagal anksčiau minėtą 
įstatymą jiems yra taikomos dviejų 
rūšių bilietų įsigijimo nuolaidos. 

Teisę į bilietą su 80 proc. nuolaida 
turi asmenys, kuriems nustatytas 
neįgalumo lygis, arba asmenys, iki 
2005 m. liepos 1 d. pripažinti vaikais 
invalidais; bei asmenys, pripažinti 
nedarbingais, arba sukakę senatvės 
pensijos amžių, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka yra nustatytas di-
delių specialiųjų poreikių lygis, ir 

Anksčiau jau skelbėme informaciją apie transporto lengvatas, 
tačiau ne vienas mūsų skaitytojas ir bendrijos narys vėl 
teiraujasi. Tad nutarėme priminti neįgaliesiems ir jų asistentams 
bendrąją tvarką bei naujausius pakeitimus. 

asmenys, iki 2005 m. liepos 1 d. pri-
pažinti I grupės invalidais. 

Lygiai tokios pačios nuolaidos 
taikomos ir neįgalųjį lydintiems as-
menims. Tad važiuodami viešuoju 
transportu su savo vaikučiu ar glo-
botiniu abu turite teisę pirkti bilietus 
su 80 proc. nuolaida. 

Jei asmeniui nustatytas dalinis 
darbingumas, tuomet jam bus taiko-
ma tik 50 proc. nuolaida bilietui.

Taip pat norėtume atkreipti Jūsų 
dėmesį į transporto išlaidų kompen-
savimą. Anksčiau 0,25 MGL per mė-
nesį kompensacija būdavo skiriama 
asmenims, kurie turi sutrikusią ju-
dėjimo funkciją. Po šių metų sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro įsa-
kymo pakeitimų, transporto išlaidų 
kompensacijas gauna tik tie asme-
nys, kuriems yra nustatytas toks po-
reikis ir kuriems nėra mokama slau-
gos ar priežiūros kompensacija (pla-
čiau žr. Lietuvos Respublikos socia-

linės apsaugos ir darbo ministro 
2010 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. A1-
226 Dėl Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 
2008 m. liepos 8 d. Įsakymo Nr. A1-
234 „Dėl transporto išlaidų kompen-
sacijos ir lengvųjų automobilių įsigi-
jimo ir jų techninio pritaikymo išlai-
dų kompensacijos mokėjimo neįga-
liesiems, turintiems sutrikusią judė-
jimo funkciją, ir šeimoms, auginan-
čioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 
metų, kuriam nustatytas specialusis 
nuolatinės slaugos poreikis, arba ne-
įgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005 
m. liepos 1 d. buvo pripažinta visiš-
ka negalia, tvarkos aprašo patvirtini-
mo“ pakeitimo 1.4.5. punktą).

Parengė Diana Riabcova ir 
Sigita Kanapeckaitė 

„Vilties“ bendrijos teisininkės



V
ilt

is
 1

0/
4

Klausiate – atsakome • 31

Esu viena iš Jūsų žurnalo skaitytojų. Džiaugiuosi tauriu 
Jūsų darbu ir nuoširdžiomis pastangomis padėti ligos nu-
skriaustiesiems ir šalia jų esantiesiems pajusti savo žmogiš-
kąją vertę, pagelbėti patarimu, padaryti jų nelengvą gyveni-
mą džiugesnį ir prasmingesnį.

Kaip kartais ligos nuskriaustai šeimai stinga pasitikėji-
mo savimi ir šalia esančiu pasauliu, puikiai žinau pati. Ma-
no dukrytė serga sunkia autizmo forma. Kai ši liga netikėtai 
atėjo į mūsų namus, kur niekas neturėjo panašių negalavi-
mų, tai atrodė panašu į visišką svajonių apie ateitį ir įprasto 
gyvenimo būdo žlugimą. Jau nekalbėsiu apie skausmą dėl 
vaikelio, už kurio laimę ar šypseną atiduotum viską, ką ga-
li ir ko negali. Nieko nauja neparašiau – tai pažįstama dau-
geliui žurnalo skaitytojų. 

Su šia liga gyvename jau nemažai metų, jau prisijauki-
nome ją – išmokome gyventi kitaip, ir šalia vis sugrįžtan-
čios baimės bei skausmo pasitaiko ir šiltų, ramių, džiaugs-
mingų valandų. Bet gerai žinau, kad namuose, kuriuose 
auginamas neįgalus vaikelis, džiaugsmo ypač pasiilgstama 
ir laukiama.

Toks mielas šis laiškelis, kad, regis, nepaisant speigų vėl 
vasara padvelkė. Dėkojame autorei ir siūlome Jums pasekti 
jos pavyzdžiu. Rašykite mums apie save ir savo dienas.
Nekantriai lauksime Jūsų laiškų ir ateinančiais metais.

Nebuvo lengva įgyvendinti projektą „Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Kėdainių viltis“ savarankiško 
gyvenimo namų įkūrimas“. Bet visus sunkumus atpirko 
naujai atsivėrusios galimybės suaugusiems sutrikusio 
intelekto žmonėms.

Mintis įkurti savarankiško gyvenimo namus sutrikusio 
intelekto asmenims gimė dar 1998 m., kai susėdusios ben-
drijos „Kėdainių viltis“ mamos neramiai mintijo, kas laukia 
jų neįgalių vaikų, jei jie pergyvens tėvus. Praėjus dešimtme-
čiui, Kėdainių rajono savivaldybės tarybai pritarus, kartu 
su savivaldybės strateginio planavimo ir investicijų skyriu-
mi parengėme šių namų steigimo projektą. Jis buvo atiduo-
tas Kauno regiono plėtros tarybai svarstyti ir, jai teigiamai 
įvertinus, 2009 m. pradžioje buvo parengta paraiška, o tų 
pačių metų vasarą pasirašyta 2,5 mln. Lt sutartis su Centri-
ne projektų valdymo agentūra. Buvusio vaikų lopšelio-dar-
želio „Bangelė“ rekonstrukcijos darbus vykdė UAB „Uk-
mergės statyba“. Juos pavyko atlikti šiek tiek pigiau, t. y. 

rekonstrukcijai ir įrangai buvo panaudota 2,1 mln. Lt, iš ku-
rių 1,9 mln. Lt sudarė Europos Sąjungos lėšos, o likusios – 
valstybės biudžeto.

Pirmame pastato aukšte įsikūrė administracija, poilsio 
kambarys, užimtumo kambarys, virtuvė ir valgomasis, 
skalbykla. Pastatas visiškai pritaikytas žmonėms su nega-
lia. Antrame aukšte įrengta trylika vienviečių, du dviviečiai 
ir vienas trivietis kambarys, tualetai ir vonios kambariai. 
Neįgaliesiems sukurtos saugios žmogaus orumo nežemi-
nančios sąlygos. Gyvenimo namuose dirbs šeši socialinio 
darbuotojo padėjėjai, vienas socialinis darbuotojas, dvi vi-
rėjos, direktorius, buhalterė, valytoja ir kiemsargis. Namuo-
se vienu metu daugiausia galės gyventi dvidešimt sutikusio 
intelekto asmenų.

Šiuo metu jaukiuose savarankiško gyvenimo namuose 
jau įsikūrė devyni gyventojai, dar keturi tvarko dokumen-
tus. Socialinė darbuotoja ir jos padėjėjai moko juos įvairių 
meninių darbelių, tvarkyti savo kambarį, darbinės veiklos, 
nes turime didelę teritoriją, buitinių įgūdžių, gaminti maistą. 
Gyventojai yra patenkinti ir laimingi, kad turi savo namus. 

Oficialus savarankiško gyvenimo namų atidarymas 
įvyko 2010 m. gegužės 19 d. Jame dalyvavo Kėdainių rajo-
no merė Nijolė Naujokienė, Neįgaliųjų reikalų departa-
mento pareigūnai, projektą administravę ir vykdę partne-
riai, „Vilties“ bendrijos atstovai ir kiti svečiai. Atidarymo 
juostelę perkirpo rajono merė, bendrijos „Kėdainių viltis“ 
pirmininkė Asta Rekštienė ir „Vilties“ bendrijos tarybos na-
rė Birutė Šapolienė. Bet tikrasis gyvenimas prasideda tik 
dabar, žiemą.

Esame dėkingi Kėdainių rajono savivaldybės adminis-
tracijai ir Neįgaliųjų reikalų departamentui, nes be jų pagal-
bos neturėtume tokių gražių ir reikalingų namų.

Viešosios įstaigos 
„Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“ 

informacija

Pagaliau!

Žurnalo „Viltis“ rengėjai 

Jau 26-tus metus dirbu pedagoginį darbą, dėstau gimna-
zijoje lietuvių kalbą ir literatūrą. Manau, kad neblogai pa-
žįstu vaikus. O ir mano pačios vaikystė kažin kodėl toli nuo 
manęs nepabėgo. Gal todėl iki šiol mėgstu fantazuoti, rašy-
ti pasakas ir jas piešti. Kai namuose turi ligoniuką, negali 
leisti sau daugybės dalykų, kas atrodo įprasta ir kasdieniš-
ka kitiems. Bet laiko mintims ir jausmams turi užtektinai. 

Bėgdama nuo liūdnų minčių ir nerimo, laisvesniu laiku 
ėmiau piešti apkūnių, linksmų draugiškų žmogučių šeimos 
istorijas. Tos šiltos trumputės pasakėlės patinka mano du-
krytei. Drįsčiau manyti, kad tiems, kuriems tas istorijas esu 
davusi paskaityti ir pavartyti, jos taip pat patiko. Beveik vi-
si nusišypsodavo ir vienbalsiai tvirtino, kad pasidžiaugti 
jomis turėtų daugiau žmonių, kad jų pozityvumas ir gera 
nuotaika labai reikalinga šiais piktokais ir niūrokais laikais. 
Galbūt šios pasakėlės praskaidrins ir Jūsų skaitytojų kas-
dienybę. Nuoširdžiai linkiu šviesių vilčių ir gražių darbų 
Jūsų bendruomenei.

Su pagarba
Rūta Denafaitė

Gerbiama „Vilties“ redakcija,

Tikra istorija

Šios šeimos gyvenimą kasryt nušviečia saulutė. O kad 
po jos spinduliais nebūtų per karšta, šalia dangumi vis 
plauko broliai debesėliai.

Šią beveik tikrą istoriją ir 
piešinukus skiriu dukrytei 
Elijai ir visiems vaikams, 
kuriems draugauti patinka 
labiau negu pyktis

Viename tolimame miestelyje gyvena didelė draugiška 
šeima.

Kaip visose tokiose šeimose, visi labai myli močiutę. Ji 
verda skanius pietus, kepa karališkus pyragus ir saugo 
nuo visokių negandų anūkus. O jų – visas linksmas būrys. 
Vyriausia anūkė Danė jau panelė ir turi sužadėtinį, vardu 
Malipas. Broliukai Manis ir Vanis – neišskiriami draugai. 
Mažylė Banė – linksma rausva mergytė – močiutės numy-
lėtinė. Ji kaip uodegėlė sekioja paskui močiutę. O nuo Ba-
nės nė per žingsnį neatsilieka jos augintinis Žiogėdas.

Močiutės vyras – senelis – mėgsta rūkyti pypkę ir skai-
tyti knygas apie istoriją.

Mama, kurią visi taip pat labai myli, visada skuba, ant 
rankų nešiodama patį mažiausią vaiką – Hanį.

Tėtis labai protingas, su akiniais ir dirba rimtus darbus.
Vasarą į šiuos linksmus namus pasisvečiuoti atvyksta 

jaunieji giminaičiai – Lipanas, Nikopidas ir skraidyti mo-
kantis, tad vis plasnojantis padangėmis Pterodikis.

Malipas

Danė
Mama Tėtis

Pterodikis

Žiogėdas

Banė

Močiutė

SenelisLipanasNikopidasManisVanis

Mamu svajones 
pildosi
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Vieną saulėtą išeiginę ši dabar jau mums pažįstama 
šeima nutarė praleisti prie ežero. Tėtis iš ryto atvažiavo 
švariai nuplauta ir puikiai nusiteikusia mašina.

Pirmąją į mašiną visi praleido mamą su mažuoju 
Haniu. Galinėje sėdynėje įsitaisė įsimylėjėlių porelė. Se-
nelis, vos tik įsėdęs į mašiną, atsivertė naują iš bibliote-
kos parsineštą knygą apie istoriją. Paskutiniai įsiropštė 
broliukai Manis ir Vanis. Ant nuleisto mašinos stogo 
nutūpė skraiduolis Pterodikis.

O kur kiti, turbūt paklausite jūs? Mažylė Banė trupu-
tį negalavo. Vaikai maudysis, o Banei šiandien negalima 
turkštis ežere. Ji verktų, jeigu iš jos kas atimtų šį vieną iš 
didžiausių pasaulio malonumų. Visi namiškiai bijo Ba-
nės ašarų. Todėl mažylė buvo palikta namuose.

– Į užmiestį! – linksmai atsakė tėtis. O mašina supyp-
sėjusi truktelėjo iš vietos.

– Noriu pyrago! Noriu skaniausio pasaulyje pyra-
go! – linksmai prie stalo šūkavo mažylė Banė.

– Ir mes norime pyrago! – antrino jai Lipanas su Ni-
kopidu.

Jei namuose lieka Banė, tai ir močiutė. Ji pažadėjo sa-
vo nusiminusiai anūkėlei iškepti skaniausią pasaulyje 
pyragą. Pagundai paragauti to pyrago neatsispyrė ir 
jaunieji giminaičiai Lipanas bei Nikopidas.

– Laimingo kelio, brangieji! – skepetaite mojo išva-
žiuojantiesiems močiutė, ką tik ta skepetaite nusišluos-
čiusi ištryškusią ašarą.

– Laimingo kelio! – mojo Lipanas ir mažoji Banė su 
savo augintiniu Žiogėdu.

– Imk obuolį, sugrauši važiuodamas, – ištiesė Maniui 
pirmąjį krituolį Nikopidas.

– Kur išsiruošėte? – dar užklausė išvažiuojančiųjų 
kaimynas, išėjęs pasivaikščioti su šunimi.

– Pirma sriubos! – griežtai atsakė močiutė. – Pyragas 
palūkės orkaitėje! Tik pažiūrėkite, kaip skaniai sriubą 
srebia Žiogėdas! Tik pauostykite, kaip puikiai šviežio-
mis daržovėmis ir žolelėmis kvepia toji ką tik išvirta 
sriuba!

Tie, kurie laukė pyrago, pažiūrėjo, kaip srebia Žiogė-
das, pauostė, kaip skaniai kvepia iš puodo, ir nutarė, 
kad ir sriuba būtų ne pro šalį. Tada močiutė, pastačiusi 
sriubos puodą ant stalo, įpylė po samtelį į mažosios Ba-
nės ir Lipano dubenėlius.

– Kaip gardu! – džiaugėsi tiedu.
– Ir aš noriu. Kodėl nepilate sriubos man?! – nekan-

travo Nikopidas.
Sriubos ir pyrago valgytojai net nenutuokė, jog grei-

tai namuose įvyks šis tas visai netikėta.
Niekas nematė, kad už lango jau senokai stovi ir į 

virtuvę vėpso kažin koks didelis ir baisus padaras.
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