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Vykdant projektą „Kelias į prieinamą suaugusiųjų švietimą žmonėms, turintiems intelekto sutrikimų“ buvo rengiamos 
visoms Europos Sąjungos šalims vienodos lengvai suprantamos informacijos (angl. Easy-to-read) normos. Minėtą projektą 
vykdė Europos asmenų su proto negalia ir jų šeimų organizacija Inclusion Europe kartu su Austrijos, Airijos, Belgijos, Di-
džiosios Britanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Škotijos, Vokietijos ir Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Kiekvienai organizacijai projekte atstovavo po du asmenis, iš kurių vienas neįgalusis. 

Projekto partneriai parengė 4 leidinius: „Informacija, skirta visiems. Europos rekomendacijos, kaip rengti lengvai skai-
tomą ir suprantamą informaciją“, „Mokykite suaugusiuosius paprastai ir lengvai! Rekomendacijos, kaip organizuoti len-
gvai suprantamus mokymus sutrikusio intelekto žmonėms“, „Rašykite mums kartu su mumis! Lengvai suprantamos infor-
macijos rengimas kartu su sutrikusio intelekto žmonėmis“ ir „Mokykite rašyti paprastai ir suprantamai! Mokymų rašyti 
lengvai suprantama kalba vadovas“.

Pirmąjį iš minėtų leidinių „Vilties“ bendrija ketina atspausdinti artimiausiu metu. Likusieji kol kas prieinami tik elektroni-
niame variante šiose interneto svetainėse: Inclusion Europe www.inclusion-europe.org ir „Vilties“ bendrijos www.viltis.lt.

Žurnalo rengėjų informacija

Leidiniai lengvai suprantama kalba



Motinos dienai artėjant buvusi Kuro 
aparatūros gamyklos teritorija prie Kalva-
rijų gatvės 143-ojo korpuso keletui valan-
dų prisipildė neįprasto pakylėto šurmu-
lio. Čia, greta „Vilties“ bendrijos pastato, 
šios organizacijos iniciatyva buvo sureng-
ta kaimyniškų santykių šventė „Draugys-
tės tiltai apleistuose praeities kiemuose“. 
Mintis telkti vietos bendruomenę siekiant 
pažinti vieniems kitus, dalytis idėjomis, 
burtis naujai veiklai ypač prasminga tu-
rint galvoje, kad 2010 metai Europos Są-
jungoje paskelbti socialinės atskirties ir 
skurdo mažinimo metais.

Apleisti kiemai atgyja 
gerai kaimynystei 

Nepalyginamai didesnį aktyvumą pa-
rodė Vilniaus (net vienuolika) ir rajonų 
(Alytaus, Marijampolės, Molėtų, Nemen-
činės, Raseinių, Šakių) neįgaliųjų mokymo 
ir dienos užimtumo centrų, specialiųjų 
mokyklų ir šeimos pagalbos tarnybų ben-
druomenės. Jų pastangomis šventę pagy-
vino sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių 
ir suaugusiųjų rankdarbių mugė bei gra-
žiausių darbelių aukcionas. Taigi pirmas 
žingsnis į tarpusavio supratimą jau ženg-
tas. O ar jis turės tąsą, parodys tai, kaip at-
silieps į viltiečių iniciatyvą potencialūs 
draugai ir bendraminčiai.

Žurnalo rengėjų informacija

„Vilties“ bendrija kvietė prisidėti prie 
šios šventės ir tuos, nuo kurių sprendimų 
priklauso, kaip toliau klostysis ir neįgalių, 
ir įgalių žmonių gyvenimas. Tačiau daug 
svečių, deja, nesulaukta. Į kvietimą atsilie-
pė tik Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija bei Lygių galimybių ir socialinės in-
tegracijos departamentas. Dar sulaukta 
Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, 
taip pat Čekijos Respublikos ir Rusijos Fe-
deracijos ambasadų atstovų. Būta net 
viešnios iš šiaurės rytų Afrikoje esančios 
Eritrėjos. Tikėkimės, Vilniaus universiteto 
stažuotojai Asmeret Bahta bus ką papasa-
koti apie Lietuvos neįgaliųjų gyvenimą 
sugrįžus į gimtąją šalį.

Mieli tėveliai!
Atėjo šiltasis metų laikas. Prasidėjo iškylų, aktyvaus poilsio 

bei kelionių metas. Atsirado galimybė ilgiau būti gryname ore. 
Tačiau ne visi vaikai gali tuo džiaugtis.

Vaikas su negalia nepajėgia pats lėkti pievomis paskui dru-
gelius, važiuodamas dviračiu mėgautis įspūdingais vaizdais 
bei pojūčiais. Bet mes, tėveliai, galime suteikti jam šią galimy-
bę. Nepalikime jo vieno sėdėti prie lango ir žiūrėti į tolumą. 
Pasiimkime savo atžalą kartu su savimi. 

Vienas iš sprendimo būdų – priekaba, tvirtinama prie dvi-
račio. Norite važiuoti į parką pasivažinėti – puiku. Jūs minate 
pedalus – vaikas sėdi gale ir krizena iš malonumo. Norite pa-
vėžinti vaiką po kiemą – prašom, patogi rankena leis valdyti 
priekabą taip, kaip norite.

Mes taip pat auginame neįgalią dukrą ir susidūrėme su šia 
problema. Norint kažkur keliauti su dviračiais nėra galimybės 
jos pasiimti kartu. Mažiems vaikams yra pritaikytos priekabos, 
tačiau jos turi svorio ir ūgio limitą, o ką daryti su vyresniais? 
Ieškojome ilgai ir nesėkmingai, nes šioje srityje nepadeda net 
valstybė. Tokio daikto kompensuojamos technikos sąrašuose 
nėra. Jeigu tėvai nori, turi mokėti patys.

Galvoje gimusią idėją įgyvendino nagingas meistras. Ir re-
zultatas pranoko lūkesčius. Dukra mielai važinėja kartu su 
mumis. Vakarinis pasivažinėjimas į naudą ir vaiko, ir mūsų sa-
vijautai: pagerėjo emocijos, miegas ir apetitas. Su nekantrumu 
laukiame kiekvienos naujos išvykos. Matau tik vieną prieka-
bos trūkumą – nesilanksto (kol kas), o privalumų tikrai daug:
• važiavimas kartu su šeima,
• buvimas gryname ore,

NAUJIENA! NAUJIENA! 
NAUJIENA! NAUJIENA!

Žiūrint, ką siūlo Virginijus Daunoravičius, 
kirba mintis apie tai, kad galvotų tėčių ir 
mamų iniciatyvinė grupė galėtų suburti 
IŠRADĖJŲ KLUBĄ! Esu įsitikinusi, kad ne 
viena šeima yra padariusi mažesnių ar 
didesnių išradimų pritaikydama aplinką ar 
kokį nors daiktą savo neįgaliam vaikui.  
NA, TAI GAL PASIDALYKIME IDĖJOMIS? 
Galbūt verta žurnale turėti rubriką  
„Mes kartu daug galime“? Gal klubas  
galėtų apimti ne tik mūsų mokyklos, bet ir 
visos Lietuvos tėčius-išradėjus? O paskui 
savo idėjas patentuoti? Bet svarbiausia – 
mes vieni kitiems galime padėti.

Augienė Vilūnienė
Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ direktorė

• apsauginis stiklas, saugantis nuo netikėto lietaus, dulkių, 
smėlio, akmenukų iš po ratų,

• pritaisius papildomus ratukus, puikiai tinka stumdyti po 
kiemą, sodybą ar parką,

• galimi apsauginiai diržai bei tvirtinimai taisyklingai kojų 
padėčiai,

• neblėstančios emocijos, nauji pojūčiai, besikeičiantys 
vaizdai.
Tėveliai! Nors trumpam pabėkime nuo miesto šurmulio, 

pamirškime apie automobilius, viešąjį transportą. Skirkime 
daugiau laiko sau ir savo vaikams. Jie mūsų laukia grįžtančių 
iš darbų ar mokslų namo. Truputis aktyvaus judėjimo ekolo-
giška transporto priemone su priekaboje besišypsančiu vaiku 
ir visos dienos neigiamos emocijos pasimiršta. Garantuota ši-
luma ir geras nusiteikimas kitai dienai.

Jei iškilo klausimų, prašome kreiptis tel. 8 655 71361, 
el. paštu virgida80@one.lt

Virginijus Daunoravičius
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„Vilties“ bendriją 2010 m. remia:

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

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

Inclusion Europe
Open SOCIETY Institute  Mental Disability 
Advocacy Foundation
ENABLE

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

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

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/

Giedrė Baškytė
Sergiejus Uzėla

Geros valios žmonės ir savanoriai

Viršelyje: viešosios įstaigos „Vilties akimirka“ lankytojui Ruslanui 
Kuranovui išvyka į „Litexpo“ parodų rūmus netikėtai dovanojo 

neužmirštamą susitikimą su Prezidente Dalia Grybauskaite.  
Plačiau apie tai skaitykite 15 puslapyje.

2 psl. Ar keisis neįgaliųjų gyvenimo kokybė  
Lietuvai ratifikavus Jungtinių Tautų  
Neįgaliųjų teisių konvenciją?

3–5 psl. Ratifikuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų  
teisių konvencija

Darbo patirtis
6–8 psl. Paveikslėliai, suteikiantys  

komunikavimo dovaną

Mokomės
9–11 psl. Mokykimės būti laimingi
11–13 psl. Mokykla virtuvėje
14 psl. Kai teptukas prisiliečia prie... sielos

Laiškai
15–16 psl. Neužmirštamas susitikimas
 Naujai išvystas pasaulis
 Jaunųjų amatininkų šventė  

Vilniaus Europos aikštėje
17 psl. Bendra paroda – dvigubas džiaugsmas
 Mamos dienos aprangos kodas –  

nėriniuota suknelė
18 psl. Pabudo „Druskininkų Viltis“
 Ką pažadėjo sugrįžę gandrai
19 psl. Britų-lietuvių pagalbos vaikams fondas:  

dvidešimt pasiaukojamos veiklos metų
 „Rankos, ieškančios meilės...“

Menas
20–21 psl. „Žiogelis“ čirpė ir latviškai, ir lietuviškai
 Gražiausi posmai – mamoms
 INTERREG programa ir toliau buria draugus
22 psl. „Širdys vilčiai plaka“
23 psl. Iššūkis „Būti ar nebūti“ baigėsi antrąja vieta

Dėmesio!  Svarbu!
24–25 psl. Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“  

įspėja: Lietuva ir toliau investuoja į neefektyvią  
psichikos sveikatos priežiūros sistemą

 Neveiksnus = nedarbingas?
26–27 psl. Savigalbos grupės laukia jūsų!!!
 Drauge, kur tu?!
27–28 psl. Įsigykite ortopedijos techninių priemonių pigiau
 Lietingą vasaros dieną praskaidrins  

kompiuterinės dėlionės

Turinys
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Į pabaigą eina 2010 metų pirma-
sis pusmetis. Suprantame, kad mūsų 
valstybę kaip, beje, ir visą pasaulį 
apėmusi gili ekonominė krizė. Su di-
dele baime ir nerimu laukėme socia-
linių programų, išmokų ir kitų ga-
rantijų mažinimo. Skaudžiausia bu-
vo susitaikyti su tuo faktu, kad visi 
apribojimai ir taupymai buvo pradė-
ti nuo eilinio žmogaus. Neįgalieji ir 
jų šeimos visada gyveno kukliai, vos 
sudurdami galą su galu, o dabar jų 
galimybės gyventi ir išgyventi dar 
labiau sumažėjo. Buvo apkarpyti 
biudžetai socialinių paslaugų įstai-
goms ir organizacijoms. Finansavi-
mo sulaukė tik labai maža neįgaliųjų 
nevyriausybinių organizacijų socia-
linių programų dalis. Vienu metu 
atrodė, kad nėra jokių galimybių ką 
nors daryti. Bet sunkmetis padeda 
įgauti antrąjį kvėpavimą ir vis tiek 
ieškoti, ką ir kaip galėtumėme pada-
ryti su tuo, ką turime.

Šiais metais, kurie Europoje pa-
skelbti Socialinės atskirties ir skurdo 
mažinimo metais, supratome ir dar 
vieną dalyką, kad ekonominį skurdą 
lengviau įveikti nei dvasinį. Mat 
kaip tik pastarasis gimdo ir didina 
socialinę atskirtį tarp atskirų sociali-
nių grupių, žmonių, tautų ir valsty-
bių. Balandžio mėnesį organizavo-
me geros kaimynystės ir draugystės 
šventę šalia mūsų įstaigos esančia-
me kieme. Prisikvietėme į svečius 
kaimynų, kolegų iš kitų organizaci-
jų, politikų, žiniasklaidos atstovų. 
Taip, susibūrimas buvo labai sma-
gus ir gausus, bet svečių iš įgaliųjų 
pasaulio sulaukėme vos keleto. Susi-
rinko žmonės iš neįgaliųjų dienos 
centrų, organizacijų. Buvo surengta 
puiki rankdarbių paroda, keitėmės 
patirtimi, šypsenomis, nes labai no-
rime draugauti, pažinti, ne tik imti, 
bet ir duoti. Tačiau šis renginys labai 
aiškiai parodė, kad neįgaliųjų ben-
druomenė taip ir lieka už borto. Stip
rieji ir sveikieji turi savo pasaulį, vei-

klas, o tų, kurie neatitinka jų normų, 
neįsileidžia. Politikai mus prisimena 
tik prieš rinkimus ar sušlubavus 
įvaizdžiui.

Neįgaliųjų organizacijos vėl ėmė-
si judinti politikus dėl Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 
ratifikavimo. Šių metų gegužės 28 
dieną Lietuvos Respublikos Seimas 
pagaliau ratifikavo minėtą konven-
ciją ir protokolą. Paskutiniai derybų 
mėnesiai buvo itin sunkūs, nes ir 
valdžia suprato, kad ratifikavimas 
yra labai didelis iššūkis. Teks vykdy-
ti įsipareigojimus ne tik Lietuvos 
žmonėms, bet ir tarptautinei ben-
druomenei. Valstybės, konvencijos 
šalys, taip pat ir Lietuva, dar kartą 
prisiminė ir pripažino Jungtinių 
Tautų Chartijos principus, būdingus 
visai ŽMONIŲ giminei – žmogaus 
orumo ir vertės; laisvės ir teisingu-
mo; lygių teisių ir lygių galimybių 
bei neatimamos teisės; būtinybę visa 
tai užtikrinti ir įgyvendinti.

Pasirašę ir ratifikavę Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją, 
Lietuvos politikai ir pareigūnai tuo 
pačiu pripažino neįgaliųjų įvairovę, 
tarptautinio bendradarbiavimo svar-

bą, vertingą ir potencialų neįgaliųjų 
indėlį į savo bendruomenių gerovę, 
visapusišką neįgaliųjų dalyvumą vi-
sose gyvenimo srityse. Sutiko keisti 
ar naikinti įstatymus, teisės aktus, 
papročius ir praktiką, diskriminuo-
jančius neįgaliuosius, skatinti jų tei-
sių apsaugą visose politikos srityse 
ir programose, derinti visus valsty-
bės veiksmus su konvencijos nuosta-
tomis, remti mokslinius tyrimus ir 
kompensacinių bei pagalbinių tech-
nologijų diegimą, pritaikyti neįgalie-
siems naujųjų technologijų pasieki-
mus, aktyviai įtraukti neįgaliuosius 
per jiems atstovaujančias nevyriau-
sybines organizacijas.

Pagrindiniai principai, kuriais 
turi vadovautis visi proceso daly-
viai yra šie:

Pagarbos asmens prigimtiniam 
orumui, savarankiškumui, įskaitant 
laisvę rinktis, ir nepriklausomumui; 
nediskriminavimo; visapusiško ir 
veiksmingo dalyvavimo ir integravi-
mo į visuomenę; pagarbos neįgaliųjų 
asmenų skirtumams ir jų, kaip žmo-
nių įvairovės ir žmonijos dalies, pri-
pažinimo; lygių galimybių; prieina-
mumo; vyrų ir moterų lygybės; pa-
garbos besivystantiems neįgalių vai-
kų gebėjimams ir neįgalių vaikų tei-
sei išsaugoti savo tapatybę.

Mums labai neramu dėl to, ar 
mūsų valstybė turės politinės va-
lios įgyvendinti šiuos konvencijos 
straipsnius:

7 str. Neįgalūs vaikai – ar tikrai 
kiekvienas vaikas ir šeima gaus kom-
pleksinę pagalbą ten, kur gyvena?

8 str. Visuomenės švietimas – kas 
finansuos ir kaip organizuos visuo-
menės informavimo kampanijas?

9 str. Prieinamumas – ar bus su-
kurta visiems palanki fizinė ir infor-
macinė aplinka? 

12 str. Lygybė prieš įstatymą – 
kiek dar teks laukti įstatymų pataisų 
dėl neveiksnumo procedūrų nusta-
tymo? Kada bus įvestas riboto 
veiksnumo institutas, kuris suteik-
tų ekspertams ir teismams daugiau 
galimybių objektyviai vertinti as-
mens būklę, o asmeniui – išsaugoti 
dalį savo teisių.

19 str. Savarankiškas gyvenimas 
ir integracija į bendruomenę – ar dar 
ilgai teks laukti sisteminių pokyčių 
valstybėje, kad žmogus su negalia 
galėtų pasilikti gyventi gimtinėje, 

Ar keisis neįgaliųjų 
gyvenimo kokybė Lietuvai 
ratifikavus Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvenciją?
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bendruomenėje gaudamas reikiamą 
pagalbą?

23 str. Būsto ir šeimos neliečia-
mumas – ar realu pasiekti, kad neį-
galus asmuo ir jo tėvai ar globėjai bei 
kiti šeimos nariai būtų saugūs dėl 
ateities, turėtų galimybę rinktis pri-
taikytą būstą, oriai išlaikyti šeimą?

24 str. Išsilavinimas – kiek reikės 
laiko įgyvendinti neįgaliųjų teisę 
mokytis pasirinktoje mokykloje ir 
gauti visokeriopą pagalbą (asisten-
tus ir kitas priemones), kurią jiems 
garantuoja įstatymai?

27 str. Darbas ir užimtumas – ar 
sulauksime dienos, kai bus įmano-
ma dirbti pagal lankstų darbo grafi-
ką, kai darbdavys bus suinteresuo-
tas steigti neįgaliesiems pritaikytas 
darbo vietas, kai bus deramai įteisin-
ti darbo asistentai?

25 str. Sveikata – ar sveikatos 
priežiūros ir reabilitacijos paslaugos 
bus prieinamos kiekvienam neįga-
liajam? Ar nebus taupoma neįgalių-
jų sąskaita? 

33 str. Nacionalinis įgyvendini-
mas ir kontrolė, t. y. valstybė paski-
ria vieną ar kelias atsakingas Vyriau-
sybės institucijas, įgaliotas įgyven-
dinti konvenciją, sukuria koordina-
cinį mechanizmą, visapusiškai įtrau-
kia pilietinę visuomenę, ypač neįga-
liuosius ir jiems atstovaujančias 
organizacijas, į kontrolės procesą – ar 
tai išvis realu mūsų valstybėje?

Kaip matote, veiklos sričių turime 
labai daug. Gavome itin svarbų tarp-
tautinį instrumentą, kad galėtumėme 
dar efektyviau dirbti, apsaugoti savo 
neįgalius vaikus ir suaugusiuosius 
nuo diskriminacijos, pažeminimo, 
atskirties. Tarkimės, kaip galėtumė-
me drauge daryti įtaką vietos savi-
valdos, vyriausybės, politikų spren-
dimams, kurie leistų pagerinti mūsų 
gyvenimo kokybę. Juk jau seniai iš-
mokome ne tik imti, bet ir duoti. At-
verkime plačiau savo širdis, tieskime 
pagalbos ranką ne tik vieni kitiems, 
bet ir tiems, kuriems to labiausiai rei-
kia. Prasidėjo vasara – atostogų ir su-
sitikimų metas. Turėsime daug pui-
kių progų aptarti ateities planus, tie-
siog pabūti drauge. Linkiu visiems 
stiprios sveikatos, sėkmės, laimės, 
naujų svajonių ir jų išsipildymo.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija
tai dokumentas, 
kuriame išvardytos neįgalių žmonių teisės.
Toliau šį dokumentą vadinsime Konvencija.

Konvencija ir jos Fakultatyvusis protokolas
buvo priimti 2006 metų gruodžio 13 dieną
Jungtinių Tautų Organizacijoje.
Jungtinių Tautų Organizaciją sudaro 192 pasaulio valstybės.
Lietuva įstojo į šią organizaciją 1991 metais.

Konvenciją gali pasirašyti visos pasaulio valstybės.
Konvenciją jau pasirašė 144 valstybės.
Kad Konvencija pradėtų galioti konkrečioje valstybėje, 
vien jos pasirašymo nepakanka.
Valstybė taip pat turi ratifikuoti (patvirtinti) Konvenciją.
Konvenciją jau ratifikavo 85 pasaulio valstybės.

2009 metų lapkričio 26 dieną
Konvenciją ratifikavo Europos Sąjungos Taryba.
Europos Sąjungos Taryba – 
tai Europos Sąjungos institucija, kuri priima teisės aktus.

Šių metų gegužės 28 dieną Lietuvos Seimas ratifikavo Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvenciją. Tai didelis žingsnis į priekį siekiant užtikrinti 
visų neįgalių žmonių visavertį gyvenimą. Ratifikavimo procesą paspartino 
„Vilties“ bendrijos ir Latvijos organizacijos Child of care vykdytas projektas 
„Ratifikuota konvencija – neįgaliųjų teisių užtikrinimo garantas“. Projektą 
finansavo Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegi-
jos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizaci-
jų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“. Vykdant šį projektą neįgaliesiems buvo 
parengti lengvai suprantami tekstai apie Neįgaliųjų teisių konvenciją, ku-
riuos pateiksime skaitytojų dėmesiui šių metų žurnalo „Viltis“ numeriuose.

Ratifikuota Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencija
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Nuo šiol visos Europos Sąjungos įstaigos
turės dirbti vadovaudamosis Konvencija.
Visi Europos Sąjungos teisės aktai 
turės atitikti Konvencijos nuostatas.

Lietuva Konvenciją pasirašė Niujorke
2007 metų kovo 30 dieną.
Lietuvos Seimas ratifikavo Konvenciją
2010 metų gegužės 28 dieną.

Konvencijos ratifikavimas Lietuvoje
padės užkirsti kelią neįgalių žmonių teisių 
pažeidimams.
Lietuvoje gyvena maždaug 259 000 
neįgaliųjų.
Jie yra diskriminuojami įvairiose gyvenimo 
srityse.

Diskriminacija – tai žmogaus atstūmimas,
jo teisių ribojimas dėl tam tikrų jo savybių,
pavyzdžiui, dėl to, jog jis yra neįgalus.

Kai kurie neįgalieji Lietuvoje gyvena 
skurdžiai.
Dėl to jie negali gauti tam tikrų paslaugų ar 
svarbių daiktų.

Dėl nepritaikytos aplinkos 
neįgalieji negali gyventi taip, kaip kiti 
žmonės.
Neįgalieji negali naudotis
visomis jiems reikalingomis paslaugomis,
gauti reikiamos informacijos,
dalyvauti visuomenės gyvenime.

Lietuvoje neįgaliesiems sunku įsidarbinti,
nes jie neturi galimybių įgyti tinkamą 
išsilavinimą,
darbo vietos yra nepritaikytos neįgaliesiems,
darbdaviai nepasitiki jų sugebėjimais.

Sutrikusio intelekto žmonių padėtis 
Lietuvoje yra ypač sunki.
Jie turi tik ribotas galimybes pasinaudoti 
savo teisėmis
į mokslą, darbą, sveikatos priežiūrą, 
laisvalaikį ir kita.
Aplinkiniai nepalankiai žiūri į šiuos 
neįgaliuosius.

Yra daug problemų su sutrikusio intelekto 
asmenų
pripažinimu neveiksniais.
Kai teismas pripažįsta asmenį neveiksniu,
jis praranda visas savo teises.
Tada visus reikalus už neveiksnų asmenį 
tvarko teismo paskirtas globėjas.

Sutrikusio intelekto asmenys 
dažniausiai nekviečiami į teismo posėdį, 
todėl jie negali išsakyti savo nuomonės.
Dažniausiai neįgalaus asmens teisme negina 
advokatas.
Jei teismas pripažįsta asmenį neveiksniu,
šis asmuo negali apskųsti tokio sprendimo.

Vėliau niekas neprižiūri, 
ar globėjas tinkamai rūpinasi neveiksniu 
asmeniu.
Neveiksnus asmuo pats negali kreiptis į 
teismą, 
jei globėjas juo nesirūpina ar jį skriaudžia.

Konvencija sukurta tam,
kad būtų apsaugotos visų neįgaliųjų teisės.
Konvencijoje pabrėžiama, 
kad neįgalieji turi tokias pačias teises kaip ir 
visi kiti žmonės.

Konvenciją ratifikavusios valstybės turi 
garantuoti,
kad neįgalieji galės pasinaudoti visomis 
savo teisėmis.
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Neįgalus žmogus turi būti gerbiamas,
jis turi teisę būti savarankiškas,
pats priimti sprendimus.
Neįgalus žmogus turi būti visapusiškai 
įtraukiamas 
į visuomenės gyvenimą.

Kiekvienas neįgalusis yra savitas ir 
ypatingas,
todėl jis turi būti gerbiamas toks, koks yra.

Konvenciją ratifikavusios valstybės 
įsipareigoja:
• išleisti įstatymus, 
 kurie padės įgyvendinti Konvenciją;
• panaikinti ar pakeisti įstatymus, 
 kurie diskriminuoja neįgaliuosius;
• užtkrinti, kad joks asmuo ar įstaiga 
 nediskriminuotų neįgaliųjų;
• kurti ir gaminti visiems patogius naudoti 
 daiktus ir paslaugas;
• bendradarbiauti su neįgaliaisiais,
 kai bus priimami sprendimai, susiję su 

jais;
• bendradarbiauti su neįgaliųjų 

organizacijomis.

Visos Konvenciją ratifikavusios valstybės
kas 2 metus renkasi į konferenciją.
Konferencijoje aptariami svarbiausi 
klausimai,
susiję su Konvencijos įgyvendinimu.

Įsteigiamas Neįgaliųjų teisių komitetas.
Toliau jį vadinsime Komitetu.
Komitetą sudaro 18 narių.
Komiteto narius renka Konvenciją 
ratifikavusios valstybės.
Komiteto nariai renkami 4 metams.

Komitetas rūpinasi Konvencijos 
įgyvendinimo reikalais.

Kiekviena Konvenciją ratifikavusi valstybė 
kas 4 metus turi pateikti Komitetui ataskaitą.
Ataskaitoje turi būti paaiškinta,
kaip Konvencija yra įgyvendinama toje 
valstybėje
ir kokių rezultatų valstybė pasiekė.
Komitetas svarsto atsakaitas,
teikia valstybėms pasiūlymus ir 
rekomendacijas.

Svarbu, kad kartu su Konvencija 
valstybė ratifikuotų Konvencijos 
Fakultatyvųjį protokolą.
Tokiu atveju tos valstybės piliečiai 
galės kreiptis į Neįgaliųjų Teisių komitetą su 
pranešimais,
kad jų valstybė nesilaikė Konvencijos 
ir taip pažeidė jų teises.

Kad Konvencija ir jos Fakultatyvusis 
protokolas
būtų ratifikuotas Lietuvoje ir Latvijoje.
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“ 
kartu su Latvijos organizacija „Vaiko 
priežūra“
vykdė bendrą projektą.
Projekto pavadinimas
„Ratifikuota Konvencija – neįgaliųjų teisių 
užtikrinimo garantas“.
Projektui buvo skirta 106 534 litų parama.
Projektą rėmė Norvegijos ir Lietuvos fondai.

Lietuvos neįgaliųjų organizacijos tikisi,
kad Konvencija ir jos Fakultatyvusis 
protokolas
padės neįgaliesiems pasinaudoti savo 
teisėmis 
ir atvers jiems duris į geresnį gyvenimą.



D
ar

bo
 p

at
ir

ti
s

Trumpai apie metodiką

Prieš trejus metus į mano rankas 
pakliuvo dvi knygelės ir kompakti-
nis diskas apie PECS metodiką (An-
dy Bondy, Ph. D., Lori Frost, M. S. 
(2002) A Pictures Worth. USA: Pyra-
mid Educational Products; Andy Bondy, 
Ph. D., Beth Sulzer – Azaroff, Ph. D. 
(2002). The Pyramid Approach to Edu-
cation in Autism. USA: Pyramid Edu-
cational Products). Ši metodika, ku-
rios taikymas apima šešis etapus, 
sukurta autistiškų ir kitų komunika-
cijos sutrikimų turinčių vaikų ben-
dravimo ir kalbėjimo įgūdžiams ug-
dyti. Paveikslėliai ir komunikaciniai 
simboliai – tai priemonė, leidžianti 
jiems sėkmingai keistis informacija 
su aplinkiniais ir išmokti sudaryti 
sakinių konstrukcijas. PECS skatina 
vaiką susikaupti, išreikšti savo po-
reikius ir norus. Tyrimai rodo, kad 
taikant šią metodiką dviejų trečdalių 
vaikų kalba ima vystytis gerokai 
sparčiau.

Prieš pradedant mokyti vaiką 
bendrauti komunikaciniais simbo-

Paveikslėliai, suteikiantys 
komunikavimo dovaną
Šnekamąja kalba nebendraujantį autistišką vaiką ugdantys 
tėvai ir pedagogai ieško prieinamiausių bei efektyviausių būdų ir 
metodikų, galinčių padėti ugdytiniui įgyti bendravimo įgūdžių 
bei juos kuo sėkmingiau plėtoti. Džiugu, kad šiandien internete 
informacija apie tai yra prieinama visiems. Tad galime rinktis, 
kas mūsų vaikui geriausia. Jau kurį laiką taikau savo darbe 
PECS (Picture Exchange Communication System) metodiką, t. y. 
paveikslėlius-simbolius, pakeičiančius komunikacinę sistemą, ir 
jau galiu pasidalyti savo patirtimi ir su tėvais, ir su 
specialistais, ugdančiais autistiškus vaikus. 

liais reikia sukurti tinkamą mokymo 
aplinką, sužinoti ugdytinio pomė-
gius, turėti šias priemones:
 paveikslėliussimbolius;
 komunikacinę knygą: didelę (pa-

statomą) arba mažą;
 įvairiaspalvių įterpiamų lapų;
 sakinio juostelę;
 prijuostę.

Parenkant komunikacinį simbolį 
svarbu gerai apgalvoti jo dydį, spal-
vą. Vieni vaikai supranta iš PECS ka-
talogo atspausdintus paveikslėlius–
simbolius, kitiems prireikia nuotrau-
kų ar daiktų. 

Metodikos taikymo etapai

I. Komunikavimo parinkimas. 
Šiame etape vaikas mokomas suvok-
ti, kokiu būdu galima komunikuoti. 
Dirba du specialistai, mokytojas sėdi 
priešais vaiką, o vaiko asistentas 
(dubleris) – už jo. Mokytojas vienoje 
rankoje laiko tai, ko vaikas šiuo me-
tu gali norėti (mėgstamą maistą ar 
daiktą). Kita arčiau mokinio esanti 

8 • Darbo patirtis
V

ilt
is

 1
0/

2



V
ilt

is
 1

0/
2

Darbo patirtis • �

ranka lieka laisva. Prieš ugdytinį pa-
dedamas simbolis. Dubleris atlieka 
partnerio funkciją, t. y. bendrais 
veiksmais padeda vaikui ištiesti ran-
ką, siekti, paimti paveikslėlįsimbolį 
ir paduoti jį priešais sėdinčiam mo-
kytojui. Mokytojas ima paveikslėlį ir 
duoda už tai vaikui simbolyje pa-
vaizduotą daiktą. Tas pats veiksmas 
kartojamas 10–20 kartų. Po atlikto 
veiksmo mokinys paskatinamas ska-
nėstu. Mokymo metu nekalbama ar-
ba kalbama labai mažai. Veiklos lai-
kas fiksuotas, dirbama tol, kol vaikas 
rodo norą, domisi, tačiau ne ilgiau 
nei 20–30 minučių. Palaipsniui vaiko 
asistentas padeda jam vis mažiau ir 
ugdytinis išmoksta pats keisti pa-
veikslėlįsimbolį į daiktą. 

II. Daikto erdvinis nutolimas 
(atstumas). Dabar vaikas turi suvok-
ti, kad daiktas keičia savo buvimo 
vietą. Tam keičiama mokymo aplin-
ka. Vaikas mokosi bendrauti su skir-
tingais žmonėmis įvairiomis aplin-
kybėmis. Partneris neskatina ben-
dravimo žodžiu. Kiekvienas moki-
nys turi savo bendravimo knygelę, 
kuri yra padėta jam prieinamoje pa-
stovioje vietoje.

III. Pasirinkimas (Ko nori? Ko 
nenori?). Pradedame rinktis iš kelių 
mokiniui žinomų komunikacinių 
simbolių. Vaikas priešais save turi 
knygelę, ant kurios viršelio prikli-
juojami du skirtingi simboliai. Sim-
bolius atitinkantys daiktai yra padėti 
ant stalo. Vaikas mato juos ir renkasi 
parodydamas paveikslėlį. Keičiantis 
komunikaciniais simboliaisdaiktais 
dar vis nekalbama. Vaikui sudaro-
mos galimybės bendrauti su skirtin-
gais komunikacijos partneriais. Jis 
mokomas reikšti emocijas ir skatina-
mas už teigiamas. Palaipsniui ugdy-
tinis pradeda rinktis iš trijų, keturių 
simbolių. Kai geba rinktis vieną iš 

penkių simbolių, trečiasis etapas yra 
baigtas.

IV. Sakinio struktūra. Mokinys 
mokosi sudėti paprastą sakinį, pvz., 
,,Aš matau obuolį“. Pradžioje rodo-
mas vienas daiktas, kurį pamatęs 
vaikas sakinio juostelėje sudeda sim-
bolius ,,Aš matau“ ir ,,obuolys“, o 
tada paduoda juostelę mokytojui. 
Mokytojas už tai jį paskatina saldu-
mynu. Palaipsniui užduotis sunki-
nama prašant rinktis iš trijų simbo-
lių, pvz.: ,,Aš noriu“ ,,meškiukas“, 
,,mašina“ ar ,,kamuoliukas“. Vėliau 
mokomasi išplėsti sakinius pride-
dant veiksmažodžius, būdvardžius, 
prielinksnius. Kai ugdytinis įsisavi-
na 20 ir daugiau simbolių, etapas 
baigtas.

V. Atsakymas į klausimus. Šia-
me etape mokytojas intensyviai kal-
ba su vaiku, klausia ,,Ko tu nori?“, 
,,Ką tu matai?“, ,,Ką tu girdi?“, ,,Kas 
tai?“. Mokinys mokosi sudaryti tin-
kamą sakinio konstrukciją, tarti žo-
džius, pvz.: ,,Aš matau...“, ,,Aš no-
riu...“, skirti spalvas, formas, dy-
džius, t. y. mokosi išsamiai atsakyti į 
klausimus. Atsakymą mokinys su-
deda simboliais sakinio juostelėje ir 
paduoda juostelę pašnekovui.

VI. Bendravimo įgūdžių plėti-
mas. Vaikas mokomas paprašyti pa-
galbos, atsakyti į klausimus ,,Ar tu 

nori ...?“ simboliaisžodžiais ,,Taip“ 
arba ,,Ne“, susidėti dienos veiklos 
struktūrą, plėsti bendravimo patirtį. 
Vėliau, jei ugdytinis laisvai bendrau-
ja verbaliai, simbolių atsisakoma.

Metodikos taikymo pavyzdys

Susidomėjau šia metodika, nes 
klasėje jau pusantrų metų dirbau su 
nekalbančiu ir negirdinčiu autistiš-
ku vaiku. Pritaikiau žinias apie PECS 
mokymą esamomis sąlygomis. Mo-
kykla ar ugdytinio tėvai negalėjo nu-
pirkti priemonių, todėl jas pasida-
riau pati. Vietoje PECS paveikslėlių 
katalogo parinkau mokykloje nau-
dojamus Mayer Johnson komunikaci-
nius simbolius.

Pirmais mokymo metais berniu-
kas nesiekė bendrauti. Tik rankų 
mostais rodė į norimą daiktą ar į du-
ris, kai norėjo, kad išvežčiau jį į kie-
mą. Vaikas nemokėjo laukti, greitai 
supykdavo, vartė, laužė daiktus, 
agresyviai elgėsi. Mat mama iki tol 
stengdavosi kuo greičiau suprasti, 
ko jis nori, ir šį norą nedelsiant pa-
tenkinti, nes berniukas tuojau su-
pykdavo, imdavo muštis. Ignoravo-
me šį jo netinkamą elgesį ir skatino-
me teigiamas emocijas, mokėme 
žvelgti į su juo bendraujančio žmo-
gaus veidą, skirti jo išraiškas.

Jonas (vardas pakeistas) nežino-
jo, ką galima veikti rankomis, tačiau 
mokėjo plėšyti popierių ir iš skiaute-
lių suvyti virvelę. Pasidaręs žaisliu-
ką, ilgai jį sukiodavo tarp pirštų. 
Bendrais vaiko ir mokytojo veiks-
mais mokėmės elementarios savi-
tvarkos (nusirengti, plautis rankas ir 
pan.). Klasės aplinka Jonui jau buvo 
įprasta, tad mokėmės specialiai 
įrengtoje individualioje veiklos vie-
toje. Berniukui patiko žaisti kamuo-
liu, taškytis vandenyje, gaudyti mui-
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lo burbulus, stebėti, kaip dega ir už-
pučiama žvakė. 

Antrųjų mokymo metų lapkritį 
pradėjome taikyti PECS metodiką. 
Tiesa, po vasaros atostogų vėl reikė-
jo iš naujo mokytis švelnaus bendra-
vimo. Jonui buvo jau aštuoneri ir iki 
šiol namuose jis buvo pratęs tuojau 
pat gauti tai, ko nori. Pirmasis eta-
pas ,,Kaip komunikuoti?“ truko vi-
sus likusius mokslo metus. Mama 
neprieštaravo, kad mokytumėmės 
bendrauti komunikaciniais simbo-
liais, tačiau namuose jais naudotis 
nepanoro.

Trečiaisiais mokymo metais vis 
dar tęsėme pirmojo etapo mokymą. 
Jonas išmoko išplėšti simbolį iš kny-
gelės ir jį paduoti. Pirmus 10 kartų 
nuplėšdavo simbolį asistento pade-

damas ir kitos rankos kumščiu stum-
telėdavo man. Likusius kartus be-
veik be pagalbos įduodavo man sim-
bolį į ranką. Antrąjį pusmetį pradė-
jome antrąjį etapą: keitėme daiktų 
buvimo vietą, mokymo aplinką. Jo-
nas mokėsi paprašyti daikto, priei-
damas prie kitų klasėje dirbančių 
žmonių. Naudojomės maža savadar-
be bendravimo knygele ir komuni-
kacine lenta. Berniukas pajuto ben-
dravimo malonumą, išmoko šypso-
tis, džiaugtis, vokalizuoti.

Ketvirtaisiais mokymo metais, 
t. y. šiemet, ugdytinis išmoko pasi-
rinkti vieną iš dviejų, trijų, keturių 
simbolių. Jono mamos akyse suspin-
do džiaugsmo kibirkštėlės, kai indi-
vidualaus susitikimo metu paro-
džiau filmuotą medžiagą. Viliuosi, 

kad nuo šiol ji irgi pradės bendrauti 
su sūnumi komunikaciniais simbo-
liais ir mums pavyks gerokai grei-
čiau padėti berniukui išmokti reikšti 
mintis.

Suprantu, kad paveikslėliais ben-
draujantis žmogus viešumoje grei-
čiau pastebimas, kad tai nelengvas 
kelias. Tačiau gerai pagalvokime, 
kas mums svarbiausia: aplinkinių 
nuomonė ar vaikas? Jums spręsti, ar 
verta laukti, kada jis ims kalbėti, ar 
geriau padėti jam komunikuoti kitu 
būdu jau šiandien. Reikėtų nepa-
miršti, kad vaiko pažanga priklauso 
nuo tėvų ir specialistų abipusio susi-
tarimo ir komandinio darbo.   

Eglė Bužavienė
Vilniaus ugdymo centro „Viltis“  

logopedė-specialioji pedagogė

Bendrijos „Lazdijų viltis“ taryba  
kuo nuoširdžiausiai sveikina

su garbingu jubiliejumi.

Onutę Lukoševičienę
Patys gražiausi žiedai,
patys geriausi linkėjimai,
pats didžiausias AČIŪ 
už širdies šilumą, 
už nuostabią šypseną, 
už atiduotą gėrį 
viltiečiams.

Jie niekur
Tie praėję metai
Nenueina.
Įsiterpia į širdį
Kaip dirvožemin,
Susigeria lietum,
Įsiterpia į sąžinę,
Įsiterpia į dieną,
Palikdami prisiminimams
Puslapius sodrius.
  /A. Jonynas/
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Jau 17 metų dirbu su sunkią ir 
vidutinę negalią turinčiais vaikais. 
Mačiau jų visokių – išsigandusių 
mažylių, įsikibusių į viltingai žvel-
giančių tėvelių ranką; paauglių, są-
moningai ar spontaniškai besisten-
giančių perprasti save ir savo vietą 
tarp kitų; jaunuolių, kuriems tuojau 
teks palikti mokyklą ir žengti į, de-
ja, dažniau atšiaurų nei draugišką ir 
visada kažkur skubantį dabartinį 
pasaulį. Žinau, kad jie gali būti to-
kie kaip ir visi vaikai: pikti ir links-
mi, nusiminę ir kupini entuziazmo, 
judrūs ir lėtapėdžiai. Tačiau kiek
vienas jų turi tai, ką mes, įsukti die-
nų sūkurio, dažnai prarandame – 
nemeluotą nuoširdumą ir įgimtą 
gebėjimą būti laimingi čia ir dabar. 
Taigi žmonės, kurie žiūrėdami į ne-
įgalius vaikus linguoja galva ir vir-
kauja dėl to, kokie jie nelaimingi, 
tikrai neteisūs. Tokie vaikai bus ne-
laimingi tik tada, kai juos tokiais 
padarys aplinkiniai žmonės savo 
nemeile, baime, abejingumu, gailes-
čiu, pajuoka, pasidygėjimu, nenoru 
suprasti ir padėti. 

Tačiau šį kartą noriu kalbėti ne 
apie neįgalius vaikus, bet apie jų tė-
vus. Džiaugiuosi, kad man visada 
tenka bendrauti su energingomis, 
linksmomis, išdidžiomis ir mylin-
čiomis mamomis, kurios gali atsi-
remti į kitus šeimos narius. Iš jų 
mums visiems verta pasimokyti iš-
minties, gebėjimo gyventi ir išgy-
venti. Puiku, kad yra „Vilties“ ben-
drija, su kuria tokios šaunios mamos 
gali ne tik pačios žengti į priekį, bet 
padėti tai daryti ir kitiems.

Svarbiausia – nepalūžti

Vaiko su negalia gimimas, ar ži-
nia, kad vaikas yra neįgalus, esti pats 
skaudžiausias ir sunkiausias mo-
mentas tėvų gyvenime. Mūsų visuo-

Mokykimės būti laimingi
(...)  šį kartą noriu kalbėti ne apie neįgalius vaikus, bet apie 
jų tėvus. Džiaugiuosi, kad man visada tenka bendrauti su 
energingomis, linksmomis, išdidžiomis ir mylinčiomis 
mamomis, kurios gali atsiremti į kitus šeimos narius. 
Iš jų mums visiems verta pasimokyti išminties, 
gebėjimo gyventi ir išgyventi (...). 

menė dar labai mažai pažengusi į 
priekį, nes visokeriopos psichologi-
nės ir dalykinės pagalbos tėvai tokiu 
atveju tikrai nesulaukia. Palaidoję 
savo svajones apie sveiką kūdikį, jie 
jaučiasi kažkuo kalti, išstumti iš 
įprastos aplinkos, išmesti iš sveikųjų 
visuomenės į gyvenimo užribį. Juos 
užgriūva baisi neteisybė, kai visas 
už juos laimingesni pasaulis, regis, 
žvelgia į juos su pasibaisėjimu. Tėvai 
desperatiškai puola pas gydytojus, 
burtininkus, ekstrasensus… O reikia 
tik priglausti savo vaikutį, pažiūrėti 
jam į akis, ir jis tikrai pamokys, kaip 
šį laikotarpį ištverti. Nepalūžti pa-
dės ir kitų vaikų su negalia tėvai, su-
pratingi artimieji, specialistai. Tik 
reikia nebijoti jų prisileisti.

Gyvenimo išbandymai

Žinoma, vaiko su negalia gimi-
mas – skaudus smūgis. Bet ar vie-
nintelis? Reta šeima išgyvena be su-
krėtimų – staigios netektys, neišgy-
domos ligos, artimųjų klystkeliai, 
kurie neretai baigiasi net laisvės ne-
tekimu, narkomanija, alkoholizmu, 
psichinėmis ligomis (kurios dažnai 
neteisingai painiojamos su intelekto 
sutrikimu), finansinėmis griūtimis, 
santuokų iširimu ir t. t. Šių negandų 
užkluptos šeimos neturi tokio mielo 
ir nuoširdaus ,,gydytojo“ kaip jūsų 
vaikutis. Tačiau smalsaujančių ar 
gailaujančių močiučių dėmesys už-
griūva būtent vaikų su negalia šei-
mas. Nieko nepadarysi, tenka iš-
mokti į jas (nors taip elgiasi ne vien 
moteriškės) žiūrėti atlaidžiai. Su len-
gva pašaipa. Gal jos taip lengviau 
pamiršta savo bėdas ir nesėkmes? 

Nepamirškime savo ir kitų šeimos 
narių poreikių

Dažnai tėvai, sužinoję apie vai-
kučio sutrikimą, pašvenčia jam visą 
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savo gyvenimą, nejučiomis įskau-
dindami ir nuskriausdami kitus šei-
mos narius. Raidos sutrikimas – tai 
ne liga, o kitoks vystymosi kelias. 
Todėl su tokiu vaiku nereikia elgtis 
kaip su ligoniu. Taip, vaikui su nega-
lia reikia daugiau pagalbos ir laiko. 
Toks vaikas ilgiau (kartais ir visą gy-
venimą) lieka bejėgis lyg kūdikis. 
Bet juk jo priežiūrą galima dalytis su 
specialistais, ugdymo įstaigos dar-
buotojais. O motinos meilę ir rūpestį 
seikėti kuo lygiau visiems vaikams. 
Visi jie (taip pat ir turintysis negalią) 
bus daug laimingesni, jei mama at-
rodys linksma ir pailsėjusi, jei tėve-
liai mylės vienas kitą, jei brolis ar 
sesė nepyks ant neįgalaus vaiko ir 
jam nepavydės. Žinoma, tai idealus 
variantas, kurio, matyt, nerasime nė 
vienoje šeimoje. Tačiau norėti ir siek-
ti idealo niekas neuždraus.

Ieškokime pagalbos

Deja, mūsų šalis dar netapo to-
kia, kurioje vaiko su negalia šeima 
nuo gimimo būtų apgaubta rūpesčiu 
ir dėmesiu. Bet gana efektyvios pa-
galbos jau galima rasti ir pas mus. 
Tik jos reikia ieškoti patiems. Būtų 
šaunu, jei „Vilties“ bendrijos padali-
niai turėtų savo teisininkus, kurie 
padėtų tėvams susigaudyti įstatymų 
brūzgynuose, parodytų kelią per ko-
misijų ir kabinetų labirintus. Dabar 
tėveliai tuos erškėčių kelius turi per-
eiti patys, drąsindami vienas kitą. 
Tėveliai turi žinoti, kad jie turi teisę į 
realią pašalpą, jų vaikučiai privalo 
būti ugdomi jau nuo darželio, jiems 
turi būti pritaikoma aplinka. Yra ir 
daugiau kompensacinių ir sveikati-
nimo priemonių, kurių gali tikėtis 
šeima. Ir jau tikrai neverta kreipti 
dėmesio į tuos keistuolius, kurie net 
ima pavydėti ir niurnėti, kad ji pel-
nosi iš neįgalaus vaiko. 

Laikas į mokyklą 

Jūsų mažyliui sukako septyneri 
ir jam, kaip ir visiems kitiems ben-
draamžiams, atėjo laikas tapti pir-
moku. Tai taip pat svarbus lūžio mo-
mentas vaiko su negalia ugdyme. 
Besimokantis vaikas yra vertinamas, 
lyginamas su kitais. Čia ypač išryš-
kėja kiekvieno vaiko privalumai ir 
trūkumai, gebėjimas būti kolektyve, 

bendrauti su kitais vaikais, pritapti. 
Jei pasirenkama netinkama įstaiga, 
gali paūmėti vaiko sveikatos proble-
mos, iškilti savarankiško apsitarna-
vimo problemų. Paprastai vaiko su 
negalia tėvai turi 3 galimybes:
1. Pasirūpinti, kad vaikui būtų skir-

tas namų mokymas.
2. Bandyti vaiką integruoti į ben-

drojo lavinimo mokyklą.
3. Leisti vaiką į specialiąją mokyklą 

ar specialiojo ugdymo centrą.
Pats netinkamiausias tėvelių pa-

sirinkimas būtų siekti mokymo na-
muose. Ir tikrai ne todėl, kad toks 
mokymas valstybei kainuoja bran-
giausiai. Mat mokykloje vaikas įgyja 
neįkainojamą gebėjimą prisitaikyti 
prie naujos aplinkos, rasti savo vietą 
vaikų kolektyve, pačiam mokytis iš 
kitų bendraamžių. Jei vaikas moko-
mas specialiojoje įstaigoje, tai dažnai 
atsiduria tarp vaikų, kuriems reika-
linga dar didesnė pagalba nei jam 
pačiam. Todėl gali pagloboti silpnes-
nįjį, išmokti atsakingumo ir užaugti 
geresniu žmogumi. 

Pedagogas, kuris ateina į vaiko 
namus tik keletui valandų per savai-
tę, neturi galimybės nei gerai jo pa-
žinti, nei optimaliai jam padėti. Na-
muose mokomas vaikas netenka pa-
pildomo ugdymo, logopedo, gydo-
mosios gimnastikos specialisto pa-
galbos, kuri turi būti skiriama vi-
siems sutrikusios raidos mokslei-
viams. Be to, svarbi ir ta aplinkybė, 
kad tėvai užsikrauna ant savo pečių 
per didelę naštą ir praranda galimy-
bę skirti daugiau laiko sau bei ki-
tiems šeimos nariams.

Kadangi pati dirbu specialiojoje 
mokykloje, tikrai galiu nuraminti tė-
vus, kad dabartinės specialiosios ug-
dymo įstaigos labai skiriasi nuo ka-
daise buvusių pagalbinių mokyklų, 
nors dažnai tebėra įsikūrusios tose 
pačiose patalpose. Nebelikę sovieti-
nės pionieriškos drausmės, nepaly-
ginamai jaukesnė tapo aplinka, su 
kiekvienu vaiku dirbama individua-
liai, rūpinamasi jo visapusiu ugdy-
mu ir sveikatos stiprinimu.

Tačiau suprantu tėvus, kuriems 
labai sunku susitaikyti su tuo, kad 
bendrojo lavinimo mokykla gali būti 
netinkama ugdymo vieta jų vaikui. 
Tai kelias, kurį nuėjo jie patys, todėl 
labai norėtų, kad juo eitų ir jų vaikas. 
Be to, tėvus žeidžia ta aplinkybė, 

kad teks viešai pripažinti, jog jų vai-
kas – ,,kitoks“. Tačiau pasirenkant 
ugdymo įstaigą svarbiausia nepa-
bloginti vaiko fizinės bei psichinės 
sveikatos ir neužsikrauti pernelyg 
sunkios naštos. 

Prieš įvertindami, ar vaikas galės 
sėkmingai integruotis bendrojo lavi-
nimo mokykloje, tėvai turėtų at-
kreipti dėmesį į šiuos dalykus:
• Ar vaikas sugeba savarankiškai 

susitvarkyti (apsirengti, nueiti į 
tualetą)?

• Ar pajėgia bent 15 minučių su-
kaupti dėmesį, išsėdėti suole?

• Kaip jis priima kitus vaikus, ar 
turi draugų kieme, darželyje?
Jei į visus tris klausimus atsakėte 

neigiamai, vaikui bendrojo lavinimo 
mokykloje gali būti tikrai sunku. 
Kiek geriau, jei ten yra specialiojo 
ugdymo klasė. Bet tuo atveju vaikas 
vis tiek bus atskirtas nuo sveikųjų 
bendraamžių ir negaus papildomos 
pagalbos, kuri jam būtų suteikta 
specialiojoje mokykloje. Bendrojo la-
vinimo mokyklos klasėje yra 2030 
mokinių. Todėl mokytojas fiziškai 
nepajėgia skirti reikiamą dėmesį 
specialiųjų poreikių vaikui. Šiuo 
atveju tėveliams patartina išsirūpin-
ti, kad greta vaiko būtų mokytojos 
padėjėja, kuri individualiai padėtų 
jam atlikti mokytojos skiriamas už-
duotis. Be to, tėveliai turėtų pasido-
mėti, ar mokykloje yra specialusis 
pedagogas, logopedas, o jei vaikas 
kenčia nuo cerebrinio paralyžiaus, 
ar gaus kineziterapeuto pagalbą. Jei 
vaikui diagnozuotas intelekto sutri-
kimas, ir bendrojo lavinimo, ir speci-



aliojoje mokykloje jis bus ugdomas 
pagal specialiąją programą, o baigi-
mo pažymėjimas bus lygiavertis.

Kokią ugdymo įstaigą bepasi-
rinktumėte, svarbu, kad vaikas ten 
gerai jaustųsi, būtų saugus ir myli-
mas. Atminkite, kad tėveliai gali ka-
da panorėję pervesti vaiką iš specia-
liosios mokyklos į bendrojo lavinimo 
ir atvirkščiai.

Kas toliau? 

Ateina diena, kai jaunuolis baigia 
mokyklą. Jei moksleiviui nustatytas 
nežymus intelekto sutrikimas, jis 
baigia 10 klasių, išmoksta skaityti, 
rašyti ir gali toliau tęsti mokslą tose 
profesinio ugdymo įstaigose, kurios 
priima moksleivius, neturinčius pa-
grindinio išsilavinimo. Jei mokslei-
viui diagnozuotas vidutinis ar žy-
mus intelekto sutrikimas ir jis moko-
si specialiojoje mokykloje, jis baigia 
10 klasių ir dar 3 metus turi teisę mo-
kytis darbinio ugdymo klasėse.

Visiems tėveliams labai rūpi, kas 
bus, jei baigęs visus mokslus vaikas 
negalės niekur įsidarbinti ar net 
(esant sunkesnei negalei) savaran-
kiškai gyventi. Pirmiausia, jei žmo-
gui nustatytas intelekto sutrikimas, 
jis visą gyvenimą gauna pašalpą, ku-
rios dydis priklauso nuo sutrikimo 
sunkumo. Užsienyje yra kuriamos 
specializuotos darbo vietos sutriku-
sio intelekto žmonėms, pas mus 
jiems taip pat jau steigiami dienos 
užimtumo centrai. Socialinės pagal-
bos suaugusiems sutrikusio intelek-
to žmonėms srityje dar daug nepa-
naudotų galimybių – tai ir socialiniai 
būstai, ir kaimo sodybos, ir šiuolai-
kiniai globos centrai. Aktyviems ir 
iniciatyviems tėveliams padedant 
tam net būtų galima gauti Europos 
Sąjungos lėšų. 

Baigdama norėčiau pabrėžti, kad 
nepriklausomai nuo to, koks raidos 
sutrikimas diagnozuotas jūsų vai-
kui, jis tikrai gali ir turi laimingai gy-
venti, kaip ir kiekvienas žmogus 
teikti džiaugsmą savo tėvams ir arti-
miesiems. Svarbu šeimoje mylėti 
vienas kitą ir neužmiršti savęs. Taigi 
linkiu mums visiems optimizmo ir 
šviesesnės ateities.

Nijolė Jackūnienė, 
Plungės specialiosios mokyklos 

specialioji pedagogė metodininkė 

Nuostabus namų kampelis – 
virtuvė

Čia dirbami patys paprasčiausi ir 
patys reikalingiausi darbai. Čia len-
gviausia atverti širdį ir pasidalyti rū-
pesčiais ir džiaugsmais su artimu 
žmogumi. Pavasario saulė pro virtu-
vės langą šviečia linksmiausiai, o ru-
dens ir žiemos vėjai, lietūs ir pūgos, 
belsdami į lango stiklą, tik pabrėžia 
namų jaukumą. Atsiminkime savo 
vaikystės virtuvę – kiek atradimų 
ten padaryta, kiek išmokta, kiek 
džiaugsmo (o kartais ir liūdesio) pa-
tirta! Žodis ,,mama“ dažnam siejasi 
su puodų tarškėjimu ir šiltų kvapų 
debesimi, sklindančiu iš virtuvės. 
Ne veltui kiekvienas mažylis, tik 
pradėjęs ropoti, veržiasi į virtuvę. 
Juk ten dažniausiai galima rasti ma-
mą. Ten laukia daugybė nuostabių 
dalykų ir atradimų. Ten galima sau-
giai ir jaukiai pradėti pažinti pasaulį. 
Gyvenimas virtuvėje be galo svarbus 
ir sveikam, ir sutrikusios raidos vai-
kučiui. Kiekvienas vaikas čia pats 
mokosi valgyti, laikytis tvarkos, sau-
gotis karštų puodų, dūžtančio stiklo, 
aštrių daiktų, pavojų. Vyresnis gali 
prisidėti prie ruošos, gaminti mais-
tą. Bet tai toli gražu ne viskas. Kiek
vienas specialusis pedagogas ar pra-
dinių klasių mokytojas gali tik pa-
svajoti apie klasę, aprūpintą tokia 
mokymo priemonių gausa, kiek jų 
galima rasti virtuvėje. Pabandykime 
įsivaizduoti, ko galima išmokyti vai-
ką jas pasitelkus. 

Sensomotorika ir mąstymo 
ugdymas

Mokslininkai jau seniai įrodė, 
kad tarp smulkiosios motorikos, kal-
bos padargų ir smegenų veiklos yra 
tamprus ryšys. Lavinant labiausiai 

Mokykla virtuvėje
Pabandykime įsivaizduoti, ko galėtų išmokti vaikas, 
žaisdamas su mama ar tėveliu virtuvėje. Juk šioje ypatingoje 
erdvėje pakanka vietos ne tik gardiems kvapams ir valgiams, 
bet gyvai galybei daiktų, galinčių kuo puikiausiai atstoti 
mokomąsias priemones. Taigi siūlome nieko nelaukus 
padėti „pamokas“...

prieinamą šios sistemos komponen-
tą – vaiko pirštelių vikrumą – lavėja 
ir mažylio kalba, ir mąstymas. Dar 
puikiau, jei sensomotoriniai žaidi-
mai atliekami ne automatiškai, bet 
pasitelkus mąstymą. Juk virtuvėje 
pilna smulkių daiktų, pvz.: pupelių, 
žirnių, makaronų, kuriuos galima 
rūšiuoti. Jei mama nebijo nedidelės 
netvarkos, vaikus labai žavi rankų 
,,maudynės“ įvairios temperatūros 
vandenyje, kruopose, kituose biriuo-
se produktuose. Čia net nereikia su-
augusiojo vadovavimo. Tiesiog pa-
duokite mažyliui dviejų spalvų pu-
pelių ar skirtingos formos makaronų 
ir jis pats sugalvos, ką su jais veikti. 
Kol mama keps bandeles ar pyragus, 
vaikas mielai žais su nedideliu tešlos 
gabalėliu ir tai išeis jam į naudą. 
Svarbu skatinti vaiką kiekvieną dar-
bą atlikti ne visa sauja, o pirštais. 
Aišku, jei vaikas visai mažas, reikia 
žiūrėti, kad jis nepaspringtų, neįsi-
kištų smulkių daiktų į nosį.  

Virtuvėje vaikas pirmą kartą su-
vokia žodžių ,,šilta“, ,,šalta“, ,,karš-
ta“, ,,vėsu“ praktinę reikšmę. Tem-
peratūros pajutimas, suvokimas, 
įvertinimas ir išreiškimas žodžiu – 
puikus vaiko lavinimo pratimas. Dar 
geriau, jei vaikas tai bando įvertinti 
ir įvardyti užsimerkęs ar užrištomis 
akimis. Galima jam įdėti į rankelę, 
sakysim, ledo gabaliuką ar nuo radi-
atoriaus paimtą skudurėlį, o jis tegul 
pasako šilta, šalta ir pan. Tiesa, prieš 
panašų žaidimą vaikas jau turi šias 
sąvokas žinoti. Nepatartina tokio 
žaidimo žaisti ilgai. Jei vaikui nebeį-
domu, tegul užsiima kita veikla.

Panašiai vaikas gali mokytis skir-
ti skonio sąvokas (sūru, saldu, kartu 
ir t. t.) bei naudotis jomis. Kramtant, 
įvairiai laižant (liežuvio galiuku, vi-
su liežuviu, ratukais) lūpų, dantukų, 
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gomurio paviršių ir pučiant maistą 
lavinami kalbos padargai. 

Vaikas mėgsta žaidimą ,,matan-
čios rankos“, kai jo prašoma maiše-
lyje apgraibomis surasti nurodytą 
virtuvės daiktą ir išimti. Galima kokį 
nors daiktą įdėti vaikui į už nugaros 
laikomas rankas, kad jis apčiupinėtų 
ir pasakytų, kas tai per daiktas. Ne-
reikėtų užmiršti, kad tokias sąvokas 
kaip „šiurkštu“, „švelnu“, „lygu“, 
„aštru“ irgi smagu įtvirtinti žai-
džiant panašius žaidimus.

Klausai, foneminiam suvokimui 
lavinti labai tinka žaidimas, kurio 
metu vaikas turi atspėti, kokį iš vir-
tuvės sklindantį garsą girdėjo ir pats 
paskui jį sukelti. Vėliau galima siūly-
ti atkartoti du ar kelis garsus eilės 
tvarka. Vaikas turi klausytis už vir-
tuvės durų. Galima pasirinkti bė-
gančio vandens, daromų durelių, 
beldimo, barškinimo, šlamenimo 
įvairiais daiktais ir kitus garsus. Mo-
kėjimas klausyti, suvokti garsą atei-
tyje padės perprasti kalbos garsus, 
mokytis raidžių.

Rengimasis skaityti ir rašyti

Dažna mama subara vaiką, kai 
šis piršteliu bando suteikti formą ant 
stalo palietam skysčiui ar ,,rašo‘‘ ant 
miltuoto stalo arba aprasojusio lan-
go stiklo. Jei tai labai nežeidžia jūsų 
tvarkingumo jausmo, pakentėkite. 
Taip vaikas įgyja pačių pirminių ra-
šymo, piešimo įgūdžių. Pirminiam 
raidžių suvokimui labai tiktų panau-
doti kiekvienoje virtuvėje esančią 
puikią magnetinę lentą – šaldytuvą. 
Parduotuvėse galima rasti nebran-
gių magnetinių raidžių rinkinių, su 
kuriais vaikas gali žaisti, visaip dė-
lioti, klausinėti raidžių pavadinimų. 

Svarbu! Negalima vaiką versti 
kalti raides! Kai vaiko išsivystymo 
lygis leis, jis pats susidomės viena ar 
kita raide ir jūsų apie ją paklaus. Pa-
žintį su raidėmis vertėtų pradėti nuo 
vaiko vardo pirmosios raidės. Vaikui 
smagu žinoti, kad tai ,,jo raidė“. Kai 
vaikas tą raidę jau gerai žino, galima 
parodyti mamos, tėtės, kitų artimųjų 
raides. Pasiūlyti rasti jas ne tik ant 
šaldytuvo, bet ir užrašytas. Galima 
bandyti jas piešti. Tada pamažu pa-
aiškės, kad kiekvienas žodis turi sa-
vo pirmąją raidę. Pasistenkite prasi-
manyti įvairių žaidimų. Smagu, kai 

visa šeima keliaudama automobiliu 
mėgina sugalvoti kuo daugiau žo-
džių, prasidedančių duotąja raide. 

Kai vaikas jau žino nemažai rai-
džių, suvokia garso ir raidės ryšį, 
galima parodyti jam, kad raidės nori 
,,draugauti“ ir tada tariamos kartu. 
Taip pradedama dėlioti ir skaityti 
atvirus skiemenis: MA, PA, LA, KI, 
VO, DU ir t. t. Raidžių jungimas į 
skiemenis – pats sunkiausias moky-
mosi skaityti momentas. Sutrikusios 
raidos vaikui iki mokyklos be speci-
alisto pagalbos vargu ar tai pavyks. 
Ir sveikiems vaikams tai nėra len-
gva, todėl tėveliams tikrai nevertėtų 
spausti vaiką ir nervintis patiems. 
Galima jam parodyti, kaip tai daro-
ma, bet jei nesupras ar nesusidomės, 
tiesiog nusišypsokite ir leiskite žais-
ti tai, kas įdomu. Po kiek laiko gali-
ma vėl pabandyti. Įvairių magneti-
nių ir paprastų dėlionių dėliojimas, 
konstravimas ugdo vaikų sintezės, 
analizės procesus. O tai ateityje la-
bai pravers mokantis skaityti, rašyti 
ir skaičiuoti.

Kai vaikas jau suvokia, kad žo-
džiai susideda iš raidžių, ir pradeda 
šiek tiek skaityti, verta skatinti jį „šif-
ruoti“ užrašus ant pirkinių dėžučių, 
iškabų gatvėje ir t. t. Tokiu atveju 
vaikas akivaizdžiai pajunta skaity-
mo naudą ir reikšmę, mokosi skaity-
ti visą žodį iš karto.

Neužmirškite, kad mokymasis 
skaityti vaikui yra labai sunkus dar-
bas, reikalaujantis aktyvios visos 
centrinės nervų sistemos veiklos. Jo-
kiu būdu negalima pertempti vaiko, 
pykti ant jo, kai kas nors nesiseka. Jei 
jis susies raides su mamos pykčiu ir 
nepasitenkinimu, jos taps jo priešė-
mis. O tai atsilieps ir mokymosi re-
zultatams mokykloje. Mokyti vaiką 
skaityti namuose verta tik tada, jei jis 
pats to nori, o raidės jam yra links-
mos ir įdomios draugės.

Rengimasis mokytis matematikos

Jei gebėjimas skaityti rodo pa-
kankamai gerai išvystytą atmintį, 
foneminę klausą, sintezės ir analizės 
procesus, pakankamus sensomotori-
nius ryšius, vaizduotės ir žodyno iš-
sivystymą, tai gebėjimas suvokti 
matematiką – abstraktaus, loginio 
mąstymo lygį. Pradėti šį darbą reikia 
ne nuo skaičiavimo ir skaitmenų 

mokymo, bet nuo dydžio, erdvės, 
kiekio sąvokų supratimo. Talkinda-
mas mamai virtuvėje, paduodamas 
daiktus, dengdamas stalą vaikas įsi-
savina sąvokas didesnis, mažesnis 
(puodukas, lėkštė, šaukštas), aukš-
tai žemai, apačioje, viršuje, kairėje, 
dešinėje. Makaronai gali būti ilgi ir 
trumpi, rankšluostis ar peilis platus 
ir siauras. Daiktų virtuvėje gali būti 
daug ir mažai, šalia lėkštučių reikia 
padėti tiek pat šaukštų, viena pro-
duktų pakuotė gali būti lengva, kita 
sunki, trečia – lengvesnė. Jei nori-
me, kad daiktų ant stalo būtų dau-
giau, reikia dar daiktų padėti (pri-
dėti), jei kad mažiau – nuimti (atim-
ti). Padėdamas mamai ar žaisdamas 
vaikas natūraliai, be įtampos įsisavi-
na minėtas sąvokas, parengia savo 
mąstymą matematikos žinių įsisavi-
nimui. Tėvai tikrai neprivalo vesti 
užsiėmimų ir mokyti vaiką duotųjų 
sąvokų. Visai užtenka, jei vaikas per 
dieną praktiškai įvykdo 13 užduo-
tėles, kurios apima dydžio, erdvės, 
kiekio sąvokas. 

Skaitmenys kaip ir raidės yra na-
tūralus vaiko aplinkos komponen-
tas. Jei vaikas atkreipė į juos dėmesį 
ir paklausė, žinoma, reikia paaiškin-
ti, nesvarbu, kokio jis amžiaus ar 
koks jo raidos sutrikimas. Greičiau-
siai kalbantis vaikas išmoksta ,,de-
klamuoti“ skaičius nuo 1 iki 10, tuo 
sukeldamas tėvų džiaugsmą ir pasi-
didžiavimą. Bet tai tikrai nereiškia, 
kad vaikas skaičiuoja. Skaičiavi-
mas – tai pirmiausia skaitmens pa-
vadinimo, vėliau užrašyto skai-
tmens siejimas su daiktų, rankų 
pirštų skaičiumi. Visai smagu vai-
kui kartu su mama suskaičiuoti šei-
mos narius, obuolius, pažiūrėti, ar 
visiems užteks, paimti, kiek trūksta. 
Kita vertus, vaikas neprivalo to mo-
kėti. Jei jis nežino, nesupranta, ma-
ma tai turi padaryti pati ir trumpai 
paaiškinti. Kitą kartą vaikas gal pa-
sistengs tai atlikti pats. Jei mažylis 
tuo visai nesidomi, vadinasi, jam 
dar per sunku. Negalima vaiko vers-
ti ir spausti. Gal suvokti neleidžia 
objektyvi priežastis? Tada verta tą 
darbą palikti specialistams.

Pirmai pažinčiai su skaitmenimis 
vėl puikiai pasitarnaus magnetinių 
skaičiukų rinkinys ant šaldytuvo. 
Vaikas gali juos rikiuoti eilės tvarka, 
žinoti ,,skaičius–kaimynus“, atrasti, 
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kokio skaičiuko trūksta, kuris ,,pasi-
klydo“, parodyti reikiamą skaičiuką, 
kai kalbama apie puodelių ar kitų 
daiktų skaičių virtuvėje.

Reikia atkreipti vyresnio vaiko 
dėmesį į laikrodį, kalendorių, kurie 
yra dažnoje virtuvėje. Jei jis domisi, 
paaiškinti, kam jie reikalingi. Verta 
su vaiku skaičiuoti pinigus, atkreipti 
dėmesį į kainas čekiuose, reklaminė-
se skrajutėse. Tik nesišaipykite, jei 
vaikas nesuprato. Jis tai įsisavins, kai 
leis jo galimybės.

Pasaulio pažinimas virtuvėje

Vaikas pažįsta pasaulį tyrinėda-
mas ir bendraudamas. Virtuvėje pir-
miausia apžiūrimi visi pirkiniai, ten 
dažnai būna įjungtas radijas ar tele-
vizorius, aptariamos vietinės naujie-
nos. Virtuvėje vaikas dažniausiai 
randa mamą, su kuria visada gali 
pasikalbėti apie tai, kas jam rūpi ir 
kelia susidomėjimą. Smagu, jei ma-
ma turi kantrybės vaikui paaiškinti, 
kodėl ant pieno pakelio nupiešta 
karvutė, kokias dar dovanas ji mums 
duoda, kaip ant mūsų stalo atsiran-
da duona, kruopos, ką galima paga-
minti iš miltų ir begalę kitų vaiką 
dominančių dalykų. Svarbu vaikui 
nemeluoti, jo neklaidinti.

Ir sveikas, ir sutrikusios raidos 
vaikas mokosi tų pačių dalykų tais 
pačiais būdais. Tik sveikas vaikas 
yra smalsesnis, kryptingai energin-
gesnis, labiau sugeba susikaupti. Jis 
dažniau rodo iniciatyvą, daug ką iš-
moksta pats, tėvams net nepastebė-
jus, kada tai įvyko. Sutrikusios rai-
dos vaiką reikia dažniau paskatinti, 
atkreipti jo dėmesį, drauge pažaisti. 
Visus įgūdžius ir mokėjimus jis įsi-
savina lėčiau, greičiau juos pamiršta, 
o kai kurių dalykų išmokti jam gali 
ir visiškai nepavykti. Labai svarbu 
vaiko nevarginti, nepertempti jo cen-
trinės nervų sistemos.

Gali, bet neprivalo

Visa tai, apie ką buvo pasakoja-
ma šiame straipsnyje, vaikas gali su-
žinoti ir išmokti namuose. Gali, bet 
neprivalo. Šeima – tai pirmiausia ši-
lumos, saugumo, jaukumo, artimų 
tarpusavio ryšių vieta. Jei jums pa-
vyko vis tai sukurti – jūs šaunūs tė-
vai. Jei vaiko gebėjimai leidžia, jis 

išmoks viską, ką reikia, savarankiš-
kai arba ugdymo įstaigoje. Tad jei 
esate pavargusi, jei negalite pakęsti 
netvarkos, likusios po vaiko, užuot 
tyliai niršusi, palydėkite mažylį į jo 
kambarį, kur jis taip pat ras daugybę 
naudingos veiklos. Tai įvairūs kons-
truktoriai, dėlionės, paveikslėlių lo-
to, kiti stalo žaidimai, knygelės, jų 
spalvinimas, piešimas, kita kūryba. 
Pagaliau ir kompiuteris. Tik reikia 
siekti, kad jis nenustelbtų kitų užsiė-
mimų. Svarbu žinoti, kad vaikas pats 
puikiai jaučia, kokius mokėjimus ir 
įgūdžius pajėgia įsisavinti, ir per 
sunkią veiklą jam labai sudėtinga 
įpiršti. Nedarykite klaidos – nemo-
kykite vaiko per prievartą, kad 
mokslas jam netaptų kančia. Tada 

jis instinktyviai ,,uždaro“ visas pa-
žinimo ,,dureles“, ,,įjungia“’ gyny-
bines reakcijas, tokias kaip gudra-
vimas, apatija ar agresija. O joms 
įveikti prireikia gerokai daugiau 
mokinio ir mokytojo pastangų.

Mylėkite savo vaikus, darykite 
viską, kas jiems geriausia, tačiau ne-
užmirškite ir savęs. Laiminga žvali 
mama – didžiausias kiekvieno vaiko 
turtas. Būčiau laiminga, jei šis 
straipsnis padarytų jūsų ir jūsų vai-
kų gyvenimą nors šiek tiek smages-
nį, o pasiūlyti užsiėmimai suteiktų 
įvairovės ir naudos bendravimui.

Nijolė Jackūnienė
Plungės specialiosios mokyklos 

specialioji pedagogė metodininkė 

linkime šioms šaunioms moterims ir toliau būti 

ant prasmingų sumanymų ir kilnių darbų bangos. 
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Nors per darbus darbelius neįgaliųjų labui, 

regis, visiškai nėra kada galvoti apie laiko tėkmę, 

bet atskuba dar vieni metai ir staiga paaiškėja, 

kad atsirita didžiulė gražių bei prasmingų jubiliejų banga. 

Tad iš visos širdies sveikindami 

Stasę Radeckienę (Mažeikiai) ir 

Reginą Andriuškienę (Jurbarkas), 

Virginiją Norvaišienę (Šiaulių rajonas) ir 

Romualdą Šimkūvienę (Plungė), 

Genutę Pūgžlienę (Rokiškis) ir 

Stasę Giedrienę (Telšiai), 

Marytę Pocienę (Šiauliai) ir 

Astą Juršienę (Zarasai)

JŪS mums reikalingos! 
Mes JUS mylime!!!
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1999 metais Marijampolės socia-
linės pagalbos centre buvo įkurtas 
Jaunuolių, turinčių intelekto sutriki-
mų, dienos užimtumo padalinys, 
kurį šiuo metu lanko 28 proto nega-
lią turintys asmenys nuo 16 iki 40 
metų. Čia organizuojamas jų darbi-
nis ugdymas, fizinė ir psichologinė 
reabilitacija, ir jie patys, ir jų šeimos 
konsultuojami socialiniais, medici-
niniais bei teisiniais klausimais, su 
jais dirbama pagal individualias 
programas. 

Šiuo metu ugdant neįgaliuosius 
vis labiau domimasi dailės terapijos 
galimybėmis, nes tai gali padėti 
jiems atrasti gyvenimą piešinyje ir... 
piešinio gyvenimą. Juk sutrikusio 
intelekto žmonės trokšta kurti kaip 
ir visi kiti. Neįgaliųjų kūriniai turi ne 
tik estetinę, bet ir meninę vertę. Vie-
na vertus, jie suteikia patiems kūrė-
jams pasitikėjimo savimi. Kita ver-
tus, atkreipia didesnį visuomenės 
dėmesį į negalios paliestus žmones. 

Kai teptukas prisiliečia prie... 
sielos
Kiekvienas žmogus yra ne tik jis pats, bet dar ir vienintelis, ypatingas. 
Kiekvienu atveju svarbi ir keista vieta, kurioje pasaulio įvykiai būtent 
taip ir susiklosto tik vieną kartą. Todėl kiekvieno žmogaus istorija – 
svarbi, amžina, dieviška, todėl kiekvienas žmogus, kol gyvena ir vykdo 
gamtos valią, yra nuostabus ir vertas dėmesio. Kiekviename 
įsikūnijusi dvasia, kiekvienas – kenčianti būtybė, 
kiekviename nukryžiuotas išganytojas.

Hermann Hesse

Taigi vyksta ir socialinės integracijos 
procesas. 

Proto negalią turintiems asme-
nims meninė veikla suteikia moty-
vacijos, kuri yra ne mažiau svarbi 
ugdymo proceso dalis. Vienas pa-
grindinių motyvacijos pasireiškimo 
būdų – noras jaustis svarbiu ir įver-
tintu. Bendraujant meno kalba ne-
priklausomai nuo negalios ar profe-
sionalumo lygio keičiamasi emocine, 
pažintine ir socialine informacija. 
Sutrikusio intelekto jaunuoliams 
sunkiau nei kitiems sekasi bendrau-
ti, reikšti save, kontroliuoti emocijas. 
Todėl dailės terapija taikoma sie-
kiant padėti jiems perteikti tai, ką 
jaučia, atsipalaiduoti. 

Mūsų jaunuoliai pristato savo 
darbus įvairiose parodose, mugėse, 
renginiuose. Neseniai jie dalyvavo 
Europos savaitės renginyje Vokieti-
joje „Sutinku tave – sutik mane“ 
(Meet you – meet me). Be to, yra nuo-
latiniai kiekvienais metais Alytuje 

rengiamų parodų dalyviai ir akty-
viai prisideda prie Marijampolės kū-
rybos centro veiklos, lankosi dailės 
mokyklos studijose ir stebi profesio-
nalių dailininkų darbą. 

Esame išbandę nemažai dailės 
technikų: piešimą akvarele, guašu, 
vitražinių paveikslėlių piešimą. Ne-
seniai jaunuoliai labai susidomėjo 
tapyba ant šilko. Dailės specialistai 
mielai sutiko dalyvauti bendrame 
projekte, kurį pavadinome „Teptuko 
prisilietimas prie sielos“. Išmėgino-
me miniatiūrų tapymą ant šilko spe-
cialiais dažais ir batikos techniką. 
Pasitelkę profesionalius dailininkus 
siekėme tobulinti ir jaunuolių pieši-
mo ant stiklo įgūdžius. Projektą vai-
nikavo darbų paroda ir aptarimas. 
Nauja veikla ugdė savarankiškumą, 
bendradarbiavimas skatino toleran-
ciją, mokė įsiklausyti, išgirsti, su-
prasti. Tuo pačiu skatinome užimtu-
mą, puoselėjome žmogaus individu-
alumą, savarankiškumą, ugdėme 
neįgalių jaunuolių menines galimy-
bes, stiprinome norą bendrauti su 
žmonėmis, suprasti jų jausmus, min-
tis, išgyvenimus, mokėme vertinti 
žmonių savitumą.

Edukacinė programa leido neį-
galiems jaunuoliams debiutuoti 
kaip jauniesiems menininkams. Šio 
projekto veiklą įprasminome savo 
darbuose bei informaciniame lanks-
tinuke. Parodą aplankė ir jaunuolių 
likimo draugai su fizine negalia, jų 
artimieji bei miesto bendruomenės 
nariai. 

Marijampolės socialinės pagalbos 
centro Jaunuolių, turinčių intelekto 

sutrikimų, padalinio socialinės 
darbuotojos
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Šių metų gegužės 27 dieną „Litex-
po“ parodų rūmuose vyko verslo 
skatinimo renginys „Versli Lietuva“. 
Kadangi viešosios įstaigos „Vilties 
akimirka“ Dienos užimtumo centro 
lankytojai, turintys sunkią komplek-
sinę negalią, paprastai mielai ir noriai 
dalyvauja įvairiose išvykose ir paro-
dose, buvo nuspręsta suteikti jiems 
galimybę aplankyti ir šį renginį.

Išsirengė į jį kartu su visais ir 
Ruslanas Kuranovas – VšĮ „Vilties 
akimirka“ neįgaliųjų tarybos pirmi-
ninkas, o ir šiaip komunikabilus bei 
draugiškas vaikinas. Apsidairę pa-
viljone nutarėme pasivaikščioti po 
lauke vykusią ūkininkų mugę. Vos 
pradėję žvalgytis pastebėjome, kad 
tą patį daro ir Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė su palyda. 

Ruslanas vis kartojo, kaip šaunu 
būtų pasisveikinti su Prezidente. Ta-
čiau mums niekaip nebūtų pavykę 
prasiskverbti pro žurnalistus ir ap-
saugininkus. Tad teliko iš tolo stebė-
ti, kaip Prezidentė bendrauja su ūki-
ninkais. Kadangi Ruslanas naudojasi 
invalido vežimėliu, mes išsiskyrėme 
iš minios ir prie mūsų prisiartino 
Prezidento patarėja. Ruslanas – ga-
lantiškas vaikinas, tad pabučiavo 
merginai ranką ir prisipažino, kad 

Neužmirštamas susitikimas
labai norėtų pasisveikinti su Dalia 
Grybauskaite.

Prezidentė, atsisveikinusi su ūki-
ninkais, ėjo link mašinos, kur jos jau 
laukė vairuotojas. Tačiau ta pati mer-
gina, kuri ką tik susipažino su Rusla-
nu, priėjo prie jos ir kažką patyliu-
kais pašnabždėjo į ausį. Prezidentės 
veide atsirado šypsena ir ji patraukė 
link... mūsų. Štai ką apie tai, kas nu-
tiko toliau, pasakoja pats Ruslanas:

„Pamatęs artėjančią Prezidentę 
labai susijaudinau, visas įsitempiau 
vežimėlyje. Širdis ėmė spurdėti krū-
tinėje, iš džiaugsmo net pradėjau šū-
kauti. Prezidentė maloniu balsu ma-
ne ramino, glostė petį, kad atsipalai-
duočiau. Šypsena iš mano lūpų ne-
dingo ne tik tomis akimirkomis, kai 
buvau šalia Dalios Grybauskaitės, 
bet ir visą likusią dieną. Visas cen-
tras skambėjo nuo mano juoko ir 
džiaugsmo šūksnių. Su visais norė-
josi įspūdžiais pasidalyti.“

Labai džiaugiuosi tokiais neuž-
mirštamais Ruslano potyriais ir 
nuostabiomis nuotraukomis. Ma-
nau, šį susitikimą jis prisimins visą 
gyvenimą.

Vanda Girutytė
VšĮ „Vilties akimirka“ socialinė 

darbuotoja

Naujai išvystas pasaulis
Markučių dienos veiklos centro 

lankytojams nusišypsojo laimė iš-
bandyti dar vieną saviraiškos prie-
monę – fotografiją. Galimybę naujai 
išvysti pasaulį ir sustabdyti jo aki-
mirkas neįgaliesiems suteikė kūry-
binis fotografijos projektas „Pasau-
lis mano akimis“. Fotografavimo 
proceso metu lankytojams asistavę 
socialiniai darbuotojai tik padėjo 
laikyti fotoaparatą. O kokį momen-
tą įamžinti nuotraukoje, sprendė 
patys neįgalieji. 

Prieš pradėdami fotografuoti Vil-
nių ir jo apylinkes, savo centrą ir vie-
ni kitus diskutavome apie tai, kas 
yra fotografija, skaitėme teorinių lei-
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dinių. Mums pasirodė artima Du
ane‘o Michalso idėja, kad fotografija 
turi peržengti jai nubrėžtas ribas, 
prasiskverbti į objekto esmę, paro-
dyti jį taip, kad žiūrovas ne tik maty-
tų, bet ir pajustų.

Projektas „Pasaulis mano akimis“ 
tapo netikėta muzikinio albumo 
„Ateik į mano širdį“ idėjos tąsa. Mes 
ir toliau bandome apčiuopti, ką jau-
čia kitas žmogus, galbūt nemokantis 
(o dažnai net negalintis) išreikšti sa-
vęs tokiomis meninėmis priemonė-
mis kaip piešimas, keramika ir pan. 
Šios paieškos padėjo suprasti, kad 
Kitas – visų pirma žmogus ir jo ne-
galia – tai didelė Galia, t. y. gebėji-
mas kitaip pažvelgti į pasaulį. O ir 
naujai jį išvysti.

Projekto dalyviai Inga Vaškevič, 
Kamilė Šinkūnaitė, Andrius Misiū-
nas, Viktor Avižen, Jurgita Dubickai-
tė, Jonas Bubelevičius, Igor Bogda-
nov, Vaidotas Simutis, Rimantė Rin-
dzevičiūtė, Ilona Markevičiūtė ir Jo-
lanta Tamoševičiūtė patyrė daug 
džiaugsmo mokydamiesi fotogra-
fuoti, ieškodami dėmesio vertų 
objektų, kūrybiškai bendraudami. 
Šių metų gegužės 720 dienomis jų 
projekto metu padarytų nuotraukų 
paroda buvo eksponuojam Vilniaus 
miesto savivaldybėje. 

Markučių dienos veiklos centro 
bendruomenė

Paprastai Jaunųjų amatininkų 
šventė suburia meistrelius iš Vil-
niaus pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų 
vaikų globos namų, Vilniaus vaikų 
globos namų „ Gilė“, Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių ugdymo centro, Vil-
niaus „Vilnios“ pagrindinės mokyk
los, Vilniaus „Rasos“ specialiosios 
mokyklos, Vilniaus specialiųjų vai-
kų auklėjimo ir globos namų, „Gie-
dra“, Lietuvos psichikos negalios 
žmonių bendrijos, mokymo centro 
„Mes esame“ ir Vilniaus Juozo Tal-
latKelpšos konservatorijos. 

Šiais metais minėta mugė buvo 
skirta Tarptautinei vaikų gynimo 
dienai. Labai norėjosi supažindinti 
vilniečius su sutrikusio intelekto 
vaikų ir jaunuolių kūrybiniais laimė-
jimais, pralinksminti dainomis ir šo-
kiais. Todėl mūsų mokyklos amati-
ninkai, sužinoję, kad gavome Vil-
niaus savivaldybės leidimą surengti 
parodąmugę ne bet kur, o Europos 
aikštėje, apskelbė šią džiugią žinią 
savo draugams ir kvietė juos akty-
viai dalyvauti šioje šventėje. 

Pradėjome parengiamuosius kū-
rybinius darbus. Subūrėme koman-
dą, pasiskirstėme, kas ką darys: ka-
lėme mugės vartus, juos puošėme, 

Jaunųjų amatininkų šventė Vilniaus 
Europos aikštėje
Nuo 2007 metų Vilniaus Verkių specialioji mokykla puoselėja 
tradiciją rengti Jaunųjų amatininkų šventę, skatinančią 
mokinius labiau domėtis lietuvių liaudies amatais, tapti 
pilietiškesniais, kūrybiškesniais, ugdyti socialinius gebėjimus. 

siuvome, piešėme, lipdėme, klijavo-
me, mezgėme, kalėme, šlifavome... 
Dūzgė ir kilnojosi visa mokykla. Na, 
o kokia mugė be šokių, dainų ir mar-
go vežimo. Marginome jį kaip išma-
nydami, repetavome šokius ir dai-
nas, kūrėme scenarijų. Artėjant šven-
tei nerimas vis augo. Vaikai prigami-
no tiek darbelių, kad jie vienu kartu 
netilpo į mokyklos autobusiuką. Te-
ko važiuoti dar sykį.

Mūsų džiaugsmui šventė pavy-
ko! Susirinko į ją gyva galybė nagin-
gų meistrelių. Vaikai šoko, dainavo, 
linksmino ir kalbino lankytojus, ste-
bino juos savo darbeliais. Nuotaikos 
nesugadino nei žvarbus vėjas, nei 
trumpalaikis lietus. O kai „Pieno 
žvaigždės“ šventės dalyvius pavaiši-
no ledais, džiaugsmui nebuvo ribų.

Pabendravome, pasilinksmino-
me ir atsisveikinę su draugais iki ki-
to karto grįžome namo. Kaip sako-
ma, ir mes pasirodėme, ir žmonės 
mus tokius, kokie esame, pamatė bei 
įvertino.

Ala Kaupienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Robertas Zakarka
Technologijos mokytojas 
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Pavasario saulytei pradėjus skais-
čiau šviesti ir šildyti, Pavenčių vidu-
rinės mokyklos specialiųjų klasių 
mokiniai ir Kūrybos namų neįgalių-
jų dienos užimtumo grupės jaunuo-
liai susibūrė aptarti per žiemą nu-
veiktų darbų. Pasirodo, žiema buvo 
ne tik atšiauri, bet ir derlinga darbe-
liais bei piešiniais. Abi minėtos įstai-
gos bendradarbiauja ne vienerius 
metus. Didelė dalis specialiųjų kla-
sių mokinių baigę mokyklą lanko 
Kūrybos namų neįgaliųjų dienos už-
imtumo grupę. Mokytojų ir mokinių 
nenutrūkstamas ryšys, šilti ir gražūs 
santykiai buria visus draugėn. Kartu 
rengiami koncertai, išvykos, vakaro-
nės, spektakliai, įvairios šventės. Ar-
tėjant Motinos dienai buvo nutarta 
surengti bendrą parodą „Tau, mano 
mamyte, gražiausi darbai“, kurioje 
ir buvo eksponuojami per žiemą 
„užderėję“ darbeliai bei piešiniai.

Į parodos atidarymą Kuršėnų 
kultūros centro parodų salėje susi-
rinko gausus svečių būrys. Šio cen-
tro direktoriaus pavaduotojas Zeno-

Bendra paroda – dvigubas džiaugsmas
nas Gestautas pristatė renginio da-
lyvius ir organizatorius. Loretos Li-
deikienės vadovaujamo kolektyvo 
„Diemedėlis“ šokiai dar labiau su
stiprino šventinę nuotaiką. Pavenčių 
vidurinės mokyklos direktorė Jani-
na Banienė pasveikino parodos da-
lyvius, svečius, gyrė mokinių ir jau-
nuolių darbelius, ragino dažniau 
rengti panašias parodas. Kuršėnų 
kūrybos namų direktorė Nijolė Po
cienė pasidžiaugė prasmingu įstai-
gų bendradarbiavimu ir tuo, kad 
Kūrybos namus lanko daug Paven-
čių vidurinės mokyklos auklėtinių, 
taip pat ir specialiųjų klasių moki-
nių. Parodos organizatorė Jūratė 
Saldauskienė tikino, kad paroda ne-
būtų įvykusi be kolegų pagalbos, ir 
ypač dėkojo Kūrybos namų būrelių 
vadovams už nuoširdų bendradar-
biavimą. 

Parodos dalyviams buvo įteiktos 
padėkos už kūrybingumą, kruopš-
tumą, pastangas. Kultūros centro 
darbuotojai juos apdovanojo saldai-
niais. Bet ypatingą džiugesį ir nuos-

tabą jauniesiems kūrėjams kėlė pati 
aplinka, kurioje buvo eksponuojami 
jų darbeliai. Kiekvienas, atpažinęs 
savąjį, nenustygo vietoje iš pasidi-
džiavimo. Taigi bendros dviejų švie-
timo įstaigų auklėtinių meninių dar-
bų parodos tikslą – nudžiuginti ne 
tik Mamytes ir artimuosius, bet ir 
nustebinti Kuršėnų bendruomenę 
išraiškingais, spalvingais, pavasariš-
kais darbais – pavyko pasiekti su 
kaupu. 

Jūratė Saldauskienė
Specialiųjų klasių mokytoja 

Reikia pastebėti, kad su nelengva 
užduotimi mamos susidorojo viena 
už kitą geriau. O mes joms, tokioms 
gražioms ir geroms, iš širdies paren-

Mamos dienos aprangos kodas – 
nėriniuota suknelė

gėme programėlę: deklamavome 
nuostabiausias eiles, dainavome 
švelnias dainas ir net parodėme 
spektaklį „Neklaužados vaikai“. Šio 
spektaklio veikėjai, brolis ir sesuo, 
pabėga iš namų ir iškeliauja ieškoti 
stebuklingos šalies. Jie sutinka žy-
dinčias gėlytes, paukštelį ir pulką 
miško gyvūnų. Visų teiraujasi, kur 
yra stebuklų šalis. Ir visi lyg susitarę 
kartoja tą patį, kad ši šalis – gimtieji 
namai, kuriuose visada laukia my-
linti MAMA. 

Po spektaklio kiekviena mamytė 
gavo po kuklią dovanėlę – paties 
vaiko rankomis pasodintą gėlytę, 
kuria paraginome kruopščiai rūpin-
tis, kad kuo geriau augtų. Apsidžiau-

gė mamos. Net susigraudino. Paste-
bėjome, kad ne viena slapčiomis aša-
rą nubraukė. Paskui visi drauge pa-
sodinome šeimos gėlę, kurią prižiū-
rėsime ir puoselėsime dienos užim-
tumo centre.

Kai atėjo laikas linksmybėms, 
mums koncertavo Jaskonių ir Nauja-
sodės kaimų bendruomenės ansam-
blis „Malūnėlis“. Šokome ir daina-
vome kartu su šauniais muzikantais. 
O galiausiai visi susėdome prie kuk
laus vaišių stalo, kad jau ramiai pa-
bendrautume, pasidalytume rūpes-
čiais ir džiaugsmais. 

Nuoširdžiai dėkojame visoms 
mamoms, ansambliui „Malūnėlis“ 
ir, žinoma, nuolatiniams mūsų rė-
mėjams: kavinei „Ragis“, Romos 
Pankevičienės bei Rimo Sadecko in-
dividualioms įmonėms, taip pat Liu-
bos ir Sigito Rinkevičių bei Antano ir 
Onos Jarašių šeimynoms už pastovų 
rūpestį bei dėmesį.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų Viltis“ 

pirmininkė

Šių metų balandžio 30 dieną Sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Druskininkų Viltis“ ne tik tradiciškai sukvietė mamas į 
Motinos dienos šventę, bet ir pateikė joms išradingumo reikalaujantį 
namų darbą – pasipuošti kuo senoviškesne suknia, papuošta  
įvairiais nėriniais.
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Pirmasis pavasario mėnuo ragina 
visus pabusti ir keltis. Išgirdo jo 
skambų balsą ir Sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Druskinin-
kų Viltis“. Visą kovą užimtumo cen-
tre vyravo pakili nuotaika. Mūsų 
darnus kolektyvas gražiai paminėjo 
Tarptautinę moters dieną. Kepėme 

Pabudo „Druskininkų Viltis“
pyragus, kurių skanavome patys ir 
vaišinome kitus, surengėme piešinių 
konkursą. Nepamiršome ir Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos – paga-
minome gražias trispalves. O su ko-
kiu džiaugsmu laukėme Verbų sek
madienio! Rišome verbas iš įvairių 
medžiagų: džiovintų augalų, siūlų, 

spalvoto popieriaus. Kiekviena išėjo 
savita ir nepakartojama. 

Kovą sulaukėme ir pirmosios sa-
vanorės – Agnės Gaidytės. Ji grojo 
gitara, kartu su mūsų nariais daina-
vo, žaidė įvairius žaidimus, pasako-
jo įdomias istorijas. Žinoma, ruošė-
mės ir Velykoms, kurias pasitinkant 
dienos užimtumo centre pražydo 
pasakų medis, papuoštas įvairiais 
velykiniais suvenyrais. Tikra staig
mena mums tapo balandžio 1oji, 
nes į svečius atskubėjo „Ryto“ gim-
nazijos dramos būrelis su vadove 
L. Zdančiuviene. Susikaupę stebėjo-
me svečių spektaklį „Lygtis su dviem 
nežinomaisiais“. Paskui susėdome 
su jaunaisiais aktoriais prie bendro 
vaišių stalo. 

Bendrijos „Druskininkų Viltis“ 
nariai dėkoja L. Zdančiuvienei ir jos 
vadovaujamam dramos būreliui už 
šiltą ir nuoširdų bendravimą, o 
Agnei Gaidytei – už savanorišką pa-
galbą. Labai laukiame naujų draugų 
ir savanorių.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų Viltis“ 

pirmininkė 

Šių metų kovo 25 dieną Rusnės 
specialiojoje mokykloje kilo nema-
žas sujudimas. Lavinamųjų klasių 
mokiniai ir jų mokytojai paminėjo 
gandrų sugrįžimo dieną, kuriai se-
niai rengėsi. Visi kartu gamino gu-
žučius: glamžė ir šlapino popierių, 
formavo kaklus ir liemenis, dažė 
snapus, kojas, sparnus. Šis didžiulis 
gandrų būrys papuošė konferencijų 
salę, į kurią sugužėjo visa mokyklos 
bendruomenė.

Renginio metu priminėme susi-
rinkusiesiems, kad pirmasis pama-
tytas gandras gali daug pasakyti 
apie tai, kokie bus metai. Jei skren-
dantį pavyks išvysti – viskas kuo 
puikiausiai seksis. Jei stovintį ar tu-
pintį – eisis iš lėto. O mokiniui skren-
dantis gandras – tai dar ir tikras žen-
klas, kad pavyks sėkmingai pereiti į 
kitą klasę.

Ką pažadėjo sugrįžę gandrai

Per šventę mūsų auklėtiniai kaip 
tikri ūkininkai apžiūrinėjo ir žarstė 
javų sėklas senovinėje medinėje gel-
doje, žadindami apsnūdusią per žie-
mą grūdo gyvybę. Papasakojome 
vaikams, kokių su gandrų sugrįžimo 
diena susijusių draudimų paisė se-
noliai. Nevalia buvo taisyti tvorų ir 
kalti kuolų, o dar – vežti malkų bei 
žabarų iš miško, kad neparsivežtum 
ir gyvačių. Kad gyvuliai nesirgtų, 
stengtasi nieko neskolinti. Be to, šią 
dieną drausta liesti kiaušinius, nes 
tikėta, kad dėl to išsiris nesveiki 
paukšteliai.

Kol dalijomės su mokiniais seno-
lių išmintimi, atlėkė gandras, nešda-
mas snape ryšulį, kuriame pasirodė 
esąs iš šiltų kraštų atskraidintas vai-
kelis. Vos pamačiusi gandrą, ir šei-
mininkė sukruto. Juk būtina jam 
skirtomis dovanomis pasirūpinti: 

laiku šventinę tešlą iš rupiai sumaltų 
miežių, kviečių, žirnių ir grikių už-
maišyti. Todėl mokinių padedama 
suskato minkyti, kočioti, kepaliukus 
volioti ir į krosnį šauti. O kol duone-
lė kepė, mokiniai pritariant muzikai 
ratelius su gandru šoko, ledus spar-
dė ir varles gaudė.

Iškepusios duonelės kvapas su-
kvietė visus drauge jos ragauti. Mat 
gandrų sugrįžimo dieną gyvavo pa-
protys ruošti vaišes ir jomis su kai-
mynais dalytis, kad suberti pavasa-
rio dirvon grūdai gražiai sudygtų. 
Mūsų šeimininkės iškeptos duone-
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lės užteko visiems: vaikams, moky-
tojams, tėveliams ir svečiams.

O po šv. Velykų į mokyklą sugrį-
žusius mokinius pasitiko Zuikis su 
Zuikiene ir pakvietė į vaikų Velykė-
les. Zuikis kepė pyragą, o Zuikienė 
puošė trobą, rengėsi svečius sutikti. 
Šie atvykę kartu su mūsų mokiniais 
dainavo, šoko, įvairiausiais būdais 
margintais margučiais dalijosi. Zui-
kis surengė margučių marginimo ir 
nešimo varžybas, taip pat paties gra-
žiausio margučio rikimus. O Zuikie-
nė turėjo prisimarginusi tiek margu-
čių, kad nė nebežinojo, kur visus iš-
kaišiojo. Tad pakvietė susirinkusiuo-
sius jų ieškoti. Visus rastus ir pačių 
atsineštus margučius mokiniai ga-
liausiai sukabino ant išsprogusių pa-
vasarinių šakų, o Zuikis su Zuikiene 
ragino toliau šokti ir linksmintis.

Estera Žiliuvienė
Rusnės specialiosios mokyklos 
lavinamosios klasės mokytoja

Lazdijų rajono savivaldybės soci-
alinės globos centras „Židinys“ 
glaudžiai bendradarbiauja su Kap-
čiamiesčio Emilijos Pliaterytės mu-
ziejumi. Bendruomenės nariai daž-
nai lankosi muziejuje, dalyvauja 
parodose ir kituose renginiuose. 

Muziejaus darbuotojai visada noriai 
padeda mums pristatyti centro veik
lą, rengti centro lankytojų darbelių 
parodas. 

Šių metų gegužės 1–15 dienomis 
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 
muziejuje vyko Motinos dienai skir-
ta paroda „Rankos, ieškančios mei-
lės...“. Joje buvo galima pasigrožėti 
mūsų „Židinio“ bendruomenės na-
rių floristikos, vilnos, keramikos, 
medžio ir mišria technika atliktais 
darbeliais. Parodos lankytojai stebė-
josi kruopščiai ir išmoningai siuvi-
nėtų bei iš vilnos veltų papuošalų 
įvairumu. O Veisiejų miesto muzie-
jaus vadovybė net panoro birželį 
pristatyti minėtą parodą Veisiejų 
miesto gyventojams ir svečiams.

Bendrijos „Lazdijų viltis“ 
informacija

„Rankos, ieškančios meilės...“

Britųlietuvių pagalbos vaikams 
fondas beveik vienmetis su „Vilties“ 
bendrija. Kai prieš dvidešimt metų 
Didžiosios Britanijos lietuvius vis 
dažniau pradėjo pasiekti nerimą ke-
liančios žinios apie sunkią atsiku-
riančios Lietuvos padėtį, jie nuspren-
dė prisidėti kuo gali. Netrukus Hil-
dos Piščikienės iniciatyva 1990 metų 
gegužę buvo įkurta organizacija, ku-
rios pirmininku išrinktas Petras Leo-
navičius, vicepirmininku – Petras 
Bulaitis, sekretore – Hilda Piščikie-
nė, kasininke – Viktorija Puidokienė, 
valdybos nariais – Frances Stanku-
vienė, Stasys Kasparas, Petras Žiu-
renkas ir kiti.

Visų šių ir daugelio kitų šviesių 
fondo narių dėka Lietuvą netrukus 
pasiekė pirmosios gyvybiškai reika-
lingos vaistų ir būtiniausių daiktų 
siuntos. Mugės, loterijos, susitikimai 
su galimais rėmėjais, informacija 
vietos lietuvių spaudoje padėjo fon-
dui sėkmingai rinkti lėšas, už kurias 

buvo perkama įrangos Lietuvos vai-
kų ligoninėms, neįgaliųjų vežimėlių, 
medikamentų, finansuojamos lietu-
vių gydytojų stažuotės Didžiojoje 
Britanijoje, remiami kūdikių ir vaikų 
namai, daugiavaikės šeimos.

1992 metais Britųlietuvių pagal-
bos vaikams fondas išgirdo apie 
„Vilties“ bendrijos prašymą padėti 
įsigyti transporto priemonę neįga-
liems vaikams vežioti ir padovanojo 
dvidešimties vietų autobusiuką. Į jį 
sutalpinusi beveik dvi tonas įvai-
riausių dovanų fondo komanda: S. 
Kasparas, P. Žiurenkas ir A. Levis sė-
kmingai pasiekė Lietuvą. 1996 me-
tais dar vienas H. Piščikienės nu-
pirktas autobusiukas atkeliavo į 
„Vilties“ bendrijos Vilkaviškio sky-
rių. O netrukus Šakių rajono vaikų 
darželyje „Berželis“ buvo įrengtas 
relaksacijos kambarys specialiųjų 
poreikių vaikams.

Per Britųlietuvių pagalbos vai-
kams fondo gyvavimo dvidešim-

tmetį Lietuvą pasiekė parama, ku-
rios vertė skaičiuojama šimtais tūks-
tančių svarų sterlingų. Tačiau nesu-
skaičiuojamas, o ir neįkainojamas 
yra džiaugsmas tūkstančių vaikų ir 
jų tėvelių, kurių gyvenimas tapo ir 
tampa šviesesnis dėl šio fondo pasi-
aukojamos bei kilnios veiklos. 

Dėkodami už palaikymą ir para-
mą, linkėdami fondo įkūrėjams ir 
visiems nariams sveikatos, kuo ge-
riausios kloties ir stiprybės viltiečiai 
tvirtai tiki, kad prieš dvidešimt metų 
nutiestas tiltas kuo toliau tuo tvir-
čiau jungs svečioje šalyje ir tėvynėje 
gyvenančius lietuvius. Dar kartą 
DĖKUI!!! 

Žurnalo rengėjų informacija

Britų-lietuvių pagalbos vaikams 
fondas: dvidešimt pasiaukojamos 
veiklos metų
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Naujosios Akmenės ir Latvijos 

miestelio Aucės muzikos mokyklos 
parengė INTERREG programos pro-
jektą ,,Pasienio regiono bendruome-
nių skatinimas per istorijos raišką 
mene, tautinę savimonę“. Šių metų 
gegužės 8 dieną Aucės kultūros cen-
tre įvyko operos vaikams ,,Žiogelis“ 
premjera. Šiuolaikinės latvių kom-
pozitorės Aistridos Klasonės operą 
,,Žiogelis“ pastatė režisierė Leidė 
Rozė, pasitelkusi Aucės muzikos ir 
vidurinės mokyklų meno kolekty-
vus, taip pat svečius iš Lietuvos. Ke-
liose draugystės operos scenose da-
lyvavo Akmenės rajono bendrijos 
,,Akmenės Viltis“ jaunuoliai. Juos 
pasirodymui parengė muzikos mo-
kytoja Aliona Adalevskaja. Akmenės 
viltiečiai operos finale su visais daly-
viais dainavo latviškai.

Dar prieš spektaklį kultūros cen-
tro vestibiulyje bendrijos ,,Akmenės 
Viltis“ dainininkai surengė solinį 
koncertą. Jie atliko keletą dainų, pa-
grojo trankią polką, kitų instrumen-
tinių kūrinių. Kultūros centre buvo 
eksponuojami Naujosios Akmenės 
muzikos mokyklos dailės skyriaus 
moksleivių ir bendrijos ,,Akmenės 
Viltis“ dalyvių piešiniai, keramikos 
darbeliai, iš vytelių nupinti suveny-

„Žiogelis“ čirpė ir latviškai, 
ir lietuviškai

rai (pedagogės M. Kumpikevičiutė, 
R. Almanis ir I. Braiko). 

Premjeroje dalyvavusi operos 
autorė A. Klasonė gerai įvertino 
spektaklį, pasidžiaugė jaunųjų artis-
tų talentais, dideliu noru kurti ir vai-
dinti, taip pat tolerancija mūsų vil-
tiečiams.

Bendras darbas kuriant spektaklį 
suartino dviejų šalių muzikos mo
kyklų bendruomenes. Užsimezgė as
meniniai kontaktai, o mums, viltie-
čiams, didžiausiais džiaugsmas ir 
laimėjimas, kad mūsų jaunuoliai bu-
vo įtraukti į sveikų bei talentingų 
vaikų kūrybinę veiklą.
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Solistų, atlikėjų ir spektaklio rėn-
gėjų rankose pražydo daug pavasa-
rinių žiedų. Atsisveikinta neilgam. 
Susibičiuliavusios lietuvių ir latvių 
bendruomenės vėl susitiko švęsti Jo-
ninių ant Luokavos kalno Lietuvos 
ir Latvijos pasienyje.

Dalė Mažėlienė
Bendrijos ,,Akmenės Viltis“ 

pirmininkė

Akmenės viltiečių atsiliepimai

Danutė Beimavičiūtė: „Man labai 
patiko ta operos scena, kurioje visi 
vabalai sumigo žiemos miegu, o pa-
vasarį juos pabudino griaustinis. At-
sibudo ir saulutė, ir gamta... Tada 
mes dainavome bendrą dainą latvių 
kalba.“

Vilma Norkutė: „Man patiko vi-
sas koncertas, t. y. opera. Mes joje 
dalyvavome kaip lygūs atlikėjai. Pa-
sibaigus operai taip žiūrovai plojo, 
kad pasijutome tikros ,,žvaigždės“. 
Gavome gėlių.“

Valentas Lalas: „Mums labai pa-
tiko pagrindinė operos atlikėja, kuri 
vaidino žiogelį. Ji gražiai grojo smui-
ku, nuostabiai dainavo, pati labai 
graži. Tuo renginiu likome patenkin-
ti, svajojame apie bendrus koncertus 
ateityje.“

Rytis Daujotas: „Scenoje jautėmės 
kaip tikri aktoriai. Grimuotoja mus 
nugrimavo... Su Latvijos vaikais ben-
dravome kaip sugebėjome ir žo-
džiais, ir gestais. Jie mus priėmė la-
bai draugiškai, nejautėme jokio nei-
giamo požiūrio.“

Benas Urmonas: „Prieš operą 
koncertavome fojė. Dainavome, gro-
jome. Aš mušiau būgną. Tai mėgsta-
miausias mano muzikos instrumen-
tas. Visi mums plojo, jautėmės tikri 
atlikėjai. Norėtume daugiau tokių 
bendrų koncertų, išvykų.“

Socialinio darbo organizatorius 
Albertas Semenavičius: Visi žinome 
ir esame patyrę, kad muzika teigia-
mai veikia žmogų. Dalyvavimas 
muzikinėje veikloje skatina sutriku-
sio intelekto jaunuolį bendrauti, 
reikšti emocijas, ugdo pasitikėjimą 
savimi, savarankiškumą. Mūsų neį-
galiems auklėtiniams tai buvo ne tik 
galimybė bendrauti ir tobulėti, bet ir 
atverti naujų saviraiškos erdvių bei 
įprasminti kasdienybę.

Ar dar yra kam daugiau gražių 
posmų sudėta, jausmingų dainų iš-
dainuota nei brangiausiam žmogui – 
mamai? Nuo pat gimimo dienos glo-
bia mus jos švelnios rankos. Nuolat 
jaučiame jos meilę, globą, nerimą dėl 
mūsų. Mama išlydi mus į savaran-
kiško gyvenimo kelią, paskui kan-
triai laukia grįžtančių, kurstydama 
šeimos židinį. O ką bekalbėti apie 
mamą, auginančią neįgalų vaiką, ku-
riam kiekviename žingsnyje reikia 
nuolatinio dėmesio ir globos.

Per Motinos dieną pagerbti savo 
nepailstančių mamų į bendriją 
,,Akmenės Viltis“ susirinko neįgalūs 
jaunuoliai. Kad jos pasijustų ypatin-
gos, pagerbtos ir mylimos. Mamų 
laukė koncertas, sveikinimo atviru-
kai, gėlės. Muzikos vadovės Alionos 
Adalevskajos parengti jaunuoliai 
dainavo, grojo įvairiais muzikos ins-

Gražiausi posmai – mamoms

Tęsiant Naujosios Akmenės ir Lat
vijos Respublikos Aucės muzikos 
mokyklų parengtą INTERREG pro-
gramos projektą ,,Pasienio regiono 
bendruomenių skatinimas per isto-
rijos raišką mene, tautinę savimonę“ 
buvo žengtas dar vienas žingsnis – 
šių metų birželio 1 dieną surengtas 
meninės veiklos pleneras, skirtas 
Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Į 
plenerą buvo pakviesti ir Sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos 
,,Akmenės Viltis“ jaunuoliai.

Atvykę į Skleipių žvyro karjerą, 
plenero dalyviai įsitaisė kas kur no-
rėjo. Vieni tiesiog ant didžiulių rie-
dulių, kiti ant molbertų piešė aplink 
sodriomis spalvomis patvinusius 
gamtos peizažus. Kiekvieno plenero 
dalyvio piešinius kruopščiai foto-
grafavo dailės mokytojos Rita Alma-
nis ir Milda Kumpikevičiūtė.

Baigę piešti aplankėme Žiemga-
lės regiono dvarą, grožėjomės Gyvo-
lių piliakalniu, atstatytu dvaru, vaiz-
dingu šimtamečiu Gudų malūnu. 
Kantriai su neblėstančia energija ir 

entuziazmu apie minėtus objektus 
lietuvių ir anglų kalbomis pasakojo 
šio projekto koordinatorius – lekto-
rius Andrius Almanis.

Turiningą dieną užbaigėme poil-
sio bazėje ,,Virvytė“, kur kepėme 
dešreles, skanavome saldumynų. Šis 
piešimo pleneras suteikė bendrijos 
,,Akmenės Viltis“ delegacijai neuž-
mirštamos patirties. Taip pat įgijome 
profesinių žinių, kurias galėsime pa-
naudoti tolesniems darbams. Buvo 
labai įdomu ir džiugu stebėti mūsų 
jaunuolius. Jų akys degė smalsumu 
ir saviraiškos džiaugsmu.

Albertas Semenavičius
Socialinio darbo organizatorius 

trumentais. Pradėję muzikuoti vos 
prieš dvejus metus, jie entuziastingos 
mokytojos dėka padarė didelę pa-
žangą, tapo drąsesni, balsingesni, la-
biau susiklausę. O juk tai jų mamoms 
ir yra didžiausias džiaugsmas.

E. Sakavičienė

INTERREG programa ir toliau 
buria draugus
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Šiais metais dalyvauti festivalyje 
panoro net 17 teatro trupių. Pirmąją 
dieną festivalis vyko Panevėžio ben-
druomenių rūmuose. Čia savo spek-
taklius parodė rengėjai – Panevėžio 
jaunuolių dienos centras ir Panevė-
žio specialioji mokykla, svečiai iš 
Danijos, Vilniaus dienos centras 
„Šviesa“, Kretingos dienos centras, 
Utenos specialiojo ugdymo ir užim-
tumo centras, Skaudvilės specialioji 
mokykla, Lavėnų pensionatas bei 
svečių teisėmis festivalyje dalyvavu-
si Panevėžio Juozo Miltinio gimnazi-
jos teatro trupė. 

Antrąją dieną renginys persikėlė 
į Panevėžio teatrą „Menas“, kur sa-
vo darbus žiūrovams pristatė svečiai 
iš Latvijos Rygos 5osios specialio-
sios mokyklos, Panevėžio lopšelis 
darželis „Pasaka“, Šiaulių „Ringu-
vos“ specialiosios mokyklos dramos 
būrelis „Saulėgrąža“, Kijelių specia-
liojo ugdymo centro Lėlių teatro tru-
pė „Dėlionė“, Panevėžio pradinės 
mokyklos dramos būrelis, Dabikinės 
specialiosios mokyklos teatro trupė 
„Mes artistai“, Kėdainių specialio-

„Širdys vilčiai plaka“
2010 metų gegužės 12-13 dienomis Panevėžyje vyko tarptautinis 
neįgaliųjų teatrų festivalis „Širdys vilčiai plaka“. Jau 
keturioliktą kartą Panevėžio jaunuolių dienos centras ir 
Panevėžio specialioji mokykla sukvietė į miestą prie Nevėžio 
teatro trupes iš Danijos, Latvijos ir, žinoma, Lietuvos.

sios mokyklos Mažasis teatras ir 
Ukmergės specialioji mokykla.

Kadangi rengiant festivalį kasmet 
iš anksto numatoma bendra tema, 
šiemet scenoje viešpatavo jausmai. 
Festivalio organizatoriai itin didelį 
dėmesį skyrė informacijos sklaidai. 
Jaunuolių dienos centro lankytojai 
atliko gražią misiją dalydami festi-
valio programines skrajutes panevė-
žiečiams aikštėse, gatvėse, kavinėse. 
Labai norėjosi, kad kuo daugiau 
žmonių sužinotų apie šį įdomų ren-
ginį ir jį pamatytų. Programos buvo 
platinamos ir internetinėje erdvėje: 
išsiuntinėta daugybė elektroninių 
informacinių laiškų daugeliui įvai-
rių neįgaliųjų įstaigų, organizacijų, 
asociacijų ir bendrijų.

Ypač norėtųsi pasidžiaugti ren-
ginio vedančiaisiais, kurie nepabū-
go atsakomybės, nelengvų paren-
giamųjų darbų ir didžiosios scenos 
jaudulio. Dviejų džentelmenų vaid
menis puikiai atliko dešimtmečiai 
Domantas Pagirys ir Arnas Latvė-
nas. Šie berniukai mokosi bendrojo 
lavinimo mokyklose, tačiau puikiai 

sutaria ir bendrauja su neįgaliu 
jaunimu.

Užkulisiuose vyravo pakilus jau-
dulys, nes visi kolektyvai jautė dide-
lę atsakomybę ir nerimą prieš pasi-
rodymus. Kiekvienas spektaklis bu-
vo nepakartojamas ir nuostabus, 
kupinas įvairiausių jausmų, emoci-
jų, išgyvenimų. Visi meno kolekty-
vai buvo apdovanoti padėkos raš-
tais, atminimo dovanomis, o svar-
biausias prizas buvo burnoje tirps-
tantis šakotis.

Kaip sakė Panevėžio jaunuolių 
dienos centro teatro trupės „Svajok
liai“, festivalyje pristačiusios spek-
taklį „Suraskime jausmus“, vadovė 
Virmanta Kvedarienė, tokia tema 
buvo pasirinkta neatsitiktinai. Di-
deliame mieste žmonės susvetimė-
ja, praranda gebėjimą suprasti, už-
jausti, mylėti ir toleruoti kitus. Taigi 
spektaklyje grupelė didelio miesto 
žmonių išeina ieškoti pamestų jaus-
mų. Kuriant atskiras šio spektaklio 
scenas buvo naudojamas ir šešėlių 
teatras. Rengiantis pasirodymui 
jaunuoliams teko ilgai ir sunkiai re-
petuoti, nes veiksmas vyko ir sce-
noje, matant žiūrovams, ir už šir-
mos. Tad tik salėje sėdintys žiūrovai 
galėjo įvertinti, ar pavyko artistams 
pavaizduoti medį, akmenį ir suša-
lusį vilties beieškantį žmogų. O bai-
gėsi šis spektaklis šokiu. Galima 
teigti, jog tai buvo pergalės šokis. 
Jausmai surasti! Būtų smagu, kad 
kiekvienas iš mūsų galėtume sušok-
ti pergalės šokį, suradę savo pames-
tus jausmus.

Inga Čemerienė
Direktoriaus pavaduotoja 

socialiniam darbui 
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Mobilioji zona – „Plungės Viltis“

Gana simboliška, kad šiais me-
tais, krizei vis dar nė nemanant iš 
mūsų šalies trauktis, jau tradiciniu 
tapusio Lietuvos žmonių su negalia 
sąjungos organizuojamo festivalio
konkurso tema tapo klasikos inter-
pretacijos „Būti ar nebūti“ (V. Šeks-
pyro „Hamletas“). Matyt, vis dėl 
būti, jei dar tebevyksta panašūs ren-
giniai, mažinantys socialinę atskirtį, 
suteikiantys prasmės neįgaliųjų pa-
mėgtai veiklai, dovanojantys jiems 
neužmirštamą galimybę bendrauti 
su teatro profesionalais tikroje meni-
nėje aplinkoje. 

Labai didžiuojamės, kad tarp de-
šimties stipriausių Lietuvos neįga-
liųjų teatro trupių, pakviestų daly-
vauti šiame festivalyjekonkurse, at-
sidūrėme ir mes – Sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Plungės 
Viltis“ teatro trupė „Kaukė“. Už-
gniaužę žadą stebėjome renginį ve-
dusius ir teatrinėmis intermedijomis 
žiūrovus bei dalyvius džiuginusius 
profesionalius aktorius ir muzikan-
tus. Virpėdami laukėme garbios 
konkurso vertinimo komisijos, kurią 
sudarė garsūs meno, kultūros ir po-
litikos pasaulio atstovai, verdikto. Ir 
sulaukėme – tapome prizininkais! 
Bet ne ką mažiau nei garbinga antro-
ji vieta mus pradžiugino nuoširdus 
žiūrovų juokas ir simpatijos, pakylė-
jusios mūsų pasirodymą. 

Spektakliuko idėja dingtelėjo 
man į galvą prieš porą metų mūsų 
trupei grįžtant iš Kijeve vykusio 
tarptautinio teatrų festivalio, kai au-
tobusui artėjant prie namų visi sus-
kato mobiliaisiais telefonais kalbėtis 
su namiškiais. Tada ir pagalvojau, 
kad tokios scenos viešoje erdvėje 
vyksta nuolat. Jeigu tik turi noro, ga-

Iššūkis „Būti ar nebūti“ 
baigėsi antrąja vieta
Balandžio 21 d. sostinės „Menų spaustuvėje“ vykusiame 
neįgaliųjų satyros festivalyje-konkurse „Būti ar nebūti“ 
bendrijos „Plungės Viltis“ teatro trupės „Kaukė“ spektakliukas 
„Būti ar nebūti mobiliojo ryšio vartotoju“ ne tik sukėlė gardaus 
juoko save atpažinusiai publikai, bet ir sulaukė vertinimo 
komisijos pripažinimo. 

li prisiklausyti visokiausių nuotykių 
ir istorijų, nes daugelis žmonių gar-
siai šnekasi mobiliaisiais nė nepaste-
bėdami aplinkinių.

Visi spektakliuko veikėjai neatsi-
tiktinai ir grimu, ir apranga primena 
klounus. Juk gyvenime mes išties 
neretai patys to nepastebėdami el-
giamės panašiai kaip jie. Spektakliu-
ko veiksmas vyksta autobusų stote-
lėje. Vieni laukia visuomeninio 
transporto, kiti pro šalį skuba. Bet 
visi lyg apsėsti kalbasi ir kalbasi mo-
biliaisiais. Skamba vienas už kitą 
juokingesni signalai, visiems girdint 
tvarkomi įvairiausi reikalai ir net 
prisipažįstama meilėje. Atsiranda 
toks prisiekęs kalbėtojas, kuris net ir 
autobusą pražiopso...

Teatro trupė „Kaukė“ be... kaukės

Teatro trupė „Kaukė“ gyvuoja 
nuo 1998 metų. Meninėje veikloje 
dalyvaujančiųjų amžius neriboja-
mas. Kolektyvo nariai: ir proto nega-
lios žmonės, ir jų šeimynykščiai, ir 
socialinių įstaigų darbuotojai, ir sa-
vanoriai. Taigi mūsų trupės veikloje 
dalyvauja „kas netingi“. Paprastai 
repetuojame 2 kartus per savaitę po 
3 akademines valandas. Tačiau prieš 
tokius atsakingus pasirodymus kaip 
šis renkamės kiekvieną darbo dieną, 
o kartais net ir šeštadieniais. Po kū-
rybinio darbo dažniausiai dar ne-
skubame namo. Liekame pasišneku-
čiuoti prie arbatos ar kavos puode-
lio. Tada daug juokiamės, svajojame 
apie būtus ir nebūtus dalykus. Taip 
dažniausiai gimsta nauji personažai 
ir spektakliukai. Teatrinės darbo pa-
tirties semiamės dalyvaudami įvai-
riuose teoriniuose bei praktiniuose 
mokymuose, seminaruose, tarptau-

tiniuose meninės–teatrinės veiklos 
projektuose. Kai pritrūksta kitų or-
ganizuojamų renginių, iniciatyvos 
imamės patys. Per 12 kūrybinių me-
tų Plungės visuomenei pristatyta 
daugybė spektakliukų, parengtos 
nuotaikingos programos Žemaitijos 
ir Telšių krašto televizijai. Patys ku-
riame scenarijus, dekoracijas, kos-
tiumus, lėles... 

Meninėsteatrinės veiklos tiks-
las – spartinti neįgaliųjų integraciją į 
visuomenę. Organizuojant vaidybi-
nius užsiėmimus taikomi integraci-
niais principais pagrįsti darbo meto-
dai. Juos apibūdindama išskirčiau 
šiuos etapus:

Buvimas kartu. Meninės veiklos 
dalyviai neskirstomi į neįgalius ir 
įgalius. Rezultatas – sveikieji kolek-
tyvo nariai keičia savo moralines 
nuostatas, mokosi vertinti kiekvie-
ną žmogų nepriklausomai nuo jo 
negalios. 

Bendras darbas. Įgalieji ir neįga-
lieji kuria kartu. Bendras darbas su-
artina žmones, plečia akiratį. Vyksta 
natūralus prisitaikymo procesas, ve-
dantis į savitarpio pagarbą ir supra-
timą. Kūrybos procesas leidžia neį-
galiesiems pasijusti visaverčiais, sa-
varankiškais, įgyti gyvenimiškos 
patirties, kuri palengvina adaptaciją 
kolektyve ir visuomenėje. 

„Darau tai, ką geriausiai suge-
bu“. Kūrybos procese neįgaliesiems 
sudaromos veiklai prieinamos sąly-
gos pagal galimybes ir pomėgius. Jie 
skatinami reikšti asmeninę nuomo-
nę bei pageidavimus. Svarbus mo-
mentas – tinkamai parinkti vaidme-
nį pagal asmens temperamentą ir 
gebėjimus. Laikomasi principo „Da-
rau tai, ką geriausiai sugebu“.

Pažinimas. Kolektyvo nariams 
padedama ugdyti sceninę ir bendrą-
ją kultūrą, lavinti estetinį skonį. Kū-
rybinės veikla gerina judesių koor-
dinaciją, kalbą, klausą ir scenoje, ir 
gyvenime.

Esame labai dėkingi rėmėjams: 
UAB „ Plungės Lagūna“ ir radijo 
stočiai „Spindulys“, nes be jų para-
mos nebūtų nei kelionių, nei koky-
biško spektakliukų įgarsinimo, nei 
daugelio kitų dalykų. 

Romualda Šimkuvienė
Bendrijos „Plungės Viltis“ 

pirmininkė, teatro trupės vadovė 
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Šiandien kyla didelių abejonių, 
ar Vyriausybė rengiasi įgyvendinti 
Strategijoje įtvirtintas principines 
nuostatas. Per trejus metus mūsų 
valstybėje nepajudėta link Strategi-
joje apibrėžtų tikslų ir prioritetinių 
krypčių, nepriimami sprendimai, 
kuriais būtų siekiama išspręsti pa-
grindinius uždavinius. Psichikos 
sveikatos strategijos įgyvendinimo 
20082010 metais priemonių planas 
taip pat neįtvirtina jokių sisteminius 
pokyčius inicijuojančių priemonių. 
Priešingai, yra požymių, kad valsty-
bės institucijų veiksmai bei ištekliai 
nukreipiami palaikyti esamą sistemą 
ir netgi sustiprinami priimamais tei-
sės aktais. 

Strategijoje suformuluoti 6 pa-
grindiniai uždaviniai yra iš esmės 
orientuoti į dviejų pamatinių princi-
pų įgyvendinimą: žmogaus teisių 
užtikrinimą ir sisteminius psichikos 
sveikatos priežiūros pokyčius. Mi-
nėti pokyčiai orientuoti į moderniza-
vimą, sukuriant naujus finansavimo 
mechanizmus, veiksmingas paslau-
gas ir psichikos sveikatos priežiūros 
rodiklių sistemą.

Žmogaus teisių užtikrinimas 
Strategijoje išskirtas kaip viena prio-
ritetinių krypčių, o tuo pačiu ir pa-
grindinių strategijos siekiamų užda-
vinių. Žmogaus teisių užtikrinimo 
principas reiškia, kad turi būti ga-
rantuojamos ir nepriklausomu būdu 
stebimos žmonių, turinčių psichikos 
sutrikimų, teisės. Kuo labiau pažei-

Viešoji įstaiga „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“ įspėja:
Lietuva ir toliau investuoja į 
neefektyvią psichikos sveikatos 
priežiūros sistemą
Šių metų balandžio 3 dieną suėjo treji metai, kai Lietuvos 
Respublikos Seimas patvirtino Psichikos sveikatos strategiją. 
Strategija kaip aukščiausio lygmens politinis dokumentas 
apibrėžia valstybės psichikos sveikatos sistemos raidos 
principus. Strategijos vykdymas privalėtų tiesiogiai 
užtikrinti šių principų nuoseklų įgyvendinimą.

džiama yra visuomenės grupė, tuo 
labiau reikia rūpintis, kad jos teisės 
nebūtų pažeidinėjamos. Žmonės, 
paliesti psichikos ar proto negalios, 
turi teisę gyventi kuo mažiau suvar-
žytoje socialinėje aplinkoje ir tenkin-
ti savo poreikius. Šie žmonės privalo 
turėti tokias pačias teises kaip visi 
visuomenės nariai. 

Iki šiol neleistinai daug psichikos 
sutrikimų turinčių žmonių (ir suau-
gusiųjų, ir vaikų) gyvena internati-
nio pobūdžio įstaigose, į kurias nuo-
lat investuodama valstybė užsikrau-
na vis didesnę socialinių bei ekono-
minių problemų naštą. Jose teikia-
mos paslaugos prieštarauja sveika-
tos ekonomikos ir etikos principams, 
nes yra itin brangios bei sukuria ter-
pę sisteminiams žmogaus teisių pa-
žeidimams.

2009 metų liepos 1 dienos duo-
menimis, Lietuvoje veikė 25 didelės 
socialinės atskirties principu sukur-
tos socialinės globos įstaigos proto ir 
psichikos negalės asmenims (22 – su-
augusiesiems, 3 – vaikams). Jose bu-
vo 5.841 gyventojas, iš kurių 5.173 
suaugusieji ir 668 vaikai. Vien tai, 
kad daugiau nei 350 asmenų vis dar 
laukia eilės patekti į socialinės glo-
bos įstaigas, rodo, jog iki šiol nesu-
kurta oraus šių žmonių gyvenimo 
bendruomenėje alternatyva. Inter-
natinio pobūdžio socialinės globos 
įstaigų asmenims su proto ar psichi-
kos negalia išlaikyti valstybė 2007 
metais skyrė 114.7 mln. Lt. O siste-
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minius pokyčius (visuomenės) psi-
chikos sveikatos priežiūros sistemo-
je numatančiam dokumentui – Stra-
tegijai įgyvendinti per trejus metus 
yra numatyta tik 1.7 mln. Lt.

Naujai parengtas Psichikos svei-
katos priežiūros įstatymo projektas 
taip pat nerodo valstybės pasirengi-
mo užtikrinti Strategijoje numatytų 
vertybinių nuostatų įgyvendinimo. 
Priešingai, jis tarsi įtvirtina esamą 
psichikos sveikatos priežiūros siste-
mą, neorientuodamas jos į psichikos 
sveikatos paslaugas bendruomenėje, 
modernių psichikos sveikatos prie-
žiūros paslaugų finansavimą, psi-
choterapijos ir kitų psichosocialinių 
technologijų plėtrą, mažiausiai ribo-
jančios aplinkos kūrimą, pacientų 
autonomijos bei valyvumo skatini-
mą teikiant psichikos sveikatos prie-
žiūros paslaugas, esamos neefekty-

vios sistemos deinstitucionalizacijos 
proceso skatinimą.

Keisti institucinę globą alternaty-
viomis bendruomeninėmis paslau-
gomis jau ne pirmi metai (netgi de-
šimtmečiai) yra skatinamos visos 
Europos valstybės. Tačiau pastaruo-
ju metu iškyla viešumon faktų, kad 
netgi Europos Sąjungos fondų lėšos 
yra neretai panaudojamos ne nau-
joms alternatyvioms bendruomeni-
nėms paslaugoms plėtoti, bet insti-
tucijoms, skirtoms ilgalaikiam asme-
nų su negalia gyvenimui, renovuoti 
ar statyti. Tai prieštarauja Europos 
Sąjungos ir šalių narių politikai užtik
rinti asmenų su negalia žmogaus tei-
sių apsaugą bei socialinę integraciją. 
Tai reiškia, kad žmonės su negalia 
išlieka atskirti nuo visuomenės ir ga-
li tapti nuolatinių žmogaus teisių 
pažeidimų aukomis. 

Todėl viešoji įstaiga „Globali ini-
ciatyva psichiatrijoje“ nori dar kartą 
atkreipti valstybės institucijų ir vi-
suomenės dėmesį į mūsų šalies įsi-
pareigojimus ir tarptautiniu, ir naci-
onaliniu lygiu užtikrinti žmogaus 
teises visiems žmonėms bei skatina 
įgyvendinti valstybės priimtus stra-
teginius dokumentus. Seniai pri-
brendusių permainų tokioje svar-
bioje srityje kaip visuomenės psi-
chikos sveikata atidėliojimas vis 
brangiau kainuos mūsų valstybei ir 
visuomenei. 

Dainius Pūras
VšĮ „Globali iniciatyva 

psichiatrijoje“ Tarybos pirmininkas 

Dovilė Juodkaitė 
VšĮ „Globali iniciatyva 

psichiatrijoje“ direktorė

Atsakydami į klausimą, ar ne-
veiksnus / ribotai veiksnus asmuo 
gali būti iš dalies darbingas, pir-
miausia turėtume išsiaiškinti, ką 
reiškia neveiksnumo nustatymas 
teisme. Pirmiausia atkreipiame skai-
tytojų dėmesį, kad teisme yra nusta-
tinėjamas asmens civilinis veiksnumas 
ar neveiksnumas, tai yra jo galimybė 
savo veiksmais įgyti teises ar parei-
gas, sudaryti sandorius, pvz., pirki-
mo pardavimo sutartis, arba dispo-
nuoti savo turtu. Kai teismas nusta-
to, kad asmuo pats negali to daryti, 
už jį tai turi atlikti jo globėjai, pvz., 
teisme ar kur kitur ne jis pats turi 
kalbėti savo vardu, o jam atstovau-
jantis asmuo (dažniausiai juo skiria-
mas vienas iš neveiksnaus asmens 
tėvų ar giminaitis). 

Neveiksnus = nedarbingas?
Atsižvelgdami į tai, kad neretai sulaukiame savo skaitytojų 
laiškų, susijusių su asmens pripažinimo neveiksniu klausimais, 
trumpai panagrinėsime, ką tai reiškia ir ar verta skubėti 
nustatinėti neįgalaus asmens neveiksnumą teisme.

Deja, teismo nustatytas neveiks-
numas neturi nieko bendra su fizine 
asmens negalia ir jo nepajėgumu. 
Turime omenyje, kad teismas nenu-
statinėja jo neįgalumo lygio, o tik tai, 
kad jis pats negali atlikti civilinių 
sandorių ir už jį tai turi daryti kitas 
asmuo. Todėl yra įmanoma situacija, 
kai netgi visiškai darbingas asmuo 
gali būti teismo pripažintas neveiks-
niu, pvz., piktnaudžiaujantis narko-
tinėmis medžiagomis, nes fizinis ne-
įgalumas ir civilinis neveiksnumas 
yra nesusiję. Be abejo, tikimybė, kad 
protinę negalią turintys asmenys 
bus pripažinti neveiksniais, yra daug 
didesnė, nes paprastai dėl savo ne-
galios jie nesugeba suvokti savo 
veiksmų reikšmės.

Neveiksnius ar ribotai veiksnius 
asmenis prižiūrinčių ar globojančių 
žmonių dėmesiui pažymime, kad 
asmenys, kurie yra teismo pripažinti 
neveiksniais, išmokų iš valstybės ne-
gauna, nes neveiksnumas gali būti 
nulemtas daugelio dalykų ir papil-
domų valstybės kompensuojamųjų 
poreikių asmeniui nesukuria.

Tačiau ir civilinio neveiksnumo, 
ir nedarbingo asmens specialiųjų 
poreikių atveju yra nustatoma globa. 
Vis dėlto nereikia maišyti šių dviejų 
globų, nes jos – skirtingos. Neįgalaus 
asmens globą nustato neįgalumo 
nustatymo tarnybos ir ji yra skiria-
ma prižiūrėti neįgalų asmenį. Teis-
mo nustatyta globa, kaip jau minėta 
anksčiau, skirta tik jo civilinėms tei-
sėms užtikrinti ir tikrai nėra atlygi-
nama iš valstybės biudžeto jokiomis 
išmokomis. Todėl iškilus klausimui, 
ar nustatinėti asmens neveiksnumą 
teisme, siūlytume gerai apsvarstyti, 
ar tikrai tai verta daryti, ir esant gali-
mybei netgi pasikonsultuoti su „Vil-
ties“ bendrijos ar kitais teisininkais.

Sigita Kanapeckaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Teisininkas pataria



Kas yra savigalbos grupė? 

Kiekvienas žmogus labai skirtin-
gai tvarkosi su gyvenime iškylan-
čiais sunkumais ir problemomis. Sa-
vigalbos grupė – vienas iš galimų 
psichologinės pagalbos būdų, pa-
grįstas dalijimusi asmenine patirtimi 
ir rūpesčiais, kai kiekvienas grupės 
narys gali išsakyti savo nuomonę, 
atskleisti savo mintis, jausmus, susi-
jusius su diskutuojama tema.

Kuo savigalbos grupė gali padėti? 

Tai yra vieta, kur galima su ki-
tais panašių problemų turinčiais as-
menimis aptarti sunkias temas, 
gauti ir teikti paramą. Padėti ki-
tiems – reiškia padėti ir pačiam sau. 
Pasidaliję patirtimi grupės nariai 
pamato, kad jie nėra vieninteliai, 
susidūrę su tokia problema. Tai tei-
kia vilties, kad įmanoma kažką pa-
keisti savo gyvenime. Be to, kai į 
mintis, jausmus, veiksmus reaguoja 
keletas skirtingų žmonių, tai turi 
daug stipresnį poveikį nei vieno 
žmogaus reakcija. Svarbu paminėti, 
kad ši grupė efektyviai padeda 
žmonėms priimti ir normalizuoti 
juos ištikusią negerovę.

Ko tikimasi iš savigalbos grupės 
dalyvių? 

Šios grupės dalyviai turėtų būti 
pasirengę atvirai aptarinėti savo 
problemas, mokytis naujų elgesio 
būdų ir padėti kitiems grupės daly-
viams. Svarbiausi efektyvaus daly-
vavimo grupėje įgūdžiai:
• Dėmesingumas ir reagavimas. 

Dėmesys tam, ką kitas sako ir 
kaip sako. Be dėmesingumo nė-
ra tikro klausymosi. Be to, neuž-
simezga nuoširdūs dalyvių san-
tykiai.

• Įsijautimas. Kai dalyviai bando 
įsijausti į vienas kito problemas, 
suprasti vienas kitą neprimesda-
mi vertinimų, jiems lengviau at-
siskleisti, atsiranda pasitikėji-
mas.

• Nuoširdumas. Tai reiškia sąži-
ningumą, spontaniškumą, gera-
noriškumą tarpusavio santy-
kiuose.

• Pagarba vienas kitam. Pagarba 
vienas kito patirčiai. Grupėje su-
sirenka žmonės, kurie subjekty-
viai skirtingai suvokia tikrovę, 
dėl to labai svarbu gerbti vienas 
kito skirtingumą. 

• Konkretumas. Kalbėjimas ne abs-
trakčiai, beasmeniškai, o konkre-
čiai apie save, kalbėjimas savo 
vardu.

Svarbiausios savigalbos grupės 
taisyklės

• Konfidencialumas. Grupės daly-
viai neturėtų skleisti žinių apie 
grupės darbą. Konfidenciali in-
formacija yra žinios apie tai, ką 
kiti grupės dalyviai kalba ar daro 
grupėje. Taisyklės pažeidimu ne-
laikoma, jei grupės dalyvis pasa-
koja kitiems, ką jis patyrė, supra-
to ar išmoko grupėje. Konfidenci-
alumo taisyklės laikymosi reika-
laujama besąlygiškai, nes tai pa-
deda garantuoti saugią grupės 
darbo atmosferą.

• Atvirumas ir nuoširdumas. Gru-
pėje neturi būti vietos netiesai. 
Galima neatsakyti į klausimus ar 
nedalyvauti aptariant kokį nors 
klausimą, tačiau ką nors sakant 
privalu būti sąžiningam. Atviru-
mas nereiškia „apsinuoginimo“ – 
kiekvienas grupės dalyvis atsa-
kingas už tai, kaip ir kiek būti 
atviram.

• Laisvė ir atsakomybė. Kiekvienas 
dalyvis pats pasirenka buvimo 
grupėje būdą, tačiau turėtų atsi-
žvelgti į grupės tikslus. Atsakin-
gas buvimas reikalauja kiekvieno 
dalyvio aktyvumo, tačiau neleis-
tina versti kitą grupės narį ką 
nors daryti ar apie ką nors pasa-
koti. Taip pat negalima pertrau-
kinėti, įžeidinėti kalbančiojo, 
ignoruoti kito nuomonės.

• Pagarba laikui. Kiekvienas susiti-
kimas turėtų prasidėti ir baigtis 
laiku.

• Bendravimas už grupės ribų. 
Grupėje kilusių klausimų aptari-
mas ar diskusijos tąsa už grupės 
ribų nepageidautini.

Kita informacija apie savigalbos 
grupę

• Dalyviai: 410 dalyvių. Toks savi-
galbos grupės dalyvių skaičius 
yra tinkamiausias, nes jų nei per 
mažai, nei per daug. Mažesnis 
narių skaičius neužtikrintų stabi-
lios grupės veiklos, o per didelis 
neleistų kiekvienam skirti pakan-
kamai erdvės ir laiko.

• Susitikimai – kas savaitę. Savigal-
ba yra tęstinis procesas. Jei tarp 
susitikimų darysime per ilgas 
pertraukas, bus sunku užtikrinti 
procesų tęstinumą.

• Susitikimų trukmė 1,52 val. 
Svarbu ir tai, kad laiko limitas 
padeda planuoti susitikimo eigą. 
Kai žinoma, kad susitikumui iš 
viso skiriama pusantros valan-
dos, grupė gali tinkamai jį už-
baigti, jog niekas neliktų neiš-
klausytas ar negrįžtų namo kupi-
nas nemalonių jausmų.

• Konfidencialumas. Visi dalyviai 
turi jaustis saugūs ir žinoti, kad 
visa, apie ką kalbama susitikimų 
metu, nebus paskleista už grupės 
ribų. Kiekvienas dalyvis pasiža-
da neatskleisti paslapties.

• Lankomumas. Kiekvienas daly-
vis privalo pranešti, jei negalės 
dalyvauti susitikime. Jei to nebus, 
grupė gaiš laiką svarstydama, 
kodėl vienas ar kitas asmuo ne-
pasirodė, užuot kalbėjusi apie 
esančiuosius. 

• Grupę koordinuoja psichologė
psichoterapeutė Jūratė Mitkienė, 
turinti 12 metų darbo patirtį su 

Savigalbos grupės laukia jūsų!!!
Kviečiame dalyvauti savigalbos grupėse, skirtose sutrikusio 
intelekto žmonių tėveliams ir globėjams. Grupes koordinuoja 
psichologė-psichoterapeutė Jūratė Mitkienė. Paslaugos teikiamos 
nemokamai. Susitikimų vieta: Kaštonų g. 2, Vilnius. Informacija 
ir registravimas tel. 8 6 002 3173.
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sutrikusio intelekto vaikais ir jau-
nuoliais.

• Pirmas susitikimas prieš prade-
dant lankyti grupę. Prieš ateida-
mi į pirmą grupės susitikimą pa-
simatysite su grupės koordinato-
re ir galėsite su ja aptarti, ko tiki-
tės iš grupės, kiek ji atitinka jūsų 
lūkesčius (vėliau tai bus aptaria-
ma ir grupėje). Tai padės jums 
daugiau sužinoti apie rengiamą 
savigalbos grupę ir apsispręsti 
dėl dalyvavimo joje.

Dar kartą kviečiame dalyvauti 
savitarpio pagalbos grupėse sutri-
kusio intelekto žmonių tėveliams ir 
globėjams. Paslaugos teikiamos ne-
mokamai. Susitikimų vieta: Kaštonų 
g. 2, Vilnius. Informacija ir registra-
vimas tel. 8 600 23173.

Jūratė Mitkienė
Psichologė-psichoterapeutė

Konsultacijos, gamyba, 
pritaikymas

Nuo 2003 metų dirbdami su neį-
galiaisiais VšĮ „Vilties žiedas“ speci-
alistai ne kartą susidūrė su vaikais ir 
suaugusiaisiais, kenčiančiais skaus-
mą, socialinę atskirtį, fizinį ir dvasinį 
diskomfortą ne tik dėl negalės, bet ir 
dėl reikiamų ortopedijos techninių 
priemonių stygiaus. Tokia padėtis 
susiklostė dėl to, kad neįgaliųjų arti-
miesiems trūko informacijos apie 
slaugos priemonių pasirinkimą, jų 
asortimentas buvo nepakankamas, o 
kainos – per didelės. Siekdama pozi-
tyvių permainų VšĮ „Vilties žiedas“ 
įsteigė Utenos ortopedijos techninių 
priemonių gamybos ir pritaikymo 
padalinį.

Šiame padalinyje teikiamos kva-
lifikuotos asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugos, gaminamos ortopedi-
jos techninės bei slaugos priemonės 
ir mokoma jomis naudotis. Šiuolai-
kiška technika, geros žaliavos garan-
tuoja aukštą gaminių kokybę, trum-
pus užsakymų vykdymo ir paslaugų 
teikimo terminus. Vaikai ir suaugu-
sieji čia gali gauti ortopedotrauma-
tologo ir neurologo konsultacijas dėl 
sausgyslių, sąnarių, raumenų ligų, 
šleivapėdystės, plokščiapėdystės, 
stuburo deformacijos, netaisyklin-
gos laikysenos ir kt. Kartu su gydy-
tojais dirba ir ortopedastechnikas, 
kuris individualiai parenka reikia-

mus gaminius, pavyzdžiui: ortope-
dinę avalynę, įdėklus į batus, viršu-
tinių ir apatinių galūnių bei stuburo 
įtvarines sistemas. Taip pat slaugai 
skirtas priemones, tokias kaip įvai-
rūs voleliai, pagalvės, čiužinukai su 
sėmenų ar grikių lukštų užpildu, pi-
žamos, pasiūtos pagal individualius 
pacientų poreikius, ir pan. Užsaky-
mai atliekami per savaitę, o esant 
būtinybei ir greičiau. 

Nuo šių metų pradžios padalinio 
specialistai ne tik priima klientus 
vietoje, bet ir patys vyksta į Lietuvos 
ugdymo bei mokymo įstaigas teikti 
konsultacijų ir esant poreikiui pritai-
kyti ortopedinių gaminių. Dauguma 
šių gaminių, skirtų vaikams, yra vi-
siškai ar iš dalies finansuojami iš Pri-
valomojo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto. Jeigu norėtumėte pasi-
kviesti mūsų specialistą, prašome 
skambinti VšĮ „Vilties žiedas“ Ute-
nos ortopedijos techninių priemonių 
padalinio registratūros telefonu 
(8~389) 5 21 84.

Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
asociacijos nariams VšĮ „Vilties žie-
das“ siūlo įsigyti ortopedijos techni-
nių ir slaugai skirtų priemonių be 
priemokos. Tam reikia pateikti: šei-
mos gydytojo siuntimą (forma 027/a) 
gydytojo neurologo arba gydytojo 
ortopedo traumatologo konsultacijai 
ir neįgalumo (invalidumo) pažymė-

Įsigykite ortopedijos techninių 
priemonių pigiau
Praėjusių metų pabaigoje viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ atidarė 
ortopedijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo padalinį 
Utenoje, kuris siūlo specialistų konsultacijas ir aukštos kokybės 
gaminius, kompensuojamus pagal valstybės nustatytą tvarką. 
Kadangi ši viešoji įstaiga yra „Vilties“ bendrijos asocijuotoji 
narė, viltiečiams suteikiama galimybė įsigyti minėtų priemonių 
BE PRIEMOKOS.

Drauge, 
kur tu?!

Rašau Jums, nes nežinau, kaip 
dar galėčiau padėti savo sūnui. 
Jam 26 metai. Fiziškai jis visiškai 
sveikas, bet kenčia nuo dvasinės 
negalios. Kartais jį apima dar di-
desnė neviltis, kad neturi drau-
gės. Jeigu atsirastų panašaus liki-
mo merginų iš Marijampolės, Ša-
kių ar Vilkaviškio rajono, kurios 
panorėtų su juo susirašinėti ar 
jam paskambinti, mano sūnus 
būtų labai laimingas. Pasijustų 
visavertis. Gal geriau vienas kitą 
pažinę ateityje sutartų ir dėl ben-
dro gyvenimo. Gyventi yra kur. 
Tegul tik atsiliepia jam skirtoji. 
Mūsų adresas:

Hilarijus Šapokas
Birutės g. 17 a
Pilviškiai
Vilkaviškio raj.
Tel. +370 622 71 175
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jimą. VšĮ „Vilties žiedas“ specialistai 
(ortopedas traumatologas, ortope-
das technikas, neurologas, reabilito-
logas, slaugytojas) atvyks į Jūsų or-
ganizaciją iš anksto sutartu laiku. 
Kontaktai Kaune: direktorė Lucija 
Jurgelaitienė, tel. (8~37) 20 96 43, 
faks. (8~37) 75 62 08, el. p. viltieszie-
das@bendruomenes.lt

„Vilties žiedas“ platėja

VšĮ „Vilties žiedas“ įkurta 2003 
metais. Po trejų metų jai suteiktas so-
cialinės įmonės, o dar po vienerių – 
neįgaliųjų socialinės įmonės statusas. 
Ši įstaiga yra Lietuvos sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ asocijuotoji narė, taip pat pri-
klauso neįgaliųjų socialinių įmonių 

asociacijai bei NVO vaikams konfe-
deracijai. 2008 metais „Vilties žiedas“ 
tapo ECDL mokymo ir testavimo 
centru. Be to, ši įstaiga įtraukta į Vals-
tybės tarnautojų kvalifikacijos tobu-
linimo įstaigų sąrašą. Ji turi Švietimo 
ir mokslo ministerijos licenciją vyk-
dyti mokymus pagal keturias forma-
laus ir dvidešimt penkias neforma-
laus mokymo programas.

Įstaigoje įdiegta kokybės vady-
bos sistema – ISO 9001:2008 šioms 
teikiamoms paslaugoms: profesinei 
reabilitacijai, profesiniam mokymui, 
projektinei veiklai, ortopedijos tech-
ninių priemonių projektavimui, ga-
mybai ir pritaikymui. Profesinės re-
abilitacijos paslaugos neįgaliesiems 
teikiamos nuo 2006 metų. Šios veik

los tikslas – ugdyti ar atkurti neįga-
laus asmens darbingumą, didinti 
darbinės veiklos galimybes siekiant 
įdarbinimo. Jau pirmomis darbo su 
neįgaliaisiais dienomis svarbiausia 
užduotimi tapo jų motyvacija moky-
tis, tobulinti turimas žinias ar įgyti 
naują specialybę siekiant įsitvirtinti 
darbo rinkoje. Parengtos neforma-
laus mokymo programos, įdiegta 
nuotolinio mokymo programa. Mo-
kymus vykdo patyrę aukštos kvalifi-
kacijos dėstytojai. Profesinės reabili-
tacijos dalyviai mielai renkasi 
apskaitininko, slaugytojo padėjėjo, 
floristo, verslo organizatoriaus pro-
fesijas. Dėstytojai daug laiko skiria 
praktinėms užduotims, kad pareng-
tų neįgalų žmogų darbo rinkai.

Kai už lango lyja, pučia šiaurūs 
vėjai ar kieme nebelieka draugų, ne-
verta nusiminti. Jeigu jūsų vaikas 
turi kompiuterį ir internetą, galite 
padėti jam prasimanyti pramogų, 
kurios tuo pačiu atliks ir lavinamąją 
funkciją. Siūlau pradžiai išbandyti 
dėliones. Ši smagi pramoga lavina 
vaiko atmintį, mąstymą, padeda iš-
mokti susikaupti, siekti užsibrėžto 
tikslo. Interneto svetainėse nesunku 
rasti dėlionių (angl. puzzles), kurias 
galima dėlioti iš karto arba atsisiųsti 
ir turėti savo kompiuteryje. Pradžiai 
išmėginkite šiuos interneto svetainių 
adresus:

Lietingą vasaros dieną praskaidrins 
kompiuterinės dėlionės

http://vaikams.lrt.lt/gustavas/
news.php?strid=10429

Lietuviškoje svetainėje „Gustavo 
enciklopedija“ irgi yra dėlionių.

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio specialiosios mokyklos

logopedė metodininkė

http://www.crea-soft.com/onli-
ne-jigsaw-puzzle/

Šauni svetainė, kurioje galima pa-
sirinkti patinkančią dėlionę ir nusi-
statyti lygį (lengvas, vidutinis, sun-
kus). Dėlionės sugrupuotos pagal 
temas: animacija, gyvūnai, paukš-
čiai, automobiliai, gėlės, gamta ir t. t.

http://www.thekidzpage.com/
onlinejigsawpuzzles/index.html

Šioje svetainėje iš gausybės dėlio-
nių galima išsirinkti patinkančią ir 
dėlioti iš karto (angl. online).

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

Šioje svetainėje galima rasti ne tik 
dėlionių, bet ir įvairiausių žaidimų, 
lavinančių vaiko mąstymą, atmintį, 
dėmesį, suvokimą, orientaciją erdvė-
je ir pan. Yra net 9 puslapiai, iš kurių 
galima rinktis 46 žaidimus ir dėlio-
nes, nusistatyti sunkumo lygį, nau-
dotis pavyzdžiais ir pan.
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Motinos dienai artėjant buvusi Kuro 
aparatūros gamyklos teritorija prie Kalva-
rijų gatvės 143-ojo korpuso keletui valan-
dų prisipildė neįprasto pakylėto šurmu-
lio. Čia, greta „Vilties“ bendrijos pastato, 
šios organizacijos iniciatyva buvo sureng-
ta kaimyniškų santykių šventė „Draugys-
tės tiltai apleistuose praeities kiemuose“. 
Mintis telkti vietos bendruomenę siekiant 
pažinti vieniems kitus, dalytis idėjomis, 
burtis naujai veiklai ypač prasminga tu-
rint galvoje, kad 2010 metai Europos Są-
jungoje paskelbti socialinės atskirties ir 
skurdo mažinimo metais.

Apleisti kiemai atgyja 
gerai kaimynystei 

Nepalyginamai didesnį aktyvumą pa-
rodė Vilniaus (net vienuolika) ir rajonų 
(Alytaus, Marijampolės, Molėtų, Nemen-
činės, Raseinių, Šakių) neįgaliųjų mokymo 
ir dienos užimtumo centrų, specialiųjų 
mokyklų ir šeimos pagalbos tarnybų ben-
druomenės. Jų pastangomis šventę pagy-
vino sutrikusio intelekto vaikų, jaunuolių 
ir suaugusiųjų rankdarbių mugė bei gra-
žiausių darbelių aukcionas. Taigi pirmas 
žingsnis į tarpusavio supratimą jau ženg-
tas. O ar jis turės tąsą, parodys tai, kaip at-
silieps į viltiečių iniciatyvą potencialūs 
draugai ir bendraminčiai.

Žurnalo rengėjų informacija

„Vilties“ bendrija kvietė prisidėti prie 
šios šventės ir tuos, nuo kurių sprendimų 
priklauso, kaip toliau klostysis ir neįgalių, 
ir įgalių žmonių gyvenimas. Tačiau daug 
svečių, deja, nesulaukta. Į kvietimą atsilie-
pė tik Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija bei Lygių galimybių ir socialinės in-
tegracijos departamentas. Dar sulaukta 
Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje, 
taip pat Čekijos Respublikos ir Rusijos Fe-
deracijos ambasadų atstovų. Būta net 
viešnios iš šiaurės rytų Afrikoje esančios 
Eritrėjos. Tikėkimės, Vilniaus universiteto 
stažuotojai Asmeret Bahta bus ką papasa-
koti apie Lietuvos neįgaliųjų gyvenimą 
sugrįžus į gimtąją šalį.

Mieli tėveliai!
Atėjo šiltasis metų laikas. Prasidėjo iškylų, aktyvaus poilsio 

bei kelionių metas. Atsirado galimybė ilgiau būti gryname ore. 
Tačiau ne visi vaikai gali tuo džiaugtis.

Vaikas su negalia nepajėgia pats lėkti pievomis paskui dru-
gelius, važiuodamas dviračiu mėgautis įspūdingais vaizdais 
bei pojūčiais. Bet mes, tėveliai, galime suteikti jam šią galimy-
bę. Nepalikime jo vieno sėdėti prie lango ir žiūrėti į tolumą. 
Pasiimkime savo atžalą kartu su savimi. 

Vienas iš sprendimo būdų – priekaba, tvirtinama prie dvi-
račio. Norite važiuoti į parką pasivažinėti – puiku. Jūs minate 
pedalus – vaikas sėdi gale ir krizena iš malonumo. Norite pa-
vėžinti vaiką po kiemą – prašom, patogi rankena leis valdyti 
priekabą taip, kaip norite.

Mes taip pat auginame neįgalią dukrą ir susidūrėme su šia 
problema. Norint kažkur keliauti su dviračiais nėra galimybės 
jos pasiimti kartu. Mažiems vaikams yra pritaikytos priekabos, 
tačiau jos turi svorio ir ūgio limitą, o ką daryti su vyresniais? 
Ieškojome ilgai ir nesėkmingai, nes šioje srityje nepadeda net 
valstybė. Tokio daikto kompensuojamos technikos sąrašuose 
nėra. Jeigu tėvai nori, turi mokėti patys.

Galvoje gimusią idėją įgyvendino nagingas meistras. Ir re-
zultatas pranoko lūkesčius. Dukra mielai važinėja kartu su 
mumis. Vakarinis pasivažinėjimas į naudą ir vaiko, ir mūsų sa-
vijautai: pagerėjo emocijos, miegas ir apetitas. Su nekantrumu 
laukiame kiekvienos naujos išvykos. Matau tik vieną prieka-
bos trūkumą – nesilanksto (kol kas), o privalumų tikrai daug:
• važiavimas kartu su šeima,
• buvimas gryname ore,

NAUJIENA! NAUJIENA! 
NAUJIENA! NAUJIENA!

Žiūrint, ką siūlo Virginijus Daunoravičius, 
kirba mintis apie tai, kad galvotų tėčių ir 
mamų iniciatyvinė grupė galėtų suburti 
IŠRADĖJŲ KLUBĄ! Esu įsitikinusi, kad ne 
viena šeima yra padariusi mažesnių ar 
didesnių išradimų pritaikydama aplinką ar 
kokį nors daiktą savo neįgaliam vaikui.  
NA, TAI GAL PASIDALYKIME IDĖJOMIS? 
Galbūt verta žurnale turėti rubriką  
„Mes kartu daug galime“? Gal klubas  
galėtų apimti ne tik mūsų mokyklos, bet ir 
visos Lietuvos tėčius-išradėjus? O paskui 
savo idėjas patentuoti? Bet svarbiausia – 
mes vieni kitiems galime padėti.

Augienė Vilūnienė
Vilniaus ugdymo centro „Viltis“ direktorė

• apsauginis stiklas, saugantis nuo netikėto lietaus, dulkių, 
smėlio, akmenukų iš po ratų,

• pritaisius papildomus ratukus, puikiai tinka stumdyti po 
kiemą, sodybą ar parką,

• galimi apsauginiai diržai bei tvirtinimai taisyklingai kojų 
padėčiai,

• neblėstančios emocijos, nauji pojūčiai, besikeičiantys 
vaizdai.
Tėveliai! Nors trumpam pabėkime nuo miesto šurmulio, 

pamirškime apie automobilius, viešąjį transportą. Skirkime 
daugiau laiko sau ir savo vaikams. Jie mūsų laukia grįžtančių 
iš darbų ar mokslų namo. Truputis aktyvaus judėjimo ekolo-
giška transporto priemone su priekaboje besišypsančiu vaiku 
ir visos dienos neigiamos emocijos pasimiršta. Garantuota ši-
luma ir geras nusiteikimas kitai dienai.

Jei iškilo klausimų, prašome kreiptis tel. 8 655 71361, 
el. paštu virgida80@one.lt

Virginijus Daunoravičius
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Vykdant projektą „Kelias į prieinamą suaugusiųjų švietimą žmonėms, turintiems intelekto sutrikimų“ buvo rengiamos 
visoms Europos Sąjungos šalims vienodos lengvai suprantamos informacijos (angl. Easy-to-read) normos. Minėtą projektą 
vykdė Europos asmenų su proto negalia ir jų šeimų organizacija Inclusion Europe kartu su Austrijos, Airijos, Belgijos, Di-
džiosios Britanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Škotijos, Vokietijos ir Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis. 
Kiekvienai organizacijai projekte atstovavo po du asmenis, iš kurių vienas neįgalusis. 

Projekto partneriai parengė 4 leidinius: „Informacija, skirta visiems. Europos rekomendacijos, kaip rengti lengvai skai-
tomą ir suprantamą informaciją“, „Mokykite suaugusiuosius paprastai ir lengvai! Rekomendacijos, kaip organizuoti len-
gvai suprantamus mokymus sutrikusio intelekto žmonėms“, „Rašykite mums kartu su mumis! Lengvai suprantamos infor-
macijos rengimas kartu su sutrikusio intelekto žmonėmis“ ir „Mokykite rašyti paprastai ir suprantamai! Mokymų rašyti 
lengvai suprantama kalba vadovas“.

Pirmąjį iš minėtų leidinių „Vilties“ bendrija ketina atspausdinti artimiausiu metu. Likusieji kol kas prieinami tik elektroni-
niame variante šiose interneto svetainėse: Inclusion Europe www.inclusion-europe.org ir „Vilties“ bendrijos www.viltis.lt.

Žurnalo rengėjų informacija

Leidiniai lengvai suprantama kalba


