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Kartais jaunuoliai, studijuojantys su socialiniu darbu vi-
sai nesusijusius mokslus, pajunta, kad jų gyvenime stinga 
nuoširdaus bendravimo, spontaniškumo, gilesnio žmogiš-
kų santykių pažinimo... Ir tada jie atranda kelią pas mus. 
Kreipiasi ir žmonės, kurie laikinai neturi darbo, o jo ieško-
dami nori prasmingai panaudoti laisvą laiką. Žinoma, ne 
kiekvienas apie savanorystę besiteiraujantis žmogus ryžtasi 
peržengti dienos centro slenkstį.

Nuo 2012 m. pavasario mes prisiėmėme dar vieną su sa-
vanoryste susijusį iššūkį – akreditavomės ir tapome Euro-
pos savanorių tarnybos (EST) savanorius priimančia orga-
nizacija. Kitaip tariant, atvėrėme savo centro duris savano-
riams iš kitų šalių. Žengti šį žingsnį mus padrąsino Marta iš 
Ispanijos, atvykusi į Lietuvą studijuoti pagal jaunimo mai-
nų programą. 

Ši žurnalistikos specialybės studentė tapo mūsų sava-
nore tikrąja šio žodžio prasme. Savo gimtajame mieste 
Mad ride įgijusi bendravimo su proto negalią turinčiais as-
menimis patirties, supratusi, kokia tai dovana, Marta ir 
Lietuvoje panoro tęsti sykį pradėtą veiklą. Todėl pati mus 
susirado. Ateidavo, kai tik galėdavo. Draugystė su mūsų 
centro lankytojais, turinčiais negalią, tapo jai širdies atgai-
va, o mūsų centro bendruomenei – tikra dovana, nes Marta 
mums įrodė, kad tikram bendravimui netrukdo net kalbos 
barjeras. Dienos centro lankytojai iš karto labai pamėgo šią 
merginą. Kartais ji bendraudavo su jais ne tik kūno, širdies, 

Savanorystė:Savanorystė:Savanorystė:
kaip iššūkis 
gali tapti dovana? 

bet ir savo gimtąja kalba. Ir, Dievas 
mato, kuo puikiausiai susikalbėda-

vo. Marta išties labai apdovanota ir 
charizmatiška asmenybė. Atsimena-
me ją iki šiol. 

Užmezgę ryšius su EST, priėmėme 
du vaikinus iš Turkijos trumpalaikei tri-

jų mėnesių savanorystei ir vieną savano-
rę iš Ispanijos ilgalaikei devynių mėnesių 

savanorystei. Šiuo metu dar dvi merginos atlieka mūsų 
centre ilgalaikę savanorystę: Henriette iš Vokietijos ir Nino 
iš Gruzijos.

Savanorystė – gera mokykla ir ją išmėginti nusprendu-
siems jaunuoliams, ir juos priimančiai organizacijai. Atvė-
rus jiems duris, tenka žengti ir kitą žingsnį – patiems atsi-
verti... Tai ir tapo centro darbuotojams vienu iš pirmųjų iš-
šūkių. Teko prisipažinti sau, kad bijome priimti nepažįsta-
mą asmenį į savo kolektyvą, kad nemokame kalbos, ir tą 
savo baimę bei uždarumą įveikti. Lakui bėgant atradome 
motyvaciją, kodėl turėtume dirbti su savanoriais iš kitų ša-
lių, ką tai suteikia jiems ir ką iš to laimime mes.

Savuosius atsakymus padėjo atrasti ir vidiniai moky-
mai, kuriuos naujoms EST savanorius priimančioms orga-
nizacijoms kartą per trejus metus trunkantį akreditacijos 
laikotarpį rengia Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra (JTBA). Kuo toliau, tuo labiau suprantame, kad 
savanorystė – puikus neformalaus mokymosi procesas, kai 
mokosi ne tik savanoriai, bet ir mes, su jais dirbančio perso-
nalo nariai: auga mūsų kompetencijos, gebėjimas bendrauti 
su kitos tautos, kultūros, mentaliteto atstovais, atsiverti 
skirtumams ir įvairiems iššūkiams. Iš pradžių tenka būti 
tarpininkams tarp savanorių ir proto negalią turinčių asme-
nų, o vėliau džiugu tapti liudytojais užsimezgusių tikrų 
ryšių, kurie visam gyvenimui paženklina jaunus žmones, o 
tai ir yra gražiausi savanorystės vaisiai. Mūsų savanoris iš 
Turkijos, prieš išvykdamas ištarė tokius žodžius: „Jei dar 
kada nors tektų savanoriauti, norėčiau tai daryti tokiame 
centre kaip jūsų. Čia atradau, kad proto negalią turintys 
žmonės yra nuostabūs“. Taigi nebijokime kuo plačiau at-
verti savo įstaigų, o ir širdžių duris!

Kristina Jašinauskaitė 
Dienos centro „Šviesa“ socialinio darbo organizatorė

Dienos centras „Šviesa“ turi ilgametę darbo 
su savanoriais patirtį. Pradžioje savanoriai 
buvo daugiausia vietiniai: gimnazijų 
moksleiviai ateidavo atidirbti socialinių 
valandų, o vėliau kai kurie mielai imdavosi 
jau tikrosios savanorystės. Vienas kitas 
panoręs neįgaliesiems padėti žmogus 
susirasdavo mus savarankiškai. Tačiau 
pastaruoju metu džiugina vis dažniau į mus 
besikreipiantys asmenys, pasiryžę įgyti 
naujos patirties, pažinti kitokius žmones, o 
tuo pačiu ir save. Tarp jų yra ir užsieniečių.
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Prieš atvykdami į Savarankiško gyvenimo namus proto 
negalios asmenys gyveno įvairiose socialinės globos institu-
cijose, ,,glaudėsi“ tolimų giminaičių ar pažįstamų šeimose, 
laukdami galimybės gyventi savarankiškai. O dabar jie turi 
savo namus ir gali savarankiškai tvarkyti gyvenimą, pade-
dami kvalifikuoto personalo.

Trumpalaikės globos centre vienu metu teikiamos trum-
palaikės globos paslaugos 15-ai vidutinę ar sunkią proto ir 
kompleksinę negalią turinčių asmenų, kai jų šeimos nariai 
ar globėjai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, 
atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar 
darbo savaitę negali jų prižiūrėti. Taigi neįgalūs asmenys 
turi galimybę gauti paslaugas bendruomenėje ir palaikyti 
ryšius su artimaisiais.

Įkūrus Trumpalaikės globos centrą sudarytos sąlygos 
neįgaliųjų tėvams ar globėjams turėti ,,atokvėpio atosto-
gas“, dirbti ar grįžti į darbo rinką ramia širdimi, žinant, kad 
prireikus bus galima patikėti savo vaikus Trumpalaikės glo-
bos centrui. 

Kviečiame visus neįgaliųjų tėvelius, globėjus, artimuo-
sius naudotis Valakampių socialinių paslaugų namų Trum-
palaikės globos centro paslaugomis. 

Valakampių socialinių paslaugų namų informacija
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Kalėdos – jaukumo, gerumo, susikaupimo metas. Tai laikas, skirtas 
praleisti su savo šeima, artimaisiais, brangiais žmonėmis; laikas, 
skirtas apmąstyti savo pasirinkimus, sprendimus ir darbus. 
Šventiniu laikotarpiu visur jaučiame ore tvyrantį gerumą, meilę ir 
santarvę, šiuo metų laiku net šypsotis norisi labiau.

Linkiu Jums, kad šios Kalėdos atneštų į Jūsų namus jaukumą ir 
šilumą, kad ateinantys metai žadėtų naujas viltis, būtų turtingi ir 
dvasingi. Lai tas gerumas ir jaukumas, papuošiantys šventinį metų 
laikotarpį, neapleidžia Jūsų namų net šventėms pasibaigus, o 
nuoširdžios šypsenos puošia Jūsų veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Mažam žmogučiui

Tu peržengsi ugnį!
Tu perplauksi vandenynus!
Tu nugalėsi vėtras!
Tu rasi savo gyvenimo kelią!
Mano mažasis žmogau...

Mano mažasis žmogau,
Tu man dovanojai savo šypseną
Kaip saulės spindulį.
Tu nuskynei gėlę, pačią gražiausią pasaulyje.
Tu man atnešei laimę savo delnuose.
Myliu Tave, mano mažasis žmogau, Arniuk!

Angelas

Dieve, duok žvaigždėtą naktį,
Tylą miegančių laukų.
Dieve, tiesk mėnulio gijas
Angelams ant jų sparnų.
Aš sėdėsiu tyliai tyliai,
Lauksiu, kol ateis aušra
Ir nakties tyloj dėkosiu
Savo Angelui už daug ką...

Aš esu Rimantė. Man 26 metai. Gyvenu Vilniuje. Lankau ugdymo centrą „Viltis“, 
kuriame man labai gera. Be galo mėgstu skaityti, svajoti ir kurti.

– Ką kuri?
– Daugiausia eilėraščius apie gamtą, nes man ji patinka ir mėgstu joje būti.
– O kodėl kuri?
– Tai kad iš vidaus, iš širdelės žodžiai plaukia. O gal dar kuriu ir todėl, kad mano 

TĖTIS mėgo rašyti. Jo neturiu jau 12 metų, bet mano širdelėje jis gyvena kasdien.

Mielieji,

Aplankė mus nuostabi žinia, kad 
bendrijos „Gargždų viltis“ pirmininkė

Rekvita Bagdonienė 
susilaukė sūnelio!

Asociacijos vadovės Danos Migaliovos ir 
„Vilties“ bendrijos kolektyvo vardu sveikiname 
ir linkime sveikatos mamai ir mažyliui, o visai 

šeimai – ramybės ir šilumos...

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.
Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų,
Nes atvedei į žemę žmogų.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiama apgyvendi-
nimo paslauga 34-iems lengvą ir vidutinę proto negalią tu-
rintiems asmenims (taip pat ir šeimoms). Jiems sudaromos 
namų aplinkos sąlygos ir teikiamos reikalingos paslaugos, 
kad jie galėtų savarankiškai tvarkyti asmeninį gyvenimą, 
padedant socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuoto-
jų padėjėjams. Iš pradžių socialiniai darbuotojai atlieka 
kiek vieno gyventojo socialinių paslaugų poreikio vertini-
mą, jam aktyviai dalyvaujant. Mat gyventojo nuomonė ir 
interesų užtikrinimas yra pirmasis ir neginčytinas Savaran-
kiško gyvenimo namų prioritetas.

Viena vertus, siekiama, kad gyventojai kuo savarankiš-
kiau tvarkytų savo gyvenimą, kita vertus, padedama prirei-
kus nuvykti į gydymo įstaigą, banką, parduotuvę, gaminti 
valgį, tvarkyti buitį, prižiūrėti vaikus ir pan. Kadangi kiek-
vieno gyventojo gebėjimai ir poreikiai skirtingi, ir pagalba 
teikiama individualiai. Taigi darbuotojai gyventojų asmeni-
niame gyvenime dalyvauja tiek, kiek pageidauja patys gy-
ventojai ir siekdami užtikrinti gyventojų saugumą. Per die-
ną beveik visi šiuo metu gyvenantys Savarankiško gyveni-
mo namuose neįgalieji yra užimti: lanko mokymo centrus, 
dirba, mokosi profesinėse mokyklose.

Jaukią Savarankiško gyvenimo namų aplinką sukuria ne 
tik nauji moderniai įrengti kambariai, bet ir ypač stipri ben-
druomeniškumo dvasia. Gyventojai savo iniciatyva rengia 
atvirus diskusijų vakarus su darbuotojais. Tikra švente tam-
pa labai laukiami gyventojų gimtadieniai, išvykos į pagei-
daujamus kultūrinius renginius, bendri susibūrimai. Be to, 
gyventojus nuolat lanko artimieji ir draugai.

Vilniečiams veriasi naujos galimybės!

Mes, Klaipėdos universiteto Socialinio darbo specialybės trečio kurso studentės, studijų metais turėjome daug galimy-
bių lankytis įvairiose institucijose, susipažinti su ypatingų poreikių turinčiais žmonėmis. O trečiame kurse pasitaikė puiki 
galimybė išbandyti save praktinėje veikloje. Dėstytojos Indrės Dirgėlienės paskatintos, pasirinkome puikią praktikos vie-
tą – „Vilties“ bendriją.

Šioje organizacijoje susipažinome su neįgaliais jaunuoliais ir visą širdį jiems atiduodančiais darbuotojais. Jau pirmąją 
savaitę užsimezgė labai artimi ryšiai su šiais žmonėmis. Mums jie pasirodė tarsi viena šeima, artimai bendraujanti, prirei-
kus ateinanti į pagalbą. Per praktiką mes įgijome nemažai kompetencijų ir įgūdžių, kurie pravers bendraujant su neįgaliais 
žmonėmis ateityje. Labai džiugu, kad jauni neįgalūs žmonės yra tokie veiklūs, gabūs, atviri pasauliui. Tikimės, kad suge-
bėjome jiems duoti ne mažiau nei jie mums.

Erika Palekaitė, Aistė Rinkevičiūtė, Roberta Žadeikytė, Viktorija Valiukevič

2013 metų lapkričio 10 dieną Valakampių socialinių paslaugų namai 
atidarė Savarankiško gyvenimo namus ir Trumaplaikės globos centrą 
(A. Kojelavičiaus g. 127).

Rukeliškių g. 44, LT-10001, Vilnius, tel. 
2777838, tel. faks. 2761811, mob. tel. 867389194, 
el. paštas pviltiesnamai@gmail.com, 
int. svetainė http://www.viltiesnamai.lt 

Mes, Klaipėdos universiteto Socialinio darbo specialybės trečio kurso studentės, studijų metais turėjome daug galimy-

Įsimintina praktika

Aš esu Rimantė. Man 26 metai. Gyvenu Vilniuje. Lankau ugdymo centrą „Viltis“, 



2–3 psl. Metai baigiasi, darbai – ne...

4–5 psl. Negalia – tai originalus ir išradingas būdas 
gyventi

5–6 psl. „Senus gerus laikus“ prisiminus

7 psl. Projektas, suartinęs dviejų šalių neįgaliuosius

8 psl. „Jaunojo atleto“ programa Lietuvoje įsibėgėja

8–9 psl. Mokomės gyventi kitaip

10–11 psl. Muzikos ir... gerumo pamokos

12–13 psl. Ką neįgaliesiems reiškia viltis įsidarbinti?

14 psl. Nuo svajonių iki realybės

15 psl. Graži „Vilties“ iniciatyva – kurti Laikinojo 
atokvėpio tarnybą Lietuvoje

16–17 psl. Plungė: „...naujų „palocių“ jums niekas 
neduos“

17 psl. Globėjo ar rūpintojo paskyrimas

18 psl. Sulaukėme dar vieno stebuklo

18–19 psl. „Aš esu“. Ir tuo didžiuojuosi!

19 psl. „Verkių svajonės“ išsipildė su kaupu

20 psl. Druskininkų viltiečiai neliūdi

Turinys„Vilties“ bendriją  
2013 m. rėmė:

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

UAB „Senamiesčio gidas“
UAB „Telekomunikaciniai projektai“
Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla- 
daugiafunkcinis centras

UAB „Adventus“    
UAB „Autorealybė“
UAB„Penki kontinenetai“ 

Čikagos „Saulutė“
Kompanija „Amway“

G. Malčienė
A.Tursienė
T. Šlimaitė
P. Šlutienė
A. ir R. Taločkai
J. Jankeliūnienė ir jos šeima

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: 
Linksmų Šv. Kalėdų ir 

sėkmingų Naujųjų 2014 metų!

Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, 
jeigu norite sulaukti jo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums 

elektroniniu (janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu  
(Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu prenumeratoriaus 

vardu, pavarde ir adresu (nepamirškite ir tikslaus pašto kodo).
„Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkams reikia 
užpildyti specialiąją formą, kurią jie jau pildo pastaraisiais metais, 

naudodamiesi Excel programa, ir atsiųsti elektroniniu paštu  
(janinabut@viltis.lt), nes to reikalauja akcinė bendrovė „Lietuvos paštas“.

Laiškų su prenumeratorių adresais ir specialiųjų formų lauksime  
iki 2014 m. kovo 1 d.

Būsimieji prenumeratoriai visus 2014 metus kas ketvirtį  
gaus žurnalą nemokamai!

Prašome nevėluoti!!!

Žurnalo rengėjai

Nepamirškite žurnalo „Viltis“ prenumeratos 2014 metams!
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Viltiečiai kuo nuoširdžiausiai 

 sveikina savo organizacijos vadovę  

Daną Migaliovą,  

įveikus dar vieną prasmingą gyvenimo laiptelį.

Ačiū, kad stengiatės įžvelgti kiekviename svarbų asmenį. Kad metų metais 

dirbate aktyviai ir pagarbiai, meile griaudama nesupratimo,  

susvetimėjimo sienas ir kituose, ir savyje. Kad matote žmoguje visa,  

kas gražu ir pozityvu. Kad esate teisinga. Kad platinate  

vilties kelią tiems, kuriems jo labiausiai reikia.

Šie metai nuo pat pradžių buvo, o 
ir tebėra neeiliniai ne tik dėl gamtos 
išdaigų, bet ir dėl politinių įvykių gau-
sos. O mums jie įsimins dar ir dėl to, 
kad tik lapkričio pabaigoje įvyko Neį-
galiųjų reikalų tarybos prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos posė-
dis. Naujai suformuota taryba išrinko 
pirmininką ir pavaduotoją. Neįgaliųjų 
reikalų tarybos pirmininku tapo minė-
tos ministerijos viceministras Algirdas 
Šešelgis, o pavaduotoja (pirmininko 
siūlymu) – Žmonių su negalia sąjun-
gos prezidentė Rasa Kavaliauskaitė. 

Paradoksalu, kad tokiu svarbiu 
metu, kai Lietuva pirmininkavo Euro-
pos Tarybai, kai mūsų šalyje vyko tiek 
daug svarbių renginių, nebuvo nieko 
padaryta dėl neįgaliųjų, liko nepasi-
naudota veiksmingu politiniu instru-
mentu, kad būtų pagerinta ekonomi-
nė, socialinė ir pilietinė neįgalių žmo-
nių padėtis. Mes neturėjome nei vei-
kiančios Neįgaliųjų reikalų tarybos, 
nei deramo atstovavimo valstybiniu ir 
tarptautiniu lygmenimis. Belieka ap-
gailestauti, jog per visus Nepriklauso-
mybės metus tai pirmas atvejis, kai la-
biausiai neapsaugota piliečių grupė 
(sudaranti maždaug 8 proc. valstybės 
gyventojų) buvo palikta gyvenimo už-
ribyje. Ar tai atsitiktinumas? O gal ge-
rai suplanuotas veiksmas, siekiant dar 
labiau susilpninti neįgaliųjų nevyriau-
sybinių organizacijų veiklą? 

Kodėl taip ilgai nebuvo suformuo-
ta Neįgaliųjų reikalų taryba, kodėl bu-
vo delsiama dėl viceministrų delega-
vimo, kodėl neįgaliųjų bendruomenės 
klausimai liko sąrašo pabaigoje, atsa-
kys laikas. Nemanau, kad dabartinė 

Metai baigiasi, darbai – ne...

valdžia prisiims atsakomybę ir ištaisys 
padėtį. O pradėti reikėtų nuo išmokų 
kompensacijos ir lėšų skyrimo Nacio-
nalinei programai Jungtinių Tautų Ne-
įgaliųjų teisių konvencijai įgyvendinti.

Tiesa, padėtį šiek tiek pataisė Lie-
tuvos neįgaliųjų forumo ir Europos 
neįgaliųjų forumo renginys šių metų 
lapkričio 15–16 dienomis, kai Lietuvo-
je buvo susirinkę neįgaliųjų atstovai ir 
politikai iš visos Europos. Šiame ren-
ginyje dalyvavo ir aukščiausieji valsty-
bės vadovai. Esame be galo dėkingi 
Lietuvos Respublikos Prezidentei Da-
liai Grybauskaitei už mums parodytą 
dėmesį ir išreikštą politinę valią. 

Labai liūdna pripažinti, jog neįga-
liųjų nevyriausybines organizacijas už-
griuvo ne tik finansiniai sunkumai, bet 
ir dideli nesutarimai vietinių ir nacio-
nalinių organizacijų lygmeniu. Pasikei-
tus Nacionalinės žmonių su negalia 
socialinės integracijos programos įgy-
vendinimo tvarkai, perdavus jos vyk-
dymą savivaldybėms, skėtinės nacio-
nalinės organizacijos dar labiau atitolo 
nuo asocijuotųjų narių regionuose. 

Mūsų organizacijoje per šiuos me-
tus taip pat įvyko daug įvairių poky-
čių. Teko inicijuoti neeilinius vietinių 
organizacijų susirinkimus ir pertvar-
kyti ar net visiškai stabdyti jų veiklą. 
Aplankėme labai daug „Vilties“ ben-
drijos asocijuotųjų narių, susitikome 
su vietos aktyvistais ir politikais, tarė-
mės, svarstėme daugybę klausimų. 
Pasirodė, kad padėtis vietose labai 
skirtinga, todėl nevienodos ir veiklos 
galimybės. Bet visiškai aišku viena – 
labai daug priklauso nuo organizaci-
jos vadovo gebėjimo telkti žmones, 

rasti bendražygių ir pasekėjų, ben-
drauti ir bendradarbiauti su vietos 
bendruomenėmis. 

Ateinančiais metais „Vilties“ ben-
drija švęs 25 metų sukaktį. Tai pakan-
kamai brandus amžius, skatinantis ly-
ginti, kas buvo iš pradžių ir kas yra 
dabar. Puikiai pamenu pirmuosius 
mūsų susitikimus 1989 metų pavasarį 
ir steigiamąjį susirinkimą. Neužmir-
šau, kiek mums padėjo Lietuvos aklų-
jų ir silpnaregių sąjunga, Kurčiųjų 
draugija, kaip gražiai bendravome ir 
tarėmės su rašytoju Jonu Mačiukevi-
čiumi. Tada visi buvome labai vieningi 
ir kupini idealizmo. 

Metams bėgant padėtis vis labiau 
keitėsi. Nuo kiekybinių dalykų perėjo-
me prie kokybinių. Užaugo nepriklau-
somybės vaikų karta, jų šeimose jau 
taip pat atsirado „ne tokių kaip kiti“ 
mažylių. Šiandien jauni tėvai net nega-
li įsivaizduoti, kokiomis sąlygomis gy-
veno tokios šeimos anksčiau. Dabar jie 
žino, kas teikia pagalbą, kokia ji yra, ir 
reikalauja visko iš karto. Tačiau ateiti 
padirbėti organizacijoje nelabai tenori, 
nes čia už darbą nedaug mokama, o 
dirbti tenka labai daug. Be to, kasdien 
mokytis, sekti įvykius, bendrauti ir su 
tėvais, ir su valdžia. Taigi labai gaila, 
bet mūsų gretas papildo ne tiek daug 
jaunų šeimų kiek norėtųsi, neatsiranda 
naujų lyderių. Aktyvesni žmonės ku-
ria savo verslą, išvyksta mokytis ar 
dirbti į užsienį. Pastebime tendenciją, 
kad labai daug šeimų, turinčių neįga-
lius vaikus, išvyksta iš šalies. Persi-
krausto ten, kur gerai organizuota pa-
galba ir didelis paslaugų pasirinkimas. 
Į tokias šalis kaip Didžioji Britanija, 
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Šie metai buvo kupini politinių įvykių.
Lietuva pirmininkavo Europos Tarybai.
Šalyje vyko daug renginių, bet neįgalūs žmonės 
liko pamiršti.
Neveikė Neįgaliųjų reikalų taryba.
Susilpnėjo nevyriausybinės neįgaliųjų 
organizacijos.
Kodėl neįgalieji buvo beveik užmiršti, atsakys 
laikas.
Nesitiki, kad dabartinė valdžia ištaisys padėtį.
Tiesa, lapkritį Lietuvoje buvo susirinkę Europos 
neįgaliųjų atstovai ir politikai.
Su jais susitiko ir Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Esame jai be galo dėkingi už parodytą dėmesį 
neįgaliesiems.
„Vilties“ bendrija turėjo daug dirbti, kad 
išgyventų.
Vyko susitikimai vietose.
Paaiškėjo, kad labai svarbu vietos organizacijai 
turėti gerą vadovą.
Geras vadovas turi vienyti žmones, rasti 
bendražygių ir rėmėjų.
1914 metais „Vilties“ bendrija švęs 25 metų sukaktį.

Kai „Vilties“ bendrija tik susikūrė, ji labai daug 
dirbo.
Dabar jauni neįgalių vaikų tėvai nori viską turėti 
iš karto.
Daug šeimų su neįgaliaisiais išvažiuoja gyventi į 
užsienį.
Užsienyje geros sąlygos neįgaliesiems.
Bet reikia galvoti apie tinkamą pagalbą 
neįgaliesiems Lietuvoje.
Uždarius dideles globos įstaigas, būtų galima 
sukurti mažesnių bendruomenėse.
Tada neįgaliesiems nereikėtų išvažiuoti  
iš gimtųjų vietų.
Metams baigiantis „Vilties“ bendrijos nariams 
laikas pagalvoti apie naujus darbus.
Būtina burti jaunus tėvus, specialistus dirbti 
neįgaliųjų labui.
Jeigu norime gerai gyventi, turime daug dirbti 
patys.
„Vilties“ bendrijos pirmininkė sveikina visus 
sulaukus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.
Visiems stiprios sveikatos, džiaugsmo, meilės, 
ramybės ir VILTIES.

Airija, Norvegija, Islandija ir kt. Juos 
galima pavadinti neįgalumo emigran-
tais. Gėda turėtų būti mūsų šaliai, kad 
gimtinę palieka ir patys silpniausieji. 

O mums nedelsiant reikia peržiū-
rėti savo veiklą ir gerai pagalvoti apie 
tai, ką darome ne taip, kodėl pagalba 
ir parama tokia neefektyvi, sunkiai 
prieinama ir visiškai nesuteikianti pa-
sirinkimo. Kodėl taip bijome uždaryti 
dideles socialinės globos ir priežiūros 
institucijas ir nekuriame mažų tarny-
bų savivaldybėse? Taip, tokiu atveju 
pradiniu etapu reikėtų išlaikyti dvi 
sistemas – ir dideles įstaigas, ir ben-
druomenines tarnybas, bet tai būtų 
puiki investicija ateičiai. O šiandien, 
deja, ir toliau garsiai piktinamės labai 
didelėmis eilėmis į centralizuotas įs-
taigas. Bet juk laukiantys vietos jose 
neįgalūs žmonės ne iš dangaus nukri-
to, jie gyvena vienoje ar kitoje savival-
dybėje ne vienerius metus. Tad kyla 
klausimas, kodėl savivaldybės neor-
ganizuoja ir neteikia socialinių pas-
laugų savo teritorijoje, o stengiasi iš-
vežti sutrikusio intelekto žmones ki-
tur. Dėl tokios ydingos praktikos, ne-

žinomybės ir netikėjimo rytdiena 
man, kaip neįgalaus asmens rūpinto-
jai, mamai, žmogui ir organizacijos 
vadovei, labai neramu ir nesaugu. 
Jaučiuosi taip, tarsi daugelio metų 
darbas eitų niekais, o ir šviesos tune-
lio gale beveik nebematau.

Taigi po užsitęsusių šalčių švyste-
lėjo labai trumpas pavasaris, strimgal-
viais pralėkė vasara, ruduo ilgai neuž-
leido vietos žiemai. Gyvenimas nesto-
vi vietoje. Jam taip pat reikalinga kai-
ta. Tad turime labai atidžiai peržiūrėti 
veiklos sritis, pagalvoti apie tai, kaip 
organizuoti programas, kad jose galė-
tų dalyvauti kuo daugiau žmonių, 
kaip atrasti naujų jaunų ir aktyvių tė-
vų bei specialistų, norinčių drauge 
darbuotis neįgaliųjų labui. Mums rei-
kia suvokti vieną labai svarbų daly-
ką – mes ir mūsų vaikai turėsime tiek, 
kiek patys pasidarysime. Niekas neat-
eis ir ant lėkštutės neatneš nei naujų 
paslaugų, nei lanksčių ir atvirų pagal-
bos modelių ar programų. Atminki-
me, kad politikai, valstybės tarnauto-
jai, vykdomosios valdžios atstovai nuo 
žmonių atsitvėrė „tvarkomis“, „darbo 

reglamentais“, „pareiginiais nuosta-
tais“, „įsakymais“, „nutarimais“, nes 
jiems paranku laikytis visų tų taisyk-
lių, kurias jie patys sau susikūrė. Ne-
galvokite, kad jiems itin tūpi tie, ku-
riems labai skauda ar sunku. Taigi 
šiandien kaip niekada mums reikia 
vienybės, susitelkimo, stiprybės sau-
gojant tai, ką sukūrėme. Be to, turime 
nuolat galvoti, ką būtina nuveikti dėl 
mūsų vaikų per artimiausius metus.

Atėjus didžiosioms metų šven-
tėms – Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems 
metams – linkiu visiems Jums, Jūsų 
artimiesiems ir bičiuliams, specialis-
tams ir savanoriams, taip pat visiems 
geros valios žmonėms stiprios sveika-
tos, santarvės, džiaugsmo, tikėjimo ir 
pasitikėjimo, meilės ir ramybės, dvasi-
nės stiprybės ir pasisekimo. Tegul Jūsų 
sumanymai ir svajonės išsipildo, tesu-
pa Jus tik tikri ir patikimi žmonės. 
Kurkite, džiaukitės, gyvenkite, jausda-
mi tvirtą draugo petį, ir visada turėki-
te nors rusenančią VILTĮ.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė
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Frazė „neįgaliųjų integracija į vi-
suomenę“ yra deklaratyvi ir nusako 
miglotą siekiamybę, kurios prasmė 
interpretuojama taip, kaip reikia pa-
gal kontekstą. Beje, vakarų šalyse 
integracijos idėjos jau praeitame de-
šimtmetyje sukėlė nusivylimą. Pa-
aiškėjo, kad fizinis vietos pakeiti-
mas, t. y. buvimas visuomenėje, dar 
negarantuoja neįgalaus asmens soci-
alinės integracijos. Todėl buvo pasi-
rinkta socialinės įtraukties koncepcija, 
kuri reiškia, kad žmogus įgalinamas 
kurti prasmingą socialinę tarpasme-
ninę sąveiką, svarbią bendruomenės 
gyvenime. 

Šiandien realu kalbėti apie neįga-
liųjų integraciją ne į visuomenę, o į 
bendruomenę. Bendruomeniškumas 
labai svarbus visų žmonių gyvenimo 
vertės, prasmės išgyvenimui, drau-
giškumo, tarpusavio supratimo, par-
eigingumo ugdymui, saugumo jaus-
mui. Priklausymas bendruomenei 
leidžia neįgaliam žmogui suvokti 
savo asmeninę svarbą ir reikalingu-
mą, turi įtakos ugdymui, socializaci-
jai ir įgalinimui. Bendruomenės na-
rių susietumo laipsnis, bendrų aplin-
kybių pažinimas, bendros kultūrinės 
vertybės, normos ir vizijos užtikrina 
gyvenimo stabilumo jausmą. 

Bendruomenė – pirmiausia tar-
pusavio priklausomybė, bendri tiks-
lai, veikla ir vienijanti dvasia. Čia 

Negalia – tai originalus ir 
išradingas būdas gyventi
Analizuojant žmonių su negalia padėtį dažniausiai girdime 
frazes „neįgaliųjų integracija į visuomenę“ ir „neigiamas 
visuomenės požiūris į neįgaliuosius“, kuriomis vis dar 
manipuliuojama ir moksle, ir žiniasklaidoje. Tarsi norint 
pasiteisinti, kodėl mūsų valstybėje per daugiau nei dvidešimt 
nepriklausomybės metų visuomenės požiūrio į negalią pokyčiai 
tebėra minimalūs. 

mylimas ir branginamas kiekvienas 
žmogus. Mokomės mylėti kasdien, 
todėl bendruomenės kūrimas – tęsti-
nis procesas, ugdantis, suteikiantis 
kantrybės ir pakantos. Suvokdami 
visą negalios mastą, mokomės tikėti 
savo vaiko galimybėmis, priimti jo 
kitoniškumą, gerbti jo keistą asme-
nybę tokią, kokia ji yra. Mokomės 
suprasti ne tik vaiką, bet ir šalia 
esantį bendruomenės narį, artimąjį, 
bendradarbį. Bendruomenės kūri-
mo sėkmė priklauso nuo daugybės 
veiksnių, nuo mūsų visų asmeninių 
savybių, dvasinės savijautos ir ver-
tybinių nuostatų.

Praeitais metais išleidau mono-
grafiją „Bendruomeniškumas, komuni-
kacija ir muzika: sociokultūriniai nega-
lios aspektai“ (Mykolo Romerio uni-
versiteto leidykla, 2012), kurią pa-
skyriau tiems žmonėms, kurie šian-
dien vis dar darbuojasi ir nepailsda-
mi kuria gyvenimo kokybę šalia 
esantiems neįgaliesiems. Norėjosi 
sujungti socialinius, psichologinius, 
kultūrinius ir meninius bendruome-
niškumo aspektus, kurie stiprintų 
esamas bendruomenes ir pasitar-
nautų naujų kūrimo idėjoms. 

Knygoje apibendrinau ilgametę 
praktinio muzikinio meninio darbo 
su neįgaliais vaikais patirtį Vilniaus 
neįgalių vaikų ugdymo centre „Vil-
tis“ (šiandien tai Vilniaus „Vilties“ 
specialioji mokykla-daugiafunkcinis 
centras), kuri tiesiogiai siejosi su ben-
druomenės kūrimu. Šioje mo kyk loje 
bendruomeninės plėtros procesas 
atitiko institucijos bendruomenišku-
mo požymius, tas sąlygas, kurioms 
susiklosčius mokyklą galima vadinti 
bendruomene: žmonių požiūrį į ben-
drumą formuojant vertybes, sąžinę, 
savanoriškumą, atsakomybę ir socia-

linius ryšius. Tai mokykla, kuri ir 
šiandien pasižymi kryptingumu, 
viešumu, pozityvumu ir atvirumu. 

Patarąjį dešimtmetį dėstydama 
Mykolo Romerio universitete studi-
jų dalykus apie sociokultūrinį darbą 
bendruomenėje, neįgalių asmenų 
socializaciją, laisvalaikio vadybą su-
vokiau, jog tikslinga apibendrinti 
sukauptą patirtį, pateikti mokslinių 
tyrimų bendruomenės temomis re-
zultatus. Norėjosi įsigilinti ir at-
skleisti neįgalaus žmogaus bendra-
vimo ypatumus, nagrinėti tarpusa-
vio supratimo problemų priežastis ir 
bendruomeniškumą. Knygoje patei-
kiami įvairių sričių mokslininkų 
samprotavimai apie negalią kaip 
žmogaus būties fenomeną. Ieškoma 
atsakymo į klausimus – kur slypi šių 
žmonių prigimtinis vertingumas, 
kokia jų egzistencinė prasmė, anali-
zuojamos tarnystės ir dvasingumo 
sąsajos. 

Požiūris į neįgalų žmogų pri-
klauso nuo informacijos apie jį patei-
kimo: jei asmuo pristatomas kaip 
stokojantis vienų ar kitų gebėjimų, 
turintis trūkumų, sutrikimų arba 
kalbama tik apie jo problemas, toks 
požiūris nėra orientuotas į ateitį, po-
kyčius ir negali pasiūlyti jokių esmi-
nių permainų. Ar daug teko girdėti 
sėkmės istorijų, susijusių su neįgaliu 
vaiku ar suaugusiuoju, lyginant su 
pastarųjų metų LRT „Bėdų turgaus“ 
istorijomis? Daug žymių žmonių 
Lietuvoje taip pat turi negalią, yra 
neįgaliųjų, sėkmingai plėtojančių sa-
vo verslą ir sukūrusių darbo vietų 
įgaliesiems, iškovojusių medalių pa-
rolimpinėse žaidynėse, dalyvaujan-
čių neįgaliųjų Eurovizijos dainų 
konkursuose, tačiau apie tai nerašo-
ma ir nekalbama viešojoje erdvėje.

Tačiau negalia gali būti interpre-
tuojama ir kitaip. Poetas, humoris-
tas, rašytojas, aktorius Neilas Mar-
cusas (beje, irgi „apdovanotas nega-
lia“) sakė: „Negalia – nėra narsi kova 
ar drąsa nelaimės akivaizdoje... negalia 
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yra menas. Tai originalus ir išradin-
gas būdas gyventi.“ A. Ratzka, nega-
lią turintis rašytojas, teigė: „Mes esa-
me iš esmės paprasti žmonės, turintys 
tuos pačius poreikius – jaustis savo vie-
toje, būti pripažinti ir mylimi. Tol, kol 
mes laikysime savo negalią tragedija, 
mūsų gailėsis. Tol, kol mes gėdinsimės 
to, kas mes esame, mūsų gyvenimas bus 
laikomas nenaudingu. Tol, kol mes tylė-
sime, kiti mums sakys, ką daryti.“

Kiekviena žmogiška būtybė 
trokšta bendrystės ir supratimo. 
Bendruomenės esmė – ne individua-
lūs žmonių veiksmai ar įvykiai, o 
bendravimas, lygios galimybės vi-
siems dalyvauti aktyviose bendruo-
menės veiklose, užtikrinant žmonių 
su ir be negalios bendravimo ratą. 
Bendravimo su neįgaliais žmonėmis 
credo galėtų būti toks: „Nedirbk už 
mane – dirbkime drauge, negyvenk už 
mane – gyvenkime drauge, nebūk už 
mane – būkime drauge!“ Priimti neįga-
lų žmogų iš tikrųjų reiškia pirmiau-
sia pažinti save, tobulinti savo asme-
ninę egzistencinę kokybę. Be abejo, 
tai nėra paprasta. Tačiau tik pajutus 
poreikį keistis, galima atrasti neįga-
lių žmonių buvimo prasmę, jų teisę 
būti ne tik šalia mūsų, bet ir tarp mū-
sų. Kito kelio nėra...

Dukra Kamilė – mano didžioji 
mokytoja, kuri suteikė gyvenimo 
dovaną pažinti ir tyrinėti neįgalaus 
žmogaus pasaulį, domėtis ypatin-
gais egzistenciniais reiškiniais, ku-
rie kitaip būtų tik teoriniai ir forma-
lūs, bet neišjausti ir nepatikrinti šir-
dimi. Šią vasarą su Kamile poilsia-
vome „Vilties“ bendrijos Girulių 
stovykloje. Esu dėkinga už suteiktą 
galimybę vėl pabūti bendruomeni-
nėje aplinkoje, pasitikrinti, ar tos 
mokslinės tiesos, kurias dėsto teore-
tikai, iš tiesų egzistuoja praktikoje. 
Savo džiaugsmui tapau liudininke, 
kaip būnant šalia neįgalaus žmo-
gaus kinta ir plečiasi jaunimo suvo-
kimo ribos, tobulėja pojūčiai, ugdosi 
sielos (Kamilė prašė perduoti linkė-
jimus stovyklos savanoriams – ypač 
Jūratei, Jurgitai, Kęstučiui – ir pasa-
kyti, kad „eitų su jais nors į pasaulio 
kraštą“...).

Bendruomenė – tai orumo prakti-
ka, tai žmogiškųjų santykių aplinkos 
formavimo veiksnys ir vertybė, es-
minė žmogiškosios būties dalis. 
Bendruomenėje suteikiamas emoci-
nis ir praktinis saugumas, tai laimės 
ir džiaugsmo gerais laikais, pagalbos, 
paguodos ir užuojautos blogais laikais 
vieta. Sunkiai įgyta bendruomeninė 

patirtis kartais vertingesnė už gra-
žias utopines idėjas apie idealius 
bendruomeninius santykius. Ben-
druomenės dvasia ir tarpusavio su-
pratimas – ilgalaikio, sudėtingo ir 
sunkaus darbo rezultatas.

Šventų Kalėdų laikotarpio šviesoje 
noriu padėkoti „Vilties“ bendrijos žmo-
nėms, kurie ištikimai tarnauja bendruo-
meninėms idėjoms, kurių vykdoma 
veikla gali būti vertinama kaip pasi-
priešinimo kova ir atsakas į visuo-
menės susvetimėjimą. Nenuilstamai 
ir sistemingai rūpindamasi neįga-
laus žmogaus gyvenimo vertės ir 
prasmės saugojimu, draugiškumo, 
tarpusavio supratimo, saugumo po-
reikiais, fiksuodama faktus ir poky-
čius „Viltis“ kuria negalios istoriją 
Lietuvoje. Stiprybės jums!

Jautrė R. Šinkūnienė
Mykolo Romerio universiteto 

docentė

P. S. Gerbiamai autorei maloniai su-
tikus, tikimės ateinančių metų mūsų 
žurnalo numeriuose pristatyti Jums, 
mieli skaitytojai, pagal monografiją 
„Bendruomeniškumas, komunikacija ir 
muzika: sociokultūriniai negalios aspek-
tai“ parengtą straipsnių ciklą.

Kadangi turime atmintį, galime 
daug ką joje atkurti. Pavyzdžiui, suža-
dinę visus pojūčius ir išjudinę recepto-
rius, vėl pajusti burnoje vaikystėje val-
gytos duonos skonį. Be galo gardžios 
duonos, pirktos paprastoje krautuvė-
je, į kurią įėjus norėdavosi kuo ilgiau 
pasilikti. Taip skaniai ten kvepėdavo 
šviežiai iškeptais batonais ir apskru-
dusia duona. Nusipirkus kepaliuką 
pakeliui į namus iš mokyklos, kampų 
kaipmat nebelikdavo. Niekur nebe-
randu tokio kvapnaus batono ir duo-
nos, nei tokių ledų, nei sveriamo svies-
to, nei karštomis sardelėmis kvepian-
čios kavinės...

Žmonės, išgyvenantys nostalgiją 
„seniems laikams“, dažniausiai yra 

„Senus gerus laikus“ prisiminus
Pasaulis pasimetęs tarp gėrio ir blogio. Savęs nepažįstantys 
žmonės kankina sielą norais. Bet nė vienas nelinkęs iškeliauti 
netikėtai, nelauktai, piktai palydėtas ar apkeiktas. Beje, tai 
liečia ne tik žmones. Istorinius laikmečius irgi... 

niekinami, lyg ilgėtųsi okupacijos. O 
iš tiesų jie ilgisi to, kas jiems buvo 
skanu, pusvelčių kelionių ir poilsio 
sanatorijoje, nemokamai gautų butų, 
mokslų, kuriems baigti nereikėjo jo-
kių tūkstantinių įmokų ir kuriuos 
kremtant pavykdavo pragyventi iš 
stipendijos (su sąlyga, kad mama kas 
savaitę prikraus pilnas rezgines 
maistoJ). 

Nelabai tesupratome, kad tuo lai-
ku gyvenome „blogai“, nes visur bu-
vo skelbiama, jog klestėte klestime, 
lenkdami „supuvusį kapitalizmą“. 
Niekas anuomet nesiskundė darbo 
sąlygomis, nes buvo įprasta, kad vy-
resnieji gali tave barti ir kviestis ant 
„raudono kilimo“ pasiaiškinti už bro-

ką. Mokytojai visada buvo teisūs, o 
mokiniai tik klusnūs vykdytojai arba 
užsispyrę „nevykėliai“. Viskas buvo 
sustyguota ir pamatuota. Net kontei-
nerių nereikėjo, nes atvažiuodavo 
šiukšlių mašina sutartą valandą, pyp-
telėdavo po langais ir visi kurnėdavo 
prie jos kibirais nešini. Nebuvo pro-
blemų bent jau su buitinėmis atlieko-
mis, nes viskas buvo sveriama ir de-
dama į popierines tūtas ar maišelius, 
o pieną, kefyrą ar grietinę daugiausia 
pirkdavome stikliniuose buteliuose. 
Jų niekas nedaužė, nebuvo mados, 
nes pristatęs stiklo tarą į parduotuvę 
ar supirktuvę, galėjai dar prasimaitin-
ti kokią savaitę. Juk bandelės už „tris 
kapeikas“ kaip tik tiek ir kainavo, 
nors turėjo visai kitokį skonį ir kvapą. 
Pigūs buvo kiaušiniai ir kruopos. 

Taigi, pasaulis gerėja ar blogėja? 
Kokios tendencijos? Kada mums ge-
riausiai gyvenasi? Kai esame viskuo 
aprūpinti, nestokojame maisto, svei-
katos, artimųjų. Kai turime „namus 
be dūmų“ su savu stogu virš galvos, 
mėgstamą darbą. Bet niekas savaime 
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neatsiranda iš niekur. Agresijos auko-
mis tampame patys arba kitus jomis 
paverčiame. Kodėl? O gi dėl tos pa-
čios dar mokykloje įgytos nuostatos, 
kad mokytojas geriau žino, ko vaikus 
mokyti. Į mokymą anuomet nesikiš-
davo net tėvai, tik atėję į susirinkimą 
išklausydavo kritiką ar pagyrimus sa-
vo vaikams. Visi buvo užtikrinti, kad 
darbo turės visą laiką ir nustatytą die-
ną gaus vidutinio dydžio atlyginimą 
(panašų „kaip visų“). Išskirtinis galė-
jai būti tik užėmęs aukštas pareigas, o 
karjerą padaryti – tik per partinę 
veik lą. Jeigu nebuvai partinis, apie ją 
galėjai užmiršti. Į mediciną iš pirmo 
karto įstoti be kyšio beveik nebuvo 
vilties. Nebent baigei mokyklą aukso 
medaliu (mat medalininkai turėjo pir-
mumo teisę). Darbovietėse matomoje 
vietoje kabojo Garbės lenta su užrašu: 
„Mūsų geriausieji“, kad žmonės jaus-
tųsi skatinami. 

Gal kažkas prisimena anuos lai-
kus ir kitaip, bet man dabar atrodo, 
kad mano tėvai, nors ir sunkiai kelda-
vosi kiekvieną rytą į darbą, turėjo ge-
rokai daugiau laiko. Jie nuolat išsi-
ruošdavo į svečius. Ir nors mašinos 
dar neturėjo, lankydavo gimines, 
draugus, švęsdavo didžiules vestu-
ves. Daug dainuodavo, kol atsirado 
magnetofonai. Patys save linksmin-
davo visokiais anekdotiniais pasako-
jimais. Tiesa, sumanius kirpykloje 
pasidaryti šukuoseną, tekdavo dėl 
grožio „pakentėti“, nes niekas aplink 
klientę netupinėdavo. Konkurencijos 
nebuvo, verslininkų tai pat. Na, iš-
skyrus gėlių augintojus ar kokį vieną 
kitą santechniką, kuris po darbo už-
sukęs kaimyniškai sutaisydavo kraną 
už tris rublius.

Ar viskas anuomet buvo blogai? 
Ar dabar viskas blogiau? O gal gyve-
name geriau nei anksčiau ir laukiame 
dar geresnių laikų? Kas verčia mus 
manyti, kad pasaulis blogės, gyveni-
mas prastės? Uždaromos kaimo mo-
kyklos, žmonės išvažiuoja iš savo ša-
lies. Kaskart mažėja dirbančiųjų, nie-
kas nebenori mokėti mokesčių, nes 
tenka pakloti beveik tiek pat, kiek 
uždirbi. O tie, kurie susikrauna mili-
jonus, išvis išsisuka nuo mokesčių, 
nors kaip tik jie pirmiausia ir turėtų 
papildyti valstybės iždą.

Ar kada nors susimąstėte, iš kur 
atsiranda blogis? Kam tenka atsako-
mybė kurti geresnį gyvenimą ir ge-
resnę ateitį savo šaliai ir jos žmo-
nėms? Kodėl esame tokie liūdni ir 

nusivylę? Kodėl?! Kas atima iš mūsų 
laimės pojūtį? Alkis, vos suduriamas 
galas su galu, tolydžio didėjančios 
sąskaitos? Kai bandau įsisąmoninti, 
kuo skiriasi „laisva“ šalis nuo „oku-
puotos“, nejučia mintys nukrypsta į 
garantijas: laiku gaunamą atlyginimą, 
paskyrimą į darbą, įgijus specialybę, 
neilgai trukus (o ir iš karto) gaunamą 
bendrabutį, vėliau nemokamai butą. 
Viskuo išties būdavo pasirūpinta. 
Kiekviename kaime veikė kultūros 
namai. Kino teatrai miestuose lūžo 
nuo žmonių. Buvo daugybė saviveik-
linių kolektyvų, kuriuos galėjai lan-
kyti nemokamai. Neprisimenu, kad 
už šokių būrelį būčiau mokėjusi. 
Skurdumas gal jautėsi dėl amžino de-
ficito, bet, kita vertus, visi visko turėjo 
„po blatu“. 

Mūsų karta užaugo valdiškuose 
darbuose. Mums reikia garantijų, 
trūksta saugumo. Manau, kad saugu-
mo jausmas gyvenime prilygsta mei-
lei, poilsiui, sveikatai, pastogei, gry-
nam orui ir vandeniui, duonai kasdie-
ninei. Saugumo jausmo praradimas 
sukelia nerimą, netikrumą dėl atei-
ties. Kai ji tampa nenuspėjama, mes 
nežinome, ko laukti po kelių metų, 
kuo pasitikėti. Nervai perkaista nuo 
įtampos, vienintelio ramybės neduo-
dančio klausimo „kas bus rytoj“: kaip 
gyvensime, ką veiksime. Kopijuojame 
kitų elgesį bėgdami iš Lietuvos, nes 
nerandame normalių darbų. Be to, la-
bai sunkiai save įsivaizduojame vers-
liais vadybininkais, kurie galėtų sau 
darbo vietą susikurti. Tik vienas kitas 
išdrįsta verstis Lietuvoje. Kaip įma-
noma būti saugiam, kai padėtis tokia 
nestabili? Juk mes nuo darželio ir mo-
kyklos įpratę, kad mums pasakytų, 
ką daryti, kiek „išmokti mintinai“. 
Praktiškai visus tekstus iškaldavome 
žodis žodin. Daugelio dalykų įverti-
nimas priklausė nuo geros atminties. 
Mažai tebūdavo kūrybinių užduočių. 
Mes įpratome būti vykdytojai, pa-
klusti autoritetams. Nuolatos gauda-
vome komandas ir žinodavome, ko-
kio rezultato laukti. Viskas buvo pa-
prasta ir aišku, kaip du kart du.

O dabar pastebiu, kad sunku gy-
venti, kai visai nežinai, ko tikėtis ry-
toj. Nestabilumas išmuša iš vėžių, sė-
ja baimę ir net paniką. Ligos, depresi-
jos, netektys, turto ir draugų praradi-
mas lydi mus visą šį atgimimo laiko-
tarpį. Ar žmogui Laisvė reiškia chao-
są, kai tenka pačiam atsakyti už save, 
kai niekas nieko nebeduoda veltui? 

Žinote, aš, regis, suprantu, kas vyks-
ta: viena vertus, mes norėtume, kad 
būtų kaip anksčiau „saugu“, kita ver-
tus, kad liktų garantija turėti tai, ko 
anksčiau neturėjome. Tad gal mes dar 
nesumokėjome visos kainos už Lais-
vę, dar nesukūrėme „naujo mąstymo 
žmonių kartos“, kurios geriausi atsto-
vai būtų verti politikos vadovų pos-
tų? Bet juk pusiausvyra kuriama arti-
miausioje aplinkoje. Jeigu yra šalia 
nors keli žmonės, kuriuos gali pava-
dinti gerais kaimynais, draugais, va-
dinasi nesi vienišas ir išgyvensi.

Kadangi gyvename tarp žmonių, 
logiška tikėtis iš jų žmoniškumo. Ne-
galvokime, kad prapulsime. Juk lai-
mę ir saugumą susikuriame patys. 
Kova dėl išlikimo, išnaudojimas nie-
kur neišnyko, bet kiek atsirado naujo-
viškų knygų, skelbiančių laimės, su-
pratingumo pamokas. Kuriasi kitokie 
darželiai, kuriuose nesibarama. Ku-
riasi mokyklos, kuriose vaikai skati-
nami rašyti projektus. Žinoma, tai 
nereiškia, kad senojo raugo nebeliko. 
Bet sustokime ir susimąstykime, ar 
tik rai gyvename gerokai blogiau nei 
anksčiau. Gal paprasčiausiai kaltas 
pereinamasis laikotarpis, vertybių at-
sirinkimo metas?

Laikas patikėti žmogumi kaip 
protinga, geranoriška, dora būtybe, 
kuri niekada nenori būti bloga ir dar 
blogesnė. Tik pažiūrėkime, kiek įsi-
kūrė reabilitacijos centrų, kiek atsira-
do pagalbos grupių AA (anonimi-
niams alkoholikams). Tai rodo, kad 
žmonės nori išlipti iš purvo. Mylėti 
gyvenimą yra mūsų galioje. Visi esa-
me brangūs ir verti jo geresnio. Ne-
liūdėkime, liaukimės bijoti ateities. 
Girdėdami blogas naujienas, „įjunki-
me“ apsauginius saugiklius klausai, 
supraskime, kad tie nedori žmonės 
atėjo iš tos pačios sugedusios siste-
mos. Gyvenkime pagal naują mąsty-
mo, jausmų programą. Būkime drą-
sūs, kūrybingi, mylėkime savo gyve-
nimą. Visiems to linkiu. Atsigaukime, 
pakilkime, nustokime bijoti. Jeigu 
tiek daug išgyvenome, nepražūsime 
ir dabar. Gyvenimas yra gražus, jeigu 
sugebame į jį pažiūrėti kitaip. Svar-
biausia išsaugoti tyrą širdį ir giedrą 
žvilgsnį. Atsikratyti baimės ir kartė-
lio. Tuomet ir būsime laimingi. Tad 
laukime visi gražesnių, saugesnių, 
stabilesnių metų...

Su jumis kartu 2013 metus palydinti
Silva
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Šių metų lapkričio 26 dieną Mins-
ko literatų namuose įvyko pilietinė 
akcija „Gerbk savo orumą“ ir tarp-
tautinis integracinis meno festivalis. 
Abu šie renginiai – projekto „Žmo-
nių su negalia gyvenimo kokybės 
gerinimas per glaudų bendradarbia-
vimą“ dalis. Minėtas projektas, pra-
sidėjęs 2011 metų gruodžio 1-ąją ir 
vykdytas iki pat šių metų pabaigos, 
praturtino ir „Vilties“ bendriją, ir gi-
miningą Baltarusijos organizaciją 
„BelAPDiiMI“.

Pasiruošimas abiem renginiams 
Lietuvoje prasidėjo dar vasarą ir vy-
ko beveik visą rudenį. Jonavos rajono 
neįgaliųjų veiklos centro kolektyvas 
„Kregždutės“ (vadovė Genė Sungai-
lienė) parodė tarptautiniame inte-
gracinio meno festivalyje spektak lį 
K. Anderseno pasakos „Mergaitė, 
kuri pamynė duoną“ motyvais. Pa-
vyko puikiai, nes jaunieji aktoriai 
tobulino savo pasirodymą liepos 
mėnesį Girulių stovykloje vykusio 
meninės veiklos plenero metu, kur 
sužinojo daug aktorinio meistrišku-
mo paslapčių.

Ypač šiltai festivalio rengėjai ir 
žiūrovai priėmė Jurbarko rajono su-
trikusio intelekto jaunuolių darbo 
centro kolektyvą „Svajokliai“ (vado-

vė Loreta Ogorodnikienė). Mat jų 
parodytame spektaklyje „Draugystė 
prasideda šypsena“ skambėjo popu-
liarios rusiškos estrados dainos. 
„Vilniaus Vilties“ teatro kolektyvas 
(vadovė Lina Ramanauskienė) vežė į 
Minską įdomų šiuolaikišką spektak-
lį „Gebėjimų konkursas“. 

Akcijoje „Gerbk savo orumą“ da-
lyvavo „BelAPDiiMI“ organizacijos 
atstovai iš visos Baltarusijos ir du 
muzikiniai jaunimo ansambliai. Ak-
cijos šeimininkus ir svečius iš Lietu-
vos pasveikino Jungtinių Tautų or-
ganizacijos atstovas, pasidžiaugęs, 
kad bendromis dviejų šalių pastan-
gomis pavyko atkeipti plačiosios vi-
suomenės dėmesį į neįgaliuosius, 
dar sykį priminti visiems, kad sutri-
kusio intelekto žmonės turi tokias 
pačias teises kaip ir kiti, o ir geba 
oriai jomis naudotis.

Per dvejus projekto metus abiejų 
šalių neįgalieji ir jų šeimų nariai bei 
globėjai suspėjo ne tik susipažinti, 
bet ir susidraugauti dalyvaudami 
įvairiuose bendruose renginiuose. 
O ši pilietinė akcija juos dar labiau 
suartino. 

„Vilties“ bendrijos  
informacija

EUROPOS KAIMYNYSTĖS IR PARTNERYSTĖS PRIEMONĖ  
2007-2013 BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA 

LATVIJA-LIETUVA-BALTARUSIJA

ŽMOGAUS ORUMO RĖMIMO AKCIJA  
„GERBK SAVO ORUMĄ“ 

TARPTAUTINIS INTEGRACINIS  
MENO FESTIVALIS MINSKE

Šį projektą remia Europos Sąjunga
This project is funded by the 

European Union

Bendra informacija apie programą

Europos kaimynystės ir partnerys-
tės priemonės Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos bendradarbiavimo per 
sieną programa 2007–2013 m. 
laikotarpiu keičia Baltijos jūros 
regiono INTERREG IIIB kaimynystės 
programos Pietų prioriteto IIIA 
programą. Bendras strateginis jos 
tikslas – stiprinti Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos pasienio regiono 
teritorinę sanglaudą, užtikrinti aukšto 
lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonomi-
nę ir socialinę gerovę bei skatinti 
tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę 
įvairovę. Programoje dalyvauja 
Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos 
Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus ir 
Kauno apskritys, taip pat Baltarusijos 
Vitebsko, Mogiliovo, Minsko ir  
Gardino sritys.

Programos bendroji valdymo 
institucija yra Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministerija. Programos 
interneto svetainė – www.enpi-cbc.eu

Projektas, suartinęs dviejų šalių 
neįgaliuosius
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Šį pavasarį Panevėžyje, o rudenį 
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiojoje mo-
kykloje organizuoti „Jaunojo atleto“ 
programos pristatymo seminarai pel-
nė didelį susidomėjimą ir pritarimą. 
Net 20 organizacijų iš įvairių Lietu-
vos miestų panoro aktyviai dalyvauti 
projekte. Visos gavo dovanų sporto 
priemonių rinkinius, kad galėtų tre-
niruotis pagal minėtą programą. O ji 
apėmė 24 treniruočių ciklą. Neįgalūs 
vaikai treniravosi darželiuose ir mo-
kyklose, žaidė namuose su šeimos 
nariais, o Vilniaus ,,Atgajos“‚ specia-
liosios mokyklos mokinių šeimos 
įtvirtino išmoktus programos ele-
mentus sveikatingumo stovykloje 
prie jūros.

Ačiū rėmėjams, kurių padedami 
tikimės ,,Jaunojo atleto“‚ programą 
pratęsti ir 2014 metais: dr. Bronislovo 
Lubio vardo labdaros ir paramos fon-
dui, Lietuvos advokatūrai, Advokatų 
profesinei bendrijai ,,Bagdanskis 
iLAW“, UAB „Berlin Chemie Mena-

„Jaunojo atleto“ programa 
Lietuvoje įsibėgėja
2013 metų pavasarį sėkmingai startavusi Specialiosios Olimpiados 
,,Jaunojo atleto“ programa įsibėgėjo. Ši programa skirta sutrikusios 
raidos vaikams nuo dviejų iki septynerių metų, jų šeimoms ir 
pedagogams. Ji suteikia vaikams galimybę lavėti fiziškai ir emociškai, 
skatina pozityvų požiūrį į save, savarankiškumą bei asmeninį 
tobulėjimą. Be to, stiprina šeimų bendradarbiavimą. 

rini Baltic“, UAB „Aviva Lietuva“ ir 
UAB „Vilniaus energija“. 

Pirmuosius ,,Jaunojo atleto“ pro-
gramos metus baigėme įspūdingu 
renginiu – vaikų sporto švente Vil-
niaus ,,Atgajos“ specialiojoje mokyk-
loje. Susikibę ,,traukinuku“ sugužėjo 
į ją mažieji dalyviai, juos atlydėjo tė-
veliai ir pedagogai. Pagal „Jaunojo 
atleto“ programos metodiką, šventė 
prasidėjo apšilimu su parašiutu – 
spalvinga, daug gerų emocijų sutei-
kiančia priemone. Kiekvienas ko-
mandos atletas, stovintis rate, buvo 
lygiavertis komandos narys. Po apši-
limo atėjo eilė įvairioms užduotims, 
kurias jaunieji atletai mokėsi atlikti 
treniruodamiesi savo ugdymo įstai-
gose. 12 komandų įveikė 7 užduočių 
stoteles, o tada vaišinosi Vilniaus 
„Atgajos“ specialiosios mokyklos an-
trokų gamintais saldumynais. Šven-
tės organizatorių tikslas buvo apdo-
vanoti visus dalyvius: kiekvienas 
mažasis sportininkas buvo pagerbtas 

„Jaunojo atleto“ programos medaliu, 
mielu žaisliuku ir marškinėliais. 

Reikėjo pamatyti vaikų akis, ga-
vus medalius! Daugeliui iš jų tai buvo 
pirmasis sportinis apdovanojimas. 
Rėmėjai, dalyvavę mūsų šventėje, 
pripažino, kad mūsų darbas yra be 
galo prasmingas ir sunkus, džiaugėsi 
matydami mažųjų sportininkų nuo-
širdžias emocijas. O vaikų tėveliai 
jautėsi laimingi, nes laimingi buvo jų 
vaikai. Pasak Marijampolės ,,Žiburė-
lio“ mokyklos-daugiafunkcinio cen-
tro komandos vadovės Giedrės Ne-
veckienės, tėveliai dar ilgai aptarinėjo 
šventę ir patirtas emocijas, o galiau-
siai nusprendė treniruotis ir kitais 
metais, kad turėtų galimybę pakeisti 
aplinką, pabendrauti su kitais tėve-
liais, pasidžiaugti savo vaikų sėkme.

Besibaigiant projekto pirmiesiems 
metams Lietuva gavo puikų Europos 
ir Azijos Specialiosios olimpiados 
(SOEE), kuriai priklauso Lietuvos 
specialiosios olimpiados komitetas, 
įvertinimą. Pripažinta Lietuvos geroji 
patirtis, per tokį trumpą laiką įtrau-
kus į programą net 150 vaikų ir jų šei-
mų, randant rėmėjų, plėtojant pro-
gramą ir ieškant kuo įvairesnių ben-
dravimo formų su visuomene. 

Aušra Kriškoviecienė 
Programos koordinatorė 

Daugiau informacijos rasite: http://
lsok.init.lt ir Facebook paskyroje https://
www.facebook.com/SpecialOlympicsLith
uania?fref=ts

Rugsėjo 13–15 dienomis 30 žmonių 
komanda išvyko į Monciškes mokytis 
sveiko gyvenimo būdo, turiningai leis-
ti laisvalaikį, treniruotis pagal ,,Jauno-
jo atleto“ programą. Oras pasitaikė 
tiesiog nuostabus, gyvenimo sąlygos 
puikios, jūra ranka pasiekiama. Štai ką 
apie tėvų patirtas emocijas šioje sto-
vyk loje pasakoja Pijaus tėtis:

Mokomės gyventi kitaip
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytojų 
kolektyvas, parengęs sporto projektą ,,Judėjimas – menas gyventi 
kitaip“, gavo Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą. Mūsų 
mokyklos mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams buvo suteikta 
nuostabi galimybė dalyvauti šeimų stovykloje prie jūros ,,Aš moku 
gyventi kitaip“. 

,,Dienos, kurias praleidome prie 
jūros, įstrigo atmintyje kaip šviesios, 
geros ir, žinoma, sportiškos. Važiavo-
me į Monciškes gerai nusiteikę. Čia 
mus pasitiko mokytojos Kristina, Jur-
ga, Aušra, Jevgenija, Gintarė ir psicho-
logė Jelena, be to, jau pažįstamos, o ir 
pirmą kartą matomos šeimos. Kai tik 
įsikūrėme puikiame kambaryje su vi-

sais patogumais, nuskubėjome prie 
jūros. Kelias neprailgo, nes paplūdi-
mys vos už 50 metrų. Smėliukas, nė 
akmenėlio, jūra rami, vos banguojanti. 
Važiuodami nė nesitikėjome, kad taip 
puikiai praleisime laiką, nors neturėjo-
me kada „dykaduoniauti“. Visa diena 
būdavo kupina įvairios veiklos. 

Atsikėlę prieš pusryčius eidavome 
prie jūros, kur būtinai darydavome 
mankštą, išradingų mokytojų Jurgos ir 
Aušros vadovaujami. Pavalgę ir nė ne-
spėję atsipūsti, vėl skubėdavome prie 
jūros, į „Jaunojo atleto” treniruotę. Čia 
būdavo įdomu ne tik vaikams, bet ir 
mums – suaugusiesiems. Sportiniai 
žaidimai su lankais, žiedais, įvairios 
estafetės su kamuoliais ar be jų. Žino-
ma, dar bočios žaidimas, tinklinis. Ir 
visa tai ant puikiausio gelsvo smėliu-
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ko, o kur dar jūra, saulė, švelnus vėjukas... Nespėji apsižvalgyti, o jau ir pietūs. 
Po jų įdomūs psichologės Jelenos teminiai žaidimai ir tėveliams, ir mažiesiems 
„sportininkams“.

Bendraudami atsipalaidavome, išmokome įžvelgti šviesiąsias gyvenimo pu-
ses. Palengva net patys didžiausi „užsidarėliai“ ėmė lįsti iš savo kiautų, laisviau 
bendrauti, kalbėtis. Čia mes ir piešėme, ir statėme miestus, ir į menamą tvenkinį 
leidome bendras žuvis – karpius ir lydekas. Žinoma, visa tai darėme kartu su 
savo vaikais. Kaip bendrauti, kaip elgtis skirtingose situacijose, mums patarda-
vo mokytojos. Po šių psichologinių žaidimų vėl skubėdavome į „Jaunojo atleto” 
treniruotę. 

Pasportuoji, nuotaika praskaidrėja, o jau, žiūrėk, ir vakarienė. Po jos visi po 
truputį būriuojasi aplink laužiuką. Kas veria ant iešmų mėsą, kas dešreles. Ir vi-
sada šalia išradingosios mokytojos, susigalvojančios įvairiausių žaidimų. Piešia-
me save, žaidžiame su vaikais, šypsenos nuo veidų nedingsta. Einame palydėti 
saulės, kuri visada mus sveikindavo ir linkėdavo tik gero, tarytum sakydama – 
gyvenimas yra gražus, kupinas ne tik juodų, bet ir šviesių, linksmų spalvų. Susė-
dus prie laužo „gimdavo“ smagių istorijų apie Mikę Pūkuotuką, vorą... Taip įsi-
jausdavome, kad nesinorėdavo eiti miegoti. O naktį visi, matyt, sapnuodavome 
tik puikius sapnus. 

Stovykloje ,,Aš moku gyventi kitaip“ mes visi labai susidraugavome. Pažino-
me ne tik vienas kitą, bet ir save, ir savo vaikus. Gamta sukūrė mus tokius, kokie 
esame. Mes visi reikalingi šiam pasauliui. Todėl reikia paprasčiausiai gyventi ir 
džiaugtis gyvenimu.“

Tokios mintys akivaizdžiai byloja, kad šis projektas reikalingas sutrikusios 
raidos vaikams, jų šeimoms, pedagogams ir visiems, tikintiems, kad pasitelkus 
sportinius užsiėmimus galima išmokyti neįgalius vaikus daugybės dalykų, ku-
riems reikia laiko ir kantrybės. O šeimos įtraukimas tik spartina galimybes pa-
siekti užsibrėžtus tikslus. Juk mūsų visų siekis vienas – padėti specialiųjų porei-
kių vaikui tapti kuo savarankiškesniam, išmokti bendrauti ir greičiau prisitaiky-
ti prie naujos aplinkos. 

Norėtume padrąsinti kolegas visoje Lietuvoje rašyti projektus, ieškoti įvairių 
galimybių plėsti bendravimą tarp pedagogų, vaikų ir tėvų. Projektinė veikla la-
bai paįvairina mūsų kasdienybę, skatina tobulėti, suteikia džiaugsmingų akimir-
kų, praturtina naujomis idėjomis.

Prisijunkite prie ,,Jaunojo atleto“ programos 2014 metais ir Jūs!

Jurga Statulevičienė
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos  

kūno kultūros mokytoja metodininkė 
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Kada mokykloje gera?

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras yra švietimo įstai-
ga, o pagrindinis švietimo tikslas – reaguoti į visuomenę nuolat veikiančius ekonomi-
nius, socialinius ir kitokius pozityvius ir negatyvius veiksnius, kad savo įtakos srityje 
kurtų palankias sąlygas žmogaus, visuomenės ir valstybės saugumui. Kaip suprato-
te, saugumas šiuo atveju yra svarbus veiksnys, o mūsų vaikams jis net gerokai svar-
besnis už visus likusiuosius.

Kita reikšminga mokyklos funkcija – ugdymas, o jis yra sudėtinė socializacijos 
proceso dalis, veiksmingai keičianti asmenybės moralines nuostatas. Pastarųjų pa-
grindu formuojasi elgsena. Žinios apie moralines vertybes virsta įsitikinimais ir 
įpročiais, t. y. stabiliomis žmogaus sąmonės savybėmis. Ir tik užtikrinus saugumą 
plačiąja prasme, suformavus elgseną, įpročius ir gal įsitikinimus (pvz., kad mokyklo-
je gera), galima pereiti prie žinių ir kompetencijų. Kitaip tariant, pradėti mokyti daly-
ko (pvz., pažinti raides). Ar turite tokias sąlygas? Ar galite tikėtis, kad mokinys ateitų 
į pamoką pasiruošęs? Valstybiniai dokumentai ir įvairios programos skelbia, jog tai 
įmanoma. Bet realiame gyvenime, sutikite, nelabai… 

Gerai tai ar blogai? Labai blogai? Tačiau palaukite, gal kaip tik nesėkmių liūną 
perbridus ir pavyks atrasti naują metodą ar būdą, žadantį pedagoginius stebuklus? 
Juk sakoma, kad geriausiai mokomasi iš klaidų... Apibendrinant belieka pasakyti, 
kad specialiosiose mokyklose per pamokas spendžiami mokinių asmeniniai, sociali-
niai, pedagoginiai ir kompetencijų ugdymo uždaviniai, o pasiektus rezultatus sunku 
objektyviai išmatuoti, pasitelkus turimas metodikas. Trumpai ir aiškiai mokyklą įver-
tino vieno projekto dalyvis iš Airijos: „Matau, kad mokiniai čia laimingi, vadinasi 
dirbama teisingai.“

Kadangi esu muzikos mokytojas, tai dabar pereisiu prie dėstomo dalyko svarbos 
mokykloje. Daugumai mokinių muzika patinka, nes sukuria jaukesnę atmosferą, pa-
deda atsipalaiduoti, išreikšti jausmus, prisiliesti prie vieno kito instrumento, o dar ir 
kai ką naujo sužinoti.

Svarbiausi uždaviniai muzikos pamokai:
• ugdyti pagarbą muzikai, padėti suprasti jos grožį ir paveikumą;
• skatinti dėmesingai klausytis muzikos kūrinių, o tuo pačiu įsiklausyti į save ir 

girdėti kitus;
• plėsti audijavimo patirtį;
• ugdyti mokinių vidinę ir vokalinę klausą, ritmo (pastovios pulsacijos ir bendru-

mo) pojūtį;
• suteikti raiškai ir suvokimui būtinas muzikinio raštingumo žinias.

Muzikinis ugdymas gali daryti akivaizdų poveikį mokinių emocinei, etinei, psi-
chofizinei raidai, estetinio skonio ugdymui. Populiariausios pamokos muzikinės vei-
klos yra dainavimas, muzikavimas ir muzikos klausymas. Norėčiau trumpai aptarti 
keletą dainavimo ir muzikavimo aspektų, nes dainavimo įgūdžių mokymo metodi-
kos naudingos ir vaikų kalbos pradmenų skatinimui, o muzikavimas ir be jokių me-
todikų yra „fainas“…

Dainavimo pradmenų mokymas

Muzikinio ugdymo teoretikai teigia, kad vokalinę klausą lengviausia ugdyti iki 
9–10-jų gyvenimo metų. Vėliau šis procesas tampa sudėtingu, nes gebėjimai nusisto-
vi. Tad bene svarbiausias uždavinys mokykloje – vaiko vokalinės klausos ugdymas. 
Vokalinė klausa – tai sudėtingas psichofizinis reiškinys, kurio rezultatas – tiksli into-
nacija. Vokalinės klausos ugdymui reikšmingai padeda vidinė klausa (vidinis girdė-
jimas). Vidinė klausa – tai gebėjimas įsivaizduoti muziką – padainuoti dainą, kūrinio 
atkarpą, ritmuoti mintyse. Vidinė klausa lavinama dainuojant, grojant, kuriant ir 
klausantis muzikos. Mokytojas, demonstruodamas dainą ar leisdamas klausytis ži-
nomos melodijos, turėtų skatinti mokinius dainuoti kartu mintyse. Išlavinta vidinė 
klausa lemia tvirtų muzikinių vaizdinių susidarymą – tikslaus intonavimo pagrindą.

Muzikos ir... 
Sveiki, mieli Viltiečiai! Ugdytiniai, tėveliai, mokytojai. Visi, visi, 
prisidedantys prie kasdieninio mūsų bendruomenės gyvavimo ir 
ateities kūrimo… Atvirai pasakysiu, kad nelabai tenorėjau ką nors 
rašyti, nes „dviračiai“ jau seniai išrasti, o apie kasdienį 
„pasivažinėjimą“ kalbėti, o juolab mokyti ir patarinėti, nelengva, 
bet, sako, reikia… Na, jei reikia, tai reikia… Todėl šį tą 
pasikartosime, nes, kaip žinia, kartojimas – mokslų motina.

gerumo pamokos
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Vokalinės klausos ugdymas prasideda nuo vaiko primarinio (prigimtinio) tono 
nustatymo – garso, kurį natūraliai vaikas gali padainuoti. Mokytojas, dainuodamas 
garsą po garso ir prašydamas juos pakartoti, nustato primarinį toną. Dažniausiai tai 
būna pirmosios oktavos fa (f1). Šis parametras, be abejo, yra labai individualus. Nu-
stačius klasės ar mokinio primarinį toną, jis įtvirtinamas šiuo garsu dainuojant patar-
les, greitakalbes, paskirus žodžius. Minėto proceso neverta skubinti. Jis turėtų būti 
vaikams malonus, organizuotas žaidimo forma. Labai naudinga atlikti aido principo 
žaidimą – mokytojas padainuoja, mokiniai kuo tiksliau pakartoja.

Mokant vaikus dainuoti labai svarbu nuolat atkreipti jų dėmesį į vokalinės tech-
nikos dalykus – kvėpavimą ir garso formavimą, laikyseną. Taisyklingas kvėpavimas 
yra toks, kai įkvepiama diafragma, nekeliant pečių ir įkvėptas oras išdainuojamas 
savotiškai jį užlaikant, kad nesigirdėtų švokštimo. Taisyklingam kvėpavimui lavinti 
atliekami pratimai (gal net ir kiekvieną pamoką) per prasidainavimą: šuniuko lekavi-
mo pamėgdžiojimas, šnypščiamųjų balsius skandavimas (s-s-š-š-z-z-ž-ž ), balsių vo-
kalizavimas. Garsas turi būti formuojamas prie dantų. Geriausių rezultatų pasieksi-
me, jei žadinsime mokinių vaizduotę įvaizdžiais, pvz.: „balsas turėtų skambėti kaip 
varpelis ar paukštelio čiulbėjimas“, „lietis kaip upeliukas“, „pleventi kaip kaspinas“, 
„šviesti kaip saulės spindulys“, „balsiukas skaidrus kaip stiklas“ ir pan. Būtina su 
mokiniais perskaityti atliekamų dainų tekstus, išsiaiškinti, apie ką jie, kaip būtų gali-
ma pavaizduoti vieną ar kitą apdainuojamą veikėją ar situaciją. Patartina naudoti 
garso stiprinimo techniką (mikrofoną), nes tai vaikams įdomu ir didina motyvaciją.

Muzikinė raiška. Grojimas

Grojimas melodiniais ir perkusiniais instrumentais paįvairina ir praturtina muzi-
kos pamoką. Ši veiklos sritis mokiniams labai patinka, sukelia daug džiaugsmo, tei-
giamų emocijų, motyvacijos. Lavinamąja prasme grojimas instrumentais reikšmin-
gas, nes:
• aktyviai ugdoma mokinių tembrinė, harmoninė klausa, ansambliškumo pojūtis;
• grojant melodiniais instrumentais lengviau nei balsu atlikti kūrinėlius;
• grojant galima mokytis natų (spalvų muzikos) rašto;
• perkusiniais instrumentais gali groti įvairiausios muzikinės patirties ir gebėjimų 

mokiniai;
• organizuojant instrumentinį muzikavimą klasėje lengva diferencijuoti ir indivi-

dualizuoti užduotis.
• grojimas instrumentais derinamas su kūrybinėmis-improvizacinėmis užduoti-

mis, ritminiu lavinimu ir muzikos rašto užduotimis. 
Paminėsiu keletą svarbių organizacinių aspektų:
• kad ši veikla būtų sėkminga, reikia suplanuoti pamoką (drausmės problema);
• organizuojant grojimą būtina atkreipti mokinių dėmesį į susiklausymo, vienas 

kito girdėjimo, pagarbos ir tolerancijos grupėje būtinumą;
• grojimui turėtų būti skiriama nemaža pamokos dalis, bet nereikėtų skubinti pro-

ceso, kelti perdėtai aukštų reikalavimų;
• labai svarbu, kad mokiniai patirtų muzikavimo kartu džiaugsmą (skiriant įvei-

kiamas užduotis);
• muzikavimas grupėje – tai viena geriausių bendravimo ir bendradarbiavimo ge-

bėjimo ugdymo forma.
• įgyti įgūdžiai panaudojami mokyklos bendruomenės renginių metu: klasės susi-

rinkimuose, mokyklos šventėse ir t. t.
Noriu pasidžiaugti nauju muzikos kabinetu ir visu nauju priestatu. Ačiū visiems, 

prisidėjusiesiems prie mokyklos modernizavimo projekto įgyvendinimo (pirmiau-
siai mokyklos direktorei Augienei Vilūnienei už kantrybę ir užsispyrimą...). Dabar 
turime puikią vietą muzikinių įgūdžių ugdymui (net su kondicionieriumi).

Užtenka mums ir muzikos instrumentų (tiesa, kokybės siekiamybė visada išlieka, 
nes jau anksčiau esu minėjęs, kad neįgalieji turėtų groti tik itin kokybiškais muzikos 
instrumentais, kadangi garsas yra pagrindinis muzikos terapijos elementas).

Turime šiek tiek metodinių priemonių. Jas kuriame patys (jei žinote, kur būtų 
galima nusipirkti naujų, pasufleruokite). Nestinga ir techninių priemonių: mikrofo-
nų, stiprinimo ir muzikos klausymo aparatūros. Bet tai toli gražu ne riba, nes muzi-
kos saugyklos lentynos dar apytuštės, o ir ant kabineto sienų vietos yra...

Pabaigai tariu nuoširdų ačiū visiems, kantriai dirbantiems neįgaliųjų labui. Lin-
kiu nepavargti, būti smalsiems ir kantriems. Minkime „kasdienybės dviračių peda-
lus“ su entuziazmu, nes Kristus sakė, kad turintiesiems ir kantriesiems bus pridėta. 
Sėkmės ateinančiais metais!

Romualdas Brūzga
Muzikos mokytojas

Muzikos ir... 
gerumo pamokos
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Sektina „Amersam“ centro patirtis 

Projektas „Suteik man viltį“ pen-
kiems Lietuvos socialiniams dar-
buotojams ir mentoriams, dalyvau-
jantiems minėtame projekte, suteikė 
galimybę stažuotis Reuso mieste (Is-
panija). Šis miestas buvo pasirinktas 
neatsitiktinai. Jį rekomendavo kole-
gos iš Žmonių su negalia sąjungos, 
nes vykdė partnerystės projektą su 
šio miesto organizacija „Amersam“ 
ir buvo nustebinti ispanų laimėji-
mais integruojant žmones su negalia 
į darbo rinką. 

Nuvykę į Reusą pirmiausia apsi-
lankėme minėtoje organizacijoje, 
kur mus pasitiko vietos savivaldy-
bės Socialinių reikalų departamento 
vadovė Montse Vilella. Ji papasako-
jo, kad pagal Ispanijos įstatymus, 
bendrovė, kurioje dirba per 50 dar-
buotojų, būtinai turi įdarbinti du 

procentus neįgaliųjų, kitaip jai tenka 
mokėti didesnį pajamų mokestį. To-
dėl darbdaviams naudinga kurti 
darbo vietas neįgaliesiems.

„Amersam“ centre dirba apie 60 
darbuotojų ir beveik visi jie turi ne-
galią. Šį centrą įkūrė Reuso savival-
dybė ir patikėjo jam automobilių 
parkavimo kontrolę ir mokesčių rin-
kimą už minėtas paslaugas. Iniciaty-
vūs centro darbuotojai išplėtė veiklą 
ir dabar prižiūri ne tik automobilių 
parkavimo aikšteles, bet ir stebi jų 
teritoriją vaizdo kameromis, naudo-
damiesi savo sukurtomis kompiute-
rinėmis programomis. Prie kiekvie-
nos automobilių parkavimo aikšte-
lės veikia švieslentė, kurioje skelbia-
ma, kiek yra laisvų vietų. Centras 
dirba visą parą. Miesto gyventojai 
gali kreiptis į jį įvykus nelaimei: 
gaisrui, avarijai ir pan. Darbuotojai 
prie monitorių keičiasi kas keturias 
valandas, o tai suteikė galimybę su-
kurti nemažai darbo vietų. 

Centro vadovų nuomone, suma-
nymas įdarbinti neįgaliuosius pasi-
tvirtino 100 procentų ir dabar ben-
drovė plečia veiklą, kurdama vis 
naujas darbo vietas miesto autobusų 
judėjimui ir keleivių srautams stebė-
ti ir kontroliuoti. Susidarius dide-
liems keleivių srautams, siunčiami 
papildomi autobusai, kad miesto 
gyventojai galėtų saugiai pasiekti 

darbo vietas. Daugumą miesto auto-
busų vairuoja žmonės, turintys ne-
galią, pvz., kurtieji, kuriems gydyto-
jai nedraudžia dirbti šio darbo.

Miesto savivaldybė yra suintere-
suota, kad miesto tvarkos priežiūros 
paslaugas teiktų organizacijos, ku-
riose dirba tik neįgalieji, todėl Reuso 
miesto parkus, gėlynus tvarko sutri-
kusio intelekto asmenys. Jiems su-
darytos sąlygos dirbti ne visą darbo 
dieną, jie aprūpinami specialiais 
drabužiais, darbo įrankiais, juos pri-
žiūri darbo tarpininkai arba sociali-
niai darbuotojai.

Tėvų indėlis į neįgalių vaikų 
gyvenimą

Viešnagės metu mes taip pat lan-
kėmės „Taller Baix Camp“ centre, 
esančiame nedidelėje gyvenvietėje 
už 20 km nuo Reuso. Šį centrą įkūrė 
proto negalios vaikų tėvai, siekdami 
užtikrinti savo vaikams geresnį gy-
venimą. Per dvidešimt gyvavimo 
metų centras išplėtė veiklą ir sukūrė 
net du tūkstančius darbo vietų neį-
galiesiems, iš kurių didžioji dalis tu-
ri sutrikusį intelektą.

Šiandien centro žinioje keturi di-
džiuliai pastatai: skalbykla, sausai-
nių kepimo cechas ir įvairios dirbtu-
vės, kuriose neįgalieji dirba už atly-
gį, be to, dienos užimtumo centras 

Ką neįgaliesiems reišKia

viltis įsidarbinti?
Bendrija 
„Vilniaus 
Viltis“ vykdo projektą 

„Suteik man viltį“ pagal 
2007–2013 metų 

Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 1-ojo prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė 

aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės 
atskirties asmenų integracija į darbo rinką“(kodas 

VP1-1.3-SADM-02-K-03-051).



V
ilt

is
 1

3/
4

• 15

asmenims, turintiems sunkią kom-
pleksinę negalią, ir gyvenimo namai 
suaugusiems neįgaliems asmenims, 
netekusiems tėvų.

Skalbykla dirba dviem pamaino-
mis ir yra sudariusi sutartis ne tik su 
Reuso, bet ir su Barselonos viešbu-
čiais, ligoninėmis ir panašiomis įs-
taigomis, nes paslaugų įkainis čia 
žemesnis negu kitose skalbyklose. 
Be to, užsakovai linkę paremti bū-
tent žmones su proto negalia. Skal-
bimo paslaugas teikiančius sutriku-
sio intelekto darbuotojus prižiūri ki-
tokią negalią turintys kolegos. Tokiu 
pačiu principu organizuojamas dar-
bas ir šalia skalbyklos įkurtame sau-
sainių kepimo ceche.

Dar vienoje patalpoje asmenys, 
turintys proto negalią, tikrina, bliz-
gina ir pakuoja į dėžutes rašiklius. 
Mums lankantis neįgalieji kaip tik 
keitė juodas rašiklių šerdeles į mėly-
nas užsakovo pageidavimu. Centro 
vadovas minėjo, kad norint išsilai-
kyti rinkoje ekonominės krizės sąly-
gomis, tenka ieškoti naujų veiklos 
rūšių. Pavyzdžiui, neseniai centras 
pradėjo surinkinėti elektros skydi-
nes, tokiu būdu sukūręs naujų darbo 
vietų neįgaliesiems ir pritraukęs pa-
pildomų lėšų. 

Apsilankę dienos centre sužino-
jome, kad vietos savivaldybė apmo-
ka daugelį paslaugų šeimoms, turin-
čioms suaugusius proto negalios 
vaikus. Tėvai moka tik simbolinę 
kainą už pietus ir įsipareigoja patys 
atvežti vaikus į centrą. Šio centro va-
dovas pasakojo, kad anksčiau globo-
tiniai buvo vežiojami į sporto klubus 
mieste, tačiau dėl krizės šios pramo-
gos teko atsisakyti ir  įsirengti sporto 
salę centre.

Dienos centras iki krizės buvo su-
daręs sutartį su bendrove, gaminan-
čią piešimo kreidutes. Neįgalieji jas 
rūšiuodavo, išimdavo sulūžusias ir 
sudėliodavo tinkamas į maišelius 
pagal spalvas. Siekiant, kad jie ne-
prarastų minėtų įgūdžių, šiuo metu 
jiems sudaromos galimybės nuolat 
rūšiuoti senas kreidutes tam atvejui, 
jeigu vėl būtų atnaujinta sutartis. Be 
to, centro lankytojai yra mokomi 
tvarkyti patalpas, pavalgius susi-
plauti indus, lieti žvakes, kurios par-
duodamos miesto švenčių metu, o 
gautos lėšos skiriamos centro lanky-
tojų pramogoms, ekskursijoms ir kt.  

Šis pažintinis vizitas parodė, kad 
sutrikusio intelekto asmenys ne tik 
gali dirbti prižiūrimi asistentų, bet ir 
gauti atlygį už atliktą darbą. Norint 
pasiekti panašių rezultatų kaip Ispa-
nijoje, būtina užtikrinti bendradar-
biavimą ir dialogą tarp įvairių socia-
linių partnerių siekiant sutrikusio 
intelekto asmenų įdarbinimo.

Bandymai pritaikyti ispanų patirtį 
Lietuvoje

Įkvėpti kolegų ispanų pavyz-
džio, sugrįžę iš Reuso, karštligiškai 
blaškėmės po Vilnių, ieškodami po-
tencialių darbdavių, kurie sutiktų 
įdarbinti asmenis su proto negalia. 
Darbo birža mums tegalėjo pasiūlyti 
keletą įmonių, kurioms nuolat reikia 
darbuotojų, tačiau dėl darbo specifi-
kos ir vietos jos mūsų neįgaliesiems 
visiškai netiko. 

Kadangi matėme, kaip puikiai 
asmenys su proto negalia tvarko ir 
prižiūri Reuso parkus bei gėlynus, 
panorome praktiškai išbandyti šia-
me veiklos bare mūsų neįgaliuosius. 
Todėl susitarėme su Verkių Pavilnių 
parko direkcijos kolektyvu, kad pir-
miausia jie kaip savanoriai tvarkys šį 
parką.

Pirmuoju savanoriu tapo jaunuo-
lis, baigęs floristo ir siuvinių gamin-
tojo mokslus profesinėje mokykloje. 
Vaikinui labai patiko Verkių parko 
kolektyvas, kuris labai draugiškai ir 
šiltai sutiko pasikalbėti su juo ir pa-
rodyti, kokius darbus reikėtų dirbti. 
Jaunuoliui kuo geriausiai sekėsi kar-
pyti nereikalingas šakas specialio-
mis žirklėmis, rinkti šiukšles ir karu-
čiais išvežti iš teritorijos, pjauti veją 
žoliapjove, prižiūrėti gėlynus. Vė-
liau prie šio vaikino prisijungė dar 

du. Nors nuogąstavome, ar pavyks 
jiems sutarti tarpusavyje ir dalytis 
darbais, viskas klostėti labai gerai.

Tačiau mūsų jaunuolių savano-
riškas darbas pasibaigė kartu su va-
sara, o Verkių parkas negali jų įdar-
binti, nes nėra tam skirta lėšų. Be to, 
neįgaliesiems reikalingas darbo asis-
tentas. Todėl vėl kreipėmės į Darbo 
biržą, tikėdamiesi, kad ji galės pa-
siūlyti subsidijų asmenų su proto 
negalia įdarbinimui. Tačiau paaiškė-
jo, kad subsidijuojama tik iš dalies, o 
kitą darbo užmokesčio dalį turi su-
rasti darbdavys. Taigi Verkių parko 
direkcija atsisakė įdarbinti mūsų 
vaikinukus, motyvuodama tuo, kad 
visiškai neturi papildomų lėšų nau-
jų darbo vietų kūrimui. Šiuo metu 
Verkių parką tvarko asmenys pagal 
viešųjų darbų programą ir tokios 
darbo vietos yra subsidijuojamos iš 
Darbo biržos bei Vilniaus savivaldy-
bės lėšų. 

Mūsų manymu, asmenys su pro-
to negalia sugebėtų atsakingai dirb-
ti, jeigu jiems būtų sudarytos tinka-
mos sąlygos atlikti jų galimybes ati-
tinkančius darbus ir užsidirbti. Jau-
nuoliai per kiekvieną susitikimą 
klausia, kodėl negali įsidarbinti Ver-
kių parke. Skaudama širdimi aiški-
name, kad reikia dar palaukti, kad 
šiuo metu nėra lėšų, kad galbūt vis-
kas pasikeis po Naujųjų metų...

Mūsų projektas vadinasi „Suteik 
man viltį“, tačiau šiandieninės dar-
bo rinkos tendencijos asmenims su 
proto negalia yra nepalankios ir ati-
ma iš jų viltį būti lygiateisiams dar-
buotojams ir gauti normalų darbo 
užmokestį.

Daiva Žuramskaitė
Projekto „Suteik man viltį“ mentorė
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Pasižvalgius po svečias šalis, be-
lieka apgailestauti, kad Lietuvoje nė-
ra net užuomazgų panašių centrų, 
kokie sukurti proto negalios žmo-
nėms Ispanijoje ir kitose Europos 
valstybėse: Prancūzijoje, Vokietijoje, 
Norvegijoje, Švedijoje. Lietuvos Res-
publikos Seimo 2010 metais ratifi-
kuotos Neįgaliųjų teisių konvencijos 
27 straipsnyje sakoma: „Šalys pripa-
žįsta neįgaliųjų teisę į darbą lygiai su 
kitais asmenimis. Ši teisė apima teisę 
į galimybę užsidirbti pragyvenimui 
iš laisvai priimto darbo pasiūlymo 
darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, ku-
rios yra atviros, integruojančios ir 
prieinamos neįgaliesiems“. Be to, ša-
lys įsipareigoja imtis priemonių, 
įskaitant teisės aktų pakeitimus, ku-
riais būtų skatinamos neįgaliųjų už-
imtumo galimybės, pagalba ieškant, 
gaunant, išlaikant ir grįžtant į darbą, 
savarankiškas darbas atviros rinkos 
sąlygomis, profesinė ir  kvalifikacinė 
reabilitacija. Deja, praėjus daugiau 
kaip trejiems metams po Konvenci-
jos ratifikavimo, jokių pokyčių mū-
sų šalyje nevyksta, ypač kalbant apie 
sutrikusio intelekto asmenis.

O darbo nauda šiems žmonėms 
yra daugiau nei akivaizdi. Dirbdami 
reguliarų darbą jie geriau save verti-
na, jaučiasi naudingi ir reikalingi, 
tampa savarankiškesni, turtina savo 
bendruomenę, įgyja naujų gebėjimų, 
mokosi užmegzti tarpasmeninius 
santykius, gerina savo gyvenimo ko-
kybę (nes esant 35–55 proc. darbin-
gumo lygiui, šalpos pensija tesudaro 
540 arba 270 litų per mėnesį), tampa 
aktyviais visuomenės nariais, gy-
vendami ir dirbdami šalia įgaliųjų, 
patiria mažesnę atskirtį. O ir visuo-
menės požiūris į juos keičiasi. Patys 
jaunuoliai sako, kad nenori sėdėti 
namuose, būti diskriminuojami. Jie 
linksta mokytis ir gauti darbą.

Lietuvos darbo biržos duomeni-
mis, 2011 metais Lietuvoje veikė 137 
socialinės įmonės, tačiau jos nenorė-
jo priimti į darbą sutrikusio intelekto 
asmenų, nes darbdavių požiūris į 
šiuos žmones tebėra neigiamas. 
Nors dauguma jų nepažįsta šių žmo-
nių, nėra susidūrę su jais gyvenime, 
neturi informacijos apie jų gebėji-
mus, tačiau tvirtina, kad šių žmonių 

darbo tempas per lėtas, kad jie nesu-
geba įvykdyti reikalaujamų normų, 
jiems būtina priežiūra (darbo asis-
tentas) ir pan. Todėl mieliau priima-
mi į darbą kitokią negalią turintys 
žmonės.

Vieni darbdaviai priimtų į darbą 
proto negalios žmogų, jeigu Darbo 
birža visiškai subsidijuotų atlygini-
mą, o darbo norintis asmuo ateitų su 
darbo tarpininku, nes įmonės tam 
tikslui neturi lėšų. Kitiems darbda-
viams atrodo, kad darbo tarpinin-
kas, t. y. pašalinis žmogus, trukdytų 
kitiems darbuotojams. Be to, darb-
davių nepasitikėjimą lemia įvairūs 
mitai ir stereotipai, kurie vis dar la-
bai gajūs mūsų visuomenėje.

Tiesą sakant, tenka pastebėti, kad 
mūsų šalyje sutrikusio intelekto as-
menims prieinamos vos kelios speci-
alybės, tokios kaip siuvėjas, stalius, 
floristo padėjėjas, pynėjas, virtuvės 
pagalbininkas, keramikas. Mokant 
jų eikvojamos biudžeto lėšos, o galu-
tinis rezultatas – įdarbinimas – taip 
ir lieka nepasiekiama svajonė. O juk 
sutrikusio intelekto asmenys galėtų 
dirbti įvairius nesudėtingus darbus, 
pvz.: rūšiuotojo, fasuotojo, pakuoto-
jo, komplektuotojo, lygintojo, deta-
lių surinkėjo ir išrinkėjo, indų plovė-
jo, valymo darbų operatoriaus, valy-
tojo, teritorijos tvarkytojo, kroviko, 
pagalbinio darbininko, rūbininko, 
prekybinės salės (priežiūros) dar-
buotojo, budėtojo, kurjerio, virtuvės 
darbuotojų padėjėjo, pagalbinio sta-
tybų darbininko ir pan., prižiūrint 
darbo asistentui.

Deja, mūsų šalyje iki šiol nesu-
kurta pagalbos sistema, kuri efekty-
viai veiktų sutrikusio intelekto žmo-
nėms pereinant iš mokyklos į darbo 
rinką. Kreipiantis į valdininkus raš-
tiškai arba diskutuojant įvairių susi-
tikimų metu dėl užimtumo įvairo-
vės, įdarbinimo į bendras ir sociali-
nes įmones, dažniausiai pasigirsta 
atsikalbinėjimai, kad nėra lėšų, net 
sveikieji neturi darbo, tesiūlomi vie-
šieji darbai dviem mėnesiams, neži-
noma, iš kur gauti darbo asistentą. 
Parašę raštą Vilniaus miesto savival-
dybei dėl socialinės įmonės kūrimo, 
gavome atsakymą, kad įmonę turėtų 
kurti tėvų organizacija. Pastaruoju 

metu pavyko įdarbinti keletą asme-
nų Darbo biržai iš dalies subsidijuo-
jant atlygį, tačiau tik dėl asmeninių 
pažinčių. Proto negalią turintys 
žmonės, baigę bendrojo lavinimo 
mokyklas, mielai mokosi profesinė-
se mokyklose ir labai tikisi susirasti 
darbą, jie yra motyvuoti įsidarbinti, 
tačiau įgijus specialybę prasideda 
kryžiaus keliai. Pvz., vienas vaikinas 
gavo virėjo padėjėjo specialybę, atli-
ko praktiką Vokietijoje ir Vilniaus 
parduotuvėje „Maxima“. Mes tikėjo-
mės, kad jis bus priimtas į darbą toje 
parduotuvėje, nes jam gerai sekėsi 
praktikos metu, tačiau taip nenuti-
ko, darbdaviui konstatavus, kad jis 
lėtai pjausto produktus mišrainėms. 
Vaikinas labai nusivylė žmonėmis, 
kurį laiką tūnojo užsidaręs namuo-
se, bet paskui nuspendė mokytis ki-
tos specialybės, neprarasdamas vil-
ties įsidarbinti. 

Padėkime šiems žmonėms. Juk 
pagalba nieko nekainuoja. Padėki-
me, kad jiems lengviau gyventųsi, 
atsirastų sąlygos susikurti gerovę. 
Rūpinimasis šiais žmonėmis ir jų gy-
venimo kokybe yra ne tik šeimos, 
bet ir visuomenės atsakomybė.

Birutė Šapolienė
„Vilniaus Vilties“ asociacijos vadovė

Nuo svajonių iki realybės

Vytenio g. 37, LT-63207, Vilnius,  
tel./faks. 233 47 05,  
mob. tel. 8 652 01358,  
el. paštas birute.sapoliene@vilniausviltis.lt
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Būtinybė mažinti specializuotų 
socialinių paslaugų poreikį

Per projekto įgyvendinimo laiko-
tarpį „Vilties“ bendrija turės pasiekti 
daugybę uždavinių, tarp kurių – lai-
kinojo atokvėpio tarnybų (LAT) stei-
gimo bei veiklos teisinis reglamenta-
vimas; bendruomeninių paslaugų 
teikimo mechanizmo sukūrimas; or-
ganizacijos savivaldos stiprinimas ke-
liant narių kompetencijas ir gebėji-
mus efektyviai atstovauti savo intere-
sams. Šiuos uždavinius bendrijos 
personalas ketina pasiekti įtraukda-
mas organizacijos atstovus regionuo-
se, vietos valdžią, žiniasklaidą ir su-
trikusio intelekto asmenų šeimas. 
„Vilties“ bendrijos asociacijos vadovė 
Dana Migaliova įsitikinusi, kad LAT – 
konkreti ir labai reikalinga paslauga 
šeimoms, kurios prižiūri sutrikusio 
intelekto asmenis namuose ir neturi 
jokių galimybių kokybiškai pailsėti. 

„Šios tarnybos paslaugos – tai ga-
limybė tam tikram laikui patikėti glo-
botiną asmenį specialistų priežiūrai. 
Labai svarbu, kad tėvai ar globėjai, 
laikinai negalintys pasirūpinti savo 
vaiku dėl iškilusių gyvenimiškų pro-
blemų (pvz.: susirgus ar atsidūrus li-
goninėje, prireikus išvykti į komandi-
ruotę, iškilus būtinybei prižiūrėti ki-
tus šeimos vaikus ar lankyti juos sve-
čiose šalyse, šeimą ištikus krizei ir 
pan.) ar tiesiog panorę kokybiškai 
pailsėti, turėtų galimybę pasinaudoti 
LAT teikiamomis paslaugomis“, – sa-
ko „Vilties “ bendrijos vadovė Dana 
Migaliova. Jos nuomone, šiuo metu 
teikiamų paslaugų prieinamumas sa-
vivaldybėse ir bendruomenėse neten-
kina net minimaliausių sutrikusio in-
telekto asmenų poreikių nei savo ap-

imtimi, nei kokybe. Sutrikusio inte-
lekto asmenims būtina organizuoti 
specialiąsias socialines paslaugas, 
pasitelkus šiuolaikines socialines 
technologijas.

Islandijos patirties perėmimas

Lapkričio pabaigoje „Vilties“ ben-
drijos atstovės lankėsi Islandijoje, kur 
sėmėsi vertingos patirties iš partnerių 
ir kolegų organizacijos „Lands-
samtökin Throskahjalp“, kuri įkurta 
1976 metais Islandijos sostinėje Rei-
kjavike ir vienija 22 nacionalines aso-
ciacijas. Ši organizacija atstovauja su-
trikusios intelekto žmonių interesams 
ir rūpinasi jų poreikiais šalyje, įdiegu-
si ne vieną pažangų sprendimą, kuris 
pagerino šių žmonių gyvenimo koky-
bę. Ji daug dirba su kitomis Islandijos 
sutrikusio intelekto asmenų organi-
zacijomis, rengia reguliarius susitiki-
mus, metines konferencijas, organi-
zuoja įvairius kursus sutrikusio inte-
lekto asmenims bei jų tėvams ar glo-
bėjams. Tris arba keturis kartus per 
metus leidžia specializuotą žurnalą. 

Pasak „Vilties“ bendrijos projektų 
vadovės Jurgitos Solodskienės, vie-
nas iš pagrindinių vizito į Islandiją 
tikslų – susipažinti su gerąja praktika, 
taikoma Islandijoje: kaip teikiamos 
nestacionarios socialinės paslaugos, 
koks jų teisinis reglamentavimas, ko-
kie įkainiai, teikimo ir apmokėjimo 
tvarka. „Tai praktinis ir darbinis vizi-
tas. Tiesioginė pažintis su paslaugų 
teikėjais labai pasitarnaus kuriant 
Laikinojo atokvėpio tarnybą Lietuvo-
je, – pasakoja „Vilties“ bendrijos atsto-
vė. Ji įsitikinusi, kad labai svarbu savo 
akimis pamatyti, kaip sukurta tinka-
ma aplinka laikinojo atokvėpio vieto-

je, kaip dirba personalas, kokie jam 
keliami reikalavimai ir kaip jis atlieka 
savo darbą: teikia paslaugas sutriku-
sio intelekto žmogui jo gyvenamojoje 
vietoje. Kelių dienų vizito dienotvar-
kė buvo labai įtempta ir turininga. Jo 
metu sukaupta informacija bus išana-
lizuota ir taps pagrindu aprašant 
naujos paslaugos paketą ir kuriant 
tokią tarnybą Lietuvoje.

Apskritojo stalo diskusijos 
regionuose

Nuo ateinančių metų sausio „Vil-
ties“ bendrijos septynių žmonių ko-
manda pradeda išvykas į regionus, 
kurių metu bus organizuojamos aps-
kritojo stalo diskusijos, skirtos naujojo 
projekto pristatymui, kad būtų sukur-
ta palanki aplinka Laikinojo atokvė-
pio tarnybų steigimui. Bendrijos at-
stovai pristatys projekto idėją, porei-
kį, tikslus, ypač ekonominę finansinę 
pusę, kuri svarbi priimant sprendimą 
dėl tokios tarnybos kūrimo vietose.

Projekto iniciatoriai ir įgyvendin-
tojai informuoja, kad sprendimus tu-
rės priimti pagrindiniai naudos gavė-
jai: tėvai, auginantys sutrikusio inte-
lekto vaikus, ir savivaldybių atsakin-
gieji asmenys, organizuojantys pagal-
bą tokioms šeimoms. „Ar tokios tar-
nybos taps prieinamos mūsų žmo-
nėms, labai priklausys nuo vietos val-
džios požiūrio, motyvacijos ir ryžto 
priimti naujus pažangius sprendimus, 
reikalingus šeimoms, auginančioms 
sutrikusio intelekto asmenis“, – sako 
D. Migaliova. Projekte jau pasisiūlė 
dalyvauti Šilutės ir Plungės rajonų 
„Vilties“ bendrijos kartu su savivaldy-
bėmis. Aktyviai įsijungti į projekto 
veiklą ketina Vilniaus viešoji įstaiga 
„Vilties akimirka“ ir nacionalinė „Vil-
ties“ asociacija. Be to, kviečiamos pri-
sijungti Kretingos, Jurbarko, Panevė-
žio „Vilties“ atstovybės ir savivaldy-
bės. Į planuojamus renginius bus 
kviečiamos visos suinteresuotosios 
pusės: vietos savivaldybių atsakingi 
darbuotojai, politiką formuojantys as-
menys, bendruomenių nariai, žinias-
klaidos atstovai. Maloniai laukiame 
„Vilties“ bendrijos narių ir aktyvaus jų 
dalyvavimo bei palaikymo! Visą aktu-
alią informaciją apie projektą, kurio 
pavadinimas MAMA, PAILSĖK!, rasi-
te interneto svetainėje www.viltis.lt.

Ingrida Šulcienė
Advokacijos specialistė

Graži „Vilties“ iniciatyva – kurti 
Laikinojo atokvėpio tarnybą Lietuvoje
Nuo šių metų spalio Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Viltis“ pradeda įgyvendinti projektą „Laikinojo atokvėpio tarnyba – 
pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto asmenų šeimoms“. 
Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo ir Norvegijos fondo lėšomis, pagrindinis partneris – 
Islandijos visuomeninė organizacija „Landssamtökin Throskahjalp“, 
vienijanti sutrikusio intelekto žmonių nacionalines asociacijas. Projektas 
bus vykdomas ilgiau nei pusantrų metų (18 mėnesių). Pagrindinis 
projekto tikslas – inicijuoti Laikinojo atokvėpio tarnybų steigimą 
bendruomenėse ir stiprinti „Vilties“ administracinius gebėjimus per 
mokymus, skirtus advokacijai, ir strateginį planavimą.
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Metai nauji – problemos tos pačios

Renginių gausi vasara liko praeity-
je. Trūksta saulės dabar. Žvarbu ir 
„Plungės Vilties“ bendrijos būstinėje, 
įsikūrusioje sename Lietuvos banko 
pastate storomis mūrinėmis sienomis. 
Pernai šiame pastate dirbančios orga-
nizacijos surengė susitikimą su vietos 
valdininkais, kuriame buvo kalbama 
apie šildymą, mokesčių skolas, pasta-
to netinkamumą neįgaliesiems. Po šio 
susitikimo net buvome nutarę atosto-
gauti vieną mėnesį dėl nepakeliamo 
šalčio darbo vietoje. Tą patį nuspren-
dėme padaryti ir šiemet, nes metai 
nauji, o problemos tos pačios. Viena iš 
opesnių – kaip mus pasiekti neįgalie-
siems. Kadangi esame įsikūrę antrame 
aukšte, jiems tenka kabarotis stačiais 
siaurais laiptais. Kaip įmanydami 
stengiamės padėti savo atstovauja-
miems žmonėms dėl būsto, priemonių 
sveikatai palaikyti, tačiau pati organi-
zacija atsidūrusi Pelenės vietoje, kai 
vis tikimasi patekti į šventę, kur visi 
gražūs ir laimingi, tačiau… 

Verkiant trūksta mums ir lifto. 
Apie tai taip pat kalbėta ne vieną kar-
tą. Rugsėjį netgi parengėme sąrašą 
bendrijos narių, kuriems jis tiesiog bū-
tinas. Tačiau niekas į jį nekreipė dėme-
sio, o paskui netgi buvo paskelbta vie-
tos spaudoje, kad lifto mes net patys 
nenorime: esą valdžia siūlo, bet mes 
atsisakome. Nejau priimtumėte auto-
mobilį be durų, variklio, langų? O mū-
sų rajone tai jau tapo įprasta: imk, ką 
duoda, o jei ne, kaltink save... 

Pagal siūlymą liftas turėjo būti 
„priklijuotas“ prie Vytauto g. 9-ojo 
pastato, iš lauko pusės, o tai reiškia, 
kad norint patekti iš antro aukšto į pir-
mame aukšte esantį tualetą, reikėtų 
nusileisti į lauką (lietui lyjant ar pūgai 
siaučiant) ir, įėjus į pastatą iš gatvės 
pusės, juo pasinaudoti. Taigi iš anksto 
atsiprašome žmonių su fizine negalia, 
kad ne kiekvienas iš jų galės mus ap-

Plungė: „...naujų „palocių“ jums 
niekas neduos“
Mūsų „Plungės Viltį“ žino nemažai žmonių. Mus nuolat galite matyti 
Plungėje, Plateliuose, Vilniuje vykstančiuose renginiuose, kuriuose 
pasirodome su įvairia programa, įdomiais spektakliais. „Plungės 
Viltis“ teatro grupė „Kaukė“ lankėsi Breste (Baltarusija), Rygoje 
(Latvija), Kijeve (Ukraina), kur pelnė žiūrovų ir vertinimo komisijos 
simpatijas ir net pirmąsias vietas. Tik bėda, kad savajame mieste mes 
dažnai pasijuntame niekam nereikalingi...

lankyti. Juk mes čia, matyt, būsime dar 
ilgai: ir 2014... ir 2015... ir 2016... ir 2017 
metais. Nors seniai prašome kitų pa-
talpų. Deja, tai ne nuo mūsų priklau-
so... Tegalime kiekvienais metais pri-
minti Plungės savivaldybės atsakin-
giems asmenims apie nuolat patiria-
mus sunkumus: kadangi pastatas šalia 
judrios miesto gatvės, sutrikusio inte-
lekto jaunuoliai gali išpuolę į gatvę pa-
kliūti po mašina, antrame aukšte visiš-
kai neturime geriamo vandens, o kur 
dar minėti statūs laiptai... 

Tiesa, vietos savivaldybės atstovai 
pasiūlė mums pasidaryti remontą ar-
ba... eiti lauk iš šių patalpų ir susirasti 
geresnes (pvz., prašytis prieglobsčio 
Plungės specialiojoje mokykloje arba 
Plungės socialinių paslaugų centre, 
lyg ten būtų nenaudojamų patalpų ir 
išskėstomis rankomis laukiama nuo-
mininkų). Žodžiu, naujausiame savi-
valdybės atsakyme spaudoje mums 
buvo pasakyta be užuolankų – naujų 
„palocių“ jums niekas neduos. Šaunūs 
šios kadencijos politikai: viską rėžia 
tiesiai šviesiai, o ankstesni būdavo vis 
žada, žada, tad mes, naivuoliai, vis 
laukiam, laukiam... Belaukiant suspė-
jo prabėgti 16 metų, per tą laiką nema-
žai neįgaliųjų ir Anapilin išėjo. Dabar 
belieka padaryti išvadą, kad valdinin-
kams nei šilta, nei šalta, kokiomis są-
lygomis teikiamos paslaugos neįga-
liems žmonėms iš valstybės lėšų (svar-
biausia – gautus pinigus padalyti ir 
panaudoti).

Taigi, žmonėms su fizine negalia, 
kurie nebepajėgs pas mus lankytis, 
siūlome pažiūrėti nuotraukų iš mūsų 
darbo aplinkos. Atleiskite, bet jums 
šiandien tegalime pasiūlyti apsilanky-
mą jūsų pačių namuose (savivaldybė 
labai džiaugiasi tokiomis paslaugo-
mis, pvz., už dešimties neįgaliųjų lan-
kymą namuose per metus skiriama 
9 tūkstančiai litų. Štai ir nebereikia 
bendrijai nei patalpų, nei lifto).

Įdomioji aritmetika ir neįdomi 
kasdienybė

Užuot išsprendusi įsisenėjusias 
problemas, Plungės savivaldybė mie-
liau finansuoja neįgaliems žmonėms 
buitines skalbimo paslaugas pagal so-
cialinės reabilitacijos paslaugų neįga-
liesiems bendruomenėje projektą. Ma-
nome, kad minėta paslauga bus bran-
giausia iš visų 2014 metais numatytų 
paslaugų (kiekvienais metais organi-
zacija, kuri teikia skalbimo paslaugas, 
gauna beveik iki 50 proc. iš Vyriausy-
bės biudžeto atkeliavusių lėšų). Net 
kilo mums mintis (pusiau juokais) pa-
tiems panašią skalbyklą įsirengti ir to-
kios veiklos imtis. Galima net sukurti 
verslo planą socialinėms paslaugoms 
vykdyti visoje Plungėje. Gal susido-
mėtų tuo ir verslininkai? O savivaldy-
bė paremtų...

Geriausiai girdima ir matoma 
„Plungės Viltis“ yra tada, kai vyksta 
konferencijos, rodomi neįgaliųjų spek-
takliai. Tačiau kilus problemoms, lie-
kame vienui vieni, be didelės auditori-
jos ir susiduriame su stebėtinu valdi-
ninkų aklumu ir kurtumu. Visai nese-
niai padėjome vienai savo narei kovoti 
dėl geresnių sąlygų savo neįgaliam 
sūnui mokykloje, kurioje jau dveji me-
tai įrengtas liftas. Tik kad jis... neveikė. 
Tad neįgaliam mokiniui tekdavo nau-
dotis laiptais ir grįžti namo nubroz-
dintais keliais ir alkūnėmis. Neturėjo 
jis iki šiol ir asmeninio asistento, ne 
kiekvienoje pamokoje jam padėdavo 
socialinis darbuotojas. Laimei, pasta-
ruoju metu reikalai pajudėjo į gerąją 
pusę. Belieka tikėtis, kad tai ne trum-
palaikė akcija.

Nelengvai mums pavyko pasiekti, 
kad dar vienas mūsų bendrijos narys 
moksleivis galėtų naudotis specialiąja 
fizine programa, skirta ligos progresa-
vimui mažinti. Įstatymas numato neį-
galiajam didesnį mokinio krepšelį, ta-
čiau mokyklos pasilieka daugiau šių 
lėšų pamokoms. Dėl mūsų pastangų 
jaunuolis dabar gauna kineziterapeu-
to paslaugas. Dar padėjome vėžiu ser-
gančiai moteriai – radome rėmėją, ku-
ris padovanojo sofą-lovą, paaukojo pi-
nigų nuvažiuoti į Klaipėdos ligoninę, 
vaistams.

Pavasarį lankydamiesi Vokietijoje 
susipažinome su šios šalies patirtimi 
integruojant neįgaliuosius į visuome-
nę. Tenai kuriamos specialios instituci-
jos, kurios rūpinasi neįgaliųjų įdarbi-
nimu. Vokietijos įstatymai reglamen-
tuoja, kad darbdavys privalo rezer-
vuoti 2 proc. darbo vietų neįgalie-
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siems. Be to, sėkmingai plėtojama ga-
mybinė neįgaliųjų veikla. Jų pagaminta 
produkcija turi pirmumo teisę rinkoje. 
Darbdaviams savo ruožtu suteikiama 
teisė mokėti neįgaliesiems mažesnį at-
lyginimą. Kaip pasakojo vienos įmo-
nės-mokyklos direktorius, nors neįga-
lieji darbą atlieka penkiskart lėčiau nei 
sveikieji, tačiau kokybiškai.

LR vyriausybės įpareigojimu 
„Plungės Viltis“ vykdo neįgaliųjų so-
cialinės atskirties mažinimo politiką. 
Dar pernai rudenį organizacijos pirmi-
ninkės iniciatyva buvo vykdomas pro-
jektas „Sunkiai gyvenančiųjų būstų 
rėmimas“. Jo metu lankėme vargin-
giausiai gyvenančius Plungės savival-
dybės seniūnijų gyventojus. Labai 

mums padėjo ir seniūnijų socialiniai 
darbuotojai, tačiau jie ne viską gali dėl 
laiko ir galimybių stokos. 

Darius Gintauskas
Bendrijos „Plungės Viltis“  

projektų vykdytojas 

P.S. Kol rengėme šį straipsnį spaudai, 
„Plungės Vilties“ bendrijoje įvyko susi-
tikimas, kuriame dalyvavo respublikinės 
„Vilties“ bendrijos, Plungės savivaldy-
bės, Socialinių paslaugų centro, Suaugu-
siųjų švietimo centro ir „Plungės Vilties“ 
atstovai. Šiame susitikime vėl buvo ap-
tartas patalpų klausimas, svarstytos prie-
žastys, kodėl negalima perkelti „Plungės 
Vilties“ bendrijos į Suaugusiųjų švietimo 

centro patalpas, kurių dalis kadaise buvo 
pritaikyta neįgaliųjų Socialinių paslaugų 
centrui. Pasirodė, kad ateinančiais metais 
tenai ketinama perkelti Jaunimo centrą 
dėl mažėjančio mokinių skaičiaus, bet 
mums buvo pažadėta paieškoti laisvų pa-
talpų Socialinių paslaugų centre, kuris, 
savaime suprantama, taip pat pritaikytas 
neįgaliųjų lankymuisi. „Plungės Vilties“ 
bendrijos atstovai tik papriekaištavo, kad 
sunku pasiekti centrą vežimėliais dėl 
aptrupėjusio, žole apaugusio nelygaus 
šaligatvio. Savivaldybės valdininkai pa-
žadėjo atkreipti į tai dėmesį. Tad norėtųsi 
tikėti, kad „Plungės Viltis“ galiausiai vis 
dėlto turės tinkamas patalpas, į kurias jos 
nariai galės atkakti tvarkingu ir saugiu 
šaligatviu.

Globėjo ar rūpintojo paskyrimo 
klausimus reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas (to-
liau – CK), procesinius veiksmus api-
brėžia Lietuvos Respublikos civilinio 
proceso kodeksas (toliau – CPK). Pa-
grindinius globėjo ar rūpintojo skyri-
mo klausimus reglamentuoja CK 3.242 
straipsnis. Teismas, pripažinęs asmenį 
neveiksniu ar ribotai veiksniu, privalo 
nedelsdamas paskirti šio asmens glo-
bėją ar rūpintoją. Globėju ar rūpintoju 
gali būti skiriamas tik veiksnus fizinis 
asmuo ir tik tuo atveju, kai yra jo rašy-
tinis sutikimas. Skiriant asmenį globė-
ju ar rūpintoju turi būti atsižvelgiama 
į jo moralines ir kitokias savybes, ga-
limybę įgyvendinti globėjo ar rūpin-
tojo funkcijas, santykius su asmeniu, 
kuriam nustatoma globa ar rūpyba, į 
globėjo ar rūpintojo pageidavimą bei 
kitas turinčias reikšmės aplinkybes. 

CK numato atitinkamą nebaigtinį 
aplinkybių sąrašą, kurios gali turėti 
reikšmę globai ir rūpybai. Teisę būti 
globėju ar rūpintoju turi tik veiksnus 
fizinis asmuo, tai yra sulaukęs pilna-
metystės ir įgijęs visišką veiksnumą. 

Be to, galimybė būti globėju ar rūpin-
toju susijusi su asmens moralinėmis ir 
kitokiomis savybėmis, galimybe įgy-
vendinti globėjo ar rūpintojo funkci-
jas, esamais santykiais su globotiniu ar 
rūpintiniu. Norint užtikrinti deramą 
globotinio ar rūpintinio teisių ir inte-
resų apsaugą, kiekvieną iš šių vertina-
mų kriterijų ir papildomus kriterijus, 
kuriuos gali įvardyti teismas, būtina 
išanalizuoti ir įvertinti. Todėl asme-
nys, norintys tapti globėjais ar rūpin-
tojais, turi pateikti duomenis ar doku-
mentus, pagrindžiančius jų atitikimą 
teismo vertinamiems kriterijams. 

CPK numato, jog bylas dėl globos 
ar rūpybos nustatymo nagrinėjantis 
teismas turi imtis visų būtinų priemo-
nių, kad būtų apsaugotos globos ar 
rūpybos reikalingų asmenų teisės ir 
interesai. Teismui, kuris sprendžia 
globos ar rūpybos skyrimo klausimą, 
globos ir rūpybos institucija raštu pa-
teikia išvadą, kurioje nurodo: duome-
nis apie asmens, dėl kurio nagrinėja-
ma byla, buvimo vietą ir globėjo ar 
rūpintojo paskyrimo reikalingumą; 
norint skirti globėją ar rūpintoją, pa-

teikiama globėjo ar rūpintojo kandi-
datūra; nurodomi duomenys apie jį 
(vardas, pavardė, asmens kodas, gimi-
mo data ir vieta, darbovietė, šeiminė 
ir turtinė padėtis, sveikatos būklė, gi-
minystės ryšys ir santykiai su pripa-
žintu neveiksniu ar ribotai veiksniu 
asmeniu, moralinės ir kitokios savy-
bės, jo galimybė įgyvendinti globėjo 
ar rūpintojo pareigas), taip pat kitos 
turinčios reikšmės aplinkybės; patei-
kiama neveiksniu ar ribotai veiksniu 
pripažinto asmens nuomonė dėl glo-
bėjo ar rūpintojo kandidatūros; pride-
damas rašytinis šio asmens sutikimas 
ir sveikatos būklės pažyma, išduota 
sveikatos apsaugos ministro nustatyta 
tvarka. 

Jeigu reikia skirti globėją, teismas 
taip pat išreikalauja duomenis apie as-
mens, rekomenduojamo paskirti glo-
bėju, teistumą ir administracinės teisės 
pažeidimus. Bylos dėl globėjo ar rū-
pintojo paskyrimo nagrinėjamos žodi-
nio proceso tvarka. Teismas gali pripa-
žinti, kad būtina išklausyti ir asmenį, 
kuriam reikalinga globa ar rūpyba. 

Asmeniui, kuris pretenduoja tapti 
globėju ar rūpintoju, keliami tam tikri 
reikalavimai, siekiant užtikrinti globo-
tinio ar rūpintinio interesus. Kadangi 
teisėjas, skiriantis globą ar rūpybą, ne-
pažįsta asmens, norinčio tapti globėju 
ar rūpintoju, jis privalo įsitikinti, kad 
asmuo sugebės užtikrinti globotinio ar 
rūpintinio interesus. Todėl ir būtina 
pateikti atitinkamus duomenis ir daly-
vauti šiame kartais nemaloniame, ta-
čiau itin svarbiame ir reikalingame 
globos ar rūpybos skyrimo procese. 

Globėjo ar rūpintojo paskyrimas

Teisininko konsultacija

Tėvai ar kiti šeimos nariai, auginantys sutrikusio intelekto vaikus, 
susiduria su nemalonia, dažnai jų jausmus ir orumą žeidžiančia procedūra, 
kai vaikui pasiekus pilnametystę ir pripažinus jį neveiksniu ar ribotai 
veiksniu, jie turi tapti vaiko globėjais ar rūpintojais. Tad pateikiame 
glaustą informaciją, kaip šiuo metu reglamentuojamas neveiksnaus ar 
ribotai veiksnaus asmens globėjo ar rūpintojo skyrimas, kas gali jais būti 
ir į kokius kriterijus atsižvelgiama skiriant globėją ar rūpintoją. 
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Kaskart artėjant Šventoms Kalė-
doms gyvename svajonėmis apie 
sėk mę, stiprią sveikatą, skalsą, san-
tarvę ir gėrio pergalę prieš blogį. Ki-
ta vertus, viliamės gauti ir papras-
tesnių dalykų: naujų žaislų, knygų, 
drabužių... Mūsų mokyklos vaikams 
šiuos žemiškus norus išpildė Jaunų-
jų europiečių sąjungos iš Demeno 
(Vokietija) vadovas, ponas Zigfridas 
Logalis (Ziegfried Logall). 

Vykdant projektą „1000 Advento 
žvakių nepasiturinčių šeimų vai-
kams“ tiek pat dovanėlių buvo įteik-
ta Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos 
mažiesiems. Jų vertė daugiau nei 
20 000 eurų. Dovanėles pakavo pats 

Sulaukėme dar vieno stebuklo
ponas Zigfridas su žmona Ingrida. 
Daugybės rėmėjų dėka dovanų mai-
šeliuose atsidūrė žaislai, mokymosi 
priemonės, šalikai, kepurės, kiti 
mieli daiktai ir, žinoma, kiekvieną 
sušildė prasmingas simbolis – 
Advento žvakė. 

Tai jau ne pirmas pono Zigfrido 
apsilankymas mūsų mokykloje. Per 
keletą metų jo surinktomis lėšomis 
pakeitėme dalį langų, nusipirkome 
baldų valgyklai, spintų, lovų, siuvi-
mo mašinų. Apie mūsų bičiulystę su 
Jaunųjų europiečių sąjunga mums 
primena jos vadovo iniciatyva mūsų 
mokyklos teritorijoje įkurtas „Drau-
gystės kalnelis“, ant kurio žiemą va-

sarą žaliuoja spygliuočiai. Labai no-
risi tikėti, kad gražus bendradarbia-
vimas ir toliau stiprės. 

Danutė Šukelienė
Vilniaus Verkių mokyklos-

daugiafunkcinio centro direktorė

Šiais prasmingais dainos žodžiais 
pradėjau sveikinimą atvykusiems 
svečiams ir dalyviams. Žodžiais apie 
suteiktus vilties sparnus, kurie leido 
mums bent trumpam pakilti virš kas-
dienybės, pasidžiaugti gražiais kolek-
tyvų pasirodymais. Juolab, kad meni-
nė sutrikusio intelekto žmonių savi-
raiška – viena efektyviausių socialinės 
reabilitacijos formų. Renginys suteikė 
neįgaliesiems galimybę parodyti savo 
gebėjimus kartu su sveikaisiais, pa-
tenkinti be galo didelį norą bendrauti.

Renginį vedė Raseinių dienos cen-
tro darbuotojos Irma Beliajevienė ir 
Ala Vochmenina. Pirmasis koncerte 
pasirodė Raseinių Viktoro Petkaus 
pagrindinės mokyklos 2 b klasės mo-
kinių kolektyvas, vadovaujamas mo-
kytojos Reginos Kaminskienės. Vai-
kai atliko dainą „Vis arčiau mokyk-
los“ ir pagrojo dūdelėmis. Vėliau pa-
sirodė tos pačios mokyklos 3 b klasės 

mokiniai, vadovaujami mokytojos 
Ramutės Mockuvienės. Su šia klase 
mes bendraujame jau keletą metų: 
kartu švenčiame šventes, vykstame į 
gamtą, darome įvairius darbelius. 
Taip mažieji mūsų draugai mokosi 
betarpiškai bendrauti su sutrikusio 
intelekto žmonėmis.

O į sceną jau kopė mūsų artimiausi 
kaimynai – Raseinių specialiosios mo-
kyklos mokinių kolektyvai. Šokių stu-
dijos „Žiogeliai“ lankytojai, vadovau-
jami Vilmos Vedauskienės, pašoko lie-
tuvių liaudies šokį „Kalvelis“, o daina-
vimo studijos „Dainorėliai“ dalyviai, 
vadovaujami mokytojos Irenos Mita-
lienės, padainavo žvejo dainelę. Juos 
scenoje pakeitė svečiai iš Kretingos 
dienos veiklos centro. Jų šokio teatras 
„Juoda-balta“ (vadovė Ieva Šimkutė) 
atliko šokį, kuris gimė bendromis šio 
šokių kolektyvo narių pastangomis: 
kiekvienas pasiūlė bent po vieną jude-
sį, perteikė savo mintį ar jausmą. 

Paskui atėjo eilė pasirodyti „Šilu-
tės vilties“ dramos kolektyvo 
„Žvaigždės“ nariams, kurie suvaidi-
no istorinį spektaklį „Anuomet Šilu-
tėje“ apie savojo miesto įkūrimą (pa-
gal Hermano Zudermano knygą). 
Žiūrovai sužinojo apie senuosius Šilo 
karčiamos turgus, prekybą žuvimi, 

vietos žmones, jų buitį ir papročius. 
Spektaklyje skambėjo daina, kuriai 
žodžius parašė šio kolektyvo narys 
Ramūnas Kūkštas.

Šilutiškius scenoje pakeitė Rasei-
nių dienos centro „Vilties takas“ kolek-
tyvas „Aitvaras“, vadovaujamas Irmos 
Beliajevienės. Jo dalyviai kiekvienam 
padovanojo po mažą spindulėlį, atlikę 
kompoziciją „Saulė“. O Jurbarko rajo-
no sutrikusio intelekto jaunuolių dar-
bo centro lankytojai suvaidino minia-
tiūrą „Draugystės alėja“. Kolektyvas, 
kuriam vadovauja Loreta Ogorodni-
kienė, vadinasi „Svajokliai“. Į renginį 
jie atvyko su skambiu šūkiu: „Dramos 
būrelis – geras būrelis“.

Paskutinis renginyje pasirodė me-
no kolektyvas „Vilties ritmai“ iš Ute-
nos (vadovas Kazimieras Streikus). 
Ansamblis gyvuoja jau penkerius me-
tus. Dalyvauja įvairiuose renginiuose 
Lietuvoje ir užsienyje. Koncertavo 
Jūrmaloje, kartu su Raseinių jaunimu 
dalyvavo tarptautiniame festivalyje 
Minske, ten užsimezgė ir graži drau-
gystė su uteniškiais. Kai „Utenos vil-
ties“ bendrijos pirmininkė Aldona 
Vėbrienė pranešė „Vilties ritmų“ na-
riams, kad jie pakviesti į renginį Ra-
seiniuose, jie taip apsidžiaugė, jog 
nepaisydami nei atvėsusio oro, nei 
tolimos kelionės, nei kuklių lėšų atka-
ko į Raseinius tarsi draugystės angelo 
sparnų pakylėti. Kol ansamblio daly-
viai grojo ir dainavo, visi šventės da-
lyviai jiems pritarė ir sukosi šokio sū-
kuryje. Paskui renginio dalyvius dar 
labiau išjudino prezidento Jono Že-

„Aš esu“. Ir tuo didžiuojuosi!
Šių metų spalio 16 dieną Raseinių specialiojoje mokykloje vyko 
respublikinis renginys „Aš esu“, skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai 
ir Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti.

Aš savo maldą vėjui dovanosiu, 
Kad jis padėtų tau vilties sparnais pakilt aukštai
Ir jūros bangos liūdesį nakties nuneštų, 
Man taip svarbu, kokioj šviesoj aušra ateis.
Sušildys saulė ašaras rasos.
Vėl ryto paukščiai dienos spalvas padovanos.
Jos tau padės suprast žodžius, 
Kuriuos ištars kiekvienas mylintis tave žmogus.
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maičio gimnazijos šokių mokytoja – 
choreografė Milda Bertulytė, pasiū-
liusi aktyviai įsijungti į linijinių šokių 
pamokėlę.

Labai dėkojame visiems šventės 
dalyviams. Be to, tariame kuo nuošir-
džiausią ačiū šio renginio iniciato-
rėms – Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ dar-
buotojoms: Janinai Butkuvienei, Jūra-
tei Biekšienei, Dianai Riabcovai ir Vil-
mai Šlimaitei, vedėjoms, savano-
riams, mokyklos, valgyklos ir dienos 
centro darbuotojams.

Sigita Šidlauskienė
Bendrijos „Raseinių viltis“ 

pirmininkė 

Mokyklos direktorė Danutė Šuke-
lienė palaikė neformalaus ugdymo 
būrelių mokytojų pasiūlymą surengti 
pirmąjį respublikinį festivalį „Verkių 
svajonės“, kuris skatintų kultūrinę sa-
vimonę per meninę saviraišką, padė-
tų įvairaus amžiaus neįgaliesiems su-
prasti meną ir jo reikšmę kasdieniame 
gyvenime, teiktų jiems teigiamų emo-
cijų, mokytų atsipalaiduoti, lavintų 
pojūčius, dėmesį, aktyvintų mąstymo 
procesus, žadintų fantaziją. Šiame 
renginyje taip pat dalyvavo Juodšilių 

„Verkių svajonės“ išsipildė su 
kaupu
2013 metų spalio 22 dieną Vilniaus Verkių mokykloje-
daugiafunkciniame centre įvyko pirmasis respublikinis meno festivalis 
„Verkių dainelė“. Festivalio rėmėjas – Lietuvos Respublikos Seimo 
narys Juzef Kvetkovskij. Organizatoriai – šios mokyklos bendruomenė 
su Nacionaliniu tautinių mažumų ir išeivijos centru.

seniūnijos bendruomenės socialinių 
paslaugų centras ir Trakų neįgaliųjų 
užimtumo centras. 

Dainų repertuarą paruošė muzi-
kos mokytoja Mira Jakubovskaja. 
Dainas atliko solistai Aldona Plotni-
kovaitė, Erika Juodytė, Vilgaudas 
Švaikovskij, Justina Platakytė, Nerin-
ga Zadorodskytė, Jurgita Varanavi-
čiūtė, Mark Volynskij, Azer Kachra-
manov, Ilja Rasčepkin, German Chle-
bopašev ir Agnė Bartaševičiūtė su 
vokaliniu ansambliu „Nuotaika“.

Šokius parengė choreografijos bū-
relių mokytojos Jolita Šukelienė, Ire-
na Biekšienė ir Daiva Kaulakienė. 
Dailės mokytoja Agnė Kisielytė api-
pavidalino sceną, atnaujino piešinių 
parodą. Mokytojai Zoja Odnopol, Ro-
bertas Zacharka, Virginija Grigorje-
vienė ir Ina Klebanovienė paruošė 
keramikos, rankdarbių, dizaino, pie-
šimo ir kitų būrelių ekspozicijas. Fes-
tivalį vedė mokytojai Asta Sinkevičie-
nė ir Martynas Genys.

Juodšilių seniūnijos bendruome-
nės socialinių paslaugų centras paro-
dė spektaklį pagal rusų liaudies pasa-
ką „Roputė“. O Trakų neįgaliųjų už-
imtumo centras papildė parodą dau-
gybe gražių eksponatų. Visiems festi-
valio dalyviams buvo įteikti apdova-
nojimai: padėkos raštai ir saldaus 
šokolado plytelės, kuriomis pasirūpi-
no renginio rėmėjas – Seimo narys Ju-
zef Kvetkovskij.

Sėkmingai praėjęs festivalis dar 
kartą patvirtino, kad neįgaliųjų meni-
nei veiklai svarbus ne tiek rezultatas, 
kiek pats procesas, suteikiantis sava-
rankiškumo, gyvenimiškos patirties, 
stiprinantis savimonę. Viena vertus, 
kuriant atsipalaiduojama, nutolstama 
nuo realybės, pajuntama dvasios pil-
natvė. Kita vertus, meninė veikla ska-
tina optimistiškiau žvelgti į realų gy-
venimą, išgrynina emocijas, įkvepia 
naujiems darbams, kurie labai reika-
lingi norint pasitikėti savimi ir viltin-
gai žvelgti į ateitį. 

Mira Jakubovskaja
Muzikos mokytoja ekspertė
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Atėjus metui, kai dienos pasidaro 
trumpos ir niūrios, kai dėl rudeniš-
kos darganos norisi tik ramiai laiką 
leisti jaukiame šiltame kambaryje 
gurkšnojant karštą arbatą, „Druski-
ninkų vilties“ bendrijos Dienos už-
imtumo centrą lankantys vaikai ir 
jaunuoliai veja į šalį niūrias mintis ir 
užsiima įdomia veikla. Artėjant To-
lerancijos dienai jie kaip bitelės 
draugiškai kibo į naują, dar neištyri-
nėtą kūrybinę sritį – darė iš plastiki-
nių kamštelių gražius spalvotus pa-
veikslus. Šis darbas išties pasirodė 
nelengvas, reikalaujantis daug kan-
trybės ir kruopštumo. Ar įsivaizduo-

jate, kaip sudėtinga ištepti siaurutį 
kamštelio kraštelį klijais, o paskui jį 
tvarkingai priklijuoti? Ypač jeigu dar 
ir rankelė nėra labai stipri, dreba... 
Tačiau su šia užduotimi visi galiau-
siai puikiai susidorojo. Patys stebėjo-
si, kad plastikinio butelio kamštelį 
galima priklijuoti viena ar kita puse, 
išradingai panaudoti netgi jį prilai-
kančią juostelę...

Ir štai lapkričio 15 dieną lankyto-
jus pakvietė paroda „Svajonėms ir 
fantazijai ribų nėra“. Į atidarymą at-
vyko Druskininkų „Atgimimo“ mo-
kyklos 3 b klasės mokiniai su moky-
toja Jolita Miliauskiene. Smalsūs tre-

čiokai pirmiausia susipažino su cen-
tro lankytojais, paskui įdėmiai ap-
žiūrėjo darbelius, nuotraukas. Vėliau 
lydimi bendrijos pirmininkės noriai 
dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po 
centrą. Judrieji pradinukai turėjo ga-
limybę ne tik apžiūrėti sales, kabine-
tus, kuriuose vyksta įvairūs užsiėmi-
mai, bet ir susipažinti su Neįgaliųjų 
draugijos vykdoma veikla.

Po trumpos ekskursijos smalsios 
vaikų akys vėl nukrypo į parodos 
eksponatus. Viktorija Dailydaitė vi-
sus pasveikino su Tolerancijos diena 
ir padeklamavo eilėraštį, skirtą šiai 
gražiai datai paminėti. Bendrijos pir-
mininkė pristatė parodą. Mokytoja 
Jolita Miliauskienė priminė visiems 
susirinkusiesiems, kokia svarbi yra 
pakanta mūsų gyvenime. O iki valiai 
pasigrožėję paroda, svečiai ir šeimi-
ninkai ėmėsi bendros kūrybinės 
veik los – bandė piešiniuose įkūnyti 
temą „Kaip aš suprantu toleranciją“. 
Smagu buvo žiūrėti į kartu dirban-
čius trečiokus ir mūsų bendrijos na-
rius. Jie tarėsi ką piešti, vienas kitam 
padėjo ir atrodė išties laimingi. Lai-
kas, regis, prabėgo strimgalviais. 
Niekas nenorėjo skirstytis, tad atsi-
sveikindami vieni kitiems pažadėjo-
me susitikti dar ne kartą. 

Loreta Sadauskienė 
„Druskininkų vilties“ bendrijos 

pirmininkė

Druskininkų viltiečiai neliūdi

1989 metų lapkritį įsikūrusi visuomeninė organizacija – Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrija „Viltis“, nuo pat pirmųjų savo gyvavimo dienų drąsiai prabilusi apie būtinybę sugrąžinti 

sutrikusios raidos asmenis į visuomenę, dirba šių žmonių labui ir šiandien. 
Veikdama atvirumo bei socialinės partnerystės principais, „Vilties“ bendrija tapo valstybinės Neįgaliųjų 

socialinės integracijos programos vykdytoja. Bendrijos projektai ir paslaugos skirti ne tik jos nariams, bet ir 
visos Lietuvos sutrikusio intelekto žmonėms, jų šeimoms bei globėjams.

Mieli  geros valios žmonės, 
„Vilties“ bendrija nuoširdžiai prašo Jūsų ir 2014 metais aukoti 2 proc. 

nuo jau išskaičiuoto pajamų mokesčio mūsų organizacijai užpildant  
Mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512.

Iš anksto dėkinga Jums už prasmingas aukas
„Vilties“ bendrija

Jeigu nuspręsite mums padėti, tai galite padaryti skirdami 2 proc. nuo jau išskaičiuoto 
pajamų mokesčio (užpildydami Mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512)  

arba pervesdami lėšų į AB Vilniaus banko Vilniaus filialo (kodas 70440) atsiskaitomąją 
sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 (litais) arba LT91 7044 0600 0126 2370 (valiuta).

Prieš atvykdami į Savarankiško gyvenimo namus proto 
negalios asmenys gyveno įvairiose socialinės globos institu-
cijose, ,,glaudėsi“ tolimų giminaičių ar pažįstamų šeimose, 
laukdami galimybės gyventi savarankiškai. O dabar jie turi 
savo namus ir gali savarankiškai tvarkyti gyvenimą, pade-
dami kvalifikuoto personalo.

Trumpalaikės globos centre vienu metu teikiamos trum-
palaikės globos paslaugos 15-ai vidutinę ar sunkią proto ir 
kompleksinę negalią turinčių asmenų, kai jų šeimos nariai 
ar globėjai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, 
atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar 
darbo savaitę negali jų prižiūrėti. Taigi neįgalūs asmenys 
turi galimybę gauti paslaugas bendruomenėje ir palaikyti 
ryšius su artimaisiais.

Įkūrus Trumpalaikės globos centrą sudarytos sąlygos 
neįgaliųjų tėvams ar globėjams turėti ,,atokvėpio atosto-
gas“, dirbti ar grįžti į darbo rinką ramia širdimi, žinant, kad 
prireikus bus galima patikėti savo vaikus Trumpalaikės glo-
bos centrui. 

Kviečiame visus neįgaliųjų tėvelius, globėjus, artimuo-
sius naudotis Valakampių socialinių paslaugų namų Trum-
palaikės globos centro paslaugomis. 

Valakampių socialinių paslaugų namų informacija
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Kalėdos – jaukumo, gerumo, susikaupimo metas. Tai laikas, skirtas 
praleisti su savo šeima, artimaisiais, brangiais žmonėmis; laikas, 
skirtas apmąstyti savo pasirinkimus, sprendimus ir darbus. 
Šventiniu laikotarpiu visur jaučiame ore tvyrantį gerumą, meilę ir 
santarvę, šiuo metų laiku net šypsotis norisi labiau.

Linkiu Jums, kad šios Kalėdos atneštų į Jūsų namus jaukumą ir 
šilumą, kad ateinantys metai žadėtų naujas viltis, būtų turtingi ir 
dvasingi. Lai tas gerumas ir jaukumas, papuošiantys šventinį metų 
laikotarpį, neapleidžia Jūsų namų net šventėms pasibaigus, o 
nuoširdžios šypsenos puošia Jūsų veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Mažam žmogučiui

Tu peržengsi ugnį!
Tu perplauksi vandenynus!
Tu nugalėsi vėtras!
Tu rasi savo gyvenimo kelią!
Mano mažasis žmogau...

Mano mažasis žmogau,
Tu man dovanojai savo šypseną
Kaip saulės spindulį.
Tu nuskynei gėlę, pačią gražiausią pasaulyje.
Tu man atnešei laimę savo delnuose.
Myliu Tave, mano mažasis žmogau, Arniuk!

Angelas

Dieve, duok žvaigždėtą naktį,
Tylą miegančių laukų.
Dieve, tiesk mėnulio gijas
Angelams ant jų sparnų.
Aš sėdėsiu tyliai tyliai,
Lauksiu, kol ateis aušra
Ir nakties tyloj dėkosiu
Savo Angelui už daug ką...

Aš esu Rimantė. Man 26 metai. Gyvenu Vilniuje. Lankau ugdymo centrą „Viltis“, 
kuriame man labai gera. Be galo mėgstu skaityti, svajoti ir kurti.

– Ką kuri?
– Daugiausia eilėraščius apie gamtą, nes man ji patinka ir mėgstu joje būti.
– O kodėl kuri?
– Tai kad iš vidaus, iš širdelės žodžiai plaukia. O gal dar kuriu ir todėl, kad mano 

TĖTIS mėgo rašyti. Jo neturiu jau 12 metų, bet mano širdelėje jis gyvena kasdien.

Mielieji,

Aplankė mus nuostabi žinia, kad 
bendrijos „Gargždų viltis“ pirmininkė

Rekvita Bagdonienė 
susilaukė sūnelio!

Asociacijos vadovės Danos Migaliovos ir 
„Vilties“ bendrijos kolektyvo vardu sveikiname 
ir linkime sveikatos mamai ir mažyliui, o visai 

šeimai – ramybės ir šilumos...

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.
Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų,
Nes atvedei į žemę žmogų.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiama apgyvendi-
nimo paslauga 34-iems lengvą ir vidutinę proto negalią tu-
rintiems asmenims (taip pat ir šeimoms). Jiems sudaromos 
namų aplinkos sąlygos ir teikiamos reikalingos paslaugos, 
kad jie galėtų savarankiškai tvarkyti asmeninį gyvenimą, 
padedant socialiniams darbuotojams ir socialinių darbuoto-
jų padėjėjams. Iš pradžių socialiniai darbuotojai atlieka 
kiek vieno gyventojo socialinių paslaugų poreikio vertini-
mą, jam aktyviai dalyvaujant. Mat gyventojo nuomonė ir 
interesų užtikrinimas yra pirmasis ir neginčytinas Savaran-
kiško gyvenimo namų prioritetas.

Viena vertus, siekiama, kad gyventojai kuo savarankiš-
kiau tvarkytų savo gyvenimą, kita vertus, padedama prirei-
kus nuvykti į gydymo įstaigą, banką, parduotuvę, gaminti 
valgį, tvarkyti buitį, prižiūrėti vaikus ir pan. Kadangi kiek-
vieno gyventojo gebėjimai ir poreikiai skirtingi, ir pagalba 
teikiama individualiai. Taigi darbuotojai gyventojų asmeni-
niame gyvenime dalyvauja tiek, kiek pageidauja patys gy-
ventojai ir siekdami užtikrinti gyventojų saugumą. Per die-
ną beveik visi šiuo metu gyvenantys Savarankiško gyveni-
mo namuose neįgalieji yra užimti: lanko mokymo centrus, 
dirba, mokosi profesinėse mokyklose.

Jaukią Savarankiško gyvenimo namų aplinką sukuria ne 
tik nauji moderniai įrengti kambariai, bet ir ypač stipri ben-
druomeniškumo dvasia. Gyventojai savo iniciatyva rengia 
atvirus diskusijų vakarus su darbuotojais. Tikra švente tam-
pa labai laukiami gyventojų gimtadieniai, išvykos į pagei-
daujamus kultūrinius renginius, bendri susibūrimai. Be to, 
gyventojus nuolat lanko artimieji ir draugai.

Vilniečiams veriasi naujos galimybės!

Mes, Klaipėdos universiteto Socialinio darbo specialybės trečio kurso studentės, studijų metais turėjome daug galimy-
bių lankytis įvairiose institucijose, susipažinti su ypatingų poreikių turinčiais žmonėmis. O trečiame kurse pasitaikė puiki 
galimybė išbandyti save praktinėje veikloje. Dėstytojos Indrės Dirgėlienės paskatintos, pasirinkome puikią praktikos vie-
tą – „Vilties“ bendriją.

Šioje organizacijoje susipažinome su neįgaliais jaunuoliais ir visą širdį jiems atiduodančiais darbuotojais. Jau pirmąją 
savaitę užsimezgė labai artimi ryšiai su šiais žmonėmis. Mums jie pasirodė tarsi viena šeima, artimai bendraujanti, prirei-
kus ateinanti į pagalbą. Per praktiką mes įgijome nemažai kompetencijų ir įgūdžių, kurie pravers bendraujant su neįgaliais 
žmonėmis ateityje. Labai džiugu, kad jauni neįgalūs žmonės yra tokie veiklūs, gabūs, atviri pasauliui. Tikimės, kad suge-
bėjome jiems duoti ne mažiau nei jie mums.

Erika Palekaitė, Aistė Rinkevičiūtė, Roberta Žadeikytė, Viktorija Valiukevič

2013 metų lapkričio 10 dieną Valakampių socialinių paslaugų namai 
atidarė Savarankiško gyvenimo namus ir Trumaplaikės globos centrą 
(A. Kojelavičiaus g. 127).

Rukeliškių g. 44, LT-10001, Vilnius, tel. 
2777838, tel. faks. 2761811, mob. tel. 867389194, 
el. paštas pviltiesnamai@gmail.com, 
int. svetainė http://www.viltiesnamai.lt 

Mes, Klaipėdos universiteto Socialinio darbo specialybės trečio kurso studentės, studijų metais turėjome daug galimy-
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Aš esu Rimantė. Man 26 metai. Gyvenu Vilniuje. Lankau ugdymo centrą „Viltis“, 



Prieš atvykdami į Savarankiško gyvenimo namus proto 
negalios asmenys gyveno įvairiose socialinės globos institu-
cijose, ,,glaudėsi“ tolimų giminaičių ar pažįstamų šeimose, 
laukdami galimybės gyventi savarankiškai. O dabar jie turi 
savo namus ir gali savarankiškai tvarkyti gyvenimą, pade-
dami kvalifikuoto personalo.

Trumpalaikės globos centre vienu metu teikiamos trum-
palaikės globos paslaugos 15-ai vidutinę ar sunkią proto ir 
kompleksinę negalią turinčių asmenų, kai jų šeimos nariai 
ar globėjai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, 
atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar 
darbo savaitę negali jų prižiūrėti. Taigi neįgalūs asmenys 
turi galimybę gauti paslaugas bendruomenėje ir palaikyti 
ryšius su artimaisiais.

Įkūrus Trumpalaikės globos centrą sudarytos sąlygos 
neįgaliųjų tėvams ar globėjams turėti ,,atokvėpio atosto-
gas“, dirbti ar grįžti į darbo rinką ramia širdimi, žinant, kad 
prireikus bus galima patikėti savo vaikus Trumpalaikės glo-
bos centrui. 

Kviečiame visus neįgaliųjų tėvelius, globėjus, artimuo-
sius naudotis Valakampių socialinių paslaugų namų Trum-
palaikės globos centro paslaugomis. 
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Kalėdos – jaukumo, gerumo, susikaupimo metas. Tai laikas, skirtas 
praleisti su savo šeima, artimaisiais, brangiais žmonėmis; laikas, 
skirtas apmąstyti savo pasirinkimus, sprendimus ir darbus. 
Šventiniu laikotarpiu visur jaučiame ore tvyrantį gerumą, meilę ir 
santarvę, šiuo metų laiku net šypsotis norisi labiau.

Linkiu Jums, kad šios Kalėdos atneštų į Jūsų namus jaukumą ir 
šilumą, kad ateinantys metai žadėtų naujas viltis, būtų turtingi ir 
dvasingi. Lai tas gerumas ir jaukumas, papuošiantys šventinį metų 
laikotarpį, neapleidžia Jūsų namų net šventėms pasibaigus, o 
nuoširdžios šypsenos puošia Jūsų veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

Mažam žmogučiui

Tu peržengsi ugnį!
Tu perplauksi vandenynus!
Tu nugalėsi vėtras!
Tu rasi savo gyvenimo kelią!
Mano mažasis žmogau...

Mano mažasis žmogau,
Tu man dovanojai savo šypseną
Kaip saulės spindulį.
Tu nuskynei gėlę, pačią gražiausią pasaulyje.
Tu man atnešei laimę savo delnuose.
Myliu Tave, mano mažasis žmogau, Arniuk!

Angelas

Dieve, duok žvaigždėtą naktį,
Tylą miegančių laukų.
Dieve, tiesk mėnulio gijas
Angelams ant jų sparnų.
Aš sėdėsiu tyliai tyliai,
Lauksiu, kol ateis aušra
Ir nakties tyloj dėkosiu
Savo Angelui už daug ką...

Aš esu Rimantė. Man 26 metai. Gyvenu Vilniuje. Lankau ugdymo centrą „Viltis“, 
kuriame man labai gera. Be galo mėgstu skaityti, svajoti ir kurti.

– Ką kuri?
– Daugiausia eilėraščius apie gamtą, nes man ji patinka ir mėgstu joje būti.
– O kodėl kuri?
– Tai kad iš vidaus, iš širdelės žodžiai plaukia. O gal dar kuriu ir todėl, kad mano 

TĖTIS mėgo rašyti. Jo neturiu jau 12 metų, bet mano širdelėje jis gyvena kasdien.

Mielieji,

Aplankė mus nuostabi žinia, kad 
bendrijos „Gargždų viltis“ pirmininkė

Rekvita Bagdonienė 
susilaukė sūnelio!

Asociacijos vadovės Danos Migaliovos ir 
„Vilties“ bendrijos kolektyvo vardu sveikiname 
ir linkime sveikatos mamai ir mažyliui, o visai 

šeimai – ramybės ir šilumos...

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.
Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų,
Nes atvedei į žemę žmogų.
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Kartais jaunuoliai, studijuojantys su socialiniu darbu vi-
sai nesusijusius mokslus, pajunta, kad jų gyvenime stinga 
nuoširdaus bendravimo, spontaniškumo, gilesnio žmogiš-
kų santykių pažinimo... Ir tada jie atranda kelią pas mus. 
Kreipiasi ir žmonės, kurie laikinai neturi darbo, o jo ieško-
dami nori prasmingai panaudoti laisvą laiką. Žinoma, ne 
kiekvienas apie savanorystę besiteiraujantis žmogus ryžtasi 
peržengti dienos centro slenkstį.

Nuo 2012 m. pavasario mes prisiėmėme dar vieną su sa-
vanoryste susijusį iššūkį – akreditavomės ir tapome Euro-
pos savanorių tarnybos (EST) savanorius priimančia orga-
nizacija. Kitaip tariant, atvėrėme savo centro duris savano-
riams iš kitų šalių. Žengti šį žingsnį mus padrąsino Marta iš 
Ispanijos, atvykusi į Lietuvą studijuoti pagal jaunimo mai-
nų programą. 

Ši žurnalistikos specialybės studentė tapo mūsų sava-
nore tikrąja šio žodžio prasme. Savo gimtajame mieste 
Mad ride įgijusi bendravimo su proto negalią turinčiais as-
menimis patirties, supratusi, kokia tai dovana, Marta ir 
Lietuvoje panoro tęsti sykį pradėtą veiklą. Todėl pati mus 
susirado. Ateidavo, kai tik galėdavo. Draugystė su mūsų 
centro lankytojais, turinčiais negalią, tapo jai širdies atgai-
va, o mūsų centro bendruomenei – tikra dovana, nes Marta 
mums įrodė, kad tikram bendravimui netrukdo net kalbos 
barjeras. Dienos centro lankytojai iš karto labai pamėgo šią 
merginą. Kartais ji bendraudavo su jais ne tik kūno, širdies, 

Savanorystė:Savanorystė:Savanorystė:
kaip iššūkis 
gali tapti dovana? 

bet ir savo gimtąja kalba. Ir, Dievas 
mato, kuo puikiausiai susikalbėda-

vo. Marta išties labai apdovanota ir 
charizmatiška asmenybė. Atsimena-
me ją iki šiol. 

Užmezgę ryšius su EST, priėmėme 
du vaikinus iš Turkijos trumpalaikei tri-

jų mėnesių savanorystei ir vieną savano-
rę iš Ispanijos ilgalaikei devynių mėnesių 

savanorystei. Šiuo metu dar dvi merginos atlieka mūsų 
centre ilgalaikę savanorystę: Henriette iš Vokietijos ir Nino 
iš Gruzijos.

Savanorystė – gera mokykla ir ją išmėginti nusprendu-
siems jaunuoliams, ir juos priimančiai organizacijai. Atvė-
rus jiems duris, tenka žengti ir kitą žingsnį – patiems atsi-
verti... Tai ir tapo centro darbuotojams vienu iš pirmųjų iš-
šūkių. Teko prisipažinti sau, kad bijome priimti nepažįsta-
mą asmenį į savo kolektyvą, kad nemokame kalbos, ir tą 
savo baimę bei uždarumą įveikti. Lakui bėgant atradome 
motyvaciją, kodėl turėtume dirbti su savanoriais iš kitų ša-
lių, ką tai suteikia jiems ir ką iš to laimime mes.

Savuosius atsakymus padėjo atrasti ir vidiniai moky-
mai, kuriuos naujoms EST savanorius priimančioms orga-
nizacijoms kartą per trejus metus trunkantį akreditacijos 
laikotarpį rengia Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūra (JTBA). Kuo toliau, tuo labiau suprantame, kad 
savanorystė – puikus neformalaus mokymosi procesas, kai 
mokosi ne tik savanoriai, bet ir mes, su jais dirbančio perso-
nalo nariai: auga mūsų kompetencijos, gebėjimas bendrauti 
su kitos tautos, kultūros, mentaliteto atstovais, atsiverti 
skirtumams ir įvairiems iššūkiams. Iš pradžių tenka būti 
tarpininkams tarp savanorių ir proto negalią turinčių asme-
nų, o vėliau džiugu tapti liudytojais užsimezgusių tikrų 
ryšių, kurie visam gyvenimui paženklina jaunus žmones, o 
tai ir yra gražiausi savanorystės vaisiai. Mūsų savanoris iš 
Turkijos, prieš išvykdamas ištarė tokius žodžius: „Jei dar 
kada nors tektų savanoriauti, norėčiau tai daryti tokiame 
centre kaip jūsų. Čia atradau, kad proto negalią turintys 
žmonės yra nuostabūs“. Taigi nebijokime kuo plačiau at-
verti savo įstaigų, o ir širdžių duris!

Kristina Jašinauskaitė 
Dienos centro „Šviesa“ socialinio darbo organizatorė

Dienos centras „Šviesa“ turi ilgametę darbo 
su savanoriais patirtį. Pradžioje savanoriai 
buvo daugiausia vietiniai: gimnazijų 
moksleiviai ateidavo atidirbti socialinių 
valandų, o vėliau kai kurie mielai imdavosi 
jau tikrosios savanorystės. Vienas kitas 
panoręs neįgaliesiems padėti žmogus 
susirasdavo mus savarankiškai. Tačiau 
pastaruoju metu džiugina vis dažniau į mus 
besikreipiantys asmenys, pasiryžę įgyti 
naujos patirties, pažinti kitokius žmones, o 
tuo pačiu ir save. Tarp jų yra ir užsieniečių.
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