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Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje

Kas nutiko miške? Ogi pabaisa nuskuodė į savo namus, 
kurie buvo suręsti pačiame miško viduryje. Ten, namelyje, 
Banės laukė visai ne tai, ko mes bijojome. Pirmiausia niekas 
nepuolė mažylės valgyti ar kaip nors kitaip skriausti. Ten 
gyveno visai padori pabaisų šeimyna, ne mažiau draugiška 
nei pagrindinių šio pasakojimo veikėjų šeima.

Nusiminusią Banę, paleistą ant grindų, apspito pabai-
siukai. Sesutės pabaisytės (beje, visai ne tokios ir baisios, 
netgi savotiškai simpatiškos) kvietė mažylę Banę kartu pa-
žaisti. Pabaisiukas ištiesė jai mėgstamiausią savo žaislą. O jo 
jaunesnysis broliukas buvo ne toks drąsus. Turbūt Banė jam 
pasirodė labai pavojinga, nes mažylis pasislėpė už statinių. 
Iš ten stebėti keistąją viešnią buvo ir drąsiau, ir smagiau.

Banė, tokiu neįprastu būdu atsidūrusi svečiuose, pasiju-
to esanti nelaisvėje. Sėdėjo ant grindų vieniša, nelaiminga ir 
nekreipė dėmesio nei į pabaisiukų kvietimus, nei į siūlomą 
žaisliuką. Nepaguodė jos ir pabaisienės bandymas pavai-
šinti raugintais kopūstais bei obuoliais, kuriuos labai mėgs-
ta pabaisiukai ir kurių šiuose namuose žiemai buvo paruoš-
tos net kelios statinės.

Visa tai per langą pamatė pabaisą atsiviję Žiogėdas ir 
Nikopidas. Jie suprato, kad pabaisa nėra toks jau baisus ir 

Bet prie beržo Nikopidas ir Žiogėdas močiutės nebera-
do. Mat ji išgirdo netoliese suskambusius pažįstamus bal-
sus ir kartu su Lipidu nuskubėjo pasitikti jų savininkų. Pa-
sirodo, Manį kojos ir akys nuvedė kaip tik ten, kur reikėjo. 
O drauge su Maniu ir visą jo palydą. Nelinksmą naujieną 
nešė jiems močiutė ir Lipidas. Visa laimė, kad tie, kurie da-
bar skuodė jiedviem iš paskos, turėjo geresnę.

Manis labai nudžiugo supratęs, kad ėjo teisingu keliu. 
Pamatę močiutę pradžiugo ir visi kiti. Greitai jie sužinos, 
kas gyvena namelyje ant kalno. O ir tai, ką tame namelyje 
veikia Banė.

Ši šeimos susitikimo scena turėjo nemažai stebėtojų – be 
jų neapseisi ne tik mieste, bet ir gūdžiame miške. Rupšno-
damas žolę draugiškai šypsojosi briedis. Kiškienė atsitem-
pė savo kiškelę parodyti, kuo baigsis ši, jos manymu, pa-
mokanti istorija. O baravykas su baravykiukais, džiaugda-
miesi, kad niekas nesirengia trikdyti jų ramybės, mirkčiojo 
ir visaip kitaip rodė palankumo ženklus kitoje kelio pusėje 
augančioms voveraitėms.

Visi pritarė Nikopidui ir Žiogėdui, kad su pabaisomis 
reikėtų taikiai pasikalbėti. Jie, tie pabaisos, ne tokie baisūs 
kaip atrodo, turėtų jiems sugrąžinti mažylę Banę.

Vedami malonių vilčių ir nelabai malonaus nerimo, visi 
tuojau pat patraukė prie pabaisų trobelės. O trobelė iš ar-
čiau pažiūrėjus pasirodė gana daili esanti. Iš šviesių rąstų 
suręsta, langeliais į visas puses besižvalganti, čerpių stoge-
liu raudonuojanti. Šalia namelio žydėjo pabaisienės pasėtos 
ir išravėtos gėlės. Pabaisa tėvas, kaip ir visi padorūs tėvai, 
deramai rūpinosi savo namais. Iškasė šulinį, sukalė suolelį 
ir net sumeistravo būdą šuniui. Apie rimtą šeimos gyveni-
mą liudijo ir gyvulių ūkis: pievelėje netoli namų ramiai at-
rajojo karvė, tarp krūmų slapstėsi trys linksmi paršiukai, 
nepiktai amsėjo šuo, tingiai žvalgėsi katinas.

Ant kalvelės, iš žemių krūvos išlindęs, kažką murmėjo 
kurmis. To kurmio, kuris gyvena miško pakraštyje, brolis. 
O to kurmio, kuris dažnai lankosi mūsų linksmosios šeimy-
nėlės sode, antros eilės pusbrolis. Matyt, šis daug giminių 
turintis kurmis (kaip ir mes dabar) linkėjo einantiesiems į 
trobelę ir ypač jau toje trobelėje esančiai Banei sėkmės, svei-
katos ir laimės asmeniniame gyvenime.

Žodžiu, mūsų istorija su visais jos veikėjais ir stebėtojais 
vis labiau krypo į gerąją pusę.

nieko blogo mažajai Banei nelinki. Tiesiog šiam dideliam 
padarui šiek tiek trūksta proto. O gal pabaisų kitokie pa-
pročiai ir gražaus elgesio taisyklės? Turbūt Banės gelbėto-
jams reikėtų draugiškai ir ramiai su ta pabaisų šeimyna pa-
sikalbėti. Tik pirma būtina grįžti į mišką ir nuraminti siel-
vartaujančią močiutę.



Tikra istorija
Tikriausiai Jums labai smalsu, kaip klostėsi 
įvykiai mūsų skaitytojos Rūtos Denafaitės 
sukurtoje istorijoje apie vieną draugišką 
šeimą, kurios narę – mažylę Banę –  
pagrobė kažkoks visai nedraugiškas 
padaras. Tad pats laikas sužinoti,  
kas gi nutiko toliau.

Tai, ką mūsų poilsiautojai pamatė įžengę į virtuvę, išmu-
šė juos iš vėžių. Nors teisybės dėlei turėtume pasakyti, kad 
pirmieji tenai atskubėję Vanis ir Manis įsmeigė akis į ska-
niausią pasaulyje močiutės pyragą ir daugiau niekur nebe-
žiūrėjo. Pasičiupę po didelį gabalą, jie kimšo pilna burna ir 
nesidairė į šalis. Išdaužytą langą pamatė tėtis ir iškart paro-
dė visiems kitiems. Senelis pasigedo močiutės, o mama – 
mažylės Banės. Pajutę, kad bus nutikę kažkas negero, visi 
labai išsigando. Mama ir Danė pravirko. Linksmas iš visos 
draugijos teliko tik kūdikis, kuris nieko iš to, ką kalbėjo su-
augusieji, nesuprato. Jis toliau žaidė savo vaikiškus žaidi-
mus ir krykštavo.

– Reikia ieškoti dingusiųjų! – pareiškė tėtis.
– O kurgi mes jų ieškosime? – virpančiu balsu paklausė 

senelis.
– Iš tiesų, mes juk nežinome, kur ieškoti! – sriubčiojo 

mama.
– Kas dabar bus? – dar griaudžiau pravirko Danė. Jos 

nerimo ir skausmo numalšinti negalėjo net visada dėmesin-
gas ir paslaugus Malipas.

– Reikia eiti ten, kur veda akys, kur kojos neša, – pasiūlė 
Manis. – Pasakose visi, taip eidami, randa laimę arba tai, ko 
ieško.

– Ką gi, – atsiduso tėtis, – rinktis vis tiek neturime iš ko. 
Bet pasikliausime, Mani, tavosiomis akimis ir kojomis. Ma-
nosios nuvestų ir nuneštų tik į darbovietę.

– Gerai! – išdidžiai atsakė vis dar pyragą valgantis Ma-
nis. Jis staiga pasijuto esąs narsuolis, pasaulio gelbėtojas ir 
apskritai be galo „kietas“.

EuroBasket 2011Komanda (B/3) – Komanda (A/1); Komanda (B/2) - Komanda (A/2); Komanda (A/3) - Komanda (B/1)07.09.2011
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Didysis krepšinis -
neigaliesiems

Mūsų dienos užimtumo centro „Vilties akimirka“ lanky-
tojui Ruslanui Kuranovui nusišypsojo laimė pakliūti į nuga-
lėtojų būrį. Tiesa, prieš tai jam teko padedamam kinezitera-
peuto Andriaus atsakyti į dvidešimt klausimų apie krepši-
nio istoriją, žinomus krepšininkus, neįgaliųjų sporto žaidy-
nes, šiemetinį Europos vyrų krepšinio čempionatą ir pan.

Teisingai atsakę į visus klausimus, Ruslanas ir Andrius 
laimėjo du bilietus į visas rugsėjo 7-osios rungtynes, bet pa-
sirinko tik svarbiausias vakarines. Jose žaidė Lietuvos ir 
Serbijos rinktinės. Didžiam Ruslano džiaugsmui lietuviai 
laimėjo 100:90. Smagu buvo stebėti, kaip nekantriai Rusla-
nas laukė rungtynių, kaip noriai dalijosi su visais savo 
džiaugsmu. O po jų emocijos ir įspūdžiai liejosi tarsi iš gau-
sybės rago...

Vanda Girutytė
Dienos užimtumo centro „Vilties akimirka“  

socialinė darbuotojaSunkią judėjimo negalią turintys žmonės laimėjo bilietų 
į Europos vyrų krepšinio čempionato („EuroBasket 2011“) 
rungtynes sau ir lydintiems asmenims. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijoje vykusiame burtų traukime paaiš-
kėjo, kurie vežimėliais judantys žmonės, dalyvavę konkur-
se ir atsakę į viktorinos klausimus, gaus bilietus. Šie jiems 
buvo išdalyti iki prasidedant čempionato rungtynėms.

Iš viso burtų traukime dalyvavo 145 dalyviai, kurie lai-
mėjo 290 bilietų. Jiems buvo įteikti bilietai į didžiuosiuose 
šalies miestuose vykusias rungtynes – 30 laimėtojų gavo 
60 bilietų į varžybas Vilniuje, 35 dalyviams atiteko 70 bilie-
tų į varžybas Kaune, 50 dalyvių – 100 bilietų į varžybas Pa-

nevėžyje, 15 dalyvių – 30 bilietų į rungtynes Klai-
pėdoje, 7 dalyviams – 14 bilietų Šiau-

liuose ir 8 dalyviams – 16 bi-
lietų į rungtynes 

Alytuje. 

Kartą, prieš 10 metų, išsirengė karalius, princai, princesės ir 
visa palyda žvejoti. Nuo to laiko kiekvieną vasarą birželio 
pradžioje jie ilgai ir laimingai tą patį daro. Vis tikisi 
pagauti auksinę žuvelę. Jei ne šiemet, bent kitąmet...

2001 metais akcinės bendrovės „Žemaitijos žuvis“ valdo-
se, prie Pasruojės tvenkinio, prisiekęs žvejys, anekdotų Kara-
lius Raimondas Šilanskas su režisieriumi Kastyčiu Brazaus-
ku pirmą kartą organizavo renginį „Žvejyba“, į kurį pakvietė 
penkiolika Telšių rajono vaikų su negale centro ugdytinių. 
Nuo to laiko jau dešimt metų šią tradicine tapusią pramogą 
remia žūklės reikmenų parduotuvė „Romada“, Telšių me-
džiotojų ir žvejų mėgėjų draugijos Telšių skyrius ir kt. 

Metams bėgant keitėsi renginio vieta, tvenkiniai, pramo-
gos... Prie telšiškių prisijungė panašių įstaigų ugdytiniai iš 
Jurbarko ir Mažeikių. Tik pagrindinis organizatorius vis dar 
tebelieka tas pats – nepailstantis Raimondas Šilanskas. Juk 

Tradicinė „Žvejyba“ džiugino gausiu laimikiu
per pirmąją žvejybą jis davė viešą pažadą – kol sveikata leis, 
organizuos fantastišką kasmetinę „Žvejybą“ neįgaliesiems. 

Šiemet jau daugiau nei šimtas žvejų rinkosi Raseinių rajo-
no kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“. Kol jie mikliai žuve-
les traukė, visus linksmino grupė „Kokteilis“. Veislynas „Kal-
nų šuo“ iš Raseinių atvežė parodyti puikių zenenhundų veis-
lės šunų. Baikerių klubas „Amžini dvyniai“ visus norinčiuo-
sius vėžino įspūdingais dviračiais ir triračiais motociklais. 

Visiems renginio dalyviams žuvelės kibo kuo puikiausiai. 
Sugauta daugiau nei 16 kilogramų. „Karpynės“ šeimininkės 
visus pavaišino labai skania žuviene. Vėliau dalyvių laukė šo-
kiai, atrakcionai, maudynės baseine ir kitos pramogos. Šau-
niausiems žvejams ir komandoms buvo įteikti diplomai. O 
didžiausia šio įsimintino renginio dovana – gera nuotaika...

Telšių rajono vaikų su negale centro informacija 

Buvo
medis
ir... nebėra. 
Apgailėdama 
jį ir savo netektis 
stovyklautoja Arūnė 
Stacevičiūtė pavadino šią 
nuotrauką „Gėla“. Bet nors ir 
nebeliko medžio, tebegena putotas 
bangas į krantą nepailstanti jūra, paguodos 
giesmę tebeošia likusių pušų vainikai. Tad sieloje, vis 
dar liūdesio tvindomoje, palengva atsiranda vietos pasaulio 
spalvoms, garsams, vaizdams – tai didžiai ir amžinai pilnatvei... 
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Tartis ir susitarti

Klausimų daug, atsakymų dar 
daugiau. Todėl, kad įvairiose vieto-
se, skirtingose savivaldybėse viskas 
vyksta savaip. Kita vertus, labai 
daug priklauso ir nuo bendrosios 
mūsų organizacijos veiklos, vadovų 
aktyvumo, santykių su vietos ben-
druomenėmis. Pasaulio patirtis, o ir 
mūsų praktika byloja, kad jeigu vie-
tos bendruomenės nerodys palan-
kumo mums ir mūsų vaikams, neno-
rės bendrauti, dalytis džiaugsmais 
ar bėdomis nieko gera nebus. Taigi 
svarbiausia – užmegzti tikruosius 
saitus su artimiausia aplinka, ieškoti 
darbų ir veiklų, kurie vienytų. Tada 
pamatysime, kad būdami kartu esa-
me pajėgūs ir kalnus nuversti. Nie-
kam ateityje nekils net mintis, kad 
kaimynystėje gyvenantį ne tokį kaip 
visi berniuką ar mergaitę reikia kaž-
kur išvežti ir uždaryti. Tikrai ateis ta 
diena, kai bendruomenės nariai visi 
drauge galvos, kaip padėti čia ir da-
bar ne tik minėtam berniukui ar 
mergaitei, bet ir visai šeimai. 

Jau nuo ateinančių metų keičiasi 
Nacionalinės žmonių su negalia so-
cialinės integracijos programos įgy-
vendinimo tvarka. Mes visi dirbsime 
savo savivaldybėse, teiksime pro-
gramas, derinsime veiklas ir planuo-
sime ateitį su vietos kolegomis, ben-
draminčiais, politikais ir vykdomo-
sios valdžios atstovais. Nauji dalykai 
paprastai kelia labai daug nerimo, 
nes nežinia, kaip viskas susiklostys, 
ar vienodai bus suprantami tie patys 
dalykai, ar pavyks išmokti dirbti 
ranka rankon. Tačiau baimintis ne-
reikia. Būtina pradėti veikti. Taip, 
gali kilti sunkumų, nesusipratimų, 
bet juk visi esame žmonės ir turime 
daugiau kalbėtis, aiškintis, keistis 
patirtimi. Antra vertus, turime labai 
patyrusių žmonių kai kuriose savi-

valdybėse, tad galime kreiptis pagal-
bos į juos, taip pat į nacionalinės or-
ganizacijos darbuotojus Vilniuje. 
Mes pasirengę vykti į vietas, konsul-
tuoti, padėti tartis ir susitarti su vie-
tos vadžia.

Šių metų rudenį, lapkričio vidu-
ryje, įvyks „Vilties“ bendrijos atas-
kaitinė-rinkiminė konferencija, ku-
rioje svarstysime labiausiai rūpin-
čius klausimus, kalbėsime apie tai, 
ką pavyko nuveikti ir kas dar laukia 
ateityje. Todėl dabar gera proga iš 
anksto aptarti mūsų organizacijos 
veiklas, atsižvelgiant į priimtą rezo-
liuciją ir darbo planus. Ne, tai ne 
ataskaita, o tarpinė veiklų apžvalga 
ir pamąstymai ateičiai.

Organizacijos išorės politiką su-
daro keletas svarbių dalykų – lobiz-
mas, nuoseklūs politiniai sprendimai 
ir jiems daroma įtaka, viešosios nuo-
monės formavimas ir jau priimtų 
sprendimų vykdymo kontrolė. Mes 
labai gerai suprantame, kad vien 
gražiai surašyti įstatymai ar Vyriau-
sybės nutarimai dar ne viskas. Visa-
da labai svarbu turėti svertų, užtikri-
nančių priimtų įstatymų veikimą ir 
jų pagrindinių nuostatų įgyvendini-
mą. Juk ne kartą įsitikinome, kad 
Lietuvoje dar nėra tokios politinės 
kultūros ir praktikos, jog įstatymo ar 
nutarimo įgyvendinimas būtų nedis-
kutuotinas, taptų norma. Tad vykdo-
moji valdžia visą laiką turi jausti „al-
savimą į nugarą“, t. y. žinoti, kad pi-
liečiai stebi juos, žino savo teises 
(nepamiršdami pareigų) ir prireikus 
yra pasirengę priminti, jog valstybės 
tarnautojai turi ne tik teisę tvarkyti 
popierius, bet ir pareigą paversti juo-
se surašytus žodžius darbais.

Mes labai stengėmės dirbdami 
su tarptautinėmis organizacijomis, 
veikdami per Europos parlamentą ir 
Europos komisiją, kad Lietuvoje bū-
tų ratifikuota tarptautinė Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencija. 
Galite paklausti, o kam gi to reikėjo? 
Geras klausimas, į kurį tėra vienas 
atsakymas – labai reikėjo, nes valsty-
bės, kurios ratifikuoja konvenciją ir 
protokolus, prieš tai turi atlikti labai 
daug rimtų darbų neįgaliųjų labui. 
Teisės aktai turi atitikti Konvencijos 
nuostatas, politiniai sprendimai – 
pagrindinius konvencijos principus. 
Tenka parengti veiksmų planus ir 
numatyti lėšas jų įgyvendinimui, 
užtikrinti konvencijos įgyvendinimo 
stebėseną ir kontrolę, rengti ataskai-
tas Jungtinių Tautų organizacijai. 

Mes, nevyriausybinė organizaci-
ja, drauge su bendraminčiais galėsi-
me rengti alternatyvias ataskaitas, 
jeigu matysime, kad mūsų valdžios 
vyrai ir moterys sako netiesą apie 
neįgaliųjų padėtį tarptautinėms ins-
titucijoms. Labai tikiuosi, kad teisė į 
kokybišką ugdymą, galimybės gy-
venti bendruomenėje, lygybė prieš 
įstatymą, aplinkos pritaikymas ir ki-
ti gyvybiškai svarbūs dalykai taps 
norma. Kai žinai, kad esi ne vienas, 
kad tokių pačių bėdų kyla ir Vokieti-
joje, Prancūzijoje ar Latvijoje, daug 
lengviau siekti bendrų strateginių 
tikslų, paveikti visų lygių politikus. 
Mūsų organizacija turi sukaupusi la-
bai daug gerosios patirties, pas mus 
atvyksta mokytis kolegos iš įvairių 
pasaulio kraštų: Azijos, Afrikos, bu-
vusio sovietinio regiono (Rusijos, 
Latvijos, Baltarusijos ir kt.). Domisi 
mūsų darbais ir pasiekimais austrai, 
čekai, lenkai, vengrai. Taigi mes jau 
pajėgūs ne tik imti, bet ir duoti. 

Parodykime, ko verti mūsų vaikai

Mums labai svarbu formuoti po-
zityvią viešąją nuomonę apie savo 
organizaciją, mūsų vaikų gebėjimus 
ir pasiekimus, puikias ir stiprias šei-
mas, tėvus, brolius ir seses, kvalifi-

Žvilgsnis. Tarsi iš šalies...
Mūsų organizacija, įkopusi į trečią dešimtmetį, tapusi labai 
savarankiška ir žinoma, šiek tiek stabtelėjo, tarsi galvodama, 
kur link ir kaip judėti į priekį. Kas bus mūsų pakeleiviai, kas 
tik pamojuos atsisveikindami, o kas gi taps tikraisiais mūsų 
komandos nariais?
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kuotus specialistus ir didelį būrį sa-
vanorių. Iš tiesų mes visi kartu labai 
daug darome, bet ne visada viešina-
me savo darbus, klaidingai many-
dami, esą nekuklu girtis. Ne, mielie-
ji, mes būtinai turime nepailsdami 
aiškinti aplinkiniams, kur, kam, ką 
ir kaip darome, kas mums sekasi, o 
ko reikėtų dar pasimokyti. Neuž-
mirškime, kad turime įkūrę Infor-
macijos kaupimo ir sklaidos centrą. 
Siųskime jam informaciją apie pas-
laugas, įvairius užimtumo ar ugdy-
mo metodus, keiskimės viskuo, ką 
turime sukaupę. 

Kitas labai svarbus veiklos baras, 
kuriame mums pavyko nemažai nu-
veikti, – Atstovavimo sau programa. 
Dešimtys mūsų jaunuolių su asis-
tentais mokėsi ir mokosi atstovauti 
sau, įgyja vertingų žinių jiems su-
prantama kalba, diskutuoja apie sa-
vo gyvenimą ir ateities perspekty-
vas. Tai rodo, kad mūsų vaikai – ir 
jauni, ir suaugę – iš gyvenimo stebė-
tojų tampa dalyviais. Kaip gi kitaip, 
jeigu mes jau pradėjome kalbėti ne 
APIE sutrikusio intelekto asmenis, 
bet SU jais. Ši veikla buvo ir tebėra 
didelis iššūkis mums, tėvams, nes 
juk būtų gerokai paprasčiau viską 
nuspręsti, suplanuoti ir daryti pa-
tiems už savo vaikus. Žinoma, visa-
da norime jiems paties geriausio, bet 
labai dažnai pamirštame, kad tai, 
kas tinka mums, ne visada tenkina 
mūsų sūnus ar dukras. Tad geriau 
suteikime daugiau laisvės šiems mū-
sų patiems artimiausiems žmonėms, 
leiskime jiems priimti iššūkius. Ir 
pamatysime, kiek jie daug gali, ko-
kie jie patikimi ir išmintingi. Tai bus 
geriausios pamokos kitiems žmo-
nėms, nes visuomenė mokosi iš mū-
sų. Kaip gi kitaip mes parodysime 
jiems, ko verti mūsų vaikai. Tad nuo-
lat prisiminkime labai paprastą tie-
są, kad mokymas ir švietimas vyksta 
ne tik klasėse, auditorijose ar semi-
naruose, bet ir kasdieniame gyveni-
me, visose viešosiose vietose, mūsų 
namo kieme, parduotuvėje ar tiesiog 
gatvėje.

Pataikykime į koją su laiku

Mes labai stengėmės ir tebesi-
stengiame, kad mūsų įkurtose tarny-
bose, ugdymo ir sveikatos priežiūros 
įstaigose būtų teikiamos kokybiškos 

bei lanksčios paslaugos. Juk vis dar 
gausu savivaldybių, kuriose nėra iš 
ko rinktis arba išvis stinga būtiniau-
sių tarnybų. O mes pamažu pereina-
me nuo kiekybės prie kokybės. Per 
pastaruosius kelerius metus teko la-
bai daug dirbti steigiant paslaugų 
įstaigas, stengiantis išlaikyti jau 
įkurtas ir prižiūrint teikiamų paslau-
gų kokybę. Steigimo procesas vyko 
sunkiai. Labai daug įdėjome jėgų, 
kad po ilgos pertraukos atvertų du-
ris Kėdainių gyvenimo namai, Kur-
šėnų dienos užimtumo centras, Laz-
dijų užimtumo centras. Tai labai 
sveikintini postūmiai, rodantys, ko-
kie geri santykiai tarp viltiečių ir po-
litikų mezgasi vietose, taip pat bylo-
jantys apie labai profesionalius mū-
sų organizacijos narius ir stiprias 
bendruomenes. 

Tačiau nepavyko išvengti ir pra-
radimų. Mūsų pastangomis įkurtas 
dienos užimtumo centras Alytuje 
buvo reorganizuotas į socialinių 
paslaugų centrą, mes praradome 
daug pinigų, kuriuos buvome įdėję į 
pastato pritaikymą neįgaliesiems ir 
remontą. Alytaus „Viltis“ sustabdė 
savo veiklą, tad vietoje neatsirado 
kam pakovoti už mūsų vaikus ir ge-
rą įstaigą. Taip, Alytaus tėvai per 
daug lengvai atsisakė to, kas buvo 
kuriama dešimt metų. Tad teks lauk-
ti jaunesnių, energingesnių ir atsa-
kingesnių įpėdinių ir tikėti, kad ju-
dėjimas atgims. 

Nesugebėjome išlaikyti ir laikino 
atokvėpio tarnybos Vilniuje. Taip 

pat praradome galimybę steigti na-
melius Karačiūnų gatvėje. Iškilo 
grėsmė Pašilaičių gyvenimo namų 
projektui. Galbūt bendrija „Vilniaus 
Viltis“ nesitikėjo, kad užgrius tokie 
didžiuliai pokyčiai, todėl nesugebė-
jo atskirti mūsų organizacijos veiklos 
nuo labai konkrečių paslaugų teiki-
mo. O tai veikiai atsiliepė bendrai 
padėčiai – šiandien daugybę veiklų 
sostinėje iš mūsų perima kitos orga-
nizacijos ir tarnybos. Tai labai rimtas 
signalas, kad socialinių paslaugų 
rinkoje prasidėjo tikrosios dalybos. 
Ar pajėgs „Vilniaus Viltis“ išsaugoti 
dar likusias pozicijas, priklausys nuo 
organizacijos taktikos ir strategijos. 
Labai daug mūsų organizacijos ak-
tyvistų neslepia nerimo dėl ateities. 
Visi matome, kad keičiasi laikmetis, 
politika ir ekonomika, vadinasi, ir 
patys turime keisti veiklos strategiją 
ir taktiką. Nevalia gyventi praeitimi, 
reikia įvertinti tai, ką turime šian-
dien, ir labai aiškiai žinoti, ką ir kaip 
darysime rytoj. Viskas bus, bet – ki-
taip. Jeigu tinkamai nepasirengsime 
pokyčiams, daug mūsų organizaci-
jos padalinių liks tik popieriuje. Kad 
taip nenutiktų, būtina nuolat rengti 
susitikimus su vietos savivaldybių 
politikais. Juk einame pas juos ne 
vien tik prašydami, bet siūlome kar-
tu įgyvendinti jau parengtus projek-
tus. Deja, Palangos savivaldybė atsi-
sakė vykdyti bendrą projektą, moty-
vuodama tuo, kad turi parengusi 
savo socialinių paslaugų strategiją ir 
naujų paslaugų neketina teikti. 
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Palanga yra Palanga. Šiek tiek pa-
naši padėtis susiklostė ir Druskinin-
kuose. Bet Druskininkų valdžia, 
ypač vicemerė, labai stengiasi įtrauk-
ti nevyriausybines organizacijas į vi-
sas įmanomas veiklas ir padaryti 
kurorto aplinką draugiška visoms 
gyventojų grupėms. Štai čia ir yra 
esminis skirtumas tarp Palangos ir 
Druskininkų. Man regis, mes per 
mažai įtraukiame į aktyvią veiklą 
jaunus tėvus. Galvoju, kad turėtume 
labiau vadovautis tuo mūsų organi-
zacijos įstatų punktu, kuriame tei-
giama, kad mes rūpinamės sutriku-
sio intelekto žmonėmis nuo GIMI-
MO. Vadinasi, mums nevalia pa-
miršti mažylių, tad turime palaikyti 
nuolatinius ryšius su Ankstyvosios 
reabilitacijos tarnybomis. Kvieskime 
jaunus tėvus į susitikimus, tarkimės, 
kaip galėtume padėti jiems įveikti 
iškilusius sunkumus. Nepelnytai 
pamiršome vaikų darželius ir ugdy-
mo centrus. Eikime į šias švietimo 
įstaigas, kalbėkimės su specialistais 
ir vaikų tėvais apie tai, kaip gerinti 
ugdymo kokybę. Gal įmanoma or-
ganizuoti kokybišką užimtumą po 
pamokų? Kas galėtų to imtis, kur tai 
galėtų vykti? Reikia pasakoti tėvams 
apie bendrų veiklų galimybes, pel-
nyti jų pasitikėjimą, mokyti juos būti 
atsakingais už savo vaikų ateitį. 

Naujos kartos tėvai praturtins 
mūsų organizaciją šio laikmečio 
nuostatomis ir patirtimi. Iki šiol 
mums labai sunkiai sekasi organi-
zuoti pagalbą gilią ir kompleksinę 
negalią turintiems asmenims, o tuo 
pačiu ir jų tėvams. Stipresni žmonės 
daug ką atlieka minimaliai padeda-
mi, jiems reikia mažiau specialistų 
priežiūros, jie pajėgia veikti savaran-
kiškai. Kaip įtikinti politikus, pinigų 
davėjus ir paslaugų organizatorius, 
kad kompleksinių ir gilių sutrikimų 
turintys asmenys yra tokie pat žmo-
nės, tik jiems reikalingos paslaugos 
brangiau kainuoja. Kad išsaugotu-
mėme jų žmogiškąjį orumą, sudary-
tume sąlygas jų galioms atsiskleisti, 
turime užtikrinti jiems individualią 
priežiūrą ir pagalbą. Šiems žmonėms 
pagalbos reikia 24 valandas per pa-
rą. Taigi tas 8-10 valandų ugdymo ar 
užimtumo centre šalia jų nuolat turi 
būti prižiūrintis žmogus, asmeninis 
asistentas, kad padėtų palaikyti hi-
gieną, pavalgyti, atsigerti, apsireng-

ti, judėti, atlikti mokytojo ar kito 
specialisto užduotis, galiausiai net 
paspausti ištiestą draugo ranką. Tai-
gi reikia ne tik aukštos kvalifikacijos 
specialistų, bet ir daug padėjėjų, už-
tikrinančių minėtų asmenų gyveni-
mo kokybę. Gaila, kad mums vis dar 
labai sunkiai sekasi įtikinti įvairius 
specialistus, nustatančius specia-
liuosius asmens poreikius ir priežiū-
ros ar slaugos apimtis, kad yra nega-
lių, kurias galima sumažinti pasitel-
kus kompensacinę techniką, naują-
sias informacines technologijas, tin-
kamai parinktus vaistus, pritaikytą 
fizinę aplinką, pvz.: liftus, keltuvus, 
ir pan. Tačiau sutrikusio intelekto 
asmenų negalia labai specifinė. Tad 
jiems būtinos ne tik visos minėtos 
priemonės, bet ir padėjėjas. Šiuo 
atveju mes nieko naujo nesugalvojo-
me, taip yra visame pasaulyje, taip 
turi būti ir pas mus. Taigi darbų dar 
labai daug. 

Mes negalime užmiršti nė vieno 
savo žmogaus. Mūsų organizacija 
aktyviai dalyvauja įvairiose darbo 
grupėse, teikdama pasiūlymus, kaip 
gerinti socialinę ir teisinę apsaugą. 
Ne visada į juos atsižvelgiama. Bet, 
tai dar nereiškia, kad tai neįvyks ry-
toj. Galime pasidžiaugti, kad esame 
pakviesti dirbti didelių globos įstai-
gų decentralizacijos srityje. Papras-
čiau tariant, kartu su Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija lankome 
globos įstaigas, darome jų vertinimą 
ir rengsime rekomendacijas minis-
trui dėl šių įstaigų mažinimo ir pas-
laugų kokybės gerinimo. Pagaliau 
turime unikalią galimybę ne tik pa-
sisakyti prieš neįgaliųjų siuntimą į 
centralizuotas dideles globos įstai-
gas, bet ir stabdyti šį procesą. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad minėtos įstai-
gos bus uždarytos jau rytoj. Ne, nes 
daugeliui ten gyvenančių žmonių 
jau nėra kur grįžti, dauguma jau ne-
moka, o ir nenori gyventi kitaip. Tai 
labai sudėtingi dalykai, nes kalbama 
apie konkrečių žmonių gyvenimą ir 
likimą, tad reikia būti labai atsakin-
giems ir atsargiems priimant spren-
dimus. Pagrindinis mūsų visų tiks-
las – padaryti taip, kad nė vienas 
neįgalus vaikas ar suaugęs žmogus 
nebūtų išvežtas iš namų į globos įs-
taigą, esančią toli, toli. Mes turime 
pasiekti, jog kompleksinė pagalbą 
būtų prieinama gyvenamoje vietoje. 

Ir ne bet kokia, o lanksti, prieinama 
ir nebrangi. Tokia ir yra mūsų orga-
nizacijos misija. O mūsų organizaci-
ja – tai neįgalūs vaikai ir suaugusieji, 
jų tėvai ir globėjai, specialistai, sava-
noriai ir visi geros valios žmonės.

Laimei, seniai supratome, kokia 
neįkainojama vertybė yra bendra-
darbiavimas ir bendravimas. Kartais 
nuvykus į nedidelį rajoną tenka ne 
juokais nustebti, kad nevyriausybi-
nės organizacijos beveik nebendrau-
ja, nesidalija informacija ar pasieki-
mais. O juk šiais laikais informacija 
ir viešumas yra be galo svarbūs da-
lykai. Tad galime pasidžiaugti, kad 
didžioji dalis mūsų organizacijos na-
rių ir lyderių labai aktyviai bei gra-
žiai bendrauja, padeda vieni kitiems. 
Malonu, kad yra net neformalių gru-
pių. Žmonės lankosi vieni pas kitus, 
miestai ir įstaigos rengia bendras 
stovyklas, meninius pasirodymus, 
įvairius festivalius ir parodas. Tokie 
darbai be žodžių byloja apie mūsų 
organizacijos, kitaip tariant, mūsų 
visų brandumą, supratimą, solida-
rumą. Tik drauge, kai žinai, kad yra 
į ką atsiremti, galima kalnus nuvers-
ti, sunkią naštą palengvinti.

Labai dėkoju viltiečiams už gra-
žią vasarą, nuostabius susitikimus 
stovyklose, neįkainuojamą pagalbą 
kasdieniuose stovyklos darbuose. 
Ačiū, kad buvome kartu visose pro-
gramose. Ir mes patys, tėvai, ir mūsų 
maži ir suaugę vaikai, ir kiti šeimų 
nariai įgavome labai daug patirties, 
atradome naujų draugų, sėkmingai 
įveikėme daugybę iššūkių ir vėl ren-
giamės naujiems. Ypatingos padė-
kos nusipelnė mūsų organizacijos 
savanoriai. Ačiū Jums už tai, kad 
esate, ir tikiuosi, kad būsite drauge 
su mumis dar ilgai. Visos organiza-
cijos vardu dėkoju Jums, be atlygio 
dirbusiems stovyklų programose, 
ugdymo ir užimtumo centruose, šei-
mose, konsultavusiems įvairiais 
klausimais, padėjusiems rengti vie-
šųjų ryšių akcijas, draugauti su poli-
tikais, rengti verslo planus ir pan. 
Ačiū visiems geros valios žmonėms, 
palaikantiems mus darbuose, min-
tyse, svajose.

Tikiuosi, kad šis ruduo bus der-
lingas ir gamtai, ir visų mūsų šir-
dims, ir mintims...

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė
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2010 metų gegužės 28 dieną Lietuvos Sei-
mas ratifikavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų tei-
sių konvenciją. Tai didelis žingsnis į priekį sie-
kiant užtikrinti visų neįgalių žmonių visavertį 
gyvenimą. Ratifikavimo procesą paspartino 
„Vilties“ bendrijos ir Latvijos organizacijos 
Child of care vykdytas projektas „Ratifikuota 
konvencija – neįgaliųjų teisių užtikrinimo ga-
rantas“. Projektą finansavo Europos ekonomi-

Ratifikuota Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencija

nės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegi-
jos finansinio mechanizmo subsidijų schemos 
„Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stip-
rinimas Lietuvoje“. Vykdant šį projektą neįga-
liesiems buvo parengti lengvai suprantami 
tekstai apie Neįgaliųjų teisių konvenciją. Šiame 
numeryje toliau publikuojame minėtus Kon-
vencijos tekstus (pradžia praėjusių metų antra-
me ir trečiame numeriuose).

Tinkamas Konvencijos 
įgyvendinimas

1. Mokymai

Svarbu, kad valstybės įstaigose dirbantys 

pareigūnai 

teisingai suprastų ir vykdytų Konvenciją.

Neįgaliųjų organizacijos turi jiems 

padėti.

Bet pirmiausia jos pačios turi gerai 

išmanyti Konvenciją.

Neįgaliųjų organizacijos turi dalyvauti 

mokymuose, 

kuriuos rengia užsienio organizacijos.

Tuo, ką išmoko mokymuose, jos turi 

dalintis Lietuvoje.

Neįgaliųjų organizacijos 

Lietuvoje turi rengti mokymus apie 

Konvenciją. 

Į pagalbą jos gali pasikviesti ekspertų iš 

užsienio.

2. Diskriminacijos panaikinimas

Diskriminacija – tai žmogaus 

atstūmimas,
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jo teisių ribojimas dėl tam tikrų jo 

savybių,

pavyzdžiui, dėl to, jog jis yra neįgalus.

Konvencijos 4 straipsyje rašoma,

kad valstybės turi pakeisti ar panaikinti 

įstatymus ir papročius,

kurie diskriminuoja neįgaliuosius.

Diskriminuoti neįgaliuosius draudžiama 

visose gyvenimo srityse, pavyzdžiui,

kai neįgalieji mokosi, dirba, pramogauja, 

gydosi ir panašiai.

Neįgaliųjų organizacijos turi pranešti 

valdžios institucijoms

apie Lietuvoje galiojančius įstatymus ar 

papročius,

kurie diskriminuoja neįgaliuosius.

3. Neįgaliuosius ginančių įstatymų 

derinimas

Valstybėse galioja įstatymai,

kurie gina neįgalius žmones.

Šie įstatymai turi būti suderinti su 

Konvencija.

Valstybės įstatymuose turi būti nustatyta, 

kad:

• neįgalus žmogus turi būti gerbiamas;

• neįgalus žmogus yra savarankiškas ir 

nepriklausomas;

• neįgalus žmogus turi teisę pats priimti 

sprendimus;

• neįgalaus žmogaus negalima 

diskriminuoti;

• neįgalus žmogus turi turėti galimybę 

dalyvauti visuomenės gyvenime;

• kiekvienas neįgalus žmogus yra 

savitas ir ypatingas, todėl turi būti 

gerbiamas toks, koks jis yra;

• neįgaliesiems turi būti sudaromos 

sąlygos pasinaudoti savo teisėmis.

Daugelį metų buvo manoma,

kad negalia atsiranda tik dėl žmogaus 

sveikatos sutrikimo, 

kuris trukdo kasdienei jo veiklai.

Jei žmogus tapdavo neįgaliu, jį 

pašalindavo iš visuomenės.

Toks neįgalumo supratimas yra 

neteisingas.

Neįgalaus žmogaus gyvenimui daro 

įtaką ne tik jo fizinė sveikata, 
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bet ir aplinka, kurioje jis gyvena, 

visuomenės požiūris į jį ir kiti dalykai.

Konvencijoje negalia suprantama

ne tik kaip žmogaus sveikatos 

sutrikimas.

Negalia yra didesnė, jei visuomenėje yra 

įvairių kliūčių, 

kurios trukdo neįgaliam žmogui 

normaliai gyventi.

Taip negalia turėtų būti suprantama 

visose valstybėse.

Yra skirtingų negalios rūšių, 

pavyzdžiui: klausos, regėjimo, fizinė 

negalia.

Skirtingas negalias turintys žmonės 

susiduria su skirtingomis problemomis.

Aklieji susiduria su vienomis 

problemomis, kurtieji su kitomis.

Todėl neįgaliųjų problemas 

reikia spręsti atsižvelgiant į skirtingas 

negalias.

Labai dažnai painiojama

psichikos negalia ir intelekto sutrikimai.

Žmonės gimsta su intelekto sutrikimais.

Sutriksio intelekto žmonėms sunku 

suprasti tam tikrus dalykus,

jiems sunkiau išmokti naujų dalykų.

Intelekto sutrikimų negalima išgydyti,

jie žmogui išlieka visą gyvenimą. 

Sutrikusio intelekto žmonėms reikalinga 

kitų žmonių pagalba.

Psichikos negalia atsiranda dėl įvairių 

psichikos ligų.

Psichikos liga gali susirgti kiekvienas.

Psichikos ligas galima išgydyti.

Intelekto sutrikimai įstatymuose ir 

kituose dokumentuose 

turi būti suprantami kaip atskira 

negalios rūšis.

Sutrikusio intelekto žmones ginančios 

organizacijos 

turi padėti kitiems suprasti šiuos 

dalykus:

• kas yra intelekto sutrikimai;

• su kokiomis problemomis susiduria 

sutrikusio intelekto asmenys  

ir jų šeimos nariai;

• kaip galima padėti sutrikusio  

intelekto asmenims 

ir jų šeimos nariams.
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Pa
ti

rt
is Taip vadinasi paroda, š.m. rugsė-

jo 14 d. atidaryta Lietuvos Respubli-
kos Seimo Europos informacijos biu-
re. Parodos rengėja – „Vilties“ ben-
drija. Tad nenuostabu, kad joje daly-
vavo bendrijos Alytaus rajono pada-
linys, Alytaus miesto socialinių pas-
laugų centras, bendrija „Zarasų 
Viltis“, bendrija „Jurbarko Viltis“, 
Marijampolės padalinys, VšĮ „Jur-
barko rajono sutrikusio intelekto 
jaunuolių darbo centras“, Kretingos 
dienos centras, VšĮ „Vilties erdvė“, 
VšĮ „Vilties pastogė“ ir VšĮ „Vilties 
akimirka“.

Sutrikusio intelekto kūrėjai de-
monstravo savo siuvinius ir nėri-
nius, vėlimo ir dekupažo darbelius, 
medžio, floristikos ir keramikos dir-
binius, paveikslus ir suvenyrus.

Parodos dalyvius ir lankytojus 
pasveikino LR Seimo pirmininkės 
pavaduotoja Virginija Baltraitienė. Ji 
teigė, kad sutrikusio intelekto žmo-
nės – visuomenės dalis. Ir džiugu, 
kad jie geba taip puikiai išreikšti sa-
ve. O įgalieji turėtų padėti jiems ne iš 
gailesčio, iš meilės.

Parodos atidaryme taip pat daly-
vavo LR Seimo nariai A. Sysas, 
A. Melianas ir A. Mitrulevičius. Jie 

kalbėjo, kad neįgaliesiems nevalia 
nusileisti likimui, kad viltis turi gy-
vuoti, ir tada gyvensime geriau. 

Į atidarymą atvyko ne tik svečiai, 
bet ir parodos dalyviai – Alytaus 
miesto socialinių paslaugų centro 
lankytojai bei Marijampolės padali-
nio atstovai. Jie pristatė savo darbe-
lius, pasidžiaugė kūrybos procesu. 

„Aš esu Vaineta Verbanovaitė, Mari-
jampolės Jono Totoraičio pagrindinės 
mokyklos šeštokė. Mokausi namuose, ta-
čiau lankausi visuose klasės ir mokyklos 
organizuojamuose renginiuose. Rašau ir 
piešiu koja. Mokydamasi daug užduočių 
atlieku kompiuteriu. Jau surengiau tris 
piešinių parodas. Nuo 2009 metų ben-
drauju su „Vilties“ bendrijos Marijam-
polės skyriumi. Esu dėkinga Jums už 
kvietimą dalyvauti šioje parodoje. Tai 
man suteikė progą apsilankyti Seime, 
susitikti su jo nariais“, – sakė viena 
parodos dalyvė.

Visus susirinkusiuosius sveikino 
ir „Vilties“ asociacijos vadovė Dana 
Migaliova. Parodos atidarymą pagy-
vino Vilniaus m. Verkių specialiosios 
mokyklos muzikinės grupės pasiro-
dymas.

Žurnalo rengėjų informacija

„Buvau, esu ir būsiu...“
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Kiekvieno, lankančio Dienos užim-
tumo centrą, rytas prasideda nuo drau-
giško pasisveikinimo ir apsikabinimo, 
kuris suteikia daug teigiamų emocijų ir 
puikios energijos visai dienai. Po visų 
linksmų apsikabinimų vyksta rytiniai 
pokalbiai: mokomės suprasti savo 
veiksmus įvairiose situacijose, suvokti, 
kas vyksta mus supančioje aplinkoje, 
drąsiai kalbėti ir reikšti mintis. Kiekvie-
nas su pasididžiavimu pasakoja, ką vei-
kė praėjusį savaitgalį ar praėjusią dieną. 
Visi kartu ir džiaugiamės, ir liūdime.

Vėliau ateina eilė kūrybiniam pro-
cesui, kuris neįgalų žmogų atpalaiduo-
ja, įteisina kaip asmenį, skatina pajusti 
dvasios pilnatvę. Vyksta rankdarbių ir 
įvairių darbelių kūrimas panaudojant 
buitines atliekas bei gamtines medžia-
gas. Neriame, mezgame, piname, ku-
riame gėlių puokštes ir aplikacijas iš 
popierėlių... Taip pat pasitelkę įvairią 
vaizdinę medžiagą ir priemones lavi-
name savarankiškumą, buitinius bei 
higienos įgūdžius. Tai leidžia neįgalie-
siems ekonomiškiau tvarkyti savo gy-
venimą, suteikti sau reikiamą pagalbą, 
t. y. būti kuo mažiau priklausomiems 
nuo aplinkybių. 

O štai ir pietų metas. Jaukioje virtu-
vėlėje skubame pasiimti iš namų atsi-
neštą maistą. Dažnai ką nors kepame ar 
verdame, o paskui ne tik patys vaišina-
mės, bet ir kitus vaišiname. Popiet kiek-
vienas renkasi mėgstamą veiklą: varto 
knygas, žurnalus, fotoalbumus, žiūri 
televizorių, klausosi muzikos, disku-
tuoja, o kai kas tiesiog ilsisi minkštoje 
sofutėje. Centre švenčiami gimtadie-

niai, organizuojami teminiai, proginiai 
ir kiti renginiai, išvykos, einame pasi-
vaikčioti, sportuojame, rengiame paro-
das, veikia dramos būrelis „Vilčiukai“. 
Šiuo metu socialinių paslaugų centre 
eksponuojama dienos užimtumo cen-
tro vaikų ir jaunuolių darbų paroda 
„Metų spalvos“, o miško muziejuje 
„Girios aidas“ – darbų paroda „Atver-
kime širdis gyvenimo džiaugsmui“.

„Druskininkų viltis“ labai trokšta, 
kad dienos užimtumo centrą galėtų 
lankyti kuo daugiau bendrijos narių. 
Labai gaila, tačiau dėl menko finansa-
vimo neturime pakankamai darbuotojų 
ir tinkamų patalpų. Tikimės, kad sąly-
gos pagerės ir visi bendrijos nariai dar 
aktyviau dalyvaus bendrijos veikloje. 

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė  

Bendrijos „Druskininkų viltis“ na-
rėmis mudvi su dukra esame nuo pat 
jos įsikūrimo. Mano dukra Jovita visa-
da labai noriai, su dideliu džiaugsmu 
lanko dienos užimtumo centrą. Čia ji 
išmoko siuvinėti, piešti, daryti įvairius 
meninius darbelius. Grįžusi namo 
džiaugiasi, kad jai puikiai sekasi, ir jau 
nekantriai ruošiasi kitai dienai. Jovitai 
labai patinka nauja centro veikla – dra-
mos būrelis „Vilčiukai“. Nors jos kalba 
nerišli, kartais sunku suprasti, ką nori 
pasakyti, Jovita spektaklyje visada 
gauna vaidmenį. Mano dukra labai 
mėgsta bendrauti, būti tarp žmonių, 
todėl aš laiminga, kad yra „Druskinini-
kų viltis“, kur mano dukra gali įgyti 
naujų įgūdžių, tobulėti. 

Jovitos mama Skaistuolė

Į bendriją „Druskininkų viltis“ įsto-
jome neseniai. Mano sūnus girdi, ta-
čiau negali kalbėti. Jis mokėsi neįgalių-
jų klasėje. Kai sužinojau, kad Mantas 
gali lankyti dienos užimtumo centrą, 
nudžiugau, bet kartu ir labai išsigan-
dau. Kaip su juo susikalbės, ar jo ne-
skriaus? Tačiau mamos noras padėti 
sūnui bendrauti, tobulėti, išmokti nau-
jų dalykų, nugalėjo visas baimes. Ir štai 

mes jau treti metai lankome šį centrą. 
Man labai patinka naujų darbuotojų, 
Loretos ir Danutės, organizuojamas 
užimtumas, rūpinimasis neįgaliaisiais. 

Mantas į namus grįžta geros nuo-
taikos. Jis jau retkarčiais bando tarti 
pirmuosius žodelius. Mūsų šeimai tai 
didelis džiaugsmas. Ryte, kad ir nega-
lėdamas kalbėti, gestais Mantukas pa-
rodo, kad jam jau laikas į centrą. Aš 
pastebiu sūnaus pokyčius, matau, kad 
su juo daug dirbama, bendraujama. 
Net ašarą išspaudžia, kai Mantas į na-
mus parneša savo rankele pieštą pieši-
nį ar kitą darbelį. Nors Mantui sunku 
sukaupti dėmesį, jis darbuotojų pade-
damas visada dalyvauja dramos būre-
lio pasirodymuose.

Labai norėčiau padėkoti bendrijos 
kolektyvui už rūpestį, nuoširdumą, 
kantrybę.

Manto mama Lina

Mano dukra Raselė nuo gimimo 
neįgali. Žmona mirė prieš šešerius me-
tus ir visi rūpesčiai gulė ant mano pe-
čių. Rasai tapau ir tėčiu, ir mama. Vie-
nintelę dukrą labai mylėjome, saugojo-
me, išlepinome, nemokėme savaran-
kiškumo. Pradėjau ieškoti įstaigos, ku-
rią galėtų lankyti dukra. Susidūriau su 
tam tikrais sunkumais, nes Raselė jau 
seniai ne mokyklinio amžiaus. Įstojo-
me į bendriją „Druskininkų viltis“ ir 
pradėjome lankyti dienos užimtumo 
centrą. Centre ji greitai adaptavosi. 
Nors Rasa yra užsispyrusi, namuose 
nesidomi jokia veikla, čia ji dalyvauja 
meninėje, sportinėje veikoje ir kituose 
užsiėmimuose. Dar nespėjusi išeiti iš 
centro, jau derasi su manim, ar rytoj ją 
vėl čia atvešiu.

Džiugu, kad bendrija organizuoja 
įvairią veiklą, kurioje gali dalyvauti ne 
tik neįgalieji, bet ir jų šeimos nariai. Aš 
pats esu dramos būrelio „Vilčiukai“ 
dalyvis ir nė nežinojau, kad turiu akto-
rinių gebėjimų. Džiaugiuosi, kad yra 
„Druskininkų viltis“, ir linkiu visiems 
bendrijos nariams bei darbuotojoms 
sveikatos ir stiprybės.

Raselės tėtis Stanislovas

Mums labai reikalinga 
„Druskininkų viltis“
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Druskininkų viltis“, 
įsikūrusi 1992 m., yra vienintelė bendrija Druskininkų savivaldybėje, 
vienijanti proto negalios žmones. Bendrijos nariai turi galimybę lankyti 
Dienos užimtumo centrą. O kaip prabėga mūsų diena šiame centre? 
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Renginių reikšmė neįgaliųjų 
vaikų ugdymui
Kad ir kokias neįgaliųjų problemas norėtume aptarti, pirmiausia 
turime pripažinti, jog neįgalieji – mūsų visuomenės nariai, 
turintys tokias pačias teises kaip ir visi kiti. Tad jiems reikia 
sudaryti tokias pat ugdymo, darbo, laisvalaikio leidimo, 
dalyvavimo visuomenės ir bendruomenės gyvenime galimybes.

Neįgaliųjų integracijos 
spartinimas

Negalia atima iš žmogaus gali-
mybę visavertiškai dalyvauti visuo-
menės gyvenime. Dėl savo specifi-
nės būklės neįgalieji dažnai nepasiti-
ki savimi, jaučiasi lengvai pažeidžia-
mi, nuvertina savo gebėjimus. Dėl 
riboto mobilumo mažėja jų kontak-
tas su aplinka. Susidūrę su sunku-
mais, jie viską išgyvena savyje. Jiems 
trūksta ryžto. Jų likimą dažnai lemia 
tai, kad praradę įprastą socialinį sta-
tusą jie neįgauna kito, visuomeniš-
kai pripažinto.

Vieni į neįgaliuosius žiūri kaip į 
vertus užuojautos ar gailesčio ir ma-
no, kad jų integracija gali pasireikšti 
tik bendrijoje (šeima, draugai, neįga-
liųjų organizacijos) ar bendruome-
nėje (ugdymo įstaiga, religinės drau-
gijos). Kiti pirmiausia kreipia dėmesį 
į patį žmogų, o ne į neįgalumą, ir va-
dovaujasi nuostata, kad kiekvienas 
asmuo yra savitas, lygiavertis ir 

svarbus visuomenės narys. Šio prin-
cipo laikosi ir Vilniaus neįgaliųjų 
vaikų ugdymo centras „Viltis“.

Mūsų centre vyksta daug rengi-
nių, kuriems moksleiviai noriai ruo-
šiasi. Renginių metu ne tik gilinamos 
žinios, bet ir tobulinami dorinio vi-
suomeninio elgesio įgūdžiai, for-
muojami pažintiniai interesai, ugdo-
mi kūrybiniai bei organizaciniai ge-
bėjimai. Dalyvavimas įvairiuose ren-
giniuose labai prisideda prie visapu-
sio asmenybės ugdymo. Teigiamai 
veikia ir išvykos į renginius už cento 
ribų. 

Pagrindiniai iš pastarųjų rengi-
nių – moksleivių meninių darbų 
parodos. Praėjusiais mokslo metais 
buvo surengtos net dvi parodos LR 
Seime: pirmoji „Mes visi kartu esa-
me stiprūs“ buvo skirta neįgaliųjų 
dienai, o antroji – šeimos mėnesiui 
„Iš močiutės skrynios“. Be to, suren-
gėme parodą V. Kačialovo gimnazi-
joje „Juoda-Balta“, taip pat dailės bei 

keramikos darbų parodą pramogų ir 
verslo centre „Panorama“ bei Vaikų 
raidos centre. 

Mūsų moksleiviams patinka pa-
sižmonėti. Jie visada būna pasitem-
pę, geros nuotaikos, didžiuojasi, pa-
matę savo darbus parodoje, susiža-
vėję rodo juos tėvams, draugams, 
mokytojams. Tiesa, tokia reakcija at-
sirado ne iš karto. Pirmąsias išvykas 
lydėjo varžymasis ir baimė. Jaudin-
davosi ir moksleiviai, ir jų tėvai, daž-
no akyse suspindėdavo ašara. Juk 
kai kurioms šeimoms tai buvo pir-
mieji žingsniai į visuomenę su savo 
neįgaliu vaiku. 

Ugdymo centro „Viltis“ bendruo-
menė mano, kad meninis neįgaliųjų 
ugdymas – vienas pagrindinių neį-
galiųjų integracijos į visuomenę 
spartinimo būdų. Gali kilti klausi-
mas, kodėl būtent jis atrodo mums 
toks priimtinas ir patrauklus. O gi 
todėl, kad mes, pedagogai, darome 
prielaidą, jog menas gali būti naudo-
jamas kaip terapinė priemonė, efek-
tyvi ir fizinės, ir proto negalios atve-
ju. Tai būdas padėti neįgaliam asme-
niui išreikšti savo jausmus, išlaisvin-
ti užslopintas emocijas, spręsti psi-
chologinius konfliktus, ugdyti kan-
trybę, lavinti asmenybę. Meno 
terapijai ne tiek svarbus rezultatas, 
kiek pats kūrybos procesas, sutei-
kiantis pasitikėjimo savimi, savaran-
kiškumo, gyvenimiškos patirties, 
veriantis saviraiškos ir bendravimo 
su pasuliu erdves. Neįgaliems žmo-
nėms sunku išreikšti savo mintis žo-
džiais, o daugeliui netgi sudėtinga 
jais naudotis. Tačiau gebėjimas mąs-
tyti vaizdais dažniausiai yra išlikęs, 
todėl svarbu sudaryti neįgaliesiems 
galimybę išreikšti save piešiniais. 
Juk juose atsispindi tai, kas patirta ir 
išgyventa. Tai pasakojimas, skirtas 
žiūrinčiajam, kuris bando suprasti 
perduodamą emocinę būseną.

Neįgaliųjų darbai žaižaruoja 
spalvomis, išraiškingumu ir indivi-
dualumu. Kiekvienas atspindi savitą 
pasaulio matimą per kitokio suvoki-
mo prizmę. Kartais skubėdami ne-
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pastebime mus supančių formų, žie-
dų, spalvų, o stebėdami juos neįga-
liųjų darbuose stabtelime ir susimąs-
tome, netikėtai pajutę savyje galias, 
skatinančias veikti. Juk kūryba – tai 
gyvenimas, nors galima sakyti ir 
atvirkščiai... 

Regata Jurelevičienė
Vyresnioji socialinė darbuotoja 

Renginių įtaka mokiniams su 
negalia

Pagrindiniai renginiai, kuriuose 
dalyvauja Vilniaus neįgaliųjų vaikų 
ugdymo centro „Viltis“ mokiniai, 
yra mokinių darbų parodos. Jos bu-
vo organizuojamos Seime,  kitose 
mokyklose. Mokiniams labai patin-
ka išvykti už mokyklos ribų. Di-
džiuojasi radę parodoje savo darbą, 
rodo tėvams, mokytojams. Pirmos 
išvykos būna labai suvaržytos. Ug-
dytiniai labai jaudinasi. Bet po kelių 
viešnagių, nesvarbu kur,  atsiranda 
bendravimas su aplinkiniais. Nesi-
varžo patys prieiti, kalbėti su nepa-
žįstamu asmeniu. Per savo piešinius 
jie išreiškia save. 

UC „Viltis“ mokiniai vyksta ne 
tik į savo darbų parodas, bet ir į ki-
tus renginius. Vienas iš jų – Kalėdi-
nis spektaklis. Mokiniai buvo pa-
kviesti kaip žiūrovai į vidurinę mo-
kyklą, kurios mokiniai labai gražiai 
sutiko, pasveikino su Kalėdomis ir 
smagiai pabuvo kartu. Tai buvo an-
tras kartas. Pirmasis pasirodė sun-
kesnis ir vidurinės mokyklos, ir ug-
dymo centro „Viltis“ mokiniams. 
Vieni kitų nepažinojo, neįsivaizda-
vo, kaip viskas bus. Kartu būkštavo 
ir pedagogai, nes vienaip mokiniai 
elgiasi savo aplinkoje ir kitaip nepa-
žįstamoje. Svarbiausia buvo pralauž-
ti ledus. Antrą kartą, gal po metų 
pertraukos, vyko tie patys mokiniai 
žiūrėti Kalėdinio spektaklio. Nors 
buvo praėję daug laiko, bet to pirmo 
nerimo nebuvo. Nei iš šeimininkų 
pusės, nei iš svečių. Mokiniai labai 
gražiai sutiko, padėjo vaikams su 
vežimėliais pakilti į antrą aukštą, 
nusirengti. Asistavo, pašnekino  po 
spektaklio. Kartu padarė gražių 
nuotraukų. Manau, kai kitą kartą su-
sitiksime, nerimo neliks visai. Moki-
niai matys pažįstamą aplinką, žmo-
nes. Linksmas spektaklis ar koncer-

tas atpalaiduoja. Galima kartu pasi-
juokti, padainuoti. Linksmai praleis-
ti laiką.  Bendravimas reikalingas 
visiems, jis plačiau atveria duris į 
pasaulį.

Tėvai irgi labai džiaugiasi, kad jų 
vaikai gali nuvykti į kokį nors rengi-
nį ne ugdymo centre „Viltis“. Išvy-
kos praplečia vaiko žinias, gebėji-
mus. Įgyjama daugiau patirties, kaip 
elgtis svečiuose. Atvažiavę namo pa-
sakoja ką matė, ką veikė. Užsimezga 
glaudesnis ryšys su artimaisiais. 

Kiekviena išvyka už mokyklos 
ribų palieka labai didelį įspūdį ir su-
teikia daug patirties, kaip elgtis vie-
noje ar kitoje situacijoje. Dalyvavi-
mas renginyje, pasiruošimas suteikia 
daug žinių, atveria gal dar neatrastų 
gebėjimų, praturtina vidinį pasaulį.

Aurelija Masalienė
Vyr. specialioji pedagogė 

Rezultatyvus veiklų įprasminimas

2010-2011 mokslo metais ugdy-
mo centro ,,Viltis“ ,,Smalsuolių“ kla-
sės mokiniai dalyvavo įvairiuose 
renginiuose. Šiuos renginius galima 
būtų skirstyti į dvi grupes. Vieni 
renginiai buvo susiję su dailės ir ke-
ramikos darbų parodomis bei jas ly-
dinčiais atidarymais. Kiti renginiai 
buvo susiję su projektine veikla, ku-
rią vykdė ,,Smalsuolių“ klasės ko-
manda – mokytojas, auklėtoja, padė-
jėja, pasitelkdami į pagalbą mokinių 
tėvus, savo kolegas ir kitą vaikus ap-
tarnaujantį personalą. Šiuo atveju 
žodį ,,renginiai“ vartoju plačiąja 
prasme. Tai ne tik šventės, bet ir re-
zultatyvus pamokinės ir popamoki-
nės veiklos įprasminimas. Šiam 
įprasminimui rengtasi palaipsniui ir 
nuosekliai.

 Ne tik pamatyti, bet ir paliesti 
bei pajausti. Neįgaliems vaikams la-
bai svarbu ugdymo proceso metu bet 
kokį daiktą ne tik pamatyti nuotrau-
koje, paveikslėlyje, bet ir jį pačiupi-
nėti, t. y. pamatyti tokį, koks jis yra iš 
tikrųjų (dydis, paviršius, turinys ir 
t. t.). Man atrodo, kad ugdymo pro-
ceso metu pedagogui labai svarbu 
neskubėti, įsiklausyti į kiekvieno mo-
kinio poreikius ir mokomojo dalyko 
temą ,,išsemti“ iki galo, vis įdomiau 
ją varijuojant. Visa tai mums padėjo 
įgyvendinti projektinė veikla. 

Pavyzdžiui, istorijos pamokų 
metu, kalbėdami kartu su vaikais 
apie Žalgirio mūšį, analizavome pa-
veikslėlius bei nuotraukas. Dailės 
pamokų metu mokiniai kūrė šio mū-
šio planus, įvairiomis technikomis 
piešė tų laikų riterius ir jų ginkluotę. 
Kūno kultūros pamokų metu bandė-
me inscenizuoti mūšį klasėje (susto-
ti, kaip stovėjo kariai, imituoti puoli-
mo ir atsitraukimo veiksmus). Biolo-
gijos ir geografijos pamokų metu 
analizavome žemėlapius, žiūrėjome 
filmuotą medžiagą apie Žalgirio 
mūšio lauką (kurioje vietoje vyko 
mūšis, kokie tuo metu augalai augo, 
kokie vandens telkiniai supo). Visa 
ši mokomoji medžiaga buvo įtvirtin-
ta, aplankius Lietuvos nacionalinį 
muziejų. Šiame muziejuje mokiniai 
turėjo puikią galimybę ne tik pama-
tyti Žalgirio mūšio maketą, bet ir tų 
laikų ginklus (užsidėti šalmą ant 
galvos, palaikyti rankose kardą ir 
kuoką).

UC ,,Viltis“ mokinių parodos. 
2010 – 2011 mokslo metais ugdymo 
centro ,,Viltis“ mokinių meniniai 
darbai net du kartus buvo ekspo-
nuoti Seime. Pirmoje parodoje buvo 
eksponuoti mokinių keramikos ir 
dailės darbai, o antroje – mokinių ir 
jų tėvų įvairūs meniniai, plokštumi-
niai darbai, skirti šeimos dienai pa-
minėti. Abi parodas lydėjo puikūs 
improvizuoti atidarymai, kuriuose 
aktyviai dalyvavo ugdymo centro 
mokiniai. Taip pat kiekvienais me-
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tais ugdymo centro mokytojai ir mo-
kiniai rengia pastovias dailės ir kera-
mikos darbų ekspozicijas Vaiko rai-
dos centre.

Kodėl reikalingos tokios paro-
dos? Man atrodo, kad organizuojant 
įvairius ,,išvažiuojamuosius“ rengi-
nius, labai svarbu yra naujumo fak-
torius. Išvykos iš mokyklos į kitą 
miesto erdvę padeda mokiniams vi-
sai kitaip, naujai, pažvelgti į juos 
supančią aplinką, susipažinti ir pa-
lyginti ją su jau daug kartų matyta 
erdve. 

Taip pat labai svarbu – bendravi-
mas. Todėl čia norėčiau pabrėžti 
parodų atidarymų reikšmę, nes jie – 
tai galimybė neįgaliems vaikams pa-
būti ir pabendrauti su įdomiais ne-
pažįstamais žmonėmis. Mano ma-
nymu, tai mūsų vaikams suteikia 
daugiau stiprybės, drąsos, pasitikėji-
mo savo jėgomis.

Bendravimas ir bendradarbiavi-
mas su tėvais. Meninių darbų paro-
dos – tai glaudesnio bendradarbiavi-
mo su tėvais galimybė. Organizuo-
jant įvairius renginius labai svarbu į 
jų rengimą įtraukti kuo daugiau tė-
vų, kad jie betarpiškai pajustų mo-
kyklos gyvenimo pulsą, iš arčiau pa-
matytų ir geriau suprastų savo po-
reikius ne tik namų, bet ir mokyklos 
aplinkoje. Labai dėkoju ,,smalsuo-
lių“ ir kitų klasių tėveliams, kurie 
labai daug prisidėjo ir prisideda įvai-
riapuse pagalba prie įvairių renginių 
organizavimo. Labai ačiū mūsų mo-
kyklos administracijai, kuri nuolat 
nuoširdžiai rūpinasi, kad visiems 
mokykloje būtų gera ir jauku.

Marius Strolia
Vyr. specialusis pedagogas

Socializacija ir komunikaciniai 
ryšiai

Už mokyklos ribų rengiamos 
parodos turi neįkainuojamą vertę.  
Jos naudingos ne tik  mūsų ugdymo 
centro mokiniams, jaunuoliams, jų 
tėveliams, bet ir kitiems visuomenės 
nariams.

2010 m. gruodį ugdymo centro 
„Viltis“ mokinių dailės  darbai „Juo-
da-balta“ buvo eksponuojami V. Ka-
čialovo gimnazijoje. Parodos atida-
rymas vyko pačioje gimnazijoje. Ja-
me dalyvavo gimnazijos mokytojai, 
gimnazistai, centro moksleiviai.

Parodos pristatymo metu mūsų 
ugdytiniai virto baltaisiais ir juodai-
siais riteriais ir pakvietė gimnazistus 
į mūšio lauką. Tai buvo tamsos karių 
bei šviesos armijos kova. Pastebėjau, 
kad gimnazistai labai nedrąsiai stojo 
į „kovą“ šalia mūsų moksleivių lyg 
klausdami vienas kito: „O ką dabar 
daryti, kaip elgtis?“. Bendra smagi 
veikla – popierinių „sniego gniūž-
čių“ mūšis, padėjo pašalinti pradžio-
je tvyrojusią nejaukią įtampą ir visi 
smagiai pradėjo bendrauti. Gimna-
zistai lyg ir pamiršo, kad šalia jų sto-
vi „kitokie“ vaikai, kad nežinojo 
kaip elgtis – mesti į juos popierines 
„sniego gniūžtes“ ar  ne.

Vėliau prie vaišių stalo kalbėjo-
mės apie parodą, apie bendrą veiklą 
bei patirtus jausmus. Gimnazistų bei 
jų mokytojų mintys tik dar kartą pa-
tvirtino tai, kad kas nepaliesta, tai ir 
nežinoma. Po šio renginio jaunimas 
jautėsi laisviau, atsirado šypsena, 
dingo baimė ir nežinomybė.

Tai dar kartą įrodė, kad tik arti-
muose renginiuose galima geriau 

pažinti  negalią turinčius žmonės ir 
įgyti  žinių, kaip teikti  pagalbą savo 
draugams, kaip su jais bendrauti ir 
juos suprasti.

Eglė Bužavienė
Vyr. specialioji pedagogė

„Aš galiu”

Kūryba yra ta didžioji paslaptis, 
kai atsiveria vaiko siela, kai jausmai 
popieriuje virsta vaizdais ir saviraiš-
ka. Tai veda prie naujų patirčių išgy-
venimo, ypač svarbaus negalią tu-
rintiems vaikams. Kiekviena nauja 
patirtis sujudina vaiko sielos gelmes, 
tada įvyksta mažas krustelėjimas, 
mažas stebuklas, kada vaikas, turin-
tis negalią, pajunta „Aš galiu“. Dirb-
dama su specialiųjų poreikių vaikais 
turiu nuolat galvoti, kad visos mano 
pastangos būtų nukreiptos į čia pat 
vykstantį procesą, nes rezultatas 
dažnai pasiekiamas ne iš karto. To-
dėl ypatingą vietą čia užima kantry-
bė ir viltis, įsitikinimas savo darbo 
svarbumu ir.... meilė. Tai yra tiltas, 
kuris mane veda į tą slėpiningą vai-
ko kūrybos pasaulį. Dar labai svarbu 
užtikrinti ramią ir saugią kūrybinę 
aplinką. Taigi, visa tai turėdami, 
bandome žengti į meno pasaulį, 
bendrauti meno kalba, dalyvaudami 
parodose už mūsų ugdymo centro 
ribų. Parodos, manau, reikalingos ne 
vien dėl pažintinės funkcijos, sie-
kiant supažindinti visuomenę su sa-
vitos meninės patirties kūryba. 
Reikšmingos jos ir man kaip pedago-
gei, vertinant savo darbą tarsi kitu 
kampu. Tačiau, žinoma, reikšmin-
giausias šis įvykis – paroda – visada 
buvo ir bus patiems vaikams ir jų tė-
veliams. Stebint, kokiu džiaugsmu 
spindi jų akys parodos atidarymo 
metu, su kokia išdidžia veido išraiš-
ka jie fotografuojasi prie savo kūri-
nėlių, širdį užlieja šiluma ir džiaugs-
mas, kad esu čia, kur esu. 

Ir dar, manau, kad pačių vaikų 
dalyvavimas parodos atidaryme yra 
svarbus tuo aspektu, kad žmonės, 
nežinantys apie neįgaliųjų gebėji-
mus, nenusiviltų jų kūrybos rezulta-
tais, o pamatytų kūrybinių ieškoji-
mų poreikį ir stabtelėję nors trumpai 
akimirkai atrastų pasaulį, kuriame 
viskas telpa viltyje „Aš galiu“.

Dalia Klimavičiūtė
Dailės mokytoja
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laisvalaikis

skaičiuoti

raidėsdainuotipiešti

draugaimokytojaskaityti

rašytimokytismokyklaklasė

Atėjo rugsėjo 1-oji – naujų mokslo metų pradžia. 
Vėl šurmuliuoja mokyklos. Pailsėję, sustiprėję, pasiilgę 
mokslo draugų ir naujų žinių moksleiviai sugrįžo į kla-
ses, kad vėl kibtų į mokslus. Tad skyrelyje „Dovana 
draugui ir šeimai“ siūlome naujų komunikacinių sim-
bolių, padėsiančių pažinti ir suprasti mokymosi proce-
są. Juk komunikaciniai simboliai – tai pagalbinė verba-

Dovana draugui ir šeimai
linės komunikacijos neturinčio asmens bendravimo 
priemonė, t. y. galimybė reikšti mintis, norus, jausmus 
ir nuotaikas, o tuo pačiu parodyti žinias.

Valerija Liaudanskienė
Logopedė, specialioji pedagogė ekspertė 

Rasa Ulevičiūtė
Specialioji pedagogė metodininkė 
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„Kaip laivas prieš audrą“
Jau dvidešimt metų esu „Vilties“ bendrijos narė ir neatsidžiaugiu, 

kad išplito jos veikla po visą Lietuvą ir Europą. Net sunkmečiu „Viltis“ 
atsilaiko kaip laivas prieš audrą. Dėkui, kad vis dar rengiamos stovyk-
los, nepasiduoda organizatoriai, gausėja savanorių gretos.

Aldona Ragainytė–Kuriešienė 

Vasaros stovyklu akimirkos
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Meninės  

   veiklos pleneras
2011

liepos 10–21d.

Všį „Vilties namų“ teatro grupė

Vilties  
KibirKštėlė

Markučių dienos veiklos centro kolektyvas

teatro studija

Kretingos dienos veiklos centro teatro trupė 

ieškotojai

Bendrijos „Plungės Viltis“ teatro grupė 

KauKė
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Meninės  

   veiklos pleneras

Stovykla – tikras skruzdėlynas, kur 
viskas sustyguota, su meile apmąstyta, su-
organizuota. Vieni skuba į plenerą, kitus 
savanoriai rikiuoja eiti prie jūros. Pasigirs-
ta nuliūdę balsai, kad vėl nepataisytas me-
dinis takelis, vedantis prie jūros, nes kaž-
kokia instancija taip ir neišgirdo, jog veži-
mukai negali važiuoti per smėlį. Klimpsta 
pajūrio smėlyje vieniša negalia...

Tėvai ir globėjai sunkesnės negalios 
jaunuolius vedasi už parankės. Ant pirš-
tų galų norisi vaikščioti šiais skruzdėlyno 
takeliais, kad nepažeistum trapaus skruz-
dėlyno tvarkos.

Vis nepaleidžia mintis, tiksliau, klau-
simas – kas neįgalus, o kas – sveikas. Ša-
lia šių žmonių (beje, stovyklautojų buvo 
daugiau nei trys šimtai) šis klausimas iš-
kyla kaip niekada skaudžiai. Mat įprasto 
gyvenimo kaukės, dvigubi ar trigubi ben-
dravimo standartai, statusai ir panašūs 
dalykai netenka prasmės. Gal tai mes ne-
įgallūs, nes nemokame atvirai reikšti sa-
vo emocijų, o jie – sveikieji? Vyraujanti 
stovyklos nuotaika – nuoširdumas. Be 
veidmainystės ir melo. Gal mes suvaržyti 
proto gniaužtų, o jie – laisvieji? Rytų 
praktikos šimtmečiais įvairiomis mantro-
mis („mana“ – protas, „traja“ – išvadavi-
mas) bando išlaisvinti protą. O čia protas 
jau „duotas“ kitoks. Kokias praktikos ga-
lėtų būtų naudingos šiems žmonėms? 
Kokios temos juos domintų? Kas jiems 
svarbu? Apie ką jie patys norėtų kalbėti 
savo spektakliuose?

Norisi pagirti kiekvieną teatro grupę, 
kiekviena pasidžiaugti. O jos buvo ketu-
rios ir dirbo skirtingais metodais. Marku-
čių dienos veiklos centro Teatro studijos 
kolektyvas nusipelno gero žodžio už ori-
ginalų minties perteikimą, jautriai at-
skleistą dramatizmą. Bendrijos „Plungės 
Viltis“ teatro grupė „Kaukė“ – už drąsą ir 
„daugiabriauniškumą“, Kretingos die-
nos veiklos centro teatro grupė „Ieškoto-
jai“ – už judesio ir ritmo suderinimą, Pa-
nevėžio „Vilties namų“ meno kolektyvas 

Vilties planeta – „Pasaka“ 2011
Kol dar gyvi prisiminimai, knieti pasidalyti įspūdžiais iš 
„Pasakos“ stovyklos Giruliuose. Viskas prasidėjo nuo to, kad 
pavasarį sulaukiau telefono skambučio ir įdomaus pasiūlymo – 
vesti meninės veiklos plenerą neįgaliųjų teatro kolektyvams. Su 
nerimu laukiau pradžios. Kaip seksis? Ar tikrai pavyks būti 
naudingam? Ar mane supras? Ar priims?.. Nuo pat pirmos dienos 
apgaubė šių pasišventusių žmonių skleidžiama pasiaukojimo 
šviesa savo artimiesiems. Šiek tiek kitokiems...

„Vilties kibirkštėlė“ – už muzikalumą ir 
šiltumą.

Viena teatro grupė norėtų kalbėti tik 
apie meilę, kita – apie išsivadavimą iš ri-
bojančios aplinkos. Štai Plungės kolekty-
vo repertuare net esama vaizdo spektak-
liuko, kurio pagrindinė tema-klausimas: 
KODĖl Dievas šiuos žmones pasiuntė že-
mėn tokius.

Išties įdomu, kaip bendrystė su jais 
keičia įgaliuosius. Kodėl šalia jų kartais 
pradedi jausti visa ko laikinumą, trapumą? 
Juk ne visi gyvenime išdrįsta būti savimi. 
Klausimų ir vėl daugiau nei atsakymų.

Plenero baigiamajam spektakliukui 
pasirinkome idėją iš „Mažojo princo“ – 
„Mažuosius princus“. Lakūnas dar vai-
kystėje nuslopina savo tikrąjį pašaukimą – 
būti dailininku ir jaučiasi be galo vienišas. 
Kai sudūžta jo lėktuvas, jis sutinka į save 
panašų vienišą berniuką iš kitos planetos 
ir juodu iškeliauja ieškoti draugų.

Iš kiaušinio atsiranda pirmosios būty-
bės – avys, senos ir jaunos; avinas. Visa 
grupė virsta gyva metamorfoze, fantazi-
jos kupina palete. O scenoje – tame „pa-
gedusiame“ lėktuve, kaip kokiame balta-
me lape, nematoma ranka paišo pirmuo-

sius eskizus. Širdyje visko pilna, kaip ne-
uždengtame puode verda kunkuliuoja ir 
puikybės, ir besiporuojančių paukščių 
pulkai, ir vienatvė, ir ilgesys... Bekraštėse 
kosmoso platybėse atsiranda begalės 
keistų būtybių, kurios priimamos į būrį. 
Tik baisus slibino ir gyvatės išvaizdos 
monstras primena apie rūsčią tikrovę, li-
gas, mirtį nešančią demonizuotą būtybę, 
kurią šviesos kariauna išvaro bent jau ku-
riam laikui. Nuskamba finalinės dainos 
žodžiai: „Jeigu tu tikrai ieškai draugo ar 
draugės, ieškok širdimi, būtinai širdimi. 
Draugo ieškok širdimi ir tikėki, ateis ta 
diena, kai širdy bus šviesa...“

Plenero metu pasitelkėme įvairius 
trenažus, skirtus fantazijai išlaisvinti, 
spontaniškam veiksmui ir abstraktiems 
garsams išgauti, kad būtų galima išreikšti 
skirtingas emocijas. Dirbome ir su mena-
mais daiktais, improvizavome. Improvi-
zaciją, mano supratimu, itin verta lavinti, 
nes iš jos galėtų gimti naujos temos, etiu-
dai. Visi minėti ieškojimai ir buvo panau-
doti baigiamajame spektakliuke.

Galbūt ateityje panašiame meniniame 
plenere vertėtų daugiau laiko skirti užsi-
ėmimams su socialiniais darbuotojais, 
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padedančiais neįgaliesiems išreikšti save 
per teatrinę veiklą. Minėti specialistai 
lengviau įsisavintų pratimus, kuriuos 
paskui galėtų naudoti savo darbe. Gal ta-
da sumažėtų štampų, kurie – ne išeitis. 
Pavyzdžiui, siekdamas perteikti meilę, 
vaikinas dovanoja scenoje merginai gėlę. 
Bet juk yra daugybė kitų priemonių šiam 
jausmui išreikšti. O ir dovanoti galima ką 
nors kitą...

Teatro grupių vadovams siūlyčiau ne-
bijoti aktualesnių, drastiškesnių, galiau-
siai komiškų temų. Juk pasijuokti iš savęs 

irgi sveika. Be abejo, kad tai būtų juokin-
ga ir patiems jaunuoliams.

Išvada viena – neįgaliesiems teatras 
yra nuostabi saviraiškos ir terapijos for-
ma. Tačiau ne mažiau svarbu, kad būtų ir 
žiūrovas, t. y. nuo scenos siunčiamų sig-
nalų priėmėjas. Tam galėtų pasitarnauti 
informacijos sklaida per spaudą, radiją, 
televiziją. Ne kaip savireklama, bet kaip 
visuomenės sveikatinimo programa. Juk 
jai pravartu sužinoti, kad visai šalia gyve-
na ir kuria kitokie, bet ne mažiau saviti ir 
įdomūs žmonės.

Norisi dar kartą padėkoti visiems, bu-
vusiems šalia per meninės veiklos plene-
rą: organizatoriams, savanoriams ir, žino-
ma, „mažiesiems princams“, kurie sugrį-
žo į savąsias planetas. Juk, kaip sakė lapė 
iš „Mažojo princo“, tampi atsakingas už 
tuos, kuriuos prisijaukini. Darbe jaučiu, 
kad pradedu jų pasiilgti. Vis dar mintyse 
regiu, kaip leidžiasi stovyklos vėliava. 
Vis dar skamba ausyse viltiečių himno 
žodžiai: „Mes irgi galime mylėt, mes irgi 
galime švytėt...“ Taip, tikra tiesa. O mes? 
Ne kryptinga politika, ne revoliucijos ar 
taisyklės, ne kokybiškos programos gali 
pakeisti žmogaus vidų. Kokio dieviškojo 
pasiuntinio autoritetui galėtume paklusti 
ir galiausiai pasikeisti? O gal tokios meta-
morfozės tik utopija?

Visuomenėje, kurioje visi dėvi vieno-
kias ar kitokias kaukes, sunku tikėtis ki-
tokio žmogaus priėmimo. Mums len-
gviau mojuoti kitame jūros krante esan-
čiajam, nes jo bent jau nereikia gelbėti. O 
kada kils noras palydėti kartu saulę su čia 
pat vežimėlyje sėdinčiuoju, palaikyti jį už 
rankos?

Šie metai stovykloje buvo savanorių 
metai. Suskaičiavau jų stovykloje bene per 
pusę šimto. Tibetiečiai pasakytų, kad dva-
sinę naudą gauna ir siunčiantysis atjautą 
ir ją priimantysis. Čia, šioje stovykloje, to-
kių mainų apstu. Vadinasi, viltis yra!

Kristupas Kavaliauskas
Plenero lektorius, profesionalus aktorius

Meninio plenero dalyviai nuo pat pir-
mųjų stovyklos dienų atsiraitė rankoves 
ir kibo į darbus. Trenažai, repeticijos, 
spektaklių taisymai, atnaujintų vaidme-
nų įsiminimas, charakterių vystymas, 
bendro spektaklio kūrimas ir daug kitų 
veiklų netilpo salėje. Šiemet susirinko la-
bai smalsių vadovų būrys. Kiekvienas 
skubėjo pristatyti savo veiklą, supažin-
dinti su darbo principais, dalijosi patirti-
mi, išklausė kiekvieną patarimą, kartais 
net per daug leisdavo lektoriams įsitrauk-
ti į atsivežto spektaklio repeticijas ir net 
perduodavo vadovo „vadeles“ ir atsako-
mybę į Kristupo rankas.

Dažnai sau pagalvodavau, kodėl taip 
vyksta? Juk jūs atsivežėte spektaklį, pro-

„Spaudžiu Jums dešinę“
Vasara. Stovykla. Pleneras. Jau manyti ir nauji veidai.  
Akys – sklidinos laimės ir troškimo dirbti.

fesionalai pasakė savo nuomonę, patarė, 
dabar belieka atsisėsti ir apsvarstyti, ką ir 
kaip keisti. Bet buvo einama lengviausiu 
keliu... Juk jūs, vadovai, geriausiai žinote, 
ką ir kaip galite parodyti, kokie kiekvie-
no aktoriaus pliusai ir minusai, kam koks 
vaidmuo labiausiai tinka. O kas bus, kai 
kitą kartą statysite spektaklį, o profesio-
nalo šalia nebus?.. Nejau lauksite kitų 
plenerų, kad kažkas kitas pataisytų ar pa-
baigtų statyti spektaklį. Juk spektaklis – 
Jūsų kūrybos vaisius, su kuriuo ilgai dir-
bote, o dabar per kelias dienas iš viso 
darbo teliko pavadinimas ir aktoriai... 
Taip, kritika ir pastabos – geras dalykas, 
bet tai viso labo tik žodžiai ir Jums spręs-
ti, reaguosite į tai ar ne.

Kita vertus, iki šiol visada buvau lin-
kusi nepatikusį spektaklį nurašyti. Bet 
kuo toliau, tuo labiau įsitikinu, kad svar-
bus ne tiek rezultatas, kiek procesas. Jei 
Jūs padedate aktoriams atsiskleisti, iš-
mokti save išreikšti ir geriau pažinti, 
spaudžiu Jums dešinę. Kad kūrybos pro-
cesas būtų smagus ne tik aktoriams, bet ir 
rezultatą stebintiems žiūrovams, leiskite 
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savo galvai pailsėti, paleiskite vaizduotę 
laigyti po pievas ir fantazuokite, kiek tik 
širdis geidžia... Sėkmės!

P. S. 
Yra toks metodas, kuris gali padėti 

sugalvoti visokiausių neįtikėtinų efektų 
ar idėjų spektakliui. Šio metodo autorius 
ir įgyvendintojas – V. Disnėjus. Minėtą 
metodą sudaro trys etapai: fantazija, kri-
tika ir realybė. Pagrindinė mintis, kad 
kiekvienas žmogus geba generuoti ir įgy-
vendinti idėjas. Tačiau laikui bėgant pra-
deda dominuoti tam tikras elgesys. Vieni 
žmonės yra svajotojai ir geba fantazuoti, 
kiti, nieko nelaukdami ir į nieką nesigilin-
dami, stiprūs savo kritiniu mąstymu, ku-
ris dažnai nužudo idėjas dar užuomazgo-
je, treti iš karto žvelgia į viską pro realy-
bės prizmę.

Metodo esmė – susitelkus ties viena 
tema, apsvarstyti visas kilusias idėjas ir 
atrinkti geriausią sprendimo būdą. Susi-
kurkite tris skirtingas erdves: Fantazijos, 
Kritikos ir Realybės. Kiekvienoje būkite 
mažiausiai 15 minučių.

Pirmiausia pasinerkite į Fantaziją – 
šioje erdvėje viskas leidžiama. Čia yra 

visi ištekliai ir galimybės, svajokite iki be-
galybės, net jeigu tai kvepia absurdu. Kai 
idėjos išseks, pereikite į Kritikos erdvę. 
Dabar dera kritiškai pasižiūrėti į pačią 
idėją ir su ja susijusius veiksmus ar kitas 
idėjas. Kiekvieną kilusią idėją aptarkite, 
nuspręskite, ar ji turi potencialą, o gal, 
nors ir įdomi, ji pasirinktai temai nelabai 
tinka? Kritikuokite visas Fantazijos er-
dvėje kilusias idėjas. Kuo labiau jas su-
žlugdysite, tuo lengviau bus atsirinkti 
tinkamas Realybės erdvėje. Pastarojoje 

svarbiausia nusileisti ant žemės ir objek-
tyviai įvertinti turimus išteklius, galimy-
bes, ieškoti kelių, vedančių į realų tikslą ir 
pan.

Visuose trijuose etapuose labai svar-
bu užfiksuoti išsakytas mintis, nes tai, ko 
neprireiks šiandien, bus galima panaudo-
ti ateityje.

Giedrė Pankauskaitė
Plenero lektorė, Markučių dienos  

veiklos centro Teatro studijos vadovė

Meninę veiklą pradėjome kurdami 
trumpus spektakliukus vaikams. Pirmai-
siais žiūrovais tapo jauniausi mūsų ben-
druomenės nariai. Taigi mes tarsi įsipar-
eigojome padėti tiems vaikams, kurių tė-
veliai nepajėgia suteikti savo atžaloms 
kultūrinio, dvasinio peno. Tiesą sakant, 
tai suteikė didžiulį džiaugsmą ir mums 
patiems, nes smagu dalytis tuo, ką turi-
me, ką gebame.

Šilti bendruomeniniai susitikimai pa-
skatino mus toliau kurti, tobulėti, nes 
mus palaikė ir mažieji žiūrovai, ir jų tėve-
liai. Nors nesiekėme titulų, buvome ap-
dovanoti padėkos raštais, kai sėkmingai 
pasirodėme Panevėžio miesto 500 metų 
jubiliejui skirtose teatralizuotose eitynėse 
su kaukėmis „Daržovių ginčas“. Paskui 
atėjo eilė teminiams spektakliams, susiju-
siems su Kalėdomis, Naujaisiais metais. 
Juos rodėme ne tik savo bendruomenei, 
bet ir kitų miesto mokyklų moksleiviams, 
taip pat mūsų namų svečiams. Taip gimė 
spektakliai „Kalėdų žvaigždė“, „Batsiu-
vys“, „Svečio belaukiant“ ir kt.

Šių metų meninės veiklos plenerui 
pasirinkome niekada nepabostančią ir 
nuotaikingą Šarlio Pero pasaką „Rau-
donkepuraitė“. Ją inscenizuojant atsira-
do naujų personažų: žemuogėlių, dru-
gelių, net lapė snapė. Iš kitų kolektyvų 
išsiskyrėme tuo, kad turėjome „gyvą“ 

Kiek daug išmokome
Ankstyvą pavasarį viešosios įstaigos „Vilties namai“ 
lankytojams sušvito viltis dar kartą apsilankyti „Pasakos“ 
stovykloje Giruliuose. Šiuokart kaip meninio plenero dalyviams. 
Juk scenos gyvenimas mums jau pažįstamas ir labai jaudinantis, 
nes teatro grupė „Vilties kibirkštėlė“ gyvuoja nuo 2004 metų. 
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mas. Juk žiūrovus pavergia gyvumas, o 
ne statika. Išmokome atsižvelgti į aktorių 
išsidėstymą scenoje, vykusiai jį panaudo-
ti, kad prikaustytume žiūrovą.

Taigi pamokos visiems išėjo į naudą. 
O jas vainikavo bendras stovyklos spek-
taklis Antuano de Sent-Egziuperi „Mažo-
jo princo“ motyvais. Kiek būta teigiamų 
emocijų, džiaugsmo ašarų ir nostalgijos, 
kad taip nepastebimai prabėgo pilnatvės 
kupinos dienos. Dėkui Danutei, Janinai, 
kad šios stovyklos išliko net sunkmečiu. 
Žinau, kiek jėgų, laiko, kantrybės ir dar-
bo reikalauja jų organizavimas. Nuošir-

dus ačiū nuolatiniams „Vilties namų“ sa-
vanoriams ir darbuotojams – Gražinai, 
Daliai, Liubai, Aldonai, Simonai ir jauna-
jam Raimilui – atsidavusiai dirbusiems 
su neįgaliais žmonėmis, padėjusiems 
jiems pažinti bei pamilti meną. Ačiū ir 
Dievuliui, kad nepagailėjo saulės, šilu-
mos. Tad nesakome „sudiev“, bet „iki pa-
simatymo“ visiems kitais metais.

Laima Biržietienė
VšĮ „Vilties namai“ direktorė, teatro 

grupės „Vilties kibirkštėlė“ vadovė

Į stovyklą, skirtą sutrikusios intelekto 
žmonėms, atvykau pirmą kartą, nors so-
cialinį darbą dirbu šeštus metus. Kretin-
gos dienos veiklos centre matydavau tik 
mūsų lankytojus, o į stovyklą susirinko 
daugybė įvairaus amžiaus neįgaliųjų su 
skirtingomis negaliomis, taip pat ir gilio-
mis psichinėmis bei fizinėmis. Mes irgi 
atsivežėme vieną merginą su gilia fizine 
negalia, tad prireikė jėgos ir išmonės, 
kad įveiktume kliūtis, lakdindamos ją 

Pažinimo džiaugsmas
„Esi miela ir nuoširdi darbuotoja tu man buvai visas tas dieneles 
antra mamyte dėkoju tau labai už spektaklį už nuoširdumą 
kantrumą esi pati nuostabiausia ir mieliausia darbuotoja 
tikiuosi kad kitais metais važiuosite su mumis į stovyklą geros 
vasaros ir džiugių akimirkų.“

vežimėlyje prie jūros, o ir laiptais į repe-
ticijų salę.

Bet visus nepatogumus atpirko paži-
nimo džiaugsmas. Puikūs lektoriai Gie-
drė ir Kristupas daug pagelbėjo tobuli-
nant mūsų teatro grupės „Ieškotojai“ at-
sivežtą spektaklį „Apsisprendimas“. Bet 
iš pradžių ne tik mūsų teatro grupės na-
rius, tačiau ir mane pačią užgriuvo pačių 
įvairiausių jausmų ir minčių lavina. Kaip 
suvaldyti emocijų perteklių, kai ištisus 

metus repetuotą ir iki kaulų smegenų pa-
žįstamą spektaklį tenka beveik neatpažįs-
tamai pakeisi vos per tris dienas. Skardė-
jo aktorių šūksniai, liejosi ašaros, pasigir-
do net grasinimų išvažiuoti namo. Bet kai 
po kelių repeticijų pasirodė rezultatai, 
emocijos aprimo. Tiesa, spektaklio dieną 
jos vėl ėmė kunkuliuoti. Be to, visus 
griaužė nerimas, kurį teko sklaidyti vie-
nijant grupę bendram tikslui, įkvepiant 
aktoriams pasitikėjimo savimi ir vienas 
kitu. Matyt, visi kartu nugalėjome jaudu-
lį, nes spektaklis pavyko, pasipylė aplo-
dismentai, diplomai, dovanos. 

Ilgai užkulisiuose šurmuliavome, 
džiaugėmės neatsidžiaugėme, net verkė-
me iš džiaugsmo, kad sugebėjome, kad 
pasisekė. Labai daug aktoriukams reiškė, 
kad į juos pasižiūrėti susirinko pilnutėlė 
salė žiūrovų. Jų pritarimo pakylėti plojo-
me ir mes katučių, o akys žaižaravo tei-
giamų emocijų pertekliumi. Nuo atminti-
no pasirodymo vakaro mūsų grupė labai 
susidraugavo. Kartu planuodavome iš-
kylas prie jūros, rašydavome draugams 
laiškus (stovykloje buvo speciali pašto 
dėžutė), juokaudavome ir be galo plepė-
davome vakarais. Derinome repeticijas 
su poilsiu, stengėmės įsiklausyti į vienas 
kito nuomonę, neprimesti savosios. Net 
juokiuosi pati iš savęs, kad šioje stovyklo-
je išklausiau patį geriausią pasaulyje psi-
chologijos kursą. Ką ten išklausiau, prak-
tiškai patyriau, ką gali žmogus, vedinas 
natūralių džiaugsmingų emocijų...

Santykiai su klientais rutuliojosi pa-
laipsniui, bet tolydžio vis į geresnę pusę. 
Kas dirba su neįgaliaisiais, žino, kad su-
laukti tokio rezultato tikrai ne taip pa-
prasta. Noriu jums pacituoti vienos savo 
klientės laišką (kalba netaisyta):

„Esi miela ir nuoširdi darbuotoja tu 
man buvai visas tas dieneles antra mamy-
te dėkoju tau labai už spektaklį už nuošir-

muziką. Nekilo problemų ir dėl dekora-
cijų. Juk šalia miškas, tad paprasta su-
rasti išraiškingų daiktų ir įtraukti juos į 
veiksmą. Tačiau tai nereiškia, kad buvo-
me visažiniai. 

Teorinės paskaitos, kasdieniai trena-
žai, kuriuos vedė profesionalus aktorius 
Kristupas ir patyrusi teatro grupės vado-
vė Giedrė, ne tik sujungė visus meninio 
plenero dalyvius, bet ir davė labai daug 
naudos ir aktoriukams, ir mums, jų vado-
vams. Mokėmės veido mimikos, plastiš-
kumo, betarpiškumo. Supratome, kad 
scenoje svarbiausia ne tekstas, bet veiks-

Eilutės iš netaisyto neįgalios  
stovyklautojos laiško socialinei darbuotojai
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dumą kantrumą esi pati nuostabiausia ir 
mieliausia darbuotoja tikiuosi kad kitais 
metais važiuosite su mumis į stovyklą ge-
ros vasaros ir džiugių akimirkų.“

Išties kaip tik tokios akimirkos yra 
nenusakomos ir išlieka atmintyje visą gy-
venimą, nes tai didžiausias atlygis už 
darbą. Stovykla mus visus labai suartino. 
Drauge mes padarėme tai, kas, regis, neį-
manoma. O ką kalbėti apie šokių vaka-
rus! Kiek nesuvaidinto džiaugsmo ir 
nuoširdžios laimės, atsiduodant judėji-
mui ir stebint kitus.

Malonu, kad stovyklos organizatoriai 
aiškiai pateikė informaciją ir reikalavi-
mus. Pakako laiko pasiruošti teminiams 
vakarams, pasigaminti dekoracijas ir iki 
valiai atsidžiaugti dalyvavimu. Labai dė-
kui visiems, kad galėjau būti stovykloje ir 
patirti pilnatvę.

Rima Vengalienė
Socialinė darbuotoja, Kretingos dienos 

veiklos centro teatro trupė ,,Ieškotojai“ 

Buvau stovykloje pirmą kartą. Tad ji 
man tapo nauju atradimu. Pirmąją dieną 
pasijutau šiek tiek sutrikusi. Mat dar nie-
kada nebuvau mačiusi tiek daug neįga-
lių vaikučių viename būryje. Stebėdama, 
kaip jie šurmuliuoja šokių vakare, iš pra-
džių labai susigraudinau. Be galo man jų 
visų pagailo. Kita vertus, nuotaiką kėlė 
supratimas, kaip jiems reikalinga tokia 
stovykla ir bendravimas. Tad vėliau jau 
nuolat mintijau apie tuos Kretingos die-
nos veiklos centro lankytojus, kurie liko 
namuose ir negalėjo atvažiuoti. Labai 
man jų stovykloje trūko. Juk visa tai, kas 
čia vyko, būtų suteikę jiems jėgų ir noro 
aktyviai prisijungti, kūrybiškai mąstyti, 
džiaugtis naujais draugais ir atradimais.

Visa tai, kas vyko meninio plenero 
metu, paskatino mane pagalvoti ir apie 
tai, kaip dirbsiu sugrįžusi. Pasižadėjau 
sau dažniau susitikti su neįgalių vaikų 
tėveliais ir kalbėtis apie tai, ko labiausiai 
reikia jų vaikams. Juk savanorių padeda-

mi jie gali ir šokti vežimėliuose, ir spor-
tuoti, ir vaidinti... Iki šiol negaliu atsiste-
bėti jų galimybėmis!

Be galo noriu padėkoti visiems orga-
nizatoriams, poniai Janinai ir lektoriui 
Kristupui, kuris iš peties dirbo su mumis. 
Taip pat Giedrei, visada iš pusės žodžio 
supratusiai, ko mes norime. Žinoma, bū-

Neįgaliųjų galimybės – neišsenkančios!

ta ir nepatogumų, tokių kaip patekimas 
su vežimėliais į salę ar antrą pastato aukš-
tą, bet viską atpirko gera nuotaika. 
Ačiū!!!

Aldona Joskaudienė 
Socialinė darbuotoja, Kretingos dienos 

veiklos centro teatro trupė ,,Ieškotojai“ 

Įdomių ir linksmų dalykų buvo be ga-
lo daug, todėl čia paminėsime tik keletą, 
kurie labiausiai įsiminė . Taigi itin slė-
pininga istorija ir šiais metais stovykloje 
vyko su Ragana. Ragana – tai Violetos 

Ką mums duoda „Pasaka“?
Apie „Pasaką“ galima kalbėti be galo. Bet šiuokart nusprendėme 
pasidalyti įdomiausiomis akimirkomis, kurios išliks 
stovyklautojų atmintyje ir tada, kai vasara vis labiau tols.

Maldžiūtės (Markučių dienos veiklos 
centro teatro studijos dalyvės) draugė. 
Jos abi intensyviai susirašinėjo visą sto-
vyklos laiką. Violeta savo draugę net bu-
vo pakvietusi į mūsų spektaklio premje-

rą. Kasdien, o tiksliau keliskart per dieną, 
ji eidavo prie Raganos namelio, nuolat su 
ja šnekėdavo, pasakodavo, ką nuveikusi 
ar ką veiks . Raganos gyvenimas ir bu-
vimas stovykloje mums itin pravertė ir 
spektaklio metu. Kadangi (kaip jau minė-
jau) Violeta savo draugę pakvietė į mūsų 
spektaklį, tai negalėjo vaidindama su-
klysti. Viską padarė kaip reikia ir dar ge-
riau nei įprastai. Žinoma, pastangos buvo 
įvertintos. Ragana paliko Violetai dova-
nėlę – mažą raganaitę, su kuria ji vėliau 
nesiskirdavo net miegodama . 

Kadangi jau buvo užsiminta apie 
spektaklį, tai negalima praleisti progos 
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dar kartą save pagirti – visi aktoriai savo 
vaidmenis atliko puikiai. Prie to itin prisi-
dėjo kiekvieno aktoriaus asmeniniai sie-
kiai – Violeta stengėsi patikti Raganai, 
Aliona bei Jolanta tikėjosi taip užmegzti 
santykius su kai kuriais savanoriais, My-
ša visada mėgsta visiems save parodyti iš 
geriausios pusės... Beje, dar vienas svar-
bus dalykas – stovykloje prie spektaklio 
prisijungė ir Vaidas, kuris iki tol katego-
riškai atsisakinėjo vaidinti. Bijojo, kad ne-
mokės. Vėliau, pamatęs, kad ne taip jau 

koteką paprašė mikrofono ir visų šoku-
siųjų paklausė: „Kas man parašė laišką?“. 
Ir balsas atsiliepė. Tik, deja, atsiliepęs 
gerbėjas ne itin Alionai patiko .

Prisiminimų bei linksmų istorijų dau-
gybė, bet visų, suprantama, neišpasakosi. 
Belieka prisiminti stovyklos pabaigoje 
Violetos ištartus žodžiais: „Baigėsi stovy-
kla, važiuosim namo. Ir vėl Vilniuj kaip 
kalėjime sėdėsim“. Apibendrinimų po to-
kios frazės nebereikia – „Pasaka“ išties 
mums labai daug duoda...

Agnė Bražinskaitė
Markučių dienos veiklos centro darbuo-

toja, teatro studijos vadovė

Pasipildė sceninės raiškos bagažas
Jau prieš kelionę į meninį plenerą mes, Plungės teatro grupės 
„Kaukė“ nariai, buvome nusiteikę daug dirbti ir kuo daugiau 
sužinoti. 

Džiugu, kad mūsų lūkesčiai išsipildė. 
Grįžome į Plungę su didžiuliu teatrinės 
raiškos bagažu, kurį mums padėjo įgyti 
lektorius Kristupas.

Ilgai nepamiršime bendro kolektyvi-
nio darbo – stovyklos uždarymo spekta-
klio. Kūrybinės dirbtuvės pasižymėjo 
psichofiziniu laisvumu, natūralumu, 
dvasiniu aktyvumu. Bendraudami su 
lektoriumi Kristupu praplėtėme režisavi-
mo akiratį. Jis savo pastebėjimais tarsi iš-
laisvino mus iš kaustančių sceninės raiš-
kos rėmų, į kuriuos patys save įspraudė-
me. Taigi dabar jau žinome, kad spekta-
klio veikėjais gali kuo puikiausiai tapti 
mus supantys daiktai, kad būtina pasi-
telkti kuo daugiau garsinių efektų ir ne-
bijoti eksperimentuoti.

Nuoširdžiai dėkojame visiems stovyk-
los organizatoriams, ypač Janinai Butku-
vienei, nuolat palaikiusiai mus drąsina-
mu žodžiu, švytinčiu žvilgsniu.

Romulda Šimkuvienė
Bendrijos „Plungės viltis“ pirmininkė ir 

teatro grupės „Kaukė“ vadovė

tai sudėtinga, pats primindavo, jog vai-
dins , ir spektaklyje pasirodė taip pat 
labai puikiai.

Dar viena nuostabi istorija – mūsų 
studijos lėčiausias ir ramiausias berniu-
kas, Sauliukas, susirado panelę! Tai jį taip 
pat neatpažįstamai pakeitė. Iki panelės 
atsiradimo jam visiškai nerūpėjo nei mei-
lės paštas, nei diskotekos. Tačiau kai pa-
nelė atsirado, nebuvo galima Sauliuko 
neišleisti į diskoteką (kurioje buvo ne tik 
šokama, bet neretai ir pasibučiuojama), o 
prieš miegą jam būtinai turėdavo būti 
įteiktas panelės laiškas. Be to, panelė Sau-
liukui buvo tokia svarbi ir taip įkrito į šir-
dutę, kad net naktimis ėmė ją sapnuoti, 
per miegus apie ją šnekėti .

Meilės paštas – tai šaltinis, inicijavęs 
ne vieną istoriją. Štai, pavyzdžiui, Ramū-
nas ėmė gauti laiškus nuo konkrečiai ne-
prisistačiusios panelės. Laiškuose ji pasi-
rašinėjo „mergaitė šviesiais plaukais“. Tai 
Ramūnui sukėlė daug problemų . Pir-
miausia, bandydamas išsiaiškinti, kuri tai 
panelė, jis ėmė šokdinti visas stovyklos 
šviesiaplaukes. Tačiau nespėjęs atrasti 
tos, kuri rašo laiškus, pasiliko užduotį ki-
tiems metams . Problemų su laiškais ir 
anoniminiais gerbėjais turėjo ir Jolanta 
bei Aliona. Jolanta sugebėjo išsiaiškinti, 
kas jai rašo laiškus, ir su gerbėju labai su-
sidraugavo, o Alionai sekėsi kiek pras-
čiau. Nesumąsčiusi, kaip viską išsiaiškin-
ti, vieną iš paskutiniųjų dienų ji per dis-
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Pirmasis jaudulys

Kadangi visiems mokiniams buvo 
atostogų metas, nerimavome, kad ko-
mandos nariai neužmirštų turintys vykti 
į žaidynes, kad niekas nesusirgtų ar dar 
kas nenumatyto nenutiktų. Tačiau rūpi-
nomės be reikalo: išvykimo dieną visi 
susirinkome net anksčiau nei numatyta. 
Susėdome į mokyklos autobusiuką ir 
nurūkome į Kauno oro uostą. Daugelis 
vaikų skrido lėktuvu pirmą kartą, tad 
nerimavome, kaip jausis, ar nebijos. Kai 
pagal visas taisykles ir reikalavimus 
perėjome patikrinimą, pagaliau susėdo-
me į mums skirtas vietas lėktuve. Stiuar-
tai, suprasdami komandinį jaudulį, su-
sodino mus grupėmis. Valio! Kramtėme 
gumą, čiulpėme saldainius, kad neuž-
gultų ausų, ir laimingai nusileidome 
Briuselyje. 

Netrukus mus pasitiko organizato-
riai Tomas bei Dominykas ir nuvežė į už 
100 kilometrų esantį žaidynių miestą, 
kur apsigyveno 8 šalių komandos. Mums 
buvo paruošti vienviečiai kambariai! Na, 
jau ne... Vaikai nesutiko gyventi ir mie-
goti po vieną. Tad kaipmat padarėme 
lietuvišką tvarką – sustumdėme lovas po 
dvi. Dabar jau gerai. Iki vakarienės buvo 
belikęs pusvalandis: tad prausėmės, per-
sirengėme ir netgi 10 minučių pailsino-
me kojas. Komanda buvo nevalgiusi jau 
10 valandų, tačiau visi tyliai kentė. Kol 
pagaliau iki soties prisišveitė makaronų 
apkepo.

Po vakarienės pakvietė baras mokyk-
los kiemelyje, kur buvo galima vaišintis 
kokakola, sultimis, vandeniu ir... alumi. 
Taip, taip. Belgijoje alkoholį leidžiama 
vartoti nuo 16 metų. Kol tai sužinojome, 
negalėjome atsistebėti, kad belgų ko-
manda geria alų... Na, o mūsų auklėti-
niams kuo puikiausiai tiko ir kokakola. 

Iššūkiai, atveriantys naujas 
galimybes

Nors gyvenome prie geležinkelio, 
naktį dėl nuovargio jokio triukšmo ne-
girdėjome. Ryte kėlėmės 7.30 val. ir 
skubėjome pusryčiauti. Savarankiškai 
ruošėme arbatą, kakavą, sausus pusry-
čius ir sumuštinius. Po to visus indus su-
dėjome į indaplovę. Visai kaip namie. Ir 
bėgome ruoštis pirmosioms varžyboms. 
Diena buvo įtempta, komanda pasidalijo 
į 3 grupes, o visi dalyviai varžėsi skirtin-
gose sporto šakose tuo pačiu metu. 

Patirtis atpirko sunkumus

Šiam renginiui mokiniai ir mokytojai 
ruošėsi visus 2010-2011 mokslo metus. 
Žaidynės prilygsta olimpiadai, tik skir-
tumas tas, kad atvykdami į žaidynes da-
lyviai nežino, kokios užduotys lauks, 
t. y. kokioms sporto šakoms reikia skirti 
daugiausia dėmesio namuose. Žinoda-
mi, jog komanda turės atlikti daug skir-

tingų užduočių vienu metu ir niekas 
mokiniams negalės padėti, mokėmės 
visko: žaisti bočios žaidimą, krepšinio, 
medtakio kėglių elementų ir dar daug 
kitų dalykų. Grindų riedulio treniruotes 
pradėjome rengti tik birželį, kai išsiaiš-
kinome, kokia tai sporto šaka. Mat ji bu-
vo nurodyta programoje. Lietuvos grin-
dų riedulio federacija mums paskolino 
lazdas, o mokiniai mokėsi valdymo 
technikos.

Didžiam mūsų nustebimui šį žaidi-
mą, kuris Lietuvoje žaidžiamas tik 2 me-
tus, žaidynėse turėjo žaisti elektriniuose 
vežimėliuose sėdintys dalyviai. Valdyti 
elektrinį vežimėlį tikrai nėra lengva, o 
jeigu jis dar ir skolintas... Mūsų mergai-
čių, Vilūnės ir Justinos, akys suapvalėjo, 
kai į aikštelę išriedėjo belgų ir olandų ve-
žimėliuose sėdintys žaidėjai. Jie skriete 
skriejo vežimėliais po sporto salę, o ir 
grindų riedulio lazdas pasirodė puikiai 
įvaldę. Visa laimė, kad komandos buvo 
jungtinės, o mes patekome pas olandus. 
Mergaitėms teliko gerai saugoti vartus ir 
važinėti pirmyn atgal. Pasisekė. Pergalė!

O komanda, pirmą sykį žaidžianti 
netbolą (į tinklinį panašus žaidimas), irgi 
atkakliai siekė pergalės. Komandą suda-
rė 1 vežimėlyje sėdintis dalyvis, 4 vaikš-
tantys mokiniai ir 2 treneriai. Taisyklės 
buvo pritaikytos žaisti neįgaliesiems: 
reikėjo ne atmušti kamuolį, bet pagauti. 
Vienas, du, trys... ir metėme kamuolį per 
tinklą. Žaidimas tęsėsi 20 minučių. Oi, 
sunku buvo... Mums burtai lėmė žaisti 
net 40 minučių iš karto.

Pavargome labai. Tačiau kiek patir-
ties įgijome!!!     

Trečia rungtis buvo mūsų mėgsta-
miausias žaidimas – bočia. Mūsų mokyk-
loje vyksta šio žaidimo treniruotės ir 
varžybos. Būtent šių varžybų metu mū-
sų komanda įrodė sau ir kitiems, kad ga-

Šių metų birželio 30 – liepos 4 dienomis Vilniaus ,,Atgajos“ 
specialiosios mokyklos sportininkų komanda, sudaryta iš 8 mokinių 
(4 sėdintys vežimėliuose, 4 vaikštantys) ir 5 suaugusiųjų išvyko į 
Belgiją, Vetereno (Wettereno) miestą, kuriame buvo surengtos 15-osios 
Europos integracijos žaidynės. Jos organizuojamos kas 2 metai vis 
kitoje Europos šalyje. Mūsų mokyklos komanda šiose žaidynėse 
dalyvavo antrą kartą. Eurointegracijos žaidynių tikslas – stiprinti 
neįgalių vaikų fizinį aktyvumą ir savigarbą, sudarant galimybę 
atstovauti savo šaliai per tarptautinius žaidimus ir sportą. Mes, 
suaugusieji, siekėme padėti savo neįgaliems auklėtiniams pažinti 
save ir plėsti galimybių ribas integruojantis į visuomenę.
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li kovoti ne prasčiau nei varžovai. Tik 
vieno taško pritrūko mums iki didžiojo 
finalo. Tapome trečios vietos laimėtojais 
ir komandai pelnėme 8 taškus. Po pir-
mos dienos lentelėje užėmėme 4-ąją vie-
tą iš 8 komandų.

Vakare mūsų laukė gyva muzika ir 
dainos. Nors nei prancūziškai, nei olan-
diškai nemokėjome, dainuoti populiarių 
dainų lietuviškai mums niekas netruk-
dė. Belgai net prisigretino, kad paklau-
sytų, kokia kalba mes taip gražiai (o kas 
dar įdomiau – taip sutartinai) traukiame. 
Po šio smagaus dainų vakarėlio lietuvius 
organizatoriai pavadino „svajonių ko-
manda“. Ir tikrai vaikai buvo labai susi-
kaupę, bet laimingi, šypsojosi, niekas 
nesipyko. O kur dar mūsų ryški geltonai 
žalia apranga, išsiskirianti iš kitų. 

Nauji išbandymai ir sportinis azartas

Trečia diena prasidėjo pagrindinių 
sporto žaidynių užduočių nagrinėjimu, 
vaizdo medžiagos peržiūra. 4 skirtingos 
rungtys, kiekvienas dalyvis turi atlikti 
tik jam skirtą užduotį ir treneris padėti 
negali! Nors tai žinojome, buvo nelen-
gva. Vaikai vis atsisukdavo į trenerius, 
laukė pritarimo, ar viską daro gerai.

Pirma užduotis: ant grindų išdėlio-
tos 24 užverstos kortelės. Pagal signalą 
nuo starto linijos išbėga vienas vaikštan-
tis dalyvis ir išvažiuoja kitas vežimėlyje. 
Vienas pakelia nuo žemės kortelę ir pa-
rodo komandai, o kitas turi surasti tokią 
pat. Iš pradžių ieškome lėtai, paskui vis 
greičiau. Vaikams labai patiko, nes už-
duotis suprantama, aiški.

Antra užduotis sudėtingesnė: star-
tuoja visi 8 žaidėjai iškart. Du bėga pūsti 
su pompa kamuolio, kitas – lankstyti 
lėktuvėlio, dar vienas pučia teniso ka-
muoliuką į stale išpjautas skylutes, o ko-

mandos draugas turi pataikyti į taikinį. 
Po to dalyviai keičiasi, renka korteles, o 
kai jas pateikia teisėjui, šis nukerpa ba-
lioną laikančius siūlus ir tai reiškia, kad 
mes užduotį įvykdėme!

Trečia užduotis: vėl startuoja visi. Du 
bėga statyti iš kaladėlių bokšto, vienas 
turi numušti kėglius, kitas pripilti į bute-
liuką vandens, užsukti purkštuką ir va-
žiuoti vežimėliu iki žvakių bei jas purkš-
ti vandenius, kol užges. Dar vienas daly-
vis vežimėlyje privalo burna užpūsti nuo 
linijos žvakę, kurią uždegti turi kitas 
mūsų komandos dalyvis.

Kai visi baigia savo užduotis, bėga 
prie finišo ir kelia rankas aukštyn. 

Na, o 4 rungtis tapo siurprizu. Žino-
jome tik tiek, kad teks dirbti su vamz-
džiais. Strategiškai numatėme, kad čia 
lengviau susiorientuoti bus vyrams. Tre-
neriu paskyrėme mokytoją Juozą. Po 
švilpuko komanda turėjo sujungti 12 
skirtingo diametro vamzdžių ir perpilti 
10 butelių vandens išlaistant kuo mažiau 
ant žemės. Laimėti turėjo komanda, su-
rinkusi daugiausia vandens. Tačiau 
mums niekas nepranešė, kad laikas ne-
bus skaičiuojamas... Ši rungtis varė iš 
proto ir vaikus, ir trenerius. Nors teisėjai 
leido užduotį vykdyti tik 1 treneriui, 
mes, kiti 3, negalėjome ramiai sėdėti ir 
žiūrėti, kaip mūsų vaikai tą vandenį pila 
teisėjams ant kojų ar žemės... Šokinėjo-
me aplink vaikus su vaizdo kamera ar 
foto aparatu ir vis jiems kažką bandėme 
sakyti. Kur tau! Visi taip įsiaudrinę, kad 
net nebegirdi. Teisėjai, kurie turėtų tik 
teisėjauti, turbūt matydami mūsų vaikų 
pastangas išsaugoti kuo daugiau van-
dens, irgi puolė padėti, laikė kibirus po 
„kiaurais“ vamzdžiais, kažką flamandiš-
kai patarinėjo... 

Pagaliau mes išpylėme visus 10 bute-
lių, surinkome 10 kg 700 g vandens ir li-
kome 7-oje vietoje. Šaunuoliai vaikai ir 
mokytojas, kad ir kaip sunku buvo, vėl 
neliko paskutiniai. Tačiau žaidėjai kaip 
susitarę tvirtino, kad ši rungtis jiems la-
bai nepatiko. 

Galiausiai paaiškėjo, kad Lietuvos 
komanda užėmė 5-ąją komandinę vietą. 
Kaip ir kiekviena komanda, mes norėjo-
me laimėti, tačiau vengrai, belgai ir olan-
dai buvo tikrai stipresni. Varžybos bai-
gėsi. Tačiau kaip tik po šios sunkios 
sportinės dienos visi dar labiau pajuto-
me, kad esame puiki komanda! Pagyrę 
vaikus ir padėkoję vienas kitam už pui-
kų sutarimą, trumpam prisėdome atsi-
gaivinti sultimis ir tylėdami parvažiavo-
me į savo laikinus namus.

Pelnytos pramogos

Vakare mūsų laukė šventinė vakarie-
nė, dainos, fakyrų šou ir diskoteka. Ro-
dos, jau labai buvome pavargę, tačiau 

prasidėjus šokiams nuovargį lyg ranka 
nuėmė. Trypėme iki pat vidurnakčio. 

O paskutinę dieną mūsų laukė eks-
kursija į Gento miestą. Viduramžių stati-
niai, pilis, katedra, turgus su auksinėmis 
žuvelėmis, daugybė kitų gražių vietų, 
apipintų įstabiais pasakojimais. Puiki gi-
dė pavertė istoriją žaidimu ir vaikams ji 
tapo suprantama. Skaniausi belgiški le-
dai, saulė, nuovargis po 5 valandų, pra-
leistų senamiestyje... Bet vaikai neužmir-
šo išrinkti po gražiausią atviruką, kad 
padarytų staigmeną Vilniuje nekantriai 
laukiantiems tėveliams. Grįžę į kamba-
rius ant atvirukų užrašė po kelis meilės 
žodžius tėveliams ir įmetė į pašto dėžę. 
Kaip turėjo džiaugtis tėčiai ir mamos 
juos gavę Lietuvoje! 

Žaidynių ir kelionės tikslus, mano-
me, įvykdėme su kaupu. Mokiniai grįžo 
namo pavargę, tačiau laimingi, pasisėmę 
gyvenimiškos ir sportinės patirties. Dau-
geliui vaikų tai buvo pirmoji kelionė į 
kitą šalį be šeimos, pirmas skrydis lėktu-
vu. Visi puikiai adaptavosi naujoje, ne-
pažįstamoje aplinkoje. Be to, gebėjo ieš-
koti ir susirasti naujų draugų, nors visi 
kalbėjo skirtingomis kalbomis. Sportinių 
varžybų metu vaikai savarankiškai priė-
mė sprendimus ir įveikė jaudulį: išliko 
susikaupę, įvykdė skirtas užduotis. Mū-
sų komanda dainavo lietuviškai, taip 
leisdama kitiems išgirsti mūsų kalbą ir 
parodyti, kiek daug dainų mokame. 
Sportiniai pralaimėjimai mums padės 
auginti sportines ambicijas, siekti geres-
nių rezultatų bei motyvuoti mokinius 
kuo aktyviau sportuoti. 

O svarbiausia – mes supratome, kad 
iššūkiai padeda atrasti naujų galimybių, 
kurios, pasirodo, yra neišsemiamos!

,,Išdrįskite įveikti savo baimes ir la-
biau pasitikėkite savimi“, – išleisdama 
mus linkėjo direktorė, kuriai esame dė-
kingi už visapusišką pagalbą ir dieną, ir 
naktį. ,,Atgajos“ komanda dėkoja ir mo-
kinių tėveliams, išdrįsusiems išleisti sa-
vo atžalas į tolimą kelionę, parėmusiems 
finansiškai. Be to, mokyklos bendruo-
menei už moralinį palaikymą, Lietuvos 
grindų riedulio federacijai už paskolin-
tas grindų riedulio lazdas treniruotėms 
ir Vilniaus Švietimo skyriui už patvirtin-
tą mūsų parašytą sporto projektą, kurio 
lėšomis mes galėjome nuvykti į Belgiją. 
Taip pat didelis Ačiū žaidynių organiza-
toriams Belgijoje už nuolatinį dėmesį ir 
širdžių šilumą, sudarytas puikias sąly-
gas gyventi, sportuoti ir jaustis visaver-
čiais Europos bendruomenės nariais!

Aušra Kriškoviecienė ir  
Jurga Statulevičienė

Gydomosios kūno kultūros mokytojos 
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Pirmoji stovykla „Vilties spindu-
lys“ buvo surengta gavus Rietavo sa-
vivaldybės vaikų socializacijos progra-
mų rėmimą. Užsiėmimai vyko birželio 
17–23 dienomis. Šios stovyklos tema – 
gamta mūsų namai. Antrąjį projektą 
„Mūsų vasara“ rėmė Nyderlandų lab-
daros ir paramos fondas „Tekantis 
vanduo“.

Pirmoji stovykla subūrė dalyvius 
jau 5 kartą. Buvo surengta išvyka į par-
ką. Ieškojome storiausio ir aukščiausio 
medžio. Papasakojome apie Lietuvos 
medžius, jų amžių. Kita dieną vykome 
į Rietavo Oginskių muziejų pažiūrėti 
tautodailininko A. Ruškio medžio dro-
žinių. Susipažinome su šio tautodaili-
ninko kūriniais – medžio skulptūrėlė-
mis, spalvingais paveikslais. Stovykloje 
patys darėme įvairius darbelius.Vi-
siems labai patiko pažintinė išvyka į 

Rietavo savivaldybės Vatušių kaime 
esantį žirgyną, kur vyko jojimo ir ben-
dravimo su žirgais užsiėmimai. Juose 
dalyvauvo net 20 projekto dalyvių. Joji-
mas suteikė džiugių akimirkų. Paskui 
vykome į Rietavo Oginskių parką, neši-
ni kamuoliais, šokdynėmis, lankais. 
Sportavome, žaidėme judriuosius žai-
dimus, bėgome estafetes. Paskutinę 
stovyklos dieną surengėme medinių 
suvenyrų parodėlę. 

Antrajame projekte „Mūsų vasara“ 
dalyvavo 20 asmenų, t. y. 13 sutriku-
sios raidos žmonių, 4 šeimos nariai ir 
3 savanoriai. Atvykę į Platelius įsikū-
rėme VŠĮ „Platelių Žalgirio jachtklu-
bas“ Svečių namuose. Mus maloniai 
sutiko namų vadovas Vaclovas Buivy-
das, apgyvendino puikiai įrengtuose 
kambariuose. Stovyklos metu keliavo-
me pėsčiomis 4,1 km Šeirės gamtos ta-

ku. Pamatėme Gaudupio (Šeirės) pel-
kę, Piktežerį. Bevaikštinėdami Šeirės 
gamtos taku viename medyje aptiko-
me daug inkilėlių, skirtų įvairių rūšių 
paukščiams. Buvome įkopę į apžval-
gos aikštelę. Galėjome grožėtis Plate-
lių ežero panorama. Dar surengėme 
pažintinę išvyką po Platelių miestelį, 
Žemaitijos nacionalinį parką, muziejų. 
Apžiūrėjome gausias drugių, vabalų, 
kerpių kolekcijas, įvairių paukščių ir 
gyvūnų iškamšas. Lankėmės tautodai-
lės muziejuje, audimo klėtyje. Galėjo-
me pasimokyti austi. Kadangi saulutė 
mus lepino, kiekvieną dieną maudė-
mės, plaukiojome vandens dviračiais, 
valtimis, jachtomis.

Stovykloje vyko teoriniai ir prakti-
niai užsiėmimai tėvams. Dirbo savigal-
bos grupės. Kol globėjai būdavo pas-
kaitose, sutrikusios raidos žmonės ben-
draudavo su pedagoge ir savanoriais. 

Visiems dalyviams stovykla „Mūsų 
vasara“ labai patiko. Esame labai dė-
kingi rėmėjams už suteiktas galimybes 
turiningai pailsėti.

Angelė Arienė
Bendrijos „Rietavo viltis“ pirmininkė 

Siekdamas paneigti vis dar gajas 
neigiamas nuostatas, taip pat norėda-
mas informuoti visuomenę apie sutri-
kusio intelekto žmonių ir jų šeimų gy-
venimą, Druskininkų šeimos paramos 
centras inicijavo simbolinę foto parodą 
„Pabūkim angelais“. Šios parodos „mo-
deliais“ sutiko tapti 10 neįgaliųjų ir jų 
šeimų nariai. Šių metų liepos 7 dieną 
viloje „Upė“ įvyko jos pristatymas 
Druskininkų visuomenei. 

Atidarymo metu žinomas dailinin-
kas A. Šuliauskas pabrėžė, kad visuome-
nė vertinama pagal tai, kaip joje jaučiasi 
neįgalieji. „Vien tolerancijos kitokiems 
žmonėms šiandien per maža, pagarba 
yra didesnė vertybė“, – per parodos ati-
darymą sakė vienas renginio rėmėjų ir 
organizatorių, Druskininkų savivaldy-
bės tarybos narys K. Kaklys. Druskinin-
kų šeimos paramos centro pirmininkė 
L. Sereikienė padėkojo neįgaliųjų šei-
moms už pilietinę drąsą, įteikė padėkos 
raštus, o moterų klubo „Gabija“ dalyvės 
apdovanojo šeimas gėlėmis. 

Rugpjūčio 18 d.  paroda persikėlė į 
Druskininkų Socialinių paslaugų cen-
tro patalpas. Parodos dalyvius ir sve-
čius nuoširdžiai sveikino Druskininkų 
savivaldybės mero pavaduotojos pata-
rėja I. Lynikienė, Socialinės paramos 
skyriaus vedėjos pavaduotoja L. Bara-
nauskienė, taip pat aktyvi viltietė 
V. Grušauskienė. Po parodos pristaty-
mo įvyko apskritojo stalo diskusija 
„Nevyriausybinių organizacijų vaid-
muo Druskininkų savivaldybės 2011-
2014 metų neįgaliųjų socialinės integra-
cijos programoje“. Diskusijoje dalyvavo 
nevyriausybinės organizacijos : „Drus-
kininkų viltis“, klubai „Bočiai“, „Lem-
tis“, „Atgaja“, Vieciūnų bendruomenė 
„Versmė“, Druskininkų šeimos para-
mos centras, Druskininkų neįgaliųjų 
draugija ir kt.

Druskininkų šeimos paramos cen-
tro pirmininkė L. Sereikienė diskusijos 
dalyviams pristatė Druskininkų savi-
valdybės Tarybos 2011 metų gegužės 
30 dienos patvirtintą Druskininkų savi-

valdybės 2011-2014 metų neįgaliųjų so-
cialinės integracijos programą ir pažy-
mėjo, kad tai labai svarbus dokumen-
tas, nes jame išdėstytos pagrindinių 
nuostatų įgyvendinimo priemonių pla-
nas. Be to, numatyta, kad atskiros pro-
gramos priemonės bus įgyvendinamos 
pasitelkiant asociacijas, todėl labai 
svarbu žinoti, kaip nevyriausybinės or-
ganizacijos yra pasiruošusios prisidėti 
prie numatytų priemonių. 

Nevyriausybinių organizacijų na-
riai turėjo daug klausimų Druskininkų 
savivaldybės atstovams. Po renginio 
Lilija Sereikienė kalbėjo: „Džiaugiuosi, 
kad neįgaliųjų nevyriausybinės organi-
zacijos noriai dalyvauja susitikimuose 
su vietos valdžios atstovais, bet apgai-
lestauju, kad ne visada diskusijos ati-
tinka esamos padėties aktualumą ir 
svarbą. Tačiau suprantu, kad norėdami 
tapti pilietiškais savo bendruomenės 
nariais dar turime daug ko patys iš-
mokti ir išmokyti savo organizacijų na-
rius, o dialogas tarp valstybės įstaigų ir 
bendruomenės negali nutrūkti, nes ne-
bendraujant prarandamas tikėjimas ir 
valstybe, ir savimi, vis sunkiau tampa 
pasiekti bendrą tikslą – visavertę gyve-
nimo kokybę čia, mūsų mieste.“

Jolita Ivanauskienė
Druskininkų šeimos paramos centro narė 

Birželio džiaugsmai
Taip jau sutapo, jog šiemet sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Rietavo viltis“ nariai birželio mėnesį dalyvavo dviejose stovyklose. 
O buvo taip...

Paroda, paskatinusi diskusijas
Bendravimas labai svarbus kiekvieno žmogaus gyvenime. Tačiau šeima, 
auginanti sutrikusio intelekto ar gilią kompleksinę negalią turintį vaiką, 
itin jautriai reaguoja į aplinkinių dėmesį, todėl dažnai vengia viešumo. 
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AKTUALIJoS
Gyvenimo prasmė
„Galiu ir aš pasidaryti kaip tie suaugę žmonės, kuriems rūpi tik skaičiai“.

Antuanas De Sent-Egziuperi

Vieną vakarą per televizijos žinias 
mačiau siužetą apie Afrikos gyvento-
jus, stoviniuojančius ant mažo žemės 
lopinėlio, o aplinkui tyvuliavo be-
kraštis vanduo. Beje, užterštas ir pil-
nas krokodilų... Potvynis atskyrė 
šiuos žmones nuo jų lūšnelių – sau-
gios salelės, kur jie būtų galėję gy-
venti (nors ir skurdžiai) kasdienį sa-
vo gyvenimą. Kai visa diena sugaiš-
tama ugniai išgauti, vandeniui parsi-
nešti ir valgiui pasigaminti. Bet dabar 
jie buvo priversti gerti vandenį ir 
praustis tykant krokodilams... Tą patį 
vandenį, kuris tapo ir tualeto vieta...

Didelį žuvies laimikį žvejams ten 
teko persekioti gerą savaitę. Kol keli 
alkani vyrai bandė jį sučiupti, jų 
žmonos su vaikais kantriai laukė. 
Niekam neatrodė neskani žalia žu-
vis... Raudonos ir baltos spalvos vi-
sokio apdoroto vandens laimikio 
krūva niekam nekėlė šleikštulio. 
Vienas žmogus, atvykęs iš Rusijos, 
susižavėjo šios šaltosios „dykumos“ 
tyla ir ramybe. Jo gyvenimo būdas 
man labiau panašėjo į katino nei 
žmogaus. Rytais jis, išėjęs iš savo 
trobelės, rymodavo ant akmenų su 
tinklais, gaudydavo kažkokius ma-
žų paukštelių „spiečius“ (pusry-
čiams). O ir per visą dieną nieko 
daugiau neveikė.

Žvelgdami per istorijos prizmę į 
atskirų žmonių likimus tokių pavyz-
džių rastume gyvą galybę. Kova už 
būtį – žmogaus išlikimo tema. O kur 
slypi tos kovos prasmė? Lygindami 
savo patirtį su kito žmogaus gyveni-
mu, jo nesuprastume. Kai lydi nepri-
teklius, kančia, baimė dėl išlikimo, 
atrodytų, visiška beprasmybė ir tuš-
tybė kabintis į gyvenimą vien tik tam, 
kad dar pratemptum dieną kitą...

Sukaupti turtus, įgyti bent kelis 
išsilavinimus, pasiekti karjerą, gauti 
daugybę sporto ar kokios kitos sri-
ties apdovanojimų, parašyti daug 
knygų, sukurti visame pasaulyje 
vertinamą filmą... Tada tavo vardą 
žinotų visa žmonija ir tave vertintų 
už išmintį. Būtum pats geriausias 
gydytojas, gerbiamas daugelio žmo-
nių, ir didžiai vertinamas už kitiems 
sugrąžintą sveikatą. Būtum geras 
mokytojas, turėtum daug mokinių, 
kurie tave vis minėtų geru žodžiu. 
Tiesiog, jei būtum reikalingas kam 
nors labai labai... – jaustum (galbūt) 
savosios egzistencijos prasmę.

Būtum sveikas, sportiškas, darbš-
tus, nepavargstantis, išmintingas iki 
gilios senatvės arba net iki paskuti-
nės gyvenimo dienos... – išliktum 
gražus vidumi ir išore. Džiaugsmin-
gas ir žvalus. Patikimas, ištikimas, 
garbingas, švelnus, doras, geraširdis, 

atviras, dosnus (ne savanaudis ar 
egocentriškas), ne bambeklis ar kriti-
kas, bet vis randantis kuo pasidžiaug-
ti. Nestokotum nieko iki pat dienų 
galo – gyventum sau ramiai, sočiai, 
be ligų, gražiai (gražiame name ir 
gamtoje), turėtum draugų, neliktum 
vienišas ar be veiklos. Tavo vaikai 
užaugtų garbingais žmonėmis.

Ir vis tiek ateitų ta diena, kai tau 
tektų viską čia, žemėje, palikti ir iš-
keliauti.

Dar prieš mano akis nusidriekia 
laukai, pievos, suarti dirvonai... Kaip 
žmonės darbuojasi kaimuose. Sodi-
na, prižiūri, nuima derlių... Diena iš 
dienos ką nors dirba, kruta, paskui 
ilsisi, valgo, miega ir vėl keliasi...

Kitas prisiminimas sugrąžina 
prie maitinančios kūdikį mamos. Ji 
myli jį, globoja, džiaugiasi jo mažais 
delniukais ir piršteliais. Tarp jų užsi-
mezgė ryšys, kokio gal neturi toji, 
kuri savo kūdikio nenorėjo (jis atėjo, 
o ji neleido jam gimti...).

Taip vis dėliodama prisiminimus 
ir regėdama vaizdus, mėginu juos 
susieti į vientisą siužetą – ieškau gy-
venimo prasmės... Kur ji?.. Kuris 
vaizdinys yra esminis?.. Suku galvą, 
kol priešais, ant stalo, pamatau lai-
kraštį su jauno finansininko nuo-
trauka ir suprantu: „Jis dar nieko 
neturi, tik pradeda gyvenimą, karje-
rą... Jis dar neprasikūrė nei žmona, 
nei vaikais, nei nuosavu namu“. 

Žmogus gimsta, ateina į šį pasau-
lį plikas kaip tilvikas, nieko neturė-
damas – nei patirčių, kurias galėtų 
pavadinti „laime“, nei vargų, nei 
džiaugsmų. Gimsta ir pradeda pa-
žintį su savo aplinka. „Ir kur jis čia 
dabar atsirado?“... Jis mokosi vaikš-
čioti, kalbėti, gyventi... Kaip ir ko jis 
išmoks – tokį gyvenimą ir turės. 
Žmogus – kūrybinga asmenybė ir 
gali mąstyti, vadinasi, gali susikurti 
sau tokį gyvenimą, koks jam patinka 
(nesvarbu, kokie aplinkos rėmai jį 
varžytų). Pavyzdžiui, jei tau patinka 
piešti, tai darydamas jautiesi laimin-
gas. O jeigu ką nors gero nuveikęs 
jautiesi laimingas – ta veikla suteikia 
tavo gyvenimui prasmę. Netgi jei 
dirbi labai paprastus kasdienius dar-
bus, kurie tau mieli, arba dirbdamas 
sutinki žmonių, su kuriais susibičiu-
liauji, – tai taip pat gali suteikti lai-
mės ir prasmės.

Atmintis sugrąžina dar vieną pri-
siminimą... Šiaurės Ašigalis. Aplin-
kui nei menkiausio medelio, nei žo-
lės stiebelio... Tik akmenys, sniegas, 
ledynai, vandens properšos... Dar 
žmonės, paukščiai, vandens gyvū-
nai. Kas propaguoja knygose sveiką 
gyvenimo būdą, siūlydami maitintis 
tik daržovėmis, nepagalvojo, jog yra 
žemėje tokių vietų, kur daržovių nė 
kvapo, nors knygos rašomos „kiek-
vieno žmogaus sveikatai“. Pasirodė, 
kad toje sniegynų ir ledynų oazėje 
žmogui taip reikalingi vitaminai 
gaunami tiesiai iš kokios nors žuvies 
pilvo – kepenų gabalėlis (nevirtas, 
nekeptas), kurio paragavęs žurnalis-
tas sužiaukčiojo. 
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Kartais žmonėms stebuklingu 
būdu pavyksta įveikti visas kritines 
situacijas. Kovodami dėl išgyvenimo 
jie įsikimba į išlikimą ir dar viena iš-
gyventa diena tarp krokodilų (be 
stogo virš galvos, maisto, vandens, 
guolio) jiems prilygsta pergalei ko-
voje prieš mirtį... Nes ateis diena ir 
jie sulauks pagalbos (lėktuvo arba 
laivo), o gal potvynis savaime atslūgs 
ir gyvenimas vėl tekės sena vaga...

Laimės niekas nepaduos į ran-
kas, neatneš padavėjas ant lėkštutės 
ir nepasiteiraus: „Ko pageidautumė-
te? Laimės, džiaugsmo, gyvenimo 
prasmės?“

Nei dangus, nei žemė, nei pats 
Dievas mums neįsipareigojo to duo-
ti. Tas, kas esame, ką ir kiek mylime, 
ką veikiame, kiek sugebame paįvai-
rinti savo gyvenimą, kasdien susi-
rasti sau džiaugsmo, tiek ir laimės, 
gyvenimo prasmės mums atseikėta. 
Mat ją kaskart tenka susikurti pa-
čiam – užsiauginti lyg sodo vaisius, 
kad vėliau turėtum kuo džiaugtis.

Jei šiandien esu nelaimingas, tai 
tik dėl savo tingaus mąstymo. Gal 
mes dairomės aplinkui, stebime blo-

gas žinias, tragiškus įvykius ir liūdi-
me? Gal manome, jog gyvenimo 
prasmė turi pati ateiti ir pasibelsti į 
duris, prašydamasi: „Įleisk vidun, aš 
jau čia, atėjau pas tave, aš esu... tavo 
gyvenimo prasmė.“ Arba, manome, 
kad mums jį (tą laimės jausmą, pras-
mės išgyvenimą) turi suteikti kiti 
žmonės, valdžia, valstybė, žmonija, 
dar kažkas... Blogį žemėje žmonija 
išties susikuria pati. Išskyrus stichi-
nes nelaimes, kurias (kaip ir mirtį) 
reikia išmokti priimti. Nes žmogaus 
laikinumas nėra nei beprasmybė, nei 
nelaimė. 

Jeigu jau esame tokie gabūs, kad 
susikuriame blogį, liūdesį, visokį ne-
gatyvizmą, tai galime sąlygoti ir at-
virkštinį procesą – prisišaukti gėrį, 
laimę, džiaugsmą, gyvenimo grožį ir 
prasmę...

Tad būkime gražūs savo kiemais 
ir sodais, darbais ir pomėgiais, vidu-
mi ir išore. Be to, nepriklausomai 
nuo savo metų, išlikime jauni. Kur-
kime, dirbkime ir džiaukimės gyve-
nimu, matydami kiekvienos pragy-
ventos dienos prasmę kiekviename 
sutiktame žmoguje.

P. S. Dar kelios mintys apsilankė, 
regis, jau padėjus tašką. Kiekvienas 
kuriame savo planetą (gyvenimą sa-
vyje) lyg tas Mažasis princas, net jei 
toje mūsų planetoje – tik viena rožė 
ir baobabai, kuriuos reikia kuo sku-
biau šalinti, nes nustelbs viską jų šak-
nys, arba tik viena avis, bet dar gali-
mybė stebėti saulėlydžius. Nuolatos, 
kas kelias minutes... 

Kažin, kur glūdi prasmė, jei tas, 
kas kitam gali atrodyti it vargas, 
skausmas ar vien tik kančia, mums 
ir yra prasmė :)

Krokodilai Afrikoje, mažas že-
mės lopinėlis be geriamo vandens, 
be maisto, be pastogės arba Šiaurės 
ašigalis arba dar kas nors... Juk ir 
mes kartais atsiduriame ant tokios 
pat išgyvenimo ar išsekimo ribos... 
Tada turime susikurti sau iš to ir 
prasmę, ir vertę, ir laimę. Tik mes 
patys, nes jokia valdžia to mums ne-
atneš...

Galima man rašyti: silva.klk@
gmail.com

Silva Kalkauskienė
Socialinė pedagogė, autistuko mama

Ką reikia žinoti konfliktuojant

Prasidėjus konfliktui nereikėtų 
tuojau pat priimti kaltinimo tiesiogiai. 
Geriau palikti sau laiko apmąstymams. 
Neverta nei kaltinti ar žeminti savęs 
(jei metami mums skaudūs priekaiš-
tai), nei pulti į savigailą (kai su mumis 
negražiai, nepagarbiai elgiamasi).

Žinoma, sudėtinga valdyti emoci-
jas, kai kraujas įkaista... Bet visi patari-
mai pradės veikti tada, kai išsiverkus 
po nepavykusio pokalbio ateis laikas 
apmąstyti tai, kas nutiko, pagal teori-
nes taisykles.

Kada žmogus kalba / elgiasi su kitu 
negerai

Paprastai taip nutinka:
•	 kai pačiam žmogui kažkas negerai. 

Gal esate girdėję posakį, kad ko 
sklidina stiklinė, tas ir išsilieja, kai 
ją pajudini. Ko esame pilni, tą ir pi-
lame ant kitų. 

•	 nes žmogaus didžiausias priešas – 
nuovargis, išsekimas, laisvalaikio 
stoka. Juk žmogus yra socialinė, 
jausminė, biologinė, pagaliau che-
minė ir fizinė būtybė. Todėl tokių 
procesų, kaip miegas, poilsis, mi-
tyba, sveikatos sutrikimai, sąveika 
daro įtaką mūsų jausmams ir el-
gesiui.

•	 nes esame linkę konfliktuoti tik 
tam tikrose vietose (darbas, na-
mai). Bet tai nebūtinai reiškia, kad 
čia viskas negerai. Galbūt namuose 
pykstamasi, nes darbe patiriama 
daug nepagarbos, tačiau nėra gali-
mybės atsakyti tuo pačiu dėl bai-

mės netekti pragyvenimo šaltinio. 
Todėl ir išpilamas susikaupęs kar-
tėlis, nepasitenkinimas kaip tik na-
muose... Ir atvirkščiai, kai saugome 
namus nuo konfliktų, dažniausiai 
ištuštiname „vidines šiukšliadė-
žes“ darbe, ypač jei dirbame vado-
vaujantį darbą. O namuose būna-
me pakantūs, atidžiai renkame žo-
džius...

Konfliktai – lyg senas raugas

Jei konfliktuojame būdami geros 
fizinės sveikatos, pailsėję, kai nieko 
mums netrūksta, daugeliu atveju da-
rome tai todėl, kad nešiojamės seną 
neišspręsto konflikto raugą. Raugas, 
kaip žinote, auga, dauginasi... Tad visi 
santykiai, veikla persisunkia tuo rau-
gu. Įsižeidžiame, jei esame pažeidžia-
mi. Esame pažeidžiami, jei buvome 
sužeisti. Buvome sužeisti, jei mūsų ne-
suprato, įskaudino... (Bet iš kur kitiems 
mus vienareikšmiškai suprasti?) Kitas 
žmogus – kita atmintis, jausmai, emo-
cijos, prisiminimai. Kiti reakcijų klo-
dai... Ar bus nuostabi opera, smuiko 
griežimas ar sunkusis rokas, jei neži-
nosime, kaip klausytis?..

Konfliktai, konfliktai...
Paprastai gyvenime labiausiai stengiamės išvengti skausmo, 
nemalonių pokalbių, slegiančių situacijų... Bet nuo jų, kaip ir nuo 
slogos, vis dėlto nepavyksta išsisukti. Nesutarimai, nesusipratimai, 
nesusikalbėjimai, požiūrių ir vertybių skirtumai sukelia pačių 
įvairiausių konfliktų. O mums tenka skausmingai ieškoti išeities...
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2011 m. birželio 13 d. Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministras ir Lietuvos Respub-
likos sveikatos apsaugos ministras 
pasirašė įsakymą Nr. A1-282/V-603 
„Dėl Lietuvos Respublikos sociali-
nės apsaugos ir darbo ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2005 m. gegužės 

Atsisakoma Bartelio metodikos
4 d. įsakymo Nr. A1-120/V-346 „Dėl 
specialiųjų nuolatinės slaugos, nuo-
latinės priežiūros (pagalbos), len-
gvojo automobilio įsigijimo ir jo 
techninio pritaikymo išlaidų kom-
pensacijos ir transporto išlaidų kom-
pensacijos poreikių nustatymo krite-
rijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų 
formų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šiuo įsakymu, kuris įsigaliojo 
nuo š. m. liepos 1 dienos,  iš es-
mės pakeičiama specialiųjų po-
reikių nustatymo tvarka sutriku-
sio intelekto asmenims – atsisa-
koma specialiųjų poreikių verti-
nimo metodikos pagal Bartelio 
indeksą. Tuo pačių įsakymu pa-
tvirtintas specialiųjų poreikių in-
dekso vertinimo klausimynas bei 
jo pildymo metodika. 

Norime jums ją pristatyti:

Teisininko konsultacija

Kada ateis sutarimas

Kai leisime kitam bent retkarčiais 
būti „negeram“, piktam, pavargusiam, 
liūdnam, nepatenkintam... Kai jo ne-
gražios kalbos su mumis nepriimsime 
asmeniškai. Nes, kaip minėjau, tobulų 
žmonių nėra. Tad mūsų apsisprendi-
mas, kaip mes norime gyventi, ben-
drauti su kitais (ar rėkiant, keikiant, 
priekaištaujant, ar... ieškant susikalbė-
jimo, išeities). Pokyčių atsiras, kai kaž-
ką keisime savyje. Pirmiausia – reakci-
ją į kitą žmogų, sudėtingas situacijas, 
konfliktiškus žmones. Kita vertus, ne-

sulaukus iš kitų teigiamo atsako, po-
kyčių, negalima savęs kaltinti dėl visų 
nepavykusių santykių. Juk santykiai 
visada yra sąveika. O kas kaip moka – 
taip ir šoka... Tad kas čia nuostabaus, 
kad kartais, nesuderinus judesių, ypač 
sielos, išeina ne šokis. Tik atgrasios 
konvulsijos. Nieko čia nepadarysi. 

Kaip vaikai auga, vystosi savu tem-
pu, nepakartojamai reaguodami į 
aplinką, skausmą, taip ir suaugusieji 
eina per gyvenimą ne mažiau pažei-
džiami, silpni, jei nesimoko kaskart 
naujai suvokti viso to, kas juos supa, 
savo pojūčių, jei neįgyja atsparumo 

(ne kietumo ar abejingumo), padedan-
čio stiprėti. Pavadinčiau tai nuolatiniu 
„darbu su savimi“. Jei aš konfliktuo-
ju, kaltinu, skaudinu kitus – tai pir-
miausia man, o ne kitiems, ir reikia 
pagalbos... Čia nekalbu apie tuos atve-
jus, kai skaudu dėl sunkiai sergančio-
jo. O į skausmą (savo ar kito) reikia 
turėti sveiką požiūrį.

Stiprybės, kantrybės ir sėkmės vi-
siems plaukiant per gyvenimo jūrą, 
kurioje būna ir audrų... Rašykite – sil-
va.klk@gmail.com

Silva Kalkauskienė
Socialinė pedagogė, autistuko mama

1. Specialiųjų poreikių indekso vertinimo metodika reglamentuo-
ja specialiųjų poreikių vertinimą asmenims su giliu, sunkiu ir 
(ar) vidutiniu protiniu atsilikimu, šį indeksą vertinančius su-
bjektus.

2. Specialiųjų poreikių indeksas – tai žmogaus galimybių matas, 
įvertinantis jo mąstymo, suvokimo gebėjimus, elgesio sutrikimus.

3. Specialiųjų poreikių indeksą vertina asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos gydytojas – psichiatras ar gydytojas vaikų ir paau-
glių psichiatras.

4. Specialiųjų poreikių indeksas vertinamas asmenims, kuriems:
4.1. nustatytas gilus protinis atsilikimas (kodas pagal TLK-10-

AM F73);
4.2. nustatytas sunkus ir (ar) vidutinis protinis atsilikimas (ko-

dai pagal TLK-10-AM F72, F71).
5. Specialiųjų poreikių indeksas vertinamas balais (0, 5 arba 10), 

užpildant Specialiųjų poreikių indekso vertinimo klausimyną. 
Aukščiausias balas – 10 nurodo, kad asmens veikla yra visiškai 
priklausoma nuo kito asmens. Balas 0 nurodo, kad asmuo yra 
nepriklausomas nuo kito asmens pagalbos, geba savarankiškai 
priimti sprendimus, juos gerai suvokia.

6. Maksimali visų specialiųjų poreikių indekso kriterijų balų su-
ma – 100 balų nurodo, kad asmuo yra visiškai priklausomas 
nuo kito asmens.
Pildydamas specialiųjų poreikių vertinimo klausimyną gydyto-

jas vertins neįgalaus asmens:
• nemotyvuotą išėjimą iš gyvenamosios teritorijos;
• pavojingų aplinkybių nesuvokimą arba jų sukėlimą;

• pavojingų daiktų arba galimų pavojingų medžiagų naudojimą 
ne pagal paskirtį;

• veiksmais arba žodžiais išreikštą agresyvų elgesį, neteisingai 
įvertinus supančią aplinką;

• neadekvatų elgesį tam tikrose aplinkybėse;
• nesugebėjimą suvokti savo fizinių poreikių ir pojūčių;
• nesugebėjimą savarankiškai vartoti gydymui skirtų medika-

mentų ir medicinos pagalbos priemonių;
• aukštesniųjų smegenų funkcijų sutrikimus (atminties sutriki-

mai, nesugebėjimas priimti tinkamų sprendimų), kurie sudaro 
sunkumų tvarkantis kasdienėje socialinėje aplinkoje;

• dienos-nakties ritmo sutrikimus;
• nesugebėjimą savarankiškai įgyvendinti savo įprastinių kasdie-

nių veiklų;
• nestabilų arba nekontroliuojamą emocinį elgesį.

Kad gydantys gydytojas galėtų tiksliau užpildyti šį Specialiųjų 
poreikių vertinimo klausimyną, prie kiekvieno vertinimo punkto 
pateikti atitinkami klausimai, į kuriuos turės atsakyti neįgalus as-
muo arba jo teisėtas atstovas.

Platesnės informacijos ieškokite internetiniame puslapyje:
http://tar.tic.lt/Default.aspx?id=2&item=results&aktoid=419B403F-

04AB-4452-A30B-F58870CBA08D

P.S. Mes visada pasiruošę Jums padėti. Kreipkitės.
Bendrijos „Viltis“ teisininkai

SPECIALIŲJŲ PoREIKIŲ INDEKSo VERTINIMo METoDIKA
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Tikra istorija
Tikriausiai Jums labai smalsu, kaip klostėsi 
įvykiai mūsų skaitytojos Rūtos Denafaitės 
sukurtoje istorijoje apie vieną draugišką 
šeimą, kurios narę – mažylę Banę –  
pagrobė kažkoks visai nedraugiškas 
padaras. Tad pats laikas sužinoti,  
kas gi nutiko toliau.

Tai, ką mūsų poilsiautojai pamatė įžengę į virtuvę, išmu-
šė juos iš vėžių. Nors teisybės dėlei turėtume pasakyti, kad 
pirmieji tenai atskubėję Vanis ir Manis įsmeigė akis į ska-
niausią pasaulyje močiutės pyragą ir daugiau niekur nebe-
žiūrėjo. Pasičiupę po didelį gabalą, jie kimšo pilna burna ir 
nesidairė į šalis. Išdaužytą langą pamatė tėtis ir iškart paro-
dė visiems kitiems. Senelis pasigedo močiutės, o mama – 
mažylės Banės. Pajutę, kad bus nutikę kažkas negero, visi 
labai išsigando. Mama ir Danė pravirko. Linksmas iš visos 
draugijos teliko tik kūdikis, kuris nieko iš to, ką kalbėjo su-
augusieji, nesuprato. Jis toliau žaidė savo vaikiškus žaidi-
mus ir krykštavo.

– Reikia ieškoti dingusiųjų! – pareiškė tėtis.
– O kurgi mes jų ieškosime? – virpančiu balsu paklausė 

senelis.
– Iš tiesų, mes juk nežinome, kur ieškoti! – sriubčiojo 

mama.
– Kas dabar bus? – dar griaudžiau pravirko Danė. Jos 

nerimo ir skausmo numalšinti negalėjo net visada dėmesin-
gas ir paslaugus Malipas.

– Reikia eiti ten, kur veda akys, kur kojos neša, – pasiūlė 
Manis. – Pasakose visi, taip eidami, randa laimę arba tai, ko 
ieško.

– Ką gi, – atsiduso tėtis, – rinktis vis tiek neturime iš ko. 
Bet pasikliausime, Mani, tavosiomis akimis ir kojomis. Ma-
nosios nuvestų ir nuneštų tik į darbovietę.

– Gerai! – išdidžiai atsakė vis dar pyragą valgantis Ma-
nis. Jis staiga pasijuto esąs narsuolis, pasaulio gelbėtojas ir 
apskritai be galo „kietas“.

EuroBasket 2011Komanda (B/3) – Komanda (A/1); Komanda (B/2) - Komanda (A/2); Komanda (A/3) - Komanda (B/1)07.09.2011

24779019Specialus

00
47

33
53

29
42

16
51

69
59

B
7-
43

74
-B
55

C

15:30 h* Team (B/3) – Team (A/1)18:00 h* Team (B/2) - Team (A/2)21:00 h* Team (A/3) - Team (B/1)
*Rungtynių  laikas gali keistis/Game starting times are subject to change
Organizatorius: EuroBasket 2011 Local Organising Committee

Didysis krepšinis -
neigaliesiems

Mūsų dienos užimtumo centro „Vilties akimirka“ lanky-
tojui Ruslanui Kuranovui nusišypsojo laimė pakliūti į nuga-
lėtojų būrį. Tiesa, prieš tai jam teko padedamam kinezitera-
peuto Andriaus atsakyti į dvidešimt klausimų apie krepši-
nio istoriją, žinomus krepšininkus, neįgaliųjų sporto žaidy-
nes, šiemetinį Europos vyrų krepšinio čempionatą ir pan.

Teisingai atsakę į visus klausimus, Ruslanas ir Andrius 
laimėjo du bilietus į visas rugsėjo 7-osios rungtynes, bet pa-
sirinko tik svarbiausias vakarines. Jose žaidė Lietuvos ir 
Serbijos rinktinės. Didžiam Ruslano džiaugsmui lietuviai 
laimėjo 100:90. Smagu buvo stebėti, kaip nekantriai Rusla-
nas laukė rungtynių, kaip noriai dalijosi su visais savo 
džiaugsmu. O po jų emocijos ir įspūdžiai liejosi tarsi iš gau-
sybės rago...

Vanda Girutytė
Dienos užimtumo centro „Vilties akimirka“  

socialinė darbuotojaSunkią judėjimo negalią turintys žmonės laimėjo bilietų 
į Europos vyrų krepšinio čempionato („EuroBasket 2011“) 
rungtynes sau ir lydintiems asmenims. Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijoje vykusiame burtų traukime paaiš-
kėjo, kurie vežimėliais judantys žmonės, dalyvavę konkur-
se ir atsakę į viktorinos klausimus, gaus bilietus. Šie jiems 
buvo išdalyti iki prasidedant čempionato rungtynėms.

Iš viso burtų traukime dalyvavo 145 dalyviai, kurie lai-
mėjo 290 bilietų. Jiems buvo įteikti bilietai į didžiuosiuose 
šalies miestuose vykusias rungtynes – 30 laimėtojų gavo 
60 bilietų į varžybas Vilniuje, 35 dalyviams atiteko 70 bilie-
tų į varžybas Kaune, 50 dalyvių – 100 bilietų į varžybas Pa-

nevėžyje, 15 dalyvių – 30 bilietų į rungtynes Klai-
pėdoje, 7 dalyviams – 14 bilietų Šiau-

liuose ir 8 dalyviams – 16 bi-
lietų į rungtynes 

Alytuje. 

Kartą, prieš 10 metų, išsirengė karalius, princai, princesės ir 
visa palyda žvejoti. Nuo to laiko kiekvieną vasarą birželio 
pradžioje jie ilgai ir laimingai tą patį daro. Vis tikisi 
pagauti auksinę žuvelę. Jei ne šiemet, bent kitąmet...

2001 metais akcinės bendrovės „Žemaitijos žuvis“ valdo-
se, prie Pasruojės tvenkinio, prisiekęs žvejys, anekdotų Kara-
lius Raimondas Šilanskas su režisieriumi Kastyčiu Brazaus-
ku pirmą kartą organizavo renginį „Žvejyba“, į kurį pakvietė 
penkiolika Telšių rajono vaikų su negale centro ugdytinių. 
Nuo to laiko jau dešimt metų šią tradicine tapusią pramogą 
remia žūklės reikmenų parduotuvė „Romada“, Telšių me-
džiotojų ir žvejų mėgėjų draugijos Telšių skyrius ir kt. 

Metams bėgant keitėsi renginio vieta, tvenkiniai, pramo-
gos... Prie telšiškių prisijungė panašių įstaigų ugdytiniai iš 
Jurbarko ir Mažeikių. Tik pagrindinis organizatorius vis dar 
tebelieka tas pats – nepailstantis Raimondas Šilanskas. Juk 

Tradicinė „Žvejyba“ džiugino gausiu laimikiu
per pirmąją žvejybą jis davė viešą pažadą – kol sveikata leis, 
organizuos fantastišką kasmetinę „Žvejybą“ neįgaliesiems. 

Šiemet jau daugiau nei šimtas žvejų rinkosi Raseinių rajo-
no kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“. Kol jie mikliai žuve-
les traukė, visus linksmino grupė „Kokteilis“. Veislynas „Kal-
nų šuo“ iš Raseinių atvežė parodyti puikių zenenhundų veis-
lės šunų. Baikerių klubas „Amžini dvyniai“ visus norinčiuo-
sius vėžino įspūdingais dviračiais ir triračiais motociklais. 

Visiems renginio dalyviams žuvelės kibo kuo puikiausiai. 
Sugauta daugiau nei 16 kilogramų. „Karpynės“ šeimininkės 
visus pavaišino labai skania žuviene. Vėliau dalyvių laukė šo-
kiai, atrakcionai, maudynės baseine ir kitos pramogos. Šau-
niausiems žvejams ir komandoms buvo įteikti diplomai. O 
didžiausia šio įsimintino renginio dovana – gera nuotaika...

Telšių rajono vaikų su negale centro informacija 

Buvo
medis
ir... nebėra. 
Apgailėdama 
jį ir savo netektis 
stovyklautoja Arūnė 
Stacevičiūtė pavadino šią 
nuotrauką „Gėla“. Bet nors ir 
nebeliko medžio, tebegena putotas 
bangas į krantą nepailstanti jūra, paguodos 
giesmę tebeošia likusių pušų vainikai. Tad sieloje, vis 
dar liūdesio tvindomoje, palengva atsiranda vietos pasaulio 
spalvoms, garsams, vaizdams – tai didžiai ir amžinai pilnatvei... 
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Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje

Kas nutiko miške? Ogi pabaisa nuskuodė į savo namus, 
kurie buvo suręsti pačiame miško viduryje. Ten, namelyje, 
Banės laukė visai ne tai, ko mes bijojome. Pirmiausia niekas 
nepuolė mažylės valgyti ar kaip nors kitaip skriausti. Ten 
gyveno visai padori pabaisų šeimyna, ne mažiau draugiška 
nei pagrindinių šio pasakojimo veikėjų šeima.

Nusiminusią Banę, paleistą ant grindų, apspito pabai-
siukai. Sesutės pabaisytės (beje, visai ne tokios ir baisios, 
netgi savotiškai simpatiškos) kvietė mažylę Banę kartu pa-
žaisti. Pabaisiukas ištiesė jai mėgstamiausią savo žaislą. O jo 
jaunesnysis broliukas buvo ne toks drąsus. Turbūt Banė jam 
pasirodė labai pavojinga, nes mažylis pasislėpė už statinių. 
Iš ten stebėti keistąją viešnią buvo ir drąsiau, ir smagiau.

Banė, tokiu neįprastu būdu atsidūrusi svečiuose, pasiju-
to esanti nelaisvėje. Sėdėjo ant grindų vieniša, nelaiminga ir 
nekreipė dėmesio nei į pabaisiukų kvietimus, nei į siūlomą 
žaisliuką. Nepaguodė jos ir pabaisienės bandymas pavai-
šinti raugintais kopūstais bei obuoliais, kuriuos labai mėgs-
ta pabaisiukai ir kurių šiuose namuose žiemai buvo paruoš-
tos net kelios statinės.

Visa tai per langą pamatė pabaisą atsiviję Žiogėdas ir 
Nikopidas. Jie suprato, kad pabaisa nėra toks jau baisus ir 

Bet prie beržo Nikopidas ir Žiogėdas močiutės nebera-
do. Mat ji išgirdo netoliese suskambusius pažįstamus bal-
sus ir kartu su Lipidu nuskubėjo pasitikti jų savininkų. Pa-
sirodo, Manį kojos ir akys nuvedė kaip tik ten, kur reikėjo. 
O drauge su Maniu ir visą jo palydą. Nelinksmą naujieną 
nešė jiems močiutė ir Lipidas. Visa laimė, kad tie, kurie da-
bar skuodė jiedviem iš paskos, turėjo geresnę.

Manis labai nudžiugo supratęs, kad ėjo teisingu keliu. 
Pamatę močiutę pradžiugo ir visi kiti. Greitai jie sužinos, 
kas gyvena namelyje ant kalno. O ir tai, ką tame namelyje 
veikia Banė.

Ši šeimos susitikimo scena turėjo nemažai stebėtojų – be 
jų neapseisi ne tik mieste, bet ir gūdžiame miške. Rupšno-
damas žolę draugiškai šypsojosi briedis. Kiškienė atsitem-
pė savo kiškelę parodyti, kuo baigsis ši, jos manymu, pa-
mokanti istorija. O baravykas su baravykiukais, džiaugda-
miesi, kad niekas nesirengia trikdyti jų ramybės, mirkčiojo 
ir visaip kitaip rodė palankumo ženklus kitoje kelio pusėje 
augančioms voveraitėms.

Visi pritarė Nikopidui ir Žiogėdui, kad su pabaisomis 
reikėtų taikiai pasikalbėti. Jie, tie pabaisos, ne tokie baisūs 
kaip atrodo, turėtų jiems sugrąžinti mažylę Banę.

Vedami malonių vilčių ir nelabai malonaus nerimo, visi 
tuojau pat patraukė prie pabaisų trobelės. O trobelė iš ar-
čiau pažiūrėjus pasirodė gana daili esanti. Iš šviesių rąstų 
suręsta, langeliais į visas puses besižvalganti, čerpių stoge-
liu raudonuojanti. Šalia namelio žydėjo pabaisienės pasėtos 
ir išravėtos gėlės. Pabaisa tėvas, kaip ir visi padorūs tėvai, 
deramai rūpinosi savo namais. Iškasė šulinį, sukalė suolelį 
ir net sumeistravo būdą šuniui. Apie rimtą šeimos gyveni-
mą liudijo ir gyvulių ūkis: pievelėje netoli namų ramiai at-
rajojo karvė, tarp krūmų slapstėsi trys linksmi paršiukai, 
nepiktai amsėjo šuo, tingiai žvalgėsi katinas.

Ant kalvelės, iš žemių krūvos išlindęs, kažką murmėjo 
kurmis. To kurmio, kuris gyvena miško pakraštyje, brolis. 
O to kurmio, kuris dažnai lankosi mūsų linksmosios šeimy-
nėlės sode, antros eilės pusbrolis. Matyt, šis daug giminių 
turintis kurmis (kaip ir mes dabar) linkėjo einantiesiems į 
trobelę ir ypač jau toje trobelėje esančiai Banei sėkmės, svei-
katos ir laimės asmeniniame gyvenime.

Žodžiu, mūsų istorija su visais jos veikėjais ir stebėtojais 
vis labiau krypo į gerąją pusę.

nieko blogo mažajai Banei nelinki. Tiesiog šiam dideliam 
padarui šiek tiek trūksta proto. O gal pabaisų kitokie pa-
pročiai ir gražaus elgesio taisyklės? Turbūt Banės gelbėto-
jams reikėtų draugiškai ir ramiai su ta pabaisų šeimyna pa-
sikalbėti. Tik pirma būtina grįžti į mišką ir nuraminti siel-
vartaujančią močiutę.


