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„Viltis“–  
15 metų!

„V
ilti

es“ karalystei –

Vilniaus ugdymo centrui 



Kitokių atėjimas 
Kitokių vaikelių gimdymas nėra kaž-

kuo ypatingas, o ir ką tik gimę jie mažai 
skiriasi nuo likusiųjų. Mamos širdyje ga-
li kirbėti koks nors nerimas, bet paprastai 
ji nė nenujaučia, kas jos laukia. Tai būna 
kaip žaibas iš giedro dangaus, kai pama-
tai savo vaikelį be rankelės ar kojytės arba 
kai kyla įtarimas dėl sindromo, vedančio 
į proto negalią. Prireikia daug jėgų, kad 
priimtum šį pirmųjų dienų košmarą. Kiek
viena mama, pagimdžiusi kitokį vaikelį, 
praeina tipiškas netekties fazes, nes tai 
tarsi idealo sudužimas: subliūkšta tradi-
cinės, įprastos moteriškos svajonės turėti 
sveiką vaiką, kuris kažką pasieks, kuriuo 
galėsi didžiuotis. Sunkus kelias nuo ide-
alo iki tikrovės: iš pradžių – nenoras pa-
tikėti, paskui pyktis – kodėl taip atsitiko 
man?! Kodėl Dievas mane taip nubaudė?! 
Dažnai tai priimama kaip bausmė, paskui 
kyla vidinė depresija ir chaosas. Ir tik po 
ilgų mėnesių, metų galbūt ateina priėmi-
mas bei nusiraminimas. 

Žinoma, svarbu, kaip pirmomis mi-
nutėmis reaguos gydytojai ir aplinkinis 
personalas. Dažnai mamos, kurioms gi-
mė neįgalus vaikelis, sako, kad buvo la-
bai nemalonu girdėti dejuojančią akušerę: 
„Vaikeli, vaikeli, koks vargas tavęs laukia“ 
ar panašiai. Reikia subtilaus supratimo: 
nepalikti mamos vienos ir tuo pačiu ne-
akcentuoti būsimo vargo. Galbūt mažiau 
kalbėti, daugiau pabūti kartu su mama. O 
žodžiai turėtų būti labai apgalvoti ir pa-
grįsti, konstruktyvūs, praktiški, kad ga-
lima gyventi, kad galima daug dalykų 
padaryti. Neįgalius vaikelius auginančios 
mamos daug bendrauja su gydytojais, o 
šie galbūt daugiau užsiima vaikeliu ir re-
tai paklausia, o kaipgi jo mama laikosi. Rei
kalingi nors keli pagyrimo žodžiai: kokia 
jūs šaunuolė, kaip gerai prižiūrite vaikelį, 
kaip puiku, kad jis turi tokią mamą. 

Tiesa ir palaikymas
Apie negalią reikėtų kalbėti atvirai 

nuo pat pradžių. Yra dalykų, kurių neįma-
noma nuslėpti: matai, kad nėra pėdučių ar 
rankelių, tokie dalykai akivaizdūs nuo pat 
pirmųjų dienų. Nesakymas – tai tik pro-
blemos atidėliojimas. Slėpti ir nesąžininga, 
ir nieko gero neduoda. Na, pasvajos ma-
ma dar kiek laiko. O pienukas dėl streso 
nebūtinai turi dingti. Mamai reikia pereiti 
prie suvokimo, kad koks bebūtų vaikelis, 

jis yra mano kūnas ir kraujas, jis man pa-
tikėtas, aš už jį atsakinga ir noriu padaryti 
visa, kad jis jaustųsi laimingas. Tada ma-
ma panorės išsaugoti pienelį, būti tvirta ir 
ištverti. Žinoma, tuo metu jai reikia žmo-
gaus, kuriam galėtų pasiskųsti, išverkti 
sukauptas ašaras: būna tokių momentų iš 
nuovargio ir nevilties, būna depresijos ir 
vienumos etapų, kai atrodo, kad visi tave 
apleido, visi nusisuko nuo tavęs, visi bai-
sisi tavo bėda, visi bijo prisiliesti prie ta-
vo vaiko, pakalbinti jį, visi jo šalinasi. O 
tai mamai labai skaudu. Geriausia išeitis 
būtų panašaus likimo moterų susitikimai, 
kad jos susirastų viena kitą, bendrautų, 
nes niekas taip neįtikins, kaip kita ma-
ma, kuri pati nuėjo panašų kelią bei jame 
įžvelgė ir gražių dalykų. Bet kuris kitas 
kalbėtojas gali net supykdyti: lengva šne-
kėti, kai tai ne jūsų vaikas. Būna aktyvių 
mamų, kurios ieško pagalbos, net suburia 
bendramintes į grupes ir dalijasi savo bė-
domis. Aišku, yra drovesnių ir kuklesnių, 
prie kurių reikėtų prieiti ir pakalbinti. 

Nuostabu, jeigu tos bėdos neišsigąsta 
tėtis, jeigu palaiko ir supranta mamą. Te-
gul vaikelis ir nebus jo svajonių įkūnyto-
jas, bet motina daro didžiulį darbą – myli 
jį. Retas iš mūsų sugeba mylėti neinves-
tuodamas vilčių į mylimą žmogų. Mes 
tikimės gauti atlygį už savo meilę, nes 
mylime už kažką. Proto negalią turintys 
vaikeliai visada žavi savo gerumu, žadina 
mumyse meilę, aišku, ir jiems pasitaiko 
visokių nuotaikų, bet jie beldžiasi tiesiai 
į žmogaus širdį ir daugiau kalba jausmų 
kalba. Šalia jų žmogus gali pasijusti nejau-
kiai, jeigu nemoka mylėti, jeigu nemoka 
matyti širdimi. Tada bet koks išsilavini-
mas jį daro bejėgį šalia tų mažutėlių. 

Kitokio vaikelio gyvenimo 
prasmė

Gimus vaikui su negalia, tėvams išky-
la esminis klausimas – kokia tokio vaike-
lio gyvenimo prasmė ir vertė? Kaip tėvai 
atsakys į šį klausimą, taip jie ir elgsis su 
vaikeliu. Pažįstu šeimų, kurios jau nėštu-
mo metu žinojo, kad turės neįgalų, gal net 
nepajėgų gyventi vaikelį, bet vis tiek ma-
nė, kad kiekviena jo gyvenimo minutė yra 
didžiulė vertybė. Ir tas trumpas gyveni-
mo minutes pripildė meilės. Tai praturti-
no ir tėvus, ir tuos žmones, kurie buvo ša-
lia. Ir visus žmones praturtina, kai vyksta 
tokie stebuklingi dalykai – meilė iki galo, 
iki visiško atsidavimo. 

Kiekvienas iš mūsų keliame gyveni-
mo prasmės klausimą, ir dažnai išsila-
vinusiam, darančiam karjerą, tvirtai sto-
vinčiam ant žemės žmogui labai sunku 
pasakyti, kokia nesveiko vaikelio gyveni-
mo vertė. Ir liūdna, kad dažnai tėčiai pa-
lieka tokias šeimas, bet džiugu, kad yra ir 
tokių, kurie supranta ir palaiko savo šei-
mą. Tokia šeima niekada neatiduos vaike-
lio su negalia į prieglaudą, nepaliks. Toks 
vaikelis – tai didžiulės dvasinės pratybos 
šeimai.

Vaiko kančia – labai stipri 
„valiuta“

Pati auginau, galima sakyti, vaiką su 
negalia. Jis buvo labai alergiškas. Mes abu 
patyrėme daug kančios: dieną naktį vai-
kas tik ant rankų, nuolat supi, negali nuo 
jo net nusisukti; dvejus metus mažylis ne-
matė savo rankelių – nusikasydavo jas iki 
kraujo, jų oda buvo ištisa žaizda. Niekur 
negali išeiti, negali pasikviesti svečių, tu-
ri viską slėpti. Vyresnysis valgydavo pa-
sislėpęs, pati neturėjau tam laiko, o jei at-
sirasdavo, valgydavom mažylio kasdienį 
meniu – tik bulves ir ryžius. Išgyveni di-
džiulę socialinę atskirtį, pradedi veng-
ti susibūrimų dėl aplinkinių šiurkštumo, 
nesupratimo, atstūmimo. 

Alergija – tai ypatingas vaiko jautru-
mas aplinkiniam pasauliui. Mes visi kon
taktuojame su tais pačiais produktais, 
bet esame pakankamai stiprūs suskaidyti 
juos, suvirškinti ir įsisavinti, o alergiškas 
vaikas „nesuvirškina aplinkinio pasau-
lio“, dėl to skaidymas vyksta visame kū-
ne ir visi organai pradeda „virškinti aplin-
kinį pasaulį“. Vaikas išgyvena tarsi ribos 
problemą: tarp vidinio ir išorinio „aš“. 

Slaugant sergantį vaiką kyla daug 
klausimų. Galvoji: na, aš kenčiu, tai gal 
kažką negerai padariau, gal ką įskau-
dinau, gal ši kančia už tai? Suaugusiojo 
žmogaus kančią priimi kaip pelnytą. Ta-
čiau labai sunku priimti vaiko kančią: juk 
jis nieko blogo dar negalėjo padaryti, nie-
ko nenuskriaudė, kad turėtų šitaip kentė-
ti!.. A. Kamiu yra pasakęs, kad, susidūręs 
su vaiko kančia ar mirtimi, žmogus arba 
praranda tikėjimą Dievu, arba pasiekia jo 
gelmę: turi arba pasipiktinti Dievu, lei-
džiančiu nepelnytai kentėti vaikeliams, ir 
atmesti Jį, kaip protingą pasaulio priežas-
tį, arba įžvelgti kančioje ypatingą Dievo 
dovaną. Ir tą kančią aukoti už save, už sa-
vo artimus žmones, už tas sielas, kurioms 
reikia pagalbos. Supratau, kad vaiko kan-
čia yra labai stipri „valiuta“ dvasiniame 
pasaulyje, atperkanti didžiulius dalykus. 
Ir aš ją pradėjau aukoti Dievui, panaudo-
ti vaiko kančios atperkamąją galią tiems 
žmonėms, kurie man brangūs ir kuriems 
to reikėjo. 

Užrašė Inesa Vaitkūnaitė

O mes – kitokie!
Kaip ateina kitokie vaikai
Pasakoja  
Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų gydytoja  
Banga Kulikauskaitė 
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Metas įvardyti ir sunorminti 
veiklas

Pirmasis šių metų pusmetis mums 
buvo labai nelengvas, nes keitėsi Valstybi-
nės neįgaliųjų socialinės integracijos pro-
gramos finansavimo tvarka, reikalavimai 
programoms ir ataskaitoms. O svarbiau-
sia naujovė – nuo šiol valstybė finansuos 
tik tas paslaugas ir veiklas, kurios yra 
įtrauktos į Socialinių paslaugų katalogą. 
Taigi pasitvirtino tai, apie ką mes pirmą 
kartą prabilome dar prieš penkerius me-
tus, – valstybė nefinansuos nevyriausybi-
nės organizacijos veiklos, o tik žmonėms 
reikalingas paslaugas. 

Mums tai tampa dideliu išbandy-
mu, nes šiandien gauti finansavimą tik 
tokioms veikloms kaip informavimas ir 
konsultavimas jau nepakanka. Vadina-
si, turime savo veiklas organizuoti taip, 
kad mūsų teikiamos paslaugos buriant 
neįgaliuosius ir jų šeimas atitiktų Sociali-
nių paslaugų katalogą. Be to, minėtos pa-
slaugos turi būti maksimaliai priartintos 
prie žmogaus, t. y. šiandien jau neužtenka 
vien tik telefonu pasikalbėti apie jausmus 
arba informuoti, jog reikia ateiti į šventę. 
Būtina nuolat bendrauti su mūsų paslau-
gų gavėjais: neįgaliaisiais ir jų šeimomis. 
Vietose turi būti sukurta apibrėžta siste-
ma ir patvirtinta paslaugų teikimo tvar-
ka, t. y. viskas, ką mes darome, turi būti 
griežtai reglamentuota. 

Analizuojant mūsų asocijuotųjų na-
rių veiklos ataskaitas matyti, kad žmonės 
vietose supranta, ką ir kaip reikia daryti. 
Tik tenka pastebėti, kad labai daug daro-
ma, bet ne viskas tinkamai įforminama. 
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad 
tai yra biurokratiniai dalykai. Tačiau rei-
kia turėti galvoje, kad mes dalyvaujame 
naujų paslaugų rūšių kūrimo procese, 
mes esame tam tikrų veiklų organizavi-

mo pirmeiviai, todėl turime jas tinkamai 
aprašyti. Juk kiekviena veikla kainuoja 
pinigus. Net jeigu tokia paslauga kaip pa-
galba šeimai kainuoja gerokai pigiau nei 
pagalba neįgaliajam ar dienos užimtumo 
organizavimas, vis tiek yra tarptautiniai 
ir Lietuvos standartai, apibrėžiantys mi-
nėtos veiklos apimtis. O mes esame bū-
tent tie žmonės, kurie turi aprašyti savo 
veiklas, kad ilgainiui šiuos aprašus būtų 
galima paversti pinigais. Kitaip tariant, 
jeigu mūsų organizacija nesugebės įvar-
dyti savo veiklų ir jų sunorminti, tai jau 
kitais metais negausime finansavimo veik
loms, kurios iš tiesų reikalingos neįga-
liems žmonėms ir jų šeimoms.

Licencijos socialinėms 
paslaugoms

Valstybinės neįgaliųjų integracijos 
programos nuostatos nesikeis iki 2010 
metų. Valstybė priėmė politinį sprendi-
mą dėl socialinių paslaugų organizavimo 
ir teikimo pereinamojo laikotarpio, kuris 
tęsis iki minėto laiko, o vėliau įstaigos ir 
organizacijos, teikiančios socialines pas-
laugas, privalės turėti licencijas. Šiuo me-
tu Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rija jau rengia licencijavimo tvarką. Todėl 
mums reikia labai kryptingai siekti, kad 
iki 2010 metų visi mūsų asocijuotieji na-
riai ir jų partneriai pasirengtų gauti licen-
cijas savo vykdomoms veikloms. Jeigu 
neturėsime licencijų socialinių paslaugų 
teikimui, vadinasi, valstybė nefinansuos 
mūsų teikiamų paslaugų. 

Taigi turime 2,5 metų, o tai yra gero-
kai trumpesnis laikotarpis nei mums gali 
atrodyti. Todėl reikia nesnausti. Už socia-
linių paslaugų licencijavimą yra atsakin-
gas Socialinių paslaugų priežiūros de-
partamentas, kuriam vadovauja Aivydas 
Keršulis. Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nisterijos interneto svetainėje yra pateikta 
visa reikiama informacija, su kuria būtina 
susipažinti. Pokyčiai neturėtų mums kel-
ti baimės. Tiesiog reikia suvokti, kad kiek
viena veikla turi turėti savo nuostatas ir 
apibrėžtą tvarką, reglamentuojančią, kas 
yra konkrečios paslaugos gavėjas, kiek 
kartų per dieną ar savaitę teikiamos vie-
nos ar kitos paslaugos, kokių priemonių 
reikia norint užtikrinti nuolatinį paslau-
gos teikimą, kokios kvalifikacijos specia
listai ją teikia ir t. t. Manau, kad nauja 
tvarka yra gera, tik reikės vietose sukaup-
tą gausią informaciją tinkamai įforminti, 
kas ir leis mums gauti leidimą dalyvau-
ti socialinių paslaugų rinkoje. Centrinė 
būstinė teiks konsultacijas licencijavimo 
klausimais asocijuotiesiems nariams. Tik 
neužmirškime, kad jeigu laiku nesusi-
tvarkysime, kentės neįgalieji ir jų šeimos. 
Juk mums skirta labai didelė atsakomy-
bė – atstovauti neįgaliems žmonėms. Be 
to, mums suteikiama unikali galimybė 
būti ne tik socialinių paslaugų vartotojais, 
bet ir tikrais socialinių paslaugų rinkos 
dalyviais. 

Palankus valstybės audito 
įvertinimas

Pirmasis šių metų pusmetis mūsų 
organizacijai buvo ypatingas ir todėl, 
kad mūsų veiklą tikrino valstybės audi-
tas. Aišku, buvome sunerimę, nes tapo-
me pirmąja nevyriausybine organizacija, 
kurią buvo pasirinkta tikrinti. Kita ver-
tus, mums buvo suteikta galimybė įver-
tinti, kaip mes administruojame savo or-
ganizaciją, nes savo išvadas apie mūsų 
veiklą pateikė kompetentingi valstybės 
specialistai. Džiugu, kad išskyrus smul-
kias klaidas, kurias mums leista ištaisyti, 
valstybės audito patikrinimo išvados yra 
pakankamai geros. Taigi galima sakyti, 

Kaip tapti tikraisiais  
socialinių paslaugų rinkos dalyviais

Regis, nespėjome nė apsidairyti, kaip prabėgo pirmasis šių metų 
pusmetis. Apie tai, kokių išmėginimų ir iššūkių jis atnešė „Vilties“ 
bendrijai visuotinio ataskaitinio rinkiminio suvažiavimo 
išvakarėse, pasakoja jos vadovė Dana Migaliova.
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Bendrijos gyvenimas



Džiugios įkurtuvės
Bendrijos „Šakių Viltis“ pirmininkė Roma Dėdynienė pranešė nepapras-

tai džiugią žinią – didžiulėmis Šakių evangelikų liuteronų bendruomenės 
„Šakių sandora“, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Šakių Viltis“ 
ir Šakių savivaldybės pastangomis šių metų balandžio 11 dieną buvo atidary-
tas dienos užimtumo centras sutrikusios raidos asmenims (Kudirkos g. 5/47). 
Jį galės lankyti 10 suaugusiųjų, kuriems padės 2 darbuotojai.

Gerbiami šakiečiai, būkime stiprūs, mylimi, reikalingi ir dar galintys įlieti 
vilties į aplinkinių širdis. Sėkmės!

Žurnalo rengėjų informacija

kad teigiamo įvertinimo sulaukė ne tik 
centrinės būstinės darbuotojai, bet ir vi-
si mūsų asocijuotieji nariai, nes į centri-
nę būstinę suplaukia informacija iš vietų, 
o mes ją tik sisteminame bei tvarkome. 
Vadinasi, galima daryti išvadą, kad dau-
guma mūsų asocijuotųjų narių yra pa-
jėgūs tinkamai administruoti valstybės 
biudžeto lėšas. Nors į patikrinimus pa-
prastai žiūrima su dideliu nerimu ir net 
nepasitenkinimu, aš juos vertinu labai 
pozityviai. Visada naudinga sužinoti, ką 
darai gerai, kur klysti, o ko nespėji pada-
ryti, ir kvalifikuotiems specialistams pa-
dedant tobulinti savo veiklą. 

Mes dabar žinome, kad mūsų stiprio-
sios pusės yra tinkama buhalterinė aps-
kaita ir administravimas, bet mums dar 
reikia gerokai pasitempti teisinio admi-
nistravimo srityje, tobulinti viešuosius 
pirkimus, atidžiau sudarinėti sutartis. 
Kadangi mūsų darbų apimtys yra labai 
didelės, darbuotojai kartais tiesiog nepa-
jėgia visko sužiūrėti. Pavyzdžiui, buvo 
surengtas koks nors konkursas šeštadie-
nį, nesvarbu, kad savaitgalį niekas ne-
draudžia dirbti, bet jau atitinkamai kyla 
klausimas, ar žmogui buvo tinkamai su-
mokėta, ar žiniaraščiuose buvo parašyta, 
kad jis dirbo išeiginę dieną ir t. t. Jeigu 
atitinkami nesutvarkyti dokumentai, va-
dinasi, tokią dieną vykdyta veikla buvo... 
neteisėta. Taigi atiduodami organizacijai 
didžiąją savo laiko ir pastangų dalį ne-
turime užmiršti, kad sėkminga veikla re-
miasi ne tik entuziazmu. 

Ieškodami lėšų savo veikloms 
pradėkime nuo... savęs

Apžvelgiant pirmojo pusmečio rezul-
tatus ir galvojant apie ateitį tenka pripa-
žinti, kad mums reikia labai sustiprinti 
lėšų pritraukimo veiklą vietose. Lietuvo-
je yra daug turtingų geros valios žmonių. 
Tik reikia į juos kreiptis, rašyti laiškus, 
rengti susitikimus, kad rastume rėmėjų, 
kurie padėtų mums įgyvendinti mūsų su-
manymus. Nebūtinai tai turi būti finan-
sinė parama. Galbūt kokia nors organi-
zacija ar kompanija galėtų prisidėti prie 
transporto paslaugos teikimo? Galbūt 
galėtų atiduoti mums panaudotų baldų 
ar įrangos? Tai vis nedideli dalykai, ku-
rie labai palengvintų mūsų organizacijos 
kasdienę veiklą.

Kita vertus, aš, kaip neįgalaus vaiko 
mama ir kaip organizacijos vadovė, dar 
kartą prašau: padėkime nuo savęs, pra-
dėkime nuo nario mokesčio. Ar tikrai 

taip sunku kiekvienam organizacijos na-
riui per metus susimokėti 12 Lt nario mo-
kesčio? Juk tereikia atiduoti savo organi-
zacijai po 1 Lt per mėnesį. Kai kreipiuosi 
į rėmėjus, prašydama skirti paramą vie-
nai ar kitai mūsų veiklai, dažnai išgirstu 
klausimą – ar jūs mokate nario mokestį, 
kokio dydžio yra jūsų organizacijos na-
rio mokestis. Ir, tiesą sakant, nejaukiai 
pasijuntu, nes mūsų nario mokestis yra 
labai mažas. Žinoma, mūsų organizacija 
neskiria savo nariams piniginių išmokų, 
tam yra sukurta valstybinė sistema. Bet 
per savo organizacijos vykdomas veik
las mes labai daug duodame žmonėms. 
Pvz.: padidintos socialinės šalpos pen-
sijos, parama šeimai, dienos užimtumo 
centrai, transporto paslaugos, ir t. t. Juk 
reikėjo nemažai padirbėti, kad įstatymų 
leidėjai atsižvelgtų į mūsų pasiūlymus 
įstatymų rengimo eigoje ir priimtų neį-
galiesiems palankius sprendimus. O so-
cialinės reabilitacijos programa, o leidi-
niai, informacija? Juk tai yra reikalingi ir 
brangiai kainuojantys dalykai. Todėl siū-
lyčiau rimtai pagalvoti ir sąžiningai sau 
prisipažinti, ar vienas litas per mėnesį 
nuskurdintų šeimos biudžetą.

Suvažiavimui artėjant
Svarstant „Vilties“ bendrijos ateitį, 

mieli mūsų organizacijos nariai, pasigen-
du jūsų aktyvumo. Iš tylos galima spręsti, 
kad didelių pasikeitimų mūsų organiza-
cijos valdymo struktūroje nebus, nes ne-
gauta konkrečių raštiškų pasiūlymų dėl 
organizacijos valdymo ar struktūros po-
kyčių. Taigi mūsų organizaciją sudarys 
nepriklausomi asocijuotieji nariai, bus 
išrinkta respublikinė taryba, o centrinė 
būstinė iš dalies liks tuo vadinamuoju po-
litiniu stogu. Šis valdymo stilius yra pa-
kankamai demokratiškas, taikomas dau-
gelyje stiprios demokratijos šalių. Labai 
tikiuosi, kad per likusius vasaros ir pir-
muosius rudens mėnesius jūs pareikšite 
savo nuomonę dėl to, ar tikrai gerai, kad 
mūsų organizacijos tarybos pirmininkas 
ir asociacijos vadovas yra tas pats asmuo. 
Galbūt taryba, kuri formuoja organizaci-
jos politiką, svarsto organizacijos veiklos 
kryptis, galėtų turėti savo politinį vadovą, 
o asociacijos vadovas būtų daugiau repre-
zentacinis asmuo?

Linkiu jums gerai pailsėti per likusias 
vasaros dienas, atgauti jėgas, kurių pri-
reiks visiems drauge kuriant bei įgyven-
dinant ateities vizijas. 
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Naudinga informacija/kontaktai:

Konsultacijoms
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”
Kalvarijų 143, 08221 Vilnius
Tel.: 8- 5 261 5223 (kviesti teisininką)
El. paštas: viltis@viltis.lt

Jei įtariamas finansinis asmens išnaudojimas, visais atvejais galima ir 
reikia kreiptis į policiją.

Jei asmuo yra neveiksnus, ir įtariama, kad jo globėjai asmenį išnaudoja 
finansiškai, galima taip pat kreiptis į vietos Savivaldybės  Socialinės 
paramos skyrių, kad globėjas būtų nušalintas nuo globos teismo keliu.

Mokinti ir apginti nuo finansinio išnaudojimo
Partnerinės organizacijos buvo ENABLE Scotland (Didžioji Britanija), 
Bendrija “Viltis” (Lietuva) ir Fenacerci (Portugalija).  

�

Kaip padėti žmonės su intelekto 
sutrikimais saugiai elgtis su 
pinigais

Šiose gairėse pateikiama informacija apie finansinį žmonių su intelekto 
sutrikimais išnaudojimą.  

Jose jūs rasite keletą pasiūlymų, kaip jūs galėtumėte atpažinti finansinio 
išnaudojimo atvejus ir padėti šio reiškinio prevencijai.

Šiomis gairėmis gali naudotis centrų darbuotojai, globėjai, draugai, šeima, 
viešojo sektoriaus darbuotojai, žmonės, dirbantys finansų srityje ir kiti.

Kas yra finansinis išnaudojimas?

Finansinio išnaudojimo formos gali būti labai įvairios, bet šiame leidinyje 
mes jį apibrėžiame kaip situacijas, kuomet:

- iš kieno nors pavagiami pinigai;
- kas nors yra apgaunamas ir atiduoda savo pinigus;
- kam nors neleidžiama naudotis teise kontroliuoti savo pinigus.  

Kas finansiškai išnaudoja neįgaliuosius?

Mes žinome, kad finansiškai išnaudojantys asmenys gali būti pažįstami 
aukoms: tokie žmonės kaip draugai, šeimos nariai, kaimynai, centrų 
darbuotojai.  

Šiais laikais vis dažniau pasitaiko finansinis išnaudojimas, patiriamas 
organizacijose, darbo vietose, bet žmonės su intelekto sutrikimais gali būti 
labiau pažeidžiami šiuo aspektu.

Šis projektas buvo finansuotas 
Daphne Initiative, Europos Komisija DG VI.

Vykdant tarptautinį projektą „Metant iššūkį finansiniam 
žmonių su proto negalia išnaudojimui“, kurio partnerė yra ir 
„Vilties“ bendrija, siekiama supažindinti neįgaliuosius, jų tėvus 
ir specialistus su finansinio neįgaliųjų išnaudojimo apraiškomis 
bei suteikti žinių, kaip jas atpažinti ir jų išvengti. Apie tai buvo 
rašyta ankstesniuose žurnalo numeriuose.

Iš pradžių Lietuvoje ir užsienyje vykusiuose susitikimuo-
se bei seminaruose projekto dalyviai iš Škotijos, Portugalijos ir 
Lietuvos aptarė dažniausiai pasitaikančias neįgaliųjų finansinio 
išnaudojimo formas ir numatė priemones, kurios galėtų padėti 
žmonėms, turintiems raidos sutrikimų, kuo sėkmingiau tvarkyti 
savo piniginius reikalus. Apibendrinant minėtas diskusijas buvo 
parengti ir išleisti du informaciniai leidiniai, skirti ir neįgaliųjų 
tėvams, globėjams bei specialistams, ir patiems neįgaliesiems. 

Pirmasis leidinys „Kaip padėti žmonėms su intelekto sutri-
kimais saugiai elgtis su pinigais” – atmintinė neįgalaus žmogaus 
padėjėjui, kurioje apibrėžiamas finansinis išnaudojimas, aiškina-
ma, kas ir kaip dažniausiai bando pasisavinti neįgaliųjų pinigus, 

pateikiama pasiūlymų, kaip padėti neįgaliesiems tvarkyti savo 
finansus palaikant jų savarankiškumą ir skatinant iniciatyvą.

Kitas leidinys „Kaip kontroliuoti savo pinigus” skirtas pa-
tiems neįgaliesiems. Jame sutrikusios raidos žmonėms supran-
tama palengvinta kalba aiškinama, iš kur neįgalus žmogus gali 
gauti pajamų, kaip jas panaudoti, kaip planuoti išlaidas, į kokius 
žmones, įstaigas ir organizacijas kreiptis pagalbos. Be to, leidi-
nyje gausu patarimų, kaip taupyti pinigus ir sumažinti išlaidas. 
Vadovaudamiesi jais neįgalieji galės priimti naudingus sprendi-
mus, kurie leis jiems ne tik būti atsakingiems, bet ir džiaugtis pi-
nigų teikiamomis galimybėmis. 

Žurnalo rengėjų informacija

p.s. Leidinukų galite įsigyti „Vilties” bendrijos būstinėje (Kalvarijų g. 
143), be to, programos koordinatoriai pažadėjo juos išsiųsti kiekvienam 
iš 60-ties bendrijos asocijuotajam nariui. Tad, mieli žurnalo skaityto-
jai, leidinukus rasite ir savo bendrijų bibliotekėlėse.

Kaip padėti  
neįgaliesiems kontroliuoti savo pinigus

Du atmintinės neįgalaus žmogaus padėjėjui puslapiai (kalba netaisyta)
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Aš neturiu pakankamai pinigų!

Jei suvoki, kad neturi pakankamai pinigų pragyvenimui, tau reikia 
pagalvoti apie 2 dalykus:

    -   Ar galiu gauti daugiau pinigų?
    -   Ar galiu išleisti mažiau pinigų?

Kaip gauti daugiau pinigų

Vienas iš būdų gauti pinigų yra turėti apmokamą darbą.

Jei tu nori gauti daugiau pinigų savo darbe, tu galėtum:
   -   paprašyti leidimo dirbti daugiau                                                        
       valandų ir gauti už tai daugiau pinigų,
   -   ieškoti darbo, kuriame mokama daugiau pinigų.

Kitas būdas gauti daugiau pinigų yra pasitikrinti, ar gauni visas tau 
priklausančias pašalpas.

Norėdamas užtikrinti, kad gauni visas teisėtas pašalpas, nueik į 
Socialinės paramos centrą ar skyrių ir paprašyk susitikimo su socialinių 
išmokų skyriaus specialistu.

Asistentas, draugas ar šeimos narys taip pat gali padėti sugalvoti kitų 
būdų, kaip gauti daugiau pinigų.

Kaip kontroliuoti 
savo pinigus

Problemos su pinigais

Problemos su pinigais gali būti:
kai tau baigiasi pinigai;
kai negali apmokėti savo sąskaitų;
kai esi skolingas pinigų.

Dėl problemų su pinigais tu gali būti susirūpinęs/susirūpinusi ir nelaim-
ingas.  Tačiau yra žmonės, kurie gali tau padėti. 

Kai tu esi susirūpinęs dėl pinigų, tu turėtum nedelsiant pasikalbėti apie 
tai su žmogumi, kuriuo tu pasitiki.  Tai gali būti:

draugai ir šeima;
asistentai;
atstovavimo tarnybos;
banko darbuotojai;
socialiniai darbuotojai;
finansiniai konsultantai.  

Jei tu nekreipsi dėmesio į problemas dėl pinigų, jos dažniausiai 
neišnyks ir darysis dar didesnės.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kai tu negali apmokėti paskolos ar sąskaitų:

   -   nebesiskolink daugiau pinigų!
   -   nedelsiant kam nors pasakyk!

Mėgaukis savo pinigais!

Tu turi teisę valdyti savo pinigus.  Kai tu kontroliuoji savo pinigus ir 
priimi gerus sprendimus, tai leidžia tau jaustis gerai.  Tai reiškia, kad tu 
esi atsakingas ir pats priimi sprendimus dėl savo pinigų ir dėl to, kaip tu 
nori gyventi.

Naudingi kontaktai

Jei turi intelekto sutrikimų ir nori daugiau sužinoti apie tai, kaip 
valdyti savo pinigus, gali susisiekti su Bendrija “Viltis”
Bendrija “Viltis”

www.viltis.lt

Telefonas 8-5 261 5223 (paprašyti sujungti su žmogumi atsakingu 
už atstovavimo sau programą).

Kiekvieno miesto ar rajono savivaldybė.

Keletas leidinio neįgaliesiems puslapių (kalba netaisyta)
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Paauglystė –  
permainų metas (II)

glio bendravimą su draugais, dažniausiai 
susiduria su dideliu pasipriešinimu.

Paauglystės amžiuje atsiradę nauji po-
reikiai, interesai, siekiai, išgyvenimai, rei-
kalavimai suaugusiesiems ir draugams 
suprantamesni bei artimesni bendraam-
žiui negu suaugusiajam. Daugelis paau-
glių mėgsta laiką leisti dalyvaudami ne-
formalios grupelės susitikimuose, kurių 
svarbiausias tikslas – tiesiog pabūti kartu.

Bendravimas su bendraamžiais būna 
tuo intensyvesnis, kuo sudėtingesni paau-
glio santykiai su suaugusiaisiais. Tikima-
si, kad bendraamžiai priims, pripažins, 
įvertins, mylės… Bendraudamas su ben-
draamžiais paauglys mokosi elgtis pagal 
suaugusiųjų elgsenos modelį. Draugystei 
pradedami kelti ypatingi reikalavimai: 
siekiama abipusio dėmesio, supratimo, 
bendrų išgyvenimų ir sugebėjimo išlaikyti 
paslaptis. Vis svarbesnis tampa asmeninių 
vertybių, siekių, požiūrių svarbiais klausi-
mais sutapimas.

Šeimos įtaka
Šeima yra pirmoji socialinė grupė, su 

kuria vaikas labai glaudžiai susijęs nuo 
pat kūdikystės. Šeimos viena nuo kitos 
skiriasi pagal auklėjimo tikslus, normas, 
įsitikinimus, nuostatas. Be šių veiksnių turi 
reikšmės ir konkreti auklėjimo praktika bei 
priemonės. Auklėjimo nuostatos ir prak-
tika sudaro auklėjimo stilių, kuris priklau-
so nuo tėvų išsilavinimo, šeimos socialinių 
bei kultūrinių normų, pedagoginės intu-
icijos. Tyrimai rodo, kad nuo tėvų elge-
sio su paaugliais stiliaus labai priklauso, 
ar sėkmingai paauglys išspręs tapatumo 
krizes. Auklėjimo stilius iš dalies formuoja 
ir paauglio elgesį, siekius bei asmenybės 
bruožus. Galima būtų išskirti šiuos 
auklėjimo stilius, kintančius nuo griežtos 
kontrolės iki visiško jos nebuvimo:
● Autokratinis stilius. Paaugliui neleidžia-

ma reikšti savo nuomonės arba priimti 
bet kokių sprendimų.

● Autoritarinis stilius. Paauglys gali reikš-
ti savo nuomonę, bet tėvai visada priima 
galutinį sprendimą, remdamiesi savo pa-
čių nuomone.

● Demokratinis stilius. Paauglys laisvai 
dalyvauja diskusijose apie problemas, 
susijusias su jo elgesiu, tačiau galutines 
išvadas dažniausiai suformuluoja tėvai 
ir visada sprendimas priklauso nuo jų 
pritarimo.

● Lygiateisiškumo stilius. Tėvai ir paau-
gliai, priimdami sprendimus, dalyvauja 
vienodai.

● Viską leidžiantis stilius. Paauglys, for-
muluodamas sprendimus, užima ak-
tyvesnę ir įtakingesnę poziciją. Jis atsi-
žvelgia į tėvų nuomonę, bet ne visada 
jos paiso.

● Nesikišimo stilius. Paauglys, priimda-
mas sprendimus, pats nusprendžia, lai-
kytis jam tėvų norų ar ignoruoti juos.

● Ignoravimo stilius. Tėvai nevaidina jo-
kio vaidmens, nesidomi paaugliu ir vi-
sai nevadovauja jo elgesiui.

Įvairių autorių tyrimų duomenys ro-
do, kad tinkamiausias sąlygas paauglio 
asmenybės augimui sudaro tie tėvai, ku-
rie sukuria stabilius, šiltus emocinius ry-
šius šeimoje, bet kartu sugeba nuosekliai 
nustatyti elgesio ribas. Jie leidžia vaikams 
reikšti savo mintis bei jausmus ir dalytis 
jais, skatina savarankiškumą ir gebėjimą 
prisiimti vis daugiau atsakomybės už sa-
vo veiksmus. Tokiomis sąlygomis bręs-
tantis žmogus gali lengviau atrasti kelią, 
padedantį atskleisti savo gabumus ir pri-
sitaikyti visuomenėje. Paauglys tyrinėja 
savo ribas ir galimybes tam, kad atrastų 
savo elgesio stilių. Todėl dažniausiai pa-
auglystėje atsirandantis tėvams, ir aplin-
kiniams suaugusiems žmonėms nepriim-
tinas elgesys (bėgimas iš namų, rūkymas, 
alkoholio vartojimas) gali būti normali as-
menybės augimo proceso dalis, savo tapa-
tumo ribų ieškojimas. Tėvų ir visuomenės 
siūlomų taisyklių tikrinimas ir laužymas 
yra itin dažnai paauglystėje pasitaikantis 
reiškinys.

Geri paauglio santykiai su tėvais yra 
svarbiausia prielaida sveikam brendimui. 
Saugūs ir draugiški tėvų bei vaikų san-
tykiai leidžia paaugliams laisvai jaustis, 
nuolat augti ir tobulėti, drąsiai pažinti pa-

Visuomenės įtaka
Visuomenė tapatumui ieškoti patei-

kia laiko išbandytas vertybes ir socialines 
struktūras arba papročius, kurie turėtų pa-
lengvinti perėjimą iš vaikystės į suaugusio 
žmogaus amžių. Tačiau šie veiksniai gali 
ne tik palengvinti, bet ir apsunkinti perėji-
mą. Tai priklauso nuo to, kaip pati visuo-
menė sutaria dėl pagrindinių vertybių ir 
kokių socialinių pasikeitimų liudininkas 
yra individas. Ten, kur beveik visi visuo-
menės nariai laikosi tokių pačių religinių, 
moralinių, politinių pažiūrų ir kur sociali-
niai pasikeitimai yra neryškūs, tapatumas 
pasiekiamas lengvai. Jaunas žmogus tie-
siog turi perimti tuos vienintelius vaidme-
nis, kuriuos jis žino. Tačiau tokios sąlygos 
retai pasitaiko, nes šiuolaikinės komuni-
kacijos priemonės teikia jaunam žmogui 
daugybę prieštaringų vertybių; dėl šiuo-
laikinės technologijos bei mokslo įtakos 
kiekvienai kartai tenka susidurti su vis di-
desniais socialiniais pasikeitimais.

Paaugliai, kuriems pavyksta priimti vi-
suomenės jiems siūlomas vertybes, tampa 
atsparesni krizėms ir nesėkmėms. Sunku-
mai paprastai nesutrikdo tokių paauglių 
adaptacijos, jie sugeba atrasti tinkamus ir 
socialiai priimtinus tikslus. O tie jaunuoliai, 
kurie priima tik paauglių grupių vertybes, 
susiduria su nesėkmėmis, lengvai praranda 
pusiausvyrą ir nukrypsta į asocialų elgesį.

Bendraamžių įtaka
Paauglystė – tai laikas, kuriam būdinga 

vis didėjanti bendraamžių ir mažėjanti tė-
vų įtaka. Bendravimas su draugais kartais 
toks patrauklus ir svarbus, kad mokymasis 
nustumiamas į antrą vietą, o galimybė ben-
drauti su tėvu ar motina vis mažiau domi-
na. Paauglys nutolsta nuo tėvų, gyvena sa-
vo gyvenimą, nenoriai pasakoja apie save, 
slepia daugelį dalykų, veržiasi iš namų pas 
draugus. Didėjantį norą būti artimam su ki-
tais paauglys išreiškia įvairiai: ilgai kalbė-
damas telefonu, susirašinėdamas SMS ži-
nutėmis, dalyvaudamas interneto pokalbių 
svetainėse, iškylaudamas su draugais ar 
tiesiog kurdamas detalius draugystės pla-
nus. Suaugusieji, bandantys apriboti paau-

Praėjusiame žurnalo numeryje pradėjome kelionę į ypatingą 
žmogaus amžiaus tarpsnį – paauglystę. Tad dabar pratęskime 
ją, kad geriau suprastume, kaip nelengva mokytis būti 
suaugusiuoju ir kokios paramos tam reikia.
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saulį, žinant, kad namuose jie visada ras 
prieglobstį ir paramą.

Paauglių ir tėvų santykiai
Kiekviena šeima, kurioje yra paau-

glių, neišvengia mažesnių ar didesnių 
nesutarimų, konfliktų, kurių metu paau-
gliai ir jų tėvai sprendžia svarbius bren-
dimo ir vystymosi klausimus. Kai vaikas 
tampa paaugliu, disciplina ir lavinimas 
palaipsniui pereina iš tėvų kontrolės į tė-
vų pasitikėjimą, kai privilegijos ir laisvė 
priklauso nuo to, ar galima vaiku pasi-
kliauti. Tapęs paaugliu ir patyręs verži-
mąsi į savarankiškumą, vaikas siekia vis 
labiau kontroliuoti savo veiksmus ir da-
ryti sprendimus pats. Paauglio savaran-
kiškumo siekimas yra normalus proce-
sas, nes galiausiai jis turės tapti visiškai 
nepriklausomu nuo tėvų. Norėdami ap-
saugoti paauglį nuo klaidų ir nusivylimų, 
tėvai dažnai taiko netinkamus auklėjimo 
metodus. Nors trumpai aptarėme auklė-
jimo metodus, norėtųsi plačiau aptarti 
du būdingiausius netinkamo auklėjimo 
metodus, kuriuos dažniausiai taiko tėvai. 
Vienas jų – lepinimas, problemų sprendi-
mas už paauglį, jo reikalavimų pildymas. 
Kitas – autokratija, noras priversti paau-
glį paklusti. 

Lepinimas yra paaugliui labai kenks-
mingas, nes pakerta jo iniciatyvą, pasiti-
kėjimą savimi. Geriausias elgesio su paau-
gliais orientyras – nedaryti nieko už juos, 
ką kasdieniniame gyvenime jie gali pasi-
daryti patys. Kai tėvai linkę viską padaryti 
už vaiką, tai, susidūręs su problemomis, 
paauglys ieško žmogaus, kuris galėtų jas 
išspręsti.

Lepinantys tėvai dažnai yra ir leidžian
tys, nes trokšta ne tik apsaugoti paauglį 
nuo nusivylimų, bet ir nerimauja, kad ne-
prarastų jo palankumo. Jie nelinkę sakyti 
„ne”, neleisdami paaugliui pajusti jo ne-
atsakingo ir nevaržomo elgesio padarinių. 
Kartais lepinantys tėvai, patyrę, kad negali 
kontroliuoti savo sūnaus ar dukters, sune-
rimsta ir pradeda vaiką spausti. Tada tokio 
išlepinto paauglio elgesio tikslas pasikeičia: 
iš patarnavimo siekimo pereinama į jėgos 
ar net keršto siekimą.

Pasitikrinti, ar nesame lepinantys tėvai, 
galime atsižvelgdami į šiuos JAV psicholo-
go Franciso Woltono įvardytus lepinimo 
požymius:
● tėvai ieško paauglio vadovėlių ir rūbų;
● tėvai vežioja paauglį į mokyklą, nors šis 

pats gali nusigauti miesto transportu;
● tėvai dažnai lankosi mokykloje, ieškoda-

mi savo dukrai ar sūnui reikalingos ir ne-
reikalingos pagalbos;

● tėvai padeda paaugliui ruošti visus ar kai 
kuriuos namų darbus;

● tėvai gamina paaugliui kitokį maistą nei 
kitiems;

● daugiausia namų ruošos darbų atlieka 
tėvai, o paprašę paauglį padėti, galop vis 
tiek patys viską padaro;

● tėvai nesiima priemonių, kai sūnus ar 
dukra nesilaiko reikalavimo laiku grįžti 
vakare į namus;

● tėvus baugina paauglio grasinimas pa-
bėgti iš namų ir jie nedrįsta ko nors ne-
leisti;

● tėvai toleruoja nepagarbų paauglio toną 
ar net plūdimąsi.

Tenka pažymėti, kad gana dažnai tėvai, 
auginantys vaiką su negalia, yra linkę jį le-
pinti. Įpratus rūpintis tokiu vaiku nuo ma-
žens, dažnai vėliau sunku sumažinti prie-
žiūrą ir leisti vaikui išmėginti, ką jis pats 
sugeba. Tačiau reikėtų neužmiršti, kad kuo 
daugiau patirties įgyja paauglys, tuo dides-
nės yra jo galimybės. 

Jeigu lepinantys tėvai perdėtai patai-
kauja savo paaugliui, tai autokratiški tėvai 
stengiasi priversti paauglį elgtis pagal jų 
valią. Autokratiški tėvai laiko save labiau 
patyrusiais ir geriau žinančiais už paau-
glį, kaip jam elgtis vienu ar kitu atveju, 
su kokiais draugais susitikinėti. Kritika ir 
bausmės, lydinčios šį auklėjimo metodą, 
sukelia paauglio pasipriešinimą. Tai yra 
įprasčiausia, tačiau ne vienintelė reakcija 
į prievartinį auklėjimą. Esti paauglių, ku-
rių reakcija į griežtą auklėjimą yra prisi-
taikymas, kurie bet kokia kaina stengiasi 
išvengti klaidų. Tokiems paaugliams stin-
ga pasitikėjimo, jie nerimauja dėl klaidų, 
jaučiasi niekam tikę. Jų elgesys gali būti 
nukreiptas ne į pastangas būti produk-
tyvesniems, bet troškimą išvengti klaidų, 
suaugusiųjų pykčio ar bausmių.

Francis Woltonas nurodo šiuos autok-
ratinio auklėjimo požymius:
● tėvai dažnai kritikuoja, pyksta;
● tėvai draudžia, grasina, baudžia;
● tėvai priekaištauja paaugliui dėl apran-

gos, draugų, gaunamų pažymių;
● tėvai dažnai abejoja paauglio sąži-

ningumu;
● tėvai nuolat kritikuoja paauglio kamba-

rio tvarką, tikrina kambarį, ieškodami 
netinkamo elgesio požymių ar kitokių 
netinkamo elgesio įrodymų;

● tėvai netoleruoja nesutikimo su jų požiū-
riu ar sprendimais;

● tėvai retai diskutuoja su paaugliu, kad 
rastų priimtiną problemos sprendimą.

Paauglių ir tėvų santykių keitimas
Kai tėvai į paauglį žiūri ne kaip į vaiką, 

o kaip į bręstantį žmogų, ir į tai atsižvelg-
dami keičia savo santykius su juo, prie 
naujo tipo santykių galima pereiti visiškai 
natūraliai arba susiduriant su minimaliais 

nesklandumais. Labai svarbu, kad santy-
kiai keistųsi suaugusio žmogaus iniciaty-
va. Priešingu atveju ankstesnių santykių 
griovimas gali užsitęsti visą paauglystę ir 
virsti lėtiniu konfliktu. Neretai toks konf-
liktas palieka gilų randą paauglio asme-
nybėje. Tačiau konfliktas visada yra su-
augusiųjų nesugebėjimo arba nenoro rasti 
paaugliui vietą šalia savęs pasekmė. 

Kai tėvai pasirengia keisti santykius, 
svarbu prisiminti, kad negalima paauglio 
versti bendradarbiauti. Tokie santykiai tu-
rėtų susiformuoti palaipsniui. Ypač sudė-
tinga keisti santykius su išlepintu sūnumi 
ar dukra. Tačiau jeigu tėvai ir kiti jų gyve-
nime svarbūs asmenys nesiliaus jiems pa-
taikavę, paauglys nematys reikalo keisti 
savo elgesį.

Norint padaryti teigiamą įtaką išlepin-
tam paaugliui paprastai prireikia daugiau 
laiko, nei tam paaugliui, kuris maištauja 
prieš griežtus tėvus. Jeigu tėvai, prieš tai 
kritikavę ir baudę paauglį, staiga ima elgtis 
pagarbiai, tai suteikia impulsą ir paaugliui 
keisti savo elgesį, pradėti bendradarbiau-
ti. Visai kitaip atsitinka, kai tėvai nustoja 
lepinti paauglį – jis dažnai labai supyksta. 
Dėl šios priežasties išlepintų paauglių el-
gesys iš pradžių labai pablogėja. Todėl tė-
vams svarbu nepasiduoti, būti kantriems, 
nesiimti prievartos. Pirmas žingsnis į lepi-
nimo santykių panaikinimą – tėvų suge-
bėjimas pasakyti „ne”. Be to, labai svarbu 
suteikti galimybę paaugliui pasirinkti, ap-
galvotai jį drąsinti, pvz.:
● paprašyti paauglį patarti, kaip išspręsti 

problemas, kylančias tėvų gyvenime;
● pakviesti paauglį diskutuoti apie eina-

muosius socialinio ar politinio gyvenimo 
įvykius;

● vengti sakyti paaugliui, kad jūs, būdami 
jo metų, su viskuo puikiai susitvarkėte;

● vengti dėmesio sutelkimo į klaidas;
● priimti klaidas ir nesėkmes kaip neišven-

giamą dalyką;
● domėtis paauglio veikla, džiaugtis jo 

draugais;
● pabrėžti stipriąsias paauglio savybes.

Mylintys, demokratiški tėvai visada 
stengiasi palaikyti tokius santykius, kad bet 
kuriuo momentu paauglys galėtų tikėtis jų 
supratimo, pagalbos ir palaikymo.

Linkime tiek žurnalo skaitytojams, tiek 
specialistams, tiek tėvams, tiek jaunuoliams 
sėkmės, supratimo, kantrybės, tikėjimo, 
meilės ir vilties sudėtingame paauglystės – 
permainų meto – laikotarpyje! 

Dalia Vyčinienė
Vilniaus universitetinės vaikų 

ligoninės filialoVRC Vaikų ir paauglių 
psichiatrijos skyriaus psichologė
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Šių metų birželio 11 dieną Molėtų sa-
vivaldybės Socialinės paramos skyriaus 
vedėja Genovaitė Grybauskienė pasikvie-
tė bendrijos „Molėtų Viltis“ tarybos nares 
aptarti nuolat keliamą svarbų klausimą – 
kur gyvens sutrikusios raidos vaikai, kai 
neteks tėvų arba kai pasiligoję tėvai ne-
pajėgs jais pasirūpinti. Pasitarime taip pat 
dalyvavo savivaldybės mero pavaduotoja 
Rita Andreikėnienė ir Socialinės paramos 
centro direktorė Birutė Pavlovienė.

Bendrijos „Molėtų Viltis“ pirminin-
kė Vida Gudeikienė dar kartą pabrėžė, 
kad motinoms, auginančioms neįgalius 
vaikus, baisu pagalvoti apie dar soviet
mečiu didmiesčiuose įkurtus didžiulius 
grotuotus pensionatus, kuriuose ateityje 
gali tekti gyventi jų vaikams. Juk euro-
pietiškoje Lietuvoje jau turime gražių pa-
vyzdžių – nedidelių grupinių neįgaliųjų 
globos ir savarankiško gyvenimo namų, 
įkurtų netoli nuo sutrikusio intelekto as-
menų gyvenamosios vietos bei artimųjų. 
Tokiuose namuose jie jaučiasi saugesni, 
savarankiškesni ir dvasiškai stipresni, nes 
gyvena tarsi šeimynoje, globojami sociali-
nių darbuotojų.

Labai reikia tokių namų ir Molėtų ra-
jone, nes dauguma iš šešiasdešimties ben-

drijos „Molėtų Viltis“ neįgaliųjų jau yra 
suaugę žmonės, o jų tėvai, nuolatinio stre-
so išvarginti ir pasiligoję, žinoma, su saule 
negyvens. 

Kaip teigė V. Gudeikienė, kiekviena 
neįgalaus vaiko motina, seniai pamiršusi 
apie save, kaip ta likimo pašauta gulbė, vi-
są gyvenimą rūpinasi savo niekada neap-
siplunksnuosiančiu, neišmoksiančiu sava-
rankiškai plaukti sudėtinga gyvenimo upe 
gulbiuku, kuriam metams bėgant reikia 
skirti vis daugiau dėmesio, pagalbos, lai-
ko ir sveikatos. Visi dori tėvai pasiryžę dėl 
savo vaikų padaryti net neįmanomus da-
lykus, kad tik jų neatiduotų. Net Anapilin 
jie išeitų ramesni, jeigu žinotų, kad jų viso 
gyvenimo rūpestėlis gyvens tinkamomis 
sąlygomis tarp gerų žmonių. 

Visos savivaldybės darbuotojos mo-
tiniškai suprato šią problemą. Socialinės 
paramos skyriaus vedėja G. Grybauskienė 
supažindino pasitarimo dalyves su nau-
juoju Socialinės paramos įstatymu, išaiški-
no, kokios yra finansinės galimybės įkur-
ti ir išlaikyti gyvenimo namus neįgaliems 
suaugusiesiems Molėtų rajone. Buvo svars
tyta, ar atsirastų bent 10 vietų šiems žmo-
nėms naujai statomuose ar senuose globos 
namuose. Tačiau buvo prieita prie išva-

tinti dalyvių nuostatas, poreikius ir kreip-
ti dėmesį į galimybių stiprinimą, vidinių 
bei išorinių resursų mobilizavimą spren-
džiant iškilusius ugdymo sunkumus. 

20052006 mokslo metais Šiaulių Jono 
Laužiko specialiojoje mokykloje1 buvo sie-
kiama plėtoti bendradarbiavimą tarp tė-
vų ir pedagogų kuriant individualų vaiko 
ugdymo(si) planą. Veiklos tyrime dalyva-
vo mokyklos bendruomenės nariai. Iš vi-
so eksperimento metu veikė keletas daly-
vių grupių: mokyklos pedagogų (įskaitant 
administraciją ir auklėtojas), moksleivių ir 

1 Visi tyrime dalyvavę asmenys nutarė, 
kad, siekiant pozityvios patirties sklaidos, 
būtų viešinamas mokyklos vardas. 
Atliekant kokybinį eksperimentą buvo 
laikomasi pagrindinių tyrimui keliamų 
etikos principų (dalyvių informavimo, 
konfidencialumo ir privatumo 
apsaugojimo bei kt.). 

Bendrijos „Molėtų Viltis“ 
motinų svarbiausias 
rūpestis – jų vaikų ateitis

dos, kad neįgaliesiems reikia saugesnės, 
ramesnės erdvės.

Mero pavaduotoja R. Andreikėnie-
nė, ilgametė neįgaliųjų kalbos lavinimo 
ir ugdymo specialistė, papasakojo apie 
gražų sutrikusios raidos žmonių globos 
modelį Švedijoje. V. Gudeikienė priminė, 
kad daugumą viltiečių logopedė R. And
reikėnienė kantriai mokė tarti pirmuo-
sius garsus ir žodį „mama“, atskirti spal-
vas, pažinti aplinkinį pasaulį, o jų mamas 
guodė, ramino, mokė stiprybės ir gebėji-
mo padėti savo vaikams. Ne veltui neį-
galūs vaikai, vos ją pamatę, šaukia: „teta 
Rita“ arba „mama“.

Socialinės paramos centro direktorė 
Birutė Pavlovienė susitikimo dalyvėms 
papasakojo, kur šiuo metu apgyvendin-
ti be globos likę neįgalūs vaikai, aiškino 
apie lankomąją priežiūrą namuose bei ki-
tas centro teikiamas paslaugas. Pabaigoje 
buvo padaryta vieninga išvada, kad pir-
miausia reikia atlikti išsamų tyrimą, kiek 
bendrijos „Molėtų Viltis“ tėvų ir globėjų 
norėtų apgyvendinti savo neįgalius vai-
kus grupinio gyvenimo namuose. To-
dėl visi neįgalių vaikų tėvai, apsvarstę šį 
klausimą, turi užsirašyti bendrijos būsti-
nėje, tuomet bus kreipiamasi į savivaldy-
bę dėl patalpų, svarstomos tolesnės gali-
mybės. Suprasdami, kad šiai problemai 
išspręsti reikės nemažai laiko, viltiečiai 
neabejoja savivaldybės darbuotojų ge-
ranoriškumu, tiki, kad pavyks rasti vi-
sus tenkinantį kompromisą, ir dėkoja už 
nuolatinę paramą.

Bendrijos „Molėtų Viltis“ informacija

Tėvų dalyvavimas rengiant vaiko 
ugdymo(si) planą

Kiekvieno vaiko ugdymas yra sudė-
tingas procesas. Kone kiekvieną dieną 
namuose ir mokykloje būna situacijų, kai 
vaikui reikia vienaip ar kitaip padėti, pri-
imti sprendimus dėl ugdymo tikslų, me-
todų, priemonių. Dar daugiau, atsitinka 
taip, kad tėvų ir pedagogų požiūriai į vai-
ko ugdymą išsiskiria, nesutampa. Nors ir 
mokytojai, ir tėvai siekia savo mokiniui 
bei savo vaikui tik geriausio.

Egzistuoja daugybė neįgalaus vaiko 
mokymo ir mokymosi metodų bei darbo 
būdų. Be kooperatyvaus mokymo(si), mo-
kymosi grupėje, problemų sprendimo ir 
kt. ypač svarbus yra individualus plana-
vimas. Individualus planavimas nėra su-
prantamas kaip adaptuotų ar modifikuo-
tų programų taikymas klasėje. 2006 metų 
„Vilties“ žurnalo 3 numeryje, I. Malakaus-
kienė (2006) rašo, kad individualus pla-

navimas padeda vaikui įgyti naujų žinių, 
pažinti aplinką, skatina jį imtis konkrečios 
veiklos. Tokį vaiko ugdymo(si) ar raidos 
planą inicijuoja ugdymo įstaiga, tačiau jį 
kuriant dalyvauja ne tik pedagogai, bet ir 
pats vaikas, jo šeima. Individualus vaiko 
raidos ir ugdymo(si) planas užtikrina pa-
ramą, garantuoja informacijos apie vaiko 
mokymą(si) sklaidą, individualių porei-
kių tenkinimą, kooperaciją tarp ugdytinio, 
tėvų ir mokytojų ar kitų specialistų. 

Individualiame plane numatoma ben-
dros veiklos pirmenybė ir bendras vaiko 
raidos tikslas, kurie jokiu būdu nėra nusta-
tomi vieno eksperto, bet yra plano rengi-
mo dalyvių lygiavertiško bendradarbiavi-
mo rezultatas. Bendradarbiavimas apima 
visų dalyvių – neįgaliojo, tėvų, pedagogų, 
medikų, psichologų, socialinių darbuoto-
jų – nuolatines pastangas siekiant suar-
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jų tėvų bei pačių tyrėjų. Kuriant tėvų įsi-
traukimo į neįgalaus vaiko ugdymo pro-
cesą specialiojoje mokykloje precedentą, 
tyrime veikė penkios atskiros dalyvių gru-
pės (nuo 4 lavinamosios iki 6 specialiosios 
klasės mokinių ir jų tėvų). Vėliau, priklau-
somai nuo situacijos ir bendrai parengto 
vaiko ugdymo(si) plano tikslų, prisijungė 
kiti dalyviai: Šiaulių universiteto specia-
liosios pedagogikos ir socialinės pedago-
gikos studentės, Šiaulių Moksleivių namų 
dailės būrelio vadovė ir kiti asmenys.

Po pokalbių su tėvais ir pedagogais 
bei mokyklos dokumentacijos sklaidos 
buvo atlikta tėvų dalyvavimo vaiko ugdy-
mo procese situacijos analizė. Pastebėtos 
tokios mokyklos stipriosios pusės: betar-
piškas kasdienis bendravimas mokyklos 
viduje (iš interviu su tėvais: „Labai nor-
maliai ir maloniai mokytojai atsako į vi-
sus klausimus“; iš interviu su pedagogais: 
„Mūsų tėvai yra geri, vyrauja gana drau-
giški santykiai. Tėvai kasdien atveda vai-
kus, bendrauja su auklėtojom. Vyrauja la-
bai nuoširdūs, šilti, šeimyniški santykiai. 
Tėvai kartais ateina net ir savo problemų 
spręsti, tai žmona su vyru susipyko, tai 
dar kažkas atsitiko, pvz., užgėrė vyras ar-
ba žmona, tai ir bandom padėti“); pedago-
gai pažįsta vaikus, jų tėvus; reaguoja į bet 
kokį įvykį mokyklos viduje. Mokytojai su 
tėvais aptaria vaiko pasiekimus, savijautą. 
Mokykloje veikia mokyklos taryba, į kurią 
įtraukti tėvų atstovai; mokykloje vyksta 
bendri tėvų, vaikų ir mokytojų renginiai, 
vakaronės, t. y. netrūksta veikimo kartu 
pavyzdžių. Sukaupta didelė pedagoginio 
darbo su neįgaliais vaikais patirtis. Kai 
kurie tėvai rodo iniciatyvą kuriant mo-
kyklos bendruomenę, pvz., patys orga-
nizuoja ekskursijas ir kt. Mokykla kuria 
kultūrinį ir socialinį tinklą, yra atvira ben-
dradarbiavimui. Nors rengiant ugdymo 
planus ir mokymo programas dominuoja 
pedagogų iniciatyva, yra pripažįstamas ir 
tėvų vaidmuo. 

Tačiau pastebėtos ir tobulintinos mo-
kyklos ir tėvų veikimo kartu sritys, rei-
kalaujančios bendro suvokimo, bendrų 
veiksmų ir jų įgyvendinimo. Visų pirma 
pastebėta tėvų tendencija atiduoti visą 
vaiko ugdymo iniciatyvą pedagogams 
(tėvai nurodo, kad jie kone besąlygiškai 
pasitiki pedagogų kompetencijomis). Tė-
vai lieka lyg ir greta ugdymo, jų vaidmuo 
teapsiriboja vaiko atvedimu į mokyklą ir 
parsivedimu iš jos bei prisidėjimu prie 
mokyklos ūkio reikalų. Kita tendencija yra 
ta, kad specialiosios mokyklos ugdytiniai 
yra atsidūrę sąlyginai uždaroje sistemo-
je. Jų veikla apsiriboja grandine „mokyk
la–šeima“. Kitaip tariant, visos veiklos, 
kuriose jie dalyvauja, vyksta mokyklos ar 
šeimos viduje. Tuo tarpu ir tėvai, ir peda-

gogai išreiškė didžiulį poreikį vaikų sava-
rankiškumo lavinimui (iš vienos mamos 
pasisakymo: „Norime pratinti, kad vaikas 
ne visur būtų tik su mama. Šiek tiek sava-
rankiškumo.“). Bendravimas ir kooperaci-
ja mokykloje dažniausiai apsiriboja dviem 
formomis: viena forma – visuotiniai tėvų 
susirinkimai, kur su tėvais dalijamasi in-
formacija, kita forma – neformalus ben-
dravimas, kuris vyksta tėvams atvedus 
vaiką į klasę arba jį iš ten pasiimant, bei 
tradiciniai mokyklos renginiai. Pedagogų, 
kaip aktualiausias, buvo iškeltas tėvų da-
lyvavimo mokyklos bendruomenės gyve-
nime poreikis (iš interviu su pedagogais 
ir mokyklos administracija: „Mūsų no-
ras yra visom, visokiausiom priemonėm 
įtraukti tėvus į mokyklos bendruome-
nės gyvenimą. Tai ir prasideda pirmiau-
sia – privalomai mokinių tėvai dalyvauja 
mokyklos tarybos veikloje, bet... iš karto 
bet! Tėvų dalyvavimas mokyklos tarybos 
veikloje, sakyčiau, šiuo atveju daugiau 
formalus, o ne padedantis spręsti kažko-
kias iškylančias problemas, nes iš tikrųjų 
yra tokių klausimų, kurie tėvams yra la-
bai tolimi – sakykim, kai reikia aprobuoti 
mokyklos ugdymo planus.“). Tėvų, kaip 
aktualiausias, buvo iškeltas dalyvavimo 
vaiko ugdymo(si) procesuose poreikis (iš 
interviu su mama: „Galbūt individualiai 
ir galima dalyvauti, bet aš manau, kad tai 
yra daugiau bendravimas su mokytoju... 
ko pageidauji gali paprašyti. Visada reikia 
realiai suvokti, kad klasėje mokytojai turi 
ne vieną vaiką. Jeigu vienas mokytojas tu-

rėtų vieną mokinį, tada kažką kitaip kal-
bėtum su mokytoju ir tikrai kitaip kažko 
norėtum. Realiai taip nėra.“). Taigi mokyk
los bendruomenės (ir pedagogų, ir tėvų) 
vyraujantis poreikis – tėvų dalyvavimas 
mokyklos veikloje ir vaiko ugdymo(si) 
procesuose. 

Tada buvo pereita prie konkretaus tė-
vų dalyvavimo mokyklos bendruomenės 
gyvenime ir vaiko ugdyme modelio paieš-
kos – visų bendro darbo. Tyrimo etapai 
buvo numatyti dar prieš pradedant ekspe-
rimentą, tačiau buvo palikta daug erdvės 
veiklos lankstumui, situacijų savitumui. 
Siekta, kad tyrimo metodika nebūtų griež-
ta, o, priešingai, jai pačiai įtaką galėtų da-
ryti dalyviai. Buvo iš anksto numatyti tik 
bendri principai ir uždaviniai, o konkre-
čius veiksmus ir sprendimus diktavo ug-
dymo realybė, ugdomosios situacijos in-
dividualumas. Taip, derinant bendruosius 
uždavinius ir individualius atvejus, buvo 
siekiama atskleisti tėvų įtraukimo į vaiko 
ugdymo procesą universalumo ir savitu-
mo savybes. Numatyti eksperimento spe-
cialiojoje mokykloje etapai ir konkretūs 
žingsniai bei visas tėvų dalyvavimo ren-
giant vaiko ugdymo(si) planą modelis pa-
teikiamas schemoje. 

Iš schemos matyti, kas individualaus 
planavimo procesuose veikta konkrečio-
je specialiojoje mokykloje, dalyvaujant 
konkrečiam vaikui, jo tėvams ir pedago-
gams. Jiems padėjo įgyvendinti bendrą 
veiklą, tarsi „surišo“, tyrime dalyvavęs 
tyrėjas – tarpininkas. Veikta specialiojoje 

Tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo(-si) procesus specialiojoje mokykloje modelis.
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mokykloje, tačiau neatsiribota ir nuo ben-
druomenės (pvz., surastas dailės būrelis 
miesto moksleivių namuose ir kt.). Ko-
kie buvo konkretūs individualaus vaiko 
ugdymo(si) plano kūrimo žingsniai? 

I etapas: dalyvių poreikių, lūkesčių ir 
interesų įvardijimas ir derinimas. Šiame 
etape buvo siekiama visų konkrečios ug-
dymo situacijos dalyvių (konkretaus vai-
ko, jo tėvų, mokytojos ar auklėtojos) po-
reikių bei interesų išsakymo bei dalijimosi 
savo supratimu apie vaiką, jo ugdymo(si) 
situaciją, taip pat – auklėjimo patirtimi ir 
lūkesčiais. Pvz., vienoje grupelėje, kurioje 
kartu dirbo specialiosios klasės mokinys, 
jo mama ir klasės auklėtoja, mama taip 
apibūdino savo sūnų ir savo auklėjimo 
lūkesčius: „Jis tvarkingas, tvarkosi namie, 
buityje, mėgsta bendrauti su mergaitėmis, 
o draugų berniukų beveik neturi“. Siekia-
ma visų dalyvių (tėvų, vaiko, pedagogo) 
skirtingų interesų išryškinimo, įvardiji-
mo. Būtent šiame etape atsiskleidžia skir-
tingas vaiko ugdymo proceso matymas. 
Šis etapas yra svarbus tuo, kad visi daly-
viai praplečia savo žinias ir patirtį, apmąs-
to savo ir kitų dalyvių požiūrių įvairovę. 
Tada siekiama dalyvių sutarimo dėl svar-
biausio vaiko ugdymo poreikio, lūkesčio, 
intereso. Pvz., toje pačioje grupelėje klasės 
auklėtoja savo pastabas ir mamos išsaky-
tas mintis apie vaiko savarankiškumą api-
bendrino taip: „Berniukui reikia savo po-
ziciją išsikovoti, savo vietą po saule rasti, 
tarsi save pateikti, mokėti savo nuomonę 
apginti“. 

Žinoma, ne viskas vyksta vien tik 
sklandžiai: pradžioje dalyviai išsisako, 
mokosi išgirsti vieni kitus. Po to seka tar-
si dvejonės, kaip kurti naujas veiklas, bi-
joma, kad nebus staigių ir itin rezultaty-

vių pasiekimų. Tačiau pamažu, vieniems 
kitus padrąsinant, aptariant sunkumus 
ir galimas kliūtis, procesas įsibėgėja, įsi-
važiuoja. Šis etapas pasižymėjo tuo, kad 
nors dalyviai ir demonstravo abipusį su-
pratimą bei įsijautimą, buvo gana sunku 
pasiekti bendrą sutarimą dėl išsakytų lū-
kesčių ir interesų. Visų dalyvių pagrindi-
nio vaiko ugdymo(si) poreikio radimas 
taip pat buvo sunkus, daug laiko ir disku-
sijų pareikalavęs žingsnis. Tuo tarpu po-
reikių išsakymas vyko sklandžiau. Buvo 
pradėta nuo dalyvių išsisakymų apie tei-
giamus vaiko pasiekimus įgyvendinant 
formalią ugdymo programą ir neformalų 
ugdymą(si), socializacijos ypatumus. Tada 
pereita prie sunkumų, ribotumų, ugdymo 
procesą stabdančių veiksnių aptarimo. Ki-
tame žingsnyje kiekvienas dalyvis, pasi-
telkus „minčių lietaus“ (angl. brain storm) 
būdą, išsisakė, ko, jo nuomone, trūksta 
siekiant šalinti išsakytas negeroves, ką 
norėtųsi pakeisti esamoje situacijoje. Iš 
pradžių dalyvių poreikiai buvo skirtingi, 
bet vėliau, kiekvienoje grupėje diskutuo-
jant ir polemizuojant, prieita prie bendro 
sutarimo. Sutarti padėjo tai, kad visiems 
su vaiko ugdymo(si) situacija susijusiems 
asmenims (pačiam vaikui, jo mamai, mo-
kytojai ir (ar) klasės auklėtojai) išsisakius 
prasiplėtė bendradarbiavimo kompeten-
cijos ir įgūdžiai, dalyviai pamatė ir išgirdo 
vieni kitų lūkesčius, „priėmė“ patirtį ug-
dant vaiką. 

II etapas: veiklos tikslo apibrėžimas, 
dalyvių įsipareigojimai ir galimybių (ištek
lių) paieška. Visiems dalyviams sutarus 
dėl pagrindinės srities, kur galima būtų 
tėvams įsijungti į vaiko ugdymo proce-
sus, siekiama išsiaiškinti išsikelto intereso 
ar poreikio turinį. Pvz., vienoje grupelėje, 

veikusioje mokykloje, siekiant vaiko sava-
rankiškumo mama taip paaiškino, kaip ji 
supranta savarankiškumą: „Tai yra ugdy-
mas per prasmingą popamokinę veiklą, 
kai vaikas įsijungia į kuo įvairesnę veiklą, 
jis tampa savarankiškesniu. <...> Berniuko 
dalyvavimas užklasiniame mokyklos bū-
relyje ar už mokyklos ribų“. Vėliau visi 
su neįgalaus vaiko ugdymo situacija su-
siję dalyviai išsikelia ir suformuluoja vie-
ną tikslą ir sutaria, kad jo sieks visi kartu. 
Realus įsitraukimas ir prasideda tuo, kad 
tėvų ir vaikų interesai bei poreikiai tampa 
sudėtine ugdymo tikslo dalimi. Tačiau tuo 
įsitraukimas nesibaigia. Pasijutę visaver-
čiais vaiko ugdymo plano kūrimo daly-
viais, tėvai ir vaikai, taip pat ir pedagogai 
apsibrėžia savo vaidmenis, įsipareigoji-
mus ir atsakomybes. Kitaip tariant, save 
jie pamato kaip tam tikras savitas, viena 
kitą papildančias, vaiko ugdymo galimy-
bes (išteklius). Be to, dalyviai pradeda 
ieškoti išorinių vaiko ugdymo galimybių 
išsikeltam tikslui siekti (Kas galėtų mums 
padėti siekti užsibrėžto tikslo?). 

III etapas: naujų veiklų inicijavimas 
ir vykdymas. Apsibrėžę bendrąjį ugdymo 
tikslą, dalyviai sukuria veiksmų planą. 
Plane numatomos visų dalyvių funkcijos, 
įsipareigojimai, galimybės (ištekliai) jiems 
patenkinti. Šis planas įgyvendinamas gre-
ta įprastos ugdymo programos. Inicijuo-
jamos naujos veiklos neapibrėžiamos nei 
laike, nei erdvėje, kiekviena veikla numa-
toma pagal sutartą tikslą ir poreikį. Todėl 
veiklos gali apsiriboti ir mokykline erdve, 
tačiau gali būti realizuojamos ir kitose 
aplinkose (pvz., būrelis ne mokykloje ar 
pan.). Tikimasi, kad veiksmų plane nu-
matytose veiklose visi ugdymo dalyviai 
dalyvaus lygiaverčiai ir intensyviai, be to, 
bus siekiama plėtoti vaiko saviraišką, ak-
tyvumą ir pan. Šiame etape individualus 
ugdymo planas realizuojamas praktiškai. 
Pvz., vienoje grupelėje, kurioje dirbo kar-
tu lavinamosios klasės mokinys, jo mama 
ir klasės vadovė, siekiant vaiko savaran-
kiškumo, buvo nutarta berniuką leisti į 
Šiaulių moksleivių namuose veikiantį dai-
lės būrelį. 

IV etapas:  tėvų įsitraukimo į vaiko 
ugdymo procesą vertinimas bei refleksi-
ja2. Eksperimento vertinimas ir refleksija 
atliekama individualiai (su kiekvienu da-
lyviu aptariami pokyčiai, pasiekimai, nau-
2  Refleksija yra praktikos (veiklos) 

apžvelgimas, siekiant aprašymo, 
analizės, įvertinimo ir informavimo 
tikslų. Tradiciškai refleksijos yra skirtos 
planavimo tikslams, tačiau planavimas 
nėra atskiras tyrimo etapas, bet įsiterpęs, 
įaugęs į plano kūrimo procesus. Tai 
leidžia dalyviams pasimokyti iš patirties, 
gautos dirbant kartu.

Tėvų dalyvavimo kuriant vaiko ugdymo planą tyrimo dalyviai.
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jos galimybės). Vėliau ugdymo(si) plano 
vertinimas ir refleksija atliekama grupėje 
(visiems dalyviams kartu). Taip sudaroma 
galimybė tėvams ne tik vėl iš naujo išsaky-
ti savo įgytą patirtį, tačiau ir išgirsti kitų 
vaikų, tėvų, pedagogų patirtis. Pvz., vie-
na mama, vertindama savo patirtį kuriant 
individualų planą, sakė: „Bet man patinka 
tas bendravimas. Ir jei kas neaišku, aš jau 
žinau, kaip, kur kreiptis, kur ateiti“. „Visas 
problemas bandoma spręsti per įdomias 
užduotis. Visi dalyviai informuojami apie 
eksperimento eigą, aptariami rezultatai. 
Labai džiugina tokios naujovės ir tikiuosi, 
kad tai tęsis toliau“. O vertinant grupėje, 
tėvai išsakė tokias mintis: „Galimybė iš-
sakyti tai, kas rūpi dėl užimtumo“; „Atsi-
randa nauji vaiko interesai“; „Vaikai gau-
na daugiau dėmesio“; „Kurdamas vaikas 
jaučiasi svarbus“ ir pan. 

Kiekvienos tyrimo grupės patirtys yra 
unikalios, labai individualios (atspindin-
čios konkretų individualų kontekstą). Kita 
vertus, kiekvienas atvejis nėra visiškai uni-
kalus, yra bendrų, kiekvienam atvejui bū-
dingų, atsikartojančių elementų. Štai kaip 
apie darbą kartu atsiliepė viena mokyto-
ja: „Labai naudingi, labai naudingi tokie 
pokalbiai: išgirsti ir labai įdomių dalykų, 
smagu net!“. Mama atsiliepė taip: „Es-
mė pabendrauti, paklausyti. Juk mes taip 
jau tarsi įpratę ir dabar reikia čia kažką... 
na, žinote, kai mes įpratom, ką mokytoja 
pasako, tą daryt. Bet, manau, tuos ledus 
reikia kažkaip pralaužti, tarsi tai savotiš-
ki iššūkiai. Vis tiek ta įvairesnė veikla, vis 
naudingiau kartais reikia ir patarimų iš 
šono, labai gerai būna. Ir man patinka, kai 
mes tariamės, kaip geriau!“. Kita moky-
toja naują savo patirtį įvardino kaip „įdo-
mią naujovę, kurioje dalyvauja penktokas 
Giedrius, jo mama, mokytoja, studentės 
Žydrė ir Lina. Išklausiusios kiekvieno da-
lyvių nuomonės, ir paties vaiko taip pat, 
studentės imasi darbo: dirba kartu su vai-
ku tuos darbus, kurie jam sekasi sunkiau-
siai. Į šią veiklą turi įsijungti ir mama, kai 
užduotys skiriamos namuose“. Kaip ma-
tyti iš pateikto aprašymo, šalia konkretaus 
mokinio ir jo mokytojos atsirado daugiau 
dalyvių – universiteto studentės. Tai yra, 
buvo pasinaudota pagalbininkais, kurie 
padeda siekti konkrečių užsibrėžtų tiks-
lų. O berniuko mama taip atsiliepia apie 
projektą: „Dabar jau vaikas pradėjo lauk-
ti tų susitikimų,  pradžioje gal kažkokia 
baimė buvo... Pvz., jam leidžia į tuos su-
sitikimus atsinešti kasetes savo, tai jis visą 
savaitę ten ieško, renkasi, rūšiuojasi. Ir ta 
drąsa palaipsniui jam didėja“. Mama tęsia 
savo pastabas apie bendrą darbą ir inici-
juotas naujas veiklas mokykloje: „Pačiam 
vaikui tai davė labai daug. Jis labai laukia 
tų mūsų susitikimų. Aš pagalvojau, kodėl 

jam tai taip įdomu? Ir nusprendžiau, kad 
todėl, jog mes  klausiame jo nuomonės! 
Nes, patikėkite, ne visur jo nuomonės pa-
klausia. Ir jis pasijuto čia reikšmingas. Nes 
jo paklausėte, „Ką tu galvoji?“. Tai jam la-
bai patiko. Jam dabar toks kaip ir džiaugs-
mas – štai, manęs vėl paklaus, tas toks dė-
mesys vaikui labai svarbu. Nes jis dėl to 
dėmesio labai kovoja“. Pats berniukas taip 
kalba apie susitikimus, kai visi ugdymo 
dalyviai dirba kartu: „Man patinka. Tokį 
medį darėme, visą dieną galiu dirbti“. 

Šį trumpą patirties pasidalijimą ga-
lima būtų pabaigti tokiais mamos pa-
sakytais žodžiais: „Dirbant taip, kaip 
mes – visi kartu su vaiku, mokytoja, uni-
versiteto atstovu, vėliau dar prisijungus 
studentams, – vaikas išmoksta bendrauti 
su kitais žmonėmis. Tai tokia gera pro-
ga to pasimokyti, be to, atėjo keli svetimi 
žmonės, ir tai vaikui yra gera pamoka. 
Susėdimas visiems kartu taip pat labai 
naudinga – tiesiog išgirstame vienas ki-
tą. Aš pasiklausau, gal aš ką ne taip da-
rau, gal reikėtų keisti, o svarbiausia – aš 
pati išgirdau tą vaiką. Nes paprasčiausiai 
bėgi, leki, atrodo, kad viskas aišku su tuo 
vaiku, už jį viską galvoji, kad viskas sa-
vaime... Aš pati išmokau, kaip reikia prie 
to vaiko pabūti”.

Apibendrinant svarbiausius individu-
alaus vaiko ugdymo(si) plano kūrimo re-
zultatus, galima pateikti tokias rekomen-
dacijas  tėvams ir vaikams.

Rekomendacijos tėvams
● Išmanyti ir realizuoti (esant būtinybei – 

ir kovoti už) savo teises būti visaver-
čiais savo vaiko ugdymo(si) dalyviais 
bei partneriais su specialistais. Švietimo 
ir kultūrinės veiklos įvairovę, laisvę bei 
tai, kad visi asmenys lygūs, numato Lie-
tuvos Respublikos Konstitucija (29 str.), 
Lietuvos Respublikos švietimo įstaty-
mas ir Specialiojo ugdymo įstatymas, 
kurie nustato specialiųjų poreikių asme-
nų, jų tėvų (ar globėjų), pedagogų teises 
ir pareigas. Nors pedagogai įpareigoja-
mi specialiųjų poreikių vaiko vertinimo 
ir konsultavimo klausimus aptarti su 
tėvais ir gauti jų sutikimą raštu, tai ne-
garantuoja, kad šeimos įsitrauks ir daly-
vaus vaiko ugdymo(si) procese.

● Su vaiko mokytojais ir (ar) klasės auklė-
tojais nuolat aptarti vaiko interesus, pa-
siekimus, stipriąsias jo savybes. Tėvų ži-
nios, patirtis ir gebėjimai ugdant vaiką 
prisidės prie klasės mokytojo patirties, 
žinių ir kompetencijų ugdant vaiką ir jo 
savarankiškumą.

● Siekiant kokybiško vaiko ugdymo(si), 
svarbu ne tik padėti vaikui ruošti namų 
darbus (pvz.: žaisti žaidimus ir atlikti 
pratimus, lavinančius buitinius, socia

linius ir kt. įgūdžius), bet ir nevengti 
dalyvauti klasės veikloje (savanoriška 
pagalba, susitikimai su kitais tėvais ir 
pan.), priimant bendrus sprendimus, su-
sijusius su mokymusi, auklėjimu, specia-
liųjų ugdymosi poreikių tenkinimu. 

● Paprašyti specialistų, kad detalizuotų, 
suprantamai paaiškintų vaiko specia-
liųjų ugdymosi poreikių tenkinimo bū-
dus, metodus. Taip galima numatyti sa-
vo vaidmenį ir funkcijas siekiant vaiko 
ugdymo(si) rezultatų.

● Dalyvauti priimant sprendimus (gali-
ma palaipsniui): su savo vaiku ir mo-
kytoja (ar klasės auklėtoja) susitarti dėl 
vieno aktualaus visiems poreikio ar in-
tereso. Tada galima išsisakyti, atskleis-
ti išsikelto poreikio turinį (išsiaiškinti, 
kas ir kaip jį supranta) ir kartu nusta-
tyti tikslus. Visiems dalyviams ieškant 
šaltinių tikslams pasiekti, pasidalija-
ma funkcijomis ir vaidmenimis (kas už 
ką atsakingas ir kas ką darys). Toliau 
bendrai priimami sprendimai (bandy-
mų būdu, inicijuojant įvairias veiklas) 
ir vertinimai. Prieš vertinant pasiektus 
rezultatus galima susitarti dėl vertini-
mo kriterijų (padarė pažangą, išlavėjo 
įgūdis ar pan.).

Rekomendacijos vaikams
● Dalijimasis žiniomis ir informacija (apie 

savo pomėgius pranešti ne tik savo tė-
vams, bet ir klasės mokytojai ar auklė-
tojai, o šios žinios pamokų metu (ar po 
jų) gali būti panaudojamos savarankiš-
kumui ar kitiems įgūdžiams lavinti).

● Vaiko dalyvavimas susitikimuose su su-
augusiaisiais, kuriuose aptariami moky
mosi reikalai (nebijoti išsakyti savo 
nuomonę, kai kalbama apie mokymąsi 
ir laisvalaikį). 

● Vaiko iniciatyvos plėtojimas ir palai-
kymas (įsiklausyti į vaiko interesus ir, 
priimant bendrus sprendimus dėl ug-
dymo, juos integruoti. Individualiame 
ugdymo(si) plane numatyti ir tėvų, ir 
mokytojų, ir paties vaiko įnašą, sudary-
ti savarankiškumą ugdančias situacijas, 
suteikti galimybių pačiam pasirinkti 
veiklą pagal pomėgį ir pan.). 

● Dalyvavimas įvairiuose papildomojo 
ugdymo būreliuose ar kitoje užklasinė-
je veikloje (tai suteikia galimybių ne tik 
sulaukti daugiau dėmesio iš aplinkinių, 
bet ir susirasti naujų draugų bei labiau 
lavinti įvairius įgūdžius).

Jonas Ruškus
Socialinių mokslų daktaras

Darius Gerulaitis
Socialinių mokslų magistras
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Perdegimo sindromas (II)

Linkusiojo perdegti ypatumai
Būtų klaidinga teigti, kad tam tikri as-

menybės ypatumai savaime gali sukelti 
perdegimo sindromą. Tačiau patirtis ro-
do, kad jo aukomis dažniau tampa tam 
tikrų savybių turintys žmonės. Perdegi-
mo sindromas labiau pažeidžia nerimas-
tingus, jautrius, empatiškus, daug iš savęs 
reikalaujančius ir kaltinančius save dėl 
nesėkmių, linkusius į intraversiją, pasi-
žyminčius humanistinėmis nuostatomis, 
linkusius per daug susitapatinti su kitais 
asmenimis žmones. Perdegimo problemą 
nagrinėjantys autoriai pateikia šiuos tipiš-
kus perdegti linkusių žmonių bruožus:
● baikštumą, kuris būdingas kenčian-

tiems nuo nevisavertiškumo, nepasiti-
kintiems savimi asmenims;

● nepasitikėjimą savimi, būdingą asme-
nims, kuriuos lengva sutrikdyti;

● nerimą, būdingą į depresiją linkusiems 
asmenims;

● neorganizuotumą, būdingą laiko švais-
tytojams, nesugebantiems planuoti sa-
vo darbų;

● užsispyrimą, būdingą asmenims, kurie 
viską nori daryti patys ir nepriima jo-
kios pagalbos;

● susierzinimą, būdingą asmenims, ku-
riems viskas negerai.

Perdegti linkusiems asmenims sun-
kiau rasti sveiką kompromisą. Jie arba 
siekia, kad viskas būtų taip, kaip jie nori, 
arba pernelyg nusileidžia kitiems. Jie ide-
alizuoja savo darbą (mano darbas – mano 
gyvenimas) ir itin puoselėja viltis pasiekti 
meistriškumo. Apie žmones, kuriems tiek 
daug padeda, širdies gilumoje jie galvoja 
blogai, bet slopina savo agresyvius jaus-
mus. Jie nejaučia savo kūno siunčiamų sig
nalų arba nekreipia į juos dėmesio. 

Kaip jau minėta, ši bėda ištinka idealis-
tiškai nusiteikusius, atsidavusius darbui, 
entuziastingus darbuotojus, nes – „kas ne
dega, tas ir neperdega“. Visos išvardytos 
būdo savybės ir polinkis atsiduoti darbui 
bei rinktis „pagalbininko“ profesiją su-

siformuoja dar vaikystėje. Specialūs ty-
rimai rodo, kad tokio pobūdžio profesiją 
paprastai renkasi vaikai iš nedarnių šeimų 
arba pirmagimiai. 

Vyriausi vaikai visą gyvenimą jau-
čia perdėtą, sukeliančią įtampą atsako-
mybę. Vyriausio vaiko patirties pagrin-
du susiformuoja tam tikros charakterio 
ypatybės: globėjiškumas, rūpinimasis, 
atsakomybės jausmas ir kt. Daugelis to-
kių žmonių suaugę atlieka dar savo tėvų 
šeimoje išmoktus vaidmenis. Jie išmoks-
ta atsisakyti savo poreikių, bandydami 
patenkinti kitų šeimos narių norus. To-
kie vaikai išsiugdo ypatingą gebėjimą 
„išgirsti“ kitų nesąmoningai siunčiamus 
poreikių signalus. 

Linkusiojo perdegti motyvacija
Kaip žinia, vieniems stresas gali su-

teikti sparnus, o kitus – sužlugdyti. Tą patį 
galima pasakyti ir apie perdegimo sindro-
mą. Nuo mūsų pačių elgesio, asmeninės 
motyvacijos, požiūrio ir perspektyvos ma-
tymo priklauso mūsų reakcija į problemą 
bei jos sprendimas.

Polinkį perdegti lemia poreikių ir mo-
tyvacijos ypatumai. Linkusiems perdegti 
žmonėms atlyginimas nėra svarbiausias 
dirbti skatinantis veiksnys. Jie siekia ug-
dyti profesinę kompetenciją, efektyviai 
dirbti, įgyti meistriškumo, pelnyti gerą 
vardą visuomenėje. Kai kuriems žmonėms 
tai gali tapti gyvenimo tikslu. Šis siekis at-
neša žmogui padėtį visuomenėje, pagarbą 
ir meilę. Tačiau perdegimas pirmiausia iš-
tinka idealistus, kurie visomis išgalėmis 
stengiasi pasiekti profesinių aukštumų, 
tobulai spręsti jiems keliamus uždavinius. 
Tokie žmonės ir šeimoje be galo rūpinasi 
kitų šeimos narių gerove, stengiasi paten-
kinti kitų poreikius, atsisakydami savųjų, 
siekia atrodyti pavyzdingi tėvai kitų aky-
se. Pvz., tėvai ima ir perdega, jeigu vaikas 
pradeda blogiau mokytis, nes vaiko išsi-
lavinimą prilygina savo asmeniniams pa-
siekimams.

Dažniausiai pripažinimo darbe siekia 
tie asmenys, kurių gyvenimas yra labai 
vienpusiškas. Negaudami pripažinimo ir 
paramos iš savo šeimos bei draugų, šie 
žmonės visa tai tikisi gauti darbe, siekia 
pagarbos ir įvertinimo. Darbu jie tikisi įro-
dyti sau ir kitiems, kad yra verti meilės 
bei paramos. Šie žmonės dažnai pernelyg 
atsiduoda darbui, palaiko nelygiaverčius 
santykius, stengdamiesi kitiems duoti tai, 
ko jiems patiems labiausiai reikėtų. As-
meniniam gyvenimui nebelieka laiko, ne-
tenkama galimybės susipažinti su naujais 
žmonėmis, patirti šilumą, artumą ir meilę, 
turėti draugų. Vidinė įtampa, kurią suke-
lia neatitikimas tarp norimų ir turimų da-
lykų, labai prisideda prie to, kad po kele-
rių metų jie perdega.

Ilgai dirbant darbą, susijusį su žmonė-
mis, laikui bėgant motyvacija kinta, dar-
bas vis labiau įgauna mechaninį pobūdį, 
apsaugantį nuo persitempimo. Atsiradęs 
„vidinis tvirtumas“ padeda įgyti ir išsau-
goti gebėjimą labai kvalifikuotai atlikti sa-
vo darbą, nors aplinkiniams taip dirbantis 
žmogus gal atrodyti bejausmis. Labai mo-
tyvuotas, įsijaučiantis ir su dideliu užside-
gimu besistengiantis vykdyti savo profe-
sines užduotis darbuotojas labai greitai 
pajunta perdegimo požymius, o skeptikai, 
nuo pat profesinės veiklos pradžios nela-
bai įsijaučiantys į darbą, perdega gerokai 
rečiau.

Polinkis kontroliuoti aplinką
Dar vienas svarbus perdegimo veiks-

nys – noras padėti ir polinkis kontroliuoti. 
Į perdegimą linkę žmonės didžiąją dalį sa-
vo energijos aukoja rūpinimuisi kitais. Jie 
tikisi greitai išspręsti problemas ir sulauk-
ti kitų žmonių, su kuriais (ar kurių labui) 
jie dirba, kolegų, šeimos narių, visuome-
nės įvertinimo. Jie visada pasirengę padėti 
kiekvienam prašančiajam ir giliai širdyje 
viliasi, kad jiems bent iš dalies bus atly-
ginta tuo pačiu. 

Kaip jau minėjome, jiems ne tiek svar-
bu gauti gerą atlyginimą, kiek pelnyti ap-
linkinių pagarbą ir autoritetą. Tačiau daž-
nai jie nesulaukia dėkingumo. Šių asmenų 
pagalbą aplinkiniai paprastai priima kaip 
savaime suprantamą dalyką, o kartais net 
jos vengia.

Norėdami kuo geriau atlikti savo pa
reigas, kontroliuoti linkę asmenys imasi 
pernelyg globoti savo klientus, vaikus, su-
tuoktinius. Šiuo atveju globa pasireiškia 
ne tik rūpinimusi, bet ir elgesio kontrole. 
Pradedama planuoti kitų ateitį, kasdieni-
nę veiklą, raginama, patariama, įspėjama 
arba pataikaujama, bandoma keisti kitų 
veiksmus arba bandyti išvengti pasirin-
kimo pasekmių. Kontroliuojantys žmonės 
graužiasi dėl kitų asmenų poelgių, jeigu 
šie nesutampa su jų pačių troškimais ir lū-
kesčiais. 

Susidūrę su problemomis, kurių nepa-
vyksta išspręsti taip greitai, kaip norėtų, 
taip pat su žmonių nedėkingumu ir pa-

Tęsiame pirmajame šių metų žurnalo 
numeryje pradėtą straipsnių ciklą 
apie perdegimo sindromą. Šiuokart 
plačiau pakalbėsime apie tai, kokios 
asmeninės savybės ir išorinės sąlygos 
turi įtakos asmens perdegimui, 
daugiau dėmesio skirsime tėvų, 
išgyvenančių perdegimo sindromą, 
padėčiai aptarti.

G. Romančiko pieš.
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galbos bei įvertinimo stoka, perdegti linkę 
asmenys išgyveną iliuzijų žlugimą, jaučia 
nepasitenkinimą darbu ir patiria ankščiau 
aprašytas fizines bei emocines perdegimo 
apraiškas.

Perdegimo problemų neigimas
Vieni perdegti linkę asmenys pasižymi 

labai dideliu aktyvumu: dirba nepailsda-
mi, iš pradžių spinduliuoja energija, ban-
do įveikti krizes dar labiau atsiduodami 
darbui. Kiti dangstosi išmoktu bejėgišku-
mu, todėl perdegimas jiems atrodo nors ir 
skausmingas, bet tariamai neišvengiamas 
dalykas. Besirūpindami kitais jie atsisako 
savo fizinių ir dvasinių poreikių, nes tam 
paprasčiausiai nelieka laiko. Pajutę pir-
muosius perdegimo simptomus žmonės 
dažniausiai nenori pripažinti realybės, to-
kiu būdu saugodami save nuo daugybės 
nemalonių jausmų ir potyrių. 

Tačiau polinkis neigti tik pagreitina 
perdegimą. Perdegimo atveju neigimas 
prasideda nuo noro nustumti nuo savęs 
tam tikrą mintį ar atsikratyti tam tikro 
jausmo, kuris susijęs su persitempimu, 
per dideliu fizinės, dvasinės ir emoci-
nės energijos sunaudojimu. Neigti realy-
bę išmokstama vaikystėje. Iš pradžių dar 
silpna gynyba su amžiumi įgauna subti-
lesnes, priimtinesnes realybės neigimo 
formas. Tipiški neigimą rodantys teiginiai: 
„man tik reikia gerai išsimiegoti“, „kai tik 
su tuo susidorosiu, man vėl gerai seksis“, 
„tie galvos skausmai – prasto oro išdava“, 
„man nieko nėra, aš tik blogai jaučiuosi“.

Lyčių perdegimo skirtumai
Nors visaip spėliojama, kodėl žmo-

nės pakliūva į perdegimo situaciją, vie-
nareikšmiškų atsakymų į šį klausimą vis 
dar nėra, nes žmonės yra be galo skirtingi. 
Didžiąja dalimi žmonių skirtybes sąlygo-
ja lytis. Nustatyta, kad vyrai ir moterys į 
tuos pačius dalykus reaguoja skirtingai. 
Todėl ir perdegimą jiems sukelia skirtingi 
veiksniai.

Manoma, kad moterys greičiau palūž-
ta emociškai, o vyrams būdinga deperso-
nalizacija. Tačiau, jeigu moteris ir vyras 
atlieka vienodą darbą, tie skirtumai gali 
būti labai nežymūs ir priklausyti ne tiek 
nuo lyties, kiek nuo konkrečios situacijos. 
Ko gero, svarbiau šiuo atveju, ar žmogus 
turi šeimą, o ne kokiai lyčiai jis priklauso. 
Esant tam tikroms sąlygoms, kai darbo 
krūvis padvigubėja ar patrigubėja, bet kas 
gali perdegti. 

Perdegimą skatinantys veiksniai yra 
kasdieninis mūsų darbo krūvis, nuolati-
nis bėgimas ir skubėjimas. Tai daugiau 
būdinga moterims. Jos „plėšosi“ tarp dar-
bo ir namų, stengiasi būti geros darbuo-
tojos, tinkamai atlikti žmonos ir mamos 
pareigas. Jas alina skausmingi įvykiai, per 
dideli krūviai, netektys, pralaimėjimai, 

konfliktai, nepateisinti artimųjų žmonių 
lūkesčiai ir t. t.

Galbūt todėl, kad moterys greičiau pa-
lūžta ir atviriau reiškia savo emocijas, jų 
perdegimas yra pastebimesnis nei vyrų. 
Pastarieji savo sunkumus ir depresiją mo-
ka sumaniai slėpti. Jie kenčia ne mažiau 
negu moterys, tačiau nenori to pripažinti. 
Juk mūsų visuomenėje neįprasta, kad vy-
rai verktų. Jie gėdijasi dvasinių priežasčių 
sukeltų ligų, bijo pasirodyti nevyriški. Vy-
rai dažnai linkę dangstytis somatinėmis 
ligomis. Pvz., kenčia nuo nugaros skaus-
mų, tačiau atsisako tai sieti su savo per-
gyvenimais, su prasta padėtimi namuose 
ar darbe. Labai dažnai, nepajėgdami susi-
tvarkyti su juos užplūdusiais blogais jaus-
mais, vyrai pradeda gerti, ieško kitų atsi-
palaidavimo būdų.

Tėvų, auginančių vaiką su negalia, 
perdegimas

Kai tėvai susilaukia vaiko, jie tarsi 
patenka į nežinomą žemę. Ypač didelis 
krūvis tenka motinai. Beveik visos ma-
mos, auginančios mažus vaikus, jaučia 
išsekimą ir nuolatinį nuovargį. Dauge-
liui mamų kenkia noras viską daryti kuo 
geriausiai. Mamų / tėvų, auginančių ne-
įgalų vaiką, krūvis yra dar didesnis, nes 
prie kasdieninių rūpesčių prisideda visa 
„puokštė“ neigiamų emocijų, papildo-
mų rūpesčių, susijusių su neįgalaus vai-
ko priežiūra. Perdegusiems tėvams / ma-
moms būdingas vangumas, nekantrumas, 
depresija, dirglumas ir emocijų protrūkiai. 
Su jais nelengva sutarti, jie nesutaria net-
gi patys su savimi ir nėra patenkinti savo 
gyvenimu. Pervargę tėvai / mamos dažnai 
stengiasi ne sumažinti, bet dar pasididinti 
darbų krūvį, manydami, kad nauja veikla 
sumažins nuovargį. Vieno šeimos nario 
perdegimas gali per daug prislėgti antrąjį 
ir paskatinti konfliktus šeimoje.

Pirmiausia reikia keisti save
Anksčiau jau aptarėme pagrindines 

būdo savybes, kurių sankaupa gali turėti 
įtakos asmens perdegimui. Tačiau net ne-
paprastai tvirtas ir ištvermingas žmogus 
gali netekti jėgų bei palūžti, jeigu jį ilgą 
laiką veiks žlugdantys veiksniai. Ir vieną 
dieną kokia nors smulkmena taps paskuti-
niu lašu, kuris perpildys žmogaus galimy-
bių taurę. Panašius dalykus lemia įvairių 
veiksnių sąveika tam tikru momentu. Dėl 
vienokių ar kitokių priežasčių kiekvienas 
žmogus gali patekti į neįveikiamas situ-
acijas, nors daugelį metų jos nekėlė jam 
problemų. 

Laikui bėgant gali keistis žmogaus po-
zicija, jo požiūris ir reakcija į tam tikrus 
veiksnius. Ligonio, senuko, neįgalaus 
žmogaus buvimas šeimoje jau savaime 
yra stresą keliantis dalykas. Labai svarbu 
nustatyti, ką mes dėl savo išsekimo kalti-
name – išorinius veiksnius ar save; ar tu-
rime galimybę keisti susidariusią padėtį. 
Pirmiausia reikia keisti save, savo požiūrį, 

atsikratyti kaltės jausmo, kas daugeliui tik
rai be galo sunku. Gyvenime yra tekę su-
tikti daug puikių, gerumą ir išmintį spin-
duliuojančių tėvų, įveikusių su neįgalaus 
vaiko gimimu atsiradusius sunkumus. Ta-
čiau mačiau ir tokių, kurie šią neįveikiamą 
naštą velka visą gyvenimą.

Ką galima pakeisti?
Kaip jau buvo minėta, pirmiausia rei-

kia keisti save, savo požiūrį, atsikratyti 
kaltės jausmo, pagalvoti apie tai, ką būtų 
galima daryti kitaip:
● prisipažinkite sau, kad esate pervargę; 
● išsiaiškinkite, koks jūsų mąstymo ir el-

gesio būdas yra nepriimtinas bei seki-
nantis;

● pasirūpinkite savimi: daug miegokite, 
reguliariai maitinkitės, būkit gryname 
ore, sportuokite, derinkite darbą su po-
ilsiu; 

● pasirūpinkite savo išvaizda; 
● prisipažinkite patys sau, kad jums rei-

kia intymumo, meilės ir dėmesio;
● kiekvieną dieną raskite laiko malo-

niems dalykams: ramiam pasivaikščio-
jimui, maldai; meditacijai, gerai knygai, 
skirkite laiko sau;

● neužsidarykite su savo rūpesčiais na-
muose tarp keturių sienų;

● ieškokit draugių / draugų, kurių vaikai 
turi „ypatingų poreikių“, dalyvaukite 
savigalbos grupių veikloje;

● išmokite paprašyti pagalbos, kurki-
te pagalbininkų, galinčių jums padėti 
tvarkyti buitį ir tinkamai prižiūrėti vai-
ką, tinklą;

● išmokite juoktis, paįvairinkite gyveni-
mą netikėtumais;

● pamėginkite prislopinti savo vidinės 
kontrolės mechanizmus. Visai nėra rei-
kalo visą laiką siekti tobulybės; 

● nebūkite pernelyg rūpestingi. Jeigu iš 
įpročio perimate kitų žmonių proble-
mas ir pareigas, išmokite mandagiai at-
sisakyti.

● Išmokite pasakyti „NE“. Neleiskite iš-
naudoti savo laiko ir jausmų.

● Gyvenimo kontroliuoti neįmanoma. Pa-
sistenkite mažiau rūpintis ir baimintis. 
Vis tiek dažnai nieko negalite pakeisti.

● Nepasiduokite niūriai nuotaikai, susi-
kurkite jaukią aplinką, kurioje galite pa-
ilsėti. 

● Džiaukitės mažais dalykais. Kreipkite 
dėmesį į džiaugsmą, kur tik ir kai tik jis 
pasirodo, ir visiškai į jį pasinerkite.

Kitame žurnalo numeryje plačiau pa-
kalbėsime apie žmonių, dirbančių socia-
linį darbą, padėtį. Nagrinėsime vidinius 
bei išorinius darbo aplinkos veiksnius, 
turinčius įtakos socialinių darbuotojų 
perdegimui.

Angelė Paulėkaitė
Socialinio darbo magistrė, dienos centro 

„Šviesa“ vedančioji socialinė darbuotoja
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Pirmiausia – tinkamai parengti 
specialistai

Vykdant Europos bendrijų iniciatyvos 
EQUAL projekto „Per technologijas – ži-
nojimo ir darbo link!“ antrąjį etapą, Kau-
ne vyko mokymai „Psichologinis paren-
gimas darbo paieškai”, skirti socialiniams 
darbuotojams ir psichologams, dirban-
tiems su asmenimis, ilgą laiką slaugiusiais 
ar prižiūrėjusiais šeimos narį bei dėl to ne-
dalyvavusiais darbo rinkoje. Organizaci-
jų specialistai buvo supažindinti su kon-
sultavimo pagrindais, darbu socialinių ir 
psichologinių įgūdžių lavinimo grupėse. 
Didžiausias dėmesys skirtas klausimams, 
kaip dirbti su klientu, kaip motyvuoti jį 
darbo paieškai, kaip pasirengti pokalbiui 
su darbdaviu, parašyti gyvenimo aprašy-
mą ir motyvacinį laišką. 

Elektrėnų savivaldybės Slaugos ir so-
cialinių paslaugų centras pavasarį surengė 
mokymus partnerių personalui „Asmenų, 
slaugančių neįgalius ir senyvo amžiaus 
artimuosius, parengimas darbo paieškai ir 
įsidarbinimui“. Juose buvo kalbama apie 
šiuolaikinio darbo pasaulio kaitos tenden-
cijas, apie darbo rinkoje būtinus žmogui 
gebėjimus ir savybes. Mokymų lektorė, 
Kauno technologijos universiteto docentė 
dr. Vilija Stanišauskienė pateikė savęs pa-
žinimo, galimybių įvertinimo bei galimy-
bių ir norų suderinamumo, kaip ir kokiam 
profesijų tipui galėtų priklausyti žmogus, 

metodikų. Be to, buvo aptarti socialinės 
adaptacijos naujame darbe sunkumai, pa-
teiktas literatūros karjeros ir įsidarbinimo 
klausimais sąrašas. Mokymų metu nau-
dingą informaciją teikė darbo biržos ats-
tovė Marija Subačienė. 

Seminaruose ir mokymuose įgytas ži-
nias specialistai šiuo metu taiko dirbdami 
su projekto tiksline grupe. Jie stengiasi pa-
dėti neįgalius artimuosius slaugantiems 
asmenims sugrįžti į darbo rinką, kviečia 
aktyviau lankyti savigalbos grupes, ku-
rios ir pasibaigus projektui toliau veiks ir 
bus naudingos norintiesiems dirbti.  

Žinosi – padėsi pats sau!
Vykdant antrąjį projekto etapą „Per 

technologijas – žinojimo ir darbo link!“ 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Elektrė-
nuose tikslinei grupei buvo surengti mo-
komieji seminarai „Socialinės paslaugos 
neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims“. 
Jų metu pristatyta Europos bendrijų inici-
atyvos EQUAL projekto „Per technologi-
jas – žinojimo ir darbo link!“ metu atlikta 
galimybių studija, kurios metu buvo iden-
tifikuota projekto tikslinė grupė, nustatyti 
nedirbančių, priežiūros įsipareigojimų tu-
rinčių asmenų poreikiai, išaiškinti, kokių 
socialinių paslaugų reikia artimųjų pri-
žiūrimiems asmenims. Seminarų dalyviai 
susipažino su pernai atliktu projekto tyri-
mu apie neįgaliesiems ir pagyvenusiems 

asmenims socialines paslaugas teikian-
čias organizacijas ir institucijas Lietuvoje, 
sužinojo apie paslaugų teikimo tvarkas ir 
reikiamus dokumentus paslaugai gauti. 
Norintiesiems sugrįžti į darbo rinką buvo 
pristatytos pradėjusios veikti savigalbos 
grupės. Elektrėnuose vyko mokomasis se-
minaras projekto tikslinei grupei „Darbo 
paieška ir įsidarbinimo galimybės“.

Vietos skirtingos – problemos 
bendros

Šiuo metu projekto „Per technologi-
jas – žinojimo ir darbo link!“ savigalbos 
grupės veikia keturiuose Lietuvos mies-
tuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Elek-
trėnuose. Suinteresuoti asmenys renkasi 
kartą per savaitę. Iš viso šias grupes da-
bar lanko apie trisdešimt šeimoje neįgalųjį 
slaugančių asmenų, kurių amžius nuo 25 
iki 45 metų. Didžiausią lankančiųjų dalį 
sudaro moterys ir vos keli vyrai. Į tokias 
grupes slaugančius neįgalius ir senyvo 
amžiaus artimuosius asmenis atvedė no-
ras atnaujinti bendravimo įgūdžius, išsi-
kalbėti, daugiau sužinoti apie socialines 
garantijas. Ypač juos domina polinkius ir 
gebėjimus atskleidžiantys testai, parodan-
tys, kokiam profesijų tipui gali priklausyti 
asmuo, informacija apie teikiamas sociali-
nes paslaugas bei galimybes, kur ir kaip 
ieškoti darbo. Kartu paaiškėjo, kad savi-
galbos grupių lankymo aktyvumą riboja 

Sugrįžimas į darbo rinką – kelias į visuomenę

PROJEKTą REMIA  
LIETuVOS RESPuBLIKA

PROJEKTą IŠ DALIES fINANSuOJA 
EuROPOS SąJuNgA

Europos socialinis fondas

Nedirbantys šeimos nariai, negalintys suderinti šeimos ir profesinio gyvenimo, nes turi globotinių – neįgalių 
vaikų ir suaugusiųjų ar savimi pasirūpinti negalinčių senyvo amžiaus žmonių (tai projekto tikslinė grupė), 
jau turi galimybę ieškoti kelių grįžti į darbo rinką. Keturiuose Lietuvos miestuose jau antri metai kvalifikuotą 
pagalbą teikia Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL projekte „Per technologijas – žinojimo ir darbo link!“ 
dirbantys specialistai – socialiniai darbuotojai ir psichologai, o nuo šių metų gegužės mėnesio specialistai 
dirba ir prie naujai įrengtų informacinių terminalų. Be to, nuo pavasario suburtos savigalbos grupės, kuriose 
aukščiau minėtai tikslinei grupei teikiamos specialiai parengtų lektorių konsultacijos, susijusios su grįžimo į 
darbo rinką klausimais. Projekto interneto svetainėje www.socinfo.lt neįgaliuosius slaugantys asmenys patys 
ar specialistų padedami gali rasti specialiai jiems atrinktų teisės aktų bei įstatymų, parengtą įsidarbinimo 
šaltinių sąrašą. Be to, projekto metu sukurtoje šiai svetainei priklausančioje duomenų bazėje SIPRIS galima 
atlikti socialinių įstaigų ir jų teikiamų paslaugų paiešką. Projekto partneriai – Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Elektrėnų savivaldybės slaugos ir socialinių 
paslaugų centras, biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, Kauno apskrities moterų 
krizių centras, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ ir UAB „NRD“.
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sunkiau pasiekiamos susitikimų vietos, 
baimė bendrauti, nepasitikėjimas savimi 
ir įprotis gyventi pagal jau nusistovėjusią 
tvarką. 

Naudinga informacija skinasi 
kelią

„Šiuo metu į mano vadovaujamus sa-
vigalbos grupės užsiėmimus ateina vos 
5–6 sostinėje gyvenančios mamos, – ap-
gailestavo Vilniaus VĮ „Vilties akimirka“ 
direktorė, projekto savitarpio pagalbos 
vadovė Jūratė Matulaitienė. – Nedrįstu 
teigti, kad visos jos šiuo momentu trokš-
ta įgyti profesiją ar susirasti darbo, tačiau 
pastebėjau, jog jas labai sudomino išgirs-
ta informacija, nes daugelis jų neprieina 
prie interneto. O čia jos mokomos naudo-
tis kompiuteriu ir projekto metu sukur-
toje SIPRIS duomenų bazėje rasti rūpimą 
informaciją apie socialines paslaugas tei-
kiančias įmones. Labai viliuosi, kad šias 
žinias jos paskleis ir kitoms panašaus li-
kimo moterims, nes dar ne vieną mamą 
reikia „vesti už rankos“. Minėtos mamos 
neliko abejingos ir temai „Mokymosi ga-
limybės ir informacijos paieška“. Pasak 
specialistės, dabar pagrindinis savigalbos 
grupių darbas – pasiekti, kad neįgalųjį 
slaugantis asmuo naujai pažvelgtų į save, 
ir sužadinti jo motyvaciją dirbti. 

Elektrėnuose veikiančios savigalbos 
grupės vadovė, psichologė Sigita Survi-
laitė pastebi, kad į užsiėmimus ateiti neį-
galųjį slaugantį asmenį stabdo baimė vien 
pagalvojus apie darbo paiešką ir iškilsian-
čias naujas problemas. Todėl čia savigal-
bos grupę kol kas lanko vos 34 mamos, 
kurios yra labai motyvuotos, gerai pažįsta 
viena kitą iš anksčiau. „Jeigu tik atsirastų 
koks lankstesnio grafiko ar formos darbe-
lis, jos mielai dirbtų“, – sakė specialistė. 
Tačiau, jos manymu, pagrindinė grįžimo 

į darbo rinką problema slypi ne mamose. 
Visuomenė, darbdaviai turi tapti toleran-
tiškesni neįgalųjį slaugančiam asmeniui, 
o politikai – priimti palankius darbdaviui 
sprendimus, kurie keltų suinteresuotumą 
priimti į darbą. 

Klaipėdos savigalbos grupės vadovas 
Vidas Karvelis pasakojo, kad tarp slau-
gančių neįgaliuosius asmenų susidomė-
jimas projekto savigalbos grupėmis yra 
labai didelis. ,,Slaugantiesiems neįgalų 
asmenį (dažniausiai moterims) bendravi-
mas yra be galo reikalingas. Tačiau norint 
dalyvauti užsiėmimuose globotinį reikia 
su kažkuo palikti – štai ir iškyla proble-
ma. Todėl atėjimas neretai būna atsitikti-
nis, – pasakojo specialistas. – Ar tikslinga 
kalbėti tokioms mamoms apie galimybę 
sugrįžti į darbo rinką? Gal geriausia būtų 
pripažinti jų globą darbu ir mokėti už tai 
atlyginimą?“ Tačiau V. Karvelis pabrėžia, 
kad tos moterys labai norėtų įgyti naują 
profesiją ir dirbti, kai kurios jų pradeda 
dirbti pagal lankstų grafiką. Tikslinės gru-
pės atstoves labiausiai domina temos apie 
socialinę paramą. Iš užsiėmimuose daly-
vauti užsiregistravusių 18 moterų šiuo 
metu ateina vidutiniškai 8–10. V. Karve-
lis džiaugiasi, kad projekto metu prabilta 
apie skatinimą ir galimybes integruotis į 
darbo rinką. 

Kauno VšĮ „Vilties žiedas“ lektorė, 
projekto „Per technologijas – žinojimo ir 
darbo link!“ savigalbos grupių vadovė 
Daina Pavilionienė dirba su maždaug de-
šimčia neįgaliuosius šeimose slaugančių 
asmenų, tarp kurių yra ir du vyrai. Šioje 
grupėje yra ir slaugančių neįgalius senus 
tėvus. „Vienai grupės daliai grįžti į dar-
bo rinką trukdo socialinių garantijų sto-
ka, kiti nepasitiki slaugos paslaugomis, – 
pasakojo specialistė. – Tačiau pagrindinė 
nedarbo priežastis – neturėjimas kur pa-

Vilniaus specialiojo 
darželio „Dobilėlis“ 

bendruomenė nuoširdžiai 
sveikina 

Britų–lietuvių paramos 
vaikams fondo sekretorę  

Hildą Piscikas   
su garbingu jubiliejumi. 

Esame dėkingi už 
Jūsų rūpestį, ilgalaikę 
pasiaukojamą veiklą 

remiant mūsų mažuosius.

likti neįgalių asmenų. Be to, anksčiau ne-
buvo galimybės negaištant laiko darbo 
ieškoti per naują internetinę svetainę 
www.socinfo.lt ir ten esančią sukauptą 
duomenų bazę SIPRIS. Dabar apie tai jie 
mielai diskutuoja“.

Svarbi informacija – ir leidinyje, 
ir interneto svetainėje

Europos Bendrijos iniciatyvos EQU-
AL projekto „Per technologijas – žinojimo 
ir darbo link!“ metu tikslinei grupei yra 
kuriamos priemonės, įgalinančios suras-
ti informaciją apie teikiamas stacionarias 
bei nestacionarias socialines paslaugas ir 
jomis pasinaudojus grįžti į darbo rinką. 
Projekto antro etapo metu parengtas de-
šimties lapų leidinys „Įsidarbinimo paieš-
kos šaltinių sąrašas“, kuriame darbo ieš-
kantys asmenys gali rasti įmonių, įstaigų, 
įdarbinimo agentūrų, interneto portalų, 
teikiančių darbo paieškos, pasiūlos ir kitas 
paslaugas, sąrašą, jame nurodomi įmonių 
adresai, kontaktai, tinklalapiai. Prieinan-
tieji prie interneto šio sąrašo gali ieškoti 
veikiančioje projekto interneto svetainėje 
www.socinfo.lt. Minėtoje svetainėje pa-
teikiamos projekto naujienos, informuo-
jančios apie būsimus renginius, organi-
zuojamus seminarus, savitarpio pagalbos 
grupių susitikimus; kontaktinė informa-
cija. Joje taip pat veikia Lietuvos įstaigų, 
organizacijų, institucijų teikiamų sociali-
nių paslaugų paieška. Svarbu yra tai, kad 
duomenų bazėje SIPRIS gali registruotis 
visos Lietuvos įmonės, teikiančios stacio-
narias ir nestacionarias socialines paslau-
gas, kurios labai reikalingos ne tik minėtų 
keturių miestų, bet ir visos šalies neįga-
liuosius slaugantiems asmenims.

Sonata Ramanauskienė
Žurnalistė

 O metai juk ne tam, 
  kad juos skaičiuotų.
 Čia buvo vasara – 
  ir vėl klevai rudi.
 Čia žiema balta 
  skara praėjo,
o pamiškėj ir vėl beržai žali.
  Tad nestabdykit
   laikrodžio rodyklių, 
kad nereikėtų vietoje stovėt.
  Tegul negrįš vaikystė
   ir jaunystė,
bet liks dienų branda ir jų prasmė.
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Lili Nielsen metodinės priemonės
Vaikų, turinčių žymių ar labai žymių raidos sutrikimų, tėvai ir juos 
ugdantys pedagogai neretai susiduria su tikslingos veiklos ir tinkamų 
priemonių parinkimo ugdytiniui problema. Šiandien norėtume 
pristatyti danų pedagogės Lili Nielsen metodikos pagrindu pagamintas 
priemones, kurios padeda ugdytiniams greičiau suvokti ir priimti 
ugdomąją medžiagą, jausti savo galimybes, stiprina jų motyvaciją ir 
pasitikėjimą savimi.

 Mergaitė 
žaidžia 
savarankiškai.

 Pagavau 
ratą, pažiūrėsiu 
į jį iš arčiau.

 pastumsiu 
ratą pirmyn.

Rezonanso plokštė
Viena svarbiausių Lili Nielsen priemonių – rezonanso plokš-

tė, kurią naudojant aktyvinami vaiko judesiai, lavinamas erdvinis 
suvokimas. Ši priemonė gaminama iš 4 mm storio 150 x 150 cm 
dydžio daugiasluoksnių medienos pluošto plokščių. Prie jos kraš-
tų iš apatinės pusės prikalamos 2 x 2 cm dydžio kaladėlės.

Dėl ugdytinio kūno svorio plokštė įdumba, todėl ant jos esan-
tys daiktai atsiduria šalia vaiko. Plokštė yra lanksti, todėl ant jos 
patogu gulėti, kūnas nepavargsta. Gulinčio ant rezonanso plokš-
tės ir žaidžiančio vaiko pojūčius sustiprina medienos pluoštu 
sklindanti vibracija.

Veikimo  būdai
Didaktinės Lili Nielsen priemo-

nės skirtos vaikų ar jaunuolių, turin-
čių žymių ar labai žymių raidos su-
trikimų, priežasties ir pasekmės ryšio 
suvokimui formuoti. Minėtų priemo-
nių galima nesunkiai pasigaminti iš 
senų nenaudojamų baldų, po remon-
to likusių statybinių medžiagų, net 
buitinių atliekų. Vaikai mielai žaidžia 
su jomis. 

Dirbant su šiomis priemonėmis 
reikia žinoti, kad veikla vaikui turi  

 
teikti malonumą, todėl ji neturi būti per 
sunki. Nemažiau svarbu jausti, kada ir 
kiek reikia vaikui padėti. Po smagios vei-
klos kartu su suaugusiuoju rekomenduo-
jama palikti ugdytinį vieną, kad jis galėtų 
suvokti tai, kas vyko, ir dar kartą paban-
dytų atlikti veiksmus savarankiškai. Per-
nelyg intensyvi pagalba vaikui gali būti 
žalinga, t. y. paversti jį pasyviu stebėtoju, 
praradusiu poreikį veikti. 

Lili Nielsen nurodo ir aprašo penkis 
veikimo su priemonėmis būdus:

1. Pasiūlymas – pasirinkimas. Suaugu-
sysis siūlo veiklą, o ugdytinis priima 
arba atmeta pasiūlymą. 

2. Imitacija. Suaugusysis mėgdžioja vai-
ko veiksmus. 

3. Bendra veikla (žaidimas). ,,Mes abu 
kartu darome tą patį“.

4. Pasidalijimas patirtimi. ,,Tu moki tai, 
o aš moku tai. Pasidalykime tuo, ką 
mokame“.

5. Prasminga veikla. Ugdytinis suvokia 
priežasties – pasekmės ryšius, sąmo-
ningai veikia, žinodamas, kas nutiks. 

Ugdytinis su šia priemone supažindinamas palaipsniui. Jis 
plokštę liečia, ant jos atsisėda arba yra pasodinamas, atsigula ar-
ba yra paguldomas, sūpuojasi arba yra sūpuojamas. Jis beldžia 
į plokštę, išgaudamas įvairius garsus. Svarbu, kad vaikas, gulė-
damas ant jos, norėtų atlikti minėtus veiksmus, saugiai jaustų-
si. Vėliau ant plokštės išdėliojama vaiko galimybes atitinkančių 
žaislų. 

Vaikui, turinčiam žymių raidos sutrikimų, aplinkinis pasaulis 
yra kupinas įvairių dirgiklių, todėl atrodo chaotiškas, neretai net 
gąsdinantis. Taigi ugdytinio supažindinimą su aplinka reikia pradė-
ti nuo mažos erdvės pažinimo, palaipsniui didinant erdvės plotą. 

Mažasis kambarys
Savo klasėje mes turime mažąjį kambarį, kuriame vaikas ga-

li tyrinėti, liesti daiktus, įvairias faktūras. Šis kambarys gali bū-
ti įvairių dydžių, pvz.: 300×600×600 cm arba 600×600×600 cm. Jis 
skirtas erdvei suvokti ir joje esantiems daiktams pažinti. Maža-
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 Vaikas 
pastebėjo 
pasikeitimą. Ant 
mažojo kambario 
užmestas ryškus 
parašiutas.

 Berniukas 
susikaupęs 

tyrinėja šaukštą.

sis kambarys gaminamas iš aštuoniolikos 45×45 cm dydžio tvirtų 
medinių rėmelių ir trijų ilgų karčių. Jį galima pasigaminti ir iš 
didelės kartoninės dėžės.

Mažojo kambario rėmeliai apklijuojami įvairių faktūrų audi-
niais, tapetais, kilimine danga, kailio, gofruoto kartono atraižo-
mis, folija, tinklu ir kt. Ant viršuje esančių kartelių pakabinama 
vaikui pažįstamų, jo artimoje aplinkoje esančių daiktų: šaukštas, 
puodelis, šukos, raktai, žaislinis žiedas ir kt. Parenkant daiktus 
būtina pagalvoti apie saugumą. Jie neturi būti aštriabriauniai ar 
smaili, kad nesužeistų vaiko. Ši priemonė nuolat atnaujinama, 
papildoma naujais daiktais, kurie atitinka vaiko pažinimo lygį ir 
skatina vystymąsį.

 Paėmiau 
kamuoliuką, 

galiu jį įsidėti 
į burną.

 Verčiu lapą. 
Kas čia?

 Koks įdomus 
daiktas!

Pasaulį vaikas pažįsta per pojūčius. Vaikai ir jaunuoliai ma-
žajame kambaryje gali liesti įvairių faktūrų sienas, lubas, matyti 
savo judesių ir šviesos atspindžius, pasiekti kabančius daiktus, 
juos tyrinėti. Svarbu aktyvinti vaiko rankų judesius, nes jomis 
veikdamas jis pradeda suprasti, kad jos priklauso jam. Atlikęs 
veiksmą jis suvokia – ,,aš atlikau tą judesį“. Pajutęs savo galimy-
bes vaikas mokosi valdyti raumenis, laipsniškai bandymų ir klai-
dų keliu formuojasi įgūdis suduoti ranka, siekti, čiupti, tyrinė-
ti, perimti iš vienos rankos į kitą, laikyti abiem rankom, paleisti, 
tikslingai veikti su daiktais.

Veiksmų knyga
Susiformavus rankų judesiams, vaikas liečia, glosto, stum-

do, baksnoja visa, kas pakliūva po ranka. Taip jis ne tik sužino 
apie daiktų skirtumus, bet ir susidaro bendrą daikto vaizdą (kaip 
atrodo, kaip skamba, kaip kvepia ir t. t.). Daiktą vaikas prade-
da tyrinėti ranka. Pagrindinis būdas pažinti įvairių medžiagų ir 
daiktų savybes – kaupti informaciją apie kiekvieną pojūtį ir ją su-
jungti. Šį suvokimą galima formuoti naudojant kitą Lili Nielsen 
sumanytą priemonę – veiksmų knygą. Ji pagaminta iš 27×33 cm 
dydžio plokščių su skylutėmis, į kurias galima įverti virves ir ant 
jų pakabinti įvairius daiktus. Šios plokštės suvertos ir susegtos 
ant stovo. Įvardijami, rodomi daiktai ir veiksmai formuoja kalbos 
pagrindus. Kiekvienas knygos lapas skatina vaiką atlikti skirtin-
gą veiksmą, kuris ugdytiniui yra tarsi žodis–simbolis. 
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 Mergaitė  
sutinka su 
pasiūlymu.

 Imame 
dumples ir 
einame žaisti.

 Mergaitė 
kumščiu ar plaštaka 
suduoda per plokštę. 
Suaugusysis 
mėgdžioja jos 
veiksmus.

 Vaikas 
paliekamas 

tyrinėti 
priemonę.

 Mergaitė 
stengiasi suvokti, 
iš kur sklinda 
garsas.

Dumplės ,,Dvelksmas’’ 
Dumplės ,,Dvelksmas’’ pagamintos taip, kad jas paspaudus 

iš priemonės vidaus sklinda oro srovė ir švilpiantis garsas. Jas su-
daro ant tvirto medinio 40×37 cm dydžio pagrindo statmenai pri-
tvirtintos dvi įvairaus stangrumo 11 cm ilgio spyruoklės. Prie šio 
pagrindo dviejų priešingų kraštų statmenai pritvirtinamos tvir-
tos 37×6 cm medinės lentelės. Ant šio ruošinio padedama tvirta 
40×37 cm lenta, kurioje išgręžiamos dvi nedidelės skylės, o šonai 
sutvirtinami storu audiniu. Ši priemonė gali būti naudojama gal-
vos, rankų, kojų judesiams lavinti, raumenims stiprinti. Dumples 
galima padėti gulinčiam vaikui po galva, kojomis ar rankomis. Į 
dumplių vidų galima įdėti eteriniu aliejumi suvilgytą vatos ar 
kvapnių vaistažolių maišelį. Teisingai parinkti kvapai ugdytiniui 
turi didelį poveikį: kelia malonių asociacijų, suteikia saugumo 
jausmą, sudaro prielaidas pažinimui.

 Pasiūlymas 
žaisti su 
dumplėmis.

Vibruojanti plokštė ,,Suduok ranka“,  
vartoma plokštė ir ratas

Vaikui, turinčiam žymių ar labai žymių raidos sutrikimų, 
reikia tos pačios situacijos nuolatinio kartojimo. Šiame etape 
vaikas glosto, stumdo, baksnoja, daužo daiktus, taip suvokda-
mas priežasties ir pasekmės ryšį. Minėtiems veiksmams skatinti 
galima naudoti dvi Lili Nielsen priemones: vibruojančią plokštę 
,,Suduok ranka’’ ir vartomą plokštę.

 Mes 
pasirengę 
paspausti.

 Paspaudžiame.

Aš radau skylę, iš jos 
sklinda kvepiantis vėjas.

Vibruojanti plokštė ,,Suduok ranka“ daroma iš dviejų, tar-
pusavyje keturiomis spyruoklėmis sujungtų, 25×37 cm dydžio 
medinių plokščių. Ant viršutinės plokštės priklijuojama ryškios 
spalvos rankos formos aplikacija, prie krašto pritvirtinamas 
barškutis.
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 Berniukas 
patikrina ratą.

 Abiem 
rankom pasuka 
ratą.

 Nuo rato 
nutrūko varpelis.

 Kvietimas pažaisti.

,,Aš moku taip“.

 ,,O aš moku šitaip“.

Vartomą plokštę sudaro stovas su dviem laikikliais, prie 
kurių varžtais pritvirtinama besisukanti plokštė. Viena plokštės 
pusė aptraukiama geltona ir raudona aliuminio folijomis, kita – 
ryškiai geltonais ir juodais klijuojamais tapetais. Prie plokštės 
viršutinės dalies pritvirtinamas barškantis kamuoliukas.

Ratas – viena labiausiai vaikų mėgiamų priemonių. Su juo 
žaisdami ugdytiniai mokosi pasukti riešą, valdyti pirštus, rei-
kiama jėga pasukti ratą, jį sustabdyti, judinti ranką skirtingu 
greičiu, ją atitraukti. Pasikartojantys besisukančio rato ir ant sti-
pinų pritvirtintų lengvų daiktų garsai ramina vaiką, skatina jį 
įsiklausyti. Klausymosi žaidimai padeda formuoti sugebėjimą 
sutelkti dėmesį, lavina klausymosi įgūdžius.

Su šiomis priemonėmis ugdytinis gali veikti ir sėdėdamas 
vėžimėlyje, ir gulėdamas. Lili Nielsen priemonės suteikia vai-
kui galimybę prasmingai veikti, tyrinėti aplinką, mokytis su-
vokti priežasties pasekmės ryšius, lavinti judesių koordinaciją. 
Šios priemonės padeda vaikui jaustis nepriklausomam ir įgyti 
daugiau savarankiškumo.

Parengė spec. pedagogė Eglė Bužavienė
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Šių metų gegužės 10–12 dienomis 
Varšuvoje vyko tarptautinė konferencija 
„Veikianti Europa 2007“ (angl. Europe in 
Action 2007), skirta sutrikusio intelekto 
asmenų ir žmonių su psichikos sutriki-
mais teisinio neveiksnumo problemoms. 
Konferencijos dalyvių dėmesio centre at-
sidūrė Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencijos 12 straipsnis, kurio nuosta-
tos skirtos teisiniam neįgaliųjų veiksnu-
mui ir naujam paramos priimant spren-
dimus modeliui įtvirtinti. 

Konferencijoje buvo priimta bendra 
rezoliucija, kviečianti Europos valstybes 
iki 2007 metų pabaigos ratifikuoti Jung-
tinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją 
ir jos fakultatyvų protokolą bei perkel-
ti juos į nacionalinę teisę. Be to, konfe-
rencijos dalyviai reikalavo, kad, užuot 

Kvietimas įtvirtinti teisinį 
neįgaliųjų veiksnumą

Neįgaliųjų teisių konvencija yra svar-
bus žingsnis į priekį. Ji pripažįsta sutriku-
sio intelekto asmenis pilnateisiais savo ša-
lies piliečiais.

Inclusion Europe kviečia Europos 
valstybes ratifikuoti Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių konvenciją ir jos fakultatyvų 
protokolą iki 2007 metų pabaigos ir per-
kelti juos į nacionalinę teisę.

Konvencijos 12 straipsnis yra ypatingai 
svarbus sutrikusio intelekto asmenims. Jis 
konstatuoja, kad neįgalieji, nepriklausomai 
nuo jų negalios rūšies ir sunkumo, turi tei-
sę į lygybę prieš įstatymą ir tokias pat tei-
ses kaip ir visi kiti piliečiai. Pagal šį straips-
nį visi neįgalieji, kaip ir kiti piliečiai, visose 
gyvenimo srityse yra vienodai veiksnūs.

Taigi konferencijos „Veikianti Europa 
2007“ dalyviai konstatuoja, kad:
● Terminas „teisinis veiksnumas“ reiškia 

ne tik gebėjimą savo veiksmais įgyti 
teises ir susikurti pareigas, bet ir jas vi-
siškai įgyvendinti.

● Nacionaliniai globos įstatymai, lei-
džiantys visiškai apriboti asmenų tei-
sinį veiksnumą ir suteikiantys teisę 
neveiksnių asmenų globėjams priimti 
sprendimus už juos, neatitinka Kon-
vencijos 12 straipsnio nuostatų.

Daugybė žmonių su intelekto sutriki-
mais, jų šeimų ir draugų ilgus metus ko-

vojo už apsisprendimo teisę, autonomi-
ją ir nepriklausomybę. Kartais sutrikusio 
intelekto asmenims išties sunku priimti 
sprendimus, ypač kai situacija sudėtin-
gesnė. Išeitis yra Konvencijos 12 straips-
nis, kuris teigia, kad esant tokioms situa-
cijoms „valstybės, šios Konvencijos Šalys, 
imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų 
neįgaliesiems galimybę pasinaudoti pa-
galba, kurios jiems gali prireikti įgyvendi-
nant savo teisinį veiksnumą“.

Todėl konferencijos „Veikianti Euro-
pa 2007“ dalyviai reikalauja, kad:
● Užuot taiksčiusis su padėtimi, kai 

sprendimus už neveiksnius neįgaliuo-
sius priima kiti asmenys, būtų sukur-
tas teisinis paramos priimant sprendi-
mus modelis (angl. suporrted decision 
making process).

● Visos šalys, kurios ratifikuos Konvenci-
ją, imtųsi visų priemonių, jog asmenims 
su intelekto sutrikimais būtų sukurta 
galimybė visapusiškai naudotis para-
mos priimant sprendimus modeliu.

● Šalys tai darytų konsultuodamosi ir 
įtraukdamos sutrikusio intelekto as-
menis per jiems atstovaujančias orga-
nizacijas.

Parengė Lina Mališauskaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Pilietinės teisės visiems

taiksčiusis su padėtimi, kai sprendimus 
už neveiksnius neįgaliuosius priima kiti 
asmenys, būtų sukurtas teisinis paramos 
priimant sprendimus modelis (angl. su-
porrted decision making process).

Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrija „Viltis“ ir VšĮ „Glo-
bali iniciatyva psichiatrijoje“ irgi pritarė 
minėtai tarptautinės konferencijos rezo-
liucijai ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos 
Seimą, Vyriausybę, Socialinės apsaugos 
ir darbo, Užsienio reikalų ir Teisingumo 
ministerijas, kviesdamos imtis konkrečių 
veiksmų, kad Jungtinių Tautų Neįgalių-
jų teisių konvencija bei jos fakultatyvus 
protokolas Lietuvoje būtų ratifikuoti iki 
2007 metų pabaigos. Toliau pateikiame 
visą konferencijos rezoliucijos tekstą.
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Šių metų gegužės mėnesį Varšuvoje, 
Lenkijoje, vyko konferencija „Veikianti 
Europa 2007“.

Konferencijos pavadinimas –  
„Pilietinės teisės visiems“.

Konferencijos pabaigoje  
jos dalyviai priėmė nutarimą.

Nutarimas yra dokumentas,  
kuriame parašyta, ko žmonės nori.

Šiame dokumente parašyta,  
ko nori organizacija Inclusion Europe  
ir visi konferencijos dalyviai.

Dokumente yra 3 svarbūs punktai.

1. JuNgTINIų TAuTų KONVENcijOS 
RATIfIKAVIMAS.

Jungtinės Tautos  
yra tarpvalstybinė organizacija.

Konvencija yra valstybių sutartis.

Ratifikavimu vadinamas sutarties 
patvirtinimas.

Jungtinės Tautos surašė naują  
dokumentą, kuris vadinasi  
„Neįgaliųjų teisių konvencija“.

Tai yra labai svarbus dokumentas.

Jis padės žmonėms su negalia būti 
pilnateisiais savo šalies piliečiais.

Visi konferencijos dalyviai mano,  
kad visos Europos vyriausybės turi 
pasirašyti šią Konvenciją.

Pasirašyti Konvenciją reiškia pritarti jai.

Pasirašiusios Konvenciją visos vyriausybės 
turi užtikrinti jos vykdymą.

2. TEISINIS VEIKSNuMAS.

Jungtinių Tautų Konvencijos 12 straipsnyje 
parašyta, kad žmonėms su negalia reikia 
suteikti visišką teisinį veiksnumą visose 
gyvenimo srityse.

Kai tu turi visišką teisinį veiksnumą, tu gali:

● pats priimti sprendimus;

● balsuoti;

● sudaryti sutartis;

● tuoktis.

Visi konferencijos dalyviai nori užtikrinti, 
kad terminas „teisinis veiksnumas“ reikštų:

● ne tik teisių turėjimą, bet ir galimybę 
tas teises įgyvendinti;

● kad nėra geri įstatymai, teigiantys, jog 
neįgaliems asmenims turi atstovauti 
kiti žmonės.

3. PARAMOS PRIIMANT SPRENDIMuS 
MODELIS.

Kiekvienas žmogus turėtų  
pats priimti sprendimus.

Tačiau kartais sprendimą priimti sudėtinga.

Todėl tau gali prireikti paramos priimant 
sprendimus.

Tai vadinama parama priimant sprendimus.

Jungtinių Tautų Konvencijos  
12 straipsnyje parašyta,  
kad vyriausybės turi padėti  
žmonėms su negalia patiems įgyvendinti 
savo teisinį veiksnumą.

Todėl visi konferencijos dalyviai nori, kad:

● įstatymus priimantys žmonės  
įtrauktų į juos paramos  
priimant sprendimus modelį;

● visų valstybių vyriausybės pasirašytų 
Jungtinių Tautų Konvenciją.

Vyriausybės turi sukurti  
žmonėms su negalia pagalbos  
priimant sprendimus modelį.

Kurdamos šį modelį vyriausybės turi 
tartis su neįgaliais žmonėmis ir jiems 
atstovaujančiomis organizacijomis.

Konferencijos „Veikianti Europa 2007“ nutarimas



Vaikai jautrūs jutiminiams įspū-
džiams, sugeba jiems atsidėti nuoširdžiai 
ir naiviai, todėl skatinant jų saviraišką bū-
tina maksimaliai šias savybes panaudoti. 
Tradiciniai ugdymo metodai: lipdymas, 
piešimas, konstravimas, muzikinė bei te-
atrinė veiklos ne visada sudomina vaiką, 
nes yra gerai žinomos, daug kartų išban-
dytos. O man visada norisi į vaikų savi-
raiškos galimybes pažvelgti kitu – mo-
derniu, netradiciniu – aspektu. Daugiau 
nei 10 metų dirbdama su vaikais, turin-
čiais specialiųjų poreikių, patyriau, kad 
skatinti jų aktyvumą, saviraišką, domėji-
mąsi menine veikla nėra paprasta. Visada 
norisi, kad kiekvienas vaikas ne tik mak-
simaliai realizuotų savo gebėjimus ir ga-
lias, o ir vienu žingsneliu save pralenktų. 
Svarbu, kad vaikas nuolat norėtų tyrinėti, 
eksperimentuoti, o tai darydamas patirtų 
nuolatinį pasitenkinimą ir džiaugsmą. 

„Zuikučių“ grupės vaikučiai auklė
tojų padedami balandžio mėnesį keliavo 
po spalvų pasaulį. Ši kelionė buvo netra
dicinė – vaikai išbandė daugybę piešimo 
technikų: taškymą, liejimą, šaltąją batiką, 
monotipiją su dantų pasta, štampavimą 
ir kt. Eksperimentavo su neįprastomis 
priemonėmis: dantų šepetukais, šukomis, 
veidrodžiais, mediniais pagaliukais, va-

ta. Tyrinėjo medžiagas, su kuriomis dir-
bo: dantų pastą, tikrus kiaušinius ir jiems 
skirtus dažus, akrilinius dažus ir siūlus.

Kiekvienam vaikui svarbu pasijusti 
reikšmingam. Parodėlėje eksponuojamais 
darbais gėrėjosi tėveliai, draugai, darželio 
svečiai. O kelionės į spalvų pasaulį kulmi-
nacija tapo kūrybinė popietė su tėveliais. 
Grupėje viešėjusi Zuikutė dar kartą vai-
kus pakvietė į susitikimą su spalvomis. Šį 
kartą teko padirbėti ir tėveliams. Atvilku-
si vaikams didžiulę dėžę dovanų – baltų 
glazūruotų puodukų (pačių tikriausių!), 
Zuikutė stebėjosi, kur visos spalvos iš-
silakstė. Kad jas sugrąžintų, vaikai ir tė-
veliai kuriam laikui tapo dizaineriais de-
koratoriais. Naudodami pirštų atspaudų 
techniką, jie įmantriais piešiniais ir raštais 
margino puodukus bei lėkštutes. Darbo 
procesas buvo intensyvus, kūrybingas, 
išradingas ir labai smagus. Vėliau patys 
tėveliai stebėjosi, iš kur jų komandos, ku-
rias sudarė vaikas ir mama, sėmėsi tiek 
originalių idėjų. 

Rezultatai nuostabūs – kiekvienas 
puodukas unikalus, nepakartojamas savo 
spalvingumu ir dekoro raštais. Pasitarę 
su Zuikute, vaikai nusprendė, kad šiuos 
puodukus padovanos Mamoms. Jos kas 
rytą galės gerti kavą iš nuostabaus puo-

Prakalbinkime vaiką 
spalvomis netradiciškai
Kiekvienas vaikas yra unikalus ir nepakartojamas, savitai 
interpretuojantis aplinkinį pasaulį bei realizuojantis savo gebėjimus ir 
galias. Mes, suaugusieji, galime lavinti šiuos gebėjimus ir kūrybiškumą 
per veiklą, kuriai būdingas vaizduotės lakumas, gebėjimas pažvelgti į 
vaiko galias neįprastu aspektu. 

duko, į kurį tiek šilumos ir meilės įdėta. 
Be to, raštai nuo puodukų nenusiplaus, 
nes dekoruota akriliniais dažais, kurie at-
sparūs vandeniui.

Bendra vaikų ir tėvelių kūryba – pui-
kus bendravimo būdas, skatinantis tarpu-
savio supratimą, gebėjimą pastebėti tai, 
kas nepastebima kasdienybėje, padedan-
tis įžvelgi dar nepažintas vaiko galias bei 
gebėjimus. Kaip teigia Valdorfo pedago-
gikos pradininkas, filosofas ir pedagogas 
Rudolfas Štaineris: „Auklėtojas ir moky-
tojas, išmanantis žmogaus ugdymo meną, 
turėtų elgtis lyg sodininkas, kuris sodina 
augalą į dirvą ir prižiūri jį. Jis nieko negali 
įlieti į augalo augimo jėgas iš savo esybės, 
o tik turi suteikti jam galimybę plėtoti sa-
vo paties jėgas“.

Saviraiškos skatinimas, naudojant ne-
tradicines medžiagas, technikas ir prie-
mones, padeda pedagogui sukurti dirvą, 
kurioje auga ir stiprėja vaiko pasitikėji-
mas savimi, aktyvėja visapusė saviraiška 
ir savirealizacija, formuojasi savarankiš-
kumo įgūdžiai, turtėja pažinimas. 

Jovita Liaučienė
Skuodo vaikų lopšelio–darželio 

specialiojo ugdymo auklėtoja 
metodininkė 

Pirmieji žingsniai nelengvame kelyje
Nespėsime nė apsidairyti, kai ir vėl ateis rimtas, svarbus bei dideles viltis žadantis moksleiviškas ruduo. 
Kiekvienai šeimai jis kaskart atneša daug rūpesčių. Visiems, auginantiems vaikus, prasideda labai 
atsakingas etapas. Su viltimi ir ypatingai dideliu nerimu mokslo metus pasitiks tos šeimos, kuriose auga 
neįgalūs vaikai. Pasižiūrėkime, ką joms gali pasiūlyti Vilniaus Medeinos pradinė mokykla. 

Ką bendrojo lavinimo mokykla 
duoda neįgaliam vaikui

Šiandien bendrojo lavinimo mokykloje 
atsiranda vietos ir vaikams, turintiems pro-
to negalią. Tik svarbu rasti tinkamų lavini-
mo formų. 

Vilniaus Medeinos pradinėje mokyk
loje kiekvieną rugsėjį pasitinka ir vaikai, 
turintys vidutinę proto negalią. Jie moko-
mi lavinamojoje klasėje, dalinės integraci-
jos forma. Visiškos integracijos siekiame or-
ganizuodami bendrus renginius, išvykas, 
laisvalaikį su sveikais vaikais. Neįgalieji vi-

sai neblogai orientuojasi mokyklos pastate, 
nebijo pasinerti į mokyklos mokinių srautą 
pertraukų metu, noriai bendrauja, neragi-
nami sveikinasi, domisi aplinka. Kartu su 
visais lankosi koncertuose, spektakliuose, 
drauge pusryčiauja, pietauja ir dalyvauja 
kai kuriose popietinėse veiklose. Tarp kai 
kurių bendrojo lavinimo klasių moksleivių 
ir lavinamosios klasės vaikų jaučiamas abi-
pusis ryšys, draugiški ir šilti santykiai. Bu-
vimas bendrojo lavinimo mokykloje lygio-
mis teisėmis turi daug teigiamų pusių: 

● aplinkinių aiški kalba lavina klausą, gir-
dimąjį suvokimą, moko rišliosios kalbos, 
bendravimo meno;

● neįgalusis mokosi gyventi visuomenėje, 
tarp bendraamžių ir suaugusiųjų, juos 
stebėdamas, vertindamas bei praktiškai 
taikydamas įgytas žinias;

● keičiasi neigiami įpročiai, elgesys, nes 
proto negalės vaikas nevalingai mėg-
džioja aplinkinius.

Integravus neįgaliuosius į bendrojo la-
vinimo mokyklą, iškilo ypatinga būtinybė 
rūpintis tarpasmeniniais santykiais ben-
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druomenėje. Kai kurie žemesniųjų klasių 
mokiniai iš pradžių varžosi prieiti prie ne-
įgaliųjų, pakalbinti juos, nes nežino, kaip 
derėtų bendrauti, ko tikėtis. Mūsų užda
vinys – nedelsiant paaiškinti, kodėl vaikai 
skirtingi. Kuo natūraliau tai padaroma, tuo 
suprantamesnis vaikams tampa neįgaliųjų 
pasaulis. Juk vaikai lengvai priima skirty-
bes, prisitaiko prie neįgaliųjų poreikių, su-
galvoja prieinamų žaidimų ir noriai imasi 
globėjų vaidmens. Neįgaliųjų ir sveikųjų 
bendruomenė – labai didelė vertybė ir vie-
niems, ir kitiems. Pirmiesiems – dėl sociali-
nės adaptacijos, antriesiems – dėl visapusiš-
ko gyvenimo pažinimo.

Svarbu sukurti neįgaliems vaikams tin-
kamą aplinką. Labai teisingas Marijos Mon-
tesori teiginys, kad vaikas savo asmenybę 
kuria laisvai, tam parengtoje aplinkoje. Šio-
je aplinkoje turi būti pakankamai erdvu ir 
jauku. Turi netrūkti priemonių kalbai ug-
dyti ir skaičiavimo įgūdžiams lavinti, dai-
lės bei darbelių užsiėmimams, muzikos 
instrumentų, žaidimų ir žaislų. Neįgaliems 
vaikams turi būti sudarytos sąlygos pato-
giai jaustis, tinkamai sėdėti, laisvai judėti. 
Kai kurie jų jaučia baimę, kai kas nors prie 
jų artinasi, stengiasi ginti savo teritoriją nuo 
aplinkinių. Saugumo jausmą jiems suteikia 
uždara erdvė. Tai būdinga vaikams, turin-
tiems autizmo požymių. Be to, kiekvienam 
neįgaliajam būtina atitinkama psichosocia-
linė pagalba.

Neįgalus vaikas bendrojo lavinimo 
mokykloje

Be pažintinės veiklos sutrikimų neįga-
lūs vaikai turi ir įvairių kitų ypatumų. Vie-
nas jų – kalbos neišsivystymas kaip centri-
nės nervų sistemos organinio pažeidimo 
pasekmė. Sudarius palankias specialaus lo-
gopedinio ir viso ugdomojo darbo sąlygas, 
galima pasiekti kalbėjimo bei kitų psichinių 
procesų kompensacijos. Mokykloje dirba 
logopedai, kurie labai svarbūs pagalbinin-
kai vaikams, pedagogams, tėvams.

Stebint neįgalius vaikus galima kons-
tatuoti, kad su vidutiniškai sutrikusio in-
telekto vaikais palyginti nesunku užmegz-
ti kontaktą: jie domisi į klasę atėjusiais 
nepažįstamais žmonėmis, jaučia poreikį 
bendrauti. 

Vaikų, turinčių vidutinį intelekto sutri
kimą, mokymas reikalauja griežtos darbo 
struktūros, tikslumo ir apibrėžtų vertini-
mo kriterijų. Suprantama, tipinė lavinimo 
programa tiems vaikams ne visada tinka. 
Talkinami logopedų specialieji pedagogai, 
vildamiesi geresnės darbo sėkmės, įvertina 
gebėjimus ir sudaro individualią lavinimo 
programą kiekvienam lavinamosios klasės 
mokiniui. 

Dideli pagalbininkai ir patarėjai suda-
rant minėtą programą yra ir vaikų tėvai. 
Programa susideda iš kelių dalių: bendra-
vimo ugdymo, kalbos supratimo, suvoki-
mo ir atminties lavinimo, ekspresyviosios 
kalbos ugdymo, skaitymo ir rašymo mo-
kymo. Atsižvelgdami į vaiko poreikius ir 
asmenybės ypatumus bei tėvų pageidavi-

mus numatome bendruosius ir artimiau-
sius tikslus. Programa turi būti visapusiš-
ka, t.y. apimti vaiko elgesį, bendravimą, 
kalbą, pažinimą, akademines žinias, sen-
somotoriką. Nuoseklumo principas reika-
lauja programą pagrįsti vaiko vystymusi 
ir etapine mokėjimų bei įgūdžių formavi-
mo seka. Individuali programa turi būti 
parašyta tėvams suprantama kalba ir kon-
fidenciali, joje reikia pateikti vertinimo re-
zultatus, kad tėvai galėtų susipažinti su 
informacija apie savo vaiką.

Lavindami ir mokydami vaikus, turin
čius proto negalią, ieškome naujų formų 
informacijai perteikti, taikome ypatingą 
metodiką, netradicinius bendravimo bū-
dus, kurie dažnai būna pagrįsti ne tik gerą-
ja patirtimi, bet ir pedagogine intuicija.Tai-
kome aktyvesnio darbo mokymo metodus, 
jungdami mokymą su judesiu, žaidimais ir 
savarankiška individualia logine bei kūry-
bine veikla. Kai mokinys žaisdamas, vai-
dindamas mokosi skaityti, įgyja matemati-
kos pradmenų, jis ne tik aktyviai veikia, bet 
ir patiria malonių emocinių išgyvenimų, o 
žaidimas skatina veikti organizuotai. 

Pasaulio pažinimo ir saviraiškos 
būdų įvairovė

Visa veikla, kurioje dalyvauja mūsų neį
galieji, yra organizuojama tam, kad jie būtų 
kiek įmanoma įtraukti į aplinkinio pasaulio 
gyvenimą. Be abejo, labai svarbią vietą vai-
kų mokyme ir auklėjime užima tinkamas 
komandinio darbo organizavimas. Specia-
liajam pedagogui ir logopedui talkina psi-
chologas, padėjėjai. Labai didelės įtakos 
darbe su šiais vaikais turi nuoširdūs, rei-
klūs, geranoriški, ramūs ir kompetentingi 
komandos darbuotojai. 

Mažieji mūsų mokiniai kiekvieną dieną 
žengia po mažą žingsnelį į priekį. Svarbiau-
sia yra suvokti, kaip vaikui seksis nepažįs-
tamoje aplinkoje, kaip jį sutiks ir kiek dėme-
sio jam skirs aplinkiniai. 

Ne paslaptis, kad vaikas gali būti sune-
rimęs, piktas, linksmas, įsitempęs, liūdnas 
ar agresyvus. Todėl pirmaisiais mokymo 
metais pedagogai turi skirti ypatingą dė-
mesį kuo geresniam vaikų pažinimui ir 
supratimui. Atėję iš šeimų, kuriuose jiems 
buvo skiriamas išskirtinis dėmesys, vaikai 
dažnai nemoka tinkamai bendrauti tarpu-
savyje, nenori dalytis žaislais, knygomis. 
Kiekvienas reikalauja didelio dėmesio sau 
ir kartais būna nepakantus kitiems. Tačiau 
palengva mokiniai įpranta sėdėti suoluose, 
atlikti nesudėtingas užduotis. Stengdamie-
si, kad veikla būtų kuo įvairiapusiškesnė, 
dažnai keičiame užduotis. Tai padeda il-
giau išlaikyti dėmesį.

Mokykloje nuolat vyksta kūrybinis 
darbas. Mokinių, turinčių proto negalią, 
galimybės gana ribotos, bet padedami su-
augusiųjų jie gali sukurti daug nuostabių 
darbelių. Šie darbeliai puošia mokyklos 
ir klasės stendus. Mes ne tik sudarome 
galimybę neįgaliems vaikams dalyvauti 
įvairiose mokyklos darbų ir piešinių par-
odose, bet ir miesto renginiuose. Neįgalus 

vaikas turi suprasti, kad jis yra reikalin-
gas, priimtas ir visų laukiamas. O meninė 
raiška  – dailė, muzika, teatras, žaidimai – 
turi labai didelę reikšmę jo tobulėjimui. 
Visi šie dalykai padeda vaikui atskleisti 
savo potencialias galimybes. Dar nežino-
damas, kas yra teatras, vaikas mėgdžio-
ja ir vaidina, girdėdamas muziką – ploja, 
šoka ir dainuoja, nesvarstydamas, kas yra 
dailė, jis piešia, stato ir lipdo. 

Labai svarbus dalykas yra žaidimas. 
Jis gali būti pasaulio pažinimo ir saviraiš-
kos būdas, laisvalaikio praleidimo forma ir 
pramoga, taip pat padėti stiprinti sveika-
tą, lavinti mąstymą, ugdyti kūrybiškumą 
ir fantaziją. Žaidimų metu vaikai gali iš-
reikšti save, pažinti aplinkinį pasaulį. Mu-
zikiniai žaidimai, įvairios dainelės padeda 
mums palaikyti puikią nuotaiką kolektyve, 
skatina vaikus bendrauti ir vystyti kalbos 
supratimą, formuoja šnekamąją kalbą. Iš-
mokstama ritmiškai atlikti judesius, lavėja 
judesių koordinacija, pusiausvyra, tobulėja 
laikysena. Vaikai labai mėgsta klausytis po-
puliarių grupių įrašų, dainuoti ir dalyvauti 
koncertuose. Patinka jiems ir dailės pamo-
kos. Malonumą jiems teikia spalvų maišy-
mas, žaidimas įvairiomis linijomis, gėlyčių, 
saulės, žmonių piešimas. Vaiko piešinys ne 
tik padeda nustatyti jo raidos lygį, pastebėti 
psichikos sutrikimus, juos diagnozuoti, bet 
ir atskleidžia emocinę būseną, socialinę pa-
tirtį bei motorinius sugebėjimus. 

Ne visi vaikai vienodai gerai gali atlik-
ti vienokius ar kitokius darbus. Vieniems 
viskas sekasi gerai, o kitiems reikia padėti. 
Vaikams, turintiems vidutinę proto negalią, 
reikia nuolatinės pagalbos. Darbinis šių vai-
kų ugdymas – svarbi viso ugdymo proceso 
dalis. Mokymo plane darbiniam ugdymui 
pradinėse klasėse skiriamos 2–3 pamokos 
per savaitę. Manome, kad jų turėtų būti 
daugiau. Lavinamųjų klasių mokinių tėvai 
labai dažnai neįvertina savo vaikų galimy-
bių ir stengiasi už juos atlikti daugelį buities 
darbų. O tinkamai organizuotas darbinis 
ugdymas sudaro palankias sąlygas šiems 
mokiniams įgyti būtiniausių darbinių įgū-
džių ir sėkmingai taikyti juos kasdieninėje 
veikloje. Mūsų neįgaliems ugdytiniams la-
bai svarbi ir taikomoji fizinė veikla, kurią 
sudaro ne tik kūno kultūros užsiėmimai, 
bet ir įvairios išvykos, žygiai į gamtą ir t. t.

Šiandien dauguma lavinamosios klasės 
mokinių jau pažįsta raideles, gali perskaity-
ti trumpus žodelius. Jie domisi viskuo, kas 
rūpi ir jų įgaliems bendraamžiams. 

Manau, kad bendrojo lavinimo mokyk
la labai prisideda prie vaikų, turinčių proto 
negalią, pasikeitimo ir tobulėjimo. Specia-
liojoje ugdymo įstaigoje visas dienas toks 
vaikas praleistų tarp savo likimo draugų. O 
bendrojo lavinimo mokykloje vaikai, turin-
tys proto negalią, jaučiasi lygūs tarp lygių ir 
priimami tokie, kokie yra.

Violeta Vansavičienė
Specialioji pedagogė metodininkė, 

lavinamosios klasės mokytoja
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Rugsėjo 27–30 dienomis Jean Vanier, 
tarptautinės bendruomenės „Arka“ įkū-
rėjas, lankysis Lietuvoje. Tai jau ketvirtas 
šio garsaus krikščioniškame pasaulyje 
žmogaus apsilankymas, o pirmąjį kartą 
jis lankėsi „Vilties” kvietimu.

Jean Vanier (g. 1928 m.) – diploma-
to sūnus, Kanados laivyno karininkas, 
palikęs daug žadančią karininko karjerą, 
studijavo filosofijąteologiją, apsigynė fi-
losofijos daktaratą ir dėstė Toronto uni-
versitete. 1964 m. kartu su tėvu domi
ninkonu Thomas Philippe‘u mažame 
Prancūzijos kaimelyje Trosly įkūrė Arkos 
bendruomenę, į savo namus priimdamas 
kartu gyventi du proto negalios asme-
nis iš neurologinio pensionato, kuriuos 
aplankęs pamatė pažemintą žmogišką-
jį orumą. Taip prasidėjo neįtikėtini atra-
dimai, kad proto negalios žmogus gali 
burtis į bendruomenę, būti naudingas ir 
reikalingas visuomenei, kai yra priima-
mas, mylimas bei gerbiamas, t.y., kai su 
šiuo žmogumi sukuriami tarpasmeniniai 
draugystės ir pasitikėjimo santykiai. 

Sujaudinti Jean‘o Vanier gyvenimo 
būdo su neįgaliaisiais, paliesti jo asme
nybės, į bendruomenę pradėjo plūsti įvai
riausių tautybių jaunuoliai, vyrai ir mo-
terys, trokšdami dalytis savo gyvenimu 
su proto negalios žmonėmis. Gimė ben-
druomeninio gyvenimo principais pa-
grįsti namai žmonėms su proto negalia ir 
atvykstantiems jiems asistuoti žmonėms. 
Šiandien 26 pasaulio šalyse yra daugiau 
nei 120 Arkos bendruomenių.

Praėjusių metų rudenį Krokuvoje te-
ko dalyvauti su Jean‘u Vanier surengtose 
rekolekcijose. Norėčiau pasidalyti jų me-
tu išgirstomis mintimis, kurios saugomos 
mano užrašuose.

„Giliai kiekvieno žmogaus širdyje 
gyvena troškimas pasikeisti, tačiau šis 
siekis kartais gali ir likti tik siekiu visą 
gyvenimą, kol kažkada patiriame, kad iš-
nyko vidinės baimės jausmas, ir tampa-
me ramybės gyventoju bei jos nešėju.

Kur slypi mūsų baimės? Ko mes bi-
jome? Kur esame paslėpę tą virpantį su-
žeistą trapumą? Baimė yra vieniša, todėl 
mes ją slepiame po daiktais, galybe ir jė-
ga. Kiekviename iš mūsų plyti tuštumos 
bedugnė, su kuria nesugebame susidoro-
ti. Nežinome, kaip ir kuo ją užpildyti.

Kaip priimti kitą, skirtingą nei aš, 
kitokį, turintį negalią? Esame išgyvenę 
draugystės vertę, tai giliai žmogiška pa-
tirtis. Ir esame pašaukti gyventi bendrys-
tėje, kad vienas kitu džiaugtumėmės, pa-
laikytume ir pagirtume vienas kitą, tačiau 
kitų žmonių baimė neretai provokuoja 
apsistatyti sienomis. Draugystė mums 
reikalinga tam, kad atsivertume kitiems. 
Žinoma, sienos mums reikalingas, bet tik 
tam, kad apsaugotų, o ne atskirtų į kalė-
jimus ir getus.

Per neįgalaus berniuko Pirmosios Ko-
munijos šventę vienas dėdė priėjo prie jo 
mamos: „Kokia graži buvo šventė, puiki 
liturgija, tik liūdna, kad berniukas nie-
ko nesuprato“. Su ašaromis akyse vaikas 
glaudėsi prie mamos ir guodė: „Nesijau-
dink, mama, Jėzus myli mane tokį, koks 
esu“. Jo vidus tarsi šaukė: „Aš nepriva-
lau būti toks, koks nori, kad būčiau dėdė, 
mama, kiti, aš turiu teisę būti toks, koks 
esu. Ir gerai, kad esu toks, koks esu“. Ar 
tai mes kiekvienas galime sau ir kitam 
pasakyti?

Visi turime savo vietą gyvenime, te-
reikia ją atrasti. Žmonėms su negale – 
taip pat. Jie turi palikti neviltį, depresi-

ją, baimes ir atrasti savo pareigas šiame 
pasaulyje. Kiekvienas žmogus, koks jis 
bebūtų, stiprus ar silpnas, privalo atrasti 
savo vietą gyvenime ir tai, už ką yra at-
sakingas. Žmogus su negalia nėra visuo-
menės, bažnyčios priedas, bet ta pati vi-
suomenė ir ta pati bažnyčia.

Motina kenčia, pamačiusi savo ką tik 
gimusį vaiką su negalia, ji pyksta ant sa-
vęs, ant kitų. Gal ji gerai nepažinojo sa-
vęs? Mums sunku pripažinti tiesą apie 
save, savo depresijas ir kančią. Esame tar-
si traukiami į savo iliuzijų ir norų pasaulį. 
Jėzaus Kristaus kryžius stovi tarp idealo 
ir tikrovės. Jo mokiniai pabėga nuo Kry-
žiaus papėdės, o Motina Marija pasilieka 
stovėti. Matė jį silpną bei pažeidžiamą ir 
suprato, kad Jėzui jos reikia. 

Silpniesiems mūsų reikia ir pasilikda-
mi su jais mes gauname šansą būti jų pa
keisti bei išmokti priimti savo mažumą ir 
vargingumą.

Parengė Inesa Vaitkūnaitė

VILNIuJE:  
rugsėjo 27 d. 19 val.– susitikimas su 
visuomene Bernardinų bažnyčioje 

(Maironio g. 10).  
Rugsėjo 28 d. 17.30–20 val.  

ir 29 d. 10–18 val.  
atviros rekolekcijos „Silpnas keičia širdį“  

Šv. Kazimiero bažnyčioje  
(Didžioji g. 32).

KAuNE:  
rugsėjo 30 d. 10–18 val.  

dvasinio atsinaujinimo diena  
„Prisikelkime meilei“  

VDU didžioji salė,  
(Daukanto g. 28). 

Plačiau http://ts.lcn.lt 

Jean Vanier  
(Žanas Vanjė)  
rudenį lankysis Lietuvoje
Šis didis humanistas  buvo vienas iš pirmųjų „ Vilties” 
bendrijos veiklos dvasinių mokytojų, tai jis pakvietė 1991 m. 
mus viltiečius, t. y. proto negalios žmones, į Prancūziją,  
į Lurdą. O!!! Tai buvo stebuklas! Tai buvo neįtikėtina!  
Tai buvo viltis tėvams!
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2005 metais, siekdama kelti vaikų ug-
dymo kokybę, tenkinti mažųjų poreikius 
ir tėvų bei steigėjų lūkesčius, įstaigos ko-
manda konkurso būdu dalyvavo Švietimo 
ir mokslo ministerijos bei Pedagogų pro-
fesinės raidos centro vykdytame projekte 
„Ikimokyklinio ugdymo programų mode-
liavimas“. 30 Respublikos ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų komandų kartu su moks-
lininkais ir vadybininkais mokėsi rengti 
ugdymo programas pagal „Ikimokyklinio 
ugdymo programų kriterijų aprašą“, ana-
lizavo, diskutavo ir teikė siūlymus meto-
dinėms rekomendacijoms ikimokyklinio 
ugdymo programai rengti.

2006 m. gegužės mėnesį, po labai sun-
kaus ir sudėtingo kūrimo proceso, paren-
gėme savo lopšelio–darželio programą 
„Padėkime augti vaikui“, kuri atspindi 
mūsų patirtį dirbant ne tik su ankstyvojo 
ir ikimokyklinio amžiaus, bet ir specialių-
jų ugdymo(si) poreikių turinčiais vaikais. 
Kurdamos ugdymo programos modelį 
vadovavomės mums priimtinomis filoso-
finių teorijų nuorodomis (J. Piaget‘o, C. R. 
Rogerso, Vydūno, G. Meyrsono ir kt.), ug-
dymo teorijų teiginiais. 

Programa „Padėkime augti vaikui“ 
skirta vaikams nuo 11 mėnesių iki 6 me-
tų, jų šeimoms ir pedagogams. Ji buvo 
rengiama atsižvelgiant į lankančių vaikų 
amžių, patirtį, gebėjimus bei jų poreikius, 
tėvų pageidavimus, pajūrio regiono (Že-
maitija) ypatumus, Palangos bendruo-
menės tradicijas, vertybines nuostatas. Ši 
ikimokyklinio ugdymo programa svar-
bi vaiko socialinei kultūrinei patirčiai 
kaupti, jo adaptyvumui puoselėti, ugdy-
mo(si) netolygumams lyginti bei svei-
katai stiprinti. Rengdami savo programą 
vadovavomės valstybinių programų „Vė-
rinėlis“, „Ikimokyklinio ugdymo gairės“ 
idėjomis bei mokomąja knyga „Sutriku-
sios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo 
gairės“.

Programos tikslas – padėti kiekvie-
nam vaikui įgyti socialinei integracijai 
būtinų kompetencijų (socialinių, sveika-
tos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, 
meninių). Ugdymo turinys sudarytas pa-
gal kompetencijų sritis ir vaikų amžiaus 
tarpsnius (ankstyvasis, ikimokyklinis), 
išskiriant specialųjį ugdymą. Nurodomi 
pagrindiniai uždaviniai, vaikų veiksenos, 
paramos vaikui ir šeimai formos, būdai, 
ugdymo priemonės, kryptys. Išskiriamos 

socialinė, sveikatos saugojimo ir stiprini-
mo, pažinimo, komunikavimo ir meninė 
kompetencijos.

2006–2007 mokslo metais pradėjome 
įgyvendinti įstaigos pedagogų parengtą 
programą. Ypatingą dėmesį skiriame pa-
lankių ugdymui(si) sąlygų sudarymui. 
Ugdydami vaiko, turinčio specialiųjų ug-
dymo(si) poreikių, socialinę ir meninę 
kompetencijas stengiamės sukurti tokią 
emocinę aplinką, kuri stiprintų jo saugu-
mo ir sėkmės jausmą, formuotų savaran-
kiškumo pradmenis, skatintų savivoką, 
savigarbą ir savitvardą. Kasdieninių gy-
venimiškų įgūdžių formavimas – viena 
prioritetinių sričių, kad vaikas bent mi-
nimaliai be niekieno pagalbos galėtų pa-
tenkinti savo norus. Įvairiomis meninės 
raiškos priemonėmis siekiame teigiamų 
emocijų, atsipalaidavimo, jausmų ir dė-
mesio aktyvumo. Vaikai, neturintys vi-
dinės elgesio kontrolės įgūdžių, taikant 
muzikinę terapiją skatinami valdyti savo 
jausmus bei poelgius: jie improvizuoja, 
komunikuoja be žodžių, atskleidžia neri-
botą savo laisvę, vysto fantaziją, naudo-
dami įvairius instrumentus, dainuodami, 
atlikdami judesius. Vaikai klausosi medi-
tacinės, stimuliacinės, euritminės muzi-
kos. Džiaugsmingų emocijų jiems suke-
lia spalvų terapijos elementų su taktiline 
stimuliacija taikymas. Savo pojūčius atpa-
žinti, analizuoti padeda smėlio terapijos 
elementų taikymas. 

Kadangi dauguma vaikų turi judesio 
ir padėties sutrikimų, yra silpnos sveika-
tos, jiems svarbi sveikatos saugojimo ir 
stiprinimo kompetencija. Atsižvelgiant į 
vaiko motorikos sutrikimą taikoma padė-
ties terapija, individuali korekcinė pagal-
ba salėje ir baseinėlyje, ergoterapijos ele-
mentai. Saugoti vaiko psichinę sveikatą 
padeda relaksacinės priemonės: relaksa-
cinė muzika, vandens čiurlenimas, paukš-
čių čiulbėjimas, šviesos ir spalvų efektai, 
kvapų terapija ir kt. 

Kad būtų ugdoma vaiko pažinimo 
kompetencija, skatiname jo susidomėjimą 
protine veikla: įtraukiame į didaktinius 
žaidimus, suteikiame galimybę daug kar-
tų kartoti tą pačią mokomąją medžiagą. 
Užduočiai atlikti vaikas randa visais pojū-
čiais suvokiamos informacijos. Vaikų, tu-
rinčių intelekto sutrikimų, ugdymas dau-
giausia yra praktinio pobūdžio: teorinės 
žinios sumažinamos iki būtiniausio mini-

mumo, teikiamos tik elementarios žinios, 
kurios bus reikalingos gyvenime.

Pažinimo kompetencija glaudžiai sie-
jasi su komunikavimo kompetencija. Todėl 
ugdoma vaikų impresyvioji ir ekspresy-
vioji kalba, stimuliuojamas bendravimas, 
formuojami žaidimo gebėjimai. Vaikai, tu-
rintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų, 
du kartus per savaitę dalyvauja logopedi-
nėje ritminėje mankštoje: atlieka kvėpa-
vimo, smulkiosios motorikos, girdimojo 
suvokimo, kalbos prozodikos lavinimo 
pratimus. Priklausomai nuo raidos sutri-
kimo vaikai skatinami bendrauti žodžiais, 
garsais, judesiais, daiktais, paveikslėliais, 
nuotraukomis, simboliais–ideogramomis, 
gestais. Siūloma žaisti kompiuterinius 
žaidimus, kurie ugdo kalbą, gebėjimą 
bendrauti.

Tenkinant unikalius ypatingojo vai-
ko poreikius būtina kuo tiksliau įvertinti 
esamą vaiko išsivystymo lygį, nustatyti 
vaiko galimybes, gebėjimus ir poreikius. 
Ši informacija renkama taikant įvairius 
vertinimo metodus: stebėjimą, pokalbį, 
eksperimentą, testą ir kt. Naudojamos ir 
specialiosios vaiko pažinimo metodikos: 
žaidimo raidos charakteristika, gebėjimų 
stebėjimo ir vertinimo lentelė, pagrindinių 
judėjimo funkcijų tyrimas pagal Bobat-
hą ir kt. Įvertinus ir apibendrinus gautus 
duomenis, sudaroma individuali ugdymo 
programa, parenkami alternatyvūs ugdy-
mo metodai. Vaiko pasiekimai vertinami 
vieną kartą per pusmetį.

Vienas svarbiausių specialiojo ugdy-
mo principų – ugdymo kompleksiškumas 
ir visapusiškumas. Visavertę vaiko rai-
dą laiduoja komandinis tėvų, specialiųjų 
pedagogų, logopedų, judesio korekcijos 
pedagogų, įstaigos vadovo, grupės dar-
buotojų, muzikos mokytojo, masažuotojo 
darbas. Nė vienas specialistas nėra pajė-
gus vienas pats patenkinti visapusiškų 
vaiko poreikių. Tėvams rodoma ypatinga 
pagarba ir dėmesys. 

Dinamiška ikimokyklinio ugdymo 
programa „Padėkime augti vaikui“ yra 
nuolat tobulinama pagal vaikų poreikius, 
tėvų ir visos bendruomenės lūkesčius bei 
ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius 
dokumentus.

Dalija Budgenaitė, Reda Pėkienė
Specialiosios pedagogės, logopedės

„Padėkime augti vaikui”
Į pagalbą vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymo(-si) poreikių 
Lopšelis–darželis „Žilvinas“ – vienintelė ikimokyklinio ugdymo įstaiga Palangos mieste, teikianti 
specialiąją pagalbą vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų: judesio ir padėties, klausos, psichinės 
raidos, elgesio ir emocijų bei kitų. Šiuo metu įstaigoje ugdoma 20 vaikų, turinčių įvairių kompleksinių raidos 
sutrikimų, ir 65 vaikai, turintys kalbos ir komunikacijos sutrikimų. Veikia 4 specialiojo ugdymo grupės. 



„Lietuva – 
kokia ji?“

Šio projekto metu patys jaunuoliai ren-
ka informaciją apie Lietuvos regionų kul-
tūrą, papročius. Be to, sudarėme anketas, 
kurias prašome užpildyti centro darbuo-
tojų, tėvelių, praeivių gatvėse. Vykstame į 
kitus regionus, renkame informaciją apie 
jų papročius, užmezgėme draugiškus ry-
šius su kitais centrais, bandome palyginti 
regionų panašumus bei skirtumus. Lan-
kome įžymias vietas, bendraujame su vie-
tos bendruomenėmis, rengiame kultūri-
nius vakarus. 

Mūsų pirmosios kelionės prasidė-
jo kovo mėnesį. Dardėjome į Rumšiškių 
Lietuvos liaudies buities muziejų, į Aukš-
taitijos nacionalinį parką, į Anykščių ar-
klių muziejų ir aukštaitišką sodybą kepti 
duonos. Balandį išsirengėme į Dzūkiją, į 
Druskininkų „Vilties“ dienos užimtumo 
centrą, kur praleidome tris dienas. Daug 
bendravome su centro lankytojais, rinko-
me ir perdavėme jau turimą informaciją 
apie Lietuvos regionus. Be to, apžiūrėjo-
me Druskininkus, miesto muziejų, Grūto 
parką. Paskutinis mūsų projekto etapas 
prasidės spalio mėnesį. Pas mus sugužės 
draugai iš centrų, kuriuos aplankėme pro-
jekto metu, kartu įvertinsime projektą. Ti-
kimės, gerų prisiminimų užteks ilgam!

Aistė Pagirienė
Projekto koordinatorė,  

socialinė darbuotoja

Šių metų kovo – spalio mėnesiais Panevėžio jaunuolių dienos centre vykdomas Europos Sąjungos programos 
„Jaunimas“ iniciatyvų projektas „Lietuva – kokia ji?“, o  gegužės 12–20 dienomis centre šurmuliavo 

tarptautinio projekto „Drama suteikia galimybę…“ (angl. Drama gives a chance...) dalyviai . 

Šis tarptautinis projektas – tai Euro-
pos Sąjungos programos „Jaunimas“ fi-
nansuotas projektas, kurio vertė siekė 
daugiau nei 100 tūkst. Lt. Projekto idėja 
ir tema išskirtinės tuo, kad buvo sufor-
muotos tarptautinės proto negalios jau-
nimo komandos iš Danijos, Slovėnijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Rumunijos, Latvijos 
ir Lietuvos.

Tris dienas šios komandos kartu mo-
kėsi teatro meno gudrybių. Mokymus or-
ganizavo kiekvienos šalies lyderis. Buvo 
mokomasi šių dramos elementų: mimi-
kos, judesio, kostiumų, ritmo, muzikos ir 
etiudų kūrimo. 

Dar dvi dienos buvo skirtos etiudų, 
orientuotų į Europos istorinę ir kultūrinę 
praeitį, kūrimui. Rumunai vaidino savojo 
Drakulos istoriją, lietuviai – legendą apie 
Geležinį Vilką, vengrai – Osmanų impe-
rijos laikų gyvenimą, slovėnai – laikus, 

kai jų šalis priklausė Šventosios Romos 
imperijai ir pan. Proto negalios žmonių 
sukurti ir didelę europinę dimensiją tu-
rintys etiudai buvo suvaidinti ant istori-
nių Kernavės piliakalnių. Šio viešo 73 ne-
įgalių žmonių ir jų asistentų pasirodymo 
žiūrovai buvo atsitiktiniai turistai, moki-
nukai, darželinukai... Diena buvo graži, 
todėl žmonių nestigo. Nors nebuvo spe-
cialiai kviesti į mūsų renginį, visi surado 
laiko stabtelti ir pažiūrėti pasirodymų. 
Užkalbinti praeiviai sakė, kad reginys 
nepakartojamas ir labai įspūdingas... 

Dalyvių saviraiškai ir atvirumui bu-
vo skirtos tolesnės dvi projekto dienos. 
Panevėžio miesto bendruomenei teatro 
„Menas“ scenoje buvo parodyti mini 
spektakliukai – partnerių atsivežtos na-
mų užduotys. Dalyvauti pristatymuose 
buvo pakviesta draugų iš kitų Lietuvos 
miestų: Kretingos dienos veiklos centro, 
Vilniaus dienos centro „Šviesa“, Kauno 
neįgaliojo jaunimo centro ir Šiaulių die-
nos socialinės globos centro „Goda“.

Drama proto negalios jaunimui su-
teikė galimybę susirasti naujų draugų, 
mokytis vieniems iš kitų, pramogauti ir 
linksmintis kartu, įgyvendinti pačias ne-
tikėčiausias idėjas, džiaugtis savo kūry-
bos rezultatais ir pajusti savo vertę.

Lina Trebienė 
Panevėžio jaunuolių  

dienos centro direktorė

„Drama suteikia 
galimybę…“


