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MEDALIŲ LIETUS

Ti� iog eikime, dirbkime, kurkime, 

būkime drauge, tikėdami, kad 

gėris visada nugali blogį. 

Į Belgiją delegacija vyko autobusu. Dvi kelionės dienos neprailgo: 
sportininkai dainavo, piešė, kūrė eilėraščius, žiūrėjo filmus. Atvykę į šalia 
Antverpeno esantį Mortselio miestelį labai džiaugėmės šiltu sutikimu: 
miestelio bendruomenė vaišino mus gaiviaisiais gėrimais, nekantravo su-
sipažinti ir suteikti prieglobstį svetinguose savo namuose. Taigi dalis spor-
tininkų ir trenerių apsigyveno belgų šeimose, o plaukimo ir lengvosios 
atletikos komandos – medicinos mokyklos bendrabutyje.

Taip prasidėjo pasirengimo žaidynėms programa, kurios metu mūsų 
delegacija turėjo galimybę susipažinti su Liero, Hoverio ir Mortselio mies-
teliais. Kiekvieną dieną keliavome vis į kitą miestelį pramogauti, apžiūrėti 
istorinių vietų ir, žinoma, treniruotis prieš atsakingus žaidynių startus. 
Hoverio meras Lietuvos delegaciją priėmė rotušėje, o Mortselio meras ir 
bendruomenė mus iškilmingai palydėjo į Vasaros žaidynes. Šio miestelio 
Rotušės aikštėje džiaugsmingai pasitikome nešamą Olimpinę ugnį, o pas-
kui išvykome į iškilmingą žaidynių atidarymo ceremoniją Briuselyje.

Pirmą kartą tokiose žaidynėse Vilniaus miestui atstovavo kūno kultū-
ros mokytojos ir bočios žaidimo trenerės iš Vilniaus „Atgajos“ specialio-
sios mokyklos Aušra Kriškoviecienė ir Jurga Statulevičienė su komanda, 
kurią sudarė du sportininkai: minėtoje mokykloje išugdytas Jaroslav Ni-
kiforov ir Kauno J. Laužiko specialiosios mokyklos mokinė Julija Vana-
gaitė. Šis duetas laimėjo visas žaistas rungtynes ir iškovojo po du aukso 
medalius. 

,,Atgajos“ specialioji mokykla treti metai iš eilės Vilniuje organizuoja ir 
vykdo Lietuvos specialiosios olimpiados bočios čempionatus, tad Belgijoje 
įgyta patirtis mums, mokytojoms, pravers tobulinant varžybų rengimo ir 
teisėjavimo įgūdžius. Lietuvoje sunkiausia paaiškinti treneriams, kad žai-
džiant bočios žaidimą sportininkai turi pasitikėti savo jėgomis, o treneris 
negali jiems nurodinėti, kada ir kokią žaidimo strategiją naudoti. Mat tarp-
tautinėse varžybose teisėjai labai griežti ir už patarimus sportininkams 
trenerį net gali diskvalifikuoti. Todėl labai norisi tobulinti šį žaidimą Lietu-
voje siekiant tarptautinių standartų.

Europos vasaros žaidynės kasdien džiugino puikiu oru, nuostabia or-
ganizacija. Visi žaidynių dalyviai, o jų buvo net 2000, gyveno olimpiniame 
kaimelyje, iš kurio dideli autobusai juos veždavo į keturias skirtingas spor-
to arenas, esančias už 30 ar 60 km. Viskas buvo pritaikyta specialiųjų po-
reikių žmonėms: simboliai, ženklai, piešiniai, spalvos, kad tik jie jaustųsi 
saugiai. Sporto arenose visus pasitikdavo savanoriai, kurių žaidynėse da-
lyvavo net 7000. Nuolat matydami jų šypsenas nė nepajusdavome, kaip 
patys pradėdavome šypsotis. Pertraukose tarp varžybų, o ir per pietus, 
sportininkus visur lydėdavo klounai, žonglieriai, menininkai, kurie piešė 
ant kūno įvairius gražius piešinius, visaip linksmino sportininkus. Pagar-
ba specialiųjų poreikių turintiems žaidynių dalyviams buvo juntama kiek-
viename žingsnyje. Ačiū Antverpenui už nepamirštamus potyrius. Šios 
žaidynės suteikė mums progą mokytis ir mokyti, siekti tobulesnio bendra-
vimo ir bendradarbiavimo su sportininkais, kolegomis, bendraminčiais.

Lietuvos delegacijos sportininkai varžėsi 6 sporto šakose: bočios žaidi-
me, lengvosios atletikos rungtyse, jungtiniame krepšinyje, futbole, plauki-
me, stalo tenise. Bočios komanda iškovojo 3 aukso medalius, stalo teniso 
atstovai – tiek pat, futbolininkai laimėjo bronzą, krepšininkai – sidabrą, 
plaukikai – 2 aukso ir po vieną sidabro ir bronzos medalį, lengvaatlečiai – 5 
aukso, 2 sidabro ir 4 bronzos medalius.

Žaidynių atidarymo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos ambasadorius 
Belgijos karalystėje, apie mūsų delegaciją rašė Mortselio ir Hoverio lai-
kraščiai. Gera buvo jausti belgų šeimų, kuriuose gyvenome, dėmesį ir pa-
laikymą sporto varžybų metu. Džiugu, kad šioje svetingoje šalyje susira-
dome daug naujų draugų.

Aušra Kriškoviecienė 
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytoja

2014 metų rugsėjo 9–20 dienomis Lietuvos specialiosios olimpiados 
sportininkų rinktinė dalyvavo Europos specialiosios olimpiados Vasaros 
žaidynėse, kurios vyko Belgijoje, Antverpeno mieste. Mūsų delegaciją 
sudarė 33 sportininkai ir 13 trenerių iš įvairių Lietuvos miestų.
žaidynėse, kurios vyko Belgijoje, Antverpeno mieste. Mūsų delegaciją 
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Žurnalas „Viltis“ yra ketvirtinis. Jį galima prenumeruoti vienerių metų laikotarpiui. 
Prenumeratos (keturių žurnalo numerių) kaina – 8 litai arba 2,32 eurų.

Gerb. „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, Jums reikia kaip paprastai užpildyti akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ reikalaujamą specialiąją formą naudojantis Excel programa ir kartu su banko išrašu apie apmokėjimą 

atsiųsti elektroniniu paštu (janinabut@viltis.lt).
Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, jeigu norite sulaukti jo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums elektroniniu 

(janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu 
prenumeratoriaus vardu, pavarde, pašto kodu, adresu ir banko išrašu apie apmokėjimą. 

Sumą už prenumeratą reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
AB SEB Vilniaus banko sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 mokėjimo paskirtyje nurodant, 

kad tai yra „Vilties“ žurnalo 2015 m. prenumerata bei prenumeratoriaus vardą ir pavardę.

Laiškų su prenumeratorių adresais, specialiųjų formų ir banko išrašų apie prenumeratos apmokėjimą 
lauksime iki 2015 m. kovo 15 d.

Prašome nevėluoti!!!

2015 metų žurnalo „Viltis“ prenumerata MOKAMA! 
JOS KAINA – 2,32 eurų!

Dėmesio!

Žurnalo rengėjai



Šio straipsnio herojus Augustas nuo mažens kartu su 
mama labai aktyviai dalyvaudavo „Vilties“ bendrijos 
vasaros stovyklų veikloje, o tėtis, Antanas Lankelis, 
buvo bendrijos Respublikinės tarybos narys. Tėvų ir 
sūnaus atkaklumas, tikėjimas savo jėgomis įprasmi-
no jų gyvenimus. Sėkmės tau, Augustai!

Nuo pat įsikūrimo organizacija nenukrypsta nuo savo 
pagrindinio tikslo – integruoti sutrikusio intelekto žmones į 
darbo rinką. Kaip pasakojo mus priėmę organizacijos va-
dovai Andre Rotheli ir Andi Siegrist, pirmieji darbo cen-
tro darbuotojai ir gyventojai atvyko iš psichiatrijos ligo-
ninių. Pagrindinė šio darbo centro veiklos kryptis – in-
dustrinė pagalba Šveicarijos gamykloms. Čia tekinamos 
ir gaminamos smulkiosios mašinų, staklių ir įvairių 
prietaisų detalės. Darbo centre dirba ir mokosi profesi-
jos 320 žmonių, juos moko ir jiems padeda 230 darbuo-
tojų. Prie darbo centro yra įkurti gyvenimo namai, ku-
riuose nuolat gyvena 140 gamykloje dirbančių asmenų. 
Čia apgyvendinami ir besimokantieji, intensyvi priežiū-
ra ir slauga teikiama sunkios negalios asmenims, įkurti 
savarankiško gyvenimo namai.

Kelionė po šį visomis prasmėmis galingą fabriką mums 
paliko neišdildomą įspūdį. Keliavome iš cecho į cechą – pai-
niojosi cechų pavadinimai ir paskirtis: gręžimo, montavimo, 
šlifavimo, elektronikos, surinkimo ir t. t. Visur dirba sutrikusio 
intelekto asmenys. Savo akimis negalėjome patikėti, kad pakan-
kamai sunkios negalios žmonės atlieka atsakingas ir sudėtingas 
operacijas. Klausėme: kaip jie to išmoko? Atsakymo sulaukėme 
išties šveicarų verto: „Viską apgalvojome. Darbo procese yra ir 
aukštų technologijų, ir paprastų operacijų. Svarbiausia nuodug-
niai ir atsakingai įvertinti kiekvieną atliekamą operaciją ir gebėji-
mus, kurių reikia norint ją atlikti. Nustatėme, kiek operacijų žmo-
gus su proto negalia gali atlikti ir kiek jis pajėgus įvertinti savo 
darbo kokybę. Kadangi turime aukštos technologijos įrangos, ša-
lies ir užsienio gamyklos pačios mus susiranda. Jeigu nespėjame 
laiku atlikti užsakymų, samdome sveikus darbuotojus. Į kiekvieną 
situaciją žiūrime dinamiškai“. 

Mūsų stebimi darbuotojai patvirtino dar Lietuvoje padarytą 
įžvalgą: sutrikusio intelekto žmonės nepavargsta nuo mechaninio 
darbo, jiems tai netgi patinka. Stebino absoliutus kiekvieno dar-
buotojo darbo vietos pritaikymas: vienas turi pagalvėlę, kitam 
įrengta atrama, trečias mūvi šalmą. Kam nepavyksta skaičiuoti, 
padeda priemonė su reikiamu skyrelių skaičiumi, kam dreba ran-
ka, šalia stovi priemonę prispaudžiantis presas, kam reikia surink-

ti detales, kiekvienai skirta vis kitos spalvos dėželė, kas ne-
moka rašyti, tam padeda šalia sėdintis rašantysis. 

Absoliučiai visose organizacijos veiklos sri-
tyse integruoti neįgalieji. Darbas 

pritaikomas kiekvienam 
pagal pageidavi-
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bėjimus. Organizacija turi profesinio rengimo skyrių, kuriame 
dvejus metus neįgalieji rengiami darbui. Taip pat šiame skyriuje 
teoriškai ir praktiškai mokomi būsimieji darbuotojai. 

Išsiskirdamos su šio darbo centro vadovu paprašėme įvardyti 
organizacijos sėkmės raktą vienu sakiniu. Ir išgirdome tokį atsaky-
mą: „Išsaugoti žmogaus su negalia orumą ir nuodugniai ištirti jo 
galimybes“. 

Prisimindamos Šveicarijoje patirtus įspūdžius nuolat užduo-
dame sau daugybę klausimų. Kodėl savo srityje negalime to paties 
pasiekti Lietuvoje? Ar tai tik finansų klausimas? Ko mums trūks-
ta? Kaip įminti šveicariško laikrodžio paslaptį? Jeigu tiek galima 
pasiekti Šveicarijoje, kodėl negalima Lietuvoje? Argi tai tik finan-
savimo problema? 

Mums trūksta tikrųjų kompetencijų, sisteminio požiūrio, ben-
dradarbiavimo ir pasiryžimo eiti iki galo. Jeigu nepamiršime, kad 
tarnaujame ne savo ambicijoms, o negalios žmogui, jeigu būsime 
kūrybingi, geranoriški ir atviri bendradarbiavimui, mažiau kriti-
kuosime vieni kitus, nuoširdžiai remsime naujas iniciatyvas, kiek-
vienoje iš jų stengsimės pirmiausia įžvelgti teigiamų dalykų, tikrai 
pasieksime, kad suaugęs sutrikusio intelekto žmogus jaustųsi ne 
tik saugus ir priimtas, tačiau ir tikras savo valstybės pilietis ir dar-

bo rinkos dalyvis, vertinamas dėl viso to, ką sugeba.

Kristina Jašinauskaitė
Jūratė Tamašauskienė
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AUGUSTAS

Druskininkiečio svajonės liga nepalaužė 

Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią 
svajonę. Tik reikia tikėti ir stengtis. Tai patvirtinti gali cerebriniu pa-
ralyžiumi sergantis druskininkietis Augustas Lankelis, neseniai sau 
sukūręs darbo vietą. Druskininkų švietimo centro patalpose pradėjo 
veikti jo vadovaujama mažoji bendrija „Augusto spauda“.

Augustas – visuomet aktyvus ir nenurimstantis. Dabar jis džiau-
giasi pagaliau atradęs savo nišą: nuo šiol jis druskininkiečiams siūlo 
profesionalias maketavimo ir spausdinimo paslaugas.

Visada traukė kūryba ir kompiuterinė grafika 

Baigęs vidurinę Augustas pasiryžo mokytis Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokykloje kompiuterinio raštingumo bei maketa-
vimo. Per tris mokslo metus vaikinas įgijo nemažai patirties, tačiau 
savo žinias dar panoro gilinti Kauno taikomosios dailės mokykloje, 
kur dvejus metus bandė perprasti kompiuterinės grafikos maketavi-
mo subtilybes.

Baigęs mokslus Augustas įsidarbino Kaune, deja, po kurio laiko 
sumažėjo darbų, galiausiai buvo nutraukta darbo sutartis. Bet nėra 
to blogo, kas neišeina į gera. 28-erių metų vaikinas sužinojo apie „Sa-
varankiško užimtumo rėmimo“ programą, pagal kurią savo verslo 
susikūrimui neįgalus asmuo gali gauti iki 40 minimalių mėnesinių 
atlyginimų (MMA) dydžio paramą, tai yra iki 40 000 litų. Tokia pa-
rama gali pasinaudoti Darbo biržoje registruoti asmenys, kurių dar-
bingumas neviršija 40 proc.

Iki projekto įgyvendinimo ir mažosios bendrijos „Augusto spau-
da“ įkūrimo Augustui teko įveikti netrumpą kelią. Laimei jam padė-
jo Darbo biržos Druskininkų skyriaus darbuotojos Alė Dudulytė ir 
Laima Vilkancienė, kurios nepagailėjo nei laiko, nei kantrybės dau-
gybei dokumentų parengti.

Spaustuvės įranga – profesionali

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstaty-
mo nuostatas tarp neįgaliųjų vis labiau populiarėja savo verslo kūri-
mas pasinaudojant negrąžinama valstybės parama. Augustas buvo 
vienas pirmųjų neįgaliųjų Druskininkuose, kuris pats susikūrė dar-
bo vietą, tad galėtų būti puikus pavyzdys likimo draugams.

Įgyvendinant projektą buvo svarbu pasirinkti tinkamas patalpas 
ir spaustuvės įrangą. Druskininkų savivaldybės taryba palaikė jau-
no neįgalaus žmogaus iniciatyvą ir priėmė sprendimą suteikti jo 
verslui patalpas Druskininkų švietimo centre. Augustas ir visa jo 
šeima dėkoja Druskininkų švietimo centro direktoriui Vytautui Gin-
tučiui, kuris labai geranoriškai išsprendė naujos darbo vietos proble-
mą – per du mėnesius Švietimo centre esančias patalpas pavyko at-
naujinti ir profesionaliai technologiškai pritaikyti naujam spausdini-
mo įrenginiui. Šis modernus įrenginys bene vienintelis toks Druski-
ninkuose, nes prieš jį įsigydamas Augustas konsultavosi su 
profesionaliomis spaustuvėmis, kvalifikuotais specialistais iš di-
džiausių Lietuvos miestų. Taigi šiuo metu Augustui tetrūksta bukle-
tavimo įrenginio, kuris susegtų atspausdintus lapus.

„Augusto spauda“ – nuo idėjos sukūrimo iki spausdinimo

Kaip sakė „Augusto spauda“ įkūrėjas, klientai gali kreiptis į jo 
mažąją bendriją įvairiais su spauda, maketavimu ar grafiniu dizainu 
susijusiais klausimais. Vaikinas gali sukurti ir atspausdinti vizitines 
korteles, atvirukus, kvietimus, lipdukus, plakatus, įvairius lankstinu-
kus. „Darau tai, ką geriausiai išmanau ir kas man labiausiai patinka. 
Galiu ir sukurti, ir sumaketuoti, ir atspausdinti“, – aiškina Augustas 
Lankelis, jau sulaukęs pirmųjų užsakovų ir tikrai jų nenuvylęs.

Pasveikinti susirinko gausus būrys 

Į oficialų „Augusto spaudos“ mažosios bendrijos atidarymą pa-
sveikinti jos įkūrėjo susirinko gausus būrys druskininkiečių – vaiki-
no draugų, mokytojų, giminaičių, įvairių įstaigų atstovų. Visi negai-
lėjo gražių sveikinimų ir tikino, kad Augusto pavyzdys – užkrečian-
tis ir tikrai paskatins kitus neįgaliuosius pasekti jo pavyzdžiu.

Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkė Lilija Sereikienė 
padėkojo prie projekto įgyvendinimo prisidėjusiems asmenims ir 
įstaigoms. O Augustui palinkėjo dirbti ilgai ir sėkmingai, ateityje 
plėsti savo veiklą ir prie jos prijungti dar didesnę komandą.

Atskubėjo pasveikinti Augusto ir Druskininkų skyriaus Darbo 
biržos atstovės. Druskininkų savivaldybės tarybos narė ir Darbo bir-
žos Druskininkų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Krisiuvienė gyrė 
verslininką už ryžtą susikurti darbo vietą, ypač turint galvoje, kad 
Lietuvoje neįgaliam žmogui vis dar kyla sunkumų integruojantis į 
darbo rinką. Darbo biržos atstovė džiaugėsi, kad sukurta nauja dar-
bo vieta ir kad darbo birža galėjo prie to prisidėti.

Buvusi Augusto auklėtoja „Senamiesčio“ vidurinėje mokykloje 
Rita Balserienė šiltai pasakojo apie jį ir sakėsi žinojusi, kad iš šio ener-
gingo vaikino tikrai galima daug tikėtis. „Jis vis kažkur skubėjo, kaž-
ką veikė, kažko siekė – ir štai turime rezultatą“ – džiaugėsi mokytoja. 

Augustą sveikino ir kūrybinės sėkmės jam linkėjo Druskininkų 
garbės pilietis menotyrininkas Adelbertas Nedzelskis, Augusto dai-
lės mokytojas ir jo įkvėpėjas mokykloje Andrius Mosiejus.

Augustas – aktyvus visuomenės narys 

Nors Augustas nemažai laiko praleidžia prie kompiuterio make-
tuodamas, kurdamas grafinį dizainą, stengdamasis dailę sujungti su 
kompiuterinėmis techninėmis galimybėmis, jam lieka laiko aktyviai 
dalyvauti visuomeninėje veikloje, lankytis įvairiuose miesto rengi-
niuose. Laisvalaikiu Augustas važinėja dviračiu, fotografuoja, prisi-
deda prie naujo projekto „Veiklus jaunimas“ įgyvendinimo. Vaikinas 
puikiai įrodė, kaip galima mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį įsi-
traukiant į visavertį, aktyvų socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Eglė Aidetytė

Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią 
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Skambiausi 25-ųjų „Vilties“ 
bendrijos gyvavimo metų akordai
Po šiltos, mielos ir dosnios vasaros atskubėjo ruduo su gausiu ne tik gamtos 
gėrybių, bet ir darbų, įvykių derliumi. O dabar nenumaldomai artėja 
gražiausios metų šventės. Deja, ne viskas mūsų šalyje klostosi taip, kad 
ramiai galėtume kurti planus ateičiai. Nors suprantame, kad valstybės 
prioritetai yra saugumas, ekonominis stabilumas, darbo vietos, emigracijos 
mažinimas, niekaip negauname aiškaus atsakymo dėl tokio svarbaus ir 
skausmingo klausimo, kaip Nacionalinės žmonių su negalia socialinės 
integracijos programos įgyvendinimas. 

Kas atsakys, kodėl paskutiniaisiais 
metais vis mažėja lėšų įvairioms veikloms 
ir priemonėms, kurias įgyvendina neįga-
liųjų ar jiems atstovaujančios asociacijos ir 
organizacijos? Jau netgi pasigirsta gandų, 
kad Nacionalinės žmonių su negalia so
cia linės integracijos programa nebus fi-
nansuojama ir administruojama per Neį-
galiųjų reikalų departamentą prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos. O kaip-
gi tokiu atveju Lietuvos pasirašyta ir ratifi-
kuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija ir 33 jos straipsnis? Ar tikrai 
neįgaliųjų pilietinės nevyriausybinės or-
ganizacijos turės pasitraukti iš aktyvios 
veiklos socialinės politikos srityje ir ten-
kintis stebėtojų vaidmeniu? 

Apie tai, kad išties daug pagrįsto neri-
mo kelia esama mūsų šalies socialinė poli-
tika, taip pat politikų ir vykdomosios val-
džios priimami sprendimai, kalbėjome šių 
metų spalio 23–24 dienomis surengtoje 
tarptautinėje konferencijoje, skirtoje „Vil-
ties“ bendrijos 25erių metų sukakčiai pa-
minėti. Šią konferenciją globojo socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pa-
bedinskienė. Į renginį atvyko gausus sve-
čių ir pranešėjų būrys iš Lietuvos, Šiaurės 
šalių ir Vakarų Europos. Turėjome neuž-
mirštamą galimybę išgirsti tarptautinių 
žmogaus teisių apsaugos ekspertų prane-
šimus, o paskui ir padiskutuoti su jais la-
biausiai rūpimais klausimais.

Konferencijos atidarymo kalboje A. Pa
bedinskienė labai aiškiai pasakė, kad vals-
tybė remia nevyriausybines neįgaliųjų or-
ganizacijas, vertina jų indėlį formuojant ir 
įgyvendinant mūsų šalies socialinę politi-
ką, diegiant naujoves ir pažangius darbo 
metodus.

Ar galime šiandien pasakyti, kad Lie-
tuva skinasi kelią į socialinės gerovės vals-
tybės statusą? Ar verta tikėtis, kad po ke-
lerių metų nereikės neįgalių asmenų ap-
gyvendinti nuošaliose socialinės globos 
įstaigose? Ar naujai statomi dideli globos 
namai neįgaliems vaikams tėra buvusių 
klaidingų sprendimų išdava? Kitaip ta-
riant, ar šiandien Lietuva jau artėja prie 
Europos demokratinių vertybių žmogaus 
teisių apsaugos kontekste? O galbūt tik 
bando teisintis, kad esą dar nepasiekėme 
nei ekonominės, nei dvasinės brandos, 
reikalingos tokiam žingsniui?

Bet nepaisant kliūčių ir sunkumų gy-
venimas tęsiasi. Ir man labai įstrigo į at-
mintį dviejų mūsų organizacijos „Atsto-
vavimo sau“ platformos dalyvių praneši-
mai. Abu pranešėjai be galo džiaugėsi, 
kad gali gyventi bendruomenėje, turėti 
draugų, mėgstamų užsiėmimų, džiaugtis, 
duoti naudos ir kad jiems tik retkarčiais 
prireikia pagalbos ir patarimų. Jauni žmo-
nės pasidalijo savo asmenine patirtimi ir 
labai aiškiai pasakė, jog nori turėti namus, 
užimtumą, bičiulių draugiškoje aplinkoje, 
bet nenori jaustis globotiniais, klientais, 
paslaugų gavėjais ar ugdytiniais, nes pir-
miausia yra žmonės.

Po tokių prasmingų pasibuvimų ir 
atvirų pasikalbėjimų vėl atsiranda naujų 
jėgų, dingsta nuovargis nuo amžinos ko-
vos su vėjo malūnais. Juk šiemet kaip vi-
sada labai daug važinėjome po Lietuvą, 
įvairiose savivaldybėse bendravome su 
merais, vicemerais, administracijų vado-
vais, politikais, socialinės rūpybos dar-
buotojais, neįgaliųjų organizacijų atsto-
vais. Ir pastebėjome vieną bendrą ypaty-
bę – specialiosios bendruomeninės socia-
linės paslaugos neįgaliesiems kažkodėl 
vis atsiduria savivaldybių prioritetų sąra-
šo pabaigoje. Visi lyg ir linkę pritarti, kad 
jų reikia, sakosi žinantys neįgaliųjų porei-
kius, bet kai tik kalba pakrypsta į centrų 
išlaikymo ir paslaugų teikimo sąnaudas, iš 
karto pasigirsta griežtas NE. Esą savival-
dybių biudžetai minusiniai, jas slegia di-
deli įsiskolinimai ir galvoti apie naujas iš-
laidas nėra galimybių, tebūnie valstybiniu 
lygiu sprendžiama apie dotacijas tokioms 
įstaigoms ar net visišką jų išlaikymą.

Taigi šiandien drąsiai galime teigti, 
kad didžioji dalis savivaldybių yra visiš-
kai abejingos neįgaliųjų, jų tėvų ar globėjų 
problemoms ir nenori pripažinti, jog už 
kiekvieno atvejo slypi nepakartojamas li-
kimas, savitas gyvenimas, atskiros šeimos 
gerovė. Politikai veja nuo savęs mintį, kad 
pagalbos neįgaliesiems ir jų šeimoms rei-
kia šiandien, kad jie negali laukti metų 
metus. Kai atsitinka bėda, numiršta neįga-
laus žmogaus paskutinis globėjas – tėvas 
ar motina, staiga daugeliu atvejų atranda-
mas saliamoniškas sprendimas, parūpi-
nama „išganinga“ vieta ir neįgalus žmo-
gus atsiduria vienoje ar kitoje socialinės 
globos įstaigoje, o savivaldybė sukrapšto 

jo išlaikymui po 2500 lt per mėnesį. Ar tai 
protingas išeitis? Ar žmoniška? Ar visi 
esami ir būsimi savivaldybių politikai yra 
skaitę LR Konstituciją, JT Žmogaus teisių, 
Neįgaliųjų teisių ir Vaiko teisių konvenci-
jas? Ar žino, kad Lietuvoje jau du dešim-
tmečius veikia Neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos įstatymas?

Kas atsitiko mums, lietuviams, kad 
pamiršome pagarbą vieni kitiems, jau ne-
pamename vieno iš dešimties Dievo įsa-
kymų – mylėk savo artimą kaip patį save? 
Kodėl lengva ranka rūšiuojame žmones ir 
net šeimas į vertingus ir mažiau vertin-
gus, žavimės vienadieniais dalykais ir 
įvykiais, negalvodami, kas bus rytoj, po-
ryt ar po metų?

Prieš 25erius metus mes visi buvome 
labai vieningi, norėjome nepailstamai 
veikti Lietuvos žmonių labui, stengėmės, 
kad mūsų nuveikti darbai liktų ir ateities 
kartoms. Atrodė, kad tokie ir būsime visą 
laiką. Bet permainos ir naujos galimybės 
labai pakeitė žmones: daugelis buvusių 
bendražygių neišlaikė išbandymo val-
džia, kiti užmigo ant laurų, treti, atsidūrė 
aukštai valdžioje ir seniai pamiršo pra-
džių pradžią ir buvusius bičiulius. Liko 
nedidelė grupė ištikimiausiųjų, kurie kaip 
ir anksčiau tyliai, ramiai, atkakliai daug ir 
sunkiai dirbo ir tebedirba nelaukdami 
įvertinimo ar pagyrų. Jie tiesiog žino, ką ir 
kaip reikia daryti, ir yra įsitikinę, kad jų 
darbai reikalingi žmonėms, todėl ir jų ke-
lias – teisingas.

Atėjus didžiosioms metų šventėms 
nuoširdžiai dėkoju visoms ir visiems, ku-
rie buvote, esate ir būsite šalia. Ačiū už 
tvirtą draugo petį sunkią minutę, už 
džiaugsmo šypsenas ir bendrus pasieki-
mus, už naujas idėjas ir jau įgyvendintus 
sumanymus. Sveikinu Jus sulaukus Šv. 
Kalėdų  ir Naujųjų Metų, sveikinu Jūsų 
šeimas ir artimuosius, linkiu, kad Jums 
būtų atviros visos pasaulio durys, kad ša-
lia Jūsų visada būtų tikri žmonės, kad ne-
pritrūktų sveikatos, saugumo, meilės. 
Tiek daug noriu Jums palinkėti, kad žo-
džiais ir nenusakysi. Tad tiesiog eikime, 
dirbkime, kurkime, būkime drauge, tikė-
dami, kad gėris visada nugali blogį. 

Dana Migaliova
„Vilties“ bendrijos pirmininkė
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PO ŠILTOS VASAROS ATĖJO RUDUO.

DABAR ARTĖJA GRAŽIAUSIOS METŲ ŠVENTĖS.

MŪSŲ VALSTYBEI REIKIA SAUGUMO IR 
GEROVĖS.

O NEĮGALIŲJŲ ORGANIACIJOMS LABAI SVARBI 
VALSTYBĖS PARAMA.

NEAIŠKU, KODĖL MAŽĖJA LĖŠOS, SKIRIAMOS 
NEĮGALIESIEMS.

JUK TARPTAUTINIAI SUSITARIMAI ĮPAREIGOJA 
REMTI NEĮGALIUOSIUS.

KITAIP NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJOS NEGALĖS 
AKTYVIAI DIRBTI.

NESENIAI „VILTIES“ BENDRIJA SURENGĖ 
TARPTAUTINĮ SUSITIKIMĄ.

SUSITIKIMAS BUVO SKIRTAS „VILTIES“ 
DVIDEŠIMTPENKMEČIUI.

SUSITIKIMĄ GLOBOJO SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTRĖ

ALGIMANTA PABEDINSKIENĖ.

SUSITIKIME BUVO SKIRTA DAUG DĖMESIO 
„VILTIES“ ATEIČIAI IR VALDŽIOS SPRENDIMAMS.

Į RENGINĮ ATVYKO DAUG SVEČIŲ IŠ LIETUVOS 
IR UŽSIENIO.

JIE KALBĖJO APIE NEĮGALIŲJŲ TEISES.

MINISTRĖ PATIKINO, KAD VALSTYBĖ PRITARIA 
NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLAI.

BET ŠIANDIEN LIETUVOJE NEĮGALIESIEMS 
GYVENTI NELENGVA.

NETURI LIKTI DIDELIŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ 
NUOŠALIOSE VIETOSE.

VALDŽIAI LAIKAS LIAUTIS TEISINTIS, KAD DAR 
NEPASIEKĖME EKONOMINĖS GEROVĖS.

NEĮGALIEJI NORI JAUSTIS NE GLOBOTINIAIS, 
BET ŽMONĖMIS. 

APIE TAI SUSITIKIME KALBĖJO DU 
„ATSTOVAVIMO SAU“ PLATFORMOS NARIAI.

JIE DŽIAUGĖSI, KAD GALI GYVENTI 
BENDRUOMENĖJE.

PO PRASMINGO SUSITIKIMO VĖL ATSIRANDA 
NORAS DIRBTI.

ŠIAIS METAIS „VILTIES“ BENDRIJOS PIRMININKĖ 
DAUG VAŽINĖJO PO LIETUVĄ.

SAVIVALDYBĖSE JI BENDRAVO SU MERAIS IR 
KITAIS VALDŽIOS ATSTOVAIS.

KAŽKODĖL PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS 
NUOLAT ATSIDURIA DARBŲ SARAŠO 
PABAIGOJE.

VISI PRITARIA, KAD PASLAUGOS NEĮGALIESIEMS 
REIKALINGOS, BET NESKUBA JŲ TEIKTI.

VALDININKAI TEISINASI LĖŠŲ TRŪKUMU.

O IŠ TIKRŲJŲ KALTAS ABEJINGUMAS 
NEĮGALIŲJŲ IR JŲ TĖVŲ PROBLEMOMS.

JUK KIEKVIENAS ATVEJIS – SAVITAS LIKIMAS.

POLITIKAI TURI SUPRASTI, KAD PAGALBOS 
REIKIA JAU ŠIANDIEN.

NEGALIMA LAUKTI, KOL NEĮGALUSIS LIKS 
VIENAS KAIP PIRŠTAS.

PADĖTI REIKIA JAU DABAR IR NEĮGALIESIEMS, IR 
JŲ TĖVAMS.

LIETUVAI REIKIA PRISIMINTI VIENĄ IŠ 
DEŠIMTIES DIEVO ĮSAKYMŲ – 

MYLĖK SAVO ARTIMĄ KAIP PATĮ SAVE.

NEGALIMA SKIRSTYTI ŽMONIŲ Į VERTINGUS IR 
MAŽIAU VERTINGUS.

PRIEŠ DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS VILTIEČIAI 
BUVO LABAI VIENINGI.

ATRODĖ, KAD TAIP BUS VISADA.

BET PERMAINOS KAI KURIUOS ŽMONES 
PAVEIKĖ Į BLOGĄJĄ PUSĘ.

TIK NEDIDELĖ GRUPĖ IŠTIKIMIAUSIŲJŲ DIRBA 
NELAUKDAMI ĮVERTINIMO.

JIE TIESIOG ŽINO, KAD REIKALINGI 
NEĮGALIESIEMS.

PIRMININKĖ SVEIKINA VISUS SU ŠVENTĖMIS IR 
LINKI SVEIKATOS, SAUGUMO, MEILĖS.

JI DĖKOJA VISIEMS UŽ BUVIMĄ KARTU.

ATEINANČIAIS METAIS REIKIA EITI Į PRIEKĮ, 
KURTI, DIRBTI.

O SVARBIAUSIA TIKĖTI, KAD GĖRIS VISADA 
NUGALI BLOGĮ.

SKAMBIAUSI 25ŲJŲ „VILTIES“ BENDRIJOS  
GYVAVIMO METŲ AKORDAI
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Prof. dr. Dainius Pūras
„Vilties“ ištikimas bendražygis, 
inicijavęs „Vilties“ įkūrimą

1. „Viltis“ buvo ir lieka visuomenės 
lydere kuriant Lietuvoje civilizuotą po-

žiūrį ir civilizuotą pagalbos sistemą vai-
kams ir suaugusiesiems su proto negalia.

2. Dabar nevalia pasiduoti stagnacinėms tendencijoms, at-
siradusioms Lietuvos visuomenėje, nesitenkinti esama ben-
druomeninių paslaugų užuomazga ir, sutelkus sveikąsias Lie-
tuvos valstybės ir visuomenės jėgas, siekti naujo proveržio ar-
tėjant prie geriausių Europos ir pasaulio praktikų. Laukia dar 
labai ilgas kelias, bet Lietuvą būtina įtikinti, kad ji gali įveikti 
prietarus ir totalitarinės praeities paliktus paminklus, tokius 
kaip didelės internatinės įstaigos.

3. „Vilčiai“ linkiu nenurimti ir tęsti prasmingą žygį deri-
nant polėkį ir išmintį.

Prof. Jonas Ruškus
„Vilties“ ištikimas bendražygis 

1. „Vilties“ pastangomis žmonės, tu-
rintys intelekto sutrikimų, ir jų šeimos 
nariai tapo aktyviais pilietinės visuome-

nės dalyviais atkuriant negalią turinčio 
žmogaus orumą, inicijuojant ir steigiant ben-

druomeninių paslaugų sistemą. „Viltis“ nuo pat įsikūrimo iki 
šios dienos buvo ir tebėra vienas iš konstruktyvius darbus vyk-
dančių žmogaus teisių ledlaužių Lietuvoje.

2. Šiandien protinga deinstitucionalizacija yra visų mūsų 
uždavinys. „Viltis“ tikrai pajėgi sukurti naujo tipo – bendruo-
meninių socialinių paslaugų – pavyzdinę praktiką, kuri taptų 
modeliu kitiems, nežinantiems kaip, bet norintiems keisti insti-
tucinę sistemą ir kurti bendruomenes. Esu įsitikinęs, kad vi-
suotinės bendruomeninės paslaugos yra socialinės gerovės 
valstybės pagrindas. Ši misija – labai ambicinga, bet, kaip rodo 
„Vilties“ patirtis, įgyvendinama.

3. Linkiu ir toliau nepamesti aiškaus vertybinio kryptingu-
mo konstruojant negalią turinčio asmens teises mūsų šalyje. 
Labai svarbu, kad „Viltis“ liktų atvira dialogui. Išlaikykite ir 
dar labiau sustiprinkite bendradarbiavimą su specialistais, po-
litikais, tarptautinėmis organizacijomis.

„Viltis“ ant naujų darbų ir išbandymų slenksčio
Dvidešimt penkerių nepailstamos veiklos metų sukaktį mūsų 
organizacija pasitiko glaudžioje savo narių, bendražygių, 
draugų, partnerių, rėmėjų ir įkvėpėjų apsuptyje. Per ketvirtį 
amžiaus, kaip reta permainingo ir visai Lietuvai, ir 
viltiečiams, mums teko nuolat skintis kelią į priekį, taikytis 
prie kintančių aplinkybių, užbėgti įvykiams už akių, kad 
organizacijos atstovaujamiems žmonėms būtų suteiktos 
galimybės oriai gyventi, naudotis savo teisėmis ir vykdyti 
pareigas. O laikmetis ir vėl diktuoja naujas sąlygas. Kad 
suspėtume į koją su juo, paprašėme „Vilčiai“ brangių  
žmonių atsakyti į tris kertinius klausimus: 

Prof. dr. Albinas Bagdonas
ištikimas „Vilties“ bendramintis ir 
bendražygis

1. Dvidešimt penkeri veiklos metai ir 
yra didžiausias laimėjimas. Organizacija 
išsilaikė, sustiprėjo, klesti.

2. Šiandien reikia išlikti savimi ir siekti 
naujų viršūnių. Nors santykinė jau pasiekta, sie-

kite absoliučios.
3. Linkiu gyvuoti, gyvuoti, gyvuoti...

Stanislava Strolaitė 
ŠMM Švietimo organizavimo 
skyriaus vyriausioji specialistė

1. „Viltis“ labai daug pasiekė, nes 
1991 metais pradėjo mokyti vaikus, kurie 

iki to laiko buvo laikomi nemokytinais, ir 
dabar ugdymo ratas plečiasi. Tik gaila, kad 

vis dar pasitaiko atvejų, kai net po tiek metų dar 
ne visiems neįgaliesiems suteikiama galimybė lavintis.

2. Stengtis užtikrinti kuo kokybiškesnį ugdymą.
3. Gyvuokite ilgai ilgai. Triūskite kaip bitutės. Sveikatos, 

stiprybės, atkaklumo!

Violeta Vaicekauskienė
Lietuvos edukologijos universiteto 
profesorė 

1. Visada sakau savo studentams, kad 
„Viltis“ visiškai pakeitė požiūrį į neįgalų 

žmogų Lietuvoje. Labai daug buvo nu-
veikta nesibaigiančių darbų, kurie ir paska-

tino pozityvius pokyčius. O dabar metas kalbėti 
ne tik apie neįgaliųjų integraciją, bet ir įsidarbinimą.

2. Paties įvairiausio amžiaus neįgaliųjų užimtumo didini-
mas. Nereikia nukrypti vien į mokymą. Neįgaliesiems būtinas 
užimtumas. Ir normalus darbas, ir prasmingas išėjimas iš na-
mų, o ne vežiojimas iš vienos vietos į kitą.

3. Veikite taip pat ir dar geriau.

1.	 Koks	didžiausias	„Vilties“	
pasiekimas?	

2.	 Koks	svarbiausias	„Vilties“	
uždavinys	šiandien?	

3.	 Ko	palinkėtumėte	„Vilčiai“	
ateityje?
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Artūras Melianas
Lietuvos laisvės sąjungos socialinių 
reikalų ir sveikatos komiteto 
pirmininkas, „Vilties“ 
bendramintis

1. „Viltis“ daugeliui žmonių suteikė 
tikėjimą per konkrečius įgyvendintus da-

lykus ir tapo pavyzdžiu ne tik Lietuvoje, bet ir ki-
tose šalyse. Organizacija parodė politikams, ką reiškia atkak
liai ir sunkiai siekti tikslo, kad, regis, neįmanomi dalykai tap-
tų galimais.

2. Dvidešimt penkeri metai – daugiau nei pusiaukelė einant 
į Pažadėtąją žemę. Ir žmogaus, ir organizacijos veiklos vidury-
je atsiranda nuovargio, kartais stringa darbai, o ir visuomenė, 
valdžia pasirodo nelabai supratinga. Bet reikia tikėti tuo, kad 
kelias yra teisingas. O šiandienė pauzė ilgai netruks ir bus lai-
mėta dar daugiau.

3. Linkiu pasiekti savo tikslą, tai yra sulaukti dienos, kai 
visi žmonės taps tolerantiškais neįgaliesiems, kai pastarieji tu-
rės pasirinkimą ir bus gerbiami.

Marytė Pocienė 
„Šiaulių Vilties“ ilgametė 
pirmininkė

1. Didžiausias „Vilties“ pasiekimas – 
beveik sukurtas paslaugų tinklas sutriku-

sio intelekto žmonėms nuo gimimo iki gy-
venimo pabaigos. Tik gaila, kad per mažai 

padaryta sunkiausios negalios vaikams ir suaugusiesiems. 
2. Šiandien būtina steigti gyvenimo namus asmenims, tu-

rintiems sunkią negalią, nes lengvesnės negalios žmonėms jau 
viskas padaryta.

3. Visiems „Vilties“ bendrijos nariams linkiu sveikatos, o 
neįgaliųjų šeimoms – lengvesnio gyvenimo.

Regina Andriuškienė
„Jurbarko Vilties“ pirmininkė, 
respublikinės „Vilties“ tarybos  
narė

1. Apie pasiekimus galima kalbėti be 
galo. Apie ką Jurbarke svajojome, tikrai pa-

vyko įgyvendinti. Tik visa tai reikia išlaikyti, 
nes valdžios keičiasi ir niekada nežinai, kada gali prarasti tai, 
kas taip sunkiai pasiekta.

2. Šiandien svarbiausia, kad neįglieji nebūtų diskriminuoja-
mi, kad šia linkme būtų su vietos savivaldybėmis daugiau dir-
bama. Nevalia politikams priiminėti sprendimų už neįgaliųjų 
nugarų.

3. Viltiečiams linkiu atkaklumo siekiant vis naujų tikslų.

Stasė Giedrienė
„Telšių Vilties“ ilgametė 
pirmininkė, respublikinės „Vilties“ 
tarybos narė

1. Džiugu, kad pavyko įkurti daug rei-
kalingų įstaigų, užtikrinti tinkamas pas-

laugas savo neįgaliems vaikams.

2. Šiandien ypatingo dėmesio nusipelno vyresnio amžiaus 
neįgalūs asmenys. Jiems reikia tvirtų ateities garantijų. Skau-
du, kad dabar į organizaciją ateinantys tėvai negali patirti to 
pakilimo, kurį išgyvenome mes. Regis, savivaldybė stengiasi, 
bet stinga tikrojo bendradarbiavimo.

3. Linkiu kalbėjimo ir susikalbėjimo neįgaliųjų labui.

Irenijus Giedraitis 
„Joniškio Vilties“ ilgametis 
pirmininkas

1. Labai toliaregiškas pasirodė „Vil-
ties“ pasirinkimas dirbti ne tik su neįga-

liaisiais, bet ir su jų šeimomis.
2. Šiandien itin svarbu rasti bendrą kalbą, 

megzti kontaktus, kad atsivertų nauji keliai. 
3. Linkiu per partnerystę ir diplomatiją pasiekti užsibrėžtų 

tikslų. Neprarasti iškovotų pozicijų.

Borisas Markulis
Respublikinės „Vilties“ tarybos 
narys

1. Kiek priimta gerų įstatymų! „Viltis“ 
daug prisidėjo prie to, kad įstatyminė ba-

zė, reglamentuojanti neįgaliųjų padėtį, ati-
tiktų geriausius standartus. Bet bėda, kad 

įstatymai ne visada vykdomi. Taigi „Vilčiai“ reikia 
spausti ir valstybės vadovus, ir savivaldos atstovus, kad jų bū-
tų laikomasi. Nereikia bijoti, turime vienytis.

2. Šiandien svarbiausia veiklos sritis – neįgaliųjų užimtu-
mas. Reikia jiems sudaryti sąlygas išreikšti save, skatinti daly-
vauti ne formalioje, bet prasmingoje veikloje. Kuo daugiau ne-
įgaliųjų integruoti į gamybą, į viešąjį sektorių.

3. Tegul „Viltis“ išlieka visiems tikrąja viltimi siekiant ge-
resnio gyvenimo.

Danutė Brobliauskienė
„Panevėžio Vilties“ pirmininkė 

1. „Viltis“ suvienijo šeimas, auginan-
čias vaikus su proto negalia.

2. Šiandien reikia siekti kuo didesnės 
paslaugų įvairovės ir neįgaliesiems, ir jų 

šeimos nariams.
3. Linkiu „Vilčiai“ nesustoti, eiti tik pirmyn.

Lina Trebienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro 
direktorė  

1. „Viltis“ suteikė mums visiems pa-
greitį,  visada skatino judėti į priekį, per-

imti gerąją praktiką.
2. Šiandien reikia numatyti tolimuosius 

tikslus ir siekti, kad visuomenė iš tikrųjų priimtų 
neįgalius žmones.

3. Linkiu mums visiems visada turėti viltį ir suteikti ją 
kitiems.
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Ana Vasilevskaja
viena pirmųjų viltiečių

1. Didelis „Vilties“ nuopelnas, kad 
šiandien veikia daug ugdymo įstaigų 
įvairios negalios asmenims, rengiamos 

savarankiškumo ugdymo stovyklos, ma-
mos gali dirbti, o gabūs vaikai tobulinti savo 

gebėjimus muzikos ir teatro užsiėmimuose. Žo-
džiu, gyventi kaip jų bendraamžiai.

2. Labai svarbu įtvirtinti laimėjimus, nepasiduoti nuo-
vargiui.

3. Klestėkite, sulaukite dar didesnės sėkmės, visada turėki-
te rėmėjų. O neįgaliesiems linkiu kuo geresnio gyvenimo.

Rima Vaškevičienė
buvusi Vilniaus 64-ojo vaikų 
darželio, dabartinio ugdymo centro 
„Aidas“, ilgametė direktorė

1. „Viltis“ pasiekė labai daug. Aš ža-
viuosi tomis moterimis, kurios pradėjo šią 

veiklą ir kurios ją vykdo iki šiol. Tikiuosi, 
kad atsiras kam ją perimti.

2. Šiandien dėmesio centre turėtų atsidurti neįgalūs suau-
gusieji. Vaikams, paaugliams nestinga paslaugų, bet ką daryti 
tiems, kurie sulaukė brandaus amžiaus.

3. Visiems linkiu stiprybės ir sveikatos.

Indra Uginčienė 
„Tauragės Vilties“ tarybos narė 

1. Džiugu, kad mes esame, nenurims-
tame ir neleidžiame politikams užmiršti 
ir nepaisyti mūsų vaikų. „Viltis“ vienija 

žmones, padeda bendradarbiauti su insti-
tucijomis, siūlo realią pagalbą. 

2. Turime nuolat priminti politikams jų pažadus ir neleisti 
išsisukinėti. Reikėtų peržiūrėti su neįgaliaisiais dirbančių spe-
cialistų atlyginimo koeficientus, nes darbas yra labai atsakin-
gas ir jam tenka atiduoti visą širdį.

3. Linkiu „Vilčiai“ mažiausiai dar tiek pat gyvavimo metų ir 
daug naujų narių. Neapleiskite iškovotų pozicijų ir siekite nau-
jų laimėjimų. 

Janina Breineizerienė
Bernardinų socialinių paslaugų 
centro socialinė darbuotoja

1. „Viltis“ teikia viltį, o neįgalūs žmo-
nės įgalina mus gyventi. Spręsdami jų 

problemas mes augame patys. Jie gali ki-
taip, bet niekada nemeluoja, gyvena tiesoje ir 

mus moko.
2. Svarbiausia dabar siekti, kad patys žmonės taptų sąmo-

ningais. Juk visi esame susaistyti tarpusavio ryšiais ir pradėti 
reikia nuo savęs. Lietuvos žmonėms labai stinga komunikaci-
jos, mes gyvename baimėje. Kažkas negauna pinigėlių, kažkas 
laukia projektų, bet niekas apie tai nekalba. Verda kiekvienas 
savo sultyse ir negyvena tiesoje. Mes nepasakome tiesos apie 
tai, kas yra blogai. Daug šiandien kalbama apie bendruomenę, 
bet nėra bendrystės. Kol nesidalysime, tol negyvensime geriau. 

3. Linkiu turėti viltį patiems ir teikti ją kitiems.

Albinas Jakubauskas
„Vilties“ bendražygis nuo pirmųjų 
dienų

1. Didžiausias pasiekimas – neįgalių-
jų sugrįžimas į visuomenę. Puiku, kad jie 

gali būti tarp žmonių ir turėti savo vietą 
po saule.

2. Šiandien labai svarbu užtikrinti neįgaliesiems 
užimtumą ir orumą, visateisį dalyvavimą darbo rinkoje.

3. Linkiu nenuleisti rankų, kalbėtis ir susikalbėti.

Romualdas Brūzga
„Spalvų orkestro“ vadovas

1. Neįgalūs vaikai turi ugdymo įstai-
gas, yra transportas, kuris juos ten nuve-
ža, pedagogai ir socialiniai darbuotojai, 

kurie su jais būna visą dieną. Nelengva 
buvo visuomenei įrodyti, kad neįgaliesiems 

to reikia. Taigi šiuo požiūriu esame tikri europiečiai.
2. Šiuo metu ir Lietuvoje, ir mūsų organizacijoje jaučiasi 

trypčiojimas vietoje. Taip yra todėl, kad žmonių pajamos nebe-
atitinka išlaidų, kitaip tariant, europinių standartų. Tad pa-
grindinis iššūkis „Vilčiai“ bus išlaikyti įstaigas ir jose dirban-
čius žmones.

3. Linkiu nepaisant kliūčių dirbti toliau. Turime savo viziją 
ir jeigu nesivadovausime ja šiandien, nebeturėsime ateities. O ji 
paprasta – yra neįgalūs vaikai ir reikia dirbti jų labui.

Darius Kupčiūnas
„Spalvų orkestro“ muzikantas

1. „Viltis“ suteikė mums geresnį gy-
venimą. 

2. Reikia pasistengti, kad neįgalieji ga-
lėtų dirbti ir užsidirbti.
3. Visiems linkiu laimės ir sveikatos.

Artūras Šestakovas
Liaudies muzikos kapelos 
„Pliauškutis“ dalyvis

1. Džiaugiuosi, kad esu „Vilties“ na-
rys ir galiu užsiimti mėgstama veikla. 

Man labai patinka groti armonika „Pliauš-
kutyje“.

2. Neįgaliųjų muzikinius kolektyvus reikia remti. Vasarą 
mes važiuosime į Angliją.

3. Linkiu viltiečiams sėkmės.

Vygintas Petrikas
viešosios įstaigos dienos centro 
„Mes esame“ Socialinio darbo 
tarnybos vedėjas

1. Didelis „Vilties“ nuopelnas, kad ji 
suteikė postūmį socialinės sistemos refor-

mai, valdžia nelabai stengtųsi ką nors daryti, 
jeigu nejaustų nuolatinio spaudimo iš apačios.
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2. Šiuo metu svarbiausia plėsti paslaugų tinklą, kuo dau-
giau jų teikiant bendruomenėje. Dar labai stinga savarankiško 
gyvenimo namų. Reikia steigti juos vadovaujantis Europos ge-
rąja patirtimi ir, žinoma, įrodinėti politikams, kad to reikia.

3. Linkiu, kad viskas gerai klotųsi, kad idėjos ir planai būtų 
įgyvendinti.

Aleksandras ir Meilė Rasiuliai
vieni pirmųjų viltiečių

1. Didžiausias „Vilties“ pasiekimas 
iškart po nepriklausomybės atgavimo 
buvo neįgaliųjų integracija į visuomenę. 

Ši organizacija suteikė postūmį visuome-
nei, o neįgaliųjų tėvams – pasitikėjimo savi-

mi. Narystė „Viltyje“ suteikė galimybę gauti realią 
pagalbą.

2. Skaudu, kad šiuo metu Lietuvą ištiko savotiškas sąstin-
gis. Dingo entuziazmas, daug korupcijos aukščiausioje val-
džioje. Tokiomis nelengvomis sąlygomis reikia toliau kantriai 
ir atkakliai dirbti savo darbą. Be to, vėl kelti klausimą, kad ma-
moms, kurios darbingus gyvenimo metus praleido prie neįga-
laus vaiko lovos, jie būtų įtraukti į darbo stažą.

3. Norėtųsi palinkėti ryžto ir drąsos jaunajai viltiečių kartai. 
Nuo jų pačių priklauso, ką turės jų vaikai.

Virginijus Molis
Medeinos pradinės mokyklos 
direktorius, „Vilties“ ilgametis 
bendražygis

1. Sunku rasti Lietuvoje žmogų, kuris 
būtų negirdėjęs apie „Viltį“. Ar bereikia di-

desnio laimėjimo? Man asmeniškai „Viltis“ 
padėjo pažinti neįgalius žmones ir davė daugiau nei 

tiesioginis darbas,
2. Laikas „Vilčiai“ vėl suburti jėgas, vienytis, nes šiandienių 

problemų po vieną nepavyks įveikti.
3. Linkiu „Vilčiai“ būti.

Lars Robert Lund 
svečias iš Norvegijos, Šiaurės 
Baltijos šalių specialistų, dirbančių 
su vaikais ir paaugliais, 
organizacijos vadovas

1. „Viltis“ yra labais svarbi organizacija 
Lietuvoje, nes jis suteikė galimybę neįgaliems 

vaikams, suaugusiesiems ir jų šeimoms geriau gyventi.
2. Šiuo metu labai svarbu keisti plačiosios visuomenės po-

žiūrį į neįgaliuosius, parodyti jai, kad nepaisant skirtybių, 
jiems turi atsirasti vietos joje.

3. Linkiu „Vilčiai“ kuo daugiau dirbti su neįgaliųjų šeimo-
mis, kad jos pačios galėtų siekti savo gerovės.

Juozas Matonis
dokumentinio kino ir televizijos 
operatorius, ilgametis viltiečių 
gyvenimo metraštininkas

1. „Viltis“ suvienijo žmones nuosekliai 
dirbdama sunkų darbą. Dabar jūs kaip su-

gniaužtas kumštis ir galite daug padaryti. 
2. Labai svarbu išlikti vieningiems, išsaugoti entuziazmą, 

nes „Vilčiai“ reikia stiprybės ginant neįgaliuosius šiandienėje 
visuomenėje, kuriai būdinga didelė nelygybė.

3. Linkiu „Vilčiai“ sulaukti kuo daugiau supratimo ir palai-
kymo iš sveikosios visuomenės ir daug tikrai gerų dalykų arti-
miausioje ateityje.

Augienė Vilūnienė
„Vilties“ bendramintė ir bendražygė, 
Vilniaus „Vilties“ specialiosios 
mokykos-daugiafunkcinio centro 
ilgametė ir vienintelė direktorė

1. „Viltis“ gali didžiuotis, kad daug yra 
Lietuvoje žmonių, kurie yra dėkingi šiai or-

ganizacijai.
2. Visų pirma „Viltis“ turi būti ir atrama, ir užuovėja žmogui.
3. „Viltis“ – mūsų, mes – „Vilties“. Tad gyvuokime!

Kas yra „Socialinis taksi“? Tai unikali 
paslauga, kuri padeda užtikrinti žmo-
nių, turinčių judėjimo negalią, pavežimą 
į ekonominio ir socialinio užimtumo vie-

„Socialinis taksi“ vilniečiams ir 
klaipėdiečiams
Ar žinote kad žmonėms, turintiems judėjimo problemų, nuo šiol 
prieinama nauja pavežimo paslauga? Tiesa, kol kas tik sostinėje ir 
uostamiestyje, nors planuose ir kiti miestai. „Socialinio taksi“ 
paslauga gali naudotis ir registruoti, ir neregistruoti vartotojai,  
panorę saugiai ir greitai pasiekti reikiamą vietą miesto ribose.

tas (darbą, įvairias įstaigas, universitetą, 
kiną, teatrą, parduotuvę, susitikimą, po-
likliniką ir kt.). Dėl tinkamai pritaikytų 
automobilių vežimėlyje sėdintys neįga-

lieji saugiai jaučiasi kelionės metu, o išei-
ti iš namų, pasiimti reikiamus daiktus ir 
įlipti į transporto priemonę jiems pade-
da asmeniniai asistentai. Be to, jie moka 
prireikus suteikti pirmąją pagalbą ir turi 
bendravimo įgūdžių su neįgaliaisiais.

„Socialinio taksi“ paslaugą inicijavo 
ir teikia Nacionalinis socialinės integra-
cijos institutas, padedantis žmonėms iš 
įvairių pažeidžiamų socialinių grupių 
sėkmingai įsilieti į daugialypę visuome-
nę. Ši naujovė tik viena iš daugelio minė-
tos organizacijos iniciatyvų. Prie jos pla-
navimo, įgyvendinimo ir vertinimo nuo 
pat pradžių aktyviai prisidėjo ir patys 
žmonės, turintys judėjimo negalią. Šiuo 
metu Vilniuje ir Klaipėdoje „Socialinio 
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Kas gali naudotis „Socialiniu taksi“? 
Ši paslauga skirta sostinės ir uostamies-
čio gyventojams, judantiems vežimėliu 
ir norintiems nuolat be vargo savaran-
kiškai pasiekti reikiamą vietą. Taip pat ja 
gali pasinaudoti žmonės, kuriems tokios 
paslaugos prireikia tik retkarčiais, pa-
vyzdžiui, parvažiuoti iš ligoninės į na-
mus, dar turistai ir miesto svečiai. 

Kas gali tapti „Socialinio taksi“ regis-
truotu vartotoju? Registruotu vartotoju 
gali tapti Klaipėdos arba Vilniaus gyven-
tojai, kurie juda naudodamiesi paprastu 
ar elektriniu vežimėliu. 

Kur galima važiuoti „Socialiniu tak-
si“? Miesto ribose galima važiuoti kur 
tik reikia. Norint vykti už miesto ribų, 
kelionės maršrutas turi būti derinamas 
iš anksto. 

Kada galima naudotis „Socialiniu 
taksi“? Socialinis taksi veikia ištisą parą 
visomis savaitės dienomis.

Kaip naudotis „Socialiniu taksi“? 
„Socialinio taksi“ klientu galima tapti 
užsiregistravus interneto svetainėje 
www.socialinistaksi.lt. Registruoti „So-
cialinio taksi“ vartotojai, panorę kur 
nors važiuoti, prie minėtos svetainės pri-
sijungia savo registracijos numeriu arba 
tiesiogiai susisiekia su koordinatore ne 
vėliau nei vieną dieną prieš numatomą 
kelionę. Žmonės, kuriems reikalinga 
vienkartinė pagalba, Socialinį taksi gali 
išsikviesti telefonu +37068744001. 

Ar galima važiuoti be sutarties? Ne-
turint sutarties ir norint gauti vienkarti-
nę paslaugą reikia, kaip jau minėta, 
skambinti telefonu +37068744001 arba 
rašyti elektroniniu paštu socialinistaksi@
zmogui.lt ir rezervuoti kelionę.

Nacionalinio socialinės integracijos 
instituto informacija

NUO ŠIOL SUNKIAI JUDANTIEMS 
NEĮGALIESIEMS

SIŪLOMA NAUJA TRANSPORTO PASLAUGA 
VILNIUJE IR KLAIPĖDOJE.

ŠI PASLAUGA VADINASI „SOCIALINIS TAKSI“.

JA JAU NAUDOJASI DAUGIAU NEI KETURI 
ŠIMTAI NEĮGALIŲJŲ.

NEĮGALIEJI GALI UŽSISAKYTI KELIONĘ 
MIESTO RIBOSE.

ASMENINIAI ASISTENTAI PADEDA 
NEĮGALIESIEMS IŠEITI IŠ NAMŲ, PAIMTI 
DAIKTUS, ĮLIPTI Į AUTOMOBILĮ.

NORINT TAPTI NUOLATINIAIS KLIENTAIS 
REIKIA REGISTRUOTIS.

UŽSIREGISTRUOTI VERTA, JEI KETINATE 
VAŽINĖTI DAŽNAI.

REGISTRUOTIEMS KLIENTAMS KELIONĖ 
KAINUOJA PIGIAU.

VILNIUJE VIENKARTINIS VAŽIAVIMAS 
KAINUOJA PENKIS LITUS.

KLAIPĖDOJE TOKS VAŽIAVIMAS KAINUOJA 
TRIS LITUS.

UŽSIREGISTRUOTI GALIMA INTERNETO 
SVETAINĖJE

WWW.SOCIALINISTAKSI.LT

LIKUS DIENAI IKI KELIONĖS, REIKIA 
PRISIJUNGTI PRIE ŠIOS SVETAINĖS.

ARBA SUSISIEKTI SU KOORDINATORE.

NEREGISTRUOTIEMS KLIENTAMS 
VIENKARTINIS VAŽIAVIMAS VILNIUJE

KAINUOJA DVIDEŠIMT LITŲ.

KLAIPĖDOJE TOKS VAŽIAVIMAS KAINUOJA 
PENKIOLIKA LITŲ.

NEREGISTRUOTI KLIENTAI GALI IŠSIKVIESTI 
TAKSI TELEFONU +27068744001.

ARBA PASINAUDOTI ELEKTRONINIU PAŠTU

SOCIALINISTAKSI@ŽMOGUI.LT

NETRUKUS PLANUOJAMA TEIKTI TOKIAS 
PASLAUGAS KAUNE, ZARASUOSE IR 
VISAGINE.

NORINT VAŽIUOTI UŽ MIESTO REIKIA TARTIS 
IŠ ANKSTO.

taksi“ paslauga naudojasi apie 400 var-
totojų. Artimiausiu metu neįgaliesiems 
pritaikyti automobiliai pradės riedėti 
Kauno, Zarasų ir Visagino gatvėmis. Be 
to, įgyvendinant Lietuvos ir Latvijos 
bendradarbiavimo per sieną programą 
(www.latlit.eu), dar šiais metais planuo-
jama įdiegti šią paslaugą ir Daugpilyje 
(Latvija).

Kiek kainuoja „Socialinis taksi“? Re-
gistruotiems vartotojams, turintiems su-
tartis, vienkartinis važiavimas Vilniaus 
miesto ribose kainuoja 5 Lt (1,45 EU), o 
Klaipėdos miesto ribose – 3 Lt (0,87 EU). 
Neregistruotiems vartotojams toks vien-
kartinis važiavimas, įskaitant pagalbą 
patekti į pritaikytą automobilį su mecha-
nine rampa, o prireikus išsinuomoti laip-
tų kopiklį ir vežimėlį, Vilniuje kainuoja 
20 Lt (5,80 EU), o Klaipėdoje – 15 Lt 
(4,35 EU), nes čia laiptų kopiklio ir veži-
mėlio nuomos paslaugos neteikiamos. 
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Pareiga ir rutina – kaip du vandens 
lašai panašios dienos ir naktys, vejančios 
savaites, mėnesius, metus, nepalikda-
mos galimybės prisiminti save, savo po-
reikius, svajones. Taip šiandien gyvena 
tūkstančiai neįgaliuosius auginančių ar 
globojančių mamų. Janina – viena iš jų. 
Tačiau daugybę metų neradusi nė aki-
mirkos sau, moteris šiandien džiaugiasi 
Laikino atokvėpio tarnybos (LAT) teikia-
momis galimybėmis. Gyvenimo kokybė 
prieš ir po LAT akivaizdžiai pasikeitė.

Janina pasakoja: 
Mano sūnus Vytautas – visiškos nega-

lios, jam trisdešimt dveji metai. Nors jis 
vaikšto, tačiau viską reikia už jį atlikti – mai-
tinti, aprengti, nuvalyti, pasodinti, galop 
saugoti visus kampus, langus, duris, kad ne-
išeitų, neužsikabintų. Žodžiu, kartais atro-
do, kad turiu net ne porą akių, o visas ketu-
rias, šešias ar net dešimt. 

Naktis. Keliamės du, tris, keturis kartus, 
kartais ir dažniau. Rodos, net miegu atmerk-
tomis akimis, nuolat būdraudama, girdėda-
ma menkiausią krebždesį. Niekada nežinau, 
ko tikėtis. Galbūt mes kartu pravaikščiosime 
visą naktį. Galbūt du tris kartus teks pakeisti 
jam kelnes ir patalynę. Atėjus rytui, 5:20, – 
telefono skambutis. Jeigu vis dėlto numinga, 
skubiai pažadinu. Drabužiai  sudėlioti, kiek
vienas žingsnis apskaičiuotas, skutame barz-
dą, bėgame į tualetą, velkamės, užkaičiu košę, 
maitinu. 6:20 palydžiu į specialų autobusiu-
ką, vežantį sūnų į dienos užimtumo centrą 
Markučiuose.

Ar aš norėčiau porą naktų tiesiog ge-
rai išsimiegoti, nebūdraudama pasąmo-

Gyvenimas prieš ir po LAT:  
pagaliau mes, mamos, galime pailsėti

nėje? O  ramiai ryte išgerti puodelį ka-
vos? Taip, norėčiau. LAT‘o paslauga 
reikalinga? Reikalinga. 

Diena. Per dieną turiu suspėti padaryti 
begalę darbų, nes vakare, grįžus sūnui, būsiu 
„pririšta“. Po darbo, 17:20, Vytauto autobu-
siukas privažiuoja prie namų. Pasitinku, nu-
rengiu, pamaitinu, vieną palieku, peržegno-
ju (duok Dieve, kad nors neužliptų ant stalo, 
ant palangės, dar kur nors), bėgu apsipirkti. 
Vakare paguldau – užmigo. Tada pagaliau 
galiu sau pasiruošti tą išsvajotą kavos puo-
delį, būtinai užsidegu žvakę ir pagaliau nors 
kelias trumpas valandėles galiu pabūti su 
savimi. 

Ar aš norėčiau vakaro susitikimui su 
draugėmis, trupučiuką paslapukauti ar-
ba su savo žmogumi nueiti į kavinę ar 
spektaklį? Tiesiog pasijusti moterimi. 
LAT‘o paslauga reikalinga? Tikrai taip. 

O savaitgaliais ar supuolus trimsketu-
rioms laisvoms dienoms mane šiek tiek ima 
baimė. Pajuntu tuštumą, nes mes su Vytau-
tu uždaryti tarp keturių sienų. Viešuoju 
transportu niekur nepavažiuosi. O čia, tarki-
me, Vilniaus miesto dienos šurmuliuoja – 
kaip norėčiau pažiūrėti, kas jose dedasi. Deja, 
didelėje erdvėje su neįgaliu sūnumi vaikščio-
ti sudėtinga. Reikia visą laiką jį už rankos 
laikyti. O jei jam pablogės? O jeigu jis sugal-
vos atsisėti ar atsigulti? Juk tokio aukšto jau-
nuolio nepakelsiu. 

LAT‘o paslauga reikalinga? Dar ir 
kaip! 

Ir dar. Nuolat jaučiu didžiulę baimę su-
sirgti, paslysti, baugu  kokios kitos netikėtos 
bėdos – kur man tada reikės dėti savo sūnų, 

kas jį pažiūrės? Juk dukra sukūrusi savo šei-
mą, išvykusi svečion šalin. 

LAT‘o paslauga reikalinga? Neabe-
jotinai. 

O dabar šviesioji pusė. Nuo tada, kai 
šių metų pradžioje pradėjo veikti trum-
palaikės globos tarnyba (taip Vilniuje 
įvardinta viena iš LAT paslaugų), Janina 
pagaliau išvyko į kelionę: aplankė paža-
dėtąją šventąją žemę, pasisvečiavo pas 
dukrą, apvaikščiojo autentiškas Bavari-
jos aludes, pasigrožėjo nuostabiais, di-
dingais kalnais. 

Moteris prisipažįsta, kad vis dar mo-
kosi gyventi su šia laikino atokvėpio pa-
slauga. Jai vis dar neįprasta, kad gali pla-
nuoti bent vieną savaitgalį per mėnesį 
skirti tik sau ir praleisti jį kaip tik šaus į 
galvą. 

Janina sako: 
Pagaliau, mes, neįgaliuosius vaikus au-

ginančios ar prižiūrinčios mamos, galime 
pasilsėti. Laikino atokvėpio paslauga gyvy-
biškai reikalinga, tik ją gaudamos pajėgsime 
išsaugoti ne tik savo, bet ir savo šeimos fizinę 
bei emocinę sveikatą, pagaliau – pačią šeimą. 
LAT būtina kuriant socialinės gerovės visuo-
menę. O tokia ji vieną dieną ir bus – tuo nuo-
širdžiai tikiu.

Neringa Urtė

LAT projektą, iškalbingu pavadinimu „Mama, 
pasilsėk“, remia Europos Ekonominės Erdvės finan-
sinio mechanizmo 2009–2014 periodo NVO Progra-
ma Lietuvoje. Daugiau apie LAT projektą http://
www.viltis.lt/veikla/vykdomiejiprojektaiirpro-
gramos/lat.

O dabar, 2014 metams baigiantis, atė-
jo laikas pasižiūrėti, kaip gi mums sekėsi 
keliauti per metų laikus su Kristijono 
Donelaičio „Metais“. Kadangi mūsų vai-

kams ir jaunuoliams meninė veikla yra 
komunikavimo priemonė, nes dauguma 
iš jų negali kalba išreikšti savo minčių ir 
jausmų, ieškojome kuo įvairesnių būdų 

programos idėjai perteikti ir padėti mo-
kiniams įsisavinti naują informaciją per 
meninę raišką. O rezultatas – keturios 
dailės darbų parodos, iš kurių viena eks-
ponuota ir už mūsų centro ribų. 

Pirmą parodą, pavadintą „Žiemos 
rūpesčiai“, surengėme sausiui baigian-
tis. Kaip mes dirbome? Ogi aiškinome 
mokiniams, kad atėjusi žiema atsinešė 
savo spalvas, stebėjome besikeičiantį 
peizažą už lango ir pagal galimybes mė-
ginome įvardyti, kas pasikeitė gamtoje. 
Paskui peržiūrinėjome ir nagrinėjome 
K. Donelaičio „Metų“ leidinio iliustraci-
jas, kuriose pavaizduota žiema, skaitė-
me ir aptarėme trumpas ištraukas, ati-
tinkančias dailės užsiėmimo temą. O 
galiausiai piešėme įtvirtindami anksčiau 

Prasminga kelionė su  
Kristijono Donelaičio  
„Metais“
Dar pernai nuo šventinio Kalėdų renginio prasidėjo mūsų Vilniaus „Vilties“ 
specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro mokinių pažintis su Kristijono 
Donelaičio „Metais“. Jiems buvo pasiūlyta neformalaus ugdymo programa, skatinanti 
šio nemaraus kūrinio kontekste šiek tiek kitaip pažvelgti į metų laikus, gamtos grožį ir 
kasdienius žmogaus darbus. Taip stengėmės susieti jau įsisavintą informaciją, turimas 
patirtis ir žinias su nauja edukacine medžiaga.
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išmoktas sąvokas „vertikalė ir horizon-
talė“ (su vyresnių klasių mokiniais) arba 
„aukštyn ir žemyn“, „kairė ir dešinė“ (su 
jaunesnių klasių mokiniais), pabrėžėme, 
kad „sniegas krenta iš dangaus, o me-
džiai auga iš žemės“. Vaizduodami žie-
mišką dangų stengėmės, kad visas lapas 
būtų padengtas spalva, o besiliejantis 
tušas primintų debesis. Mokiniai piešė 
savarankiškai, parodė, kaip geba įtvir-
tinti išmoktus kompozicijos principus 
popieriaus lape.

Antra paroda, pavadinta „Grafinės 
improvizacijos K. Donelaičio „Metų“ te-
ma, mūsų centro vestibiulį papuošė ko-
vą. Joje buvo eksponuojami Dienos soci-
alinės globos skyrių lankančių suaugu-
siųjų darbai. Mintis surengti šią parodą 
kilo per meno istorijos užsiėmimus, taip 
pat bevartant ir apžiūrinėjant K. Done-
laičio „Metų“ 1956ųjų leidinio iliustra-
cijas, kurių autorius – žymus dailininkas 
V. Jurkūnas. Šio menininko lino raižiniai 
mūsų jaunuoliams padarė didelį įspūdį, 
nes juose labai tikroviškai pavaizduotos 
poemos teksto vietos. Taigi skaitydami 
ištraukas mėginome ieškoti ir atpažinti, 
koks metų laikas ir kokie darbai atsivėrė 
prieš mūsų akis. Atsiradus pažinimo 
džiaugsmui, prasidėjo svarstymai, kodėl 
dailininkas norėjo mums parodyti kaip 
tik tokį peizažą, ir ką pieštume patys, jei-
gu norėtume iliustruoti K. Donelaičio 
„Metus“. Taip gimė mintis improvizuoti 
pasitelkus V. Jurkūno iliustracijas ir sa-
vaip interpretuoti K. Donelaičio kūrinį. 

Iš pradžių nukopijavome daug įvai-
rių minėto dailininko iliustracijų, kopijas 
išdidinome arba sumažinome. Tada jau-

nuoliai jas karpė ir kūrė savitas kompo-
zicijas. Visiems ši netikėta veikla labai 
patiko. Parodos dominante tapo gamtos 
kaita ir žmogaus darbai įvairiais metų 
laikais. Visos improvizacijos pasirodė la-
bai originalios ir skirtingos. Kai kuriose 
mūsų jaunuoliams ne tik pavyko at-
skleisti gamtos grožį, bet ir netikėtu 
kampu, kartais su sodriu humoru pa-
žvelgti į kūriniją.

Gerokai įpusėjus pavasariui mūsų 
centre buvo surengta Eimanto Pažūsio 
personalinė kūrybos paroda „Metų lai-
kai“. Parodos ekspoziciją sudarė 4 dide-
lės drobės, kuriose nutapyti visi metų 
laikai. Pasitarę nutarėme naudoti ne tik 
akrilinius, bet ir tekstilinius dažus. Ir 
mūsų sumanymas pasiteisino. Ant šla-
pio drobės paviršiaus besiliejančius da-
žus Eimanto rankos pavertė nuostabiais 
peizažais. Nors vaikino pirštai surakinti 
cerebrinio paralyžiaus, atvira jo širdis ir 
vidinis troškimas dalytis savitu grožio 
pajautimu, daro stebuklus. Eimantas 
mūsų centrą lanko nuo pirmos klasės, o 
netrukus jam sukaks dvidešimt penkeri.

Graži paralelė tarp K. Donelaičio ir 
mūsų Eimanto. Didis rašytojas garsino 
mūsų skambų žodį, o Eimantas ilgą lai-
ką nuosekliai kurdamas kaip brandus 
menininkas neša žinią apie mūsų centrą 
visuomenei. K. Donelaitis stebina savojo 
žodžio gelme, o Eimanto drobės žavi 
meninio intelekto giluma. Jo kūryba ska-
tina sustoti, medituoti, ieškoti ir atrasti 
sau kažką, kas sujaudintų iki pat širdies 
gelmių. Tai neabejotinai talentingo me-
nininko bruožas. Labai ačiū Eimanto tė-
veliams, visada palaikantiems sūnaus 

norą kurti ir sudarantiems sąlygas jo kū-
rybinėms ir kitoms įdomioms veikloms. 
Džiugu, kad ši paroda peržengė mūsų 
centro ribas. Ją buvo galima apžiūrėti ir 
Vilniaus Pilaitės mikrorajone esančiose 
kūrybinėse menininkų dirbtuvėse.

O ketvirtą parodą, apie kurią noriu 
papasakoti, pavadinome „Metų ratu“. Ši 
meninėedukacinė mokinių dailės dar-
belių paroda užbaigia neformalią ugdy-
mo programą, paremtą K. Donelaičio 
„Metais“. Parodos dalyviai ir vėl sėmėsi 
įkvėpimo iš nemarios klasikos ir metų 
laikų. Stebėjome gamtos spalvas, jų kiti-
mą ir poveikį mūsų nuotaikoms. Įamži-
nome visa tai piešiniais, aplikacijomis, 
atspaudais. Vienas iš parodos edukaci-
nių tikslų – surasti ir atpažinti per sim-
bolių kalbą, kokiomis dailės raiškos 
priemonėmis naudojantis atliktas kūri-
nėlis. Taip pat surasti ir parodyti panau-
dojant simbolį, kas pavaizduota atskira-
me piešinyje atitinkamu metų laiku. Tai-
gi paroda ne tik atspindi skirtingus metų 
laikus, bet ir parodo mūsų ugdytinių 
skirtybes ir galimybes šiuo gyvenimo ir 
mokymosi etapu.

Baigiant belieka pridurti, kad dirb-
dami ne tik sužinojome daug naujų da-
lykų, bet ir patyrėme geranoriško ben-
dradarbiavimo teikiamą džiaugsmą. At-
ida grįstas tarpusavio supratimas visada 
stiprina pasitikėjimą savimi ir šalia esan-
čiais žmonėmis. O dalijantis naudinga 
patirtimi užsimezga abipusis ryšys, ku-
rio mums labai reikia. 

Dalia Klimavičiūtė
dailės mokytoja

Atskridome į Serbijos sostinę Belgra-
dą lėktuvu. Oro uoste mūsų laukė Kroa-
tijos neįgaliųjų organizacijos „Bubama-
ra“ darbuotojas su automobiliu. Važiuo-
jant per Serbijos teritoriją į akis krito 
LUKOIL kompanijos degalinės. Pasiekę 
pasienio kontrolės punktus sulaukėme 
labai atidžios dokumentų patikros ir ga-
liausiai buvome įleisti į Kroatiją. Mūsų 
vairuotojas lengviau atsiduso, nes kaip 
paaiškėjo vėliau, kaip tik Vinkovci ir Vu-
kovar pasienio miestuose prasidėjo Ju-

ten sušaudė. Dabar toje vietoje įkurtas 
muziejus.

Kroatija gražus kraštas. Derlingos 
žemės, vešlūs sodai ir vynuogynai, kan-
trūs, darbštūs ir užsispyrę žmonės. Pasi-
baigus aktyviems karo veiksmams, šaly-
je pradėjo kurtis įvairios nevyriausybi-
nės organizacijos. Ypač aktyviai veikė 
atstovaujančios neįgaliesiems, nes pa-
galbos iš šalies visiškai nebuvo.

Organizacija „Bubamara“ vienija fi-
zinės, psichikos, intelekto ir kompleksi-
nės negalios žmones. Ji turi apie 10 tūks-
tančių narių. Darbą vykdo keliomis 
kryptimis: teikia asmeninio asistento, 
dienos socialinės globos, įvairių būrelių 
ir kūrybinių grupių, transporto paslau-
gas, lanko neįgaliuosius namuose. Ne-
užmiršta ir įstatymų leidybos srities, 

Kroatija, prabėgus dvidešimčiai 
metų po karo
Vizitas organizuotas pagal Grundtvig projektą „Jaunuolis su proto 
negalia: Europos mokymosi partnerystė naujam požiūriui į šeimą“ 
(angl. Young adult with Intelectual Disability: an European learning 
partnership for a new approach to the family system, IAYD). 
Projektas finansuojamas pagal mokymosi visą gyvenimą programą. 

Mokymosi
visą gyvenimą
programa

goslavijos karas, kuriame žuvo arba bu-
vo nužudyta daugiausia civilių žmonių. 
Vietiniai gyventojai, kurie nespėjo pasi-
traukti, daugiau nei trejus metus gyveno 
rūsiuose, valgė ir gėrė tai, ką turėjo, rū-
pinosi, kaip išgyventi. Daugelis namų 
buvo subombarduoti, dar iki šiol pasta-
tų sienos išvarpytos kulkų. Per karą la-
bai nukentėjo vaikai, moterys, seneliai ir 
neįgalieji. Buvo uždaryti globos namai, 
ligoninės, o 260 ligonių atvežė iš Vuko-
varo ligoninės į netoli esančią fermą ir 
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bendradarbiauja su sostinėje veikiančio-
mis nacionalinėmis organizacijomis. 
Pas kutinė ženkli pergalė – Zagrebe orga-
nizuota manifestacija, kuri padėjo susi-
tarti su Švietimo ministerija dėl asistentų 
neįgaliesiems bendrojo lavinimo mokyk
lose. Trečia kryptis – labai glaudus ben-
dradarbiavimas su Vinkovci miesto ir 
rajono politikais dėl paslaugų ir pagal-
bos plėtros, paslaugų apmokėjimo ir fi-
nansinės paramos nevyriausybiniam 
sektoriui. Be to, glaudžiai bendradar-
biaujama su kitomis regiono nevyriau-
sybinėmis organizacijomis.

Labai didelį įspūdį man paliko ta 
aplinkybė, kad į paslaugų teikimo įstai-
gas pirmumo teise įdarbinami neįgaliųjų 
šeimų nariai (tėvai, broliai, seserys), pa-
tys darbingi neįgalieji ir keletas būti-
niausių specialistų. Tokiu būdu padeda-
ma šeimoms, padidėja jų pajamos. Be to, 
šeimos nariai turi labai didelę motyvaci-
ją ir dirba už labai mažus atlyginimus, 
dažnai ir be jokio atlygio.

Mes lankėmės Vinkovci miesto soci-
alinės globos įstaigojereabilitacijos cen-
tre Mala Terezija. Ši įstaiga buvo pradėta 
kurti prieš 10 metų, jos steigėja – vietos 
valdžia. Tai uždara didelė institucija, tu-
rinti keturis skyrius: dienos socialinės 

globos, ilgalaikės socialinės globos, kon-
sultacinės reabilitacijos paslaugų ir 
ankstyvosios reabilitacijos. Įstaigoje dir-
ba 49 darbuotojai, iš jų 24 ekspertai. Taip 
pat socialiniai darbuotojai, sveikatos 
priežiūros specialistai, psichoterapeutas 
socialinei integracijai, pedagogai ir ūki-
nis personalas. Iš viso ši įstaiga turi 150 
paslaugų gavėjų.

Aplinka mums pasirodė labai skur-
di: beveik nėra užimtumo ir ugdymo 
priemonių, trūksta darbuotojų, nepa-
kankama materialinė bazė. Ši įstaiga tik 
neseniai atvėrė duris kitoms organizaci-
joms. „Bubamara“ teikia jai transporto 
paslaugas, vežioja sutrikusio intelekto 
žmones ryte ir vakare. Taip slogiai pana-
šios mūsų įstaigos atrodė prieš 15–20 
metų. Administracija supranta, kad 
daug ką reikia keisti, ir yra pasirengusi 
bendradarbiauti.

Kita neįgaliesiems skirta įstaiga, ku-
rią aplankėme Vukovare – visiška prie-
šingybė prieš tai matytai. Dienos užim-
tumo centro sutrikusio intelekto jaunuo-
liams „Golubica“ aplinka jauki ir drau-
giška, krenta į akis puikūs santykiai, 
empatiški darbuotojai ir visiškas atviru-
mas. Organizacija, vienijanti sutrikusio 
intelekto asmenų tėvus ir artimuosius, 

įkūrė šį paslaugų centrą; jam vadovauja 
neįgalaus jaunuolio tėvas. Jis yra labai 
motyvuotas, komunikabilus, ieško nau-
jų pagalbos ir paramos formų bei gali-
mybių. Prieš porą metų paėmė paskolą 
iš banko ir už 70 tūkstančių eurų nupir-
ko didelį pastatą, kuriame įrengti grupi-
nio gyvenimo namai. Tai išties NAMAI. 
Gyventojai juose labai pasitikintys, sau-
gūs ir atviri. Tėvai be galo laimingi, kad 
jų suaugę vaikai pateko į geras rankas. 
Štai dar vienas akivaizdus įrodymas, 
kad ir su nedideliais pinigais galima nu-
veikti daug tikrai gerų dalykų, jeigu turi 
stiprią vidinę motyvaciją ir palaikymą iš 
aplinkos.

Susirinkę aptarti tolesnių veiklų, su-
tarėme, kad plėsime klausimynus šei-
moms, darysime vertinimus, lyginsime 
panašumus ir skirtumus tarp tėvų ir šei-
mų poreikių, išgyvenimų skirtingose 
valstybėse. Škotijoje, Kroatijoje, Italijoje 
ir Lietuvoje sistemos labai nevienodos, 
bet paramos, pagalbos ir saugumo po-
reikis toks pats.

Dėkojame kolegoms iš Kroatijos už 
svetingumą, rūpestį, atvirumą ir laiką, 
praleistą su mumis.

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė

Projektas „Mokymų galimybės tar-
pusavio pagalbą teikiantiems proto ne-
galios asmenims Europoje“ (angl. Trai-
ning Opportunities for Peer Supporters with 
Intellectual Disabilities in Europe, TOPSI-
DE+) skirtas suaugusiesiems su proto 
negalia, kurie negali aktyviai dalyvauti 
visuomenės veikloje, nes daugumai iš jų 
vis dar neprieinamas suaugusiųjų švieti-
mas ir mokymas. Vienas iš pagrindinių 
projekto uždavinių – mokyti šiuos žmo-
nes savarankiškai priimti sprendimus, 
būti savo gyvenimo šeimininkais ir akty-
viais piliečiais.

Rugsėjo pabaigoje Lisabonoje įvyko 
pirmasis projekto partnerių susitikimas, 
kurį organizavo „Inclusion Europe“ aso-
ciacijos direktorius Džirtas Freihofas 
(Geert Freyhoff), teisininkė Kamilė Lati-
mier (Camille Latimier) ir projekto koor-
dinatorius Luka Magris (Luca Magri). 
Šiame susitikime buvo kalbama apie bū-

„Viltis“ viena iš partnerystės projekto 
TOPSIDE+ dalyvių
„Vilties“ bendrija yra tarptautinės organizacijos „Inclusion Europe“ narė. Ši 
Europos asmenų, turinčių intelekto sutrikimų, ir jų šeimų asociacija įkurta 
1988 metais. Pagrindinis jos tikslas – kovoti už proto negalios žmonių ir jų 
šeimų lygias teises ir integraciją visose gyvenimo srityse. Šių metų pavasarį 
„Vilties“ bendrija gavo pasiūlymą dalyvauti asociacijos vykdomame 
partnerytės projekte TOPSIDE+ pagal ERAZMUS+ programą.

tinybę vystyti tarpusavio paramą ir plė-
toti suaugusių sutrikusio intelekto žmo-
nių gebėjimus teikti paramą ir žinias in-
telekto sutrikimų turintiems bendraam-
žiams. Projekto įgyvendinimo metu bus 
išbandyta jau sukurta tarpusavio pagal-
bos atstovų (angl. Peer Supporters) ir mo-
kytojų (angl. Trainer) mokymo progra-
ma. TOPSIDE+ projektas yra TOPSIDE 
projekto tęsinys. Pirmasis pastarojo pro-
jekto etapas tęsėsi nuo 2011 iki 2013 me-
tų rudens. Projektą finansavo Europos 
Komisijos švietimo, garso ir vaizdo bei 
kultūros agentūra pagal mokimosi visa 
gyvenimą Grundtvig programą. Moky-
mo programa, metodologinės gairės ir 
medžiaga tarpusavio pagalbos atsto-
vams buvo panaudotos TOPSIDE pro-
jekto įgyvendinimo metu keliose vals-
tybėse: Čekijos Respublikoje, Suomijo-
je, Olandijoje, Rumunijoje, Škotijoje ir 
Ispanijoje.

Nuo 2014 metų projekto antrame eta-
pe dalyvaus partneriai iš Vokietijos, 
Prancūzijos, Portugalijos ir Lietuvos, to-
dėl projektas ir vadinasi TOPSIDE+. Šis 
projektas suteiks naujų mokymosi gali-
mybių žmonėms, turintiems proto nega-
lią, padės stiprinti jų pagrindinius įgū-
džius, gebėjimą įsidarbinti ir dalyvauti 
savanoriškoje veikloje.

2015 m. projekto dalyviai iš Lietuvos: 
mokymų vadovo padėjėjas ir tarpusavio 
pagalbą teikiantis asmuo Kęstutis Ru-
dzinskas, lydinčioji Alicija Volyniec (VšĮ 
„Vilties akimirka“ psichologė) ir moky-
mų vadovė Živilė Šleivienė (VšĮ „Vilties 
akimirka“ socialinio darbuotojo padėjė-
ja) kartu su partneriais iš kitų šalių daly-
vaus penkių dienų mokymuose Briuse-
lyje. Grįžę jie mokys sutrikusio intelekto 
žmones padėti savo bendraamžiams su 
panašia negalia dalijantis savo gyveni-
mo patirtimi.

Tarpusavio pagalbos atstovai galės 
panaudoti naujus įgūdžius įvairiuose 
srityse: atstovavimo sau ir globėjų orga-
nizacijose, konsultavimo paslaugų teiki-
me. Galiausiai šis projektas padės sti-
printi žmonių su proto negalia gebėjimą 
gyventi ir dirbti visuomenėje.

Projektą finansuoja programos 
ERAZMUS+ Belgijos agentūra. Projektas 
bus vykdomas dvejus metus.

„Vilties“ bendrijos informacija
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Vadovaujantis Maslowo poreikių 
hie rarchija, pirmiausia turi būti paten-
kinti žmogaus fiziologiniai (maistas, 
miegas ir pan.) ir saugumo (namai, už-
darbis ir pan.) poreikiai. Didžiausios dis-
kusijos ir nesutarimai kyla prakalbus 
apie trečiąjį – meilės ir socialinio ryšio 
poreikį. Tada tampame visažiniais eks-
pertais, globėjais, daktarais, niekada ne-
klausiančiais paties neįgaliojo nuomo-
nės, bet puikiai žinančiais, kad suaugu-
siam proto negalios asmeniui negalima 
atsiskirti nuo savo biologinės šeimos, 
mylėti, užmegzti artimų santykių su ki-
tos lyties atstovu, net mokytis šeiminio 
gyvenimo paslapčių.

Kodėl mes, „įgalieji“, kuriame šeimas?
Ką mes, „įgalieji“, jaučiame, kai įsi-

mylime? 
Kodėl mes, „įgalieji“, norime išeiti iš 

tėvų namų ir kurti naują gyvenimą su 
kitu žmogumi? 

Kaip mes, „įgalieji“, jaučiamės grįžę 
ne į tuščius namus, o ten, kur esame my-
limi ir laukiami? 

Suprantama, kiekvienas vaikas yra 
laukiamas ir tėvų namuose, tačiau tai vi-
sai kitoks jausmas, nei grįžus pas myli-
mąjį. Lygiai taip pat ir socialiniame gy-
venime. Retas nori vienas eiti į kiną, tea-
trą, koncertą ar pasivaikščioti parke – vi-
siems reikalinga pora. Gyvenimas dar-
nioje šeimoje labai prisideda prie koky-
biško asmeninio ir socialinio gyvenimo. 
Tai kodėl mes net nenorime leistis į dis-
kusiją apie proto negalios asmenų porei-
kį mylėti? Apie jų jausmus ir gyvenimą 
poroje? Gal pats laikas susimąstyti...

Jaunimui meilės tema visada aktuali. 
Bet ar galima apie tai kalbėti su proto ne-
galios jaunuoliais? Panevėžio jaunuolių 
dienos centrą lanko 50 proto negalios 
jaunuolių. Įstaigoje atlikome keletą tyri-
mų, kurių rezultatai ne tik nustebino, 
bet ir paskatino susimąstyti. Pirmas ir 
pats svarbiausias mums klausimas – 
kam reikalingi socialiniai darbuotojai? 
Tik tam, kad užtikrintų saugų ir sotų ne-
įgaliųjų gyvenimą, o gal padarytų jį ko-
kybiškesnį? 

Nuo 2012 m. kartu su partneriais iš 
Danijos ir Estijos vykdome „Nordplus 
Adult“ projektą „Nauja kryptis“, kad 
dalytumėmės patirtimi su kitų šalių įs-
taigomis asmenų, turinčių proto negalią, 
lytinio ugdymo ir seksualinio švietimo 

Poreikiai, kurių „nėra“
Valstybė rūpinasi proto negalią turinčiais asmenimis – dėl to neverta 
net ginčytis. Šie asmenys gauna negalios išmokas, nuolaidas 
transportui, renginiams, socialines paslaugas ir t. t. Tai priemonės, 
kurios bent iš dalies palengvina neįgaliojo ir jo šeimos gyvenimą. 
Bet ar to užtenka?  

klausimais. Danijos specialioji mokykla 
Limfjordsskolen šioje srityje dirba jau 
daugiau kaip 30 metų, o Estijoje ir Lietu-
voje patirtis kitokia. Nėra bendros stra-
tegijos, kas ir kaip turėtų ugdyti proto 
negalios asmenų lytiškumą ir seksualu-
mą. Vyrauja nuomonė, kad geriau šio 
klausimo net nekelti.

Projekto metu vykdėme daug veiklų, 
kad išsiaiškintume pačių asmenų, turin-
čių proto negalią, požiūrį į seksualumą. 
Labiausiai mus nuvylė, kad daugelis 
jaunuolių niekada su tėvais ar darbuoto-
jais nekalbėjo apie savo negalią. Jie aps-
kritai nežino, kad yra neįgalūs, nemoka 
įvardyti savo išskirtinumo, nusakyti 
specialiųjų poreikių. Mes visi, ir šeima, ir 
specialistai, perdėtai stengiamės apsau-
goti juos nuo jų pačių negalios laikyda-
mi nežinioje. Graudu, bet tik keletas pro-
to negalios jaunuolių, pasirodo, gali 
įvardyti savo stiprybes ir silpnybes, mo-
ka paprašyti pagalbos ir teisingai paaiš-
kinti aplinkiniams apie savo negalią. Tik 
turint informaciją ir ją suvokiant galima 
diskutuoti apie gebėjimą pasirūpinti sa-
vimi, suprasti ir apsaugoti save. 

Dar labai svarbu, ar mes sugebame 
atsakyti į visus neįgaliajam rūpimus 
klausimus, tokius kaip: ar galiu turėti 
mylimą merginą, ar galiu tą merginą pa-
kviesti į pasimatymą (kaip mano brolis), 
ar galiu susituokti, ar galiu turėti vaikų? 
Kaip tai padaryti, jei seksualumo tema 
Lietuvoje ilgus metus buvo tabu, jei ma-
mai, tėčiui, darbuotojui tai nerūpi arba 
kelia baimę? O juk dėl nekalbėjimo ir at-
siranda neplanuoti vaikai, seksualinis 
išnaudojimas ir panašūs dalykai. Dani-
jos patirtis šiuo klausimu įkvėpė mus 
atvirai diskusijai. Proto negalios jaunuo-
liai šioje šalyje sulaukę 18 metų privalo 
išsikraustyti iš tėvų namų ir trejiems me-
tams apsigyventi specialiosiose mokyk
lose, iš kurių viena yra Limfjordsskolen. 
Ten jie mokosi savarankiškai gyventi. Tą 
patį daro ir jų šeimos. Trejų metų patirtis 
labai reikšminga abiem pusėms. Dauge-
lis jaunuolių po šių gyvenimo studijų 
nebegrįžta gyventi į šeimą. O ir pačiai 
šeimai lengviau suvokti, kad jų vaikas 
suaugo ir nuo šiol galima visiškai pasiti-
kėti specialistais.

Ko reikia mums Lietuvoje, kad su-
prastume, jog proto negalios žmogus 
tampa suaugusiu, kai jam sukanka 18 

metų? Kad jis turi seksualinių poreikių? 
Kad jis nori gyventi savo, o ne savo bio-
loginės šeimos gyvenimą? Kad jam rei-
kia būti kuo savarankiškesniam ir ma-
žiau priklausomam?

Visi tėvai ir specialistai nori padėti, 
bet koją pakiša stereotipai ir žinių stoka. 
Kaip pradėti kalbėti su proto negalios 
jaunuoliu nepatogia seksualumo tema? 
Kokius žodžius vartoti? Kas yra priimti-
na, o kas – tabu? 

Pradedant pokalbį su proto negalios 
jaunuoliu pirmiausia reikia atsikratyti 
mitų, kurie ir šiandien laikomi neginčija-
ma tiesa. Populiariausias mitas – proto 
negalios asmenų hiperseksualumas. At-
sivertę bet kurį tinklaraštį, kiekvieną 
dieną galime rasti straipsnių apie vyro ir 
moters seksualumą, jų gebėjimus lovoje, 
patarimų, kaip susirasti mylimąjį, paį-
vairinti intymų gyvenimą, pasvarstymų, 
kiek kartų per dieną vyras galvoja apie 
seksą, ir pan. Tokie straipsniai nesukelia 
nei visuomenės susipriešinimo, nei dis-
kusijų Seime. Tačiau kai tik pradedame 
kalbėti apie proto negalios asmenų sek-
sualinį gyvenimą, iš karto sulaukiame 
audros. Kodėl mums vis dar atrodo, kad 
jie – hiperseksualūs? Galbūt priežastis 
ta, kad šių žmonių mąstymas primena 
vaikų, nes jie sako tai, ką galvoja. Jei su-
mano, kad norėtų su kuo nors pasimylė-
ti, tai ir iškloja tiesiai šviesiai. Bet ar vien 
dėl to jie išsyk tampa hiperseksualiais? 
Tikrai ne, tiesiog proto negalios asmenys 
dažniausiai neprisitaikę prie visuome-
nės standartų ir nejaučia, kada atviravi-
mas peržengia ribas.

Dar vienas mitas – jei pradėsime su 
neįgaliaisiais kalbėtis apie seksą, jų sek-
sualumas padidės, pradės reikštis netin-
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kamiausiose vietose ir situacijose, taps 
nevaldomu, sukels dar daugiau proble-
mų. Kadangi nėra veiksmingos seksuali-
nio ugdymo strategijos švietimo ir socia-
linėse įstaigose, apsimetama, kad pro-
blema neaktuali. Namuose tėvai taip pat 
nežino, kaip vaikams paaiškinti, kas yra 
seksas. Sunku apsispręsti – ar tebesakyti, 
kad vaikus atneša gandras, ar atskleisti 
tiesą, kad norint susilaukti vaikų reika-
lingas seksas. Dėl kompetencijos stokos 
atsiranda baimė net pradėti panašų po-
kalbį. Todėl pasirenkama neva papras-
čiausia išeitis – nekalbėsime ir proble-
mos nebus. Tačiau neišmanėlis žaisda-
mas su ugnimi gali sukelti gaisrą, o mo-
kantis su ja elgtis – pasišildyti namus. 
Kiekvienam proto negalios jaunuoliui 
seksualinis švietimas turi būti pritaiky-
tas individualiai ir teikiamas pagal po-
reikį. Žinant, kas yra seksas, daug kas 
paaiškėtų, nebeliktų paslapties, todėl iš-
nyktų „uždrausto vaisiaus“ kompleksas. 
Tylėjimas šiuo atveju nieko neišspręs. 
Dėl to, kad neįgalieji nežino, kas yra nor-
malus seksualinis gyvenimas, gali patirti 
prievartą patys to nė neįtardami.

Nepakeitę dabartinės neįgaliųjų sek-
sualinio švietimo strategijos, neišspręsi-
me esamų problemų, nepadėsime šei-
moms priimti savo neįgalų vaiką kaip 
suaugusį asmenį. Pirmiausia reikia įsi-
sąmoninti, kad jei asmuo ir turi proto 
negalią, tai dar nereiškia, kad jis nėra 
seksualus.

Sugriovus aptartus mitus, belieka 
vienintelis kelias – pradėti kalbėti su ne-
įgaliuoju. Tačiau kaip? Tai nelengva, nes 
kiekvienas iš mūsų turime labai daug 
kompleksų. Net ištarti tam tikrus žo-
džius kai kam sudėtinga. Todėl geriausia 
būtų pradėti nuo elementarių dalykų – 
kas yra negalia; kaip tau atrodo, kokie 
žmonės yra neįgalūs; ar tu turi negalią; 
kokia tavo negalia; jei tu neturėtum ne-
galios, ar norėtum turėti merginą su ne-
galia. Tokie ir panašūs klausimai puikiai 
tiks pradėti diskusiją, kuri dažniausiai 
įgauna tąsą.

Viena iš tolesnių temų galėtų būti hi-
giena. Jos stoka yra dažna proto negalios 
asmenų problema. Todėl šiame konteks-
te atsiranda puiki proga pasikalbėti apie 
seksualumą. Galima diskutuoti, ar tu no-
rėtum pabučiuoti vaikiną, kuris nesivalo 
dantų? Ar tau būtų malonu, jei tavo mer-
gina skleistų nemalonų prakaito kvapą? 
Kaip reikėtų mandagiai ir neįžeidžiant 
pasakyti savo draugui, kad jis turėtų kai 
ką padaryti, jog padėtis pasikeistų?

Jei neįgaliojo tėvai savo suaugusį 
vaiką vis dar laiko mažu, jie dažnai nė 
nepaaiškina jam, kam reikalingas dezo-
dorantas, kaip rūpintis intymia higiena, 
kodėl kai kurias kūno vietas yra nepa-
doru liesti esant viešose vietose, tačiau 
tai daryti savo kambaryje visai normalu 
ir t. t.

Lengviausia mokytis nė nežinant, 
jog mokaisi. Todėl vykdydami projektą 

„Nauja kryptis“ sukūrėme edukacinį 
žaidimą „Be tabu“. Pasitelkus šį žaidi-
mą, kur kas lengviau diskutuoti nepato-
giomis temomis, atsakyti į intymius 
klausimus, juokauti ir atrasti tikras tie-
sas. Projekto „Nauja kryptis“ komanda 
šį edukacinį žaidimą pristatė šių metų 
gruodžio 11 dieną vykusioje konferenci-
joje , kurią organizavo Panevėžio jau-
nuolių dienos centras. Jos metu svečiai iš 
specialiosios mokyklos Limfjordsskolen 
(Danija) ir savarankiško gyvenimo kai-
mo Maarja Kula (Estija) dalijosi savo 
darbo patirtimi ir pasiekimais proto ne-
galios asmenų lytinio švietimo ir seksua-
linio ugdymo srityje. Kiekviena konfe-
rencijoje dalyvavusi įstaiga gavo dovanų 
edukacinį žaidimą „Be tabu“, kuriuo 
galės naudotis savo darbe kaip lytinio 
švietimo ir seksualinio ugdymo priemo-
ne. Svarbu pabrėžti, kad šis žaidimas nė-
ra baigtinis ir apsaugotas autorinėmis 
teisėmis, todėl prireikus galima pridėti, 
papildyti ar atsisakyti vienų ar kitų esa-
mų klausimų ir pritaikyti žaidimą savo 
poreikiams.

Jeigu manote, kad seksualinio švieti-
mo tema yra aktuali ir jūsų darbe ar šei-
moje, dėl žaidimo „Be tabu“ galite kreip-
tis į Panevėžio jaunuolių dienos centrą.

Eglė Gudžinskienė
Panevėžio jaunuolių dienos centro 

darbuotoja

KIEKVIENAM ŽMOGUI REIKIA VALGYTI, 
TURĖTI NAMUS, PINIGŲ.

O DAR ŽMOGUS NORI MYLĖTI IR BŪTI 
MYLIMAS.

NEĮGALIEMS ŽMONĖMS IRGI REIKIA MEILĖS.

BET AR JIEMS AIŠKINAMA, KAIP BENDRAUTI 
SU PRIEŠINGA LYTIMI?

KAIP MYLĖTI IR GYVENTI POROJE?

TĖVAI IR SPECIALISTAI DAŽNAI BIJO APIE TAI 
KALBĖTI.

JIE NEŽINO, KOKIUS ŽODŽIUS PARINKTI.

O NEĮGALIAM JAUNIMUI RŪPI MEILĖS TEMA.

PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE ŠIAI 
TEMAI SKIRTAS PROJEKTAS.

PROJEKTAS VADINASI „NAUJA SRITIS“.

PROJEKTE DAR DALYVAUJA DANIJOS IR 
ESTIJOS NEĮGALIŲJŲ ĮSTAIGOS.

VYKDANT PROJEKTĄ AIŠKINAMASI,

KOKS YRA NEĮGALIŲJŲ POŽIŪRIS Į 
SEKSUALUMĄ.

NORINT SUPRASTI SAVO SEKSUALUMĄ, 
REIKIA PAŽINTI SAVE.

NEĮGALIAM ŽMOGUI REIKIA PAAIŠKINTI, 
KOKIA YRA JO NEGALIA.

ŽINANT SAVO POREIKIUS GALIMA TINKAMAI 
RŪPINTIS SAVIMI.

TAIP PAT SUPRASTI IR APSAUGOTI SAVE IR 
KITĄ ŽMOGŲ.

MAT MEILĖ SUSIJUSI SU ATSAKOMYBE.
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AR GALI NEĮGALIEJI EITI Į PASIMATYMUS?

AR JIEMS VERTA TUOKTIS?

O TURĖTI VAIKŲ?

APIE TAI SU NEĮGALIAISIAIS TURI KALBĖTIS 
TĖVAI IR SPECIALISTAI.

DĖL NEKALBĖJIMO NUTINKA DAUG NEGERŲ 
DALYKŲ.

NEŽINIA SKATINA SEKSUALĮ IŠNAUDOJIMĄ, 
NEPAGEIDAUJAMĄ NĖŠTUMĄ.

DANIJOJE MEILĖ IR SEKSUALUMAS 
NENUTYLIMI.

SULAUKĘ AŠTUONIOLIKOS METŲ NEĮGALŪS 
JAUNUOLIAI PRIVALO IŠSIKRAUSTYTI IŠ TĖVŲ 
NAMŲ.

JIE TREJUS METUS GYVENA SPECIALIOSE 
MOKYKLOSE.

TOSE MOKYKLOSE JUOS MOKO 
SAVARANKIŠKUMO.

JIEMS AIŠKINA, KAIP GYVENTI, DRAUGAUTI, 
MYLĖTI.

KAIP PATENKINTI SAVO SEKSUALINIUS 
POREIKIUS.

TOKIA PATIRTIS JAUNUOLIAMS PADEDA 
TAPTI SUAUGUSIAIS.

O JAUNUOLIŲ ŠEIMOS SUPRANTA, KAD JIE 
JAU NE VAIKAI.

TODĖL LEIDŽIA NEĮGALIESIEMS GYVENTI 
KUO SAVARANKIŠKIAU.

KAIP LIETUVOJE TURĖTUME KALBĖTI APIE 
NEĮGALIŲJŲ SEKSUALUMĄ?

OGI ATVIRAI IR APGALVOTAI.

PIRMIAUSIA REIKIA ATSIKRATYTI 
PRASIMANYMŲ.

NETIESA, KAD NEĮGALIEJI PER DAUG DOMISI 
SEKSU.

LYGIAI TAIP PAT JUO DOMISI IR KITI ŽMONĖS.

TIK JIE ATVIRAI APIE TAI NEKALBA.

O NEĮGALIEJI VISAS MINTIS IŠSAKO GARSIAI.

TAD JIEMS REIKIA NUOLAT AIŠKINTI,

KOKIŲ RIBŲ GERIAU NEPERŽENGTI.

DAR VIENAS PRASIMANYMAS, KAD 
POKALBIAI SU NEĮGALIAISIAIS APIE SEKSĄ 
PASKATINS JUOS PERDĖTAI TUO DOMĖTIS.

VISKAS PRIKLAUSO NUO TO, KAIP BUS 
KALBAMASI.

GANA MELUOTI, KAD VAIKUS ATNEŠA 
GANDRAS.

NORINT SUSILAUKTI VAIKŲ REIKIA MYLĖTIS.

KAI NEĮGALUS ŽMOGUS ŽINOS, KAS YRA 
SEKSAS, TAI NEBEATRODYS JAM  
UŽDRAUSTAS VAISIUS.

TYLĖJIMU PROBLEMOS NEIŠSPRĘSI.

TAIGI ATSISAKIUS PRASIMANYMŲ LIEKA 
VIENA IŠEITIS – KALBĖTIS.

APIE KĄ IR KAIP?

PIRMIAUSIA NEĮGALUS ŽMOGUS TURI 
NUSPRĘSTI, AR NORI DRAUGAUTI.

AR JIS SUTINKA, KAD MYLIMAS ŽMOGUS IRGI 
BŪTŲ SU NEGALIA.

MEILEI LABAI SVARBI HIGIENA.

AR MALONU BUČIUOTIS SU ŽMOGUMI, KURIS 
NEVALO DANTŲ?

O JEIGU NUO ŽMOGAUS SKLINDA PRAKAITO 
KVAPAS?

KAIP MANDAGIAI PASAKYTI, KAD REIKIA 
PRIŽIŪRĖTI SAVE?

LENGVIAUSIAS KELIAS RASTI ATSAKYMUS – 
ŠVIEČIAMASIS ŽAIDIMAS „BE TABU“.

ŠĮ ŽAIDIMĄ SUKŪRĖ PROJEKTO „NAUJA 
KRYPTIS“ KOMANDA.

ŽAIDIMAS BUVO PRISTATYTAS SUSITIKIME 
PANEVĖŽYJE.

SUSITIKIME DALYVAVO SVEČIAI IŠ DANIJOS IR 
ESTIJOS.

ŽADIMĄ GALIMA ĮSIGYTI KEIPUSIS Į 
PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRĄ.
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TAI, KAS PAGAMINTA ŠVEICARIJOJE, KELIA 
PASITIKĖJIMĄ.

ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI YRA PUIKŪS.

LABAI SKANUS ŠVEICARIŠKAS SŪRIS IR 
ŠOKOLADAS.

O DVI DIENOS CENTRO „ŠVIESA“ 
DARBUOTOJOS DOMĖJOSI,

KAIP ŠVEICARIJOE GYVENA NEĮGALIEJI.

PIRMIAUSIA VIEŠNIOS APSILANKĖ 
DIRBTUVĖSE, KUR DIRBA NEĮGALIEJI.

ŠIOS DIRBTUVĖS ĮSIKŪRUSIOS JAUKIOJE 
ŠVEICARIJOS SOSTINĖS CIURICHO VIETOJE.

DAR TEN YRA KEPYKLA, DU ŪKIAI, 
RESTORANAS IR DVEJI GYVENIMO NAMAI.

DIRBTUVĖSE NEĮGALIEJI AUDŽIA 
RANKŠLUOSČIUS IR MAIŠELIUS.

Pasak Šveicarijoje dirbančio Justo 
Grigaičio, įdomu ją palyginti su Lietuva. 
Abi šalys nedidelės, Lietuva netgi dides-
nė (65 tūkst. kv. km lyginant su 41 tūkst. 
kv. km). Abi neturi jokių reikšmingesnių 
natūraliųjų išteklių. Tiesa, Lietuva gali 
pasigirti priėjimu prie jūros, o Šveicari-
ja – ne. Gyventojų Lietuvoje mažiau nei 
3 mln. o Šveicarijoje – net 8 mln., nors 
kiek seniau nei prieš šimtą metų taip pat 
tebuvo 3 mln., o valstybę alino emigraci-
ja ir nepriteklius. Bet šiuo metu vienos iš 
aukščiausiu pragyvenimo lygiu (viduti-
nė alga didesnė nei 4000 EUR) garsėjan-
čios ir dažnai svajonių šalimi vadinamos 
Šveicarijos sėkmės fenomenas domina ir 
traukia viso pasaulio žmones. O kaip 
šioje šalyje gyvena neįgalieji? 

Netikėta pažintis su Šveicarijoje gy-
venančia lietuve Vilija Handschin sutei-
kė mums, dviem Dienos centro „Šviesa“ 
darbuotojoms, galimybę apsilankyti 
Ciuriche ir savo akimis išvysti, kaip 
Šveicarijos sostinėje gyvenasi suaugusie-
siems, turintiems proto negalią. Be to, 
nebūtume išsivertusios ir be Šveicarijos 
lietuvių bendruomenės, aktyviai vei-
kiančios ir puoselėjančios lietuvybę, pa-
galbos. Taigi pirmiausia nuoširdžiai dė-
kojame V. Handschin už tai, kad susipa-
žinusi su mūsų dienos centru pateikė 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės val-
dybai vizito projektą ir gavo finansavi-
mą. Dar iki mums atvykstant Vilija atli-
ko didžiulį organizacinį darbą: sudarė 
mūsų vizito planą, susitarė su įstaigo-
mis, pasirūpino, kad turėtume vertėją. 
Dėkui visai Vilijos šeimai už suteiktą 

Šveicariško laikrodžio paslaptis
„Made in Switzerland“. Ko gero, kiekvienam iš mūsų šis prekės ženklas 
nekelia jokių abejonių. Šveicarijoje pagaminti laikrodžiai, stalo ar 
darbo įrankiai ištikimai mums tarnauja ir ilgai nepraranda 
funkcionalumo. O jau šveicariškas sūris ar šokoladas! Seilė nutįsta, 
vos apie juos pagalvojus... 

pastogę, Vilijos vyrui Lukui – už nuosta-
biai paruoštas vakarienes (fondiu, elnie-
ną, kaštainius), sūnui Lukui – už gražias 
šypsenas ir nuoširdžius lietuviškus žo-
džius. Tariame nuoširdų ačiū ir Šveicari-
jos lietuvių bendruomenės pirmininkei 
Jūratei Caspersen už galimybę pažvelgti 
į Keturių kantonų ežerą, kurį apdainavo 
mūsų tautos poetas Maironis.

Pirmoji mūsų aplankyta Ciuricho so-
cialinė įstaiga – miesto centre, gražiame 
senoviniame name prieš 20 metų įkurtos 
dirbtuvės žmonėms, turintiems proto 
negalią. Bijodamos pavėluoti atvykome 
gerokai anksčiau, tačiau žinodamos šioje 
šalyje vertinamą punktualumą, durų 
skambutį paspaudėme lygiai sutartą va-
landą. Prieš tai išklausiusios profesiona-

lios vertėjos patarimų apie šveicarišką 
etiketą, jau žinojome, kad prisistatyti rei-
kia pavardėmis. Mus maloniai sutiko ir 
visą viešnagės įstaigoje laiką lydėjo jos 
vadovas – ponas Hindereris, kuo teisin-
giausiai ištaręs Tamašauskienės ir Jaši-
nauskaitės pavardes. O jo valdos išties 
nemažos: minėtos dirbtuvės, kepykla, 
du ūkiai, restoranas ir dveji gyvenimo 
namai.

Negalią turintys asmenys dirbtuvėse 
darbuojasi 33 valandas per savaitę, dar-
buotojų darbo laikas šiek tiek ilgesnis – 
42 val. Didžiulių staklių pilnoje patalpo-
je audžiami kokybiški, spalvingi, akį iš-
syk patraukiantys rankšluosčiai, drobi-
niai maišeliai ir pan. Dirbtuvėms vado-
vauja audėjasocialinė pedagogė. Dirbi-
niais prekiaujama turguose, mugėse.

Itin gerą įspūdį paliko žemutiniame 
namo aukšte įsikūrusios metalo dirbtu-
vės, profesionali įranga. Neįgalieji dar-
buojasi itin susikaupę, dėmesingai atlie-
ka reikiamas operacijas. Galiausiai jų 
triūsą vainikuoja gražūs dirbiniai: apy-
rankės, raktų pakabukai, rutuliukai, 
skirti smulkiajai motorikai lavinti. Vie-
nas iš rimčiausių gaminių – įspūdinga 
(prilygstanti tikrai!) vaikiška viryklė. 
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DAR JIE GAMINA APYRANKES IR RAKTŲ 
PAKABUKUS. 

DIRBINIAI PARDUODAMI TURGUOSE, 
MUGĖSE.

PAKAVIMO CECHE RŪŠIUOJAMI IR GRAŽIAI 
PAKUOJAMI RIEŠUTAI.

PASKUI JIE PARDAVINĖJAMI SPECIALIOJE 
PARDUOTUVĖJE.

DARBAS PADEDA NEĮGALIESIEMS PAJUSTI 
SAVO VERTĘ.

KARTĄ PER SAVAITĘ NEĮGALIUOSIUS 
APLANKO BENDRŲ DALYKŲ MOKYTOJAS.

TRIS KARTUS PER SAVAITĘ VYKSTA SPORTO 
UŽSIĖMIMAI.

ŠIMTUI ŽMONIŲ MAISTĄ KASDIEN GAMINA 
DU VIRĖJAI.

KEPYKLA PRADEDA DIRBTI TREČIĄ NAKTIES.

JI DUODA DAUGIAUSIA PELNO.

DIRBTUVĖSE NEĮGALIEJI GALI MOKYTIS 
DVYLIKOS PROFESIJŲ.

PROFESIJA PARENKAMA PAGAL GEBĖJIMUS.

ĮGIJĘ PROFESIJĄ NEĮGALIEJI ĮDARBINAMI 
PRIVAČIAME SEKTORIUJE.

TAI PAT JIE GALI DIRBTI SAVIVALDYBĖS 
SKIRTOSE DARBO VIETOSE.

DAR GALIMA ĮSIDARBINTI PARDUOTUVĖJE, 
RESTORANE.

NEĮGALIESIEMS MOKAMAS ATLYGINIMAS IŠ 
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO.

SUAUGĘ NEĮGALIEJI GYVENA GYVENIMO 
NAMUOSE.

DAR VIEŠNIOS IŠ LIETUVOS LANKĖSI 
MARTINO FONDE.

ŠIS FONDAS ĮSIKŪRĘS PRIE CIURICHO EŽERO.

TEN GYVENA, DIRBA IR UŽIMTUMO 
PASLAUGAS GAUNA ŠIMTAS 
KETURIASDEŠIMT NEĮGALIŲJŲ.

JIE VALO PATALPTAS, AUGINA VYNUOGES IR 
GĖLES, REMONTUOJA SENOVINIUS BALDUS, 
GAMINA SUVENYRUS.

SAVO GAMINIUS NEĮGALIEJI PARDUODA 
DVIEJOSE PARUOTUVĖSE.

GYVENA JIE DIDELIUOSE GYVENIMO 
NAMUOSE, PO AŠTUONIS.

BET KIEKVIENAS TURI SAVO MIEGAMĄJĮ IR 
HIGIENOS PATALPAS.

Į ŠIUOS GYVENIMO NAMUS SUNKU PAKLIŪTI.

VIEŠNAGĖS PABAIGOJE LIETUVĖS APŽIŪRĖJO 
FABRIKĄ, KUR DIRBA NEĮGALIEJI.

FABRIKO TERITORIJOJE TEIKIAMA IR 
APGYVENDINIMO PASLAUGA.

NEĮGALIEJI TEN DIRBA TIKRĄ DARBĄ.

JIE GAMINA SMULKIAS MAŠINŲ, STAKLIŲ IR 
PRIETAISŲ DETALES.

FABRIKE DIRBA IR MOKOSI DIRBTI TRYS 
ŠIMTAI DVIDEŠIMT ŽMONIŲ.

NEĮGALIESIEMS PADEDA DU ŠIMTAI 
TRISDEŠIMT DARBUOTOJŲ.

GAMYKLOJE YRA ĮVAIRŪS CECHAI.

NET SUNKIOS NEGALIOS ŽMONĖS ATLIEKA 
SUDĖTINGAS OPERACIJAS.

IŠ PRADŽIŲ ĮVERTINAMI GEBĖJIMAI, O TADA 
PARENKAMAS JUOS ATITINKANTIS DARBAS.

DARBO SĖKMEI PADEDA NEĮGALIŲJŲ 
POMĖGIS ATLIKTI PASIKARTOJANTĮ DARBĄ.

KIEKVIENAM DARBUOTOJUI PARŪPINAMOS 
SPECIALIOS PRIEMONĖS.

PROFESIJOS MOKOMASI DVEJUS METUS.

DARBO SĖKMĖ REMIASI NEĮGALAUS 
ŽMOGAUS ORUMO IŠSAUGOJIMU IR

GALIMYBIŲ ĮVERTINIMU.

KAIP ATSAKYTI Į KLAUSIMĄ, KODĖL 
LIETUVOJE PASIEKĖME MAŽIAU NEI 
ŠVEICARIJOJE?

AR TIK DĖL PRASTO FINANSAVIMO?

DIENOS CENTRO „ŠVIESA“ DARBUOTOJOMS 
ATRODO, KAD MUMS TRŪKSTA ATVIRO 
BENDRADARBIAVIMO, NAUJOVIŲ RĖMIMO.

REIKIA PIRMIAUSIA MATYTI GERUS DALYKUS.

TADA IR SUAUGĘ NEĮGALIEJI PARODYS, KĄ 
SUGEBA.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje (Norden)

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-daugiafunkcinis centras
Šv. Kristoforo gimnazijos bendruomenė

UAB „Penki kontinenetai“ 
UAB „Tiger Shop“

RIMI Lietuva PC Kareivių 
RINNO viešbutis

Aukojimo portalas aukok.lt
UAB „Arginta“
UAB „Regleta“
UAB „Siulvedė“

UAB „Arginta investment“
UAB „Tagrus“

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
UAB Agentūra „Jungtinės Spaudos  paslaugos“ 

„General Electric Healthcare Munich“ darbuotojai

Ilona Laucius
G. Malčienė
A. Tursienė

J. Grigaravičienė
K. Balčiauskaitė
E. Matulionytė

Brone (Paulienė) Paulius

Geros valios žmonės ir savanoriai

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

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

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

I. Makselienė

Adresas:
Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius

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

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

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 3000 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai išsako savo nuomonę.

Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

„Vilties“ bendriją 2014 m. rėmė:

Ant viršelio: Linksmų Šv. Kalėdų ir 
sėkmingų Naujųjų 2015 metų!

Įstaigoje įsikūręs pakavimo cechas. 
Čia nedideliais kiekiais rūšiuojami ir pa-
kuojami riešutai, kokybiški džiovinti 
vaisiai, daromi jų rinkinukai. Prieš tai 
produktų užsiperkama dideliais kie-
kiais. Paskui jie parduodami specialioje 
pirkėjų pamėgtoje parduotuvėje. Mus 
sužavėjo specialiomis prijuostėmis ir ke-
puraitėmis pasipuošę neįgalūs cecho 
darbuotojai. Jie dirba lėtai, itin atidžiai ir 
dėmesingai. Matyti, kad gerai suvokia 
savo darbo, o per jį ir savo pačių vertę. 
Darbo procesui tai suteikia tam tikro iš-
kilmingumo. Stengiantis patraukti būsi-
mo pirkėjo akį, rinkinukai įpakuoti iš-
skirtinai gražiai, atrodo estetiškai. 

Kartą per savaitę įstaigoje apsilanko 
bendrųjų dalykų mokytojas. Jis padeda 
neįgaliesiems palaikyti įgytus akademi-
nius įgūdžius. Tris kartus per savaitę 
vyksta sporto užsiėmimai. 100 asmenų 
maistą kasdien gamina 2 virėjai. Pietau-
jama jaukiame, gražiai įrengtame valgo-
majame. Patekti į tokią socialinę įstaigą 
nelengva, nes tokių vietų Ciuriche labai 
trūksta. Kandidatams skiriamas 14 die-
nų bandomasis laikotarpis. 

Kepykla pradeda darbą 3 valandą 
nakties. Būtent ji ir atneša daugiausia 
pelno. Čia dirbama mikliai, profesiona-
liai, plika akimi nelengva įžvelgti, kuris 
asmuo paženklintas negalios. Kepėjo 
specialybės mokosi 27 suaugę asmenys, 
šios specialybės kartu gali mokytis ir 
sveikieji. 

Suteikiama galimybė mokytis 12 
profesijų. Kadangi pasirinkimas labai di-
delis, svarbiausia atsižvelgiant į asmens 
prigimtinius gebėjimus nukreipti jį tin-
kama linkme. Kai išmokstama profesi-
jos, įgyjama vienų ar kitų gebėjimų, su-
teikiama galimybė dirbti privačiame 
sektoriuje. Yra 5 apsaugotos darbo vietos 
pačioje savivaldybėje, t. y. neįgalūs as-
menys įdarbinami parkuose. Taip pat jie 
dirba parduotuvėje, restorane ir gauna 
atlygį nuo 50 iki 1000 frankų per mėnesį.

Kalbant apie įstaigos finansavimą, 
tenka pažymėti, jog 80 % būtinų lėšų su-
teikia savivaldybė, o 20 % tenka užsi-
dirbti patiems. Iš savivaldybės biudžeto 
mokamos neįgalumo ir mokymosi pa-
šalpos profesiją įgyti siekiantiems neįga-
liesiems. Savivaldybės labai preciziškai 
kontroliuoja finansų apskaitą. Kartą per 
metus vykdomas veiklos auditas, orga-
nizuojami pokalbiai su darbuotojais. 

Senjorų amžiaus neįgalieji (iš viso 40 
asmenų, iš jų 3 su labai sunkia negalia) 
gyvena gyvenimo namuose. Kai kurie iš 
gyvenimo namų atvyksta į dirbtuves. 

Atsidėkojusios ponui Hindereriui už 
dėmesingumą lietuviškais saldainiais ir 
suvenyrais, skubame į Auksinį Ciuricho 
ežero krantą. Čia, įspūdingo grožio pa-
krantėje, nuo 1883 metų veikia Martino 
fondas, kuriame gyvena, dirba ar užim-

tumo paslaugas gauna apie 140 žmonių, 
turinčių vidutinę ir sunkią proto negalią. 
Šios organizacijos įkūrėja Luiza Ešer 
(Louise Escher), kuri augino neįgalų sū-
nų Martiną, savo įspūdingą turtą pasky-
rė organizacijai, kuri pradėjo rūpintis 
proto negalios žmonėmis. 

Žodžiais sunku nupasakoti nuosta-
bius gamtos vaizdus, kuriais grožisi šios 
organizacijos neįgalūs gyventojai. Skir-
tingai nei kitose Vakarų Europos valsty-
bėse, Šveicarijoje įstaigos neįgaliesiems 
tikrai nemažos. Tačiau stebina, kad jose 
iki smulkmenų apgalvota kiekvieno 
žmogaus vieta ir maksimalios galimybės 
jo gebėjimams atsiskleisti.

Vos tik įžengusias į fondo patalpas 
mus pasitiko valymo darbus atliekanti 
neįgaliųjų komanda. Apsiginklavę dul-
kių siurbliais, moderniomis valymo 
šluotomis ir šepečiais neįgalieji šveitė įs-
taigos valgyklą. Iš pirmo žvilgsnio tapo 
aišku, kad jie turi puikius patalpų valy-
mo įgūdžius. 

Kadangi 2030 % lėšų tokias paslau-
gas teikiančios įstaigos turi užsidirbti 
pačios, apstulbino neįgaliųjų dirbamų 
darbų įvairovė: vynuogyno priežiūra ir 
vyno gamyba, gėlių auginimas ir floristi-
ka, antikvarinių baldų restauravimas, 
parkų priežiūra, makaronų ir visokių 
smulkių mielų daikčiukų (šioje srityje 
mes Lietuvoje irgi turime kuo pasigirti) 
gamyba. 

Savo gaminius Martino fondo gy-
ventojai parduoda dviejose parduotuvė-
se. Fondo teritorijoje esančiuose tikrai 
nemažuose keturiuose keliaaukščiuose 
namuose neįgalieji gyvena grupėmis iki 
8 asmenų. Kiekvienas turi po vieną mie-
gamąjį ir higienos patalpas, bendrai nau-
dojasi virtuve ir poilsio patalpomis. Beje, 
įspūdingo dydžio įstaigoje visiškai nesi-
jautė institucinio uždarumo. Žmonės čia 
atrodė atsipalaidavę, kiekvienas žinojo 
savo veiklą ir atsakomybes. Mus lydėjęs 
asmuo parodė ryškiai raudona spalva 
išdažytas miegamojo sienas ir šyptelėjęs 
tarė: „Taip gyventojas norėjo, taip jam 
gražu...“ Beje, šio miegamojo durys bu-
vo pažymėtos žaliu taškeliu. Tai reiškia, 
jog čia gyvenantis žmogus sutinka, kad 
jo kambarį apžiūrėtų svečiai. Kaip pati-
kino mus lydintis programų vadybinin-
kas, deja, ne visi norintieji patekti į šią 
įstaigą gauna joje vietą. 

Kitą mūsų vizito dieną susėdome į 
Šveicarijos lietuvių bendruomenės pir-
mininkės Jūratės Caspersen automobilį 
ir su vėjeliu nurūkome puikiais Šveicari-
jos keliais į Strengelbacho miestą. Beva-
žiuodamos klausėmės Jūratės ir Vilijos 
pasakojimų apie gyvenimo Šveicarijoje 
ypatumus: atsakomybė, kompetencijos, 
aukšta kokybė, įsipareigojimų laikyma-
sis, duoto žodžio vertė, praktinis požiū-
ris, sąžiningas darbas – tai svarbiausios 

vertybės, kurios šioje šalyje brangina-
mos visais gyvenimo atvejais (neišski-
riant ir neįgaliųjų srities). 

Stiftung arbeistszentrum für behinderte 
organizacijos veikla mūsų lietuviškai pa-
tirčiai yra visiškai nauja. Šioje organiza-
cijoje pirmą kartą teko susipažinti su re-
aliu sutrikusio intelekto suaugusiųjų 
darbu pramonės srityje. Pritrenkiančio 
dydžio bankrutavusiame mezgimo fa-
brike prieš 60 metų įsikūrė darbo centras 
sutrikusio intelekto žmonėms, jame taip 
pat teikiama apgyvendinimo paslauga. 
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Šio straipsnio herojus Augustas nuo mažens kartu su 
mama labai aktyviai dalyvaudavo „Vilties“ bendrijos 
vasaros stovyklų veikloje, o tėtis, Antanas Lankelis, 
buvo bendrijos Respublikinės tarybos narys. Tėvų ir 
sūnaus atkaklumas, tikėjimas savo jėgomis įprasmi-
no jų gyvenimus. Sėkmės tau, Augustai!

Nuo pat įsikūrimo organizacija nenukrypsta nuo savo 
pagrindinio tikslo – integruoti sutrikusio intelekto žmones į 
darbo rinką. Kaip pasakojo mus priėmę organizacijos va-
dovai Andre Rotheli ir Andi Siegrist, pirmieji darbo cen-
tro darbuotojai ir gyventojai atvyko iš psichiatrijos ligo-
ninių. Pagrindinė šio darbo centro veiklos kryptis – in-
dustrinė pagalba Šveicarijos gamykloms. Čia tekinamos 
ir gaminamos smulkiosios mašinų, staklių ir įvairių 
prietaisų detalės. Darbo centre dirba ir mokosi profesi-
jos 320 žmonių, juos moko ir jiems padeda 230 darbuo-
tojų. Prie darbo centro yra įkurti gyvenimo namai, ku-
riuose nuolat gyvena 140 gamykloje dirbančių asmenų. 
Čia apgyvendinami ir besimokantieji, intensyvi priežiū-
ra ir slauga teikiama sunkios negalios asmenims, įkurti 
savarankiško gyvenimo namai.

Kelionė po šį visomis prasmėmis galingą fabriką mums 
paliko neišdildomą įspūdį. Keliavome iš cecho į cechą – pai-
niojosi cechų pavadinimai ir paskirtis: gręžimo, montavimo, 
šlifavimo, elektronikos, surinkimo ir t. t. Visur dirba sutrikusio 
intelekto asmenys. Savo akimis negalėjome patikėti, kad pakan-
kamai sunkios negalios žmonės atlieka atsakingas ir sudėtingas 
operacijas. Klausėme: kaip jie to išmoko? Atsakymo sulaukėme 
išties šveicarų verto: „Viską apgalvojome. Darbo procese yra ir 
aukštų technologijų, ir paprastų operacijų. Svarbiausia nuodug-
niai ir atsakingai įvertinti kiekvieną atliekamą operaciją ir gebėji-
mus, kurių reikia norint ją atlikti. Nustatėme, kiek operacijų žmo-
gus su proto negalia gali atlikti ir kiek jis pajėgus įvertinti savo 
darbo kokybę. Kadangi turime aukštos technologijos įrangos, ša-
lies ir užsienio gamyklos pačios mus susiranda. Jeigu nespėjame 
laiku atlikti užsakymų, samdome sveikus darbuotojus. Į kiekvieną 
situaciją žiūrime dinamiškai“. 

Mūsų stebimi darbuotojai patvirtino dar Lietuvoje padarytą 
įžvalgą: sutrikusio intelekto žmonės nepavargsta nuo mechaninio 
darbo, jiems tai netgi patinka. Stebino absoliutus kiekvieno dar-
buotojo darbo vietos pritaikymas: vienas turi pagalvėlę, kitam 
įrengta atrama, trečias mūvi šalmą. Kam nepavyksta skaičiuoti, 
padeda priemonė su reikiamu skyrelių skaičiumi, kam dreba ran-
ka, šalia stovi priemonę prispaudžiantis presas, kam reikia surink-

ti detales, kiekvienai skirta vis kitos spalvos dėželė, kas ne-
moka rašyti, tam padeda šalia sėdintis rašantysis. 

Absoliučiai visose organizacijos veiklos sri-
tyse integruoti neįgalieji. Darbas 

pritaikomas kiekvienam 
pagal pageidavi-

mus ir ge-

bėjimus. Organizacija turi profesinio rengimo skyrių, kuriame 
dvejus metus neįgalieji rengiami darbui. Taip pat šiame skyriuje 
teoriškai ir praktiškai mokomi būsimieji darbuotojai. 

Išsiskirdamos su šio darbo centro vadovu paprašėme įvardyti 
organizacijos sėkmės raktą vienu sakiniu. Ir išgirdome tokį atsaky-
mą: „Išsaugoti žmogaus su negalia orumą ir nuodugniai ištirti jo 
galimybes“. 

Prisimindamos Šveicarijoje patirtus įspūdžius nuolat užduo-
dame sau daugybę klausimų. Kodėl savo srityje negalime to paties 
pasiekti Lietuvoje? Ar tai tik finansų klausimas? Ko mums trūks-
ta? Kaip įminti šveicariško laikrodžio paslaptį? Jeigu tiek galima 
pasiekti Šveicarijoje, kodėl negalima Lietuvoje? Argi tai tik finan-
savimo problema? 

Mums trūksta tikrųjų kompetencijų, sisteminio požiūrio, ben-
dradarbiavimo ir pasiryžimo eiti iki galo. Jeigu nepamiršime, kad 
tarnaujame ne savo ambicijoms, o negalios žmogui, jeigu būsime 
kūrybingi, geranoriški ir atviri bendradarbiavimui, mažiau kriti-
kuosime vieni kitus, nuoširdžiai remsime naujas iniciatyvas, kiek-
vienoje iš jų stengsimės pirmiausia įžvelgti teigiamų dalykų, tikrai 
pasieksime, kad suaugęs sutrikusio intelekto žmogus jaustųsi ne 
tik saugus ir priimtas, tačiau ir tikras savo valstybės pilietis ir dar-

bo rinkos dalyvis, vertinamas dėl viso to, ką sugeba.

Kristina Jašinauskaitė
Jūratė Tamašauskienė
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AUGUSTAS

Druskininkiečio svajonės liga nepalaužė 

Jeigu nuoširdžiai ko nors nori, gali įgyvendinti net ir didžiausią 
svajonę. Tik reikia tikėti ir stengtis. Tai patvirtinti gali cerebriniu pa-
ralyžiumi sergantis druskininkietis Augustas Lankelis, neseniai sau 
sukūręs darbo vietą. Druskininkų švietimo centro patalpose pradėjo 
veikti jo vadovaujama mažoji bendrija „Augusto spauda“.

Augustas – visuomet aktyvus ir nenurimstantis. Dabar jis džiau-
giasi pagaliau atradęs savo nišą: nuo šiol jis druskininkiečiams siūlo 
profesionalias maketavimo ir spausdinimo paslaugas.

Visada traukė kūryba ir kompiuterinė grafika 

Baigęs vidurinę Augustas pasiryžo mokytis Vilniaus kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų mokykloje kompiuterinio raštingumo bei maketa-
vimo. Per tris mokslo metus vaikinas įgijo nemažai patirties, tačiau 
savo žinias dar panoro gilinti Kauno taikomosios dailės mokykloje, 
kur dvejus metus bandė perprasti kompiuterinės grafikos maketavi-
mo subtilybes.

Baigęs mokslus Augustas įsidarbino Kaune, deja, po kurio laiko 
sumažėjo darbų, galiausiai buvo nutraukta darbo sutartis. Bet nėra 
to blogo, kas neišeina į gera. 28-erių metų vaikinas sužinojo apie „Sa-
varankiško užimtumo rėmimo“ programą, pagal kurią savo verslo 
susikūrimui neįgalus asmuo gali gauti iki 40 minimalių mėnesinių 
atlyginimų (MMA) dydžio paramą, tai yra iki 40 000 litų. Tokia pa-
rama gali pasinaudoti Darbo biržoje registruoti asmenys, kurių dar-
bingumas neviršija 40 proc.

Iki projekto įgyvendinimo ir mažosios bendrijos „Augusto spau-
da“ įkūrimo Augustui teko įveikti netrumpą kelią. Laimei jam padė-
jo Darbo biržos Druskininkų skyriaus darbuotojos Alė Dudulytė ir 
Laima Vilkancienė, kurios nepagailėjo nei laiko, nei kantrybės dau-
gybei dokumentų parengti.

Spaustuvės įranga – profesionali

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstaty-
mo nuostatas tarp neįgaliųjų vis labiau populiarėja savo verslo kūri-
mas pasinaudojant negrąžinama valstybės parama. Augustas buvo 
vienas pirmųjų neįgaliųjų Druskininkuose, kuris pats susikūrė dar-
bo vietą, tad galėtų būti puikus pavyzdys likimo draugams.

Įgyvendinant projektą buvo svarbu pasirinkti tinkamas patalpas 
ir spaustuvės įrangą. Druskininkų savivaldybės taryba palaikė jau-
no neįgalaus žmogaus iniciatyvą ir priėmė sprendimą suteikti jo 
verslui patalpas Druskininkų švietimo centre. Augustas ir visa jo 
šeima dėkoja Druskininkų švietimo centro direktoriui Vytautui Gin-
tučiui, kuris labai geranoriškai išsprendė naujos darbo vietos proble-
mą – per du mėnesius Švietimo centre esančias patalpas pavyko at-
naujinti ir profesionaliai technologiškai pritaikyti naujam spausdini-
mo įrenginiui. Šis modernus įrenginys bene vienintelis toks Druski-
ninkuose, nes prieš jį įsigydamas Augustas konsultavosi su 
profesionaliomis spaustuvėmis, kvalifikuotais specialistais iš di-
džiausių Lietuvos miestų. Taigi šiuo metu Augustui tetrūksta bukle-
tavimo įrenginio, kuris susegtų atspausdintus lapus.

„Augusto spauda“ – nuo idėjos sukūrimo iki spausdinimo

Kaip sakė „Augusto spauda“ įkūrėjas, klientai gali kreiptis į jo 
mažąją bendriją įvairiais su spauda, maketavimu ar grafiniu dizainu 
susijusiais klausimais. Vaikinas gali sukurti ir atspausdinti vizitines 
korteles, atvirukus, kvietimus, lipdukus, plakatus, įvairius lankstinu-
kus. „Darau tai, ką geriausiai išmanau ir kas man labiausiai patinka. 
Galiu ir sukurti, ir sumaketuoti, ir atspausdinti“, – aiškina Augustas 
Lankelis, jau sulaukęs pirmųjų užsakovų ir tikrai jų nenuvylęs.

Pasveikinti susirinko gausus būrys 

Į oficialų „Augusto spaudos“ mažosios bendrijos atidarymą pa-
sveikinti jos įkūrėjo susirinko gausus būrys druskininkiečių – vaiki-
no draugų, mokytojų, giminaičių, įvairių įstaigų atstovų. Visi negai-
lėjo gražių sveikinimų ir tikino, kad Augusto pavyzdys – užkrečian-
tis ir tikrai paskatins kitus neįgaliuosius pasekti jo pavyzdžiu.

Druskininkų šeimos paramos centro pirmininkė Lilija Sereikienė 
padėkojo prie projekto įgyvendinimo prisidėjusiems asmenims ir 
įstaigoms. O Augustui palinkėjo dirbti ilgai ir sėkmingai, ateityje 
plėsti savo veiklą ir prie jos prijungti dar didesnę komandą.

Atskubėjo pasveikinti Augusto ir Druskininkų skyriaus Darbo 
biržos atstovės. Druskininkų savivaldybės tarybos narė ir Darbo bir-
žos Druskininkų skyriaus vedėjo pavaduotoja Vida Krisiuvienė gyrė 
verslininką už ryžtą susikurti darbo vietą, ypač turint galvoje, kad 
Lietuvoje neįgaliam žmogui vis dar kyla sunkumų integruojantis į 
darbo rinką. Darbo biržos atstovė džiaugėsi, kad sukurta nauja dar-
bo vieta ir kad darbo birža galėjo prie to prisidėti.

Buvusi Augusto auklėtoja „Senamiesčio“ vidurinėje mokykloje 
Rita Balserienė šiltai pasakojo apie jį ir sakėsi žinojusi, kad iš šio ener-
gingo vaikino tikrai galima daug tikėtis. „Jis vis kažkur skubėjo, kaž-
ką veikė, kažko siekė – ir štai turime rezultatą“ – džiaugėsi mokytoja. 

Augustą sveikino ir kūrybinės sėkmės jam linkėjo Druskininkų 
garbės pilietis menotyrininkas Adelbertas Nedzelskis, Augusto dai-
lės mokytojas ir jo įkvėpėjas mokykloje Andrius Mosiejus.

Augustas – aktyvus visuomenės narys 

Nors Augustas nemažai laiko praleidžia prie kompiuterio make-
tuodamas, kurdamas grafinį dizainą, stengdamasis dailę sujungti su 
kompiuterinėmis techninėmis galimybėmis, jam lieka laiko aktyviai 
dalyvauti visuomeninėje veikloje, lankytis įvairiuose miesto rengi-
niuose. Laisvalaikiu Augustas važinėja dviračiu, fotografuoja, prisi-
deda prie naujo projekto „Veiklus jaunimas“ įgyvendinimo. Vaikinas 
puikiai įrodė, kaip galima mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį įsi-
traukiant į visavertį, aktyvų socialinį ir kultūrinį gyvenimą.

Eglė Aidetytė
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MEDALIŲ LIETUS

Ti� iog eikime, dirbkime, kurkime, 

būkime drauge, tikėdami, kad 

gėris visada nugali blogį. 

Į Belgiją delegacija vyko autobusu. Dvi kelionės dienos neprailgo: 
sportininkai dainavo, piešė, kūrė eilėraščius, žiūrėjo filmus. Atvykę į šalia 
Antverpeno esantį Mortselio miestelį labai džiaugėmės šiltu sutikimu: 
miestelio bendruomenė vaišino mus gaiviaisiais gėrimais, nekantravo su-
sipažinti ir suteikti prieglobstį svetinguose savo namuose. Taigi dalis spor-
tininkų ir trenerių apsigyveno belgų šeimose, o plaukimo ir lengvosios 
atletikos komandos – medicinos mokyklos bendrabutyje.

Taip prasidėjo pasirengimo žaidynėms programa, kurios metu mūsų 
delegacija turėjo galimybę susipažinti su Liero, Hoverio ir Mortselio mies-
teliais. Kiekvieną dieną keliavome vis į kitą miestelį pramogauti, apžiūrėti 
istorinių vietų ir, žinoma, treniruotis prieš atsakingus žaidynių startus. 
Hoverio meras Lietuvos delegaciją priėmė rotušėje, o Mortselio meras ir 
bendruomenė mus iškilmingai palydėjo į Vasaros žaidynes. Šio miestelio 
Rotušės aikštėje džiaugsmingai pasitikome nešamą Olimpinę ugnį, o pas-
kui išvykome į iškilmingą žaidynių atidarymo ceremoniją Briuselyje.

Pirmą kartą tokiose žaidynėse Vilniaus miestui atstovavo kūno kultū-
ros mokytojos ir bočios žaidimo trenerės iš Vilniaus „Atgajos“ specialio-
sios mokyklos Aušra Kriškoviecienė ir Jurga Statulevičienė su komanda, 
kurią sudarė du sportininkai: minėtoje mokykloje išugdytas Jaroslav Ni-
kiforov ir Kauno J. Laužiko specialiosios mokyklos mokinė Julija Vana-
gaitė. Šis duetas laimėjo visas žaistas rungtynes ir iškovojo po du aukso 
medalius. 

,,Atgajos“ specialioji mokykla treti metai iš eilės Vilniuje organizuoja ir 
vykdo Lietuvos specialiosios olimpiados bočios čempionatus, tad Belgijoje 
įgyta patirtis mums, mokytojoms, pravers tobulinant varžybų rengimo ir 
teisėjavimo įgūdžius. Lietuvoje sunkiausia paaiškinti treneriams, kad žai-
džiant bočios žaidimą sportininkai turi pasitikėti savo jėgomis, o treneris 
negali jiems nurodinėti, kada ir kokią žaidimo strategiją naudoti. Mat tarp-
tautinėse varžybose teisėjai labai griežti ir už patarimus sportininkams 
trenerį net gali diskvalifikuoti. Todėl labai norisi tobulinti šį žaidimą Lietu-
voje siekiant tarptautinių standartų.

Europos vasaros žaidynės kasdien džiugino puikiu oru, nuostabia or-
ganizacija. Visi žaidynių dalyviai, o jų buvo net 2000, gyveno olimpiniame 
kaimelyje, iš kurio dideli autobusai juos veždavo į keturias skirtingas spor-
to arenas, esančias už 30 ar 60 km. Viskas buvo pritaikyta specialiųjų po-
reikių žmonėms: simboliai, ženklai, piešiniai, spalvos, kad tik jie jaustųsi 
saugiai. Sporto arenose visus pasitikdavo savanoriai, kurių žaidynėse da-
lyvavo net 7000. Nuolat matydami jų šypsenas nė nepajusdavome, kaip 
patys pradėdavome šypsotis. Pertraukose tarp varžybų, o ir per pietus, 
sportininkus visur lydėdavo klounai, žonglieriai, menininkai, kurie piešė 
ant kūno įvairius gražius piešinius, visaip linksmino sportininkus. Pagar-
ba specialiųjų poreikių turintiems žaidynių dalyviams buvo juntama kiek-
viename žingsnyje. Ačiū Antverpenui už nepamirštamus potyrius. Šios 
žaidynės suteikė mums progą mokytis ir mokyti, siekti tobulesnio bendra-
vimo ir bendradarbiavimo su sportininkais, kolegomis, bendraminčiais.

Lietuvos delegacijos sportininkai varžėsi 6 sporto šakose: bočios žaidi-
me, lengvosios atletikos rungtyse, jungtiniame krepšinyje, futbole, plauki-
me, stalo tenise. Bočios komanda iškovojo 3 aukso medalius, stalo teniso 
atstovai – tiek pat, futbolininkai laimėjo bronzą, krepšininkai – sidabrą, 
plaukikai – 2 aukso ir po vieną sidabro ir bronzos medalį, lengvaatlečiai – 5 
aukso, 2 sidabro ir 4 bronzos medalius.

Žaidynių atidarymo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos ambasadorius 
Belgijos karalystėje, apie mūsų delegaciją rašė Mortselio ir Hoverio lai-
kraščiai. Gera buvo jausti belgų šeimų, kuriuose gyvenome, dėmesį ir pa-
laikymą sporto varžybų metu. Džiugu, kad šioje svetingoje šalyje susira-
dome daug naujų draugų.

Aušra Kriškoviecienė 
Vilniaus ,,Atgajos“ specialiosios mokyklos kūno kultūros mokytoja

2014 metų rugsėjo 9–20 dienomis Lietuvos specialiosios olimpiados 
sportininkų rinktinė dalyvavo Europos specialiosios olimpiados Vasaros 
žaidynėse, kurios vyko Belgijoje, Antverpeno mieste. Mūsų delegaciją 
sudarė 33 sportininkai ir 13 trenerių iš įvairių Lietuvos miestų.
žaidynėse, kurios vyko Belgijoje, Antverpeno mieste. Mūsų delegaciją 

dome daug naujų draugų.

Žurnalas „Viltis“ yra ketvirtinis. Jį galima prenumeruoti vienerių metų laikotarpiui. 
Prenumeratos (keturių žurnalo numerių) kaina – 8 litai arba 2,32 eurų.

Gerb. „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, Jums reikia kaip paprastai užpildyti akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ reikalaujamą specialiąją formą naudojantis Excel programa ir kartu su banko išrašu apie apmokėjimą 

atsiųsti elektroniniu paštu (janinabut@viltis.lt).
Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, jeigu norite sulaukti jo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums elektroniniu 

(janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu 
prenumeratoriaus vardu, pavarde, pašto kodu, adresu ir banko išrašu apie apmokėjimą. 

Sumą už prenumeratą reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
AB SEB Vilniaus banko sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 mokėjimo paskirtyje nurodant, 

kad tai yra „Vilties“ žurnalo 2015 m. prenumerata bei prenumeratoriaus vardą ir pavardę.

Laiškų su prenumeratorių adresais, specialiųjų formų ir banko išrašų apie prenumeratos apmokėjimą 
lauksime iki 2015 m. kovo 15 d.

Prašome nevėluoti!!!

2015 metų žurnalo „Viltis“ prenumerata MOKAMA! 
JOS KAINA – 2,32 eurų!

Dėmesio!

Žurnalo rengėjai


