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KAUNO NEĮGALIŲJŲ CENTRAS VYKDĖ PROJEKTĄ 
„MANO ŽALIOJI PALANGĖ“.
CENTRO LANKYTOJAI MOKĖSI PAŽINTI GAMTĄ.
JIE SĖJO, LAISTĖ IR PRIŽIŪRĖJO AUGALUS.
ANT VAZONĖLIŲ BUVO UŽRAŠYTI AUGALAIS 
BESIRŪPINANČIŲ VAIKŲ VARDAI.
CENTRO LANKYTOJAI SKAITĖ KNYGUTES 
APIE AUGALUS.
JIE MOKĖSI EILĖRAŠČIUS APIE DARŽOVES, JAS PIEŠĖ.
PROJEKTO DALYVIAI VYKO Į KAUNĄ, 
Į BOTANIKOS SODĄ.
JIE IŠMOKO ATPAŽINTI TULPES, NARCIZUS, 
KITAS GĖLES.
VAIKAI PAMATĖ OŽKYTES, ANTIS, VIŠTELES, GULBES.
PASKUI VAIKAI VYKO Į KADAGIŲ SLĖNĮ 
KAUNO RAJONE.
JIE GROŽĖJOSI GAMTA, DRAUGE ŽAIDĖ, VAIŠINOSI.
PROJEKTUI BAIGIANTIS VAIKAI APLANKĖ 
DUBRAVOS PAŽINTINĮ TAKĄ.
ŠIOS IŠVYKOS METU JIE STEBĖJO SAUGOMĄ MIŠKĄ.
PASKUI MOKĖSI PAŽINTI AUGALUS IR GYVŪNUS.
PROJEKTAS BAIGĖSI RENGINIU 
„PAVASARIO SALOTOS“.
RENGINIO METU VAIKAI DEKLAMAVO, DAINAVO, 
SPĖJO MĮSLES.
VĖLIAU VISI KARTU GAMINO SALOTAS IŠ PAČIŲ 
UŽSIAUGINTŲ DARŽOVIŲ.
SALOTOS PASIRODĖ LABAI SKANIOS.
BUVO SURENGTA PROJEKTO NUOTRAUKŲ PARODA.
INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ GALIMA RASTI 
INTERNETO SVETAINĖJE
www.kvac.lt

Mūsų centre ugdomi vaikai su autizmo sindromu ir komplek-
sine negalia. Didelį dėmesį skiriame jų buitinių, pasaulio pažinimo, 
socialinių įgūdžių lavinimui, todėl ir projekto „Mano žalioji palan-
gė“ tikslas – gerinti vaikų, turinčių autizmo sindromą, gebėjimą 
teorines gamtos pažinimo žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime. 

Vykdydami projektą mūsų ugdytiniai sėjo, laistė, prižiūrėjo 
daržoves, prieskoninius augalus ir gėles. Ant vazonėlių buvo už-
rašyti jais besirūpinančių vaikų vardai. Be to, ugdytiniai skaitė 
knygutes apie augalus, mokėsi eilėraščių apie įvairius vaisius ir 
daržoves, juos piešė, aplikavo. Projektui buvo sukurti ir iš molio 
išdegti simboliai, kurie papuošė centro interjerą, o projekto pabai-
goje buvo įteikti jo dalyviams. 

Siekiant plėsti vaikų žinias buvo organizuota išvyka į Kauno 
VDU botanikos sodą, kur ugdytiniai susipažino su augalais ir gro-
žėjosi sutvarkyta aplinka. Vaikai sužinojo, kaip atrodo tulpės, nar-
cizai, gudobelė ir kt. Taip pat aplankė nedidelį zoologijos sodą, 
kur pamatė ožkytes, antis, mažąsias višteles ir gaidį, maitino gul-
bes. Vėliau vaikai lankėsi Kauno rajone, Arlaviškėse, esančiame 

„Mano žalioji palangė“
Kauno vaikų abilitacijos centras 2014 metų vasarį ir 
gegužę vykdė A.P.P.L.E ir Lietuvos mokytojų fondo 
finansuojamą projektą „Mano žalioji palangė“. 

kadagių slėnyje. Jie 
apžiūrėjo edukacinius stendus, 
grožėjosi puikia šio slėnio panorama, žaidė ben-
drus žaidimus lubinų pievoje, vėliau kartu vaišinosi. Galiausiai 
ugdytiniai dalyvavo Kauno marių regioninio parko Gamtos mo-
kyklos specialistų surengtame edukaciniame užsiėmime Dubra-
vos rezervatinės apyrubės pažintiniame take. Per užsiėmimą vai-
kai galėjo ne tik pasidairyti po saugomą mišką, kuriame jau 50 
metų visi gamtos procesai vyksta visiškai natūraliai, be jokio žmo-
gaus įsikišimo, bet ir pasivaikčioti takeliu, vedančiu per aukšta-
pelkę. Kelionės metu jie stebėjo miško augalus ir gyvūnus, daug 
sužinojo apie miško žvėrelių maitinimosi ypatumus, ieškojo mu-
sėmis mintančios saulašarės ir eksperimento metu pabandė patys 
sukurti dirbtinę pelkę. 

Projektą „Mano žalioji palangė“ vainikavo baigiamasis rengi-
nys „Pavasario salotos“. Jame dalyvavo Kauno vaikų abilitacijos 
centro ir Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ ugdytiniai. Renginio 
metu vaikai deklamavo eilėraščius apie morką, kopūstą, kitas dar-
žoves, minė mįsles, dainavo daineles. Vėliau kartu gamino salo-
tas: mažiausieji, dar nemokantys naudotis peiliu, skabė salotų la-
pus, petražoles, krapus, svogūnų laiškus. Vyresnieji ant lentelių 
pjaustė pomidorus, agurkus, spaudė citriną ir skanino salotas aly-
vuogių aliejumi. Visi labai noriai kartu darbavosi, o paskui drau-
giškai vaišinosi salotomis. Kiek teigiamų emocijų buvo patirta! 
Kaip sušildė vaikų širdeles pasididžiavimas ir pasitenkinimas at-
liktu darbu ir jo rezultatais! 

Įgyvendindami projektą „Mano žalioji palangė“ vaikai patys 
sėjo ir sodino augalėlius, stebėjo, kaip jie auga, žydi, nokina vai-
sius. Be to, juos prižiūrėjo, laistė, tręšė. O projekto pabaigoje gami-
no salotas ir jomis drauge vaišinosi. Taip jie akivaizdžiai pamatė 
augalų augimo procesą ir suprato, kad nuo sėklos iki vaisiaus – il-
gas kelias. Bendro darbo, kelionių metu lavėjo vaikų bendravimo, 
pažinimo įgūdžiai, gerėjo socializacija. Siekiant informuoti apie 
projektą centro lankytojus Kauno vaikų abilitacijos centro vesti-
biulyje buvo atidaryta nuolat papildoma fotografijų paroda „Ma-
no užaugintas augalėlis“, taip pat vykdomų veiklų nuotraukomis 
buvo nuolat papildoma centro internetinė svetainė www.kvac.lt. 

Tai padėjo informuoti visuomenę apie vaikų su autizmo sin-
dromu praktinės veiklos galimybes, suteikė pozityvių emocijų 
šiems vaikams, jų tėvams, pedagogams, stiprino bendruomeniš-
kumo jausmą. Projekto metu įgyvendinama veikla buvo konkreti, 
aiški, struktūruota, todėl ir jos nauda vaikams su autizmo sindro-
mu yra akivaizdi. 

Jevgenij Razgulin
psichologas

Audronė Gurevičienė
specialioji pedagogė 



Saulėtą balandžio 3-iosios rytą į Pasvalio specialiosios 
mokyklos kiemą įriedėjo net šeši geltonieji mokykliniai au-
tobusai. O kur dar gražus būrys atkeliavusiųjų pėsčiomis iš 
įvairių Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir lopše-
lio-darželio „Žilvitis“. Net 120 vaikų, turinčių specialiųjų 
poreikių, lydimi pedagogų, logopedų ir mokytojų padėjėjų, 
nekantravo išmėginti įvairiausias kūrybines dirbtuves. Jų 
jau laukė 13 Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogų, ku-
rie pasiūlė smalsiems svečiams kurti darbelius iš medžio, 
molio, veltinio, gipso, popieriaus, pasimokyti Origamio ir 
marmuravimo technikų, pasipraktikuoti aiškiau tarti žo-
džius, piešti, vaidinti, dainuoti ir sportuoti. Mokytojams 
talkino gabiausi Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai. 
Tokio šurmulio ir tiek svečių mokykloje jau seniai nebuvo. 
Visus apėmė jaudulys, nuostaba, džiugus nerimas...

Edukacinio renginio dalyvius mokyklos aktų salėje nuo-
taikinga daina pasveikino Pasvalio specialiosios mokyklos 
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kūrybinių dirbtuvių

mokytojos Rasa Gailiūnienė ir Bronislava Mainonienė. Vė-
liau mokiniai pasirinko mėgstamas veiklas ir išsiskubino į 
dirbtuves, kur virte užvirė kūrybinis procesas. Vieni minkė 
molį, dekoravo margučius, lipdė iš gipso krepšelius, kiti ga-
mino papuošalus iš vilnos, paukštelius iš medžio, lankstė ir 
konstravo žuvytes, mokėsi prakalbinti savo ir draugo pirš-
telius, dar kiti stiprino sveikatą sporto salėje, kūrė pasaką 
mažajame teatre, paruošė dainą renginio uždarymui.

Po užsiėmimų patenkinti savo kūriniais vaikai vėl sugu-
žėjo į salę, kur jų laukė padėkos ir prizai. Pedagogams jau 
sunkiai sekėsi valdyti šurmuliuojančius, teigiamų emocijų 
kupinus mokinius. Visi išvyko į namus laimingi, su šypse-
nomis veiduose. Taigi pasitvirtino renginio pradžioje paci-
tuoti Džono Kenedžio žodžiai: „Mes neturime vienodų ta-
lentų, bet mes visi galime turėti vienodas galimybes juos 
plėtoti“.

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarny-
bos direktorė dėkojo visiems, kurie padėjo įgyvendinti gra-
žią idėją: Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojams, mo-
kiniams ir vadovams, rajono švietimo įtaigų specialistams, 
vadovams ir mokiniams, nepabūgusiems atvykti ir išban-
dyti nepažįstamų veiklų.

Rita Vaikšnorienė
Pasvalio specialiosios mokyklos pavaduotoja ugdymui

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnybos direktorė

Žmogus vis laimės ieško.
Kai kas atranda.
Laimė dalykas rimtas,
Kaip kas supranta.
Laimė – kai jauti delną,
Padėtą ant tavo rankos.
Nesvarbu, ar draugės,
Gal ir draugo.
Laimė – kai sveikata trykšti
Ir darbas delnuose dega.
Laimė, kai gali draugui
Ištiesti pagalbos ranką.
Laimė – kai kūdikis krykščia
Sveikas, sotus ir laimingas.
Laimė... Dalykas rimtas.
Kaip kas supranta.

Susipažinkite!
Janina Vaitkutė lanko Tauragės neįgaliųjų 
reabilitacijos centrą. Mezga, daro papuošalus, kuria eiles. 
Centro darbuotojai padėjo jai išleisti poezijos knygelę. 
Janina labai šilta, bendraujanti, mėgstanti pašmaikštauti. 
Humoro jausmo jai galėtų pavydėti ne vienas sveikas 
žmogus. Kadangi Janiną kamuoja kojų skausmai, į centrą 
ją atveža autobusiukas. Gyvena ji viena, eiles kuria 
spontaniškai, bet kur ir bet kada.

Laimė

Kai randi bendraminčių, ilgai puoselėtas idėjas 
pasiseka įgyvendinti nesunkiai. Taip nutiko ir mums – 
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 
tarnybai ir Pasvalio specialiajai mokyklai. O 
rezultatai pranoko drąsiausius lūkesčius...

Svečioje šalyje mamas domino viskas, kas susiję su neįgaliųjų gy-
venimu. Jos lankėsi Beledye mokykloje, kurioje yra integruotos klasės 
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ir Selcuku darbo mokykloje, 
kurioje jaunimas nuo 14 iki 21 metų mokomas įvairių darbo įgūdžių: 

Mokymosi
visą gyvenimą
programa

Sutrikusio intelekto
žmonių lgobos bendrija
„Šiaulių Viltis“

Atstovavimo sau mokymuose pradedantiesiems dalyvavo du jau-
nuoliai iš Klaipėdos, dvi merginos iš Anykščių ir du vaikinukai iš Vil-
niaus. Nors tai buvo pirmoji jų patirtis tokiuose mokymuose, tačiau 
visi jautėsi drąsiai, noriai diskutavo, puikiai atstovavo sau, buvo akty-
vūs ir greitai įsitraukė į veiklas. Praktinių užduočių metu dirbo uoliai, 
nereikėjo raginti ar priminti, ko susirinkome. Visi puikiai įsijautė į savo 
vaidmenį (buvo stropūs mokiniai). 

Kadangi grupelė nedidelė, labai greitai įsiminėme vieni kitų var-
dus, susibendravome. Kaip žinia, darbas mažesnėse grupėse vyksta 
sklandžiau ir našiau. Kiekvienam buvo sudarytos galimybės pasisaky-
ti. Mokymų dalyviai buvo raginami aktyviai naudotis spalvotomis kor-
telėmis (žalia – geltona – raudona). Šios kortelės palengvina bendravi-
mą. Žalia kortelė reiškia, jog viskas gerai ir dėstoma medžiaga supran-
tama. Geltoną kortelę galima kelti norint ko nors paklausti. Raudoną – 
kai nespėjama, nesuprantama arba kai pranešėjas kalba per greitai.

Pirmąją dieną visi dalyviai išsakė savo lūkesčius ir tai, kas jiems 
kelia nerimą. Paaiškėjo, kad tie, kurie dar nė kartelio nebuvo pajūryje, 
labai norėjo pamatyti jūrą. O tie, kuriems ji ne naujiena, – daugiau suži-
noti. Ir visi, suprantama, būkštavo: ar supras, ką sako lektorius. Tačiau 
dalyvaudami mokymuose jaunuoliai netrukus įsitikino, kad nerimavo 
be reikalo. Per tris mokymų dienas jie sužinojo, kas yra atstovavimas 
sau, geriau pažino ne tik naujuosius draugus, bet ir save. 

Živilė Dambauskaitė
Mokymų lektorė

Atstovavimas sau – kas tai?
2014 m. birželio 2–4 dienomis Šventojoje vyko „Atstovavimo sau“ mokymai 
pradedantiesiems. Jau nuo pat ryto rinkosi į auditoriją žinių ištroškę jaunuoliai, kurie 
pirmą kartą dalyvavo tokio pobūdžio susitikime. Atstovavimas sau – tai kalbėjimas 
savo vardu rūpimais klausimais. Tam reikalingi penki atstovavimo sau žingsniai: 
KALBĖJIMAS, KLAUSYMASIS, DALIJIMASIS ŽINIOMIS, VEIKSMAI ir VERTINIMAS. 

„Šiaulių Vilties“ narių 
kelionė į Turkiją
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių Viltis“ 
mamos, įgyvendindamos Grundtvig partnerysčių programą 
Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00088 „Matyk be išankstinio 
nusistatymo II“ (angl. See beyond the prejudice II), 
š. m. gegužės 12–16 dienomis lankėsi Turkijoje, nedideliame 
Saroyonu miestelyje, turinčiame apie 3000 gyventojų, 
kuris yra milijoninio Konya didmiesčio priemiestis.

gaminti maistą, tvarkyti kambarius, įvaldyti smulkiuosius amatus. 
Šiaulietes nustebino, kad pastaroji mokykla prisiima atsakomybę už 
besimokančiųjų įdarbinimą. Baigę mokyklą jauni žmonės dirba vieš-
bučiuose, kavinukėse, parduotuvėlėse.

Didžiulį įspūdį paliko kalnų papėdėje įsikūręs Deha reabilitacijos 
centras. Modernioje įstaigoje neįgaliesiems teikiamos fizioterapijos, 
kineziterapijos, erdvės pojūčio lavinimo terapijos ir hipoterapijos pa-
slaugos. Kadangi centro įkūrėjas – tėvas, pats auginantis neįgalius 
sūnus, neįgaliesiems ir jų artimiesiems skiriamas didžiulis dėmesys. 
Mus maloniai nustebino specialus kabinetas, kuriame esančiame 
monitoriuje galima stebėti, kaip specialistai dirba su ugdytiniais bet 
kurioje centro vietoje. Lietuvoje tai dar nė neįsivaizduojama. Projek-
to dalyviai turėjo progos pamatyti ir mokymąsi namuose. Pedagogė 
pasakojo, kad per savaitę ji dirba 30 valandų, rodė priemones, kurias 
naudoja neįgaliųjų ugdymui.

Atvirai bendraujant su šeimininkais paaiškėjo, kad Turkijoje tė-
vai, auginantys neįgalius vaikus, nenoriai kreipiasi į gydytojus, todėl 
sudėtinga kalbėti apie tikslią statistiką. Tačiau neįgalieji, lankantys 
specialiąsias ugdymo įstaigas, gauna visišką valstybės išlaikymą. 
Transportas, maitinimas, higienos priemonių įsigijimas yra visiškai 
kompensuojami. 

Viešėdami Turkijoje sužinojome, kad šioje šalyje dar yra daug 
problemų integruojant neįgaliuosius į ugdymo procesą, stinga tėvų 
asociacijų, bet nuolat jautėme pagarbų, holistinį požiūrį į neįgalųjį. 
Įsiminė vienos mokytojos žodžiai apie neįgalų vaiką: „Tai Dievo 
siuntinukas ir mes turime jį priimti“.

Saulėtoje Turkijoje pajutome šeimininkų neįprastą rūpestingumą 
ir dosnų svetingumą. Mūsų delegaciją priėmė Saroyonu miestelio 
meras, vicemeras, švietimo direktorato atsakingi asmenys, įstaigų, 
kuriose lankėmės, atstovai.

Regina Vertelienė
Projekto koordinatorė

„Man patiko su visais bendrauti. Susirasti naujų draugų, žaisti įvairius žai-dimus, atlikti užduotis. Eiti prie jūros. Per tas tris dienas jaučiausi gerai. Ačiū jums už puikiai praleistą laiką.“ 
Inga iš „Klaipėdos Vilties“

„Man patiko, kai kalbėjome apie bendravimą, atstovavimą sau, 

kaip bendrauti gestais.“ 
Miglė iš Anykščių

„Man labiausiai patiko:

1. Būti paskaitose.

2. Bendrauti su naujais draugais.

3. Aplinka Šventojoje.

4. Atlikti visas užduotis.

5. Pasivaikščiojimas po Šventąją.

6. Ekskursija prie jūros.

7. Sužinoti, ką reiškia atstovavimas sau.

8. Fotografuoti aplinką ir gamtą.

9. AČIŪ UŽ PUIKIAI PRALEISTĄ LAIKĄ.“

Tomas Lukauskas iš „Klaipėdos Vilties“

Kartu patyrėme daug džiugių akimirkų, kuriomis norime pasida-
lyti su jumis.

„Man labiausiai patiko:

„Patiko kortelių žaidimas, kai vaidinti reikėjo.“ 

Ineta iš Anykščių
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„Viltis“ su viltimi į ateitį
Labai žmogiška ir suprantama lyginti gyvenimą, galimybes „ten“ ir 
„čia“. Tik liūdna, kad nejučia patikime – geriausia ten, kur nėra manęs, 
mano šeimos, vaikų, artimųjų. Puiku siekti idealo, labai kokybiško 
gyvenimo ir susikurti ateitį svajonėse, bet visada reikia atsiminti labai 
paprastą ir seną tiesą, kad laiko neaplenksime, kad visada bus dalykų, 
kuriuos reikės subrandinti ir išauginti, parengti jiems palankią dirvą, 
saugoti aplinką ir mus supančius žmones, jog netrukdydami vieni 
kitiems galėtumėme taikiai ir saugiai gyventi.

Gegužės mėnesį dalyvavau tarptau-
tinėje konferencijoje Šiaurės Airijoje, 
Belfaste, kur dvi dienas kalbėjomės apie 
sutrikusio intelekto žmonių, jų tėvų, 
globėjų ir šeimų galimybes gyventi ben-
druomenėje, gauti visokeriopą tinkamą 
pagalbą. Jau keletą metų sau atstovau-
jantys sutrikusio intelekto žmonės daly-
vauja konferencijose, susitikimuose, 
skaito pranešimus savarankiškai ar pa-
dedami asistentų. Diskusijų metu jie 
mums dėkoja už labai paprastus ir ele-
mentarius dalykus: teisę gyventi na-
muose, mokytis, dirbti, bendrauti, būti 
kaimynu ir bendruomenės nariu. Taip, 
dėkoja už tai, kad suteikėme jiems sąly-
ginę laisvę ir pripažinome gyvenimo 
dalyviais, visuomenės piliečiais. Taigi 
Vakarų Europos valstybės jau priima tai 
kaip duotybę ir sudaro neįgaliesiems vi-
sas sąlygas aktyviai reikšti savo nuomo-
nę. Žinoma, daugeliui sutrikusio inte-
lekto žmonių labai reikia pagalbos ir 
palaikymo, bet tai neriboja jų galimybių. 

Lietuvoje padėtis kiek kitokia. Mes 
dar tik šiandien garsiai pradedame 
svarstyti didelių socialinės globos įstai-
gų pertvarkos būtinumą pripažindami, 
kad tūkstančiai sutrikusio intelekto 
žmonių, jų tėvų, globėjų ir šeimos narių 
vis dar gyvena didelėje socialinėje at-
skirtyje. Tik mažai daliai pavyksta susi-
kurti daugiau ar mažiau normalų kas-
dieninį gyvenimą, bet dar labai daug 
šeimų tegali svajoti apie atostogas, poil-
sį, teatro lankymą, dalyvavimą politinė-
je ar visuomeninėje veikloje. Džiaugia-
masi, kad bent vienas iš tėvų gali dirbti 
ir užsidirbti, o kitam tenka visa atsako-
mybė už neįgalaus šeimos nario prie-
žiūrą vakarais ir švenčių dienomis, sa-
vaitgaliais ir vasaros metu, kai atosto-
gauja neįgaliojo lankoma globos įstaiga. 

O jeigu sutrikusio intelekto žmogus 
teturi vieną iš tėvų ar globėjų? Tada vi-
sas krūvis tenka vienam žmogui, daž-
niausiai mamai, ir pagalbos belieka tikė-
tis nebent tik iš Dievo, nes paslaugos 
namuose neteikiamos, kadangi visiškai 
neaišku, kas turi jas organizuoti ir įgy-

vendinti. O juk jos neįgaliam žmogui 
reikalingos ir vakarais, ir savaitgaliais, ir 
globėjų atostogų metu. Kas, kaip, kada 
ir kokiu mastu jas teiks? Kas apmokės?

Iki šiol labai tvirta nuostata, kad or-
ganizuojant ir teikiant pagalbą būtina 
remtis vien profesiniais standartais ir 
nuostatomis. Mes susikuriame tiek 
daug įvairiausių taisyklių ir standartų, 
kad visiškai nebelieka nei laiko, nei jėgų 
šiltiems santykiams, empatijai, žmogiš-
kam bendravimui. Beje, panaši padėtis 
susiklostė ir Vakarų valstybėse. Todėl 
šiuo metu jose skubiai peržiūrinėjami 
reikalavimai ir normos paslaugoms, la-
bai didelį dėmesį skiriant paslaugų ko-
kybės vertinimui, kuriame dalyvauja ir 
patys sutrikusio intelekto asmenys, jų 
tėvai ar globėjai, taip pat jiems atstovau-
jančių NVO atstovai. Itin dažnai mano-
ma, kad sutrikusio intelekto asmenų 
poreikius geriausiai žino jų tėvai, paskui 
specialistai, bet kažkodėl užmirštama 
pasidomėti jų pačių nuomone. 

Turiu prisipažinti, kad būdama jau-
no sutrikusio intelekto žmogaus motina 
ir pati per dažnai spręsdavau už jį ir 
tvarkydavau jo gyvenimą pagal save. 
Tikrai nelengva man buvo susitaikyti su 
mintimi, kad klystu, bet padarius tai ta-
po lengviau keisti požiūrį. Dabar ati-
džiau renku sūnui drabužius, labiau at-
sižvelgiu į jo nuotaikas, stengiuosi gerb-
ti maisto, laisvalaikio ir kitų dalykų pa-
sirinkimą. Tenka paaukoti gerokai dau-
giau laiko, bet man atrodo, kad tai būti-
na. Pagalvokite apie tai ir jūs, nes kaip 
tik iš mūsų santykių, elgesio su savo 
neįgaliais vaikais mokosi ir visuomenė, 
ir specialistai. Vakaruose tėvų organiza-
cijos ir atstovavimo sau judėjimas šian-
dien vėl išgyvena pakilimą. Vienijamos 
jėgos pasisakant už sutrikusio intelekto 
žmonių teisę į orumą, gyvenimą savo 
namuose ir bendruomenėje, siekiant ug-
dymo ir užimtumo, sveikatos priežiū-
ros, deramos vietos visuomenėje, išnau-
dojimo ir socialinės atskirties mažinimo.

Taigi kartu ginti prigimtines asmens 
ir šeimos teises yra lengviau. Einant 

normalizacijos link būtina kurti drau-
giškus horizontalius santykius, tartis 
dėl gyvenimo kokybės standartų, socia-
linės, dvasinės ir fizinės sveikatos priei-
namumo ir prireikus atsižvelgimo į in-
dividualias skirtybes. Pavyzdžiui, Šiau-
rės Airijoje net 40 proc. visų mokyklinio 
amžiaus vaikų turi labai rimtų psichinės 
sveikatos sutrikimų, kurie pasireiškia 
dėmesio stoka, agresyviu elgesiu, hiper
aktyvumu. Tai vis labai skaudūs atgar-
siai visų šios sudėtingo likimo šalies 
įvykių ir iki šiol pakankamai įtemtų 
santykių. Pratęsiant kalbą apie pasaulio 
patirtį reikėtų pasakyti, kad Bostone 
(JAV) atlikti moksliniai tyrimai parodė, 
jog šeimos dalyvumas, poreikių vertini-
mas ir tenkinimas yra svarbiausias 
veiksnys integruojant sutrikusio inte-
lekto žmones į visuomenę.

Pats laikas ir Lietuvoje „nuleisti ant 
žemės“ visus sukurtus instrumentus ir 
taisykles dėl integracijos ir socialinės 
pagalbos sutrikusio intelekto žmonėms, 
jų tėvams ir globėjams. Užuot absoliuti-
nę „diagnozes“, „sutrikimus“, „neįgalu-
mą“, pripažinkime skirtumus ir kurki-
me draugišką, visiems saugią aplinką.

Įsibėgėja vasara. Kelionių ir susitiki-
mų metas. Linkiu visiems neišdildomų 
įspūdžių, naujų neužmirštamų potyrių 
ir daug sparnus suteikiančios sėkmės. 
Džiugu, kad esame kartu jau 25erius 
metus. Nemažai viltiečių sutiksiu stovyk
loje, bus daug progų aptarti ir pasiektus 
laimėjimus, ir laukiančius darbus. 

Iki naujų prasmingų susitikimų...

Pagarbiai
Dana Migaliova

„Vilties“ asociacijos pirmininkė
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ŽMONĖS DAŽNAI LYGINA GYVENIMĄ 
LIETUVOJE IR UŽSIENYJE.

BET NEREIKIA GALVOTI, KAD UŽSIENYJE 
VISKAS TIK GERAI.

GERIAUSIA SUSIKURTI TINKAMAS 
GYVENIMO SĄLYGAS SAVO ŠALYJE.

GEGUŽĘ „VILTIES“ BENDRIJOS PIRMININKĖ 
DANA MIGALIOVA DALYVAVO SUSITIKIME 
ŠIAURĖS AIRIJOJE.

TEN NEĮGALIEJI ATSTOVAUJA SAU, SKAITO 
PRANEŠIMUS SUSITIKIMUOSE.

JIE DĖKINGI UŽ GALIMYBĘ REIKŠTI  
SAVO NUOMONĘ.

NEĮGALIEJI GYVENA NEDIDELIUOSE 
GYVENIMO NAMUOSE.

JIE JAUČIASI TIKRAIS BENDRUOMENĖS 
NARIAIS.

LIETUVOJE TIK SVARSTOMA ATSISAKYTI 
DIDELIŲ INTERNATŲ NEĮGALIESIEMS.

NEĮGALIEJI IR JŲ TĖVAI DAŽNAI BŪNA 
ATSKIRTI NUO BENDRUOMENĖS.

JIE GALI TIK SVAJOTI APIE ATOSTOGAS, 
POILSĮ, TEATRO LANKYMĄ.

PAPRASTAI TIK VIENAS IŠ  
NEĮGALIOJO TĖVŲ GALI DIRBTI.

KITAM TENKA PRIŽIŪRĖTI NEĮGALŲJĮ  
BE IŠEIGINIŲ IR ATOSTOGŲ.

DAR SUNKIAU, JEIGU NEĮGALUSIS TETURI 
VIENĄ GLOBĖJĄ.

PADĖTĮ PAKEISTŲ NEĮGALIOJO NAMUOSE 
TEIKIAMOS PASLAUGOS.

BET NEAIŠKU, KAD JAS TURI TEIKTI IR 
APMOKĖTI.

TEIKIANT NEĮGALIESIEMS PASLAUGAS 
VADOVAUJAMASI TAISYKLĖMIS.

TAISYKLIŲ PRIGALVOTA TIEK DAUG, KAD 
NEBELIEKA ŠILTŲ SANTYKIŲ.

VAKARŲ VALSTYBĖSE IRGI SUSIKLOSTĖ 
PANAŠI PADĖTIS.

TEN JĄ STENGIAMASI PATAISYTI.

PRADĖJO AKTYVIAI VEIKTI NEĮGALIESIEMS 
ATSTOVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS.

DAŽNAI TVARKANT NEĮGALIŲJŲ 
GYVENIMĄ PAMIRŠTAMA PAKLAUSTI JŲ 
PAČIŲ NUOMONĖS.

„VILTIES“ BENDRIJOS PIRMININKĖ 
PRISIPAŽĮSTA, KAD ANKSČIAU IRGI PER 
DAUG GLOBOJO NEĮGALŲ SŪNŲ.

BET JI SUPRATO SAVO KLAIDĄ IR DABAR 
ATSIŽVELGIA Į JO NUOMONĘ.

PIRMININKĖ ATSIKLAUSIA SŪNAUS, KĄ JIS 
NORI VEIKTI, KAIP RENGTIS, KĄ VALGYTI.

NORS JI SUGAIŠTA DAUGIAU LAIKO, JAI TAI 
ATRODO BŪTINA.

DANA MIGALIOVA KVIEČIA IR KITUS TĖVUS 
SEKTI JOS PAVYZDŽIU.

JUK IŠ NEĮGALIŲJŲ TĖVŲ MOKOSI ELGESIO 
SU NEĮGALIAISIAIS APLINKINIAI ŽMONĖS.

MOKSLININKAI ĮRODĖ, KAD NEĮGALIEJI 
ĮSILIEJA Į BENDRUOMENĘ, KAI JŲ TĖVAMS 
PADEDAMA TINKAMAI RŪPINTIS SAVO 
VAIKAIS.

TODĖL REIKIA KURTI NEĮGALIESIEMS 
DRAUGIŠKĄ IR SAUGIĄ APLINKĄ.

VISIEMS SĖKMĖS IR ĮSPŪDŽIŲ VASARĄ!



V
ilt

is
 1

4/
2

• 5

25
Vilčiai
Šiemet

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija keičia pasaulį
Labai džiugu, kad Lietuva pirmą kartą šalies istorijoje turės savo 
atstovą Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių komitete – Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorių Joną Ruškų. Š. m. birželio 10 d. 
Niujorke vykusiuose rinkimuose į JT Neįgaliųjų teisių komiteto narius 
Lietuvos kandidatas jau pirmajame ture nurungė gausų būrį kandidatų 
iš didesnių valstybių ir tapo vienu iš 9 komiteto narių 2015–2018 m. 
kadencijai. Sveikiname ilgametį „Vilties“ bendrijos bendražygį ir 
siūlome susipažinti su jo požiūriu į JT Neįgaliųjų teisių konvenciją.

Negalią turinčių asmenų padėtis vi-
suomenėje istoriškai buvo pakankamai 
sudėtinga. Turintieji regos, judėjimo, 
klausos, intelekto ar psichikos sutrikimų 
asmenys nuo seniausiųjų ir iki pat šių lai-

kų apibūdinami kitoniškumo, svetimu-
mo, nepajėgumo kategorijomis. Net ir 
šiandien Lietuvoje negalią turinčių asme-
nų visavertis dalyvavimas švietimo, svei-
katos, kultūros, darbo rinkos ir kituose 

visuomenės sektoriuose nėra nei norma, 
nei visuotinai atpažinta siekiamybė. 

Gyvename keistoje sandūroje tarp 
dviejų skirtingų visuomenės gerovės 
sampratų. Viena vertus, sovietiniai laikai 
mums įrėžė į sąmonę, kad neįgaliųjų tie-
siog nėra arba neturi būti, nes jiems pa-
kanka uždarų, nuo visuomenės akių pa-
slėptų institucijų. Kita vertus, dabartinėje 
neoliberalioje visuomenėje negalią turin-
tys asmenys atsiduria konkurencijos ir 
meritokratijos vertybėmis grįstų visuo-
menei reikšmingų sprendimų ir veiklų 
paraštėse. Ir sovietinės, ir liberalios vi-
suomenės atveju neįgalieji netelpa į įpras-
tas normalaus visuomenės gyvenimo ri-
bas, todėl jiems arba sukuriamos speciali-
zuotos būties alternatyvos, arba jie tiesiog 
paliekami bendros atsitiktinės socialinės 
tėkmės valiai. Taip turintieji negalią įsisu-
ka į socialinės atskirties ratą, įtvirtinantį 

Atvirai tariant, gavusi pasiūlymą pa-
sisakyti „Vilties“ bendrijos ketvirčio am-
žiaus jubiliejaus proga savotiškai nu-
džiugau, nes beveik nuo pat pradžių 
buvau kartu. Taigi, yra ką prisiminti, 
pamėginti perteikti asmeninę patirtį, il-
gų darbo metų savianalizę. Tiesa, nepre-
tenduojant į apibendrinimus.

Kai pradėjau galvoje dėstyti mintis, 
kad šiandieniniam viltiečiui skaitytojui 
suprantamai papasakočiau apie andai-
nykštį laikotarpį, kuris nugulė istorijon 
ir mano atmintin, tai pasirodė nemažas 
iššūkis.

Mano nuomone, svarbiausia – kad 
„Vilties“ bendrijos veikla, žmonių, kurie 
prisidėjo prie šios organizacijos kūrimo-
si ištakų, pastangos, sėkmės ar nesėkmės 
yra realiai suvokiama vertybė. Ją anali-
zuojant galima įgyti gerosios patirties, 
t. y. ji gali pasitarnauti ne vien istorijai, 
bet ir ateinančiam naujam mūsų viltie-
čiui. Netgi, drįsčiau pasakyti, ir kiekvie-
nam žmogui, kuriam ateitis iškels klau-
simą, koks yra mūsų Lietuvos demokra-
tėjimo kelias. Gal kam nors pasirodys, 
kad kalbu pernelyg skambiais žodžiais, 
nukrypstu nuo to, kas buvo ir yra kan-
triai daroma kasdien. Bet sutikite, jog 
Jūsų veikla – savotiškas slenkstis, nuo 
kurio buvo atsigręžta į neįgalų žmogų.

Viltiečių pasiūlytas ir realiai kurtas 
(o ir dabar tebekuriamas) pagalbos tar-
nybų tinklas, skirtas siekti žmogiškąjį 

Sykiu nuo 1991-ųjų iki 2014-ųjų
Mintimis apie „Vilties“ bendrijos kelią nuo ištakų iki šios dienos su 
Jumis, mieli skaitytojai, dalijasi viena iš neįgaliųjų integracijos 
proceso mūsų šalyje pradininkių ir tarnybų sutrikusio intelekto 
žmonėms kūrimo iniciatorių Augienė Vilūnienė.

orumą užtikrinančių gyvenimo ir užim-
tumo sąlygų kiekvienam neįgaliam as-
meniui, tikrai yra įsikūnijęs „Vilties“ 
bendrijos pirmtakų siekių rezultatas. 
Lengva pasakyti, kad visuomenės vysty-
mąsi reikėtų įsivaizduoti kaip aukštyn 
kylančią spiralę, tačiau toks jis būna tik 
tobulame teoriniame kontekste, o kas-
dienio gyvenimo keliai yra nepalygina-
mai labiau išmalti ir duobėti. Tad džiu-
gu, Mieli Bičiuliai, kad Jūs garbingai 
įveikėte ketvirčio amžiaus kelią, nusipel-
nėte už tai pagarbos ir, neabejoju, būsite 
vertinami ateityje.

Bet dabar dar norėtųsi šiek tiek pa-
žvelgti į šiandieną, kai kartų kaita jau 
kelia naujus iššūkius bendradarbiavi-
mui, visuomeniniams žmonių santy-
kiams. Man regis, dabartiniam laikme-
čiui būdinga, kad žmogus, turintis ga-
limybes naudotis viso pasaulio intelek-
tualiniais produktais, kartais pasiklysta 
tarp virtualios ir gyvenimiškos realybės, 
pamiršta, kad patirtys ir įgūdžiai tampa 
tikrąja savastimi tik dirbant ir veikiant 
su kitu žmogumi. Taigi norint perimti 
patirtį reikia išmokti stebėti ir matyti, 
klausytis ir išgirsti. Kalbu apie partne-
rystės ryšius tarp nevyriausybinės tė-
vų organizacijos (kokia ir yra „Vilties“ 
bendrija), tėvų, auginančių kitokį vaiką, 
darbuotojų, dirbančių su jais įvairiose 
paslaugų struktūrose, ir pačių neįgalių 
asmenų. Regis, esamos padėties ir ak-

tualijų supratimas, bendradarbiavimo 
tinklo kūrimo ir palaikymo būtinumas 
yra akivaizdūs, tačiau kai kam kai ka-
da vis dar atrodo, kad į tai nukreiptos 
pastangos tėra tuščias laiko švaistymas. 
O išties tai yra sunkios ir atsakingos 
užduotys, kurių neatlikę galime paras-
ti bendrystės ryšius. Manau, kad „Vil-
ties“ bendrijai tai negresia, kad ji išliks 
slenksčiu, nuo kurio kopiama į kalną, o 
ne riedama žemyn.

Tad būkite tvirti, kad į Jus ir toliau 
galėtų remtis silpnesnieji! Ir niekada ne-
paliaukite galvoję, kad esate labai reika-
lingi žmonėms.

Ačiū. 

Augienė Vilūnienė
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„VILTIES“ BENDRIJA TURI DAUG DRAUGŲ.

VIENAS IŠ JŲ – JONAS RUŠKUS.

JONAS RUŠKUS YRA VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETO PROFESORIUS.

JAM RŪPI, KAIP GYVENA NEĮGALIEJI 
LIETUVOJE IR PASAULYJE.

JONAS RUŠKUS DAUG RAŠO APIE NEĮGALIŲJŲ 
GYVENIMĄ.

JIS SIEKIA, KAD NEĮGALIŲJŲ PADĖTIS BŪTŲ 
GERESNĖ.

NESENIAI JONAS RUŠKUS TAPO LIETUVOS 
ATSTOVU GARBINGOJE TARPTAUTINĖJE 
ORGANIZACIJOJE.

ŠI ORGANIZACIJA VADINASI JUNGTINĖS 
TAUTOS, NES VIENIJA LABAI DAUG ŠALIŲ.

JONAS RUŠKUS BUS VIENAS IŠ DEVYNIŲ ŠIOS 
ORGANIZACIJOS NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
KOMITETO NARIŲ.
„VILTIES“ BENDRIJA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA 
JONĄ RUŠKŲ.
NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KOMITETAS GINA JŲ 
TEISES KAIP REIKALAUJA NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ 
KONVENCIJA.
NEĮGALIŲJŲ TEISIŲ KONVENCIJA LABAI 
SVARBUS DOKUMENTAS.
ŠIS DOKUMENTAS ĮTVIRTINA NAUJĄ POŽIŪRĮ 
Į NEĮGALIUOSIUS.
DAUG VALSTYBIŲ, TAIP PAT IR LIETUVA, 
ĮSIPAREIGOJO PRIIMTI ŠĮ POŽIŪRĮ.
NAUJAS POŽIŪRIS PRIPAŽĮSTA NEĮGALIŲJŲ 
TEISES, LAISVES IR ORUMĄ.

žeminimą, beviltiškumą ir diskriminaciją, 
sukuriantį paralelinę paženklintąją neį-
galiųjų visuomenę.

2006 metais Jungtinės Tautos negalią 
turinčių asmenų ir jų šalininkų pastangų 
dėka paskelbė Neįgaliųjų teisių konven-
ciją, kurioje nedviprasmiškai įvardijamos 
naujos vertybės ir gairės. Konvencija sie-
kia „skatinti, apsaugoti ir užtikrinti visų 
neįgaliųjų visapusišką ir lygiateisį nau-
dojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pa-
grindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti 
pagarbą šių asmenų prigimtiniam oru-
mui“. Kitaip tariant, pasaulio šalys suta-
rė, kad nuo šiol neįgalieji turi teisę visa-
verčiai dalyvauti visuomenės gyvenime, 
kaip ir visi kiti žmonės. Jau 142 šalys (ir 
Lietuva 2010 metais) ratifikavo konvenci-
ją, įsipareigodamos įgyvendinti Neįgalių-
jų teisių konvencijos nuostatas savo šalių 
įstatymuose ir praktiškai diegti lygybės ir 
nediskriminavimo, prieinamumo prie vi-
suomenės išteklių, lygybės prieš įstaty-
mą, gyvenimo savarankiškai ir įtrauk-
tiems į bendruomenę principus. 

Tai yra esminis valstybių ir visuome-
nės požiūrio keitimas į negalią turintį 
žmogų. Iki šiol mes gyvenome ir tebegy-
vename ne teisių, o globos ir socialinės 
paramos praktikoje ir politikoje. Negalią 
turinčių asmenų globos tradicija, kurios 
laikomasi nuo viduramžių iki šios die-
nos, susiformavo krikščionybės įtakoje. 
Turint kilnią misiją padėti beteisiams vi-
suomenės nariams, atliepiant į prigimtinį 
žmogaus poreikį būti mylimam ir pripa-
žintam kitų akyse. Šią misiją geriausiai 
atspindi Motinos Teresės veikla su betei-
siais neliečiamųjų kastos atstovais arba 
Žano Vanjė įkurta Arkos bendruomenė. 
Tačiau globos diskursas industrinio tipo 

šalyse transformavosi į požiūrį, kad neį-
galiesiems geriausia būti apsaugotiems 
nuo visuomenės ir gyventi atskirtose įs-
taigose. Institucinis globos požiūris įtvir-
tino diskriminacinę paternalistinę prakti-
ką ir normą, be to, specifinį ypač žemą 
negalią turinčių asmenų statusą, kaip nuo 
kitų priklausomų ir mažai ką gebančių 
individų. Tuo pačiu visos sprendimo dėl 
negalią turinčių asmenų gyvenimo galios 
buvo atiduotos į profesionalias toli gražu 
ne visada mylintį žvilgsnį turinčių speci-
alistų rankas. 

Remiantis socialinių paslaugų požiū-
riu, bandoma spręsti šią atskirties proble-
mą skatinant vadinamąją deinstituciona-
lizaciją. Tikimasi, kad socialinių paslau-
gų pasiūla ir įvairovė leis negalią turin-
tiems žmonėms teikti kokybiškas paslau-
gas. Tačiau socialinių paslaugų entuzias-
tų siekiai pasiteisino tik iš dalies. Tik 
santykinai mažai daliai negalią turinčių 
asmenų buvo pradėtos teikti tikros ben-
druomeninės paslaugos, kurios neįgalie-
siems užtikrino asmens orumą ir socialinį 
dalyvavimą suteikiančias sąlygas. Ypač 
Rytų Europos šalyse įstatymiškai nebuvo 
sukurtos sąlygos pakeisti sistemą taip, 
kad visos socialinės paslaugos taptų rea-
liai bendruomeninėmis, kad visi neįgalie-
ji be išimčių turėtų normalias, visuome-
nėje įprastas gyvenimo sąlygas. Uždaros 
institucijos tiesiog „perdažė“ simbolines 
ir realias sienas, o naujos socialinės pa-
slaugos neretai atkartoja tą patį instituci-
nį modelį. 

Neįgaliųjų teisių konvencija įtvirtina 
naują sampratą, naują požiūrį: asmenys 
su negalia turi teisę gyventi toje pačioje 
aplinkoje, kaip ir visi visuomenės nariai, 
gali naudotis tomis pačiomis visuomenės 

gėrybėmis ir teisėmis, kaip ir bet kuris pi-
lietis. Kita vertus, teisių požiūris nėra vi-
siškai naujas. Kai kuriose Vakarų Europos 
ir Šiaurės Amerikos šalyse jo jau laikoma-
si keletą dešimtmečių ir jis visiškai pasi-
teisino. Pripažinta neįgaliųjų teisė gyven-
ti savarankiškai, įdiegti bendruomeniniai 
socialinių paslaugų modeliai. Įdomu, kad 
ši perspektyva sudaro prielaidas neįgalie-
siems ir jų šeimos nariams gyventi visa-
vertį gyvenimą, neįgaliesiems leidžiant 
laiką bendruomenės ritmu, o jų šeimos 
nariams išliekant aktyviems darbo rinko-
je. Čia ypač svarbu atpažinti socialinio 
teisingumo dimensiją, numatančią papil-
domas priemones neįgaliesiems, kurios 
suteikia jiems galimybę visavertiškai nau-
dotis visuomenės ištekliais ir dalyvauti 
visuomenės gyvenime. Lygybė be sociali-
nio teisingumo arba be papildomų prie-
monių reikštų neįgaliųjų išmetimą į laisvą 
rinką, taip neišvengiamai asmenims dėl 
savo negalių neturint galimybių prieiti 
prie visuomenės išteklių, sukuriant nau-
jas diskriminacijos formas.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių kon-
vencija yra iš esmės naujas požiūris, įpa-
reigojantis šalis kurti tokius įstatymus, 
kad negalią turintys asmenys gautų para-
mą, kuri ne skatintų senas ar naujas dis-
kriminacijos formas, bet sudarytų kon-
krečias sąlygas, jog neįgaliųjų dalyvavi-
mas švietimo, sveikatos, kultūrinos, dar-
bo rinkos ir kituose visuomenės sekto-
riuose ir organizacijose būtų ir veikianti 
norma, ir konkreti siekiamybė.

Jonas Ruškus
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius

Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių 
komiteto narys
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Socialinis darbas pripažįstamas ne-
vienareikšme, sudėtinga ir emociškai 
įtempta veikla. Socialiniai darbuotojai 
kartais jaučia nemenką psichologinį, 
emocinį aplinkos ar organizacijos spau-
dimą. Jie turi balansuoti tarp klientų 
problemų ir tuo pat metu prisitaikyti 
prie organizacijos reikalavimų ir jai išky-
lančių sunkumų (pavyzdžiui: struktūri-
nių pokyčių, nepakankamo finansavimo 
ir pan.). 

Socialiniai darbuotojai patiria pro-
blemų ir dėl skirtingų jų pačių, neįgalių-
jų šeimos ir visuomenės požiūrių į žmo-
gų su proto negalia. Skiriami du požiū-
riai į neįgaliuosius: subjektinis ir objekti-
nis. Pirmojo besilaikantis žmogus komu-
nikuoja su neįgaliu asmeniu priimda-
mas ir suvokdamas jo bendravimo spe-
cifiką, t. y. imasi asmeninės iniciatyvos 
remti ir stiprinti tuos neįgaliuosius, ku-
riems to reikia. Esant antrajam požiūriui 
neįgalusis prilyginamas daiktui, kurio 
funkcijas galbūt įmanoma suvokti ir 
bandyti paveikti. Mėginama pakeisti jo 
savotišką elgesį neatsižvelgiant į tai, kad 
elgesio raiška ir yra asmens būdas komuni-
kuoti, išreikšti savo poreikius ir vidinius 
išgyvenimus.

Taigi priemonės, kurias darbuotojas 
sąmoningai ar nesąmoningai pasirenka 
siekdamas paveikti klientą, visada at-
spindi jo nuostatas žmogaus su negalia 
atžvilgiu. Pavyzdžiui, vadovaujantis su-
bjektiniu požiūriu, veikla dienos centre 
organizuojama atsižvelgiant į klientų 
grupės poreikius ir pageidavimus, t. y. 
ne „primetama“ pagal nusistovėjusias 
tradicijas, o kuriama kartu su klientais. 
Vyraujant objektiniam požiūriui tarp dar-
buotojo ir neįgalaus žmogaus kontakto 
nėra, iš pastarojo tik reikalaujama pa-
klusti arba vykdyti nurodymus. Neįgaliu 
žmogumi manipuliuojama arba jis per-
dėtai globojamas užgniaužiant jo paties 
iniciatyvą, trukdant vystytis asmenybei.

Teigiamo požiūrio esmė – priimti neį-
galų asmenį tokį, koks jis yra, pabrė-
žiant abipusį pasitikėjimą, užtikrinant jo 
saugumą. Neigiamas požiūris apima nei-
gimą ir atstūmimą. Neigimas pasireiškia 
personalo atsisakymu pripažinti neįga-
lųjį kaip asmenybę ir jo negalią. Atstūmi-
mo atveju specialistas vertina tik vieną 
aspektą: arba asmenybę, arba negalią. 
Neigiamos nuostatos iš esmės turi įta-
kos neįgalių žmonių veiklos galimy-
bėms, jų įvaizdžiui ar savivaizdžiui, el-

Socialinių darbuotojų požiūris į 
bendravimą su neįgaliaisiais
Pasak E. Fromo, mylėti žmoniją daug lengviau nei konkretų žmogų, 
ypač turintį proto negalią ir pasižymintį išskirtiniu savitumu. 

gesiui. Socialinių darbuotojų, pedago-
gų, medikų, psichiatrų neigiamų nuos-
tatų priežastys – tiesioginės ar netiesio-
ginės bendravimo su neįgaliuoju patir-
ties (teigiamos ar neigiamos) ir žinių 
stoka, požiūris į neįgalųjį kaip į „amži-
ną“ vaiką, išankstinė nuostata, kad jis 
yra ribotas, t. y. įsitikinimas, jog žmogus 
su negalia bet kokiu atveju kažko nesu-
voks ar nesugebės atlikti.

Socialinio darbuotojo pozicija ben-
draujant su neįgaliu asmeniu kartais yra 
dviprasmiška. Rengiant socialinius dar-
buotojus skatinamas jautrumas kitų 
jausmams, jie mokomi atpažinti savuo-
sius išgyvenimus ir empatiškai reaguoti 
į problemines situacijas, bendraujant su 
klientu neprarasti profesionalumo, val-
dyti savo jausmus, emocijas. Tačiau nėra 
lengva atsiriboti ir neperimti blogų emo-
cijų iš aplinkos, kurioje nuolatos tenka 
spręsti probleminius klausimus. 

Socialinio darbuotojo veiklos specifi-
ka tiesiogiai priklauso nuo kliento nega-
lios pobūdžio ir papildomų sutrikimų. 
Patirtis rodo, kad bendrauti su žmogu-
mi, turinčiu negalią, nelengva. Pavyz-
džiui, turintieji Dauno sindromą siekia 
labai artimo kontakto, mėgsta prisi-
glausti, apkabinti, bučiuoti. Esant kai 
kuriems psichikos sutrikimams pasireiš-
kia agresija savo, darbuotojo ar aplinkos 
atžvilgiu. Pirmuoju atveju klientas gali 
per stipriai veikti socialinio darbuotojo 
erdvę, antruoju sukelti nemalonius pojū-
čius, nesaugumą, priešpriešą. 

Atliekant kokybinį tyrimą (pusiau 
standartizuotą interviu) buvo apklaus-
tos šešios specialistės (trys socialinės 
darbuotojos, dvi vyriausiosios socialinės 
darbuotojos ir viena socialinio darbo or-
ganizatorė) iš visų Vilniaus miesto die-
nos centrų, skirtų žmonėms, turintiems 
proto negalią.

Socialinis darbuotojas kartu su neį-
galiaisiais dalyvauja visuomeniniuose 
renginiuose ir jaučia aplinkinių reakciją, 
todėl analizuojant tyrimo dalyvių mintis 
apie kitų žmonių požiūrį į jų darbą pa-
aiškėjo, jog neigiamas ar neadekvatus 
požiūris į neįgaliuosius turi įtakos dar-
buotojo pasitenkinimui savo darbu:

„(...) Požiūris, sakyčiau, gana neigia-
mas. Žmogus su negalia kažkoks nereikalin-
gas visuomenei ir neįdomus; toks nuverti-
nimas man atrodo neteisingas, tarsi dirb-
čiau su tais, kurie vis tiek jokios naudos 
neduoda.“

„Kitą kartą einančius gatve mus visus 
nužiūri nuo galvos iki kojų taip, kad pati pa-
sijuntu neįgali; tada pagalvoju: „Na ir gerai, 
jūs taip pat ne protingesni“. (...) Dažnai su-
siduriu su požiūriu, jog pati esu kažkokia 
keista, jeigu galiu dirbti su neįgaliaisiais.“

Populiari ir nuomonė, kad socialinis 
darbas su proto negalia turinčiu žmogu-
mi yra tiesiog žaidimas, laisvalaikio pra-
leidimo forma, nes jis „vis tiek nieko ne-
sugeba“. Tad svarbu, jog socialinio dar-
buotojo vaidmenį neįgaliųjų užimtumo 
procese ir aplinkiniai, ir patys socialiniai 
darbuotojai suvoktų kaip būtiną, kvalifi-
kuotą ir profesionalų.

Kita vertus, trys socialinės darbuoto-
jos nurodė, jog žmonės dažnai neade-
kvačiai vertina jų darbą: laiko jį labai 
sunkiu, prilygina jas „kankinėms“:

„(...) Dauguma žiūri į mus kaip į kanki-
nes; o aš tikrai tokia nesijaučiu. Man patinka 
mano darbas – dėl to nei „stogas važiuoja“, 
nei ką.“

„Požiūrį į mūsų darbą parodo žmonių 
reakcija: „Oi, kaip jūs čia galite, aš išprotė-
čiau...“

„(...) Visi galvoja, kad mums labai sun-
ku, nors iš tikrųjų taip nėra. Tiesiog žmonės 
nesusidūrę su tuo...“

Aplinkiniai apskritai nelabai suvo-
kia, kokio pobūdžio yra darbas su proto 
negalios žmonėmis. Socialiniai darbuo-
tojai norėtų, kad jų profesinė veikla būtų 
pripažinta, bet perdėtai nesureikšminta. 
Šiame darbe labai svarbus tėvų ir perso-
nalo bendradarbiavimas. Dažna kliūtis – 
skirtingas darbuotojų ir tėvų požiūris į 
negalią. Tėvai remiasi meile vaikui, uni-
kalia patirtimi ir intuicija. Darbuotojų 
elgesį labiau motyvuoja sukaupta darbo 
patirtis ir kompetencija. Tėvų ir darbuo-
tojų požiūriai susikerta, todėl lūkesčiai ir 
išgyvenimai būna nevienodi. Tėvai, au-
ginantys vaiką su negalia, iš dalies yra 
priklausomi nuo jiems teikiamos sociali-
nės paramos, o tuo pačiu socialinių dar-
buotojų. Viena didžiausių kliūčių ben-
dradarbiauti tampa abipusio nepasitikė-
jimo problema. 

Tėvų pozicija. Galima išskirti dvi skir-
tingas tėvų pozicijas: pirmoji, kai vaikas 
perdėtai prižiūrimas, netikima jo gebėji-
mu būti savarankiškam, priešinamasi 
pasiūlymams leisti jam daryti ką nors 
pačiam (pvz., savarankiškai atvykti į 
dienos centrą ir išvykti namo). Antruoju 
atveju žmogų su proto negalia tėvai tie-
siog primeta socialiniams darbuotojams 
ir visiškai nesidomi, ką jis veikia dienos 
centre.

Darbuotojų pozicija. Dažna proble-
ma – darbuotojų nesidomėjimas tėvų pa-
tirtimi. Jeigu jiems nerūpi padėtis šeimo-
je, bendradarbiavimas tiesiog nevyksta.

Viena darbuotoja patvirtino, kad die-
nos centre trūksta išteklių darbui su tė-
vais sprendžiant konfliktiškas situacijas 
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dėl skirtingo požiūrio, nenoro bendra-
darbiauti (ar atvirkščiai, kai kaip tik tėvai 
norėtų tai daryti, bet nėra galimybių):

„(...) Reikėtų dar vieno darbuotojo dar-
bui su tėvais, nes retkarčiais kai kuriuos iš jų 
ištinka krizės (...). Visko būna dėl skirtingo 
požiūrio...“

Analizuojant darbuotojų pasisaky-
mus apie problemas tiesioginiame darbe 
su klientais išryškėja sunkumai dėl ne-
galios ypatumų. Trys informantės pa-
brėžė, kad joms sunku, kai klientams 
pasireiškia agresyvumo priepuoliai:

„(...) Kartais tenka patirti didelę įtampą, 
nes daugelį mūsų lankytojų ištinka priepuo-
liai. Tokie sunkūs, kad neįgalųjį tuo metu turi 
stebėti ne vienas darbuotojas. Pasitaiko, kad 
trise laikome, kitaip iškristų iš vežimėlio.“

„(...) Nežinau, kartais pačiai būna sunku 
nuo visko: triukšmo, įtampos; Priepuoliai 
neįgaliuosius ištinka ir kiekvieno saviti.“

Anot vienos darbuotojos, sunkiau-
sia, kad kai kurie klientai nekalba arba 
reiškia emocijas riksmu, agresyvumu: 

„Pavyzdžiui, man sunku priprasti, kad 
mūsų L. nekalba. Nors jis žiūri į tave, neži-

nia, ar supranta (...). D. irgi nieko pasakyti 
negali, todėl pradeda rėkti. Baisiai. Paskui ją 
netgi ištinka isterija. Būna, kad rėkia visą 
dieną, labai pavargsta.“

Kalbėdamos apie tai, kas svarbu dir-
bant su proto negalios žmonėmis, ap-
klausos dalyvės teigė, kad darbas su jais 
ypatingas, prilygstantis gyvenimo bū-
dui. Analizuojant pasisakymus išryškėjo 
du svarbūs aspektai: darbuotojo išsilavi-
nimas ir moralinės savybės: 

„Na, man vis tiek atrodo, kad galima 
baigti mokslus, bet neturint dvasinio ryšio 
su neįgaliu žmogumi, jie nepadės. Vis tiek tu 
nebūsi geras socialinis darbuotojas.“

Beveik visos informantės pabrėžė, 
kaip svarbu rūpintis klientų gera savi-
jauta, kurti bendruomeninę aplinką: 

„Reikia, kad šeiminė atmosfera būtų (...), 
kad neįgalieji pailsėtų, kad jų krūviai nebūtų 
per dideli.“ 

„(...) Kad jie jaustųsi kaip viena šeima, 
kaip bendruomenė...“ 

„(...) Kad būtų santykio kokybė.“
Apibendrinant tai, kas pasakyta, ga-

lima teigti, jog socialinių darbuotojų 

veik los sudėtingumas priklauso nuo 
specifinių negalios ypatumų ir požiūrio 
(darbuotojų, šeimos, bendruomenės, vi-
suomenės) į neįgalumą. Keičiant požiūrį 
į bendruomenės narių tarpusavio santy-
kius, socialinės parengties sistema turėtų 
padėti dirbantiems su neįgaliaisiais spe-
cialistams stiprinti komunikacines kom-
petencijas, t. y. daugiau dėmesio skirti 
bendravimo, saviugdos praktikumų, so-
cialinės etikos ir socialinės psichologijos 
pratybų turiniui, formoms ir metodams. 

Socialinių darbuotojų nuostatos kur-
ti tokią bendruomenę, kurioje kiekvie-
nas jaustųsi lygus tarp lygių, vertas pa-
garbos ir įsiklausymo. Atviros bendruo-
menės siekis turėtų būti dalijimasis pa-
tirtimi su tais įgaliais visuomenės na-
riais, kurie įveikė savo „baimės negalią“, 
kad nublanktų skirtybės, o dėmesys bū-
tų sutelkiamas į tai, kas jungia visus 
žmones. 

Jautrė R. Šinkūnienė
Mykolo Romerio universiteto docentė

Kiekvienoje visuomenėje žmogus su-
siduria su tokia situacija, kurioje pasi-
junta neįgalus. Europos centre bejėgiškai 
stovi prieš aktualų plakatą, nes nesu-
pranti prancūzų kalbos. Susitinki kai-
myną ir tegali jam nusišypsoti, nes ne-
moki gestų kalbos. O kiek žmonių mūsų 
visuomenėje šalinasi prašmatniai apsi-
rengusių, iš tviskančių limuzinų išlipan-
čių piliečių, pašaipiai dėbčiojančių į kuk

Žmogus besikeičiančiame pasaulyje
Kartais mieste pastebiu pažįstamus veidus: vieną kitą „Spalvų 
orkestro“ dalyvį. Pasisveikiname. Šypsena spinduliuoja, jeigu 
paklausi, kaip sekasi, kas naujo. Nežinau, ar mane atsimena, bet 
žmogus laimingas, nes juo – kitokiu – domimasi, jis matomas. 

liomis drapanėlėmis apsitaisiusią visuo-
menės dalį. Net ir į prabangią parduotu-
vę pastarosioms atstovams geriau neiti. 
Akių šviesą taisomuose mokinių sąsiu-
viniuose palikusios senos mokytojos, 
nusipirkusios varškės ir pieno, užtrunka 
prie periodinių leidinių lentynos. Varto 
visuomenės gyvenimą viešinančius 
spalvotus žurnalus, kurių puslapiuose 
mato čia pat kunkuliuojantį svetimą gy-

venimą. Kuklios pensijos savininkėms 
jis toks tolimas ir svetimas, dvelkiantis 
intelekto tuštuma, netikrų vertybių ku-
riamais stabais. Ir kuklios mokytojos, ra-
šytojos, mokslininkės prieš šią tuštybės 
mugę vėl pasijunta neįgalios.

Įvairius socialinius nukrypimus ku-
ria pati visuomenė, apribodama skirtin-
gas žmonių grupes tam tikromis sociali-
nėmis taisyklėmis. Į savitą paribio situa-
ciją patekusių žmonių socialiniai vaizdi-
niai yra labai kontraversiški. Turėtume 
pritarti mokslininkų R. Bogdano ir 
S. J. Tyloro minčiai, kad protinis nevisa-
vertiškumas vertintinas kaip socialinis
kultūrinis konstruktas, kurį galima iš-
skleisti labai plačiai. Kas išmatavo įvai-
riausių televizijos ekranuose besidar-
kančių pupyčių proto galias? Protinio at-
silikimo (kiek, nuo ko? Kiek šizofreniš-
kai mąstančių, besielgiančių menininkų, 
politikų!) konstrukto nėra, teigia moksli-
ninkai. Jį suformuoja etiketes žmonėms 
klijuojantieji. Protinės negalios žymė 
tenka tik nedidelei diskriminuojamai vi-
suomenės grupei. Ji apipinama mitais, 
neigiamais stereotipais. Visuomenė net-
gi sudaro tam tikras sąlygas, kurios ska-
tina neįgaliuosius elgtis taip, o ne kitaip. 
Parduotuvės lankytojas nustemba, netgi 
pasijunta šokiruotas, jeigu pamato kaso-
je ar prekybos salėje dirbantį kurčnebylį. 
Kodėl? Ar jam visuomenė jau numačiusi 
kitokią vietą? Atskirtyje? Skelbiamos 
ypatingos, išskirtinės neįgaliųjų kūrybos 
dienos. O gal tegul jie lygiaverčiai daly-
vauja bendruose renginiuose? Juk tarp 
daug įvairių sveikatos sutrikimų turin-



V
ilt

is
 1

4/
2

• 9

25
Vilčiai
Šiemet

čių žmonių yra puikiai piešiančių, ku-
riančių juvelyrinius dirbinius ir pan. 
Kuo jie prastesni už vadinamuosius įga-
liuosius, girtuokliaujančius, vartojančius 
narkotikus, sergančius šizofrenija, kito-
mis ligomis?

Argi nekeista, kad visuomenėje įtvir-
tinus klinikinį požiūrį į negalią, žmonės 
atskiriami nuo šeimų, izoliuojami, api-
brėžiamos specifinės jų gyvenimo taisyk
lės? Danijoje teko matyti, kaip kuriamos 
sąlygos negebantiesiems savarankiškai 
tvarkyti buities: pastatomas namas, su-
teikiama ne keturių lovų palata, bet nedi-
delis butas, kad padedant socialiniam 
darbuotojui žmogus stengtųsi gyventi 
aktyviai, neprarasti savarankiškumo 
įgūdžių. Norvegijoje bendrojo lavinimo 
mokyklą lankančiam autistui sudaromos 
visos sąlygos mokytis. Negalinčiam 
vaikščioti vaikui specialiai iš lauko pusės 
pastatomas liftas, kad jis galėtų vežimė-
liu pakilti į antrą aukštą. Juk visi vienos 
bendruomenės vaikai, visi kitokie. 

Pedagogikos istorija užfiksavo mo-
kymosi metodo pirmykštėje bendruo-
menėje esmę: mėgdžioti. Tai užkoduota 
žmogaus prigimtyje. Ir vis tik siekdamas 
neprarasti savo tapatumo, neišnykti gru-
pėje, žmogus bijo pasirodyti kitoks, nu-
krypti nuo konkrečioje visuomenėje pri-
imto standarto. O ar mes visi tą žinias-
klaidos, televizijos kuriamą standartą 
priimame? Tikrai ne. Karlas Jungas as-
menybės vienybėje mato du pradus: per-
soną ir šešėlį. Persona –  tarsi išorei skirta 
kaukė, slepianti mūsų ydas, maskuojanti 
pastebimus savo trūkumus. Šešėlyje gy-
vena savastis.

Kiekvieno žmogaus, kaip visuome-
nės nario, tapatumas negali būti kons-
truojamas jį atskiriant nuo likusiųjų. 
L. Vygotskis tyrimais patvirtino, kad 
smegenų žievės pokyčius galima teigia-

mai veikti, stimuliuoti gerinant sociali-
nės aplinkos kokybę ir santykius ben-
druomenėje. Aukštųjų psichinių funkci-
jų sutrikimus, kuriuos lemia aplinka, 
mokslininkas įvardijo kaip „antrinius 
(kultūrinius) sutrikimus“. 

Teko matyti gilią mintį stimuliuojan-
tį, humaniškumo paieškas įprasminantį 
filmą apie „Arkos“ bendruomenę. Joje 
gyvenančių žmonių keistenybės, skirtu-
mai ne skiria, bet vienija visus bendruo-
menės narius. Kiekvienas pripažįstamas 
toks, koks yra. O kiekvienos čia gyve-
nančios, veikiančios asmenybės savastį, 
pripažinimą lemia prasmingas darbas. 
Ar nereikėtų iš jos principų pasimokyti 
vadinamųjų sveikųjų bendruomenėms? 
Kaip rasti vietą ir buvimo savo bendruo-
menėje prasmę: nesiskundžiant, nekalti-
nant kitų, siekiant bendro tikslo su vi-
sais, vienaip ar kitaip keistais, kitokiais?

Ypač vertinu Abrahamo H. Maslowo 
požiūrį į ateitin besiveržiančią asmeny-
bę, siekiančią išnaudoti savo galias, ak-
tualizuoti save visuomenėje. Siekį augti, 
tobulėti, kaip nesibaigiantį procesą, ak-
centavo ir Carlas H. Rogersas. Ne tik 
gaunamos žinios, bet ir įgyti gebėjimai 
žmogui atveria naujas savasties galias 
kuriant save ir pasaulį, visais lygmeni-
mis komunikuojant su pasauliu, jį ref-
lektuojant, galop per tai suvokiant savo 
būties žemėje misiją ir prasmę. Daktaro 
Viktoro E. Franklo mokslo apie žmogų 
esminė mintis, kad žmogaus gyvenimas 
jokiomis aplinkybėmis negali prarasti 
prasmės. Ją privalu turėti. Tik būdamas 
laisvas žmogus gali pasirinkti vertybes, 
darančias gyvenimą prasmingą.

Asmenybė – tai daugiau nei psichika, 
tai – gyvybinga dvasia, kūryba, patirties 
keliu pasiekiamų aukščiausių vertybių, 
gyvenimo prasmės siekis. Todėl norint 
suvokti asmenybės aprėptį, tobulinti jos 

santykius su savimi, būtina tobulinti 
žmogaus santykius su visuomene (ben-
druomene) ir matyti prasmingą savo vie-
tą kultūroje. Būtinybę asmens būties 
prasmę suaktualinti per santykį su kul-
tūros vertybėmis įvardijo ir tautinės mo-
kyklos koncepciją kūrusi Meilė Lukšie-
nė. „Jeigu idealus mokslo tikslas yra iki 
minimumo sumažinti žmogiškųjų deter-
minančių įtaką, tai prie šio tikslo mus 
priartins ne žmogiškojo faktoriaus 
moksle neigimas, o nuolatinis, vis giles-
nis jo pažinimas“, – rašė A. H. Maslowas.

Kaip teigė filosofas Merabas Mamar-
dašvilis, turime kalbėti apie „žmogišku-
mą žmoguje“. Tai ypatingas reiškinys, 
kuris „neateina su natura, neužtikrina 
esmės, nėra natūralus mechanizmas.“ 
Žmogus sociume – kaip mikrokosmosas, 
nuolat klausiantis: „Kas aš? Iš kur aš?“ 
Imanuelis Kantas veikale „Grynojo pro-
to kritika“ iškelia tris aktualius pasaulio 
piliečio filosofijos sritį apibūdinančius 
klausimus: „Ką aš galiu žinoti? Ką aš 
privalau daryti? Ko aš galiu tikėtis?“ Ne 
tik filosofiniu lygmeniu kiekvienam vi-
suomenės, bendruomenės piliečiui tai 
aktualu ir šiandien. Ar dažnai to paklau-
siame mes, kiekvienas, vis kitoks?

Kaip bitės mes renkame į savuosius 
korius žinias ir patirtis. Metams bėgant 
daugėjančių daiktų aplinkoje privalome 
rasti laiko peržiūrėti sukauptų brange-
nybių skrynias. Kiek daug čia susikaupė 
nereikalingų dalykų! O kuo praturtėjo-
me pažindami žmogų ir save? Padėdami 
tobulėti žmogui ir sau?

Sielos grožis ir išmintis – mūsų die-
vai. Ne prabanga, ne privilegija, bet visų, 
keistų ir vis kitokių, bendruomenėse gy-
venančių žmonių siekiamybė. 

Rita Bieliauskienė
Mykolo Romerio universiteto profesorė 

Savęs ieškojimo kelias

Taigi, ar mes išties drąsiai pasitinka-
me kasdienines problemas, su kurioms 
neišvengiamai nuolat susiduriame? Ką 
daryti, kad mums nestigtų energijos ir 
dvasinės palaimos nugalėti gyvenimo 
sunkumus? Į šiuos klausimus mes nuo-

lat ieškome atsakymų. O stebuklingų 
priemonių, regis, nėra. Dirbtiniai stimu-
liatoriai: kava, tabakas, alkoholis, narko-
tikai, tai vis priemonės, kurių kartais 
griebiamės, bet jų poveikis tėra trumpa-
laikis. Be to, jos tam tikra prasme veikia 

kaip nuodai. Masažai, vonios, hipnozės, 
pamokslai taip pat pasižymi trumpalai-
kiu poveikiu. Todėl norėdami turėti stip
rią dvasinę energiją privalome kasdien ją 
ugdyti. Juolab, kad mūsų nuolat tyko 
įvairūs stresai, išgyvenimai, iššūkiai... 
Jeigu norime juos įveikti, mums reikia 
ugdyti valią ir kompetencijas.

Atsikratydami neigiamų emocijų iš-
saugome dvasines jėgas, kurių mums 
reikia kiekvieną dieną. Tad turime rū-
pintis savo mintimis ir daryti tai valin-
gai, nes kiti to už mus nepadarys. Pa-
mirškime savigailą, tobulinkime mąsty-
mą, išlaikykime skaidrias, ramias, nuo-
seklias mintis ir jausmus. Pasak P. Brego, 
norint būti laimingam reikia trijų daly-
kų: nuolatinės sveikatos, nuolatinio dar-
bo ir nuolatinio mokymosi įpročių. Be 
to, gydytojas akcentavo, kad yra trys bū-

Stiprios dvasios žmogus mėgaujasi nuolatine dvasios palaimos būsena, 
dvasine pusiausvyra, gyvenimo išmintimi ir jaučia pasitenkinimą savo 
gyvenimu. Plačiai žinomas sveiko gyvenimo būdo mokytojas Polis 
Bregas (1882–1976) teigė: „Gyvenimas teka per mūsų nervus. Niekada 
nepamirškite to. Kai jūsų nervinė energija stipri, jūs kupini entuziazmo 
ir laimės, sveikatos ir ambicijų, nugalite visus sunkumus ir esate 
pasirengę priimti likimo iššūkius. Jūs pasitinkate bet kokias 
problemas, nes esate tikri, kad stipri nervinė energija įveiks jas.“
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tini įpročiai, kurie padeda bet kokiomis 
sąlygomis visko pasiekti: tai įprotis dirb-
ti, įprotis mokytis ir įprotis būti sveikam. 
P. Bregas pats buvo ne tik sveiko gyveni-
mo būdo propaguotojas, bet ir idealios 
sveikatos pavyzdys: netgi sulaukęs 90 
metų išliko judrus, aktyviai sportavo, 
nežinojo, kas yra nuovargis. Jei ne nelai-
mingas atsitikimas: P. Bregas nuskendo 
eidamas 95 metus, būtų pasiekęs užsi-
brėžtą tikslą – gyventi iki 120 metų ir il-
giau. Gydytojai, kurie tikrino jo sveika-
tos būklę, tik gūžčiojo pečiais: visi duo-
menys atitiko jaunuolio sveikatos para-
metrus, o pats sveikuolis teigė, kad tai, 
ką pasiekė jis, prieinama kiekvienam. 

Taigi, kokios emocijos mus valdo? 
Dažniausiai tarsi nevalingai pasireiš-
kiantis pyktis, džiaugsmas, nusivylimas, 
nuostaba, baimė, liūdesys, nerimas, lai-
mė, viltis ir t. t. Emocijų raiška yra labai 
įvairi, jos dažnai keičiasi ir valdo mūsų 
gyvenimą. Labai gražus organizacijos 
pavadinimas – „VILTIS“. Nekyla abe-
jonių, kad tai teigiama nuostata, orien-
tuota į pozityvų mąstymą siekiant pa-
keisti pesimistines nuotaikas, į giedros 
ateities viziją. Tai tarsi dvasinė būsena 
(malonė), suteikianti tikėjimą ir įgali-
nanti ištverti sudėtingą situaciją, viena 

vertus, lyg ir susitaikant, kita vertus, 
matant, ką toliau daryti… 

Sveikatos nusipirkti neįmanoma, ją 
tegalima optimaliai palaikyti nuolatinė-
mis pastangomis. Šiuolaikinėje visuome-
nėje populiarus terminas „fizinė kultūra“, 
kuris apima: racionalią mitybą, gyvenimo 
būdą, psichologinį nusiteikimą (optimiz-
mą), fizinius pratimus, vandens ir saulės 
procedūras. Kiekvienas žmogus pasirink-
damas vienokį ar kitokį gyvenimo būdą, 
mitybos, judėjimo aktyvumo modelį, psi-
chinį nusiteikimą tam tikru mastu pats 
nulemia savo gyvenimo trukmę. Deja, 
dažnai mums primestas šiuolaikinis gy-
venimo būdas tampa lėta savižudybe.

Man regis, turėtume išmokti mąstyti 
optimistiškai, nepulti į neviltį kasdieni-
nėse ar sudėtingose situacijose, ieškoti 
išeities ir ją atrasti. Juk tam mums ir duo-
tas prigimtinis protas, t. y. neišsenkamos 
smegenų galimybės. Garsaus gerontolo-
go Džastino Glasė nuomone, žmogus 
miršta dėl to, kad blogai galvoja. Teigia-
mos mintys padeda mums pagerinti fizi-
nę ir psichinę sveikatą, prailginti jaunys-
tę, atrasti ir skleisti kasdieniniame gyve-
nime džiaugsmą ir palaimą.

Savirealizacija – tai gebėjimas su-
prasti save, suvokti gėrį ir blogį, užsi-

brėžti svarbiausius gyvenimo tikslus ir 
jų siekti. Juk gyvenimas – nuolatinis ieš-
kojimas ir pasirinkimas, kiekvieną aki-
mirką tenka rinktis arba atsitraukimą, 
arba judėjimą tikslo link, nugalint baimę 
ir ugdant dvasines jėgas. Abraomas 
Maslovas (Abraham Maslow) tai apibū-
dina kaip tobulėjimo pasirinkimą vieto-
je baimės dešimt kartų per dieną ir tuo 
pačiu dešimteriopą pasistūmėjimą savi-
realizacijos link. Juk savirealizacija – tai 
pasirinkimas arba tobulėti, arba atsi-
traukti, t. y. degraduoti. Taigi turime pri-
siimti atsakomybę žengdami žingsnį 
savirealizacijos ir saviraiškos link, gin-
dami savo poziciją, požiūrį ir pasirinki-
mą. Galima teigti, kad savirealizacija 
yra darbas darant tai, ką nori daryti. O 
tam reikia žinojimo, išmanymo ir netgi 
meistriškumo išreikšti savo poreikius. 
Tai sukelia ir malonių išgyvenimų, ka-
dangi vengiant subtilių emocijų nepati-
riama savirealizacija. Tad turime nuolat 
mokytis ne tik aritmetikos ar gramati-
kos, bet ir išgirsti, įžvelgti gyvenimo 
prasmę, esmę ir grožį.

Angelė Kaušylienė 
Lietuvos edukologijos universiteto 

Socialinių mokslų fakulteto prodekanė

ISTORIJOS

Sunku be kaltės kaltiems
Dirbdama psichologe sutinku įvairių žmonių, pakliūvu į 
nevienareikšmes situacijas ir matau, kaip kartais tampa jų įkaitais 
tėvai, auginantys sutrikusio intelekto vaikus. Todėl pakeitusi vardus ir 
aplinkybes noriu pristatyti Jums vieną tikrą ir iškalbingą istoriją.

Jurga – viena iš 30 jaunuolių, lankan-
čių užimtumo centrą. Jai 28 metai. Su-
laukus šešerių mergaitei buvo nustatyta 
epilepsija dėl gimdymo metu patirtos 
traumos, o septynerių – lengvas protinis 
atsilikimas. Paauglystėje epilepsijos 
priepuoliai padažnėjo, Jurgos psichinė 
būsena vis prastėjo. Dabar jai diagnouo-
tas sunkus protinis atsilikimas, o prie 
epilepsijos prisidėjo demencija. Merginą 
vargina dažni priepuoliai. Todėl ji greitai 
pavargsta, sunkiai sutelkia dėmesį, 
nebesidžiaugia ankstesniais pomėgiais: 
paveiksliukus iš žurnalų karpo vis 
rečiau, nebe taip kruopščiai dėlioja 
dėliones. Be to, prieš pusmetį Jurga 
pradėjo skriausti kitus lankytojus: skal-
dyti antausius kam papuola. Todėl teko 
pasikviesti Jurgos mamą.

Į kabinetą įėjo vidutinio amžiaus 
smulkaus kūno sudėjimo guvių akių 
moteris ir prisistatė esanti Jurgos mama 
Ona. Užsimezgė pokalbis, kuriame 

aptarėme daug temų: Jurgos raidos, 
sveikatos istoriją, pomėgius, santykius 
su namiškiais, bendravimą. Klausy-
damasi Onos padariau išvadą, kad mo
te ris supranta dukrą, žino, ko reikia, kad 
Jurga jaustųsi gerai. Paaiškėjo, kad pyktį 
merginai gali sukelti daugybė dalykų: 
neatsakinėjimas į jos klausimus, tylus 
ignoravimas arba žodinis draudimas; ne 
prašymas, o reikalavimas atlikti vieną ar 
kitą darbą; pasirinkimo laisvės suvaržy-
mas; hormonų audros.

Drauge su mama parinkome pykčio 
slopinimo veiksmus: ryžtingesnę balso 
intonaciją, atgrasančią nuo agresyvaus 
elgesio; pradėto pokalbio tęsimą, nekrei-
piant dėmesio į merginos susierzinimą; 
leidimą atsisakyti nenorimos veiklos, 
kurį laiką pabūti stebėtoja.

Pasirodo, namie Jurga dažnai trum-
pam pasišalina į savo kambarį: pailsi, 
papiešia ir vėl grįžta į bendrą šeimos er-
dvę. Mama pastebėjo, kad savo kamba-

ryje dukra nusiramina, užsiima mėgsta-
ma veikla. Todėl man kilo mintis palikti 
atviras ir užimtumo centro poilsio kam-
bario duris, kad Jurga galėtų kada pano-
rėjusi į jį užsukti, ant vieno iš staliukų 
padėti keletą jos daiktų ir tokiu būdu 
sukurti merginai asmeninę erdvę. 

Susitikimui su Jurgos mama artėjant 
prie pabaigos perspėjau Oną, kad su ja 
nori pakalbėti dar viena darbuotoja, ku-
rią nieko nelaukdama pasikviečiau į ka-
binetą. Ir tapau liudytojo tokio pokalbio:

„Užvakar Jurga trenkė antausį Lukui!“
„Nežinojau.“
„Taip, trenkė antausį Lukui!“
„Atsiprašau.“
„Mažajam Lukui!“ (Centrą lanko du 

Lukai: stambaus ir smulkaus sudėjimo. 
Pastarąjį visi ir vadina mažuoju Luku.)

„Luko mama man nieko nesakė.“
„Nuo Jūsų dukters elgesio kenčia kiti 

lankytojai.“
„Atsiprašau.“
Mano akivaizdoje Ona, regis, suma-

žėjo, suaugo su kėde, pritilo. Tik atsipra-
šinėjo ir bandė gintis. Įvyko neįtikėtina 
metamorfozė: stipri protinga moteris ta-
po bejėgė. Susidarė įspūdis, tarsi ji pati 
būtų skėlusi antausį ir dabar dėl to atgai-
lautų. Darbuotoja ir toliau skaudžiais 
žodžiais stiprino įtampą. Ji netiesiogiai 
reikalavo, kad Ona prisiimtų atsakomy-



V
ilt

is
 1

4/
2

• 11

25
Vilčiai
Šiemet

bę už dukters pykčio proveržius, ir nė 
nepagalvojo, jog jos pačios elgesys gali 
kelti Jurgos pyktį.

Mama neturi atsakyti už protinę ne-
galią turinčios dukters elgesį. Dėl Jurgos 
socializacijos ir adaptacijos ji ir taip daro 
viską, kas įmanoma. Neseniai abi lankėsi 
pas psichiatrą, kuris padidino vaistų do-
zę. Niekas nekaltas, kad Jurgos savijauta 
kasmet prastėja. Dažni priepuoliai lemia 
hipoksijos pažeidimus, dėl kurių žūva 
nervų ląstelės. Smegenys ima blogiau 
funkcionuoti, o tai turi įtakos elgesiui, 
emocijoms, mąstymui. Jurgos agresija 
plyksteli spontaniškai, be išorinės prie-
žasties. Elgesiui daro įtaką vidiniai im-
pulsai (neigiamų emocijų neišprovokuota 
agresija sergant organinėmis ligomis). Ži-

noma, svarbi ir aplinka, nes esama ir ra-
minančių, ir dirginančių išorinių stimulų.

Darbuotojų autokratiškumas, žinių 
stoka, psichologinė įtampa kolektyve 
taip pat gali kelti neįgaliesiems susierzi-
nimą, pyktį, nerimą, nes jie (kaip ir įga-
lieji) skirtingai bendrauja su įvairiais 
grupės nariais, intuityviai pagauna po-
žiūrį į save pašnekovo žvilgsnyje, balso 
intonacijoje, pasirinktame žodyje. 

Įsikišau į pokalbį palaikydama ma-
mą. Pamačiau, kad Ona pradėjo tiestis. 
Sulaukusi paramos moteris atgavo žadą, 
ėmė kalbėti, dalytis pastebėjimais, koks 
bendravimas slopina dukros neigiamas 
emocijas. Netrukus ir atsisveikinome.

Neįgalaus vaiko auginimas reikalau-
ja daug dvasinių ir fizinių jėgų. Niekas 

taip nepažįsta šio vaiko, kaip jo šeima, 
artimieji. Tad iš jų galima daug pa-
simokyti. Įsiklausykime į jų žodžius, pa-
sistenkime suprasti šeimos santykį su 
neįgaliuoju. Žinoma, mūsų, specialistų, 
duona labai nelengva: darbas alina, 
reikalauja kantrybės, išmanymo, pasiau-
kojimo. Tačiau mes juk patys jį pasirink-
ome, tiesa? Tad stenkimės palengvinti 
sunkią naštą šeimoms, kurios, skirtingai 
nei mes, pasirinkimo neturi – jos tiesiog 
augina, puoselėja, myli, gyvena su savo 
niekada neužaugančiais vaikais. Nevers-
kime jų jaustis be kaltės kaltais.

Jelena Bachlina
Palangos dienos centro psichologė

Trumpalaikės globos centras, kuris 
atvėrė duris vėlų 2013 metų rudenį, įsi-
kūręs Vilniuje, A. Kojelavičiaus g. 127. 
Jis skirtas sunkią ar vidutinę proto ir 
kompleksinę negalią turintiems suaugu-
siesiems, kurių artimieji dėl įvairių prie-
žasčių (komandiruotės, atostogos, ligos) 
laikinai negali jais rūpintis. 

Centro darbuotojai pasiruošę užti-
krinti kokybišką gyventojų priežiūrą, 
pagal galimybes atsižvelgti į kiekvienos 
šeimos pageidavimus, į kiekvieno gy-
ventojo charakterį, gebėjimus, individu-
alius poreikius ir mėgstamą veiklą, kad 
būtų kuo lengviau išgyventi laikiną iš-
siskyrimą su savo šeimos nariais. 

Centro mikroautobusiukas gyvento-

Tėveliai, laikas pailsėti ir Jums!
BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Trumpalaikės globos centro 
darbuotojai džiaugiasi sulaukę aštuntojo gyventojo ir ragina išmėginti 
siūlomas paslaugas.

jus nuveža į lankomus dienos centrus ir 
parveža atgal. Gyventojams, kurie jų ne-
lanko, dienos užimtumo užsiėmimai or-
ganizuojami pačiame Trumpalaikės glo-
bos centre. 

Gyventojų sveikata rūpinasi bendro-
sios praktikos slaugytoja. Prireikus 
vykstama į polikliniką pas šeimos gydy-
toją, nuperkama vaistų ir pan. Trumpa-
laikės globos centre iš viso yra 15 vietų: 3 
dviviečiai ir 9 vienviečiai kambariai. Ma-
loniai laukiame visų, norinčių pasinau-
doti mūsų centro paslaugomis. Kviečia-
me šeimas, kurioms gali jų prireikti, at-
vykti pas mus, susipažinti su aplinka, 
gyvenimo sąlygomis, darbuotojais.

Štai ką apie Trumpalaikės globos 

centrą mano jo gyventojų artimieji:
Gyventojos Elžbietos pusseserė: 

„Esame kuo puikiausios nuomonės apie 
Trumpalaikės globos centro veiklą. Čia ski-
riama daug laiko ne tik būtiniausiems globo-
tinių poreikiams, bet ir jų laisvalaikiui, vys-
tymuisi: rūpinamasi pramogomis, išvyko-
mis, bendravimu. Man labai patinka, kad čia 
dirba tiek daug aktyvaus, optimistiškai nusi-
teikusio jaunimo, nes tai labai teigiamai vei-
kia globotinius. Kartais žvelgiant iš šalies 
atrodo, jog tai jiems ne darbas, o malonumas. 
Norėčiau, kad taip būtų ir toliau :).“ 

Gyventojo Jono mama: „Mūsų sūnus 
nuo trejų metų lankė Vilniaus specialiojo ug-
dymo centrą „Aidas“, dabar jis lanko dienos 
grupę Vilniaus Verkių mokykloje-daugia-
funkciniame centre. Tenka mums naudotis ir 
Trumpalaikės globos centro teikiamomis pas-
laugomis. Tad keletas žodžių apie šį centrą. 
Čia jauki aplinka ne tik dėl moderniai įreng-
tų gyvenamųjų ir buitinės paskirties patal-
pų, bet ir dėl nuoširdus personalo bendravi-
mo, rūpinimosi globotiniais. Maloniai nutei-
kia rami aplinka, nepriekaištinga švara. Tiki-
mės, kad ateityje kieme atsiras vienas kitas 
suoliukas ar sūpynės. Tada esant geram orui 
bus galima jaukiai praleisti laiką lauke.

Džiaugiamės, kad mes, tėvai, turime ga-
limybę išvykti į komandiruotę, švęsti šeimos 
šventes, daugiau pabendrauti su kitais šei-
mos nariais, kokybiškai pailsėti. Linkime vi-
sam kolektyvui didžiausios sėkmės ir ištver-
mės dirbant šį kilnų ir sunkų darbą.“

Kviečiame naudotis centro paslaugo-
mis, apsilankykite mūsų svetainėje www.
valakampiuspn.lt ir sužinokite apie jas 
daugiau. Tėveliai, laikas pailsėti ir Jums...

Neringa Žalėnė
Savarankiško gyvenimo namų ir 

Trumpalaikės globos centro vedėja

El. paštas 
savarankiski@valakampiuspn.lt, 
tel. 8 680 40662
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Skaudi žinia apie vaiko negalią

Kažkada Neringai, jau auginančiai 
sveiką gražų pirmagimį, atrodė, kad 
lemtis jai buvo maloninga, ypač kai tek-
davo guosti nuolat ašaromis paplūdusią 
draugę, kuri susilaukė kūdikio su Dau-
no sindromu. Ir staiga, praėjus porai me-
tų, – skaudžios naujienos iš medikų lūpų 
jai pačiai. 

„Žinią, kad vaikas, kurio laukiuosi, 
turės problemų, išgirdau per paskutinįjį 
ultragarso patikrinimą, kai iki gimdymo 
buvo likę vos pusantro mėnesio. Tai pri-
lygo katastrofai. Nesiginsiu, man kilo 
daug visokiausių minčių“, – pasakoja 
aktorė. Moteris prisimena ir vėlesnę 
skaudžią psichologinę tokios atžalos tu-
rėjimo patirtį. „Gimus Amelijai, pirmuo-
sius mėnesius jaučiau tokią įtampą ir 
baimę, kad tik artimų draugų, kurie vė-
liau tapo Amelijos krikštatėviais, dėka 
man pavyko įveikti tą psichologinę duo-
bę ir grįžti į normalų gyvenimą. O ką da-
ryti tiems, kurių kelyje nepasitaikys to-
kių supratingų draugų?“ – retoriškai 
klausia pašnekovė.

Auginama tiesiog su meile ir 
svajonėmis

Šiandien Neringa teigia paprasčiau-
siai su meile auginanti savo ypatingą 
vaiką. Tiesą sakant, aplinkiniai daugiau 
išgyvena už aktorei tekusią naštą, o ji pa-
ti sakosi to sunkumo tikrai nejaučianti. 
„Gal tiesiog pripratau prie savo gyveni-
mo?..“ – susimąsto. 

Amelijos artimieji, ypač mama, jau 
puikiai žino „silpnąsias“ Dauno sindro-
mą turinčios merginos vietas, pavyz-
džiui: norą prisipirkti per brangių ar ne 
itin reikalingų daiktų arba kiek sudėtin-
gesnį jos elgesį su aplinkiniais (ir anks-
čiau, ir dabar Amelija tiesiog lipte limpa 
prie bendraamžių – taip jai maga juos 
paglostyti ar pačiupinėti). Tačiau tai ne-
riboja šeimos noro ir galimybių suteikti 
dukrai kuo įvairesnės patirties. Ir tų sva-

Aktorė Neringa Bulotaitė:  
„Duktė yra mano žmogiškasis 
tabernakulis“

jonių dar ne viena – pavyzdžiui, paskrai-
dinti Ameliją lėktuvu.

Didžiausia problema – integracija

Pasak aktorės, didžiausia problema 
šiandien yra integracija. „Noriu, kad 
Amelija būtų tarp paprastų vaikų, galėtų 
juos stebėti, su jais bendrauti. Mokyda-
masi „Versmės“ mokyklos pradinėse 
klasėse su įgaliais bendraamžiais ji gavo 
labai daug. Taip pat stengiuosi surasti 
Amelijai užklasinės veiklos. O čia man – 
stipriai mamai – vis dar tenka atlaikyti 
smūgių. Pavyzdžiui, dėl ne visada adek
vačių Amelijos reakcijų ir ne iškart vyk-
domų nurodymų dailės būrelio mokyto-
ja pasiūlė atvedinėti ją tokiu laiku, kad ji 
nematytų kitų vaikų, o šie – jos. Bet aš 
negalėjau su tuo susitaikyti. Ieškojau tol, 
kol suradau kitą būrelį, kur mokytojai su 
Amelija bendrauja kaip su visais kitais, 
tad jai užtenka ir įspūdžių, ir pasieki-
mų...“, – dukros džiaugsmais dalijasi ak-
torė ir priduria, kad šiandienė visuome-
nė taip pat tapo tolerantiškesne ir atvi-
resne kitokiems – negalią turintiesiems.

Laikas sau ir profesinė branda

Savaime suprantama, Amelijos po-
reikiai diktuoja ir jos mamos kasdienę 
dienotvarkę. „Va, ir šią vasarą, kai poil-
siaujame Palangoje, bėgu mankštintis 
prie jūros, kol Amelija dar miega. Be to, 
rašau spektaklio scenarijų, tačiau tam 
skiriu naktis ir vos kelias valandas per 
dieną. Visas kitas laikas – Amelijos: kar-
tu piešiame, einame į renginius, prie jū-
ros. Tad daug laiko sau, deja, negaliu 
skirti. Juolab, kad mamos dėmesio reikia 
ir vyresniajam Amelijos broliui“. 

Nepaisant visų kylančių sunkumų, 
nepatogumų ar laiko stokos Neringa ti-
ki, kad Amelija labai praturtino jos pro-
fesiją. „Manau, kad kitokie vaikučiai 
gimsta tėvams, kuriems jų reikia – kad 
subręstų, suvoktų savo galias ir pačius 
save. Man taip ir nutiko – jai gimus, aš 

subrendau, pasidariau kur kas stipresnis 
žmogus, o tai turėjo įtakos ir profesi-
jai“, – užtikrinta žinoma aktorė. 

LAT – ne svajonė, o būtinybė

Neringa teigia, jog jai pasisekė, jog su 
vyru būdami laisvi menininkai gali pa-
tys planuoti savo užimtumą ir dalytis 
Amelijos priežiūrą. Todėl dukra nė karto 
nebuvo palikta svetimiems žmonėms 
(išskyrus mokyklą ar darželį). Tačiau ak-
torė puikiai supranta, kokia našta tenka 
šeimoms, kai jos neturi galimybės dirbti 
pagal laisvą grafiką, atostogauti arba 
joms nutinka netikėtų bėdų.

„Vieta, kur būtų galima saugiai ir 
prasmingai palikti savo atžalas, ypač kai 
nėra geranoriškų giminaičių, net ne sva-
jonė, tai – tiesiog būtinybė“, – pabrėžia 
pašnekovė. Todėl aktorė džiaugiasi Lie-
tuvos sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrijos „Viltis“ vykdomu projektu 
„Laikinojo atokvėpio tarnyba (LAT) – 
pagalba ir nevaržoma laisvė sutrikusio 
intelekto asmenų šeimoms“, kurį remia 
Europos ekonominės erdvės finansinio 
mechanizmo 2009–2014 periodo NVO 
programa Lietuvoje. 

Vykdant šį projektą siekiama inici-
juoti Laikinojo atokvėpio tarnybų steigi-
mą bendruomenėse, kad tėvai ar globė-
jai, laikinai negalintys pasirūpinti savo 
vaiku dėl gyvenimiškų priežasčių (pa-
vyzdžiui: dėl ligos ar gydymosi ligoni-
nėje, komandiruotės, būtinybės prižiū-
rėti kitus šeimoje augančius vaikus, šei-
mą ištikus krizei ar pan.), turėtų galimy-
bę pasinaudoti LAT teikiamomis paslau-
gomis, t. y. palikti sutrikusio intelekto 
asmenį kuriam laikui specialistų prie-
žiūrai jam įprastoje namų aplinkoje arba 
jaukiuose globos namuose.

Daugiau apie projektą: http://www.
viltis.lt/veikla/vykdomiejiprojektaiir
programos/lat.

Už straipsnyje panaudotą nuotrauką nuoširdžiai 
dėkojame Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui (aut. 
Dmitrij Matvejev).

„Už savo profesinį suvokimą esu dėkinga tik Amelijai. Man atrodo, kad be jos 
būčiau paprasta ir menka. Ji yra mano žmogiškasis tabernakulis, be kurio 
negalėčiau būti tikra aktorė“, – sako Neringa Bulotaitė, teatro scenoje 
garsėjanti ne vienu įspūdingu vaidmeniu. Tačiau nusileidus uždangai ir 
nutilus aplodismentams, jos laukia dar vienas nuolatinis vaidmuo – mamos, 
auginančios nuo gimimo ypatingų poreikių turinčią šešiolikmetę paauglę.
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Malda už bendruomenę 

Norint mokytis būti kartu, pažinti 
save ir kitą žmogų, perimti gerąją patirtį, 
šių metų gegužės 25ąją „Vilties“ mokyk
loje buvo surengta šventė, skirta Šeimos 
metams paminėti. Pavadinome ją „Mano 
šeima – mano turtas“.

Ji prasidėjo jau tradicija tapusiu ryti-
niu Lietuvos ir Vilniaus miesto vėliavų 
pakėlimu. Šventinę nuotaiką atspindėjo 
mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų 
sugiedotas Lietuvos Respublikos him-
nas. Paskui susėdome su vienuole, sese-
rimi Alma, kiek neįprastai jaukiai rytinei 
maldai už mokyklos bendruomenę, mo-
kinius, jų šeimas, artimuosius, kaimy-
nus, draugus. Toliau savo įspūdžiais 
apie šventę dalijasi mokytojai, tėvai, ug-
dytinių šeimos nariai. 

Rasa Ulevičiūtė, mokytoja

„Šeimos medis“ 

Viena iš šeimos šventės sudedamųjų 
dalių – paroda „Šeimos medis“. Jos idėja 
pradėjo rutuliotis iki pačios šventės likus 
geram pusmečiui. Mokytojai pasiūlė tė-
vams sukurti savo šeimos geneologinį 
medį. Ragino tai daryti kartu su vaikais. 
Paruoštus darbelius prašėme atnešti į 
klases. 

Kadangi mūsų mokyklą lanko 71 
mokinys, 6 ikimokyklinukai ir dar turi-
me 16 jaunuolių Suaugusiųjų dienos so-
cialinės globos skyriuje, kūrinėlių sulau-
kėme tikrai daug. Reikėjo juos visus su-
grupuoti, įvilkti į „meninį rūbą“, žodžiu, 
paruošti eksponavimui.

Rengdami parodą siekėme parodyti 
šeimos vietą mūsų gyvenime, „Vilties“ 
mokyklos šeimoje, dabartinės visuome-
ninės padėties kontekste. Juk kiekvie-
nam gimusiam vaikeliui atrandama vie-
tos šeimoje, nepriklausomai no to, ar jis 
būtų pirmas, antras, trečias ar ketvirtas... 
Kiekviena šeima, kuri atveda savo vaiką 
į „Vilties“ mokyklą, taip pat yra priima-
ma, atranda savo vietą. Ir vaikas, ir šei-
ma tampa didelės viltingos šeimos dali-
mi. Labai norėjosi šitai atskleisti per pa
rodą „Šeimos medis“. 

Taip ir gimė mintis suformuoti didelį 
„Vilties“ šeimos medį, kurio šakose už-
tektų vietos mūsų vaikų šeimos me-
džiams. Taip atsirado 59 medžio formos, 
kurias patys vaikai nudažė gražia žalia 

spalva. Paskui padedami pedagogų ar 
savarankiškai priklijavo prie jų savo atsi-
neštus šeimos ar giminės medžius. Buvo 
sukurtos keturios didelės kompozicijos, 
keturi medžiai milžinai, dabar puošian-
tys mūsų mokyklos centrinį koridorių ir 
kviečiantys pasidžiaugti didele darnia 
šeima.

O rugsėjį, kai mokiniai vėl susirinks į 
klases, šeimos medžiai sugrįš į savo na-
mus. Kiekvienas vaikas parsineš „įrė-
mintą“ savo kūrinėlį, kad šeimos medis, 
kaip didžiausia vertybė, rastų vietą na-
muose ir širdyse. 

Dalia Klimavičiūtė, dailės mokytoja

Atgiję prisiminimai 

Kiekviena šeima – nepakartojama 
vertybė. Rengdami parodą turėjome 
tikslą atskleisti kiekvienos šeimos savi-
tumą, kitoniškumą, perteikti jos dvasią. 
Man teko tarpininkės misija: turėjau tė-
velius padrąsinti, palaikyti jų idėjas, ne-
primesti savų. 

Pirmiausia kiekviena šeima gavo už-
duotį: atrinkti tinkamo dydžio artimiau-
sių giminaičių nuotraukas. Tėveliams ji 
pasirodė nelengva, kilo daugybė klausi-
mų. Tarėmės, ieškojome sprendimų. Vie-
ni naudojo nuotraukas, kiti – jų kopijas. 
Stengėmės parinkti nuotraukas tų arti-
mų žmonių, kuriuos vaikas pažįsta. Vė-
liau reikėjo sugalvoti, kokiomis meninė-
mis priemonėmis įgyvendinti savo su-
manymus.

Dalis tėvelių nutarė sukurti šeimos 
medį patys, namuose. Kiti atsiliepė į 
kvietimą daryti tai mokykloje kartu su 
savo vaikais. Susitikome dailės kabinete 
per mokinių atostogas. Komponuoda-
mos nuotraukas mamos dalijosi prisimi-
nimais, pasakojo apie savo vaikus, arti-
muosius. Šauniai leidome laiką, džiau-
gėmės nuostabiomis akimirkomis, fan-
tastiškais šeimos medžiais. Parodos ati-
darymo metu kiekvienas kantriai ieškojo 
savo medžio, pažįstamų veidų, žavėjosi 
galingai suvešėjusiu sodu. 

Eglė Bužavienė, 5–6 lavinamosios 
klasės mokytoja

Mano šeimos medis 

Pavasarį bunda gamta ir skleidžiasi 
medžių lapai, tuo pat metu sukrovė pum-

purus ir mano pirmasis šeimos medis.
Kartu su sese, kuri yra mano minčių 

išraiška ir idėjų sumanytoja, įgyvendi-
nome šį nuostabų pavasarinį projektą, 
kuris man leido pamatyti, kiek yra nuos-
tabių veidų mano šeimoje ir koks gausus 
jos ratas.

Vienas iš sudėtingiausių uždavinių 
buvo surinkti nuotraukas. Norėjosi, 
kad kiekviena iš jų būtų iškalbingiausia 
ir puikiai atskleistų kiekvieno šeimy-
nykščio asmenybę. Aš taip mėgstu var-
tyti nuotraukas! Todėl jas rinkti buvo 
smagiausia…

O kaip turėtų atrodyti mano šeimos 
medis? Atsakyti į šį klausimą padėjo 
minčių lietus, kuris ir pasėjo idėjos sė-
klytę. Sumaniau, kad medis bus spalvin-
gas ir turės daug šakelių, nes labai mėgs-
tu spalvas ir gamtą… Norėjau, kad jis, 
pripintas nuostabių žiedų – nuotraukų, 
atspindėtų bundantį pavasarį.

Šeimos medžio kūrimas tapo puikia 
proga pagalvoti apie kiekvieną šeimos 
narį, pakartoti jo vardą drauge, paban-
dyti jį ištarti ir pajusti, koks kiekvienas iš 
jų yra man svarbus.

Mano šeimos medis išaugo didelis it 
ąžuolas, kurio viena iš gilių esu AŠ – 
Adomas. Gera, kad taip galite mane arti-
miau pažinti. 

Adomas Žmuidinavičius

Amatininkų kiemelių trauka 

Organizuodami Šeimos šventę norė-
jome ją susieti su Kristijono Donelaičio 
„Metais“, grįžti prie senųjų amatų, savo 
mokyklos kieme sukurti senojo kaimo 
gatvės atmosferą. Kad ja einant būtų ga-
lima užsukti į kiekvieną trobą, kad kiek
vieno kiemelio „gaspadorius“ tiems, ku-
rie pamiršo, primintų, tiems, kurie ne-
matė, parodytų, kokių grožybių galima 
sukurti savo rankomis, kad jis galiausiai 
leistų visiems norintiesiems išbandyti 
amato vingrybes. Juk didelis džiaugs-
mas prisiliesti prie „gyvo“ medžio, jį pa-
uostyti, pamatyti, kaip liejamos žvakės. 
Tegul ir „naujamadiškos“, ne iš vaško, o 
iš parafino, bet daromos pačių, ne par-
duotuvėje pirktos.

Todėl į savo kaimo gatvę stengėmės 
prisikviesti kuo daugiau amatininkų, 
kad galėtume jų padedami pamatyti, pa-
bandyti, patirti. Mūsų šventėje veikė 
dvylika amatininkų kiemelių, kuriuose 
galėjai minkyti molį, tapyti, rišti lėles, iš 
antrinių žaliavų gaminti muzikos instru-
mentus, pinti krepšius ir krepšelius, dro-
žinėti iš medžio. Mamos svetingai atvėrė 
vartelius į Lauktuvių kiemelį, kuris vi-
liojo nusipirkti visokių gardumynų na-
miškiams. Ten kvepėjo įvairiausiais pa-
čių mamų keptais kepiniais, saldainiais, 
pačių užsiaugintų ar surinktų žolelių 
arbata. Kitame kiemelyje mamos dalijosi 

„Mano šeima – mano turtas“
Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas labai aktualus mūsų 
laikmetyje, kai verkiant reikia tirpdyti visuomenės susvetimėjimo 
ledus. Todėl Vilnaus „Vilties“specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio 
centro veiklos programoje numatytas mokinių šeimų įtraukimas į 
mokyklos gyvenimą. O to pasiekti puikiai padeda... šventės. 
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mezgimo raštų ypatumais, dar viename 
veikė vilnos vėlimo ir kitokių rankdar-
bių cechas, o šalia jo – vieno Dienos 
socia linės globos skyriaus lankytojo mo-
čiutė, devintą dešimtį perkopusi senolė, 
dviejų šimtų metų senumo rateliu verpė 
vilnos kuodelį.

Pirmą kartą mokyklos kieme skautai 
kūreno laužą, kuriame šventės svečiai 
galėjo išsikepti skautiškos duonos, prieš 
tai išmokę patys ją užsimaišyti. Turbūt 
nereikia nė sakyti, kad visi kiemeliai bu-
vo gausiai lankomi, o jų „gaspadoriai“ ir 
„gaspadinės“ vos spėjo dalytis patirtimi, 
rodyti, mokyti. Didelio svečių dėmesio 
sulaukė ir minėta senolė, kuri mielai ro-
dė, kaip verpiama vilna, pasakojo šimta-
mečio ratelio istoriją.

Organizuodami šią šventę mes dar 
kartą įsitikinome, kiek daug galima pa-
siekti suvienijus jėgas, veikiant visiems 
sykiu. Todėl tariame nuoširdų AČIŪ da-
lyviams už dalyvavimą, svečiams – už 
apsilankymą, draugams – už pagalbą, 
rėmėjams – už paramą... Žodžiu, DĖKUI 
visiems už tai, kad esate. 

Vilma Stosienė, socialinė pedagogė

„Aš ir tu – mes kartu“ 

Sušilo, atšalo, vėl sušilo ir vėl atšalo 
orai, o „Vilties“ mokyklą vis tvindė or-
ganizacinių paruošiamųjų šventinio 
koncerto darbų bangos. Šeimos šventei 
skirtas koncertas „Aš ir tu – mes kartu“ 
įvyko neatpažįstamai pasikeitusiame 
mokyklos kieme. Kol po medžiais pala-
pinėse meistrai su mokinukais, jų tėve-
liais, broliais, sesėmis ir kitais šventės 
svečiais mokėsi meistrauti ką tik iškepta 
duona, visokiausiais pyragais, dešrėlė-
mis ir žolelių arbatomis prakvipusioje 
erdvėje, kviestiniai koncerto dalyviai 
jau nekantriai šurmuliavo ant koncertui 
įrengtos scenos. Tad pamėginsime per-
teikti jums bent dalelę koncerto, kuris 
vainikavo mūsų šventę, nuotaikos, gar-
sų ir emocijų... 

Trimitais, saksofonais, trombonais, 
mušamaisiais, gitaromis linksmas melo-
dijas ringavo Karoliniškių muzikos mo-
kyklos estrados skyriaus mokinių big-
bendas, vadovaujamas džiazo muzikos 
talentų ugdytojo Eugenijaus Vedecko, 
kurio mostus įdėmiai sekė dainininkės 
Kristina Jenevičiūtė ir Ieva Binevičiūtė. 
Vos nutilus bigbendui, visų dėmesį pa-
traukė iškilus vyras su gitara, tvirtai sto-
vintis šalia mokyklos ąžuolo. Aktorius
dainininkas, dainuojamosios poezijos 
puoselėtojas Gediminas Storpirštis už-
būrė šventės dalyvius žodžių ir garsų 
kaskadomis... O dar tebeskardint ploji-
mams jau nauja svetė suskato mojuoti 
visiems gitara. Tai Julija Ričik atskubėjo 
pasveikinti viltiečių... „Ačiū, ačiū“, – 
skandavo publika. Bet susižavėjimo 

šūksnius netrukus nutildė deklamuoja-
mos eilės. Mat šventiniame koncerte 
Dienos socialinės globos skyriaus lanky-
toja Rimantė Rindzevičiūtė pristatė savo 
antrąją knygą – eilėraščių rinktinę „Ga-
liu gyventi“. Jauna autorė pasakojo apie 
SAPNŲ ŠALĮ ir joje skambančią NAK-
TIES MUZIKĄ, giedantį VYTURĖLĮ ir 
ypatingą jausmą – MEILĘ. Eilėraščiuose 
atsiskleidė turtingas Rimantės vidinis 
pasaulis, pilnas neišsakytų svajonių, 
meilės tiems ir tam, kas ją supa:

„Aš noriu būti Tau pirmuoju ryto saulės spinduliu,
Aš noriu būti Tau maža kregžde po tavo langu,
Aš noriu būt gėlė, nevystanti ant tavo delno,
Aš noriu būt šalia tavęs...“

Rimantės Rindzevičiūtės eiles skaitė 
jos draugai, mokiniai ir mokytojai. Pas-
kui kažkas sujudo scenos viduryje... Tai 
jaunieji šokėjai energingais sukiniais 
bandė sušildyti ne tik žiūrovų širdis, bet 
ir šaltoką orą, vėjo gūsiams taršant šven-
tės dalyvių plaukus. Mums šoko šiuolai-
kinių šokių grupė „GDF +“ ir gatvės šo-
kių grupė „Glatte“. Vos prasiautus šokių 
audrai, scenoje išvydome muzikinio šou 
„X faktorius“ užkariautoją – Anželą Ado-
movič, kuri mus įtikino, kad gyventi ge-
ra, atlikusi tokio pat pavadinimo dainą.

Taigi koncerte eiles keitė dainos, dai-
nas šokiai, kol skardūs bigbendo trimitai 
paskelbė, kad šventė jau eina į pabaigą. 
Karoliniškių muzikantai taip pašėlusiai 
sutrenkė „bugy“, kad žiūrovai neištvėrę 
leidosi šokti. Neatsitiktinai pavadinome 
koncertą „Aš ir tu – mes kartu“, nes mo-
kėjimas būti drauge, išklausyti ir priimti 
vienas kitą tokius, kokie esame, labai su-
artina ir sustiprina šeimos pagrindą, ku-
rį sudaro pagarba, santarvė, pasitikėji-
mas ir meilė. Kaip tik šios amžinos ver-
tybės padeda nugalėti visus gyvenimo 
išbandymus ir negandas. 

Romas Brūzga ir 
Valerija Liaudanskienė

Džiaugsmo, pasididžiavimo ir 
pergalės... ašara 

Vilniaus „Vilties“ specialiąją mokyklą 
mūsų sūnus Mantas lanko pirmus me-
tus. Mums čia viskas nauja ir neįprasta. 
Auginti sūnų, kuris nuo pat gimimo nėra 
toks, kaip kiti vaikai, ne visada lengva. 
Paprasti kasdieniai dalykai, į kuriuos net 
nekreiptum dėmesio, atrodo visai kitaip. 
Iki mokyklos Mantas augo namuose, ap-
suptas savųjų. Kartais apsilankydavome 
ligoninėje ar sanatorijoje, į darželį mūsų 
nepriėmė, o apie mokyklą net buvo ne-
drąsu galvoti. Rugsėjį pasitikome kupini 
klaustukų, nelabai suprasdami, kas mū-
sų laukia, kaip vyks ugdymas. 

Negaliu sakyti, kad buvo lengva. Iš 
pradžių ir Mantas, ir mes nerimavome, 

bet greitai apsipratome su pokyčiais. 
Mantas nepasiliktų mokykloje, jei aplin-
ka ir jį supantys žmonės jam netiktų. 
Pradžioje praleisdavau su juo mokyklo-
je kelias valandas, vėliau palikdavau jį 
trumpam, o galiausiai jis pasilikdavo 
pats. Čia, mokykloje, jis išmoko dauge-
lio dalykų. Kai kuriuos net sunku api-
būdinti, bet vaikas pradėjo visapusiškai 
keistis. Ir iki mokyklos su juo daug dirb-
davome, bet socializacija be kitų žmo-
nių sudėtinga. Dabar jis mažiau bijo di-
delių susibūrimų, triukšmo, sugeba il-
giau pasėdėti ramiai, net jei jam nėra 
labai įdomu.

„Vilties“ mokykla – ne šaip vieta, į 
kurią suvežami vaikučiai iš Vilniaus ir 
apylinkių, bet mokytojų, specialistų, 
personalo ir, aišku, tėvų bendruomenė. 
Visi turime veikti kartu, kitaip gerų re-
zultatų nėra ko laukti. Nors ir neilgai čia 
esame, mums čia patinka. Sunku rasti 
tinkamiausius žodžius apibūdinti jaus-
mams, kurie užplūsta per mokykloje 
vykstančias šventes. Visi renginiai čia be 
galo emocingi. Mamos, močiutės, tėčiai 
ir kiti svečiai kartkartėmis nusibraukia 
ašarą, stebėdami savo ir kitų vaikų pasi-
rodymus. Tai ne liūdesio, bet džiaugs-
mo, pasididžiavimo, o kartais net ir per-
galės, apie kurią nė nesvajota, ašara. 

Paskutinei mokslo metų šventei bu-
vo ruoštasi tikrai ilgai, stengtasi įtraukti 
kuo daugiau žmonių. Didžiausią darbą, 
be abejo, atliko mokykloje kasdien plu-
šantys pedagogai ir kitas personalas. Tė-
vai kaip galėdami padėjo tvarkyti aplin-
ką, siuvo sages, kepė pyragus, ieškojo 
svečių, rėmėjų, šventei reikalingos įran-
gos. Nerimo būta nemažai. Netikėtai pa-
aiškėjus, kad nepavyks gauti sutartų 
palapinių, verkiant reikalingų, jeigu už-
lytų ar spigintų pernelyg kaitri saulė, 
teko mesti visus kitus darbus ir iš naujo 
leistis į paieškas. Įvairių sunkumų teko 
patirti organizuojant šventę, bet jie jau 
seniai užmiršti. Ji įvyko ir buvo graži, 
prasminga. 

Į šventę susirinko daug šeimų, vaikų 
su tėvais, seneliais ir kitais artimaisiais. 
Visi galėjo pasivaikščioti po išpuoselėtą 
kiemą, apžiūrėti vaikų darbų parodas, 
stebėti, kaip pinami krepšiai, liejamos 
žvakės, minkomas molis, rišamos lėlės, 
kepama duona ir t. t. Daugelį minėtų 
veik lų galėjo išbandyti, jei ne pats vaikas, 
tai mama, tėtis, brolis ar sesė. Visos šven-
tės metu skabėjo muzika, mums neatly-
gintinai koncertavo ir žinomi atlikėjai, ir 
šaunus jaunimas. Paskui visi vaišinomės 
karštomis dešrelėmis, kurias čia pat kie-
me kepė vyriškosios mokyklos kolekty-
vo pajėgos. Jei ne vėsus oras, šventė būtų 
trukusi dar ilgiau. Ačiū visiems „Vilties“ 
mokyklos žmonėms už tai, kad jie sutei-
kia mums džiaugsmą ir viltį. 

Joana Grigutis, Manto mama
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Šiame projekte dalyvauja Anglija 
(projekto koordinatorė), Lenkija, Belgija, 
Vokietija, Lietuva, Lenkija, Slovėnija ir 
Ispanija. Kiekvienai šaliai atiteko tam 
tik ros užduotys, pvz., Lietuva atsakinga 
už vizitų organizavimą. Pagrindinis pro-
jekto tikslas – neįgaliųjų mokinių inte-
gracija; santykių tarp skirtingų Europos 
tautų plėtojimas peržengiant atstumų, 
kalbų ir kultūrų skirtumus. Projektas 

apima meno, informacinių technologijų, 
mokslo ir sporto sritis. Jo metu bus su-
kurtas bendras visų šalių kalendorius, 
herbariumas ir įvairiakalbis žodynas. 
Kiekviena šalis, dalyvaujanti šiame pro-
jekte, turi savo talismaną. Lietuvos talis-
manas – saulėgrąža. 

Yra Europoje šalių, kurios gali pa-
grįstai didžiuotis savo teigiamu požiū-
riu į neįgalumą, o štai mums dar reikėtų 

Comenius projektai – puiki 
galimybė tobulėti
Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcinis centras jau kuris laikas 
sėkmingai dalyvauja Comenius projektuose. 2012–2014 m. buvo gauta 
dotacija projekto „Europa – mano šalis“ vykdymui. Projektas 
finansuojamas iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos 
Respublikoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fondas.

iš jų pasimokyti. Jauniems specialiųjų 
poreikių žmonėms reikia suteikti dau-
giau pasitikėjimo savimi, stiprinti jų 
motyvaciją sėkmingai žengti savo keliu 
ir džiaugtis gyvenimu. Jie turi suprasti, 
kas yra orumas, kuriuo mes visi apdo-
vanoti, kad būtų kuo labiau nepriklau-
somi, turėtų pasirinkimą ir galėtų ben-
drauti. Požiūris į žmogų su negalia Lie-
tuvoje keičiasi lėtai, daroma daug klai-
dų vykdant ne visada apgalvotas refor-
mas, o suklydus vengiama pripažinti ir 
operatyviai taisyti padėtį. Niekas neži-
no, kiek dar praeis laiko, kol neįgalieji 
galės gyventi visavertį gyvenimą, įsilieti 
į visuomenę.

Kaip rodo Vokietijos geroji patirtis, 
žmogus su negalia šioje šalyje nenuverti-
namas, jam suteikiamos visos garanti-
jos – baigęs mokslus jis gali dirbti pagal 
turimą kompetenciją ir kvalifikaciją, nes 
valstybė garantuoja jam darbo vietą ir 
būstą, kuris yra labai svarbus užtikri-
nant neįgaliojo saugumą.

Manau, jog Comenius projektai padės 
keisti mūsų valstybės švietimo ir sociali-
nę politiką neįgalių žmonių atžvilgiu. 
Dalyvaudami juose mes galėsime dalytis 
patirtimi, bendrauti ir bendradarbiauti 
siekdami bendrų tikslų. Todėl labai kvie-
čiu prisidėti prie šios projektinės veiklos 
ir atrasti sau kažką naujo ir naudingo. 
Dalykitės gerąja patirtimi, mokykitės ir 
tobulėkite visą gyvenimą, kad Jūsų pa-
čių ir aplinkinių gyvenimas taptų pato-
gesniu ir prasmingesniu.

Greta Sinkevičienė
Socialinė pedagogė, Comenius projekto 

koordinatorė

Karoliniškėse, Sausio 13osios gatvė-
je, šalia tragiškus įvykius menančio Vil-
niaus televizijos bokšto įsikūrusi ikimo-
kyklinio ugdymo įstaiga „Čiauškutis“ 
jau 40 metų plėtoja specialiųjų ugdymosi 
poreikių mažylių rengimo visaverčiam 
ateities gyvenimui programas ir tenkina 
kasdienius jų poreikius. O prieš kurį lai-
ką mūsų kolektyvas prisiėmė ambicingą 
iššūkį – jau ne tik metodiškai, bet ir prak-
tiškai pagelbėti šeimoms, auginančioms 
šiek tiek kitokius vaikus.

„Čiauškučio“ bendruomenė, dirban-
ti kaip vieninga 75 darbuotojų (grupių 
auklėtojų, jų padėjėjų, logopedų, specia-

liųjų pedagogų, kineziterapeutų, masa-
žuotojų ir kitų specialistų) komanda, 
puikiai supranta pagrįstą šiuos vaikus 
auginančių tėvų rūpestį dėl to, kad nėra 
pereinamosios grandies, atitinkančios 
kuklaus intelekto mažylių išgales, kuri 
suteiktų jiems galimybes įtvirtinant tai, 
kas išmoka, sėkmingai integruotis į 
veržlią pirmokėlių kasdienybę. Todėl 
mes ir ėmėmės iniciatyvos sukurti savo 
ugdytiniams daugiafunkcinį dienos cen-
trą kaip naują „Čiauškučio“ padalinį.

Vykdydami šį projektą mes siekiame 
prisidėti prie tikslinės grupės – neįgalių-
jų ir sutrikusio intelekto vaikų bei jų šei-

mų – socialinių problemų sprendimo. Iki 
šiol mūsų lopšelisdarželis, kaip specifi-
nė specialiojo ugdymo institucija, tei-
kianti ikimokyklinio ugdymo paslaugas 
117 vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, 
taip pat teikė ir socialines paslaugas: in-
formavimo, konsultavimo, tarpininkavi-
mo, maitinimo organizavimo, asmens 
higienos, kasdienio gyvenimo įgūdžių 
ugdymo, sveikatos priežiūros. Tačiau 
kintantys laikmečio reikalavimai, ekono-
minės krizės padariniai pasufleravo įsi-
pareigoti dar ryžtingesniam žingsniui – 
tikslingai panaudojant europines ir Vil-
niaus miesto savivaldybės lėšas padėti 
sostinėje kompleksiškai spręsti sudėtin-
gą neįgalių vaikų integravimo problemą. 
Taip materializavosi mintis įkurti dienos 
socialinės globos centrą, kuriame būtų 
įmanoma sudaryti kokybiškas ir saugias 
sąlygas šių vaikų psichinės ir fizinės rai-
dos korekcijoms atlikti, kompetencijoms 
stiprinti, visaverčiam jų pasirengimui 
mokytis bendrojo lavinimo mokyklose 
užtikrinti. Teikiant prieinamas nestacio-

Vilties sala
Tikra neišsemiamos vilties ir neribotų galimybių sala likimo ir gamtos 
nuskriaustiems mažiesiems netrukus taps specialusis lopšelis-darželis 
„Čiauškutis“, 2012–2014 metais vykdantis europinį projektą 
„Neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų dienos socialinės globos 
centro įkūrimas“.
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narias socialines paslaugas turėtų aki-
vaizdžiai sumažėti ir neįgalių vaikų, ir jų 
tėvų socialinė atskirtis, pavyzdžiui, ma-
moms sugrįžus ar naujai įsitraukus į dar-
bo rinką, sustiprės jų savivertė, pasitikė-
jimas savimi, aktyvumas. 

Naujojo padalinio statyba pareikala-
vo iš mūsų bendruomenės didelės kan-
trybės, susitelkimo ir netgi pasiaukoji-

mo, nes vykstant statyboms mūsų lopše-
lisdarželis tebeveikia (darbas buvo nu-
trūkęs tik per vasaros atostogas). Nepai-
sant sunkumų, širdis džiaugiasi matant, 
kaip kyla naujasis dienos centras, kurio 
vertė beveik 4 mln. Lt. Jau švyti nauji 
langai 600 kvadratinių metrų erdvėje, 
kurioje bus užsiėmimų ir judesio korek-
cijos salės, vandens terapijos baseinėlis, 

švaros ir poilsio kambariai, specialistų 
kabinetai, valgyklėlė, jaukios ir spalvin-
gos edukacinės patalpos, kuriose jau 
esame pasiruošę priimti keturiasdešimt 
2–11 metų vaikų. Kompleksinę dienos 
socialinę globą jiems užtikrins 10 etati-
nių darbuotojų: socialinis pedagogas ir 
jo padėjėjas, psichologas, specialusis pe-
dagogas, ergoterapeutas, kineziterapeu-
tas, judesio korekcijos pedagogas, masa-
žuotojas ir kt.

Socialinė globa bus teikiama darbo 
dienomis. Jei vaikas lanko mokyklą, pas-
laugas jis gaus 3–4 valandas prieš pamo-
kas ar po jų, o jei bendrojo ugdymo iki-
mokyklinę įstaigą – pagal pageidavimą. 
Įkurtuvių nekantriai laukiantys „Čiauš-
kučio“ bendruomenės nariai jaučiasi at-
likę ypatingą namų darbą ir nuoširdžiai 
tikisi, jog naujasis dienos centras taps 
ramsčiu ir laimės šaltiniu dešimtims šei-
mų, kurios čia sulauks supratimo, atjau-
tos ir padrąsinimo.

Lopšelio-darželio „Čiauškutis“ 
informacija

Mama tarsi bankas, kaupiantis mūsų 
liūdesį, skausmą, baimes, taip pat laimę 
ir šypsenas. O likimo nuskriaustam vai-
kui mama kasdien dovanoja tiesiog neį-
kainojamas dovanas: slaugą, rūpestį, pa-
siaukojimą. Kad ir kokio amžiaus bebū-
tume, mamai mes visada išliekame vai-
kai. Tad š. m. gegužės 7 d. „Druskininkų 
Vilties“ bendrija sukvietė mamas į tradi-
cinę jų pagerbimo šventę. Renginio ap-
rangos kodas: „Ne – kelnėms, taip – sijo-
nams ir suknutėms!“

Dienos užimtumo centro vaikai ir 
jaunuoliai paruošė įdomią programėlę: 
deklamavo pakylėtas eiles apie kilnią ir 
gerą mamos širdį, nuolatinį rūpestingu-

Mamos širdies dovanos
Kai vėl žiedais pasipuošė obelys, atėjo šilčiausia, nuostabiausia ir 
gražiausia artimiausio žemėje žmogaus – Motinos – diena. 

mą, švelnumą, nuoširdumą, paskui pra-
džiugino spektakliu „Vilkas ir septyni 
ožiukai“. Pagrindinė eiliuotos pasakos 
veikėja ožka pasirodė graži, šiuolaikiš-
ka, sumani, turinti net tarnaitę, besirūpi-
nančią namų ruoša ir ožiukų auklėjimu. 
Ožiukai, kad ir padykę, mėgstantys 
krėsti pokštus, tačiau labai gudrūs. Tad 
likę vieni namuose vilko neįsileido, išsi-
kvietė pagalbą. Spektaklio pabaigoje vis-
kas pakrypo netikėta linkme: vilkas susi-
draugavo su ožkos šeimyna ir linksmai 
kimšo ožkos parneštas lauktuves, kol ji 
su sūneliais traukė draugystės dainą. Ta-
čiau rūsti pareigūnė apibarė nerūpestin-
gą mamą ir pareikalavo pasiaiškinti, kur 

visą šį laiką buvo tėvas ožys. Ta proga 
ožkelė mamoms net konkursą surengė. 
Kuri atspės, ta gaus skaniausią pačios 
ožkelės spaustą sūrį. Po spektaklio vil-
tiečiai mamoms įteikė kuklias dovanė-
les: po pačių rankomis pagamintą atvi-
ruką ir rožės žiedą.

Į šventę atkako daug garbių viešnių. 
Visas mamas pasveikino Socialinių pas-
laugų centro direktorė A. Aleksienė, vie-
tos savivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vedėja M. Sasnauskaitė ir vy-
riausioji specialistė B. Petrikienė. Neįga-
liųjų draugijos pirmininkas R. Tenenis 
padeklamavo savo kūrybos eilėraštį, 
skirtą mamoms. Prie sveikinimų prisidė-
jo Jaskonių ir Naujasodės kaimų ben-
druomenės atstovai, kurie atliko muziki-
nį kūrinį „Mamos širdis“. Vėliau visos 
mamos buvo pakviestos sušokti polkutę 
ir pademonstruoti šventinę aprangą. Šie 
metai „Druskininkų Vilties“ bendrijai 
gausūs jos narių jubiliejais. Šventės metu 
pasveikinome A. Barkauskaitę ir L. Kvet-
kauską kuklaus, tačiau labai gražaus 
jaunatviško jubiliejaus proga.

Galiausiai atėjo laikas sodinti tradici-
nę (jau penktą) šeimos gėlę, kuria rūpin-
simės Dienos užimtumo centre. Šį kartą 
gėlės sodinimas buvo patikėtas vietos 
savivaldybės atstovėms. Nuotaikingai 
griežiant Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
kapelai „Malūnėlis“ šokome, dainavo-
me, o vėliau įspūdžiais dalijomės prie 
kuklaus vaišių stalo.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų Vilties“ bendrijos 

pirmininkė 
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Vilniaus specialųjį ugdymo centrą 
„Aidas“ lanko vaikai, turintys didelių ir 
labai didelių ugdymosi poreikių. Todėl 
šio centro specialistus, pedagogus ir 
auk lėtojus vienija bendras tikslas – kuo 
optimaliau patenkinti kiekvieno vaiko 
poreikius. Visiems centro ugdytiniams 
reikalinga logopedo pagalba. Kaip teigia 
patyręs pedagogas Ericas Jensenas, dau-
gybę mokinių nepelnytai vadiname 
„sunkiais“, nors iš tikrųjų jie tik mokosi 
kitaip, nes kitaip mąsto. Todėl norėtųsi 
pristatyti jums ugdymo būdus ir prie-
mones, kurie labiausiai pasiteisina ug-
dant neįgalių vaikų kalbinius gebėjimus 
mūsų centre. Per logopedines pratybas 
mes dažniausiai patikime „vadovavi-
mą“ vaikui, nes kalbos mokymasis turi 
teikti jam džiaugsmą, stiprinti pasitikėji-
mą savo jėgomis ir kalbinėmis galimybė-
mis. Kabinete gausu įvairios technikos: 
šviesos stalas, Smart lenta, Intelli keys 
įrenginys, mikrofonas. Gausu licencijuo-
tų programų: Bordmaker, Ugdyk.lt ir kt. 

Intelli keys įrenginį dažniausiai pasi-
telkiu foneminei klausai lavinti ir garsi-
nei saviraiškai skatinti, kad vaikai susi-
pažintų su mus supančių garsų įvairove. 
Jiems sudaroma galimybė patiems pasi-
rinkti ir paspausti tą paveikslėlį, kurio 
garso jiems mieliausia klausytis. Daž-
niausiai rezultatai būna geri: vaikai, ku-
rie iš pradžių visai netaria garsažodžių, 
laikui bėgant pradeda mėgdžioti girdi-
mus ir ausiai malonius garsus: auau, 
mūmū ir pan. Į Intelli keys įrenginį deda-
mos kortelės, kurios dažniausiai būna 
padalytos į šešias dalis. Kiekvienoje da-
lyje yra spalvotas paveiksliukas. Korte-
lės suskirstytos pagal temas: metų laikai, 
apranga, gyvūnai ir t. t. Kiekvienam kor-
telės paveikslėliui per kompiuterinę pro-
gramą priskirtas garsas. Pavyzdžiui, įdė-
jus kortelę „Naminiai gyvūnai“, pasiro-
do šeši gyvūnai: katė, šuo, karvė ir pan. 
Pasirinkus paveikslėlį, kuriame pavaiz-
duotas šuo, pasigirsta lojimas. Po šiuo 
paveikslėliu spausdintinėmis raidėmis 
parašyta „ŠUO“. Kaip tik paspaudus šį 
žodį ir pasigirsta įgarsinimas. Naudo-
jant šį įrenginį galima klausytis ne tik 
gyvūnų balsų, bet ir sekamų pasakų, su-
sipažinti su metų laikais. 

Smart lenta, sujungta su kompiute-
riu ir projektoriumi, puikiai tinka mūsų 
ugdytinių aktyviojo ir pasyviojo žody-

no plėtimui, sąvokų įtvirtinimui, vaizdi-
nių formavimui. Ši lenta valdoma ran-
kos prisilietimu arba kompiuterio pele. 
Pats smagumas, kad joje galima rašyti 
ne tik specialiu rašikliu, bet ir pirštais. 
Kadangi mūsų vaikams ši lenta labai 
patinka, stengiamės ją naudoti kiekvie-
nų logopedinių pratybų metu. Progra-
mas šiai lentai kuriu pati pagal indivi-
dualius kiekvieno vaiko poreikius. Ji 
taip pat padeda lavinti erdvinį mąsty-
mą, smulkiąją motoriką. Smart lenta – 
puiki ugdomoji priemonė, nes vaikai 
šioje lentoje piešia, aš įkeliu į ją iš aplan-
ko jiems patinkančius paveikslėlius ir 
juos įgarsinu, o vėliau mes klausomės 
savo įrašytų balsų. 

Šviesos stalas – italų pedagogo 
Reggio Emilios pasiūlyta ugdymo prie-
monė – suteikė puikių ugdymo rezulta-
tų.  Vaikams, turintiems proto negalią, 
trūksta regimųjų vaizdinių, o tokia uni-
kali mokymosi erdvė kaip minėtas stalas 
lavina vaikų vaizduotę, skatina ben-
drauti ir išmėginti įvairius pojūčius. Ant 
šviesos stalo išdėliojami žiedlapiai, me-
džių šakelės, spalvoti stikliukai, įvairūs 
akmenukai, karpiniai, raidelės ir skai-
čiukai. Tokiu būdu vaikai kuria savo ste-
buklingą pasaulį, tuo pačiu mokydamie-
si pastebėti vaizdų, ženklų, raidžių, gar-
sų skirtumus. Žaidimas su smėliu, pieši-
mas tirštais dažais ant šio stalo suteikia 
mūsų ugdytiniams daug teigiamų pojū-
čių, skatina atsipalaiduoti. O juk toks ir 
yra mūsų uždavinys: suteikti šiems vai-
kams kuo daugiau teigiamų emocijų ir 
pojūčių. Šviesos stalas ypač tinka neįga-
lių vaikų ugdymui, nes jį pasitelkus la-
vėja sekimo akimis, pirštų ir riešo jude-
siai, taip pat akies ir rankos koordinacija. 
Vaikai padeda suvokti daiktų padėtį vie-
nas kito atžvilgiu, išmoksta ją keisti.

Šviesos stalą pasigaminti galite ir na-
muose. Jums reikės: permatomos plasti-
kinės dėžės su dangčiu ir stalinės lem-
pos su nuimamu gaubtu arba spalvotos 
girliandos. Jeigu dėžė be dangčio, vietoje 
jo galite panaudoti reikiamo dydžio 
plastikinę plokštę. Dėžėje išpjaunama 
skylė, kad įdėjus girliandas ar šviestuvą, 
jų laidą būtų galima perkišti per dėžės 
šoną. Ant viršaus uždedamas apverstas 
dėžės dangtis, ant jo užpilama smėlio ar 
smulkių makaronų, spalvotų stiklo rutu-
liukų. Įjungus laidą į elektros lizdą, už-

traukiamos užuolaidas, kad patalpoje 
būtų tamsu, ir žaidžiama kūrybingai pa-
naudojant šviesos stalą.

Boardmaker programa (simboliai) pa-
lengvina vaikų, turinčių kalbėjimo ir ki-
tų komunikacijos sutrikimų, kalbinių 
gebėjimų ugdymą. Kitaip tariant, tai yra 
konkretūs grafiniai vaizdai, kurie pade-
da komunikuoti: reikšti savo poreikius, 
perteikti idėjas. Mūsų centre yra nema-
žai vaikų, kuriems nustatytas kalbos iš-
raiškos sutrikimas, tad jų kalbiniams ge-
bėjimams ugdyti simbolių programa itin 
tinka. Pasitelkus šią priemonę, ugdomi 
vaikų bendravimo įgūdžiai, simbolinė 
raiška ir kūrybingumas. Bendradarbiau-
dami tarpusavyje centro pedagogai nau-
dodamiesi simboliais kuria ugdytiniams 
socialines istorijas, kurios padeda jiems 
prisitaikyti prie aplinkos ir įtvirtinti įgy-
tus gebėjimus.

Keletas praktinių patarimų, kaip 
skatinti neįgalių vaikų kalbinę raidą. 
Vaikų kalba vystosi labai individualiai. 
Vieni pradeda kalbėti anksti, nors ir ne-
taisyklingai, kiti prabyla tik po ilgos ty-
los, o kai kurie taip ir nesugeba išmokti 
kalbėti, tad jiems prireikia simbolių me-
todikos. Pirmiausia reikia sukurti tinka-
mą aplinką kalbos vystymuisi turint gal-
voje, kad kalbėti mokomasi mėgdžio-
jant. Todėl vaiko kalbos vystymuisi ypa-
tingai svarbus suaugusiųjų kalbėjimasis 
su jais taisyklingai ir aiškiai tariant žo-
džius. Šnekinkite vaiką jam supranta-
mais žodžiais, paprastais sakiniais, kuo 
raiškiau tarkite žodžius. 
• Kalbai vystytis gali padėti ir įvairūs 

žaidimai, dainelės. Žaiskite „katu, 
katu katutes“, „virė virė košę“ ir pan.

• Dainuokite ar deklamuokite papras-
tus, ritmingus dvieilius ar keturei-
lius, aiškiai ištardami ar išdainuoda-
mi vaiko vardą.

• Kalbos garsų tarimo skatinimui tinka 
įvairių gamtos garsų, gyvūnų balsų 
pamėgdžiojimai (parodykite vaikui, 
kaip „kalba“ kalakutas, karvė, šuo, 
automobilis ir t. t.). 

• Atlikdami bet kokią veiklą garsiai 
aiškinkite vaikui, ką darote. Pavyz-
džiui: „Dabar mes persirengsime, aš 
pakeisiu tau marškinėlius ir kelny-
tes“ arba „Mama riša tau skarytę“. 

• Kai vaikas žiūri į kokį nors daiktą, 
įvardykite jį, leiskite paliesti, pažais-

Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo 
priemonės logopedo darbe
„Mokiniai nėra bekauliai saldūs apelsinai, ruošiami rinkai ant 
konvejerio juostos; jie veikiau yra tiek pat skirtingi, kiek ir visa 
pasaulio produkcija. Kad juos tinkamai parengtume, turime rūpintis 
jais individualiai ir gerbdami jų skirtingumą.“ (Ericas Jensenas)
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„Vilties“ bendriją 2014 m. remia:

ti, įsikišti į burną, parodykite, kaip 
pauostyti.

• Kalbėkite apie daiktus, kuriuos ma-
žylis mato kiekvieną dieną. (Pavyz-
džiui: „Megztukas. Užsivilk megz-
tuką. Pakelk vieną ranką, pakelk ki-
tą ranką. Štai ir apsivilkome megz-
tuką“).

• Vardykite kūno dalis jas liesdami.
• Naudokite šias frazes: „Čia yra tavo 

gėrimas, eime valgyti, suraskime ka-
muolį“.

• Rodykite ranka į daiktus ir tarkite jų 
pavadinimus.

• Žaisdami su vaiku imituokite įvai-
rius gestus, tada skatinkite vaiką kar-
toti jūsų rodomus gestus (pvz., „pa-

rodyk grindis, sienas, kūno dalis ir 
t.t.“), jei mažylis nerodo pats, imituo-
kite judesius su jo rankyte.

• Apibūdinkite tos pačios rūšies daik-
tus, pavyzdžiui: „didelis kamuolys, 
mažas kamuolys“. Mokykite vieno 
žodžių junginį vienu metu, pavyz-
džiui, „didelis kamuolys“.

• Vaikščiodami lauke apibūdinkite 
aplinką pasitelkę žodžius: „didelis 
namas, raudona gėlė, žalia žolė, bal-
tas namas“. 

• Žaiskite su lėle: tegu ji gulasi, sėdasi, 
keliasi, rengiasi.

• Lavinkite vaiko smulkiąją motoriką.
• Pasidarykite knygą ir rodydami pa-

veikslėlį stenkitės žodį susieti su 
konkrečiu daiktu (turėkite po ranka 
šukas, dantų šepetėlį, šaukštelį ar ša-
kutę), t. y. pasirūpinkite, kad vaikas 
ne tik matytų paveikslėlį, girdėtų žo-
dį, bet ir galėtų paliesti įvardijamą 
daiktą, geriau jį pažinti. Pasigamin-
kite knygą iš nuotraukų, išsikirptų iš 
žurnalų, kuriose įamžinti vaikui pa-
žįstami daiktai.

• Vartykite knygeles apie gyvūnus, 
mėgdžiokite jų skleidžiamus garsus 
(auau, mūmū ir pan.).

Kaip žinia, teismui nustačius asmens 
neveiksnumą, jam nedelsiant turi būti 
paskirtas globėjas. Ši nuostata yra įtvir-
tinta Civilinio kodekso (toliau – CK) 
3.242 straipsnyje. Tačiau CK nekalbama 
apie vieną labai svarbia aplinkybę – glo-
bėjo mirtį. Tiesiog sakoma, jog asmeniui, 
kuriam nustatytas neveiksnumas, turi 
būti skubiai paskirtas globėjas. Todėl po 
globėjo mirties neveiksnaus asmens arti-
mam žmogui, kuris nori tapti naujuoju 
globėju, reikėtų kreiptis į teismą kuo 
greičiau, kad būtų paskirta globa. Tačiau 
teismo procesas yra gana ilgas, todėl gali 
iškilti nemažai problemų. Kaip pavyzdį 
galima paminėti socialines išmokas, ku-
rios priklauso neveiksniam asmeniui.

Remiantis Lietuvos Respublikos 
valstybinių šalpos išmokų įstatymo 19 
straipsnio 11 dalies trečiuoju punktu, 
šalpos išmokos, kurios paskirtos asme-
nims, sukakusiems 18 metų ir turintiems 
globėjus, paskirtus įstatymų nustatyta 
tvarka, mokamos jų globėjams. Tačiau to 
paties įstatymo 20 straipsnio 3 dalies 6 

punkte sakoma, jog šalpos išmoka ski-
riama laikotarpiui iki globėjo atleidimo 
arba mirties. Kitaip tariant, mirus globė-
jui neveiksnus asmuo negalės gauti šal-
pos išmokos, kol nebus paskirtas kitas 
globėjas. Todėl artimieji, kurie prižiūri 
neveiksnius asmenis, turėtų žinoti, ką 
daryti toliau.

Tokiu atveju reikėtų kreiptis į vietos 
savivaldybės administracijos direktorių 
dėl laikinos globos paskyrimo. Laikinoji 
globa turėtų būti skiriama iki teismo 
sprendimo dėl globos nustatymo. Pa-
skirtas laikinu globėju asmuo privalo 
kreiptis į vietos savivaldybės Socialinių 
išmokų skyrių, informuoti apie savo, 
kaip laikino globėjo, statusą ir susitvar-
kyti dokumentus išmokoms gauti. Šal-
pos išmokos skiriamos ir mokamos va-
dovaujantis Šalpos išmokų įstatymu ir 
Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir 
mokėjimo nuostatais.

Aidas Makštutis
„Vilties“ bendrijos teisininkas

• Rinkitės knygas su ryškiomis ilius-
tracijomis, storesniais lapais, kad vai-
kui būtų patogiau versti. 

Jei jis bes pirštu į paveiksliuką, būtinai 
paaiškinkite, kas jame nupiešta.

• Skaitykite raiškiai, emocingai. Jei 
skaitote apie tai, kas nupiešta, pirštu 
rodykite ir į paveikslėlį, ir į žodį.
Vaikų kalbinių gebėjimų ugdymo 

galimybės neišsemiamos ir reikalauja 
nuolatinio kūrybingumo. Daug novato-
riškų ir naudingų ugdymo priemonių 
gali sukurti patys pedagogai. Ypač ma-
tydami, kokios pagalbos reikia konkre-
čiam jų ugdytiniui.

Laima Runkauskaitė
Vilniaus specialiojo ugdymo centro 

„Aidas“ logopedė

Teisininko konsultacija

Šalpos išmoka netekus globėjo
Paskutiniame 2013 metų žurnalo „Viltis“ numeryje aptarėme globėjo ir rūpintojo 
paskyrimo klausimą. Manome, kad daugeliui tėvelių ši informacija buvo 
aktuali. Tačiau neretai tenka sulaukti klausimų ir apie globotinio likimą globėjo 
mirties atveju. Todėl šiame numeryje stengsimės glaustai ir aiškiai pateikti 
informaciją apie laikotarpį tarp globėjo mirties ir naujojo globėjo paskyrimo.

Ant viršelio: Pasvalio specialiosios mokyklos kūrybinių 
dirbtuvių dalyviai ir „Vilties“ bendrijos  

švenčių akimirkos ir žmonės.



Saulėtą balandžio 3-iosios rytą į Pasvalio specialiosios 
mokyklos kiemą įriedėjo net šeši geltonieji mokykliniai au-
tobusai. O kur dar gražus būrys atkeliavusiųjų pėsčiomis iš 
įvairių Pasvalio rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir lopše-
lio-darželio „Žilvitis“. Net 120 vaikų, turinčių specialiųjų 
poreikių, lydimi pedagogų, logopedų ir mokytojų padėjėjų, 
nekantravo išmėginti įvairiausias kūrybines dirbtuves. Jų 
jau laukė 13 Pasvalio specialiosios mokyklos pedagogų, ku-
rie pasiūlė smalsiems svečiams kurti darbelius iš medžio, 
molio, veltinio, gipso, popieriaus, pasimokyti Origamio ir 
marmuravimo technikų, pasipraktikuoti aiškiau tarti žo-
džius, piešti, vaidinti, dainuoti ir sportuoti. Mokytojams 
talkino gabiausi Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniai. 
Tokio šurmulio ir tiek svečių mokykloje jau seniai nebuvo. 
Visus apėmė jaudulys, nuostaba, džiugus nerimas...

Edukacinio renginio dalyvius mokyklos aktų salėje nuo-
taikinga daina pasveikino Pasvalio specialiosios mokyklos 

Linksmas 
šurmulys

Linksmas 
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kūrybinių dirbtuvių

mokytojos Rasa Gailiūnienė ir Bronislava Mainonienė. Vė-
liau mokiniai pasirinko mėgstamas veiklas ir išsiskubino į 
dirbtuves, kur virte užvirė kūrybinis procesas. Vieni minkė 
molį, dekoravo margučius, lipdė iš gipso krepšelius, kiti ga-
mino papuošalus iš vilnos, paukštelius iš medžio, lankstė ir 
konstravo žuvytes, mokėsi prakalbinti savo ir draugo pirš-
telius, dar kiti stiprino sveikatą sporto salėje, kūrė pasaką 
mažajame teatre, paruošė dainą renginio uždarymui.

Po užsiėmimų patenkinti savo kūriniais vaikai vėl sugu-
žėjo į salę, kur jų laukė padėkos ir prizai. Pedagogams jau 
sunkiai sekėsi valdyti šurmuliuojančius, teigiamų emocijų 
kupinus mokinius. Visi išvyko į namus laimingi, su šypse-
nomis veiduose. Taigi pasitvirtino renginio pradžioje paci-
tuoti Džono Kenedžio žodžiai: „Mes neturime vienodų ta-
lentų, bet mes visi galime turėti vienodas galimybes juos 
plėtoti“.

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarny-
bos direktorė dėkojo visiems, kurie padėjo įgyvendinti gra-
žią idėją: Pasvalio specialiosios mokyklos mokytojams, mo-
kiniams ir vadovams, rajono švietimo įtaigų specialistams, 
vadovams ir mokiniams, nepabūgusiems atvykti ir išban-
dyti nepažįstamų veiklų.

Rita Vaikšnorienė
Pasvalio specialiosios mokyklos pavaduotoja ugdymui

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 

tarnybos direktorė

Žmogus vis laimės ieško.
Kai kas atranda.
Laimė dalykas rimtas,
Kaip kas supranta.
Laimė – kai jauti delną,
Padėtą ant tavo rankos.
Nesvarbu, ar draugės,
Gal ir draugo.
Laimė – kai sveikata trykšti
Ir darbas delnuose dega.
Laimė, kai gali draugui
Ištiesti pagalbos ranką.
Laimė – kai kūdikis krykščia
Sveikas, sotus ir laimingas.
Laimė... Dalykas rimtas.
Kaip kas supranta.

Susipažinkite!
Janina Vaitkutė lanko Tauragės neįgaliųjų 
reabilitacijos centrą. Mezga, daro papuošalus, kuria eiles. 
Centro darbuotojai padėjo jai išleisti poezijos knygelę. 
Janina labai šilta, bendraujanti, mėgstanti pašmaikštauti. 
Humoro jausmo jai galėtų pavydėti ne vienas sveikas 
žmogus. Kadangi Janiną kamuoja kojų skausmai, į centrą 
ją atveža autobusiukas. Gyvena ji viena, eiles kuria 
spontaniškai, bet kur ir bet kada.

Laimė

Kai randi bendraminčių, ilgai puoselėtas idėjas 
pasiseka įgyvendinti nesunkiai. Taip nutiko ir mums – 
Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos 
tarnybai ir Pasvalio specialiajai mokyklai. O 
rezultatai pranoko drąsiausius lūkesčius...

Svečioje šalyje mamas domino viskas, kas susiję su neįgaliųjų gy-
venimu. Jos lankėsi Beledye mokykloje, kurioje yra integruotos klasės 
vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ir Selcuku darbo mokykloje, 
kurioje jaunimas nuo 14 iki 21 metų mokomas įvairių darbo įgūdžių: 

Mokymosi
visą gyvenimą
programa

Sutrikusio intelekto
žmonių lgobos bendrija
„Šiaulių Viltis“

Atstovavimo sau mokymuose pradedantiesiems dalyvavo du jau-
nuoliai iš Klaipėdos, dvi merginos iš Anykščių ir du vaikinukai iš Vil-
niaus. Nors tai buvo pirmoji jų patirtis tokiuose mokymuose, tačiau 
visi jautėsi drąsiai, noriai diskutavo, puikiai atstovavo sau, buvo akty-
vūs ir greitai įsitraukė į veiklas. Praktinių užduočių metu dirbo uoliai, 
nereikėjo raginti ar priminti, ko susirinkome. Visi puikiai įsijautė į savo 
vaidmenį (buvo stropūs mokiniai). 

Kadangi grupelė nedidelė, labai greitai įsiminėme vieni kitų var-
dus, susibendravome. Kaip žinia, darbas mažesnėse grupėse vyksta 
sklandžiau ir našiau. Kiekvienam buvo sudarytos galimybės pasisaky-
ti. Mokymų dalyviai buvo raginami aktyviai naudotis spalvotomis kor-
telėmis (žalia – geltona – raudona). Šios kortelės palengvina bendravi-
mą. Žalia kortelė reiškia, jog viskas gerai ir dėstoma medžiaga supran-
tama. Geltoną kortelę galima kelti norint ko nors paklausti. Raudoną – 
kai nespėjama, nesuprantama arba kai pranešėjas kalba per greitai.

Pirmąją dieną visi dalyviai išsakė savo lūkesčius ir tai, kas jiems 
kelia nerimą. Paaiškėjo, kad tie, kurie dar nė kartelio nebuvo pajūryje, 
labai norėjo pamatyti jūrą. O tie, kuriems ji ne naujiena, – daugiau suži-
noti. Ir visi, suprantama, būkštavo: ar supras, ką sako lektorius. Tačiau 
dalyvaudami mokymuose jaunuoliai netrukus įsitikino, kad nerimavo 
be reikalo. Per tris mokymų dienas jie sužinojo, kas yra atstovavimas 
sau, geriau pažino ne tik naujuosius draugus, bet ir save. 

Živilė Dambauskaitė
Mokymų lektorė

Atstovavimas sau – kas tai?
2014 m. birželio 2–4 dienomis Šventojoje vyko „Atstovavimo sau“ mokymai 
pradedantiesiems. Jau nuo pat ryto rinkosi į auditoriją žinių ištroškę jaunuoliai, kurie 
pirmą kartą dalyvavo tokio pobūdžio susitikime. Atstovavimas sau – tai kalbėjimas 
savo vardu rūpimais klausimais. Tam reikalingi penki atstovavimo sau žingsniai: 
KALBĖJIMAS, KLAUSYMASIS, DALIJIMASIS ŽINIOMIS, VEIKSMAI ir VERTINIMAS. 

„Šiaulių Vilties“ narių 
kelionė į Turkiją
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šiaulių Viltis“ 
mamos, įgyvendindamos Grundtvig partnerysčių programą 
Nr. LLP-GRU-MP-2012-LT-00088 „Matyk be išankstinio 
nusistatymo II“ (angl. See beyond the prejudice II), 
š. m. gegužės 12–16 dienomis lankėsi Turkijoje, nedideliame 
Saroyonu miestelyje, turinčiame apie 3000 gyventojų, 
kuris yra milijoninio Konya didmiesčio priemiestis.

gaminti maistą, tvarkyti kambarius, įvaldyti smulkiuosius amatus. 
Šiaulietes nustebino, kad pastaroji mokykla prisiima atsakomybę už 
besimokančiųjų įdarbinimą. Baigę mokyklą jauni žmonės dirba vieš-
bučiuose, kavinukėse, parduotuvėlėse.

Didžiulį įspūdį paliko kalnų papėdėje įsikūręs Deha reabilitacijos 
centras. Modernioje įstaigoje neįgaliesiems teikiamos fizioterapijos, 
kineziterapijos, erdvės pojūčio lavinimo terapijos ir hipoterapijos pa-
slaugos. Kadangi centro įkūrėjas – tėvas, pats auginantis neįgalius 
sūnus, neįgaliesiems ir jų artimiesiems skiriamas didžiulis dėmesys. 
Mus maloniai nustebino specialus kabinetas, kuriame esančiame 
monitoriuje galima stebėti, kaip specialistai dirba su ugdytiniais bet 
kurioje centro vietoje. Lietuvoje tai dar nė neįsivaizduojama. Projek-
to dalyviai turėjo progos pamatyti ir mokymąsi namuose. Pedagogė 
pasakojo, kad per savaitę ji dirba 30 valandų, rodė priemones, kurias 
naudoja neįgaliųjų ugdymui.

Atvirai bendraujant su šeimininkais paaiškėjo, kad Turkijoje tė-
vai, auginantys neįgalius vaikus, nenoriai kreipiasi į gydytojus, todėl 
sudėtinga kalbėti apie tikslią statistiką. Tačiau neįgalieji, lankantys 
specialiąsias ugdymo įstaigas, gauna visišką valstybės išlaikymą. 
Transportas, maitinimas, higienos priemonių įsigijimas yra visiškai 
kompensuojami. 

Viešėdami Turkijoje sužinojome, kad šioje šalyje dar yra daug 
problemų integruojant neįgaliuosius į ugdymo procesą, stinga tėvų 
asociacijų, bet nuolat jautėme pagarbų, holistinį požiūrį į neįgalųjį. 
Įsiminė vienos mokytojos žodžiai apie neįgalų vaiką: „Tai Dievo 
siuntinukas ir mes turime jį priimti“.

Saulėtoje Turkijoje pajutome šeimininkų neįprastą rūpestingumą 
ir dosnų svetingumą. Mūsų delegaciją priėmė Saroyonu miestelio 
meras, vicemeras, švietimo direktorato atsakingi asmenys, įstaigų, 
kuriose lankėmės, atstovai.

Regina Vertelienė
Projekto koordinatorė

„Man patiko su visais bendrauti. Susirasti naujų draugų, žaisti įvairius žai-dimus, atlikti užduotis. Eiti prie jūros. Per tas tris dienas jaučiausi gerai. Ačiū jums už puikiai praleistą laiką.“ 
Inga iš „Klaipėdos Vilties“

„Man patiko, kai kalbėjome apie bendravimą, atstovavimą sau, 

kaip bendrauti gestais.“ 
Miglė iš Anykščių

„Man labiausiai patiko:

1. Būti paskaitose.

2. Bendrauti su naujais draugais.

3. Aplinka Šventojoje.

4. Atlikti visas užduotis.

5. Pasivaikščiojimas po Šventąją.

6. Ekskursija prie jūros.

7. Sužinoti, ką reiškia atstovavimas sau.

8. Fotografuoti aplinką ir gamtą.

9. AČIŪ UŽ PUIKIAI PRALEISTĄ LAIKĄ.“

Tomas Lukauskas iš „Klaipėdos Vilties“

Kartu patyrėme daug džiugių akimirkų, kuriomis norime pasida-
lyti su jumis.

„Man labiausiai patiko:

„Patiko kortelių žaidimas, kai vaidinti reikėjo.“ 

Ineta iš Anykščių
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KAUNO NEĮGALIŲJŲ CENTRAS VYKDĖ PROJEKTĄ 
„MANO ŽALIOJI PALANGĖ“.
CENTRO LANKYTOJAI MOKĖSI PAŽINTI GAMTĄ.
JIE SĖJO, LAISTĖ IR PRIŽIŪRĖJO AUGALUS.
ANT VAZONĖLIŲ BUVO UŽRAŠYTI AUGALAIS 
BESIRŪPINANČIŲ VAIKŲ VARDAI.
CENTRO LANKYTOJAI SKAITĖ KNYGUTES 
APIE AUGALUS.
JIE MOKĖSI EILĖRAŠČIUS APIE DARŽOVES, JAS PIEŠĖ.
PROJEKTO DALYVIAI VYKO Į KAUNĄ, 
Į BOTANIKOS SODĄ.
JIE IŠMOKO ATPAŽINTI TULPES, NARCIZUS, 
KITAS GĖLES.
VAIKAI PAMATĖ OŽKYTES, ANTIS, VIŠTELES, GULBES.
PASKUI VAIKAI VYKO Į KADAGIŲ SLĖNĮ 
KAUNO RAJONE.
JIE GROŽĖJOSI GAMTA, DRAUGE ŽAIDĖ, VAIŠINOSI.
PROJEKTUI BAIGIANTIS VAIKAI APLANKĖ 
DUBRAVOS PAŽINTINĮ TAKĄ.
ŠIOS IŠVYKOS METU JIE STEBĖJO SAUGOMĄ MIŠKĄ.
PASKUI MOKĖSI PAŽINTI AUGALUS IR GYVŪNUS.
PROJEKTAS BAIGĖSI RENGINIU 
„PAVASARIO SALOTOS“.
RENGINIO METU VAIKAI DEKLAMAVO, DAINAVO, 
SPĖJO MĮSLES.
VĖLIAU VISI KARTU GAMINO SALOTAS IŠ PAČIŲ 
UŽSIAUGINTŲ DARŽOVIŲ.
SALOTOS PASIRODĖ LABAI SKANIOS.
BUVO SURENGTA PROJEKTO NUOTRAUKŲ PARODA.
INFORMACIJĄ APIE PROJEKTĄ GALIMA RASTI 
INTERNETO SVETAINĖJE
www.kvac.lt

Mūsų centre ugdomi vaikai su autizmo sindromu ir komplek-
sine negalia. Didelį dėmesį skiriame jų buitinių, pasaulio pažinimo, 
socialinių įgūdžių lavinimui, todėl ir projekto „Mano žalioji palan-
gė“ tikslas – gerinti vaikų, turinčių autizmo sindromą, gebėjimą 
teorines gamtos pažinimo žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime. 

Vykdydami projektą mūsų ugdytiniai sėjo, laistė, prižiūrėjo 
daržoves, prieskoninius augalus ir gėles. Ant vazonėlių buvo už-
rašyti jais besirūpinančių vaikų vardai. Be to, ugdytiniai skaitė 
knygutes apie augalus, mokėsi eilėraščių apie įvairius vaisius ir 
daržoves, juos piešė, aplikavo. Projektui buvo sukurti ir iš molio 
išdegti simboliai, kurie papuošė centro interjerą, o projekto pabai-
goje buvo įteikti jo dalyviams. 

Siekiant plėsti vaikų žinias buvo organizuota išvyka į Kauno 
VDU botanikos sodą, kur ugdytiniai susipažino su augalais ir gro-
žėjosi sutvarkyta aplinka. Vaikai sužinojo, kaip atrodo tulpės, nar-
cizai, gudobelė ir kt. Taip pat aplankė nedidelį zoologijos sodą, 
kur pamatė ožkytes, antis, mažąsias višteles ir gaidį, maitino gul-
bes. Vėliau vaikai lankėsi Kauno rajone, Arlaviškėse, esančiame 

„Mano žalioji palangė“
Kauno vaikų abilitacijos centras 2014 metų vasarį ir 
gegužę vykdė A.P.P.L.E ir Lietuvos mokytojų fondo 
finansuojamą projektą „Mano žalioji palangė“. 

kadagių slėnyje. Jie 
apžiūrėjo edukacinius stendus, 
grožėjosi puikia šio slėnio panorama, žaidė ben-
drus žaidimus lubinų pievoje, vėliau kartu vaišinosi. Galiausiai 
ugdytiniai dalyvavo Kauno marių regioninio parko Gamtos mo-
kyklos specialistų surengtame edukaciniame užsiėmime Dubra-
vos rezervatinės apyrubės pažintiniame take. Per užsiėmimą vai-
kai galėjo ne tik pasidairyti po saugomą mišką, kuriame jau 50 
metų visi gamtos procesai vyksta visiškai natūraliai, be jokio žmo-
gaus įsikišimo, bet ir pasivaikčioti takeliu, vedančiu per aukšta-
pelkę. Kelionės metu jie stebėjo miško augalus ir gyvūnus, daug 
sužinojo apie miško žvėrelių maitinimosi ypatumus, ieškojo mu-
sėmis mintančios saulašarės ir eksperimento metu pabandė patys 
sukurti dirbtinę pelkę. 

Projektą „Mano žalioji palangė“ vainikavo baigiamasis rengi-
nys „Pavasario salotos“. Jame dalyvavo Kauno vaikų abilitacijos 
centro ir Kauno lopšelio-darželio „Vilnelė“ ugdytiniai. Renginio 
metu vaikai deklamavo eilėraščius apie morką, kopūstą, kitas dar-
žoves, minė mįsles, dainavo daineles. Vėliau kartu gamino salo-
tas: mažiausieji, dar nemokantys naudotis peiliu, skabė salotų la-
pus, petražoles, krapus, svogūnų laiškus. Vyresnieji ant lentelių 
pjaustė pomidorus, agurkus, spaudė citriną ir skanino salotas aly-
vuogių aliejumi. Visi labai noriai kartu darbavosi, o paskui drau-
giškai vaišinosi salotomis. Kiek teigiamų emocijų buvo patirta! 
Kaip sušildė vaikų širdeles pasididžiavimas ir pasitenkinimas at-
liktu darbu ir jo rezultatais! 

Įgyvendindami projektą „Mano žalioji palangė“ vaikai patys 
sėjo ir sodino augalėlius, stebėjo, kaip jie auga, žydi, nokina vai-
sius. Be to, juos prižiūrėjo, laistė, tręšė. O projekto pabaigoje gami-
no salotas ir jomis drauge vaišinosi. Taip jie akivaizdžiai pamatė 
augalų augimo procesą ir suprato, kad nuo sėklos iki vaisiaus – il-
gas kelias. Bendro darbo, kelionių metu lavėjo vaikų bendravimo, 
pažinimo įgūdžiai, gerėjo socializacija. Siekiant informuoti apie 
projektą centro lankytojus Kauno vaikų abilitacijos centro vesti-
biulyje buvo atidaryta nuolat papildoma fotografijų paroda „Ma-
no užaugintas augalėlis“, taip pat vykdomų veiklų nuotraukomis 
buvo nuolat papildoma centro internetinė svetainė www.kvac.lt. 

Tai padėjo informuoti visuomenę apie vaikų su autizmo sin-
dromu praktinės veiklos galimybes, suteikė pozityvių emocijų 
šiems vaikams, jų tėvams, pedagogams, stiprino bendruomeniš-
kumo jausmą. Projekto metu įgyvendinama veikla buvo konkreti, 
aiški, struktūruota, todėl ir jos nauda vaikams su autizmo sindro-
mu yra akivaizdi. 

Jevgenij Razgulin
psichologas

Audronė Gurevičienė
specialioji pedagogė 


