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Apie tai, kaip derėtų elgtis ir bendrauti draugų būryje, 
paprastai pradedama kalbėti su pačiais mažiausiaisiais – 
darželinukais. Todėl Skuodo vaikų lopšelis-darželis nu-
sprendė prisijungti prie respublikinės veiksmo akcijos „Sa-
vaitė be patyčių“.

Kovo 20 dieną auklėtojos metodininkės Laima Galdikie-
nė ir Jovita Liaučienė, vyresniosios auklėtojos Asta Rancie-
nė ir Genutė Jakštienė bendrojo lavinimo „Pelėdžiukų“, 
„Skruzdėliukų“ ir specialiojo ugdymo „Zuikučių“ grupės 
vaikučius bei tėvelius sukvietė į popietę „Statau Draugystės 
miestą!“

Mažieji mokosi žaisdami, todėl ir visa smagi popietė vir-
to žaidybine atrakcija. Vaikai buvo pakviesti į „kiną“. Vil-
kas ir Kiškutis suvaidino įvairias kasdienes situacijas, ku-
riose vaikai galėjo atpažinti ir savo elgesį. Kartu su auklėto-
jomis mažieji komentavo, ką herojai darė negerai, aptarė, 
kaip derėtų elgtis vienu ar kitu atveju. 

Sakoma, jog geriausias mokytojas – gyvas pavyzdys. 
Tad visi popietės dalyviai ir „kino“ veikėjai buvo pakviesti 

Tauragės rajono Taurų kultūros namų saviveiklininkų ir 
Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 
draugystė prasidėjo 2010-aisiais, kai ši įstaiga pasikvietė 
mus į savo 35 metų sukaktį. Nuvežėme koncertinę progra-
mą, kurioje dalyvavo šokių kolektyvas, moterų ir vyrų vo-
kaliniai bei instrumentiniai ansambliai. Mūsų pasirodymai 
buvo palydėti gausiais aplodismentais. Mokyklos vadovai 
ir vaikučiai liko patenkinti.

2012 metų vasarą centro-mokyklos „Pušelė“ kiemelyje 
buvo surengta šventė „Kartu su šeima“. Joje dalyvavo ug-

Bendras kūrinys – 
Draugystės miestas 
Visuomenė vis dažniau prabyla apie 
smurtaujančius vaikus. Pedagogai mato 
didėjantį jų susvetimėjimą, silpnėjantį 
gebėjimą betarpiškai bendrauti, paguosti 
liūdintįjį, užjausti nuskriaustąjį.

kartu pa-
dirbėti – statyti 
Draugystės miestą. Įvairios bui-
tinės atliekos virto „daugiaaukščiais“ namais, 
medžiais, mašinomis. Vaikai juos išpuošė savo iškarpytais 
lapais, paveikslėliais ir gėlytėmis. Kūrybinio proceso metu 
ir specialiojo, ir bendrojo ugdymo grupių vaikučiai patyrė 
daug teigiamų emocijų. Vyresnėliai švelniai globojo sil-
pnesniuosius, mokė juos to, ką patys geba padaryti, tuo pa-
čiu mokėsi būti kantrūs, atlaidūs. Statant Draugystės mies-
tą visų nuotaika buvo puiki, o bendravimas šiltas ir nuošir-
dus. Dabar šis spalvotas, labai linksmas ir be galo jaukus 
miestas džiugina darželio bendruomenės ir čia užsukančių 
svečių akis bei širdis.

Smagu buvo stebėti vaikų reakcijas į Vilko išdaigas, gir-
dėti emocingus komentarus. Dar smagiau – bendrą darbą ir 
pasididžiavimą visų kartu pasiektu rezultatu.

Jovita Liaučienė
Specialiojo ugdymo auklėtoja metodininkė 
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dytiniai, lavinamųjų klasių moksleiviai ir jų tėveliai. Visoje 
mokyklos teritorijoje vyko atskirų grupių, pasiskirsčiusių į 
kiemelius, pasirodymai. Akis džiugino „Balionų šalis“, 
„Piešimas ant vandens“, „Gardumynų kepyklėlė“. O mes, 
Taurų kultūros namų dainininkai ir muzikantai, skambio-
mis dainomis ir nuotaikingu griežimu linksminome šven-
tės dalyvius.

Neapsėjo be mūsų ir „Pušelėje“ surengta tautiškumo sa-
vaitė, skirta Vasario 16-ajai. Visą šią savaitę įstaigoje buvo 
kalbama apie tėvynę. Kiekviena grupė ant spalvotų lapų 
piešė atskirus Lietuvos rajonus, o vėliau dėliojo iš jų mūsų 
šalies žemėlapį. Paskutiniu šios prasmingos savaitės akor-
du tapo centro ugdytinių ir Taurų kultūros namų saviveik-
lininkų, vadovaujamų meno vadovų Danutės Norgailienės 
ir Alvydo Nausėdos, bendras koncertas. Iškilmingos šven-
tės proga mokyklos direktorė Elena Kedavičienė ir Taurų 
kultūros namų renginių organizatorė Danutė Norgailienė 
pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį, kad būtų gali-
ma atiduoti dar daugiau širdies šilumos.

Danutė Norgailienė
Tauragės rajono Taurų skyriaus 

kultūrinių renginių organizatorė 

Draugystė peraugo į bendradarbiavimą



Šios komandos noras pasirodyti viešumoje atsirado dėl 
pernelyg dažnai aplinkinius „purtančios elektros“, t. y. nei-
giamų ar nemalonių jausmų, susidūrus su neįgaliu asme-
niu. Slaptoji komanda išdidžiai save pavadino „Trauklapių 
agentais“ – minėtų nudegimų gydytojais. Juk trauklapis iš-
traukia karštį ir kaip ranka nuima įvairiausias žaizdas. 
„Trauklapio agentų“ misija – neigiamų nuostatų apie neįga-
liuosius naikinimas „ginklais“, kuriuos proto negalią turin-
tys jaunuoliai saugo savyje: per kraštus besiveržiančiu ge-
rumu, neblėstančiu optimizmu, begaliniu nuoširdumu, ge-
bėjimais tiesiai šviesiai rėžti tiesą į akis ir džiaugtis net men-
kiausiais dalykais.

Narsioji komanda savo misijai įgyvendinti parengė pro-
jektą „Trauklapiai ir elektra“, kuris gavo programos „Veik-
lus jaunimas“ finansavimą. Liepą „Trauklapio agentai“ 
drauge su šiai idėjai neabejingu miestelio jaunimu stovyklo-
je dirbo, kūrė ir stiprino komandos dvasią net 6 dienas. Kai 
išaušo paskutinė diena, jų misija įgavo antgamtiškų galių. 
„Trauklapio agentams“ žygiuojant į savo sukurtą erdvę ir 
iškilmingai skanduojant himną, staiga pradėjo niauktis 
dangus, sukilo vėjas ir iki šiol tik himne minėti žaibai per-
skrodė dangų, suskato grūmoti griaustinis. Taigi „Traukla-
pio agentų“ veiklą pripažino net pati gamta. Po didelio ura-
gano visame miestelyje dingo elektra, o būtent „toks“ ir 
buvo pagrindinis „Trauklapio agentų“ tikslas.

Rugsėjo 14 d. Šiaulių rajono Jaunimo centre ši bebaimė ir 
vieninga komanda pristatė savo misijos rezultatus. Pristaty-
mas prasidėjo iškilminga projekto dalyvių eisena į salę su 
didžiai uždegančia skanduote lūpose:

Mes jaunuoliai kaip visi, kūrybingi ir jauni.
Neprarandam mes vilties dėl geresnės ateities.
Vis dar tikim stebuklu, kad sugersim ir žaibus, ir visus blogus 
jausmus.
Tad ateinam su trenksmu, neapsakomu greičiu.
Mums nebaisios jokios kliūtys, juk mes stiprūs ir padūkę...

Anglijos organizacija 
„United Response“ 
pradėjo leisti laikraštį lengvai 
skaitoma kalba
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Here is th

e first e
ver copy of 

Easy News!

It is t
he first n

ewspaper to use simple words 

and helpful pictures to tell you what is 

happening in the world.

It was designed specially for people with 
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A disability charity called United Response 
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„United Response“ organizacija veikia Anglijoje.
Ši organizacija dirba žmonių, kuriems sunku mokytis, labui.

Todėl ši organizacija išleido 
pirmąjį Anglijoje laikraštį lengvai skaitoma kalba.

Laikraštyje rašoma:
• Anglijos karalienė valdo šalį jau šešiasdešimt metų.

• Anglijos naujas sveikatos ministras pažadėjo geriau rūpintis 
senais žmonėmis.

• Vasarą Londono mieste vyko neįgalių žmonių olimpinės žaidynės. 
Tai sporto varžybos, kuriose dalyvauja neįgalūs žmonės iš viso pasaulio.

• Anglijos valdžia nusprendė skirti mažiau pinigų 
neįgaliesiems, neturtingiems ir seniems žmonėms.

Šį laikraštį „United Response“ organizacija leis kartą per du mėnesius.

• BBC televizija parodė laidą apie tai, kaip 
vienuose slaugos namuose darbuotojai skriaudžia žmones 
su mokymosi sutrikimais.

Ji nori padėti šiems žmonėms:
• gyventi savarankiškai;
• turėti tokias pačias teises kaip visų;
• jaustis gerai tarp kitų žmonių; 
• naudotis tokiomis pačiomis galimybėmis.

„United Response“ organizacija mano,
kad žmonės, kuriems sunku mokytis,
irgi nori skaityti laikraščius.

„Trauklapio agentai“ griauna stereotipus
O buvo taip...

Vieną gūdžią, šaltą ir ūkanotą 2012 metų žiemą mažame 
Lietuvos miestelyje, Kuršėnuose, naujai įsikūrusioje viešojoje 
įstaigoje „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ susibūrė 
neįtikėtinai vieninga energingų ir entuziastingų jaunuolių komanda, 
kuri nusprendė nebesėdėti rankų sudėjusi, bet aktyviai veikti savo labui. 

Renginio dalyviai pamatė filmą „Trauklapio agentai: mi-
sija įgyvendinta“ ir pasaką: „Kaip trauklapiai nugalėjo elek-
trą“. Projekto metu atlikto tyrimo apie požiūrį į neįgaliuo-
sius rezultatai parodė, kad tik apie 60 proc. respondentų yra 
bendravę su neįgaliu asmeniu. Kalbėdami apie nebendravi-
mo priežastis, 11 proc. tyrimo dalyvių tvirtino nežinantys, 
kaip tai daryti, o 6 proc. teigė išvis neturintys apie ką su jais 
kalbėti. Net 54 proc. tyrimo dalyvių į šį klausimą neatsakė. 
Gal dėl to, kad sudėtinga atvirai kalbėti tokia keblia tema. 
Džiugina, jog vos 4 proc. tiriamųjų jaučia baimę ar pasibjau-
rėjimą neįgaliaisiais. Likusieji nurodė norą padėti ir gailestį. 
Paaiškėjo, kad 32 proc. apklausos dalyvių laiko neįgaliuo-
sius visaverčiais piliečiais ir nekreipia dėmesio į jų negalią. 
Net 62 proc. jų išreiškė nuomonę, kad neįgalieji yra labai 
nuoširdūs žmonės, su kuriais bendraujant galima pasisemti 
teigiamų emocijų.

Kol vieni projekto dalyviai vykdė tyrimą, kiti ėmėsi kū-
rybinės veiklos ir šalia Dienos centro esančioje apleistoje 
teritorijoje sukūrė erdvę, kurioje, pasak „Trauklapio agen-
tų“, „elektros“ nebėra. Šią erdvę jie pavadino „Trauklapių 
erdve“.

„Trauklapio agentai“ išleido ir keletą kalendorių ne tik 
su nuotraukomis iš projekto veiklų, bet ir su mintimis, ku-
rias išsakė savanoriai apie neįgaliuosius. Anot tyrimo inici-
atorių, labiausiai džiugina, kad neįgalieji pasijuto reikšmin-
gi, reikalingi ir svarbūs. Minėta iniciatyva suteikė galimybę 
bendruomenei pabūti šių nuostabių ir teigiamų emocijų 
kupinų jaunų žmonių draugijoje. Būtent to labiausiai ir rei-
kia, kad „elektros“ (baimės) neliktų. Neįgalieji susirado 
šaunių draugų, su kuriais užsimezga vis tvirtesni ryšiai. 
Net ir projektui pasibaigus jame dalyvavę savanoriai tvirti-
na: „Dabar jau mumis taip lengvai neatsikratysite!“ 

Smagu, kad jaunuoliai, turintys negalią, dalyvavo ne tik 
stovyklos veikloje, bet ir visame projekto organizaciniame 
procese. Jie keliavo į seniūniją tartis dėl bendradarbiavimo, 
į parduotuves – pirkti priemonių, užsakyti reklamos agen-
tūros ir kitų paslaugų, prisidėjo prie projekto sklaidos ir 
matomumo: padėjo rengti savanorių atranką, platino savo 
rankų darbo suvenyrus su skrajutėmis, kūrė filmą, darė ka-
lendorius, sumanė ir įgyvendino išradingą pristatymą. 

Daugiau apie tai, kaip „Trauklapio agentams“ sekėsi įgy-
vendinti savo misiją, galite sužinoti You tube ir Facebook 
portaluose. 

Kristina Pinskienė
VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“

Daugiau informacijos prašome ieškoti http://www.unitedresponse.org.uk/press/campaigns/easy-news/
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-dau-
giafunkcinis centras

Čikagos „Saulutė“
Kompanija „Amway“
UAB„Penki kontinenetai“ 
UAB „Adventus“
UAB „Autorealybė“

G. Malčienė
A. Tursienė

Geros valios žmonės ir savanoriai

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

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
D. Gustaitytė, D. Mikalauskaitė, L. Mikulėnaitė,  

I. Makselienė

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

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

El. paštas janinabut@viltis.lt; viltis@viltis.lt
Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 2800 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir  

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

Viršelyje: 
Saulėgrąžos, įkvėpusios Jasiuliškių socialinės 

globos namų dienos užimtumo centro „Ąžuolas“ 
lankytoją Ruslaną Šerkšnį.

Sveiki, mielieji mūsų žurnalo 
skaitytojai,

jau spėjome Jūsų pasiilgti belaukdami, kol mus pa-
sieks leidybai skirtos lėšos. Atleiskite, kad dėl to 
kaip visada vėluojame išleisti pirmąjį numerį, kad 
Jūsų laiškai ir rašiniai užsigulėjo. Bet ketiname pa-
sitaisyti ir visai netrukus išleisime ir antrajį. Tad 
neužmirškite mūsų ir šiais metais. Siųskite mums 
savo mintis apie tai, kas Jus jaudina, dalykitės nuo-
monėmis, kūryba.

Iki naujų susitikimų!
Žurnalo leidėjai
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Nauja veiklos kokybė, kitoks 
požiūris
Kadangi antrus metus vykdome Nacionalinę žmonių su negalia 
socialinės integracijos programą per savivaldybes, šiandien jau 
galime kai ką pasakyti ir apie teigiamas, ir apie neigiamas 
naujosios tvarkos patirtis.

Žinoma, labai gerai, kad kiekvienoje 
savivaldybėje susibūrė aktyvesnių nevy-
riausybinių organizacijų grupės, užsi-
mezgė glaudesnis bendradarbiavimas su 
savivaldos struktūromis ir paaiškėjo... 
kas yra kas. Kitaip sakant, šių organiza-
cijų gebėjimai, vykdomų veiklų apimtys 
ir tai, kurie projektai yra realūs ir reika-
lingi žmonėms, o kurie, švelniai tariant, 
laužti iš piršto. Didelė dalis mūsų orga-
nizacijos asocijuotųjų narių džiaugiasi, 
kad jiems tapo gerokai lengviau dirbti, 
nes padaugėjo lėšų. Kiti skundžiasi, kad 
jų savivaldybėse yra „savų“ ir „nesavų“, 
„mylimų“ ir „nelabai mylimų“ organiza-
cijų, todėl sudėtinga konkuruoti. Be to, 
tvirtinant savivaldybių socialinių pas-
laugų planus nevyriausybinės organiza-
cijos ne visur įtraukiamos į šį procesą 
kaip socialinės partnerės ar paslaugų tei-
kėjos. Taigi klausimų vis dar tebėra dau-
giau nei atsakymų. 

Šiemet jau teko lankytis Dzūkijoje, 
Šiaulių krašte, Mažeikių apylinkėse, Ša-
kiuose. Daug bendravome su mūsų aso-
cijuotaisiais nariais, tarėmės dėl ateities 
veiklų. Vienur viskas klostosi neblogai, 
kitur dar labai trūksta supratimo, kad 
negalia negaliai nelygi, kad žmonių, tu-
rinčių skirtingus sutrikimus, poreikiai 
bei galimybės irgi labai nevienodi. Tad 
tenka nuolat aiškinti vietos bendruome-
nėms ir savivaldos atstovams, jog seny-
vas, silpnaregis ar neprigirdintis žmo-
gus skiriasi nuo sutrikusį intelektą ar 
kompleksinę negalią turinčiojo. Tiesa ta, 
kad pagalbos pastarajam (taip pat ir jo 
šeimai) reikia gerokai daugiau. Be to, ji 

turi būti įvairiapusiškesnė. Taigi privalu 
galvoti apie tai, kad būrelių veikla, eks-
kursijos, kultūriniai renginiai sutrikusio 
intelekto žmonėms bus priimtini ir priei-
nami tik tada, kai patenkinsime pagrin-
dines jų reikmes: nuolatinio ugdymo, 
pavėžėjimo į mokyklą ir atgal, dienos 
užimtumo penkis kartus per savaitę, lai-
kino atokvėpio tėvams ar globėjams, ne-
didelių grupinių gyvenimo namų, nesu-
dėtingo darbo padedant specialistams ir 
kt. Mat tik tai užtikrinus, galima savi-
raiška kitose srityse.

Lankydamasi vietose dar kartą įsiti-
kinau, kad savivaldybės bendra ekono-
minė padėtis ar surenkamos lėšos tikrai 
nėra pagrindinis rodiklis teikiant ir or-
ganizuojant paslaugas neįgaliesiems. Pa-
lyginkime dvi sunkiai besiverčiančias 
savivaldybes – Lazdijų bei Akmenės. Ir 
vienoje, ir kitoje didžiulė bedarbystė, bet 
paslaugos neįgaliesiems skiriasi kaip 
dangus ir žemė, žinoma, lazdijiečių nau-
dai. Taigi viską nulemia požiūris ir gebė-
jimas susitarti. Lazdijuose randama lėšų 
ir socialinėms paslaugoms, ir naujovių 
diegimui, ir kitoms veikloms. Akmenėje 
sutrikusio intelekto žmonės pagalbos 
beveik nesulaukia. Jie siunčiami į specia-
lizuotas socialinės globos įstaigas arba 
rūpinimasis jais gula tik ant tėvų ar glo-
bėjų pečių. O taip būti neturi!

Padėtis vietose išties labai skiriasi. 
Nerimą kelia signalai iš Alytaus. Nega-
na, kad naujai atidarytame socialinių 
paslaugų centre beveik neliko vietos 
žmonėms, turintiems sunki negalią, ten 
pat užsimota teikti ir dienos globos pas-
laugas seneliams. Žodžiu, visiems bus 
siūloma pagalba, bet niekas negaus jos 
kokybiškos. Pavyzdžiui, Alytaus valdžia 
uždarė reabilitacijos centrą „Sveikata“, 
kuriame žmonės, turintys fizinę negalią, 
iki šiol gaudavo medicininės reabilitaci-
jos paslaugas. Keistai skamba ir žinia, 
kad Alytuje atidaromas dienos staciona-
ras Psichikos sveikatos centre, kur pas-
laugas galės gauti klientai iš visos aps-
krities. Sunkiai įsivaizduoju psichikos 
ligonį, kas rytą ir vakarą važiuojantį, tar-
kime, iš Lazdijų rajono Veisiejų seniūni-
jos į Alytų ir atgal. Kas apmokės trans-
porto išlaidas? Ar išvis kursuoja autobu-
sai reikiamu laiku? Žodžiu, labai daug 
keistų dalykų vyksta. Kartais atrodo, 
kad valdininkai, priimantys sprendimus 
vietose, atsikraustė tenai iš kitos plane-
tos ir sunkiai suvokia, kas vyksta aplin-

kui ir kaip žmonės gyvena. Na, gal šiek 
tiek per daug kalbu apie Dzūkiją, bet su 
šio krašto žmonėmis šiemet teko ben-
drauti ypač daug.

Šių metų pradžioje mes labai inten-
syviai svarstėme nario mokesčio klausi-
mus, labai karštai diskutavome dėl jo 
dydžio, susikaupusių skolų ir išvis po-
žiūrio į narystę. Visiškai sutinku, kad iki 
šiol nario mokestis buvo per didelis, kad 
reikėjo jį mažinti, kalbėtis apie tai, kaip, 
kodėl ir už ką jį mokame. Taigi susitarė-
me, kad nuo šiol jis bus mažesnis, o 
įsiskolinusios organizacijos sumokės 
skolas per dešimt metų. Diskutuojant iš-
kilo mums labai didelį nerimą sukėlęs 
požiūris: „O kam mums tos „Vilties“ rei-
kia? Dabar asociacija lėšų projektams 
neduoda, mes dirbame tiesiogiai su savi-
valdybėmis, tad nenorime ir negalime 
aukotis dėl bendro reikalo.“ Girdint to-
kius žodžius tiesiog nusvyra rankos.

Mielieji, prieš 20 metų, kai sutrikusio 
intelekto neįgaliųjų padėtis buvo visiš-
kai neaiški, mūsų organizacija kovojo 
dėl naujo tipo įstaigų, ieškojo lėšų joms 
steigti, organizavo mokymus specialis-
tams Lietuvoje ir užsienyje, daugeliui iš 
jūsų sukūrėme darbo vietas ir šiandien 
staiga girdime, kad visa tai tik praeities 
atgyvena. Tikrai nesutinku su tokiomis 
nuostatomis. Jeigu seniai dirbantys or-
ganizacijos padalinių vadovai jau nebe-
turi motyvacijos ir noro dirbti organiza-
cijoje, nes triūsia ugdymo įstaigose kaip 
specialistai, metas šį pusiau visuomeninį 
darbą atiduoti kitiems tėvams. Esu įsiti-
kinusi, kad ir Anykščiuose, ir Ignalinoje, 
ir Vilkaviškyje atsiras tokių, kurie pano-
rės atgaivinti minėtų padalinių veiklą, 
bendrauti ir bendradarbiauti. Laikas ne-
stovi vietoje. Kažkada buvę maži mūsų 
vaikai šiandien jau suaugo, ateina nauja 
karta vaikų, tėvų bei globėjų, kurių ir gy-
venimo patirtis, ir noras aktyviai gyventi 
bei dirbti skiriasi nuo mūsų kartos. 

Visiškai aišku, kad taip, kaip buvo, 
jau nebebus, bet man niekad nekilo abe-
jonių dėl mūsų organizacijos reikalingu-
mo, reikšmingumo ir poveikio visai ša-
lies socialinei politikai bei žmonių gyve-
nimui. Mums reikia dar labai daug pa-
daryti, galvoti ir kurti paslaugų sistemą 
bendruomenėse, daryti įtaką lėšų skirs-
tymui ir užtikrinti, kad jos patektų į ben-
druomenines socialinių paslaugų tarny-
bas. Dvidešimt pirmame amžiuje neturi 
likti didžiulių centralizuotų socialinės 
globos įstaigų žmonėms su negalia. Esa-
mos įstaigos turi keistis, o mes galime ir 
privalome mažinti prarają tarp stipres-
niųjų ir silpnesniųjų. Mūsų organizacijos 
reikia mūsų vaikams, šeimoms, savano-
riams ir visiems geros valios žmonėms. 
Taigi būkime ir toliau ta tvirta ranka ir 
patikimas petys visiems, kuriems reikia 
paramos.

Sveikinu sulaukus pavasario ir va-
saros!

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė
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Neįgaliajam, tėvams, šeimai

Prabėgus gražiausioms ir pras-
mingiausioms metų šventėms kiek
vienas, matyt, stabteli ir pagalvoja, 
kas nuveikta, ko nespėta padaryti ir 
kokie darbai dar laukia artimiausiu 
metu. Ta proga aš taip pat norėčiau 
pasidžiaugti naujomis įstaigomis ir 
paslaugomis, atsiradusiomis Vilniu-
je, papasakoti, ką ketiname padaryti 
netolimoje ateityje, su kokiomis 
opiausiomis problemomis, susiju-
siomis su sutrikusio intelekto asme-
nimis, susiduriame. O prieš pradė-
dama aptarinėti pasiekimus ir kelti 
problemas, norėčiau dar kartą vi-
siems priminti, kad sutrikusio inte-
lekto asmenų gali atsirasti kiekvie-
noje šeimoje, nepriklausomai nuo 
socialinių sąlygų, etninės grupės ar 
pasaulio dalies.

Sutrikusio intelekto žmonės yra 
ne tik šeimos ar atitinkamų profesijų 
atstovų atsakomybės objektas. Rūpi-
nimasis jais ir jų gyvenimo kokybe 
tenka ir visuomenei. Šie žmonės ly-
giai tokie patys kaip ir kiti, jie irgi 
turi savo poreikių ir ypatumų. Šie 
žmonės gali prisidėti prie bendruo-
menės gyvenimo, atsidėkoti už jiems 
suteiktą pagalbą bei paramą. Sutri-
kusio intelekto žmonės turi teisę ak-
tyviai siekti socialinės nepriklauso-
mybės, savo žmogiškosios vertės 
pripažinimo ir kokybiškesnių pas-
laugų kiekvienu gyvenimo tarpsniu.

„Vilniaus Vilties“ bendrijos inici-
atyva, bendradarbiaujant su val-
džios institucijomis, specialistais, 
pritariančiais reformai, tėvais, įvai-
riomis Lietuvos ir užsienio organiza-
cijomis, Vilniuje buvo sukurtas tar-
nybų, skirtų sutrikusio intelekto as-

Sutrikusio intelekto žmonių 
padėtis Vilniuje: pasiekimai ir 
problemos
Ar sutrikusio intelekto asmenys turi galimybių imtis įdomios, 
produktyvios veiklos, pateisinti savo ir kitų lūkesčius? 
Pamėginkime atsakyti į šį klausimą, pažvelgę iš arčiau į šių 
žmonių padėtį Vilniuje, nes juk kaip tik sostinėje turi būti 
sukauptas didžiausias įstaigų ir paslaugų arsenalas.

menims, tinklas, kurio į šeimą ir 
bendruomenę nukreipta veikla lei-
džia šiems žmonėms gyventi beveik 
visavertį gyvenimą nuo gimimo iki 
brandaus amžiaus.

Turime ankstyvosios reabilitaci-
jos tarnybas vaikams (0–6 m.) ir šei-
mai, veikiančias prie vaikų poliklini-
kų, specialiuosius bei integruotus 
darželius ir mokyklas, ugdymo cen-
trus sunkios kompleksinės negalios 
vaikams. Suaugusiems žmonėms 
įkurti dienos veiklos centrai, gyveni-
mo namai bendruomenėje, šeimos 
paramos centrai. Tačiau šį modelį 
reikia tobulinti ir plėsti, įtraukiant 
profesinį rengimą, įdarbinimą, kul-
tūrą, sportą, šeiminius gyvenimo na-
mus ir kt.

Gerai organizuota švietimo ir ug-
dymo sistema Vilniaus mieste davė 
neblogų rezultatų. Beveik visi vai-
kai, nepriklausomai nuo sutrikimo 
laipsnio ar pobūdžio, lanko specia-
liąsias, integruotas mokyklas, ugdy-
mo centrus. Į vaikų ugdymą įdėta 
nemažai lėšų, jie išmoko akademi-

nių dalykų, įgijo socialinių įgūdžių, 
savarankiškumo, jų tėvai dirba, to-
dėl yra būtinas ugdymo ir užimtu-
mo tęstinumas, kad vaikai galėtų 
panaudoti ir gilinti įgytas žinias bei 
įgūdžius, tėvai – tęsti darbinę veiklą, 
o šeimos – gyventi kuo visavertiš-
kesnį gyvenimą.

Galima pasidžiaugti, kad pasta-
raisiais metais plėtojamas dienos so-
cialinės globos paslaugų tinklas vai-
kams ir suaugusiems sutrikusio in-
telekto asmenims. 2012 m. ugdymo 
centras „Viltis“ tapo Vilniaus specia-
liąja mokykladaugiafunkciniu cen-
tru, kuriame veikia dienos socialinės 
globos paslaugų grupė jaunuoliams, 
sulaukusiems 21 metų amžiaus, tei-
kiamos dienos socialinės globos pa-
slaugos vaikams popamokiniu me-
tu. Šios socialinės globos paslaugos 
teikiamos ir vaikams, lankantiems 
kitas integruotas ar specialiąsias mo-
kyklas, veikiančias Vilniuje.

Bendradarbiaudami su minėtu 
centru ir VšĮ „Vilties akimirka“ galė-
jome organizuoti vaikų užimtumą 
per vasaros atostogas (liepą ir rug-
pjūtį) „Vilties“ centre ir „Vilniaus 
Vilties“ bendrijos Paslaugų šeimai 
tarnyboje. Kiekvieną dieną vaikai 
buvo mokomi naujų socialinių įgū-
džių, vyko saviraiškos lavinimo už-
siėmimai, buvo stiprinama fizinė 
vaikų sveikata, bendravimo įgū-
džiai, t. y. veikla buvo vykdoma pa-
gal pagrindinį socialinės integracijos 
principą – sukurti vienodas sąlygas 
visiems: ir sveikiems, ir neįgaliems 
asmenims, o tėvai galėjo ramiai dirb-
ti, nejausdami įtampos, žinodami, 
kad jų vaikai yra saugūs, jais rūpina-
si specialistai.



6 •
V

ilt
is

 1
3/

1

Tarnybos ir paslaugos

Norėčiau nudžiuginti vilniečius, 
kad nuo 2013 m. sausio 1 d. Vilniaus 
Verkių specialiojoje mokykloje pra-
dėjo veikti dienos socialinės globos 
paslaugų centras, skirtas suaugu-
siems asmenims. Šį centrą galės lan-
kyti 20 jaunuolių, turinčių įvairaus 
sunkumo negalias.

Labai tikiuosi, kad mūsų bendri-
ja ir Paslaugų šeimai tarnyba (Vyte-
nio g. 37) šiais metais toliau galės 
teikti paslaugas ir vykdyti jau dau-
gelį metų išbandytą veiklą. Naudo-
damasi proga jas čia išvardysiu, o 
vilniečiams noriu priminti, kad dėl 
jų visada galima į kreiptis toliau mi-
nimas tarnybas, kilus įvairioms pro-
blemoms.

Paslaugų šeimai tarnyba teikia 
bendrąsias, dienos socialinės globos, 
socialinės priežiūros paslaugas vai-
kams ir suaugusiems sutrikusio inte-
lekto asmenims ir jų šeimos nariams:
• Dienos užimtumo grupės suau-

gusiems asmenims dienos metu 
nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

• Socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas darbo dienomis nuo 
17.00 val. iki 21.00 val. ir išeiginė-
mis dienomis nuo 10.00 val. iki 
22.00 val.  

• Pagalba į namus – tai socialinio 
darbuotojo teikiamos paslaugos 
namuose, padedančios asmeniui 
(šeimai) tvarkytis buityje bei da-
lyvauti visuomenės gyvenime. 
Pagalba į namus teikiama kiek
vieną darbo dieną, vienai šeimai 
skiriama iki 4 val. per dieną. 
„Vilniaus vilties“ bendrijos 

vykdomos veiklos:
• Informavimas, konsultavimas, 

tarpininkavimas, atstovavimas, 
teisių gynimas – tai vis veiklos, 
skirtos sutrikusio intelekto asme-
nims, jų šeimos nariams, kitiems 
visuomenės nariams. Informacija 
teikiama kiekvieną darbo dieną 
telefonu, laiškais ir elektroniniu 
paštu „Vilniaus Vilties“ bendrijos 
būstinėje, sutrikusio intelekto 
žmonių namuose, įvairių susiti-
kimų metu, ruošiant dalomąją 
medžiagą. 

• Darbo asistento paslaugos sutri-
kusio intelekto asmenims – pa-
slauga teikiama jaunuoliams, tu-
rintiems lengvą ir vidutinę nega-

lią, kuriems nustatytas 30 proc. ir 
didesnis darbingumo lygis, no-
rintiems įsidarbinti. Darbo asis-
tentas suranda tinkamą darbą pa-
gal asmens darbines galimybes, 
poreikį, norus, padeda adaptuo-
tis darbe ir išsaugoti darbo vietą.

• Savigalbos grupės, kurias gali 
lankyti šeimos, turinčios sutriku-
sio intelekto vaikų ar suaugusių-
jų. Savigalbos grupės vyksta kiek
vieno mėnesio pirmąjį ketvirta-
dienį dirbantiems tėvams (po 
darbo, nuo 17.30 val.), o garbaus 
amžiaus sulaukusiems tėvams – 
kiekvieno mėnesio antrąjį ketvir-
tadienį (dieną, nuo 13.00 val.). Kol 
vyksta savigalbos grupių darbas, 
sutrikusio intelekto asmenims or-
ganizuojamas užimtumas.

• Meninių, sportinių gebėjimų la-
vinimas, t. y. teminiai poilsio va-
karai vyksta Vilniaus „Atgajos“ 
specialiosios mokyklos salėje 
(Viršuliškių g. 103) penktadie-
niais (nuo 17.30 val.).

Finansavimo ir tam tikrų paslaugų 
stygiaus problemos

Kelia nerimą, kad neįgaliųjų or-
ganizacijas, veikiančias savivaldy-
bių lygmeniu, Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas finansuoja per savival-
dybes, kurios skelbia konkursus. 
Praėjusiais metais mūsų organizaci-
ja gavo mažiau nei pusę lėšų (lygi-
nant su 2011 m.) socialinės reabilita-
cijos paslaugų teikimui. Šiais metais 
buvo žadama sumažinti 500 000 Lt 
finansavimą pačiai Vilniaus savival-
dybei, todėl neaišku, ar galėsime 
teikti neįgaliesiems ir šeimoms svar-
bias bei reikalingas paslaugas.

Belieka pasidžiaugti, kad Vil-
niaus miesto vaikų ir jaunuolių pen-
sionas (Lakštingalų g. 7) šių metų 
rugsėjį atvers duris po kapitalinio 
remonto ir teiks trumpalaikės socia-
linės globos paslaugas vaikams, gy-
venantiems Vilniuje. Be to, 2013 m. 
viduryje Vilniaus miesto savivaldy-
bė atidarys savarankiško gyvenimo 
namus (beje, pirmuosius), skirtus 
lengvą negalią turintiems suaugu-
siems sutrikusio intelekto asmenims 
(A. Kojelavičiaus g. 127). Šiuose na-
muose gyvens 34 asmenys, o 15 vie-
tų skirta laikinam įvairaus sunkumo 
negalią turinčių suaugusių asmenų 
apgyvendinimui. Pensiono „Vilties 

namai“ teritorijoje savivaldybė stato 
trečią namelį, skirtą sunkią negalią 
turintiems suaugusiems sutrikusio 
intelekto asmenims. Namuose gy-
vens 10 asmenų, kiekvienas turės 
atskirą kambarį.

Mūsų organizacija vykdo projek-
tą „SUTEIK MAN VILTĮ“, kurį fi-
nansuoja Europos socialinis fondas. 
Pagrindinis projekto tikslas – sociali-
nę atskirtį patiriančių asmenų inte-
gracija į darbo rinką. Projekte daly-
vauja dvi pagrindinės tikslinės gru-
pės: 80 sutrikusio intelekto asmenų 
ir 19 motinų, kurios po ilgesnės per-
traukos bando vėl grįžti į darbo rin-
ką. Šios tikslinės grupės nusipelno 
ypatingo dėmesio, kadangi jų inte-
gracija į darbo rinką yra labai sudė-
tinga. Galimiems darbdaviams šie 
asmenys neatrodo patrauklūs dėl ri-
boto darbingumo, neišlavintų kom-
petencijų, uždarumo. Numatoma 
plati projekto veikla sudarant tiksli-
nių grupių nariams galimybes gauti 
visapusišką pagalbą. Ypač sėkmin-
gas turėtų būtų socialinės mentorys-
tės metodo taikymas, be to, daugu-
ma veiklų remiasi ne tik grupiniu, 
bet ir individualiu konsultavimu.

Šio projekto partneriai – Verkių 
specialioji mokykla, „Šilo“ specialioji 
mokykla ir „Atgajos“ specialioji mo-
kykla. Be to, projekto veikloje daly-
vaus Vilniaus teritorinė darbo birža, 
kuri vykdys profesinio orientavimo 
veiklas, bei socialinės įmonės, kurios 
užtikrins paraiškoje nurodyto įdar-
binimo mechanizmo funkcionavimą. 
Per projekto vykdymo laikotarpį bū-
tina įdarbinti 30 proc. dalyvių, t. y. 30 
žmonių. Tikiuosi, kad bendradar-
biaujant su tėvais ir įvairiomis insti-
tucijomis pavyks inicijuoti ir įkurti 
socialinę įmonę Vilniuje.

Galima daryti išvadas, kad sosti-
nėje kiekvienais metais atsiranda vis 
naujų socialinių paslaugų, kurias 
teikia ir nevyriausybinės organizaci-
jos, ir savivaldybės struktūros. Ta-
čiau vis dėlto tenka konstatuoti, kad 
ne visų sutrikusio intelekto asmenų 
ir jų šeimų poreikiai yra tenkinami.

Galima sakyti, kad Vilniaus mies-
te išspręsta sutrikusio intelekto vai-
kų ikimokyklinio ir mokyklinio ug-
dymosi problema, išskyrus tai, jog 
daug metų nevyksta integruotų mo-
kyklų plėtra. Problemos prasideda, 
kai sutrikusio intelekto asmenys bai-
gia mokyklas. Mūsų organizacija at-
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liko įvairaus tipo mokyklų Vilniuje 
apklausą, kiek ir kokio neįgalumo ar 
darbingumo lygio moksleivių baigė 
ir baigs mokyklas 2012–2014 m. Kaip 
rodo gauti duomenys: 
• 2012 m. mokyklas baigė 43 jau-

nuoliai, iš jų – 18 sunkią, 16 vidu-
tinę ir 9 lengvą negalią turintieji. 

• 2013 m. mokyklas baigs 33 jau-
nuoliai, iš jų – 14 sunkią, 12 vidu-
tinę ir 7 lengvą negalią turintieji. 

• 2014 m. mokyklas baigs 55 jau-
nuoliai, iš jų – 20 sunkią, 26 vidu-
tinę ir 9 lengvą negalią turintieji. 
Taigi galime daryti išvadą, kad 

kiekvienais metais mokyklas baigia 
apie 40 jaunuolių.

Dėl Lietuvos Respublikos as-
mens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo negalima surinkti tikslių 
duomenų apie tai, kiek proto negalią 
turinčių asmenų gyvena Vilniaus sa-
vivaldybėje ir kiek jų gauna įvairias 
paslaugas. „Vilniaus Vilties“ bendri-
ja turi 1917 narių, iš jų 712 neįgalių-
jų, 206 vaikus ir 506 suaugusiuosius. 
Tarp šių suaugusiųjų 75 nelanko jo-
kios dienos užimtumo įstaigos.

Savivaldybei ir nevyriausybi-
nėms organizacijoms priklausančio-
se 9iose dienos socialinės globos įs-
taigose (2 iš jų savivaldybės, o kitos 
nevyriausybinių organizacijų) yra 
užimti 417 įvairaus sunkumo lygio 
negalią turinčių suaugusių asmenų. 
Šios įstaigos yra sukomplektuotos ar 
perpildytos, tad būtina plėsti dienos 
socialinės globos paslaugas sunkią 
negalią turintiems asmenims.

Didelė problema Vilniuje sutri-
kusio intelekto asmenų, kuriems nu-
statytas 30–55 proc. darbingumo ly-
gis, profesinis rengimas ir įdarbini-
mas. Vilniuje nėra plataus specialy-
bių pasirinkimo, išskyrus siuvėjo, 
staliaus, floristo padėjėjo, pynėjo, 
virtuvės pagalbininko. Dėl užimtu-
mo nebuvimo proto negalios žmo-
nės mokosi vos kelių specialybių, 
eikvojamos tam biudžeto lėšos, o ga-
lutinis tikslas – įsidarbinimas – ne-
pasiekiamas.

Dar viena problema, iškylanti tė-
vams, kurių vaikai lanko profesines 
mokyklas, – neteikiamos transporto 
paslaugos, nes dauguma sutriku-
sio intelekto asmenų negali nuvyk-
ti į užsiėmimus savarankiškai. Iki 
2012 m. transporto paslaugas teikė 
mūsų organizacija, tačiau 2013 m. 
tam lėšų neturime.

Vilniuje veikiančios socialinės 
įmonės, jau nekalbant apie bendras 
įmones, nepriima į darbą proto ne-
galią turinčių žmonių, kadangi jie 
lėtai dirba, jiems reikalinga priežiū-
ra (darbo asistentas), o socialinių 
įmonių sutrikusio intelekto žmo-
nėms nėra, išskyrus dienos sociali-
nės globos centrus. Be to, integruo-
tas mokyklas baigę sutrikusio inte-
lekto asmenys nori įsigyti specialybę 
mokydamiesi kartu su sveikaisiais ir 
atitinkamai įsidarbinti, tačiau tokios 
galimybės Vilniuje nėra.

Visi puikiai žinome, kad proto 
negalia ne tik Europoje, bet ir pasau-
lyje pripažįstama sunkiausia, sudė-
tingiausia negalia, bet (nors ir ratifi-
kuota Neįgaliųjų teisių konvencija) 
tinkamo dėmesio mūsų šalyje jai ne-
skiriama. Mūsų visuomenė labai 
sunkiai priima į savo tarpą sutriku-
sio intelekto asmenis, todėl vėl rei-
kės kreiptis į naujai išrinktą LR Sei-
mą ir Vyriausybę dėl neišspręstų šių 
žmonių problemų. Jau daugiau nei 
20 metų išlieka didelių globos namų 
decentralizacijos problema ir neski-
riama pakankamai lėšų nedidelių 
gyvenimo namų bendruomenėje 
plėtojimui. Mažai tenuveikta ir dėl 
sutrikusio intelekto asmenų dalinio 
veiksnumo. Kol kas šie asmenys gali 
būti veiksnūs arba neveiksnūs ir ki-
tokio pasirinkimo nėra.

Taip pat noriu pabrėžti, kad Neį-
galumo ir darbingumo nustatymo 
tarnyba pastaruosius metus proto 
negalią turintiems piliečiams ten-
dencingai ir nepagrįstai didina dar-
bingumo lygio procentus (nes šie 
žmonės gali paeiti, juda) vien tam, 
kad nutrauktų arba sumažintų tiks-
linių specialiųjų poreikių kompen-
sacijų mokėjimą, o todėl labai suma-
žėjo sutrikusio intelekto asmenų pa-
jamos, nemaža šių žmonių dalis iš-
vis neteko valstybės paramos.

Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnyba nesiunčia sutrikusio 
intelekto asmenų profesinės reabili-
tacijos paslaugoms gauti, motyvuo-
dama tuo, kad nėra sukurta tokių 
paslaugų sistema, trūksta profesinio 
rengimo paslaugų, nėra specialybių 
pasirinkimo, todėl praktiškai nėra ir 
dirbančių sutrikusio intelekto asme-
nų. Valstybėje nesukurta žmonių su 
proto negalia įdarbinimo sistema; 
socialinės neįgaliųjų įmonės, kaip 
jau minėjau, nepriima dirbti proto 

negalią turinčių žmonių dėl lėto dar-
bo tempo, nesugebėjimo įvykdyti 
nustatytų normų ir darbo asistento 
poreikio, tad darbdaviai mieliau 
renkasi kitokia negalią turinčius 
žmones. O sutrikusio intelekto as-
menys visą gyvenimą yra išlaikomi 
šeimos narių (tėvų, seserų, brolių, 
giminaičių) arba valstybės.

Atsižvelgiant į išvardytas aplin-
kybes, sutrikusio intelekto asme-
nims, nepriklausomai nuo nustatyto 
darbingumo procento (ar neįgalumo 
lygio), lieka tik mokamos dienos so-
cialinės globos paslaugos. Dienos už-
imtumo centruose lengvesnę negalią 
turintys asmenys gamina įvairius ga-
minius, kurie parduodami mugėse, 
tačiau sutrikusio intelekto asmenys 
pagal Lietuvoje galiojančius įstaty-
mus neturi teisės gauti atlygio. 

Sutrikusio intelekto ar komplek-
sinę negalią turintiems asmenims 
slaugos arba priežiūros ir pagalbos 
reikia visą gyvenimą. Tačiau nuola-
tinės pagalbos bejėgiui piliečiui – ne-
įgaliam vaikui ar suaugusiajam, ku-
riam nustatytas nuolatinės priežiū-
ros ar pagalbos poreikis (visą parą, 
be išeiginių ir atostogų), priežiūros 
Lietuvos teisės aktai nevertina kaip 
darbo ir už tai nesuteikiama jokių 
socialinių garantijų (minimali socia-
linė apsauga ir garantijos priklauso 
tik tiems, kas slaugo neįgalų asmenį 
namuose). Tai eilinis įrodymas, kaip 
sudėtinga gyventi šeimai, kurioje 
yra sutrikusio intelekto vaikas ar su-
augęs asmuo, turintis proto negalią, 
bet vaikštantis, judantis. Kita vertus, 
mūsų valstybė ir 2013 m. neketina 
grąžinti į pradinę padėtį 15 proc. su-
mažintų slaugos ir priežiūros ar pa-
galbos tikslinių kompensacijų išmo-
kų, toliau skurdindama sutrikusio 
intelekto asmenis.

Iš to, kas buvo pasakyta, galima 
daryti išvadą, kad dar labai daug 
reikia nuveikti sutrikusio intelekto 
žmonių labui, siekiant jų integracijos 
į visuomenę ir lygių galimybių su ki-
tais žmonėmis. Padėkime šiems 
žmonėms, juk pagalba kitam – neį-
kainojama. Padėkime, kad jiems bū-
tų lengviau gyventi kiekvieną jiems 
skirtą gyvenimo tarpsnį.

Birutė Šapolienė
„Vilniaus Vilties“ bendrijos  

tarybos pirmininkė 
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„Kelmės Vilties“ bendrijoje paki-
lus darbymetis. Darni komanda: pir-
mininkė Rasma Galgatavičienė, fi-
nansininkė Eugenija Mikutavičienė 
ir tarybos narys Borisas Markulis jau 
kuris laikas negailėdami laiko ir pa-
stangų triūsia, kad Kelmės rajone iš-
kiltų ypatingi Grupiniai gyvenimo 
namai asmenims su negalia. Prieš 
pradedant ruošti paraišką B. Marku-
lis pastebėjo, kad didelę dalį sociali-

Pasyvus namas. Koks jis ir kam 
reikalingas Kelmės neįgaliesiems?
Šiuo metu Kelmės rajono savivaldybėje projektuojami Grupiniai 
gyvenimo namai asmenims su negalia, nes „Kelmės Vilties“ 
bendrijos pateiktai paraiškai skirtas 100 proc. finansavimas iš 
Europos Sąjungos.

nių paslaugų išlaikymui skiriamų 
lėšų paprastai tenka pakloti už šių 
įstaigų pastatų šildymą. Tad ėmėsi 
iniciatyvos keisti tokią neparankią 
padėtį ir kreipėsi į Nacionalinę pasy-
vaus namo asociaciją (NPNA). 

Koks gi tas pasyvus namas? Pasi-
rodo, šiuo terminu apibrėžiamas 
naujos kartos, ekologiškas, energeti-
niu požiūriu efektyvus pastatas. Ti-
kimasi, kad būtent toks ir bus nauja-

sis neįgaliųjų prieglobstis, t. y. atitiks 
aukščiausią Lietuvoje A++ klasifika-
ciją ir gaus tarptautinį pasyvaus na-
mo sertifikatą. Praktiškai tai reiškia, 
kad namo šilumos poreikiai bus iki 
dešimt kartų mažesni, palyginus su 
kitais panašaus dydžio ir paskirties 
statomais namais. Na, o statyba te-
pabrangs nuo 6 iki 10 proc. Be to, 
bus naudojamos tik kokybiškos sta-
tybinės medžiagos. Jeigu Dievas 
duos ir statytojai pasirūpins, kad 
viskas klostytųsi kaip numatyta, tai 
bus antras visuomeninis sertifikuo-
tas pasyvus pastatas Lietuvoje. 

Dviejų korpusų Grupiniuose gy-
venimo namuose planuojama įreng-
ti 12 vienviečių ir 4 dviviečius kam-
barius su atskirais sanitariniais maz-
gais. Kiekviename korpuse bus ben-
dra virtuvė, kur gyventojai galės ga-
mintis maistą, taip pat valgykla ir 
poilsio kambarys. Kiekviename kor-
puse planuojama įrengti ir skalbyklą 
su džiovykla. Numatytos ir patalpos 
aptarnaujančiam personalui. O pus-
rūsyje turėtų tilpti daržovių sandė-
lys, kuro atsargos, katilinė ir kitos 
pagalbinės patalpos. 

Kelmės rajono savivaldybės tary-
ba, susipažinusi su pasyvaus namo 
privalumais, panoro, kad Kelmės ra-
jone kuo daugiau ir renovuojamų, ir 
naujai statomų pastatų atitiktų šio 
standarto keliamus reikalavimus ir 
kovo mėnesį priėmė sprendimą tap-
ti NPNA nare.

Borisas Markulis
„Vilties“ bendrijos tarybos narys 

Patirtis neturi sienų
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir 
Baltarusijos pagalbos asociacija vaikams invalidams ir jauniems 
invalidams „BelAPDIiMI“ sėkmingai tęsia laiko patikrintą draugystę, 
vykdydamos projektą „Neįgalių žmonių gyvenimo kokybės gerinimas 
per glaudų bendradarbiavimą“. Apie tai, ką duoda dalijimasis patirtimi 
kaimyninei šaliai, pasakoja šio projekto koordinatorė iš Baltarusijos 
Ana Lapčik ir patys dalyviai.

Nevyriausybinės organizacijos 
„Viltis“ ir „BelAPDIiMI“ panašios pa-
gal struktūrą, misiją, tikslines grupes 
ir kt. Todėl mus visada jungė šilti bi-
čiuliški santykiai. Lietuvai įstojus į Eu-
ropos Sąjungą, pasirašius ir ratifika-

vus Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvenciją, šalies sutrikusios raidos 
žmonėms skirtų socialinių paslaugų 
spektras gerokai išsiplėtė, tuo pačiu 
pagerėjo ir jų gyvenimo kokybė. O 
„Vilties“ bendrija, aktyviai įsitraukusi 

į šį procesą, įgijo dar daugiau patirties, 
kuria tolydžio dalijasi su mumis pro-
jekto „Neįgalių žmonių gyvenimo ko-
kybės gerinimas per glaudų bendra-
darbiavimą“ metu.

2012aisiais buvo surengti 2 semina-
rai Minske, 2 stažuotės Lietuvoje, Tarp-
tautinis integracinis meno festivalis 
„Uždek savo žvaigždę“ Baltarusijoje, 
Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdy-

Projekto sumanytojai ir įgyvendintojai B. Markulis, E. Mikutavičienė ir 
R. Galgatavičienė su anūke.

Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the 

European Union
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mo ir aktyvaus poilsio stovykla neįga-
liesiems, jų tėvams bei šeimos nariams 
Giruliuose ir tarptautinis integracinis 
teatro festivalis „ONE DAY“ Minske. 
Minėtuose renginiuose dalyvavo daug 
neįgaliųjų, kurie puikiai pasinaudojo 
galimybe išreikšti save, atskleisti gebė-
jimus, susirasti naujų draugų.

Šis projektas parodė, kad geresnio 
neįgaliųjų gyvenimo galima pasiekti 

tik per tarpsektorinį ir tarpžinybinį 
bendradarbiavimą. Todėl seminaruo-
se ir stažuotėse dalyvavo ne tik nevy-
riausybinės organizacijos „BelAPDIi-
MI“ nariai, bet ir specialistai, vietos 
savivaldos ir susijusių ministerijų at-
stovai. Dabar gautas žinias ir įgytą pa-
tirtį jie veiksmingai panaudoja sociali-
nių paslaugų teikimo neįgaliems žmo-
nėms srityje.

Labai naudingas šis projektas ir sa-
vanoriams, studentams, neįgaliųjų tė-
vams. Organizuodami renginius ir da-
lyvaudami juose, jie mokosi bendrauti 
su neįgaliais žmonėmis, geriau su-
prasti jų poreikius ir tinkamai juos ten-
kinti. Savo akimis pamačius, kiek 
daug gali neįgalieji ir kaip nori daly-
vauti bendruomenės gyvenime, kei-
čiasi požiūris į juos, stiprėja ryžtas pa-
laikyti, paskatinti, įgalinti.

Autisto mama

„Man buvo labai įdomus ir nau-
dingas seminaras, kurį 2012 metų 
balandžio 5–6 dienomis surengė 
svečiai iš Lietuvos Minske. Kadangi 
esu ne specialistė, o tik šešiamečio 
autisto mama, mane itin sudomino 
konkreti informacija apie tai, ką da-
ryti, atsidūrus tokioje kaip mano gy-
venimo situacijoje. Man padarė 
įspūdį, kad Lietuvoje yra šeimos pa-
ramos centrai, kurių specialistai pri-
reikus atvyksta į namus. Šiuo metu 
Baltarusijoje šeimos, auginančios 
vaikus su autizmo spektro sutriki-
mais, buriasi į organizaciją „Vaikai. 
Autizmas. Tėvai“, kad spręstų pa-
galbos tokioms šeimoms problemą. 
Vienas iš daugelio būsimos organi-
zacijos uždavinių – sukurti mūsų ša-
lyje centrą, kuris rūpintųsi medicini-
ne, socialine ir psichologine pagalba 
asmenims, turintiems autizmo spek-
tro sutrikimų. Deja, iš valdininkų su-
pratimo beveik nesulaukiame. Ypač 
neprieinami ir abejingi aukštesnio-
sios grandies švietimo sistemos at-
stovai. O štai „Vilties“ bendrija – pui-
kus dėmesingumo ir žmoniškumo 
pavyzdys. Reikia daugiau tokių se-
minarų, kad mes sužinotume, kaip 
keisti pagalbą autistams į gerąją pu-
sę mūsų šalyje.“

Projekto dalyvių atsiliepimai
Molodečno korekcinio ugdomojo 
mokymo ir reabilitacijos centro 
direktorė Andželika Šepelenko

„Šio projekto seminarai suteikia 
galimybę gauti teorinių ir praktinių 
žinių, perimti kolegų patirtį, keistis 
nuomonėmis. O įgytos žinios ir su-
teikta informacija naudingos dirbant 
su neįgaliais vaikais. Tokie renginiai 
įgalina tėvus, specialistus ir visuo-
menę drauge kelti ir aptarinėti pro-
blemas, analizuoti pasiekimus, nu-
matyti tolesnes darbo kryptis geri-
nant neįgaliųjų gyvenimą.“

„BelAPDIiMI“ organizacijos 
Volkovysko padalinio pirmininkė 
Julija Ivaščenko

„Praėjusiais metais viena mūsų 
padalinio šeima – mama su dviem 
neįgaliais vaikais – svečiavosi Lietu-
voje, stovykloje „Pasaka“. Vaikams 
tai buvo pirmoji viešnagė užsienyje. 
Ir dabar jie neduoda mamai ramy-
bės: „Kada mes vėl ten važiuosime? 
Mama, kada ateis vasara?“ Mamos 
Jelenos tvirtinimu, sugrįžę iš stovyk
los, vaikai tapo labiau bendraujan-
tys, savarankiškesni. Jeigu anksčiau 
jiems nuolat prireikdavo mamos pa-
galbos, dabar dažnai imasi iniciaty-
vos patys, nes stovykloje jiems pa-

aiškino ir parodė, ką ir kaip daryti. 
Vienam iš Jelenos sūnų Sašai di-
džiausią įspūdį paliko diskotekose 
gauti laiškai. Beveik metams praėjus 
jis vis dar juos skaito ir vėl rūpestin-
gai paslepia, sakydamas, kad tai jo 
didžioji paslaptis. Taigi bendravi-
mas su draugais Lietuvoje ne tik pa-
liko daugybę mielų prisiminimų, bet 
ir davė praktinės naudos.

Dar noriu truputį papasakoti 
apie tarptautinį integracinį teatro 
festivalį „ONE DAY“, kuris vyko 
Minske. Pakvietimas dalyvauti jame 
mūsų jaunuoliams tapo dar vienu 
saviraiškos ir tobulėjimo laipteliu. 
Nustebino mane jų rimtas ir atsa-
kingas požiūris į repeticijas. Matyt, 
įkvėpė būsima kelionė į šalies sosti-
nę, nekantriai laukiamas susitiki-
mas su bendraamžiais iš užsienio. 
Dalyvavimas nuostabiame paslap-
tingame vyksme, kuris vadinasi 
„TEATRAS“, davė vaisių: vieną gra-
žią dieną aš pamačiau, kad mano 
ugdytiniai tapo suaugusiais kūry-
bingais ir reikalingais žmonėmis. 
Kaip tik to pojūčio, kad esi reikalin-
gas, mums labiausiai ir trūksta. Tad 
norėtųsi kuo daugiau tokių renginių 
ir projektų.“
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„BelAPDIiMI“ organizacijos 
Kobrino padalinio pirmininkė 
Tatjana Slabnina

„Aš noriu pasidalyti mintimis 
apie stažuotę Lietuvoje 2012 metų 
balandžio 17–20 dienomis. Iš pra-
džių man pasirodė, kad taip nebūna, 
kad visa tai, ką matau, tik pasaka. 
Kaip mama, auginanti sunkios nega-
lios vaiką, galiu tvirtai pasakyti – jei-
gu Kobrine bus sukurtos tokios pat 
sąlygos sutrikusios raidos vaikų ir 
suaugusiųjų gyvenimui bei ugdy-
mui, aš nebijosiu... numirti.

Man paliko labai didelį įspūdį 
neįgaliesiems teikiamos paslaugos. 
Pavyzdžiui, dienos užimtumo cen-
trai, kuriuos gali lankyti įvairaus 
sunkumo negalios vaikai ir suaugu-
sieji, gyvenantys ir namuose, ir soci-
alinėse įstaigose. Šių centrų lankyto-
jams teikiamos transporto paslau-

gos. Veiklos parenkamos pagal jų 
negalią. Jie aktyviai dalyvauja savo 
miestų kultūriniuose renginiuose, 
lankosi dideliuose prekybos cen-
truose, važiuoja į ekskursijas. Visas 
šis darbas skirtas neįgaliųjų integra-
cijai, o dar svarbiau, kad tuo pačiu 
keičiasi ir visuomenės požiūris į to-
kius žmones.

Stažuotės metu mums buvo pa-
siūlyta galimybė susipažinti su al-
ternatyva didelėms centralizuotoms 
uždaro tipo įstaigoms – savarankiš-
ko gyvenimo namais. Lankėmės Pa-
bradės sutrikusios raidos žmonių 
pensionate, kuriame sudarytos pui-
kios sąlygos gaunant reikiamą socia-
linių darbuotojų pagalbą patiems 
tvarkytis buitį, apsitarnauti. Papras-
tai savarankiški gyvenimo namai 
statomi judriose vietose, kad neįga-
lieji galėtų aktyviai įsijungti į ben-

druomenės gyvenimą: vaikščioti to-
mis pačiomis gatvėmis, lankytis par-
duotuvėse, renginiuose, šventėse.“

Apibendrinant dalyvių įspū-
džius galima tvirtai teigti, kad, jų įsi-
tikinimu, ši stažuotė parodė, jog 
mums savo šalyje reikia bendromis 
valstybinių institucijų, nevyriausy-
binių organizacijų ir pačių neįgalių 
žmonių bei jų tėvų pastangomis kur-
ti alternatyvią paslaugų sistemą, ku-
ri suteiktų neįgaliesiems pasirinki-
mą, skatintų jų savarankiškumą, o 
tuo pačiu turtintų visuomenę. Labai 
dėkojame „Vilties“ bendrijai ir jos 
vadovei Danai Migaliovai už neįkai-
nojamą patirtį. Norėtume palinkėti 
šios organizacijos nariams stiprios 
sveikatos, ištvermės, gerovės ir visų 
planų įgyvendinimo. O ateityje, ži-
noma, labai tikimės tolesnio ne ma-
žiau vaisingo bendradarbiavimo.

Ir šiais metais dalyvių veidus 
puošė šypsenos, salėje sklandė šven-
tiška nuotaika. Konkurse pasirodė 
trys ansambliai iš Šiaulių „Ringuvos“ 
specialiosios mokyklos (vadovė Lai-
ma Kulšytė). Jie atliko dainas „O ta 
musė – vilko pusė“, „Ryto tyloje” ir 
„Šitokį rytą“. Didžiulis būrys daino-
rėlių iš Telšių „Ateities“ pagrindinės 
mokyklos (vadovė Nijolė Činskienė) 
pristatė du kūrinėlius: „Vaivorykštė“ 

ir „Koks garsas čia skamba...“ iš V. A. 
Mocarto operos „Užburtoji fleita“. 

Repu žiūrovus nustebino ko-
lektyvas iš Panevėžio specialiosios 
mokyk los (vadovė Rasa Macelienė), 
atlikęs dainą „Nieko nejaučiu“. Du-
etas iš Joniškio „Saulės“ pagrindinės 
mokyk los (vadovė Aldona Tamošiū-
nienė) nuotaikingai sudainavo čekų 
liaudies dainą „Muzikantai“. Soliniu 
dainavimu žiūrovus nustebino atli-

kėja iš Plungės specialiosios moky-
klos (vadovė Jurgita Arlauskienė).

Konkurse pasirodė net trys kolek-
tyvai iš Kuršėnų Pavenčių mokyklos 
(vadovai: Renata Biknevičienė, Rita 
Kančauskienė, Raimundas Kamins-
kas, Jūratė Saldauskienė). Skambėjo 
dainos „Lašeliai“, „Tu vėjo paklausk“ 
ir „Žalia dainelė“. Visus dainorėlius 
su pavasariu sveikino Kuršėnų viešo-
sios įstaigos „Dienos centras sutriku-
sio intelekto asmenims“ jaunuoliai 
(vadovė Renata Biknevičienė) ir sky-
rė trankią „Linksmapolkę“.

Šis dainų konkursas paskatino 
dalyvius patikėti savo sėkme. Sulau-
kę patarimų, paramos, pagyrimų už 
atliktas dainas, jie pajuto saviraiškos 
teikiamą laimę, atskleidė ir stiprino 
savo socialinius, pažintinius, kūrybi-
nius gebėjimus. Prisidėjo prie šio 
proceso ir žiūrovai, audringais ploji-
mais palaikę dainorėlius, ir gerano-
riška vertinimo komisija. Visi kolek-
tyvai buvo apdovanoti prizais, padė-
komis, saldumynais. Nuoširdų ačiū 
už skanias vaišes tariame rėmėjams: 
UAB „Labnora“, „Romana & Co“ ir 
„Sigmega“. Nutilus skambioms dai-
noms, renginio dalyviai dar ilgai ne-
siskirstė, bendravo, džiaugėsi apdo-
vanojimais, linksminosi diskotekoje. 

Jūratė Saldauskienė, Renata 
Biknevičienė, Rita Kančauskienė

Dainų konkurso organizatorės, 
specialiojo ugdymo mokytojos

Kai skamba dainos, džiaugiasi širdis...
Jau antrą pavasarį į Kuršėnų Pavenčių mokyklą sugužėjo dainos 
mylėtojai bei puoselėtojai, nes čia vyko respublikinis dainų 
konkursas „Lai skamba dainos..“ Šiame konkurse dalyvavo net 
70 specialiųjų poreikių mokinių iš Šiaulių, Telšių, Plungės, 
Joniškio ir Panevėžio mokyklų.



Dovana
Ką vadina dovana?
Kaip ją apibūdinti?
Kam ją dovanojame?
Ir kokia nauda?

Aš bandau pritaikyti
Daug reikšmių gražiausiųjų
Dovanoms su progomis,
Dovanoms be jų.

Dovanos tortadieniui,
Dovanos šimtadieniui,
Dovanos didžiulės,
Dovanos nematomos,
Nuo kurių skrajojame
Lyg padebesy.

Dovana – tai daiktas,
Įdomus, naudingas.
Dovana – tai žodis,
Švelniai pasakytas.
Dovana – tai gėris,
Nugalėjęs blogį.

Dovana Kalėdoms – 
Snaigės išraižytos.
Dovana Velykoms – 
Saulės spindulėlis...

Dovana kačiukui – 
Pieno dubenėlis.
Dovana paukšteliui – 
Duonos trupinėlis.
Dovana benamiui – 
Būstas su pastoge.
Dovana seneliui – 
Šiltas geras žodis.
Dovana besočiui –
Šios eilutės mano.

Dovana didžiausia – 
Tai, kad mes gyvename.
Tai, kad šviečia saulė
Ir visi sveiki.
Būkime laimingi
Ir nepavydėkime
To, ko mes negavome,
Galbūt gaus kiti.

Poezijos paukštė išskleidė sparnus
Kai ateina pavasaris, ypač toks ilgai lauktas kaip šiemet, nušvinta 
žmonių akys, sušyla širdys. O poetus, savaime suprantama, ima vis 
dažniau lankyti įkvėpimas. Tikime, kad ir Jums, mieli skaitytojai, 
knieti sužinoti, ką jo pakylėtas sukūrė dažnas mūsų žurnalo svetys 
Danielius Kalinauskas.

Šių metų sausio 24 dieną Danie-
liui sukako 19 metų. Kuklus eilinis 
gimtadienis. O kadangi žiemą jam 
paūmėja sąnarių skausmai, tai ir 
šventė ne šventė. Kai labai prastai 
jaučiasi, net ir į užsiėmimus važiuoti 
negali. Tada belieka tik svajoti apie 
gražią ateitį, šiltus orus, pavasarį. 

Pavasarį viskas bunda, sugrįžta 
paukščiai, medžiai pasipuošia la-
pais, o iš po sniego išlenda... šiukš-
lės. Bet mes jas labai mikliai (talką 
surengę) surenkam ir sunaikinam. Ir 

tada miškuose ir pamiškėse pra-
žysta žibutės, vėliau 

pakalnutės. O 

kai visai atšyla ir mamos sveikina-
mos su savo „profesine“ diena, at-
skrenda nepralenkiamos giesminin-
kės lakštingalos ir kiauras naktis iki 
ryto suokia už lango miške... Vaka-
rais labai dažnai iš to paties miško į 
darželį po pat mūsų langais atkul-
niuoja ežiukas – medžioti žiogų ir 
muselių. Didžiulis senas kaštonas 
išskleidžia lapus, o netrukus ir žie-
dus. Koks grožis! Ir tai pat tiesiog po 
Danieliaus langu. Tada pamirštami 
visi skausmai, negandos ir pradeda 
lietis kūryba. O šalia, meiliai prilipęs 
prie šono, markstosi kadaise išgelbė-
tas katinas ir garsiai murkia, tarsi 
eilėms pritardamas. Laukiam vasa-
ros ir... atostogų!!!

Aš, Ruslanas Šerkšnys, Jasiuliš-
kių socialinės globos namų dienos 
užimtumo centre „Ąžuolas“ lankau 
muzikos ir keramikos studijas. Be to, 
mėgstu drožinėti iš medžio. Esu su-
kūręs nemažai skulptūrų, dvi iš jų 
puošia Jasiuliškių socialinės globos 
namus. Laisvalaikiu sportuoju: žai-
džiu stalo tenisą, dalyvauju įvairiose 
varžybose, muzikuoju: groju fleita, 

Prie Šventosios
Brendu aš Šventosios pakrantėm,
Rasotu siauru takeliu.
Ištirpo žvaigždutė Aušrinė
Tarp saulės šviesių spindulių.
Ramune, ramune, ramune.
Žiedeli, žiedeli, laukų.
Išburki tu manąją dalią,
Iš mano svajonių pintų!
O lankos tos žalios ir mielos,
Ir vėjas gaivus ir švelnus.
Užbūrė mane, pakerėjo,
Žiedelių tas kvapas gaivus.
Brendu aš Šventosios pakrantėm,
Iš lėto, ramiai, atsargiai.
Ramunės mane pakerėjo,
Ir širdį paguodžia švelniai.

Gyvenimo žodžiai
Danieliaus mama, 

balandis

akordeonu, mušamaisiais. Esu Liau-
dies dailininkų sąjungos narys. Do-
miuosi poezija, rašau eilėraščius. 
2002 m. išleistame „Poezijos almana-
che“ yra mano eilėraščių, dailės ir 
keramikos darbų nuotraukų. 2009 m. 
pasirodė poezijos rinkinys „Žydin-
tys perlai“, kuriame ne tik eilėraš-
čiai, bet ir tapybos darbai, nuotrau-
kos iš asmeninio archyvo.  



„Kulinarijos diena“ 
su negalią turinčiu jaunimu

Mykolo Riomerio  

universiteto Socialinės politikos 

fakulteto studentės J. Gafarovaitė ir  

D. Jutkaitė VšĮ „Vilties Akimirka“ 

Dienos užimtumo centro programoje 

įgyvendino projektą  

„Kulinarijos diena su negalią 

turinčiu jaunimu“. 

Projekto tikslas – supažindinti neįgalų jaunimą su 
kulinariniais procesais, įgalinant juos atlikti būtiniau-
sius maisto gaminimo veiksmus.

Maisto gaminimo įgūdžių lavinimas – svarbi kas-
dienio savarankiškumo formavimo dalis. Dalyvauda-
mi maisto ruošimo veikloje centro lankytojai ne tik 
susipažįsta su gaminimo subtilybėmis, bet ir gali pa-
justi, kokios tekstūros yra kiekvienas naudojamas pro-
duktas, paragauti, pauostyti – išmokti atskirti skonį ir 
kvapą.

Prieš šio projekto įgyvendinimą studentės visą sa-
vaitę bendravo su Dienos užimtumo centro socialine 
darbuotoja telefonu, aptarė, ką būtų galima gaminti su 
sunkią kompleksinę negalią turinčiais jaunuoliais. 

Be to, buvo atsižvelgta ir į pačių centro lankytojų 
nuomonę. Galiausiai nuspręsta gaminti tinginį, krabų 
salotas ir bananinį kokteilį.

Prieš pradėdami gaminti visi drauge su centro lan-
kytojais išsiaiškinome, kokių produktų reikės pasirink-
tiems patiekalams. 

Kadangi laukė dideli darbai, negaišdami laiko nusi-
plovėme rankas, pasiraitojome rankoves, pasirišome 
skareles ir prijuostes, o tada kibome į darbą.

Jaunuoliai kaip galėdami (asistentų padedami) pa-
sinėrė į gaminimo procesą: 
• kas laužė sausainius, 
• kas lupo bananus, 
• kas plovė daržoves,
• kas pjaustė jas...

Visas gaminimo procesas vyko sklandžiai (buvo ap-
tartas kiekvienas veiksmas, nusakyta gaminimo seka), 
virtuvėlėje aidėjo juokas, liejosi geros emocijos.

Kai patiekalai galiausiai buvo paruošti, visi nekan-
travo kuo greičiau jų paragauti. 

Tad centro lankytojai nedelsdami padengė stalą ir 
pakvietė visus ypatingų pietų. 

Tai buvo mažytė šventė mūsų kasdienybėje.

Živilė Dambauskaitė
Socialinė darbuotoja
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Teatro dienos šventę vedė mokyklos 
direktorė Janina Žeimienė ir teatro stu-
dijos „Runa“ vadovas Arūnas Naraus-
kas. Pradėdama šventę ir sveikindama 
gausiai susirinkusius renginio dalyvius 
J. Žeimienė atkreipė dėmesį, kad jauno 
žmogaus dvasia ypač imli pasaulio gro-
žiui, reikia tik vieno – padėti jam susiras-
ti mėgiamą užsiėmimą ir neužgesinti jo 
kūrybinio ieškojimo liepsnos. 

Teatro dienos šventėje dalyvavo ne-
mažai svečių — Alytaus rajono savival-
dybės tarybos sekretorius Simas Salic-
kas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimantas 
Židanavičius, kino, teatro ir televizijos 
aktorė Larisa Kalpokaitė, Lietuvos teatro 
ir muzikos akademijos dėstytojas, akto-
rius Jonas Braškys, aktorius, režisierius 
Robertas Šarknickas, televizijos žurna-
listė Rimantė Zarembaitė, Simno Šven-
čiausios Mergelės ėmimo į dangų bažny-
čios klebonas Raimundas Žukauskas, 
Alytaus rajono savivaldybės tarybos na-
rė Jūratė Overaitytė, Simno seniūnas Vy-
tautas Viršilas, Lietuvai pagražinti drau-
gijos pirmininkė Linutė Viršilienė, Sim-
no kultūros centro direktorius Vytautas 
Pavilonis, Simno Raudonojo kryžiaus 
pirmininkė Elena Dainauskienė, Lietu-
vos sutrikusio intelekto žmonių globos 

19-asis Teatro pavasaris Simno 
specialiojoje mokykloje
Š. m. balandžio 5 d. jau 19-ąjį kartą Simno specialiosios 
mokyklos ugdytiniai mokyklos draugams, bendruomenei, 
svečiams ir rėmėjams pristatė spektaklio premjerą. Šiais metais 
buvo parodytas spektaklis pagal norvegų pasaką 
„Paslaptingasis vandenynas“.

bendrijos „Viltis“ Alytaus rajono padali-
nio tarybos pirmininkė Danutė Laukai-
tienė, UAB „Autesta“ direktorius Algi-
mantas Paukštaitis su žmona Zoja, Per-
šėkininkų televizijos savininkai Laimutė 
ir Vladas Krušnai. 

Teatras jungia daugelį gyvenimo sri-
čių, todėl ir į spektaklio premjerą susi-
rinkęs toks gausus, įvairus ir spalvingas 
svečių būrys puikiai jautėsi stebėdamas 
scenoje vykstantį veiksmą. Po spektaklio 
daugelis žiūrovų sveikino jaunuosius 
aktorius, teatro studijos vadovą ir linkėjo 
kuo didžiausios sėkmės, netradiciško ir 
įvairiapusio išorinio ir vidinio pasaulio 
matymo, pajutimo ir išraiškos... 

Devyniolikos metų praktika paro-
dė, kad neįgalūs ar turintys socialinių 
problemų asmenys tikrąjį gyvenimo 
džiaugsmą išgyvena dalyvaudami teat
rinėje veikloje, kur pildosi jų svajonės. 
Čia jaunieji artistai pamiršta savo nega-
lią, o bendraudami su bendraamžiais 
jaučiasi visaverčiai. Integruoto ugdymo 
sąlygomis kuriamuose spektakliuose 
aukštų rezultatų nesistengiama siekti. 
Svarbu ne tiek baigtinis rezultatas – 
spektaklis, kiek pats kūrybinių galių 
išlaisvinimo procesas, buvimas drauge.

Džiugu, kad pasibaigus LNK televi-
zijos projektui, kuriame filmavomės su 
aktore Larisa Kalpokaite, mūsų drau-
gystė, bendravimas ir bendradarbiavi-
mas tęsiasi. Nors žinomos aktorės dar-
botvarkė labai įtempta, ji visuomet ran-
da laiko atvykti į mūsų mokyklą. Nekan-
triai laukiame pasirodant ir jos vyro – 
Lietuvos teatro ir muzikos akademijos 
dėstytojo, aktoriaus Jono Braškio. Mūsų 
mokyklos artistams jie yra patys di-
džiausi autoritetai. Kiekvienam randa 
gerą žodį, tvirtai paspaudžia ranką. Re-
gis, tai taip paprasta, bet iš tiesų labai 
svarbu. Be abejo, vaikai labai myli dova-
nas, kuriomis mūsų mylimi aktoriai lyg 
Kalėdų seneliai visada juos apdalija. Bet 
ne mažiau svarbus jiems ir šių nuostabių 
žmonių dėmesys. Žmonių, kurie rado 
kelią į vaikų ir jaunuolių širdis, pelnė jų 
meilę ir pagarbą.

Mūsų mokyklos teatro studijoje 
„Runa“ nuo pat jos įkūrimo vaidina ir 
„viltiečiai“. „Vilties“ bendrijos Alytaus 
rajono padalinio pirmininkė Danutė 
Laukaitienė labai atsakingai ir nuošir-
džiai rūpinasi savo nariais. Šiais metais 
ji vykdo Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenėje pro-
jektą, kurio įgyvendinimo tvarką patvir-
tino Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terija, atranką vykdė Alytaus rajono sa-
vivaldybės administracija, o kaip įgy-
vendinamas projektas ir naudojamos jo 
lėšos, prižiūri Neįgaliųjų reikalų depar-
tamentas. Vienas šio projekto tikslų – 
gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į 
visuomenę, teikti neįgaliesiems reikalin-
gas paslaugas, kurios didintų jų sava-
rankiškumą, užimtumą.

Mokyklos direktorė J. Žeimienė di-
delį dėmesį skiria ne tik šiuo metu mo-
kykloje besimokantiems, bet ir ją jau bai-
gusiems ugdytiniams. Direktorė įsitiki-
nusi, kad puikūs specialistai, draugiška 
atmosfera ir rūpestis bei dėmesys kiek
vienam neįgaliajam yra pagrindiniai 
traukos veiksniai. Pagal bendradarbiavi-
mo sutartį, pasirašytą tarp „Vilties“ ben-
drijos Alytaus rajono padalinio ir Simno 
specialiosios mokyklos, dalis socialinės 
reabilitacijos paslaugų projekto veiklų 
vykdomos mūsų įstaigoje. 

Esu įsitikinęs, kad svarbiausias teat
rinės veiklos principas – skatinti kiekvie-
no ugdytinio keitimosi, tobulėjimo pro-
cesą, dvasino augimo perspektyvą. Tea-
tro festivaliai, įvairios šventės, susitiki-
mai su šios srities profesionalais, jų pa-
gyrimai, paskatinimai teikia galimybę 
toliau tobulėti.

Arūnas Narauskas
Alytaus rajono Simno specialiosios 

mokyklos specialusis pedagogas-
metodininkas. Teatro studijos  

„Runa“ vadovas
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Moksliškai įrodyta, kad Čigong 
masažo terapija pagerina mažamečių 
vaikų su autizmu ir Dauno sindro-
mu elgesį bei raidą ir sumažina tėvų 
patiriamą stresą dėl neįgalaus vaiko 
auginimo. Ši masažo terapija yra 
švelnių judesių ir naudinga vaikui. 
Todėl profesorė L. Silva skiria didelį 
dėmesį tėvų ir specialistų moky-
mams, kurie ne tik suteikia žinių 
apie masažą, bet ir skatina abipusę 
partnerystę. Be to, bendradarbiau-
jant su Klaipėdos universiteto Svei-
katos mokslų fakulteto mokslinin-
kais buvo atliktas mokslinis tyrimas, 
skirtas šio metodo taikymo galimy-
bėms ir veiksmingumui Lietuvoje. 

Čigong masažą dariusių šeimų 
patirtys JAV liudija apie ryškius vai-
kų su minėtomis negaliomis raidos 
ir sensorikos pokyčius: mažyliai 
pradėjo kalbėti, geriau miega, labiau 
sutelkia dėmesį, interaktyviau ko-
munikuoja, todėl tėvai patiria ma-
žiau streso. Lietuvoje atliktas bando-

Čigong masažo programa vaikui 
ir šeimai
Naujos galimybės vaikų su autizmu ir Dauno sindromu  
problemų sprendimui

Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio „Sakalėlis“ specialistai ir 
tėvai dalyvavo pirmą kartą ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje 
vykdytuose tėvų ir specialistų ČIGONG masažo mokymuose 
pagal profesorės Luizos Silvos iš JAV parengtą metodiką. 

masis tyrimas patvirtino pozityvius 
vaikų raidos bei elgsenos pokyčius 
ir sumažėjusį tėvų stresą. Mūsų dar-
želio ugdytinių tėveliai mielai įsi-
traukė į masažo mokymus. Daugu-
ma mamyčių džiaugiasi pagerėju-
siais santykiais su vaikais, atsiradu-
siu artimesniu ryšiu. Anot specialis-
čių Rūtos ir Vitalijos, vaikai tapo tie-
siog neatpažįstami – atsirado akių 
kontaktas, noras valgyti įvairesnį 
maistą ir pan.

Daugiau informacijos apie moks-
linius Čigong masažo tyrimus Lietu-
voje galite rasti internete www.ku.lt 
arba tiesiogiai susisiekę su tėvų bei 
specialistų mokymų ir mokslinio ty-
rimo Lietuvoje koordinatore doc. dr. 
Rita Vaičekauskaite (vaicexrita@
gmail.com).

Ilgametės šeimų patirtys JAV ir 
pirmosios patirtys Lietuvoje liudija, 
kad tėvams labai reikalinga nuolati-
nė specialistų parama ir dėl masažo 
atlikimo technikos, ir dėl gebėjimo 

suvokti bei paaiškinti vaiko reakcijas 
į masažą, elgsenos, santykio su tė-
vais ir aplinka pokyčius. Todėl šei-
moms, auginančioms vaikus su au-
tizmu iki 6 metų ir su Dauno sindro-
mu iki 4 metų, rekomenduojame 
kreiptis į profesorės L. Silvos moky-
mus sėkmingai baigusius ir sertifi-
katus gavusius vaikų lopšeliodar-
želio „Sakalėlis“ specialistus (sakale-
lis@balticum-tv.lt).

Tėvai, penkis mėnesius kasdien 
atliekantys masažą savo vaikui, turi 
bendradarbiauti su specialistais. Per 
šį laikotarpį išmokstama tinkamai 
atlikti masažo judesius ir išryškėja 
reikšmingi vaiko raidos bei elgsenos 
pokyčiai. Vėliau tėvams patariama 
ne trumpiau kaip vienerius metus 
kasdien daryti Čigong masažą sava-
rankiškai, kad būtų pasiekti ilgalai-
kiai vaiko raidos rezultatai. Ypač lau-
kiame šeimų, auginančių vaikus su 
Dauno sindromu iki vienerių metų, nes 
šiame amžiaus tarpsnyje galima pasiekti 
labai efektyvių rezultatų. 

Dirbdami su vaikų darželio spe-
cialistais jūs turėsite galimybę aptar-
ti Čigong masažo taikymo vaikui su 
autizmu ar Dauno sindromu gali-
mybes integralios socialinės peda-
goginės pagalbos kontekste. Dėl iš-
samesnės informacijos kreipkitės el. 
paštu: cigong.klaipeda@gmail.com

Vitalija Petrauskienė
Specialioji pedagogė 

Rūta Bagočienė
Logopedė 

Susitikimas su darbo biržos 
specialistais

Šių metų vasario 20 d. įvyko 
„Druskininkų vilties“ bendrijos na-
rių ir Alytaus teritorinės darbo bir-
žos Druskininkų skyriaus atstovų 
susitikimas. Skyriaus vedėja Danutė 
Naujalienė susirinkusiuosius supa-
žindino ne tik su investiciniais pro-
jektais, bet ir padėtimi Druskinin-
kuose: koks nedarbingumo lygis, 

Juda, kruta Druskininkų 
viltiečiai....

kiek verslo liudijimų išduota, kiek 
įdarbinta žmonių. Po trumpos apž-
valgos, turėjome galimybę su darbo 
biržos specialistais išsiaiškinti visus 
mums rūpimus klausimus. Aktua-
liausias bendrijos nariams – neįga-
laus žmogaus galimybės darbo rin-
koje: ar jis turi teisę registruotis dar-
bo biržoje, ar jam teikiamos lengva-
tos. Papasakojome, kad vieno neįga-
liojo darbo biržoje net neužregistra-
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vo, kitas pamiršo laiku atvykti, dar 
kitas labai norėtų dirbti, bet nieko ši 
įstaiga jam negali pasiūlyti. D. Nau-
jalienė ir R. Zinikienė kantriai iš-
klausė kiekvieną atvejį ir stengėsi 
kuo išsamiau mums atsakyti.

Džiaugiamės, kad per šį susitiki-
mą sužinojome daug naudingos in-
formacijos, kuri labai pravers įsidar-
binti norintiems neįgaliesiems. Jis 
parodė, kad mūsų bendrijos nariai 
ne tik gali užsiregistruoti darbo bir-
žoje, bet ir aktyviai dalyvauti įvai-
riuose projektuose, žodžiu, būti 
naudingi visuomenei.

Bendra paroda

Kovo 28 dieną Druskininkų soci-
alinių paslaugų centre mūsų bendri-
ja ir Neįgaliųjų draugija surengė 
bendrą meno darbų parodą. Į rengi-
nį atvyko daug bendrijos narių, savi-
valdybės Socialinės paramos sky-
riaus vedėja L. Baranauskienė ir pa-
vaduotoja M. Sasnauskaitė bei Soci-
alinių paslaugų centro direktorė 
A. Aleksienė.

Parodoje akį džiugino „Druski-
ninkų vilties“ dienos užimtumo cen-
tro vaikų ir jaunuolių ryškiaspalviai 
darbeliai Velykų tema: popierinės, 
megztos, veltos gėlės bei viščiukai ir 
zuikučiai, atvirukai, kiaušiniai, ga-
minti įvairia technika ir kt. O paro-
dos puošmena tapo medis, pražy-
dęs... gvazdikais. Parodą puošė ir 
Neįgaliųjų draugijos narių: D. Dul-
kienės, R. Saveikienės bei J. Čmukie-
nės darbai. Jaukią atmosferą rengi-
nio metu sukūrė akordeonistas 
A. Padegimas.

Neįgaliųjų draugijos pirmininkas 
R. Tenenis pasidžiaugė galimybe su-

rengti parodą, kurioje galima paro-
dyti, jog neįgalaus žmogaus gebėji-
mai yra beribiai. „Druskininkų vil-
ties“ bendrijos pirmininkė L. Sa-
dauskienė pasveikino visus su artė-
jančiomis Šv. Velykomis, palinkėjo 
sveikatos, kantrybės, norų bei lūkes-
čių išsipildymo. Taip pat pasidžiau-
gė, jog Druskininkų savivaldybė ne-
pamiršta neįgaliųjų. 

L. Baranauskienė padėkojo už 
pakvietimą į renginį ir pagyrė abi 
bendrijas, kad suorganizavo tokią 
gražią parodą. Nors darbai labai 
skirtingi, tačiau saviti ir patrauklūs. 
Prie sveikinimų prisidėjo ir mūsų 
bendrijos narė V. Dailydaitė. Ji palin-
kėjo pamiršti pykčius, nuoskaudas, 
įžvelgti gražiąsias gyvenimo spal-
vas, padeklamavo eilėraštį. Na, o 
kad Druskininkų savivaldybės ats-
tovėms ilgam neišblėstų parodos 
įspūdžiai, dienos centro lankytojai 
joms padovanojo megztą zuikutį ir 
oliuziuką. 

Mamoms iš visos širdies

Motina – namų siela, kantrybės, 
meilės ir žmoniškumo aukuras, iš 
kurio vaikai semiasi gerumo, išmin-
ties ir dorovės perlų. Motina žmogui 
reikalinga kaip oras, vanduo, drus-
ka. Nuo pat kūdikystės ji šalia, tarsi 
gulbė plačiai išskleidusi sparnus. Vi-
sada pasiruošusi ginti, sulaikyti, 
laukti, atleisti...

Lietingą gegužės 3 dieną „Drus-
kininkų vilties“ bendrija sukvietė 
mamas į tradicinę šventę „Vaikystės 
sodas“. Beje, šiuokart joms teko at-
likti daug išradingumo reikalaujantį 
namų darbą – šventinį garderobą pa-
įvairinti vaikišku akcentu. Ir tenka 

pripažinti, kad jos kuo puikiausiai 
susidorojo. Atplasnojo į gėlėmis iš-
puoštą salę tarsi mergaičiukės: vie-
nos pasidabinusios dideliais margas-
palviais kaspinais, kitos segėdamos 
trumpučius sijonukus, trečios su kū-
dikėlių kepurėlėmis ar... žindukais.

Renginio pradžioje buvo pagerb-
tos mirusios mamos. Dienos užim-
tumo centro vaikai ir jaunuoliai pa-
ruošė mamoms meninę programėlę: 
deklamavo gražiausias eiles apie 
kilnią ir gerą motinos širdį, švelnu-
mą, rūpestį, pradžiugino spektakliu 
„Vilčiukų šeimynėlė“ apie įprastą 
šeimą, kuri augina dvi labai tvarkin-
gas klusnias dukras ir lepūnėlę jau-
nėlę, nemėgstančią praustis. Tėtis su 
mama nuolat ją bara, moko, o ji ne-
kreipia dėmesio. Net klasės draugai 
neapsikentę ją gėdina. O galiausiai 
upeliukas ima ir nuprausia. Nuo to 
laiko Vilčiukė tampa tikra švaruole.

Po spektaklio bendrijos pirminin-
kė L. Sadauskienė pasveikino mamas 
su gražia pavasario švente. Ji apgai-
lestavo, jog ne visi bendrijos vaikai ir 
jaunuoliai savo lūpomis gali pasakyti 
mamoms, kaip jas myli, tačiau jų akys 
byloja, kad mamos jiems labai reika-
lingos ir labai jų mylimos. Paskui nu-
skambėjo bendrijos himnu tapusi 
daina „Žibuoklės“. Mamytės gavo po 
kuklią dovanėlę – pačių vaikų ir jau-
nuolių rankomis pagamintą adatinę 
ir atviruką. Visi kartu mamoms su-
giedojome „Ilgiausių metų“. V. Dai-
lydaitė pasveikino visas susirinkusias 
močiutes ir joms padeklamavo eilė-
raštį „Viskas apie močiutes“.

Renginio vedėja A. Gaidytė pri-
minė, kad salėje yra mamų, kurios 
sulaukė dvigubos šventės, nes mini 
ir gimtadienį. Joms nuskambėjo 
sveikinimas, buvo įteikta gėlių. Pas-
kui mamos galėjo išmėginti savo ge-
bėjimus įvairiose rungtyse: paskai-
tyti pasakėčią tikra dzūkiška tarme, 
įminti mįsles... Daugiausia emocijų 
sulaukė rungtis „Pamaitink užrišto-
mis akimis“. Galiausiai atėjo laikas 
sodinti tradicinę vilties gėlę. Šiais 
metais tai padarė Ratnyčios parapi-
jos klebonas Ž. Kuzinas. Susirinku-
siuosius linksmino Jaskonių ir Nau-
jasodės kaimo kapela „Malūnėlis“.

L. Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos 

pirmininkė
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Pirmasis susitikimas nepašykštėjo 
įspūdžių

„Šiaulių Vilties“ bendrija pradėjo 
įgyvendinti Švietimo mainų para-
mos fondo Grundwig partnerysčių 
projektą „Matyk be išankstinio nu-
sistatymo“, kurį finansuoja Europos 
Komisija. Projekto partneriai: Švieti-
mo ir konsultavimo centras (Rumu-
nija) ir Sarayounu rajono švietimo 
direktoratas (Turkija). Praėjusių me-
tų lapkričio 26–30 dienomis įvyko 
pirmasis projekto dalyvių susitiki-
mas Targu Jiu mieste (Rumunija).

Šiame susitikime dalyvavo „Šiau-
lių Vilties“ bendrijos narės Eglė Sa-
muilienė, Ilona Mataitienė, Rūta 
Gedminienė, Sandra Katauskienė, 
savanorė Asta Jaseliūnienė, projekto 
koordinatorė Regina Vertelienė, kuri 
perskaitė pranešimą „Specialiųjų 
poreikių vaikai Lietuvoje“. Pagrindi-
niame susitikimo seminare buvo ap-
tariami projekto tikslai ir gairės, iš-
sakyti dalyvių lūkesčiai: pasisemti 
naujų idėjų, gerosios patirties tenki-
nant žmonių su negalia ir jų artimų-
jų poreikius, įtraukiant juos į visa-
vertį visuomenės gyvenimą. 

Pirmąją vizito dieną projekto da-
lyviai lankėsi Targu Jiu miesto pa-
galbinėje mokykloje, kurios vadovas 
Nicu Baiu pristatė savo vadovauja-
mą įstaigą, papasakojo apie ugdyti-
nių sutrikimus ir mokymo sistemas. 
Mokiniai svečiams paruošė nuosta-

Verda darbai „Šiaulių viltyje“      

bų šventinį koncertą: šoko liaudies 
šokius, traukė dainas.

Naudingas pažintine prasme pa-
sirodė vizitas į Carbunesti bendruo-
menės centrą. Šis centras skirtas spe-
cialiųjų poreikių turintiems našlai-
čiams ir vienišiems žmonėms su len-
gva ar vidutine negalia. Be to, čia 
veikia užimtumo grupė sunkios ir 
labai sunkios negalios suaugusie-
siems. Šiuo metu centre gyvena 41 
neįgalus asmuo nuo 18 iki 45 metų. 
Įstaiga jiems siūlo fizinę reabilitaciją 
(kineziterapiją), meninį ugdymą ir 
darbinį užimtumą. Centro gyvento-
jai augina galvijus bei vištas, sodina 
ir prižiūri daržus, šiltnamius. Centre 
veikia lentpjūvė, dažomi ir lakuoja-
mi mediniai baldai, yra siuvykla, ke-
pykla. Šalia kavinukė, kurioje pro-
jekto dalyviai galėjo paskanauti cen-
tro gyventojų iškeptų pyragėlių. Juos 
taip pat sužavėjo ergo terapijos me-
todika, kurios taikymas padeda neį-
galiesiems geriau sukaupti dėmesį. 

Carbunesti bendruomenės cen-
tro statybą finansavo Europos Sąjun-
ga, o dabar jis išlaikomas valstybės, 
savivaldybės ir rėmėjų lėšomis. Be 
to, prisideda prie to ir patys neįgalie-
ji, parduodantys savo pagamintą 
produkciją (bandeles, duoną ir kt.), 
sudarę darbo sutartis su ligoninė-
mis, bendradarbiaudami su baldų 
gamybos ir statybos bendrovėmis.

„Šiaulių vilties“ bendrijos ir 
bibliotekininkų draugystė

Susibūrę neįgaliųjų tėvai dažnai 
godoja: visuomenė nesupranta mū-
sų rūpesčių, sunkios kasdienybės. O 
ką jie patys galėtų nuveikti, kad bū-
tų kitaip? Juk suprasti kito žmogaus 
skausmą ir problemas visiems ne-
lengva. Bet yra viena labai veiksmin-
ga priemonė – bendravimas.

Jau tradicinėmis tapo „Šiaulių 
vilties“ bendrijos narių – tėvų ir vai-
kų – kartu sukurtų darbų parodos 
miesto savivaldybės viešosios biblio
tekos Lieporių filiale. Bibliotekinin-
kai maloniai nustebo, kad skaitytojai 
gyvai domėjosi organizacija, klausi-
nėjo apie ją ir dalijosi informaciniais 
lankstinukais. Trumpa informacija 

apie „Šiaulių viltį“ pasirodė ir kraš-
totyrininko mokytojo Vytauto Ma-
žeikos knygoje „Lieporių praeitis ir 
dabartis“.

Šiaulių miesto savivaldybės Vie-
šoji biblioteka organizavo seminarą 
„Kaip bibliotekos gali prisidėti prie 
socialiai neaktyvių žmonių moky-
mosi visą gyvenimą“, kuriame daly-
vavo Šiaulių apskrities bibliotekinin-
kai. Kartu su Parkinsono liga sergan-
čiųjų, neregių ir kurčiųjų organizaci-
jų atstovais paskaitą šiame seminare 
skaitė ir „Šiaulių vilties“ pirmininkė 
Dalė Vyštartienė. Nuščiuvusi audi-
torija klausėsi jos pasakojimo apie 
šeimų, auginančių neįgalius vaikus, 
kasdienes problemas, susidomėjo 
patarimais, kaip elgtis su asmenimis, 
turinčiais vienokią ar kitokią proto 
negalią, pasiūlymu apsilankyti to-
kiose šeimose, savanoriauti. 

Pranešėja atkreipė auditorijos dė-
mesį į džiugų faktą, kad nežiūrint 
sunkios kasdienybės „Šiaulių viltis“ 
sėkmingai dalyvauja tarptautiniame 
projekte „Matyk be išankstinio nu-
sistatymo“, kuris pabrėžia neįgaliųjų 
integracijos į visuomenę būtinumą.

Apibendrinę seminarą biblioteki-
ninkai pripažino, kad jo tema jiems – 
„nearti dirvonai“. Tad reikia drąsiau 
ir greičiau praminti tarpusavio su-
pratimo takelius.

Regina Vertelienė
„Šiaulių vilties“ bendrijos narė
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Muzikos mokymo ypatumai 
specialiojoje „Vilties“ mokykloje

Muzikinis ugdymas yra ilgai 
trunkantis, gabumus ir gebėjimus 
tobulinantis, nuostatas bei požiūrius 
formuojantis ir patirtį plečiantis pro-
cesas. Ypač jis svarbus vaikams iki 11 
metų, o neįgaliesiems ir ilgiau, nes 
niekas nežino, kaip vyksta procesai 
jų kūnuose. Muzika neįgaliesiems 
svarbi, nes daro įtaką jų jausmams. 
Daugumos muzikų manymu, ji – al-
ternatyvi žmonių komunikacija, 
jausmų, emocijų kalba.

Psichologo K. Izardo teigimu, 
emocijos sudaro pagrindinę žmo-
gaus motyvacijos sistemą, apiman-
čią tokias kertines emocijos kaip 
džiaugsmas, nuostaba, liūdesys, 
pyktis, pasibjaurėjimas, panieka, 
baimė, gėda ir kaltė.

Muzika yra vienas iš 5 svarbiau-
sių veiksnių, kuriuos žmonės įvardi-
ja apibūdindami aplinką, nes: pade-
da sukurti šiltesnį ir malonesnį 
įvaizdį; aplinka, kurioje skamba mu-
zika, suprantama kaip konfidencia-
lesnė ir jaukesnė; kelia nuotaiką; 
klausantis muzikos greičiau prabėga 
laikas; ji didina produktyvumą.

Daugiau apie muziką ir jos teikiamą 
naudą neįgaliesiems entuziastingasis pe-
dagogas Romualdas Bruzga papasakos 
antrajame žurnalo „Viltis“ numeryje.

Judesio terapijos įgyvendinimo 
galimybės siekiant mokinio 
individualios pažangos 

Seminare, skirtame šiai temai, 
dalyvavo Vilniaus miesto specialių-
jų mokyklų ir kitų švietimo įstaigų 
kūno kultūros mokytojai bei kinezi-
terapeutai, tai pat specialieji pedago-

„Vilties“ mokyklos  
geroji darbo patirtis
Šių metų kovą ir balandį Vilniaus „Vilties“ specialiojoje 
mokykloje-daugiafunkciniame centre vyko renginiai-seminarai 
sostinės pedagogams, kuriuose šios mokyklos specialistai Romas 
Brūzga, Irena Šečkuvienė, Gražvydas Groblys, Rasa Ulevičiūtė, 
Eglė Bužavienė, Valerija Liaudanskienė ir Elena Tijunonienė 
dalijosi gerąja darbo patirtimi. Siūlome ir jums, mieli 
skaitytojai, susipažinti su šia patirtimi ir galbūt ją perimti.

gai, kurie dirba su vaikais, turinčiais 
fizinių negalių. Šio seminaro tiks-
las – pristatyti kolegoms mūsų mo-
kyklos sporto įrangą, jos pritaikymą 
vaikams, turintiems įvairaus sunku-
mo fizinių negalių. Pasitelkėme fil-
muotą medžiagą, kad parodytume 
savo kasdienę veiklą naudojant 
šiuolaikiškas priemones, lavinant 
vaikų judesius, gerinant jų pusiaus-
vyrą ir koordinaciją. Pademonstra-
vome vaikų, turinčių cerebrinį para-
lyžių ar kitų judėjimo sutrikimų, ge-
bėjimus specialistams padedant ir 
savarankiškai naudotis sporto prie-
monėmis, kurios skatina judesių la-
vinimą. Pristatėme „Redkord“ tera-
pinės įrangos galimybes. Naudojant 
šią įrangą nustatomas vaiko gebėji-
mas atlikti tam tikrus judesius. Taigi 
prieš kiekvieną pratimą daromas 
testavimas ir nustatomas lygis, nuo 
kurio pradedama treniruotė. 

I lygis. Silpniausiasis (kai susil-
pnėjęs raumuo arba raumenų gru-
pės). Pratimas negali būti atliekamas 
taisyklingai net naudojant elastines 
virves.

II lygis. Žemesnis už vidutinį 
(nežymi silpnoji grandis). Pratimas 
gali būti atliekamas taisyklingai 
naudojant elastines virves.

III lygis. Vidutinis. Pratimas gali 
būti atliekamas taisyklingai nenau-
dojant elastinių virvių.

IV lygis. Aukštesnis už vidutinį. 
Pratimas gali būti atliekamas taisy-
klingai, sumažinus atramos plotą.

V lygis. Sportinis. Pratimas gali 
būti atliekamas taisyklingai, suma-
žinus atramos plotą ir su nestabiliu 
pagrindu.

Vaikams labai svarbu, kad jiems 
parenkamas lygis, suteikiantis gali-

mybę pratimą atlikti taisyklingai. 
Judesių funkcijos sutrikimus bando-
ma atstatyti taikant šiuos principus: 
keičiant jėgos petį; keičiant kūno pa-
dėtį virvių tvirtinimo taško atžvil-
giu; keičiant virvių ir diržų aukštį; 
keičiant nestabilumo lygį; atliekant 
papildomus judesius; pridedant pa-
pildomo svorio.

Pratimų įvairovė ir vis naujos kū-
no padėtys skatina vaikų motyvaci-
ją, teikia naujų judėjimo įgūdžių, 
atskirus judesius sujungia į visumą. 
Pritaikant „Redkord“ terapinės įran-
gos galimybes, pasiekiama akivaiz-
džių teigiamų rezultatų. Savarankiš-
ki judesiai pereina į aukštesnį lygį, 
gerėja pratimo atlikimo kokybė. Tei-
giamus pokyčius patvirtina ir kiti 
judesių funkcijos įvertinimo testai.

Kineziterapeutė Lina Kazevičie-
nė pristatė vaikų pusiausvyros tyri-
mo skalę. Tai modifikuota Bergo pu-
siausvyros skalė, kuri taikoma vai-
kams nuo 5 iki 15 metų, turintiems 
lengvų ar vidutinio sunkumo sutri-
kimų. Testą sudaro 14 užduočių, ku-
rias atliekant vertinamas atsistoji-
mas ir atsisėdimas iš įvairių padėčių, 
pusiausvyra stovint, sėdint, stovint 
ant vienos kojos, stovint užmerkto-
mis akimis, apsisukant, gebėjimas 
keisti kūno padėtį ir kt. Užduotys 
vertinamos balais nuo 0 iki 4. Testo 
rezultatai sumuojami.

Ergoterapeutė Julija Zacharenko 
pademonstravo filmuotą medžiagą 
apie rankos ribojimo terapijos taiky-
mą, kurios metu ribojama sveikos ar 
mažiau pažeistos rankos funkcija ir 
vaikas skatinamas tam tikrą laiką 
atlikti užduotis labiau pažeista ran-
ka. Taikant ribojimo terapiją vai-
kams, turintiems cerebrinį paraly-
žių, kyla sunkumų, kadangi jie nie-
kada nemokėjo naudotis abiem ran-
komis, ypač pažeistąja, todėl prisi-
taikyti prie ribojimo terapijos ir iš-
mokti naudotis pažeista ranka jiems 
sunkiau.

Apibendrinant galima pasakyti, 
kad visos minėtos priemonės yra la-
bai naudingos žmonėms, turintiems 
sunkių negalių, o specialistai gali iš-
radingiau ir veiksmingiau dirbti.

Irena Šečkuvienė ir  
Gražvydas Groblys

Kūno kultūros mokytojai-
metodininkai
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Socialinių istorijų kūrimas ir 
naudojimas dirbant su mokiniais, 
turinčiais autizmo spektro 
sutrikimų

Gyvenimo ir socialinių įgūdžių 
formavimas padeda mokiniams, tu-
rintiems autizmo spektro sutrikimų 
(toliau ASS), mokytis gyventi sava-
rankiškai, mažiau priklausyti nuo ki-
tų. Jie turi išmokti savarankiškumo ir 
įgyti higienos įgūdžių. Mokant susi-
duriama su sunkumais, kylančiais dėl 
autizmui būdingų požymių: išranku-
mo maistui, riboto kalbėjimo ir kalbos 
supratimo, naujos aplinkos, naujų 
objektų, veiksmų baimės, iškreiptų 
sensorinių jutimų, dėmesio sutelkimo 
į vieną daiktą, veiksmą ir t. t.

Mokiniai, turintys ASS, sunkiai 
supranta naujas reikšmes, priežasčių 
ir pasekmių ryšius, sunkiai numato 
pasekmes. Todėl dirbant pagal TE-
ACCH programą pravartu naudoti 
1991 metais Karolės Grei (Carol 
Gray) sukurtą pedagoginę priemo-
nę – socialines istorijas, t. y. pokalbius 
apie konkrečias aktualias gyvenimo 
situacijas naudojant paveiksliukus 
(simbolius, veiksmą nusakančius pie-
šinius bei tekstą). 

Per socialines istorijas  mokinys, 
turintis ASS, geriau supranta konkre-
čią situaciją, situacijų seką ir būsimą 
sprendimą. Tokiu būdu jam galima 
pakankamai sėkmingai aiškinti socia-

lines taisykles ir normas, pavyzdžiui, 
kad nevalia pertraukinėti kito asmens 
kalbos ir pan. Naudojantis socialinė-
mis istorijomis mokiniui lengviau su-
prasti informaciją, išreikšti savo emo-
cijas. Socialinių istorijų tikslas – padė-
ti jam tapti savarankiškesniam, ugdy-
ti gyvenimo įgūdžius, mokyti bendra-
vimo taisyklių.

Socialinės istorijos dažniausiai tai-
komos dirbant ir bendraujant su ne-
sutrikusio arba nedaug sutrikusio in-
telekto mokiniais, turinčiais ASS (pa-
vyzdžiui, Aspergerio sindromą). Ta-
čiau jas galima pritaikyti ir moki-
niams, turintiems žymesnių intelekto 
sutrikimų su autizmo požymiais. Tik 
tokiu atveju istorijos turi būti papras-
tos, trumpos su aiškiomis vaizdinė-
mis ir rašytinėmis instrukcijomis. So-
cialines istorijas galima kurti ir moki-
niams, turintiems elgesio ar (ir) emo-
cijų sutrikimų. Tai daroma, kai tradi-
ciniai mokymo metodai neveikia.

Socialinės istorijos kuriamos kartu 
su mokiniu, atsižvelgiant į jo ypatu-
mus, galimybes bei pomėgius. Prieš 
kiekvieną veiklą (gyvenimo įgūdžių 
mokymas, socialinio bendravimo tai-
syklių mokymasis, savarankiškumo 
įgūdžių mokymas) kartu su mokiniu 
yra skaitoma socialinė istorija, kurioje 
vaizdžiai pateikiami mokomo įgūdžio 
žingsneliai ir kartu su mokiniu atlie-
kami reikiami veiksmai. 

Socialinės istorijos 
(socialinio elgesio taisy-
klės) gali būti pateikia-
mos naudojant nuotrau-
kas, paveikslėlius, sim-
bolius ar užrašus. Tai 
priklauso nuo vaiko, 
turinčio ASS, supratimo 
lygio. Jei vaiko galimy-
bės ribotos, pateikiamos 
paprastos socialinės tai-
syklės. Pavyzdžiui, mo-
kant eiti į tualetą, jam 
rodoma tualeto nuo-
trauka. Kitas žingsne-
lis – tolesnė veiksmų 
seka. Todėl rodoma ki-
ta – kompiuterio nuo-
trauka, o tai reiškia, kad 
nuėjęs į tualetą, vaikas 
paskui galės žaisti kom-
piuteriu. Aukštesnio su-
pratimo lygio moki-
niams kartu su jais ku-
riamos socialinio elge-
sio taisyklės, nurodan-

čios, kaip reikia elgtis įvairiose gy-
venimo situacijose. Jos pradedamos 
kurti, kai vaikui kyla elgesio proble-
mų, susijusių su socialine aplinka. 
Kiekviena socialinė istorija – tai kon-
krečiam vaikui sukurta taisyklė, at-
sižvelgiant į jo ypatumus, galimybes 
bei pomėgius. Tai gali būti nuotrau-
kos, paveikslėliai ir užrašai, tik pa-
veikslėliai su užrašais. Prireikus 
tekste paveikslėliai paryškinami ar-
ba įrėminami, naudojama ir filmuo-
ta socialinės istorijos medžiaga, ku-
rioje vaikas mato savo mėgstamus 
animacinių filmukų veikėjus.

Kaip pradėti socialines istorijas:
• Pirmieji sakiniai turėtų būti ben-

dro pobūdžio: ką vaikas turi daryti 
ir kada, kokį tai duos rezultatą.

• Toliau reikėtų paaiškinti, kokio el-
gesio mes tikimės iš vaiko.

• Galiausiai nurodyti, koks bus ap-
tarto elgesio rezultatas, kam jis 
bus naudingas ir ką džiugins.
Toliau pateiksime paprastą socia-

linę instrukciją, kaip mokyti vaiką 
savarankiškai susidėti priešpiečius į 
krepšį einat į mokyklą. Tam pasitar-
naus paprastas kilimėlis, ant kurio 
eilės tvarka išdėstyti simboliai: viršu-
je – krepšio paveikslėlis, žemiau – pa-
veikslėliai daiktų, kuriuos reikia įsi-
dėti į krepšį.

Socialines bendravimo įgūdžių 
instrukcijas (socialines istorijas) gali-
ma naudoti įvairiais socialinio ben-
dravimo atvejais: mokyti pasisvei-
kinti, atsisveikinti, palaukti už durų, 
sakyti mandagumo žodelius „pra-
šau“, „ačiū“, garsiai nekalbėti veiklų 
metu, nepertraukinėti suaugusiųjų 
pokalbio ir t. t.

Kai kurios socialinės istorijos bu-
vo kuriamos prašant vaikų tėvams. 
Juos visuomet įtraukiame į kūrimo 
bei mokymo procesą. Kiekvienam 
mokiniui buvo kuriamos tik jam skir-
tos socialinės istorijos, mokančios kū-

Vaiko mokymas saugiai jaustis tualete
Socialinės istorijos pavyzdys

Kai aš einu į tualetą, man patinka jaustis saugiai.

Namuose aš jaučiuose saugiai, todėl man patin-
ka eiti į tualetą namuose.

Aš nešioju sauskelnes, kai einu į tualetą.

Tai papildomas darbas mano mamai.

Ji yra labai susirūpinusi.

Mama nori, kad aš eičiau į tualetą be sauskelnių.

Jei aš einu į tualetą be sauskelnių, tada aš taip 
pat galiu eiti į tualetą mokykloje.

Jei aš taip darysiu, mama bus rami ir laiminga.

Mokytojai taip pat bus ramūs.

Aš stengsiuosi eiti į tualetą be sauskelnių  
namuose.

Tada aš bandysiu eiti į tualetą mokykloje.

Aš stengsiuosi, kad mama būtų laiminga.
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no higienos, savarankiškumo, socia-
linio bendravimo įgūdžių. Labai 
svarbu kuriant šias istorijas gerai pa-
žinti mokinį, jo galimybes, poreikius. 
Socialinės istorijos turinį reikia pa-
teikti mažais žingsneliais, kad moki-
nys ją gerai suprastų ir galėtų elgda-
masis pagal ją įgyti savarankiškumo 
įgūdžių. Pradėjus taikyti šią priemo-
nę, buvo naudojamasi šiais interneto 
šaltiniais:

http://www.youtube.com/watch?
v=BPtKu6V112o&list=PL5AF247308
DAC7073, http://www.do2learn.
com/picturecards/printcards/. 

Rasa Ulevičiūtė
Specialioji mokytoja metodininkė 

Informacinių technologijų 
taikymas logopediniuose 
užsiėmimuose mokiniams, 
turintiems vidutinę, žymią ir labai 
žymią negalią

Seminaro metu buvo kalbama 
apie tai, kaip ir kokios informacinės 
kompiuterinės technologijos ar kitos 
specialiosios priemonės padeda as-
menims, turintiems judesio ir padė-
ties, intelekto, kalbos ir komunikaci-
jos sutrikimų, kompensuoti negalią. 

Prieš parenkant kompiuterinę pro

graminę įrangą ir kompiuterines prie-
mones labai svarbu apsvarstyti kon-
kretaus asmens poreikius, atsižvel-
giant į jo fizinius, protinius ir kalbi-
nius gebėjimus. Labai svarbus veiks-
nys yra ir fizinė aplinka: pastato išo-
rinis pritaikymas (įvažiavimas, liftas, 
nuovaža, praplatintos sensorinės du-
rys ir kt.), klasės pritaikymas (lengvai 
pasiekiama bet kuri klasės zona), pa-
togus sėdėjimas, priemonių parinki-
mas (kėdės, stalo, vežimėlio ir kt).

Vilniaus „Vilties“ specialiojoje 
mo kyklojedaugiafunkciniame cen-
tre kompiuterinės technologijos ir 
mokomosios kompiuterinės progra-
mos pradėtos diegti nuo 1998 metų 
pažintinių, prieškalbinių įgūdžių for-
mavimui, matematikos, skaitymo, 
rašymo įgūdžių gerinimui ir komu-
nikacinių gebėjimų ugdymui. Semi-
nare pristatėme šiuo metu mokykloje 
naudojamus sensorinius monitorius, 
alternatyvias klaviatūras ir peles, 
specialius jungiklius (įvairių spalvų, 
dydžių ir formų), adaptuotus žaislus, 
įvairias kompiuterines programas 
bei kitą programinę įrangą: Board 
Maker, Overlay Maker, Kidspiration 
Widgit produkciją, Pics for PECS. Be 
to, rodėme filmuotą medžiagą apie 
praktinį šių priemonių naudojimą 

Vilniaus „Vilties“ specialioji 
mokykla-daugiafunkcinis centras, 
savivaldybės biudžetinė įstaiga 
I. Šimulionio g. 6, LT–04331, Vilnius. 
Tel. 8 (5)2442622; 2458482.  
Faks.(85)244 2622.  
El. p. rastine@viltis.vilnius.lm.lt

Eglė Bužavienė 
Vyresnioji logopedė

Valerija Liaudanskienė 
Logopedė ekspertė
Elona Tijunonienė 

Logopedė metodininkė

Dvidešimt metų drauge
,,Kiekvienas žmogus tam tikru atžvilgiu yra toks pat kaip ir visi 
kiti, tam tikru atžvilgiu – toks pat kaip kai kurie kiti, tam tikru 
atžvilgiu – toks kaip niekas kitas.“ (H. Murray)

bendrųjų pamokų, individualių spe-
cialiųjų, logopedinių pratybų metu 
ar organizuojant popamokinį moki-
nių užimtumą. 

Tinkamai parinktos specialiosios 
mokymo priemonės ir technologijos 
padės mokiniams:
• geriau mokytis ir daugiau pasiekti; 
• dalyvauti mokymosi procese;
• tapti kūrybiškesniems ir savaran-

kiškesniems;
• suprasti sudėtingesnes mokymo 

programos dalis.
Šias priemones Jūs galite pamaty-

ti ir su jomis susipažinti apsilankę 
mūsų mokykloje. Specialistai suteiks 
Jums informaciją apie priemonių pa-
rinkimo ir pritaikymo galimybes vai-
kams, turintiems kompleksinių bei 
kitų raidos sutrikimų. 

Gražią trisdešimties darbo metų 
sukaktį praėjusių metų rudenį pami-
nėjo Šilutės lopšelisdarželis „Ąžuo-
liukas“. O prieš du dešimtmečius 
durys šiame darželyje buvo atvertos 
vaikams su negalia. Vienoje grupėje 
ugdomi vaikučiai iš Šilutės miesto, 
kitoje – iš Šilutės rajono kaimiškų 
vietovių. Tai buvo pirmoji tokio tipo 
įstaiga Šilutės rajone. 

Per šiuos metus pasikeitė požiū-
ris į neįgalius vaikus. Jie tapo lygia-
verčiais ugdymo proceso dalyviais. 
Įstaigoje visi ugdytiniai vertinami 
kaip asmenybės, nuo mažens moko-
si gyventi, būti ir veikti drauge 

Mūsų lopšelyjedarželyje vai-
kams sudarytos geros sąlygos tobu-

lėti. „Saulutės“ ir „Giliukų“ grupėse 
sukurta jauki aplinka. Vaikams 
įrengtos erdvės žaisti kūrybinius 
žaidimus, sportuoti, muzikuoti, la-
vinti motoriką, vaidinti, piešti, ben-
drauti. Darželio kieme gausu prie-
monių vaikų kūrybinei ir savaran-
kiškai veiklai. „Sveikuolių pievelė-
je“ vaikai sportuoja, „Smalsučių 
kiemelyje“ švenčia gimtadienius, 
prisėda pailsėti, „Čiulbuonėlių gi-
raitėje“ piešia ar klausosi apsigyve-
nusių inkiluose paukščių trelių, „Pa-
tarškų gojelyje“ mėgsta laipioti rie-
duliais, „Ąžuolynės parkelyje“ mė-
gaujasi aukuro skleidžiama šiluma, 
džiaugiasi savo piešinių parodomis, 
stebi, kaip gyvena stebuklingieji vo-

rai aukštai medžiuose. O kur dar 
taip mėgiamos sūpynės, karuselės, 
laipynės?!

Vaikai kartu su įprastos raidos 
bendraamžiais dalyvauja visose dar-
želyje organizuojamose tradicinėse 
ir netradicinėse šventėse, išvykose, 
meninių darbelių parodose: „Aš taip 
pažįstu pasaulį“‘, ,,Angelo sparnu 
palytėti“, ,,Rudenėlio takučiu“. Į ug-
dymo procesą įsijungia ir socialiniai 
partneriai – Šilutės miškų girininkija 
ir F. Bajoraičio viešoji biblioteka, 
Rusnės specialioji mokykla, Šilutės 
,,Pamario“ pagrindinė mokykla.

Vaikų kompetencijų ugdymuisi 
organizuojamos kompleksinės veik
los: „Pilna kraitelė rudens gėrybių“, 
„Mes mergytės ir berniukai“, „Žie-
mužė snaigėm sninga“, „Motulės 
delnuos“, teminės savaitės „Ištiesk 
draugui ranką“, „Kad akytės būtų 
sveikos“, „Meškučio gimtadienis“. 
Vykdydami projektus „Augame 
kurdami“, „Žaidžiame gamtoje“, 
„Mes esame“, „Mūsų pasaulis atvi-
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ras visiems“ vaikams suteikiame ga-
limybę aktyviai veikti, tyrinėti, mo-
kytis per žaidimus, darbą grupelė-
mis, poromis. Mes negalime visų 
vaikų išmokyti visko, bet galime 
kiekvieną išmokyti ko nors. 

Nors vaikystėje pasaulis atrodo 
paprastas, šviesus ir džiugus, mažy-
liams taip pat tenka susidurti su 
įvairiais sunkumais, suaugusiųjų 
draudimais, taisyklėmis, įveikti tam 
tikras užduotis bei išgyventi pačias 
nemaloniausias emocijas – pyktį, 
liūdesį, pavydą, susierzinimą, nevil-
tį, įtūžį ir kt. Vaikai dar negali šių 
jausmų įvardyti, išsakyti žodžiais 
arba šie jų gebėjimai riboti. Ypač tai 
aktualu specialiųjų poreikių vai-
kams. Tačiau vienaip ar kitaip jie 
stengiasi tas emocijas įveikti, kažkur 
„padėti“. Dažnai spontaniškai per 
žaidimą, kūrybą. Todėl ypatingą dė-
mesį pastaruoju metu skiriame vai-
kų socialinio ir emocinio saugumo 
ugdymui. Sudarome jiems sąlygas 
išreikšti savo jausmus natūraliu ir 
priimtinu būdu: taikome pasakų, 
žaidimų, smėlio, spalvų, piešimo ant 
vandens terapijas. Jų metu vaikai 
jaučiasi saugūs, gali atsitraukti nuo 
aplinkinio pasaulio ir sutelkti dėme-
sį į savo vidinius išgyvenimus. Spe-

cialiųjų poreikių vaikai trykšta nuo-
širdumu, neturi pretenzijų ir viską 
atlieka labai kruopščiai pagal savo 
galimybes. Jiems įrengtas ir relaksa-
cijos kambarys. 

Kartu su grupių auklėtojomis 
vaikučius ugdo ir švietimo pagalbos 
specialistai, judesio korekcijos mo-
kytoja, masažuotoja. Plėtojama gru-
pių pedagogų ir šeimų partnerystė: 
tėveliai dalyvauja vaikų pasiekimų 
ir gebėjimų vertinime ir ugdymo 
programų sudaryme, tėvų susirinki-
muose, projektinėje veikoje. Jie tiki-
si, kad bendromis pedagogų ir jų 
pačių pastangomis vaikai įgis naujų 
gebėjimų ir įgūdžių, kurie padės 
lengviau integruotis į visuomenę.

Vaikai visuomet yra tokie, kokie 
ir turi būti. Vaikai su negalia turi bū-
ti kartu su mumis. Mums visiems 
reikia išmokti būti ir gyventi drauge.

Nijolė Palubinskienė
Šilutės lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ specialiosios grupės 
auklėtoja-metodininkė

Ar mokame sirgti? 

Keistas klausimas, tiesa? Bet kai 
labiau susimąstai, supranti, kad „mo-
kėjimas sirgti“ tai pat reikalingas. 
Mes dažnai taip skubame nuveikti 
daugybę darbų vienu metu, jog visai 
nebepastebime savo kūno siunčiamų 
signalų: „Laikas sustoti, pailsėti“. Jau 
nekalbu apie tai, kaip ilgai nepaisome 
miego stokos, skausmų tai šen, tai 
ten. Susitaikome su tuo. Ir skubame, 
lekiame toliau, kol tenka gultis „sku-
biam remontui“ ant operacinio stalo. 
O juk reikėtų atminti: netgi jeigu neti-
kėtai paslydome, nukritome, tai neį-
vyko be priežasties. Tik mes į ją neat-
kreipėme dėmesio (na, prisiminkime, 
buvome pavargę, išsiblaškę). Todėl 
šiandien ir užduodu sau ir jums tokį 
klausimą: „Ar mokame sirgti?..“

Mes vengiame ligų, skausmo, to-
dėl taip sunkiai susitaikome su kūno 
siunčiamais signalais. Nekalbu apie 
tuos atvejus, kai žmonės paranojiškai 
jų bijodami, nusitvėrę ligų enciklope-
diją visus simptomus prisitaiko sau. 
Šneku apie savo savijautos nepaisymą, 
vengimą savęs... savo jausmų, min-
čių, kurios nėra laukiamos. Bet mums 

Nauja... sveika pradžia
vis tiek neišvengiamai nutinka blogų 
dalykų. Mus užklumpa liga, netektis, 
skausmas, kurie trukdo gyventi. Tai-
gi, vėl susiduriame su tomis pačiomis 
ligos priėmimo stadijomis, regis, perse-
kiojančiomis mus nuolatos. Juk mums 
jau teko susitaikyti su tuo, kad susi-
laukėme nesveiko vaiko, vėliau mo-
kėmės su juo elgtis, susigyventi su... 
liga. O likimas nešykšti naujų nelauk-
tų skausmingų situacijų, kai vėl neži-
nome, kaip jaustis, elgtis, reaguoti. 
Todėl ligos nepaisymas, nesugebėji-
mas „sirgti“ yra išmokta reakcija, „bėgi-
mas nuo problemos“. 

Dažnai jau skausmų surakinti ir 
gulėdami lovoje dar vis mintyse dera-
mės su savimi: „Juk tai tik laikinas 
negalavimas, jis greitai praeis. Tik ko-
dėl taip ilgai nesveikstu?.. Kas čia da-
bar man nutiko?.. Visai ištižau... Rei-
kia vis tiek ką nors gero nuveikti, negi 
taip ir drybsosiu... Geriau paskaitysiu 
knygą, pasimokysiu anglų kalbos, iš-
versiu tekstą, pataisysiu drabužį, pa-
siuvinėsiu, pamegsiu... Turiu ką nors 
veikti. Negi be darbo būsiu?!“ Žo-
džiu, vos dieglys atlėgsta, akyse pra-
šviesėja, kaipmat nenustygstame vie-

toje. Niekaip nenorime susitaikyti su 
tuo, kad sergame, kad nevalia keltis iš 
lovos, triūsti po namus, nes skausmai 
gali atsinaujinti ir net vėl prireikti gy-
dytojo pagalbos. Kad dabar mums 
reikia mokytis sirgti, ramiai leisti sau 
sveikti, neskubinant kūno: „Ei, tu, 
greičiau sugyk, man reikia dirbti!“

Apima nerimas, kai suprantame, 
jog neišvengsime diagnozės, operaci-
jos. Skausminga, nemalonu atiduoti 
savo kūną į chirurgų rankas. Bet kar-
tais neišvengiamai tenka išmokti sirgti, 
nebijoti skalpelio, kad galėtume to-
liau gyventi.

Kaip priimti besikeičiantį gyveni-
mą, kitokį savo kūną? Galime sau pa-
sakyti: „Tai tik viena gyvenimo stote-
lė“. Gyvenimo upė neišseko, ji dar te-
ka toliau. Bus visko, bet tai tik vienas 
uostas. Mūsų dienos dar nesibaigė, 
dar viskas eina tolyn, niekas nestovi 
vietoje. Nebūtina laikytis įsikibus 
praeities prisiminimų, nes to, kas bu-
vo, jau nebebus. Nereikia nuolatos 
aitrinti žaizdų. Išmokime paleisti, ką 
reikia paleisti. Išmokime atsisveikin-
ti, kai tenka atsisveikinti. Kas negyva, 
lai bus nupjauta. Kas supūliavo, to 
nevalia laikyti savyje. Neterškime sa-
vo minčių tuo blogiu, kurį gauname 
iš aplinkos, nereikia. Kam save skau-
dinti dėl tų, kurie negali mūsų priimti 
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Ačiū už šviesą
Tikiu, kad yra kažkas, kas mus veda, rodo mums kelią, kad kiekvienas 

žmogus turi savo tikslus Žemėje ir kasdien artėja link jų :) Silvijos straips-
niai (2010, 2011 ir 2012 metų žurnalo „Viltis“ puslapiuose) paskatino mane 
nupiešti palaikymo piešinį, kuriuo noriu pasidalyti :) Ačiū žmonėms, iš-
drįstantiems skleisti šviesą sau ir kitiems :)

Kristina Kvietkauskaitė

tokių...ligotų. Juk yra ir tie, kurie mus 
myli. Nesiskaudinkime, kai nereikia, 
išmeskime tai iš galvos. Ir galiausiai 
suprasime, jog „mokėjimas sirgti“ pri-
lygsta mokėjimui priimti savo gyveni-
mo pokyčius. Ko negalime pakeisti, 
išmokime priimti. Kai slegia nežino-
mybė: kas bus, kaip gyvensime toliau, iš-
mokime pasiduoti laiko tėk mei, 
plaukti pasroviui (ko negalime pa-
keisti – vis tiek nepakeisime), gyventi 
šia diena, minute, sekunde. Dabarti-
mi. Esu dabar. Kas bus? Nežinau. Kaip 
gyvensiu toliau? Nežinau. Kas bus po 
trijų mėnesių? Nežinau, nes audros, 
ligos, viesulai atskrieja, praūžia ir... 
praeina. Bet visada galima gyventi šia 
diena. O išmokus „ligos“ pamokas, 
lengviau priimti pokyčius, kurie tarsi 
chirurgo skalpelis atskiria nuo mūsų 
tai, kas priklausė mums, buvo savai-
me suprantama. Išmokime susitaiky-
ti su tuo, kad gyvenimas kinta ir nie-
kada nebebus toks pat. Praeina vai-
kystė, jaunystė, branda, ateina atsis-
veikinimų dienos su brangiais mums 
žmonėmis. Mūsų vaikai auga. Gyve-
nimo upė teka... Joje daug vingių, po-
sūkių, duobių, gelmių, seklumų, ra-
mybės ir audrų. Niekas nestovi vieto-
je. Niekas nebebus tai pat, kaip buvo 
visada. Nebijokime griūties, nušluo-
jančios visa tai, ką statėme daugybę 
metų, kuo tikėjome. Juk visada po au-
dros galime sulaukti naujos... sveikos 
pradžios. Mums atrodo savaime su-
prantama, kad gamtoje nėra dviejų 
vienodų akmenų. Bet gyvendami savo 
gyvenimą kažkodėl norime vienodu-
mo, gviešiamės monotonijos, kad vis-
kas vyktų tai pat, kad tik niekas nesi-
keistų. Pakaks!

Skonių šventė

Kartais reikia tiek nedaug, kad bū-
tų šventė. Ir labai linksma... Tik spal-
voto molinio dubenėlio, sklidino pie-
niškos makaronų sriubos... Didžiau-
sia mūsų šeimos pastarojo meto šven-
tė – sūnus pradėjo ragauti naujo mais-
to. Kai Donatas atgula į ligos patalą, 
mūsų namuose paprastai prasideda 
perversmai: senųjų ritualų keitimas 
naujais... prasmingesniais. Be ritualų, 
žinoma, niekaip neapseiname. Sūnaus 
mąstymas remiasi schemomis, pasi-
kartojimais. Tik tokiu būdu jis suvo-
kia aplinką.

Nešu sriubą su nerimu, kaip pri-
ims sūnaus akys ir organizmas „naują 
maistą“.

– Ką atnešei?

– Naujo maisto (ištariu burtažodį).
– Kokio?..
– Pieniškos makaronų sriubos.
Donatas pasižiūri į molinį žalią 

dubenėlį, ranka prisidengia veidą, lyg 
susigėdęs išrausta ir pratrūksta juoku.

– Pieniška?... Makaronų? Cha... 
Cha...Cha...

Tokia juokinga jam ta sriuba su 
makaronais, nes iki šiol (jau 15 metų) 
jis valgydavo tik kelis produktus, nė į 
burną neimdavo skysto ar sumaišyto 
maisto. Jeigu kotletas – tai tik kotletas. 
Jeigu duona – tai tik duona. Pirmąjį 
kartą į reanimaciją sūnus pateko vie-
nerių metukų ir penkių mėnesių – pa-
sibaigus mamos pienui. Nuo tada nu-
stojo valgyti vaisius, košes, daržoves, 
rinkosi tik sausą kietą maistą. Paskui 
tų kartų daugėjo, pakilus aukštai tem-
peratūrai. Nuo jos Donatą ištikdavo 
fibriliniai traukuliai, kurie vėliau, lai-
mei, nepasikartojo, bet „netikėtumai“ 
tęsėsi. Išgėręs morkų ar moliūgų sul-
čių, sūnus ramiai paėjėdavo keletą 
žingsnių ir staiga sustodavo it įbestas 
nematančiomis akimis (susitraukę ar 
išsiplėtę vyzdžiai, pamėlusios lūpos, 
popieriaus baltumo veidas).

Ilgai ieškojome „ligų“, nebuvome 
konsultuotis tik pas ekstrasensus. Su-
dėjus visų medikų išvadas, gavome 
atsakymus be išeities: žarnynas sunki-
na širdies darbą; kraujotakos kolap-
sas; pažeistos kepenys; kasa neturi 

fermentų virškinti vaisius ir daržoves; 
trūksta mikroelementų, alergenai 
tam, ko trūksta. Sveikos pradžios klini-
kos puslapius vartydama galiu tik ap-
gailestauti, kad mūsų laikais, nėštu-
mas, žindymas, gimdymas nebuvo 
tapę natūraliuoju mokslu, saugančiu 
vaiko sveikatą nuo pačios pradžios...

Mūsų skonių šventė tęsiasi, jau vi-
są mėnesį. Donatas pirmą kartą per 
penkiolika metų paragavo silkės, rau-
ginto agurko ir kopūstų, juodą aly-
vuogę, Napoleono pyrago, plaktos 
grietinėlės, dešrelę, burokėlių sriubos. 
Sumaišiusi makaronus su supjaustyta 
dešrele, pabarsčiusi tarkuotu fermen-
tiniu sūriu, pridėjusi rauginto agurko 
griežinėlių, garstyčių, sakau jam, kad 
jas reikia valgyti kartu su dešrele. O jis 
man atkerta: „Negaliu valgyti kartu, 
nesuprasiu, koks jų skonis. Juk tai 
naujas maistas, visi skoniai čia skirtin-
gi, nesuprasiu jų skanumo...“ Todėl 
Donatas, pirmiausia suvalgo rūgščius 
agurkus, atskirai išlaižo garstyčias, 
paskui ragauja dešrelę ir galiausiai su-
valgo makaronus. 

Kiekvienas naujas maistas – nauja 
skonių šventė sūnui. Taip ilgai laukta 
diena atėjo...

Su meile, Silvija
Autistuko mama (galite man kaip 

visada rašyti: silva.klk@gamil.com)
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Šios komandos noras pasirodyti viešumoje atsirado dėl 
pernelyg dažnai aplinkinius „purtančios elektros“, t. y. nei-
giamų ar nemalonių jausmų, susidūrus su neįgaliu asme-
niu. Slaptoji komanda išdidžiai save pavadino „Trauklapių 
agentais“ – minėtų nudegimų gydytojais. Juk trauklapis iš-
traukia karštį ir kaip ranka nuima įvairiausias žaizdas. 
„Trauklapio agentų“ misija – neigiamų nuostatų apie neįga-
liuosius naikinimas „ginklais“, kuriuos proto negalią turin-
tys jaunuoliai saugo savyje: per kraštus besiveržiančiu ge-
rumu, neblėstančiu optimizmu, begaliniu nuoširdumu, ge-
bėjimais tiesiai šviesiai rėžti tiesą į akis ir džiaugtis net men-
kiausiais dalykais.

Narsioji komanda savo misijai įgyvendinti parengė pro-
jektą „Trauklapiai ir elektra“, kuris gavo programos „Veik-
lus jaunimas“ finansavimą. Liepą „Trauklapio agentai“ 
drauge su šiai idėjai neabejingu miestelio jaunimu stovyklo-
je dirbo, kūrė ir stiprino komandos dvasią net 6 dienas. Kai 
išaušo paskutinė diena, jų misija įgavo antgamtiškų galių. 
„Trauklapio agentams“ žygiuojant į savo sukurtą erdvę ir 
iškilmingai skanduojant himną, staiga pradėjo niauktis 
dangus, sukilo vėjas ir iki šiol tik himne minėti žaibai per-
skrodė dangų, suskato grūmoti griaustinis. Taigi „Traukla-
pio agentų“ veiklą pripažino net pati gamta. Po didelio ura-
gano visame miestelyje dingo elektra, o būtent „toks“ ir 
buvo pagrindinis „Trauklapio agentų“ tikslas.

Rugsėjo 14 d. Šiaulių rajono Jaunimo centre ši bebaimė ir 
vieninga komanda pristatė savo misijos rezultatus. Pristaty-
mas prasidėjo iškilminga projekto dalyvių eisena į salę su 
didžiai uždegančia skanduote lūpose:

Mes jaunuoliai kaip visi, kūrybingi ir jauni.
Neprarandam mes vilties dėl geresnės ateities.
Vis dar tikim stebuklu, kad sugersim ir žaibus, ir visus blogus 
jausmus.
Tad ateinam su trenksmu, neapsakomu greičiu.
Mums nebaisios jokios kliūtys, juk mes stiprūs ir padūkę...

Anglijos organizacija 
„United Response“ 
pradėjo leisti laikraštį lengvai 
skaitoma kalba
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„United Response“ organizacija veikia Anglijoje.
Ši organizacija dirba žmonių, kuriems sunku mokytis, labui.

Todėl ši organizacija išleido 
pirmąjį Anglijoje laikraštį lengvai skaitoma kalba.

Laikraštyje rašoma:
• Anglijos karalienė valdo šalį jau šešiasdešimt metų.

• Anglijos naujas sveikatos ministras pažadėjo geriau rūpintis 
senais žmonėmis.

• Vasarą Londono mieste vyko neįgalių žmonių olimpinės žaidynės. 
Tai sporto varžybos, kuriose dalyvauja neįgalūs žmonės iš viso pasaulio.

• Anglijos valdžia nusprendė skirti mažiau pinigų 
neįgaliesiems, neturtingiems ir seniems žmonėms.

Šį laikraštį „United Response“ organizacija leis kartą per du mėnesius.

• BBC televizija parodė laidą apie tai, kaip 
vienuose slaugos namuose darbuotojai skriaudžia žmones 
su mokymosi sutrikimais.

Ji nori padėti šiems žmonėms:
• gyventi savarankiškai;
• turėti tokias pačias teises kaip visų;
• jaustis gerai tarp kitų žmonių; 
• naudotis tokiomis pačiomis galimybėmis.

„United Response“ organizacija mano,
kad žmonės, kuriems sunku mokytis,
irgi nori skaityti laikraščius.

„Trauklapio agentai“ griauna stereotipus
O buvo taip...

Vieną gūdžią, šaltą ir ūkanotą 2012 metų žiemą mažame 
Lietuvos miestelyje, Kuršėnuose, naujai įsikūrusioje viešojoje 
įstaigoje „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“ susibūrė 
neįtikėtinai vieninga energingų ir entuziastingų jaunuolių komanda, 
kuri nusprendė nebesėdėti rankų sudėjusi, bet aktyviai veikti savo labui. 

Renginio dalyviai pamatė filmą „Trauklapio agentai: mi-
sija įgyvendinta“ ir pasaką: „Kaip trauklapiai nugalėjo elek-
trą“. Projekto metu atlikto tyrimo apie požiūrį į neįgaliuo-
sius rezultatai parodė, kad tik apie 60 proc. respondentų yra 
bendravę su neįgaliu asmeniu. Kalbėdami apie nebendravi-
mo priežastis, 11 proc. tyrimo dalyvių tvirtino nežinantys, 
kaip tai daryti, o 6 proc. teigė išvis neturintys apie ką su jais 
kalbėti. Net 54 proc. tyrimo dalyvių į šį klausimą neatsakė. 
Gal dėl to, kad sudėtinga atvirai kalbėti tokia keblia tema. 
Džiugina, jog vos 4 proc. tiriamųjų jaučia baimę ar pasibjau-
rėjimą neįgaliaisiais. Likusieji nurodė norą padėti ir gailestį. 
Paaiškėjo, kad 32 proc. apklausos dalyvių laiko neįgaliuo-
sius visaverčiais piliečiais ir nekreipia dėmesio į jų negalią. 
Net 62 proc. jų išreiškė nuomonę, kad neįgalieji yra labai 
nuoširdūs žmonės, su kuriais bendraujant galima pasisemti 
teigiamų emocijų.

Kol vieni projekto dalyviai vykdė tyrimą, kiti ėmėsi kū-
rybinės veiklos ir šalia Dienos centro esančioje apleistoje 
teritorijoje sukūrė erdvę, kurioje, pasak „Trauklapio agen-
tų“, „elektros“ nebėra. Šią erdvę jie pavadino „Trauklapių 
erdve“.

„Trauklapio agentai“ išleido ir keletą kalendorių ne tik 
su nuotraukomis iš projekto veiklų, bet ir su mintimis, ku-
rias išsakė savanoriai apie neįgaliuosius. Anot tyrimo inici-
atorių, labiausiai džiugina, kad neįgalieji pasijuto reikšmin-
gi, reikalingi ir svarbūs. Minėta iniciatyva suteikė galimybę 
bendruomenei pabūti šių nuostabių ir teigiamų emocijų 
kupinų jaunų žmonių draugijoje. Būtent to labiausiai ir rei-
kia, kad „elektros“ (baimės) neliktų. Neįgalieji susirado 
šaunių draugų, su kuriais užsimezga vis tvirtesni ryšiai. 
Net ir projektui pasibaigus jame dalyvavę savanoriai tvirti-
na: „Dabar jau mumis taip lengvai neatsikratysite!“ 

Smagu, kad jaunuoliai, turintys negalią, dalyvavo ne tik 
stovyklos veikloje, bet ir visame projekto organizaciniame 
procese. Jie keliavo į seniūniją tartis dėl bendradarbiavimo, 
į parduotuves – pirkti priemonių, užsakyti reklamos agen-
tūros ir kitų paslaugų, prisidėjo prie projekto sklaidos ir 
matomumo: padėjo rengti savanorių atranką, platino savo 
rankų darbo suvenyrus su skrajutėmis, kūrė filmą, darė ka-
lendorius, sumanė ir įgyvendino išradingą pristatymą. 

Daugiau apie tai, kaip „Trauklapio agentams“ sekėsi įgy-
vendinti savo misiją, galite sužinoti You tube ir Facebook 
portaluose. 

Kristina Pinskienė
VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims“

Daugiau informacijos prašome ieškoti http://www.unitedresponse.org.uk/press/campaigns/easy-news/
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Apie tai, kaip derėtų elgtis ir bendrauti draugų būryje, 
paprastai pradedama kalbėti su pačiais mažiausiaisiais – 
darželinukais. Todėl Skuodo vaikų lopšelis-darželis nu-
sprendė prisijungti prie respublikinės veiksmo akcijos „Sa-
vaitė be patyčių“.

Kovo 20 dieną auklėtojos metodininkės Laima Galdikie-
nė ir Jovita Liaučienė, vyresniosios auklėtojos Asta Rancie-
nė ir Genutė Jakštienė bendrojo lavinimo „Pelėdžiukų“, 
„Skruzdėliukų“ ir specialiojo ugdymo „Zuikučių“ grupės 
vaikučius bei tėvelius sukvietė į popietę „Statau Draugystės 
miestą!“

Mažieji mokosi žaisdami, todėl ir visa smagi popietė vir-
to žaidybine atrakcija. Vaikai buvo pakviesti į „kiną“. Vil-
kas ir Kiškutis suvaidino įvairias kasdienes situacijas, ku-
riose vaikai galėjo atpažinti ir savo elgesį. Kartu su auklėto-
jomis mažieji komentavo, ką herojai darė negerai, aptarė, 
kaip derėtų elgtis vienu ar kitu atveju. 

Sakoma, jog geriausias mokytojas – gyvas pavyzdys. 
Tad visi popietės dalyviai ir „kino“ veikėjai buvo pakviesti 

Tauragės rajono Taurų kultūros namų saviveiklininkų ir 
Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ 
draugystė prasidėjo 2010-aisiais, kai ši įstaiga pasikvietė 
mus į savo 35 metų sukaktį. Nuvežėme koncertinę progra-
mą, kurioje dalyvavo šokių kolektyvas, moterų ir vyrų vo-
kaliniai bei instrumentiniai ansambliai. Mūsų pasirodymai 
buvo palydėti gausiais aplodismentais. Mokyklos vadovai 
ir vaikučiai liko patenkinti.

2012 metų vasarą centro-mokyklos „Pušelė“ kiemelyje 
buvo surengta šventė „Kartu su šeima“. Joje dalyvavo ug-

Bendras kūrinys – 
Draugystės miestas 
Visuomenė vis dažniau prabyla apie 
smurtaujančius vaikus. Pedagogai mato 
didėjantį jų susvetimėjimą, silpnėjantį 
gebėjimą betarpiškai bendrauti, paguosti 
liūdintįjį, užjausti nuskriaustąjį.

kartu pa-
dirbėti – statyti 
Draugystės miestą. Įvairios bui-
tinės atliekos virto „daugiaaukščiais“ namais, 
medžiais, mašinomis. Vaikai juos išpuošė savo iškarpytais 
lapais, paveikslėliais ir gėlytėmis. Kūrybinio proceso metu 
ir specialiojo, ir bendrojo ugdymo grupių vaikučiai patyrė 
daug teigiamų emocijų. Vyresnėliai švelniai globojo sil-
pnesniuosius, mokė juos to, ką patys geba padaryti, tuo pa-
čiu mokėsi būti kantrūs, atlaidūs. Statant Draugystės mies-
tą visų nuotaika buvo puiki, o bendravimas šiltas ir nuošir-
dus. Dabar šis spalvotas, labai linksmas ir be galo jaukus 
miestas džiugina darželio bendruomenės ir čia užsukančių 
svečių akis bei širdis.

Smagu buvo stebėti vaikų reakcijas į Vilko išdaigas, gir-
dėti emocingus komentarus. Dar smagiau – bendrą darbą ir 
pasididžiavimą visų kartu pasiektu rezultatu.

Jovita Liaučienė
Specialiojo ugdymo auklėtoja metodininkė 
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dytiniai, lavinamųjų klasių moksleiviai ir jų tėveliai. Visoje 
mokyklos teritorijoje vyko atskirų grupių, pasiskirsčiusių į 
kiemelius, pasirodymai. Akis džiugino „Balionų šalis“, 
„Piešimas ant vandens“, „Gardumynų kepyklėlė“. O mes, 
Taurų kultūros namų dainininkai ir muzikantai, skambio-
mis dainomis ir nuotaikingu griežimu linksminome šven-
tės dalyvius.

Neapsėjo be mūsų ir „Pušelėje“ surengta tautiškumo sa-
vaitė, skirta Vasario 16-ajai. Visą šią savaitę įstaigoje buvo 
kalbama apie tėvynę. Kiekviena grupė ant spalvotų lapų 
piešė atskirus Lietuvos rajonus, o vėliau dėliojo iš jų mūsų 
šalies žemėlapį. Paskutiniu šios prasmingos savaitės akor-
du tapo centro ugdytinių ir Taurų kultūros namų saviveik-
lininkų, vadovaujamų meno vadovų Danutės Norgailienės 
ir Alvydo Nausėdos, bendras koncertas. Iškilmingos šven-
tės proga mokyklos direktorė Elena Kedavičienė ir Taurų 
kultūros namų renginių organizatorė Danutė Norgailienė 
pasirašė dvišalę bendradarbiavimo sutartį, kad būtų gali-
ma atiduoti dar daugiau širdies šilumos.

Danutė Norgailienė
Tauragės rajono Taurų skyriaus 

kultūrinių renginių organizatorė 

Draugystė peraugo į bendradarbiavimą


