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Draugystė peraugo į bendradarbiavimą

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Sakalėlis“ po vienu stogu 
sutelpa ir įgalūs, ir ypatingų poreikių vaikai. Su jais dirba peda-
gogai, nuolat ieškantys naujų įdomių veiklos metodų ir formų.

Vieną dieną mūsų mažieji sulaukė nepaprastos viešnios – 
Klaipėdos vaikų holistinių užsiėmimų centro ,,Sniego Liūtai“ 
vadovės Aistės Juškės. Visus nustebino neįprastai sunkus jos 
lagaminas, pilnas blizgančių ypatingų puodų. Aistė papasako-
jo, kad tai – dainuojantys Himalajų puodai, kurie skleidžia 
įvairiausius garsus, vos paliesti medine lazdele. Kiekvienas 
skamba tik jam būdingu savito aukščio ir ilgumo garsu. Tą patį 
puodą „pakalbinus“ keliose skirtingose vietose, išgaunamas 
vis kitoks garsas. O sukant ratu – dar kitoks, kylantis garsas.

Patogiai įsitaisę, kai kurie net užsimerkę, mažieji mūsų ug-
dytiniai pasinėrė į banguojančių garsų vandenyną. Net patys 
judriausieji nurimo, atsipalaidavo ir su malonumu klausėsi 
puodų, varpelių, varpų ir cimbolų garsų. Paskui ir patys gavo 
leidimą „pašnekinti“ puodus.

Šių nepaprastų puodų skleidžiamos vibracijos užbūrė kiek-
vieną besiklausantįjį. Patyrėme, kad pasaulyje esama mums 
dar negirdėtų įtaigių garsų. Jų pasiklausę vaikai tapo žvales-
niais ir ramesniais. Net mamos nustebo dėl tokių permainų. 
Atsisveikino mažieji su stebukladare šiltai ir betarpiškai: ne 
vienas panoro ją apkabinti, padėkoti už netikėtas malonias 
akimirkas. 

Svečiuose iki šiol negirdėti garsai
KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAKALĖLIS“ APSILANKĖ VIEŠNIA.
JI ATSINEŠĖ SUNKŲ LAGAMINĄ.
LAGAMINE BUVO YPATINGI PUODAI.
ŠIE PUODAI SKLEIDĖ ĮVAIRIUS GARSUS.
DARŽELIO LANKYTOJAI KLAUSĖSI ĮDOMIŲ GARSŲ.
PASKUI PATYS BANDĖ GARSUS IŠGAUTI.
NEĮPRASTA MUZIKA VISUS RAMINO IR DŽIUGINO.

Rasa Serapinienė, Reda DigrienėLogopedės

Kiekvienas turime 
bėdų bėdelių: vienam 

skauda širdį, kitam nugarą, 
trečiam kojas, ketvirtam gniaužia 

kvapą nuo vidinio nerimo. Todėl ir 
nusprendėme apsilankyti Vilniuje vystančiose „Belojar“ 

mankštos treniruotėse. Pakerėjo fantastinė jų nuotaika ir 
lengvumas, apėmė keistas jausmas: nejaugi mes visa tai ga-

lime. Nors stipriai padirbėjome, galva tapo šviesi, nuotaika 
tokia, lyg galėtum kalnus versti. Todėl ir panorome pasidalyti 
atradimo džiaugsmu su savo neįgaliais ugdytiniais: pakvietė-
me „Belojar“ mankštos sistemos trenerį Viktorą Daukšą už-
sukti pas mus, į viešąją įstaigą „Vilties akimirka“.

Sako, kad gaunantiesiems atseikėjama mažiau laimės nei 
duodantiesiems. Tačiau mes išties nuoširdžiai džiaugėmės ga-
limybe išmokti to, kas palengvintų mums ir mūsų artimie-
siems tekusią dalią. Pradžia paprastai būna sunki, tačiau pa-
laikydami vienas kitą, trenerio vadovaujami su gera nuotaika 
ir užsidegimu ritomės pratimų sunkumų kalneliais, juokavo-
me susidūrę su kliūtimis, stebėjomės kitų ir savo netikėtai atsi-
skleidusiais gebėjimais. 

Ši treniruotė vyko metų pradžioje, o prieš tai, gruodžio pa-
baigoje, „Vilties akimirkos“ lankytojus ir darbuoto-
jus nudžiugino nuostabi Kalėdų šventė, ku-
rią mums dovanojo nepakartojamas Ka-
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  Mankštos sistema,sss sssssiissstteetet mmaa,,
   skatinanti... kalnus versti

Ar esate girdėję apie gydymo sistemą, kurios pagrindas – raumenų tempimas? Tokį fizinio 
lavinimo ir organizmo stiprinimo būdą siūlo žinomas rusų psichologas, psichoterapeutas, 
fitoterapeutas, kelių knygų autorius Stanislovas Žukovas. Jis sukūrė mankštos sistemą 
„Belojar“, kurią sudaro psichofiziniai pratimai centrinės nervų sistemos veiklos atkūrimui, 
ištvermės stiprinimui, lankstumo didinimui, o tuo pačiu ir vidinių organų funkcijų gerinimui.“ 
Daugiau informacijos apie šią sistemą rasite interneto svetainėje http://www.belojar.lt/lt/
Belojar_sistema_–_kūno_ir_proto_harmonija. 

VšĮ 
„Vilties akimirka“ 

teikiamos mišrios sociali nės 
paslaugos: šeimos paramos 

centro programa; specialiojo 
transporto paslaugos sutri-
kusios raidos asmenims ir jų 

šeimoms; dienos globos 
paslaugos asmenims, 

turintiems sunkią 
negalią.

lėdų senelis (išduosime paslaptį, kad juo tapo Viktoras). Dėl jo 
pastangų ir „Belojar“ treniruotes lankančių žmonių finansinės 
paramos suspindo mūsų ugdytinių akys. Kiek jėgų buvo įdė-
ta užduotėlėms atlikti, kiek šypsenų išdalyta. Kalėdų šven-
tėje antrus metus dalyvavo Balsių pagrindinės mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Jie parengė programą, apdalijo 
mūsų vaikus ir tėvelius gera nuotaika, įspūdžiais, dova-
nomis. Labai dėkui jiems už tai.

Geranoriškumas ir jautrumas teikia daug džiaugs-
mo, lengvina skausmą, ugdo pasitikėjimą šalia esan-
čiais žmonėmis. Dalijantis naudinga patir-
timi, teikiant paramą, atjau-
čiant sunkią akimirką, atran-
dant paguodos žodį, kai jo 
labiausiai reikia, užsimez-
ga tikrieji tarpusavio ry-
šiai, kurių mums labiau-
siai reikia.

VšĮ „Vilties akimirka“ 
Šeimos paramos 

centro darbuotojos
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„Metai“ – pirmasis epinis lietuvių kūrinys, paliudijęs lietu-
vių literatūros buvimą. Atsiverčiu ir skaitau: „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą...“ Štai ir sustabdė akimirką iki šir-
dies gelmių pažįstami žodžiai. Kristijonas Donelaitis – mūsų 
literatūros patriarchas. Jis pirmasis padėjo pagrindus pasau-
lietinei lietuvių literatūrai, kaip ta „saulelė“ nušvietė kelią lie-
tuviškam meniniam žodžiui.

Laikydama rankoje „Metus“ išėjau iš dailės kabineto. Ves-
tibiulyje susitikau keletą mokinių. Vienas jaunuolis paklausė, 
ką turiu rankose. Atsakiau, kad K. Donelaičio „Metus“. Jam 
parūpo, kas gi tai? Paaiškinau, kad knygos pavadinimas. Kny-
gos, kurioje gražia tarmiška kalba rašoma apie Lietuvos metų 
laikus, gamtą, žmones, darbus. Pro šalį ėjęs keramikos būrelio 
vadovas irgi pasidžiaugė šia knyga ir priminė, kad ateinantys 
2014-ieji – K. Donelaičio jubiliejiniai metai. 

Minėtas pokalbis įvyko praėjusį pavasarį ir tapo postūmiu 
kuriant kitų metų neformalaus ugdymo programas ir projek-
tus. Pradėjusi mintyti apie K. Donelaičio jubiliejinių metų pa-
minėjimą mūsų centre, pirmiausia turėjau pati sau atsakyti, ką 
man reiškia„Metai“, kuo jie artimi mums, ar reikia jų mūsų 
vaikams. Dar kartą po ilgo laiko perskaičiau šį kūrinį ir likau 
pakerėta lengvumo, sklandumo. Naujai suskambo senos tie-
sos. Pasirodo, K. Donelaičio rūpestis dvasinio gyvenimo koky-
be, žmogaus ryšiu su Dievu, gamta, tautos morale aktualus ir 
šiandien. Tad nuo Kalėdų šventinio renginio ir pradėjome 
K. Donelaičio „Metų“ kelionę Vilniaus „Vilties“ specialiojoje 
mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Pats pavadinimas pasiūlė atspirties tašką – metų laikus, o 
pirmoji frazė – pagrindinį vaizdinį, kuriuo tapo saulė. Turint 
galvoje sunkią mūsų mokinių kompleksinę negalią, žymius 
intelekto ir autizmo spektro sutrikimus, viskas turėjo būti kuo 
paprasčiau ir aiškiau pateikta. Todėl pasirinkome dorinio ug-
dymo veiklos „Labaryčio“ vedimo principą, kai kiekviena kla-
sė, kiekvienas mokinys turi savo sėdėjimo vietą, o mokytojas 
supažindina su nauja informacija, simboliu ar ženklu, sietinu 

su naujai pateikta edukacine medžiaga. Paskui jau galima 
interaktyvi veikla, žaidimas, šokis, dainelė, 

skaičiuotė ar pan.

Kristijono Donelaičio „Metai“ 
mūsų ypatingiems vaikams

Mūsų „šventės 
planavimo komanda“ (kurią 
paprastai sudaro muzikos, dailės, keramikos būre-
lių vadovai, keleto klasių mokytojai ir socialinė pedagogė) pasi-
džiaugė, kad patį pagrindinį principą – buvimą rate – jau turi-
me. Beliko parūpinti tikrą senovinį vežimo ratą, kurį kiekvie-
nas vaikas galėtų pamatyti, paliesti, paglostyti. Nutarėme pri-
tvirtinti jį horizontaliai, kad kiekvienas vaikas, uždėjęs ant jo 
ranką, savarankiškai ar kitų padedamas galėtų jį sukdamas eiti 
ratu. Juk metų laikai taip pat sukasi mums pažįstamu ratu: pa-
vasaris, vasara, ruduo, žiema. 

Kurdami šventės scenarijų kiekvienai klasei parinkome 
konkretų metų laiką ir jo pristatymo būdą: dainelę, šokį, skai-
čiuotę, eilėraštį ar grojimą muzikos instrumentais pagal fono-
gramą. Taip pat buvo išrinktas mokinys, kuris kaskart prista-
tant naują metų laiką suks „metų ratą“. Mūsų šventės pagrin-
dinį simbolį – gražiąją saulelę – pritvirtinome rato viduryje ir 
gana aukštai iškėlėme ant stiebo.

Tai pat labai norėjome, kad pati knyga taptų vienu iš šven-
tės akcentų. Todėl nusprendėme, jog vienas iš renginio vedėjų 
kartu su mokiniu vers knygos puslapius ir garsiai iš lėto skai-
tys trumpas K. Donelaičio „Metų“ ištraukas, apibūdinančias 
metų laikus, o mes visi choru kartosime tas kelias skambias 
hegzametro eilutes. Knygą versti patikėjome pirmokėliui ir so-
cialinių įgūdžių klasės jaunuoliui.

Prasidėjo repeticijos. Vieną dieną pavykdavo geriau, kitą 
prasčiau, vis kildavo naujų minčių. Išsirutuliojo dėsninga se-
ka: RATAS – KNYGA – SAULĖ – VAIKAS – ŽODIS – VILTIS. 
Kadangi mūsų centre yra galimybė naudotis šiuolaikinėmis 
moderniomis technologijomis, pasitelkę interaktyvią lentą ro-
dėme ugdytiniams K. Donelaičio portretą iš „Metų“ knygos, 
kurį sukūrė dailininkas-grafikas V. Jurkūnas, ir keletą iliustra-
cijų, atitinkančių metų laikus ir tekstą, kurį skaitėme iš pačios 
knygos. O dar rodėme nuotraukas, kuriose įamžinti mūsų me-
tų pasiekimai, ugdymo įstaiga įvairiais metų laikais, mūsų kie-
mas, medžiai, pačių sumeistrauti inkilai, vešlūs gėlynai, dar-
žovių kraitė, senių besmegenių paradas, Sausio 13-osios žva-
kelės languose ir kiekvieną rytą pakeliama Lietuvos vėliava. 
Žodžiu, prieš akis prabėgo visas mūsų „Vilties“ metų ratas.

Baigėsi šventė, kuri suteikė galimybę K. Donelaičio skam-
biuoju hegzametru KITAIP pristatyti metų laikus mūsų ypa-
tingiems vaikams, pradžiugino, pamalonino širdį, pridėjo jėgų 
eiti toliau, nes mūsų dar laukia jos tąsa:

K. Donelaitis – žmonės – šeima.
K. Donelaitis – darbas – mokykla.
K. Donelaitis – gamtos grožis – menas.
Taigi pažadame ir toliau dalytis su jumis savo patirtimi, 

vargais ir džiaugsmais, kad išsaugotume viltį.

Dalia Klimavičiūtė
Dailės mokytoja

Kartą atėjusi į darbą dailės kabinete ant stalo 
radau visą kaugę knygų – senai leistų dailės 
kūrinių reprodukcijų albumų. Tarp jų pamačiau ir 
Kristijono Donelaičio „Metų“ 1956-ųjų leidimą, 
iliustruotą Vytauto Jurkūno lino raižiniais.

„Klaipėdos vilties“ bendrijos vadovę, kuri 
išrinkta dvyliktąja Metų klaipėdiete

dienraščio „Klaipėda“ skaitytojų valia. 
Didžiuojamės šiuo garbingu titulu ir 

linkime gerbiamai nominantei 
visakeriopos tvirtybės 

ir sveikatos.

Net nesitiki, kad jau dešimt metų prabėgo nuo to laiko, kai 
rašiau apie Kęstučio meninius pasiekimus. Po sėkmingo daly-
vavimo Danijos neįgalių žmonių globos organizacijos LEV 
50-čiui skirtoje parodoje, kurioje buvo eksponuojami atstovų iš 
13 šalių darbai, po kelerių metų iš Danijos vėl gavome laišką, 
kad Japonijoje rengiama atvirukų paroda „Tavo veidas“. Taigi 
Kęstutis joje taip pat sudalyvavo. Paroda vyko Kobe mieste. 
Netrukus sūnus gavo atviruką su savo piešiniu ir padėkos laiš-
ką. Buvo labai smagu.

Kažkur esu skaičiusi, kad tėvai labai nesidžiaugtų talentin-
gais vaikais autistais, nes jų pomėgiai gali pasikeisti. Panašiai 
nutiko ir mūsų Kęstučiui. Po kurio laiko jis susidomėjo kom-
piuterine grafika, tačiau netrukus jos atsisakė dėl, anot jo pa-
ties, „per mažos spalvų gamos“. Laimei, išliko didelė meilė 
gamtai, jos grožiui. Kęstutis labai domisi lėktuvais, mėgsta juos 
stebėti oro uostuose, žavisi Dariaus ir Girėno lėktuvu, lanko 
muziejus. Yra skridęs iš Vokietijos į Vilnių ir nuotraukose įam-
žino debesis ir žemę pro lėktuvo langus. Dabar mėgsta fotogra-
fuoti. Nuotraukų parodėlę surengėme Vilkaviškio Psichikos 
centre. Teko padovanoti sūnui ir filmavimo kamerą. Jam labai 
patinka filmuoti mišką. Prieš Kalėdų ar Velykų šventes mūsų 
menininkas išpuošia namus: apkaišo eglutes, daro įvairias 
kompozicijas, margina margučius. Dvejus metus dalyvavo ve-
lykinėse parodose, buvo apdovanotas prizais. Kęstutis turi ir 
nedidelę jūros kriauklių ir miško trofėjų ekspoziciją, net keleto 
iškamšų joje esama. Tai mėgstamiausias jo kampelis. Sūnus 
puoselėja jį ir mėgsta ten būti.

Kęstučio Dubicko mama
Vilkaviškio rajonas

„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“

Naujamiesčio gyventojai šiaudines skulptūras kuria jau 
septynerius metus. Pirmą kartą 7 metrų aukščio dvarininką 
Čičinską iš šiaudų jie pagamino netoliese įsikūrusios Upytės 
jubiliejui. O kasmet per Vėlines ilgai kurtos grožybės virsta 
siautulinga ugnies misterija.

Į šiaudinių skulptūrų parką išsiruošėme smalsumo vedini: 
daug gerų žodžių apie jį girdėjome iš žmonių, kurie jau spėjo 
tenai apsilankyti ir viską savo akimis pamatyti. Viliojo ir infor-
macija, kad kasmet vis daugiau svečių suplūsta į Naujamiesty-
je kuriamą skulptūrų parką ir kad visiems jis palieka neišdildo-
mą įspūdį. Taigi vieną gražų rytą leidomės į kelionę...

Šienas, šiaudai ir karklai – pagrindinė skulptūrų medžiaga, 
o rezultatas tiesiog užburiantis. Sunku įsivaizduoti, kiek išmo-
nės, kruopštumo ir kantrybės reikalauja kūrybos procesas. Juk 
vien šiaudams rišti prireikia net 10 kilometrų virvės... Šiaudi-
nis automobilis, į kurį taip ir maga įlipti, krosnis, regis, kvie-
čianti prisiglausti ir pasišildyti, įspūdingo dydžio žuvis, milži-
niški svogūnai ir vištos, jaukūs suoliukai karčemoje, viliojantys 
prisėsti, atsipūsti. Mūsų manymu, skaudu tokį grožį kaskart 
per Vėlines sudeginti. Kita vertus, naujais metais vėl gimsta 
naujos idėjos. Aišku viena – Naujamiesčio bendruomenės kū-
rybingumas, gebėjimas išgauti iš, regis, paprastos gamtinės 
medžiagos tikrą stebuklą žavi, palieka įspūdį, kelia nuotaiką. 
Reikėtų imti iš jų pavyzdį: kiek draugiškumo, vieningumo, 
koks prasmingas paveldo puoselėjimas!

Suskatome visi diskutuoti, kokia šiaudinė skulptūra gra-
žiausia. Karolis išsirinko automobilį, Cecilija niekaip negalėjo 
atplėšti akių nuo gaidžio, kurio uodega atrodė ne prasčiau nei 
povo, o Emilija vis glaustėsi prie krosnies.

Po klajonių po neįprastą šiaudinį pasaulį užsukome į Pane-
vėžio „Babiloną“ parvežti lauktuvių artimiesiems. Neaplenkė-
me nei vienos saldumynų krautuvėlės. Ir vieningai nusprendė-
me kitais metais vėl apsilankyti Naujamiesčio šiaudinių skulp-
tūrų parke.

Lina Sabeckienė
 „Pakruojo Vilties“ bendrijos socialinė darbuotoja

S V E I K I N A M E
Janiną Tulabienę,

Viltiečiai

Svetur įvertinti
Net nesitiki, kad jau dešimt metų prabėgo nuo to laiko, kai 
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Šiaudinės skulptūros stebina ir... šildo
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Artėjant šauniai „Vilties“ bendrijos 
sukakčiai
Sveiki, mieli viltiečiai. Sveikinu Jus visus beveik sulaukus „Vilties“ 
bendrijos 25-mečio. Nenuostabu, kad jam nenumaldomai artėjant 
mintys vis krypsta į pačią ilgo kelio pradžią.

Sunkiausia būna pradžia. Ir darbo, ir 
kelionės, ir namo statybos, ir pirmosios 
mokytojo pamokos pirmokėliams. Tiek 
daug nežinomų dalykų, neatsakytų 
klausimų, nepasitikėjimo savimi, abejo-
nių, baimių. Kai prieš dvidešimt penke-
rius metus mus, šeimų, auginančių sutri-
kusio intelekto vaikus, narius sukvietė į 
pirmąjį susitikimą psichiatras Dainius 
Pūras, tai taip pat buvo mūsų vaikų pa-
dėties gerinimo veiklos pradžia.

Tuomet susibūrusi iniciatyvinė gru-
pė, kuri kas savaitę rinkdavosi pačiose 
įvairiausiose vietose, karštai diskutavo 
apie tai, ką ir kaip reikia daryti. Vėliau 
savo patalpomis leido naudotis Invalidų 
draugijos pirmininkas Jonas Mačiukevi-
čius. Karštuose ginčuose, dažnai užsitęs-
davusiose iki išnaktų, buvo formuluoja-
mi pagrindiniai mūsų veiklos tikslai ir 
uždaviniai, prioritetinės darbų kryptys, 
taktikos ir strategijos elementai. 

Neseniai, filmuojant siužetą apie 
mūsų bendriją, režisierius manęs pa-
klausė: „Kas jus atvedė į ,,Viltį“. Iš pra-
džių sutrikau, nežinojau, ką atsakyti. 
Dabar pasakyčiau, kad pirmiausia – ne-
viltis. Argi gali išlikti ramus, kai matai, 
kad tavo vaikui uždarytos visos durys į 
ateitį, nėra jokių ugdymo, lavinimo, in-
tegracijos į visuomenę galimybių tik to-
dėl, jog jis ne toks kaip visi, ir nieko čia 
nebepakeisti. Antra – atsakomybė. Kas, 
jei ne mes, privalome padaryti viską sa-
vo vaikų labui. Trečia – akiplėšiška drą-
sa. Imtis aktyvios, visiškai naujos veik
los, kai tiksliai nežinai ką daryti, kaip 
daryti, kur kreiptis ir ko reikalauti, iš ti-
krųjų buvo drąsus žingsnis.

Net nuostabu prisiminus, kaip len-
gvai radome kelią į aukščiausias valsty-
bės institucijas ir savivaldybes. Mynėme 
Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo, 
Švietimo, Sveikatos apsaugos ir kitų mi-
nisterijų slenksčius. Dar labiau stebina, 
kad daugelyje jų mus priėmė, suprato ir 
stengėsi padėti. Matyt, to meto politikai 
ir valdininkai dar nebuvo spėję tapti to-
kiais susireikšminusiais, neklystančiais 
ar tiesiog... abejingais. O ir laikmetis bu-
vo ypatingas. Inicijuotas Sąjūdžio skynė-
si kelią naujas mąstymas, naujas požiū-
ris į problemas ir jų sprendimą.

Kuriant ir registruojant nevyriausy-
binę organizaciją būtinai reikėjo įstatų. 
Nežinojome, kokie jie turi būti, kas svar-
baus juose turi būti įrašyta. Kreipėmės 
pagalbos į juristus, panašias giminin-

gas organizacijas. Pagalbos sulaukėme 
iš Nepriklausomybės Akto signataro 
advokato Kazimiero Motiekos. Jo ge-
ranoriškos pastabos, patarimai, tiesiog 
paskatinimas labai padėjo. Įteisinant jau 
įsteigtos bendrijos veiklą aktyviai prisi-
dėjo tuometis sveikatos apsaugos minis-
tras Antanas Vinkus. Mus rėmė Lietuvos 
Vaikų fondas, Moksleivių rūmai, Muzi-
kų rėmimo fondas, Atviros Lietuvos 
fondas, Raudonojo Kryžiaus draugija, 
Caritas ir daug kitų organizacijų. Su-
laukėme palaikymo iš Bažnyčios, Seimo 
socialinių reikalų komiteto, Vyriausybės 
atstovų. 

Labai svarbi buvo bendrijos aktyvis-
tų veikla rajonuose. Jiems buvo gerokai 
sunkiau nei mums sostinėje. Reikėjo 
įveikti milžinišką vietos valdžios ir ben-
druomenės nesupratimą ir priešpriešą.

Per pirmuosius darbo metus pavyko 
atlikti tikrai daug svarbių darbų. Prisi-
dėjome rengiant naujus Švietimo, Invali-
dų socialinės integracijos įstatymus, mū-
sų reikalavimu buvo steigiami lopšeliai
darželiai, dienos užimtumo ir ugdymo 
centrai, savarankiško gyvenimo namai ir 
sostinėje, ir daugelyje rajonų. Būtų netei-
singa nepaminėti mūsų neįgaliukų 
,,Spalvų orkestro“, dailės studijos ,,Gu-
boja“, teatro programų ir tarptautinio 
neįgaliųjų teatrų festivalio, dalyvavimo 
mugėse ir šventėse.

Mūsų požiūrį į savo problemų spren-
dimą labai pakeitė informacija iš kitų ša-
lių. Atsivėrus sienoms atsirado galimy-
bės užmegzti bendravimo ir bendradar-
biavimo ryšius su neįgaliųjų organizaci-
jomis, įvairiais fondais ir draugijomis 
Danijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Jungtinė-
je Karalystėje, Kanadoje, Norvegijoje, 
Nyderlanduose, Islandijoje, Lenkijoje, 
Latvijoje, Estijoje ir kitose šalyse. Jų pa-
kviesti dalyvavome konferencijose, įvai-
riuose renginiuose, lankėmės neįgaliųjų 
globos ir ugdymo įstaigose, pamatėme, 
kokios gali būti gyvenimo ir veiklos, ge-
bėjimų ugdymo, žmogaus teisių užtikri-
nimo, integracijos į visuomenę sąlygos 
proto negalią turintiems žmonėms. Tai 
mums tapo siektinais, nors ir sunkiai 
įgyvendinamais tikslais. Tarptautinės 
veiklos galimybės dar labiau išsiplėtė, 
kai įstojome į Tarptautinę žmonių su 
proto negalia globos organizacijų lygą 
,,Inclusion International“.

Noriu padėkoti visiems didelės pa-
garbos vertiems pirmiesiems iniciatyvi-

nės grupės ir pirmosios mūsų bendrijos 
Tarybos, kuriai turėjau garbės vadovau-
ti, nariams už jų pasišventimą, nuoširdų 
darbą, atiduotas jėgas, paaukotą ir taip 
skurdų laisvalaikį mūsų vaikų labui. 
Nuoširdus Ačiū visiems bendrijos sky-
rių nariams ir vadovams, be kurių mes 
nebūtume pasiekę tų rezultatų, kuriais 
dabar džiaugiamės. Visada būsime dė-
kingi mūsų bendraminčiams savano-
riams ir iš Lietuvos, ir iš svetur.

Nors per ketvirtį amžiaus ,,Vilties“ 
bendrija labai daug nuveikė, tačiau ypa-
tingo optimizmo nejaučiu. Juk dar tiek 
daug nepadaryta. O laikas nenumaldo-
mai bėga. Mes, tai yra tėvai ir mamos, 
senstame, daugelis jau sulaukė garbaus 
amžiaus, nemažai jau iškeliavo Anapi-
lin. Todėl kankina skaudus klausimas – 
kaip mūsų vaikai gyvens po mūsų? Kol 
kas atsakymo nėra, kaip ir į daugelį kitų 
klausimų. Kas laukia mūsų vaikų? Ar jie 
taps našta broliams, seserims, kitiems ar-
timiesiems? Bet juk jie turi gyventi savo 
gyvenimą. O gal jie vegetuos didelėse 
globos įstaigose, su kurių sistema mes 
visą laiką kovojome? Tai taip pat nepri-
imtina. Bet ir pasirinkimo neturime. Ne-
išspręsti turto paveldėjimo ir padalijimo, 
savarankiško gyvenimo sąnaudų paden-
gimo klausimai. Dabar suprantu ir ža-
viuosi kolegų, Škotijos tėvų organizaci-
joje ,,Enable“, didžiuliu Pasitikėjimo tar-
nybos padaliniu, sprendžiančiu kaip tik 
šias problemas. Su pavydu prisimenu 
kadais lankytus nedidelius, bet jaukius 
ir žmogiškai šiltus savarankiško gyveni-
mo namus Glasgo mieste. Gal reikėtų 
perimti tokią patirtį?

Proto negalią turinčių žmonių inte-
gravimą į visuomenę vertinčiau kaip 
procesą, kuris vis dėlto vyksta, nors ir 
gana sunkiai. Tačiau didžiausias bėdas 
matau vadinamojoje sveikųjų visuome-
nėje. Dažnai kyla klausimas, kurie visuo-
menės nariai yra sveikesni ir kuriuos 
reikia integruoti? Dar daug neartų dirvo-
nų visuomenės švietimo, ugdymo, mo-
kymo srityse. Reikėtų įtraukti į šią veiklą 
kuo daugiau jaunimo. Nepamirškime 
ugdyti pamainos. Nepadarytų darbų są-
rašas visuomet begalinis. Tačiau yra vil-
ties jį sutrumpinti. Dar kartą su artėjan-
čia prasminga sukaktimi, Viltiečiai!

Viktoras Kasulaitis
Buvęs ,,Vilties“ bendrijos tarybos 
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Straipsnio autorius „Vilties“ kelio pradžioje, 
1990 metais.
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Man kelia labai didelį nerimą ta 
aplinkybė, kad labai dažnai mes pasiren-
kame tuos, kurie reikiamu laiku reikia-
moje vietoje pasako tai, ką mes norime 
išgirsti ir dėl ko mums labiausiai sopa 
širdį. Gražbyliaujantys ponai žarsto ne-
realius pažadus, viešai skalbia svetimus 

skalbinius ir neprisiima jokios atsako-
mybės už kadų kadais pažadėtus, bet 
nepadarytus darbus. Be to, ir toliau mai-
tina mus pasakėlėmis apie šviesų rytojų 
visiškai nesibaimindami kalbėti netie-
sos, nes žino, kad vis tiek niekas neišdrįs 
jiems priminti senų įsipareigojimų. O 
jeigu ir primins, kaipmat išgirs argu-
mentus, kad kalta krizė, nepalanki aplin-
ka, Ukrainos įvykiai, euro įvedimas ir 
panašiai.

Švęsdami Lietuvos narystės Europos 
Sąjungoje dešimtmetį galime pelnytai 
didžiuotis brandžiais žemės ūkio, susi-
siekimo, aplinkos apsaugos, mokslo lai-
mėjimais. Bet, deja, dar netenkina pasie-
kimai žmogaus teisių ir socialinės ap-
saugos srityse. Tebeveikia mūsų šalyje 
didelės socialinės globos įstaigos, tik 
vargais negalais pavyko pavirtinti minė-
tų įstaigų pertvarkos planą (ačiū Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos vado-

vams ir specialistams), savivaldybių 
įsteigtuose centruose trūksta dienos glo-
bos ir priežiūros paslaugų. Netenkina ir 
pagalbos namuose mastai.

Žmonės, turintys sunkesnę negalią, 
gali pretenduoti tik į minimalią pagal-
bą, nes dienos centruose mažinamos lė-
šos personalo darbo užmokesčiui, kai 
kur nustatinėjamas lankytojų amžiaus 
cenzas, nutinka ir dar keistesnių daly-
kų. Sunku suvokti, kaip vietos valdžia 
gali ramiai žiūrėti žmonėms į akis ir 
dėstyti: „Mes galvojame apie jus, žino-
me jūsų sunkią padėtį, bet dabar neturi-
me lėšų įstaigos steigimui ar išlaikymui. 
Jūs pakentėkite, palaukite. Kai tik page-
rės ekonominė padėtis, būtinai ką nors 
darysime“.

Deja, toji padėtis niekaip negerėja. 
Mat vos tik prasikuriama pinigais, tuo-
jau pat atsiranda svarbesnių reikalų nei 
neįgaliųjų integracija ir pagalba jų šei-
moms. Kam rūpi, kaip šiems žmonėms 
išgyventi mintant vien tik nesibaigian-
čiais pažadais. Labai gerai suprantu ir 
labai užjaučiu tėvus ir (ar) globėjus, ku-
rie ištisus dešimtmečius prižiūrėjo ir 
slaugė savo neįgalius vaikus, negalėjo 
daryti karjeros, buvo priversti daug ko 
atsisakyti, o šiandien galiausiai nuleido 
rankas, nes... daugiau nebegali. Išties ne-
begali, nes yra palaužti ir emociškai, ir 
fiziškai. Tie, kurie dar pajėgia, bėga į la-
biau išsivysčiusias valstybes, kur išsirū-
pina tinkamą pagalbą savo neįgalioms 

Rinkimės ne pažadus, bet darbus 
mūsų labui
Laikas, regis, skriete skrieja. Seniai čia švelnią žiemą pakeitė 
ankstyvas pavasaris, o štai jau žemė tvinsta žiedais. Kartu su gamta 
išsijudinome ir mes. Šie metai gausūs rinkimais: ir į aukščiausias mūsų 
šalies valdžios institucijas, ir į Europos Parlamentą. Kaip gi mes 
rinksimės, kam patikėsime atstovauti mums ir kokiu mastu?

ATĖJUS PAVASARIUI ŽMONĖS SUKRUTO.
VISI RUOŠIASI RINKIMAMS.
LABAI SVARBU ŽINOTI, KĄ RINKTI.
YRA POLITIKŲ TIK ŽADANČIŲ, BET 
NEVYKDANČIŲ PAŽADŲ.
ŠIE POLITIKAI VISADA RANDA PASITEISINIMŲ.
ŠIEMET SUKAKO DEŠIMT METŲ LIETUVOS 
NARYSTĖS EUROPOS SĄJUNGOJE.
DAUG LAIMĖJIMŲ PASIEKTA ŽEMĖS ŪKYJE, 
MOKSLE.
DEJA, ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE PASIEKIMŲ 
MAŽIAU.
VIS DAR NEUŽDARYTOS DIDELĖS GLOBOS 
ĮSTAIGOS.
BET JAU KETINAMA PERTVARKYTI JAS Į 
MAŽESNES.
SAVIVALDYBIŲ DIENOS CENTRUOSE TRŪKSTA 
PASLAUGŲ.
NEĮGALIESIEMS REIKIA DAUGIAU PAGALBOS 
IR NAMUOSE.

CENTRŲ DARBUOTOJAMS MAŽINAMOS 
ALGOS.

TODĖL SUNKIOS NEGALIOS ŽMONĖS 
NEGAUNA PRIEŽIŪROS.

VIETOSE VALDŽIA VIS ŽADA, BET ATIDĖLIOJA 
PAŽADŲ VYKDYMĄ.

TODĖL NEĮGALIŲJŲ TĖVAI JAUČIASI PAVARGĘ 
IR NUSIVYLĘ.

KAI KURIE TĖVAI IŠSIVEŽA SAVO NEĮGALIUS 
VAIKUS Į UŽSIENĮ.

TEN NEĮGALIESIEMS LENGVIAU GYVENTI.

„VILTIES“ BENDRIJA SIEKIA GERŲ SĄLYGŲ 
NEĮGALIESIEMS LIETUVOJE.

ŠIEMET BENDRIJA MINI SAVO VEIKLOS 
DVIDEŠIMTPENKMETĮ.

BENDRIJA RAGINA ATSAKINGAI RINKTI 
POLITIKUS.

REIKIA ATIDUOTI BALSUS NE ŽADANTIEMS, 
BET DIRBANTIEMS.
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atžaloms, susiranda darbą pagal lankstų 
grafiką ir iš kuklių pajamų, taip pat dėl 
paslaugų prieinamumo neįgaliesiems 
gali pakankamai oriai gyventi. Bet to-
kiam drąsiam žingsniui ryžtasi tik kūry-
bingiausieji ir beatodairiškiausieji, o visi 
kiti liek čia, kur jau nebėra jėgų svajoti, 
kurti, džiaugtis...

Mano supratimu, dabar kaip nieka-
da reikia dar kartą labai aiškiai išdėstyti 
mūsų organizacijos poziciją: paaiškinti, 
ko, kaip ir kada mes norime savo vai-
kams ir šeimoms, kiek esame pasirengę 
padėti sau patys, o kiek pagalbos turėtų 
suteikti valstybė, kad neįgaliesiems ir 
jais besirūpinantiems žmonėms būtų už-

tikrintos bent minimalios oraus ir sau-
gaus gyvenimo sąlygos. Šiais metais mū-
sų organizacija mini 25–erių metų su-
kaktį. Viena vertus, per ketvirtį amžiaus 
pasiekta ir padaryta labai daug, kita ver-
tus, ne mažiau darbų dar prieš akis. Savo 
veiklos pradžioje visi buvome kupini 
ryžto, įkvėpimo ir tikėjimo, kad per kele-
tą metų kalnus nuversime. O ir vertėme! 
Dabar matydami, kaip gyvena mūsų 
kaimynai Europos Sąjungos valstybėse 
senbuvėse, norime, kad mūsų neįgalių 
vaikų ir suaugusiųjų gyvenimas būtų 
bent panašus į jų. Kad mes patys turėtu-
me galimybę dirbti, ilsėtis, dalyvauti po-
litiniame ir socialiniame gyvenime, kad 

mūsų patirtis būtų vertinama. Deja, mū-
sų politikams atrodo, jog norime neįma-
nomų dalykų. Tad ruoškimės rinkimams 
atsakingai: realiai galvokime apie ateitį, 
netikėkime tuščiais pažadais, vertinkime 
tik patyrusius politikus, kurie mato ir 
vertina situaciją ne tik atskirame mieste 
ar regione, bet ir platesniame Europos 
Sąjungos ir pasaulio kontekste. 

Sveikinu visus sulaukus viltingo pa-
vasario, linkiu turiningai ir smagiai pra-
leisti artėjančią vasarą. Telydi Jus sėkmė, 
tikėjimas ir tarpusavio supratimas.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė

Vaiko meilės supratimą formuoja tė-
vai. Kaip jie elgiasi vienas su kitu ir su 
savo atžalomis, tokius meilės pagrindus 
gauna vaikas. Meilė – pati tikriausia bū-
sena pasaulyje: gera mylėti save, kitus ir 
patį gyvenimą. Taigi, kol dar esame gy-
vi, galime kontroliuoti savo likimą... my-
lėdami, nes gauname, kiek atiduodame, 
ir kiek atiduodame, tiek turime. Vienin-
telė vertybė, kurią paliksime šiame pa-
saulyje, tai pat bus meilė. Nieko dau-
giau. Štai kodėl meilė yra didžiausia gy-
venimo dovana. Gyvenimui ji suteikia 
prasmę. Dėl jos verta gyventi.

Be meilės pasaulis būtų labai šalta ir 
niūri vieta. Mūsų mintys, elgesys keičia 

mūsų likimą. Jei nėra pagarbos, nėra ir 
meilės. Daugiausia problemų pasaulyje 
kyla dėl to, kad prarandame pagarbą 
sau, kitiems žmonėms, gyvenimui. To-
dėl nebelieka meilės. Tik pajutę savo 
vertę gebame įžvelgti kitų žmonių ver-
tingumą ir juos gerbti. O sulig kiekviena 
problema gauname ir didelę dovaną, ku-
ri gali praturtinti mūsų gyvenimą.

Meilė tarsi bumerangas, nes visada 
grįžta atgal. Už parodytą dėmesį atsei-
kėjama šimteriopai. Meilės atsargos yra 
beribės. Kai ją dovanojame, nepraranda-
me; vienintelis būdas prarasti meilę – vi-
siškai jos šykštėti. Jei jūs turėtumėte sėk
lų, iš kurių išauga nuostabūs žydintys 

augalai ir medžiai, kur jas sėtumėte? 
Nuostabiuose miškuose, puikiose žydin-
čiose pievose ar tuščiuose laukuose? Ko-
kiai žemei labiausiai reikia sėklų ir ko-
kioje dirvoje jūsų sėklos geriausiai su-
dygs? O dabar įsivaizduokite, kad sėklos 
yra meilė. Tad kam jos labiausiai reikia? 
Ar tiems, kurių širdys jau ir taip jos skli-
dinos, ar tiems, kurie jaučiasi atšiaurūs ir 
vieniši?

Svarbiausia problema, kad dauguma 
žmonių laukia meilės, bet nenori jos do-
vanoti pirmieji. Esame linkę kelti sąly-
gas: „Aš mylėsiu tave, jei tu mylėsi ma-
ne“. Visą laiką laukiame, kad kas nors 
žengtų pirmąjį žingsnį. Tai viena iš prie-
žasčių, kodėl mus retai aplanko meilė. 
Bet kas gi būtų, jei muzikantas sakytų: 
„Aš imsiu groti tik tada, kai žmonės pra-
dės šokti“.

Jei norite patirti meilės džiaugsmą, 
turite be atlygio daryti gerus darbus. Pa-
matę gatvėje liūdną žmogų, įteikite jam 

Tikrosios laimės paslaptys
Su kiekviena problema gauname ir didelę dovaną, kuri gali praturtinti 
mūsų gyvenimą.

Teisininko konsultacija

Nuo šių metų gegužės 1 dienos įsiga-
liojo nauja vieninga šeimos medicinos 
paslaugų teikimo namuose tvarka. Svei-
katos apsaugos ministro Vytenio Povilo 
Andriukaičio įsakymu patvirtintoje 
tvarkoje numatyti pacientams palankūs 
sprendimai – naujai prie Pirminės as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos (PAS-
PĮ) prisirašiusiems pacientams šeimos 
medicinos paslaugos namuose bus tei-
kiamos nepriklausomai nuo jų gyvena-
mosios vietos. Pacientai turės galimybę 
paslaugas namuose gauti ir iš arti esan-
čios sveikatos priežiūros įstaigos, prie 

kurios jie nėra prisirašę.
Iki šiol galiojusioje tvarkoje buvo nu-

matyta, kad PASPĮ vadovai patys tvirti-
na paslaugų namuose teikimo kriterijus 
ir taisykles. Kadangi jie buvo skirtingi, 
pacientai namuose susilaukdavo nevie-
nodų šeimos medicinos paslaugų. Ta-
čiau įsigaliojus naujai vieningai šeimos 
medicinos paslaugų teikimo tvarkai, bus 
užtikrintos vienodos visų pacientų gali-
mybės sulaukti pagalbos namuose.

Naujoji tvarka numato, kad šeimos 
medicinos paslaugas namuose teikia šei-
mos, vaikų ligų, vidaus ligų gydytojai ir 

Patvirtinta vieninga šeimos medicinos 
paslaugų teikimo namuose tvarka

chirurgai. Paslaugos teikiamos naujagi-
miams, sergantiems mažyliams iki vie-
nerių metų arba sunkų neįgalumą turin-
tiems vaikams, taip pat asmenims, ku-
riems nustatytas iki 25 proc. darbingu-
mo lygis arba specialus nuolatinės slau-
gos poreikis. Šeimos medicinos paslau-
gos namuose bus teikiamos ir ūmiai su-
trikus judėjimo funkcijai, karščiavimo 
metu atsiradus odos bėrimams, laikantis 
aukštesnei nei 38,5 C temperatūrai, ku-
rios neveikia vaistai.

Pagal naująjį įsakymą paslaugų na-
muose teikimą privalo užtikrinti PASPĮ 
vadovas.

SAM Ryšių su visuomene  
skyriaus informacija
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gėlytę, nieko nelaukdami pagirkite kito 
darbą. Tokie poelgiai nustebina žmogų, 
paskatina nusišypsoti. Jie sukuria meilės 
nuotaiką, kuri ilgam išlieka atmintyje. O 
štai norėdami daugiau gauti, nei dova-
noti, neišvengiamai susidursite su pro-
blemomis. Meilė yra savęs atradimas ki-
tuose ir savęs pažinimo džiaugsmas.

Kieno likimas sunkesnis? Žmogaus, 
negalinčio vaikščioti, kalbėti, girdėti ir 
matyti ar... juoktis, verkti ir mylėti? Kol 
galite dovanoti save, kuo nors padėti ki-
tiems, esate pajėgūs atrasti meilę. Tikroji 
meilė prasideda nuo tikros draugystės. 
Kaip sakė prancūzų rašytojas Antuanas 
de Sent Egziuperi: „Mylėti – tai žiūrėti ne 
vienam į kitą, bet kartu viena kryptimi“. 

Chirurgas, kuris nemyli žmonių, yra 
ne daktaras, tik mechanikas, nors medi-
cinos mokyklose ir nemoko, kad meilė ir 
sveikata susiję dalykai. Vienoje Londono 
universitetinėje ligoninėje tyrinėtojai at-
liko įdomų eksperimentą: prieš operaciją 
kalbėdamasis su ligoniais chirurgas ke-
lias minutes palaikydavo kiekvieno iš jų 
ranką. Ar patikėsite, kad šie ligoniai 
sveiko tris kartus greičiau nei kiti... 

Kai mes rūpestingai prie ko nors pri-
siliečiame, ir mūsų, ir to žmogaus fizio-
logija ima keistis, nes kontaktas paveikia 
mūsų emocijas, nuotaiką. Taigi chirurgi-
nio skyriaus darbuotojai paliesdavo li-
gonius, palaikydavo už rankų ar apka-
bindavo. Tai pasirodė taip veiksminga, 
jog prigijo ir psichiatrinėse palatose. Pri-
silietimas, apkabinimas, palaikymas už 
rankų yra labai svarbūs, jei norime dova-
noti meilę ar jos sulaukti. Sąlytis mus 
pakeičia fiziškai, protiškai ir emociškai, 
todėl yra toks svarbus norint dovanoti ar 
pajusti tikrąją meilę. Patikėkite, tereikia 
ištiesti ranką žmonėms, ir atsivers jūsų 
širdis. Prisilietimas yra viena iš galin-
giausių meilės išraiškų, laužantis barje-
rus ir stiprinantis tarpusavio santykius. 
Jis pakeičia fizinę ir emocinę būseną, gy-
do kūną ir sušildo širdį.

Sakoma: „Jei mylite kitą žmogų, su-
teikite jam laisvę. Jei jis grįš atgal, jis yra 
jūsų, jei ne – niekada ir nebuvo“. Vieni-
šumo baimė skatina pririšti kitą prie sa-
vęs. Bet jei jūs nepajėgiate suteikti jam 
laisvės, vadinasi, nemylite. Gyvenimo 
knygą mes rašome patys. Ne tiek žvaigž-

dės, kiek mūsų mintys, sprendimai ir 
veiksmai valdo mūsų likimą. Pavyz-
džiui, man labai padėjo supratimas, kad 
galiu kažką pakeisti, kad esu savo likimo 
šeimininkė, o ne auka.

Negalime versti kitų mus mylėti. Tu-
rime žmonėms, kuriuos mylime, suteikti 
laisvę, kitaip būsime ne geresni nei ba-
landžių augintojas, kuris taip myli 
paukščius, jog laiko juos uždaręs ir nelei-
džia išskleisti sparnų, skraidyti. Kaip ga-
lima ką nors mylėti ir įkalinti narvelyje? 
Mums visiems reikia erdvės. Žmonės 
turi jaustis laisvi, kitaip jiems greitai ims 
atrodyti, kad pakliuvo į spąstus. Jei mes 
iš tikrųjų mylime, turime gerbti kito 
žmogaus norus ir poreikius. Ne visada 
lengva suteikti laisvę tam, kurį myli, bet 
kito kelio nėra. Jei to nepadarysime, bū-
sime niūrūs, pikti, prislėgti. Mums reikia 
laisvės tarpusavio santykiuose. Kai mes 
ką nors persekiojame, galime prislėgti 
emociškai; paprastai taip elgiamės vedi-
ni pavydo, netikrumo ar baimės, bet ne 
meilės. Turime išsilaisvinti iš visko, kas 
trukdo meilei, atsisakyti išankstinių 
nuostatų ir priešiškumo kitų žmonių at-
žvilgiu. Dar vienas dalykas, iš kurio rei-
kia vaduotis – egoizmas. Jis – didžiausias 
Tikrosios Meilės duobkasys. O dar 
mums reikia atsikratyti pykčio, nuoskau-
dų, niūrumo. Mat norint patirti Tikrąją 
Meilę reikia sugebėti atleisti ir neužmirš-
ti, kad kartais meilė reiškia „leisti eiti“.

Silva Kalkauskienė
Autistuko mama (galite man 

kaip visada rašyti: silva.klk@gmail.com)

Likimas lėmė man auginti sūnų su 
negalia. 1989 metais bendri rūpesčiai su-
vedė su Birutės ir Antano Gedgaudų šei-
ma, kuri paskatino panašaus likimo Tel-
šių rajono žmones burtis į bendriją. 1990 
metų pradžioje ji buvo įregistruota. Ta-
pau šios bendrijos tarybos nare, po me-
tų – pirmininke. Nuo 1993ųjų iki šiol 
esu ir respublikinės „Vilties“ bendrijos 
tarybos narė. 

Atgimimo laikotarpiu tėvai ypač 
stengėsi atkreipti visuomenės ir valdi-
ninkų dėmesį į savo neįgalius vaikus, 

nes iki to laiko jie niekam nerūpėjo, buvo 
nepalankiai vertinami. 

Iškilo daug klausimų: kiek neįgalių 
vaikų mūsų rajone, kokią pagalbą gau-
na šeimos, koks darželis galėtų suteikti 
patalpas, kiek reikės darbuotojų, kokia 
turėtų būti jų kvalifikacija, kas pritars 
įstaigos steigimui, o kas priešinsis nau-
jiems vėjams. Daug slenksčių teko nu-
minti, kol 1991 metais lopšelyjedarže-
lyje „Vaivorykštė“, esančiame toliau nuo 
miesto, buvo įkurta pirmoji bandomoji 
grupė neįgaliesiems. Ją pradėjo lanky-

ti 10 vaikų ir kaipmat iškilo transporto 
problema, kurią labai padėjo išspręsti 
vyskupas Jonas Kauneckas. Jis supažin-
dino mus su „Mannerforum“ organiza-
cija iš Diuseldorfo. Vokiečiai padovanojo 
mums autobusiuką, tačiau neturėjome 
nei kuro, nei vairuotojo, nei garažo... Ge-
ri žmonės įpildavo benzino, aš vairuo-
davau, B. Gedgaudienė lydėdavo vaikus 
po Telšius ir aplinkinius kaimus. Dirbo-
me visuomeniniais pagrindais.

Neįgalių vaikų skaičius vis augo. 
Prasidėjo darželių „tuštėjimo“ metas. 
1994aisiais sausio 14 dieną buvo įsteig-
tas Telšių rajono vaikų su negale cen-
tras, vos ketvirta tokio pobūdžio įstaiga 
Lietuvoje. Buvo nelengva organizuoti 
darbą, plėsti veiklą. Vieni darbuotojai 
suprato, kad toks darbas ne jiems, ir išė-
jo, kiti žinių siekė seminaruose, konfe-
rencijose, studijavo aukštosiose moky-
klose. Man pačiai teko stažuotis Vokieti-
joje, Danijoje, Švedijoje, Austrijoje, Ško-
tijoje. 2004 metais baigiau studijas Šiau-
lių universitete.

Norint teikti kokybiškas ugdymo ir 
abilitacijos socialines paslaugas reikia 
pritaikytos fizinės aplinkos, kurios netu-

Dvidešimt tikėjimo, meilės ir 
vilties metų
1994-aisiais sausio 14 dieną buvo įsteigtas Telšių rajono vaikų su 
negale centras, vos ketvirta tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje. 
Ugdytinių ir klientų amžius nuo 1,5 iki 35 metų. Šiandien centrą lanko 
103 asmenys. Veikia ikimokyklinio ugdymo grupės (39 vaikai), 
priešmokyklinio ugdymo grupė (10 vaikų), mokyklinio ugdymo grupės 
(29 mokiniai), socialinių įgūdžių ugdymo grupės (11 mokinių) ir 
socialinės globos skyrius (14 klientų iš jų 13 su visiška negalia). 
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rėjome. Todėl teko įdėti daug pastangų 
dalyvaujant įvairiuose projektuose, pro-
gramose, ieškant rėmėjų, kad pajėgtume 
palaipsniui ją susikurti. Taigi metams 
bėgant mums pavyko uždengti I korpu-
so stogą, pastatyti priestatą, dviejų vartų 
garažą, apšiltinti pastato vakarų pusės 
sienas, pakeisti du trečdalius langų. Išsi-
rūpinome 4 autobusiukus, iš kurių 2 
nauji, įrengėme masažo, ergoterapijos, 
fizioterapijos, logopedų kabinetus, 3jų 
sustojimų liftą ir šiuolaikišką žaidimų 
kambarį, įsigijome virtuvės įrangos, 

kompensacinės technikos, metodinių 
priemonių, naujų suolų ir baldų, rekons-
travome administracines patalpas. Taip 
pat gaudavome nuolatinį finansavimą iš 
„Vilties“ asociacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektų vykdy-
mui. Tik nuo 2007 metų rugsėjo, kai cen-
tras tapo specialiojo ugdymo įstaiga, 
mums palengvėjo, nes atsirado tikslinės 
paskirties „krepšelis“. 

O buvo taip: 1994 metais mūsų cen-
tre buvo įkurta kurčiųjų klasė, kuri vė-
liau išaugo į Telšių kurčiųjų mokyklą. 
1995 metais buvo atidaryta labdaringa 
valgykla, kurioje pietaudavo apie 20 
sunkiai gyvenančių žmonių. Valgykla 
veikė ketverius metus. Vėliau šias pas-
laugas perėmė CARITAS. 1997 metais, 
suderinus su Telšių „Ateities“ vidurinės 
mokyklos vadovais, iš centro buvo iškel-
ta fizinę negalią turinčių vaikų klasė. Tai 
buvo pirmas drąsus žingsnis vykdant 
neįgaliųjų integraciją. Ir dabar minėta 
mokykla puikiai dirba su šiais vaikais. 
1997 metais aktyviai dalyvavome Anks-
tyvosios korekcijos tarnybos įkūrimo 
procese. Vykdant projektinę veiklą iš 
„Vilties“ pavyko supirkti visus baldus, 
kiliminę dangą, metodines priemones ir 
kt. 1998 metais minėta tarnyba buvo ati-
daryta.  Šiuo metu ji teikia pagalbą net 
neįgaliems naujagimiams. 1999 metais 
buvusiuose Telšių rajono Gimdymo na-
muose CARITAS patalpose buvo įkurtas 
Šeimos paramos centras – Telšių rajono 
vaikų su negale centro skyrius. Iš Valsty-
binės invalidų integracijos programos 
lėšų pavyko sutvarkyti patalpas, nupirk-
ti baldus, įrangą. Pradėjome teikti die-

nos užimtumo paslaugas vyresnio am-
žiaus asmenims su protine negalia. Ta-
čiau dėl prasto lankomumo ir galimybių 
teikti maitinimo paslaugas nebuvimo 
Šeimos paramos centrą po kurio laiko 
teko uždaryti.

Nuo pat įkūrimo Telšių rajono vaikų 
su negale centras aktyviai dalijasi patir-
timi su panašiomis Lietuvos įstaigomis, 
bendrauja su Šiaulių universitetu, rajono 
bendrojo lavinimo mokyklomis, sociali-
niais partneriais. Graži draugystė mus 
sieja su Jurbarko ir Mažeikių jaunimu. 
Jau 15 metų vasaros pradžioje susitinka-
me tradiciniame renginyje „Žvejyba“, 
kurį kasmet organizuoja R. Šilanskas, 
Telšių medžiotojų draugija ir žvejybos 
parduotuvė „Romada“. Kalėdiniu laiko-
tarpiu tradiciškai mūsų nepamiršta eu-
roparlamentaras J. V. Paleckis, rajono 
meras V. Kleiva, Palangos senosios gim-
nazijos bendruomenė, kitų Telšių švieti-
mo įstaigų vaikai. Tarybos narys A. Bal-
sys visada padeda sprendžiant ūkinius 
ir kitokius reikalus. Niekada neatsisako 
pagelbėti UAB „Banduva“ ir „Lisitėja“, 
Telšių miškų urėdija kasmet padovanoja 
Kalėdoms eglutę, A. Baltmiškio firma – 
metraštį ir nuolat skiria rankdarbiams 
kokybiško popieriaus ir atraižų. Dėkoja-
me ir visiems, kurie skiria mums 2 % pa-
jamų mokesčio paramą. 

Tikėjimo, meilės ir vilties visiems, sy-
kiu su mumis buvusiems net dvidešimt 
metų.

Stasė Giedrienė
Telšių rajono vaikų su negale  

centro direktorė 

TELŠIŲ RAJONO VAIKŲ SU NEGALE CENTRAS 
MINĖJO VEIKLOS DVIDEŠIMTMETĮ.

ŠIS CENTRAS BUVO ĮKURTAS 1994 METAIS.

TADA LIETUVOJE VEIKĖ TIK KETURIOS TOKIOS 
ĮSTAIGOS.

KAD PASLAUGOS BŪTŲ KOKYBIŠKOS, REIKĖJO 
PRITAIKYTI APLINKĄ.

TODĖL DARBUOTOJAI IEŠKOJO RĖMĖJŲ, RAŠĖ 
PROJEKTUS.

METAMS BĖGANT PAVYKO PASTATYTI 
PRIESTATĄ, GARAŽĄ, APŠILTINTI SIENAS.

CENTRE ATSIRADO NAUJI KABINETAI, LIFTAS, 
KETURI AUTOBUSIUKAI.

BUVO NUPIRKTA KOMPIUTERIŲ, NAUJŲ 
BALDŲ, ŽAISLŲ.

BET DAR REIKIA REMONTO, KAD PIGIAU 

KAINUOTŲ ŠILUMA.

DABAR CENTRĄ LANKO DAUGIAU NEI 

ŠIMTAS NEĮGALIŲJŲ.

CENTRAS BENDRADARBIAUJA SU KITOMIS 

TOKIOMIS LIETUVOS ĮSTAIGOMIS.

TELŠIŲ NEĮGALIEJI DRAUGAUJA SU 

BENDRAAMŽIAIS IŠ JURBARKO IR MAŽEIKIŲ.

KASMET R. ŠILANSKAS RENGIA CENTRO 

LANKYTOJAMS ŽVEJYBOS ŠVENTĘ.

RAJONO VERSLININKAI REMIA CENTRĄ.

VISIEMS LANKYTOJAMS LINKIME TIKĖJIMO, 

MEILĖS IR VILTIES.
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Pradžių pradžia. Bendrijos pirminin-
kė A. Arienė apžvelgė veiklos dešimtme-
tį, padėkojo Rietavo savivaldybės admi-
nistracijai ir merui A. Černeckiui, taip 
pat respublikinei „Vilties“ bendrijai. 
„Rietavo Vilties“ bendrijos veikla vystėsi 
etapais. Kol Rietavas priklausė Plungės 
rajonui, 5 šeimos glaudėsi prie „Plungės 
vilties“ bendrijos. Iki šiol rietaviškiai dė-
kingi šios bendrijos pirmininkei Romu-
aldai Šimkuvienei. 

Rietavui atgavus savivaldą, buvo 
įkurta ir savarankiška organizacija. Iš 
pradžių jos veikloje dalyvavo tik 8 šei-
mos, o šiuo metu ji vienija 32 šeimas ir 38 
neįgaliuosius, su kuriais dirba gražus 
būrys savanorių. Praeityje liko laikas, 
kai bendrija neturėjo savų patalpų. Savi-
valdybės administracija suprato padėtį 
ir „Rietavo Viltis“ buvo įkurdinta miesto 
vaikų lopšelyjedarželyje. Ten savanorė 
mokytoja D. Norvilienė įkūrė šeštadieni-
nę mokyklėlę „Vilties spindulys“, kuri 
tebeveikia iki šiol. 

„Rietavo Vilties“ ilgai lauktas ir 
godotas jubiliejus
Praėjusių metų gruodžio 4-ąją į Rietavo kultūros centrą susirinko daug 
svečių, kuriuos į dešimtmečio sukaktį pakvietė „Rietavo Vilties“ 
bendrija. Renginio vedėja, bendrijos tarybos narė Genovaitė 
Česnauskienė pabrėžė, jog per dešimtmetį bendrija ne tik pagausėjo, 
bet ir neteko dalies narių. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute. 
O paskui į sceną kilo įvairaus amžiaus neįgalieji su savo gerąja fėja, 
vadove Angele Ariene. Gražiai jie dainavo, judėjo, pritarė dainoms 
įvairiais instrumentais. O juk prieš dešimtmetį įsijungę į bendrijos 
veiklą nė nežinojo, kas čia jų laukia...

Kai patalpų prireikė pačiam vaikų 
darželiui, bendrija buvo perkelta į tuo-
metinę „Aušros“ katalikišką mokyklą. 
Bet po kurio laiko ši mokykla buvo už-
daryta. Dabar bendrija turi puikų pasta-
tą, kuriame veikia jaunimo centras ir so-
cialinių paslaugų centras. Esame labai 
dėkingi rėmėjams: Vokietijos Saerbeko 
miesto burmistrui Vilfridui Rosui, Rieta-
vo ir Saerbeko partnerystės draugijos 
„Kelias“ pirmininkui A. Maslauskui. 

Dabartis.  Bendrijos veikla vyksta per 
projektus. Vasarą rėmėjų dėka bendrijos 
nariai turi galimybę atostogauti prie Bal-
tijos jūros ir gražuolio Platelių ežero. Per 
veiklos dešimtmetį apkeliauta bene visa 
Lietuva, būta gražiausiosiose ne tik Lie-
tuvos, bet ir Latvijos vietose. Ne kartą 
neįgalieji žiūrėjo spektaklius Klaipėdos ir 
Kauno teatruose. Bendrija dėkinga Rieta-
vo Mykolo Kleopo Oginskio meno mo-
kyklos dailės mokytojui T. Danilevičiui, 
kuris moko neįgaliuosius lipdyti, piešti, 
kurti. Sveikos gyvensenos žiniomis su 

jais dalijasi savanorė Rietavo PSC vyriau-
sioji slaugytoja B. Jankauskienė.

Šiltos padėkos nusipelno didžiulis 
pagalbininkų būrys: E. Budrienė, J. Šuo-
pienė, D. Norvilienė, D. Bruževičienė, 
J. Viršilienė, D. Kvaselytė, Rietavo meno 
mokyklos pedagogai ir ypač direktorė 
R. Urniežienė, T. Danilevičius, R. Dur-
kienė, tarybos narės G. Česnauskienė, 
A. Barkauskienė, D. Stonkuvienė ir 
V. Jonušienė. Širdingai ačiū kolegoms 
iš „Plungės Vilties“ bendrijos ir pirmi-
ninkei R. Šimkuvienei, tauragiškėms 
R. Skerniškienei ir I. Uginčienei, taip pat 
visiems mūsų bendraminčiams

Neįgaliųjų mintys apie bendriją. 
Kol šventės dalyviai su svečiais dar šur-
muliavo prieš sėsdami prie bendro vai-
šių stalo, smalsu buvo pakalbinti neįga-
lius bendrijos narius. Pirmosios akiratin 
pakliuvo Tverų seniūnijos gyventojos 
Alvyra Barkauskienė su dukra Inga. 
Mergina prisipažino kaskart skaičiuo-
janti pirštais, kada vėl važiuos į centrą ir 
susitiks su draugais. Mama pasakojo, 
kad iš užsiėmimų dukra visada grįžta 
pakylėta ir vis aiškina, ko išmokusi. Juo-
du su vyru labai laimingi, kad Inga rado 
vietą po saule. 

O štai labai dailiai nuaugę broliai 
Martynas ir Vaidas Jonušiai. Pasirodo, 
Martynas ištisas dienas nesiskiria su 
kompiuteriu, mat yra labai smalsus. Jis 
labai gražiai piešia, siuvinėja kryželiu, o 
pasivaikščiojęs namisėdai Vaidui atneša 
naujienų. Šis prisipažino, jog labai mėgs-
ta ūkio darbus, tai patvirtino ir į šventę 
juos atlydėjusi mama Virginija. Sunku 
vienai motinai auginti vaikus, juolab kai 
net du iš jų turi negalią. Ji dėkinga ben-
drijai, kurios veikloje dalyvauja nuo pat 
pirmos dienos, taip pat Rietavo slaugos 
ligoninės, kurioje dirba slaugytoja, va-
dovams už supratimą ir geranoriškumą. 
Kai reikia darbo metu parbėgti į namus 
pasižiūrėti, kaip vaikai laikosi, visada iš-
leidžia. O ir į ekskursijas taip pat. Juk 
reikia padėti pirmininkei A. Arienei di-
delį būrį iškylautojų sužiūrėti.

Pagrindinis bendrijos pirmininkės 
ramstis yra taryba, kurioje net penkios 
mamos. Tad viena jos narė G. Česnaus-
kienė sako: „Bendrijos pirmininkė visa-
da tariasi su mumis, kokiuose projektuo-
se dalyvauti, kaip plėtoti veiklą. Rėmėjų 
turime labai mažai, tad tenka rengti pro-
jektus. Didžiąją jų dalį teikiame Rietavo 
savivaldybei. Neseniai bendrijos pirmi-
ninkė tapo Vietos veiklos grupės „Rieta-
vo iniciatyvos“ tarybos nare ir jau patei-
kė projektą „Proto negalios žmonių savi-
raiškos ugdymas“. Tikimės, kad jį lydės 
sėkmė ir mes suartėsime su kaimo ben-
druomenėmis, kurios dalyvautų minėta-
me projekte“.

Tikėjimo ir vilties naujuose darbuose.

Donata Vitkienė
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Bendrijos pirmininkė Roma Dėdy-
nienė pateikė nariams 2013 metų atas-
kaitą. Praėjusį pavasarį Griškabūdžio 
seniūnijos tėvų iniciatyva buvo renka-
mi parašai dėl socialinių paslaugų cen-
tro kūrimo šioje seniūnijoje. Paaiškėjo, 
jog Griškabūdyje ir aplink jį gyvenan-
tys proto negalios asmenys neturi gali-
mybių lankyti socialinių paslaugų cen-
trų ir yra priversti leisti laiką namuose. 
Jų šeimos nariai turi nuolat juos prižiū-
rėti, todėl negali eiti į darbą. Iškėlus šią 
problemą, Šakių rajono savivaldybės 
Socialinių paslaugų skyrius pažadėjo 
įtraukti tokio centro kūrimą į 2014 metų 
planą.

Taip pat buvo gautas tėvų prašymas 
dėl sutrikusio intelekto vaikų, gyvenan-
čių atokesniuose kaimuose, pavėžėjimo 
į mokymo įstaigas Šakiuose. Kreipėmės 
į respublikinės „Vilties“ bendrijos teisi-
ninkus, kad paaiškintų, kaip galėtume 
padėti minėtiems vaikams. Buvo pa-
ruoštas ir įteiktas raštas Šakių rajono 
savivaldybės administracijos Švietimo 
skyriui. Deja, šis klausimas kol kas neiš-
spręstas. 

2013 metų pradžioje pirmininkės ini-
ciatyva buvo parašyti 5 projektai ir gau-
tas finansavimas jų vykdymui. Visus 
metus neįgaliųjų gyvenimą įvairino So-
cialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-

siems bendruomenėje projektas: bendri-
jos nariai galėjo dalyvauti meninėjekū-
rybinėje, sportinėjepažintinėje ir sveika-
tinimo veikloje. Birželį grupė bendrijos 
narių vyko į Sveikatinimo dieną Druski-
ninkuose. Liepą dauguma bendrijos na-
rių dalyvavo pažintinėje kelionėje po 
Vilnių ir jo apylinkes, kuri buvo projekto 
„Mano pasaulis“ dalis. 

Liepą keturi bendrijos nariai neuž-
mirštamai leido laiką dvylikos dienų sa-
varankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
ir aktyvaus poilsio stovykloje „Pasaka“ 
Giruliuose. „Šakių vilties“ bendrija kar-
tu su „Jurbarko viltimi“ organizavo kul-
tūriniussportinius renginius asmenims 
su negalia. 

Rugsėjo antrąjį savaitgalį bendrijos 
nariai išmėgino Sveikatinimo programą 
Pajūryje, kuri buvo sudėtinė projekto 
„Pasaulis nuostabus, kai šalia draugai“ 
dalis. Visus metus bendrijos nariai galėjo 
nemokamai lankyti Šakių baseiną. 

Į 2013-uosius atsigręžus

„Šakių viltis“: veiklos netrūksta

„Jonavos Viltis“

Kaip ir kasmet, š. m. kovo 9 d. vyko visuotinis narių susirinkimas, 
kuriame apžvelgėme praėjusių metų darbus.

2013 metais teko geroki paplušėti 
vykdant Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenėje projek-
tą. Visus metus vyko origamio, meno te-
rapijos ir gyvenimo įgūdžių ugdymo 
užsiėmimai. Neįgaliesiems nuolat buvo 
teikiama asistento pagalba. Užsiėmimų 
metu pagaminome daugybę suvenyrų, 
dovanėlių bendrijos svečiams. Antrus 
metus savo narius ir bendrijos draugus 
Šv. Velykų ir Šv. Kalėdų proga sveikino-
me pačių sukurtais rankų darbo atviru-
kais. Bet dar labiau nei apčiuopiamus 

darbo rezultatus vertiname galimybę 
bendrauti, nuoširdžiai dalytis džiaugs-
mais, siekiais, patirtimi. 

Pavasarį tradiciškai šventėme Ma-
myčių šventę. Prie bendro stalo vyko 
nuoširdus bendravimas. Visos mamytės 
buvo apdovanotos labai mielais pačių 
bendrijos narių pagamintais suvenyrais.

Vasaros pradžioje penkios neįgaliųjų 
grupės dalyvavo edukacinėje programo-
je „Žvakių liejimas“. Saulėtą liepos dieną 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ Jonavos 
skyriaus pirmininkės R. Latviūnienės 

iniciatyva mūsų bendrijos nariams buvo 
organizuota įspūdinga šventė nepapras-
tai gražioje ir jaukioje kaimo sodyboje. 
Skambant kapelos „Lankesa“ vadovo 
A. Kirvelavičiaus melodijoms viename 
ratelyje sukosi bendrijos nariai, jų ma-
mytės, šventės organizatoriai, sodybos 
šeimininkai. Pasakų personažas Girinu-
kas atkako su pilnu krepšiu dovanų. Ma-
mytėms buvo suteikta galimybė paben-
drauti su psichologe. O gražias šventės 
akimirkas įamžinome mero M. Sinkevi-
čiaus padovanotu fotoaparatu. 

Jau antrą vasarą mūsų bendrijos na-
riai dalyvavo stovyklos „Mes skirtingi, 
mes panašūs“, skirtos socialinės rizikos 
šeimų vaikams, veikloje. 

Rugsėjį grupė bendrijos narių lankė-
si Kauno zoologijos sode. Ir mažus, ir 
didelius pradžiugino nuotaikingi jo gy-
ventojai. Pasaulinės psichikos sveikatos 
dienos proga surengėme išvyką į Sociali-
nių paslaugų centro Upininkų padalinį, 
sutikome daug širdingų draugų. 

Užbaigėme metus įspūdinga Kalėdų 
švente. Dovanas parūpino  UAB „Baldai 
Jums“ ir  UAB  „Raudonas skorpionas“.  
Meras M. Sinkevičius perdavė 500 Lt pro-
ginį čekį. Šventėje parodėme premjerinį 
lėlių teatro spektakliuką „Kalėdų žvaigž-
dė“. Jį statant mums talkino vaikų teatro 
studija „Kaukutė“, bendrijos narys Jonas, 
iki ašarų sujaudintas jam skiriamo dėme-
sio, pagrojo armonika. Kaip nuoširdžiau-
sias mūsų darbo įvertinimas nuskambėjo 
šio vienišo neįgalaus vyriškio žodžiai: 
„Koks aš laimingas, kad yra „Viltis“, kur 
visada esu laukiamas ir mylimas“.

Olga Traskauskienė
„Jonavos Vilties“ bendrijos pirmininkė 

Bendrijos nariams praėjusieji metai dovanojo daug prasmingų darbų ir 
gražių akimirkų.
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„ŠAKIŲ VILTIES“ BENDRIJA RINKOSI APTARTI 
2013 METŲ PASIEKIMŲ.
ATASKAITĄ APIE DARBUS PATEIKĖ 
PIRMININKĖ ROMA DĖDYNIENĖ.
GRIŠKABŪDŽIO SENIŪNIJOS TĖVAI NORĖJO 
CENTRO NEĮGALIESIEMS.
JIE SURINKO PARAŠUS IR KREIPĖSI Į 
SAVIVALDYBĘ.
CENTRO NEĮGALIESIEMS KŪRIMAS 
ĮTRAUKTAS Į ŠIŲ METŲ PLANUS.
REIKĖTŲ, KAD NEĮGALIEJI BŪTŲ PAVEŽAMI Į 
MOKYMO ĮSTAIGAS.
IŠ ATOKIŲ KAIMO VIETOVIŲ SUNKU PATIEMS 

ATVAŽIUOTI.
BET ŠIS KLAUSIMAS DAR NEIŠSPĘSTAS.
PRAĖJUSIAIS METAIS BUVO PARENGTI PENKI 
PROJEKTAI.
VISI PROJEKTAI GAVO LĖŠAS.
TODĖL NEĮGALIEJI GALĖJO DALYVAUTI 
ĮVAIRIOSE VEIKLOSE.
JIE AKTYVIAI POILSIAVO, SPORTAVO, 
KELIAVO.
PERNAI „ŠAKIŲ VILTIES“ BENDRIJA GAVO 
NAUJAS PATALPAS.
NORS JOMS REIKIA REMONTO, NEĮGALIEJI 
TURĖS VIETĄ SUSITIKIMAMS.

Bendrijos pirmininkė pasidžiaugė, 
kad po ilgų prašymų galiausiai buvo gau-
tos patalpos Šakių „Žiburio“ gimnazijos 
senajame pastate. Aišku, bendrijos būsti-
nei reikia remonto. Susirinkime buvo iš-
klausyta ir finansinė bendrijos veiklos 

ataskaita. Iš viso projektų vykdymui bu-
vo gauta 27 tūkst. Lt. Labai džiugu, kad 
visuotiniame susirinkime dalyvavo vieš-
nia iš Šakių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Socialinės paramos skyriaus – 
V. Ratkevičienė. Po visuotinio susirinki-

mo „Šakių vilties“ bendrijos nariai ir sve-
čiai galėjo pasigrožėti įvairių rankdarbių 
paroda, pabendrauti prie vaišių stalo.

Vida Arlauskienė
„Šakių Vilties“ bendrijos tarybos narė

Įsidėmėtinus 2014uosius nuspren-
dėme pradėti nuo šiltų susitikimų su sa-
vo artimiausiais kaimynais viltiečiais. 
Visada labai džiaugiamės jų pasiekimais 
ir liūdime, kai užpuola nesėkmės, siun-
čiame mintimis geriausius linkėjimus, 
nors lėšų stoka ir neleidžia matytis taip 
dažnai, kaip norėtume. Laimei, šiuokart 
kaimynai iš Elektrėnų miesto Paramos 
šeimai tarnybos, kuriai vadovauja Graži-
na Palidauskienė (ilgai buvusi ir „Elek-

trėnų Vilties“ bendrijos pirmininke), su-
tiko atvykti pas mus į Trakus.

Beveik visi šios tarnybos lankytojai 
yra ,,Elektrėnų Vilties“ bendrijos, kuriai 
dabar vadovauja Birutė Vaitkevičienė, 
nariai. Žaviuosi Gražinos darbštumu ir 
atsidavimu savo tarnybai, neįgaliems 
žmonėms. Šeimos paramos tarnyba, ku-
rioje ji dirba su B. Vaitkevičiene ir 
D. Gliebkiene, visada pasitinka šilta jau-
kia aplinka, o lankytojų veidai spindi 

džiaugsmu. Šios trys sumanios moterys 
ne tik kuria stebuklą labai sudėtingomis 
sąlygomis, bet ir sugeba įkvėpti kitus. Jų 
režisuotas spektaklis ,,Seni geri laikai“, 
kuriame vaidina neįgalūs Paramos šei-
mai tarnybos lankytojai, pelnė pasiseki-
mą Elektrėnuose. Tad mes paprašėme 
kaimynų parodyti šį spektaklį atokiau-
siame Trakų rajono kampelyje Rūdiškių 
seniūnijoje, kur gyvena daug viltiečių. 

Į elektrėniškių pasirodymą susirinko 
gausus žiūrovų būrys, atvyko Rūdiškių 
seniūnas T. Pavlovskis, miestelio seniū-
naitė I. Brauns, kuri perdavė svečiams 
Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies parapijos 
kunigo T. Švedavičiaus šilčiausius linkė-
jimus ir sveikinimus. 

Spektaklis ,,Seni geri laikai“ žiūro-
vus sujaudino iki ašarų, paskatino susi-
mąstyti apie nenumaldomai bėgantį lai-
ką ir išliekančias brangias akimirkas. 
Aktoriai pelnė ovacijas, iš salės aidėjo 
šūksniai: ,,Bravo! Ačiū!“ Norime palin-
kėti savo mieliems kaimynams ir vi-
siems viltiečiams, kad šie ypatingi metai 
dar labiau mus suvienytų, dovanotų tik
rą džiaugsmą. Juk mes jau žinome, jog 
esame didelė darni šeima ir kartu galime 
viską. Sėkmingų visiems bendrų projek-
tų, veiklų, susitikimų, pramogų ir žygių. 

Irena Eikšto
„Trakų Vilties“ bendrijos pirmininkė

Įsibėgėję ypatingi metai neleidžia 
nuleisti rankų
Šie metai išskirtiniai visiems viltiečiams, nes atlakdino gražią mūsų 
„Vilties“ asociacijos sukaktį – 25-metį, liudijantį, kad tokiame ilgame 
ir sudėtingame kelyje mes visi tolydžio stiprėjome, tobulėjome, 
kaupėme žinias ir išmintį, kuriomis dabar galime su kitais pasidalyti. 
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 VILNIAUS MIESTO VAIKŲ IR JAUNIMO 
PENSIONE GYVENANTYS NEĮGAIEJI 
DŽIAUGIASI SUREMONTUOTOMIS 
PATALPOMIS.

DABAR JIE TURI NAUJUS BALDUS, ĮRANGĄ, 
GAUNA GERAS PASLAUGAS.

KOL VYKO REMONTAS, PENSIONO 
LANKYTOJUS PRIĖMĖ DVI KITOS ĮSTAIGOS.

AČIŪ „RASOS“ MOKYKLAI IR „AIDO“CENTRUI.

DABAR PENSIONATE ĮRENGTOS KERAMIKOS 
IR BUITIES DARBŲ DIRBTUVĖS.

GYVENTOJAI TURI MOKOMĄJĄ VIRTUVĘ,

SALĘ MANKŠTINTIS, KELTUVUS.

ĮRENGTOS NAUJOS VONIOS IR TUALETO 

PATALPOS.

ATSIRADO PENKIOS VIRTUVĖLĖS, KUR 

NEĮGALIEJI GALI GAMINTI VALGĮ.

VISĄ PARĄ PENSIONE SPECIALISTAI TEIKIA 

PRIEŽIŪROS PASLAUGAS.

PENSIONATO ATNAUJINIMĄ APMOKĖJO 

EUROPOS SĄJUNGA IR LIETUVOS RESPUBLIKA.

ATNAUJINIMAS KAINAVO DAUGIAU NEI 

KETURIS MILIJONUS LITŲ.

Pensiono bendruomenė – ypatinga, 
nes ją sudaro ne viena, o devynios šei-
mos, kuriose auga 70 vaikų ir jaunuolių. 
Ir mūsų vaikai nepaprasti, nes turi ne po 
vieną mamą ir tėtį, bet po kelis. Turėti 
gražius, jaukius, šiltus namus buvo visų 
mūsų svajonė, kuriai išsipildyti padėjo 
Europos Sąjungos ir Vilniaus miesto sa-
vivaldybės parama, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos darbuotojų gerano-
riškas požiūris ir pagalba, pensiono dar-
buotojų kantrybė ir pasiaukojimas dirbti 
ir gyventi per dvi įstaigas vienerius ilgus 
metus, kol vyko pastato rekonstrukcija. 

Nepritaikytos neįgaliesiems patalpos

1994 metais sostinės savivaldybė 
įkūrė 1971 metais statytame nepritaiky-
tame lopšelyjedarželyje Vilniaus miesto 
vaikų ir jaunimo pensioną, skirtą neįga-
liųjų, turinčių proto ir kompleksinę ne-
galią, globai ir reabilitacijai. Per 19 veik
los metų įstaigos patalpų buvo šiek tiek 
remontuojamos: pakeista dalis langų, 
renovuota virtuvė, įrengtos tualeto kabi-
nos. Tačiau didžioji jų dalis taip ir liko 
nepritaikyta neįgalių asmenų veikloms. 
Dauguma baldų buvo nusidėvėję, trūko 

būtiniausios įrangos, lifto, gyvenamųjų 
patalpų sienų, lubų ir grindų danga pa-
seno. Išaugus paslaugų gavėjų skaičiui 
(nuo 38 iki 72 asmenų), esamos sociali-
nės globos įstaigos infrastruktūros nepa-
kako patenkinti didėjančių proto ir kom-
pleksinę negalią turinčių vaikų ir jauni-
mo poreikių.

Todėl pagal 2007–2013 metų San-
glaudos skatinimo veiksmų programos 
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir 
prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo 
priemonę „Stacionarių socialinių pas-
laugų infrastruktūros plėtra“ 2012–2014 
metais buvo vykdomas projektas „Glo-
bos namų vaikams ir jaunimui, turin-
tiems negalią, modernizavimas“. Pa-
grindinis šio projekto tikslas – užtikrin-
ti proto ir kompleksinę negalią turin-
tiems vaikams ir jaunimui aukštą teikia-
mų paslaugų kokybę ir saugią aplinką 
modernizuojant Vilniaus miesto vaikų 
ir jaunimo pensioną, rekonstruojant jo 
patalpas.

Tokia buvo daug žadanti pradžia. 
Bet ugdytinių ir darbuotojų laukė sun-
kumai. Teko vieneriems metams išsikelti 
iš pensiono patalpų į dvi įstaigas: „Ra-
sos“ specialiąją mokyklą ir „Aido“ speci-
alųjį ugdymo centrą. Esame labai dėkin-
gi šių įstaigų vadovams K. Gribačiaus-
kui ir J. Martinkėnaitei, taip pat kolekty-
vams, kad draugiškai priėmė mūsų ben-
druomenę, padėjo išgyventi nelengvą 
periodą, palaikė ir stiprino. 

Rekonstrukcijos nauda

Rekonstravus pensiono pastatą buvo 
sutvarkytos neįgalių asmenų gyvenamo-
sios ir asmens higienos patalpos, įreng-

Neįgaliems vaikams ir jaunimui – 
galimybė gyventi geriau
Jau penkis mėnesius Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensione 
gyvenantys neįgalieji džiaugiasi rekonstruotomis patalpomis, naujais 
baldais ir įranga, puikia paslaugų kokybe, saugia aplinka, privatumu. 
Visa tai jiems suteikė  projektas „Globos namų vaikams ir jaunimui, 
turintiems negalią, modernizavimas“. 
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tos modernios keramikos ir buities dar-
bų dirbtuvės, mokomoji virtuvė ir gru-
pių virtuvėlės, kineziterapijos salė, du 
keltuvai, nuovažos, įsigyta būtini baldai 
ir įranga kokybiškų socialinių paslaugų 
neįgaliems vaikams ir jaunuoliams teiki-
mui. Nuo šiol jie gyvena 29uose dvivie-
čiuose ir 6uose triviečiuose kambariuo-
se, pritaikytuose sunkią negalią turin-
tiems asmenims. Iki rekonstrukcijos tek-
davo gyventi po aštuonis, naudotis ben-
drais tualetais ir vonia. 

Įgyvendinant projektą įrengtos devy-
nios tualeto ir dušo (vonios) patalpos. 
Nuo šiol viena tualeto ir vonios patalpa 
naudojasi ne daugiau kaip 4 vaikai ir jau-
nuoliai. Sunkią negalią turintiems asme-
nims atnaujintos dvejos vonios patalpos, 

kuriose yra mobilūs keltuvai, speciali sa-
nitarinė įranga. Grupių bendruose kam-
bariuose atsirado 5 integruotos virtuvė-
lės, kuriose pensiono gyventojai sociali-
nio darbuotojo padedami gali pasiga-
minti maistą ir pavalgyti. Čia jie leidžia ir 
laisvalaikį: bendrauja, žaidžia, ilsisi.

Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 
pensione teikiamos dienos, trumpalaikės 
ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos 
neįgaliesiems, turintiems proto ir kom-
pleksinę negalią. Be institucinės globos 
jie gauna „atokvėpio paslaugas“, taip 
pat slaugą visą parą esant sunkiai nega-
liai, jiems užtikrinama nuolatinė specia-
listų priežiūros reikalaujanti pagalba. O 
tikrąją šilumą padeda palaikyti darnus 
darbuotojų kolektyvas, mus remiantys 

žmonės, socialiniai partneriai, savano-
riai, vaikų ir jaunuolių tėvai, artimieji. 

Ir pabaigai – kiek visa tai kainavo. 
Projektą „Globos namų vaikams ir jauni-
mui, turintiems negalią, modernizavi-
mas“ bendrai finansavo Europos Sąjun-
ga ir Lietuvos Respublika. Jam įgyven-
dinti buvo skirta 4 mln. 266 tūkst. litų: iš 
jų 3,57 mln. litų sudaro Europos regioni-
nės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės 
biudžeto lėšos, 909 tūkst. litų skyrė Vil-
niaus miesto savivaldybė. Projekto 
administravimą vykdė UAB „Vilniaus 
vystymo kompanija“, rangos darbus at-
liko UAB „Kaminta“. 

Jūratė Čečetienė
Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo 

pensiono direktorė

„KELMĖS VILTIES“ BENDRIJA VYKDO NAUJĄ 
PROJEKTĄ.
JIS VADINASI „GRUPINIO GYVENIMO NAMAI 
ASMENIMS SU NEGALIA“.
ŠĮ PROJEKTĄ APMOKA EUROPOS SĄJUNGA IR 
KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ.
NAUJI NAMAI KAINUOS DAUGIAU NEI  
DU MILIJONUS LITŲ.
NAMUS SUDARYS DU KORPUSAI.
NEĮGALIEJI GAUS DVYLIKA VIENVIEČIŲ IR  
KETURIS DVIVIEČIUS KAMABRIUS.
KIEKVIENAS KAMBARYS TURĖS ATSKIRĄ 
VONIĄ IR TUALETĄ.
BUS BENDRA VIRTUVĖ, PATALPOS POILSIUI, 
SKALBYKLA, DŽIOVYKLA.

DARBUOTOJAI IRGI TURĖS SAVO PATALPAS.

NAUJUS NAMUS BUS NEBRANGU IŠLAIKYTI 
DĖL MAŽŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ.

BUS ĮRENGTA TAUPI ŠILDYMO SISTEMA.

UŽ PROJEKTO LĖŠAS BUS NUPIKRTA BALDŲ, 
KOMPIUTERIŲ.

NAUJI NAMAI TURĖS SAVO TRANSPORTĄ.

DARBUOTOJAI ORGANIZUOS NEĮGALIESIEMS 
UŽIMTUMĄ IR POILSĮ.

BUS RENGIAMOS IŠVYKOS, ŠVENTĖS.

NEĮGALIEJI TURĖS GALIMYBĘ SPORTUOTI, 
STIPRINTI SVEIKATĄ.

KAI NEĮGALIEJI APSIGYVENS ŠIUOSE 
NAMUOSE, JŲ TĖVAI GALĖS DIRBTI.

Kai atrankoje ši idėja pelnė pripaži-
nimą, mes, „Kelmės Vilties“ bendrijos 
komanda: pirmininkė R. Galgatavičienė, 
finansininkė E. Mikutavičienė ir projek-
tų vadovas respublikinės „Vilties“ ben-
drijos tarybos narys B. Markulis, paren-
gėme paraišką ir gavome 100 proc. ES 

krina grupinių gyvenimo namų veiklą 
penkeriems metams. Taip pat mums bu-
vo suteikta buvusios Paprūdžių mokyk
los teritorija naujojo pastato statybai. 
Šiuo metu jis jau suprojektuotas ir vyk-
domi viešieji pirkimai statybos darbams. 
Įgyvendinus šį projektą tikimasi:
• Sukurti socialinių paslaugų tinklą 

neįgaliesiems, turintiems sutrikusio 
intelekto ir kompleksinę negalią: 
įrengti 12 vienviečių ir 4 dviviečius 
kambarius su atskirais sanitariniais 
mazgais. Grupinio gyvenimo namus 
sudarys 2 korpusai, kuriuose apsigy-
vens po 10 gyventojų. Kiekviename 
korpuse bus bendra virtuvė valgiui 
gaminti, taip pat valgykla, kurioje 
pageidaujantiesiems bus organizuo-
jamas maitinimas, bendra patalpa 
poilsiui, skalbykla, džiovykla, patal-
pos aptarnaujančiam personalui. 

finansavimą šio projekto rengimui ir 
įgyvendinimui, iš viso 2 769 611,00 Lt.

Pagrindinis projekto reikalavimas – 
penkerius metus išlaikyti siūlomą pa-
slaugą. Kelmės rajono taryba vienbalsiai 
priėmė sprendimą, kad vietos savival-
dybė tampa šio projekto partnere ir užti-

Kelmėje bus reikalinga tarnyba
Kaip jau buvo anksčiau rašyta mūsų žurnale, „Kelmės Vilties“ bendrija 
2011 m. pateikė preliminarią paraišką SAD ministerijos kvietimui 
pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos  
II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, 
švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonę 
„Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Grupinio 
gyvenimo namų asmenims su negalia“ projektui finansuoti. 
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Pusrūsyje numatyta įrengti daržovių 
sandėlį, kitas pagalbines patalpas.

• Sumažinti pastato šildymo sąnau-
das, kurioms atitenka didelė dalis 
socialinių paslaugų išlaikymui ski-
riamų lėšų. Tad vos pradėjus pastato 
projektavimo darbus buvo siekiama, 
kad naujieji grupinio gyvenimo na-
mai atitiktų aukščiausią Lietuvoje 
A++ klasifikaciją ir būtų sertifikuoti 
pagal tarptautinį pasyvaus namo 

standartą. Naujojo pastato patalpų 
šildymui numatoma įrengti pažan-
gią geoterminę šildymo sistemą su 
reakuperacine vėdinimo sistema, o 
vandens pašildymui naudoti saulės 
kolektorius.
Projekte taip pat numatytos lėšos 

baldams, kompiuterinei technikai, kitai 
reikiamai įrangai ir tikslinei transporto 
priemonei. Pradėjus teikti paslaugas, 
planuojama organizuoti veiklas pagal 

neįgaliųjų gebėjimus, orientuojantis į jų 
užimtumą ir poilsį. Bendradarbiaudami 
su Šiaulių universiteto Socialinės gero-
vės ir negalės studijų fakulteto Specialio-
sios pedagogikos katedra tikimės užtik
rinti paslaugų gavėjams aukščiausią gy-
venimo kokybę. 

Borisas Markulis
„Vilties“ bendrijos tarybos narys 

KIEKVIENĄ PENKTADIENĮ „ATGAJOS“ 
MOKYKLOJE VYKSTA ŠOKIAI.

Į ŠOKIUS RENKASI NEĮGALIEJI.

„ATGAJOS“ MOKYKLOS ADRESAS: VILNIUS, 
VIRŠULIŠKIŲ GATVĖ 103.

ŠOKIAI VYKSTA VAKARAIS NUO PUSĖS ŠEŠIŲ 
IKI PUSĖS AŠTUONIŲ.

ŠOKIUS RENGIA VAIDA BARTUSEVIČIŪTĖ.

KIEKVIENĄ SAVAITĘ VAIDA ATSIUNČIA 
NEĮGALIESIEMS PRIMINIMĄ.

VAIDAI GALIMA PASKAMBINTI MOBILIUOJU 
TELEFONU 86 835 8940.

PRIEŠ ŠOKIUS VYKSTA BENDRI UŽSIĖMIMAI.

NEĮGALIEJI PIEŠIA, DARO ATVIRUKUS, VERIA 

DRAUGYSTĖS APYRANKES.

PASKUI VISI DRAUGE MANKŠTINASI, KAD 

BŪTŲ LENGVIAU ŠOKTI.

ŠOKIUOSE KAS KAIP MOKA, TAS TAIP ŠOKA.

ŠOKIAI PADEDA IŠLIETI ENERGIJĄ, 

SUSIDRAUGAUTI.

NORS VISI PAVARGSTA, BET JAUČIA, KAD 

GYVENIMAS YRA PUIKUS!!!

APSILANKYKITE ŠOKIUOSE IR JŪS.

VIETOS UŽTEKS VISIEMS.

TIK PRIEŠ TAI SUSISIEKITE SU VAIDA.

Aš esu Vaida, kuri kiekvieną savaitę 
rašo laiškus savo neįgaliems bičiuliams 
ir kviečia telktis į būrį! Turiu prisipažin-
ti, kad kai praėjusią vasarą atėjau su jais 
dirbti, nežinojau, nuo ko pradėti ir ko 
griebtis. Todėl teko eksperimentuoti ir 
nuojauta neapgavo – per pusę metų pa-
vyko užmegzti glaudžius ryšius su kiek
vienu jaunuoliu, ateinančiu į mūsų šo-
kius pokius! Jaučiu, kad man ne tik pa-
vyksta su neįgaliaisiais susidraugauti, 
bet ir juos perprasti, pažinti, suprasti, 

Gyvenimas – puikus! Kai kuriame 
šilumą... patys
Kiekvieną penktadienio vakarą „Atgajos“ specialiojoje mokykloje 
(Viršuliškių g. 103) nuo 17.30 iki 19.30 val. vyksta šokiai, o tiksliau 
mažos bendravimo šventės, kuriose kunkuliuote kunkuliuoja 
neįgaliųjų emocijos, skleidžiasi netikėčiausi gebėjimai ir kaskart 
patiriamas džiuginantis artumas. Netikite? Užsukite ir Jūs! Prieš tai 
paskambinę raganiukei Vaidai mob.  tel. 86 835 8940.

kas kuriam prie širdies, ko galima iš jo 
tikėtis ir netgi kaip pakelti jam nuotaiką. 
Manau, kad tai išties džiuginantis pasie-
kimas. Tačiau, svarbiausia, jog mums vi-
siems labai gera drauge. Tikėsite ar ne, 
visi jaunuoliai po šokių namo keliauja 
labai nenoriai. 

Paprastai savo susibūrimus prade-
dame susėdę ratu aplink ilgą stalą, kurį 
patys pasidarome iš suolų. O tada pie-
šiame pieštukais, teptukais, stiklo da-
žais ar tiesiog pirštais, tapome, liejame 

akvarele, tušu, klijuojame aplikacijas, 
koliažus, darome šventinius atvirukus, 
veriame draugystės apyrankes, minko-
me modeliną ir plastiliną, kuriame gra-
finius darbus flomasteriais, meistrauja-
me nuotraukų rėmelius, žodžiu, darome 
viską, kas tik šauna į galvą, kad turėtu-
me kuo daugiau smulkiajai motorikai 
skirtų užduotėlių ir kuo smagiau pra-
leistume laiką!

Netrukus ateina eilė antrajai vakaro 
daliai – „kaulelių remontui“. Juk per žie-
mą taip užsisėdime, taip mažai judame ir 
mankštinamės, kad paprastai prasiku-
riame vienu kitu sluoksneliu riebalų, ku-
riuos visai naudinga ištirpdyti. O ką jau 
bekalbėti apie tai, kad kartais mums pri-
reikia geros iškrovos, jog atsikratytume 
nerimo, įtampos, piktumo ar jėgų pertek
liaus... Tad mes judame! Iš pradžių 
mankštinamės, o jau paskui ŠOKAME... 
Kas kaip mokame, kas kaip norime, kas 
kaip galime... Vienam šokėjui kojelės pi-
nasi, kitam sunku nustovėti, trečias be 
paliovos sukasi ratu, bet visiems links-
ma ir gera! O pabaigoje vėl visi susėdę 
(šiuokart prie puodelio arbatos) aptaria-
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me, kas kam labiausiai patiko ir ko kas 
tikisi iš kito susitikimo. 

Neslėpsiu, kad per dvi intensyvios 
veiklos valandas visi pavargstame: ir 
jaunuoliai, ir savanoriai, ir aš pati. Juk ne 
visada viskas klojasi sklandžiai, nes ir 
mums pasitaiko supykti ar įsižeisti. Tur-
būt suprantate, kad kiekvienas jaunuolis 
turi savitą charakterį ir norus. Taigi mū-
sų šokiuose pasitaiko visko: retsykiais ir 
draugai susipyksta, ir priešai susitaiko. 
Žodžiu, gyvenimas verda kaip seriale. 
Ką jau bekalbėti apie meilės istorijas! 
Svarbiausia per daug nesijaudinti ir pa-
dėti tvirtus pamatus tarpusavio taikai. O 
tada belieka padaryti vieną išvadą – GY-
VENIMAS YRA PUIKUS!!! 

Suprantu, mamytėms ir tėveliams 
retsykiais būna labai sunku, bet kur dar 
mes galime rasti tiek daug nemeluojan-
čių, sąžiningų ir gerų jaunų žmonių? 
Pradėjusi dirbti su Jūsų vaikais, aš bu-

vau maloniai nustebinta jų atsakomybės 
jausmo, noro kurti ir draugauti... Visą 
laiką galvojau, kad mokytojo pareiga 
stebinti ir mokyti mokinius, tačiau šiuo 
atveju nutiko priešingai – tai Jūsų vaikai 
mane kaskart žavi ir stebina! Jie ateina 
su savo idėjomis ir pomėgiais, pasakoja 
savo istorijas, dalijasi išgyvenimais, ku-
rie juos veikia ir keičia. Bendraudama su 
jais aš patyriau, kaip greitai žmogus gali 
mokytis, koks įdomus ir nenuspėjamas 
gali būti kiekvienas neįgalus jaunuolis. 
Ir koks savitas... Vienam būdingas bega-
linis kruopštumas piešiant, kitas išsiski-
ria tobula atmintimi, trečias apdovano-
tas nepaprastai stipria empatija, kokios 
man iki šiol neteko matyti... 

Noriu pasidžiaugti, kad jau turime 
sėkmės istorijų: Jūsų vaikai tampa atvi-
resni, drąsesni ir labiau linkę bendrauti 
nei anksčiau. Jie tikrai įgyja socialinių ir 
komunikavimo įgūdžių, nes kaip tik 

mišrioje, įvairiaspalvėje bendruomenėje 
tai ir įmanoma. Žodžiu, aš ir mano neį-
galieji bičiuliai labai laukiame tų jaunuo-
lių, kurie dar nebuvo apsilankę mūsų 
šokiuose! Žinote, mes turime dar labai 
daug vietos ir jos tikrai užteks ir Jūsų 
vaikui. Visiškai nesvarbu, ką jis sugeba 
ar nesugeba. Nepakartojamas ir brangus 
yra pats buvimas kartu. Kiekvieną pasa-
kytą žodį penktadienio šokių dalyviai 
dedasi į savo širdeles ir jaučiasi svarbes-
ni nei kada nors, kai aplinkiniai įvertina 
jų atliktus darbus. Na, Jūs ir patys tai 
puikiai žinote... Dėl kiekvieno iš mūsų 
džiaugsmo būkime vieni su kitais! Taip 
pat noriu pasakyti, kad priimu visas idė-
jas ir mintis naujoms veikloms. Jei tik 
turite kokių pasiūlymų ar pageidavimų, 
dalykitės jais su manimi ir galbūt mums 
sykiu pavyks nuveikti ką nors nauja?

Vaida Bartusevičiūtė

Mokymosi
visą gyvenimą
programa

Sutrikusio intelekto
žmonių lgobos bendrija
„Šiaulių Viltis“

Visoms trims projekte dalyvavu-
sioms organizacijoms talkino savanoriai, 
kurie stebėjo aplinkinių reakciją į neįga-
liuosius viešosiose vietose: parkuose, 
bib liotekose, taip pat ugdymo įstaigose. 
Paskui individualiuose ir kolektyviniuo-
se pokalbiuose žmonių buvo klausiama, 
kodėl jie atkreipė dėmesį į neįgalųjį. Be 
to, siekta sužinoti, kaip viešosiose vieto-
se šalia neįgaliojo jaučiasi jo artimieji. 

„Šiaulių Viltis“ surengė apvalaus 
stalo diskusiją, kurioje dalyvavo tėvai, 
auginantys ir sveikus, ir neįgalius vai-
kus, analizavo visuomenės komentarus 
apie neįgaliuosius įvairiose interneto 
svetainėse. Kalbėdami apie esamą neįga-
liųjų padėtį jų tėvai iškėlė daug opių 
klausimų. O tėvai, auginantys sveikus 
vaikus, iš pradžių vienareikšmiškai tiki-
no, kad tolerantiškai žiūri į neįgaliųjų 
integraciją, buvimą viešumoje. Tačiau 
tolesnė diskusija parodė neatitikimą tarp 
šio teiginio ir realios padėties. Paklausti, 
ar minioje pastebi neįgalius žmones, tė-

Kaip kinta visuomenės požiūris į 
neįgaliuosius?
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šiaulių Viltis“, 
vykdydama projektą „Matyk be išankstinio nusistatymo“ (angl. See 
beyond the prejudice II), Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00088, kartu su 
partneriais iš Tg-Jiu miesto švietimo ir konsultavimo centro 
(Rumunija) ir Nacionalinio švietimo direktorato (Turkija), aiškinosi 
visuomenės požiūrį į neįgaliuosius ir šeimas, kuriose jis gyvena, 
gilinosi į savanorystės, pagalbos ir tarpusavio supratimo problemas. 
Vykdant projektą buvo atliktas specialiųjų poreikių vaikų ir jų tėvų 
socialinės situacijos Rumunijoje, Turkijoje ir Lietuvoje tyrimas.

vai, auginantys sveikus vaikus, atsakė, 
kad iš aplinkinių neįgaliuosius išskiria 
elgesys ir išvaizda ir kad jie kelią gailestį. 
Buvo netgi išreikšta nuomonė, jog neįga-
lius asmenis reikėtų vesti ne į visas vie-
šąsias vietas, pvz., į bažnyčią galima, o į 
kiną, teatrą, prekybos centrą – ne, nes jie 
triukšmauja, neadekvačiai elgiasi, blaš-
ko aplinkinių dėmesį. 

Pradėjus gvildenti šią temą paaiškė-
jo, kad taip pat elgiasi ir įgalūs vaikai, tik 
jie labiau toleruojami ir jų elgesys prii-
mamas kaip norma. Pasirodo, tėvai ne-
linkę su savo atžalomis kalbėtis apie tai, 
kad yra žmonių, turinčių proto ar fizinę 
negalią, o tiesiog paliepia „nespoksoti“. 
Pasak tėvų, vaikai esą viską supras patys, 
kai ateis laikas: sužinos apie tai mokyklo-
je, pamatys televizijos laidose, o dabar 
mažiesiems tepasakoma: „jis ar ji serga“.

Į klausimą, ar leistų savo vaikui žais-
ti su neįgaliuoju, visi atsakė, jog leistų, 
tačiau su viena sąlyga, kad neįgalusis 
nebūtų „protiškai atsilikęs ir agresy-

vus“. Taigi vis dar gajus stereotipas, kad 
žmogus, turintis proto negalią, būtinai 
yra agresyvus, nors nė vienam iš sveikų-
jų vaikų tėvų nebuvo tekę tiesiogiai ben-
drauti su tokiu asmeniu. 

Neįgaliųjų tėvams paklausus, kur 
dėti savo vaiką, jei nevalia jo vestis nei į 
teatrą, nei į kiną, nei į prekybos centrą, 
buvo siūlomos tokios išeitys: kreiptis pa-
galbos į kitus šeimos narius, draugus, 
senelius, privačius slaugos namus, tei-
kiančius socialines paslaugas visą parą... 
Tačiau nė vienam iš kalbėjusiųjų nekilo 
mintis, kad jis pats galėtų talkinti prižiū-
rint neįgalųjį. Visi (lyg susitarę) aiškino, 
kad tokia savanorystė juos baugina, nes 
jie nepasitiki savo gebėjimais elgtis su 
neįgaliaisiais.

Stebint bibliotekos lankytojų reakci-
jas į neįgaliųjų elgseną ypatingas dėme-
sys buvo kreipiamas į vaikų ir paauglių 
reakciją. Pokalbyje dalyvavo devyni 
9–13 metų vaikai. Paklausti, ar pastebėjo 
bibliotekoje, kieme kitaip atrodančių 
bendraamžių ir suaugusiųjų, visi atsakė 
teigiamai. Paprašyti pasakyti, kodėl jie 
krito į akis, vaikai pirmiausia išvardijo 
fizinius trūkumus: sėdėjimą vežimėlyje, 
klausos negalią, garsų kalbėjimą. Į klau-
simą, ar teko žaisti su neįgaliais vaikais, 
vienas berniukas atsakė, kad stovykloje 
žaidė futbolą su bendraamžiais, turin-
čiais klausos negalią. Stebėtojai pasitei-
ravo, kaip jie reaguotų, jei jų geriausias 
draugas turėtų neįgalią sesę ar brolį ir iš 
jos ar jos šaipytųsi vaikai. Visi atsakė, 
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kad neleistų, nes negalima tyčiotis iš ne-
įgaliojo. Paprašyti įsivaizduoti, kas būtų, 
jei jie patys turėtų neįgalų brolį, vaikai 
atsakė, kad nesišalintų jo. Bet į klausimą, 
ar vestųsi į kiemą žaisti kartu su kitais 
vaikais, sulaukta neigiamos atsakymo, 
nes būtų gėda.

Rumunijos partneriai, pasitelkę sa-
vanorių komandą, stebėjo praeivių re-
akciją į neįgaliuosius centriniame mies-
to parke, kalbėjosi su neįgaliųjų tėvais 
ir pedagogais specialiojoje mokykloje. 
Api bendrindami surinktus duomenis jie 
teigė, kad dauguma žmonių viešose er-
dvėse iš karto pastebi vaikus su negalia, 
nors paprastai akivaizdžiai to neparodo; 
bendruomenė nėra abejinga „kitokiems“ 
žmonėms: į juos žvelgiama smalsiai, kar-
tais su gailesčiu arba su tam tikra baime, 
nervingumu; jiems nelaidomos neigia-

mos replikos, neklijuojamos pravardės, 
etiketės. 

Turkijos partneriai pateikė anketą 32 
respondentams. Tyrimas parodė, kad 
specialiųjų poreikių vaikų buvimas vi-
suomenėje yra pripažįstamas, į juos žiū-
rima ramiau. Visuomenės nariai nepati-
ria diskomforto šalia specialiųjų porei-
kių vaikų ir jaučia jiems empatiją. Tačiau 
su jais šiek tiek bijomasi bendrauti, tikin-
tis neadekvačios reakcijos. 

Partneriai teigia, kad atsakymai į 
klausimus parodė, jog apklausoje daly-
vavę asmenys nemoka bendrauti su spe-
cialiųjų poreikių vaikais ir neleidžia savo 
vaikams su jais žaisti. Dauguma žmonių 
nevadina neįgaliųjų negražiais vardais, 
tačiau 10 proc. respondentų vis dar nau-
doja pravardes jiems apibūdinti. Ap-
klausos duomenys taip pat parodė, kad 

specialiųjų poreikių vaikai daugiausia 
laiko praleidžia su tėvais. 

Vykdant projektą „Matyk be išanks-
tinio nusistatymo“ paaiškėjo, kad Lietu-
vos, Rumunijos ir Turkijos gyventojai 
dar neturi pakankamai žinių apie nega-
lią, jos socialinį modelį. O tai daro įtaką 
klaidingam požiūriui, netinkamam elge-
siui su vaikais, turinčiais negalią, ir jų 
tėvais, sunkina jų integraciją į visuome-
nę. Norint, kad integracija būtų sėkmin-
ga, reikia keisti visuomenės požiūrį per 
švietimą, aiškinti, jog su neįgaliaisiais 
neturi būti elgiamasi kitaip, jie neturi pa-
tirti atskirties. Pozityvi diskriminacija 
(ten, kur ji egzistuoja) gali būti nukreipta 
į šių žmonių teisių ir privalumų pripaži-
nimą ir vertinimą.

Regina Vertelienė ir Ilona Mataitienė
Projekto koordinatorės

Valstybės dėmesys kiekvienam

Nors vizitas tetruko 4 dienas, tačiau 
jų pakako pamatyti Islandijos žmonių 
gyvenimą – visavertį, pakylėtą, orų ir 
atvirą visiems: jaunimui, pensininkams, 
neįgaliesiems, kitataučiams ir mums, ge-
rosios patirties ištroškusiai komandai iš 
Lietuvos. Nuo ryto iki vakaro lankėme 
įvairias įstaigas, stebėjomės, klausinėjo-
me ir vėl stebėjomės… Dar kelionės pra-
džioje, susėdę lėktuve į savo vietas, kė-
džių kišenėse radome po spalvotą voką, 
kuriame buvo raginimas aukoti neįga-
liems vaikams, kad jie turėtų galimybę 
atitrūkti nuo įprastos aplinkos ir aplan-
kyti pramogų centrą. 

Islandija pirmoji pasaulyje pripažino at-
kurtą Lietuvos Nepriklausomybę. Ši maža 
valstybė geografiškai labiau priklauso Šiau-
rės Amerikos žemynui, o istoriškai, politiškai 
ir kultūriškai – Europai. Joje kiek daugiau 
nei 320 tūkstančių gyventojų, vyrų daugiau 
nei moterų, neįgalieji sudaro 8 proc. 

Islandijoje labai gerai organizuota 
įvairi pagalba pagyvenusiems žmonėms, 
vaikams, neįgaliesiems ir kitoms pažei-
džiamoms gyventojų grupėms. Matėme 

Islandija – draugiška visuomenė
Įgyvendinant Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, 
NVO programos Lietuvoje fondo finansuojamą projektą „Laikinojo 
atokvėpio tarnyba – pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio intelekto 
asmenų šeimoms“ grupė „Vilties“ bendrijos darbuotojų praėjusių metų 
lapkritį lankėsi Islandijoje, kur turėjo unikalią progą pamatyti, kaip 
valstybė ir visuomenė aktyviai dalyvauja kuriant saugią, draugišką 
aplinką žmonėms su negalia bei jų šeimoms. 

labai įdomią praktiką: viešbutyje, kuria-
me gyvenome, įkurtą senų ir neįgalių 
žmonių laikino prieglobsčio tarnybą. Čia 
žiemą, kai susisiekimas su atokesnėmis 
gyvenvietėmis tampa sudėtingesniu, 
siūloma persikelti neįgaliems ir vyresnio 
amžiaus žmonėms. Jiems padeda socia-
liniai darbuotojai, jie gauna maitinimą, 
pramogauja. 

Socialinės apsaugos sistema – arčiau 
žmogaus ir jo poreikių

Islandijos socialinės apsaugos siste-
ma labai lanksti, orientuota į individua-
lius asmens ir šeimos poreikius, organi-
zuojama bendruomenėse, aktyviai pa-
naudojant esamas struktūras ir bendrą-
sias pagalbos priemones. Juk sutrikusio 
intelekto asmenims labai svarbu sulaukti 
pagalbos iš aplinkos, nes jiems nepakan-
ka kompensacinės technikos priemonių 
ar naujųjų technologijų. Dar reikia labai 
daug žmogiškos pagalbos mokyklose, 
centruose, namuose. Todėl Islandijoje 
veikia daug įvairių paslaugų tarnybų.

Jeigu paslaugų poreikis yra labai di-
delis ir būtina teikti aktyvias papildo-

mas specialiąsias paslaugas daugiau nei 
2 savaites per mėnesį, taikomas mišrus 
finansavimo modelis. Dalį lėšų suteikia 
valstybės biudžetas, kitą – savivaldybė, 
dar kitą – vietos bendruomenė. Jeigu 
vaiko ar paauglio neįgalumas vienaip ar 
kitaip turi įtakos šeimos gyvenimui, ga-
limybėms ir pasirinkimams, jeigu šeimo-
je gyvena keli neįgalūs asmenys ar auga 
daugiau vaikų, jeigu vienas iš tėvų ar 
globėjų neįgalus, jeigu pagalba ir para-
ma šeimai yra ribota ir nepakankama, 
laikino atokvėpio tarnybos (LAT) pas-
laugas ir pagalbą gauna vaikai, jaunuo-
liai, jų tėvai ir globėjai. 

Valstybės politikos tikslas – sukurti mak-
simalius socialinius tinklus ir organizuoti 
pagalbą sunkią negalią turintiems asmenims 
bendruomenėje, kad nereikėtų teikti staciona-
rių paslaugų grupinio gyvenimo namuose.

Paslaugos pagal individualius 
poreikius

Sostinėje Reikjavike gyvenanti britė 
Samantha Miles mums pasakojo, kad to-
kios pagalbos ir individualių paslaugų 
savo neįgaliam vaikui ir visai šeimai Di-
džiojoje Britanijoje niekada negautų. O 
čia visa jos šeima turi teisę į dviejų savai-
čių poilsį per mėnesį, kuris finansuoja-
mas iš savivaldybės biudžeto. Taip pat 
sutikome du lietuvius Karolį ir Justę. Jų 
sutrikimai ypač sunkūs, jiems reikia la-
bai daug alternatyvios komunikacijos 
priemonių ir sveikatos priežiūros pas-
laugų. Šie vaikai mokosi bendrojo lavini-
mo mokyklos specialiojoje klasėje. Karo-
lis turi mokytoją ir du asistentus, Justė – 
mokytoją ir 3 asistentus. Be to, jie gauna 
LAT paslaugas. Po pamokų abu vaikai 
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nuvežami į užklasinio užimtumo tarny-
bą pagal gyvenamąją vietą. Vakare tarp 
6–7 valandos parvežami namo. Jeigu tuo 
metu vaikai gauna LAT paslaugas, jie 
vežami į laikinojo atokvėpio namus. 
Juos įstaigos nuomojasi labai gražioje 
vietoje įsikūrusiame gyvenamajame 
miesto rajone ir jie visiškai neprimena 
socialinės įstaigos. Apie tai, kad čia įstai-
ga, byloja tik vaikų nuotraukos ir veiklos 
grafikai. Jeigu vaikui geriau namuose, o 
tėvai turi išvykti, laikinojo atokvėpio na-
mų specialistai atkanka į vaiko namus ir 
juos pavaduoja. Mobili specialistų ko-
manda dirba ne visu krūviu, pagal slan-
kųjį grafiką, kai yra paslaugų poreikis. 
Tai rodo, kad paslaugų tinklas sukurtas 
tenkinti individualius poreikius. 

Atskirties Islandijoje nėra. Nėra didelių 
institucijų – pensionų, globos namų, masi-
nių gyvenimo namų. Šeimos modelis lyg už-
programuotas ypatingos Islandijos salos gy-
ventojų DNR.

Dar vienas pavyzdys. Landssamtökin 
Throskahjalp organizacijoje dirbančios As-
tos sūnus – jaunas vyras, turintis Dauno 
sindromą. Baigęs mokyklą jis dvejus me-
tus mokėsi Reikjaviko universitete pagal 
profesinių studijų programą. Specializa-
vosi biuro administravimo ir priežiūros 
srityje. Šiandien šis jaunas vyras dirba 
dviejuose darbuose: Reikjaviko viešojoje 
bibliotekoje ir laisvalaikio centre. Kiek
viename po 2 valandas. Mėgsta futbolą, 
kėglius, kiną, sportuoja. Gyvena su tė-
vais, daug keliauja, važinėja į stovyk las. 
Dar gauna... pensiją. Mat Islandijoje dir-
bantys neįgalieji gauna ir darbo užmo-
kestį, ir pensiją. Jeigu darbo užmokestis 
viršija pensiją (pvz., 20 proc.), pensija 
atitinkamai sumažinama, nes didesnis 
darbo užmokestis rodo, kad asmuo pa-
jėgus konkuruoti darbo rinkoje. Bet jeigu 
reikia socialinių paslaugų ar pagalbos 
kasdieniame gyvenime, jos teikiamos ir 
jas apmoka savivaldybė. 

Mokykloje draugiška aplinka ir 
sveikam, ir neįgaliam vaikui 

Lankydamiesi bendrojo lavinimo 
mokykloje matėme vaikus su negalia, 
kurie mokosi kartu su įgaliais bendra-
amžiais paprastose klasėse. O mokiniai, 
turintys labai didelių specialiųjų porei-
kių ir itin sunkią negalią, specialiosiose. 
Papildomai jiems įrengtas mažas basei-
nas, sensorinės stimuliacijos ir medici-
nos kambariai. Per pertraukas jie ben-
drauja su kitais mokiniais koridoriuose, 
bibliotekoje, sporto salėje. Visi mokyklos 
mokiniai dalyvauja socialinės praktikos 
programoje: jie turi neįgalius draugus, 
kuriuos globoja mokykloje, drauge lei-
džia laisvalaikį. Dažnai tokia draugystė 
tęsiasi ir po mokyklos baigimo. Islandi-
joje mokslas privalomas iki 16 metų, o 

neįgalieji gali pasilikti mokykloje iki 20 
metų. Mokykloje jiems suteikiama aka-
deminių žinių, meno ir kūrybos, sporto 
ir asmens sveikatos, naujųjų informaci-
nių technologijų ir alternatyvios komu-
nikacijos pagrindų. Mokiniai ugdomi ir 
mokomi individualiai, grupėse, bendro-
se veiklose su sveikaisiais, integruotai 
bendrojo lavinimo klasėse pagal indivi-
dualius planus. 

Kuo daugiau specialiųjų poreikių, tuo 
didesnė pagalba šeimai 

Pamokos baigiasi apie 13–14 valan-
dą, tada vieni mokiniai vežami į užklasi-
nio užimtumo įstaigas, kiti į laikinojo 
atokvėpio tarnybas, treti į namus. Laiki-
nojo atokvėpio paslaugų trukmė ir mas-
tas labai priklauso nuo sutrikimo laips-
nio ir pobūdžio. Kuo daugiau specialių-
jų poreikių turi vaikas, paauglys ar su-
augusysis, tuo daugiau pagalbos reikia 
šeimai. Dažnai savivaldybė apmoka bu-
vimą tarnyboje net dvi savaites per mė-
nesį. LAT paslaugų teikėjai dirba įstaigo-
je arba vyksta į neįgaliojo namus. Dau-
geliu atvejų pusė darbuotojų įdarbinama 
visu etatu, likusieji dirba ne visą darbo 
dieną su konkrečiais klientais ir šeimo-
mis. Neįgalaus asmens poreikiai vertina-
mi individualiai. 

Paslaugos pagal vaikų amžių ir 
poreikius 

LAT paslaugos organizuojamos atsi-
žvelgiant į neįgaliųjų amžių: vaikams 
nuo 0 iki 4 metų, nuo 5 iki 11 metų, pa-
augliams nuo 12 metų iki pilnametystės 
ir vyresniems asmenims. Įrengiant pa-
talpas gyvenimui, buičiai ir laisvalaikiui 
atsižvelgiama į vaikų amžių. Pagal jį 
sprendžiama, kiek ir kokios įrangos, er-
dvių reikės žaidimams, kaip organizuoti 
maitinimą. Dirbant su mažais vaikais ir 
kūdikiais labai svarbu žinoti bendrą jų 
sveikatos būklę ir ypatumus. Tėvai gali 
rinktis pagalbos formą: specialiąją trum-
palaikę pagalbą namuose; pagalbą kvie-
čiantis valstybės apmokamą auklę; prie-
žiūrą atostogų metu ar organizuojant iš-
važiuojamąsias atostogas su vaiku; pa-
galbą vaikui namuose tėvams išvažia-
vus. Jeigu netenkina tarnybų paslaugos, 
tėvai gali patys susirasti priežiūros spe-
cialistus ir savivaldybė iš dalies kom-
pensuoja išlaidas. 

Be to, LAT teikia ir papildomas pas-
laugas: transporto, ankstyvosios pagal-
bos atvejo vadybininko, ikimokyklinės 
pagalbos, pagalbos sveikiems broliams 
ar sesėms. Kai kurioms šeimoms reikia 
ne tik socialinės paramos ir pagalbos ar 
specialistų konsultacijų. Labai dažnai 
namuose būtina specialioji įranga, aplin-
ka, pritaikyta žaidimams, maitinimui, 

maudymui, ir kita kompensuojamoji 
technika. Kad paslaugų teikėjai galėtų 
užtikrinti kompleksinę pagalbą, atvejo 
vadybininkas koordinuoja visą informa-
ciją, aiškinasi šeimos poreikius ir gali-
mybes. Nustatant paramos ir pagalbos 
poreikius atsižvelgiama į vaiko sutriki-
mo laipsnį ir pobūdį, jo negalios įtaką 
šeimos gyvenimui ir santykiams, neįga-
lių ir kitų vaikų skaičių šeimoje. Neuž-
mirštama ir šeimos socialinė padėtis, tė-
vų sveikatos būklė, neįgalumas. Jeigu 
anksčiau paramos ir pagalbos mastai 
buvo nedideli, jeigu jūs įsivaikinote neį-
galų vaiką, gausite papildomą pagalbą. 

LAT paslaugų esmė – reali ir savalaikė 
pagalba vaikui bei šeimai namuose ar tarny-
bose, teikiant reikiamų specialistų konsulta-
cijas ir tuo pačiu užtikrinant prigimtinę vai-
ko teisę gyventi šeimoje.

Pagalba vaikams nuo 5 iki 11 metų ir 
jų šeimoms teikiama laikantis galiojančių 
teisės aktų. Labai svarbu ir tai, kad visa 
reikiama pagalba vaikui ir šeimai teikia-
ma bendruomenėje, ten kur gyvena pa-
ramos gavėjai. Tikslas – reikiamu laiku 
suteikti šeimai visokeriopą pagalbą, kad 
būtų išvengta jos krizės. Taigi tenka labai 
atsakingai ir operatyviai tvarkytis, jog 
parama šeimą pasiektų laiku. Pagalbines 
paslaugas sudaro informacijos teikimas, 
patarimai, kur kreiptis prireikus, konsul-
tavimas, tikslinių specialistų paieška ar 
atvejo vadybos taikymas, mokymai ir pa-
rama broliams ar sesėms, pagalba ir kon-
sultacijos pereinant iš vaikų paramos 
sistemos į jaunimo ir suaugusiųjų. Pade-
dama ir kreiptis pagalbos papildomai fi-
nansinei paramai gauti. 

Trumpalaikė priežiūra ir pagalba, 
teikiama neįgaliam vaikui ar jaunam 
žmogui su negalia, duoda jam galimybę 
leisti laiką be tėvų ar globėjų, atsipūsti 
su draugais stovyklose ar kitose pritai-
kytose vietose. O tėvai gauna progą pail-
sėti nuo pastovios neįgaliojo priežiūros 
ir atsakomybės, skirti daugiau laiko ki-
tiems vaikams ir sau. Dar esama univer-
salių pagalbos formų, kai organizacijos 
ar kitos tarnybos gali pagelbėti nuvežti 
vaiką į sveikatos priežiūros įstaigą, orga-
nizuoti jam laisvalaikį mokykloje po pa-
mokų ar suteikti galimybę dalyvauti ki-
tose veiklose su bendruomene. Apie to-
kius poreikius būtina informuoti vietos 
socialines tarnybas. Vaikams augant gali 
kisti vaiko ir šeimos poreikiai. Į tokius 
pokyčius visada atsižvelgiama. 

Platus pagalbos ir paslaugų 
pasirinkimas. 

Paslaugos teikėjų tikslas – organizuo-
ti ir teikti geriausias paslaugas ir pagalbą 
panaudojant tėvų ar globėjų sukauptą 
patirtį ir žinias apie vaiką, kuo labiau pri-
taikyti paslaugas individualiems vaiko ir 
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šeimos poreikiams. Pagalbos ir paslaugų 
rūšių gana daug, jos sukurtos gerai įver-
tinus šeimines aplinkybes, įvairias gyve-
nimiškas situacijas. Šeimai pasirinktinai 
siūlomos šios paslaugos:
• Priežiūra ir pagalba, teikiama neįgalaus 

vaiko namuose (home care). Paprastai nu-
statytu laiku ir individualiai. Pavz., vaiko 
maudymas kiekvieną vakarą. Labai daž-
nai vaiko tėvai ar globėjai be pagalbos to 
negali padaryti. 

•	 Auklės paslaugos namuose (home setting). 
Kai tėvų ar globėjų nėra namie, prižiūri-
mas ne tik neįgalus vaikas ar jaunuolis, 
bet ir broliai ar sesės. 

•	 Veiklos atostogų metu (holiday activities). 
Tai dalyvavimas aktyviuose sportiniuose, 
meno ir dailės užsiėmimuose, žygiuose ir 
kituose renginiuose per moksleivių atos-
togas. 

•	 Priežiūra nakties metu (overnight short 
breaks). Neįgalus vaikas ar jaunuolis pasi-
lieka nakvoti namuose su priežiūros dar-
buotoju arba vyksta nakvoti į LAT. Pa-
slauga teikiama atostogų ar trumpalaikės 
priežiūros metu. 

•	 Šeimos pramogų dienos (family fun days) – 
iškylos, kelionės, kitos smagios pramogos 
visai šeimai specialistams padedant. 

•	 Tiesioginės išmokos (direct payments) – tė-
vams išmokami pinigai paslaugų pirki-
mui. Pavyzdžiui, šeima gali pirkti auklės 
paslaugas namuose ir gauti už tai kom-
pensaciją. 

•	 Globojimas (befriending) –  jaunas neįgalus 
žmogus turi paskirtą jam globėją, kuris 
padeda aktyvioje veikloje, renginiuose. 

•	 Transporto paslauga (support with trans-
port) – pavežėjimas pritaikytu transportu 
su palydovu į LAT, mokyklą ar kitas už-
imtumo tarnybas ir atgal į namus. 

•	 Ankstyvosios pagalbos atvejo vadybinin-
kas (early support key worker) – su šeima 
bendraujantis pagrindinis specialistas, 
kuris koordinuoja visų specialistų darbą 
ir pagalbą vaikams su kompleksine nega-
lia bei jų šeimoms ankstyvuoju ikimokyk
liniu laikotarpiu. 

•	 Paskirtas vedantysis specialistas (named 
lead professional) – darbuotojas, kuris atsa-
kingas už visą paramos paslaugų organi-
zavimą ir teikimą vaikui bei šeimai. Rei-
kalui esant jis keičiamas, priklausomai 
nuo vaiko raidos ir šeimos poreikių. 

•	 Ikimokyklinės pagalbos paslaugos (pre-
shool support service) – specialistų koman-
dos teikiamos paslaugos, kurias teikiant 
tėvai ir priežiūros personalas mokomi la-
vinti ir ugdyti vaikus per žaidimą, pritai-
kyti aplinką, pažinti negalią. Ši komanda 
buria tėvų savigalbos grupes. 

•	 Socialinis darbuotojas (social worker) – 
specialistas, dirbantis su sutrikusio inte-
lekto vaikais, paaugliais ar jaunimu ir ne-
įgaliųjų šeimomis. Jam tenka pagrindinė 
atsakomybė už neįgalių vaikų, tėvų ar 
globėjų poreikių vertinimą, paslaugų ir 
pagalbos koordinavimą.

•	 Pagalba broliams ir sesėms (support for 
brothers and sisters) – tai atokvėpio su-
teikimas neįgaliųjų šeimos narių speci-
aliosios paramos grupėse, laisvalaikio 
organizavimas, terapinės ir mokomosios 
grupės. 
„Aš esu laiminga moteris, nes mano vai-

kas yra patikimose rankose, mano šeima gau-
na viską, ko reikia gyvenimui su kompleksinę 
negalią turinčiu vaiku – mes galime dirbti, 
vykti į komandiruotes, atostogauti, lankyti 
draugus ir gimines. Mums vaikas nėra „naš-
ta“, priešingai, mes visi kartu, tėvai ir vaikai, 
turime visavertį ir orų gyvenimą.“ (Mama 
Samantha Miles, auginanti neįgalų vaiką, 
Islandija)

Ko mes neturime, ką turi jie? 

Įdomus faktas – islandai dar neratifi-
kavo Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencijos. Jų nuomone, jie tam dar ne-
pasiruošę, nes „ne viską padarė ir pasie-
kė“. Todėl mažais žingsneliais eina link 
šio tikslo. Lietuvoje turime ratifikuotą 
dokumentą. Tačiau kovojame sunkiai ir 

ilgai, per lėtai vyksta procesas: nors prii-
mami sprendimai, įstatymai, vis dar pa-
žeidžiamos neįgaliųjų teisės, trūksta so-
cialinių paslaugų, susiduriama su galin-
gu biurokratizmu, kuris ne tik menkina 
ir stabdo veiklas, bet ir neleidžia judėti į 
priekį. Sutrikusio intelekto asmenys ne-
gali gyventi savarankiškai, centralizuo-
tos stacionarios socialinės globos įstaigos 
vis dar diktuoja madas ir kelia sau pato-
gias sąlygas visose socialinių paslaugų 
plėtros srityse, pradedant kokybės verti-
nimu, baigiant įstaigų licencijavimu. Pa-
saulio žmogaus teisių stebėsenos organi-
zacijos (tokios kaip Inclusion Internatio-
nal, Inclusion Europe, Europe Community 
Living, Mental Disability Advocacy Center 
ir kitos) ragina valstybes mažinti pensio-
natų skaičių arba visai jų atsisakyti, ribo-
ti gyventojų skaičių atskirose socialinės 
globos įstaigose, skatinti savarankišką 
neįgaliųjų gyvenimą bendruomenėse. 

Gaila, bet Lietuvoje dar neišgalime 
suteikti neįgaliųjų šeimoms visaverčio ir 
oraus gyvenimo. Be to, problema ne tik 
finansai, bet ir mąstysena, požiūris, su-
pratimas, nenoras keistis ir keisti padėtį. 
Todėl šiandien reikia prabilti apie gyve-
nimo kokybę, pasirūpinti ateitimi, ge-
resniu ir kokybiškesniu paslaugų teiki-
mu. Islandijos paslaugų modelis yra tei-
singas ir, mūsų akimis, tobulas. Nejaugi 
nusikaltimas turėti kokybišką gyvenimą 
ir galimybę rinktis? Todėl ir mes negali-
me nuleisti rankų. Gyvendami XXI am-
žiuje turime pripažinti ir gerbti skirtu-
mus. Mums tenka atsakomybė sukurti 
aplinką ir sąlygas, kuriose gerai jaustųsi 
kiekvienas pilietis su savo galiomis ir 
negaliomis.

Projekto vykdytojų informacija

Graikijos NVO apie ES socialinę politiką
Praėjusių metų pabaigoje Europos nevyriausybinių organizacijų 
tinklus vienijanti „Socialinė platforma“ pakvietė Graikijos 
nevyriausybines organizacijas aptarti jų pilietinio vaidmens ir 
galimybių Graikijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 
laikotarpiu. Europos tarptautinei socialinės gerovės tarybai buvo 
pakviesta atstovauti šio straipsnio autorė.

„Nesant socialinės santalkos nepavyks 
atgaivinti ekonomikos“

Susitikime Graikijos nevyriausybi-
nės organizacijos atvirai kalbėjo apie tin-
kamos socialinės vadybos būtinumą, re-
alų politikos planavimą ir duomenų, 
reikalingų darbui su pažeidžiamiausių 
grupių asmenimis, rinkimą siekiant iš-
vengti diskriminavimo sveikatos ir už-

imtumo srityse, finansavimo stygiaus, 
teisinių problemų. Buvo pabrėžiamas 
abipusio pasitikėjimo tarp vyriausybės 
ir pilietinės visuomenės būtinumas. 

Antrąją susitikimo dieną vyko konfe-
rencija, kurioje dalyvavo nevyriausybi-
nių organizacijų atstovai, Graikijos dar-
bo, socialinės apsaugos ir gerovės minis-
tras J. Yiannis Vroutsis, kiti atsakingi as-

menys. Ministras pabrėžė, kad ES jau 
penktus metus įgyvendindama „Europa 
2020“ strategiją siekia skatinti tvarią 
plėt rą ir sudaryti sąlygas augimui. Ta-
čiau esama padėtis, jo nuomone, kelia 
nerimą, nes 25 mln. europiečių neturi 
darbo, o kas penktas iš jų – jaunimo at-
stovas. Ministras pabrėžė, kad reikia 
modernizuoti darbo rinkos politiką ska-
tinant naujoves, siekti tvarios ES plėtros 
pasitelkus socialinę dimensiją. Pasak mi-
nistro, Europos modelis turi būti refor-
muojamas minėta linkme.

„Socialinės platformos“ prezidentė 
Heather Roy pabrėžė, kad tikroji ES turi 
būti kuriama ant solidarumo, teisingu-
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mo ir dalyvumo pamatų. Ji pakvietė mi-
nistrą pirmininkavimą ES Tarybai vyk-
dyti atsižvelgiant į šiuos prioritetus.

Kaip žinia, lyginant su kitomis ES ša-
limis Graikijoje nedarbo lygis yra aukš-
čiausias: praėjusių metų rugsėjį jis padi-
dėjo iki 26 proc. Procesas paaštrėjo, kai 
šalies vyriausybė ėmė vykdyti griežtas 
taupymo priemones dėl gautų tarptauti-
nių kreditų. Graikija pasiryžusi pirmi-
ninkavimo laikotarpiu stengtis įveikti 
bendros ES finansinės krizės mastus, pa-
sireiškiančius ekonomikos nuosmukiu ir 
nedarbu, nes tai kelia nepasitikėjimą ES 
institucijomis, jų gebėjimu formuoti ir 
įgyvendinti ekonominę politiką, kuri už-
tikrintų ekonomikos atsigavimą, visuoti-
nę gerovę ir aukštą užimtumo lygį. 

Sveikintinos Graikijos NVO  
naujovės

Diskusijose su NVO tapo akivaizdus 
jų tvirtas siekis gerinti socialinę situaciją 
šalyje. Minėtų organizacijų atstovai in-
formavo, kad sunki finansinė padėtis 
skatina ieškoti naujų išteklių. Žmonių 
dėmesys krypsta į savo bendruomenes, 
pradėta siūlyti vargingiausiems jos na-
riams drabužius, maistą, paslaugas. 
Pvz., savanoriai įkūrė „Socialinę vaisti-
nę“, tai yra vaistininkas profesionalas 
aprūpina bendruomenės narius reikia-
mais medikamentais, kuriuos suaukoja 
atstovai iš bendruomenės tarpo.

Buvo pažymėta, kad kai kuriose sa-
vivaldybėse vykdomas savanorystės ju-
dėjimo koordinavimas, privačios mo
kyk los įgyvendina popamokinę veiklą, 
organizuoja mokyklose pusryčius, ku-
riems maisto produktai renkami ben-
druomenėje. Gimė ir dar viena kilni ini-
ciatyva: neatlygintinai siūlyti savo būstą 

benamiams. Senjorų klubuose teikiamos 
paslaugos senatvine demenciją turin-
tiems asmenims.

NVO ESTIA paslaugos sutrikusio 
intelekto asmenims, pelnančios 
bendruomenės pripažinimą

Šią nevyriausybinę organizaciją įkū-
rė sutrikusio intelekto asmenų tėvai ir 
bičiuliai 1982 metais. Tai specialus profe-
sinio mokymo centras, kurio misija – ge-
rinti 80 sutrikusio intelekto žmonių ir jų 
šeimų gyvenimo kokybę, lengvinti inte-
graciją į vietos bendruomenę teikiant 
psichologinę ir praktinę paramą, profe-
sinio mokymo paslaugas, skatinant lan-
kytojų užimtumą, kūrybingą laisvalaikį.

Ši organizacija nuoširdžiu darbu pel-
nė didžiulį bendruomenės pripažinimą. 
Kaip papasakojo NVO ESTIA prezidentė 
Efi Prokopak ir centro direktorius Vasilis 
Kasimatis, centre veikia 7 dirbtuvėlės, 
kuriose lankytojai gamina kulinarinio 
paveldo gaminius, kepa tradicinius grai-
kiškus sausainius, parduodamus centro 
kepyklėlėje, audžia kilimėlius, tapo pa-
veikslus, gamina atvirukus, papuošalus 
ir kitus meno dirbinius. Įvairus gaminių 
asortimentas pelnė didžiulį populiaru-
mą vietos bendruomenėje, jais sėkmin-
gai prekiaujama. Ypač daug lankytojų 
suplūsta į parduotuvėles prieššventiniu 
laikotarpiu.

Nevyriausybinė organizacija gali di-
džiuotis integracinės programos, įgy-
vendinamos drauge su vietos bendruo-
menės mokykla, rezultatais. 12–18 metų 
įgalūs moksleiviai nuolat dalyvauja kū-
rybinių dirbtuvėlių užsiėmimuose drau-
ge su neįgaliais bendraamžiais. Netikėta 
ir malonu buvo sužinoti, jog ESTIA pa-
laiko ryšius ir su Lietuva: bendradar-
biauja su Panevėžio jaunuolių dienos 
centru.

ESTIA ypač aktyviai gina tinkamo 
saugaus būsto kūrimo idėją sutrikusio 
intelekto asmenims. Šiuo metu ji gali 
pasiūlyti jiems puikias gyvenimo sąly-
gas keliuose moderniuose būstuose. 
Viename iš jų – „Ilianthi“ gyvena keturi 
asmenys. Jame yra erdvi bendra svetai-
nė, bendra virtuvėlė, socialinio darbuo-
tojo kabinetas, taip pat atskiri kamba-
riai, kuriuose gyvena centro lankytojai. 
Šis projektas jau treji metai finansuoja-
mas iš ES lėšų. 

Antrasis būstas – „Karmen“ atsirado 
privačios rėmėjos Karmen Konstantako-
poulou dėka. Ji skyrė lėšų modernaus 
savarankiško gyvenimo namų šešiems 
sutrikusio intelekto asmenims projekta-
vimui ir statybai. Šio trijų aukštų namo 
aplinka pavyzdingai  sutvarkyta, įreng-
tas baseinas namo gyventojams.

Organizacija ir toliau plėtoja sava-
rankiško gyvenimo namų neįgaliesiems 

statybos programą – šiuo metu statomas 
aštuoniems asmenims skirtas socialinis 
būstas, kurio statybą finansuoja Lilian 
Voudouri fondas. Kadangi savarankiško 
gyvenimo namų poreikis labai didelis, 
ESTIA aktyviai ieško tinkamų sklypų ir 
potencialių rėmėjų.

Norisi palinkėti šiai Graikijos pilieti-
nę visuomenę atstovaujančiai organiza-
cijai sėkmingai įgyvendinti ambicingus 
planus plėtojant savarankiško būsto pro-
gramą. Tikėtina, kad Graikijos pirminin-
kavimo ES Tarybai laikotarpio priorite-
tai padės stiprinti Europos Sąjungos so-
cialinę santalką ir produktyviai spręsti 
sudėtingas problemas.

dr. Angelė Čepėnaitė
Mykolo Romerio universiteto lektorė,

Lietuvos socialinės gerovės  
asociacijos prezidentė

„Vilties“ bendriją 2014 m. remia:
Straipsnio autorė su „Ilianti“ namų 
gyventoja Soula Papadimitriou.
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„Metai“ – pirmasis epinis lietuvių kūrinys, paliudijęs lietu-
vių literatūros buvimą. Atsiverčiu ir skaitau: „Jau saulelė vėl 
atkopdama budino svietą...“ Štai ir sustabdė akimirką iki šir-
dies gelmių pažįstami žodžiai. Kristijonas Donelaitis – mūsų 
literatūros patriarchas. Jis pirmasis padėjo pagrindus pasau-
lietinei lietuvių literatūrai, kaip ta „saulelė“ nušvietė kelią lie-
tuviškam meniniam žodžiui.

Laikydama rankoje „Metus“ išėjau iš dailės kabineto. Ves-
tibiulyje susitikau keletą mokinių. Vienas jaunuolis paklausė, 
ką turiu rankose. Atsakiau, kad K. Donelaičio „Metus“. Jam 
parūpo, kas gi tai? Paaiškinau, kad knygos pavadinimas. Kny-
gos, kurioje gražia tarmiška kalba rašoma apie Lietuvos metų 
laikus, gamtą, žmones, darbus. Pro šalį ėjęs keramikos būrelio 
vadovas irgi pasidžiaugė šia knyga ir priminė, kad ateinantys 
2014-ieji – K. Donelaičio jubiliejiniai metai. 

Minėtas pokalbis įvyko praėjusį pavasarį ir tapo postūmiu 
kuriant kitų metų neformalaus ugdymo programas ir projek-
tus. Pradėjusi mintyti apie K. Donelaičio jubiliejinių metų pa-
minėjimą mūsų centre, pirmiausia turėjau pati sau atsakyti, ką 
man reiškia„Metai“, kuo jie artimi mums, ar reikia jų mūsų 
vaikams. Dar kartą po ilgo laiko perskaičiau šį kūrinį ir likau 
pakerėta lengvumo, sklandumo. Naujai suskambo senos tie-
sos. Pasirodo, K. Donelaičio rūpestis dvasinio gyvenimo koky-
be, žmogaus ryšiu su Dievu, gamta, tautos morale aktualus ir 
šiandien. Tad nuo Kalėdų šventinio renginio ir pradėjome 
K. Donelaičio „Metų“ kelionę Vilniaus „Vilties“ specialiojoje 
mokykloje-daugiafunkciniame centre.

Pats pavadinimas pasiūlė atspirties tašką – metų laikus, o 
pirmoji frazė – pagrindinį vaizdinį, kuriuo tapo saulė. Turint 
galvoje sunkią mūsų mokinių kompleksinę negalią, žymius 
intelekto ir autizmo spektro sutrikimus, viskas turėjo būti kuo 
paprasčiau ir aiškiau pateikta. Todėl pasirinkome dorinio ug-
dymo veiklos „Labaryčio“ vedimo principą, kai kiekviena kla-
sė, kiekvienas mokinys turi savo sėdėjimo vietą, o mokytojas 
supažindina su nauja informacija, simboliu ar ženklu, sietinu 

su naujai pateikta edukacine medžiaga. Paskui jau galima 
interaktyvi veikla, žaidimas, šokis, dainelė, 

skaičiuotė ar pan.

Kristijono Donelaičio „Metai“ 
mūsų ypatingiems vaikams

Mūsų „šventės 
planavimo komanda“ (kurią 
paprastai sudaro muzikos, dailės, keramikos būre-
lių vadovai, keleto klasių mokytojai ir socialinė pedagogė) pasi-
džiaugė, kad patį pagrindinį principą – buvimą rate – jau turi-
me. Beliko parūpinti tikrą senovinį vežimo ratą, kurį kiekvie-
nas vaikas galėtų pamatyti, paliesti, paglostyti. Nutarėme pri-
tvirtinti jį horizontaliai, kad kiekvienas vaikas, uždėjęs ant jo 
ranką, savarankiškai ar kitų padedamas galėtų jį sukdamas eiti 
ratu. Juk metų laikai taip pat sukasi mums pažįstamu ratu: pa-
vasaris, vasara, ruduo, žiema. 

Kurdami šventės scenarijų kiekvienai klasei parinkome 
konkretų metų laiką ir jo pristatymo būdą: dainelę, šokį, skai-
čiuotę, eilėraštį ar grojimą muzikos instrumentais pagal fono-
gramą. Taip pat buvo išrinktas mokinys, kuris kaskart prista-
tant naują metų laiką suks „metų ratą“. Mūsų šventės pagrin-
dinį simbolį – gražiąją saulelę – pritvirtinome rato viduryje ir 
gana aukštai iškėlėme ant stiebo.

Tai pat labai norėjome, kad pati knyga taptų vienu iš šven-
tės akcentų. Todėl nusprendėme, jog vienas iš renginio vedėjų 
kartu su mokiniu vers knygos puslapius ir garsiai iš lėto skai-
tys trumpas K. Donelaičio „Metų“ ištraukas, apibūdinančias 
metų laikus, o mes visi choru kartosime tas kelias skambias 
hegzametro eilutes. Knygą versti patikėjome pirmokėliui ir so-
cialinių įgūdžių klasės jaunuoliui.

Prasidėjo repeticijos. Vieną dieną pavykdavo geriau, kitą 
prasčiau, vis kildavo naujų minčių. Išsirutuliojo dėsninga se-
ka: RATAS – KNYGA – SAULĖ – VAIKAS – ŽODIS – VILTIS. 
Kadangi mūsų centre yra galimybė naudotis šiuolaikinėmis 
moderniomis technologijomis, pasitelkę interaktyvią lentą ro-
dėme ugdytiniams K. Donelaičio portretą iš „Metų“ knygos, 
kurį sukūrė dailininkas-grafikas V. Jurkūnas, ir keletą iliustra-
cijų, atitinkančių metų laikus ir tekstą, kurį skaitėme iš pačios 
knygos. O dar rodėme nuotraukas, kuriose įamžinti mūsų me-
tų pasiekimai, ugdymo įstaiga įvairiais metų laikais, mūsų kie-
mas, medžiai, pačių sumeistrauti inkilai, vešlūs gėlynai, dar-
žovių kraitė, senių besmegenių paradas, Sausio 13-osios žva-
kelės languose ir kiekvieną rytą pakeliama Lietuvos vėliava. 
Žodžiu, prieš akis prabėgo visas mūsų „Vilties“ metų ratas.

Baigėsi šventė, kuri suteikė galimybę K. Donelaičio skam-
biuoju hegzametru KITAIP pristatyti metų laikus mūsų ypa-
tingiems vaikams, pradžiugino, pamalonino širdį, pridėjo jėgų 
eiti toliau, nes mūsų dar laukia jos tąsa:

K. Donelaitis – žmonės – šeima.
K. Donelaitis – darbas – mokykla.
K. Donelaitis – gamtos grožis – menas.
Taigi pažadame ir toliau dalytis su jumis savo patirtimi, 

vargais ir džiaugsmais, kad išsaugotume viltį.

Dalia Klimavičiūtė
Dailės mokytoja

Kartą atėjusi į darbą dailės kabinete ant stalo 
radau visą kaugę knygų – senai leistų dailės 
kūrinių reprodukcijų albumų. Tarp jų pamačiau ir 
Kristijono Donelaičio „Metų“ 1956-ųjų leidimą, 
iliustruotą Vytauto Jurkūno lino raižiniais.

„Klaipėdos vilties“ bendrijos vadovę, kuri 
išrinkta dvyliktąja Metų klaipėdiete

dienraščio „Klaipėda“ skaitytojų valia. 
Didžiuojamės šiuo garbingu titulu ir 

linkime gerbiamai nominantei 
visakeriopos tvirtybės 

ir sveikatos.

Net nesitiki, kad jau dešimt metų prabėgo nuo to laiko, kai 
rašiau apie Kęstučio meninius pasiekimus. Po sėkmingo daly-
vavimo Danijos neįgalių žmonių globos organizacijos LEV 
50-čiui skirtoje parodoje, kurioje buvo eksponuojami atstovų iš 
13 šalių darbai, po kelerių metų iš Danijos vėl gavome laišką, 
kad Japonijoje rengiama atvirukų paroda „Tavo veidas“. Taigi 
Kęstutis joje taip pat sudalyvavo. Paroda vyko Kobe mieste. 
Netrukus sūnus gavo atviruką su savo piešiniu ir padėkos laiš-
ką. Buvo labai smagu.

Kažkur esu skaičiusi, kad tėvai labai nesidžiaugtų talentin-
gais vaikais autistais, nes jų pomėgiai gali pasikeisti. Panašiai 
nutiko ir mūsų Kęstučiui. Po kurio laiko jis susidomėjo kom-
piuterine grafika, tačiau netrukus jos atsisakė dėl, anot jo pa-
ties, „per mažos spalvų gamos“. Laimei, išliko didelė meilė 
gamtai, jos grožiui. Kęstutis labai domisi lėktuvais, mėgsta juos 
stebėti oro uostuose, žavisi Dariaus ir Girėno lėktuvu, lanko 
muziejus. Yra skridęs iš Vokietijos į Vilnių ir nuotraukose įam-
žino debesis ir žemę pro lėktuvo langus. Dabar mėgsta fotogra-
fuoti. Nuotraukų parodėlę surengėme Vilkaviškio Psichikos 
centre. Teko padovanoti sūnui ir filmavimo kamerą. Jam labai 
patinka filmuoti mišką. Prieš Kalėdų ar Velykų šventes mūsų 
menininkas išpuošia namus: apkaišo eglutes, daro įvairias 
kompozicijas, margina margučius. Dvejus metus dalyvavo ve-
lykinėse parodose, buvo apdovanotas prizais. Kęstutis turi ir 
nedidelę jūros kriauklių ir miško trofėjų ekspoziciją, net keleto 
iškamšų joje esama. Tai mėgstamiausias jo kampelis. Sūnus 
puoselėja jį ir mėgsta ten būti.

Kęstučio Dubicko mama
Vilkaviškio rajonas

„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“„Metai“

Naujamiesčio gyventojai šiaudines skulptūras kuria jau 
septynerius metus. Pirmą kartą 7 metrų aukščio dvarininką 
Čičinską iš šiaudų jie pagamino netoliese įsikūrusios Upytės 
jubiliejui. O kasmet per Vėlines ilgai kurtos grožybės virsta 
siautulinga ugnies misterija.

Į šiaudinių skulptūrų parką išsiruošėme smalsumo vedini: 
daug gerų žodžių apie jį girdėjome iš žmonių, kurie jau spėjo 
tenai apsilankyti ir viską savo akimis pamatyti. Viliojo ir infor-
macija, kad kasmet vis daugiau svečių suplūsta į Naujamiesty-
je kuriamą skulptūrų parką ir kad visiems jis palieka neišdildo-
mą įspūdį. Taigi vieną gražų rytą leidomės į kelionę...

Šienas, šiaudai ir karklai – pagrindinė skulptūrų medžiaga, 
o rezultatas tiesiog užburiantis. Sunku įsivaizduoti, kiek išmo-
nės, kruopštumo ir kantrybės reikalauja kūrybos procesas. Juk 
vien šiaudams rišti prireikia net 10 kilometrų virvės... Šiaudi-
nis automobilis, į kurį taip ir maga įlipti, krosnis, regis, kvie-
čianti prisiglausti ir pasišildyti, įspūdingo dydžio žuvis, milži-
niški svogūnai ir vištos, jaukūs suoliukai karčemoje, viliojantys 
prisėsti, atsipūsti. Mūsų manymu, skaudu tokį grožį kaskart 
per Vėlines sudeginti. Kita vertus, naujais metais vėl gimsta 
naujos idėjos. Aišku viena – Naujamiesčio bendruomenės kū-
rybingumas, gebėjimas išgauti iš, regis, paprastos gamtinės 
medžiagos tikrą stebuklą žavi, palieka įspūdį, kelia nuotaiką. 
Reikėtų imti iš jų pavyzdį: kiek draugiškumo, vieningumo, 
koks prasmingas paveldo puoselėjimas!

Suskatome visi diskutuoti, kokia šiaudinė skulptūra gra-
žiausia. Karolis išsirinko automobilį, Cecilija niekaip negalėjo 
atplėšti akių nuo gaidžio, kurio uodega atrodė ne prasčiau nei 
povo, o Emilija vis glaustėsi prie krosnies.

Po klajonių po neįprastą šiaudinį pasaulį užsukome į Pane-
vėžio „Babiloną“ parvežti lauktuvių artimiesiems. Neaplenkė-
me nei vienos saldumynų krautuvėlės. Ir vieningai nusprendė-
me kitais metais vėl apsilankyti Naujamiesčio šiaudinių skulp-
tūrų parke.

Lina Sabeckienė
 „Pakruojo Vilties“ bendrijos socialinė darbuotoja

S V E I K I N A M E
Janiną Tulabienę,

Viltiečiai

Svetur įvertinti
Net nesitiki, kad jau dešimt metų prabėgo nuo to laiko, kai 
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Šiaudinės skulptūros stebina ir... šildo
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Draugystė peraugo į bendradarbiavimą

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Sakalėlis“ po vienu stogu 
sutelpa ir įgalūs, ir ypatingų poreikių vaikai. Su jais dirba peda-
gogai, nuolat ieškantys naujų įdomių veiklos metodų ir formų.

Vieną dieną mūsų mažieji sulaukė nepaprastos viešnios – 
Klaipėdos vaikų holistinių užsiėmimų centro ,,Sniego Liūtai“ 
vadovės Aistės Juškės. Visus nustebino neįprastai sunkus jos 
lagaminas, pilnas blizgančių ypatingų puodų. Aistė papasako-
jo, kad tai – dainuojantys Himalajų puodai, kurie skleidžia 
įvairiausius garsus, vos paliesti medine lazdele. Kiekvienas 
skamba tik jam būdingu savito aukščio ir ilgumo garsu. Tą patį 
puodą „pakalbinus“ keliose skirtingose vietose, išgaunamas 
vis kitoks garsas. O sukant ratu – dar kitoks, kylantis garsas.

Patogiai įsitaisę, kai kurie net užsimerkę, mažieji mūsų ug-
dytiniai pasinėrė į banguojančių garsų vandenyną. Net patys 
judriausieji nurimo, atsipalaidavo ir su malonumu klausėsi 
puodų, varpelių, varpų ir cimbolų garsų. Paskui ir patys gavo 
leidimą „pašnekinti“ puodus.

Šių nepaprastų puodų skleidžiamos vibracijos užbūrė kiek-
vieną besiklausantįjį. Patyrėme, kad pasaulyje esama mums 
dar negirdėtų įtaigių garsų. Jų pasiklausę vaikai tapo žvales-
niais ir ramesniais. Net mamos nustebo dėl tokių permainų. 
Atsisveikino mažieji su stebukladare šiltai ir betarpiškai: ne 
vienas panoro ją apkabinti, padėkoti už netikėtas malonias 
akimirkas. 

Svečiuose iki šiol negirdėti garsai
KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAKALĖLIS“ APSILANKĖ VIEŠNIA.
JI ATSINEŠĖ SUNKŲ LAGAMINĄ.
LAGAMINE BUVO YPATINGI PUODAI.
ŠIE PUODAI SKLEIDĖ ĮVAIRIUS GARSUS.
DARŽELIO LANKYTOJAI KLAUSĖSI ĮDOMIŲ GARSŲ.
PASKUI PATYS BANDĖ GARSUS IŠGAUTI.
NEĮPRASTA MUZIKA VISUS RAMINO IR DŽIUGINO.

Rasa Serapinienė, Reda DigrienėLogopedės

Kiekvienas turime 
bėdų bėdelių: vienam 

skauda širdį, kitam nugarą, 
trečiam kojas, ketvirtam gniaužia 

kvapą nuo vidinio nerimo. Todėl ir 
nusprendėme apsilankyti Vilniuje vystančiose „Belojar“ 

mankštos treniruotėse. Pakerėjo fantastinė jų nuotaika ir 
lengvumas, apėmė keistas jausmas: nejaugi mes visa tai ga-

lime. Nors stipriai padirbėjome, galva tapo šviesi, nuotaika 
tokia, lyg galėtum kalnus versti. Todėl ir panorome pasidalyti 
atradimo džiaugsmu su savo neįgaliais ugdytiniais: pakvietė-
me „Belojar“ mankštos sistemos trenerį Viktorą Daukšą už-
sukti pas mus, į viešąją įstaigą „Vilties akimirka“.

Sako, kad gaunantiesiems atseikėjama mažiau laimės nei 
duodantiesiems. Tačiau mes išties nuoširdžiai džiaugėmės ga-
limybe išmokti to, kas palengvintų mums ir mūsų artimie-
siems tekusią dalią. Pradžia paprastai būna sunki, tačiau pa-
laikydami vienas kitą, trenerio vadovaujami su gera nuotaika 
ir užsidegimu ritomės pratimų sunkumų kalneliais, juokavo-
me susidūrę su kliūtimis, stebėjomės kitų ir savo netikėtai atsi-
skleidusiais gebėjimais. 

Ši treniruotė vyko metų pradžioje, o prieš tai, gruodžio pa-
baigoje, „Vilties akimirkos“ lankytojus ir darbuoto-
jus nudžiugino nuostabi Kalėdų šventė, ku-
rią mums dovanojo nepakartojamas Ka-
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  Mankštos sistema,sss sssssiissstteetet mmaa,,
   skatinanti... kalnus versti

Ar esate girdėję apie gydymo sistemą, kurios pagrindas – raumenų tempimas? Tokį fizinio 
lavinimo ir organizmo stiprinimo būdą siūlo žinomas rusų psichologas, psichoterapeutas, 
fitoterapeutas, kelių knygų autorius Stanislovas Žukovas. Jis sukūrė mankštos sistemą 
„Belojar“, kurią sudaro psichofiziniai pratimai centrinės nervų sistemos veiklos atkūrimui, 
ištvermės stiprinimui, lankstumo didinimui, o tuo pačiu ir vidinių organų funkcijų gerinimui.“ 
Daugiau informacijos apie šią sistemą rasite interneto svetainėje http://www.belojar.lt/lt/
Belojar_sistema_–_kūno_ir_proto_harmonija. 

VšĮ 
„Vilties akimirka“ 

teikiamos mišrios sociali nės 
paslaugos: šeimos paramos 

centro programa; specialiojo 
transporto paslaugos sutri-
kusios raidos asmenims ir jų 

šeimoms; dienos globos 
paslaugos asmenims, 

turintiems sunkią 
negalią.

lėdų senelis (išduosime paslaptį, kad juo tapo Viktoras). Dėl jo 
pastangų ir „Belojar“ treniruotes lankančių žmonių finansinės 
paramos suspindo mūsų ugdytinių akys. Kiek jėgų buvo įdė-
ta užduotėlėms atlikti, kiek šypsenų išdalyta. Kalėdų šven-
tėje antrus metus dalyvavo Balsių pagrindinės mokyklos 
mokiniai ir mokytojai. Jie parengė programą, apdalijo 
mūsų vaikus ir tėvelius gera nuotaika, įspūdžiais, dova-
nomis. Labai dėkui jiems už tai.

Geranoriškumas ir jautrumas teikia daug džiaugs-
mo, lengvina skausmą, ugdo pasitikėjimą šalia esan-
čiais žmonėmis. Dalijantis naudinga patir-
timi, teikiant paramą, atjau-
čiant sunkią akimirką, atran-
dant paguodos žodį, kai jo 
labiausiai reikia, užsimez-
ga tikrieji tarpusavio ry-
šiai, kurių mums labiau-
siai reikia.

VšĮ „Vilties akimirka“ 
Šeimos paramos 

centro darbuotojos
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