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S veiki, viltiečiai ir visi, kurie šį gražų 
leidinuką retkarčiais pavartote. Gali-

me juo didžiuotis. Tikrai ne gėda jį kai-
mynui parodyti ar net į užsienį giminai-
čiui nusiųsti. Aktualios temos, naujausia 
informacija, kuri įdomi ne tik neįgaliųjų 
šeimoms, bet ir specialistams, dirbantiems 
socialinėje sferoje… Bet ne leidinį girti no-
rėjau, o pasidalyti mintimis. Literatai sa-
kytų, „išlieti skausmą“… O gal ir nėra to 
skausmo, tik keista – ateities „miražų“ ne-
beregiu… Nežinau, nuo ko pradėti. Ne, 
žinau… Atsiverčiu pirmą po ranka pasi-
taikiusią knygą ir skaitau: „Gyvenimas su 
mumis elgiasi taip, kaip mes elgiamės su 
gyvenimu“.

Aha, tai va kaip? O kaip aš su tuo gy-
venimu elgiuosi? Nežinau. Atrodo, kaip 
jūrininkai sako, štilis… Taip, taip… štilis. 
Koks burtininkas taip užburti sugebėjo? 
Ramybės ir gerovės vizija visuomenės 
protus apžavėti? Netikit? Faktai tai pa-
tvirtina…

Pilietis regi besiblaškančius geltonuo-
sius, baltuosius ir dar kitokius autobusiu-
kus, kurie neįgaliuosius į ugdymo, užim-
tumo įstaigas pristato ir paskui, žinoma, 
namo parveža. Ne vienas pamurma: „Ma-
tai, mūsų laikais taip nebuvo“. 

Neįgaliųjų įstaigos viena su kita kon-
kuruoja, kas greičiau naujus langus, duris 
įsistatys, o gal ir naują stogą „užsivoš“. 
Įžengus pro duris žavi darbuotojų išra-
dingumas ir darbštumas, o vadovų su-
gebėjimas uždegti ir teisingai postus pa-
skirstyti. Žemai lenkiu galvas prieš visus 
šiuos nuoširdžius ir kantrius žmones. Te-
atlygina Dievas jiems ir jų vaikams. Pilie-
tis vis murma: „Matai…“

O jis mato! Žygiuoja neįgalieji į kon-
certus, teatrus, vandens parkus. Važiuoja 
į užsienio keliones, stovyklas, net per TV 
vieną kitą pamatyti galima… Pilietis visai 
neapsikenčia, kas čia dabar? Kur mes gy-
vename? Kas už visa tai moka? Juk nemo-
kamų pietų laikai baigėsi prieš 16 metų! 
Dabar juk kapitalizmas!

Kaip kirviu per galvą! Taip, taip dabar 
juk kapitalizmas… Visiems pagal darbą ir 
sugebėjimus… Apžavėjo, oi apžavėjo mus 
mūsų pačių darbštumas… Psichologai 
knygose rašo, kad šeima, auginanti proto 
negalės vaiką, priskiriama rizikos žmonių 
grupei, t. y. narkomanų, alkoholikų ir pa-
našių probleminių šeimų kategorijai. Tai 
va, mielieji, kol visi šie žmonės Lietuvoje 
gyvens blogiau už mus, neatsiginsime ir 
neapsiginsime. Kodėl taip sakau, o todėl, 
kad skaitau „Vilties“ žurnale gerb. D. Mi-
galiovos žodžius: „Mūsų organizacija turi 
tvirtai paaiškinti valdžios vyrams ir mo-
terims…“

Ką paaiškinti? Kad reikia auksinių klo-
zetų? Ar daugiau įstaigų (patariu atsivers-
ti internete specialiųjų įstaigų sąrašą). Ne-
įsižeiskite… Dar kartą žemai lenkiu galvą 
prieš visus, kurie nuveikė Sizifo darbą 
kurdami, reorganizuodami ir atkurdami 
specialiųjų įstaigų prestižą.

Bet mes per greiti. Visuomenė nespėja 
su mumis (žinoma, dalis labai greita). Po-
žiūris į silpnesnio žmogaus poreikius, dė-
mesys jam ugdomas dešimtmečiais ar net 
šimtmečiais. Tai puikiai žino vakarų vals-
tybės ir gerbiami jų piliečiai, kurie specia-
liosios priežiūros ar pagalbos namus ren-
kasi labai kruopščiai. Neseniai išgirdau, 
kad ir mūsų gerbiami piliečiai sugalvojo 
susikurti laimingą senatvę Lietuvoje… 
Svajotojai… Ir vėl puiki citata po ranka: 
„Visi norime to, kas geriausia. Nuosta-
biausia, kad visa tai galime turėti. Terei-

kia nugalėti savo baimes ir siekti savųjų 
tikslų“.

Puiki citata, tinkanti ir silpnajam, 
trokštančiam kokybės, ir stipriesiems, ga-
lintiems turėti savų tikslų… Vulgaru? Bet 
aš nerimauju… Mes nepabėgsime į Aus-
triją ar Šveicariją… Todėl noriu, kad atei-
nantis dešimtmetis būtų paskelbtas spe-
cialiųjų įstaigų darbuotojų dešimtmečiu. 
Joks valdžios vyras nepaneigs, kad jis irgi 
gali tapti specialiosios įstaigos klientu. Juk 
einame į Europą, ir mirti vis rečiau bepa-
vyks namuose. 

Todėl siūlau planą:
a) maskuoti specialiąsias įstaigas, perda-

žant ir visaip kitaip priartinant jų vizu-
alinį vaizdą prie aukščiau aptartų pilie-
čių būstų;

b) išsiaiškinti nuoširdžius darbuotojus ir 
įtraukti juos į slaptą, valstybės saugo-
mų žmonių sąrašą;

c) pasirūpinti šių darbuotojų vaikų ateiti-
mi, nes tai vertingas genofondas;

d) nekviesti ir neleisti be rimtos priežasties 
Piliečiui lankytis gerai įrengtose įstaigose;

e) įsteigti slaptą broliją, kurios tikslas – 
sukurti finansinį mechanizmą ir slap-
ta primokėti darbuotojams likusius 75 
procentus atlyginimo;

f) išleisti Lietuvos specialiųjų įstaigų akcijų;
g) įkurti butus įstaigose perspektyviems 

jauniems darbuotojams;
h) nepavykus įgyvendinti aukščiau išvar-

dytų punktų, parduoti specialiųjų įstai-
gų akcijas Austrijos vyriausybei su vi-
sais įstaigų klientais.

Viskas. Kažką užmiršau…Aaa… Tas 
štilis… Žinoma, kol visuomenė vysis, ga-
lėsime kokius penkerius metelius ramiai 
pasnausti, o pažadins gal jau ir pats Pi-
lietis. Mes būsime kokį naują miražą su-
sapnavę ir drauge iš nejautrumo pelkės 
naujų dešimtmečių pusėn brisime.

Su pagarba,  
dar ne Pilietis

G e r b i a m i  k o l e g o s,
Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina metas, kai turi įvertinti ir pasverti, ką nuveikei, apsispręsti dėl tolimesnių siekių.  

Pažvelgusi į savo gyvenimą, padarytus darbus, nusprendžiau, kad pats tinkamiausias laikas keisti gyvenimą.  
Ne todėl, kad nežinočiau ar nebeturėčiau idėjų tolimesniam darbui ar veiklai. Ne.  

Bet manau, kad atėjo laikas užleisti vietą ir leisti pasireikšti kitiems. Buvau laiminga dirbdama savo darbą ir manau, 
kad padariau pakankamai dėl rajono žmonių su proto negale bei jų šeimų.

Atėjo paskutinė mano darbo diena. Jau atsisveikinau ir su bendrijos nariais, ir su taryba. Dėkoju visiems už malonų ir 
vertingą bendradarbiavimą. Nė neabejokite, kad darote be galo reikalingą ir gerą darbą.

Kuo nuoširdžiausiai linkiu sėkmės darbuose ir asmeninės laimės.

P a g a r b i a i, 
Birutė Budrikienė  „Šilutės Viltis“ bendrijos pirmininkė

V i d u r n a k č i o
 v i z i j a



Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių  
globos bendriją „Viltis“ 2007 m. remia:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Švietimo ir mokslo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos
Atviros Lietuvos fondas
Globali iniciatyva psichiatrijoje

Europos Bendrija
Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Karališkoji Nyderlandų ambasada
Didžiosios Britanijos ambasada
Švedijos ambasada
Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Rytų ir 
Centrinei Europai

Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus miesto vaikų ugdymo  
centras „Viltis“
VUVL filialas Vaiko raidos centras

Inclusion Europe
Open Society Institute
Mental Disability Advocacy Foundation
ENABLE
Mental Disability Advocacy Center  
(MDAC)

AB „Hansa bankas“

Vilniaus Rotary klubas

Geros valios žmonės ir savanoriai

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Adresas
Kalvarijų g. 143,
LT-08221 Vilnius
Tel. (8~5) 261 52 23
Faks. (8~5) 261 08 20
El. paštas janinabut@viltis.lt
Interneto puslapis www.viltis.lt

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

Leidėjas
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių  
globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė 
UAB „Progretus“. Tiražas 4000 egz.

Žurnale spausdinamų straipsnių ir laiškų autoriai 
išsako savo nuomonę.
Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir 
negrąžinami. 

Viršelyje – Meninės veiklos plenero 2007 dalyvis,  
skuodiškis Mantas Urnieža ir jo vadovė Jolanta Kidykienė 

2 virš. psl.  Vidurnakčio vizija

2-3 Nuo suvažiavimo iki suvažiavimo: 
prioritetai išlieka, iššūkių daugėja...

4-5  psl. Iš Vokietijos su nauja patirtimi 
Šiaulių „Goda“ ir mūsų godos…

5-7 psl. Perdegimo sindromas (III)

8 psl. Tinkamos aplinkos kūrimas

9 psl. Kviečia Šeimos paramos centras

10 psl. Į Švediją, kaip į... namus 
Šokių maratonas Žemaitijoje

11 psl. Mokomės būti savimi 
„Rietavo Viltis“ įžiebė „Vilties spindulį“

12-13 psl. Meninės veiklos leneras 2007

14-15 psl. EQUAL projekto II etapas baigėsi,  
III – startavo

16-17 psl. Pasvarstymai apie bendradarbiavimą

18-19 psl. Dėmesio! Papildomų poilsio dienų 
suteikimo tvarka 
Asmens pajamos – kas į jas įskaitoma? 
Mokėjimas už dienos socialinę globą

20-22 psl. Laiškai

22 psl. Mūsų svajonėms lemta išsipildyti

23 psl. Lietuvoje lankėsi Moldovos socialinės 
politikos formuotojai 
Jau pasirodė antrasis leidinio  
„Spalvų muzika“ priedas

24 psl. Nors žmonės skirtingi, bet visi turi būti 
priimti kaip lygūs

25 psl. Vilniuje jau dirba keturios paciento 
patikėtinės

4 virš. psl. Džiaugsmingos įkurtuvės Joniškyje

Priedas: Meninės veiklos pleneras 2007. 
Ieškojimai ir atradimai

Turinys



Nuo suvažiavimo iki suvažiavimo: 
prioritetai išlieka, iššūkių daugėja...

Artėja reikšmingas įvykis – VII ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas, kuriam 
atsakingai ruošiasi ne tik „Vilties“ bendrijos taryba, bet ir visi viltiečiai. Apie 
tai, su kokiais iššūkiais teko susidurti per prabėgusius ketverius metus ir kokie 
dar laukia priešakyje

Kaip reagavome  
į radikalius pokyčius

Dar prieš ketverius metus mes kalbė-
jome apie tai, kad reikia skirti daug dėme-
sio sutrikusios raidos žmonių užimtumui, 
apsaugotam būstui, socialinių paslaugų 
kokybei, teisinėms programoms, visuo-
menės švietimui ir, žinoma, teikti pagalbą 
šeimoms. Mes stengėmės laikytis šių pri-
oritetų, bet ir pačioje mūsų organizacijo-
je, ir valstybėje įvyko labai daug pasikei-
timų. Vienas iš tarybos narių, lazdijietis 
Vytautas Stacevičius, neseniai vykusia-
me tarybos posėdyje priminė, kad keitė-
si mūsų organizacijos statusas. Mes įkū-
rėme asociaciją, taigi pasikeitė ir valdymo 
struktūra, o mūsų asocijuotiems nariams 
vietose teko prisiimti daugiau atsakomy-
bių. Kita vertus, jiems atsirado ir daugiau 
galimybių veikti savarankiškai. Tik tada, 
kai jiems nesisekdavo vieni ar kiti daly-
kai, jie kviesdavosi sekretoriato darbuo-
tojus arba tarybos narius į pagalbą, kad 
padėtų tartis ir susitarti su vietos valdžia.

Mes visi iki šiol mokomės savarankiš-
kai priimti sprendimus ir juos įgyvendin-
ti. Tai buvo ir tebėra didelis išbandymas 
pačiai organizacijai, nes mes iš tiesų dir-
bame laikydamiesi naujų įstatų. Taigi per 
daug kištis į savarankiškų asocijuotų na-
rių veiklą, nurodinėti jiems, ką, kur ir kaip 
daryti, mes neturime politinės ir juridinės 
teisės. Reikėtų sugalvoti labai sudėtin-
gus teisinius mechanizmus, kad mes ga-
lėtume remti savo asocijuotus narius per 
valstybines ar tarptautines programas. O 
darbo atsirado gerokai daugiau. Sekreto-
riatui prireikė daugiau žmonių, kad būtų 
galima išlaikyti buvusius ryšius, pertvar-
kyti visą administravimo sistemą, atrasti 
progresyvių bendravimo būdų.

Dar vienas naujas dalykas, tapęs iš-
bandymu ir „Vilties“ bendrijai, – Invali-
dų reikalų tarybos prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės panaikinimas, vietoje jos 
įsteigiant Neįgaliųjų reikalų departamen-
tą prie Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos. Suprantama, kad šiuo atveju 
radikaliai keitėsi ir reikalavimai progra-

moms, ir prioritetai, ir programų finansa-
vimo tvarka. Mums buvo labai sunku su-
spėti lanksčiai reaguoti į tuos didžiulius 
pokyčius. Per pastaruosius trejus metus 
mes nieko kita ir nedarėme, tik vis sten-
gėmės pavyti benuvažiuojantį traukinį, 
kad įšoktume vos ne į paskutinį vagoną. 
Mums buvo ir tebėra itin sudėtinga tai 
daryti, nes kaskart vos ne iki pat pasku-
tinės nacionalinių programų pateikimo 
dienos mes iki galo nežinome, kokie bus 
prioritetai, kokias programas valstybė ga-
lės finansuoti, o kokių – ne.

Pavyzdžiui, buvo priimtas politinis 
sprendimas nefinansuoti per nevyriau-
sybines organizacijas investicinių progra-
mų, tik leisti užbaigti pradėtus projektus, 
t. y. vieno ar kito tipo įstaigų sutrikusios 
raidos žmonėms statybą, o ateityje paves-
ti tokių didelių projektų įgyvendinimą sa-
vivaldybėms, apskritims arba pačiai vals-
tybei. Šiuo atveju mums buvo suduotas 
gana rimtas smūgis. 

Įstojus į Europos Sąjungą, kai Lietuvai 
atsivėrė daug naujų galimybių, atsirado 
ir daug naujovių. Pavyzdžiui, struktūri-
nių fondų lėšos. Valstybei ir jos savival-
dai buvo suteikta dar daugiau įgaliojimų 
rengiant investicinius projektus, steigiant 
dienos centrus. Buvo galvojama, kad už-
draudus per Valstybinę neįgaliųjų inte-
gracijos programą finansuoti nevyriausy-
binių organizacijų investicinius projektus 
arba dienos centrų įrengimą, savivaldy-
bės sukrus ir labai sparčiai pradės pačios 
steigti šias ir kitas sutrikusios raidos žmo-
nėms skirtas paslaugų tarnybas vietose.

Deja, taip nenutiko. Tik nedaugelis 
vietos savivaldybių į savo strateginius 
planus įtraukė dienos užimtumo įstaigų 
statybą. Geriausiu atveju, tokių savival-
dybių Lietuvoje yra pusė. Ko norėti, tenka 
susitaikyti su liūdna tiesa, kad mūsų glo-
bojami žmonės nėra rinkėjai. Todėl jie gali 
palaukti. Mūsų šeimos, ypač gyvenančios 
nedidelėse kaimo vietovėse, pavargusios, 
jos nebalsuoja, neišsako savo nuomonės, 
nes dažniausiai nė neturi galimybės išeiti 
iš namų, nes neturi kam palikti savo jau 

suaugusių neįgalių vaikų. Žodžiu, su šia 
gyventojų grupe vietos politikai gali sau 
leisti elgtis kaip panorėję. 

Kam neparankus  
pilietinis judėjimas

Šiandien mes neturime tokių svertų, 
kurie mums leistų pagreitinti visus minė-
tus procesus, nes jau trejus metus vyksta 
žodinis karas tarp Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos bei Savivaldybių asoci-
acijos, kas ir už kokius pinigus turi teikti 
paslaugas suaugusiems sutrikusios raidos 
žmonėms savivaldybėse. Įstatymuose nu-
matyta, kad šios paslaugos turi būti pla-
nuojamos ir teikiamos savivaldybėse, bet 
pastarosios atsikerta, kad tam neturi lėšų. 
Jų manymu, socialinės paslaugos yra sa-
vivaldybių savarankiška funkcija ir, jeigu 
savivaldybės biudžete lieka pinigų, tai mi-
nėtos paslaugos teikiamos, o jeigu ne – ne-
teikiamos, nes savivaldybės esą turinčios 
ir daugiau prioritetų, pavyzdžiui: vaikus, 
kitų rizikos grupių atstovus ir pan. Taigi 
sutrikusios raidos žmonėms visada lieka 
paskutiniai ir taip nedidelio pyrago trupi-
niai, o ir paslaugos kainuoja brangiai.

Nežinau, kam ir kodėl kilo išganinga 
mintis reorganizuoti Invalidų reikalų ta-
rybą ir taip radikaliai keisti nusistovėjusią 
tvarką bei Valstybinės neįgaliųjų integra-
cijos programos finansavimo principus. 
Bet šiandien vis labiau aiškėja, kad ne tik 
šios programos valdymą jau perėmė vals-
tybė, bet ir projektų finansavimas, ir da-
lyvavimas šioje programoje pereis kitai 
valstybės valdymo grandžiai, t. y. savival-
dybėms. Taigi jau yra parengti visi doku-
mentai, kad nevyriausybinės organizaci-
jos, taip pat ir „Vilties“ bendrija, prarastų 
gražią, gerą ir labai efektyvią galimybę 
dalyvauti socialinių paslaugų planavi-
me, organizavime ir teikime, nes be pini-
gų, kaip žinome, nieko nepadarysi. No-
rint atidaryti kad ir visai mažą paramos 
teikimo tarnybą, reikia kadrų. Negalima 
tikėtis, kad joje dirbs tik savanoriai. O 
specialistams prireiks ir telefono, ir darbo 
priemonių, ir transporto, ir atlyginimo...  

2 2007/3

Aktualijos



Turint galvoje minėtas nesibaigiančias 
permainas, tenka pripažinti, kad pastarų-
jų ketverių metų laikotarpis man, kaip ta-
rybos pirmininkei ir asociacijos vadovei, 
iš tiesų buvo ir liko dramatiškai sunkus. 
Visą laiką keitėsi politiniai sprendimai, 
nuostatos ir nuotaikos. Paskutiniaisiais 
metais bendrauti su politikais, su vals-
tybinių institucijų vadovais tapo be galo 
sunku. Šiandien aiškiai jaučiame, ir aš vi-
siškai atsakingai galiu tai pareikšti, kad 
nevyriausybinėms organizacijoms ban-
doma parodyti jų vietą. Juk yra visokių 
būdų pilietiniam judėjimui sutramdyti.

Labai teisingai iškėlė klausimą jau mi-
nėtas J. Stacevičius, kodėl gi nesikreipus į 
Seimą, kad nevyriausybinių organizacijų, 
sėkmingai atstovaujančių labiausiai pa-
žeidžiamoms piliečių grupėms, pilietinė 
veikla būtų finansuojama tai pat, kaip ir 
politinių partijų veikla. Neįgaliųjų foru-
mas rinko parašus ir kreipėsi į Seimą, kad 
būtų svarstoma tokia galimybė, bet iš mū-
sų buvo tik garsiai pasijuokta. Tada mes 
dar kartą kreipėmės į Seimą, atkreipdami 
jo dėmesį į tai, kad tokiu atveju politinės 
partijos neturėtų būti įtrauktos į 2 proc. 
pajamų mokesčio paramos gavėjų sąrašą. 
Kaip bus, šiandien dar neaišku, bet ste-
bėdama mūsų šalies gyvenimą (juk artėja 
rinkimai į Seimą) turiu įtarimų, kad stip-
riosios politinės partijos, kurioms atrodo, 
kad jos gali valdyti visą Lietuvą ir pasau-
lį, sieks, kad politinės partijos galėtų mi-
nėtą paramą gauti. 

Būkime aktyvesni ir... pasieksime 
daugiau

Ką šiandien mes galime padaryti? 
Idėjų yra daug, bet mes esame labai su-
varžyti ta prasme, kad gaudami iš vals-
tybės biudžeto lėšų paslaugoms teikti ir 
įvairioms veikloms organizuoti, savo po-
litinei veiklai mes tų lėšų negalime nau-
doti. Visas savo jėgas mums tenka skirti 
tam, kad įsisavintume lėšas, gaunamas 
paslaugoms teikti, kad suspėtume jas tin-
kamai administruoti, rengti visas reikia-
mas ataskaitas ir t. t. Galop mūsų rankos 
yra tiesiog surištos, nes už tuos pinigus 
mes negalime organizuoti jokių pilietinių 
akcijų. Joms lėšų neskiria ir Europos Są-
jungos struktūriniai fondai, pagaliau ne-
noriai tam aukoja ir geros valios žmonės. 
Jie mieliau linkę nupirkti vežimėlį neįga-
liajam, bilietų į koncertą ir pan. Žodžiu, jie 
finansuoja gražias vienkartines akcijas.

Nors tarybos posėdyje mes šio klausi-
mo nesvarstėme, bet grįžtu prie ne kartą 
išsakytos minties, kad mes patys, t. y. „Vil-
ties“ bendrija, visi 11 tūkstančių jos narių, 
turime pasitarti ir susitarti, kaip mums 
surinkti daugiau lėšų iš nario mokesčio. 
Galbūt vertėtų prisiminti, kaip 1989 m. 
mes krapštėme paskutinius centus iš savo 
pinginių ir atidavėme bendrai veiklai, nes 

niekas mūsų nefinansavo. Gerus metus 
mes darėme viską už savo pinigus, o da-
bar turime struktūrą, turime galimybių, 
tai gal mums vis dėlto reikėtų pasididin-
ti nario mokestį? Galbūt surinkę daugiau 
lėšų iš minėto šaltinio mes galėtume jaus-
tis tvirčiau ir finansuoti aktyvesnę tarybos 
veiklą, rengti kampanijas ir akcijas, kurios 
atkreiptų į mus ir vykdomosios valdžios, 
ir plačiosios visuomenės dėmesį. 

Dar vienas dalykas, kurį mato ir žino 
tarybos nariai, kad mūsų organizacijoje 
stinga bendradarbiavimo tarp silpnesnių-
jų regionų. Bet taip yra todėl, kad pada-
liniai įgavo visas juridinio vieneto teises 
ir turėjo prisiimti atsakomybę dirbti sava-
rankiškai. Kitas dalykas, mes, t. y. sekreto-
riatas, iš tiesų visas pajėgas skyrėme Vals-
tybinės neįgaliųjų integracijos programos 
lėšoms administruoti, nes, kaip jau minė-
jau, nuolat keitėsi tvarka ir reikalavimai, 
o mums reikėjo užtikrinti, kad lėšos būtų 
naudojamos pagal paskirtį. Sudėtinga bu-
vo ir ta prasme, kad Valstybinės neįgalių-
jų integracijos programos lėšų panaudo-
jimo efektyvumą dabar tikrina Valstybės 
auditas. Man teko susipažinti su jo išva-
domis, o jose vienareikšmiškai nurodyta, 
kad nevyriausybinių organizacijų, taigi ir 
„Vilties“ bendrijos, Valstybės auditas ne-
rekomenduoja finansuoti pagal šią pro-
gramą. Valstybės auditui atrodo, kad jei-
gu ilgalaikes priemones, turtą ar pastatus 
valdo ne valstybinė institucija, o pilietinė 
organizacija, tai yra neefektyvus lėšų pa-
naudojimas, tarsi visas minėtas turtas iš-
keliautų už valstybės ribų... 

Nežinau, ar pavyks sėkmingai derė-
tis dėl minėtų nuostatų sušvelninimo, bet 
panašu, kad šios valstybinės programos, 
kuri mums iki šiol padeda organizuoti 
paslaugas, kurti tarnybų tinklą socialiai 
labiausiai pažeidžiamam žmogui, nebe-
liks, nes Valstybės Auditui atrodo, jog vis-
ką turi valdyti tik valstybė. Tai man pri-
mena situaciją, kai atėjus sovietams buvo 
nacionalizuojamas žmonių turtas, kitaip 
tariant, iš jų viskas atimama. O dabar 
štai XXI a. pradžioje Lietuvos valstybėje 
prasidėjo antroji nacionalizavimo banga. 
Žinoma, aš ironizuoju, bet panašu, kad 
valstybė išsigando savo aktyvių piliečių, 
pabūgo, kad net ir patys neįgalūs žmo-
nės gali tvarkyti savo reiklaus su nedidele 
valstybės pagalba, ir dabar daroma vis-
kas, kad šiems pilietiniams judėjimams 
būtų išmuštas pagrindas po kojomis. Nie-
kas nežino, koks bus priimtas politinis 
sprendimas. 

Dabar neįgaliesiems atstovaujančios 
organizacijos nekviečiamos svarstant 
joms aktualius klausimus, visur mums 
atstovauja Neįgaliųjų reikalų departa-
mentas arba Savivaldybių asociacija. Ne-
vyriausybinėms organizacijoms, paslau-
gų vartotojams nepasiūloma dalyvauti 

darbo grupėse, jų nenorima klausyti, kai 
jie prabyla apie problemas. Be to, dar pa-
vojingiau tai, kad visais įmanomais bū-
dais kuriamas naujas įvaizdis, kad ne-
vyriausybinės organizacijos, taip pat ir 
„Vilties“ bendrija, nemoka deramai admi-
nistruoti mokesčių rinkėjų pinigų ir lėšas 
naudoja neefektyviai. Tai yra visiška ne-
tiesa, ir aš, kupina nuoskaudos ir bejėgiš-
ko pykčio, pradedu suprasti žmones, ku-
rie paliko Lietuvą. Nors mano amžius jau 
skatina gyventi sėsliai, bet ir man vis daž-
niau maga krautis lagaminus, nes tokioje 
valstybėje, kurioje deklaruojamos vienos 
tiesos, o praktiškai taikomos visiškai ki-
tos, kur įteisintas viešas melas ir kur aki-
vaizdžia laimi stipresnis, iš tikrųjų yra ne-
saugu bei baisu gyventi. 

Todėl ir pačiai organizacijai, ir tarybai 
tokiomis sąlygomis dirbti itin sunku. La-
bai noriu padėkoti visai tarybai, kuri buvo 
pakankamai aktyvi, kuri daug diskutavo, 
koks turėtų būti mūsų tolesnis kelias, ko-
kius raštus turėtume rašyti valstybės ins-
titucijoms, kaip su jomis bendrauti. Kita 
vertus, darbą sunkino tai, kad už jį tary-
bos nariai negavo jokio atlygio. Juk visi 
jie turi savo darbus, jiems nelengva rasti 
laiko atvažiuoti į Vilnių. Tarybos spren-
dimus įgyvendino sekretoriatas, bet ir jis 
fiziškai nebespėja atlikti visų nesibaigian-
čių darbų 100 proc. kokybiškai. Juk yra ir 
lėšų administravimas, ir tarptautiniai ry-
šiai, ir programų vykdymas, ir t. t. 

Labai džiaugiuosi, kad po šešiolikos 
gyvavimo metų turime naujas, darbui 
pritaikytas patalpas. Bet liūdna, kad se-
kretoriate labai dažnai keičiasi žmonės. 
Priežastis paprasta – labai dideli darbo 
krūviai ir nedideli atlyginimai. Savo dar-
bą išmanantiems specialistams tai per di-
delė prabanga. Todėl nemažai jų šiandien 
sėkmingai įsiliejo į valstybinės ir priva-
čias struktūras, bet mums nuo to ne len-
gviau. Sekretoriato žmonėms sunku atlai-
kyti spaudimą iš trijų pusių. Juos dažnai 
kritikuoja taryba, jais būna nepatenkinti 
asocijuoti nariai. O kur dar valdžios pa-
tikrinimai, auditai, spaudimas... Tačiau 
viskas yra įmanoma. Manau, kad ateityje 
mūsų organizacija turėtų išsaugoti savo 
pagrindinius prioritetus. Visiškai sutin-
ku su tuo, kad per ateinančius ketverius 
metus mums reikia būti aktyvesniems pi-
lietinių ir socialinių teisių gynimo srity-
je, aktyviai ir organizuotai teikti paslau-
gas šeimoms bei patiems neįgaliesiems. 
Mums reikia galvoti, kaip gerinti suau-
gusių ir pagyvenusių sutrikusio intelekto 
žmonių gyvenimo kokybę. Visko nė neiš-
vardysi. Pagaliu jūs, mieli viltiečiai, ir taip 
tuos dalykus žinote...

„Vilties“ bendrijos pirmininkė 
Dana Migaliova
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Kelionės pradžioje lankėmės Stenda-
lio specialiosiose dirbtuvėse. Apžiūrėjome 
spaustuvę, siuvyklą, skalbyklą, virtuvę, 
stalių dirbtuves, naudotos buitinės tech-
nikos ir elektronikos išmontavimo cechą. 
Teiravomės, kaip vyksta profesinis moky-
mas ir darbinė veikla. Išklausėme išsamų 
pasakojimą apie kiekvieną darbinę veiklą, 
kuri orientuota į pavienių asmenų ir įvairių 
firmų užsakymus: užrašų ant marškinėlių 
darymą, mėnesinio senelių globos namų 
laikraščio spausdinimą, įvairių baldų su-
rinkimą. Be to, dirbtuvės teikia skalbimo 
paslaugas.

Iš Stendalio išvykome į Ryzą. Ilgametė 
draugystė sieja VšĮ „Vilties erdvė“ ir Ryzos 
žmonių su negalia specialiąsias dirbtuves 
bei gyvenimo namus. Didžiąją kelionės lai-
ko dalį praleidome Ryzoje. Apžiūrėjome 
proto negalią turinčių žmonių specialiąsias 
dirbtuves, kuriose vyksta profesiniai mo-
kymai, darbinė veikla, orientuota į įvairius 
užsakymus, ir yra kelios užimtumo gru-
pės sunkios negalios žmonėms. Mokymai 
vyksta dvejus metus. Per tą laiką atsklei-
džiami neįgaliojo sugebėjimai, sužinomi 
jo norai. Palaipsniui žmogus įtraukiamas į 
darbinę veiklą, kuri yra labai įvairi. Atlie-
kami miesto skalbyklos užsakymai: rū-
šiuojami, lopomi ir persiuvami skalbiniai 
iš senelių globos namų, ligoninių bei vaikų 
darželių. Surenkamos įvairios mikrosche-
mos elektronikos gamykloms. Atliekami 
pakavimo ir rūšiavimo darbai. Prižiūrimi 
miesto želdiniai. Kitose dirbtuvėse dirba 
žmonės, priklausantys rizikos grupėms. 
Ten irgi atliekami skalbyklos ir elektroni-
kos gamyklų užsakymai.

Apsilankėme jaunuolių grupinio gyve-
nimo namuose, kur buvome šiltai priimti 
ir pakviesti apžiūrėti jaukių, kiekvieno jau-
nuolio asmeniniams poreikiams pritaikytų 

kambarių. Keletą dienų dalyvavome mus 
labiausiai dominančių grupių darbinėje 
veikloje. Grupių vadovai maloniai dalijosi 
žiniomis ir patirtimi, supažindino su nau-
jomis darbo technologijomis, naudojamo-
mis neįgaliųjų darbinėje veikloje. Vykdavo 
išsamūs darbo dienos aptarimai. Mūsų ko-
lektyvas papasakojo apie projektą „Protinę 
negalią turinčių žmonių profesinės reabi-
litacijos ir integracijos į darbo rinką plėtra 
Mažeikių rajone“, apie parengtas staliaus 
padėjėjo, siuvėjo operatoriaus (susiuvėjo), 
popieriaus dirbinių dirbėjo, virtuvės pa-
galbinio darbuotojo neformalaus mokymo 
programas. Pasidžiaugėme, kad pirmieji 
mūsų krašte pradėjome įgyvendinti vidu-
tinę ir žymią proto negalią turinčių žmonių 
profesinę reabilitaciją. Papasakojome, kad 
mūsų darbinė veikla orientuota į meninių, 
originalių ir kokybiškų suvenyrų, atviru-
kų, žaislų kūrimą ir gamybą.

Kartu su šios įstaigos bendruome-
ne šventėme vasaros šventę, skirtą Ryzos 
miesto 888 metų jubiliejui paminėti. Stebė-
jome koncertą, kuriame neįgalieji šoko, dai-
navo, skaitė eiles.Visi galėjome išbandyti 
sėkmę laimės šulinyje, pašokti diskotekoje. 
Šventės metu vyko VšĮ „Vilties erdvė“ spe-
cialiųjų dirbtuvių lankytojų darbelių paro-
da. Vokiečiai buvo sužavėti darbelių origi-
nalumu, kruopščiu atlikimu ir gausa.

Esame labai dėkingi šiai bendruomenei 
ir jos vadovei poniai Dahnert už šiltą priė-
mimą ir mums surengtą pažintinę ekskur-
siją į Drezdeną.

Kelionė kolektyvui buvo įdomi ir nau-
dinga. Grįžome praturtėję žiniomis, idė-
jomis, kurias panaudosime tolimesniame 
mūsų darbe. 

Diana Stankuvienė
VšĮ „Vilties erdvė“ mokymo meistrė 

Iš Vokietijos su nauja patirtimi
VšĮ „Vilties erdvė“ darbuotojų kolektyvas, dalyvaujantis projekte 
„Protinę negalią turinčių žmonių profesinės reabilitacijos ir 
integracijos į darbo rinką plėtra Mažeikių rajone“, rugpjūčio 13– 
22 dienomis lankėsi Vokietijoje. Kelionės tikslas – susipažinti su 
profesinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką pasiekimais 
Stendalyje (Stendal) ir Ryzoje (Riesa).

Šiaulių 
„Goda“ ir 
Nuo kalbų –  
prie darbų!

Dirbu Šiaulių miesto savivaldy-
bės dienos socialinės globos centro 
„Goda“ padalinyje – Savarankiško 
gyvenimo bute. Šiame bute jaunuo-
liai, turintys nežymią proto nega-
lią, gali gyventi ketverius metus ar 
ilgiau ir mokytis savarankiško gy-
venimo įgūdžių, bendrauti, spręsti 
savo socialines problemas, rūpintis 
savo sveikata, disponuoti savo pi-
nigais, planuoti biudžetą, pirkti bei 
gaminti maistą, savarankiškai orga-
nizuoti laisvalaikį, poilsį ir darbinį 
užimtumą.

Pastebėjau, kad klientai, kuriems 
teko padėti, buvo mažai motyvuoti 
ir ieškoti darbo, ir jį išsaugoti. Pa-
grindinės priežastys – turimos socia-
linės garantijos: gaunama invalidu-
mo pensija, globos įstaigų teikiamos 
paslaugos, darbuotojo pagalba tau-
pant pinigus, saugumas dėl garan-
tuotų gyvenimo sąlygų. 

Mano patirtis rodo, kad įsidar-
binimui ir darbo išsaugojimui rei-
kalingas ilgalaikis konkretus tikslas, 
kurį turi palaikyti ir nuolat priminti 
aplinkiniai, kartais net ir „stumdami 
į priekį“. Deja, visuomenės požiūris 
į neįgalųjį dar nepasikeitęs. Darbda-
viai vengia atsakomybės (teoriškai 
visi yra pasirengę priimti neįgalųjį į 
darbą, o praktika rodo, kad tik ne-
daugelis iš tikrųjų įdarbina). Be to, 
priėmus į darbą, neretai padidina-
mas darbo krūvis. Sunkumų kyla ir 
dėl mažos darbo pasiūlos, nepakan-
kamo darbo vietų pritaikymo neįga-
liesiems. Kadangi retai siūlomas vi-
sus reikalavimus atitinkantis darbas, 
neįgalusis priverstas imtis visko, kas 
jam siūloma.

Galima sakyti, kad neįgaliųjų 
įdarbinimas panašus į „mazgą“, 
kurį dar tik pradedama atmazgyti. 
Todėl dirbti reikia ne tik su darb-
daviais ar neįgaliaisiais, bet ir ne-
delsiant visiems kartu, kad rezul-
tatai būtų kuo apčiuopiamesni. 
Tad visi prie darbų, o ne prie kal-
bų, nes mes daug galime.

Lina Šimkūnienė

4 2007/3

Projektai



Norintiems  
įsidarbinti neįgaliesiems 
reikia mūsų pagalbos

Dirbu Šiaulių miesto savival-
dybės dienos socialinės globos cen-
tre „Goda“ su asmenimis, turinčiais 
proto negalią. Norėčiau pasidalyti 
su kitais žurnalo „Viltis“ skaitytojais 
darbine patirtimi apie klientų įsidar-
binimo galimybes. Dirbau su vienu 
klientu, kuris norėjo susirasti darbą 
savarankiškai. Jaunimo darbo centro 
padedamas jis įsidarbino UAB „Šva-
rinta“ pagalbiniu darbininku. Vaiki-
nas yra iš dalies darbingas, gali dirb-
ti nevisą darbo dieną, bet darbdaviui 
reikėjo žmonių, galinčių dirbti visą 
darbo dieną ir net viršvalandžius. 
Klientui labai reikėjo pinigų, todėl 
jis įsidarbino, nes jam žadėjo nemažą 
atlyginimą. 

Vaikinas dirbdavo visą darbo die-
ną, labai nuvargdavo dėl didelio dar-
bo krūvio, žiemą jam tekdavo dirbti 
lauke, šaltyje. Darbdavys prašydavo 
dirbti savaitgaliais, o kai panoro, kad 
vaikinas dirbtų dar ir naktimis, mano 
klientas išėjo iš darbo, teišdirbęs tris 
savaites. Jaunuolis vėl ieškojo darbo, 
tačiau nesėkmingai. Vienur nereikė-
jo darbininkų, kitur darbas buvo per 
daug sudėtingas. Dabar vaikinas su-
sirado darbą sodyboje, kurioje atlie-
ka įvairius ūkinius darbus. Šie darbai 
nesudėtingi, atitinkantys jo galimy-
bes ir pomėgius, o svarbiausia – jis 
jaučiasi patenkintas.

Mano nuomone, darbdaviai dar 
neskuba priimti į darbą žmonių su 
proto negalia, dažnai nesudaro jiems 
galimybių dirbti nevisą darbo dieną. 
Patirtis rodo, kad šiems asmenims rei-
kalinga socialinio darbuotojo pagalba 
ne tik įsidarbinant, bet ir dirbant, nes 
jiems kartais pritrūksta motyvacijos, 
juos išvargina monotonija ir praeina 
noras siekti užsibrėžto tikslo. Todėl, 
kolegos, skatinkime ir motyvuokime 
mūsų klientus ieškoti darbo vietų bei 
jas išsaugoti, kad jie galėtų tapti visa-
verčiais visuomenės nariais. 

Vida Miliauskienė

Perdegimo sindromas (III)
Šiame žurnalo numeryje 

(pradžia 2007 Nr. 1) plačiau 
panagrinėsime išorinius ir 
vidinius veiksnius, galinčius 
sukelti perdegimą, kad socialiniai 
darbuotojai išmoktų atpažinti 
jo požymius, laiku pakeistų 
tai, ką galima pakeisti, ir 
ilgai bei prasmingai dirbtų 
„neperdegdami“...

G. Romančiko pieš.

Socialinis darbas – sunki 
praktikos sritis

Baigėsi vasara, praėjo atostogos. Pa-
ilsėję ir pilni jėgų grįžtame į darbą. Tad 
pats laikas panagrinėti, kokiomis sąly-
gomis dirba mūsų socialiniai darbuoto-
jai. Perdegimą tyrinėjantys specialistai 
mano, jog viena jį sukeliančių priežas-
čių – besikeičiantis visuomenės požiūris 
į darbo vietą ir reikšmę žmogaus gyve-
nime. Jie teigia, kad dėl humanistinės 
psichologijos idėjų ir į saviraišką bei as-
menybės augimą orientuotų judėjimų 
plitimo visuomenėje susidarė nuomonė, 
jog darbas žmogui neturi būti vien pra-
gyvenimo šaltinis. Dar jis turi teikti pasi-
tenkinimą, kurti sąlygas saviraiškai. Žlu-
gus šioms iliuzijoms ir susidaro sąlygos 
atsirasti perdegimui.

Socialinis darbas – ypač sudėtinga 
ir sunki praktikos sritis. Jo vizija – teikti 
žmonėms galimybę savarankiškai įveik-
ti iškilusias problemas. Socialiniai dar-
buotojai savo veikloje susiduria su įvai-
riomis socialinėmis žmonių grupėmis, 
atskirų žmonių ar bendruomenės socia-
linėmis problemomis. Socialinis darbas 
orientuojamas ne į izoliuotą asmenį ar 
šeimą, esančius tam tikroje socialinėje 
aplinkoje ir veikiamus tam tikrų socia-
linių veiksnių, bet į visumą, kurią suda-
ro asmuo, aplinka ir jų tarpusavio san-
tykiai (Socialinio darbuotojo profesinis 
aprašas, 1997).

Socialinių paslaugų kokybė priklauso 
nuo paslaugas teikiančių socialinių dar-
buotojų profesinio pasirengimo bei efek-
tyvaus jų veiklos organizavimo. Socialinį 
darbą dirbantys asmenys turi suprasti, 
kaip funkcionuoja visuomenė ir jai pri-
klausantis individas. Tam reikalingos ži-
nios apie žmogų, jo aplinką, tarpusavio 
santykius bei veiksnius, turinčius įtakos 
žmogaus ryšiui su aplinka. 

Socialiniai darbuotojai skirstomi į 
šias grupes:
•	 tiesiogiai dirbančius su žmonėmis, no-

rinčiais pertvarkyti savo gyvenimą, ir 
atkuriančius jų santykius su aplinka, 
kad būtų patenkinti iškilę poreikiai;

•	 organizatorius, vykdančius socialinę 
politiką, atliekančius organizacinį dar-
bą, t. y. darančius įtaką didesniam žmo-
nių skaičiui (Socialinį darbą dirbančių 
darbuotojų pareigybių sąrašas, 2000).

Lietuvos socialinių darbuotojų etinia-
me kodekse (1997) nurodoma, kad sociali-
niai darbuotojai turi pasižymėti:
•	 kompetentingumu ir žiniomis, „būti 

aukšto profesinio ir asmeninio dorovin-
gumo specialistais“, sugebėti suprasti 
bei užjausti, mokėti išklausyti ir ben-
drauti;

•	 geranoriškais santykiais su žmonėmis, 
t. y. skirdami savo veiklą kliento gero-
vei, vertinti jo interesus aukščiau už 
savuosius; būti sąžiningais ir nuošir-
džiais.

Socialiniai darbuotojai turi sugebėti 
pakelti psichinius krūvius, būti energingi, 
iniciatyvūs, ištvermingi, atkakliai siekti 
tikslo, tikėti savo darbo reikšmingumu ir 
būtinybe, atiduoti jam visas jėgas ir būti 
pasirengę psichologiniam diskomfortui. 
Socialiniams darbuotojams ypač būdinga 
pavojaus laukimo būsena (neramumas), 
nes jų veikloje neįmanoma reglamentuoti 
pareigų ir santykių taip, kad būtų išveng-
ta netikrumo jausmo.

Socialiniai darbuotojai nuolat susi-
duria su problemų turinčiais žmonėmis. 
Profesija socialinius darbuotojus verčia 
atidžiai išklausyti klientus, įsijausti į kiek-
vieno nelaimę, visada būti pasirengus pa-
dėti. Dėl savo darbo pobūdžio socialiniai 
darbuotojai ne visada susilaukia dėkingu-
mo ir dėl to tikriausiai patiria frustraciją. 
Dauguma žmonių visai nenori prisimin-
ti praeityje likusių bėdų ir nemalonumų. 
Vos tik jiems pradeda geriau sektis, jie 

mūsų     
  godos…
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kuo skubiausiai išmeta iš galvos tuos, ku-
rie padėjo ištverti nevilties ir bejėgiškumo 
laikotarpį.

Socialinio darbo profesijos sudėtingu-
mą ir galimas perdegimo priežastis lemia 
šie veiksniai:
•	 nuolatinius reikalavimus keliantis dar-

bo pobūdis;
•	 problemos, susijusios su socialinio dar-

buotojo išsilavinimu;
•	 struktūriniai kintamieji ir socialinė ne-

laimė;
•	 didėjančios visuomenės viltys.

Socialinių darbuotojų atsakomybė
Jeigu apžvelgtume visas socialinio 

darbo praktikos sritis, pamatytume, kiek 
daug jos reikalauja iš socialinių darbuo-
tojų ir kaip tai susiję su didžiule įstatymų 
numatyta atsakomybe. Socialiniai dar-
buotojai turi prisiimti realią galią, kuri 
neatsiejama nuo jų vaidmens. Naudoda-
miesi šia galia, jie privalo nuolatos vado-
vautis apsisprendimo ir socialinės atsa-
komybės principais bei vertybėmis. 

Socialiniai darbuotojai tiesiogiai dir-
ba su žmonėmis. Jie atsako už atliekamo 
darbo kokybę, laiku pateikiamą atsaky-
mą apie kliento problemos sprendimo ei-
gą, gautos informacijos apie klientą kon-
fidencialumą. Už savo profesines klaidas 
ir klientui padarytą žalą socialiniai dar-
buotojai atsako pagal Lietuvos Respub-
likos įstatymus (Socialinio darbuotojo 
profesinis aprašas, 1997). Ši didžiulė at-
sakomybė, nuolat verčianti socialinius 
darbuotojus permąstyti savo sprendi-
mus, gali tapti vienu iš perdegimą sąly-
gojančių veiksnių.

Socialinių darbuotojų 
išsilavinimas

Dar vienas išorinis perdegimo veiks-
nys – vienpusiškas specialistų lavinimas. 
Šios problemos esama ir kitose šalyse. 
Socialinių darbuotojų rengimui būdin-
gas prieštaravimas, slypintis pastangose 
išugdyti savarankiškai mąstančius spe-
cialistus, bet tuo pačiu ir gerus prakti-
kus, gebančius atlikti praktines sociali-
nio darbo funkcijas konkrečioje įstaigoje. 
Bandant pasiekti šiuos tikslus rengiami 
plataus profilio specialistai, tačiau tam-
pa vis sunkiau suderinti bendras teori-
nes žinias su specifiniais praktiniais mo-
kėjimais. 

Aukštosiose mokyklose žmonės įgy-
ja dalykinių, profesinių žinių, tačiau jos 
neretai per mažai siejamos su realiu gy-
venimu. Studentai įsivaizduoja, kad vis-
kas įmanoma, ir dažnai nesuvokia prob-
lemų, su kuriomis teks susidurti darbe, 
sudėtingumo. Daugelis pasirinkusiųjų 
socialinio darbo profesiją turi nerealių 

vilčių, pvz.: kad jų teikiamos paslaugos 
labai pagerins klientų gyvenimą, kad 
klientai ir darbdaviai aukštai vertins jų 
darbą, kad bus galimybių greitai pada-
ryti karjerą. 

Socialinių darbuotojų 
susidūrimas su socialine nelaime

Įvairių socialinių tyrimų rezultatai 
rodo, kad struktūriniai kintamieji, susiję 
su bėda, skurdu ir nedarbu, labai sunki-
na žmonių gyvenimą. Kaip rodo Darbo ir 
socialinių tyrimų instituto mokslininkų 
kolektyvo atlikto išsamaus tyrimo „Įvai-
rių demografinių grupių ir socialinių 
paslaugų institucijų socialinio darbo po-
reikis“ (1997) rezultatai, socialiniams dar-
buotojams dažniausiai tenka bendrauti su 
skurstančiais, bedarbiais, invalidais, pen-
sininkais, daugiavaikėmis ir problemi-
nėmis šeimomis, žmonėmis, patyrusiais 
nelaimę, kenčiančiais dėl sunkios materia-
linės padėties, sveikatos bei įdarbinimo 
problemų. 

Minėtais atvejais socialinių darbuo-
tojų įtaka tegali būti minimali. Jie gali 
garantuoti, kad žmonės gaus viską, kas 
jiems priklauso iš rūpybos organizacijų, 
ir ieškoti papildomų išteklių iš labdaros 
bei kitų organizacijų. Jie gali viešai skelbti, 
kad socialines negeroves didina skurdas, 
gali organizuoti jungtinius protestus prieš 
paslaugų ribojimą, bet ne daugiau. Taigi 
nuolatiniai stresai, patiriami dirbant kri-
tinėse situacijose, susiduriant su žmonių 
nelaimėmis, gali tapti viena perdegimą 
sąlygojančių priežasčių.

Socialinio darbo dilemos
Kaip jau minėta, socialinę pagalbą tei-

kiančių specialistų darbas yra labai prieš-
taringas. Viena vertus, tai yra darbinė veik-
la, už kurią mokamas atlyginimas. Kita 
vertus, šį darbą gali atlikti tik tokie žmo-
nės, kurie moka ir gali įsigilinti į klientų 
problemas. Profesinė etika ir atsakomybė 
yra socialinių darbuotojų mokymo sudėti-
nė dalis, leidžianti aptarti besimokančiųjų 
lūkesčius bei akcentuoti visuomenės jiems 
keliamus reikalavimus, kurie irgi susiję su 
profesine etika. 

Dažniausiai socialinio darbo praktiko-
je pasitaiko šie konfliktai:
•	 organizaciniai, kai organizacijos išliki-

mas ir reputacija vertinami aukščiau už 
kliento interesus;

•	 profesiniai, kai kliento interesų gyni-
mas meta šešėlį ant socialinio darbo 
profesijos;

•	 vadybiniai, kai nesutampa administra-
cijos ir darbuotojų požiūris į klientų in-
teresus;

•	 asmeniniai, kai nesutariama su klien-
tu arba kai darbuotojo įsitikinimai ar 

savijauta neleidžia atstovauti kliento 
interesams;

•	 konkurenciniai, kylantys tarp pačių so-
cialinių darbuotojų ir klientų, norinčių 
gauti kuo daugiau dėmesio.

Dauguma socialinių darbuotojų linkę 
nepastebėti šių konfliktų, nes gilinimasis 
į juos yra gana skausmingas ir prieštarin-
gas.

Įstatymų numatytos atsakomybės pa-
grindu iš socialinių darbuotojų reikalau-
jama, kad jie daugeliu atvejų vaidintų ne 
tik globėjų ir paramos teikėjų, bet ir po-
tencialiai galingą kontrolierių vaidmenį. 
Todėl visų pirma siekdami rūpintis nelai-
mę išgyvenančiais žmonėmis socialiniai 
darbuotojai tuo pačiu nenoromis sudaro 
sunkumų tiems žmonėms, kurie ir taip jau 
yra patys nelaimingiausi visuomenės na-
riai. Tačiau nepaisant minėto paradokso, 
socialinių darbuotojų pareiga – ginti tuos, 
kurie labiausiai pažeidžiami, t. y. vaikus, 
senukus, neįgalius asmenis ir negalinčius 
savimi pasirūpinti asmenis. 

Socialinio darbo 
konfidencialumas

Visuose socialinį darbą apibrėžian-
čiuose dokumentuose konfidencialumas 
yra išskiriamas kaip vienas svarbiausių 
dalykų, į kurį būtina nuolat kreipti dė-
mesį socialinio darbo praktikoje. Konfi-
dencialumo ribos iš pat pradžių turi bū-
ti tiksliai apibrėžtos, kad klientai žinotų, 
jog pareiga kartais verčia socialinį dar-
buotoją imtis tam tikrų veiksmų dėl gau-
tos informacijos. Reikalavimas laikytis 
konfidencialumo neleidžia socialiniam 
darbuotojui dalytis savo darbo įspū-
džiais su šeima. Todėl šeimos nariai tik 
apytikriai įsivaizduoja, ką jis veikia. Tai 
bendra problema šeimų, kurių nariai dėl 
profesinių reikalavimų turi galvoti, ką 
sakyti apie savo darbą ir kiek informaci-
jos atskleisti artimiesiems.

Išteklių trūkumai ir interesų 
konfliktai socialiniame darbe

Mūsų visuomenėje įprasta, kad atski-
ros mokslo sritys pateiktų tikslias progno-
zes. Kadangi visuomeninis paslaugų teiki-
mas susijęs su didelėmis pinigų sumomis, 
tikimasi, kad tie, kurie save vadina šios 
srities specialistais, spręs teisingai ir nu-
matys tiksliai. Pinigų socialiniam darbui 
finansuoti skiriama vis mažiau ir, nors 
efektyvumo matavimo kriterijai neegzis-
tuoja, o reikalavimai nuolat kinta, sparčiai 
griežtinama atsiskaitomybė. 

Dėl įstatyme numatytos socialinių 
darbuotojų atsakomybės už pažeidžiamų 
bendruomenės narių gerovę ir tai atsako-
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mybei įgyvendinti reikalingų išteklių 
trūkumo kyla įtampa. Esant sudėtingai 
ekonominei ir socialinei šalies padėčiai, 
interesų konfliktų socialiniame darbe pa-
sitaiko ypač dažnai. Menkėjančių išteklių 
laikais, kai paklausa tolydžio auga, „gar-
siausiai rėkiantis“ žmogus labai lengvai 
patraukia socialinių darbuotojų dėmesį 
kitų, gal labiau dėmesio vertų, asmenų 
sąskaita.

Socialiniai darbuotojai dažnai susidu-
ria su personalo, specialistų bei pagrin-
dinių išteklių bendruomenėje trūkumu. 
Nesubalansuotas biudžetas, nenumatytų 
išlaidų atsiradimas, reikiamų lėšų nebuvi-
mas bei nuolatinis išteklių trūkumas gali 
tapti viena išorinių socialinių darbuotojų 
perdegimo priežasčių. 

Kadangi socialinis darbas – labai bran-
gus, bet jam skiriami labai menki ištekliai, 
socialiniai darbuotojai yra nuolat verčia-
mi įrodinėti, kad jų darbas – veiksmingas. 
Mat jeigu socialinis darbas neveiksmingas 
(nesvarbu, kaip kas tą veiksmingumą su-
pranta), tuomet jam skirtus pinigus geriau 
išleisti toms intervencijoms, kurių veiks-
mingumas jau pademonstruotas. 

Socialinių darbuotojų 
kompetencijos ribos

Socialiniai darbuotojai turėtų nuo-
lat iš naujo įvertinti savo kompetenciją ir 
formalaus išsilavinimo, ir asmeninės pa-
tirties požiūriu. Susidūrę su situacija, ku-
rioje suabejoja savo sugebėjimais, jie turė-
tų pasitarti su kolegomis, kad atvejį būtų 
įmanoma nagrinėti stebint ir vadovaujant 
geresniam specialistui arba perduoti ki-
tiems. Tačiau iš socialinių darbuotojų daž-
nai reikalaujama dirbti taip, lyg jie suge-
bėtų gerokai daugiau negu gali iš tikrųjų. 
Ir dar tokiose srityse, apie kurias nesu-
kaupta pakankamai žinių. Socialiniams 
darbuotojams užkraunama tokia atsako-
mybė, kurių kitų profesijų atstovai sugeba 
atsikratyti.

Vidiniai socialinio darbo 
aplinkos veiksniai, turintys įtakos 
perdegimo sindromui

Esant tokioms sudėtingoms išorinėms 
socialinio darbo sąlygoms bei įstatymų 
numatytiems reikalavimams, o žmonėms 
vis labiau siekiant pasinaudoti visuome-
nės ištekliais, dirbti socialinį darbą tampa 
tolydžio sunkiau. Todėl labai svarbu ap-
žvelgti ir perdegimą skatinančius vidinius 
darbo aplinkos veiksnius. 

Specialiojoje literatūroje perdegimas 
yra apibūdinamas kaip rezultatas proceso, 
apimančio darbo krūvį, stresą ir psicholo-
ginį prisitaikymą, kai pradžioje uoliai dir-

bęs profesionalas vėliau dėl stresorių ir 
patirtų stresų pasitraukia iš darbo.

Viena perdegimo priežasčių – darbo 
vietoje patiriamų stresų sankaupa. Darbe 
žmogui kyla specifinių emocinių pergyve-
nimų, kuriuos lemia darbo eiga, rezultatai 
ir sąlygos, padedančios arba trukdančios 
atlikti užduotį. 

Dažniausiai pasitaikančios su darbu 
susijusios perdegimo priežastys yra šios:
•	 per ilga darbo diena;
•	 blogos karjeros perspektyvos;
•	 nepakankamas profesinis pasirengimas;
•	 monotoniškas darbas, ypač jei abejoja-

ma jo prasme;
•	 per didelis darbo krūvis;
•	 per didelis asmeninių išteklių sunaudo-

jimas dirbant, kai darbą mažai vertina 
klientai ir viršininkai;

•	 mažas atlyginimas;
•	 darbas su nemotyvuotais klientais ir 

sunkiai pastebimi darbo rezultatai;
•	 įtampa ir konfliktai tarp kolegų, darbi-

nės paramos stoka;
•	 tolesnio mokymosi ir profesinio tobulė-

jimo galimybių nebuvimas.

Fizinės darbo sąlygos

Perdegimą skatinantys reiškiniai yra 
kasdienis darbo krūvis bei nuolatinis 
skubėjimas. Perdegimo pavojus tiesiogiai 
proporcingas darbuotojo bendravimo su 
klientu laikui. Per didelis darbo krūvis ir 
sudėtingos užduotys dažnai tampa socia-
linių darbuotojų streso šaltiniu, t. y. kai 
tenka dirbti neribotą darbo dieną, imtis 
darbo, kuriam nesi pasirengęs ar netu-
ri pakankamai įgūdžių, trūksta priemo-
nių rezultatui pasiekti. Per mažas dar-
bo krūvis irgi gali tapti stresoriumi, nes 
darbuotojas gali jaustis nereikšmingas, 
neįvertintas, o gal ir visai nereikalingas. 
Stresą gali sukelti ir darbo užduočių bei 
laukiamų rezultatų neapibrėžtumas, ne-
žinojimas, ką ir kaip reikia atlikti, kas bus 
daroma toliau. 

Prielaidos perdegimui susidaro ir tais 
atvejais, kai pripažintas socialinis darbuo-
tojas turi per daug globotinių, nes darbo 
sąnaudos neatitinka rezultato, atsiran-
da monotonija. Kita priežastis, sukelianti 
psichinių procesų disharmoniją, yra spe-
cialisto nesugebėjimas garantuoti savo ir 
globotinių saugos, negalėjimas pakeis-
ti susidariusių darbo sąlygų, dėl ko kyla 
abejingumas, apatija, nesidomėjimas dar-
bu bei noras užsiimti kita veikla.

Organizacijos narių vaidmenys

Asmenys, eidami tam tikras parei-
gas, atlieka ir tam tikrus vaidmenis. Kar-
tais pareigos prieštarauja asmeniniams 

norams, tikslams, vertybėms ir t. t. Vaid-
menų konfliktas kyla, kai tam pačiam as-
meniui tenka atlikti tarpusavyje nesuderi-
namus vaidmenis, pvz.: draugo, vadovo. 
Be to, pareigų keliama įtampa priklauso 
nuo jų atsakingumo, ypač kai tenka pri-
siimti atsakomybę ne už daiktus, bet už 
žmones. 

Kitas svarbus aplinkos stresorius, su-
sijęs su individo vaidmeniu organizacijo-
je, yra vaidmens neapibrėžtumas. Labai 
svarbu tiksliai reglamentuoti darbuoto-
jų pareigas ir atliekamus vaidmenis. Jei-
gu vaidmuo neapibrėžtas, neaišku, kaip 
žmogų vertinti ir už ką skatinti. Galop ir 
pats jis nebežino, ar yra pareigingas, kom-
petentingas ir vertas pagarbos.

Bendradarbių tarpusavio 
santykiai

Įtampa ir konfliktai tarp kolegų, pa-
ramos stoka ir perdėtas kritiškumas daž-
nai kelia stresą. Žmogaus darbas ir elge-
sys kolektyve priklauso nuo jo dalykinių, 
profesinių ir komunikacinių savybių. 
Dirbant socialinį darbą į pirmą vietą iš-
kyla tarpusavio supratimas, bendro tiks-
lo siekimas, geras darbo organizavimas. 
O bendradarbių paramos nebuvimas – 
viena pagrindinių socialinių darbuotojų 
perdegimo priežasčių. 

Vadybos ir darbo psichologijos moks-
lai nagrinėja įvairius vadovavimo stilius. 
Nuo vadovavimo stiliaus labai priklau-
so santykiai su pavaldiniais ir bendra 
organizacijos atmosfera. Nors ir negali-
ma išskirti kokio nors vieno vadovavi-
mo stiliaus, kuris turėtų ypatingos įtakos 
stresinėms situacijoms darbe, tačiau stre-
są kelia tokie veiksniai, kaip reikalavimas 
laikytis tam tikros nuomonės, darbuoto-
jų nedalyvavimas sprendimų priėmime, 
nepakankama informacijos sklaida. Nie-
kas neginčija, kad tiesiogiai teikti socia-
lines paslaugas klientui – sunkus darbas. 
Tačiau nė kiek ne lengviau ir organizuoti 
paslaugų teikimą bei prisiimti atsakomy-
bę už socialinių darbuotojų darbą.

Labai svarbu, kokia atmosfera vy-
rauja organizacijoje. Stresas kyla, kai 
darbuotojai jaučiasi nesaugūs, kai reika-
lavimai neatitinka žinių, sugebėjimų ar 
poreikių. Kai darbuotojai menkai tegali 
kontroliuoti darbo procesą ar gauna ne-
pakankamą socialinę paramą darbe, atsi-
randa perdegimo tikimybė. 

Kitame žurnalo numeryje nagrinėsi-
me socialinių darbuotojų psichinės svei-
katos šaltinius. Plačiau aptarsime perde-
gimo įveikimo strategijas ir prevenciją.
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Kokios būna aplinkos?
Socialinė aplinka apima kontaktus su 

tėvais ir draugais. Vaikai pamėgdžioja ap-
linkinius. Buvimas su kitais išmoko, kaip 
paprašyti to, ko nori, ir kaip dalytis su ki-
tais. Mažieji kuria tvarką savo pasaulyje, 
duodami aplinkiniams daiktams vardus. 
Vaikai patys pasako sau, ką daryti.

Emocinė aplinka teikia saugumą ir 
patogumą. Ji sukuria pagrindą pasitikėji-
mui ir augimui. Saugūs vaikai yra mylimi 
ir laimingi. Jie gali eiti į pasaulį ir mokytis. 
Jie žino, kad jeigu pasaulis pasirodys per 
daug sunkus išgyventi, jie bet kada gali 
sugrįžti į pažįstamą ir priimančią aplinką. 

Saugi aplinka irgi yra labai svarbi. Kol 
vaikai dar nepradėjo tyrinėti, jiems kartais 
lengva nepastebėti daugybės namuose 
slypinčių pavojų. Vaikams turi būti suteik-
ta laisvė tyrinėti ir mokytis išgyventi savo 
pasaulyje. Jūs galite saugoti vaiką nuo aki-
vaizdžių pavojų ir stebėti jo žaidimą. Ge-
riau „išbandyti“ namus vaiku, užuot pri-
kausčius jį prie žaidimo maniežo.

Sąveika su aplinka – žiūrėjimas, jau-
timas, lietimas, daiktų tyrinėjimas, jeigu 
tik tai atitinka amžiaus lygį, visada skati-
na mokymąsi. Planavimas yra svarbi ge-
ros namų aplinkos dalis. Labai efektyvu 
laikytis reguliarios dienotvarkės. Jūsų vai-
kas įpras, kad po vakarienės visada ateina 
metas miegoti, ir mažiau tam priešinsis. 
Žinojimas, kas po ko vyks, suteikia sau-
gumo ir patogumo jausmą. Tėvams labai 
padeda struktūros laikymasis. 

Kaip galima sukurti  
tinkamą aplinką?

Dienotvarkė: atsižvelkite į miego, al-
kio ir budrumo ciklus. Nepradėkite val-
gydinti vaiko tuo metu, kai laikas eiti 
miegoti. Tvirtai laikykitės savo žodžio ir 
reikalaukite, kad vaikas vis dėlto eitų gul-
ti, nors jam ir labai nesinori. 

Kalba: kalbėkite su vaiku, netgi jeigu 
pokalbis ir atrodys vienpusis. Sutrikusios 
raidos vaikų kalba dažnai nėra gerai išsi-

vysčiusi. Kalbėkite savo vaikui, po to pa-
laukite atsakymo, o tada atsakykite patys, 
netgi jeigu jūsų vaikas nereaguos į kalbi-
nimą. Kartais sunku nuspėti, kada vaikas 
nežino, kaip atsakyti. Kalbėdami su vai-
ku skatinkite akių kontaktą. Norėdami 
įtraukti vaiką į kasdieninę veiklą, garsiai 
pasakokite, ką tuo metu darote („Ko mes 
norėtume pusryčiams? Virti kiaušiniai bū-
tų neblogai. Einu atsinešti sviesto.“).

Judrumas: vaikai mokosi judėti ir ty-
rinėti pasaulį. Kūdikis mokosi apsivers-
ti, išsitiesti, siekti, ropoti, atsistoti ir eiti. 
Sutrikusios raidos vaikas viso to mokysis 
lėčiau. Skatinkite jį ir padėkite jam steng-
tis. Judėjimas išmoko vaikus pasiekti no-
rimus daiktus. Jie bando ir išmoksta, kaip 
priversti kūną paklusti. Tai žingsnis link 
savarankiškumo. Vaikas daug geriau save 
vertina galėdamas pasakyti: „Aš galiu tai 
padaryti pats“. 

Savarankiškumas: sugebėjimas sava-
rankiškai suvalgyti sausainį, nusiauti batą 
(nusirengti yra lengviau negu apsirengti), 
pašaukti jus, kad kažką parodytų, – visa 
tai yra augimo žingsniai ir mokymasis gy-
venti savarankiškai.

Žaidimo laikas: skatinkite atitinka-
mus žaidimus. Daugumai vaikų žaidimas 
reiškia mokymąsi. Vaikai bando sudėti 
žaislus į dėžutes, įbesti kištukus į skylu-
tes, kišti daiktus į burną. Visos šios veiklos 
gerina akies-rankos koordinaciją, įgūdžius 
ir žinias.

Problemų sprendimas
Mokykite vaiką savarankiškai spręsti 

problemas ir taip parenkite jį gyvenimui. 
Spręsdami vaiko problemą už jį, jūs sa-
votiškai išstumiate vaiką iš jo gyvenimo. 
Gyvenimas kupinas mažesnių ir didesnių 
problemų. Problemų sprendimas – labai 
svarbi gyvenimo dalis. Suaugusieji spren-
džia problemas, susijusias su šeima, namų 
išlaikymu, bendradarbiavimu su kitais 
žmonėmis. Broliai ir seserys turi nuspręs-
ti, kaip pasidalyti vaikų kambarį, žaislus 

ir tėvų dėmesį. Vaikui su vystimosi su-
trikimais kartais prireikia labai daug pa-
stangų būti kartu su kitais broliais ir se-
sutėmis, prisitaikyti tada, kai tai beveik 
neįmanoma. Netgi kūdikiai ir visai maži 
vaikai turi didelių problemų. Visų pirma 
jiems tenka susidoroti su gimimo patirti-
mi. Jie susiduria su nauju vaizdų, garsų ir 
jausmų pasauliu. 

Keletą minučių stebėkite alkaną kū-
dikį. Pamatysite, kaip vaikučio galva au-
tomatiškai sukasi į krūties ar buteliuko 
pusę – taip vaikas ką tik išsprendė labai 
svarbią valgymo problemą. Suaugusieji 
kartais nė nepastebi vaikų problemų. Bet 
vaikai jas suvokia, pakliūdami į naujas 
situacijas. Norėdamas judėti kūdikis turi 
išmokti kontroliuoti visą savo kūną. No-
rėdamas pasiekti tai, kas kol kas nepasie-
kiama ranka, – apsiversti. Kartais labai su-
dėtinga problema vaikui tampa ir tai, ką 
daryti, kad aplinkiniai jį suprastų. Vaikai 
turi išmokti spręsti savo problemas patys. 
Jūs turite suteikti paramą, bet tik tada, kai 
šios paramos reikia.

Stebėkite vaiką. Kas jį domina? Su ko-
kiomis problemomis jis susiduria? Kaip 
vaikas jas sprendžia? Kai kurie vaikai gali 
įdėti daug pastangų; kiti pasiduoda sun-
kumams labai greitai. Žinojimas, kiek stip-
rus jūsų vaikas ir kiek jis gali ištverti stre-
sinėje situacijose, labai padeda nuspręsti, 
kada jam jau reikėtų suteikti pagalbą. 

Laukite, nes problemos sprendimas 
užima laiko. Visų pirma vaikas turi su-
prasti, kad tai yra problema. Jeigu viską 
darysite už vaiką, jis niekada negalės to 
suprasti. Duokite pakankamai laiko savo 
vaikui pagalvoti apie sprendimą. Kartais 
sprendimas gali būti paremtas ankstesne 
patirtimi, o kartais pasiekiamas klaidų-
bandymų keliu. Galop jūsų vaikui reika-
linga galimybė išbandyti priimtą sprendi-
mą. Jis gali tikti, gali ir netikti, tačiau bet 
kuriuo atveju bus labai vertingas. Jeigu 
jis pasirodys teisingas, vaikas ateityje ži-
nos, kaip spręsti panašias problemas. Jei-

Tinkamos aplinkos kūrimas
Namai gali būti vaiko ugdymo ir terapijos dalis. Vaikui reikia 
pastovumo, naujumo, patogumo ir struktūros. Viskas yra svarbu – 
vieta, daiktai, žaidimo erdvė, kalba ir jausmai, kurie supa vaiką jo 
kasdieninėje veikloje. Maitinimas, rengimas, maudymas, miegas yra 
fizinės aplinkos dalys, kaip ir šiluma, šviežias oras, saulės šviesa. 
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gu neteisingas, vaikas turės bandyti kitus 
būdus. Nesiūlykite pagalbos, kai jos nerei-
kia; labai daug galima išmokti ir iš mažų 
kovų patirties.

Teikite pagalbą tada, kai ji reikalinga. 
Išmokite pajusti, kada vaikui streso jau 
yra per daug, problema per sunki. Būkite 
pasirengę suteikti pagalbą ir paskatinimą. 
Būdami jautrūs vaiko poreikiams ir pasi-
rengę padėti, jūs išmokysite vaiką pasiti-
kėti jumis. Vaikas turės gerokai daugiau 
drąsos išbandyti naujus dalykus, jeigu ži-
nos, kad šalia visuomet yra kas nors, kas 
pasirengęs padėti kritišką akimirką.

Būkite lankstūs. Paprastai suaugu-
sieji tikisi, kad vaikas pasinaudos įgū-
džiais, kurių jau išmoko. Bet vaiko, kaip 
ir kiekvieno mūsų, gyvenime būna ir ge-
rų, ir blogų dienų. Gali atsitikti, kad vai-
kas staiga nebegalės padaryti to, ką jau 
mokėjo. Paprasčiausiai atidėkite tai vė-
lesniam laikui.

Skatinkite vaiką bandyti. Parodykite, 
kaip jums gera, kad vaikas stengiasi. Vai-
kai labai vertina šypseną ar apkabinimą, 
pelnytus už gerą darbą.

Struktūruokite situacijas, kad būtų 
prasmė bandyti naujus dalykus. Vaikui 
vystantis keiskite ir situacijas: jos turi tapti 
sudėtingesnėmis, kelti daugiau reikalavi-
mų. Atitolinkite žaisliuką vis toliau arba 
teikite vis mažiau pagalbos.

Įsijunkite į vaiko žaidimą. Kartais 
leiskite vaikui nustatyti tempą. Pasidaly-
kite daiktus, kurie domina jus abu. Leis-
kite vaikui pajusti, kad jūs tikrai vertinate 
tuos daiktus, kuriuos mėgsta ir jis.

Parodykite, kaip jūs sprendžiate 
problemas. Jeigu batas yra per toli, ap-
tarkite šią problemą. Pabandykite spren-
dimą surasti kartu („A-ja-jai, batas per 
toli. Kaip gi mums jį pasiekti?“). Pažiūrė-
kite, ar jūsų vaikas žino, ką daryti. Jeigu 
ne, kartu eikite paieškoti pagaliuko, ku-
riuo galima prisitraukti batą. Vaikas mo-
kysis klausydamas, ką jūs sakote, ir žiū-
rėdamas, ką jūs darote.

Įsitikinkite, kad situacija yra saugi. 
Apžvelkite kambarį vaiko akimis. Jeigu to 
reikia, klaupkitės ant kelių ir ropokite po 
kambarį. Įrenkite kambarį taip, kad jame 
būtų saugu. Jeigu jums tenka per dažnai 

stabdyti vaiko žaidimą, pakeiskite daiktų 
išdėstymo tvarką.

Praktika labai svarbu. Vaikai vėl ir 
vėl daro tuos pačius dalykus. Jie kartoja 
veiksmus tol, kol iš tikrųjų būna patenkin-
ti, kol supranta, ką duoda vienas ar kitas 
veiksmas. Tai sukuria gerą pagrindą ki-
tiems įgūdžiams. Per dažnas kišimasis į 
šiuos bandymus gali tik pakenkti, trikdy-
damas gebėjimą susikaupti. 

Mylėkite savo vaiką atvirai ir nuo-
širdžiai. Jūsų vaikas – neįkainojama as-
menybė. Nebijokite parodyti, kaip labai 
jis jums rūpi. Nėra lengva vien tik stebėti 
vaiko pastangas. Sunku laukti, kol jis pa-
galiau išspręs problemą. Bet problemos, 
su kuriomis susiduria jūsų vaikas, teikia 
didelių galimybių mokytis. Mokykite vai-
ką priimti problemų keliamus iššūkius, ir 
jis įgys patyrimo, kuris pravers ateityje. 
Skatinkite vaiką spręsti mažas problemas, 
ir galbūt didelės problemos vėliau taps 
lengvesnėmis.

Laima Mikulėnaitė
Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės 
filialo VRC Ankstyvosios reabilitacijos 

skyriaus vedėja

VšĮ „Vilties Akimirka“ Šeimos paramos centras 
teikia paslaugas šeimoms, auginančioms ar globojan-
čioms sutrikusios raidos asmenis. Paslaugos teikia-
mos nemokamai. Vykdoma programa skirta palaikyti 
ir lavinti sutrikusios raidos asmenų socialinius įgū-
džius, tenkinant jų fiziologinius, saugumo, sociali-
nius, savivertės bei saviraiškos poreikius, padedant 
integruotis į visuomenę.

Pagal Šeimos paramos programą padedama ir šei-
mai, kaip socialiniam vienetui, ir kiekvienam jos na-
riui atskirai. Teikiamos psichologo, teisininko ir so-
cialinio darbuotojo konsultacijos bei kitos socialinės 
paslaugos.
Kviečiame prisijungti prie mūsų veiklos:
•	 kartą per savaitę – sutrikusios raidos vaikų ir suau-

gusių asmenų užimtumo grupėse (socialinių įgū-
džių lavinimas bei meninė raiška);

•	 kartą per mėnesį – tėvų paramos bei užimtumo 
grupėse.

M ū s ų  a d r e s a s
Šeimos paramos centras, Kalvarijų g. 143,  

LT – 08221 Vilnius
K o n t a k t a i  p a s i t e i r a u t i

Tel: (8~5) 2 10 14 08,   (8~5) 233 47 08,   8 652 53449, 
Faksas (8~5) 261 08 20

E l .  p a š t a i
seimosparamoscentras@gmail.com ir 

viltiesakimirka@viltis.lt 

K v i e č i a  Š e i m o s  p a r a m o s  c e n t r a s

Organizuojame sutrikusios raidos asmenų grupėms išvykas į 
teatrus, muziejus, įvairias įstaigas, gamtą, kad supažindintume 

juos su socialine aplinka ir išmokytume elgtis joje.
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vo suskirstyti į 3 grupes: neįgalieji veži-
mėliuose; neįgalusis vežimėlyje ir šokan-
tis neįgalusis ar socialinis darbuotojas; du 
neįgalieji, šokantys ant parketo. Visi šokė-
jai privalėjo turėti gydytojo leidimą daly-
vauti varžytuvėse.

Akmenės rajono sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Viltis“ dalyviai: 
Vita Kareckaitė, Oksana Dimitrijeva, Rytis 
Daujotas, socialinio darbo organizatorius 
Albertas Semenavičius ir Žydrūnas Jakas, 
kuris atstovavo bendrijai šokėjų palaiky-
mo komandoje. 

Ne vienas jaunuolis prieš šį šokių ma-
ratoną jaudinosi, nes kai kuriems jis buvo 
pirmas rimtas jėgų išbandymas. Tačiau 
renginys pranoko visus lūkesčius. Neat-
sitiktinai jis prasidėjo sveikinimais daly-
viams ir linkėjimais būti kartu, nes vieny-
bė – tvirtumo garantas. 

Smagu buvo skrieti ratu gražiai api-
pavidalintoje salėje, mirksint įvairias-
palvėms švieselėms. Tuo metu visiems 

Jau tapo tradicija,  
kad Anykščių neįgalių jaunuolių teatro 
„Šviesa“ grupė kasmet, Švedijos Odesho-
go komunos kvietimu, vieši Švedijoje. Ne 
išimtis ir šie metai. 

Rugsėjo mėnesio 6 dieną vėl su deko-
racijų, drabužių pilnais lagaminais auto-
busu išvykome į Rygą, o iš ten lėktuvu 
išskridome į Švediją. Mūsų jaunuolių žo-
džiais tariant, atvykome į Švediją, kaip 
į... namus. Jau įprasta aplinka, gyveni-
mas tuose pačiuose jaukiuose namuose, 
malonus priėmimas, nuolatinis rūpes-
tis... Nors per dieną tekdavo vaidinti du 
arba tris kartus, jaunuoliai vakarais neat-
rodė pavargę, nors iš tikrųjų nebuvo len-
gva net ir mums, suaugusiesiems. Tuo la-
biau, kad šiais metais pasirodėme daug 

rimtesnei publikai. Mūsų žiūrovai buvo 
ir miesto visuomenė, ir mokyklų ben-
druomenės, ir senelių namų gyventojai, 
ir Švedijos apskrities pedagogai. 

Ir jaunuolius, ir mus, vadovus, visą 
laiką stebino Švedijos žiūrovų nuošir-
dumas, žavėjimasis mūsų pasirodymais 
bei mokėjimas tai parodyti. Pasirody-
mų nuovargį su kaupu kompensuodavo 
aplodismentai, dovanos, gėlės ir, be abe-
jo, pramogos laisvu nuo spektaklių metu. 
Apžiūrėjome aplinkinius miestus, lan-
kėmės istorinėse vietose. Pirmąją dieną 
mus pasitikęs komunos meras pasikvietė 
į savo ūkį užmiestyje, pats vėžino vaikus 
traktoriumi, labai įdomiai pasakojo. O 
kur dar ekskursija į... saldainių gamybos 
cechą, kur turėjome galimybę stebėti sal-
dainių „gimimą“. 

Į Švediją, kaip į... namus

Vasarai paskutines dienas skaičiuojant 
gražus būrys Akmenės rajono sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos „Vil-
tis“ jaunuolių dalyvavo septintajame 
tarptautiniame jaunimo su negalia šokių 
maratone „Mes kartu – mes tvirti“, su-
rengtame „Virvytės“ poilsio bazėje. 

Prieš šešerius metus Mažeikių invali-
dų draugijos ir rajono savivaldybės Socia-
linės paramos skyriaus iniciatyva, pro-
paguojant neįgaliųjų šokių entuziazmą ir 
glaudesnį bendravimą tarp panašaus liki-
mo jaunuolių, Mažeikių miesto pramogų 
centre įvyko pirmasis neįgalaus jaunimo 
šokių maratonas. Dar po kurio laiko, už-
mezgę ryšius su Latvijos Tukumo miestu, 
mažeikiškiai pakvietė į šokių maratoną ir 
jo atstovų.

Šiemet renginyje, kurio rėmėja ir glo-
bėja – socialinės apsaugos ir darbo minis-
trė Vilija Blinkevičiūtė, varžėsi 17 porų iš 
Lietuvos ir 2 poros iš Latvijos. Šokėjai bu-

Mūsų viešnagė Švedijoje – tai ne tik 
teatro grupės pasirodymai. Anykščių ben-
drija „Viltis“ dalyvauja bendrame projekte 
kartu su Švedija ir Ukraina. Todėl kartu su 
tuo pačiu metu Švedijoje viešėjusia Ukrai-
nos delegacija daug laiko skyrėme pro-
jekto veikloms planuoti. Šio projekto tiks-
las – gerinti vyresnio amžiaus neįgaliųjų 
gyvenimo sąlygas institucijose. Projekto 
dalyviai – Lietuvos, t. y. Anykščių, Ukrai-
nos ir Švedijos socialiniai darbuotojai – tu-
rės galimybę stažuotis kitų šalių instituci-
jose, skirtose neįgaliems žmonėms, dalytis 
patirtimi, daug ko išmokti. Kita projekto 
dalis bus skirta neįgaliųjų meninės raiš-
kos, t. y. teatrų, veiklai. Ukrainos delega-
cijos sudėtyje buvo ir Kijeve šį rudenį vyk-
siančio tarptautinio neįgaliųjų festivalio 
vyriausiasis režisierius. Jis stebėjo mūsų 
teatro grupės pasirodymus ir pripažino, 
kad Anykščiai gali konkuruoti su ypač 
pajėgiais kolektyvais bei būti lygiaverčiai 
projekto partneriai. 

Mes su kolega Almantu Čieliu labai 
džiaugėmės galimybe dvi dienas daly-
vauti Švedijos apskrities pedagogų konfe-
rencijoje, skirtoje vaikų teisių konvencijai 
ir neigiamų emocijų reikšmės ugdymui 
analizuoti. 

Parodėme, ką sugebame, išbandėme 
save, pasisėmėme naujų žinių, suplanavo-
me darbus ateičiai ir pavargę, bet laimingi 
grįžome namo.

Laimė Žemaitienė
Bendrija „Anykščių Viltis“

užteko teigiamų emocijų ir, žinoma, palai-
mingo nuovargio po daugiau kaip septy-
nių valandų šokio. 

Apdovanodamas dalyvius Mažeikių 
rajono meras Vilhelmas Džiugelis pasi-
džiaugė jų ištvermingumu ir kūrybingu-
mu. Pralaimėjusiųjų nebuvo. Visi šokių 
maratono dalyviai apdovanoti padėkos 
raštais, gėlėmis, vertingomis dovano-
mis. Palikdami svetingus „Virvytės“ poil-
sio namus visi išsivežė pačius šilčiausius 
įspūdžius ir viltį sugrįžti į šokių maratoną 
ateinančiais metais. 

Dalė Mažėlienė
Akmenės rajono bendrijos „Viltis“ 

pirmininkė

Šokių maratonas Žemaitijoje
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Šalčininkų VšĮ ,,Vilties spindulėlis“ 
pradėjo savo veiklą 2004 metais. Atidary-
mo šventės metu džiūgavo vaikučiai, dė-
kingai šypsojosi tėvai ir įstaigos persona-
las. Šiandien šią įstaigą lanko labai daug 
sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių iš 
viso Šalčininkų rajono. 

Įstaigos ugdymo programoje daug 
dėmesio skiriama ugdymui per žaidimą, 
kūrybinę veiklą, bendravimą ir insceniza-
vimą. Čia įsteigta pradinė lavinamoji len-
kų kalbos klasė, priklausanti Šalčininkų 
miesto J. Sniadeckio gimnazijai. Klasėje 
mokosi 6 įstaigos lankytojai. Vaikams au-
gant pagrindinėmis jų reikmėmis tampa 
savarankiškumo vystymas bei lavinimas. 

Neįgaliems vaikams sunku išreikšti 
save taip, kad aplinkiniai juos suprastų. 
Jiems sudėtingiau parodyti, ko jie nori, 
perteikti savo įspūdžius žodžiais. Per ug-
dymo užsiėmimus, taikiant individualią 
ir grupinę žaidimų terapiją, ugdytiniams 
suteikiamos vis didesnės saviraiškos gali-
mybės. Pamokose naudojama daug vaiz-

ilsiauja drauge su Balstogės specialiosios 
mokyklos auklėtiniais, rengia bendrus pa-
sirodymus, stato įvairius spektaklius. 

Neseniai Nyderlandų bendradarbiau-
jančių fondų Centrinei ir Rytų Europai pa-
dedami įsigijome mikroautobusą. Dabar 
VšĮ ,,Vilties spindulėlis“ lankytojai turės 
didesnę galimybę išvykti į gamtą, aplan-
kyti draugus. Labai džiugu, kad bendro-
mis direktorės Anos Kislovskos, viso ge-
ranoriškio personalo, remėjų, pedagogų, 
vaikų bei jaunuolių tėvelių pastangomis 
„Vilties spindulėlis“ tapo visiems lankyto-
jams antraisiais namais.

Veronika Bušmič 
Užimtumo specialistė

Mokomės būti savimi
dinių priemonių, kurios leidžia pagerinti 
kalbą bei savivoką. 

Įstaigos lankytojai ne tik mokosi, bet 
ir lipdo iš molio, piešia, daro aplikacijas, 
siuvinėja, išbando įvairias medžiagas 
ir technikas. Lankytojai mielai padeda 
darbuotojams sėti, prižiūrėti ir puoselė-
ti gėles. Iš savo išaugintų ir pievose su-
rinktų augalų lankytojai kuria puokštes 
ir paveikslėlius. Dirbant laikomasi tokios 
nuostatos: išklausyti, įsiklausyti, vaiko 
akimis vertinti esamą padėtį ir spręsti iš-
kilusias problemas. 

Nors VšĮ ,,Vilties spindulėlis“ gy-
vuoja dar neilgai, bet jau įgijo daug tikrų 
draugų. Iš jų įstaiga gauna visokeriopos 
pagalbos. Glaudus bendradarbiavimas 
įstaigą jungia su ,, Wspo’lnota Polska“ są-
jungos skyriais Lomžoje ir Balstogėje, su 
Chočo mokymo centru (Lenkija), su pa-
našiomis Vilniaus, Pasvalio, Nemenčinės 
įstaigomis. Mūsų vaikai dažnai kvečiami 
į Lenkiją dalyvauti tarptautiniame teatro 
festivalyje. Be to, jie kiekvieną vasarą po-

„Rietavo Viltis“ įžiebė „Vilties spindulį“
Nė mintimis nesinori grįžti į tuos lai-

kus, kai šeimos, auginančios neįgalų vai-
ką, jautėsi įkalintos tarp keturių sienų. 
Laimei, tie laikai jau praeityje. Džiugu, 
kad šiandien sutrikusios raidos žmonėms 
skiriama daugiau dėmesio.

„Rietavo Viltis“ gyvuoja jau penktus 
metus. Šios vasaros pradžioje įvyko atas-
kaitinis rinkiminis susirinkimas ir nau-
jos tarybos rinkimai. Jos narėmis tapo A. 
Arienė, D. Stankuvienė, G. Česniauskie-
nė, A. Barkauskienė ir V. Jonušienė. Nau-
joji taryba pirmininke vienbalsiai išrinko 
Angelę Arienę.

Susirinkusiųjų nuotaiką praskaidrino 
koncertas, kuriame nuotaikingai dainavo 
Rietavo „Aušros“ katalikiškosios viduri-
nės mokyklos mergaičių ansamblis, vado-
vaujamas mokytojos A. Butkuvienės.

Malonu, kad į ataskaitinį rinkiminį su-
sirinkimą atvyko viešnia iš Mažeikių S. Ra-
deckienė, kuri yra respublikinės „Vilties“ 
bendrijos tarybos narė, bendrijos „Vilties 
erdvė“ direktorė ir mūsų kuratorė. Prista-
čiusi savo veiklą, ji ragino ir mūsų bendriją 
siekti, kad būtų įkurtas dienos užimtumo 
centras proto negalės žmonėms.

Norime pasidžiaugti, kad Rietave per 
ketverius metus nemažai nuveikta. Pradė-
jo savo darbą šeštadieninė mokyklėlė „Vil-
ties spindulys“,  suteikusi daug džiaugs-

mo tiems sutrikusios raidos vaikams, kurie 
anksčiau nelankė jokios ugdymo įstaigos. 
Dabar net 15 vaikų kiekvieną šeštadienį 
susirenka į mokyklėlę. Mokytoja savano-
rė D. Norvilienė vaikus moko tarpusavio 
bendravimo įgūdžių. Piešiant, dėliojant 
įvairias dėliones, lipdant iš plastilino lavi-
namas gebėjimas susikaupti. Gabesni mo-
kiniai mokomi dirbti kompiuteriu. Praėju-
siais metais mokytoja su vaikais parengė 
vaidinimą pagal lietuvių liaudies pasaką 
„Ropė“, kurį parodė Plungės kultūros 
centre vykusiame renginyje „Mes esame 
vienodi – mes norime būti kartu“.

Daug bendraujame su įgaliais vaikais. 
Rietavo „Aušros“ katalikiškosios vidu-
rinės mokyklos mokiniai drauge su mū-
sų bendrija vykdė bendrą projektą „Geri 
darbai sau, mokyklai, Lietuvai“. Mokyk-
los direktorė D.  Bruževičienė su grupele 
mokinių ateidavo į šeštadienio mokyklė-
lę, vykdavo bendri užsiėmimai. Stebėda-
mi nuoširdų neįgaliųjų ir įgaliųjų bendra-
vimą supratome, kad tokia veikla teikia 
abipusę naudą. 

Jau trečią vasarą buvo vykdomas tęs-
tinis projektas – vaikų socializacijos šešta-
dieninės mokyklėlės „Vilties spindulys“ 
vasaros poilsio stovykla. Vaikai aplankė 
įžymias Rietavo vietas, dalyvavo sporto 
šventėse, piešinių konkursuose, vyko į 
pažintines keliones.

Dirbdamos bendrijoje patiriame dau-
gelio žmonių nuoširdumą, geranorišku-
mą, gauname finansinę ir moralinę para-
mą. Norime nuoširdžiai padėkoti visiems 
mūsų rėmėjams ir geros valios žmonėms. 
Skiriame jiems ir savo eiles:

Kaip malonu, kai tu gali pakilti
Virš kasdienybės rūpesčių pilkų.
Pasaulį rožinėm spalvom išvysti,
Pajust gerumą artimų žmonių.

Tada norėtųsi apglėbt pasaulį,
Pagirdyt žemę gėrio lašeliu.
Norėtus net žvilgsniu sušildyt sielas.
Nuvest visus tikėjimo keliu.

Norėtus, kad visi tikėtų meile,
Tikėtų gėrio magiška galia,
Neįsileistų pykčio nieks į širdį,
Išmoktų artimą pajust šalia.

Genovaitė Česniauskienė
Bendrijos „Rietavo Viltis“ tarybos narė
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Kėdainiai

Jonava

Vilnius, Markučiai

Šilutė

Kiekvieną vasarą „Vilties“ bendrija vykdo 
psichosocialinės reabilitacijos programą 
sutrikusios raidos asmenims ir jų tėvams 
bei globėjams. Ir šiais metais liepos 23 – 
rugpjūčio 16 dienomis vyko dvi šios 
programos dalys. 

(plačiau skaitykite priede) 

Simnas

Panevėžys

Skuodas





PROJEKTą REMIA  
LIETUVOS RESPUBLIKA

PROJEKTą IŠ DALIES FINANSUOJA 
EUROPOS SąJUNGA

Europos socialinis fondas

Antrasis etapas 
baigėsi
Partneriams pristatyti sukurti 
produktai

EQUAL projekto „Per technologi-
jas – žinojimo ir darbo link!“ antrojo etapo 
metu pradėjo veikti savitarpio pagalbos 
grupės neįgaliuosius ir senyvo amžiaus 
asmenis slaugantiems žmonėms, rengia-
mi specialistai (grupių vadovai, mode-
ratoriai), stiprinamos jų žinios, remiantis 
tarptautine patirtimi ieškoma lanksčių ir 
efektyvių veiklos metodikų, buvo atlik-
tas respublikinis tyrimas apie socialines 
paslaugas neįgaliesiems teikiančias ins-
titucijas, organizacijas ir įstaigas, padėjęs 
pagrindą duomenų bazės www.socin-
fo.lt (arba SIPRIS) kūrimui (apie visa tai 
plačiau žurnale „Viltis“ 2007/2). Neseniai 
vykusio tarptautinio susitikimo metu kiek-
viena iš šalių partnerių pristatė antrojo 
etapo rezultatus ir sukurtus produktus, 
buvo aptartos tolimesnio bendradarbia-
vimo galimybės lygiagrečiai prasidėju-
siame  trečiajame EQUAL projekto „Per 
technologijas – žinojimo ir darbo link!” 
etape. Lietuvoje vykdomam projektui ats-
tovavo projekto vadovė Virginija Stundžė, 
Socialinių paslaugų priežiūros departa-
mento atstovė bei projekto koordinatorė 
Eglė Valeikaitė, projekto stebėtoja Renata 
Mikulėnienė, projekto sekretorė Edita 
Turbaitė bei projekto partnerių grupių ko-
ordinatorės Dalytė Kutyrevienė ir Indrė 
Jakubėnaitė. „Baigiamojo susitikimo me-
tu buvo pristatyti trys naujai sukurti pro-
duktai, naudingi slaugantiems neįgalųjį 
ar senyvo amžiaus asmenį, socialiniams 

EQUAL projekto II etapas baigėsi, III – startavo 
Sukurtas galimybes ir inovacinius produktus – į gyvenimą!

Baigėsi Europos Bendrijų iniciatyvos EQUAL projekto „Per technologijas – žinojimo ir darbo link!“ antrasis etapas. 
Šia proga rugsėjo 20-22 d. Portugalijos sostinėje Lisabonoje vyko tarptautinis seminaras tarptautinės vystymo 
bendrijos SMILE šalims partnerėms Lietuvai, Lenkijai, Portugalijai ir Prancūzijai.  Jo tikslas buvo pristatyti projekto 
eigoje sukurtus produktus ir aptarti antrojo etapo metu pasiektus rezultatus. Besibaigiant antrajam projekto etapui 
lygiagrečiai buvo pradėta ir trečiojo etapo veikla, sujungusi panašių siekių bendrijas į teminį tinklą. 

darbuotojams, psichologams ir kitiems 
suinteresuotiems asmenims bei organiza-
cijoms“, – pasakojo E. Valeikaitė. Tai me-
todologiniai vadovai savitarpio pagalbos 
grupių moderatoriams (kaip veiksmingai 
organizuoti savitarpio pagalbos grupes 
slaugantiems neįgaliuosius asmenis bei 
dėl šių įsipareigojimų negalintiems dirbti), 
įmonių bei įstaigų vadovams (apie būdus 
taikyti lanksčias darbo formas neįgaliuo-
sius slaugantiems artimiesiems) ir proble-
mų dėl žmoniškųjų resursų turinčioms 
institucijoms (kaip į savo veiklą įtraukti 
savanorius ir kurti savanorių arba tiksliau 
bendruomenių tinklą). Pirmasis metodo-
loginis vadovas Lietuvoje baigtas kurti 
liepos mėnesį ir pasirodys spalio mėnesį, 
kiti du netrukus taip pat bus išleisti. 

Vadovas moderatoriams –  
į gyvenimą

Nuo šiol vienas iš EQUAL projek-
to „Per technologijas – žinojimo ir darbo 
link!” antruoju etapu Lietuvoje sukurtas 
produktas – metodologinis vadovas savi-
tarpio pagalbos grupių moderatoriams – 
bus viešinamas įvairiais būdais  (per ži-
niasklaidą, internetą, politikus), taip pat 
bus diegiamas į įvairias mokymo įstaigas, 
pavyzdžiui: universitetus, kitas aukštąsias 
bei aukštesniąsias mokyklas. „Labai svar-
bu, kad jis būtų pasiekiamas bei naudoja-
mas taip pat ir kitose tikslinėse grupėse, 
nebūtinai tik tarp asmenų, slaugančių na-
muose neįgalųjį, – kalbėjo E.Valeikaitė. – 
Metodologinis vadovas moderatoriams 
tinka ir nuteistųjų, priklausomybės ligo-
mis sergančių ar kitoms tikslinėms rizikos 
grupėms priklausančių asmenų šeimoms. 
Šis leidinys joms padėtų ar išmokytų  bur-

tis į savitarpio pagalbos grupes“. Projek-
to „Per technologijas – žinojimo ir darbo 
link!“ trečiojo etapo biudžete yra numaty-
ta samdyti ekspertą, kuris galėtų įvertinti, 
ar mokymosi įstaigose, ruošiančiose speci-
alistus darbui su socialinės atskirties rizi-
kos grupėse esančiais asmenimis, yra dis-
ciplina apie savitarpio pagalbos grupes, jų 
vystymą ir moderavimą. Tiesa, tai nebūti-
nai turėtų būti atskira disciplina, užtektų, 
kad toks dėstomas dalykas būtų įtrauktas 
į socialinio darbo metodų dėstymą ar pan. 
„Siekiame, kad šis metodologinis vadovas 
parankia mokymo įstaigoms forma būtų 
įtrauktas į mokymo programas, tarkim, 
socialiniams darbuotojams apie socialinio 
darbo metodus ir pan., kad būtų vadovau-
jamasi keturių šalių partnerių – Lenkijos, 
Portugalijos, Prancūzijos, Lietuvos – patir-
timi,“ – aiškino projekto koordinatorė. Be 
to, šį metodologinį vadovą norintys gali 
paskaityti ar įsigilinti į jį taip pat EQUAL 
antrojo etapo metu įdiegtame interneti-
niame puslapyje www.socinfo.lt, kuris 
sukurtas vykdant projektą „Per technolo-
gijas – žinojimo ir darbo link!“. E. Valei-
kaitės įsitikinimu, būtent šiuo būdu yra 
lengviausia ir patogiausia paprastam su-
interesuotam žmogui pasiekti šią metodo-
loginę informaciją.

Savitarpio pagalbos grupėms – 
savarankiškas kelias

Nors projekto „Per technologijas – ži-
nojimo ir darbo link!” antrasis etapas bai-
gėsi, jo metu suformuotos savitarpio pa-
galbos grupės ir toliau galės funkcionuoti 
dviem principais: pirma, esant metodolo-
giniam vadovui savitarpio pagalbos gru-
pių moderatoriams, kaip tikslinės grupės 
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atstovas atsiras koordinuojantis žmogus, 
tarkim, socialinis darbuotojas, psicholo-
gas, socialinis pedagogas ar kitas specia-
listas, kuris padės susiburti savitarpio 
pagalbos grupei arba ją moderuos; antra, 
savitarpio pagalbos grupė, vadovauda-
masi minėtu metodologiniu vadovu, ga-
lės veikti visiškai savarankiškai, turėda-
ma vieną ar kelis iniciatyvesnius žmones, 
prisiimančius organizatoriaus, koordina-
toriaus vaidmenį. Jie, tarkim, burs tiks-
linės grupės asmenis į susitikimus, nu-
statys temas ir pan. „Šiame leidinyje bet 
koks suinteresuotas asmuo suras vertingą 
informaciją, kaip dirbti savitarpio pagal-
bos principu, kaip motyvuoti jau subur-
tas grupes, kaip užtikrinti jų tęstinumą“, – 
apibendrino E. Valeikaitė.

Neišvengta ir problemų
Tuo tarpu apibendrinant tarptautinia-

me lygmenyje Vystymo bendrijos EQU-
AL projekto „Per technologijas – žinojimo 
ir darbo link!“ pasibaigusį antrąjį etapą, 
visos keturios šalys partnerės pripaži-
no, kad neišvengta ir iškilusių problemų. 
Nors kiekviena šalis turėjo savo projek-
to koordinatorių ar vadovą, atsakingą už 
tam tikras užduotis, būtent čia daugiau-
sia ir iškilo keblumų. „Ypač aktuali pasi-
rodė šių žmonių kaita, kuri sutrikdydavo 
sistemingą ir tikslų informacijos perda-
vimą, – pasakojo Lisabonos tarptautinia-
me seminare dalyvavusi EQUAL projek-
to „Per technologijas – žinojimo ir darbo 
link!“ sekretorė Edita Turbaitė. Kitas da-
lykas, antrojo  etapo metu iš pradžių kė-
lė problemų tai, kad naujai įstojusios į ES 
Lietuva ir Lenkija pirmą kartą dalyvavo 
tokiame projekte, todėl buvo jaučiama 
patirties stoka projekto tikslų generavi-
mo, planavimo, procedūrų srityse. „Aiš-
ku, su laiku viso to išmokome ir pateisi-
nome savo dalyvavimą projekte, tačiau 
pradiniame lygmenyje buvo pakankamai 
sunku“, – analizavo E.Turbaitė. Nežiūrint 
į tai, antrojo etapo metu vyko turiningi 
tarptautinės Vystymo bendrijos  SMI-
LE renginiai: kovo mėn. Prancūzijo-
je vyko seminaras, skirtas  Tarptautinės 
vystymo bendrijos partneriams aptarti 
tarptautinių produktų vystymą; gegu-
žės mėn. – tarptautinis susitikimas ir se-
minaras Vilniuje „Lyčių lygybė – situacija 
darbo rinkoje“, skirtas tolimesnei tarptau-
tinių produktų vystymo situacijai aptarti. 
Ir galiausiai įvyko antrojo etapo apiben-
drinamoji konferencija Lisabonoje. Kol 
kas atskirų EQUAL vystymo bendrijų su-
kurti ir išbandyti produktai skirti tik tam 
tikros tikslinės grupės ar kelių grupių in-
tegravimo į visuomenę ir darbo rinką pro-
blemoms spręsti, tačiau Vystymo bendrijų 

darbas leidžia įvertinti ir jų perkėlimą bei 
taikymą panašioje srityje veikiančių orga-
nizacijų ir institucijų poreikiams. 

Trečiasis etapas 
startavo 
Poveikis politikai ir sklaidai

Baigiantis  projekto „Per technolo-
gijas – žinojimo ir darbo link!“ antrajam 
etapui lygiagrečiai prasidėjo trečiasis, 
orientuotas į poveikį politikai ir sklaidai. 
Tai reiškia, kad bus siekiama apie sukur-
tus produktus, t. y. apie  apie metodolo-
ginį vadovą savitarpio pagalbos grupių 
vadovams, socialinių paslaugų paieškos 
sistemą SIPRIS, informuoti potencialius 
vartotojus, suinteresuotas institucijas ir 
visuomenę, ypač apie gerosios patirties 
svarbą ir tinkamumą, privalumus ir nau-
dą, panaudojimo bei perkėlimo galimy-
bes. Taip pat bus dalijamasi Europos ben-
drijų iniciatyvos EQUAL projekto „Per 
technologijas – žinojimo ir darbo link!“ pa-
tirtimi, naudojant internetinę ir spausdin-
tą medžiagą, seminarus ir konferencijas, 
trumpus pristatymus ir bendradarbiavi-
mą su atsakingomis valstybinėmis institu-
cijomis. „Numatyta ir toliau kuo plačiau 
viešinti mūsų sukurtą informacinę bazę 
www.socinfo.lt  (SIPRIS) – per žinias-
klaidą, apvalius stalus, susitikimus su po-
litikais – ir iš principo ją siūlyti kaip gerą 
pavyzdį. Kitas žinybas jis skatintų regis-
truoti ne tik socialinės globos ar socialines 
paslaugas teikiančias įstaigas, organiza-
cijas ir institucijas – jos pavyzdžiu galėtų 
būti kuriamos panašios lygiagrečios bazės 
ir kituose socialiniuose lygmenyse. To-
kios bazės galėtų tapti puikiais informaci-
jos šaltiniais visiems suinteresuotiesiems. 
Projekto „Per technologijas – žinojimo ir 
darbo link!“ duomenų bazėje šiuo metu 
mes skelbiame informaciją apie socialines 
paslaugas teikiančias institucijas, skirtas 
vaikams, senyvo amžiaus asmenims, pro-
to negalią turintiems asmenims, kitoms 
socialinėms grupėms bei tose įstaigose 
teikiamas socialines paslaugas, tačiau, be 
abejo, būtų naudinga planuoti ir tolimes-
nes informacinės bazės plėtros galimy-
bes“ – kalbėjo E.Valeikaitė. 

Veikla – bendrame teminiame 
tinkle „Šeima ir darbas – 
suderinami!”

Praėjusių metų sausio mėn. Vilniuje 
įvyko Europos bendrijų iniciatyvos EQU-
AL konferencija „Pasiruošimas trečiajam 
EQUAL programos etapui – poveikiui 
politikai ir praktikai“, kurioje buvo pri-
statytas ne tik strategijos projektas, bet ir 

atskleisti programos įgyvendinimo ypa-
tumai bei perspektyvos, principų taikymo 
įvertinimas, EQUAL vystymo bendrijų an-
trojo etapo patirtis ir galimybės.  Pradėjus 
EQUAL projekto „Per technologijas – žino-
jimo ir darbo link!“ trečiąjį etapą prasidėjo 
susitikimai su kitomis bendrijomis, turin-
čiomis panašius tikslus ir sukurtus pana-
šius produktus, – tam naujajame etape su-
kurtas Vystymo bendrijų tematinis tinklas 
„Šeima ir darbas – suderinami!” (t. y. kelių 
EQUAL vystymo bendrijų ir kitų suinte-
resuotų institucijų sukurtas forumas). Jis 
tikrins tam tikros politikos srities proble-
mų sprendimų būdų, sukurtų ir išbandy-
tų per EQUAL projekto antrąjį etapą, pati-
kimumą ir pagrįstumą, pasitelkiant darbo 
grupes, vartotojų ir ekspertų įvertinimus; 
padės perkelti ir integruoti patikrintus re-
zultatus į politiką ir praktiką. Lietuvoje į jį 
susijungusios bendrijos, turinčios jau su-
formuotą savo biudžetą ir veiklos planą, 
bandys kartu daryti poveikį politikai ir 
sklaidai. Iš projekto „Per technologijas ži-
nojimo ir darbo link!” buvusių šešių par-
tnerių trečiajame etape nebeliks Klaipėdos 
socialinės paramos centro, Kauno apskri-
ties moterų krizių centro, Elektrėnų savi-
valdybės slaugos ir socialinių paslaugų 
centro, tačiau partneriais lieka Socialinių 
paslaugų priežiūros departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių glo-
bos bendrija „Viltis“ ir UAB „NRD“. Ben-
drija „Viltis“ ir toliau atstovaus savitarpio 
pagalbos grupių, metodo pritaikymo sri-
čiai, „NRD“  toliau atliks duomenų bazės 
kūrėjo, tobulintojo ir informacijos skleidė-
jo vaidmenį, o Socialinių paslaugų prie-
žiūros departamentas užims pagrindinio 
partnerio poziciją. „Svarbu pastebėti, kad 
projekto pirmojo ir antrojo etapų sėkmė ir 
pasiekti rezultatai – tai visų šešių partne-
rių intensyvaus bendro darbo ir pastangų 
indėlis“, – pabrėžė E. Turbaitė. 

Lietuvoje trečiojo etapo finansavi-
mas bus naudojamas ir kiekvienos ats-
kiros vystymo bendrijos sukurtiems 
problemų sprendimams, kurie bus tai-
komi siekiant horizontalaus poveikio 
politikai ir praktikai (t. y. ar jie gali bū-
ti pritaikomi kitur, kitame kontekste) ir 
teminio tinklo problemų sprendimams, 
kurie bus taikomi siekiant vertikalaus 
poveikio politikai ir praktikai (t.y. ar jie 
gali turėti įtakos keičiant politikos stra-
tegiją ar jos įgyvendinimą, pavyzdžiui, 
paskatinti ir paremti pokyčius viešojoje 
ar valstybinėje organizacijoje) patikrinti. 
EQUAL projekto „Per technologijas ži-
nojimo ir darbo link!” trečiasis etapas tę-
sis iki 2008 m. vasaros pabaigos. 

Sonata Ramanauskienė
Žurnalistė
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Siekiame bendradarbiauti
Turbūt mums visiems, nepriklauso-

mai nuo to, kokioje įstaigoje dirbame, ten-
ka girdėti gražių žodžių apie bendradar-
biavimą. Kartais pats bendradarbiavimas 
pristatomas kaip siekiamybė – kolegos 
bendradarbiaudami tarpusavyje galėtų 
pasiekti didesnių tikslų, o paslaugų teikė-
jai su klientais – užtikrinti geresnę paslau-
gų kokybę. Mokytojai skatina mokinius 
bendradarbiauti, kad gerėtų atmosfera 
klasėje. Mokyklos administracija skatina 
mokytojus bendradarbiauti ne tik tarpu-
savyje, bet ir su mokiniais bei jų tėvais. 
Kam to reikia? Ar tai užtikrins geresnį 
mūsų gyvenimą? Tam tikra prasme – taip. 
Pats žodis „bendradarbiavimas“ reiškia 
dirbti kartu, norint pasiekti bendrą tikslą 
ar rezultatą. Pats rezultato siekimas jau 
yra motyvuojantis veiklai veiksnys, o jei 
dar prie to prisideda draugiška kito žmo-
gaus ranka, jei dar kartu sprendžiami tam 
tikri klausimai... Tada atsiranda bendru-
mo jausmas, gal net draugystė. Juk ne vel-
tui sakoma, kad „našta, padalyta dviem, – 
dvigubai lengvesnė“...

Taigi atrodytų, kad visi turėtume no-
rėti bendradarbiauti. Žinoma, ne visais 
gyvenimo atvejais tai yra pats teisingiau-
sias kelias. Kartais reikalingas ir autori-
tetu paremtas sprendimas ar veiksmas. 
Bet vis dėlto bendradarbiavimas dažnai 
yra veiksmingesnis. Tik kodėl taip sunku 
„gyventi draugiškai“, kaip sakydavo vie-
nas mielas animacinio filmuko herojus?

Dirbu ugdymo centre „Viltis“ psi-
chologe. Dirbu su nuostabiais žmonė-
mis – labai gerais specialistais, pozityviai 
nusiteikusia administracija, gyvenimo 
sunkumų užgrūdintais, bet nesužlugdy-
tais tėvais, labai ypatingais vaikais... Čia 
tikrai stengiamasi kurti kviečiančią ben-
dradarbiauti atmosferą. Pastaruoju me-
tu ypač pabrėžiamas mokyklos persona-
lo ir ugdytinių tėvų bendradarbiavimas. 
Aplinkybės tam palankios. Tik kažkodėl 
ne viskas vyksta taip, kaip norėtųsi...

Šiais mokslo metais vidinis auditas iš-
kėlė keletą tobulintinų su bendradarbiavi-
mu susijusių sričių: 
•	 tėvų-globėjų įtraukimą į mokyklos 

veiklą;
•	 aplinkos svetingumą ir saugumą;
•	 darbuotojų santykius ir komandos 

telkimą.
Šiose srityse patiriame sunkumų – vis 

nepavyksta dirbti drauge taip, kaip norėtu-
me. Be to, praėjusiais mokslo metais buvo 
atliktas tyrimas „Ugdymo centro „Viltis“ 
bendradarbiavimo raštu su ugdytinių tė-
vais metodų analizė“ (vadovė A. Vilūnie-
nė, vykdytoja R. Bagdonavičiūtė). Buvo 
tiriamas tik vienas bendradarbiavimo as-
pektas – tėvų ir pedagogų susirašinėjimas. 

Pagrindinės tyrimo išvados 
Susirašinėjimo turinio analizė:
•	 Institucijos mastu pedagogų praneši-

muose dažniausiai vyrauja informacija 
apie reikmes, t. y. prašymas daiktų, su-
tikimų ir pan. Kita aktuali tema – vaiko 
būsena ir maitinimas. 

•	 Ugdymo ir socializacijos srityje pažy-
mėtini šie geros praktikos pavyzdžiai: 
konkretūs dienos arba atitinkamo lai-
kotarpio vaiko elgesio, interesų, pasie-
kimų įvertinimai; sąšauka tarp užsi-
brėžtų socializacijos ir ugdymo tikslų 
bei įgyvendinimo nuoseklumo; infor-
mavimas apie planuojamą veiklą; sie-
kis į atitinkamas bendruomenės (UC, 
klasės) veiklas įtraukti tėvus; situacijų 
apie vaikų sąveikas su kitais vaikais/
asmenimis fiksavimas bei aprašymas; 
tam tikrų vaiko raidos tendencijų fik-
savimas. 

•	 Mažiausių ir problematiškų vaikų tėvai 
gauna daugiau informacijos iš pedago-
gų ir patys aktyviau bendradarbiauja.

•	 Grįžtamojo ryšio užmezgimo su tėvais 
geros praktikos pavyzdžiai: skatini-
mas už dalyvavimą, dėmesį; kvietimai 
į bendruomenių (UC, klasės) susibūri-
mus; pedagogo pozicija, kai per jautrų 
požiūrį į vaiką ir nuoseklų darbą su juo 

tėvams rodomas didžiausias bei nuo-
širdžiausias dėmesys. 

Pranešimų analizės išvados: 
•	 Esminiai sėkmingo bendradarbiavimo 

momentai: objektyvumas, konkretumas, 
empatiškumas, aiški pedagogo pozicija 
savo pateikiamos informacijos atžvilgiu. 

•	 Bendradarbiavimo skatinimui reikalin-
gi dalykai, susiję su pedagogo pozicija: 
aiškus ribų išlaikymas tarp pedagogų 
bei tėvų atsakomybių įvairiose situaci-
jose, dalijimasis atsakomybėmis, dialo-
go siekis bei paskatinimai. 

•	 Siekiant bendradarbiauti svarbu suda-
ryti tėvams tokias sąlygas, kad jie jaus-
tųsi gerbiami kaip asmenybės, kviečia-
mi būti aktyvūs, pelnytų pasitikėjimą 
savo galimybėmis ir gebėjimais. Todėl 
svarbu užmegzti nuoširdų santykį ir 
įgyti abipusį pasitikėjimą. 

•	 Bendradarbiaujant su tėvais svarbu at-
kreipti dėmesį į tai, kad tėvams labiausiai 
rūpi jų vaikas, todėl jis visuomet yra tas 
santykių dalyvis, kuriam reikalinga ir tė-
vų, ir institucijos drauge kuriama gerovė.

Pavyzdžiai ir rekomendacijos
Tiriant pedagogų tėvams siųstas ži-

nutes, aptikta ir kviečiančių bendradar-
biauti, ir tokių, į kurias atsakyti nesino-
rėtų. Toliau pateiksime skatinančios ir 
neskatinančios bendradarbiauti prakti-
kos pavyzdžių. 

Skatinanti bendradarbiauti praktika:
•	 Šiandien X jau pusę valandos buvo mu-

zikos pamokoje, net pūtė dūdelę kartu 
su muzikos mokytoju. Labai noriai, bet 
trumpai, piešė. (...) Smagu!

•	 Negalime atsidžiaugti nuotraukomis. 
Labai gražios, kokybiškos, o svarbiau-
sia – viskas nuoseklu ir taip, kaip mums 
reikia. Puikiai įvykdėte namų užduotį. 
Ačiū labai. Jūs šaunuoliai!

•	 Penkis kartus spaudžiu ranką.

Neskatinanti bendradarbiauti praktika:
•	 Antradienį (02 02) mokyklėlėje vyks Už-

gavėnių šventė. Mes būsime „čigonai“. 
Reikalinga „čigono“ kaukė. Ją atsiųskite 
pirmadienį.

•	 Kitą ketvirtadienį reikės paveikslėlių 
apie Antarktidą.

Rekomendacijos susirašinėjimo sąsiuvi-
niams tobulinti:
•	 Pavadinti susirašinėjimo sąsiuvinius 

„Keliaujančiais užrašais“, nes šis pava-
dinimas labiau atskleidžia susirašinė-
jimo dokumento pobūdį ir paskirtį – jį 
pildo ne tik pedagogas ir tėvai, bet ir ki-
ti su vaikais dirbantys specialistai, taip 
pat administracija, socialinis pedago-
gas, psichologas, medicininės priežiū-
ros darbuotojai. 

•	 Parengti visiems ugdytiniams vienodo 
tipo „Keliaujančius užrašus“ kalendo-
riaus principu. 

Pasvarstymai apie 
bendradarbiavimą
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•	 Pasiūlyti ir kitų institucijų (pvz., papil-
domo ugdymo) specialistams įrašyti sa-
vo pastebėjimų „Keliaujančiuose užra-
šuose“. 

Nuo šių mokslo metų pradžios nau-
dosimės „Keliaujančiais užrašais“ ir tiki-
mės, kad susirašinėjimas bus efektyvesnis 
ir labiau kviečiantis bendradarbiauti. Gal-
būt jie paskatins tėvus aktyviau įsitraukti į 
veiklą siekiant bendro tikslo – kad vaikams 
būtų geriau, kad ir namie, ir ugdymo cen-
tre būtų dirbama dėl tų pačių ugdymo tiks-
lų, mokoma tų pačių įgūdžių, tariamasi dėl 
ugdymo metodų ir visi, priklausomai nuo 
sąlygų, bandytų juos taikyti. 

Nusiteikimas bendradarbiauti
Ne mažiau svarbūs nei susirašinėjimas 

ir pedagogų bei tėvų susitikimai. Tik kodėl 
taip sunkiai sekasi kartu eiti pirmyn? Ne-
turime laiko? Turbūt dauguma tėvų (o ir 
pedagogų) atsakytų būtent taip. O iš tikrų-
jų? Ar vieniems jo atseikėta daugiau, kad 
kitiems neliktų? Gerai pagalvojus, juk visi 
turime tas pačias 24 valandas per parą, ku-
rias galime panaudoti įvairiems dalykams. 

Kam noriu skirti savo laiką aš? Supran-
tu mokytojus, kurie atiduoda savo darbo 
laiką mokyklos reikalams, o likusį – sa-
vo šeimai, draugams, pomėgiams, kitoms 
pareigoms. Suprantu ir tėvus, kurie didžią-
ją dienos dalį skiria darbams, pareigoms, 
reikalams, o tai, kas lieka, – šeimai. Bet kiek 
laiko reikia bendradarbiavimui? Kiek laiko 
reikia persimesti keliais žodžiais, parašyti 
vieną kitą sakinį į „Keliaujančius užrašus“, 
padėkoti, pasidžiaugti ar pasiguosti? Ma-
nau, kad ne tiek jau daug... 

Taigi esminė problema – ne laikas. Pir-
miausia reikia nusiteikimo bendrauti. Jei-
gu manau, kad manęs vis tiek nesupras, tai 
ir nesistengiu ieškot kontakto. „Mokytojai 

moka priversti mane jaustis taip, lyg pati 
būčiau kalta dėl to, ką mano vaikas padaro 
negerai. Mane apima jausmas, kad kai ku-
rie mokytojai jaučiasi pranašesni už mane, 
nes jie yra išsilavinę, o aš ne“ (citata iš A. 
Faber ir E. Mazlish knygos „Kaip kalbėti, 
kad vaikai galėtų mokytis – namie ir mo-
kykloje“, 1999). 

„Kokios pagarbos sulaukia mokytojas? 
Visi mums priekaištauja. Mes atsakingi už 
visas blogybes ir girdime tai iš visų pusių. 
Tėvai mumis skundžiasi; vaikai nemanda-
gūs; direktorius reikalauja, kad kuo tiksliau 
vykdytume mokymo planus; administra-
cija spaudžia, kad būtume kūrybingesni, 
nors sumažina lėšų pagrindinėms moky-
mo priemonėms įsigyti.<...> Tėvų pagalba? 
Ar tokių, kurie nesivargina ateiti į tėvų su-
sirinkimus, nes nenori praleisti savo mėgs-
tamos televizijos laidos? Ar tų, kurie tokie 
girti, kad negali niekuo pasirūpinti? Arba 
tų, kuriems nieko nereiškia vyresnio vaiko 
neleisti į mokyklą tam, kad prižiūrėtų ma-
žesnįjį? Arba tokių tėvų, kurie reikalauja iš 
mūsų, kad jų vaikui rašytume aukščiausius 
balus, nes jų tėvelis arba mamytė užsispyrė 
savo atžalą įtaisyti į sustiprintą mokyklą?“ 
(citata iš ankščiau minėtos knygos). 

Sąmoningai parinkau citatas iš leidi-
nio, kad nebandytume ieškoti tarp savųjų, 
kas taip pasakė. Autorės – amerikietės. O 
skundai skamba taip, lyg būtume juos gir-
dėję kokiame privačiame pokalbyje, gal net 
mūsų ugdymo centre. Taigi problema aktu-
ali visiems ir visur. Jeigu einu į susirinkimą 
(nesvarbu, ar aš mokytojas, ar mama/tėtis), 
kad ieškočiau kaltų, tai beveik galima ga-
rantuoti, jog efektyvaus bendradarbiavimo 
nebus. Geriausiu atveju išklausysime kalti-
nimų vieni kitiems, blogiausiu – tiesiog iš-
sirėksime.

Pirmasis žingsnis į bendradarbia-
vimą – atvirumas. Pirmiausia – pačiam 

sau. Pripažinti, kad „man reikia pagal-
bos“ – nesvarbu, ar aš esu mama, tėtis, 
mokytojas, direktorius, psichologas... 
Man reikia tavo pagalbos, kad galėčiau 
padėti Jonui, Onai ar Kęstučiui, nes tu 
gerokai geriau pažįsti savo vaiką, kadan-
gi esi jo mama, tėtis... Man reikia tavo 
pagalbos, nes tu esi profesionalus moky-
tojas ir dirbi su mano vaiku visą dieną, 
tikrai žinai kažką, ko nežinau aš... 

Jeigu kitas žmogus jausis reikalingas, 
kai kreipsiuosi į jį, tai norės ir toliau ben-
dradarbiauti, pvz.: dalyvauti Jurgio ugdy-
mo programos rengime, o paskui ją įgy-
vendinti – ir ugdymo centre, ir namie. 

Taigi visada reikalingas abipusis atvi-
rumas – tarp tėvų ir mokytojų, tarp moky-
tojų ir administracijos, ir t. t. Atvirumas – 
tai ne tik kalbėjimas apie gražius dalykus. 
Kartais reikia išdrįsti atvirai pasakyti: „Ne-
sutinku“. Kartais reikia leisti sau pykti, liū-
dėti, būti pavargusiam ir pabandyti apie tai 
atvirai pasakyti, kol dar burbulas nesprogo 
ir neprasiveržė neadekvačiais kaltinimais. 
Juk kartais galima nesutikti padėti – juk 
kartais tikrai yra svarbesnių reikalų nei su-
sitikimas ar dar kas. Tačiau kitą kartą tikrai 
sutiksime – tikrai nuoširdžiai ir tikrai nusi-
teikę eiti kartu. Kitaip sakant, apsimestinis 
„viskas gerai“ irgi nėra atvirumas. Kartais 
reikalinga ir kita nuomonė, tik išsakyta tie-
siogiai, o ne už akių...

O dabar keletas patarimų, kaip geriau 
praleisti laiką susitikime (pagal A. Faber 
ir E. Mazlish, 1999), tinkančių ir tėvams, ir 
mokytojams.

Lina Daukšaitė

I d e a l u s  s u s i t i k i m a s : lyg ir viskas savaime aišku, lyg ir nieko nauja, gal net ir patys 
stengiamės taip elgtis. Stenkimės ir toliau. Juk atviri ir geri 
santykiai yra tai, kas gyvenimą daro lengvesnį ir prasmingesnį.

Užuot pradėję nuo to,  
kas negerai... 

PIRMIAUSIA PASAKYKITE  
KĄ NORS GERA.

Mokytoja: Man patinka 
protingi Juozo klausimai. 
Tėvas: Juozui patiko jūsų 

pamoka apie raketas.

Užuot išvardiję, ko vaikas nepadarė...
PASAKYKITE,  

KĄ VAIKUI REIKIA PADARYTI. 
Mokytoja: Juozui reikia atlikti visas 
užduotis, kurių nepadarė, kai sirgo. 

Tėvas: Manau, jam toks krūvis yra per 

didelis. Turbūt reikės papildomos pagalbos. 

Užuot nuslėpę informaciją...

DALINKITĖS  

REIKIAMA INFORMACIJA. 

Tėvas: Anksčiau, parėjęs namo, jis žaisdavo 

kieme. Dabar tik sėdi prie televizoriaus. 

Mokytoja: Neseniai mačiau, kaip jis žiovavo 

klasėje. 

Užuot davę vieni kitiems patarimus...

PAPASAKOKITE,  

KOKIE MOKYMO BŪDAI NAUDINGI 

NAMUOSE IR MOKYKLOJE. 

Tėvas: Nuo to laiko, kai jis sirgo, jam geriau 

sekasi, kai kas penkiolika ar dvidešimt minučių 

daro pertraukas. 

Mokytoja: Pastebėjau, kad po pertraukos jis yra 

energingesnis. 

Užuot palikę vaiką likimo valiai...
KARTU APGALVOKITE  

VEIKLOS PLANĄ. 
Mokytoja: Paprašysiu, kad kitas mokinys 
padėtų Juozui atlikti praleistus pratimus. Ir 

pažiūrėsiu, kad jis darytų pertraukėles. 
Tėvas: Prižiūrėsiu, kad jis mažiau sėdėtų 

prie televizoriaus, daugiau gautų gryno oro 
ir sportuotų. 

Užuot susitikimą baigę  
negatyvia gaida...

BAIKITE TEIGIAMAIS ATSILIEPIMAIS, 

KURIUOS BŪTŲ GALIMA PAKARTOTI 
VAIKUI. 

Mokytoja: Pasakykite Juozui, kad aš tikiu, 

jog jis susidoros su darbu. Be to, pasakykite, 

kad džiaugiuosi, jog jis mokosi mano klasėje. 

Tėvas: Pasakysiu. Žinau, jam bus malonu 
tai išgirsti, 

Po susitikimo nepamirškite  
sudaryto plano... 

IŠ KARTO PRADĖKITE 
ĮGYVENDINTI PLANĄ. 

Mokytoja: Jonas padeda Juozui. Juozas 
jau beveik viską padarė. Paskutiniu 
metu jis atrodo daug energingesnis. 

Tėvas: Mano žmona pradėjo bėgioti, ir 
Juozas prisijungė prie jos. 
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DK 214 str. nustato papildomas lengvatas asmenims, augi-
nantiems vaikus: darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 
18 metų arba du vaikus iki 12 metų, suteikiama viena papildo-
ma poilsio diena per mėnesį arba sutrumpinamas darbo laikas 
2 val. per savaitę, o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 
metų – dvi dienos per mėnesį arba atitinkamai sutrumpinamas 
darbo laikas 4 val. per savaitę, mokant darbuotojui vidutinį dar-
bo užmokestį.

Papildomas poilsio laikas suteikiamas tik tada, kai darbuo-
tojas pateikia darbdaviui dokumentus, patvirtinančius neįga-
laus vaiko ar mažamečių vaikų auginimo faktą, taip pat rašy-
tinį prašymą suteikti papildomas poilsio dienas ar sutrumpinti 
savaitės darbo laiką. Darbuotojui pareikalavus papildomo po-
ilsio laiko, darbdaviui atsiranda pareiga jį suteikti. Konkreti 
poilsio suteikimo tvarka (kokią savaitės dieną darbuotojas dirbs 
trumpiau arba kokią mėnesio dieną bus suteikiama papildoma 
poilsio diena) nustatoma darbuotojo ir darbdavio susitarimu. 
DK 214 str. nustatyta, kad papildomas poilsis darbuotojams 

Nustatant asmens finansines galimybes mokėti už socialines 
paslaugas, apskaičiuojamas šios pensijos ir pensijų išmokos: 
•	 valstybinė socialinio draudimo pensija (senatvės, netekto dar-

bingumo, našlių ir našlaičių). Jos mokamos iš Valstybinio socia-
linio draudimo fondo biudžeto (SODRA); 

•	 kitos išmokos, mokamos iš Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžeto ar Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų; 

•	 pensijų išmokos, gaunamos pagal LR Pensijų kaupimo įstaty-
mą ir LR Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą; 
užsienio valstybių pensijos.

Į asmens pajamas įskaitomos šios valstybinės šalpos išmokos:
•	 šalpos pensijos;
•	 šalpos našlaičių pensijos;
•	 šalpos kompensacijos;
•	 slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos. 

Slaugos ar priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos ap-
skaičiuojamos tik tais atvejais, kai asmeniui teikiamos dienos, 
trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos paslaugos (žr. len-
telę). Nustatant asmens galimybes mokėti už bendrąsias socia-
lines paslaugas (žr. lentelę) arba socialinės priežiūros paslaugas 
(žr. lentelę), slaugos ar priežiūros tikslinės kompensacijos į as-
mens pajamas neįskaitomos. 

Patiksliname, kad į asmens pajamas įskaitomos ir kitos lėšos, 
pvz.: su darbo santykiais susijusios pajamos, vaiko išlaikymo pe-
riodinės išmokos, mokamos pagal LR Civilinį kodeksą ir kt. 

Visą įskaitomų pajamų sąrašą ir jų apskaičiavimo tvarką 
galite rasti LR Vyriausybės 2006-06-14 nutarime Nr. 583 „Dėl 
mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(70-82 str.).

suteikiamas – trumpinant darbo savaitę arba suteikiant papil-
domas poilsio dienas per mėnesį. Ši nuostata yra privaloma ir 
nekeičiama, taigi darbdavys ir darbuotojas negali savo susitari-
mu nepanaudoto poilsio laiko sumuoti, perkelti ar pridėti prie 
atostogų.

Tais atvejais, jeigu darbuotojas nežinojo apie DK teikiamas 
garantijas, o darbdavys neinformavo jo apie jam priklausančią 
lengvatą, nelaikoma, kad darbdavys pažeidė teisę į DK 214 str. 
numatytą papildomą poilsį. Kai darbuotojas papildomo poilsio 
nereikalauja, darbdaviui neatsiranda pareiga jį suteikti. Papil-
domas poilsis yra suteikiamas tik nuo to momento, kai dar-
buotojas darbdaviui pateikia prašymą ir dokumentus, įrodan-
čius jo teisę į papildomą poilsį. Taigi už praėjusį laikotarpį, per 
kurį darbuotojas turėjo teisę į papildomas lengvatas, bet jomis 
nepasinaudojo (nepateikė prašymo), papildomas poilsis nesu-
teikiamas.

Taigi, nepraleiskite progos pasinaudoti jums priklausančio-
mis lengvatomis!

Dėmesio! Papildomų poilsio dienų 
suteikimo tvarka

Asmens pajamos – kas į jas įskaitoma?

Žurnale „Viltis“ pasirodžius informacijai apie Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – DK) 
numatytas lengvatas asmenims, auginantiems neįgalius vaikus, nemažai tėvų pirmą kartą išgirdo 
apie galimybę pasinaudoti papildomomis poilsio dienomis. Kilo klausimas, ar galima susigrąžinti 
nepanaudotas poilsio dienas, jeigu darbdavys žinojo, kad darbuotojas augina neįgalų vaiką, tačiau 
nepranešė jam apie priklausančias lengvatas. Trumpai tariant, DK nenumato galimybės susigrąžinti 
nepanaudotų poilsio dienų. Tačiau pakalbėkime apie tai šiek tiek plačiau. 

Mokėjimo už socialines paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir asmeniui teikiamų 
socialinių paslaugų rūšį. Mūsų skaitytojai klausia, kokios neįgalaus asmens gaunamos pensijos ar/ir 
šalpos išmokos yra apskaičiuojamos nustatant mokėjimo už socialines paslaugas dydį. Čia pateikiamas 
atsakymas bus suprantamesnis, jeigu jūs, mieli skaitytojai, dar kartą išsinagrinėsite 2006 metų trečiajame 
„Vilties“ žurnalo numeryje skelbtą straipsnį „Kai kurios socialinių paslaugų srities naujovės“.
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Vienas gyvenantis asmuo
Tai nesusituokęs, 18 metų sulaukęs asmuo, nesvarbu, ar jis 

gyvena su tėvais ar su globėjais. Tokiu atveju, nustatant mokėji-
mo už socialines paslaugas dydį, yra apskaitomos tik to asmens 
pajamos, nesusiejant jų su kitų kartu gyvenančių šeimos narių 
pajamomis. Analogiška nuostata yra taikoma ir teismo sprendimu pri-
pažintam neveiksniam asmeniui – jo globėjas neįskaitomas į šeimos 
sudėtį ir, nustatant mokėjimo dydį, yra apskaitomos tik paslau-
gas gaunančio neveiksnaus asmens pajamos.

Vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną mėnesį teikia-
mą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 proc. asmens 
pajamų.

Asmuo, gyvenantis šeimoje
Šiai kategorijai priklauso vaikai iki 18 metų, taip pat asme-

nys nuo 18 iki 24 metų, kurie nedirba, nėra susituokę, negyvena 
bendrai su kitu asmeniu ir mokosi dieninėse bendrojo lavinimo 
mokyklose ar kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose sky-
riuose, laikomi asmenimis, gyvenančiais šeimoje.

Asmens, gyvenančio šeimoje, mokėjimo dydis už dienos so-
cialinės globos paslaugas neturi viršyti 20 proc. asmens pajamų, 

Bendrosios socialinės 
paslaugos

Specialiosios socialinės paslaugos

Socialinė priežiūra Socialinė globa

Informavimas

Konsultavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Sociokultūrinės paslaugos

Transporto organizavimas

Maitinimo organizavimas

Aprūpinimas būtinaisiais drabužiais 
bei avaline

Kt.

Pagalba namuose

Socialinių įgūdžių ugdymas ir 
palaikymas

Laikina nakvynė

Apgyvendinimas savarankiško 
gyvenimo namuose

Kt.

Dienos socialinė globa (3-8 val. 
per dieną, iki 5 kartų per savaitę 

institucijoje)

Trumpalaikė socialinė globa  
(ne mažiau kaip 12 val. per parą  

iki 1 mėn.)

Ilgalaikė socialinė globa (daugiau 
nei vienas mėnuo per pusę metų, 

neterminuotai)

jeigu pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų 
pajamų (šiuo metu tai 205 Lt.) trigubo dydžio arba 50 proc. as-
mens pajamų, jeigu pajamos vienam šeimos nariui viršija valsty-
bės remiamų pajamų trigubą dydį.

Mokėjimo dydis ir socialinių paslaugų gavimo data
Atkreipiame dėmesį, kad mokėjimo už socialines paslaugas 

dydis nustatomas pagal aukščiau minėtą Vyriausybės nutarimą 
tik asmenims, pradėjusiems gauti socialines paslaugas po 2006 
m. liepos 1 d. 

Asmenys, pradėję gauti socialines paslaugas iki 2006 m. liepos 
1 d., už socialines paslaugas moka pagal senąją tvarką (LR Vyriau-
sybės 1998 m. sausio 29 d. nutarimas Nr. 111 „Dėl apmokėjimo už 
socialines paslaugas principų ir tvarkos patvirtinimo“). 

Jei asmuo mano, kad pagal naująją tvarką už socialines pas-
laugas jam reikės mokėti mažiau, jis gali kreiptis į savo gyvena-
mosios vietos savivaldybę dėl finansinių galimybių mokėti už 
socialines paslaugas įvertinimo ir mokėjimo už socialines pas-
laugas dydžio nustatymo pagal naująją tvarką.

Sandra Pačinaitė 
„Vilties“ bendrijos teisininkė

Mokėjimas už dienos socialinę globą*

∗  Dienos socialinė globa – tai socialinės paslaugos, teikiamos nuo 3 iki 8 val. per dieną iki penkių kartų per savaitę įstaigoje, teikiančioje 
socialines paslaugas (žr. lentelę).

Įsigaliojus naujai mokėjimo už socialines paslaugas tvarkai (LR Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 
„Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“), mūsų dažnai klausia, ar nustatant 
mokėjimo už dienos socialinę globą dydį apskaičiuojamos tik neįgalaus asmens, ar visos jo šeimos pajamos. 
Atsakymas priklauso nuo sąvokų „vienas gyvenantis asmuo“ ir „asmuo, gyvenantis šeimoje“ išaiškinimo. 

Lentelė.   Socialinių paslaugų rūšys
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Vasaros stovykla 
„Perliukai“ 
brandino perlus 
neįgalių vaikų 
širdyse

Vasarą, liepos 20 dieną, iš Kazlų Rūdos 
specialiosios mokyklos kiemo pajūrio link 
išriedėjo nenuilstantis baltasis mikroauto-
busas. Kelionės tikslas – neįgaliųjų vasaros 
stovykla „Perliukai“, kurią organizavo Lie-
tuvos specialisios  kūrybos draugija (LSKD) 
„Guboja“ ir Viktorija Vitaitė –„Perliukų“ 
projekto sumanytoja bei koordinatorė su sa-
vo komanda: Aušra Abromaitiene, Nadiežda 
Abromaitiene ir Nijole Stankevičiūte.

 Kelionė neprailgo, nes dešimties iš-
dykėlių širdelės nekantriai laukė naujų 
įspūdžių ir staigmenų. Mūsų linksma-
sis ekipažas – 2005 m. muzikinio festiva-
lio „Perliukai“ laureatė pop grupė „Va-
balai“ – apsigyveno Šventojoje, poilsio 
namuose „Energetikas“. Vos pavalgę ir 
įsikūrę, nuskuodėme prie jūros, kurios 
ošimas gerai girdėjosi nuo pat poilsio 
namų. Džiugu stebėti išpūstas iš nuos-
tabos vaikų akis, kai jie pamato šitokią 
vandens platybę, ypač jeigu tai nutinka 
pirmą kartą gyvenime.

Vėliau visi stovyklos dalyviai buvo 
sukviesti į laivą „Perlas“, t. y. į poilsio na-
mų kiemą, susipažinti. Be mūsų šaunios 
komandos į stovyklą atvyko folkloro an-
samblis „Lakštutė“ iš Klaipėdos, Šiaulių 
miesto specialiojo ugdymo centro duetas 
Aistė Gudaitytė ir Egidijus Žukauskas, 
Šilutės rajono Petkų šeimos pramoginės 

muzikos grupė „Vita“, Telšių rajono Luo-
kės muzikos ir dailės mokyklos solistė 
Vaida Butautaitė. 

Nenuostabu, kad visi stovyklos da-
lyviai myli muziką, dainą. Juk „Perliu-
kai“ – integruotas edukacinis jaunųjų 
muzikos atlikėjų projektas, kurio eigo-
je neįgalieji kūrybiškai bendradarbiauja 
su profesionaliais muzikantais, įgaliais 
bendraamžiais. Stovykloje vaikai ne tik 
džiaugėsi Baltijos jūros teikiamais malo-
numais, bet ir daug repetavo, koncerta-
vo poilsio namų „Energetikas“ svečiams, 
vyko į reabilitacijos įstaigas, kur savo 
daina, muzika gydė sergančiųjų sielas. 

Stovykloje vyko susitikimai su pro-
fesionaliais atlikėjais: Aleksandra Žvir-
blyte – Lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos fortepijono katedros docente, 
pianiste, tarptautinių konkursų laurea-
te; V. Vitaite – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesore, pianiste, Lietuvos 
muzikų draugijos „XXI a. muzika ir švie-
timas“ valdybos pirmininke. Profesorė 
V. Vitaitė, jos dukra docentė A. Žvirblytė 
ir anūkas Anderssonas pianinu grojo še-
šiomis rankomis. Visi klausėsi nuščiuvę, 
pakerėti... Profesionalūs patarimai labai 
pravertė mūsų mokyklos dainorėliams ir 
jų vadovams. 

Netrūko ir linksmų diskotekų, šiltų 
jūros bangų, įdomių bei naudingų eks-
kursijų, naujų pažinčių. Nuoširdžiai dė-
kojame stovyklos organizatoriams už 
neišdildomų įspūdžių kupiną vasaros 
savaitę. Teneapleidžia jėgos auginant po 
perliuką kiekvieno, kad ir mažo, žmo-
gaus širdelėje. Tuomet ir dangus nušvis, 
kai to labiausiai nesitiki, pavyzdžiui, 
kaip šią vasarą. 

Inga Almonaitienė
Mokytoja

Sudie,  
      gražuole  
                vasara!
---
Šią naktį
Tu
Gyvybę atnešei pasauliui.
Ir pajutai,
Kad tu – visai kita! –
Juk tavo vaikas ties rankas į saulę,
Bėgios pajūriu, žais balta puta...  (R. Skučaitė)

Kol mūsų vaikai gulėjo vežimėliuo-
se, nė viena nežinojome, kokie jie užaugs. 
Kiek sunkumų teko patirti juos auginant, 
tik vienas Dievas težino. Buvo visko. Ačiū 
Dievui, šiandien mūsų neįgalūs vaikai ga-
li kartu su sveikaisiais ilsėtis prie jūros: 
džiaugtis saulės ir vandens teikiamais 
malonumais.

Neįgaliųjų 
   vasaros 
       stovykla 
          Paežerių 
              dvare
Žanas Vanjė (Jean Vanier) rašo savo 

knygoje: ,,Kiekvienas žmogus – šventa is-
torija“, kad ,,žmonės su proto negalia, to-
kie riboti intelektualiai, dažniausiai yra 
gabesni, labiau apdovanoti už kitus tar-
pusavio santykiais ir širdies bendryste. In-
telekto nepajėgumą jiems su kaupu kom-
pensuoja vidinis paprastumas ir stipresnis 
pasitikėjimas kitais. Jiems svetimos kai 
kurios socialinės normų pretenzijos. Šie 
žmonės gyvena arčiau esmės.“ 

Norėjosi ir Kuršėnų bendruomenės 
nariams parodyti aplinkiniams, koks 
svarbus sutrikusio intelekto žmonėms po-
žiūris į juos, pagarba ir meilė – tie raktai į 
širdies bendrystę. Todėl ir gimė idėja suor-
ganizuoti vasaros stovyklą prie Nelindos 
ežero, Paežerių dvare. Tai nuostabus gam-
tos kampelis Šiaulių rajone. Dar anksti pa-
vasarį kartu su Rita Valčiukaite pradėjome 
rengti paraišką ir sėkmingai dalyvavome 
Šiaulių rajono savivaldybės programoje, 
skirtoje projektams finansuoti.

Nors šis projektas tęsėsi neilgai, bet tai 
tik startas į tęstinį stovyklos organizavimą 
kitais metais. Projekte buvo numatytos 
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Kai kurie žmonės nežino, kaip svarbu, kad jie yra čia.
Kai kurie žmonės nežino, kaip pasidaro gera, vien juos pamačius.
Kai kurie žmonės nežino, kaip nudžiugina jų šilta šypsena.
Kai kurie žmonės nežino, koks padrąsinantis yra jų artumas.
Kai kurie žmonės nežino, kiek daug netektume, jei jų čia nebūtų.
Kai kurie žmonės nežino, kad jie yra dangaus dovana.
Tačiau sužinotų, jei mes jiems tai pasakytume.          (Bruno Ferrero)

keturios veiklos kryptys: judesio ir mu-
zikos terapija; keramika; vilnos vėlimas, 
pynimas iš šiaudelių. Tačiau pagrindinis 
stovyklos tikslas buvo pažinti šalia esantį 
žmogų ir jo vidinį pasaulį.

Paskutinį vakarą praleidome ant eže-
ro kranto, prie laužo. Kiekvienas projek-
to dalyvis turėjo galimybę apibendrinti 
mūsų buvimą kartu. Labai džiugu, kad 
mūsų savanoriai (buvę L. Ivinskio gimna-
zijos moksleiviai) suprato šios stovyklos 
pagrindinį tikslą ir mielai sutiktų vėl da-
lyvauti tokiame projekte. Ina kalbėjo: ,,Iš 
pradžių buvo visko. Tarsi ir nedrąsu buvo 
prisiliesti prie neįgalių draugų, bet vėliau 
supratau, kad jie šito nori ir laukia. Jeigu 
šis projektas būtų pratęstas kitais metais, 
tikrai norėčiau dalyvauti“. 

Šiaulių kolegijos studentė, būsima so-
cialinė darbuotoja Daiva Skenstavičienė 
džiaugėsi gavusi daug praktinių įgūdžių, 
kuriuos galės panaudoti savarankiškai 
dirbdama su neįgaliaisiais. Vita Stanku-
tė sakė: „Bendrystės troškimas būdingas 
visiems žmonėms. Reikia daugiau laiko 

ir buvimo šalia draugo su negalia, kad jį 
geriau suprastum, kad širdys atsivertų. 
Bet šių žmonių paprastumas, šypsenos, 
atvirumas spinduliavo abipusiu pasitikė-
jimu – tai ir yra didžiausia vertybė“. 

Rasos Jakelaitienės užsiėmimuose 
jaunuoliai turėjo galimybę prisiliesti prie 
molio – gamtos dalelytės. Marytė Janulie-
nė su jaunuoliais pynė iš nendrių, žievės, 
šiaudelių. Ritos Kuodienės užsiėmimuo-
se – vilnos vėlime – norėjo dalyvauti visi 
projekto dalyviai. Jaunuoliai gamino iš 
vilnos burbuliukus, badė su adata gėlytes, 
žuvytes, kūrė paveikslus. Visi šie darbai 
rudenį persikėlė į dienos užimtumo gru-
pes, kur jaunuoliai juos pabaigs iki gruo-

47 bendrijos „Kauno Viltis“ neįgalūs 
nariai, kuriuos lydėjo naujai išrinkta pir-
mininkė Laima Anciutaitienė ir socialinė 
darbuotoja Reda Jagelavičiūtė, ilsėjosi 
Šventojoje. Nors gyvenimo sąlygos nebu-
vo itin geros (be šilto vandens, virtuvės, 
po dvi šeimas vienoje patalpoje), bet ir 
Eugenijos Razbadauskaitės, ir kitų neįga-
liųjų akys švytėjo.

Kostas Čekulajevas tiesė ilgiausią me-
tro iš pajūrio smėlio, kaskart taip įsijaus-
damas į šį užsiėmimą, kad viską aplinkui 
užmiršdavo. Santūriai ir nedrąsiai žvalgė-
si aplinkui Vidas Žemaitis, kuris paprastai 
bendrauja tik su savo šeimos nariais, kurie 
pavydėtinai jam atsidavę. Virginija Savins-
kaja ir Svajūnas Griečnas jau metai kaip su-
kūrę šeimą. Puikiai sutaria. Kadangi lanko 
Neįgaliojo jaunimo dienos užimtumo cen-
trą, jaučiasi laisvai ir su visais bendrauja. 
Dar viena pora – Sonata Pilvelytė ir Artū-
ras Janulis. Juos jungia graži, keletą metų 
trunkanti draugystė.

Laisvai jaučiasi, noriai bendrauja ir 
kiti lankytojai: Romanas Zelenkovas, As-
ta Balčiūnaitė, Eglė Žvikaitė, Ina Tamo-
šaitytė, Elena Miežienė, Berta Anciutaitė, 
Robertas Raguckas, Mindaugas Jačuns-
kas, Edgaras Baršauskas, Genovaitė Sut-
kutė, Saulius Maleckas ir kiti.

Poilsis prie jūros buvo atokvėpis sun-
kios negalės vaikelius auginančioms mo-
tinoms Irenai Rinkevičienei, Sofijai Raz-
badauskienei, Antaninai Bučienei, Zitai 
Vizgirdienei, Živilei Teselienei, A. Dauk-
šienei ir daugeliui kitų.

I. Rinkevičienės sūnelis Edvinas – au-
tistas. Jis gyvena savo paties susikurtame 
pasaulyje. Jo nė minutėlei negalima pa-
likti vieno. Todėl mama nusprendė kitą 
vasarą nebevykti prie jūros. „Per sunku 
su juo svetimoje aplinkoje,“ – pasiguo-
dė ji (manyčiau, tokioms vienišoms ma-
moms stovykloje turėtų talkinti sociali-
niai darbuotojai).

Panaši padėtis ir S. Razbadauskienės 
šeimoje. Jos dukrelei Eugenijai jau per 
40. Nekalba. Sėdi invalido vežimėlyje. Jai 
reikia nuolatinės priežiūros. Ne geriau ir 
su Sonata Bučaite, Kęstučiu Vizgirda, Jū-
rate Terelyte, Steponu Daukša, Terasiju-
mi Fiodorovu ir kt.

Daug dar liko nepaminėtų neįgaliųjų, 
negalėjusių džiaugtis vasaros malonu-
mais. Be to, kai kurioms dirbančioms ma-
moms nepavyko suderinti atostogų. 

Žaviuosi motinomis, kurios kantriai, 
nedejuodamos neša likimo naštą. Savo 
optimizmu, begaline motiniška meile, at-
sidavimu ir net, sakyčiau, didvyriškumu 
jos nusipelno ypatingos pagarbos. 

Stiprybės jums, mielos mamos! Ačiū 
pirmininkei ir socialinei darbuotojai! 
Dėkui jūrai! Dėkui saulei! Iki pasimaty-
mo, gintarine Baltija!

Laimutė Balčiūnienė
Bendrijos „Kauno Viltis“ narė

džio pradžios, kai bendrija švęs dešimties 
metų sukaktį.

Neįgalūs jaunuoliai irgi buvo paten-
kinti projektu. Asta su ašaromis skyrėsi 
su draugais, vis kartodama: ,,Aš noriu dar 
čia pabūti, noriu save išreikšti per vilnos 
vėlimą, pynimą, molį“. Jai pritarė ir Kristi-
na: ,,Aš dar noriu stovyklos ir draugų, čia 
labai gražu, ežeras, laužas“.

Kaip teigia B. Ferrero, ,,skirtingumuo-
se kaip tik ir slypi neišmatuojami meilės 
lobiai“.

Virginija Norvaišienė
,,Šiaulių rajono Viltis“ bendrijos vadovė
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Eilėraščiai 
apie 
meilę, 
mėnulį ir... 
mus

Norėtume visiems žurnalo skaity-
tojams pristatyti Vilijampolės vaikų ir 
jaunimo pensionato globotinio Nerijaus 
Gotauto eiles, kurios žavi savo nuošir-
dumu, jausmingumu, tyrumu. Kiekvie-
nas Nerijaus eilėraštis yra savitas ir ne-
pakartojamas. Nerijus nemoka rašyti, 
tačiau mes, pedagogai, esame užrašę 
nemažai jo eilėraščių ir net sudarę jų 
rinkinį. Be to, Nerijus puikiai tapo, yra 
surengęs nemažai parodų. Tad leiskime 
jam pasidalyti savo mintimis apie meilę, 
draugystę, gyvenimą...

Meilės sapnai
Tegul bangos į širdį kaip auksas lyg lūpos įsilieja.
Tegul moteris eidama keliu prišildo vyrą
Prie gyvenimo šaltinio, ir suliepsnos ugnis karšta.
Prie židinio lyg miegas trauks jos meilės simbolį.
Širdyje atsispindės už tų gražių langų lyg sapnas  
      meilė ir jūra
Lyg skaitau knygą ir nematau vargo...

Meilės rudens spalvos
Meilė – lyg ruduo.
Širdis plaka lyg moterys...
Vyno taurė... Tylus vakaras...
Dviejų širdžių tyla...
Dviejų sielų kalba...
Taip gera... Taip ramu...
Ruduo... Meilė... Spalvos...

Mėnulis, skrendantis į vakarus
Mėnulis atskrido ir pamatė šviesą. Ir atskrido gražus paukštis,
atnešė blizgančią rožę. Atnešė gražiai merginai ant rankų, ir 
pamatė vaikinas. Vaikinas pamatė, kad ji graži. Kaip mėnulis 
pasirodė blizgančiom žvaigždėm. Ir prablizgo. Prablizgo meilės
istorija, ir metai bėga kaip mano širdis... Tegu prabėga metai, 
tegu iškrenta lašelis dienos. Kaip mano atvertas langas. 
Ir pasirodė nykštukai, maži ir dideli. Ir pamatė snieguolę. 
Snieguolę gražiom kasom. Pasirodė baltas mėnulis. Pamatė 
naują gyvenimą. Ir visagalis visą žemę pajautė. Gyvenimas 
gražus. Ir išskrido gegutė iš laikrodžio mano delno spalvos. Ir 
atskrido drugelis, ir sublizgo akys – einantis gyvenimas 
gražus kaip rožė. 
Atbėgo maža mergaitė ir sutiko vaikiną. Jis buvo gražus. Gražus
kaip gyvenimas, kaip rožės...
Prabėgo istorija apie meilę...

Jau 11 metų, kaip Panevėžio jaunuolių 
dienos centre aktyviai veikia teatro grupė. 
Kūrybinio darbo procesu mes norime pa-
rodyti, kad teatriniai žaidimai turi įtakos 
vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto 
žmonių pažinimo, socialinių įgūdžių, sa-
varankiškumo, pilietiškumo kokybei. Vai-
dindami, t. y. žaisdami teatrą, jaunuoliai 
sugeba aktyviai dalyvauti kūrybiniame 
procese. Jie vaidina arba atkartoja įvairias 
gyvenimiškas situacijas, kurios gali bū-
ti labai reikšmingos ir jiems patiems. Tai 
leidžia jaunuoliams geriau suprasti ir ana-
lizuoti džiaugsmą, skausmą, laimę, nevil-
tį... Per vaidybinį procesą jie įgyja daugiau 
gyvenimiškos patirties ir pasitikėjimo sa-
vimi. Tai sunkus kūrybinis darbas, bet jo 
galutiniai rezultatai – labai džiuginantys. 
Tereikia daug abipusės kantrybės ir dide-
lio susikaupimo.

Kantrybės mums niekada nestigo, bet 
susikaupimo pasigesdavome, nes dirbo-
me netinkamose patalpose. Neturėjome 
specialios stacionarios teatro studijos su 
scena, apšvietimu ir žiūrovų vietomis. To-
dėl dažniausiai savo spektaklius rodyda-
vome gastrolėse, nes patys negalėdavome 
pasikviesti žiūrovų. Repetuodavome 36 
kvadratinių metrų kabinete, pilname bal-
dų. Kartais net koridoriuje, kur pakako er-
dvės, bet blaškė praeinantys žmonės. 

Pagaliau, po ilgo laukimo, išsvajotas 
džiaugsmas! Laimėtas projektas „Dramos 
studijos įrengimas Panevėžio jaunuolių 
dienos centre“. Viskas bus atlikta „Socia-
linių paslaugų infrastruktūros plėtros 
programos“ lėšomis. Mes turėsime 150 
kvadratinių metrų naujas patalpas teatri-
nei veiklai vystyti. Geresnės bus socialinių 
darbuotojų kasdienės veiklos sąlygos, tu-
rėsime kur pasikviesti žiūrovų, galėsime 
glaudžiau bendradarbiauti su kitomis įs-
taigomis. Todėl gerės ir darbo rezultatai. 
Juk teatrinė veikla – viena efektyviausių ir 
tikslingiausių proto negalios žmonių so-
cialinės atskirties mažinimo priemonių. 
Aktyvus dalyvavimas teatrinėje veikloje 
padidins neįgalių jaunuolių savarankiš-
kumą, gebėjimus suprasti kitus žmones, 
reikšti savo jausmus ir emocijas, elgtis so-
cialiai priimtinais būdais, įveikti pasiro-
dymo viešumoje baimę ir kt.

Mūsų svajonėms lemta išsipildyti šį 
rudenį. Derlius subrandintas, dabar gar-
džiuosimės jo vaisiais...

Zofija Ramanauskaitė
Panevėžio jaunuolių dienos centro  

teatro studijos „Svajokliai“ vadovė 

Mūsų 
svajonėms 
lemta 
išsipildyti

Aš esu Nerijus Gotautas, gimęs 1977 m. 
liepos 4 d. Šiauliuose. Nuo 4 metų gyvenau 
Šiaulių globos namuose, o nuo 6 metų iki 
dabar – Kaune, Vilijampolės vaikų ir jauni-
mo pensionate. Esu našlaitis. 

Iki 1993 m. mokiausi Vilijampolės vai-
kų ir jaunimo pensionate pagal specialiąją 
bendrojo lavinimo programą. Šiuo metu 
dalyvauju pensionato darbinio užimtumo 
programoje.

Nuo pat vaikystės mėgstu piešti, vai-
dinti, sportuoti. 2003 m. dalyvavau Pa-
saulio jaunimo specialiojoje olimpiadoje 
Dubline. Buvau Lietuvos krepšinio rink-
tinės narys, su kuria iškovojau aukso me-
dalį. 

1992 m. pradėjau lankyti meno savi-
raiškos kabinetą. Mokiausi piešti, dainuo-
ti, groti, šokti, vaidinti. Su spektakliais 
aplankiau kaimynines šalis – Latviją, Len-
kiją, Vokietiją. Pradėjęs piešti pieštukais, 
pastelėmis, vandeniniais dažais, nuo 2003 
m. tapau ir aliejiniais dažais. Nuo tų pa-
čių metų lankau Piliuonos dailės studiją. 
2004 m. įstojau į Lietuvos tautodailininkų 
sąjungą ir šiuo metu esu jos narys. Mėgs-
tu tapyti paveikslus, peizažus, portretus. 
Kartu su kitais studijos nariais dalyvau-
ju tapybos parodose. Be to, esu surengęs ir 
individualių parodų.

Mėgstu ne tik tapyti, bet ir kurti ei-
les apie žmones, gamtą, meilę. Esu sukūręs 
daugiau nei 20 eilėraščių ir norėčiau jais 
pasidalyti su kitais žmonėmis.

Snieguolė Butrimavičienė, užrašiusi ir Nerijaus žodžius  
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Naujiena

Rugsėjo viduryje Lietuvoje viešėjo de-
legacija iš Moldovos, kurios sudėtyje buvo 
atsakingų šios šalies Socialinės apsaugos, 
šeimos ir vaiko bei Švietimo ir jaunimo 
ministerijų pareigūnų, Laikinojo vaikų ap-
gyvendinimo centro, visuomeninių orga-
nizacijų atstovų. Svečiai susitiko su mūsų 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
pareigūnais, kurie jiems pristatė Lietuvos 
socialinės apsaugos sistemą, lankėsi šalies 
dienos užimtumo centruose.

„Vilties“ bendrijos pirmininkė Danutė 
Migaliova irgi buvo susitikusi su svečiais iš 
Moldovos. Ji skaitė jiems pranešimą „NVO 
veikla ir įtaka socialinės apsaugos sistemos 
vystymui Lietuvoje“ Pranešėja veiksmin-
gais pavyzdžiais įrodė, kad visuomeninė 
organizacija gali turėti nemažai įtakos sis-
teminiams pokyčiams valstybėje. 

Perskaičius pranešimą, buvo daug 
kalbama apie neįgalumo diagnostiką, pa-

Lietuvoje lankėsi  
Moldovos socialinės 
politikos formuotojai

galbą neįgaliesiems bendruomenėje. Be 
to, gyvai diskutuota apie sovietinį paliki-
mą, jo pasekmes ir galimus veiklos kelius. 
Lygintos JAV, Europos, Skandinavijos ša-
lių ir Rytų bloko socialinės sistemos, priei-
nant prie vieningos išvados – svarbiausias 
veiksnys yra požiūris. Būtent nuo jo pri-
klauso ir valstybės prioritetų nustatymas, 
ir lėšų skyrimas socialiai pažeidžiamoms 
gyventojų grupėms, ir visuomenės pasi-
rengimas priimti kitokius žmones. 

Moldova norėtų bendradarbiauti ir su 
Lietuvos valstybinėmis institucijomis, ir 
su NVO sektoriumi. Po rinkimų šioje šaly-
je įvyko daug pozityvių permainų. Pavyz-
džiui, socialinės apsaugos viceministre, 
atsakinga už vaiko ir šeimos reikalus, tapo 
neįgalios mergaitės mama Lucia Gavrilita, 
kuri jau ne pirmą kartą lankėsi Lietuvoje. 

Žurnalo rengėjų informacija

Jau 
pasirodė 

antrasis leidinio 
„Spalvų muzika“ 

priedas
Skubame nudžiuginti visus 

„Spalvų muzikos“ gerbėjus, kad jie 
jau gali papildyti savo repertuarą 
naujais kūriniais, kuriuos antrajame 
leidinio „Spalvų muzika“ priede 
pristato Šiaulių dienos socialinės 
globos centro „Goda“ spalvų 
muzikos orkestro „Vaivorykštė“ 
vadovė Natalija Pugačienė. O 
jos kolegė, minėto centro Meno 
studijos vadovė Ilona Būdavaitė 
dalijasi mintimis apie vizualinių, 
plastinių menų ir muzikos santykį, 
itin patrauklų neįgaliesiems. 

Muzikos mokytojams naujasis 
leidinys padės kūrybingai dirbti, 
skatinti neįgalių muzikantų 
saviraišką, įtraukti juos į repertuaro 
pasirinkimą. O neįgaliesiems 
turėtų būti įdomu, ką apie savo 
meninę veiklą galvoja patys Šiaulių 
dienos socialinės globos centro 
„Goda“ lankytojai. Naujojo leidinio 
galite ieškoti centrinėje „Vilties“ 
bendrijos būstinėje ir visose rajonų 
bendrijose, padaliniuose bei 
pavartyti mūsų tinklalapyje.

Mieli muzikos mokytojai, 
socialiniai darbuotojai, tėveliai ir 
visi besidomintieji spalvų muzika, 
nepražiopsokite šio leidinio!

Žurnalo rengėjų informacija
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Projektai

Projekto devizas „Nors žmonės yra 
skirtingi, bet visi turi būti priimti kaip 
lygūs“, atskleidžia ir pagrindinį projekto 
tikslą – nustatyti dažniausiai pasitaikan-
čias neįgalių mokinių problemas. 

Mūsų mokykloje atlikto tyrimo metu 
paaiškėjo, kad neįgalūs mokiniai mažai 
dalyvauja visuomeninėje veikloje, kadan-
gi jų bendraamžiai iš bendrojo lavinimo 
mokyklų neturi sąlygų su jais susipažinti 
ir įtraukti jų į įvairias veiklas. Be to, mūsų 
mokyklos mokinius daugiau domina ne-
tradicinės veiklos, tokios kaip gyvūnėlių 
terapija, gėlių auginimo ir augalų pažini-
mas bei informacinių technologijų pritai-
kymas. Palyginus mūsų mokyklos ir par-
tnerių-mokyklų išvadas paaiškėjo, kad 
visose šalių-partnerių specialiosiose mo-
kyklose problemos yra labai panašios. 

Gruodžio mėnesį 120 Panevėžio spe-
cialiosios mokyklos projekto dalyvių 
kartu rengė Kalėdinius sveikinimus par-
tnerių-mokyklų mokiniams. Buvo su-
rengta netradicinė dailės diena, kurios 

metu mokiniai prisiminė Kalėdų tradi-
cijas, klausėsi Kalėdinės muzikos, o pas-
kui visą savo širdžių šilumą įdėjo į savo 
darbelius. Naujos patirties neįgalieji įgi-
jo ir juos fotografuodami. Dabar šie mieli 
darbeliai įamžinti kompaktiniame diske. 
Džiaugėsi panevėžiečiai ir bendraamžių 
Kalėdiniais sveikinimais iš Rumunijos ir 
Didžiosios Britanijos. 

Mūsų mokykloje vyko „Naminių gy-
vūnėlių terapijos diena“, kurioje dalyva-
vo ir bendrojo lavinimo mokyklos mo-
kinių. Visi drauge aplankėme Panevėžio 
gamtos mokyklą, susipažinome su įvai-
riais jos augintiniais. Susitikimo metu 
tvyrojo jauki atmosfera, neįgalieji puikiai 
atsipalaidavo ir pasisėmė gerų emocijų. 
Savo įspūdžius jie perteikė piešiniuose, 
kurie vėliau buvo eksponuojami mokyk-
los vestibiulyje. 

Proto negalios mokiniai, padedami 
mokytojos Daivos Kubiliūtės, sėjo ir so-
dino augalus. Vėliau juos persodino, pri-
žiūrėjo, laistė. Užsiėmimų metu projekto 

Nors žmonės skirtingi,  
bet visi turi būti priimti 
kaip lygūs

dalyviai pasijuto stiprūs, gebantys atlik-
ti jiems patikėtą užduotį. Įgiję žinių apie 
augalų sodinimą ir auginimą, su bendro-
jo lavinimo mokyklų mokiniais supla-
navome edukacinę išvyką į Krekenavos 
regioninį parką. Pasukę „Girinio taku“, 
susipažinome su miške vykdomais dar-
bais, jo gyventojais. Klausėmės miško 
balsų, pajutome jo harmoniją. Neįgalieji 
ir jų draugai miške jautėsi kaip mylimi 
ir laukiami svečiai. Įspūdžių pilni moki-
niai artimiau susidraugavo, kartu žaidė, 
išdykavo. Po šios išvykos neįgalūs moki-
niai ilgai diskutavo apie gamtos grožį ir 
tai didino jų mokymosi motyvaciją. Pro-
jekto metu neįgalieji mokėsi naudotis in-
ternetu, lavino kompiuterinio raštingu-
mo įgūdžius.

Šis tarptautinis projektas buvo skir-
tas ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. 
Visos partnerės-mokyklos kartu plana-
vo veiklas, ieškojo naujų metodų, kaip 
palengvinti mokymą bei mokymąsi su-
trikusio intelekto mokiniams. Panevėžio 
specialiosios mokyklos mokytojos lan-
kėsi Rumunijoje ir Didžiojoje Britanijoje, 
domėjosi specialiųjų poreikių vaikų mo-
kymo metodais, švietimo sistemų ypatu-
mais. Dalyvavimas projekte mokiniams 
ir mokytojams suteikė galimybę paįvai-
rinti veiklą, įgyvendinti kūrybinius su-
manymus, susirasti draugų, aktyviai bei 
prasmingai praleisti laiką.

Kristina Raščiuvienė 
Projekto koordinatorė
Rasa Ramanauskienė 

Mokytoja-metodininkė

2006–2007 metais Panevėžio specialioji mokykla vykdė Socrates 
Comenius 1.3 projektą „Lygios galimybės visiems specialiųjų 
poreikių vaikams“, kuriame dalyvavo ir mokyklos partnerės iš 
Redbourno (Didžioji Britanija) bei Romano (Rumunija). 



Optimalus būdas 
Paciento patikėtinių daugėja įgyven-

dinant Vilniaus miesto visuomenės svei-
katos programą „Paciento patikėtinis 
Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstai-
goms“. Anot doc. D. Pūro, tokia paciento 
patikėtinio pareigybės plėtra yra optima-
lus būdas šiuolaikiniams žmogaus teisių 
mechanizmams psichiatrijoje įtvirtinti. 

Didėjantis pasitikėjimas 
Ir pirmosios paciento patikėtinės Lie-

tuvoje patirtis, ir pasaulinė praktika rodo, 
kad tarpininkavimas prisideda prie psi-
chiatrijos paslaugų vartotojų pasitikėjimo 
psichikos sveikatos priežiūros sistema di-
dinimo, konstruktyvaus medicinos perso-
nalo bei pacientų dialogo vystymo. 

„Viltingai nuteikia tai, kad nemažai 
psichiatrų ir įstaigų vadovų, kurie dar ne-
seniai buvo tokių iniciatyvų priešininkai, 
dabar sutinka, jog paciento patikėtinio ins-
titucija gali tinkamai pasitarnauti bendram 
reikalui. Labai tikiuosi, kad ši iniciatyva 
prigis Lietuvoje“, − teigė doc. D. Pūras.

Parama
Įvertinus praėjusių metų pirmosios 

paciento patikėtinės patirtį projekte „Pa-
ciento patikėtinis Vilniaus miesto psi-
chikos sveikatos įstaigoms“, numatoma 
naujovių. Šiais metais paciento patikėti-
nės didelį dėmesį skirs ambulatorinio lyg-
mens nusiskundimams. Be to, projekte 
numatoma psichologinė parama ir joms 
pačioms. 

Anot projekto „Paciento patikėtinis 
Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstai-
goms“ koordinatorės Klementinos Gečai-
tės, praėjusių metų patirtis parodė, kad 
personalo spaudimas bei priešiškumas, 
neteisybė, su kuria susiduria psichikos 
sveikatos paslaugų vartotojas, neigiamai 
veikia ir paciento patikėtinį. Šiais me-
tais patikėtinėms atlaikyti personalo bei 
visuomenės spaudimą padės ne tik psi-
chikos sveikatos įstaigų darbuotojų švie-
timas, bet ir paciento patikėtiniams super-
vizijas teiksianti psichoterapeutė. Anot K. 
Gečaitės, ši specialistė padės paciento pa-
tikėtinėms išvengti perdegimo sindromo.

Patikėtinio idėja − iš Olandijos
Paciento patikėtiniai dirba remdamie-

si 1982 m. Olandijoje įdiegto ir sėkmingai 
funkcionuojančio modelio patirtimi.

Į praėjusiais metais dirbusią pirmąją 
šalyje paciento patikėtinę K. Gečaitę pa-
galbos psichikos sveikatos sutrikimų tu-
rintys asmenys kreipėsi per 100 kartų. 
Vienas iš šių atvejų pareikalavo teisminių 
procedūrų paciento teisėms ginti.

Pacientų patikėtinė K. Gečaitė, atsi-
žvelgdama į besikreipiančiųjų interesus, 
dažniausiai susiduria su probleminiais 
globos reguliavimo, diagnozės patikslini-
mo, gydymo skyrimo, veiksnumo klausi-
mais. Remdamasi savo darbo patirtimi ji 
pasakojo: „Neretai pacientų nusiskundi-
mai yra „nurašomi“ jų psichikos sutriki-
mui ir į tai nežiūrima rimtai. Visa koman-
da – gydytojai ir vidurinysis personalas, 
socialiniai darbuotojai – konflikto atveju 
tarsi atsiduria vienoje barikadų pusėje, o 
pacientas – kitoje. Tokiu atveju pacientui 
reikia pastiprinimo“. 

Reikalingumas
Paciento patikėtinė K. Gečaitė, palai-

kydama kliento poziciją, neretai susiduria 
su priešišku, nerimtai į jos veiklą žiūrinčiu 
medicinos personalo elgesiu. 

Tačiau bendraudama su pacientais 
ji pastebėjo, kad jie paciento patikėtinio 
veiklą laiko reikalinga, skatinančią tokias 
vertybes, kaip žmoniškumas, teisingumas, 
požiūris į pacientą kaip į žmogų, o ne kaip 
į psichikos sutrikimų turintį asmenį.

„Tikiu, kad žmoniškumas ir teisingu-
mas turi būti ten, kur gyvena žmonės. Net 
jeigu tai ir psichiatrijos ligoninė“, – apie 
paciento patikėtinio svarbą samprotavo 
Lietuvoje gyvenantis psichikos sveikatos 
paslaugų vartotojas.

Skundai dėl informavimo stokos
Kreipimųsi į paciento patikėtinį atve-

jų analizė rodo, kad gydytojų ir pacientų 
santykiuose iškyla probleminių klausimų 
dėl pacientų neinformavimo apie jų dia-
gnozę, gydymo eigą, ligos pasekmes. Ypač 
tai reikšminga, jeigu jie atsiduria įstaigoje 
ne savo noru, bet teismo sprendimu, apie 
kurį ne visada gauna savalaikę ir išsamią 
informaciją. 

„Šiuo atveju informacijos stoka ne tik 
pažeidžia teisę į informaciją, bet gali su-
kelti ir procesinių pažeidimų, nes kiek-
vienas sprendimas asmens atžvilgiu turi 
būti pranešamas jam suprantama forma. 
Tokios situacijos asmenims gali suteikti 
galimybę ginti savo teises apskundžiant 

įstaigos veiksmus, taip pat ginčijant net 
teismo sprendimo teisėtumą, savo buvi-
mą įstaigoje“, – kreipimosi į paciento pa-
tikėtinį atvejus komentuoja VšĮ „Globali 
iniciatyva psichiatrijoje“ teisininkė Dovilė 
Juodkaitė. 

Anot teisininkės, Europos teisė ir teis-
mo praktika reikalauja, kad šie ypač pa-
žeidžiami asmenys sulauktų ypatingos 
apsaugos ginant jų laisves bei interesus. 

Įspėjanti statistika
Naujausių visuomenės nuomonių ty-

rimų duomenimis (2006 lapkričio mėn. 
Vilmorus viešosios nuomonės apklausa, 
užsakovas — Žmogaus teisių stebėjimo 
institutas), Lietuvos visuomenė labiau-
siai diskriminuojama socialine grupe lai-
ko psichikos ligonius. Anot VšĮ „Globa-
li iniciatyva psichiatrijoje“ teisininkės D. 
Juodkaitės, tai dar kartą patvirtina iškilusį 
poreikį keisti dabartinę psichikos sutriki-
mų turinčių asmenų gydymo ir priežiūros 
teisinę bei institucinę bazę. 

„Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva 
„atsipalaidavo“, ir žmogaus teisių situaci-
ja mūsų valstybėje netgi pablogėjo. Ypač 
ji kebli žmonėms, kurie turi sunkumų 
patys už save pakovoti“, – esamą situaci-
ją komentavo D. Pūras. Anot specialisto, 
visuomenė iki šiol įsitikinusi psichikos 
problemų turinčių žmonių pavojingumu. 
Visa tai sukuria situaciją, kai tokio asmens 
pastangos kovoti už savo teises gali būti 
palaikytos jo ligos požymiu arba papras-
čiausiai ignoruojamos. Ypač palaikymas 
reikalingas tokiu atveju, kai asmuo pripa-
žintas neveiksniu, nes jis net neturi teisės 
kreiptis į teismą ir ginti SAVE.

Pareigybės įsteigimas
Kaip teigia VšĮ „Globali iniciatyva 

psichiatrijoje“ ekspertai, paciento patikė-
tinio pareigybės įsteigimas – tai būtinas 
komponentas naujoje Lietuvos psichikos 
sveikatos strategijoje, kurios projektą pa-
vasarį jau patvirtino LR Seimas. Naujoje 
strategijoje, kuri atitinka Europos Sąjun-
gos ir Pasaulio sveikatos organizacijos 
keliamus standartus, žmogaus teisių ap-
sauga yra laikoma svarbiausiu principu 
ir prioritetu. 

„Vien tik paciento patikėtinio parei-
gybės neužteks, turi būti steigiami ir kiti 
žmogaus teisių apsaugos mechanizmai, − 
teigė D. Pūras − tačiau ši pareigybė būtų 
pats natūraliausias ir efektyviausias bū-
das vienos pažeidžiamiausių visuomenės 
grupių − psichikos negalią turinčių žmo-
nių, atsidūrusių psichiatrijos įstaigoje, – 
žmogaus teisių apsaugos prevencijai“.

Neringa Jurčiukonytė
VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 

atstovė ryšiams su visuomene

Tel. +370 652 680 35, 
faks. +370 5 271 5761,
el. paštas: 
njurciukonyte@gip-global.org 
www.gip-vilnius.lt

Vilniuje jau dirba keturios 
paciento patikėtinės
Paciento patikėtinių daugėja. VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ 
pastangomis Vilniaus miesto psichikos sveikatos įstaigose jau dirba 
keturios nuo gydymo įstaigos nepriklausomos ir paciento poziciją 
palaikančios patikėtinės. Jos Vilniaus klinikinėje Vasaros ligoninėje, 
Antakalnio ir Karoliniškių poliklinikose tarpininkauja sprendžiant 
prašymus bei nusiskundimus, susijusius su gydymu, personalo elgesiu. 
Anot Vilniaus universiteto psichiatrijos klinikos docento Dainiaus 
Pūro, paciento patikėtinio institucijai įsitvirtinus Vilniuje, ji turėtų 
prigyti ir kitose Lietuvos psichiatrijos įstaigose.



Rugsėjui baigiantis Joniškio 
„Saulės“ vidurinėje mokykloje, 
pritaikytose patalpose, pradėtos 
teikti socialinės globos ir 
užimtumo paslaugos neįgaliems 
vaikams, jaunuoliams ir 
suaugusiesiems. 

Siekti geresnės gyvenimo kokybės 
neįgaliesiems nebuvo lengva. Pradžia ga-
lima laikyti 2005 m. vasarą, kai „Saulės“ 
vidurinėje mokykloje pradėjo veikti ne-
įgaliųjų vasaros stovykla. Daug prie jos 
sėkmingo darbo prisidėjo minėtos mo-
kyklos direktorius Tomas Armanavičius, 
Joniškio parapijos dekanas Eduardas Se-
maška, Joniškio socialinių paslaugų ir 
užimtumo centro direktorius Marcijonas 
Urmonas ir rajono verslininkai. Vaikų su-
sižavėjimas stovykla ir tėvų dėkingumas 
įkvėpė neįgaliųjų likimui neabejingus 
žmones tolesnei veiklai. 

2006 m. pabaigoje buvo sudaryta tri-
šalė bendradarbiavimo sutartis tarp ben-
drijos „Joniškio Viltis“, Joniškio antrosios 
vidurinės mokyklos ir Joniškio rajono sa-

vivaldybės administracijos. Dar vienas 
svarus pasiekimas – rajono tarybos pa-
tvirtintas savivaldybės strateginis spe-
cialiųjų socialinių paslaugų sutrikusio 
intelekto vaikams ir jaunuoliams bei vy-
resniems nei 21 metų neįgaliesiems plė-
tros planas 2007–2012 metams. Šiam pla-
nui įgyvendinti buvo gauta 350 tūkst. litų 
iš Žmonių su negalia socialinės integraci-
jos programos; 87,5 tūkst. litų skyrė vie-
tos savivaldybė. 

Per tris mėnesius buvo sukurtos pui-
kios sąlygos socialinėms paslaugoms 
teikti „Saulės“ vidurinėje mokykloje. Da-
bar čia vykdomos dvi programos: šeimos 
paramos ir dienos užimtumo. Poreikius 
atitinkančias paslaugas gauna 26 neįga-
lūs vaikai ir jaunuoliai, iš kurių 13 turi 
sunkią negalę. Viena individualių socia-
lizacijos programų – kasdienių gyvenimo 
įgūdžių formavimas ir palaikymas. Neį-
galieji turi galimybę bendrauti su įgaliais 
bendraamžiais, dalyvauti pažintinėse 
ekskursijoje. Jiems įrengtas kineziterapi-
jos kabinetas, 3 užimtumo klasės, virtu-
vėlė, bendro užimtumo kabinetas. Sun-

kios negalės žmonėms skirti 2 kabinetai.
Bendrijos „Joniškio Viltis“ pirmininkas 

Irenijus Giedraitis ir visi jos nariai dėkingi 
buvusiems ir esamiems tarybos nariams, 
priėmusiems toliaregiškus sprendimus 
dėl neįgaliųjų ateities, Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai Jolitai Puidokienei, UAB 
„Joniškio projektas“ direktoriui Valenti-
nui Martikoniui, UAB „Lavystė“ direk-
toriui Aleksandrui Rusui ir visiems geros 
valios žmonėms, prisidėjusiems prie so-
cialinių bei užimtumo paslaugų neįgalie-
siems plėtros Joniškio rajone.

Žurnalo rengėjų informacija

Džiaugsmingos įkurtuvės Joniškyje


