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Laima Strimaitienė
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos 

specialiosios klasės mokytoja

Specialioji klasė –bendrojo lavinimo mokyklos bendruomenės
dalis
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„Europos Sąjunga.  
Žmogaus teisės Europoje“

Šiame „Vilties“ bendrijos teisininkės Linos Mališauskaitės parengtame leidi-
nyje pateikiama pagrindinė informacija apie Europos Sąjungos struktūrą, veiklos 
pagrindus ir institucijas. Be to, jame aptariamos žmogaus teisės, kurios Europos 
Sąjungoje yra garantuojamos visiems asmenims, nepaisant jų amžiaus, rasės, lyties 
ir kitų politinių, pilietinių ar socialinių veiksnių.

Siekiant mažinti sutrikusio intelekto asmenų fizinę, socialinę ir informacinę at-
skirtį, kurią jie vis dar patiria dėl savo negalios, visa leidinio informacija patiekiama 
ir neįgaliesiems prieinama palengvinta kalba. 

„Informacijos kaupimo ir sklaidos centrų  
gerosios patirties aprašas“

Sparti socialinio darbo plėtra Lietuvoje, lygių galimybių nuostatų taikymas so-
cialinėje politikoje paskatino kokybiškai naują požiūrį į sutrikusios raidos asmenų 
ugdymą, užimtumą bei grąžinimą į visuomenę. Šiame leidinyje, kurį sudarė Ieva 
Adomaitytė–Subačienė, pristatomos didelę patirtį turinčių sveikatos apsaugos, 
švietimo ir ugdymo bei socialinių paslaugų įstaigų veikla. Be to, nemažai kalbama 
apie nevyriausybinių organizacijų įtaką socialinei politikai.

„Proto negalia ir prasminga veikla.  
Gyvenimo pažinimas per rankų darbus“

Šiame leidinyje 14 metų darbo patirtį turinčio dienos centro „Šviesa“ išmonės, 
fantazijos ir entuziazmo kupini socialiniai darbuotojai bei specialieji pedagogai Da-
lia Budavičienė, Eugenijus Burokas, Aistė Masiukaitė, Rita Paulauskienė, Julija Vai-
toškaitė, Jūratė Vėlutienė ir Audronė Urbanovičienė plačiai pristato savo vadovau-
jamų dirbtuvių darbą. Perskaitę šį leidinį sužinosite, kaip centro lankytojai mokomi 
dirbti kartu, dalytis atsakomybe, ugdyti valią, lavinti vaizduotę, džiaugtis kūryba ir 
didžiuotis savo darbo rezultatais.

„Kokią šviesą slepia sunki negalia.  
Asmenybės atskleidimo metodai“

Šį leidinį parengė dienos centro „Šviesa“ pedagogės Sigita Narauskaitė, Rita 
Paulauskienė, Angelė Paulėkaitė, Julija Vaitoškaitė ir Jūratė Vėlutienė. Tvirtu au-
torių įsitikinimu, svarbu į proto negalios žmones žiūrėti kaip į galinčius tobulėti ir 
prisiminti, kad tobulėjimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kad kiekvienas, 
taip pat ir sunkią negalią turintis, asmuo gali daug duoti kitam, net ir įgaliam, pro-
tingam bei nieko nestokojančiam žmogui. Leidinyje rasite daug naudingos infor-
macijos apie tai, kaip užmegzti abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius su sunkios 
negalios žmonėmis, įtraukti juos į mokyklos bendruomenės gyvenimą, nuolat plėsti 
jų pažinimo ribas.

„Bendruomeniškumo įtaka sėkmingai sutrikusios raidos asmenų 
dienos užimtumo tarnybos veiklai“

Dienos centro „Šviesa“ pedagogių Onos Eigirdienės, Sigitos Narauskaitės, An-
gelės Paulėkaitės ir Jūratės Tamašauskienės parengtame leidinyje pasakojama apie 
tai, kaip buvo kuriama ir stiprinama dienos centro „Šviesa“ bendruomenė, kurią 
šiandien sudaro centro lankytojai, darbuotojai, lankytojų tėvai bei globėjai ir visuo-
menės atstovai: mokiniai, studentai bei savanoriai. Per ilgus darbo metus sukaupta 
turtinga autorių patirtis, kaip bendrauti su tėvais, savanoriais ir vietos bendruome-
ne, suteiks jums postūmį naujiems prasmingiems ieškojimams.

EUROPOS SĄJUNGA

ŽMOGAUS TEISĖS EUROPOJE

Lina Mališauskaitė

EUROPOS SĄJUNGA

ŽMOGAUS TEISĖS EUROPOJE

INFORMACIJOS KAUPIMO
IR SKLAIDOS CENTRŲ

GEROSIOS PATIRTIES APRAŠAS

Šiuos naujausius leidinius rasite „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių bibliotekėlėse ir centrinėje būstinėje,  
kur šių leidinių galėsite įsigyti. O „pavartyti“ juos galite interneto svetainėje 

www.viltis.lt

Nauji leidiniai
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Bendrijos gyvenimas

– Lietuvoje įvyko vietos savivaldybių 
rinkimai. Pasikeitė savivaldybių tarybų 
sudėtis, kai kuriose vietose darbą pra-
dėjo nauji merai. Ar galima prognozuo-
ti, koks bus jų požiūris į neįgaliuosius?

– Deja, Lietuvoje susiklostė ydinga 
praktika – nėra veiklų ir darbų tęstinumo. 
Todėl po kiekvienų rinkimų darbus tenka 
pradėti iš naujo. Po šių rinkimų padėtis 
daugelyje vietų pasikeitė, nes į valdžią at-
ėjo visiškai nauji politikai. Tai kelia mums 
baimę, kad viską vėl reikės pradėti nuo 
nulio. Tačiau turime tokią valdžią, kokią 
išrinko žmonės. Be to, dalis senųjų politi-
kų liko. Tikėsimės, kad jie dar neužmiršo 
neįgalių žmonių ir jiems atstovaujančių 
nevyriausybinių organizacijų poreikių bei 
savo pažadų. Prisimenant praėjusių metų 
pabaigoje mūsų surengtą konferenciją 
„Neįgaliųjų socializacija ir visuomenės 
pilietinių vertybių sklaida“, kurioje da-
lyvavo bei pasakė šiltą kalbą Prezidentas 
Valdas Adamkus, mums reikėtų sugrįžti 
prie tuo metu priimto kreipimosi ir išpla-
tinti jį naujiesiems politikams.
– Kokius darbus žada mūsų organizaci-
jai 2007 metai?

– Šie metai mums prasidėjo pakanka-
mai sunkiai, nes po reformos Neįgaliųjų 
reikalų departamente prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos keitėsi ir 
programų finansavimo tvarka, ir veiklos, 
kurias finansuoja valstybė. Taigi mūsų 
darbą reikia pertvarkyti iš naujo, nes dalį 
funkcijų iš mūsų perima valstybė, ir mes 
tik dabar, praėjus trims šių metų mėne-
siams, pagaliau sužinojome, kokios vei-
klos bei programos mums paliekamos. 

Iš esmės labai didelių pasikeitimų nė-
ra. Bus finansuojamos socialinių paslaugų 
programos, t. y. paslaugos neįgaliesiems 
ir jų šeimoms, dienos užimtumo centrai, 
grupinio gyvenimo namai, dienos užim-
tumas suaugusiems žmonėms, neįgaliųjų 
įtraukimas. Gerokai sumažėjo aplinkos 
pritaikymo projektų. Šie metai yra pas-
kutiniai, kai mes galėsime juos vykdyti, 
nes šią funkciją ateityje 100 proc. perims 
Neįgaliųjų reikalų departamentas ir savi-
valdybės. 

Mes galėsime, kaip ir pernai, teikti 
transporto, informacijos, konsultavimo, 
teisinės pagalbos paslaugas. Šiemet mes 
negavome lėšų paprastam vasaros poil-
siui, bet turėsime galimybę vykdyti psi-
chosocialinės reabilitacijos programą ne-

įgaliesiems ir jų šeimoms. Tai pradėsime 
daryti nuo liepos 23 dienos. Tikimės, kad 
šioje programoje dalyvaus maždaug 600 
žmonių. 

Šiemet iš valstybės biudžeto bus ma-
žiau finansuojama leidybinė programa, t. 
y. metodinės medžiagos ir informacinių 
bukletų leidimas. Daug dėmesio šiemet 
skirsime statistikos arba informacijos pro-
gramai, nes reikia padedant valstybei sis-
teminti informaciją apie neįgalių žmonių 
poreikius. Tam reikia žinoti, kiek ir kokių 
žmonių kur gyvena, kokioms amžiaus 
grupėms jie priklauso, kokios paslaugos 
jiems prieinamos ir pan. Planuojame 
kreiptis į Lietuvos savivaldybes, Statis-
tikos departamentą, siūlydami bendra-
darbiauti, ir mėginsime sudaryti poreikių 
žemėlapį, iš kurio matytųsi sutrikusio in-
telekto asmenų pasiskirstymas atskiruose 
regionuose, jų gaunamų paslaugų apim-
tys ir būsimi poreikiai. 
– Rudenį vyks mūsų organizacijos suva-
žiavimas. Kaip mūsų asocijuotiesiems 
nariams reikėtų jam pasirengti, kad jis 
vyktų sklandžiai ir produktyviai?

– Šių metų pradžioje įvyko 2006 metų 
Valstybinės socialinės integracijos progra-
mos įgyvendinimo ir rezultatų aptarimas 
„Vilties“ bendrijos taryboje. Šiame susi-
tikime daug diskutavome apie tai, kokie 
žmonės galėtų ateityje būti mūsų orga-
nizacijos lyderiai, kas galėtų geriausiai 
atstovauti neįgaliesiems ir jų šeimoms. 
Mes sutarėme, kad pagal mūsų įstatus, 
naująją tarybą rinks 60 asocijuotųjų narių 
įgaliotų asmenų, vadinamieji rinkėjai. Be 
to, renginyje dalyvaus dar 200 žmonių iš 
visos Lietuvos. Mūsų organizacijos na-
riai turi teisę siūlyti į tarybą, jų manymu, 
reikalingiausius žmones, kurie galėtų 
geriausiai atstovauti mūsų organizacijos 
narių interesams. Mes galvojame, kad 
nereikėtų labai didelių pasikeitimų, bet 
norėtųsi, kad naujojoje taryboje atsirastų 
naujos kartos žmonių. Reikėtų, kad į ta-
rybos sudėtį įeitų ne tik tėvai, bet ir spe-
cialistai. O svarbiausia, kad į tarybą būtų 
išrinktas bent vienas sau atstovaujantis 
asmuo. Juk tie mūsų organizacijos neį-
galūs nariai, kurie dalyvavo atstovavimo 
sau mokymuose, tikrai galėtų išmėginti 
savo jėgas dar viename, gerokai atsakin-
gesniame veiklos bare. Naujoje taryboje 
turėtų būti atstovaujama kuo įvaires-
niems Lietuvos regionams. Nelabai gerai, 

kai į tarybą išrenkami žmonės, kurie yra 
ir vietos organizacijų vadovai, ir įstaigų 
direktoriai. Tada išeina, kad jie patys for-
muoja politiką – patys ją ir įgyvendina bei 
kontroliuoja. 

Naujoje taryboje turėtų būti mąstoma 
iš visos organizacijos, o ne iš atskiro aso-
ciacijos nario pozicijų. Išrinkti atstovauti 
„Vilties“ bendrijai, naujieji tarybos nariai 
formuos jos politiką net ketverius metus.
– Ar buvo sulaukta siūlymų dėl organi-
zacijos valdymo struktūros?

– Šiuo klausimu išsirutuliojo dvi nuo-
monės. Dalis žmonių galvoja, kad būtų 
gerai palikti esamą valdymo struktūrą, 
t. y. kad nepriklausomi asocijuotieji na-
riai ir toliau rūpintųsi savo organizacijos 
politikos formavimu vietose, o drauge 
su sekretoriatu įgyvendintų tik atskirus 
nacionalinius projektus. 

Kitą nuomonę išsakė Lazdijų atsto-
vas Vytautas Stacevičius. Pagal ją išeitų, 
kad reikia grįžti prie ankstesniojo valdy-
mo modelio, kai organizacija buvo labai 
vieninga, gausi ir stipri. Pusė tarybos 
narių šiam sprendimui pritarė. Jeigu aso-
cijuotieji nariai nutars, kad mums reikia 
sugrįžti prie ankstesnės valdymo struktū-
ros, tai, viena vertus, bus žingsnis atgal, 
kai mažesnieji asocijuotieji nariai pasi-
slėptų tarsi viščiukai po vištos perekšlės 
sparnu, o „Vilties“ bendrija vėl prisiimtų 
atsakomybę už visus padalinius. Jeigu 
suvažiavime bus pasirinktas šis varian-
tas, keisime įstatus ir žiūrėsime, kaip tai 
galima efektyviau padaryti.

Kita vertus, galima suprasti ir mūsų 
asocijuotuosius narius, nes metams bėgant 
susikalbėti su savivaldybėmis ir dalyvauti 
jų veikloje kaip socialiniams partneriams 
tampa vis sunkiau. Ir šiandien mes, sekre-
toriato atstovai, kiek galėdami, o kartais ir 
negalėdami, remiame vietos organizacijas, 
bet visi svertai jų rankose. Jeigu bus grįž-
tama prie ankstesnės valdymo struktūros, 
mes jau būsime įpareigoti vykdyti politiką 
vietose. Be to, reikia turėti galvoje ir tai, 
kad artėja Seimo rinkimai. Vėl daug kas 
keisis ir bus daug sumaišties. Todėl reikia 
atsakingų sprendimų, turint galvoje, kad 
tenka baigti šį pokalbį tuo, nuo ko ir pra-
dėjome – Lietuvoje šiuo metu labiausiai 
reikia veiklų ir darbų tęstinumo. 
– Dėkui už pokalbį.

Kalbėjosi Janina Butkuvienė

Pradedant naujus darbus  
nevalia užmiršti senųjų
Artėjant „Vilties“ bendrijos suvažiavimui metas galvoti apie tai, kokie 
žmonės turėtų stoti prie organizacijos vairo, kad dar ketverius metus 
tinkamai atstovautų neįgalių žmonių ir jų šeimų interesams. Apie darbų 
tęstinumą pokalbis su „Vilties“ bendrijos pirmininke Dana Migaliova. 



 Vilniaus mieste labai sparčiai vyksta 
neįgaliųjų integracija į švietimo sistemą.  
Vis daugiau neįgaliųjų, t. y. jaunimo, ku-
ris dar neseniai buvo vadinami „nemo-
kytinu“, kasmet baigia specialiąsias mo-
kyklas ar ugdymo įstaigas. Pavyzdžiui, 
praėjusiais metais Vilniaus mokyklas bai-
gė 60 moksleivių, turinčių labai žymių ir 
žymių specialiųjų poreikių. 

Pagrindinė mūsų centro funkcija – so-
cialinė. Centras įrengtas pagal europinius 
standartus. Dienos užimtumo centrą lan-
ko 21 lankytojas. Čia yra įrengti keturi 
užimtumo kabinetai, kuriuose vyksta 
įvairi veikla. Atsižvelgiant į individua-
lias neįgaliųjų galimybes ir poreikius, jie 
įtraukiami į kūrybinę ir darbinę veiklą, 
skatinant jų asmenybės tobulėjimą ir 
socialinę integraciją. Specialistai įverti-
na individualias neįgaliųjų galimybes ir 
poreikius, kiekvienam lankytojui sudaro 
veiklos planą, prieš tai jį suderinę su tė-
vais (globėjais). 

Specialiųjų poreikių žmonėms yra 
svarbu tenkinti ne tik fiziologinius–biolo-
ginius, bet ir socialinius poreikius, kurie 

ir sudaro socializacijos pagrindą. Teikiant 
ir palaikant jau įgytus savarankiško gyve-
nimo įgūdžius, lengvinamas sutrikusios 
raidos žmonių integracijos į visuomenę 
procesas. Viena iš individualių sociali-
zacijos programų – kasdienių gyvenimo 
įgūdžių formavimas ir palaikymas, t. y. 
buities darbai, valymas, tvarkymas, sani-
tarija, kambarinių augalų priežiūra, siu-
vimo ir mezgimo pradmenų mokymas, 
skalbimas, lyginimas. Kadangi dienos 
užimtumo centre yra įrengta virtuvė, lan-
kytojai įgyja stalo kultūros įgūdžių, vyks-
ta į parduotuves pirkti produktų, gamina 
maistą, dengia stalą. 

Siekiant formuoti socialinius bendra-
vimo įgūdžius, neįgalus lankytojas kartu 
su kitais dalyvauja palankioje jam veiklo-
je, bendrauja su įvairių grupių žmonėmis, 
dalyvaudamas kalendorinių švenčių šven-
time, pažintinėse ekskursijose po Vilnių 
ir kitus Lietuvos miestus. Mūsų dienos 
užimtumo centro lankytojai bendrauja ir 
bendradarbiauja su bendraamžiais iš kitų 
dienos užimtumo centrų, dalyvauja dis-
kotekose, viktorinose, gimtadieniuose.

Vykdami į ekskursijas, lankydamiesi 
parkuose ir miškuose, neįgalieji kartu su 
specialistais rinks ir ruoš įvairią gamtinę 
medžiagą, kuri paskui bus naudojama 
darbinei bei kūrybinei veiklai. Jie ga-
lės gaminti proginius suvenyrus, piešti 
įvairiomis technikomis, lankstyti iš po-
pieriaus, kurti atvirukus. 

Dienos užimtumo centre įrengtas re-
laksacijos kabinetas, kuriame lankytojai 
atsipalaiduoja grojant ramiai muzikai, 
naudojasi kvapų terapija, gėrisi įvairio-
mis spalvomis. Didelę reikšmę lankyto-
jų sveikatai stiprinti turi sporto kabine-
tas. Čia kineziterapeuto ir ergoterapeuto 
padedami lankytojai palaiko savo fizinę 
sveikatą. Dienos užimtumo centre dirba 
slaugytoja–dietologė, kuri užtikrina gy-
dymo tęstinumą (sergantiems epilepsi-
ja), taip pat esant reikalui, gali suteikti 
pirmąją medicininę pagalbą. Dienos 
užimtumo centro lankytojai maitinami 
du kartus užsakytu atvežtiniu maistu, 
kurio kokybę tikrina dietologė. 

Kadangi dienos užimtumo centras 
dirba nuo 7 iki 19 val., lankytojams teikia-
ma transporto paslauga. Suderinus laiką 
su tėvais (globėjais), jie atvežami į centrą 
ir parvežami į namus. Kadangi lankyto-
jai dienos užimtumo centre praleidžia 
didžiąją dienos dalį, svarbus dėmesys 
skiriamas ryšiams su tėvais (globėjais). 
Specialistai bendrauja ir bendradarbiauja 
su šeimos nariais: kviečiasi juos į rengi-
nius, ekskursijas, diskusijas, susitikimus 
su įvairių sričių specialistais.  

Taigi dienos užimtumo centre spren-
džiamos dvi problemos: dienos užim-
tumo ir globos paslaugų užtikrinimas 
savimi negalintiems pasirūpinti sutriku-
sios raidos žmonėms, sudarant galimy-
bę juos globojantiems šeimos nariams 
sugrįžti į darbo rinką. Dar vienas mūsų 
centro privalumas – patogi įstaigos vieta 
būsimajame Vilniaus miesto verslo cen-
tre. Aplink mūsų centrą ilgainiui įsikurs 
labai daug verslo įstaigų ir organizacijų. 
Ateityje tikimės su jomis susidraugau-
ti ir ieškoti abipusės naudos. Tikimės, 
kad minėtos įstaigos galės pasiūlyti 
nesudėtingo darbo mūsų neįgaliems 
lankytojams, o šie sudomins kaimynus 
savo darbeliais (atvirukais, kvietimais, 
paveikslėliais ir kt.).  

Mūsų įstaiga pretenduoja tapti me-
todiniu centru, nes joje dirbantys speci-
alistai konsultuoja kitų įstaigų darbuo-
tojus iš Lietuvos ir artimojo užsienio, 
kaip rengti individualius socializacijos 
planus neįgaliesiems ir teikti paramą bei 
pagalbą tėvams ar globėjams. 

Jūratė Matulaitienė
VšĮ „Vilties akimirka“ direktorė 

Naujovė –  
mišrios socialinės paslaugos
Kaip žinote, viešoji įstaiga „Vilties akimirka“ savo veiklą  
organizuoja naujose patalpose, esančiose Kalvarijų g. 143 ,Vilniuje.  
Tai pirmoji įstaiga Lietuvoje, teikianti mišrias socialines paslaugas.  
Mūsų įstaigoje vykdomos trys programos: šeimos paramos,  
specialiojo transporto ir dienos užimtumo sunkią kompleksinę negalią 
turintiems neįgaliesiems.  
Trečiąją programą pradėjome vykdyti tik nuo šių metų sausio mėnesio. 
Todėl norėtume ją plačiau pristatyti.
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Strategĳos tekstą sudaro keli skyriai, 
kuriuos trumpai apibūdinsiu.

I. Bendrosios nuostatos (skirsniai 
nuo 1 iki 9). Jose apibrėžiama, kas šiuo 
metu laikoma asmens ir visuomenės psi-
chikos sveikata, kodėl pasaulyje, Europoje 
ir Lietuvoje ši problema tapo aktuali ir 
atsidūrė sveikatos ir socialinės politikos 
centre. Trumpai aprašomas kontekstas, 
kuriame buvo apsispręsta dėl naujųjų 
principų ir prioritetų.

II. Psichikos sveikatos situacĳos ana -
lizė (skirsniai 10-16). Pateikiami svarbiau-
si Lietuvos visuomenės psichikos sveika-
tos būklės ir Lietuvos psichikos sveikatos 
sistemos veiklos rodikliai. Jie byloja apie 
tai, kad :

a) Lietuvos visuomenės psichikos svei-
katos būklė yra prasta (didelis savižudy-
bių, prievartos, alkoholizmo paplitimas);

b) Lietuvos psichikos sveikatos sis-
tema veikia neefektyviai, yra nukreipta 
į atskirų psichiatrĳos gydymo ir globos 
institucĳų prioritetinį finansavimą, nesi -
remia šiuolaikiniais principais ir priorite-
tais. Visa tai reiškia, kad reikalinga naujais 
principais grįsta strategĳa.

III. Stiprybių, silpnybių, galimybių 
ir grėsmių (SSGG) analizė (skirsniai 
17–20). Įvertinama, kokios šiuo metu yra 
stipriosios ir silpnosios sistemos pusės, ir 
kokios galimybės ir grėsmės laukia, ne -
keičiant esančios sistemos.

IV. Strategĳos tikslai ir svarbiausi 
principai. Tai svarbiausias skyrius (skirs-
niai 21-29), kuriame įtvirtinamas Lietuvos 
apsisprendimas žengti moderniu keliu, 
siekiant iš esmės pakeisti situacĳą psichi -
kos sveikatos srityje. Strategĳos svarbiausi 
principai yra šie:

• žmogaus teisių užtikrinimas;
• modernios, pacientų poreikius atitin-

kančios paslaugos;
• biopsichosocialinio modelio plėtros 

pusiausvyra;
• autonomĳos ir dalyvavimo skatinimas;
• nedidelių psichikos sveikatos sutriki-

mų gydymas nespecializuotose svei-
katos priežiūros įstaigose;

• psichikos sveikatos stiprinimas ir 
psichikos sutrikimų prevencĳa kaip 
neatsiejamos ir prioritetinės sveikatos, 
švietimo ir socialinės apsaugos strate-
gĳų įgyvendinimo dalys;

• pacientų ir nevyriausybinio sektoriaus 
vaidmens stiprinimas.
Paaiškinama, ką reiškia kiekvienas iš 

šių principų. Visų šių principų derinys 
užtikrins racionalios, efektyvios ir etiš-
kos sistemos kūrimą, siekiant kuo geriau 
patenkinti paslaugų vartotojų intere-
sus, tačiau kartu prižiūrėti, kad sistema 
veiktų racionaliai. Pvz., kadangi lengvų 
psichikos, elgesio ir emocĳų sutrikimų 
esama labai daug, juos siūloma gydyti 
kuo daugiau įtraukiant šeimos gydyto -
jus ir kitus pirminio lygio darbuotojus. 
Tuo tarpu psichikos sveikatos specialis-
tų komandos turėtų daugiau laiko skirti 
sunkią psichikos negalią turinčių asme -
nų kompleksinei pagalbai.

V. Strategĳos prioritetinės kryptys 
ir įgyvendinimo priemonės ( skirsniai 
30-31). Išvardĳamos prioritetinės kryp -
tys ir priemonės, į kurias bus investuo -
jami finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, 
įgyvendinant šią strategĳą. Ypač didelis 
dėmesys skiriamas deinstitucionalizaci-
jos procesui vykdyti. Tai reiškia, kad bus 
stengiamasi plėtoti bendruomenines 
paslaugas proto ir psichikos negalios 

Nuoširdžiai sveikiname ilgametį mūsų bičiulį ir įkvėpėją doc. Dainių 
Pūrą, šių metų vasario 21 dieną tapus pirmuoju Lietuvos atstovu, 
išrinktu į Jungtinių Tautų Vaiko teisių komitetą. Džiugu, kad jis 
buvo vienas iš penkių daugiausia balsų surinkusių kandidatų ir buvo 
išrinktas jau pirmajame rinkimų rate, kuriame dėl devynių laisvų vietų 
varžėsi kandidatai iš 22 valstybių. 
O šiandien gerbiamas doc. Dainius Pūras pristato Jums svarbaus 
dokumento – Psichikos sveikatos strategĳos – projektą, prie kurio 
rengimo daug prisidėjo. Juk kiekvienam mūsų svarbu žinoti, kokiais 
mokslo ir vertybių principais remiantis turi būti siekiama geresnės 
visuomenės psichikos sveikatos.

Apie Valstybės psichikos 
sveikatos strategĳą

Šiuo metu Seime svarstomas Valsty-
binės psichikos sveikatos strategĳos pro-
jektas. Kam reikalinga ši strategĳa ir kodėl 
būtent dabar ji parengta?

2005 metų pradžioje Helsinkyje vyko 
Europos ministrų konferencĳa psichikos 
sveikatos klausimais. Joje paaiškėjo, kad 
Europos Sąjunga ir Pasaulio sveikatos 
organizacĳa ryžtingai apsisprendė ne tik 
žodžiais, bet ir darbais laikyti psichikos 
sveikatą prioritetine sveikatos ir socia-
linės politikos sritimi. Tuomet priimtoje 
Europos psichikos sveikatos deklaracĳoje 
ir Veiksmų plane, kaip ir 2001 metų PSO 
pranešime apie psichikos sveikatą, kaip 
ir 2005 metais Europos Komisĳos patvir-
tintoje „Žaliojoje knygoje“ apie psichikos 
sveikatą įtvirtinti naujieji visuomenės psi -
chikos sveikatos principai ir prioritetai. 
Šiuose dokumentuose pateikiami svarūs 
įrodymai apie psichikos sveikatos didžiu -
lį vaidmenį visuomenės socialiniame ir 
ekonominiame gyvenime ir skatinama 
investuoti į naujus, mokslo žiniomis ir 
vertybėmis pagrįstus psichikos sveikatos 
stiprinimo ir psichikos sutrikimų gydymo 
būdus.

Tuometinis Lietuvos sveikatos apsau-
gos ministras Ž. Padaiga po Helsinkio 
konferencĳos inicĳavo Psichikos sveikatos 
komitetą ir šiam pavedė parengti naujos 
Valstybinės psichikos sveikatos strategĳos 
projektą. 2005 metų rudenį projektas jau 
buvo parengtas. Daugiau kaip metus vy-
ko diskusĳos, kol patobulintas strategĳos 
projektas buvo pradėtas svarstyti Seime.
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2007 m. kovo 9 d. minint 13-ąjį Telšių 
rajono vaikų su negale centro gimtadienį 
buvo surengta Kaziuko mugė. Tėveliai, 
darbuotojai ir svečiai galėjo įsigyti gražių 
vaikų pagamintų darbelių, užaugintų gė-
lių daigelių. Svečius sutiko ir linksmino 
centro ugdytinių folklorinis ansamblis. 
Šventėje svečiavosi europarlamentaras 
Justas Vincas Paleckis su žmona, Telšių 
rajono savivaldybės meras Vytautas Ur-
banavičius, administracijos direktorius 
Kęstutis Trečiokas, Socialinės paramos ir 
rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukaus-

kienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė 
Dalytė Jonavičienė. 

Centro ugdytiniai buvo apdovanoti 
gausiomis svečių dovanomis, didžiau-
sią dovaną – 4500 Lt įteikė J. V. Paleckis. 
Sausio pabaigoje Vilniuje, Karolinos vieš-
bučio banketų salėje įvyko šventinis ren-
ginys europarlamentaro gimimo dienos 
ir pusės kadencijos Europos Parlamente 
sukaktuvių proga. Į šventinį vakarą susi-
rinko Lietuvos šviesuomenė – rašytojai, 
menininkai, aktoriai, politikai, žurnalis-
tai. Renginį puošė Telšių rajono vaikų su 

negale centro ugdytinių darbeliai. Pagal 
europietišką tradiciją svečiai įteikė sukak-
tuvininkui vokelius. Norėdamas grąžinti 
padorumo ir meilės statusą vokeliams, 
gautas lėšas J. V. Paleckis nusprendė skirti 
Telšių rajono vaikų su negale centrui. 

„Šį centrą pasirinkau todėl, kad apie jį 
teko daug girdėti ir matyti neįgaliųjų vaikų 
meninių darbelių. Parodėlė sulaukė daug 
gerų atsiliepimų. Telšiai man yra ypatin-
gas miestas, kadangi čia gimė mano tėvas. 
Visada turime matyti, mylėti vieni kitus 
ir padėti vieni kitiems. Dėkoju ir linkiu 
stiprybės centro darbuotojams nelengva-
me darbe,“ – lankydamasis centre kalbėjo 
J. V. Paleckis. Europarlamentaras pakvieti 
centro direktorę Stasę Giedrienę ir dar vie-
ną darbuotoją gegužės pradžioje atvykti į 
Briuselį, o visiems susirinkusiesiems paža-
dėjo, kad bendravimas tęsis ir ateityje.

Direktorė Stasė Giedrienė dėkodama 
svečiams ir kitiems renginio dalyviams 
priminė, kad negalė – tai ne liga, bet bū-
sena, rodanti, kad žmogus turi kitokias 
galimybes ir be kitų pagalbos tiesiog ne-
išgyventų. 

Atsisveikindami p. Paleckiai dėkojo 
už šiltą priėmimą, malonią dovaną – vai-
kų rankelių atspaudų paveikslą, jaukią 
įstaigos aplinką, nuoširdų bendravimą. 

Daiva Duršaitė 
Direktoriaus pavaduotoja  

ugdymo reikalams

Grąžinamas meilės ir padorumo statusas

žmonėms, kad kuo mažiau jų patektų į 
centralizuotas globos įstaigas. Beje, šia-
me skyriuje atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad proto negalės (sutrikusio intelekto) 
žmonėms reikia kokybiškai skirtingų 
paslaugų, lyginant su psichikos nega-
lios žmonėms, todėl strategijoje rašoma: 
plėtojant paslaugų sistemą, atsižvelgti į 
skirtingus poreikius ir skirtingus pagal-
bos psichikos negalią turintiems asme-
nims (sergantiems psichikos ligomis) ir 
proto negalios ištiktiems asmenims (ku-
rie nuo vaikystės yra sutrikusio intelek-
to) būdus. Abiejų šių grupių asmenims 
turi būti plėtojamas bendruomeninių 
paslaugų tinklas su skirtingomis indi-

vidualiomis gydymo, ugdymo, reabili-
tacijos, darbo, užimtumo ir būsto pro-
gramomis

VI. Vertinimo kriterijai (skirsnis 
32). Akcentuojama vykstančių procesų 
nuolatinio mokslinio vertinimo ir stebė-
senos (monitoringo) būtinybė. Priešingu 
atveju, jei į tai (kaip iki šiol būdavo) ne-
bus investuojama, ateityje tęsis bevaisės 
diskusijos apie tai, ar einame teisingu ar 
neteisingu keliu.

VII. Baigiamosios nuostatos. Jos nu-
mato, koks bus strategijos įgyvendinimo 
mechanizmas.

Tikimės, kad Seimas netrukus patvir-
tins šią strategiją. Bet tikrieji išbandymai 
laukia vėliau – ją vykdant. Lietuvoje jau 
yra buvę ambicingų strateginių doku-
mentų, kurie taip ir liko dokumentais. 
Šios strategijos įgyvendinimo kelyje bus 
daugybė kliūčių, ir jas įveikti įmanoma tik 
tuomet, jei visi strategijos nuostatomis ir 
vertybėmis tikintys partneriai susivienys 
siekdami bendro tikslo. Tikiuosi kad ben-
drija „Viltis“ bus šios koalicijos priešakyje.

Doc. dr. Dainius Pūras

P. S. Lietuvos Respublikos Seimas 2007 04 03 
patvirtino Valstybinės psichikos sveikatos 
2005–2010 metų strategijos projektą.
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kai tik mokosi, neturi kitų nuolatinių ir at-
sakingų pareigų, daugelis tėvų linkę „išva-
duoti” vaikus nuo buitinių darbų, rūpesčių 
ir nemalonumų, įvairiai juos globoja); iš ki-
tos pusės – brandinančios vaikus (didžiulis 
informacijos srautas, užgriūvantis vaikus iš 
visų pusių, tėvų užimtumas ir galimas šito 
rezultatas – ankstyvas vaikų savarankišku-
mas). Dėl šių priežasčių ir to paties amžiaus 
paaugliai vienas nuo kito gerokai skiriasi 
įvairiomis brandumo savybėmis.

Psichologiniu požiūriu paauglystė 
baigiasi tada, kai individas suranda savo 
tapatumą (identiškumą), susikuria savo 
vertybių sistemą, sugeba užmegzti ir pa-
laikyti tarpusavio draugystės bei meilės 
ryšius, numato ateities perspektyvą. Pa-
auglystės pabaigą nurodo ne tiek individo 
metų skaičius, kiek jo protinis, emocinis ir 
socialinis subrendimas. Vienu atžvilgiu jis 
gali būti pasiekęs suaugusio žmogaus sta-
diją, o kitu – atsilikęs.

Fiziniai ypatumai
Akivaizdžiausi pasikeitimai vyksta fi-

ziniame paauglio brendime. Prasideda in-
tensyvus augimas – per metus gali užaugti 
5–8, net 10 centimetrų. Mergaitės sparčiau-
siai auga 11–12 metais, berniukai – sulaukę 
13–14 metų. Taip pat sparčiai didėja ir kūno 
masė, bet griaučiai vis dėlto auga greičiau, 
todėl paaugliai dažniausiai būna ištįsę.

Atramos–judėjimo aparatas dar nestabi-
lus, todėl ir laikysena nekelia pasigėrėjimo. 
Šio amžiaus vaikai daro daug nereikalingų 
judesių, jie nepakankamai koordinuoti. Ir 
berniukų, ir mergaičių rašysena suprastėja, 
jie privelia daugiau klaidų, daugiau taiso. 
Paaugliai dažnai kaltinami negrabumu: tai 
ką nors apvertė, tai su kuo nors kaktomu-
šomis susidūrė, ant ko nors užlėkė. Taip pat 
dažnas paauglys turi polinkį į ką nors atsi-
šlieti, atsiremti (tai siejasi su nepakankama 
jo ištverme). Nuo 14–15 metų mažėja jude-
sių kampuotumas ir nekoordinuotumas, 
atsiranda gebėjimas atlikti subtilesnius ir 
sudėtingesnius judesius. Šiuo laikotarpiu 
lengvai išmokstama važiuoti dviračiu, 
čiuožti, slidinėti, o kartais pasiekiama ir to-
buliausios sudėtingų judesių technikos. Kai 
kurie tyrinėtojai mano, kad žmonės, nelavi-
nę reikalingų judėjimo įgūdžių paauglystės 
metais, visą gyvenimą stokoja grakštumo, 
lieka nerangūs ir nevikrūs.

Dar vienas ryškus perėjimo iš vaikys-
tės į paauglystę požymis – lytinių funkcijų 

formavimasis, lytinis brendimas. Lytinį 
brendimą galima sąlygiškai suskirstyti į du 
etapus (kai kurie autoriai juos vadina nega-
tyviąja ir pozityviąja fazėmis). 

Pirmajam lytino brendimo etapui 
(ankstyvosios paauglystės) būdinga tai, kad 
nervinių centrų veikla aktyvėja, bet dar ne-
prasideda lytinių liaukų pokyčiai. Kadangi 
bręsta aukštieji smegenų skyriai, paaugliai 
jau labiau nei jaunesniojo mokyklinio am-
žiaus vaikai geba save kontroliuoti, apskri-
tai kritiškai vertinti save ir aplinkinius. Be 
to, nervų centruose jaudinimas esti stipres-
nis už slopinimą, todėl paaugliai pernelyg 
jautriai (ir dar ne visada tinkamai) reaguoja 
į išorinį poveikį – suaugusiųjų ir vienmečių 
požiūrį į juos, aplinkos reiškinius. Paau-
gliams būdingas nesusivaldymas, nemoty-
vuotas užsispyrimas, emocinis labilumas, 
grubumas su aplinkiniais. Pavyzdžiui, 
mergaitės pernelyg užgaulios, gali nei iš 
šio, nei iš to pravirkti, jų nuotaika be pa-
liovos keičiasi. O berniukai dažniau tampa 
triukšmingi, ką nors veikdami daro per 
daug judesių. Tačiau kartais negatyvizmas 
yra paauglių apsaugos reakcija prieš suau-
gusiųjų kėsinimąsi į jų savarankiškumą.

Šiame laikotarpyje išryškėja ir nepa-
kankamas paauglio darbingumas: darbo 
kokybė gerokai atsilieka nuo produktyvu-
mo. Be to, paaugliai ir labiau pavargsta. Tai 
nepalankiai veikia pažangumą, elgesį.

Antrajame lytinio brendimo etape 
prasideda aktyvus lytinių liaukų funkci-
onavimas. Centrinė nervų sistema įgauna 
daugiau pusiausvyros, pagerėja paauglio 
savijauta. Sumažėja priešiškumas, irzlu-
mas, dygumas, formuojasi realios gyve-
nimo nuostatos. Vyresnieji paaugliai ne 
tokie dirglūs, kaip jaunesnieji, jų nuotaika 
optimistiškesnė, jie daugiau pasitiki savo 
jėgomis. Tam esama ir tam tikro fiziologi-
nio pagrindo. Didėja raumenų masė, jėga 
ir darbingumas. Tobuliau susireguliavusi, 
labiau pusiausvyra sistema teikia didesnių 
protinių ir fizinių galimybių.

Lytinių hormonų veikiami susiformuo-
ja berniukų ir mergaičių antriniai lytiniai 
požymiai. Paaugliai labiau ima domėtis 
kitos lyties asmenimis, padidėja jų lytinis 
potraukis. Darosi svarbi, reikšminga seksu-
alinė informacija. 

Dabar ši informacija įsidėmima, kau-
piama, lyginama, suvokiami lytinės elgse-
nos ypatumai.

Paauglystės amžius?! 
Paauglystė – pats gražiausias, bet kar-

tu ir pats sunkiausias vaiko raidos etapas. 
Vaikas įžengia į amžių, kuris dažnai vadi-
namas „pereinamuoju“, „sunkiu“. Šiais 
žodžiais norima pabrėžti, kaip sudėtingai 
vaiko asmenybė rutuliojasi, kol subręsta, 
kaip sunku tėvams ir pedagogams sukurti 
tinkamus santykius su paaugliu, deramai 
reaguoti į konkrečią situaciją. 

Paauglystės laikotarpiu vaikas subręsta 
ne tik fiziškai, bet ir protiniu, moraliniu bei 
socialiniu požiūriais. Persitvarko paauglio 
organizmas, pasikeičia jo sąmoningumas, 
santykiai su suaugusiais ir vienmečiais, 
įvairėja interesai, pažintinė veikla. Tėvai 
šiuo paauglių „pakvaišimo” laikotarpiu pa-
prastai sutrinka, nes nebepadeda išbandyti 
auklėjimo metodai, jokio efekto nepasiekia-
ma naudojant bausmes, nesiseka užmegzti 
su vaikais nuoširdaus pokalbio. Beveik kiek-
vienas paauglys vis labiau ima tolti nuo 
tėvų, prasideda jo asmeninis gyvenimas, į 
kurį vyresnieji arba visiškai neįleidžiami, 
arba įleidžiami labai ribotai. 

Paauglystės amžiaus ribos yra labai 
sąlygiškos, dauguma autorių nurodo jas 
esant tarp 12 ir 18 metų. Paauglystė dar 
kartais skirstoma į tris etapus: ankstyvąjį, 
vidurinįjį ir vėlyvąjį. Šį skirstymą sąlygo-
ja fizinis ir dvasinis paauglio vystymasis, 
mokymasis arba įstatymų reglamentuota 
visuomeninė paauglio padėtis. Pirmasis 
brendimo tarpsnis trunka nuo 12 iki 14 me-
tų, vidurinioji paauglystė siekia 14–16 me-
tus, o vėlyvoji paauglystė apima amžių nuo 
17 iki 18 metų. Kai kurie autoriai ją pratesia 
ir iki 20-ies metų, susiedami tai su ilgesniu 
mokymosi mokykloje laikotarpiu. Iš tiesų 
paauglystės pabaigos tiksliai nurodyti neį-
manoma; laikoma, kad paauglystė baigiasi 
tada, kai subręstama psichiškai ir socialiai, 
prisiimama atsakomybė. Tačiau tam turi 
įtakos ir gyvenimo bei aplinkos pakitimai: 
dabartiniai vaikai gerokai skiriasi nuo sa-
vo bendraamžių, kurie augo prieš dešimt 
ar daugiau metų. Dėl šių dienų gyvenimo 
aplinkybių susiklostė dvejopos sąlygos: iš 
vienos pusės – stabdančios brendimą (vai-

Paauglystė –  
permainų metas (I)
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Psichosocialinė branda
Vidurinysis paauglystės etapas yra ne 

tik audringo fizinio, bet ir intensyvaus psi-
chinio brendimo laikas. Paauglio psichikoje 
labai sudėtingai susipina brandos ir vaikys-
tės bruožai, vyksta gilūs pasikeitimai, kurie 
tėvams sunkiai suvokiami ir sukelia nema-
žai nerimo.

Be abejonės, tam tikru laiku vaikas at-
kreipia dėmesį į jame vykstančius fiziologi-
nius kitimus, susidomi jais, nes juos pastebi 
ir kiti. Jis lygina save su kitais, bet psichikos 
persitvarkymą lemia ne tik fiziologiniai 
veiksniai, o socialiniai – nauji vaiko porei-
kiai ir motyvai, kuriuos realizuojant jam 
tenka susidurti su įvairiomis kliūtimis. Tas 
susidūrimas ir lemia vaiko socializacijos 
procesą. Jam kyla daugybė klausimų, pvz.: 
„Kas aš esu?“, „Ko siekiu gyvenime?“. In-
tensyvus paauglio savęs suvokimas, verti-
nimas, savęs vaizdo susidarymas, pozicijos 
gyvenime ieškojimas vadinamas tapatumo 
(identiškumo) formavimusi. Norint suvokti 
paauglio tapatumo raidą, reikia atsižvelgti 
į daugelio raidos procesų tarpusavio są-
veiką: į fizinį brendimą, socialinį patyrimą, 
kognityvinę raidą.

Pirmoji paauglio asmenybės nauja 
savybė, jo asmenybės skiriamasis bruo-
žas – savo paties brandumo suvokimas ir 
siekimas, kad ir kiti laikytų jį suaugusiu. 
Ši ypatybė sąlygiškai vadinama brandumo 
jausmu.

Apie paauglio išgyvenamą brandu-
mo jausmą galima spręsti pagal tokius 
kriterijus:

• paauglys nori ir reikalauja, kad ir 
kiti su juo elgtųsi ne kaip su vaiku, o kaip 
su suaugusiuoju. Tai reiškia, kad suaugu-
sieji turi jį gerbti, pasitikėti, būti taktiški, 
pripažinti jo orumą. Vaiko nelygybė ben-
draujant su suaugusiais žmonėmis pa-
grįsta vaiko nesavarankiškumu, priklau-
symu nuo suaugusiųjų. Pasijutęs esąs jau 
suaugęs, paauglys trokšta ir laukia, kad 
visi apie jį taip manytų. Paaugliai, kurių 
orumo jausmas dažnai yra padidintas, 
labai jautriai reaguoja į nepagarbą, mėgi-
nimus komanduoti arba įsakymus (ypač 
kitų žmonių akivaizdoje), kurie žemina jų 
asmenybę. Kai suaugusieji tų reikalavimų 
nepripažįsta ir nesilaiko, paauglys jaučia 
nuoskaudą ir protestuoja įvairiais būdais: 
neklauso, užsispiria, nemandagiai, šiurkš-
čiai kalba. Reikėtų suprasti, kad paauglio 
„protestai“ (nesvarbu, kokia forma reiš-
kiami) yra priemonė, kuria jis stengiasi 
pakeisti ankstesnį santykių tipą ir sukurti 
naują. Tačiau gana ilgai ir senieji, ir nau-
jieji, tik besiklostantys, vaiko bei suaugu-
siųjų santykiai egzistuoja kartu. Juk iš pra-
džių paauglių elgesiui būdingas begalinis 

vaikiškumas, dažnai jie dar nemoka būti 
savarankiški, nors į tai ir pretenduoja. To-
dėl vis dar tebėra būtina, kad suaugusieji 
vadovautų ir kontroliuotų. Iš kitos pusės, 
suaugusieji dažnai nėra linkę keisti savo 
santykių su paaugliais. Suprantama, nie-
kas neįvyksta staiga, bet toks abiejų tipų 
santykių gyvavimas sudaro daug sunku-
mų ir suaugusiesiems, ir paaugliui.

• paauglys stengiasi užsitikrinti tam 
tikrą veiklos savarankiškumą, apginti kai 
kurias savo gyvenimo sritis nuo suaugu-
siųjų kišimosi. Tai gali būti santykiai su 
draugais, laisvalaikio leidimas, pamokų 
ruošimas. Paauglys norėtų savarankiškai 
spręsti, kada, kur, su kuo eiti pasivaikš-
čioti, kada ruošti pamokas, ką skaityti, 
kaip šukuotis, kuo vilkėti, kaip elgtis ir kt. 
Jam augant, visa tai ryškėja: atrodo, kad 
paauglys iš principo nutarė neklausyti tė-
vų. Jeigu tėvai laiku nepakeičia savo san-
tykių su augančiais vaikais, tai tam tikra-
me etape jie neišvengiamai susiduria su 
šaltumu ir abejingumu, o kartais ir atviru 
priešiškumu. Iš tikrųjų paauglys visomis 
jėgomis siekia savarankiškumo bei nepri-
klausomybės.

• paauglys nori turėti savo elgesio 
nuostatas, tam tikras pažiūras, įvykių 
vertinimą, gali ginti savo nuomonę tuo 
klausimu, nors suaugusieji arba draugai 
prieštarautų. Paauglys ima analizuoti 
suaugusiųjų elgesį, lyginti jų poelgius su 
suvokiamomis moralės normomis, pra-
deda gilintis į moralės klausimus, stebėti 
vienmečius bei suaugusiuosius ir ieškoti 
modelio savo asmenybei.

Lygiavimasis į tam tikrus pavyzdžius 
labiausiai sąlygoja visą paauglio besifor-
muojančios asmenybės turinį, jo svar-
biausias gyvenimo vertybes ir siekius. 
Akivaizdžiausi yra išoriniai suaugusiųjų 
bruožai, todėl paaugliai juos noriai mėg-
džioja (berniukai skuba pradėti rūkyti, 
mergaitės susirūpina savo išvaizda, puo-
šiasi). Tai lengviausias visų pastebimo 
brandumo pasiekimo būdas. Mėgdžiojimo 
pavyzdžiu gali būti pasirinkti ir „anksti 
subrendę“ pažįstami vaikai, kažkuo im-
ponuojantys pažįstami suaugusieji, kino 
žvaigždės ar knygų herojai. Taip autorite-
tu gali tapti neigiami „herojai“. 

Paauglystėje daug pamėgdžiojimo, 
bet ryškus ir originalumo, savitumo sieki-
mas. Paauglys dažnai susikuria savo ide-
alą arba ieško teigiamo pavyzdžio, kuriuo 
galėtų gyvenime sekti.

Sekdamas suaugusiuosius, paauglys 
pamažu pradeda kritiškai vertinti savo 
elgesį bei asmeninius bruožus, t. y. atsi-
randa savęs vertinimas. Suvokdamas kai 
kuriuos savo trūkumus, paauglys kartais 

skausmingai dėl jų sielojasi. Tačiau savęs 
vertinimas šiame amžiuje gana greitai kei-
čiasi: pavyko sąmojis – laiko save sąmo-
jingiausiu pašnekovu, mažiausia nesėk-
mė – laiko save nevykėliu.

Savęs vaizdo kūrimas ilgas procesas. 
Paauglys turi nemažai laiko svarstyti, mąs-
tyti, suprasti, kas jis yra iš tikrųjų, ekspe-
rimentuoti vaidmenimis, neprisiimdamas 
įsipareigojimų, atrasti savo sugebėjimus ir 
lavinti juos, išspręsti konfliktus, susijusius 
su seksualinių vaidmenų ypatumu, su-
kurti asmeninių vertybių sistemą.

Kartais paauglys priima pernelyg 
ankstyvus sprendimus ir pereina į suau-
gusių žmonių visuomenę, nors tam dar 
nėra pasirengęs. Toks priešlaikinis tapa-
tumas reiškiasi tuo, kad paauglys visiškai 
priima ankstesnius savo vaidmenis arba 
tėvų vertybes, neišmėgindamas kitų alter-
natyvų ir iš tikrųjų neieško savo unikalaus 
asmeninio tapatumo. Kai kurie paaugliai 
prisiima kelis skirtingus tikslus ar verty-
bes (tėvų, bendraamžių) ir nesistengia 
rasti savojo tapatumo. Tokiam paaugliui 
sunku vykdyti įprastus šiam amžiui rei-
kalavimus, susirasti draugų arba mąstyti 
apie savo ateitį. Kai kurie paaugliai, nega-
lėdami atlikti tų vaidmenų, kurių iš jų ti-
kisi tėvai ar visuomenė, neieško alternaty-
vių, tinkamų sau vaidmenų, bet vietoje to 
pasirenka negatyvų tapatumą, t. y. elgiasi 
priešingai, negu iš jų tikimasi.

Ypač painus ir komplikuotas gali tapti 
negalią turinčiojo paauglystės laikotarpis. 
Paaugliui iškila daug klausimų, panašių į 
kitų paauglių klausimus. Tačiau dėl nega-
lios jų pobūdis yra ypatingas. „Ar aš susi-
rasiu vaikiną ar merginą?“, „Ar sukursiu 
šeimą?“, „Ar surasiu darbą?”. Vis aiškiau 
atsiskleidžia skirtumai tarp gyvenimo, 
kurį gali gyventi sveikas žmogus ir turin-
tysis negalią. Vienais momentais paauglys 
susitaiko su esama situacija, kitais pyksta, 
protestuoja, liūdi. Šie paauglio blaškymai-
si yra tipiški ir sukelia problemų tiek jam 
pačiam, tiek jo artimiesiams. Tačiau bręs-
damas paauglys gali lyginti save su kitais, 
teisingai suvokti savo negalią, pastebėti, 
kad turi ir trūkumų, ir privalumų, kad 
mėgstamas ir priimamas toks, koks yra – 
su negalia, o ne nepaisant jos. Tuomet ir jis 
gali priimti save tokį, koks yra. Svarbiau-
sias suaugusiųjų uždavinys – padėti, o ne 
trukdyti jaunam žmogui „atrasti save”. 
Paauglio tapatumo formavimuisi didelę 
įtaką turi visuomenė, šeima ir draugai.

Dalia Vyčinienė
Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės 

filialo VRC Vaikų ir paauglių psichiatrijos 
skyriaus psichologė
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Socialinių paslaugų teikimą savo te-
ritorijos gyventojams turi užtikrinti savi-
valdybė. Ji planuoja, organizuoja ir finan-
suoja socialines paslaugas savo teritorijos 
gyventojams. Tačiau eilinis pilietis neturė-
tų sėdėti rankų sudėjęs ir laukti, kol į du-
ris pasibels socialinis darbuotojas ir paten-
kins visus jo poreikius. Juk jis gali niekada 
ir nepasirodyti. Piliečio dalyvavimas ben-
druomenės gyvenime, socialinių paslaugų 
planavimo procese yra ne tik svarbus, bet 
ir būtinas. Jeigu jūs turite poreikį, jis turi 
būti išgirstas tų, kurie gali jį patenkinti. 
Kaip savivaldybė galės planuoti ir teikti 
jums reikalingas socialines paslaugas, jei ji 
nežinos, ko jums konkrečiai reikia.

Garantijos

Ne visas darbo laikas (DK 146 str. 1 d. 3 p.). Darbuotojui, 
vienam (vieniša mama arba vienišas tėtis) auginančiam neįgalų 
vaiką iki 18 metų, pareikalavus nustatomas ne visas darbo die-
nos arba darbo savaitės darbo laikas. Darbas ne viso darbo laiko 
sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atos-
togų trukmę, apskaičiuojant darbo stažą, skiriant į aukštesnes 
pareigas, keliant kvalifikaciją, neapriboja kitų darbuotojo darbo 
teisių. Už darbą mokama proporcingai dirbtam laikui arba atlik-
tam darbui (DK 146 str. 1d. 3 p. ir 3 d.).

Kasmetinės minimalios atostogos (DK 166 str. 2 d. 2 p.). 
Darbuotojams, vieniems auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, 
suteikiamos kasmetinės 35 kalendorinių dienų atostogos.

Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka (DK 169 str. 4 d. 2 
p.). Darbuotojai, vieni auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų, turi 
teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po 6 mėnesių neper-
traukiamo darbo įmonėje.

Nemokamos atostogos (DK 184 str. 1 d. 2 p.). Darbuotojui, 
auginančiam neįgalų vaiką iki 18 metų, reikalaujant, suteikiamos 
nemokamos atostogos iki 30 kalendorinių dienų.

Viršvalandinių darbų apribojimas (DK 150 str. 4 d.). Dar-
buotojai, vieni auginantys neįgalų vaiką iki 18 metų, gali būti 
skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu.

Darbas naktį (DK 154 str. 4 d.). Darbuotojai, vieni auginan-
tys neįgalų vaiką iki 18 metų, gali būti skiriami dirbti naktį tik jų 
sutikimu.

Budėjimas (DK 155 str. 4 d.). Darbuotojai, vieni auginantys 
neįgalų vaiką iki 18 metų, neįgalųjį slaugantys asmenys budėti 
įmonėje arba namuose gali būti skiriami tik jų sutikimu.

Savaitės nepertraukiamas poilsis ir švenčių dienos ((DK 
161 str. 6 d., 162 str. 2 d.). Darbuotojus, vienus auginančius neį-
galų vaiką iki 18 metų, dirbti poilsio ir švenčių dienomis galima 
skirti tik jų sutikimu.

Papildomos lengvatos (DK 214 str.). Darbuotojams, augi-
nantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, suteikiama viena papildo-
ma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 
dviem valandomis per savaitę.

Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti, kai mažinamas dar-
buotojų skaičius (DK 135 str. 1 d. 2 p.). Kai dėl ekonominių ar 
technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių per-
tvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius, asmenys, prižiūrintys 
kitus šeimos narius, kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neį-
galumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis, 
arba šeimos narius, sukakusius senatvės pensijos amžių, kuriems 
teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specia-
liųjų poreikių lygis, turi pirmenybės teisę būti palikti dirbti.

Siekdama nustatyti socialinių paslau-
gų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų 
poreikius, savivaldybė kasmet sudaro ir 
tvirtina socialinių paslaugų ateinančių 
metų planą (toliau– Planas). Iki einamų-
jų metų rugpjūčio 1 dienos savivaldybė 
parengia Plano projektą ir teikia jį viešai 
svarstyti. Visuomenei turi būti sudarytos 
galimybės susipažinti su Plano projektu, 
išsakyti nuomonę ir pateikti pasiūlymus. 
Plano projektas gali būti paskelbtas vietos 
spaudoje, savivaldybės interneto tinklala-
pyje ar kitose visuomenės informavimo 
priemonėse, aptartas su visuomene, orga-
nizacijomis susirinkimų ir viešų svarsty-
mų metu. 2006 m. lapkričio 15 d. Vyriau-

Negaunate, nes neprašote sybės nutarime Nr. 1132 Dėl socialinių 
paslaugų planavimo metodikos patvir-
tinimo rekomenduojama Plano projekto 
viešam svarstymui skirti ne mažiau kaip 2 
mėnesių laikotarpį. Pagal gautas pastabas 
ir pasiūlymus patikslintas Plano projektas 
teikiamas savivaldybės tarybai svarstyti ir 
tvirtinti.

Socialinių paslaugų planus ir jų įgy-
vendinimo rezultatus savivaldybės skel-
bia viešai savo interneto puslapiuose. Jie 
skelbiami tam, kad kiekvienas pilietis 
galėtų susipažinti, teikti savo nuomonę ir 
pasiūlymus. Pasinaudokite šia galimybe.

Taigi, Gerbiamieji, būkite aktyvūs, įvardykite 
savo, savo vaikų ir artimųjų poreikius, at-
kreipkite dėmesį į savo problemas ir prašykite 
konkrečių veiksmų joms spręsti. Tai gali 
atrodyti lyg kova su vėjo malūnais, tačiau 
per atkaklumą ir ryžtą galima daug pasiekti. 
Jeigu mūšio lauke vienas jaučiatės nedrąsiai, 
pasitelkite sąjungininkų ir kovokite už savo 
gerovę kartu.

LR Darbo kodekso teikiamos garantijos asmenims,  
auginantiems neįgalų vaiką

Ne paslaptis, kad daugelyje Lietuvos miestų, 
miestelių ir net regionų proto negalios 
žmonėms trūksta socialinių paslaugų, tokių 
kaip apgyvendinimas savarankiško gyvenimo 
namuose, dienos socialinė globa ir kt.
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Norėdami pasinaudoti LR Darbo kodekse numatytomis garantĳomis kreipkitės į 
darbdavį. Jeigu jis nesutiktų įgyvendinti jūsų teisių, galite kreiptis į Valstybinę darbo 
inspekcĳą telefonais: (8~5) 213 9750, (8~5) 213 9772. 
Daugiau informacĳos darbo teisės klausimais galite rasti interneto tinklalapyje 

www.vdi.lt

Deja, Ligos ir motinystės socialinio 
draudimo įstatymas (2000 m. gruodžio 
21 d. Nr. IX-110) atskira eilute neišskiria 
tėvų, auginančių neįgalų vaiką. Ligos pa -
šalpa slaugant sergantį šeimos narį jiems 
skiriama bendrais pagrindais: slaugant 
vaiką iki 14 metų pašalpa mokama ne il-
giau kaip 14 kalendorinių dienų, slaugant 
vaiką iki 7 metų, kuris gydomas staciona-
re, arba vaiką iki 18 metų, sergantį sunkio-
mis ligomis, – visą reikalingą slaugymo 
laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 dienų per 
kalendorinius metus. Slaugant vyresnį nei 
18 metų šeimos narį pašalpa mokama ne 
ilgiau kaip 7 kalendorines dienas.

Kai kurios ligos pašalpos skyrimo ir 
mokėjimo sąlygos. Teisę gauti ligos pa -
šalpą turi asmenys, kurie yra draudžiami 
ligos ir motinystės socialiniu draudimu. 
Pašalpa skiriama, jeigu laikinasis nedar-
bingumas atsiranda dėl:

• ligos arba traumos;
• užkrečiamų ligų protrūkių ir epidemi-

jų;
• vaikų priežiūrai, jeigu vaikų įstaigose 

nustatytas infekcĳų plitimą ribojantis 
režimas; 

• sergantiems šeimos nariams slaugy-
ti. Pašalpa skiriama, jeigu gydytojo 
nurodymu būtina slaugyti susirgusį 
šeimos narį;

• gydymosi proteziniame ir/ar ortope-
diniame stacionare. 
Apdraustasis prieš laikinojo nedar-

bingumo nustatymo dieną turi turėti ne 
trumpesnį kaip 3 mėnesių per pasku -
tinius 12 mėnesių arba 6 mėnesių per 
paskutinius 24 mėnesius ligos ir moti-
nystės socialinio draudimo stažą. Pašal -
pa skiriama, jeigu apdraustasis susirgo 
darbo laikotarpiu (įskaitant bandomąjį 

ministerĳos – už visą slaugymo laiką, 
bet ne ilgiau kaip 120 dienų per kalen-
dorinius metus;

• asmenims, turintiems draudžiamųjų 
pajamų ir gaunantiems valstybinio 
socialinio draudimo netekto darbin-
gumo (invalidumo) pensĳą, – ne il-
giau kaip 90 kalendorinių dienų per 
kalendorinius metus;

• savanoriškai gydantis stacionare nuo 
alkoholizmo, narkomanĳos, toksiko-
manĳos – ne ilgiau kaip 14 kalendo-
rinių dienų vieną kartą per kalendori-
nius metus.

Koks pašalpos dydis 
ir mokėjimo tvarka?

Ligos pašalpą už pirmąsias 2 kalendo-
rines ligos dienas, sutampančias su dar-
buotojo darbo grafiku (išskyrus šeimos 
nario slaugos pašalpą), moka darbdavys. 
Darbdavio mokama ligos pašalpa nega-
li būti mažesnė negu 80 proc. ir didesnė 
negu 100 proc. pašalpos gavėjo vidutinio 
uždarbio, apskaičiuoto Vyriausybės nu -
statyta tvarka. Nuo trečios kalendorinės 
nedarbingumo dienos iš Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo lėšų mokama 85 
proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio 
ligos pašalpa. Ši pašalpa per mėnesį ne -
gali būti mažesnė už nedarbingumo atsi-
radimo mėnesį galiojusių einamųjų metų 
draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį. 

Ligos pašalpos skyrimo pagrindas – 
nustatyta tvarka išduotas nedarbingumo 
pažymėjimas. Apdraustasis asmuo ne-
darbingumo pažymėjimą pateikia įmo -
nės (įstaigos, organizacĳos ir pan.) admi-
nistracĳai (vadovo įgaliotam asmeniui) tą 
dieną, kurią jis grįžta į darbą laikinajam 
nedarbingumui pasibaigus. Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos te-
ritoriniam skyriui pateikiamas nedarbin-
gumo pažymėjimas (jo antroji pusė) turi 
būti užpildytas darbdavio.

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrĳos teisininkė

Ligos pašalpa

laikotarpį ir atleidimo iš darbo dieną). 
Jeigu asmens laikinasis nedarbingumas, 
prasidėjęs draudimo laikotarpiu, tęsia -
si po atleidimo iš darbo, ligos pašalpa 
mokama tik dėl tos ligos ar traumos, dėl 
kurių jis tapo laikinai nedarbingu iki at-
leidimo iš darbo.

Ligos pašalpos mokėjimo laikotar-
piai. Ligos ir motinystės socialinio drau-
dimo įstatymas išskiria šiuos mokėjimo 
laikotarpius:

• ligos ar traumos atveju – iki darbingu-
mo atgavimo arba kol bus pripažintas 
netektas darbingumas;

• užkrečiamų ligų protrūkių ir epidemi-
jų metu šių ligų židiniuose nustačius 
karantino režimą – visą nušalinimo 
nuo darbo laikotarpį iki karantino at -
šaukimo. Asmenį nušalinus nuo dar -
bo kaip užkrečiamos ligos sukėlėjo ne -
šiotoją (jeigu negalima perkelti į kitą 
darbą) – iki darbingumo atgavimo ar 
darbingumo lygio nustatymo dienos;

• vaikų įstaigoje nustačius infekcĳų 
plitimą ribojantį režimą ir dėl to atsi -
radus būtinybei prižiūrėti vaiką – ne 
ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų;

• gydantis proteziniame ir/ar ortopedi-
niame stacionare – už visą jame būtą 
(įskaitant vykimo į stacionarą ir atgal) 
laiką;

• slaugant sergantį šeimos narį  – ne il-
giau kaip 7 kalendorines dienas. Slau-
gant vaiką iki 14 metų – ne ilgiau kaip 
14 kalendorinių dienų. Slaugant staci-
onare bet kuria liga sergantį vaiką iki 
7 metų, taip pat slaugant stacionare ir 
vaikų reabilitacĳos įstaigoje vaiką iki 
18 metų, sergantį sunkiomis ligomis, 
kurių sąrašą tvirtina Sveikatos apsau-
gos ir Socialinės apsaugos ir darbo 

Neįgalius vaikus auginantys tėveliai dažnai 
klausia, ar, susirgus jų vaikui, įstatymai 
suteikia kokių nors papildomų garantĳų, 
susĳusių su ligos pašalpos skyrimu ir 
mokėjimu.
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Pirmiausia būtina pripažinti, kad toks 
reiškinys egzistuoja. Perdegimui visada 
reikia dviejų komponentų, kurių kiekvie-
nas skyrium yra būtina, bet nepakankama 
sąlyga. Tai yra individo, kuriam gresia 
perdegimas, ir pavojų keliančių sąlygų 
neatitikimas. Perdegimo priežastys glūdi 
organizacĳoje, kuriai priklauso žmogus, 
pačiame individe, tampančiame šios ne -
gandos auka, taip pat socialinėje, ekono-
minėje bei politinėje aplinkoje. Kadangi 
perdegimo sindromas dažniausiai palie-
čia labiausiai atsidavusius, aktyviausius 
darbuotojus, svarbu pažinti jo požymius, 
išsiaiškinti asmenines bei išorines jo atsi-
radimo priežastis, padėti rasti būdų, kaip 
jo išvengti. 

Sąvoka „perdegimas“ (angl. burnout) 
pirmasis 1974 m. panaudojo JAV dir-
bantis vokiečių kilmės psichoanalitikas 
H. J. Freudenbergeris, norėdamas apibū-
dinti „bejėgių pagalbininkų“ psichinį bei 
fizinį išsekimą. 1976 metais JAV imtasi 
moksliškai tyrinėti šį reiškinį. Pagal Mas -
lacho ir Jacksono tyrinėjimus (1984), šis 
sindromas atsiranda dėl emocinio išseki-
mo, depersonalizacĳos (savo identiškumo 
nesuvokimo), dėl asmeninio pajėgumo 
sumažėjimo – ypač specialistams, dir-
bantiems su žmonėmis. Nuolat patiriami 
stresai, nesėkmės, pernelyg dideli reikala -
vimai, nusivylimai, užsisklendimas savy-
je sugriauna (kartais ir nepagrįstai) visas 
iliuzĳas, viskas praranda prasmę. Tuomet 
viskas metama, netenkama iniciatyvos. 
Vieniems tai sukelia fizinę negalią, kiti 
tampa šaltais ir ciniškais. Dauguma moks-
lininkų ir psichologų perdegimo sindromą 
apibrėžia kaip nesugebėjimą suderinti tai, 
ko tikėjomės, su tuo, ką turime. 

Perdegimas tam tikra prasme yra 
visuotinė rykštė, nuo jo kenčia įvairių 

profesĳų ir įvairaus amžiaus žmonės. 
Kiekvienas suaugęs žmogus, susiklosčius 
tam tikroms aplinkybėms, bet kada gali 
perdegti. Perdegimo sindromo tyrinėji-
mų pradininkas H. J Freudenbergeris prie 
linkusiųjų perdegti priskiria kiekvieną, 
kuris aukojasi kitiems ir kurio energĳa dėl 
nuolatinio persitempimo taip išsenka, jog 
pakenkia jo asmeninei motyvacĳai, po-
žiūriams bei elgesiui. Net atsidavę savo 
darbui įvairių socialinių sferų darbuoto-
jai patiria fizinius nuovargio ir išsekimo 
simptomus, tampa irzlūs, nepastovūs, 
ima viskuo nepasitikėti, o į savo darbą ir 
klientus žiūrėti ciniškai. Perdegti galima 
visur, kur tenka bendrauti su žmonėmis, 
taip pat ir asmeniniame gyvenime. 

Kas gi išprovokuoja perdegimo sin-
dromą? 1985 m. JAV atlikto tyrimo metu 
nustatyta, kad beveik pusė darbingo am-
žiaus žmonių darbe patiria nuolatinį vidu -
tinio stiprumo stresą. Šis užsitęsęs stresas 
ir sukelia organizmo funkcĳų išsekimą.

Deja, nėra jokio patikimo metodo, ku-
ris padėtų nustatyti tą momentą, kai būtų 
galima pasakyti: „dabar prasideda“. Įvai -
rūs mokslininkai, nagrinėję perdegimo 
sindromo fenomeną, sutaria, kad perde-
gimui būdingos fazės, turinčios skirtingus 
simptomus. Šie simptomai stiprėja, skati-
na vienas kitą, tampa vis sunkiau pakelia-
mi ir galiausiai baigiasi visišku išsekimu. 
Šio proceso pradžia visada yra tam tikros 
žmogaus pastangos įrodyti kažką sau pa -
čiam, kitiems ir nerealus siekimas įgyven -
dinti savo norus bei užsibrėžtus tikslus.

1 fazė. Perspėjamieji simptomai
Pradžioje žmogus entuziaztingai ima-

si darbo. Perdegti linkę asmenys papras-
tai idealistiškai žvelgia į savo darbą. Jie 
neskaičiuoja darbo valandų, savanoriškai 

dirba viršvalandžius, net ir po darbo mąs-
to apie konkrečius atvejus, lieka emociškai 
priklausomi nuo darbo. Šie žmonės mano 
esą nepakeičiami, niekada neturi laiko, 
stengiasi „nematyti“ nesėkmių ir nusivy-
limų. Jie gyvena pasaulyje, kuriame di-
džiausią pasitenkinimą teikia darbas, arba 
rūpestis šeimos narių gerove. 

2 fazė. Sumažėjęs atsidavimas 
darbui ir artimiesiems

Po didelio pasiaukojimo ateina dvasi-
nio nuovargio bei sumažėjusio atsidavi-
mo laikas. Šioje fazėje žmogus sąmoningai 
ima trauktis nuo kolegų, klientų, nuo savo 
aplinkos žmonių, kol galop ima šalintis ir 
darbo. Darbuotojas pradžioje neigia nuo-
vargį ir patiriamus stresus, tačiau pamažu 
praranda iliuzĳas. Šioje fazėje padidėja 
pretenzĳos kolegoms ir vadovams, at-
siranda jausmas, kad esi išnaudojamas. 
Formuojasi neigiamas požiūris į darbą, 
nuobodulys ir bjaurėjimasis, nenorima 
kasdien eiti į darbą, pažeidinėjama darbo 
drausmė. Labai sureikšminama laisvalai-
kio svarba, labiau vertinamos materiali-
nės sąlygos, o ne pasitenkinimas darbu. 
Pasikeičia ir požiūris į klientus: buvęs 
malonus, užjaučiantis, mokantis išklausy-
ti darbuotojas tampa abejingas, o kartais 
šiurkštus, nepakantus. Darbuotojas sten-
giasi emociškai atsiriboti nuo klientų. Jis 
jaučiasi nenorįs ir negalįs spręsti klientų 
problemų. Į klientus pradeda žiūrėti, kaip 
į tam tikrus „tipažus“, kurių problemos 
nejaudina, o greičiau kelia susierzinimą. 
Erzinti ima ne tik klientai, bet ir kolegos, 
artimieji. Atsiranda šaltumas, nesuprati-
mas, cinizmas.

3 fazė. Emocinės reakcĳos, 
kaltinimai

Darbuotojas pradeda konfliktuoti su 
klientais, vadovais ir bendradarbiais. Pasi-
keičia darbuotojo kalbos tonas, nusiskun-
dimai ir kritika reiškiami labai agresyviai. 
Imama ieškoti priekabių, niekuo nepa-
sitikima, stokojama tolerancĳos, dažnai 
konfliktuojama su aplinkiniais. Kenčian-
tysis nuo perdegimo neadekvačiai elgiasi 
ir reaguoja į kolegų žodžius, todėl šiems 
sunku su juo aptarti darbo reikalus. Toks 
žmogus dažnai įsižeidžia dėl, atrodytų, 
visai paprasto klausimo, jaučiasi esąs au -
ka. Jo susierzinimas, dirglumas veikia ir 
šeimą, atsiliepia santykiams su draugais. 
Atsiranda depresĳos požymių. Žmogų 
ima varginti kaltės jausmas, savęs gailė -
jimasis, jis praranda humoro jausmą. Jį 
vis labiau užvaldo tuštumo jausmas, ne-
apibrėžta baimė ir nervingumas, pesimiz-
mas, silpnumas, apatĳa ir kt. Šie jausmai 
gali peraugti į pyktį ir net agresĳą. Psi -

Perdegimo sindromas (I)
Šiuo metu vis dažniau galime išgirsti 
kalbant apie perdegimą. Juo skundžiasi 
socialiniai darbuotojai, mokytojai, slaugy-
tojai, tėvai, auginantys neįgalius vaikus, 
artimieji, prižiūrintys senus ar neįgalius 
asmenis. Su šiuo reiškiniu siejama maždaug 
šimtas simptomų. Dėl nespecifinių požymių 
ir jų įvairovės labai sunku perdegimą 
apibrėžti bei diagnozuoti. Ir tai tikriausiai 
yra viena priežasčių, kodėl šis reiškinys 
nėra plačiai nagrinėjamas. Todėl šių metų 
žurnalo numeriuose mėginsime užpildyti 
šią spragą.

10 2007/1

Aktualĳos



chiškai išsekusieji mato, kad toks elgesys 
nuostolingas jiems patiems, bet niekaip 
nepajėgia suvaldyti savo emocijų ir išplūs-
ta bendradarbį ar klientą. Ilgainiui krinta 
darbingumas, tampa abejingas viskam.

 
4 fazė. Emocinio gyvenimo 
seklėjimas

Šioje fazėje sumažėja darbuotojo ini-
ciatyva, kūrybiškumas ir lankstumas, 
darbo produktyvumas, dirbama tik pa-
gal instrukcijas. Darbuotojas nesugeba 
susikaupti. Susilpnėja jo atmintis. Jis 
negali kompleksiškai spręsti uždavinių, 
rasti sprendimų, tampa neorganizuotu, 
rigidišku, priešinasi bet kokiems poky-
čiams. Žmogus dar labiau visko šalinasi, 
atsiranda abejingumas, jausminių reakcijų 
seklėjimas, vengiama pokalbių apie savo 
darbą, keistumas, padidintas įsigilinimas 
į save. Atsisakoma pomėgių, atsiranda 
nuobodulys. Net menkiausios smulkme-
nos erzina, išveda iš pusiausvyros. Perde-
gusysis pradeda ieškoti būdų, kaip taupy-
ti emocijas. Jis po darbo stengiasi pabūti 
vienas, bendrauja tik su tais, su kuriais ne-
išvengiamai būtina. Jam kyla noras nesi-
rodyti ten, kur daug žmonių, nesinaudoti 
viešuoju transportu, neatsiliepti į telefono 
skambučius.

5 fazė. Psichosomatinės reakcijos. 
Neviltis

Šioje fazėje esamos psichologinės ir 
socialinės problemos perauga į rimtus fi-
ziologinius sutrikimus. Sutrinka miegas, 
pradedama sapnuoti klientus, praranda-
mas gebėjimas atsipalaiduoti, jaučiamas 
silpnumas, galvos skausmai, padidėjęs 
kraujospūdis, sutrikęs virškinimas, atsi-
randa seksualinės problemos bei jaučia-
mi kitokio pobūdžio negalavimai. Kūno 
susirgimai atsiranda tik kaip perdegimo 
simptomų pasekmė ir tik vėlyvajame eta-
pe. Susikaupus tokiai daugybei problemų 
darbuotojas gali pradėti vartoti narko-
tikus, alkoholį, raminamuosius vaistus, 
daugiau gerti kavos, rūkyti. Šioje fazėje 
atsiranda neviltis, neigiamas požiūris į 
gyvenimą, užsisklendimas savyje, jaus-
mas, kad viskas beprasmiška, kai kuriais 
atvejais net galvojama apie savižudybę. 
Toks užsisklendimas savyje bei destruk-
tyvus elgesys labai neigiamai veikia patį 
žmogų, bendradarbius ir jo artimuosius.

Ūmus perdegimas
Perdegimas neatsiranda staiga. Žmo-

gus negali perdegti per vieną naktį. Taip 
nebūna, kad vieną dieną, pabudę, su-
sergate šiuo sindromu. Perdegimas – tai 
ilgalaikių ir besikartojančių emocinių ap-
krovų, susijusių su nuolatiniu intensyviu 

rūpinimusi kitais žmonėmis, pasekmė. Ši 
būsena vystosi lėtai. Asmenys, kuriems 
gresia perdegimas, beveik visada turi sti-
prų atsakomybės jausmą ir ne taip greitai 
pasiduoda. Jie nepripažįsta fakto, kad jau 
nebegali susidoroti su savo našta. Taip at-
eina ta diena, kai kažkoks įvykis darbe ar 
asmeniniame gyvenime tampa „paskuti-
niu lašu“, priverčiančiu žmogų pratrūkti. 
Staiga žmogus pasijunta visiškai išsekęs 
emociškai ir psichiškai, negalįs pateisinti 
jokių lūkesčių.

Chroniškas perdegimas
Žmonės, kurie nepaiso perspėjamųjų 

simptomų ir laiku nesumažina savo krū-
vio, dažnai tampa chroniško perdegimo 
aukomis. Chronišką perdegimą sukelia 
faktiški ar susikurti reikalavimai. Jei nė-
ra reikalo rūpintis kitais, tas poreikis yra 
susikuriamas. Šie žmonės nepripažįsta 
nesėkmių ir nors yra visiškai išsekę, nesi-
ima jokio palengvinimo, užgniaužia savo 
dvasinius ir fizinius poreikius. Jie visa-
da pervargę, agresyvūs, kenčiantys nuo 
depresijos, į netikėtas situacijas darbe ar 
namuose reaguoja ūmiu perdegimu. Ne-
reikėtų depresijos painioti su perdegimu. 
Depresija tėra vienas iš perdegimo simp-
tomų. Depresija sergąs žmogus linkęs pa-
siduoti, o kenčiantis nuo perdegimo – nie-
kada. Sergantysis depresija visur ir visada 
yra prislėgtos nuotaikos, o perdegantysis 
darbe ar namuose, atitinkamoje aplinkoje 
ar draugijoje visada atsigauna. Į perdegi-
mą linkę asmenys dažnai nekreipia dėme-
sio į anksčiau išvardytus požymius, dirba 
ilgiau negu leidžia sveikata, ir tai liūdnai 
baigiasi. Dažnai šie asmenys neįvertina 
psichologinių ir organizacinių perdegimo 
veiksnių, išeina į kitas panašias įstaigas 
ir... vėl perdega. 

Perdegimo sindromas pavojingas tuo, 
kad ilgai besitęsdamas progresuoja ir su-
kelia visišką fizinių jėgų ir psichikos išse-
kimą. Sustabdyti šį procesą gana sunku, 
ypač tada, kai dėl perdegimo sindromo 
atsiranda įvairių lėtinių ligų, paūmėja 
buvusiosios, gali netgi pakisti kraujo su-
dėtis. Kai žmogaus pasiekia tokią būseną, 
pats sau jis dažniausiai nebegali padėti. 
Todėl būtina laiku pastebėti pirmuosius 
perdegimo požymius ir laiku šį procesą 
sustabdyti. 

Tad kaip žinoti, ar prasta mūsų savi-
jauta pasiekė perdegimo sindromo lygį? 
Paprastai šį sutrikimą lydi žemiau išvar-
dyti simptomai. Jeigu surinksite daugiau 
nei du teigiamus atsakymus, jūs rizikuo-
jate perdegti. Todėl verta pasirūpinti savo 
psichine bei fizine sveikata ir atstatyti pra-
rastus gyvybinius resursus.

 Testas. Ar jūs linkę perdegti?
 Visada jaučiuosi pavargęs.
 Blogai miegu.
 Negaliu atsipalaiduoti.
 Tampu vis labiau cinišku.
 Dažnai būnu nekantrus ir irzlus.
 Jaučiuosi nesuprastas ir neįvertintas.
 Nesirūpinu savo darbu.
 Nesiorientuoju laike, užsimirštu.
 Būnu depresyvios nuotaikos.
 Jaučiuosi išsekęs.

Galima perdegimo sindromo 
profilaktika

Norėdami išvengti perdegimo sindro-
mo, turite nors retkarčiais įvertinti savo 
gyvenimą apskritai: ar gyvenate taip, kaip 
norite. Jeigu esamas gyvenimas netenkina, 
reikia spręsti, ką galima realiai pozityviai 
keisti. Tik tinkamai rūpinantis savo gyve-
nimo kokybe, galima būti tėvais, sociali-
niais darbuotojais, negriaunančiais savo 
asmenybės ir savo gyvenimo kasdieniu 
darbu. Taigi:

• liaukitės neigti, kad esate pervargę;
• nedarykite visko vieni, priimkite kitų 

žmonių paramą ir patarimus; 
• apmąstykite savo vertybes, atskirkite 

pagrindinius dalykus nuo antraeilių; 
• pasirūpinkite savo kūnu: atraskite lai-

ko pajudėti, atsipalaiduoti, išsimiego-
ti, sveikai maitintis;

• susitikinėkite su draugais ir mylimais 
žmonėmis; 

• domėkitės tuo, kas vyksta pasaulyje, 
nueikite į kiną, parodą, kavinę; 

• neaukokite savęs kitiems; 
• neidealizuokite darbo ir pakoreguoki-

te darbotvarkę; 
• pasidalykite darbo krūviu su kolego-

mis, šeimos nariais, samdomais specia-
listais; 

• mokykitės ir išdrįskite sakyti „ne“; 
• atgaukite humoro jausmą; 
• kasdien pradžiuginkite save; 
• išdrįskite keisti save ir gyvenimo 

aplinkybes (santykius, darbą, situaci-
jas); 

• stenkitės gyventi laikydamiesi pu-
siausvyros, apgalvokite savo gyveni-
mo tempą ir galimybes.
Kitame žurnalo numeryje plačiau ap-

žvelgsime, kokios asmeninės savybės bei 
išorinės sąlygos turi įtakos asmens per-
degimui, daugiau dėmesio skirsime tėvų, 
išgyvenančių perdegimo sindromą, situa-
cijai aptarti. 

Angelė Paulėkaitė
Socialinio darbo magistrė, dienos centro 

„Šviesa“ vedančioji socialinė darbuotoja
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Europos spalvų muzikos orkestro vadovų 
susitikimas Vilniuje

tai juos išbandę savo „laboratorijose“. Susi-
tikime vykusiose diskusijose buvo teisingai 
pastebėta, kad repertuarą turėtų sudaryti 
skirtingų tempų, metrų, stilių, nuotaikų 
ir įvairios stilistikos bei raiškos priemonių 
kūriniai. Nutarėme, kad nuo šiol grosime 
iš tikslesnių partitūrų. Peržiūrėjome tu-
rimą repertuarą, dar kartą patikslinome, 
kokios šalies solistai kurias solo vietas gros. 
Žinoma, net ir turėdami kuo tiksliausias 
partitūras, dėl vienokių ar kitokių priežas-
čių vis tiek neišvengsime improvizavimo 
ir sukimosi iš „padėties“, nes menas, kaip 
žinia, nemėgsta rutinos… Pagal mūsų toli 
siekiančius planus 2008 m. turėtume kon-
certuoti Latvijoje, o 2009 m. – Anglijoje.

Sudarėme Vengrijos turo programą ir 
kūrinių eilės tvarką dviem koncertams. Iš-
rinkome keturis naujus kūrinius, padarėme 
jų fonogramas, kad turėtume namie pavyz-
dį, parengėme kūrinėlių partijas, aptarėme 
solo vietas. 

Kol kas turėsime išsiversti su turimais 
muzikos instrumentais ir jų garsinimo 
priemonėmis. Ateityje gal pavyks įsigyti 
vieningą stiprinimo techniką su geromis 
garso apdorojimo charakteristikomis, nes 
užmezgėme neblogus ryšius su Olandijos 
„Rolland“ firmos filialo vadovais. Bet iš 
pradžių reikia įrodyti darbu ir rezultatais, 
kad esame to verti. Šiuo metu mums labiau 
reikia mobiliųjų stovų akustiniams muzi-
kos instrumentams. Kyla problemų ir dėl 
instrumentų transportavimo. Skrendant 
lėktuvu yra daug bagažo apribojimų ir 
neužtikrinamas pakankamas instrumentų 
saugumas, todėl dažnai tenka rinktis ilges-
nes keliones autobusu bei strategiškai pato-
gesnę koncertų vietą.

Kūrybinių dirbtuvių aptarime dalyviai 
vienbalsiai tvirtino, kad tokių susitikimų 
būtinai reikia. Todėl nuo šiol nusprendėme 
juos rengti kiekvienų kalendorinių metų 
antrą mėnesį.

Tikiu, kad kada nors FECO orkestras 
bus žinomas visoje Europoje, o gal ir už jos 
ribų. Kad bus rengiami muzikantų, norin-
čių patekti į „žvaigždžių“ orkestrą, kon-
kursai, o profesionalams bus garbė groti ir 
draugauti su FECO muzikantais… O šian-
dien mokomės naujus kūrinius, nekantriai 
laukiame susitikimų su senais draugais ir 
naujais partneriais, o naktimis sapnuojame 
sceną, publiką ir, žinoma, griausmingas 
ovacijas… 

Romualdas Brūzga
„Spalvų muzikos“ orkestro vadovas

2002 m. nacionalinis neįgaliųjų „Spalvų 
muzikos“ orkestras, kuriame groja neįgalūs 
muzikantai iš Lietuvos vaikų ir jaunuolių 
centro (LVJC) „Spalvų orkestro“, Šiaulių 
„Godos“ centro bei vaikų klubo „Vaivo-
rykštė“, Alytaus „Spalvotosios gamos“, 
Druskininkų, Tauragės ir Kupiškio miestų, 
koncertavo Olandijos Schiedamo mieste. 
Schiedamas ir Roterdamas – miestai dvy-
niai, kuriuos skiria tik tiltas per upelį. Schi-
edamo muzikos mokyklos neįgalių muzi-
kantų kolektyvas „Rolantinos“, Harlemo 
trimitininkų grupė DMV ir Lietuvos nacio-
nalinis neįgaliųjų „Spalvų muzikos“ orkes-
tras surengė koncertą Schiedamo miesto 
rotušėje, kuriame atliko bendrą programą. 

Kadangi koncertas pavyko, gimė idėja 
įkurti Europos neįgaliųjų orkestrą – FECO 
(angl. First European Colour Music Orches-
tra). Pradėjome ieškoti partnerių, ir jau 
kitais metais FECO koncertavo Lenkijos 
Gdynės mieste. Į orkestro sudėtį įėjo Len-
kijos „Schardas“, Belgijos „Drum band“, 
Olandijos „Rolantinos“, Latvijos „Saule“ 
ir Lietuvos nacionalinio neįgaliųjų „Spal-
vų muzikos“ orkestro muzikantai. Dar 
kitais metais prie orkestro prisijungė Ven-
grijos „Parafonija“, o 2006 m. muzikantai 
iš Anglijos. Kiekvienais metais susitikda-
vome po vieną ar du kartus, kad visi drau-
ge koncertuotumėme Lietuvoje, Lenkijoje, 
Olandijoje, Belgijoje. Labiausiai įsimintini 
koncertai buvo surengti Antverpeno pro-
vincijos konferencijų centre ir Gdynės mu-
zikiniame teatre. 

Po penkerių veiklos metų panorome 
padiskutuoti apie ateitį ir pasirašyti naują 
bendradarbiavimo sutartį. Todėl 2007 me-
tų vasario 17–21 dienomis Vilniuje įvyko 
pirmasis oficialus FECO orkestro vadovų 
pasitarimas–praktikumas (kūrybinės dirb-
tuvės). Keturias dienas Lenkų kultūros cen-
tre kūrėme toli siekiančius planus. Orkestro 
prezidente buvo išrinkta Olandijos grupės 
„Rolantinos“ vadovė Anelis Kaars, nes ko-
lektyvui svarbu turėti patikimą derybinin-
ką, kuriuo pasitikėtų europiečiai. Diriguoti 

orkestrui buvo patikėta šio straipsnio auto-
riui – Romualdui Brūzgai (LVJC „Spalvų 
orkestro“ vadovui). Atsakingas už įgarsi-
nimą ir visus kitus techninius dalykus bus 
Stasys Mikalonis (Alytaus „Spalvotosios 
gamos“ vadovas) ir savanoris iš Olandijos 
Wimas Hockas.

Šiandien į FECO sudėtį įeina 35 daly-
viai iš Lietuvos, 12 – iš Olandijos, 14 – iš 
Vengrijos, 9 – iš Lenkijos, 14 – iš Latvijos, 
6 – iš Belgijos ir 8 – iš Anglijos. Iš viso – 98 
dalyviai! Ateityje nusprendėme šį ir taip 
įspūdingą skaičių padidinti iki 150 muzi-
kantų. Tokiam gražiam muzikantų būriui 
pritaikytos tik didelių teatrų scenos, o tai 
reiškia, kad kolektyvo koncertai bus pla-
nuojami tik rimtose scenose…

Kitam koncertui, kuris įvyks Vengrijoje, 
formuosime kolektyvą kaip tikrą orkestrą, 
t. y. atsisakysime muzikantų išdėstymo 
nacionalinių grupių principu. Pradžioje, 
matyt, bus nelengva, nes neįgaliems orkes-
trantams geriausiai gali padėti jų vadovas. 
Bet tikimės, kad mums pavyks suvaldyti 
muzikantus, t. y. padėti jiems tvarkingai at-
likti savo partijas. Juk kiekvieno susitikimo 
metu vis geriau vieni kitus suprantame.

Susitikimo metu aptarėme ir būsimo 
koncerto Vengrijoje formą. Tai bus dviejų 
dalių koncertas. Pirmoje dalyje klausyto-
jams bus pristatytos nacionalinės progra-
mos – kiekvienos šalies atstovai atliks po 
du kūrinius (7 šalys × 2 × 4 min. = 56 min.). 
Po 25 min. pertraukos pakviesime į antrąją 
dalį, kurioje bus atliekama bendra progra-
ma (12 kūrinių × 4 min. = 48 min.). Bandy-
sime pagal galimybes pasitelkti pagalbon 
profesionalių muzikantų, kurie pagyvintų 
orkestro muzikavimą ir prisidėtų prie įvai-
rių visuomenės grupių realios integracijos 
bendrų projektų kontekste. Patirtį jau turi-
me. Belgijoje puikiai pavyko suderinti mu-
zikos mokyklos smuikininkų ansamblio ir 
FECO muzikavimą.

Kaip ir visiems orkestrams mums yra 
aktualiausias repertuaro klausimas. Iki šiol 
kūrinius siūlydavo kolektyvų vadovai, prieš 
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2007- ieji –  
Europos lygių galimybių visiems metai

Europos Komisija (Užimtumo, sociali-
nių reikalų ir lygių galimybių generalinis 
direktoratas) paskelbė 2007-uosius – Eu-
ropos lygių galimybių visiems metais. Tai 
viena svarbiausių platesnės kampanijos 
iniciatyvų, siekiant stiprinti kovą su dis-
kriminavimu Europos Sąjungoje. Šios ini-
ciatyvos tikslas – skleisti informaciją apie 
įvairovės vertę ir aktyviau siekti lygių ga-
limybių visiems. 

2007 metų pirmąjį pusmetį, Europos 
Sąjungai atšventus savo 50-ąjį gimtadienį, 
jai pirmininkauja Vokietija. Per 50 metų 
ES labai pasikeitė – 6 pirmųjų narių grupė 
išaugo į šiandieninę 27 valstybių Sąjungą. 
Iki šiol ES plėtra nuo Arktinės Suomijos 
šiaurės iki saulėtų Kipro paplūdimių ir 
nuo Balkanų iki labiausiai į vakarus nuto-
lusio Airijos taško būtų atrodžiusi tiesiog 
neįmanoma. Šios įspūdingos geografinės 
įvairovės išdava – vis įvairėjanti visuome-
nė. Pokyčiai vyksta dėl augančio gyvento-
jų skaičiaus ir imigracijos, o nediskrimina-
vimas buvo ir yra vienas svarbiausių ES 
siekių nuo pat jos įkūrimo. 

ES nuolat skatino ir skatina lygias ga-
limybes visiems. Tačiau diskriminuojantis 
požiūris ar elgesys, paremtas pasenusiais 
stereotipais ir prietarais, vis dar gajus. 
Neseniai atlikta Eurobarometro apklausa 
„Diskriminacija Europos Sąjungoje“ rodo, 
kad daugiau nei pusė europiečių mano, 
jog diskriminacija yra plačiai paplitu-

si. Nerimą taip pat kelia faktas, kad vos 
trečdalis dalyvavusiųjų apklausoje sakėsi 
žinantys savo teises, jeigu taptų diskrimi-
nacijos ar įžeidinėjimo aukomis. 

Nors vienas labiausiai vertinamų Eu-
ropos išteklių – gausi jos žmonių įvairovė, 
yra piliečių, kurie lygių galimybių neturi. 
Pavyzdžiui, daug moterų neturi galimy-
bių siekti karjeros tik todėl, kad augina 
vaikus, o juk vaikai – didžiausias Europos 
turtas. Imigrantų vaikai negali atskleisti 
visų savo sugebėjimų mokyklose tik to-
dėl, kad jiems stinga kalbos, kuria tose 
mokyklose mokoma, įgūdžių. Senyvo am-
žiaus žmonės išstumiami iš darbo rinkos, 
nes patirtis ir visą gyvenimą trunkantis 
mokymasis nėra vertinami. 

Visi nusipelno, kad su jais būtų elgia-
masi vienodai – tai yra mūsų teisė, todėl 
2007 metai paskelbti Europos lygių gali-
mybių metais. 

Kuo šie metai skirsis nuo praėjusių-
jų? Pagrindiniai Europos lygių galimybių 
metų dalyviai bus Europos piliečiai. Taigi 
didžioji dalis veiklos bus vykdoma vie-
tiniame, regioniniame ir nacionaliniame 
lygmenyse. Vyriausybės kartu su interesų 
grupėmis (vietos ar regioninėmis NVO, 
darbdaviais ir profesinėmis sąjungomis) 
pateikė savo planus Europos Komisijai ir 
inicijuos veiksmus bei iniciatyvas, kurios 
jų šalyje, regione ar rajone skatins lygias 
galimybes visiems. 

Europos lygių galimybių teisė api-
brėžta trimis įstatymais, kuriuos priėmė 
visos šalys narės per keletą praėjusių metų 
ir taip užtikrino vienodą apsaugą nuo dis-
kriminavimo visoje ES. Du įstatymai drau-
džia diskriminaciją užimtumo, profesinio 
mokymo, švietimo, prekių ir paslaugų bei 
socialinės apsaugos garantijų srityse dėl 
rasinės ar etninės kilmės bei lyties. Trečia-
sis įstatymas labiau orientuotas į darbą ir 
mokymus, taikant vienodo elgesio su dar-
buotojais principą, nepriklausomai nuo jų 
religijos ar įsitikinimų, negalios, lytinės 
orientacijos ir amžiaus. Kitos ES iniciaty-
vos apima pagrindinę veiksmų programą, 
skirtą padėti keisti požiūrį ir elgesį. Praė-
jusiais metais patvirtintas veiksmų planas 
dėl moterų ir vyrų lygybės atnešė daug 
pokyčių ir lyčių lygybės srityje.

Nors šiais veiksmais jau labai daug 
pasiekta, daug daugiau dar liko padaryti. 
Vienas iš Europos lygių galimybių metų 
iniciatyvos tikslų – inicijuoti ir skatinti 
diskusiją apie tai, kaip geriau supažindin-
ti piliečius su jų teisėmis ir kaip veikiantys 
įstatymai iš tikrųjų galėtų padėti mums 
kasdieniniame gyvenime. Eurobarome-
tro apklausos dalyviai mokyklas, tėvus ir 
žiniasklaidą nurodė esant veiksmingiau-
siais informacijos apie įvairovę nešėjais 
bei šaltiniais. 

Verslo vaidmuo yra ypatingai svarbus, 
nes dėl bet kokios diskriminacijos formos 
prarandama daugybė talentų ir kvalifi-
kuotos darbo jėgos. Atsakydamos į Euro-
pos Komisijos pateiktą apklausą 83 proc. 
įvairovės politiką vykdančių kompanijų 
teigė, kad įvairovė buvo ir yra naudinga 
jų verslui. Šių įmonių vadovai suprato, 
kad sutelkdami įvairesnę darbo jėgą jie 
gali lengviau rasti ir išsaugoti reikalingus 
kvalifikuotus darbuotojus. Įvairovė taip 
pat skatina naujoves.  

Pokyčius visuomenėje reikia brangin-
ti. Jie turtina žmones ir yra naudingi ben-
drijoms. Skirtumai ir įvairovė yra Europos 
Sąjungos esmė. Europos lygių galimybių 
metų iniciatyva siekia paskatinti žmones 
vertinti tuos skirtumus, džiaugtis įvairove 
ir drąsinti konkrečius veiksmus.

Parengta pagal Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarybos informaciją

Vladimir Špidla –  
Europos užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių komisaras
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Paskutiniame praėjusių metų 
mūsų žurnalo numeryje pristatėme 
jums projektą „Metant iššūkį 
žmonių su negalia finansiniam 
išnaudojimui“. O šiandien, kaip 
ir žadėjome, tęsiame pasakojimą 
apie tai, ką neįgalieji turėtų žinoti 
apie savo finansus. Nuo šiol 
ieškokite informacijos apie šiuos 
svarbius dalykus kiekviename 
numeryje.

Policija nuolat informuoja pagyvenu-
sius žmones ir vaikus, kaip nepakliūti į 
apgavikų pinkles. Ši informacija tinka ir 
žmonėms su intelekto sutrikimais. Susi-
tikime aptarėme, kokia informacija būtų 
naudinga planuojamam leidiniui apie fi-
nansinį išnaudojimą. Be to, svarstėme, ko-
kia informacija turėtų įeiti į leidinį, skirtą 
specialistams, dirbantiems su pinigais, bei 
padedantiems žmonėms, turintiems inte-
lekto sutrikimų. 

Lietuvoje atpažinti finansinį išnaudoji-
mą yra gana sudėtinga, nes daugelis žmo-
nių su intelekto sutrikimais nesupranta, 
kada jie yra išnaudojami, nežino, kaip 
elgtis su pinigais, kaip planuoti išlaidas. 
Dažniausiai šių žmonių pinigus tvarko 
jų tėvai, globėjai arba specialistai. Tačiau 
visiems būtina žinoti, kad žmonės su in-
telekto sutrikimais turi teisę patys kontro-
liuoti savo gaunamus pinigus. 

Kontroliuoti savo pinigus reiškia:
• žinoti, kiek gauni pašalpos arba atly-

ginimo;
• žinoti, kas tau padeda tvarkyti pini-

gus. Tai gali daryti ir tu pats, bet tau 
gali prireikti kitų žmonių patarimo. 
Kartais reikia pagalbos ir planuojant 

išlaidas, prižiūrint, kur išleidžiami 
pinigai. Tai padaryti tau gali padėti 
socialinis darbuotojas, mama ar tėtis, 
sesuo ar brolis ir pan.;

• žinoti, už ką turi būtinai susimokė-
ti (buto nuoma, mokestis už dienos 
centrą, elektrą, karštą / šaltą vandenį 
ir pan.); 

• turėti galimybę paprašyti reikiamos 
sumos nusipirkti tai, ko tau reikia, ir 
kada tau reikia (jeigu pinigus duodi 
saugoti žmogui, kuriuo pasitiki). 
Kartais žmonės su intelekto sutriki-

mais atiduoda savo pinigus kam nors sau-
goti, ir po to jiems nėra leidžiama paimti 
tiek pinigų, kiek reikia nusipirkti kokiai 
nors svarbiai prekei. Bet kartais gali būti 
taip, kad žmogus su intelekto sutrikimu 
nemoka suskaičiuoti, kiek jis gali išleisti, 
arba išleidžia per daug pinigų. Tokiu atve-
ju labai svarbu turėti gerą patarėją. 

Geros kloties tvarkantis savo pinigėlius!

P. S. Informaciją ir klausimus pateikite el. paštu 
kristina@viltis.lt  arba siųskite adresu:  
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius.

Kristina Vrubliauskaitė
Projekto koordinatorė

Apie pinigus – diskusijos Lisabonoje

Šių metų vasario pradžioje su Daiva 
Riliškyte dalyvavome projekto „Metant 
iššūkį žmonių su intelekto sutrikimais 
finansiniam išnaudojimui“ partnerių su-
sitikime, vykusiame Lisabonoje (Portu-
galija). Šiame susitikime toliau kalbėjome 
apie tai, kaip būtų galima apsisaugoti 
nuo apgavysčių ir kaip apie jas infor-
muoti kuo daugiau žmonių, galinčių len-
gvai patekti į sukčių pinkles. 

Susitikimo metu prisiminėme atve-
jus, rodančius žmonių finansinį išnau-
dojimą, diskutavome apie tai, ar dažnai 
jie yra išnaudojami, ir kaip būtų galima 
sužinoti, kiek žmonių su intelekto sutri-
kimais yra nukentėję nuo apgavysčių bei 
vagysčių. Reikia pasakyti, kad žmonės 
su intelekto sutrikimais nukenčia taip 
pat, kaip ir vaikai, ar pagyvenę žmonės, 
kurie labai dažnai nesupranta, kad yra 
išnaudojami ar apgaudinėjami. Todėl jie 
nežino, kaip apsiginti. Vytauto Kontenio elektroninio laiško ištrauka
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Apie pinigus – diskusijos Lisabonoje
Portugalijoje buvo susitikę 
projekto apie neįgalių žmonių 
finansinio išnaudojimo mažinimą 
dalyviai.
Šiame susitikime dalyvavo ir dvi 
atstovės iš Lietuvos.
Susitikime buvo kalbama apie tai, 
kaip apsisaugoti nuo apgavysčių.
Dalyviai nagrinėjo atvejus, 
rodančius žmonių finansinį 
išnaudojimą.

Buvo galvojama, kaip išsiaiškinti, 
kiek neįgalių žmonių yra 
nukentėję nuo apgavysčių ir 
vagysčių.
Neretai apgaudinėjami ir 
pagyvenę žmonės bei vaikai.
Policija nuolat informuoja 
pagyvenusius žmones ir vaikus, 
kaip nepakliūti į apgavikų 
pinkles.
Ši informacija tinka ir neįgaliems 
žmonėms.
Projekto metu bus išleistas 
leidinys apie finansinį 
išnaudojimą.
Susitikime buvo svarstoma, kokia 
informacija reikalinga neįgaliems 
žmonėms.
Atskiras leidinys bus skirtas 
ir specialistams, kurie padeda 
neįgaliems žmonėms.
Lietuvoje daugelis neįgalių 
žmonių nežino, kaip elgtis su 
pinigais.
Neįgalūs žmonės turi planuoti 
savo išlaidas.

Dažniausiai neįgalių žmonių 
pinigus tvarko jų tėvai, globėjai 
arba specialistai.
Bet visi privalo žinoti, kad 
neįgalieji turi teisę patys 
kontroliuoti savo gaunamus 
pinigus. 
Kontroliuoti savo pinigus reiškia:
• žinoti, kiek gauni pašalpos arba 

atlyginimo;
• žinoti, kas tau padeda tvarkyti 

pinigus, planuoti pajamas ir 
išlaidas. Toks padėjėjas gali 
būti socialinis darbuotojas, 
mama ar tėtis, sesuo ar brolis;

• žinoti, už ką turi būtinai 
susimokėti (buto nuoma, 
mokestis už dienos centrą, 
elektrą, karštą / šaltą vandenį); 

• turėti galimybę paprašyti 
reikiamos sumos būtinam 
pirkiniui (jeigu pinigus duodi 
saugoti žmogui, kuriuo 
pasitiki). 

Kartais neįgalūs žmonės atiduoda 
savo pinigus kam nors saugoti.
Bet pinigus saugantys žmonės ne 
visada leidžia neįgaliajam paimti 
pinigų pirkiniui.
Būna, kad neįgalus žmogus 
nemoka suskaičiuoti, kiek jis gali 
išleisti.
Kartais neįgalus žmogus išleidžia 
per daug pinigų. 
Tokiu atveju labai svarbu turėti 
gerą patarėją. 
Sėkmės tvarkantis savo 
pinigėlius!



suburdavo ne tik visą mūsų mokyklos ben-
druomenę, bet ir draugus iš Karoliniškių 
gimnazijos, „Atgajos“ ir „Šilo“ specialiųjų 
mokyklų, Markučių dienos užimtumo cen-
tro, Jezuitų gimnazijos ir kt. įstaigų. 

Mūsų šventės tikslas – ne tik ugdyti 
mokinių ir visos bendruomenės sampratą 
apie liaudies tradicijas, papročius, ama-
tus, namudininkų darbus ir jų gaminius, 
bet ir suteikti kiekvienam dalyviui šven-
tinę pavasarinę nuotaiką, suburti visus 
draugėn. Šventė vyksta visą dieną, ir joje 
visada vyrauja gera nuotaika. Šventei ruo-
šiamasi iš anksto: suaugusiųjų padedami 
mokiniai savo rankomis gamina įvairius 
darbelius iš molio, siūlų, popieriaus ir ki-
tų medžiagų, kaskart kepamas meduolis 
„Kaziuko širdis“. Pirmos dienos pusės 
devizas – „perku, parduodu, mainau“, o 
antrosios – „smaguriauju, žaidžiu, dai-
nuoju, linksminuosi“. Iš pradžių visi, su-
stoję į bendrą ratą, pristato savo gaminius, 
„išsiperka“ leidimus prekiauti, o vėliau 
žaidžia, dainuoja ir šoka. 

Mūsų mokyklą lankantiems neįga-
liems vaikams dalyvauti šventėje  yra ypa-
tingai svarbu, nes jie, kaip ir bendrojo lavi-
nimo mokyklų mokiniai, nori bendrauti, 
nori turėti draugų, nori kurti ir džiaugtis 
tuo, ką sukūrė. 

B. Gutauskienė
Mokytoja

Štai lauktoji  
Kaziuko diena...

Vėl paslaptingas šurmulys ir sujudi-
mas Vilniaus ugdymo centre „Viltis“. Ką 
naujo šį kartą sugalvojo mokiniai ir peda-
gogai? Kuo nustebins, pradžiugins vieni 
kitus, tėvelius ir svečius? 

Prigužėjo pilna salė savų ir svečių. 
Užgrojo armonika. Nuo polkos garsų visų 
veidai pražydo šypsenomis. Į salės vidurį 
šokio žingsniu įliuoksėjo dvi Kazytės (pa-
čios gražiausios ugdymo centro mokyto-
jos – Rita Giniotienė ir Elona Tijunonienė). 
Šmaikščios ir linksmos, pasipuošusios 
tautiniais rūbais, aukštaitiškai abi nutarė: 
,,Nėr čia tvarkas, raikia kviest Kazį“. Tarsi 
tik to ir laukęs, ant liauno ,,žirgo“ jauna-

tviškai energingai ,,atjojo“ Kazys (mėgia-
miausias centro mokytojas – dailininkas 
Marius Strolia). Jis visiems paaiškino, kad 
ne taip paprasta į mugę patekti. Pirmiau-
sia kiekvienai klasei teks parodyti savo 
prekes ar išmonę. Tada gauti leidimą su 
paties Kazio ir Kazyčių raštišku sutikimu. 
O jau tada – prekiauti. 

Kai tik Kazys ir Kazytės išdalijo leidi-
mus, atsidarė foto studija ,,Svajonė”, ku-
rioje buvo galima įsiamžinti, persirengus 
įvairiausiais personažais. Pradėjo veikti 
kavinė ,,Bistro”, kurioje buvo galima pa-
ragauti užkandėlės ,,Tik vyrams “, pyrago 
,,Pasikasyk“, salotų ,,Valgyk ir lieknėk“. 
Kas norėjo atsipalaiduoti ir paragauti įvai-
rių žolelių arbatos, užsuko į arbatinę ,,Ar-
batos magija“. Dailininkų studija „Drau-
giški portretai“ siūlė „suraityti“ linksmą 
šaržą. Azartinių žaidimų mėgėjai galėjo 
išbandyti laimę Kaziuko loterijoje, kurioje 
galėjai išlošti karvę, arklį, mašiną, jachtą ir 
net namą. Lankytojai, užsukę į AB „Links-
masis pavasaris“, galėjo nusipirkti šventi-
nių dekoracijų artėjančiai Velykų šventei. 
Tie, kuriems svarbi išvaizda, galėjo užsuk-
ti į kirpyklą ,,Pasidaryk pats“, pasikonsul-
tuoti su stilistais ir pakeisti savo įvaizdį. 
Papuošalų mėgėjus kvietė grožio salonas 
,,Spalvotieji akmenėliai“, kur kiekvienas 
galėjo išsirinkti jam patikusį vėrinį, auska-
rus, apyrankę arba susiverti juos pats.  

Sujudimas, juokas, muzika netilo ir 
po pietų. Visi džiaugėmės savo pirkiniais, 
įspūdžiais. Susirinkę salėje žaidėme mu-
zikinius liaudies žaidimus, šokome, mi-
nėme mįsles. Šventės diena prabėgo kaip 
akimirka, palikdama nedidelį nuovargį, 
šypseną, neišdildomus įspūdžius ir norą 
vėl būrin susirinkti. 

E. Tijunonienė, R. Giniotienė 
Mokytojos 

Ir aš ten buvau...
Deividas 14 metų: „ Man patiko pre-

kiauti ir skaičiuoti pinigus. Reikėjo dau-
giau kviesti žmonių, kad visi čia būtų at-
ėję, nes mes žinom, kaip reikia prekiauti. 
Kad būtų visi atėję, tai viską būtume par-
davę. Direktorei su Valerija galėjom di-
desnę nuolaidą padaryti, kad dar daugiau 

Čyru vyru pavasaris!
Saulutei kiek aukščiau į dangų pa-

silypėjus, jos spinduliai žadina visa, kas 
sustingę po žiemos miego. Pirmiausia 
sutinkame pavasario šauklius – paukš-
telius. Kovo 4 diena – Kazimierinės arba 
Varnėnų diena. Nuo stogų tą dieną pa-
prastai prilaša tiek vandens, kad žąsinas 
atsigeria. Varnėnų dieną reikia džiaugtis 
pirmaisiais saulės spinduliais ir pavasario 
garsais. O kas nežino nuo seno garsaus 
šios dienos medinių ir molinių daiktų 
turgaus Vilniuje – Kaziuko mugės, dar va-
dinamos „Kaziuko kermošiumi“. Kasmet 
jis tampa vis spalvingesnis ir smarkesnis. 
Atgimsta graži sostinės tradicija. 

Kaziuko mugė įkūnija mūsų krašto sa-
vitumą, įdomią kartų patirtį. Šios šventės 
metu jau nuo senų laikų Vilniuje vykdavo 
labai iškilmingos teatralizuotos amatinin-
kų, auksakalių, pirklių, namudininkų, 
studentų ir kitų žmonių grupių procesi-
jos, grodavo orkestrai. Šventiniai rengi-
niai užsitęsdavo, tad kaipgi čia apsieisi be 
prekybos? „Kaziuko kermošius“ skyrėsi 
ir skiriasi nuo kitų turgų pirmiausia gera 
pavasariška nuotaika ir namudininkų su-
kurtų dirbinių įvairove: namų apyvokos 
daiktais, žaislais ir, žinoma, lauktuvių 
meduoliais. O kur dar garsiosios Vilniaus 
verbos? 

Ugdymo centre „Viltis“ ne tik vykdo-
ma ugdomoji veikla, bet ir organizuojamas 
mokinių ikipamokinis bei popamokinis 
užimtumas. Čia pažymimos valstybinės 
šventės, rengiami įvairūs renginiai, kuriuo-
se puoselėjamos liaudies tradicijos. Todėl 
prieš septynerius metus, besibaigiant žie-
mai, dar gana šaltą 2000 metų vasarį, centro 
darbuotojams kilo idėja surengti „Kaziuko 
kermošių“. Pagrindiniai šventės dalyviai 
buvo ir yra centro mokiniai, jų tėvai, mo-
kytojai ir kiti darbuotojai. Mugė kasmet 
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pirktų. Bet mes nepažinom direktorės. 
Labai ji buvo juokinga. Tokios direkto-
rės nebūna. Aš žinau, kad čia juokas 
buvo. Aš irgi buvau pas kirpėją per 
mugę. Mane labai gražiai sušukavo, 
bet direktorės vis tiek buvo labai juo-
kinga šukuosena. Labai keistai ji buvo 
sušukuota. Buvo labai skanu pas Birutę 
kavinėje. O kiek dabar galim i uždirbtų 
pinigų parsinešt namo, reikia mamai 
parodyti? O kas liks, tai nusipirkim sal-
dainių ir suvalgysim klasėje.“

Sandra 16 metų: „Man patiko pa-
puošalai, kuriuos pagamino „Skruz-
dėlyčių“ klasė, taip pat labai patiko fo -
tografuotis „Boružėlių“ klasėje. Kitais 
metais norėčiau prekiauti pyragais ir 
piešti portretus, kaip ir šiais metais. Tai 
smagu ir linksma.”

Mokytoja Rasa: „Šių metų šven-
tės atidarymas buvo labai įspūdingas, 
vyravo labai džiaugsminga ir linksma 
nuotaika.”

Mokytoja Daiva: „Buvo labai sma-
gu matyti renginio vedėjus su tautiniais 
drabužiais ir klausytis jų aukštaitiškos 
tarmės.”

Mokytoja Eglė: „Mugėje vyravo 
labai gera atmosfera. Džiugino dailės 
dirbiniai, pačių mokinių pagaminti 
patiekalai. Mugėje buvo daug sensori-
kos, todėl visi vaikai turėjo galimybę 
dalyvauti ir patirti įvairių pojūčių. Bu -
vo labai smagu pamatyti buvusių mo-
kyklos auklėtinių, kurie labai nenorėjo 
po mugės išsiskirti su buvusiais klasės 
draugais.”

Direktorės pavaduotoja Valerĳa:
„Labai smagu, kad mugėje visų nuo-
taika buvo puiki. Matėme, kad ji labai 
patiko tėvams. Smagu, kad vaikų nuo-
taika irgi buvo labai gera.”

Direktorė Augienė:  „Visada smagu 
pasidžiaugti gerai pavykusiais ren-
giniais, po kurių visuomet atsiranda 
naujų idėjų ateinantiems metams.”

O. Guogienė
Mokytoja

Pagal LR Civilinį kodeksą, asmeniui, 
sulaukusiam pilnametystės, t. y. sukaku-
siam aštuoniolika metų, visiškai atsiranda 
civilinis veiksnumas. Tai reiškia, kad toks 
žmogus savo veiksmais gali įgyti civilines 
teises ir susikurti civilines pareigas. Kaip 
garantĳa yra įtvirtinta nuostata, kad civili -
nis veiksnumas niekam negali būti apribo-
jamas kitaip, kaip tik įstatymų numatytais 
pagrindais ir tvarka. Tačiau fizinis asmuo, 
kuris dėl psichinės ligos arba proto nega -
lios negali suprasti savo veiksmų reikš-
mės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka 
pripažintas neveiksniu. Tokiu atveju teis-
mo pripažintam neveiksniu asmeniui yra 
teismo sprendimu nustatoma globa. Dėl 
asmens pripažinimo neveiksniu į teismą 
gali kreiptis asmens sutuoktinis, tėvai ar 
vaikai, sukakę 18 metų, bei globos institu-
cĳos ar prokuroras.

Globos institutą reglamentuoja LR Ci-
vilinis kodeksas bei LR Civilinio proceso 
kodeksas. Globa yra priemonė, padedanti 
žmogui su proto negalia užtikrinti savo, 
kaip teisės subjekto, teisių įgyvendinimą 
ir interesų tenkinimą. Pagal Lietuvos Res-
publikos įstatymus, globa yra nustatoma 
siekiant įgyvendinti, apsaugoti ir apginti 
neveiksnaus fizinio asmens teises ir inte-
resus. Pažymėtina, kad neveiksnaus fizi-
nio asmens globa reiškia ir jo turto globą. 
Taigi globa steigiama siekiant užtikrinti 
ne tik neveiksnaus žmogaus asmeninių 
teisių įgyvendinimą ir apsaugą, bet ir no -
rint apsaugoti jo turtinius interesus bei 
įgyvendinti turtines teises. Neveiksnaus 
asmens turtą ir jo duodamas pajamas 
globėjas turi naudoti išimtinai neveiks-
naus asmens interesais, o sandoriams, 
kurių suma didesnė nei penki tūkstančiai 
litų, sudaryti yra reikalingas išankstinis 
teismo leidimas. Be to, visais atvejais yra 
reikalingas išankstinis teismo leidimas, 
jeigu globėjas nori parduoti, dovanoti ar 
kitokiu būdu perleisti globotinio nekilno-

Žmonių su proto 
negalia globa

jamąjį turtą. Pažymėtina, kad tais atvejais, 
kai neveiksnus asmuo turi nekilnojamųjų 
ar kilnojamųjų daiktų, kuriems reikalinga 
nuolatinė priežiūra (įmonė, žemė, pasta -
tas ir kt.), teismas savo nutartimi paskiria 
turto administratorių. Turto administra-
toriumi gali būti skiriamas ir globėjas, ir 
kitas asmuo.

Globėju gali būti skiriamas tik veiks-
nus fizinis asmuo ir tik tuo atveju, kai yra 
jo rašytinis sutikimas. Skiriant asmenį 
globėju, turi būti atsižvelgiama į jo mo -
ralines ir kitokias savybes, jo galimybę 
įgyvendinti globėjo funkcĳas, jo santykius 
su asmeniu, kuriam nustatoma globa, į 
globėjo pageidavimą bei kitas turinčias 
reikšmės aplinkybes. Globėjas yra savo 
globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina 
neveiksnaus asmens teises ir interesus be 
specialaus pavedimo. Jis turi teisę sudary-
ti visus būtinus sandorius atstovaujamo 
neveiksnaus asmens vardu ir interesais.

Globėjas, kuris yra globotinio tėvas, 
motina ar kitas artimasis giminaitis, par-
eigas atlieka neatlygintinai. Kitais atvejais 
globėjas turi teisę į savo patirtų būtinų 
išlaidų, susĳusių su globėjo pareigomis, 
atlyginimą iš neveiksnaus asmens turto. 
Šių išlaidų dydį bei jų atlyginimo tvarką 
nustato teismas pagal globėjo prašymą. 

Jeigu globėjas netinkamai atlieka par-
eigas, neužtikrina globotinio teisių ir in-
teresų apsaugos, naudojasi savo teisėmis 
savanaudiškais tikslais, jis gali būti teismo 
nutartimi nušalintas nuo globėjo pareigų. 
Be to, globėjas gali būti teismo nutartimi 
atleistas nuo pareigų atlikimo, jeigu jų ne-
gali atlikti dėl savo ar artimų giminaičių 
ligos, turtinės padėties pablogėjimo ar dėl 
kitų svarbių priežasčių. Globa pasibaigia 
įsiteisėjus teismo sprendimui pripažinti 
asmenį veiksniu.

Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrĳos teisininkė

Lietuvos Respublikos Konstitucĳa reglamentuoja, kad „žmogaus teisės 
ir laisvės yra prigimtinės“. Pripažįstama, kad kiekvienas žmogus turi 
turėti visas žmogaus teises ir laisves, neatsižvelgiant į rasę, lytį, kalbą, 
religĳą, politines ir kitokias pažiūras, socialinę kilmę, turtą, luomą, 
sveikatą ir pan. Tai reiškia, kad visi žmonės turi turėti lygias galimybes 
naudotis savomis prigimtinėmis teisėmis. Visi žmonės turi teisę gyventi, 
dirbti, dalyvauti visuomenės gyvenime ir pan. Be to, visi žmonės turi 
teisę patys priimti sprendimus ir tai yra kertinė jų teisė. Tačiau kartais 
gali būti taip, kad žmogus dėl savo proto negalios negali savarankiškai 
priimti sprendimų, apginti savo teisių ir pan. Todėl asmenys su proto 
negalia yra labiau pažeidžiami nei kiti, jiems reikia pagalbos. 
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Nevyriausybinių, valstybinių ir vers-
lo organizacĳų atstovai buvo pakviesti į 
„Vilties“ bendrĳos surengtą ir Didžiosios 
Britanĳos ambasados paremtą konferen-
cĳą–diskusĳą „Informacinės technologĳos 
(IT) sutrikusios raidos asmenų ugdyme: 
problematika ir vystymo galimybės“. 

„Vilties“ bendrĳos pirmininkė Dana 
Migaliova renginio pradžioje sakė, kad šis 
renginys – pirmasis bandymas sukviesti 
IT kompanĳas pokalbiui apie informaci-
nių technologĳų prieinamumą ir pritaiky-
mo galimybes sutrikusio intelekto žmo-
nėms. Bendrĳos vadovės teigimu, naujos 
technologĳos ir alternatyvi komunikacĳa 
sutrikusios raidos asmenimis dar nėra 
prieinamos, nes sutrikimai neleidžia jiems 
naudotis standartinėmis IT formomis. 
Lietuvoje ši sritis nėra vystoma, o esamos 
sąlygos verčia peržiūrėti standartines su -
trikusios raidos asmenų ugdymo progra-
mas ir ieškoti naujų būdų bei galimybių 
esamiems poreikiams tenkinti. 

„Iki šiol iš IT kompanĳų sulaukdavo-
me tik tokio dėmesio, kad neįgaliesiems 
buvo dovanojama padėvėtos ir darbui 
nelabai tinkamos IT įrangos,  – pasakojo 
Dana Migaliova. – Daugiausia specialiai 
neįgaliesiems pritaikytos įrangos įsigi -
jome užsienio partnerių padedami ir 
savo iniciatyva. Jeigu pavyktų inicĳuoti 
ir įgyvendinti IT projektus, skirtus su -
trikusios raidos asmenų poreikiams bei 
galimybėms tenkinti, tai būtų naudinga 
ir kitoms visuomenės grupėms, nes Lietu -
voje kompiuterinis raštingumas dar nėra 
pakankamai aukštas, ypač kalbant apie 
pagyvenusius žmones, vaikus, kaimo vie-
tovių gyventojus ir t. t.“ Pirmininkė ragino 
konferencĳos dalyvius galvoti ne tik apie 
įrangą, bet ir apie mokomąsias programas 
bei naujas komunikacĳos formas, kurios 
padėtų sutrikusios raidos asmenims len-
gviau ir saugiau orientuotis aplinkoje. 

Konferencĳoje buvo skaitomi prane-
šimai „IT ir komunikacĳa – vartai į ateitį 
neįgaliems žmonėms“, „Lietuvos patirtis 
taikant informacines technologĳas žmo-
nių su intelekto sutrikimais ugdyme“, „IT 
ir komunikacĳų panaudojimo galimybių 
vystymas sutrikusios raidos asmenų švie-
timo srityje“, pristatyta Neįgaliųjų reikalų 
departamento politika IT ir komunikacĳos 
priemonių pritaikymo sutrikusios raidos 
ugdymo srityje.

Ingrida Šulcienė
„Vilties“ bendrĳos atstovė ryšiams su 

visuomene

Galimybės
Informacinės 
technologĳos – ne visoms 
visuomenės grupėms

Vienas iš visuomenės kokybės ro -
diklių yra tai, kaip ji rūpinasi pačiais 
pažeidžiamiausiais ir labiausiai pri-
klausomais savo nariais. Juk sutrikusio 
intelekto žmonės yra ne tik savo šeimos 
ar atitinkamų profesĳų atstovų rūpes-
tis. Rūpinimasis jais ir jų gyvenimo 
kokybe yra visos visuomenės reikalas. 
Todėl šių žmonių integracĳą į visuome -
nę garantuoja daugybė Lietuvos Res -
publikos ir tarptautinės bendruomenės 
teisės aktų. 

Visų mūsų – vyriausybės, savival-
dybės ir nevyriausybinių organizaci-
jų – bendras tikslas, kad vaikas augtų 
šeimoje. Šeima – tai visuomenės ir vals-
tybės pagrindas. Tvirta šeima įveikia 
visas gyvenimo negandas.

Šeimai, kurioje auga vaikas, turintis 
negalią, ypač reikalinga pagalba, bū -
tina, kad šeima gautų visas socialines 
paslaugas, numatytas šalyje galiojan-
čiais įstatymais, kad šeimos nariai galė -
tų dirbti, tobulėti, ilsėtis, gydytis.

Bendrĳos „Vilniaus Viltis“ inicia-
tyva, bendradarbiaujant su Vilniaus 
miesto savivaldybe ir specialistais, 
sostinėje buvo sukurtas tarnybų tinklas 
sutrikusio intelekto žmonėms, nukreip-
tas į šeimą ir bendruomenę, leidžiantis 
šiems žmonėms gyventi kuo visaver-
tiškesnį gyvenimą visais savo amžiaus 
tarpsniais. Tačiau šį tarnybų tinklą rei -
kia nuolat tobulinti ir plėsti. Todėl ben -
drĳos „Vilniaus Viltis“ iniciatyva, ben-
dradarbiaujant su Vilniaus specialiojo 
ugdymo centro „Aidas“ specialistais 
ir direktore Janina Martinkėnaite, Vil-
niaus miesto savivaldybės administra-
cĳos kultūros, švietimo ir sporto depar-
tamentu bei Švietimo skyriumi, 2005 
metais ugdymo centre „Aidas“ buvo 
įsteigta užimtumo grupė „Savaitgalis“. 

Norint įsteigti šią grupę, reikėjo nu -
eiti netrumpą kelią: ištirti laikino užim-
tumo grupės poreikį Vilniaus mieste, 
surasti patalpas, rašyti prašymus ati-
tinkamoms savivaldybės institucĳoms, 
rengti susitikimus, diskutuoti.

Užimtumo grupė „Savaitgalis“ 
buvo įkurta kooperuojant lėšas. Ug -
dymo centras „Aidas“ suteikė jai pa-
talpas, Vilniaus savivaldybės Švietimo 
skyrius – lėšas darbuotojų etatams, 
tėvai, kurių vaikai naudojasi grupės 

Užimtumo grupė 
„Savaitgalis“ kviečia 
vilniečius

paslaugomis, padengia maitinimo iš-
laidas (apie 8,50 Lt už parą), bendrĳa 
„Vilniaus Viltis“ skyrė dalį lėšų, gautų 
iš Neįgaliųjų reikalų departamento, pa-
talpų remontui. 

Į užimtumo grupę „Savaitgalis“ 
priimami 3 –21 metų amžiaus vaikai ir 
jaunuoliai, turintys intelekto ar kom-
pleksinių sutrikimų, jeigu tėvai savait-
galiais dirba ar kitais nenumatytais 
atvejais (tėvų ligos, kelionės ir pan.).

Užimtumo grupė „Savaitgalis“ 
veikia nuo penktadienio 17 val. iki pir-
madienio 8 val. Švenčių dienomis gru-
pė nedirba. Šios grupės paslaugomis 
gali naudotis visi Vilniuje gyvenantys 
vaikai, turintys proto ar kompleksinę 
negalę.

Tėvai, norintys palikti savo vaikus 
užimtumo grupėje „Savaitgalis“, iki 
penktadienio 10 val. turi pateikti mo-
tyvuotą prašymą ir dokumentą apie 
vaiko sveikatos būklę. Visa informacĳa 
teikiama telefonu (8-5) 277 79 58.

Užimtumo grupė „Savaitgalis“ tei-
kia šias paslaugas:

• nuolatinės grupėje gyvenančių vai -
kų priežiūros dieną ir naktį;

• savitvarkos, asmens higienos, bui-
tinių ir kitų kasdieninio gyvenimo 
įgūdžių formavimo;

• racionalios mitybos;
• vaikų ir jaunuolių sveikatos būklės 

stebėjimo ir gydytojo paskirto gy-
dymo tęstinumo;

• laisvalaikio organizavimo išeiginė-
mis dienomis – kiekvienam vaikui 
pagal jo galimybes; 

• sporto, kultūros, religines ir kitas 
paslaugas.
Nuoširdžiai dėkojame visiems žmo-

nėms, kurie suprato šios grupės svarbą 
Vilniuje gyvenančioms šeimoms, augi-
nančioms neįgalų vaiką, ir skyrė lėšų 
šios grupės funkcionavimui. 

Kviečiame vilniečius naudotis už -
imtumo grupės „Savaitgalis“ paslaugo-
mis. Grupės adresas: Lakštingalų g. 8.

Birutė Šapolienė
bendrĳos „Vilniaus Viltis“ 

tarybos pirmininkė 

Janė Martinkėnaitė
Vilniaus specialiojo ugdymo centro 

„Aidas“ direktorė 
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Viešnia iš Australijos
Patirtimi dalijosi psichikos sveikatos ekspertė iš Australijos

lijoje yra vienos aktyviausių ir efektyviau-
sių socialinių partnerių teikiant paslaugas 
žmonėms su negalia. Pasak jos, valstybė 
skiria solidžius finansinius išteklius, kad 
NVO galėtų tinkamai dirbti žmonių su 
negalia labui tenkinant jų augančius po-
reikius. Viešnia sakė, kad prie Australijos 
Vyriausybės yra įkurta Taryba, sudaryta 
iš daugelio organizacijų, atstovaujančių 
neįgaliųjų interesams, be kurios valdžia 
nepriima jokių sprendimų, turinčių įtakos 
opiems žmonių su negalia gyvenimo klau-
simus. Anot jos, tai labai stipri ir įtakinga 
organizacija, teikianti žmonėms su negalia 
bei jų atstovams galimybę visavertiškai 
dalyvauti politikos formavime ir įgyven-
dinime.

Kalbėdama apie Australijos patirtį 
ponia Clare Townsend–While teigė, kad 
šalyje labai išplėtotos bendruomeninės pa-
slaugos, be to, labai aktyviai skatinamas ir 
panaudojamas savanorių darbas. Ji mano, 
kad Australijoje žmonėms su negalia bei jų 
artimiesiems kasmet padaroma labai daug. 
Tai yra nenutrūkstamas procesas, nes jeigu 
poreikiai ir lūkesčiai auga, vadinasi, turi 
gerėti ne tik teikiamų paslaugų prieinamu-
mas, bet ir kokybė. 

„Vilties“ svečiai
Vilniaus Rotary klubo vadovai teigiamai įvertino bendrijos veiklą

Vilniaus Rotary klubo atstovai lankėsi neseniai sostinėje įkur-
tame socialinių paslaugų centre, skirtame sutrikusio intelekto 
jaunuoliams su ypač sunkia negalia. Svečiai domėjosi pirmuoju 
socialiniu projektu, kuris įgyvendintas ES struktūrinių fondų lė-
šomis, teiravosi apie žmonių su negalia poreikius ir problemas, 
su kuriomis šiandien susiduria jų tėvai, socialiniai darbuotojai 
bei nevyriausybinės organizacijos, dirbančios neįgaliųjų labui. 
„Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana Migaliova ir centro direktorė 
Jūratė Matulaitienė supažindino Vilniaus Rotary klubo atstovus 

su centro ir bendrijos veikla, parodė neįgaliems jaunuoliams skir-
tas patalpas, pristatė personalą. 

Jūratė Matulaitienė informavo, kad centras teikia specialiojo 
transporto, neįgaliųjų dienos globos, šeimos paramos ir pagalbos 
namuose paslaugas. „Vilties“ bendrijos pirmininkė Dana Miga-
liova pabrėžė, kad centrui ypač trūksta kompiuterių ir programų, 
pritaikytų žmonėms su negalia, bei kompensacinės technikos. 

Vilniaus Rotary klubo prezidentas Juozas Šarkus dėkojo už 
šiltą priėmimą ir pabrėžė, kad organizacija atlieka labai svarbią 
misiją siekdama sumažinti žmonių su negalia atskirtį. Vilniaus 
Rotary klubo atstovai labai teigiamai įvertino „Vilties“ bendrijos 
pastangas ieškoti įvairių finansavimo galimybių, o ne vien laukti 
paramos iš valstybės. „Naujo socialinio paslaugų centro įkūri-
mas – geras pavyzdys, kaip nevyriausybinė organizacija sugeba 
ieškoti, rasti ir tinkamai panaudoti lėšas pagal paskirtį,“ – sakė 
klubo vadovas. Jo teigimu, tai rodo organizacijos brandumą, 
verslumą ir perspektyvumą.

Ingrida Šulcienė
„Vilties“ bendrijos atstovė ryšiams su visuomene

Apibendrindama susitikimą „Vilties“ 
bendrijos pirmininkė Dana Migaliova pa-
dėkojo ekspertei iš Australijos už jos dė-
mesį ir vertingą patirtį, kuria viešnia labai 
geranoriškai dalijosi su „Vilties“ bendrijos 
ir centro darbuotojais. Ponios Clare Town-
send–While teigimu, Lietuvoje per pasta-
ruosius penkerius metus padaryta akivaiz-
di pažanga gerinant ir tobulinant žmonių 
su negalia padėtį, tačiau, pasak jos, ateityje 
dar laukia nemažai iššūkių ir darbų.

Ingrida Šulcienė
„Vilties“ bendrijos atstovė ryšiams su 

visuomene

Pasaulyje gerai žinoma psichikos 
sveikatos ekspertė iš Australijos Clare 
Townsend–While, lydima žymaus Lie-
tuvos vaikų psichiatro Dainiaus Pūro, 
kuris neseniai išrinktas vienu iš devynių 
JT Vaiko teisių komiteto nariu, aplankė 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendriją „Viltis“ ir neseniai sostinėje 
įsteigtą socialinių paslaugų centrą, skirtą 
sutrikusio intelekto jaunuoliams su ypač 
sunkia negalia. „Vilties“ bendrijos pirmi-
ninkė Dana Migaliova ir centro direktorė 
Jūratė Matulaitienė supažindino svečius 
su centro vykdomomis programomis, pri-
statė personalą, parodė patalpas, skirtas 
jaunuoliams su negalia, darbuotojams bei 
tėvų užimtumo grupėms. 

Viešnia iš Australijos, ponia Clare Town-
send–While domėjosi žmonių su proto ne-
galia padėtimi Lietuvoje, teisine aplinka, 
valstybės, privataus sektoriaus ir nevyriau-
sybinių organizacijų indėliu bei bendra-
darbiavimu, siekiant, kad žmonės su proto 
negalia būtų sėkmingai integruojami į vi-
suomenę, o visuomenė būtų tolerantiška ir 
pakanti kitokiems savo nariams. 

Psichikos sveikatos ekspertė pažymėjo, 
kad nevyriausybinės organizacijos Austra-
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Grupė socialinių darbuotojų, peda-
gogių ir medikių iš Baltarusĳos, dirban-
čių su neįgaliais vaikais, lankėsi „Vilties“ 
bendrĳoje, kuri atsakinga už Baltarusĳos 
specialistų mokymus, kvalifikacĳos kėli-
mą bei gerosios patirties perdavimą pagal 
projektą „Dienos centro kūrimas vaikams 
su negalia Vitebske“. Vykdant minėtą 
projektą, praėjusių metų rudenį buvo 
įkurtas dienos centras vaikams su negalia 
Vitebske, kurį finansavo vietos valdžia ir 
Europos Komisĳa. Baltarusių specialistai 
svečiavosi Vilniaus vaikų invalidų ug-
dymo centre „Viltis“, dienos užimtumo 
centruose bei kitose įstaigose, dirbančiose 
su neįgaliais vaikais. Kaimyninės šalies 
atstovai klausėsi paskaitų, sėmėsi teorinių 
žinių, praktiškai stebėjo, kaip dirba mūsų 
specialistai, ir mokėsi naujų darbo formų 
bei metodų.

Komandinis darbas –- dar naujovė
Aptariant vizito rezultatus, Baltarusi-

jos atstovės ypač pabrėžė komandinį Lie -
tuvos specialistų darbą, kuris, pasak jų, 
labiausiai krito į akis ir padarė didžiausią 
įspūdį... Matosi, kad visi specialistai dirba 
vienam tikslui – vaiko labui ir kartu daro 
geriausia, ką gali – kryptingai, sutelktai ir 
geranoriškai. Kaimyninės šalies specialis-
tės vienu balsu tvirtino, kad sugrįžusios 
stengsis panaudoti Lietuvos kolegų patirtį 
tiesioginiame darbe su vaikais ir bendra-
darbiais. Jos pastebėjo, kad nors teoriškai 
žinojo, kas yra komandinis darbas, tačiau 
trūko tam tikro postūmio, apčiuopiamo ir 
matomo, kaip dirbama komandoje čia ir 
dabar. Pasak jų, reikės dar nemažai laiko 
ir kolegų lietuvių pagalbos, mokantis ko-
mandinio darbo „subtilybių“.

Viešnios labai teigiamai įvertino ir 
grupinio darbo su vaikais bei tėvais me-
todikas. Jų nuomone, nors naudojamos 
priemonės nėra kuo nors ypatingos: tie 
patys buitiniai prietaisai, pažįstami žais -
lai ir kt., tačiau skiriasi jų panaudojimas 
ir pasiektas rezultatas – daugiau kūry-
bos, daugiau išmonės, daugiau veiksmų 
laisvės, daugiau grįžtamojo ryšio iš pačių 
tėvų... Vertindamos lietuvių tėvų indėlį į 
vaiko įgūdžių lavinimo procesą, baltaru -
sių specialistės guodėsi, kad labai sunku 

įtraukti tėvus į vaiko įgūdžių mokymą ir 
lavinimą jų gimtoje šalyje. O be tėvų da-
lyvavimo pasiekti rezultatai yra trumpa-
laikiai. Ypač graudus vaizdas, kai vaikai 
grįžta po atostogų, jau praradę visus iki 
tol įgytus įgūdžius, ir vėl darbas praside -
da nuo pradžių... 

Specialisčių iš Baltarusĳos nuomone, 
tėvai ir pedagogai turi dirbti kartu, kas-
dien kantriai mokydami, lavindami bei 
puoselėdami vaiko įgūdžius. Supranta -
ma, kad daugeliui tėvų toks kelias atrodo 
sunkesnis, nes, tarkim, pamaitinti vaiką 
pačiam yra paprasčiau ir greičiau nei 
„žaisti“ su juo valandą mokant tai daryti 
savarankiškai. Kalbėdama apie tėvų daly-
vavimą vaiko su negalia mokyme ir lavi-
nime, „Vilties“ bendrĳos pirmininkė Dana 
Migaliova pabrėžė, kad nemaža dalis tė -
vų, kaltindami save dėl vaiko neįgalumo, 
yra pasirengę būti jo tarnais ir pataikauti 
jam visą likusį gyvenimą. Bet ar tai gerai 
pačiam vaikui? Ar tai nėra kelias atgal, 
užuot žengus į priekį? 

Prioritetas – vaiko interesai 
Pasakodama baltarusių specialistėms 

apie Lietuvos politiką vaikų klausimais, 
Dana Migaliova pabrėžė, kad mūsų šalyje 
stengiamasi vadovautis nuostata, jog nėra 
blogų tėvų, o pagrindinis tikslas – išlaikyti 
vaikus šeimose. Pirmininkė pasidžiaugė, 
kad Vilniaus savivaldybėje metų pradžio-
je vykusiame pasitarime, kuriame svarsty-
tos visuomenės sveikatos programos bei 
jų finansavimas, buvo priimtas sprendi-
mas ypač didelį dėmesį skirti rizikos šei-
moms – nepilnametėms mamoms, tam ti-
kras priklausomybes turintiems tėvams ir 
t. t. Šio sprendimo tikslas – mokyti, padėti 
būti gerais tėvais ir šeimomis. Pirmininkės 
nuomone, valstybės parama ypatingai rei-
kalinga šeimoms, kurios pačios nesugeba 
įveikti atsiradusių sunkumų, problemų, 
krizių, dėl ko vėliau skaudžiai nukenčia 
vaikai. „Padėdami tokiems tėvams, pa -
dedame jų vaikams,“ – mano „Vilties“ 
bendrĳos vadovė. Ji pabrėžė, kad Lietuvos 
politika šiandien – atsisakyti didžiųjų glo-
bos institucĳų ir padėti rizikos šeimoms. 
Šiuo atveju labai svarbus vaidmuo tenka 
tarpžinybiniam bendradarbiavimui, kuris 

palaipsniui įgauna pagreitį valstybėje. 
Atsakydamos į klausimą, ar vyksta 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas Bal-
tarusĳoje, viešnios pasakojo, kad jų šalyje 
gana griežtas atsakomybių ir funkcĳų pa-
sidalĳimas tarp institucĳų, dirbančių su 
vaikais. Tačiau sovietinį požiūrį, anot jų, 
kad vaiką iš probleminės šeimos būtina 
paimti, jo globą perduodant valstybės ins-
titucĳoms, palaipsniui, ne taip greitai kaip 
norėtųsi, keičia grąžinimo į šeimas požiū -
ris. Tuo tarpu „Vilties“ bendrĳos vadovė 
pateikė kitą, gana neseną, bet šokiruojantį 
Baltarusĳos vaiko teisių apsaugos sistemos 
pavyzdį, kai už tam tikrą mokestį valstybė 
sudarė visas prielaidas ir sąlygas išvežti į 
užsienį vaikus iš neturtingų šeimų. Kitaip 
tariant, pasak Danos Migaliovos, Balta-
rusĳos valstybinės institucĳos oficialiai 
įteisino vaikų įvaikinimą užsieniečiams, 
kuris labiau primena gerai organizuotą 
vaikų „pardavimą“, o ne atstovavimą 
vaikų interesams. „Vaiko interesas – aug-
ti savo šeimoje, su savo artimaisiais, savo 
valstybėje... To turi siekti politiką formuo-
jantys valstybės vyrai ir moterys,“ – sakė 
bendrĳos pirmininkė. Į baltarusių kolegų 
klausimą, ar užsienio piliečiams negalima 
įsivaikinti Lietuvos vaikų, bendrĳos va -
dovė atsakė, kad pirmiausia įvertinamos 
visos galimybės vaikui augti ir gyventi 
savo šalyje. Ji pabrėžė, kad užsieniečiai 
gali įsivaikinti vaiką, bet tai gana sudė -
tingas, griežtai kontroliuojamas procesas, 
nes prieš dešimtmetį buvo daug skaudžių 
atvejų, daug sulaužytų likimų... Šiandien 
valstybė yra priėmusi visus reikalingus 
teisės aktus ir labai griežtai jais vadovau-
jasi, gindama ir saugodama Lietuvos vai-
kų teises. 

Svarbus žiniasklaidos vaidmuo
Baltarusĳos atstovės priėmė kritiką dėl 

šalyje vykdomos politikos vaikų atžvilgiu, 
tačiau informavo, kad jau parengtas Pre-
zidento projektas dėl Baltarusĳos įvaikini-
mo politikos, kuri bus orientuota į tai, kad 
vaikai liktų šeimose, savo valstybėje, o ne 
lengva ranka būtų „atiduodami“ užsienie-
čiams. Svarstydamos, kodėl iki šiol užsie -
niečiai aktyviai įsivaikino baltarusių vai -
kus, specialistės darė prielaidą, kad tam 

Lietuvos specialistų 
patirtis – kaimynams
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įtaką galėjo padaryti didesnės užsieniečių 
finansinės galimybės, užtikrinančios vai -
kams, ypač turintiems tam tikrų sveikatos 
sutrikimų, geresnes gyvenimo, gydymo 
sąlygas. Tačiau jos sutiko, kad šiandieni -
nė įvaikinimo politika šalyje yra ydinga ir 
reikalauja rimtų reformų. 

Baltarusĳos specialistės, kalbėdamos 
apie įvaikinimą, labai pabrėžė žiniasklai -
dos vaidmenį. Anot jų, dažnai norinčios 
įsivaikinti vietinės poros nedrįsta savo no -
rų įvardyti garsiai. Kodėl? Dėl įvairiausių 
priežasčių – nepasitikėjimo, nežinios, bai-
mės, gėdos ir daugelio kitų tai lemiančių 
veiksnių. Nors nedaug, bet yra ir teigiamų 
pavyzdžių, kai žiniasklaidos pastango-
mis atsiliepė baltarusių šeimos, norinčios 
įsivaikinti. Ir Lietuvos, ir Baltarusĳos spe -
cialistai pripažino, kad žiniasklaida gali 

Ar tikrai keičiasi psichikos konstruk-
tai meno terapĳos poveikyje, kaip tvirtina 
biologinė medicina? Be abejo, viskas pri-
klauso nuo terapĳos kokybės ir ligos pro-
gresavimo. Ar meno terapĳa yra psicho-
terapĳa? Psichoterapinį darbą gali dirbti 
gydytojas ar psichologas, baigęs vienokias 
ar kitokias psichoterapĳos studĳas. Ar me-
no terapeutas – klinicistas? JAV klausiau 
kolegų, ar pas juos yra poetikos terapeuto 
pareigybė, ar kovojama už ją? Paaiškėjo, 
kad psichiatrai ir klinikiniai psichologai 
nesuinteresuoti poetikos terapeuto parei-

gybe, nes pas juos meno terapeutai gauna 
mažesnius atlyginimus ir turi mažesnius 
įgaliojimus.

Menų terapĳos prilyginimas socialinei 
paslaugai ir geras, ir ne. Nei gydytojas, 
nei slaugytoja nėra socialiniai darbuotojai. 
Jeigu kažkas iš jų įvaldys, tarkime, poe -
tikos terapĳos metodus, jam turėtų būti 
suteikta galimybė dirbti kaip poetikos te-
rapeutui kažkurią tiesioginio darbo laiko 
dalį ir nereikėtų, kad jis formintųsi antra -
eilėms socialinio darbuotojo pareigoms. 
Ekspresyviųjų menų terapĳos (ją galima 

Neįgaliųjų 
meninė raiška ar terapĳa? 

būti labai didžiulis pagalbininkas infor-
muojant ir šviečiant visuomenę apie įvai -
kinimą, supažindinant su pačiais vaikais, 
parodant juos per televizĳą, pristatant 
spaudoje ir kt.

Bendradarbiavimas tęsiasi
Besilankydamos įstaigose, bendrau -

damos su specialistais, tėvais, baltarusių 
atstovės, anot jų pačių, gavo labai vertin-
gos informacĳos, žinių, patirties, atviro 
bendravimo ir bendradarbiavimo pamo-
kų. Kitas lietuvių ir baltarusių darbinis 
susitikimas planuojamas Vitebske, kur 
tikimasi įvertinti, kaip sekasi įgyvendinti 
ir pritaikyti žinias, įgytas viešnagės Lie -
tuvoje metu. Bendrĳos pirmininkė Dana 
Migaliova papasakojo viešnioms apie 
kasmet rengiamą psichosocialinės reabili-

tacĳos programą, kurioje kiekvienais me-
tais dalyvauja šeimos, auginančios vaikus 
su negalia, iš visos Lietuvos. Daugeliui 
šeimų, pasak jos, tai vienintelė galimybė 
šiek tiek atsipūsti nuo kasdieninių rūpes-
čių, skiriant šiek tiek daugiau laiko sau... 
Be to, į programą įtraukti labai aktyvūs 
teoriniai ir praktiniai mokymai tėvams ir 
specialistams, turiningos kultūrinės–me-
ninės priemonės. Pirmininkės manymu, 
„Vilties“ bendrĳa galėtų pasikviesti vieną 
baltarusių šeimą į Lietuvą ir sudaryti jai 
galimybę dalyvauti psichocialinės reabi -
litacĳos programoje, kuri šią vasarą bus 
vykdoma Giruliuose.

Ingrida Šulcienė
„Vilties“ bendrĳos atstovė ryšiams su 

visuomene

vadinti ir psichodinamine meno terapĳa) 
specialistai yra unikalūs. Jų reikia ne tik 
psichiatrĳos ligoninėse, bet ir somatiniuo-
se skyriuose. Pavyzdžiui, onkologĳoje.

Menų terapĳos ciklai jau atsirado Vil-
niaus pedagoginiame ir Šiaulių universi-
tetuose. Poetikos terapĳą, kaip pasiren-
kamąjį ciklą, pradėjau dėstyti Klaipėdos 
universiteto Sveikatos fakulteto Slaugos ir 
reabilitacĳos katedroje bei Tęstinių studĳų 
institute. Dabar menų terapĳos vystosi ir 
po edukologiniu, ir po pedagoginiu spar-
nais. Galvojant apie dar aukštesnę studĳų 
kokybę reikėtų bendros universitetinės 
programos, jungiančios biomedicinos ir 
pedagogikos modulius. Be to, reikėtų aiš-
kiai apibrėžti, kas yra meno terapeutas: 
ergoterapeutas, psichologas, gydytojas, 
pedagogas.

Daug priklauso nuo vyr. gydytojų en-
tuziazmo. Klaipėdos psichiatrĳos ligoni-
nės vyr. gydytojas Algirdas Narinkevičius 
tikrai globoja visas menų terapĳas.

Klaipėdos universitete mes dabar 
stengiamės formuoti medicininės visuo -
menės požiūrį į menų terapĳas ir padėti 
jas atrasti, kaip vieną galimų nemedika-
mentinio gydymo būdų.

Jūratė Sučylaitė
gydytoja psichiatrė

Lietuvos rašytojų sąjungos narė
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Praėjusiais metais mūsų Alytaus dienos užimtumo centro VšĮ „Vil-
ties pastogė“ paslaugomis naudojosi 31 sutrikusios raidos asmuo. Kiek-
vienas jų – savitas ir nepakartojamas. Bet šį kartą norėčiau papasakoti 
apie Tomą Strakauską. 

Susipažinome su juo 2002 metais, kai dar tebuvome šeimos para-
mos tarnyba. Tuo metu vaikinas buvo baigęs Alytaus Dzūkijos vidu-
rinės mokyklos devynias klases ir pradėjęs mokytis Dailiųjų amatų 
mokykloje, kur jam buvo sunku pritapti. Nesisekė mokytis, bendrauti, 
bet Tomas būtinai norėjo įgyti pynėjo iš vytelių specialybę ir dirbti. Pa-
aiškėjo, kad norint įgyvendinti šį sumanymą reikėtų baigti pagrindinę 
mokyklą. Todėl pasitaręs su mumis pasirinko Simno specialiąją mo-
kyklą internatą. Kiekvieną kartą grįžęs į Alytų vaikinas atskubėdavo į 
mūsų centrą papasakoti, kaip jam sekasi. 

Po kurio laiko Tomas baigė ir Kauno statybininkų mokyklą, bet dėl 
pablogėjusios sveikatos negalėjo dirbti. 2006 metais Tomas susirado 
mus jau „Vilties pastogėje“ ir įsiliejo į mūsų kolektyvą. Čia jam gerai 
sekasi: su visais kuo puikiausiai sutaria, energingai dirba, aktyviai da-
lyvauja įvairiose veiklose. Ypač Tomui patinka piešti. Be to, jis bando 
rašyti eiles ir trumpus pasakojimus. Siūlau keletą Tomo eilėraščių ir 
žurnalo „Viltis“ skaitytojams.

B. Jakubonienė
Socialinio darbo organizatorė

Tomas ir jo eilėraščiai T O M A S  S T R A K A U S K A S

Naktis

Kai saulė leidžias už kalnų
Ir sutemos į miestą eina
Užmiega paukščiai ant šakų
Sužibus danguje žvaigždė
Parodo kelią į namus
Paklydusiam keleiviui

Vienatvė

Į namo stogą šalti lietaus lašai barbena
Tu stovi vienas naktyje
Stebėdamas pro privertas langines
Apleisto kaimo panoramą
O kai nustoja lyt lietus
Ir saulė šviesti ima
Iš karto šlapias pienės žiedas skleidžiasi
Iš džiugina visus skaisčiu geltonu žiedu

Ruduo

Žvarbus ir šaltas lietus
Per naktį beldė į mano langą
Lietaus lašai šalti šalti
Nuplovė laukus ir gatves
Lietus toks šaltas ant žemės lijo
Skrido gervės nusiminę
Gelto lapai ir žolė
Kaštonai krito ant žemės
Ir debesys užstojo saulę

Kai šis pirmasis 2007 metų mūsų žurnalo numeris pasieks Jus, mie-
li skaitytojai, sniego jau nebebus likę nė kvapo, bet Kuršėnų Pavenčių 
vidurinės mokyklos moksleivių laiškelis, kuriame pasakojama apie 
paprastus žiemos džiaugsmus, sklidinas tokios skaidrios kūrybinės 
nuotaikos, kad tiesiog turime ja su jumis pasidalyti.

Žurnalo rengėjai

Mes esame Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos „Volungių“ 
jungtinės specialiosios lavinamosios klasės mokiniai. Jau ne kartą mū-
sų piešinukai puikavosi žurnalo „Viltis“ puslapiuose. O Raimondos 
Gurbauskaitės pieštu kalėdiniu atviruku „Senis besmegenis“ galėjo 
pasidžiaugti net ir užsieniečiai.

Mūsų naujuose piešinėliuose ir aplikacijose (kai kuriuos jų pa-
dėjo atlikti pedagogės padėjėjos) atsispindi įstabus baltas snieguotas 
pasaulis, kurį, nors ir nelengvai (dėl sunkios kompleksinės negalios), 
bet vis dėlto galime pamatyti, paliesti ir užuosti, vos tik išėję į lauką. 
Gaila, kad šiemet žiema visiškai neskubėjo ateiti. Kita vertus, ir sausio 
mėnesį galėjome grožėtis iš lėto šliaužiančia takučiu pūkuota kirmė-
le, žydinčia pavasarine gėle mokyklos gėlyne, tamsiu sniegą nešančiu 
debesėliu, vyresnių vaikų nulipdytais seniais besmegeniais, nuo šalčio 
„pamėlusiu“ obuoliuku...

Visiems žurnalo skaitytojams ir rengėjams, o dar savo draugams 
iš kitų mokyklų linkime geros nuotaikos bei sėkmės visuose gražiuose 
sumanymuose.

 
Erika Dilinskienė

Specialioji pedagogė 

Baltas snieguotas 
pasaulis
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Gerbiami žurnalo „Viltis“ rengėjai,
Mažeikių specialiosios mokyklos I darbinio ug-

dymo grupės kolektyvas draugiškas, linksmas, su-
manus. Mums patinka vaidinti, šokti, lankyti paro-
das, iškylauti, daryti įvairius rankdarbius.

Darome darbelius iš popieriaus, siūlų, gamtinės 
medžiagos, mokomės siuvinėti ir siūti. Dirbame dar-
niai, vis kartu, kiekvienas pagal savo sugebėjimus. 
Turime ir išskirtinių pomėgių. Laimonai patinka 
demonstruoti madas, Ingridai – vaidinti, o Giedrius 
kuris fantastinius piešinius.

Siunčiame Jums savo darbelių pavyzdžių, nuo-
traukų iš mūsų gyvenimo ir piešinių.

Angėlė Meištaitė
Mokytoja

Mes – šaunuoliai!
ŲSPAL

IK
V

ZU AM
„Spalvų muzikos“ 
I priedas“

Šiame Romualdo Brūzgos parengtame pirmajame alternatyvaus 
adaptuoto muzikinio rašto pradžiamokslio „Spalvų muzika“ priede 
pristatoma 10 įvairių žanrų kūrinėlių, kurie seniai įsitvirtino žinomo 
neįgaliųjų kolektyvo „Spalvų orkestras“, vadovaujamo leidinio au-
toriaus, repertuare. Kolektyvas dirba pagal unikalią spalvų muzikos 
metodiką, prieš dešimtmetį pasiekusią Lietuvą iš Olandĳos. Minė -
tos metodikos pagrindas – muzikinių garsų žymėjimas skirtingomis 
spalvomis. 

Šis leidinys padės neįgaliems žmonėms muzikuoti nesiekiant 
ypatingų rezultatų. Pirmiausia svarbu sukurti muzikavimui tinka-
mą aplinką, o rezultatai ateis savaime. Tiek yra gabių neįgaliųjų, 
tiek virtuozų, tiek užslėptų talentų! Tad pabandykime visi drauge 
juos atrasti ir puoselėti. 

„Bendravimo su vaikais, 
turinčiais įvairaus lygio negalią, 
būdai ir technologĳos“

Prieš 15 metų Lietuvos mokytojai, dirbantys su mokiniais, turin-
čiais specialiųjų poreikių, ne ką težinojo apie augmentinę ir alterna-
tyviąją komunikacĳą ar informacines kompiuterines technologĳas. 
Laimei, nuo to laiko labai pasikeitė ne tik mokinių, turinčių spe-
cialiųjų poreikių, ugdymo turinys, metodai, priemonės, bet ir pati 
ugdomoji aplinka. Todėl augmentinė ir alternatyvioji komunikacĳa 
bei informacinės kompiuterinės technologĳos tapo neatsiejama ug -
dymo proceso dalimi. 

Šiame leidinyje Vilniaus vaikų ugdymo centro “Viltis” specia-
listai dalĳasi 15 metų darbo patirtimi, įgyta naudojant minėtas prie-
mones mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, ugdyti. Jie tikisi, 
kad šis leidinys paskatins pedagogus, tėvelius ir visuomenės narius 
įvairiapusiškiau vertinti specialiųjų poreikių mokinių gebėjimų bei 
poreikių vertinimo galimybes, suprasti augmentinės ir alternatyvio-
sios komunikacĳos, specialiųjų kompiuterinių priedų, mokomųjų 
kompiuterinių programų ir pan. svarbą ugdymo kokybei. 

Šiuos naujausius leidinius rasite „Vilties“ bendrĳos 
asocĳuotųjų narių bibliotekėlėse ir centrinėje būstinėje, 

kur šių leidinių galėsite įsigyti. 
O „pavartyti“ juos galite interneto svetainėje. 

www.viltis.lt

Bendravimo su vaikais, 
turinčiais įvairaus 
lygio negalią, būdai ir 
technologijos
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G. Romančiko pieš.
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Dėl įvairiausių priežasčių kai 
kurie vaikai vystosi kitaip nei jų 
bendraamžiai, bet tai nereiškia, 
kad jie yra mažiau vertingi 
žmonių pasaulyje, mažiau 
svarbūs ar jiems reikia mažiau 
meilės ir rūpesčio. Atminkime, 
visų pirma  – vaikas, tik po to – 
negalia. Vaikų, turinčių įvairių 
negalių, savĳauta priklauso 
nuo mūsų. Jie bus laimingi, jeigu 
mes sugebėsime juos pažinti, 
suprasti ir sukurti jiems palankią 
mokymosi aplinką. 

Specialiųjų poreikių moksleivių in-
tegracĳa į bendrojo lavinimo mokyklas 
jau nebevyksta tik teoriniu lygmeniu. 
Vis daugiau vaikų, turinčių ribotas pro-
tines galias, įsilieja į sveikųjų bendraam -
žių gretas.

Pakankamai tvirtas pozicĳas specia-
liųjų poreikių tenkinimas išsikovojo ir 
Vilniaus Medeinos pradinėje mokykloje. 
Jau 13 metų čia sau vietą randa specialiųjų 
poreikių vaikai. Mokykla įsikūrė 1993  m. 
rudenį. Ją sudaro pradinės klasės (nuo 
1 iki 4) ir specialiosios klasės (sutrikusio 
intelekto vaikams). Kiekvienoje klasėje 
mokosi mokinių, turinčių įvairių negalių. 
Visišką integracĳą taikome mokiniams, 
kurie turi emocĳų, elgesio ir socialinės 
raidos sutrikimų, fizinių ir judėjimo su-
trikimų, pažinimo procesų sutrikimų, 
lėtą veiklos spartą, klausos bei genetinių 
vystymosi sutrikimų ir nežymiai sutrikusį 
intelektą. Dalinę integracĳą taikome vi -
dutinį intelekto sutrikimą ir kompleksinę 
negalią turintiems vaikams.

Mokykloje dirba specialistai, kurie da-
lyvauja specialiojo ugdymo komisĳos dar-
be. Šie specialistai atlieka neįgaliųjų įver -
tinimą ir spec. pagalbos koordinavimą, 
rengia rekomendacĳas, patarimus moky-
tojams ir tėveliams. Išaugo mūsų pradinių 
klasių mokytojų kompetencĳa specialiojo 
ugdymo srityje. Jie dažnai dalyvauja įvai -
riuose seminaruose, kuriuose sužino, kaip 
gerai pažinti specialiųjų poreikių vaikus, 
kaip integruoti juos į bendrą veiklą, kaip 
jiems pritaikyti ugdymo turinį, kokie yra 

bendrosios ir specialiųjų programų skirtu-
mai ir panašumai, kaip vertinti šių moki-
nių žinias bei gebėjimus.

Kad specialiųjų ugdymosi poreikių 
vaikai gerai jaustųsi mokykloje, klasėje, 
būtinas geras klasės mikroklimatas, tin-
kama mokytojo ir mokinio sąveika. To pa-
siekti galima tik gerbiant vaiką, padedant 
jam, leidžiant suprasti, kad jis nekaltas dėl 
prastų mokymosi rezultatų. Todėl nuo 
pat pirmos klasės kalbame su ugdytiniais 
apie pagalbos silpniesiems būtinumą, 
užuojautą kitam. Labai svarbu specialistų 
(logopedų, specialiųjų pedagogų, psicho-
logo), moksleivio, jo tėvelių, mokytojų 
bendradarbiavimas ir bendravimas.

Šeima ir mokytojai yra svarbiausi 
vaiko ugdytojai, darantys jam didžiausią 
įtaką. Todėl į šeimą žiūrime kaip į partne -
rę. Svarbiausia, kad tėvų ir pedagogų ben-
dradarbiavimas būtu abipusis. Siekiame, 
kad ir tėvai, ir pedagogai pasitikėtų vieni 
kitais ir suvoktų, kad jais pasitikima. Abi 
pusės turi išmokti pripažinti, kad kažko 
nežino ar klysta. Pasitikėjimas, pagarba ir 
atviras pastarųjų bendradarbiavimas yra 
pagrindas normaliems produktyviems 
santykiams. 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos 
bendrosiose programose rašoma, kad de-
mokratiškoje visuomenėje laukiama gero-
kai didesnės kūrybinės tėvų iniciatyvos, 
nes būtent jiems labiausiai rūpi savo vai-
ko švietimas. Bendradarbiaudami su spe-
cialiųjų poreikių moksleivių artimaisiais 
siekiame juos įtraukti į mokyklos veiklą 
ir teikti pagalbą, sprendžiant jų vaikų ug-
dymo bei korekcĳos problemas. Taikome 
įvairias šeimos ir mokytojų bendravimo 
formas. Konsultuojame tėvus, rengiame 
individualius pokalbius, kviečiame tėvus 
į visuotinius mokyklos ir klasės susirinki -
mus, organizuojame įvairias bendras pra-
mogas, šventes, kuriame informacinius 
leidinius, kviečiame į atviras pamokas. 
Aktyvus tėvų dalyvavimas savo vaiko ug-
dymo programoje palengvina jų rūpestį. 
Bendraudami su vaiko šeima laikomės šių 
reikalavimų:

• susitikimo metu skatiname tėvus da-
lytis savo mintimis ir rūpesčiais;

• atkreipiame tėvų dėmesį į individua -
lią, adaptuotą, modifikuotą vaiko ug-
dymo programą;

• paisome konfidencialumo;
• stengiamės būti atviri šeimai.

Taigi bendraujant su tėvais ir siekiant 
įveikti iškilusius sunkumus, derėtų nuolat 
ieškoti ryšių su šeima; neįžeidinėti tėvų 
jausmų nepagarbiu ir nepagrįstu vaiko 
gebėjimų bei elgesio vertinimu; vengti 
konfliktų su tėvais vaikui girdint; siekti, 
kad tėvų susirinkimuose patirtimi dalytų-
si ir patys tėvai; mokyti tėvus konkrečiai 
padėti turinčiam problemų vaikui; ramiai 
išklausyti kritines tėvų pastabas padago-
gams; visada viešai padėkoti tėvams nors 
už menkiausią paramą. 

Didelę pagalbą darbe su specialiųjų 
poreikių vaikais atlieka mokytojų padė-
jėjai. Jie padeda vaikui su negalia apsi-
tarnauti fiziškai, atlikti mokytojo skirtas 
užduotis, judėti mokyklos pastate, terito-
rĳoje, padeda mokytojai rengti mokomąją 
medžiagą. 

Mokykloje specialiųjų poreikių vaikai 
turi galimybę dalyvauti popamokinėje 
veikloje, t. y. lankyti įvairius būrelius: me -
ninio ugdymo, komunikacĳos ugdymo, 
darbščiųjų rankų, dailės, sporto ir kt. Ren-
kantis popamokinę veiklą atsižvelgiama 
į tėvų pageidavimus ir, žinoma, į paties 
neįgalaus vaiko pomėgius bei norus. 

Stengiamės teikti neįgaliesiems ir ki -
tas paslaugas. Pavyzdžiui, organizuojame 
spec. poreikių vaikų pavėžėjimą į moky -
klą ir iš mokyklos į namus. Visi neįgalūs 
vaikai mokykloje pietauja nemokamai. 

Tai kasdieninė mokyklos veikla. Mes 
džiaugiamės savo indėliu teikiant paramą 
ir švietimo paslaugas šeimoms, auginan-
čioms vaikus su negalia. Pasiekti darbo re-
zultatai leidžia mums dalytis patirtimi su 
kitų Lietuvos miestų mokyklomis. Mūsų 
steigėjos – Vilniaus miesto savivaldybės – 
pozityvus požiūris ir  bendradarbiavimas 
su „Vilties” bendrĳa leidžia mums kasmet 
gerinti ugdymo aplinką. O mokyklos spe-
cialistų profesionalus darbas ir požiūris – 
teikti kokybiškesnes švietimo paslaugas. 

Gyvename kartu, todėl turime priim-
ti vieni kitus tokius, kokie esame, turime 
padėti vieni kitiems kuo galime. Juk svar-
bu, kad tave suptų mylintys, suprantantys 
žmonės, tada ir patys didžiausi sunkumai 
bus įveikti.

Virginĳus Molis 
Direktorius

Mokykla ir neįgalaus vaiko šeima
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„ V i l t i s “  v ė l  k v i e č i a . . .

Norintiesiems užsisakyti kelialapių 
reikėtų pateikti prašymą Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrĳai „Viltis“ (Kalvarĳų g. 143, 
LT-08221 Vilnius), kuriame turėtų būti 
nurodytas poilsiavimo laikotarpis, vietų 
skaičius, poilsiautojų vardai, pavardės, 
vaikų amžius ir neįgalaus asmens 
pažymėjimo numeris.
Prašymo pavyzdį rasite tnklapyje 
www.viltis.lt 
Informacĳa teikiama telefonu (8~5) 261 5223 ir
mobiliuoju telefonu (8~699) 9 68 59.
Jeigu neužteks vietų norimai dekadai, 
bus siūlomas kitas poilsio laikas. 
Kelialapiai bus išrašomi tik apmokėjus 
sąskaitą. Laiku neatsiskaičius už 
kelialapį, jis bus perduotas kitiems 
norintiesiems, atskirai neinformuojant 
neatsiskaičiusių užsakovų.
Atsiskaityti už kelialapį reikėtų ne 
vėliau nei likus 30 dienų iki poilsiavimo 
pradžios arba atskirai pranešus 
nurodytais telefono numeriais. 
Pinigai už poilsį turi būti pervesti 
į „Vilties“ bendrĳos sąskaitą 
LT687044060001262396. 
Išimtinais atvejais galima atsiskaityti 
atvykus į vietą.

Norintieji dalyvauti turėtų atsiųsti prašymus Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrĳai „Viltis“ir užpildytas dalyvio 
bei/ar dirbančiojo visuomeninias pagrindais anketas (Kalvarĳų g. 143, LT-08221 Vilnius).

Daugiau informacĳos apie programą ir anketų pavyzdžius galite rasti „Vilties“ bendrĳos tinklalapyje www.viltis.lt, nuorodoje 
„Naujienos“. Anketų galite gauti ir „Vilties“ bendrĳos būstinėje, ir kiekvieno asocĳuotojo nario būstinėje (kreiptis į vietos bendrĳų 

tarybos pirmininkus). Be to, galite teirautis tel. (8~5) 261 52 23.

Į „Pasaką“ Giruliuose

Į „Akimirką“ Šventojoje

Teisę lengvatinėmis sąlygomis įsigyti 
kelialapių turi:
● neįgalieji „Vilties“ bendrĳos nariai;
● juos lydintys asmenys;
● kiti „Vilties“ bendrĳos nariai 

(tėvai, globėjai ir specialistai);
● vaikai iki 3 m. (nemokamai, tačiau 

nesuteikiant lovos ir patalynės);
● vaikai nuo 3 iki 7 m. (už juos mokama 

tiek pat, kiek už neįgaliuosius);
● vyresni nei 7 m. vaikai (už juos mokama 

tiek pat, kiek už lydinčius asmenis). 

Kiti asmenys moka komercinėmis 
kainomis. 
Patalynės komplekto kaina — 5 Lt. arba 
reikia atsivežti savo. 
Jeigu kartu su poilsiautojais atvyksta 
papildomų asmenų, t. y. neturinčių 
kelialapių, jie moka tiek pat, kiek lydintys 
asmenys; be to, negarantuojama, kad jie 
gaus lovą. 
Atvykti į poilsio namus poilsiautojams 
siūloma nuo 8 iki 18 val.; išvykti — iki 
12 val. Kad nekiltų nesklandumų, apie 
atvykimą kitu laiku prašome iš anksto 
pranešti mobiliuoju telefonu

(8-699) 96859.

K e l i a l a p i ų k a i n o s 

Eil.
Nr.

Dekados
data Asmenys

Kaina,
Lt  už 
dieną

1
2

05.07-05.16
05.18-05.27

Neįgalus 8
Lydintysis 13

„Viltis” bendrijos narys 
arba darbuotojas 13

3
4
5

05.29-06.07
06.09-06.18
06.20-06.29

Neįgalus 9
Lydintysis 15

„Viltis” bendrijos narys 
arba darbuotojas 15

6
7
8

07.01-07.10
07.12-07.21
07.23-08.01

Neįgalus 11
Lydintysis 17

„Viltis” bendrijos narys 
arba darbuotojas 17

9
10
11

08.03-08.12
08.14-08.23
08.25-09.03

Neįgalus 11
Lydintysis 17

„Viltis” bendrijos narys 
arba darbuotojas 17

12
13
14

09.05-09.14
09.16-09.25
09.27-10.06

Neįgalus 8
Lydintysis 13

„Viltis” bendrijos narys 
arba darbuotojas 13

Neišsipirkus kelialapių  iki nurodytos datos, poilsio namų  administracija pasilieka teisę  keisti kainas,  
atsižvelgdama į kelialapių  poreikį.

Laiku neatvykus ir neinformavus administracijos nurodytais numeriais, išpirktos vietos rezervuojamos  
ne ilgiau kaip dviem dienoms. Po to jos suteikiamos kitiems poilsiautojams. Už neišnaudotas dienas pinigai negrą žinami  

ir jos neperkeliamos tolesniam laikotarpiui. 
Grą žinti kelialapį galima likus 5 dienoms iki poilsio pradžios. Šiuo atveju atgaunama 70 proc. kelialapio vertė s. 

Jeigu kelialapis grą žinamas likus mažiau negu 5 dienoms iki poilsio pradžios, atgaunama 50 proc. kelialapio vertė s. 

Skubėkite įsigyti kelialapių į poilsio namus „Akimirka“, esančius Šventojoje, Mokyklos g. 65. 

Kaip ir kasmet „Vilties“ bendrĳa organizuoja psichosocialinės reabilitacĳos programą sutrikusios raidos asmenims, 
jų šeimos nariams ir specialistams (2007 07 23 – 08 16, poilsiavietė „Pasaka”, Giruliai, Klaipėdos raj.) 

Programą sudarys dvi dalys 
I-oji dalis 07 23 – 08 03
ir
II-oji dalis 08 05 – 08 16
bei keturios veiklos kryptys:

• psichosocialinės reabilitacĳos programa šeimai (vykdoma I, II 
dalyse);

• sutrikusis raidos asmenų tėvų ar globėjų konsultacĳos taikant 
atvejo vadybos metodus (vykdoma I, II dalyse);

• neįgaliųjų reabilitacĳa taikant meno terapĳos metodus (vykdo -
ma II dalyje);

• APPLE specialiosios pedagogikos kursai (vykdoma I dalyje).



2005–2007 m. 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 
fakultetas kartu su Vilniaus dienos cen-
tru „Šviesa” vykdo projektą „Abėcėlė“, 
kurį remia Mokymosi visą gyvenimą 
programa.

Šio projekto partneriai: Cultural 
Centre of Chalkis Art Workshop (Graiki-
ja), Community Action Network (Airija), 
Društvo Vedeš Šentjur (Slovėnija), Ins-
titution for Adult Education Škofja Loka 
(Slovėnija), Association for family members 
and friends of people with mental health pro-
blems (Belgija). 

Projekto „Abėcėlė“ lietuvių grupėje 
mokosi moterys, studijuojančios Svei-
katos priežiūros fakultete ir dirbančios 
sveikatos priežiūros sistemoje, ir žmo-
nės, kurie turi proto sutrikimų ir lanko 
Vilniaus dienos centrą „Šviesa“.

„Projektas „Abėcėlė“ yra novatoriš-
kas projektas, jungiantis ugdymo ir me-
ninius uždavinius, naudojant vaizdinius 
ir žodžius, – teigia „Abėcėlės“ projekto 
koordinatorius Yannis Ziogas. – Jis įtrau-
kia asmenybę į bendruomenę, o bendruo-
menę – į Europos bendriją.“

Gyvename pasaulyje, kuriame kalba-
ma įvairiausiomis kalbomis. Žodžiai labai 
svarbūs žmonių gyvenime. Jie perduoda 
informaciją, atskleidžia mūsų jausmus, 
emocijas, padeda tenkinti socialinius po-

reikius. Žodžiai ramina, žeidžia, padrą-
sina, pažemina... Jie gali labai daug. Bet 
jeigu mes nesuprantame vienas kito, nes 
kalbame skirtingomis kalbomis? Arba 
nedrįstame, negalime, nemokame ar ne-
žinome, kaip pasakyti? Mūsų vizualinė 
raiška, naudojant įvairias menines prie-
mones, gali padėti žmonėms bendrauti, 
pažinti save ir kitus.

Dienos centro „Šviesa“ lankytojai 
aktyviai įsijungė į projekto užduočių įgy-
vendinimą. Savo abėcėlės kūrimas buvo 
naujas ir įdomus procesas. Raidėms A, B, 
M, N, K, L, S, R, U, T, V ir Ž atradome 
šiuos žodžius : angelas, bitė, mama, me-
dis, namas, kelionė, kaimas, lygybė, skir-
tumai, ratas, rožė, ugnis, tiltas, vanduo, 
žemė, stigma, santykiai. Šie žodžiai ska-
tino mąstyti, kalbėti ir piešti vaizdinius, 
kurie išryškėdavo pokalbių metu.  

Vieną kartą per savaitę buvo dirbama 
atskirai su slaugytojomis ir su žmonėmis, 
lankančiais dienos centrą „Šviesa“. Kartą 
per mėnesį vykdavo bendri susitikimai. 
Buvo įdomu bendrauti, kartu įkūnyti 
vaizdinius piešiniuose ir lipdiniuose, 
pasakoti kitiems apie savo pasaulėjautą, 
jausmus ir emocijas.

Bendri piešiniai labai suartino piešė-
jus. Kiekvienas kūrybos procese atrasda-
vo savo vietą. Užduočių įgyvendinimas 

įkvepia naujiems atradimams. Pažinimas naikina nuostatas ir plečia mūsų suvokiamo 
pasaulio ribas.Piešinių kalba suprantama visiems, ypač jeigu moki matyti ne tik akimis, 
bet ir širdimi.

Audronė Urbanovičienė 
Dienos centro „Šviesa“ spec. pedagogė, dailės mokytoja 

         

        

Kelionė su 
ABĖCĖLE

sutelkdavo visus į vieną grupę, skatino 
bendrauti, bendradarbiauti ir nuoširdžiai 
džiaugtis.

Keliaujame per ABĖCĖLĘ jau antri 
metai . Daug atradome ir sužinojome šia-
me kelyje. Mūsų kelionės atradimai buvo 
pristatyti šių metų vasario ir kovo mėne-
siais Vilniaus M. Mažvydo bibliotekoje 
veikusioje parodoje „Žodžiai ir vaizdai“.

Šios kelionės atradimai ne vien pie-
šiniai. Jos metu projekto mokiniai atrado 
Europos Sąjungos šalis – Graikiją, Airiją 
ir Slovėniją. Susipažino su projekto par-
tneriais, atvykusiais iš šių šalių. Nuošir-
dus priėmimas sužavėjo svečius. Dienos 
centre „Šviesa“ jie turėjo galimybę pasi-
mokyti naujų amatų ir kartu su centro 
lankytojais pasigaminti suvenyrų.

Tikimės, kad tolima ir nepažįstama 
Lietuva jiems tapo sava, nes čia jie paži-
no daug draugiškų ir nuoširdžių žmonių. 
Galimybė pažinti kitus ir šiame pažinime 
atrasti save įkvepia naujiems atradimams. 
Pažinimas naikina nuostatas ir plečia mū-
sų suvokiamo pasaulio ribas. Piešinių kal-
ba suprantama visiems, ypač jeigu moki 
matyti ne tik akimis, bet ir širdimi.

Audronė Urbanovičienė 
Dienos centro „Šviesa“ spec. pedagogė, 

dailės mokytoja 



Laima Strimaitienė
Vilniaus Medeinos pradinės mokyklos  
specialiosios klasės mokytoja

Specialioji  
klasė –  
bendrojo  
lavinimo  
mokyklos  
bendruomenės  
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Ketvirtų klasių
 mokiniai

Ketvirtų klasių 
mokinių tėvai

Specialiųjų klasių
mokinių tėvai

Mokytojai

Tiriamųjų grupė

46

39

16

14

Tiriamųjų skaičius

1 lentelė 
Tyrimo dalyviai

Medeinos  
pradinė mokykla

Jau nuo 1993 metų Vilniaus Medeinos 
pradinė mokykla dirba dalinės integra-
cijos sąlygomis. Mokykloje yra devynios 
bendrojo lavinimo ir dvi specialiosios 
klasės. Specialiosiose klasėse šiuo metu 
mokosi 18 mokinių, turinčių proto nega-
lią. Vaikų ugdymas dalinės integracijos 
sąlygomis naudingas ir bendrojo lavini-
mo, ir specialiųjų klasių vaikams. Jie gali 
artimiau susipažinti, bendrauti ir bendra-
darbiauti. Mūsų mokykloje bendrojo la-
vinimo ir specialiųjų klasių mokiniai su-
sitinka gana dažnai: pirmokai, apsipratę 
mokykloje, dalyvauja su specialiųjų klasių 
vaikais bendroje integruotoje pamokoje 
„Būkime pažįstami“. Visi vaikai susitinka 
per bendrus renginius, kartu stebi spek-
taklius, vasarą kartu stovyklauja, vyksta 
į ekskursijas. Neįgaliųjų vaikų darbeliai 
eksponuojami mokyklos koridoriuose 
esančiuose stenduose. Tačiau kaip jaučia-
mės būdami sykiu, ar esame vieni kitiems 
įdomūs, ar norime artimiau bendrauti ir 
daugiau sužinoti vieni apie kitus, kokių 
problemų iškyla kasdieniame bendrame 
gyvenime? Siekiant atsakyti į šiuos klau-
simus 2006 metų lapkričio mėnesį ir buvo 
atliktas tyrimas. 

1 lentelėje pateikti duomenys apie 
tyrimo dalyvius. Iš viso tyrime dalyvavo 
115 respondentų.

Tyrimo metu buvo naudojamas L. Stri-
maitienės (L. Strimaitienė, 2003) sudary-
tas klausimynas.

Sudarant klausimyną buvo naudoja-
masi VU specialiosios laboratorijos, L. La-
pienytės (L. Lapienytė, 2002), R. Kuraus-
kaitės (R. Kurauskaitė, 2000) sudarytais 
klausimynais.
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2 pav. 
Požiūris į buvimą kartu pamokų metu

1 pav. 
Požiūris į artimesnį bendravimą

Bendrojo lavinimo klasių  
mokinių atsakymų apžvalga

Prieš atliekant tyrimą įgaliems vai-
kams buvo paaiškinta, kad bus klausiama 
nuomonės apie bendraamžius, turinčius 
proto negalią. Be to, buvo aptartas pats 
terminas „negalia“. Atsakydami į jiems 
pateiktus klausimus įgalūs mokiniai galė-
jo rinktis vieną iš dviejų atsakymo varian-
tų: „Taip“ arba „Ne“. 

Iš 46 apklaustųjų tik vienas mokinys 
teigė nežinantis, kad mokykloje yra spe-
cialiosios klasės. Nors įgalūs vaikai gana 
dažnai susitinka su specialiųjų klasių 
mokiniais, tačiau tik 28 proc. jų teigė, kad 
pažįsta bendraamžių su negalia. Matyt, 
atsakydami į šį klausimą jie turėjo galvo-
je artimesnį bendravimą, o ne tik buvimą 
drauge vienoje mokykloje.

Kaip matome iš pirmame paveiks-
lėlyje pateiktų duomenų, 63 proc. vaikų 
teigė, kad norėtų daugiau sužinoti apie 
bendraamžius, kurie mokosi specialiosio-
se klasėse, ir artimiau su jais susipažinti. 
37 proc. vaikų atsakė tokiam bendravimui 
dar nepasirengę.

Dauguma bendrojo lavinimo klasių 
mokinių priima šalia esančius kitokius 
vaikus (žiūrėti 2 ir 3 paveikslėlius). Net 
73 proc. vaikų pritartų tam, kad neįgalūs 
bendraamžiai dalyvautų kai kuriose jų 
klasės pamokose. Kiek mažiau (57 proc.) 
norėtų bendrauti su jais artimiau, sėdėti 
viename suole.

Kalbantis su bendrojo lavinimo klasių 
vaikais buvo akcentuojama, kad jų ben-
draamžiai su negalia turi tokius pat norus, 
jie lygiai taip pat trokšta mokytis, tik jiems 
gerokai sunkiau tai daryti. Jie nori žaisti, tik 
dažnai patys negali organizuoti žaidimo. 
Dauguma jų nori bendrauti su panašaus 
amžiaus vaikais ir turėti draugų. Tačiau 
jiems ypatingai reikia aplinkinių pagalbos 
ir padrąsinimo. Net 86 proc. įgalių vaikų 
teigė, kad, jeigu reikėtų ir būtų galimybė, jie 
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4 pav. 
Požiūris į pagalbą 
bendraamžiui su negalia

6 pav. 
Požiūris į bendrą veiklą
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5 pav. 
Požiūris į bendrus užsiėmimus būrelyje

sutiktų padėti bendraamžiams su negalia 
mokytis (žiūrėti 4 pav.)

Buvo įdomu sužinoti, ar bendrojo lavi-
nimo klasių mokiniai pasirengę artimiau 
bendrauti su neįgaliais bendraamžiais už 
mokyklos ribų, ar jie sutiktų neįgalųjį įsi-
leisti į savo artimų žmonių ratą. Pasirodė, 
kad 83 proc. įgalių vaikų pritartų tam, jog 
jų mėgstamą būrelį lankytų ir vaikai su 
negalia. Mėgstama veikla sutiktų kartu su 
bendraamžiu užsiimti 67 proc. apklaustų-
jų (žiūrėti 5 ir 6 paveikslėlius).

Palietus asmeniškesnius dalykus, tei-
giamų atsakymų buvo šiek tiek mažiau. Į 
klausimą, ar sutiktų leisti laisvalaikį kartu 
su neįgaliu bendraamžiu (žaisti kieme, 
eiti į kiną, žaisti kompiuteriu ir t. t.), tei-
giamai atsakė 51 proc. įgalių vaikų (žiū-
rėti 7 pav.).

Tačiau vis dėlto džiugina tai, kad net 
58 proc. mokinių teigė sutinkantys, jog 
bendraamžis su negalia lankytųsi jų na-
muose. Į savaitgalio iškylas su savo šeima 
neįgalųjį pakviestų dalyvauti 64 proc. ap-
klaustųjų (žiūrėti 8 ir 9 paveikslėlius).

Šiek tiek nustebino (gerąja prasme) 
vaikų geranoriškumas, teigiamas požiūris 
į galimą dalijimąsi tuo, kas labai asmeniš-
ka, artima. Net 64 proc. apklaustųjų sutik-
tų paskolinti neįgaliajam savo mėgstamų 
daiktų (knygą, kompaktinę plokštelę, dvi-
ratį ir t. t.). Gimtadienis – tai šventė, į ku-
rią vaikai paprastai kviečiasi tik tuos, su 
kuriais labiausiai sutaria, kuriuos vadina 
draugais. Tačiau kad gimtadienio šventė-
je dalyvautų ir bendraamžiai su negalia, 
sutiktų net 65 proc. vaikų (žiūrėti 10 ir 11 
paveikslėlius).

Iš pateiktų atsakymų matome, kad 
tarp bendrojo lavinimo klasių mokinių 
vyrauja teigiamas požiūris į bendraam-
žius su negalia. Didžioji daugumą įgalių 
vaikų sutiktų su jais artimiau bendrauti ir 
mokykloje, ir už jos ribų. 
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7 pav. 
Požiūris į bendrą laisvalaikį
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Požiūris į lankymąsi namuose

11 pav. 
Požiūris į bendrą gimtadienių šventimą
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9 pav. 
Požiūris į bendras išvykas

10 pav. 
Požiūris į asmeninių daiktų skolinimą
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Bendrojo lavinimo klasių mokinių tėvų 
atsakymų apžvalga

Beveik visi tėvai (95 proc.) žino, kad 
mokykla dirba dalinės integracijos sąly-
gomis, kad joje yra specialiosios klasės. 
Daugiau kaip pusė tėvų (56 proc.) teigė, 
kad jų vaikai namuose pasakoja apie spe-
cialiųjų klasių mokinius.

Tyrimas parodė, kad keičiasi visuo-
menės požiūris į šeimas, auginančias vai-
kus su negalia. Jau nemanoma, kad šios 
šeimos pačios turi spręsti savo problemas, 
kad, jeigu minėtos problemos manęs tie-
siogiai neliečia, tai man jos ir neįdomios. 
Į klausimą „Ar jus domina vaikų su nega-
lia ugdymo problemos bendrojo lavinimo 
mokykloje?“ (žiūrėti 12 pav.) teigiamai 
atsakė 51 proc., neigiamai – 21 proc. ap-
klaustųjų. Likusieji (atsakymo variantas 
„Kita“) teigė niekada apie tai nemąstę, 
jiems niekada netekę susidurti su šia pro-
blema, jie neturintys pakankamai infor-
macijos. Vienas respondentas manė, kad 
problemų kyla su visais vaikais ir net ne-
verta jų skirstyti į kokias nors grupes.

Džiugu, kad net 92 proc. tėvų pritarė 
minčiai, kad vaikams su negalia būtina 
bendrauti su savo bendraamžiais (žiūrė-
ti 13 pav.). Neigiamai neatsakė nė vienas 
apklaustųjų, 5 proc. abejojo. Pasirinkęs 
atsakymo variantą „Kita“, responden-
tas manė, kad vaikams vis dėlto reikėtų 
kažkiek bendrauti. Tėvų manymu, įgalūs 
vaikai turi žinoti apie neįgalius bendra-
amžius, išmokti juos priimti tokius, kokie 
jie yra.

Jeigu anksčiau visuomenėje vyravo 
nuomonė, kad vaikas su proto negalia 
turi būti ugdomas tik specialiojoje moky-
kloje, tai dabar šis požiūris keičiasi. Net 
80 proc. mūsų mokyklos įgalių ketvirto-
kų tėvų mano, kad tinkamiausia ugdy-
mo forma yra specialioji klasė bendrojo 
lavinimo mokykloje (žiūrėti 14 pav.), 
kur vaikai su negalia būtų visapusiškai 

12 pav. 
Požiūris į vaikų su negalia ugdymo 
problemas bendrojo lavinimo mokykloje

13 pav. 
Požiūris į įgalių ir neįgalių vaikų 
bendravimą

15 pav. 
Specialiųjų klasių paskirtis

14 pav. 
Vaikų su negalia ugdymo formos
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ugdomi (77 proc.) (žiūrėti 15 pav.). Jeigu 
neįgalus vaikas nuo mažens gaus reikia-
mą pagalbą, bus tinkamai ir kryptingai 
ugdomas, sulaukus vyresnio amžiaus jam 
bus lengviau prisitaikyti, rasti savo vietą 
visuomenėje. Turime pavyzdžių, kai bai-
gę mūsų mokyklos specialiąsias klases 
vaikai sėkmingai integravosi į bendrojo 
lavinimo klasę ir ten toliau tęsia mokslą. 
Žinoma, norint, kad neįgalus vaikas sėk
mingai mokytųsi, pritaptų naujoje aplin-
koje, jam turi būti nuolat teikiama reikia-
ma pagalba (su juo turi dirbti kvalifikuoti 
pedagogai, mokytojų padėjėjai ir t. t.).

Buvo įdomu sužinoti, kaip tėvai verti-
na galimybę, kad klasėje, kurioje mokosi 

jų įgalūs vaikai, mokytųsi ir bendraamžiai 
su negalia (žiūrėti 2 lentelę). Pasirodo, 
tam pritartų 41 proc., o nepritartų 18 proc. 
apklaustųjų. 23 proc. respondentų abejo-
jo ir pasirinko atsakymo variantą „Kita“. 
Kai kurių tėvų manymu, vaikai su negalia 
trukdytų kitiems mokiniams, mokytoja 
turėtų skirti jiems daugiau dėmesio. Buvo 
teigiama, kad bendrojo lavinimo klasėse 
galėtų mokytis vaikai, turintys fizinę ne-
galią, o vaikams su proto negalia vis dėlto 
reikėtų mokytis specialiojoje klasėje. Be 
to, tėvų nuomone, klasėje, kurioje drau-
ge mokytųsi įgalūs ir neįgalūs mokiniai, 
turėtų dirbti ne vienas mokytojas ir, žino-
ma, specialusis pedagogas. 

2 lentelė
Tėvų požiūris į įgalių ir neįgalių vaikų mokymąsi kartu

Atsakymų 
variantai

Atsakymų pasiskirstymas procentais

Ar sutiktumėte, kad klasėje,  
kurioje mokosi Jūsų vaikas, 

būtų ir vaikų su negalia?

Ar sutiktumėte,  
kad Jūsų vaikas laisvalaikį  

leistų kartu su neįgaliu vaiku?

Taip 41 67

Ne 18 5

Abejoju 18 13

Kita 23 15

Tėvų klausėme, ar jie sutiktų, kad jų 
vaikas laisvalaikį leistų su neįgaliu vaiku 
(žiūrėti 2 lentelę). Dauguma tėvų (67 proc.) 
sutiktų, 5 proc. – nesutiktų, 13 proc. – abe-
joja. Respondentai, pasirinkę atsakymą 
„Kita“, nurodo, kad jie neprieštarautų, 
jeigu to norėtų jų vaikas. Tėvų manymu, 
turėtų būti organizuojami bendri rengi-
niai. Be to, jie teigė, kad bendravimas būtų 
naudingas, nes padėtų įgaliems vaikams 
geriau suprasti ir labiau užjausti žmogų 
su negalia. Atsirado ir būgštaujančių, 
kad vaikas nesugebėtų bendrauti, tiesiog 
nežinotų, kaip elgtis vienoje ar kitoje si-
tuacijoje. 

16 pav. 
Tėvų požiūrio įtaka vaikams
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Tėvai mano, kad įgalių vaikų požiūrį for-
muoja mokykla, nes būtent čia jie mato 
neįgaliuosius. Be to, įtakos turi klasės 
draugai, aplinkiniai, bendraamžiai. 

Jau niekam nekyla abejonių, kad 
kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo 
gebėjimų, fizinio ar protinio išsivystymo, 
turi lankyti mokyklą, būti ugdomas. 
Net 84 proc. bendrojo lavinimo klasių 
mokinių tėvų pritaria neįgalių vaikų tėvų 
siekiui, kad jų vaikai mokytųsi bendrojo 
lavinimo mokykloje. Tik 8 proc. tėvų abe-
joja, ar verta tam pritarti. Dar 8 proc. pa-
sirinko atsakymo variantą „Kita“ (žiūrėti 
17 pav.).

Mokykla – tai vieta, kur vaikai 
praleidžia gana daug laiko.  Mokytojai, mo-
kiniai ir jų tėvai tam tikram laikui susibu-
ria į vieną bendruomenę, kuri gyvena tais 
pačiais džiaugsmais ir rūpesčiais. Net 82 
proc. tėvų teigė, kad reikia, jog mokyklos 
gyvenime dalyvautų neįgalių vaikų tėvai, 
nes jie irgi yra mokyklos bendruomenės na-
riai, 15 proc. tėvų prisipažino niekada apie 
tai nemąstę. Džiugu, kad nė vienas respon-
dentas nepasirinko atsakymo varianto „Jų 
labai specifinės problemos, todėl jos turėtų 
būti sprendžiamos „savame“ rate“ (žiūrėti 
18 pav.).

Į klausimą „Ar Jūs sutiktumėte lais-
valaikiu padėti mokytojams ir neįgalių 
vaikų tėvams organizuoti užklasinę 
veiklą neįgaliems mokiniams“ net 30 
proc. apklaustųjų atsakė teigiamai ir tik 
13 proc. – neigiamai. Visi likusieji arba 
abejoja, arba nurodo priežastis, dėl kurių 
negalėtų to daryti. Dažniausiai minima 
priežastis – didelis tėvų užimtumas, 
laisvalaikio stoka, kai trūksta laiko net ir 
saviems vaikams. Kiti tėvai nurodė, kad 
norint dirbti su neįgaliaisiais reikalingas 
specialus išsilavinimas. 

Apibendrinant pateiktus atsakymus 
galima teigti, kad tarp tėvų vyrauja teigia-
mas požiūris į specialiąsias klases ir jose 
besimokančius neįgalius vaikus.

18 pav. 
Požiūris į neįgalių vaikų tėvų 
dalyvavimą mokyklos gyvenime

17 pav. 
Požiūris į vaikų su negalia tėvų 
siekius

Pradinių klasių mokiniams dar labai 
sunku nuspręsti, kaip vertinti vienokį 
ar kitokį reiškinį, kaip reaguoti į vieną 
ar kitą situaciją. Didelę įtaką formuojant 
vaiko pasaulėžiūrą turi mokykla, draugai, 
žiniasklaida. Tačiau vis dėlto artimiausi 
šio amžiaus vaikui yra tėvai ir nuo jų 
požiūrio bei vertinimo priklauso ir vaiko 
vertinimas. Tėvų klausėme, ar jie sutin-
ka, kad įgalių vaikų požiūris į neįgalius 
bendraamžius priklauso nuo tėvų 
požiūrio (žiūrėti 16 pav.). Net 75 proc. 
apklaustųjų sutinka su tokiu teiginiu, 10 
proc. – nesutinka, 5 proc. – abejoja, o dar 
10 proc. pateikė savo atsakymo variantą. 
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Mokytojų atsakymų apžvalga

Prieš keletą metų daugelis mokytojų 
tik teoriškai žinojo apie vaikus su ne-
galia, tačiau praktiniame darbe su jais 
susidūrę nebuvo. Šiuo metu vis daugiau 
tokių vaikų ateina į bendrojo lavinimo 
klases. Apklausoje dalyvavo 14 mokytojų. 
71 proc. jų yra dirbę su vaikais, turinčiais 
vienokią ar kitokią negalią, 29 proc. – ne. 
Net 93 proc. apklaustųjų teigė, kad juos 
domina vaikų su negalia integracijos į ben-
drojo lavinimo mokyklą procesas. Buvo 
įdomu sužinoti, ar mokytojai mano, kad 
specialiųjų klasių buvimas turi vienokios 
ar kitokios įtakos mokyklos gyvenimui 
(žiūrėti 19 pav.). 79 proc. apklaustųjų teigė, 
kad tai gerina mokyklos mikroklimatą ir 
tik 7 proc. laikėsi priešingos nuomonės. 
Pasirinkusieji atsakymo variantą „ Kita“ 
manė, kad „įgalūs vaikai tai priima kaip 
natūralų dalyką“, „vaikai tampa geresni 
ir pakantesni vieni kitiems, supranta, kad 
pasaulyje yra įvairių žmonių“. 

Tyrimo metu mokytojams uždavėme 
klausimą, kokia ugdymo forma yra tin-
kamiausia vaikų, turinčių proto negalią, 
ugdymui. 93 proc. apklaustųjų manė, kad 
tinkamiausia ugdymo forma – specialioji 
klasė bendrojo lavinimo mokykloje (dalinė 
integracija), 7 proc. teikė pirmenybę spe-
cialiajai mokyklai (žiūrėti 20 pav.). 71 proc. 
respondentų nuomone, specialiųjų klasių 
paskirtis – visapusiškai ugdyti vaikus su 
negalia, o 29 proc. manymu – ugdyti so-
cialinius įgūdžius (žiūrėti 21 pav.).

Atsakydami į klausimą, kaip ge-
rinti specialiųjų ir bendrojo lavinimo 
klasių mokinių bendravimą, mokytojai 
dažniausiai rinkosi du atsakymo varian-
tus. Daugumos nuomone, bendravimas 
turėtų vykti įvairių renginių metu. Tačiau 
yra manančių, kad bendrauti galima ir 
kartu dalyvaujant kai kuriose pamokose. 

19 pav. 
Specialiųjų klasių įtaka mokyklos 
gyvenimui

20 pav. 
Vaikų su negalia ugdymo formos 

21 pav.  
Specialiųjų klasių paskirtis
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3 lentelė
Mokytojų pasirengimas dirbti su neįgaliais vaikais

Atsakymų variantai

Atsakymų pasiskirstymas procentais
Ar sutiktumėte,  

kad Jūsų klasėje kartu su  
įgaliais vaikais mokytųsi

ir neįgalieji?

Ar sutiktumėte,  
kad Jūsų vadovaujamo būrelio 

užsiėmimus lankytų ir vaikai su negalia?

Sutikčiau 14 22
Nesutikčiau 14 14

Abejoju 7 14
Sutikčiau, jei padėtų 

asistentas 58 50

Kita 7 0

Į klausimą, ar mokytojams įdomu, ką 
veikia specialiųjų klasių mokiniai, kokie 
jų pasiekimai, net 79 proc. apklaustų-
jų atsakė teigiamai, 7 proc. – neigiamai, 
14 proc. – neturėjo savo nuomonės šiuo 
klausimu (žiūrėti 22 pav.).

Tyrimo metu mokytojų klausėme, ar 
jie sutiktų, kad klasėje su įgaliais vaikais 
mokytųsi ir neįgalūs bendraamžiai (žiūrė-
ti 3 lentelę). Besąlygiškai sutiktų 14 proc. 
mokytojų, 58 proc. sutiktų tik tuo atveju, 
jeigu padėtų asistentas, 14 proc. nesutik-
tų, nes mano, kad jiems trūksta žinių dirb-
ti su šiais vaikais, 7 proc. abejojo ir viena 
mokytoja teigė: „Dirbu su neįgaliu vaiku, 
bet jam reikia daugiau pagalbos, todėl 
sunku, kenčia kiti mokiniai, nes negaliu 
skirti jiems daugiau dėmesio“.

Mokytojai sutinka, kad vaikai su ne-
galia turi būti visapusiškai ugdomi. Kai 
kurie specialiųjų klasių mokinių tėvai pa-
geidautų, kad jų vaikai turėtų galimybę 
kartu su bendrojo lavinimo klasių moki-
niais lankyti būrelius. O ar mokytojai pa-
sirengę priimti į savo vadovaujamus būre-
lius vaikus su negalia? 22 proc. mokytojų 
sutiktų tai padaryti, 50 proc. sutiktų tik 
tuo atveju, jeigu jiems padėtų asistentas, 
14 proc. nesutiktų ir 14 proc. abejoja (žiū-
rėti 3 lentelę).

23 pav. 
Požiūris į vaikų su negalia tėvų 
siekius

22 pav. 
Domėjimasis specialiųjų klasių 
pasiekimais
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Ar mokytojai pritaria neįgalių vai-
kų tėvų siekiui, kad jų vaikai mokytųsi 
bendrojo lavinimo mokykloje? 64 proc. 
mokytojų pritaria, 22 proc. abejoja, 14 
proc. pasirinko atsakymo variantą „Kita“, 
teigdami, kad pritartų tik tais atvejais, kai 
neįgaliems vaikams iš tiesų naudinga mo-
kytis bendrojo lavinimo mokykloje. Be to, 
pritartų tuo atveju, jei vaikai mokosi lavi-
namojoje klasėje (žiūrėti 23 pav.).

Ką mokytojai mano apie neįgalių vai-
kų tėvų dalyvavimą mokyklos gyvenime? 
92 proc. apklaustųjų sutinka, kad jis yra 
reikalingas. 8 proc. respondentų atrodo, 
kad šių tėvų problemos yra labai speci-
finės, todėl jos turėtų būti sprendžiamos 
„savame“ rate (žiūrėti 24 pav.).

25 pav. 
Jeigu reikėtų rinktis iš naujo

Specialiųjų klasių mokinių tėvų 
atsakymų apžvalga

Dažnai specialiųjų klasių mokinių 
tėvai skundžiasi, kad jiems trūksta infor-
macijos apie mieste veikiančias ugdymo 
įstaigas, kad nėra vieningos informavimo 
sistemos. Tėvų klausėme, kas jiems sutei-
kė informaciją apie mūsų ugdymo įstaigą. 
Beveik pusė tėvų nurodė, kad informa-
ciją jie gavo pedagoginėje psichologinėje 
tarnyboje. Kaip potencialūs informacijos 
teikėjai buvo nurodyti pažįstami, darže-
lio auklėtojos, poliklinikos psichiatrė ir 
„Vilties“ bendrija. Jeigu reikėtų iš naujo 
rinktis ugdymo įstaigą, net 82 proc. tėvų 
vėl rinktųsi specialiąją klasę bendrojo la-
vinimo mokykloje, 6 proc. – bendrojo la-
vinimo klasę, 6 proc. – mokymą namuose 
ir vienas respondentas, pasirinkęs atsaky-
mo variantą „ Kita“, nurodė, kad norėtų 
bendrojo lavinimo klasės, kurioje dirbtų 
tokie pedagogai kaip specialiojoje klasėje 
(žiūrėti 25 pav.).

24 pav.  
Požiūris į neįgalių vaikų tėvų 
dalyvavimą mokyklos gyvenime
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27 pav. 
Neįgalaus vaiko pasiekimų vertinimas

dažnai sulaukia priekaištų, kad minėtų 
kontaktų nepakanka. Todėl neįgalių vai-
kų tėvų klausėme, kaip gerinti specialiųjų 
ir bendrojo lavinimo klasių mokinių ben-
dravimą. Beveik visi tėvai rinkosi du atsa-
kymo variantus: 1. Kartu dalyvaujant kai 
kuriose pamokose. 2. Kartu dalyvaujant 
įvairiuose renginiuose. 

Labai svarbu, kad neįgalūs vaikai mo-
kykloje gerai jaustųsi, kad patirtų kuo 
daugiau teigiamų emocijų. Tėvų klau-
sėme, ar noriai jų neįgalus vaikas eina į 
mokyklą. 88 proc. apklaustųjų atsakė tei-
giamai, 6 proc. – neigiamai ir 6 proc. pa-
sirinko atsakymo variantą „Kita“ (žiūrėti 
26 pav.).

Atvedę neįgalų vaiką į pirmą klasę, 
tėvai atsineša ir tam tikrus lūkesčius, susi-
jusius su vaiko pasiekimais, ateitimi. Mo-
kytojai stengiasi kuo geriau suprasti tėvų 
pageidavimus, kuo objektyviau įvertinti 
vaiko gebėjimus ir sudaryti sąlygas tiems 
gebėjimams tobulėti. Tėvų klausėme, ar 
jiems sudaromos sąlygos susipažinti su 
ugdymo planais, programomis, pagal 
kuriuos ugdomas jų vaikas. Teigiamai į 
šį klausimą atsakė 100 proc. tėvų. Be to, 
norėjome sužinoti, ar tėvai patenkinti tuo, 
ko jų neįgalus vaikas išmoko mokyklo-
je (žiūrėti 27 pav.). 50 proc. atsakiusiųjų 
teigė matantys pažangą, 31 proc. norėtų, 
kad vaikas išmoktų daugiau, tačiau žino 
jo galimybes, 13 proc. mano, kad vaikas 
gali daugiau, bet jam nesudaromos sąly-
gos atsiskleisti, ir 6 proc. pasirinko atsa-
kymo variantą „Kita“ („nevisiškai“). 

Tyrimo metu norėjome sužinoti, ko, 
tėvų manymu, trūksta, kad jų neįgalus 
vaikas būtų geriau ugdomas (žiūrėti 28 
pav.). Pasirodė, kad esamos sąlygos ten-
kina 27 proc. tėvų, 46 proc. apklaustųjų 
pageidautų geresnės materialinės bazės, 
o 27 proc. pasirinko atsakymo variantą 
„Kita“. Pastarąjį atsakymo variantą pa-
sirinkę tėvai norėtų, kad būtų skiriama 
daugiau valandų jų vaiko logopediniams 

26 pav. 
Ar neįgalieji noriai lanko mokyklą

Pastaruoju metu tenka išgirsti įvairių 
nuomonių apie specialiąsias klases ir jų 
paskirtį. Neretai manoma, kad pakanka 
lavinti vaikų, turinčių proto negalią, so-
cialinius įgūdžius, o akademinių žinių 
jiems nė neverta duoti. Tačiau kad vaikas 
tobulėtų, lavėtų jo įgūdžiai, būtina pa-
gal galimybes jį lavinti visapusiškai. Šiai 
nuomonei pritaria ir dauguma specialiųjų 
klasių vaikų tėvų (87 proc. ) teigdami, kad 
specialiųjų klasių paskirtis – visapusiškai 
ugdyti vaikus su negalia.

Kiekviena ugdymo forma (specialioji 
mokykla, dalinė integracija ar visiška inte-
gracija) turi savo šalininkų ir priešininkų, 
be to, kiekviena ugdymo forma turi savo 
pliusų ir minusų. Dalinės integracijos są-
lygomis neįgalieji turi galimybę bendrau-
ti su bendrojo lavinimo klasių mokiniais, 
nors specialiųjų klasių mokytojos iš tėvų 
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užsiėmimams, kad su vaiku būtų dirba-
ma individualiai, kad vaikų skaičius kla-
sėje būtų mažesnis. Malonu tai, kad nė 
vienas iš tėvų nemano, jog geresniam jų 
vaiko ugdymui trūksta pedagogų kompe-
tencijos. 

Ketveri metai pradinėje mokykloje ne-
trunka prabėgti, ir tėvams vėl tenka mąs-
tyti, kur jų neįgalus vaikas mokysis toliau. 
Klausėme, ar tėvai jaučiasi ramūs dėl savo 
neįgalaus vaiko ateities baigus pradinę 
mokyklą. Visi tėvai (100 proc.) atsakė nei-
giamai. Apibendrinus nerimo priežastis, 
galima išskirti keletą atsakymų grupių. 
Tėvai norėtų, kad daugiau mokyklų steig-
tų specialiąsias klases. Jiems trūksta infor-
macijos apie jau esamas klases, apie jose 
dirbančių pedagogų kompetenciją. Be to, 
tėvai nerimauja ir dėl to, ką jų neįgalus 
vaikas veiks, kai baigs mokyklą. Esama 
nuomonės, kad baigus 4 klases neturėtų 
keistis pedagogai, nes neįgalūs vaikai prie 
jų prisiriša, pripranta prie aplinkos, jiems 
labai svarbus saugumo jausmas. Kai kurių 
tėvų manymu, specialiųjų klasių mokinių 
akademinės žinios neperžengia pradinu-
kų lygio, o socialinius įgūdžius formuoti 
galėtų tie patys pedagogai. Tačiau kai ku-
rie tėvai nesijaučia ramūs vien tik todėl, 
kad jų vaikas mokosi specialiojoje klasėje, 
nes, jų nuomone, ten jam ne vieta. 

Pastaruoju metu kalbama, kad būtina 
steigti daugiau specialiųjų klasių. Todėl 
tėvų klausėme, ką jie mano apie specialių-
jų klasių steigimo kiekvienoje bendrojo la-
vinimo mokykloje tikslingumą (žiūrėti 29 
pav.). 50 proc. apklaustųjų mano, kad tai 
tikslinga, nes būtų galima rinktis mokyklą 
pagal gyvenamą vietą. 31 proc. galvoja, 
kad netikslinga, nes nebūtų užtikrinamas 
kokybiškas mokymas, 6 proc. abejoja ir 13 
proc. pasirinko atsakymo variantą „Kita“. 
Šių respondentų nuomone, specialiosios 
klasės turėtų veikti kiekvieno mikrorajo-
no vienoje arba dviejose mokyklose. 

29 pav. 
Požiūris į specialiųjų klasių 
steigimo kiekvienoje mokykloje 
tikslingumą

28 pav. 
Tėvų pageidavimai ugdymui gerinti
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Apklausos rezultatų apibendrinimas

Apibendrinant apklausos rezultatus 
galima teigti, kad Medeinos pradinėje 
mokykloje vyrauja teigiamas požiūris į 
specialiąsias klases ir jose besimokančius 
vaikus. Bendrojo lavinimo klasių mokiniai 
norėtų geriau pažinti savo bendraamžius 
iš specialiųjų klasių. Kad tai nėra vien tik 
teorinė prielaida, rodo akivaizdus pavyz-
dys: po pokalbio su vaikais ir atliktos ap-
klausos 4a klasės mokiniai patys paprašė 
savo klasės mokytojos leidimo prieš Kalė-
das aplankyti specialiosios klasės vaikus. 
Gruodžio pabaigoje vyko bendra pamo-
ka. Abiejų klasių mokiniai deklamavo 
vieni kitiems eilėraščius, keitėsi dovanėlė-
mis, kartu piešė, spalvino. Susitikimu liko 
patenkintos abi pusės. Džiugu, kad noras 
bendrauti kyla patiems mokiniams, o ne 
primetamas iš šalies. 

Ketvirtokų tėvai irgi teigiamai žiūri į 
integruotą ugdymą, neprieštarauja, kad 
jų įgalūs vaikai bendrautų su specialiųjų 
klasių mokiniais. Jie pritaria vaikų su ne-
galia visapusiškam ugdymui, tačiau gero-
kai atsargiau vertina prielaidą, kad vaikai 
su proto negalia galėtų mokytis bendrojo 
lavinimo klasėje. Įgalių vaikų tėvai baimi-
nasi, kad tokiu atveju nukentėtų jų vaikų 
mokymosi kokybė – jiems būtų skiriama 
mažiau dėmesio, neįgalieji trukdytų klau-
sytis per pamokas. Įgalių vaikų tėvų nuo-
mone, vaikai, turintys proto negalią, vis 
dėlto turėtų būti ugdomi specialiosiose 
klasėse. Teorinę bendro įgalių ir neįgalių 
vaikų mokymosi galimybę tėvai vertina 
labiau neigiamai nei teigiamai. 

Galima pasidžiaugti tuo, kad net 
trečdalis įgalių vaikų tėvų esant reika-
lui sutiktų mokytojams ir neįgalių vaikų 
tėvams padėti organizuoti užklasinį neį-
galiųjų užimtumą. Ateityje reikėtų apie 
tai pamąstyti ir pasinaudoti geranoriškų 
žmonių pagalba.

Iš pateiktų mokytojų atsakymų mato-
me, kad vyrauja teigiamas požiūris į spe-
cialiąsias klases ir jų ugdytinius. Didžioji 
dalis pedagogų jau yra dirbę su vienokią 
ar kitokią negalią turinčiais vaikais, todėl 
apie kylančias problemas gali kalbėti iš 
patirties. Mokytojų nuomone, specialio-
ji klasė yra tinkamiausia ugdymo forma 
vaikams, turintiems proto negalią. O 
bendrauti specialiųjų ir bendrojo lavini-
mo klasių vaikai galėtų renginių metu. 

Mokydamiesi bendrojo lavinimo mo-
kykloje specialiųjų klasių mokiniai nėra 
atskirti nuo mokyklos bendruomenės, 
jų reikalai, pasiekimai domina ne tik jų 
klasių mokytojas. Tokį didelį teigiamų 
atsakymų procentą, manau, lėmė tai, 
kad kolektyve vyrauja šilti, geranoriški 
santykiai, bendrojo lavinimo ir specia-
liųjų klasių mokytojos palaiko glaudžius 
ryšius, bendradarbiauja, konsultuojasi 
formalioje ir neformalioje aplinkoje. 

Dauguma mokytojų neprieštarautų, 
kad jų klasėje ar būrelyje būtų ir vaikų 
su negalia. Žinoma, tokiu atveju moky-
tojui tektų papildomas krūvis, vaikams 
su negalia reikėtų skirti gerokai daugiau 
dėmesio. Kad darbas vyktų efektyviai, 
mokytojui turėtų padėti asistentas. 

Mokytojai pritaria tam, kad moky-
klos gyvenime turi dalyvauti ir vaikų su 
negalia tėvai, nes jie yra lygiateisiai mo-
kyklos bendruomenės nariai. 

Prieš vaikui pradedant lankyti 
mokyklą tėvai dažnai nerimauja, kaip 
jam pavyks pritapti, kaip seksis. Tė-
vams, auginantiems vaiką su negalia, 
kyla ir papildomų problemų. Pavyz-
džiui, kokią mokymo formą pasirinkti. 
Bendrojo lavinimo mokyklų, kuriose 
būtų ir specialiosios klasės, Vilniaus 
mieste dar nėra daug. Didžioji dalis 
neįgalių vaikų tėvų nurodo, kad mo-
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kyklą jiems rekomendavo pedagoginė 
psichologinė tarnyba arba darželio au-
klėtojos ar pažįstami. Iš pateiktų atsa-
kymų matome, kad šie tėvai teigiamai 
vertina ugdymą dalinės integracijos 
sąlygomis. Jeigu tektų rinktis iš naujo, 
dauguma tėvų vėl pasirinktų specialią-
ją klasę bendrojo lavinimo mokykloje.

Kad neįgalaus vaiko ugdymo pro-
cesas vyktų sėkmingai, būtinas glaudus 
mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas. Tė-
vai teigia, kad jiems sudaromos sąlygos 
susipažinti su ugdymo planais, progra-
momis. Tėvai gana dažnai bendrauja su 
mokytojais, aptaria iškylančias proble-
mas, džiaugiasi pasiektais laimėjimais. 
Dalis tėvų pageidautų, kad vaikai išmok-
tų daugiau. Deja, ne visada mokytojams 
pavyksta savo planus įgyvendinti, nes 
rezultatai priklauso ne tik nuo mokytojo 
pastangų, bet ir nuo kiekvieno konkre-
taus vaiko galimybių.

Labai svarbūs ir tėvams nerimą ke-
liantys klausimai – kur jų vaikas mokysis 
toliau, ar ras savo vietą baigęs mokyklą. 
Tėvai pageidautų, kad specialiųjų klasių 
bendrojo lavinimo mokyklose būtų dau-
giau, nes tada neįgalus vaikas galėtų mo-
kytis arčiau gyvenamosios vietos. Tačiau 
steigiant naujas klases pirmiausia reikėtų 
galvoti ne apie jų skaičių, o apie tai, kad 
vaikams su negalia būtų sudarytos pa-
lankios ugdymo(si) sąlygos (kvalifikuota 
pedagogų komanda, tinkama materialinė 
bazė ir t. t.).

Išanalizavus tyrimo rezultatus galima 
teigti, kad specialiųjų klasių auklėtiniai 
bendrojo lavinimo mokykloje priimami 
kaip pilnateisiai bendruomenės nariai. 
Bendrojo lavinimo klasių mokiniai ir mo-
kytojai domisi specialiųjų klasių vaikų 
gyvenimu, nori artimiau bendrauti. Ben-
drojo lavinimo klasių mokinių tėvai irgi 
pritaria tokiam bendravimui.
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