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Mieli viltiečiai 
ir visi geros valios 

žmonės,  
būkite laimingi!

Su nauja 2008-ųjų 
pradžia ir senųjų 

patirties tąsa!
MEILĖS!  

TIKĖJIMO!  
VILTIES!



Mieli mūsų skaitytojai, norime drauge su Jumis pasidžiaugti, kad svarbus mūsų organizacijai įvykis –  
tarptautinė konferencija „Socialinių paslaugų prieinamumas ir jų kokybė gyvenamojoje aplinkoje“ –  

sulaukė paties Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dėmesio. 



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

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

UAB „Danfoss“

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
viltis@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 viršelis LR Prezidento Valdo Adamkaus 
sveikinimas

2-4 psl.  Po suvažiavimo – atsakingi darbai	
Konferencijos rezoliucija	
„Vilties“ tarybos nariai

5-6 psl.  Perdegimo sindromas (IV)	 	
Šeši olimpiniai medaliai – lietuviams	

7 psl. Atleidimas nuo vietinės rinkliavos	 	
Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ 
naudojimas	

8-9 psl.  Praktinių gyvenimo įgūdžių formavimas 
pagal Montessori metodikos principus (I)

10 psl.  Projektas baigėsi!		
„Mums reikia susiburti“

11 psl.  Nauja paslaugų šeimai tarnyba Vilniaus 
mieste

12-14 psl.  Neįgalaus žmogaus įgalinimo 
perspektyvos

15-17 psl.  Vieno projekto istorija

18 psl.  Mūsų mažos kelionės

19-22 psl.  Laiškai	
Mokomoji reabilitacija – neįgaliesiems	
Dienos centras bus ir Šiaulių rajone!		
Naujienos iš Nemenčinės neįgaliųjų užimtumo centro	
Pavėlavę laiškai iš Marjampolės	
„Rudens spalvos“ sušvito Druskininkuose	
Neigiamos emocijos – teigiamai patirčiai?..

23 psl.  Knyga, sprogdinanti užrūdijusias 
sistemas, varžančias asmenis su negalia

24 psl.  Prasmingo gyvenimo dešimtmetis	

25 psl.  Utenos apskrityje – 	
Neįgaliųjų reikalų taryba	
2008 metų prenumerata

4	viršelis		 Verslininkai – neįgaliesiems

Turinys

Su giliu liūdesiu pranešame,  
kad Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė ilgametis ir 

ištikimas „Vilties“ bendražygis bei rėmėjas  

RIMAS JAKAS
Reiškiame užuojautą šeimos nariams ir artimiesiems.

V i l t i e č i a i



Akiratyje – neįgalių žmogaus 
teisų apsauga

Dar vieni metai artėja prie pabai-
gos. Įsimintini metai, kuriuos vainika-
vo Tarptautinė konferencija „Socialinių 
paslaugų prieinamumas ir jų kokybė gy-
venamojoje vietoje“ ir bendrijos ataskai-
tinis rinkiminis susirinkimas. Konferen-
cijos metu buvo priimta rezoliucija (žr. 
straipsnio pabaigoje), kurios punktai 
byloja apie tai, kad per ateinančius ket-
verius metus turėsime labai daug dirbti 
neįgalių žmonių teisių apsaugos srityje. 
Ypač didelį dėmesį skirsime stebėjimui, 
kaip valstybė įgyvendina pasirašytą Ne-
įgaliųjų teisių konvenciją. Be to, daug 
dirbsime paslaugų neįgaliesiems koky-
bės gerinimo srityje, t. y. ne tik teiksime 
paslaugas, bet ir sieksime pagrindinio 
tikslo – stebėti bei prižiūrėti jų teikimą, 
kad jos būtų kokybiškos, prieinamos, 
kad neįgalieji ir jų šeimos turėtų gali-
mybę rinktis. „Vilties“ bendrijos visuo-
tinio susirinkimo dalyviai išrinko nau-
ją bendrijos tarybą. Šiandien joje turime 
net 4 visiškai naujus žmones, ir tai labai 
džiugina. Ataskaitinio rinkiminio suva-
žiavimo metu buvo pakeisti ir papildyti 
įstatai, šiek tiek pakeista valdymo struk-
tūra. Aukščiausias valdymo organas iš-
liko tas pats – visuotinis susirinkimas. 
Tarp visuotinių susirinkimų organizaci-
jos politinei veiklai vadovaus taryba, ku-
ri jau išsirinko pirmininkę ir asociacijos 

Po suvažiavimo – 	
atsakingi darbai
„Vilties“ bendrijos visuotinio susirinkimo dalyviai išrinko naują 
bendrijos tarybą, o ši – jos pirmininkę ir asociacijos vadovę, kuria 
vėl tapo viena organizacijos įkūrėjų Danutė Migaliova. Dėkodama 
viltiečiams už pasitikėjimą, ji primena – laikas nelaukia...

vadovę, turėsiančią užtikrinti tarybos 
nutarimų įgyvendinimą per ateinančius 
ketverius metus. 

Sekretoriatas ir sekretoriato vadovas 
bus atsakingi už programų įgyvendini-
mą, darbų organizavimą ir pan. Žodžiu, 
šiek tiek bus atskirti politiniai spren-
dimai ir vykdomoji valdžia. Man regis, 
naujai patvirtinta taryba galės dirbti ge-
rokai efektyviau. O sekretoriato darbuo-
tojams užteks laiko dažniau susitikti su 
programų vykdytojais ir asocijuotaisiais 
nariais. Planuojame, kad tai, ko nepajė-
gėme padaryti per praėjusius ketverius 
metus, dabar tikrai padarysime. 

Taigi per ateinantį gyvavimo laiko-
tarpį labiausiai susitelksime ne ūkinei 
veiklai. Šiuo metu Lietuvoje vykstančios 
reformos ir narystė Europos Sąjungoje 
keičia santykius tarp valstybinių insti-
tucijų ir nevyriausybinių arba, kitaip ta-
riant, paslaugų vartotojų organizacijų. 
Todėl turėsime būti labai akyli ir apdai-
rūs, kad šioje reformų sumaištyje sutri-
kusio intelekto žmonės, jų šeimos nariai 
ir specialistai nepasiklystų, kad neįga-
liųjų vardu nebūtų naudojamasi, kad 
reformos įgytų apčiuopiamą pavidalą, 
o neliktų tik gražiais pažadais popieriu-
je. Jeigu norime, kad valdžios instituci-
jos priimtų neįgaliuosius tenkinančius 
sprendimus, turime pasiekti, jog prieš 
pradėdamos konkrečius veiksmus jos iš-
siaiškintų paslaugų vartotojų nuomonę. 

Uždavinys – ieškoti rėmėjų
Mūsų organizacija įžengia į naują 

darbų etapą. Vis mažiau lėšų mūsų veik-
lai bus skiriama iš valstybės biudžeto. 
Taigi mums kils uždavinys ieškoti lėšų 
iš tarptautinių programų, aktyvinti sa-
vo narius, kreiptis į potencialius rėmėjus 
vietose. Tai nėra naujas dalykas. Žmonės, 
dirbantys mūsų organizacijoje nuo pat 
jos gyvavimo pradžios, žino, kad savo 
veiklą nuo to ir pradėjome: rengėme įvai-
rias lėšų rinkimo akcijas, bendravome su 
geros valios žmonėmis, kurie padėjo or-
ganizacijai atsistoti ant kojų, o sutrikusio 
intelekto žmonėms ir jų šeimoms – įsi-
jungti į visuomenės gyvenimą. 

Dar vienas atsakingas uždavinys mū-
sų išaugusiai organizacijai – per ateinan-
čius ketverius metus labai gerai susitvar-
kyti asocijuotųjų narių darbą, įteisinti ir 
tinkamai apibrėžti visas veiklas. Ne tik 
respublikinė taryba, sekretoriatas, bet ir 
asocijuotieji nariai vietose turi sutvarky-
ti savo veiklas taip, kad jos atitiktų bent 
jau elementarius vadybos standartus. 
Vėl grįžtu prie daugelį kartų išsakytos 
minties, kad mes norime ir turime da-
lyvauti socialinių paslaugų teikimo rin-
koje. Todėl visos mūsų veiklos turi būti 
standartizuotos ir skaidrios. Galbūt tokie 
žodžiai, kaip standartizavimas, įformini-
mas, vadyba, kai kam ir skamba baugi-
nančiai, bet iš tikrųjų jie neatsiejami nuo 
šios dienos realijų. Pirmiausia reikia ant 
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popieriaus išguldyti, ką, kaip ir kodėl da-
rome. Tada bus gerokai lengviau kalbė-
ti ir su vietos savivaldos atstovais, ir su 
aukščiausia valdžia. 

Ryšys su vietos savivalda – 
būtinas

Diskusijų metu buvo daug kalbama 
apie tai, kad mūsų organizacija nepa-
kankamai žinoma savivaldybių lygiu. 
Mano prašymas ir kalėdinis palinkėji-
mas būtų toks: mieli asocijuotieji nariai, 
vietos organizacijų ir įstaigų vadovai, 
bendradarbiaukite, bendraukite su vie-
tos savivaldos atstovais. Nepamirškite 
jų pasikviesti į savo renginius, nuolat 
supažindinkite juos su savo kasdiene 
veikla. Teikdami savo veiklos ataskaitas 
įvairiems fondams, Neįgaliųjų reikalų 
departamentui prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos per „Vilties “ ben-
driją, neužmirškite dar vieno egzemplio-
riaus pateikti ir vietos savivaldybėms. 
Tai padės joms dar kartą įsitikinti, kad 
mes esame rimta organizacija, gebanti 
tinkamai administruoti ir valstybės, ir 
tarptautinių projektų lėšas. Parodykime 
vietos politikams, kad mes sugebame 
dirbti ne prasčiau, negu vietos valsty-
binės institucijos. Žinau, kiek daug dir-
ba asocijuotieji nariai, bet dažnai apie 
šį darbą težino tik jie patys arba siauras 
ratas žmonių. Taigi darydami gerus dar-
bus, nesigėdykite jų paviešinti. 

Nuo ateinančių metų labai stipriai 
keisis Neįgaliųjų socialinės integracijos 
programos vykdymas. Laikas nestovi 
vietoje ir diktuoja naujus reikalavimus. 
Mes visi norime, kad gyventi būtų ge-
riau. Vadinasi, turime būti pasirengę 
naujiems iššūkiams. Tai liečia ne tik tary-
bą ir sekretoriatą, bet ir kiekvieną iš jūsų. 
Kaip jau minėjau pradžioje, galbūt mūsų 
asocijuotieji nariai turėtų skirti didesnį 
dėmesį paslaugų priežiūrai, bendradar-
biavimui su vietos politikais, įtikinti juos 

būtinybe steigti dienos užimtumo cen-
trus, teikti prieinamas paslaugas sutri-
kusio intelekto žmonėms. 

Prasminga parama – didelė vertybė
Manau, kad mūsų organizacijos sti-

prioji pusė – dienos centrų programa. 
Kadangi mes pirmieji pradėjome ją vyk-
dyti, galbūt mums ir reikėtų laikyti šį 
veiklos barą prioritetiniu. Mūsų patirtis 
ir žmonių pasitikėjimas mumis yra labai 
didelis. O pagrindinis mūsų uždavinys – 
paskatinti vietos valdžią daryti tai, ką ji 
turi daryti. Kodėl taip kalbu? Taip jau 
yra, kad per 18 veiklos metų mūsų orga-
nizacijai ne kartą teko vesti derybas su 
politikais dėl paslaugų teikimo ir skleisti 
pažangias idėjas, perimtas iš Vakarų Eu-
ropos valstybių. Deja, šiandien kai kurios 
valstybinės institucijos bando suformuo-
ti nuomonę, kad jos jau pačios žinančios, 
ką daryti, o nevyriausybinėms organiza-
cijoms esą laikas trauktis ar ieškotis ki-
tų veiklų. Žinoma, yra tokių paslaugų, 
kurias mums, kaip visuomeninei orga-
nizacijai, yra labai brangu organizuoti ir 
teikti. Pavyzdžiui, neįgaliųjų apgyvendi-
nimo grupinio gyvenimo namuose. Ta-
čiau tokias paslaugas, kaip šeimos para-
mos centrai, dienos užimtumas, pagalba 
namuose, laikino atokvėpio tarnybos ir 
kt. mes galime teikti kuo puikiausiai. 

Visada galite tikėtis sekretoriato kon-
sultacijų ir pagalbos. Mes stengsimės kuo 
dažniau atvažiuoti pas jus, padėsime jums 
tartis su vietos politikais. Žodžiu, toliau 
tęsime tai, ką darėme iki šiol. Baigdama 
noriu naujai išrinktos tarybos vardu pa-
dėkoti visiems organizacijos nariams ir 
ataskaitinio rinkiminio susirinkimo da-
lyviams už pasitikėjimą. Mes stengsimės 
jūsų nenuvilti, nes šiandieninėje tarybo-
je yra daug neįgaliųjų tėvų ir specialistų, 
kurie nuo pat pirmųjų dienų stengiasi, 
kad ir pati organizacija, ir jos nariai galė-
tų gauti tinkamas ugydymo, gdymo bei 
užimtumo paslaugas. 

Paskutiniai šių metų mėnesiai mums 
buvo labai įtempti. Turėjome baigti daug 
gerų darbų. Be to, labai džiugu, kad ge-
rus darbus daro ir mums. Vilniaus Rota-
ry klubas įteikė „Vilties“ bendrijai nuos-
tabią dovaną – naujutėlaičių vežimėlių, 
pritaikytų neįgaliųjų poreikiams, kurie 
jau iškeliavo į ugdymo įstaigas. Nuo to, 
kaip naujiesiems mūsų draugams patiks 
mūsų įstaigų tinklas, mūsų atstovavimas 
neįgaliesiems, priklausys, kokios progra-
mos bus remiamos ateityje. Labai džiau-
giuosi šia puikia dovana, nes vežimėlis – 
be galo reikalingas neįgaliam žmogui. O 
džiugiausia, kad turtingi išsilavinę geros 
valios žmonės Lietuvoje jau pradėjo daly-
tis su neturinčiaisiais. Dėkui Dievui, kad 
šiandien jau galime sulaukti pagalbos ne 
tik iš Vakarų. Belieka tikėtis, kad po šio 
pirmojo prasmingo žingsnio seks ir kiti... 

Sveikinu visus organizacijos narius 
ir darbuotojus su šv. Kalėdomis ir Nau-
jaisiais metais. Linkiu visiems stiprios 
sveikatos, ištvermės, tvirto draugo pe-
ties, gebėjimo ne tik imti, bet ir duoti...

2007/4 3

Bendrijos gyvenimas



Tarptautinės konferencijos dalyviai, 
vadovaudamiesi Žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencijos 
11 straipsniu, kuris kiekvienam asmeniui 
garantuoja teisę į taikių susirinkimų lais-
vę, taip pat laisvę jungtis į asociacijas, bei 
Europos konvencija dėl tarptautinių nevy-
riausybinių organizacijų juridinio asmens 
pripažinimo (ETS Nr. 124) ir joje išdėsty-
tais pageidavimais didinti susitariančių 
šalių skaičių, konstatuoja, kad: 
•	 didelis nevyriausybinių organizacijų 

(toliau – NVO) skaičius yra demokrati-
nio pliuralizmo požymis;

•	 NVO tenka svarus indėlis plečiant ir 
įgyvendinant demokratinės visuome-
nės principus bei užtikrinant jos gyvy-
bingumą; 

•	 NVO siekia Jungtinių Tautų chartijoje ir 
Europos Tarybos statute nustatytų tiks-
lų bei įgyvendina šiuose dokumentuose 
nustatytus principus;

•	 NVO atlieka jungiamosios grandies vai-
dmenį tarp skirtingų visuomenės gru-
pių ir valstybės valdžios institucijų. 

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Viltis“ (toliau –„Vilties“ 
bendrija), kaip nevyriausybinė organizaci-
ja, be aukščiau minėtų funkcijų, inicijuoja 
teisės aktų ir valstybės politikos pokyčius, 
rengia techninius bei profesinius sutriku-
sio intelekto asmenų ir jų šeimos narių in-
tegravimosi į visuomenę standartus bei 
koordinuoja šių standartų įgyvendinimą. 
„Vilties“ bendrija prisijungė prie Europos 
žmonių su psichine negalia ir jų šeimų na-
rių asociacijos Inclusion Europe programos, 
skirtos kovai su bet kokia diskriminacija, 
ir aktyviai dalyvauja jos įgyvendinime pa-
gal principą „Nieko neįgaliesiems be neį-
galiųjų ar jų teisėtų atstovų“.

Vadovaudamiesi aukščiau išdėstytais 
teiginiais ir pripažindami, kad NVO, ku-
rioms priklauso ir „Vilties“ bendrija, turi 
ne tik teises, bet ir pareigas, kreipiamės į 
Lietuvos Respublikos Prezidentą, Lietu-
vos Respublikos Seimą, Lietuvos Respub-
likos Vyriausybę, Lietuvos Respublikos 
miestų ir rajonų savivaldybes, plačiąją vi-
suomenę siūlydami efektyviai bendradar-
biauti, t. y. įgyvendinti šias priemones:
•	 sudaryti tarptautinio ir nacionalinio ly-

gio politikos veiksmų planus, skatinan-
čius gerbti sutrikusio intelekto asmenų 

Bendrijos „Viltis“ tarybos nariai
Vardas, pavardė Telefono Nr.  El. p. Kuruojamos apskritys
Regina Andriuškienė 8-685-58734 andriuskiene@takas.lt Tauragės, Klaipėdos

Almantas Čielis 8-685-58731
8-685-83000

viltis.a@takas.lt
almis@takas.lt Panevėžio, Utenos

Irenijus Giedraitis 8-687-76069
8-426-60040 psc@joniskis.lt Panevėžio

Stasė Giedrienė 8-652-01356 viltis@andernetas.lt Telšių

Dana  Migaliova 8-685-65012
8-699-17514 mig@viltis.lt Klaipėdos, Kauno 

Borisas Markulis  8-686-00190 bmarkus@kelme.omnitel.net Tauragės

Laima  Mikulėnaitė 8-652-01350
8-5-2780524 laima.mikulenaite@raida.lt Kauno

Virginijus Molis 8-652-01353
8-5-2470676

Direktor@medeinos.Vilnius.lm.lt
rastine@medeinos.vilnius.lm.lt Vilniaus

Lilija Sereikienė 8-685-58732
8-313-53232

drs.duc@freemail.lt 
lilinnt@one.lt Marijampolės

Vytautas  Stacevičius 8-686-67573 viltislazdijai@gmail.com Marijampolės

Birutė Šapolienė 8-5-233-4705
8-652-01358 vilniausviltis@info.lt Vilniaus

Augienė Vilūnienė 8-652-01354
8-5-2442622 rastine@viltis.vilnius.lm.lt Vilniaus

Edita Žukauskienė 8-616-58960 radviltis@takas.lt Šiaulių

bei jų šeimos narių teises, suteikiant 
„Vilties“ bendrijai teisę dalyvauti ren-
giant ir įgyvendinant minėtus planus;

•	 plėsti sutrikusio intelekto asmenims ir 
jų šeimos nariams bendruomenėje tei-
kiamas socialines paslaugas bei gerinti 
jų kokybę;

•	 siekti efektyvios socialinės apsaugos 
politikos;

•	 užtikrinti sutrikusio intelekto asmenų ir 
jų šeimos narių socialinę integraciją plė-
tojant jų reabilitaciją, socialines paslau-
gas, ugdymą, aplinkos prieinamumą, 
užimtumą bei visuomenės švietimą;

•	 saugoti sutrikusio intelekto asmenų ir 
jų šeimos narių teises, padėti jas ginti 
pažeidimų atvejais;

•	 vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės 2006 m. birželio 28 d. nutarimu 
Nr. 638 (Žin., 2006, Nr. 73-2782) patvir-
tintą Būsto pritaikymo žmonėms su ne-
galia 2007–2011 metų programą;

•	 mažinti sutrikusio intelekto asmenų bei 
jų šeimos narių socialinę atskirtį, didinti 
fizinės ir informacinės aplinkos prieina-
mumą pritaikant viešąją bei informaci-
nę aplinką;

•	 siekti, kad artimiausiu metu būtų ratifi-
kuota Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija, kurioje numatoma valsty-
bių pareiga priimti naujus įstatymus dėl 
konvencijoje apibrėžtų neįgaliųjų teisių 
įgyvendinimo. 

LIETUVOS SUTRIKUSIO INTELEKTO ŽONIŲ GLOBOS BENDRIJOS „VILTIS“	
TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS 	

„SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS IR JŲ KOKYBĖ GYVENAMOJOJE VIETOJE“,  	
ĮVYKUSIOS 2007 METŲ LAPKRIČIO 8-9 DIENOMIS, 
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Kiekviename šių metų žurnalo 
numeryje nagrinėjome perdegimo 
sindromą, jo priežastis, 
pateikėme siūlymų, kaip jo 
išvengti. Baigdami minėtą rašinių 
ciklą, panagrinėsime perdegimo 
sindromo įveikimo strategijas 
ir prevenciją, plačiau aptarsime 
socialinių darbuotojų psichinės 
sveikatos rezervus. G. Romančiko pieš.

Perdegimo įveikimo 	
strategijos ir prevencija

Psichinė sveikata – tai sritis, kurioje 
vis sunkiau įžvelgti ribą tarp sveikatos ir 
nesveikatos. Kiekvienam mūsų tenka iš-
gyventi nerimą, nuovargį, vidinius konf-
liktus, tačiau sveikas žmogus sugeba su-
sidoroti su šiais iššūkiais. Nėra „teisingo“ 
būdo psichinei sveikatai išsaugoti, tačiau 
yra daugybė įvairių strategijų, kuriomis 
naudodamiesi socialiniai darbuotojai gali 
ilgai ir prasmingai dirbti neperdegdami. 
Manoma, kad perdegimą galima sustab-
dyti bet kurioje pakopoje, tik būtina su-
vokti, kas vyksta, ir pasistengti užbėgti 
įvykiams už akių. 

Perdegimo prevencijos galimybės – la-
bai įvairios, tačiau geriausia, nepuoselė-
jant per didelių lūkesčių ir užmojų profe-
siniame darbe, pamėginti darbo situaciją 
vertinti kritiškai. Todėl dirbant svarbu:
•	 turėti kitų interesų, tiesiogiai nesusi-

jusių su socialiniu darbu, derinti dar-
bą su mokymu, tyrinėjimu, straipsnių 
rašymu;

•	 stengtis paįvairinti savo darbą, kuriant 
ir įgyvendinant naujus projektus, ne-
laukiant, kol juos sankcionuos forma-
lios institucijos;

•	 rūpintis savo sveikata, tinkamai miegoti 
ir maitintis, išmėginti atsipalaidavimo, 
meditacijos būdų;

•	 turėti keletą draugų (pageidautina kitų 
profesijų), su kuriais bendraujant būtų 
galima ir imti, ir duoti;

•	 siekti užsibrėžtų tikslų, nesitikint vien 
tik pergalės, mokėti pralaimėti nežemi-
nant ir nekaltinant savęs;

•	 mokėti įvertinti save patį, nepasikliau-
jant vien aplinkinių vertinimais; 

•	 būti atviram naujiems potyriams;
•	 mokėti neskubėti ir duoti sau pakanka-

mai laiko pozityviems rezultatams dar-
be ir gyvenime pasiekti;

•	 apgalvotai prisiimti atsakomybę, pvz., ne-
būti daugiau atsakingam už klientą, negu 
jis atsakingas už save;

Perdegimo sindromas (IV)

•	 skaityti ne tik profesinę, bet ir kitokią ge-
rą literatūrą, tiesiog savo malonumui, ne-
ieškant kokios nors naudos;

•	 dalyvauti seminaruose, konferencijose, 
kur galima susitikti su naujais žmonė-
mis ir keistis patyrimu;

•	 kartkartėmis padirbėti su kitais kole-
gomis, pasižyminčiais skirtinga teorine 
orientacija ir asmeninėmis savybėmis;

•	 dalyvauti profesinės grupės veikloje, kad 
būtų galima aptarti iškilusias asmenines 
problemas, susijusias su socialiniu darbu;

•	 turėti kokį nors papildomą užsiėmimą.
Socialiniai darbuotojai, norėdami ilgai 

išlikti darbingi, turi mokytis tikrovę pri-
imti tokią, kokia ji yra, nesitikėdami dau-
giau, nei įmanoma padaryti. Specialistui 
reikia turėti asmeninę nuomonę apie savo 
paties galimybes, suvokti, ko iš jo laukia 
kiti, ir tuo pačiu tiesiog atlikti savo darbą, 
dirbti tam tikrą skaičių valandų, priklau-
syti tam tikrą hierarchiją turinčiai įstaigai, 
kuri kelia jam savo reikalavimus bei riboja 
jo veiksmų laisvę. Rūpinantis savimi rei-
kia išmokti sakyti „ne“, nedaryti visko 
vienam, atrasti priimtiną darbo tempą, 
daryti pertraukas, atsipalaiduoti, vengti 
rutinos, neprarasti humoro jausmo. Būti-
na išmokti derinti savo asmeninius lūkes-
čius su realia situacija, rūpinantis kitais 
neperžengti profesinių reikalavimų ribos. 
Nevertėtų reaguoti į kiekvieną atvejį kaip 
į savo asmeninę problemą. Reikėtų moky-
tis nuolat papildyti išeikvotos energijos 
išteklius, tikslingai planuoti savo darbo 
krūvį ir laiką, turėti su darbu nesusijusių 
interesų ir tarpasmeninių ryšių, išlaikyti 
vidinę pusiausvyrą. 

Vidinės tvirtybės ugdymas
Dirbant socialinį darbą labai svarbu 

išsiugdyti vidinę tvirtybę. Yra nustatyta, 
kad ją sudaro atsakomybė, savikontrolė ir 
entuziazmas.

Asmeninė atsakomybė. Žmogus visa-
da turi prisiminti, kad savo karjerą pasi-

rinko pats, žinodamas apie socialinio dar-
bo srityje pasitaikančius nesklandumus, 
nepaisydamas problemų, apribojimų, 
kliūčių, ilgų darbo valandų, nesukalbamų 
bendradarbių, politinių aspektų, dalykų, 
kuriuos tenka paaukoti, ir pan. 

Viena esminių priemonių, užkertan-
čių kelią perdegimui, – prisiimti asmeninę 
atsakomybę už savo darbą. Kai socialinis 
darbuotojas užima pasyvią poziciją, dėl 
savo nesėkmių ar blogos savijautos kaltin-
damas kitus, bejėgiškumo ir beviltiškumo 
jausmas tik stiprėja. Pasyvi pozicija verčia 
socialinį darbuotoją kapituliuoti prieš iš-
orines aplinkybes ir jaustis auka. Tai ska-
tina ir profesinio cinizmo atsiradimą. Tik 
tada, kai žmogus bus ne tik atlikėjas, bet 
ir savo gyvenimo „režisierius“, jo elgesio 
nenulems aplinkybės. Todėl socialiniam 
darbuotojui labai svarbu jaustis atsakin-
gam ir pajėgiam tvarkyti savo darbą, netgi 
kai iškyla realių apribojimų bei kliūčių. 

Savikontrolė. Dauguma žmonių ne-
turi galimybių tiesiogiai kontroliuoti savo 
gyvenimo aplinkybių ir su jais susijusių 
žmonių, tačiau savo reakciją į kitų žmo-
nių elgesį bei pačias įvairiausias situacijas 
kontroliuoti galima visada. Kad būtų len-
gviau priimti savo nesėkmes, reikia realiai 
žiūrėti į save ir aplinkinius, mokėti pra-
laimėti bei nesigriaužti dėl smulkmenų. 
Yra žinoma, kad į perdegimą linkę žmo-
nės taikstosi su tuo, ką galėtų pakeisti, bet 
kamuojasi mėgindami paveikti tai, ko pa-
keisti neįmanoma.

Entuziazmas. Entuziazmas – natūra-
liausia žmogaus būsena. Kitaip tariant, 
visai normalu jausti įkvėpimą, būti pozi-
tyviai nusiteikusiam, kūrybingam, dėme-
singam, džiaugtis pasirinktu darbu. Kai 
viso to pritrūksta, kažkas ne taip...

Savigalbos grupės ir supervizija
Socialiniai darbuotojai turi ne vien tei-

sę, bet ir pareigą saugoti save. Dar viena 
priemonė, padedanti išvengti perdegimo 
ir lengvinanti socialinio darbo procesą bei 
padedanti pačiam žmogui ieškoti sąmo-
ningos išeities iš susidariusios padėties, 
yra supervizija ir dalyvavimas socialinių 
darbuotojų savigalbos grupės veikloje.

Savigalbos grupė. Šios grupės daly-
vius jungia bendros problemos ir noras 
kartu jas išspręsti arba išmokti gyventi su 
jomis. Lankydamas ją specialistas gauna 
emocinę ir profesinę pagalbą. Iškilus prob-
lemoms veiksminga gali būti ir draugų 
bei artimųjų pagalba, tačiau turint darbo 
problemų geriau rinktis savigalbos gru-
pę. Joje dalijamasi išgyvenimais, iškilus 
panašioms problemoms, o nauji sprendi-
mo būdai ir sukaupta patirtis stiprina pa-
sirinktą kelią, padeda spręsti iškylančias 
problemas, užtikrina konfidencialumą. 
Galėdamas pasidalyti su kolegomis savo 
patyrimu ir su darbu susijusiais išgyveni-
mais, darbuotojas pamato, kad ne jį vieną 
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kankina abejingumas, apatija, dirglumas, 
perdegimo sukelti negalavimai. Savigalba 
turi ypatingą prasmę, nes ji suartina pa-
našius sunkumus išgyvenančius žmones. 
Vien jau tikimybės požiūriu grupėje atsi-
ras žmonių, turinčių įvairių žinių, sugebė-
jimų ir kompetencijos. 

Savigalbos grupės reikšmingos ne tik 
problemos sprendimo momentu, bet ir 
problemą išsprendus, kai reikalingas pa-
laikymas, kuris yra labai svarbus perdegi-
mo atveju. 

Supervizija. Nors Lietuvoje super-
vizija nėra plačiai praktikuojama, tačiau 
socialiniai darbuotojai, dirbantys labai at-
sakingą socialinį darbą, turėtų tartis dėl 
„papildomos priežiūros“, t. y. susirasti 
kompetentingą, bet asmeniškai tokio dar-
bo nedirbantį kolegą, kuris juos „prižiūrė-
tų“. Priimta manyti, kad supervizijos pri-
einamumas yra profesionalo tobulėjimo 
pagrindas. Nuosekli supervizija padeda 
socialiniam darbuotojui susidoroti su dėl 
darbo kylančiu nerimu, moko savidraus-
mės ir padeda giliau save pažinti. 

Organizacijos vaidmuo 
Kovojant su personalo perdegimu 

svarbus vaidmuo tenka pačioms organi-
zacijoms. Vadovai, norintys turėti sveikus 
ir produktyvius darbuotojus, turėtų rū-
pintis, kad darbuotojų krūvis nebūtų per 

didelis, kad jie ne per daug laiko praleistų 
dirbdami su klientais. Darbas galėtų būti 
lanksčiai tvarkomas, t. y. didelės įtampos 
reikalaujanti veikla derinama su mažiau 
įtempta, daromos pertraukos, kurių me-
tu darbuotojai turėtų galimybę atsitrauk-
ti nuo darbo. Vadovams reikėtų atkreipti 
dėmesį į darbuotojų fizinę savijautą bei 
nuotaikas ir tinkamai reaguoti į pirmuo-
sius perdegimo požymius.

Nustatyta, kad norint veiksmingai su-
mažinti perdegimo pasireiškimą vienos 
prevencinės priemonės neužtenka. Reika-
lingas visas prevencinių priemonių kom-
pleksas. Siekdamos išvengti darbuotojų 
perdegimo, organizacijos turėtų rūpintis 
reguliariais kvalifikacijos kėlimo kursais, 
skatinti darbuotojus tobulėti. Dar viena 
organizacijos veiklos, skirtos perdegimo 
prevencijai, sritis yra specialieji darbuotojų 
mokymai, kaip įveikti stresą darbe ir pan.

Svarbu, kad darbuotojai jaustų, jog 
administracija jais rūpinasi, emociškai pa-
laiko, pastebi ir įvertina jų pasiekimus, ži-
no apie patiriamus sunkumus, prireikus 
suteikia pagalbą. Šios priemonės leidžia 
organizacijoms išsaugoti geriausius dar-
buotojus, padeda jiems profesiškai tobu-
lėti, efektyviai ir produktyviai dirbti.

Norėdami išvengti perdegimo sindro-
mo, socialiniai darbuotojai turi nors ret-
karčiais įvertinti savo gyvenimą plačiąja 

Šių metų spalio 16 dieną Lietuvos reabilitacijos profesinio 
rengimo centro mokiniai iškilmingai sutiko iš Pasaulio specia-
liųjų olimpinių žaidynių, kurios vyko Šanchajuje (Kinija), sugrį-
žusius savo mokyklos mokinius ir mokytojus. Jose dalyvavo 75 
tūkstančiai neįgalių sportininkų iš 164 šalių. Žaidynių šūkis šiais 
metais skelbė – „Aš žinau, aš galiu (angl. I know I can)“.

Į tolimąją Kiniją mūsų mokiniai vyko Lietuvos specialiosios 
olimpiados delegacijos sudėtyje. Šioje delegacijoje buvo 12 žmo-
nių. Šanchajuje varžėsi 2 mūsų centro mokiniai ir dar 2 mūsų 
buvusios mokinės. Juos lydėjo fizinio lavinimo mokytojai Stefa 
Bartkuvienė ir Dalius Lapašinskas, kurių parengti sportininkai 
dažnai dalyvauja tarptautinėse sporto varžybose ir niekada ne-
grįžta į Radviliškį be apdovanojimų. 

Mūsų auklėtinis Marius Janukaitis buvo pranašesnis už var-
žovus ir trikovės veiksmuose surinko 480 kg. Jis iškovojo net 4 
aukso medalius. M. Janukaičio rezultatas – geriausias žaidynėse. 
Stalo tenisininkai – buvusi mūsų mokinė Rasa Galdikaitė ir mū-
sų auklėtinis Aurimas Grigalius – iškovojo antrąją vietą. Aurimas 
pelnė 2 sidabro medalius.

Kinijoje jaunuoliai ne tik rungėsi varžybose. Delegacijos na-
riams buvo parengta turtinga kultūrinė programa. Jie turėjo gali-
mybę susipažinti su šalies tradicijomis, nacionaline virtuve, žai-
dimais. Lietuviai svečiavosi botaniko sode, lankėsi mokyklose, 
šeimose, šventykloje. O sugrįžę dalijosi įspūdžiais, nes parsivežė 
daug nuotraukų ir net puikų DVD filmą, kuriame buvo įamžin-
tos įsimintiniausios kelionės akimirkos.

Julija Astrauskienė
Specialioji pedagogė

prasme. Ar pavyksta gyventi taip, kaip 
norima? Jeigu esamas gyvenimas netenki-
na, reikia spręsti, ką galima realiai pozity-
viai pakeisti. Tik tinkamai rūpinantis savo 
gyvenimo kokybe galima būti socialiniu 
darbuotoju, kasdieniame darbe negriau-
nančiu savo asmenybės ir gyvenimo. 

Pagalbinės literatūros sąrašas
Kitų žmonių patirtis ir patarimai irgi 

galėtų suteikti jums žinių, praskaidrinti 
gyvenimą. Ieškokite jų šiuose leidiniuose:
• Bulanova D. Streso kontrolė darbe // Va-

dovo pasaulis Nr. 4, 1997. 
• Carlson R. Nesigraužkite dėl smulkme-

nų darbe. – K.: Šviesa, 2000.
• Vollmer H. Jaučiuosi visiškai išsekusi, 

„Sudegimo“ sindromas. – V.: Alma Li-
tera, 1998.

• Norwood – R. Moterys, kurios myli per 
stipriai.  – V.: VIARECTA, 1999. 

• Morgan. E, Kuykendall C. Ko reikia kie-
kvienai mamai. – Dialogo kultūros insti-
tutas, 2002.

• Craig Mary. Laiminimai. – V:. Katalikų 
pasaulis, 2002.

Angelė Paulėkaitė
Socialinio darbo magistrė, dienos centro 

„Šviesa“ vedančioji socialinė darbuotoja

Šeši		
olimpiniai medaliai – 
lietuviams

6 2007/4

Aktualijos



Atleidimas nuo vietinės rinkliavos
Valstybės rinkliava – tai privaloma įmoka už valstybės ir vietos savivaldos institucijų teikiamas paslaugas

Skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“, pagal 
socialinės apsaugos ir darbo, vidaus rei-
kalų ir sveikatos apsaugos ministrų 2005-
01-28 patvirtintą įsakymą Nr. A1-20/1V-
23/V-67, įsigyti ir naudoti gali:
• Asmuo, turintis sutrikusią judėjimo 

funkciją ir galintis pats vairuoti len-
gvąjį automobilį su rankiniu valdy-
mu. Nurodytas asmuo ženklą naudoja 
tik tuo atveju, kai pats vairuoja lengvąjį 
automobilį. Jis privalo turėti dokumen-
tą, patvirtinantį, kad yra neįgalus, taip 
pat transporto priemonės registracijos 
dokumentą, kuriame yra žyma „Ranki-
nis valdymas“.

• Asmuo, kuriam nustatytas mažesnis 
negu 55 proc. darbingumo lygis (I ar 
II invalidumo grupė), taip pat sena-
tvės pensijos amžiaus sukakęs asmuo, 
kuriam nustatytas didelis ar vidutinis 
specialiųjų poreikių lygis. Nurodyti 
asmenys ženklą naudoja tik tuo atveju, 
kai patys varuoja lengvuosius automo-
bilius. Jie privalo su savimi turėti ir savo 
negalią patvirtinantį dokumentą.

• Asmuo, vežantis vaiką (iki 18 m.), ku-
riam nustatytas sunkus ar vidutinis 
neįgalumo lygis (sunki ar vidutinė ne-
galia), arba asmenį, pripažintą nedar-
bingu (I invalidumo grupė), ar sena-
tvės pensijos amžių sukakusį asmenį, 
kuriam nustatytas didelis specialiųjų 
poreikių lygis. Ženklą galima naudoti 
tik tuo atveju, kai vežami šiame punk-
te nurodyti asmenys. Neigalieji privalo 
su savimi turėti ir savo negalią patvirti-
nantį dokumentą.

• Juridiniai asmenys, kai jiems priklau-
sančiomis transporto priemonėmis 

(lengvieji automobiliai, mikroauto-
busai ir autobusai) vežami neįgalieji. 
Ženklą galima naudoti tik tuo atveju, 
kai juridiniams asmenims priklausan-
čiomis transporto priemonėmis vežami 
neįgalieji. 

Nurodyti juridiniai asmenys privalo 
turėti transporto registracijos dokumentą 
ir jų vadovo patvirtintą dokumentą, ku-
riame yra nurodyta, kad jiems priklausan-
čiomis transporto priemonėmis yra teikia-
mos transporto paslaugos neįgaliesiems.

Neįgaliųjų vairuojamos arba juos ve-
žančios transporto priemonės priekis ir 
galas turi būti pažymėti kvadratiniais mė-
lynais skiriamaisiais ženklais „Neįgalusis“ 
su baltu apvadu ir baltu kelio ženklo „Neį-
galieji“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 
100 mm, apvado plotis – 10 mm. Tam, kad 
galėtumėte įsigyti šį ženklą, jokių papil-
domų dokumentų ar procedūrų nereikia. 
Ženklą asmuo įsigyja savo lėšomis preky-
bos vietose. Pavyzdžiui, vilniečiai ženklą 
gali įsigyti parduotuvėje, esančioje	Švitri-
gailos g. 11A, II aukšte, 228 kabine-
te, tel. (8~5) 265 28 38.

Kelių eismo taisyklėse 	
numatoma, kad:
195. Greta skiriamuoju ženklu „Neįgalu-

sis“ pažymėtų transporto priemonių 
savąją transporto priemonę vairuotojas 
privalo pastatyti taip, kad netrukdytų 
įlipti (išlipti) neįgaliesiems.

225. Vairuotojui, vairuojančiam transpor-
to priemonę, kuri pažymėta skiriamuo-
ju ženklu „Neįgalusis“, leidžiama:

 225.1. įvažiuoti į zoną, pažymėtą ke-
lio ženklais „Eismas draudžiamas“ ir 

Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ naudojimas

Valstybės rinkliava neimama už:
1. Asmens tapatybės kortelės ir paso išdavimą bei keitimą. Leng-

vata gali pasinaudoti šie asmenys:
 • asmenys, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis;
 • asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • asmenys, turintys teisę gauti piniginę socialinę paramą;
 • vaikai, kuriems nustatyta globa arba rūpyba;
 • asmenys, išlaikomi valstybės stacionariose globos įstaigose;
 • vieniši asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių;

	 •	 senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, kuriems nustaty-
tas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

2. Dokumento, patvirtinančio asmens gyvenamąją vietą, iš-
davimą.

3. Gimimo, mirties, įvaikinimo ir tėvystės nustatymo registravi-
mą, už klaidų, padarytų registruojant civilinės būklės aktus, 
ištaisymą, nepilnamečių vaikų civilinės būklės aktų ištaisymą 
pasikeitus įrašams tėvų civilinės būklės aktuose. 

4. Užsienio reikalų ministerijai išduodamus metrikacijos liudiji-
mų dublikatus. 

„Motorinio transporto eismas drau-
džiamas“;

 225.2. stovėti ilgiau, negu leidžiama, 
vietose, kur stovėjimo laikas apribotas;

 225.3. sustoti ir stovėti kelio ženklų „Su-
stoti draudžiama“, „Stovėti draudžia-
ma“ galiojimo zonoje ir (arba) ties nu-
brėžtomis prie važiuojamosios dalies 
krašto 1.4 ar 1.9 ženklinimo linijomis.

226. Vežimėliais neįgaliesiems leidžiama 
važiuoti dešiniuoju važiuojamosios da-
lies pakraščiu (nesvarbu, ar yra kelkraš-
tis, šaligatvis, pėsčiųjų takas).

Lengvatos naudojantis 
mokamomis stovėjimo vietomis

Transporto priemonių, pažymėtų žen-
klu „Neįgalusis“, vairuotojams Vilniaus 
mieste netaikoma vietinė rinkliava už 
naudojimąsi mokamomis stovėjimo vie-
tomis (2005-07-20 Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos sprendimas Nr. 1-881 „Dėl 
vietinės rinkliavos už naudojimąsi moka-
momis transporto priemonių stovėjimo 
vietomis ir aikštelėmis nustatymo“ 6.3. 
straipsnis). Vairuotojas turi turėti anks-
čiau minėtus dokumentus, patvirtinančius 
jo ar keleivio negalią. Panašaus pobūdžio 
nuostata turėtų galioti ir kituose Lietuvos 
miestuose. Apie lengvatas dėl naudojimo-
si mokamomis transporto priemonių sto-
vėjimo vietomis savo mieste teiraukitės 
savivaldybėse.

Sandra Pačinaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė

2000-06-13 LR Rinkliavų įstatymo 6 straipsnis (Žin., 2000, Nr. 52-1484).
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Kaip įgyti patirties
Praktiniai gyvenimo įgūdžiai – būtini 

mūsų kasdieniame gyvenime. O Montes-
sori sistemos darželiuose ir terapijos už-
siėmimuose jie yra lavinami bei atliekami 
kaip specialūs pratimai. Tokiu būdu šie 
įgūdžiai padeda vaikui užmegzti ir su-
kurti ryšius tarp tėvų namų bei bendruo-
menės. Praktiniai įgūdžiai yra svarbiausi 
ir būtiniausi vaikui rengiantis gyvenimui. 
Per juos vaikas ne tik išmoksta elementa-
rios savitvarkos, tampa savarankišku ir 
nepriklausomu nuo aplinkos ar suaugu-
siųjų bei stipresniųjų, bet ir įgyja patirties: 
kas jo kultūroje yra priimtina, o kas – ne, 
kas yra socialiai pripažįstama, o kas – ne.

Vaikas stebi gyvenimą namuose, todėl 
jam dažnai kyla natūralus potraukis veikti 
su daiktais, medžiagomis. Jis nori sekti tė-
vų ir kitų suaugusiųjų pavyzdžiu, taip pat 
išbandyti ir perimti namų ruošos darbus. 
Dažnai tėvai neturi tam laiko arba mano, 
kad šie vaiko poreikiai nesvarbūs, never-
ti dėmesio ir laiko sąnaudų. Juk suaugu-
sieji su buitiniais darbais susidoroja daug 
greičiau ir geriau. Kita vertus, jie gailisi 
vaiko, nenori, kad šis vargtų, patirtų ne-
malonių pojūčių ar išgyvenimų dėl išti-
kusių nesėkmių (kurios iš pradžių visa-
da neišvengiamos), kęstų fizinį skausmą. 
Be to, suaugusieji baiminasi, jog po tokių 

nepatyrusio mažo žmogaus bandymų liks 
daug netvarkos, sudaužytų ar sugadintų 
daiktų ir t. t.

Neįgaliam vaikui, ypač turinčiam su-
vokimo problemų, iš tikrųjų gali būti sun-
ku greitai suvokti tiesioginę ar netiesiogi-
nę mus supančio pasaulio daiktų paskirtį. 
Tokiam vaikui reikia gerokai daugiau lai-
ko ir kartojimo. Tačiau tik stebėdamas, o 
vėliau ir kartodamas suaugusiųjų veiklą, 
jis gali lavinti savo judesius, tobulinti jų 
tikslumą bei koordinaciją, įsidėmėti ir su-
vokti logišką veiksmų seką, įsivaizduoti ir 
siekti tikslo pagal tam tikrą veikimo pla-
ną, patirti ir suvokti naudojamų daiktų sa-
vybes, sugebėti jas išskirti ir palyginti su 
kitų daiktų savybėmis, kaupti savo patirtį 
(sensorinę bei motorinę ) ir kūrybiškai ja 
naudotis, pritaikant naujoje veikloje ar si-
tuacijoje. 

Visų minėtų dalykų ir procesų grandi-
nė yra elementariausias asociatyvaus mąs-
tymo pagrindas. Kai vaikas veikia pats, o 
ne tik stebi, žadinamos ir tobulėja jo jus-
lės: rega, lytėjimas, skonis, uoslė, klausa. 
Tokiu būdu be valingų vaiko pastangų 
vyksta šių pojūčių signalų integracija ir 
kaupiama bei turtinama sensorinė patir-
tis, užtikrinanti aplinkinio pasaulio pa-
žinimą. Nepalaikant ir neskatinant vaiko 
interesų, laikui bėgant šie gali ir išblėsti, 
nejaudrinami pojūčiai – susilpnėti, telikti 
atsaku ar reakcija į išorės dirgiklius, pa-
tys savaime atrofuotis. Ramybės būsenoje 
funkcijos nustoja tobulėti, silpnėja asoci-
atyviniai ryšiai, protas pradeda „snaus-
ti“, vaiko savivertės ir nepriklausomybės 
jausmas devalvuojasi, kenčia jo savigarba. 
Taip vaikas vis labiau tampa priklausomu 
nuo suaugusiųjų – stipresnių ir jį globo-
jančių bei prižiūrinčių asmenų.

Vaiko raida vyksta pagal tam tikrą 
planą ir biologinius dėsningumus. Neu-
rofiziologiniai pakitimai, jų integracija 
apsprendžia šios raidos etapus, kitaip sa-
kant, raidos kokybę. Vaikas ne tik didėja 
ir sunkėja, jis taip pat įsisavina savo po-
jūčius ir mokosi savarankiškai reaguoti į 
aplinką. M. Montessori vaiko sugebėjimą 
reaguoti į supančią aplinką ir pažinti pa-
saulį apibūdina imliojo proto fenomenu. 

O šio fenomeno bruožus – atskirų pojūčių 
suaktyvėjusį jautrumą ir atsirandančius 
ypatingus interesus – tam tikrais vaiko 
raidos tarpsniais arba jautriaisiais peri-
odais. Būtent šių jautriųjų periodų metu 
labai lengvai, be ypatingų pastangų įsi-
savinami tam tikri įgūdžiai, lengviausiai 
mokomasi ir prisitaikoma prie aplinkos. 
Ypatingai svarbūs jautriųjų periodų poky-
čiai juslėms (pojūčiams) lavinti.

Kasdienė veikla – puikus stimulas
Specialiai sukurtoje ir parengtoje 

aplinkoje – vaikų darželyje ar terapijos 
užsiėmimuose – vaikas ramioje aplinko-
je gali žaisti tas pačias buitines situacijas 
ir atlikti tuos pačius darbelius, kuriuos 
jis stebi tėvų namuose. Norėtųsi pabrėž-
ti, kad tėvai turėtų labai rimtai vertinti šią 
mūsų kasdieninio gyvenimo pusę, skatin-
dami vaiką. Kitas dalykas, jeigu dėl sudė-
tingos negalios ar dėl tam tikros neišsi-
vysčiusios funkcijos, juslės arba gebėjimo 
vaiko veiklai ir gyvenimui mūsų standar-
tinėje aplinkoje, buityje reikia adaptuoti ir 
pritaikyti namų aplinkos daiktus, baldus, 
naudoti kompensacinę techniką, struktū-
ruoti aplinką ir pačią veiklą į tam tikras 
pakopas ar etapus. Tokiais atvejais reikėtų 
parengti atskirus pratimus, tiesiogiai skir-
tus vienam ar kitam praktiniam gyvenimo 
įgūdžiui formuoti bei lavinti. 

Tačiau tai nėra kažkas nauja ar labai su-
dėtinga. Tiesiog galime apsidairyti aplin-
kui savo namuose ir pagalvoti apie vaiko, 
o šiuo atveju – neįgalaus vaiko – poreikius 
bei problemas. Tam nė neprireiks papil-
domų materialinių išlaidų, nes ir paprasti 
mūsų kasdienio gyvenimo daiktai gali bū-
ti vaikui labai įdomūs, teikti ne tik pažin-
tinės naudos, bet ir kūrybos džiaugsmo. 
Svarbiausia užtikrinti, kad vaikas patirtų 
pasididžiavimo savimi, savarankiškumo 
jausmus, kurie tuo pačiu yra ir geriausias 
postūmis naujai tikslingai veiklai. Atmin-
kite, tik tikslinga ir kryptinga veikla duo-
da rezultatų.

Net labai sunkią negalią turintys vai-
kai vėl norėtų išgyventi malonių pojūčių, 
kurių patyrė veiklos metu, sulaukti pa-
gyrimo ar paskatinimo, patenkinti savo 

Praktinių gyvenimo įgūdžių 
formavimas pagal Montessori 
metodikos principus (I)
Vaiko raida vyksta pagal tam tikrą planą ir biologinius dėsningumus. 
Žinant juos lengviau suteikti vaikui daugiau galimybių, ko ir siekiama 
naudojant Montessori metodiką. 
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smalsumą, stebėti judančius daiktus, be-
sikeičiančias jų formas, klausytis garsų. 
Siekdami palengvinti šią veiklą, pateiksi-
me praktinių gyvenimo įgūdžių lavinimo 
pratimų aprašus, parengtus vadovaujan-
tis M. Montessori sistemos principais bei 
struktūra. Tačiau norėtume pabrėžti, kad 
ne tik vaikų darželis ar kita ugdymo įstai-
ga yra ta struktūra ar vieta, kur savaime 
vyksta mokymas. Mokytis gyventi aplin-
koje su supančiais daiktais vaikas gali ir 
namuose, padedamas šeimos narių.

Paprastai vaikai noriau ir greičiau mo-
kosi veiklos, imituojančios namų ruošos 
darbus, nei kognityvinės veiklos. Daržely-
je mokytoja, o namuose tėvai žino, ką vai-
kas sugeba. Kai vaikas mato, kad jis gali 
padaryti tam tikrus dalykus kartu su ki-
tais arba vienas pats, jis tampa labiau už-
tikrintu ir savarankišku. Kita vertus, jis 
jaučiasi priklausąs mažai bendruomenei, 
todėl noriai perima atsakomybę už kitus 
žmones ir aplinką. Labai svarbu, kad vai-
kas patirtų pasitenkinimo jausmą, jog iš-
moko naujų dalykų, yra atsakingas už ki-
tus, o jo laikysena, gebėjimai ir veikla yra 
labai vertinami kitų bendruomenės narių. 

Jeigu pakankamai anksti ir laiku pra-
dedami lavinti vaikų praktinio gyvenimo 
įgūdžiai arba atliekami šių įgūdžių lavini-
mui skirti pratimai, lengviau įsisavinami 
kasdieninio gyvenimo reiškiniai ir daiktų 
panaudojimo galimybės, formuojamas sa-
vitvarkos bei aplinkos prižiūrėjimo porei-
kis ir nekyla sunkumų ateityje. M. Mon-
tessori teigimu, geriausias laikas mokytis 
minėtų dalykų – ankstyvoji vaikystė: an-
trieji–ketvirtieji gyvenimo metai. Tai pa-
aiškinama vaiko raidos imliaisiais perio-
dais, kuriuos M. Montessori pagrindžia 
vaiko neuorofiziologinės raidos ir elgse-
nos dėsningumais. Aišku, vaikams su ne-
galia šie periodai yra labai individualūs. 
Per imlųjį protą, kurį M. Montessori išski-
ria kaip atskirą fenomeną, vaikas prisitai-
ko prie savo kultūros. Jis jaučia, kas yra 
būtina ir kas priklauso jo šeimai ar visuo-
menei. Iš pirmo žvilgsnio paprasti prati-
mai padeda formuoti vaiko asmenybę ir 
atlieka socialinio auklėjimo funkciją, tuo 
pačiu padėdami vaikui prisitaikyti prie 
aplinkos. Būtent šie dalykai daro gyveni-
mą gražesnį ir įdomesnį, leidžia tinkamai 
elgtis ir sėkmingai bendrauti iš pradžių 
savo mažoje bendruomenėje – šeimoje ar 
vaikų daželyje, o vėliau – visuomenėje.

Vaiko darbas
Darbas yra natūralus žmogiškas po-

reikis. Tačiau suaugusiųjų ir vaikų veiklos 
motyvacija yra skirtinga. Suaugusieji sten-
giasi atlikti savo darbą kaip galima grei-
čiau. Vaikams veiklos procesas paprastai 
svarbesnis už pačią veiklą ar jos rezulta-
tus. Todėl jie dažnai kartoja tuos pačius 
veiksmus, nes tai jiems suteikia džiaugs-

mo ir yra labai svarbu mokantis. Be to, yra 
ir dar viena rimta priežastis: vaikas tokiu 
būdu nusprendžia, ką jis pats nori daryti, 
o iš šalies nėra naudojamas joks dirbtinis 
skatinimas ar spaudimas.

Vaiko sugebėjimas sukaupti dėme-
sį ir jį išlaikyti (koncentracija). Svarbus 
praktinių gyvenimo įgūdžių pagrindas 
yra vaiko gebėjimo sukaupti dėmesį ug-
dymas. Pirmiausia suaugusieji patys turė-
tų būti kantrūs ir susikaupę ką nors dirb-
dami ar su kuo nors bendraudami.

Vaikams būdingas veržimasis veikti 
ir savarankiškumo bei nepriklausomybės 
siekimas. Praktiniai gyvenimo įgūdžiai 
padeda įgyvendinti šiuos siekimus ir ve-
da vaiką link nepriklausomybės. Suaugu-
siesiems tereikia padėti vaikui suformuoti 
stiprius norus.

Vaiko elgsenos ypatumai ir normali-
zacija. Ne visa tai, kas mums, suaugusie-
siems, atrodo normalus vaiko elgesys, yra 
normalu pačiam vaikui. Suaugusieji nu-
stato taisykles, pagal kurias vaikai turėtų 
elgtis. Tačiau nepagalvoja apie tai, kad vai-
ko elgesio sutrikimai ir sunkumai kyla dėl 
aplinkos, kurios jis negali suprasti. Norma-
lizacijos procesas pasireiškia vaikui užmez-
gus kontaktą su parengta aplinka ir pradė-
jus koncentruoti dėmesį. Tokiu būdu, kai ir 
namuose, ir ugdymo įstaigoje sudaromos 
tinkamos sąlygos, vaiko veikla tampa ge-
ra pradžia tolesnei pažangai. Bręsdamas 
vaikas atranda, į ką gali koncentruoti sa-
vo dėmesį. Vaiko būsena ir elgesys geriau-
siai parodo, kad jis atrado pats save, kad 
įsivyravo harmonija tarp psichinės ir fizi-
nės energijos. Suaugusieji turi padėti vai-
kui pamėgti savo aplinką ir užmegzti ryšį 
su ja. Tačiau vaikas kasdien reaguoja skir-
tingai. Negalima nustatyti, per kokį laiką 
įvyks normalizacija. Kuo vaikas vyresnis, 
tuo sudėtingiau vyksta šis procesas. 

Pagrindinės lavinimo funkcijos
Lavinant pagrindines gyvenimo įgū-

džių lavinimo funkcijas, į pirmą vietą iš-
kyla šie tikslai:
1. Savarankiškumo galimybių plėtra.
2. Socialinė kompetencija ir socialinė inte-

gracija – vaiko visuomeniškosios vertės 
stiprinimas.

3. Stambiosios ir smulkiosios motorikos 
lavinimas. Savo kūno įvaldymas. Nuo-
seklių judesių ir jų eigos formavimas.

4. Vizualinės–motorinės koordinacijos 
(akis–ranka) kontrolės lavinimas.

5. Visų pojūčių (juslių) lavinimas. 
6. Atminties ir intelekto ugdymas. Toly-

gus ir nuoseklus darbo eigos (nuo pa-
prastų iki kompleksinių veiksmų) įsisa-
vinimas.

7. Netiesioginis parengimas matemati-
nių sąvokų įsisavinimui ir matematikos 
mokymui. 

8. Kalbos plėtra ir žodyno turtinimas.

Pirmaisiais gyvenimo metais vaikui 
reikia ne tik išmokti koordinuoti savo ju-
desius, bet ir juos tobulinti, automatizuoti. 
Tai vaikas gali padaryti tik per prasmin-
gą veiklą su daiktu. Prasmingi veiksmai ir 
yra praktiniai gyvenimo įgūdžiai. 

Nėra lengva trumpai aptarti M. Mon-
tessori sistemą, negalima išskirti kokio 
vieno pagrindinio principo, nes visi jie 
vienas su kitu susiję, kaip kad žmogaus 
kūne svarbūs yra visi organai, kiekvieno 
funkcija yra būtina, užtikrinanti visumą. 
Tačiau M. Montessori įžiūri ir pabrėžia 
esminį skirtumą tarp vaiko ir suaugusiojo: 
vaikas yra nuolatinio augimo ir keitimosi 
stadijoje, o suaugęs žmogus yra pasiekęs 
savo normą. 

Todėl auklėjimas plačiąja prasme – tai 
tik fizinės ir dvasinės pagalbos teikimas. 
Jau pirmaisiais vaiko gyvenimo metais 
pastebime tą patį reiškinį – nuolatinį vai-
ko veržimąsi savarankiškai veikti. Jis pats 
bando rengtis, valgyti, užlipti ar nulip-
ti nuo kėdės, daugybę kartų atidaro ir 
uždaro duris, baldų dureles, nešioja daik-
tus (dažniausiai labai sunkius) iš vienos 
vietos į kitą ir, kaip mums atrodo, be jo-
kio tikslo. Paradoksalu, tačiau tokioje vai-
ko veikloje didžiausiais trukdžiais tam-
pa visai ne fizinės kliūtys (dideli, sunkūs 
daiktai ar užstojantys kelią baldai), bet 
suaugusiųjų draudimai ar visai nereika-
linga pagalba, vaiko veiklos ir funkcijų 
perėmimas. 

Vaiko veržimasis veikti ir suaugusiųjų 
veiklos kartojimas nėra betikslė užgaida 
ar vien tik mėgdžiojimas. Veržimasis ky-
la iš paties vaiko vidaus. Mūsų pastangos 
veikti už vaiką, perimti jo veiklą ar su-
laikyti jį yra tiesiog kenksmingos ir slo-
pina tolimesnius vaiko interesus pažinti 
pasaulį. Bandydami sulaikyti vaiką nuo 
tokios aktyvios veiklos, mes kovojame 
prieš pačią vaiko prigimtį ir natūralius 
jo plėtros dėsnius. Nepamirškime, kad ir 
vaiko intelektas plėtojasi per jo prasmingą 
veiklą, kuriai įgyvendinti būtini apgalvo-
ti ir tikslingi judesiai. Praktinio gyvenimo 
įgūdžiai ir jų lavinimo pratimai kaip tik ir 
tarnauja tokių judesių formavimui bei to-
bulinimui. Be to, prasmingai veikdamas 
vaikas įgyja patyrimo ir pradeda supra-
sti daiktų savybes, jų tarpusavio ryšį bei 
priežastingumą.

Aušrelė Matukevičiūtė
VUVL Vaiko raidos centro psichologė, 

Montessori pedagogė
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„Mums reikia susiburti“
Aš esu Saulius Aidukas. Gyvenu „Vilties namuose“. Man nieko ne-

trūksta, bet labai noriu ir svajoju turėti savo būstą. 
Noriu pasakyti jums, kad Panevėžio savivaldybės Socialinis skyrius 

mažai kreipia dėmesio į mus – neįgaliuosius. Norėdamas padėti jums ir 
sau, kreipiuosi į jus: „Kas svajoja turėti nuosavą būstą, ar turi kitokių 
norų – gal dirbti, atsiliepkite!“ 

Mums, tokio pat likimo žmonėms, reikia susiburti. Tada mes galėtu-
me kažką padaryti, pakeisti savo labui.

Mano el. paštas: sauliusaidukas@one.lt	Namų adresas:  
VšĮ „Vilties namai“, Medžiotojų g. 1, Piniava, Skynimų k., Panevėžio raj.

Projekto informacijos sklaida
Tarptautinėje plotmėje projektas bu-

vo ne kartą teigiamai įvertintas už temos 
aktualumą. Rumunijoje jis išrinktas vie-
nu geriausiu regiono projektu, o projek-
to koordinatorė – Rumunijos asociacija 
„Esperando“ – buvo pakviesta prista-
tyti projektą 2007 m. rugsėjį vykusioje 
6-ojoje mokymo partnerytės konferenci-
joje „Grundvig link Lisabonos“. Projek-
tas taip pat buvo pristatytas ir Europos 
mastu per SKY kanalą. Lietuvoje pro-
jektui buvo skirta konferencija-diskusija 
„Informacinės technologijos sutrikusios 
raidos asmenų ugdyme: problematika 
ir vystymo galimybės“, kurioje dalytasi 
darbo šioje srityje patirtimi ir galimybė-
mis dar plačiau pritaikyti šiuolaikines 
ugdymo priemones žmonėms su raidos 
sutrikimais.

Pagrindinis projekto rezultatas – CD 
formate išleistas metodinis rinkinys, ku-
riame pagrindinis dėmesys skirtas prie-
monėms ir metodams, taikomiems sie-
kiant pagerinti informacinių technologijų 
prieinamumą neįgaliesiems bei padary-
ti mokymosi procesą efektyvesnį. Be to, 
jame galima rasti informacijos apie patį 
projektą, straipsnius, projekto metu vy-
kusius renginius ir pan. Dalis informaci-

jos prieinama ir lietuvių kalba. Šią infor-
maciją galima rasti interneto svetainėje

www.esperando.ro/g2-itc. 

Projekto pasiekimai
Projekto metu kiekvienas partneris 

vykdė numatytą veiklą savo šalyje. Bu-
vo atlikti keli tyrimai apie technologijų 
naudojimą neįgaliųjų ugdymo srityje, 
kurių rezultatai parodė, kad informa-
cinės ir mokymo aplinkų pritaikymas, 
naudojant informacines technologijas, 
daugiausia sutelktas didesniuose mies-
tuose, o atokesnėse vietovėse padėtis vis 
dar prasta. 

Projekto metu buvo rengiami anglų 
kalbos kursai projekto darbuotojams, 
o atsiradus galimybei, ir tikslinei gru-
pei – patiems neįgaliesiems. Lietuvoje 
buvo atliktas eksperimentas – pabandyta 
pritaikyti turimą anglų kalbos mokomą-
ją medžiagą kompleksinę negalią turin-
tiems moksleiviams. Šie eksperimenti-
niai anglų kalbos kursai vyko Vilniuje, 
ugdymo centre „Viltis“. Kadangi kursuo-
se neretai talkino savanoriai iš užsienio, 
neįgalūs moksleiviai gavo puikią progą 
bent šiek tiek pramokti kalbos, kuri tam-
pa vis labiau ir labiau reikalinga šiandie-
ninėje visuomenėje. 

Projektas baigėsi!
Š. m. rugpjūtį baigėsi dvejus metus trukęs projektas „Informacinės technologijos ir komunikacija – vartai į 
ateitį neįgaliems žmonėms“ (plačiau apie jį rašėme ankstesniuose mūsų žurnalo numeriuose). Priminsime, 
kad projekte dalyvavo organizacijos, dirbančios negalios, mokslo, tyrimų ir informacinių technologijų 
pritaikymo srityje, iš 7 šalių: Rumunijos, Bulgarijos, Olandijos, Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Italijos ir 
Turkijos. Vykdant projektą buvo siekiama išsiaiškinti, kokiu mastu informacinės technologijos naudojamos 
neįgaliųjų formalaus ir neformalaus ugdymo srityje, kokios priemonės bei metodai labiausiai pasiteisina 
ieškant naujų ugdymo sprendimų. 

Bulgarijos partneriai – nevyriausybinė 
organizacija „John Atanasov“ – įvairią ne-
galią turinčių žmonių organizacijose išban-
dė specialius vadovėlius ir interaktyvias 
vaizdo pamokas, skirtas mokyti naudotis 
kompiuteriu vyresnio amžiaus žmones. 

Siekiant užtikrinti kuo geresnį projek-
te dalyvavusių organizacijų bendradar-
biavimą, joms buvo keliamas reikalavimas 
pačioms išbandyti siūlomas informacinių 
technologijų diegimo priemones. Taip bu-
vo išmėgintas ir internetinis dienoraštis, 
vadinamasis blog, ir grupinio darbo pro-
grama groupware. Minėtas bendradarbia-
vimas ne visuomet vykdavo sklandžiai, 
tačiau reikia turėti omenyje, kad dauge-
liui projekto partnerių tai buvo gana nau-
jos komunikacijos formos. 

Be abejo, įvertinti visus projekto re-
zultatus yra gana sunku, nes pagrindinę 
naudą bus galima pamatyti tik praėjus 
kuriam laikui, kai su neįgaliais žmonė-
mis dirbantys specialistai pradės nau-
dotis rinkinyje esančia informacija, ak-
tyviau ieškoti naujų būdų bei galimybių 
padėti neįgaliesiems įvaldyti informaci-
nes technologijas.

Kristina Vrubliauskaitė
Vadybininkė

O mums atrodo, kad tu, 
Sauliau, –  tikras  šaunuo-
lis!  Jeigu  nesi  abejingas  sa-
vo  likimui,  jis  būtinai  tau 
nusišypsos!  Linkime  tau 
susirasti  kuo  daugiau  ben-
draminčių  ir  sveikiname  su 
šventėmis.

Žurnalo rengėjai
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Lietuvoje veikiantys įstatymai ir rati-
fikuoti tarptautiniai teisės aktai užtikrina 
žmonėms su negalia medicininę priežiū-
rą, materialinę paramą, profesinę reabi-
litaciją, aprūpinimą gyvenamuoju plotu, 
ugdymą, užimtumą, įdarbinimą, informa-
cijos teikimą, techninę pagalbą, kultūros, 
sporto, laisvalaikio, religijos, globos ir ki-
tas socialines paslaugas, apsaugą nuo dis-
kriminacijos, dalyvavimą sprendžiant vi-
sus su jų gyvenimu susijusius klausimus. 
Gaila, bet daugelis gerų nuostatų taip ir 
lieka tik popieriuje.

Didžiausia problema Vilniuje, kurią 
reikia spręsti nedelsiant, yra suaugusių 
sutrikusio intelekto asmenų poreikių ten-
kinimas, nes jaučiamas didelis ilgalaikės 
socialinės globos paslaugų, t. y. grupinių 
gyvenimo namų vidutinę ir sunkią kom-
pleksinę negalę turintiems proto negalios 
žmonėms, socialinės priežiūros paslaugų, 
t. y. savarankiško gyvenimo namų lengvą 
sutrikimo laipsnį turintiems žmonėms, 
paslaugų šeimai tarnybų, socialinių įgū-
džių ugdymo ir palaikymo, dienos socia-
linės globos paslaugų, t. y. dienos užimtu-
mo centrų vidutinę ir sunkią kompleksinę 
negalią turintiems žmonėms, trūkumas.

Bendrija „Vilniaus Viltis“ jungia 654 
sutrikusio intelekto asmenis, iš jų 434 vy-
resnius nei 18 metų. Iš šių žmonių 103 ne-
lanko jokios užimtumo įstaigos ir nuolat 
būna namuose, nes yra sunkios komplek-
sinės negalios ir perkopę per 40 metų ar-
ba lengvo ir vidutinio neįgalumo laipsnio, 
bet negalintys įsidarbinti. O kiek tų, kurie 
nėra bendrijios nariai?

Išsamiau norėtųsi pakalbėti apie die-
nos socialinės globos paslaugų tinklą 
Vilniaus mieste. Vilniuje veikiančiuose 
dienos socialinės globos centruose (die-
nos centras „Šviesa“, Markučių dienos 
veiklos centras, mokymo centras „Mes 
esame“, VšĮ „Vilties akimirka“, Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centras, Dailiųjų amatų 
centras „Mažoji Guboja“, pal. J. Matulai-
čio socialinis centras, OFM „Mažesnieji 
broliai“) ir profesinėse ugdymo įstaigose 
(Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų pro-
fesinio rengimo centras, Bukiškių žemės 
ūkio mokykla, Vilniaus prekybos ir verslo 
mokykla, Vilniaus statybininkų mokykla, 
Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų re-
abilitacinis profesinio mokymo centras) 
užimti 412 jaunuolių. Minėti centrai dar 
gali priimti 26 žmones, turinčius lengvo ir 
vidutinio sunkumo negalę.

Beveik visi vaikai, nepriklausomai 
nuo sutrikimo laipsnio ar pobūdžio, lan-
ko specialiąsias, integruotas mokyklas, 
ugdymo centrus. Į vaikų ugdymą įdėtos 
nemažos lėšos. Todėl būtinas ugdymo ir 
užimtumo tęstinumas, kad neįgalieji ga-
lėtų panaudoti ir gilinti įgytas žinias bei 
įgūdžius, o jų tėvai – tęsti darbinę veiklą ir 
suteikti visavertį gyvenimą savo šeimai.

Atlikus Vilniuje veikiančių integruo-
tų, specialiųjų mokyklų ir ugdymo centrų 
apklausą, paaiškėjo, kad 2007–2009 metais 
šias švietimo įstaigas baigė ir baigs 208 
jaunuoliai: 106 turintys lengvo laipsnio 
sutrikimą, 51 – vidutinį, 51 – sunkų.

Norėdama sumažinti dienos sociali-
nės globos paslaugų ir paslaugų šeimai 
Vilniuje trūkumą bendrija „Vilniaus Vil-
tis“ įkūrė Paslaugų šeimai tarnybą (Vy-
tenio g. 37). Joje teikiamos šios socialinės 
paslaugos:
•	 Dienos socialinės globa. Tarnyboje vei-

kia dvi dienos užimtumo grupės. Gru-
pes lanko 12 suaugusių jaunuolių, tu-
rinčių vidutinę ir sunkią proto negalę. 
Su jaunuoliais dirba 4 socialiniai dar-
buotojai. Grupė veikia kiekvieną darbo 
dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Darbo 
grafikas yra lankstus, derinamas prie 
lankytojų tėvų darbo laiko. Kiekvienam 
lankytojui parengtas individualus dar-
bo planas, kuris bus nuolat papildomas 
ir keičiamas. Lankytojus į Paslaugų šei-
mai tarnybą iš namų ryte atveža ir po 
užsiėmimų parveža į namus bendrijos 
„Vilniaus Viltis“ mikroautobusas. Lan-
kytojai maitinami. 

•	 Pagalba į namus. Ši paslauga teikiama 
nuo 2007 m. rugsėjo. Socialinės paslau-
gos į namus teikiamos kiekvieną dieną; 
vienai šeimai skiriama 4 val. paslaugų 
per dieną.

•	 Trumpalaikė proto negalios vaikų ir 
suaugusiųjų priežiūra tarnyboje. Ši 
paslauga teikiama kiekvieną darbo die-
ną nuo 17.00 val. iki 22.00 val. ir išeigi-
nėmis dienomis nuo 10.00 val. iki 22.00 
val. Tarnybos socialiniai darbuotojai 
vaikams ir suaugusiesiems siūlo užim-
tumą bei laisvalaikio paslaugas. 

•	 Darbo vietų paieška ir darbo asisten-
tų pagalba dirbant. Jaunuoliams, bai-
gusiems mokyklas ir ugdymo centrus, 
padedama pagal jų galimybes pratęsti 
ugdymą(si) ir užimtumą. Jaunuoliams, 
galintiems dirbti laisvojoje darbo rinko-
je, organizuojama darbo vietų paieška. 

Socialinis darbuotojas kartu su įvairių 
sričių specialistais parengia jaunuo-
liams individualų perėjimo iš mokyk-
los į darbo rinką planą. Komandą su-
daro pats sutrikusios raidos jaunuolis, 
jo šeimos nariai, mokyklos pedagogai, 
jaunuolio auklėtoja, darbdaviai, profe-
sinių mokyklų dėstytojai ir kontakti-
nis asmuo, nesikeičiantis viso projekto 
metu. Suradus darbą bendroje įmonė-
je, prireiks darbo asistento paslaugos 
jaunuolių adaptacijai naujoje vietoje. 
Darbo asistentas bus tarpininkas tarp 
darbdavio ir neįgalaus asmens. 

•	 Teisininko konsultacijos šeimoms 
įvairiais klausimais: globos, turtiniais, 
darbiniais, socialinio draudimo ir kt. 

•	 Paslaugų šeimai tarnybos tėvų savi-
galbos grupės padeda susivokti sa-
vo problemose, pamatyti jų ištakas ir 
pasekmes, atskleisti savo dvasinį po-
tencialą, tobulėti bei geriau jaustis. 
Grupių užsiėmimo metu vaikai irgi 
prižiūrimi tarnyboje. 

Patalpų, esančių Vytenio g. 37, ku-
riose įkurta bendrijos „Vilniaus Viltis“ 
Paslaugų šeimai tarnyba, renovacijai da-
lį lėšų skyrė Vilniaus miesto savivaldy-
bė, kitą dalį remontui ir baldų, įrangos, 
metodinių priemonių įsigijimui gavome 
pateikę projektą Socialinių paslaugų inf-
rastruktūros plėtros programai. Paslaugų 
šeimai tarnybos veiklą finansuoja ir tiki-
mės, kad ateityje finansuos, Neįgaliųjų 
reikalų departamentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos per „Vilties“ 
bendriją, Vilniaus miesto savivaldybė ir 
patys paslaugų gavėjai.

Nuoširdžiai dėkojame už galimybę 
atverti naują Paslaugų šeimai tarnybą 
Vilniuje Neįgaliųjų reikalų departamen-
tui prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos, Socialinių paslaugų infras-
truktūros plėtros programai, Vilniaus 
miesto savivaldybei, „Vilties“ bendri-
jai, UAB „Ranta“ ir visiems geros valios 
žmonėms.

Gerbiamieji vilniečiai, kviečiame 
naudotis Paslaugų šeimai tarnybos tei-
kiamomis socialinėmis paslaugomis. 
Tarnybos adresas: Vytenio g. 37, Vilnius, 
tel. (8~5) 233 47 05.

Birutė Šapolienė
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ tarybos 

pirmininkė

Nauja paslaugų šeimai tarnyba 
Vilniaus mieste
Susipažinus su teisės aktais, gali susidaryti įspūdis, kad Lietuvoje žmonėms su negalia yra sudarytos visos 
sąlygos tenkinti savo poreikius, tačiau ar tikrai taip… 
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„Jūsų mokymai, ko gero, palietė kiekvie-
no dalyvio širdį. Buvo matyti, kad jie 
tikrai patiko, davė peno apmąstymams, 
paskatino peržiūrėti savo darbo metodus. 
Kaip jūs pats atradote šią veiklą?“

„Tai irgi lėmė mokymai, kurie buvo 
skirti vaikų su negalia tėvams ir atstovau-
jantiems sau neįgaliesiems. 8 mėnesius 
mes susitikdavome vieną savaitgalį per 
mėnesį. Patys mokymai nepadarė labai di-
delės įtakos mano požiūrio į neįgalumą pa-
sikeitimui. Pamenu, labai daug ginčijausi, 
nuolat įterpdamas: „Na, taip, tai labai gera 
idėja, bet ne mano sūnui“. Tačiau vienoje 
Niu Hempšyre (JAV) vykusioje konferen-
cijoje vyruko, vardu Robas Cutleris, pasa-
kyti žodžiai apie žmones, turinčius autiz-
mo sindromą, privertė mane susimąstyti. 
Žodžiai apie rizikoje slypintį orumą ir ga-
limybes, kurie padėjo man pažvelgti į savo 
sūnų kitomis akimis.

Tuo metu buvau ką tik paskirtas orga-
nizacijos asmenims su autizmo sindromu 
pirmininku (juokiasi – K. V.) ir pamaniau, 
kad tai gali būti naudinga. Tiesa, tuo metu 
galvojau daugiau apie naudą organizacijai, 
o ne sau asmeniškai. Tiesiog kažkas daly-
vavęs mokymuose pasakė, kad man būtų 
gerai juose sudalyvauti, taigi susiradau in-
formacijos ir užsiregistravau. Bet iš tikrųjų 
nė neįsivaizdavau, į ką „lendu“.

„Jeigu jau pradėjome nuo to, kas pakeitė 
jūsų požiūrį į pagalbą žmogui su negalia, 
į šio žmogaus įgalinimą, gal galėtumėte 
papasakoti apie tai plačiau?“

„Vadinu tai į asmenį orientuoto plana-
vimo įrankiais. Jie padėjo man pažvelgti 
į savo sūnų kitaip ir suprasti, kad jis nėra 
„sulaužytas“, kad jo nereikia „pataisyti“. 
Jis yra toks, koks yra. Kartais sakau, kad į 
asmenį orientuotas planavimas sugrąžino 
man sūnų, nes jis buvo savotiškai iš manęs 
atimtas. Tiek daug laiko praleidau ilgėda-
masis vaiko, kurio niekada neturėjau. Tas 
tobulas vaikas, kurį maniausi turįs, nieka-
da neegzistavo. Vaikas, kurį turėjau, buvo 
su autizmo sindromu. Taigi, viena vertus, 
liūdėjau dėl kažko, ko niekada neturėjau, 

kita vertus, kol liūdėjau, buvau bepraran-
dąs galimybę pažinti tą, kurį turėjau.“ 

„Dabar, kai žinote tai, ką žinote, kas, jūsų 
nuomone, turėtų pasikeisti, kad pagalba 
žmonėms su negalia butų efektyvesnė? 
Kitaip tariant, ką daryti, kad gyventi bū-
tų geriau?“ 

„Yra daugybė dalykų, kurie turėtų pa-
sikeisti. Sakyčiau, kad pagrindinis daly-
kas – pradėti prašyti permainų. Žmonėms 
turi būti sudaromos galimybės keistis. Vals-
tybė turėtų numatyti finansavimą tokiems 
mokymams, nes jie atveria žmonėms akis. 
Kaip jau sakiau per mokymus pas jus, Lie-
tuvoje, žmonėms reikėtų suteikti galimybę 
rinktis. O kad jie galėtų rinktis, jiems reikia 
informacijos. Jeigu ji nesuteikiama, apie ko-
kį pasirinkimą galima kalbėti. Tokiu atveju 
pasirinkimą keičia nuteikinėjimas. Žmonės 
per dažnai yra verčiami tikėti, kad tai, kas 
jiems siūloma, yra tai, ko jie nori, neduo-
dant galimybės pasirinkti.

Taigi mums reikia pradėti leisti žmo-
nėms rinktis ir gerbti jų norus. O mano pa-
tirtis rodo, kad daugelis renkasi įgalinan-
tį sprendimą, jeigu mato, kad jį įmanoma 
įgyvendinti. Šiuo atveju nekalbu tik apie 
integraciją, nes, mano nuomone, integra-
cija primena turizmą: atvykai, pasižiūrėjai 
ir išvykai, niekam tu neįdomus. Aš kalbu 
apie įgalinimą (angl. inclusion), kuris re-
miasi žmogus pripažinimu visaverte ir gy-
vybinga bendruomenės dalimi. Pastarojo 
negali būti be pirmojo, t. y. mes negalime 
priklausyti kažkam nebūdami kažkur, o be 
priklausymo kažkam, mes negalime kalbė-
ti apie jokį visavertį gyvenimą.

Dar viena kliūtis, kurią reikia įveikti, – 
baimė dėl to, kas gali įvykti. Mums reikia 
teigiamų istorijų apie žmones, išdrįsusius 
išbandyti naujoves ir jomis dalytis. Bet, 
kaip jau sakiau, yra dar daug dalykų, ku-
riuos reikia padaryti.“

„O ar tai, ką darote, Škotijoje turi gilias 
šaknis ar, atvirkščiai, tebėra naujovė?“

„Į asmenį orientuotas planavimas pa-
saulyje praktikuojamas jau kokius 30 me-

tų. Pasakyčiau, kad Škotijoje pirmieji žings-
niai šia linkme buvo žengti prieš 10 metų, 
gal šiek tiek anksčiau. Jeigu atvirai, metodo 
efektyvumas labai priklauso nuo požiūrio, 
t. y. nuo to, kaip metodas taikomas. Pavyz-
džiui, mūsų šalyje šis metodas daugiausia 
buvo tik iš dalies integruojamas į esamą 
sistemą, o taip daryti negalima, nes dali-
nėms permainoms nepasiteisinus, būdavo 
atsisakoma ir paties metodo. Todėl per pas-
taruosius porą metų buvo bandoma žvel-
giant į praeitį išsiaiškinti, kodėl šio meto-
do nepavyko pritaikyti. Taigi pats metodas 
nėra naujas, tik daugeliui, ypač kaimo vie-
tovėse, neprieinamas. Be abejo, tai, ką mes 
darome su savo sūnumi, daugelio nuomo-
ne, yra nauja. Bet aš taip nemanau. Galbūt 
tai, kaip mes tai darome, yra nauja, bet apie 
patį metodą jau kurį laiką buvo žinoma. 
Tiesiog žmonės jo nesirinko, nes manė, kad 
jis neefektyvus. Pavyzdžiui, mieste, kuria-
me mes gyvename, tik mūsų šeima taiko į 
asmenį orientuotą planavimą, padėdama 
sūnui gyventi kiek įmanoma visavertiškes-
nį gyvenimą. Kiti kol kas tik stebi...“

„Gal papasakotumėte, kokios kliūtis 
dažniausiai pasitaiko taikant šį metodą?“

„Viena pagrindinių kliūčių – netinka-
mas visuomenės požiūris. Kartais dėl savo 
geros širdies, meilumo aplinkiniai tiesiog 
užkerta kelią teigiamiems poslinkiams. Pa-
vyzdžiui, mano sūnus kartais įkyri žmo-
nėms, nes jam patinka rankinės, gražūs 
papuošalai ir t. t. Tada ir prasideda: „O ne, 
nieko tokio…“. O aš prašau žmonių: „Ne, 
pasakykit jam, kad jums tai nepatinka. Juk 
tai svarbu“. Žmonės nori būti malonūs, 
bet šiuo atveju tai visiškai nepadeda. Ki-
mas neklausys manęs, jeigu tvirtinsiu, kad 
žmonėms nepatinka toks jo elgesys, bet jis 
paklausys, jeigu jie patys tai pasakys. Kad 
jis liautųsi netinkamai elgęsis, žmonės turi 
jam sakyti, kad jiems tai nepatinka, užuot 
buvę malonūs ir mandagūs. 

Trukdo ir ta aplinkybė, kad dažnai 
žmonės vertinami pagal tai, kokios apčiuo-
piamos vertės galima iš jų tikėtis. Tokiu 
atveju visas darbas su žmogumi, turinčiu 

Neįgalaus žmogaus 
įgalinimo perspektyvos
2007 metų lapkričio 11-16 dienomis Klaipėdoje ir Vilniuje vyko mokymai 
žmonių, turinčių intelekto sutrikimų, asistentams, dalyvaujantiems 
arba planuojantiems dalyvauti Atstovavimo sau programoje. Mokymus 
vedė lektorius iš Škotijos Stephenas Williamsonas, vadinantis šią savo 
veiklą lygybės mokymu ir konsultavimu. Siūlome Jums programos 
koordinatorės Kristinos Vrubliauskaitė pokalbį su svečiu apie jo požiūrį 
į negalią, kuris susiformavo pažįstant savo sūnaus Kimo, turinčio 
autizmo sindromą, galimybes...

Kimas 
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negalią, dažnai laikomas kažkokia našta. 
Mums reikia pradėti matyti, ką gali nu-
veikti neįgalūs žmonės, kokie yra jų gebėji-
mai, kuo jie gali prisidėti prie bendro labo. 
Pradėjus apie tai mąstyti, nuomonė labai 
pasikeičia. Žmonės juokėsi, kai sakiau, kad 
mano sūnus turės darbą. Tiesa, šiuo metu 
jis dirba be atlygio, bet mes kryptingai sie-
kiame gauti tikrą darbą, ir tai pavyks. Po 
6 mėnesių jis turės mokamą darbą vienoje 
parduotuvėje.“ 

„Mokymuose pateikėte daug pavyzdžių 
iš savo sūnaus gyvenimo. Kiek laiko 
taikote į asmenį orientuotą planavimą 
dirbdami su juo?“

„Maždaug 8 metus. Kai dirbu tiesio-
giai su personalu, daugelis mano pasakoja-
mų istorijų yra apie mano sūnų, nes noriu, 
kad klausytojai galėtų užduoti klausimų. 
Žmogus, kurį geriausiai pažįstu, yra mano 
sūnus. Taigi beveik neabejoju, kad galėsiu 
atsakyti į bet kokį klausimą, remdamasis 
tuo, ką darau su savo sūnumi. Manau, kad 
skiriuosi nuo kitų lektorių tuo, kad po mo-
kymų turiu grįžti namo ir taikyti tai, apie 
ką kalbėjau, praktikoje. Tai, ką moku, išmo-
kau ne iš vadovėlių. Nesu tas, kuris pasi-
baigus mokymams eina namo ir žiūri tele-
vizorių. Aš einu namo padėti savo sūnui ir 
išbandyti tų dalykų, kuriuos prašiau atlikti 
savo „mokinių“. Kalbu tik apie tai, ką pats 
išbandžiau ir kas davė rezultatų. Pasaky-
čiau, kad per pastaruosius 4 metus darau 
tai profesionaliau. Dabar tai mano darbas, 
kuris ima viršų.“

„Mokymų metu minėjote, kad šių metų 
kovo mėnesį jūsų šeimos gyvenime įvy-
ko pasikeitimų.“ 

„Mes sudarėme Kimo kasdienio gy-
venimo planą (angl. essential life planning), 
kurį nuolat koreguojame, nes tai, kas vie-
nu metu kelia problemų, ilgainiui išsi-
sprendžia arba, atvirkščiai, dalykai, kurie 
anksčiau atrodė paprasti, netikėtai tampa 
problematiškais. Pavyzdžiui, dabartinia-
me sūnaus plane, kurį rodžiau šių moky-
mų metu, prie mėgstamų dalykų yra auto-

buso nuotrauka. Tuo metu, kai rengėme šį 
planą, sūnui labai patikdavo keliauti auto-
busais, tiesiog išvažiuoti kur nors, lankyti 
įvairias vietas, bet taip būdavo keliaujant 
su grupe, klase. Dabar paaiškėjo, kad jam 
nepatinka rodyti savo autobuso bilietą, 
kad jis pradeda nerimauti, kai reikia kur 
nors vykti viešuoju transportu, ir tai tapo 
nemaža problema. Taigi mums teks išimti 
šią nuotrauką. Ją pamatęs, pasižymėjau tą 
vietą, kad grįžęs prisiminčiau. Tačiau yra 
dalykų, kurie pasistūmėjo į priekį. Praeitą 
savaitę pastebėjau, kad sūnus savarankiš-
kai naudojasi keltuvu nė negalvodamas 
prašyti pagalbos. Tai teigiamas poslinkis, 
nes jo plane buvome pažymėję, kad jam 
tokios pagalbos reikia. Taigi dabar tai irgi 
turi būti pakeista...“ 

„Gal galėtumėte plačiau papasakoti apie 
kasdienio gyvenimo planą?“ 

„Na, kartais pasakau labai grubiai, kad 
tai – vadovas idiotui apie tai, kaip padėti 
žmogui. Kitaip tariant, tai smulkus išaiš-
kinimas, nepaliekant vietos jokiems svars-
tymams ar interpretacijoms. Tai reiškia, 
kad viskas yra surašoma naudojant tam 
tikrą struktūrą, paprasta kalba. Žodžiu, 
visi turi elgtis su žmogumi, kuriam suda-
romas planas, vienodai. Ir tai sąlygoja tam 
tikrą tęstinumą jo gyvenime. Visi darbuo-
tojai elgiasi su juo taip pat ir supranta jį 
vienareikšmiškai. Iš tikrųjų tai leidžia pa-
žinti žmogų taip gerai, kad tampa visiškai 
aišku, kaip jam padėti, tuo pačiu skatinant 
jo savarankiškumą. Mes kalbame ne apie 
tai, kad viskas turi būti už žmogų padary-
ta, bet apie tai, kaip jį skatinti padaryti vis-
ką, ką gali. Tai padeda mums suprasti, ko 
iš mūsų reikalaujama ir kada mes turime 
atsitraukti, suteikdami žmogui veikimo 
laisvę. Tereikia suteikti aplinkiniams kiek 
įmanoma daugiau informacijos. Minėta 
informacija – ne vieno, bet visos grupės 
žmonių mintys. Žmonių, gerai pažįstan-
čių konkretų asmenį, kuriam sudaromas 
planas. Beje, tai atliekama kartu su pačiu 
žmogumi, kad galima būtų jam padėti 
kasdieniame gyvenime.“

„O kas įeina į tokią grupę?“
„Tai labai priklauso nuo konkretaus 

žmogaus. Paprastai tai būna šeimos na-
riai, darbuotojai, bet galima įtraukti žmo-
nių ir iš tolimesnės aplinkos. Pavyzdžiui: 
parduotuvės kasininkę ar autobuso vai-
ruotojus, su kuriais žmogus nuolat susi-
duria. Manau, kad kuo įvairesnių žmonių 
yra grupėje, tuo geriau, kadangi skirtingų 
žmonių požiūriai irgi skiriasi, ir jie pastebi 
skirtingus dalykus tame pačiame asmeny-
je. Kad neperlenktume lazdos, 8-9 žmonės 
grupėje yra optimalus skaičius. Jeigu jų yra 
daugiau, reikėtų susitikti porą kartų, kad 
būtų tinkamai keičiamasi informacija. Bet 
nereikia pernelyg veltis į diskusijas, nes jū-
sų galutinis tikslas – aiškiai surašyti turimą 
informaciją ant popieriaus.“

„Apie ką grupė turėtų kalbėtis?“
„Kalba turėtų eiti apie tai, ko asmeniui 

reikia. Pirmiausia apie tai reikėtų paklausti 
jo paties. Tiesa, kartais jam būna sunku pa-
sakyti, ko jis nori. Bet aplinkui juk yra žmo-
nių, kurie gali padėti pagalvoti apie tuos 
dalykus, kurie galbūt liko pamiršti. Būna 
atvejų, kai žmogus negali žodžiu išreikšti 
savęs, taigi turi būti kažkas, kas supranta 
jo nežodinę, kūno kalbą ir gali ją „išvers-
ti“ aplinkiniams. Kartais kyla pavojus pri-
mesti savo nuomonę, todėl susitikime turi 
dalyvauti ne vienas ir ne du žmonės, kad 
būtų diskutuojama apie įvairius aspektus 
ir išsiaiškinama, kas iš tikrųjų vyksta ir ko 
žmogus iš tiesų nori.“ 

„O gal galėtumėte papasakoti keletą is-
torijų, kaip sekėsi grupinis darbas ir kokių 
rezultatų jis davė?“

„Galiu papasakoti porą istorijų. Vie-
na jų yra apie Nadin, kurios mama manė, 
kad ji negali dirbti. Bet mes surengėme 
susitikimą ir parengėme „dovanotumo“ 
plakatą, iš kurio buvo matyti Nadinos pri-
valumai. Kitaip tariant, apie ją buvo kal-
bama kitaip nei įprasta, į pirmą vietą iš-
keliant tai, ką ji daro, kuo ji domisi, o ne 
tai, kokie yra jos poreikiai, kokios medi-
cininės priežiūros jai reikia ar kokios yra 
jos problemos. Tai buvo žvilgsnis į tai, ko-

Kimas su mama Kimas su tėčiu
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kia asmenybė yra Nadin, ką ji veikia, koks 
yra jos indėlis į bendruomenės gyvenimą. 
Bandydami atsakyti į šiuos klausimus, 
mes pamatėme, kad Nadin – tikrai nuos-
tabi jauna moteris. Mano kolega perskaitė 
tai, ką mes buvome užrašę, ir visi sutiko, 
kad tai tikrai taikliai apibūdina Nadin, ir ji 
pati tai patvirtino. Kai jos mama pravirko, 
pamaniau: „Viskas, jau kažką ne taip pa-
darėm. Juk visa tai turėjo sužadinti geras 
emocijas, padrąsinti, pakelti nuotaiką“. 
Kai paklausiau mamą, ar jai nereikėtų per-
traukėlės, ji atsisuko ir pareiškė: „Nedrįsk! 
Jokių pertraukėlių! Aš visada žinojau, kad 
mano dukra tokia. Bet niekada nemaniau, 
kad galėsiu kada nors tai pasakyti garsiai, 
ir tikrai negalvojau, kad ir kiti žmonės pa-
sakys tą patį. Taigi net nebandyk stabdyti 
pokalbio.“ Tokiu būdu atsirado galimybė 
surasti Nadin darbą. 

Negalima sakyti, kad jos mama būtų 
staiga pakeitusi savo nuomonę ir sutiku-
si: „Gerai, ji gali eiti dirbti“. Tačiau mote-
ris pradėjo svarstyti: „Jeigu jau ji ruošiasi 
dirbti, reikėtų pagalvoti apie žmonių skai-
čių, kurie darbe sups ją (mat Nadin ima 
nerimauti, kai aplink būna daug žmonių), 
ar toli bus darbas nuo namų ir kaip jai ten 
reikės nuvykti“. Žodžiu, mama pradėjo 
aptarinėti tai, ką aš vadinu „ką reikia pa-
daryti, kad tai įvyktų“. Kiti tai vadina rizi-
kos įvertinimu, bet man prie širdies teigia-
mas įvardijimas, besiremiantis nuostata, 
kad sumanymas pasiseks, tereikia įver-
tinti tai, ko reikia užtikrinti saugumui. Ži-
nau, kad yra žmonių, kurie sudarytų išti-
są problemų sąrašą ir galop pareikštų, kad 
neverta nė bandyti, nes per daug rizikin-
ga. O aš pradedu nuo klausimo, kaip mes 
tai padarysime ir ko tam gali prireikti.

Iš pradžių Nadin dirbo vienoje įstai-
goje. Jos darbas buvo suskaičiuoti atly-
ginimą ir sudėliojus reikiamas sumas į 
vokelius perduoti darbuotojui, kuris išda-
lydavo juos žmonėms. Paklausus, kokio 
darbo Nadin norėtų, ji atsakė: „Norėčiau 
kepti pyragus ir matyti, kaip žmonės juos 
valgo“. Kilo klausimas, ką tokia mergina 
veikia įstaigoje dėliodama atlyginimus į 
vokelius?! Pirmas dalykas, kurį pakeitė-
me, buvo tai, kad Nadin, sudėjusi pinigus 
į vokus, pati juos ir atiduodavo žmonėms, 
nes jai buvo svarbus darbo įvertinimas. 
Po to mes radome vienoje parduotuvėje 
kavinę ir paklausėme jos savininkų: „Ar 
norėtumėte darbuotojo, kuris į darbą atei-
tų laiku, nesvarbu, koks bebūtų oras? Ar 
norėtumėte darbuotojo, kuriam šis dar-
bas – viso jo gyvenimo svajonė? Ar norė-
tumėte darbuotojo, kuris nuolat šypsotųsi 
visiems klientams?“ Kas gali atsisakyti to-
kio pasiūlymo?! Taip Nadin pradėjo dirbti 
kavinėje: iš ryto kepdavo pyragaičius, per 
pietų pertrauką ilsėdavosi, nes, kaip mi-
nėjome, didelės žmonių spūstys jai kelda-
vo nerimą, o po pietų pardavinėdavo py-
ragaičius ir aptarnaudavo klientus. 

Kita istorija irgi apie panašią patirtį, 
tik jau su darbuotojais. Viename persona-
lo vystymo susitikime dalyvavo darbuoto-
ja, kuri buvo labai nedrąsi, kukli ir nelabai 
daug kalbėjo. Aš tiesiogine to žodžio pras-
me pamačiau ją ūgtelint 6 coliais (1 colis 
lygus maždaug 2,54 cm), kai žmonės bal-
su perskaitė tai, kas buvo surašyta plakate, 
kuriame buvo išvardyta tai, kas jai duota. 
Tai labai paprastas, nedidelis pratimas, la-
bai dažnai linksmas, bet galintis pakeisti 
žmogaus gyvenimą. Iš tiesų jis yra daug 
didesnio proceso, vadinamojo žemėlapio 
(angl. MAP), sudarymo dalis; minėtas pro-
cesas baigiasi veiksmų plano parengimu 
tiems, kurie nori didesnių gyvenimo poky-
čių, bet nežino, kokie jie turėtų būti. Bet mi-
nėtą plakatą galima naudoti ir kaip atskirą 
priemonę.“

„Kam tokie mokymai skirti: žmonėms su 
negalia, jų tėvams ar būsimiems darbda-
viams?“

„Šie mokymai gali būti skirti įvairioms 
grupėms. Mano slaptas noras – surengti 
mokymus ne tik negalios aplinkoje, bet iš-
eiti su jais į verslo rinką, nes manau, kad 
šis metodas puikiai jai tiktų. Tai tikrai ge-
ra priemonė priimti sprendimus ir planuo-
ti gyvenimą. Taigi mes rengiame moky-
mus atskiriems asmenims, organizacijoms, 
verslo įmonėms.“ 

„Kiek žinau, jūs ir konsultuojate?“
„Taip, sudarinėju ir individualius pla-

nus. Pavyzdžiui, ENABLE Scotland priima 
į darbą žmones su negalia, tad esame kon-
sultavę vieną merginą, kuri norėjo daugiau 

dirbti organizacijai ir mažiau laiko skirti 
darbui prekybos centre. Mes jai padėjome 
suplanuoti, kaip tai padaryti. Be to, buvo 
viena pagyvenusi moteris Stirlinge, su ku-
ria man labai patiko dirbti, nes kartais mes 
panašius žmones pamirštame. Tai, kad 
jiems daugiau nei 50 metų, dar nereiškia, 
jog jie negali turėti savo gyvenimo. Mote-
riai reikėjo permainų, ir mes jai padėjome. 
Sugalvojome, kaip užuot kirpusis namuo-
se, jai nueiti į kirpyklą. Dabar jos namo 
priestate prireikus pradeda veikti kirpy-
kla, į kurią ateina apsikirpti ir kitų žmo-
nių. Juk kaip dažnai būna, moteriai reikia 
ne tiek kirpyklos, kiek ypatingos atmos-
feros: pasikalbėjimo prie kavos ar arbatos 
puodelio, skambančios muzikos, malonių 
kvapų. Mes tiesiog pasirūpinome nedide-
lėmis permainomis šios moters gyvenime 
ir jis pagerėjo, o mes kaip tik to ir siekiame, 
planuodami į asmenį orientuotu būdu.“ 

„Ko jūs, kaip tėvas, palinkėtumėte Lietu-
vos tėvams?“ 

„Vieną patarimą tėvams tikrai norėčiau 
duoti. Nors profesionali pagalba tenkinant 
jų vaikų poreikius yra reikalinga, tačiau 
specialistai nėra tie žmonės, kurių jie turėtų 
klausyti pirmiausia. Visų pirma jiems rei-
kia teigiamų žinių apie savo sūnų ar dukte-
rį. Jie turėtų stengtis pamatyti, ką jų vaikas 
sugeba, o ne tai, ko nesugeba. Labai lengva 
kitiems pasakyti, ko sūnus ar dukra nega-
li padaryti, bet kartais klystama vertinant 
jų galimybes. Pasirodo, padaryti gali, tik 
nežinia kaip. Tėvams reikia nukreipti savo 
dėmesį į tai, kas jų vaikams teikia pasiten-
kinimą, po truputį tobulinant jų gebėjimus, 
ir viskas nušvis kitomis spalvomis. Sociali-
niame departamente žmonėms labai gerai 
mokama pasakyti, ko jie negaus, kas jiems 
nepriklauso, užuot suteikus jiems daugiau 
vilties. Vesdamas mokymus socialiniams 
darbuotojams viename Glasgou univer-
sitetų, kaip tėvas prašau, kad jie pradėtų 
teikti bent šiokią tokią viltį, nes kai visą lai-
ką gauni tik neigiamus atsakymus, tave tai 
žlugdo. Kiekvienas mūsų turi teigiamų sa-
vybių, tik reikia pradėti jų ieškoti.“

Kimas su viena savo asistenčių Linda

Įgalinimo vertybės:

- Visi gimsta.
- Visi, vadinasi, visi.

- Visiems reikia būti kažkur.
- Visiems reikia būti su kažkuo.

- Visi gali mokytis.
- Visi yra pasirengę.

- Visiems reikia pagalbos, o kai 
   kuriems didesnės.
- Visi gali bendrauti.
- Visi gali prisidėti.

- Būdami kartu mes esame geresni.
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Pradžia
Viskas prasidėjo nuo Europos jauni-

mui skirto projekto „Jaunimo iniciatyvos“ 
ir Lorenos Rodrigues Vasquez, savanorės 
iš Ispanijos. Atlikdama savanorišką misiją 
mergina vienerius metus sėkmingai dir-
bo su neįgaliais vaikais Vilniuje, pramoko 
lietuvių kalbos ir dar kartą sugrįžo, sugal-
vojusi projekto tęsinį. Naujas projektas 
„Buvusių savanorių iniciatyvos“ sulaukė 
palaikymo ir gavo finansavimą per VšĮ 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo 
agentūrą, atstovaujamą direktorės Lilijos 
Gerasimienės. 

nuo 17 iki 19 metų, dvi mamos ir penkerių 
metų vaikas. Ugdymo centro auklėtiniai 
Tomas ir Linas vyko į kelionę savarankiš-
kai, abu pirmą kartą rengėsi praleisti ke-
letą dienų atskirai nuo šeimos. Manau, 
Linui buvo šiek tiek lengviau, kadangi 
kiekvieną vasarą dvi savaites jis atosto-
gauja stovyklavietėje „Pasaka“, Giruliuo-
se, kartu su mama ir tėčiu. Taigi Linas vy-
ko į Monciškes su manim ir mano dukrele 
Ksenija, o Tomas – su Vilma. Matydama, 
kaip rūpestingai ir rimtai tėveliai lydėjo 
savo sūnus, pamaniau, kad jaunuoliams 
tai tarsi žingsnis į suaugusiųjų gyvenimą, 
kuriame jie neliks visai savarankiški, bet 
bus patikėti atsakingo asmens priežiū-
rai... Dar du išvykos dalyviai – Eimantas 
ir Kristina – vyko į Monciškes kartu su sa-
vo mamomis – Leonora ir Birute. 

Prie jūros
Mes apsigyvenome Lietuvos paraple-

gikų asociacijos stovykloje*, netoli Švento-
sios. Prie kiekvieno namelio įėjimo – pa-
togi nuovaža, durų rankenos ir šviesos 
jungikliai – vežimėlyje sėdinčio žmogaus 
rankos lygyje. Namelį, kuriame gyveno-
me, sudarė keturi kambariai, kuriuose 
galėjo apsistoti po tris žmones. Namelio 
viduryje – bendra virtuvėlė su kriaukle, 
šaldytuvu ir mikrobangų krosnele. Kiek-
vienas kambarys turi savo išėjimą į lau-
ką ir virtuvėlę, šalia kurios yra dar vienos 
bendro naudojimo patalpos – tualetas ir 
dušas, visiškai pritaikyti neįgaliesiems. 
Platus įvažiavimas, patogūs turėklai, gali-
mybė atlikti higienines procedūras neišli-
pant iš vežimėlio. 

Kai visų keturių kambarių vidinės 
durys būdavo atidarytos – susidarydavo 
įspūdis, kad esame viename jaukiame bu-
te. Įsivaizduokite dar nuolat girdimą jū-
ros ošimą ir vėjo ūžesį pušų viršūnėse ir 
suprasite, kad mes ne veltui pasijutome 
tarsi mažoje laukinės gamtos apsuptoje 
oazėje... Man dar neteko gyventi taip ar-
ti jūros. 

Administracijos atstovai (sutuoktinių 
pora) aprodė mums teritoriją, valgyklą ir 
kambarius. Jie atrodė kaip tikri Monciškių 
stovyklos senbuviai. Moteris išdalijo rak-
tus, vyras pakeliui išpylė šiukšles į kontei-
nerį, įleido mane į vidų, ir visą tai jie atli-
ko... manevruodami vežimėliuose. 

Mes mažai bendravome su kitais sto-
vykloje poilsiavusiais žmonėmis. Kartais 
gyvenime man atrodo, kad esu akmuo ar-
ba medis: pro šalį eina žmonės, tokie įvai-
rūs, su savo likimais, mintimis, pagauti 
akimirkos ir mano žvilgsnio... Juk visiškai 
pakanka to, ką matau akimis. 

Linas 
Turėjau dvi užduotis: kad Linas ge-

rai jaustųsi su manimi bei mano dukra 
ir kad mūsų bendras poilsis pavyktų. 
Tam reikėjo sugalvoti savo naujų namų 
nuostatus. Juk viskas aplink pasikeičia 
nuo požiūrio. Man, Linui ir dukrai turi 
būti saugu, jauku ir smagu. Linas nekalba. 
Savo norus ir nuostatas išreiškia kūno 
judesiais, gestais bei garsais. Garsus jis 
skleidžia ir galvodamas. Jų dažnumas ir 

Vieno projekto istorija
2007-ieji eina į pabaigą. Paprastai metai prasideda sausį ir baigiasi 
gruodį. Tačiau ne visiems. Yra žmonių, kurie švenčia metų pradžią 
rugsėjį. Jie atveria mokyklos durys, pasitinka moksleivius ir dovanoja 
jiems... stebuklus. Apie vieną tokį rudens stebuklą dabar ir papasakos 
Leticija Cvetkova, ugdymo centro „Viltis“ vyriausioji auklėtoja... 

Pasirengimas
Savaitę prieš kelionę mes, t. y. Lorena, 

Vilma ir aš, stengėmės sužinoti apie savo 
auklėtinius kuo daugiau. Mums pasisekė, 
kad tėvai noriai ir atvirai bendravo, o vie-
no berniuko mama net sudarė keleto lapų 
aprašą, kuris vadinosi „Mano sūnaus die-
na“. Turiu pripažinti, kad šis „dokumen-
tas“ labai padėjo penkių dienų išvykos 
metu. 

Lorena buvo atsakinga už programą, 
aš – už saugumą ir bendrą sėkmę, o socia-
linė pedagogė Vilma už transportą, gra-
fikus ir begalę smulkmenų, kurios galop 
ir sudaro gyvenimo kokybę. Kartu vyko 
ir programos dalyviai – keturi jaunuoliai 
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aukštis priklauso nuo būsenos, nuotaikos. 
Jie trukdo aplinkiniams, vaikinui daug 
kartu sakė apie tai kaimynai, praeiviai, 
žmonės parduotuvėse. Kai likome 
kambaryje dviese, pasakiau: „Linai, 
nesivaržyk, dabar čia mūsų namai, 
ir man tikrai netrukdo garsai“. Kai 
Linas nori įsitikinti, ar jam nepasirodė, 
visada žiūri į akis. Po mano žodžių jis 
įsmeigė į manę žvilgsnį. Kadangi pati 
atsiribojau nuo bet kokio triukšmo ir 
jaučiausi puikiai, labai nustebino dukros 
klausimas prieš miegą: „Kaip galėsiu 
užmigti, jeigu Linas skleidžia garsus?“. 
Linas savo lovoje nustojo kvėpuoti. 
„Tu čiauški nesustodama, kadangi turi 
tiek daug įspūdžių, ir nori, kad Linas 
tylėtų, – paaiškinau dukrai. – Jis irgi 
turi ką pasakyti“. Vaikinas sujudėjo. 
Dukra nepatikėjo ir paklausė: „Mama, ar 
supranti ką Linas šneka?“. Tada pradėjau 
kalbėtis su Linu apie dieną. Uždavinėjau 
klausimus ir tuojau sulaukdavau 
„atsakymų“. Po dešimties minučių visi 
sumigome.

Ryte pabudau nuo to, kad Linas suda-
vė sau ranka per krūtinę, vien todėl, kad 
neišleistų nė garso ir nepažadintų Kseni-
jos. Kai jau nebegalėjo tverti, greitai nu-
bėgo į tualetą už sienos ir džiugiai pašū-
kavo. Grįžo, atsigėrė ir nutilo. Nei tą, nei 
kitą dieną Linas nepažadino vaiko, o jei 
ir būtų pažadinęs, nieks nebūtų supykęs. 
Ksenija daugiau neklausinėjo apie garsus, 
kaip niekada neklausė, kodėl tiksi laikro-
dis. Vieną rytą palikau juos miegančius, o 
kai grįžau iš dušo, radau Liną sėdinti prie 
dukros, jie “kalbėjosi”. 

Kasdienybė
Iškarto po atvykimo pasirinkome 

kambarius, pasiklojome lovas, apžiūrė-
jome vidines valdas, papietavome ir nu-
ėjome prie jūros. Visi kartu. Eimantas, 
cerebrinį paralyžių turintis vaikinas, ke-
liavo vežimėlyje. Prie jūros jis atvažiavo 
antrą kartą gyvenime. Žinojau paslaptį. 
Prie pat vandens, metro atstumu nuo jū-
ros, smėlis paprastai sukietėjęs tiek, kad 
bet koks vežimas gali lengvai riedėti. Stū-
miau vežimą ir stebėjau savo dukrą, ku-
ri ėjo priekyje, laikydamasi Linui už ran-
kos. Nepastebimai pasiekėme Šventąją. 
Grįžome mišku. Kalbinome jaunuolius, 
daug juokėmės. 

Lorena to metu pasirengė programai. 
Susitikome salėje ir susėdę ratu pradėjo-
me žaisti. Negaliu prisiminti tiksliai, ką 
žaidėme, bet galutinai „atitirpome“. Pra-

džioje reikėjo įsiminti vardus, po to pa-
rašyti ant popieriaus lapelio tris dalykus 
apie save taip, kad kiti galėtų atspėti apie 
ką eina kalba, skaitydami užrašus. Mes 
taip įsilinksminome, kad netrukus prie 
mūsų prisijungė kaimynystėje gyvenusi 
mergina. Staiga per atidarytas duris pa-
mačiau Eimanto veidą. Mama Leonora 
skaitė, jis įsitempęs vežime žiūrėjo į ma-
no pusę. „Gal nori į svečius?“ – paklau-
siau. Kai atvažiavo Eimantas, kambaryje 
jau buvo Vilma ir Tomas, mano dukrelė ir 
Lorena. Netrukus Linas atsivedė Kristiną 
ir jos mamą. Eimanto mama padėjo knygą 
į šalį ir atsinešė kėdę. Pasidarėme arbatos 
ir kalbėjome. Apie viską. Apie naujus bu-
tus Pilaitėje, skirtus šeimoms su neįgaliais 
vaikais, apie įstaigas, apie Vilnių ir Mon-
ciškes. Ir niekas nenorėjo išeiti. Linas, at-
sisėdęs kampe ant savo lovos, šypsojosi 
ir lingavo galva pritardamas kalbantie-
siems, ir Eimantas įsiaudrinęs bendravo, 
ir Tomas visus vaišino kukurūzais…

Susitarėme, kad keli savanoriai pa-
ruoš visiems pusryčius. Ryte į valgyklą 
atkeliavo visi. Pasirodė, kad nėra taip 
sunku atsikelti pusvalandžiu ankščiau ir 
daryti tai visas penkias dienas. Pavalgę 
turėjome padaryti jūros arkliuką iš kieto 
kartono ir apibarstyti jį spalvotu cukru-
mi. Spalvinti cukrų kreida norėjo visi. Ir 
darbelį padarė kiekvienas. Po to vėl ėjo-
me prie jūros. Ir į miestą apsipirkti. Linas 
gavo „Fantos“. Jo veidas švytėjo. Kai mus 
aplenkė stovyklos virėjo mašina, ir šis pa-
sisiūlė nuvežti pirkinius į namus, Linas 
nepanoro išsiskirti su dviejų litrų buteliu. 
Ksenija nešėsi naują ,,Pūkuotuko“ žurna-
lą ir pakeliui rastus pagaliukus. Žinojau, 
kad vakare su jais žais Linas.

Kiekvieną vakarą ugdymo centro di-
rektorė Augienė Vilūnienė norėdavo ži-
noti, kaip praėjo mūsų diena. Kiekvieną 
vakarą, kaip maldai skirtas laikas – po-
kalbis telefonu. Pabaigoje aš nuspausda-
vau mygtuką, o ji nenutraukdavo ryšio. 
Egzistuoja toks dvasinis dėsnis, kai žmo-
gus yra surištas su kitu žmogumi verti-
kaliai, net tuo atveju, kai apatinė grandis 
atsisako globos ir palaikymo, Dievas gali 
veikti per viršutinį asmenį. Žinoma, jei 
šis nenutraukė ryšio... Aš neatsisakiau, ji 
nenutraukė. Augienė išlydėjo mus į ke-
lionę ir lygiai po penkių dienų, išgirdu-
si, kad pasiekėme Vilnių, atsikvėpė, lyg 
tarp kitko tarstelėjusi: „Na, ačiū Dievu-
liui ir Jums visiems“. Jaučiau, kad tos 
penkios dienos Monciškėse jai buvo mū-
sų ugdymo centras, jo dalelė.

Delfinariumas
Kitą dieną turėjome išvykti į Klaipė-

dą. Išlipome iš autobusiuko prie pat jūros 
muziejaus. Pritaikytas autobusiukas, pa-
slaugus vairuotojas – ekskursija ir delfinų 
pasirodymas prieš akis, rankose – sausas 
pietų davinys. Visų pirma nuėjome pa-
sirinkti dovanų likusiems Vilniuje drau-
gams. Apžiūrėję pirmojo aukšto akvariu-
mus, priėjome laiptus. Nesvarstydami 
keturiese užnešėme Eimantą vėžimėlyje 
į antrą aukštą. Mama nedrąsiai bandė at-
kalbėti. Nešdama pajutau pirmąjį nepasi-
tenkinimo muziejaus įrengimu impulsą. 
„Bloga mintis,  kaip  paukštis,  atskrido  ir  nu-
skris, svarbu, kad nesusuktų lizdo tavo galvo-
je“, – prisiminiau ir vėl pasidarė linksma.

Delfinų pasirodymas turėjo prasidėti 
antrą valandą. Mes papietavome gryna-
me ore ir jau planavome eiti į vidų, kai 
ponia Leonora paprašė manęs sustoti. Ji 
paaiškino, kad nuovaža yra už pastato, 
ir tam, kad jie su Eimantu patektų į del-
finariumą, būtina rasti administratorių 
bei paprašyti, jog durys būtų atrakintos... 
Buvo nemalonu žinoti, kad Eimantas su 
mama laukia, administratoriaus niekur 
nėra… Pagaliau durys atsivėrė. 

Salėje pamačiau Eimantą ir jo mamą 
neįgaliesiems pritaikytoje „ložėje“. Jei-
gu įsivaizduosime salę – puslankio for-
mos su baseinu priekyje, aplink sėdimos 
vietos, tai kampe iš kairės išvysite tokį 
„gardą”. – Jeigu tai būtų operos ir baleto 
teatras – ši vieta tiktu mažiukam orkes-
trui, jis neužstotų spektaklio reginio, bet 
ir patys orkestrantai nieko nematytų, kaip 
nieko nematė ir Eimantas. Nusileidau pas 
juos ir supratau, kad padėtis nebeviltiška. 
Reikės palaukti, kol delfinai pašoks į orą 
ir taps matomi. Viduje jau pradėjo virti... 
Atsisėdau šalia, išreikšdama kieno pusė-
je esu. Priėjo Lorena. „Tu nori pasakyti, 
kad liksite čia?“ – paklausė. Pasidarė gė-
da. Mes nunešėme vėžimėlį su Eimantu 
arčiau vidurio salės ir pastatėme ant pra-
ėjimo tarp eilių. Pastatėme šonu, kitaip 
netilpo. Eimantas matys viską, kas vyks 
dešinėje baseino pusėje. Staiga prie mūsų 
atsirado administratorius – ponas Povilas 
Daujotas. Jis liepė patraukti vežimėlį. Pa-
bandžiau įsivaizduoti, kur tuo metu bus 
vaikinas, bet pasirodė, administratorius 
turėjo omenyje transportavimo priemonę 
kartu su joje esančiu žmogumi.  

„Kodėl? Lieka nemažai laisvų vietų, 
žmones mes praleisim,“ – bandžiau aiš-
kinti. „Tai pavojinga, – buvo paprieštarau-
ta. – Jūrų liūtas gali jį (administratorius 
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„Gargždų Vilties” bendrijos 
tarybos pirmininkė

REKVITA 
BAGDONIENĖ

išrinkta  
Gargždų  

metų žmogumi.
 

DIDŽIUOJAMĖS! 
SVEIKINAME!  

LINKIME!

Viltiečiai

nė nenorėjo klausyti, kad jau reikės grįž-
ti į namus. Patiko viskas, pradedant pa-
čiu sumanymu. Apgalvota buvo, ką vai-
kas valgys ir kuo užsiims. Eimantas buvo 
sužavėtas gyvenimo sąlygomis, užsiėmi-
mais, net naktį kambaryje girdimu jūros 
ošimu... Labai patiko, kad mes ne šiaip 
sau tuščiai leidome laiką kas sau, o visą 
laiką buvome visi kartu. Kartu valgėme, 
kartu žaidėme, ėjome prie jūros, ir gulė-
me, ir kėlėmės visi kartu.“

Monciškės,  
2007 metų rugsėjis

parodė į Eimantą) sužaloti ir jūs trukdo-
te praeiti“. Mes sėdėjome ne ant baseino 
krašto, aplink buvo kitų vaikų su tėveliais, 
kuriems toks pavojus negrėsė. „Pritaiky-
tos vietos štai ten,“ – pamojo ranka ponas 
P. Daujotas link „gardo”.

Pasirodymo metu galvojau apie tai, 
kad užuot skelbusi apie pritaikymus ne-
įgaliesiems, delfinariumo administracija 
galėtų inicijuoti keleto padorių vietų neį-
galiesiems įrengimą. O kai žmonių vėži-
mėliuose pasirodyme nebūtų, jas galėtų 
užimti kiti norintieji. Ir nuskriaustųjų ne-
būtų, ir pelnas nesumažėtų.

Šalia sėdėjo ugnikalniu virtusi ispanė 
Lorena. Jai susivaldyti buvo kur kas sun-
kiau. „Teisių pažeidimas, visiškas teisių 
pažeidimas...“ – kartojo ji. 

Paskutinės dienos
Iš pat ryto vykdėme dailės projektą. 

Ant didelių vyniojamo popieriaus lapų 
paeiliui suguldėme jaunuolius ir apve-
džiojome jų figūrų kontūrus kreidute. Po 
to siluetus reikėjo nuspalvinti. Keletą kar-
tų per praėjusias dienas siūlėme mamoms 
kur nors nueiti dviese. Jos šypsojosi ir lik-
davo kartu... Tą rytą vėjas buvo nusilpęs, 
ir mes draugiškai išsirengėme neilgam 
pasivaikščiojimui prie jūros. Buvo šešta-
dienis. Pakrantę buvo sunku atpažinti. 
Dešimtys spalvotų parašiutų gulėjo ant 
smėlio. Tą dieną iš gamtoje rastų dalykė-
lių kūrėme dovanėles vieni kitiems atsis-
veikinimo proga. 

Sekmadienį po vidurdienio ruošėmės 
grįžti į Vilnių. Paskutinės dienos rytas ta-
po gražiausiu. Keturias dienas siautėjęs 
galingas vėjas paliko Monciškių pakrantę 
ir nuskrido tolyn. Švietė saulė, ir norėjosi 
mėgautis jūra, spinduliais, šiltu smėliu ir 
dangumi. Tik paskutinę dieną pastebėjau, 
kaip pasikeitė jaunuolių elgesys. Jie atsi-
palaidavo, pritapo prie pajūrio gamtos, 
stovyklos, surimtėjo. Mes visi gyvenome 
nuolat galvodami apie kitus, judėjome, 
kaip vienas kūnas, natūraliai, be didelių 
pastangų. Linas rado vietą stovyklos kie-
mo viduryje, ant medinio suoliuko, aplink 
kurį virė gyvenimas: žaidė vaikai, suaugu-
sieji ruošė valgį gryname ore. Tomas kartu 
su Lorena ir Vilma nuėjo fotografuoti gry-
bų, aptiktų po egle. Leonora ramiai sėdėjo 
prie namelio saulėkaitoje. Birutė su Kris-
tina vaikštinėjo takeliais pirmyn ir atgal. 
Tik Eimanto ir Ksenijos niekur nesimatė. 
Kai suvokiau, kad pats vaikinas išvažiuoti 
negalėjo, nuėjau ieškoti. Radau netoliese, 
už namo. Eimantas galvos judesiais nuro-
dinėjo kryptį, mano penkiametė dukra są-
žiningai stūmė vežimėlį...

Prieš pietus susėdę ratu apsikeitėme 
įspūdžiais, dovanomis, padėkojome vieni 
kitiems už gerumą, drauge praleistą laiką 
ir nuoširdumą. Kiekvienas prisiminė, kas 
jam labiausiai patiko stovyklavimo metu. 
Eimanto mama pasakė: „Mes su Eimantu 
pirmą kartą matėme delfinus taip gerai. 
Matėme visą pasirodymą ir... delfiniuką. 
Linui patiko Kristina ir Ksenija, Tomui – 
žaidimai ir fotografavimas, Eimantui – jū-
ra ir mūsų mažoji bendruomenė. 

Kristinos mama
„Laikas stovykloje prabėgo labai 

greitai... Mes su dukra buvome tokio-
je stovykloje pirmą kartą, todėl sužavė-
jo vaikų tarpusavio santykiai. Kokie jie 
draugiški, paslaugūs, nekaprizingi, nors 
visi labai skirtingi. Man pačiai tai buvo 
psichologinė reabilitacija. Čia mes visi 
buvome vienodi, ir tai suteikė stiprybės 
gerai jaustis tarp sveikųjų. Didelį įspūdį 
paliko ugdymo centro darbuotojų gera-
noriškumas, jautrumas, atsakomybė ir 
pagalba. Ačiū jiems. Vienaip vertini savo 
vaiko negalę kaip tėvas, kitaip, kai sulau-
ki palaikymo, supratimo iš tų žmonių, 
kurie būna šalia vaiko, kai mūsų nėra. 
Patiko visi užsiėmimai.“

Eimanto mama
„Mums su Eimantu netikėtai buvo 

pasiūlyta vykti į penkių dienų stovyklą 
Monciskėse. Iš pradžių labai dvejojau... 
Buvo labai neramu, kaip jausis Eimantas, 
nes tai – pirmoji tokia išvyka. Abu likome 
labai patenkinti, ypatingai Eimantas... Jis 
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Mūsų mažos 
kelionės
Viena VšĮ „Vilties akimirka“ 
Šeimos paramos centro paslaugų – 
sutrikusios raidos asmenų 
supažindinimas su socialine 
aplinka. Kaip sekasi ją teikti, 
spręskite patys...

Lietuva – nuostabios gamtos kraštas, 
garsėjantis didingais istoriniais pamin-
klais, slepiančiais masinančias paslaptis. 
Jeigu ir negalime jų atskleisti, bent jau su-
sipažinti su jomis niekas nedraudžia. To-
dėl „Vilties akimirkos“ Šeimos paramos 
centro linksmasis kolektyvas kartą per 
mėnesį kviečia savo bičiulius prisijungti ir 
kartu keliauti po Lietuvą. 

Tik prasidėjus šiai vasarai, lankėmės 
Kernavėje. Pakeliui užsukome į didžiau-
sią Lietuvos ąžuolyną, radome didžiulį 
akmenį su runomis, prie kurio pridė-
ję rankutes sugalvojome po norą, pasi-
vaikščiojome, pasisupome ir toliau tęsė-
me kelionę.

Nuvykę į Kernavę apsilankėme baž-
nyčioje, užlipome į piliakalnį ir pasigro-
žėjome nuostabiais vaizdais, kurie atsivė-
rė prieš mūsų akis. Pavargome, tad mūsų 
gerasis vairuotojas Ignas nuvežė mus prie 
gražaus upelio, kur radome medinę pavė-
sinę su stalu ir suoliukais, prie kurio pri-
sėdę mėgavomės atsivežtais skanėstais, 
draugiškai dalydamiesi, vieni kitus vai-
šindami. Pasistiprinę, pajuokavę ir atgavę 
jėgas apsižiūrėjome, kur esame, pasirodo, 
atsidūrėme Dūkštų atodangoje. Namo 
grįžome nors ir mažumą pavargę, tačiau 
pilni įspūdžių.

Vasara prabėgo nepastebimai, daug 
kas atostogavo, tad kitas mūsų žygis įvy-
ko ankstyvą rudenį. Nors prieš išvyką 
oras nedžiugino, tačiau tą šeštadienį be-
veik neatsirado pabūgusiųjų grūmojančio 
lietumi dangaus. Susirinkę ir didelius, ir 
mažus keliauninkus, patraukėme link Pa-
lūšės. Kad kelias neprailgtų šnekučiavo-

mės, dainavome ir tikėjomės, kad Dievu-
lis pasigailės mūsų bei pravaikys tamsius 
lietingus debesis. Ir mūsų prašymas buvo 
išklausytas! Tik mums išlipus iš autobu-
siuko, stiprus lietus liovėsi, išlindo skaisti 
saulytė. Galėjome apsilankyti Aukštaitijos 
nacionaliniame parke esančiame senovi-
nės bitininkystės muziejuje. Deja, nebuvo 
kas mums papasakoja apie bites, tačiau 
patys pasivaikščiojome, pasigrožėjome 
senoviniais aviliais, pasisupome didžiu-
lėse sūpynėse. Tik grįžtant prie autobu-
sėlio vėl pradėjo lašnoti. Jau buvo laikas 
pietauti, tad važiuodami dairėmės į šalis 
patogios vietelės, o lietus tiesiog pliaupte 
pliaupė. Pagaliau ant ežero kranto rado-
me medinę pavėsinę su laužaviete. Mums 
lipant iš autobusiuko vėl nustojo lyti, nu-
švito saulė – stebuklas. Surengėme gur-
maniškus pietus su ant laužo keptomis 
dešrelėmis bei desertu. Pasistiprinus lie-
tus ir vėl pradėjo lynoti, tarsi duodamas 
ženklą, kad jau metas važiuoti namo...

Dar kitą labai rudenišką spalio šeš-
tadienio rytą išsirengėme į Trakus. Mū-
sų šaunioji komanda nepabūgo žvarbaus 
vėjo ir virš galvos besitelkiančių lietaus 
debesų. Trakai mus pasitiko didingais pi-
lies bokštais, regis, remiančiais rudenišką 
dangų. Galvės ežero bangos, vejamos sti-
praus vėjo, daužėsi į krantus, tačiau mes 
visi draugiškai apsukome ratą aplink pilį. 
Grįžę į autobusiuką, laukėme vieno ypa-
tingo žmogaus – Linos Sokolovaitės, Tra-
kų istorinio nacionalinio parko darbuoto-
jos. Jos nuoširdus pasakojimas apie XIX a. 
grafo J. Tiškevičiaus Užutrakio dvarą, ku-
riame prieš šimtą metų jis su šeima gyve-
no nuostabaus grožio kampelyje su kva-
piosiomis rožėmis, įspūdingu parku bei 
tiltukais, sužadino norą išvysti visas dva-
ro grožybes savo akimis. Tik mums atvy-
kus prie dvaro, niūrūs debesys prasisklai-
dė. Pasivaikščiojome po įspūdingą parką, 
Linos lydimi apžiūrėjome ir patį remon-
tuojamą dvarą. Po pasivaikščiojimo Lina 
pavaišino mus arbata, o mes ją – sausai-
niais bei sumuštiniais. Ačiū tau, Lina, už 
nepakartojamą ekskursiją!

Rūta Petrauskaitė ir Jolanta Poškaitė
Socialinės darbuotojos
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Mokomoji 
reabilitacija – 
neįgaliesiems

Lietuvos reabilitacinis profesinio ren-
gimo centras (LRPRC) buvo pirmoji Lietu-
voje profesinė mokykla, skirta mokiniams, 
turintiems intelekto sutrikimų.

Anksčiau jaunuoliai, baigę specialią-
ją mokyklą, turėdavo likti namuose, nes 
niekur negalėjo įgyti specialybės. 1993 m., 
gavus Vokietijos partnerių metodinę pa-
galbą, buvo atidarytas profesinio rengimo 
centras neįgaliesiems. LRPRC mokymo 
programos buvo pritaikytos mokinių, tu-
rinčių intelekto sutrikimų arba mokymosi 
sunkumų, gebėjimams. Dabar, baigę de-
vynias ar dešimt specialiosios mokyklos 
klasių, mokiniai gali tęsti mokymąsi ir įsi-
savinti profesiją, kurią patys pasirenka. 

Radviliškyje įsikūrusio profesinio ren-
gimo centro pedagogams rūpi tolimesnis 
mokinių likimas. Todėl jie yra atviri nau-
jovėms. Šiuo metu LRPRC dalyvauja tarp-
tautiniame Socrates programos projekte 
230197-CP-1-2006-1-EE-GRUNDTVIG-G1 
„Pagal mokymosi visą gyvenimą švietimo 
programą su mokomąja reabilitacija į pa-
galbą neįgaliesiems, ypač kitataučiams“. 

Dienos centras 	
bus ir Šiaulių 	
rajone!

Per dešimt bendrijos „Šiaulių rajono 
Viltis“ veiklos metų pavyko pasiekti dide-
lių poslinkių mažinant sutrikusios raidos 
žmonių socialinę atskirtį. Bendrijos inicia-
tyva Pavenčių vidurinėje mokykloje buvo 
įkurtos trys lavinamosios klasės vidutinės 
ir sunkios negalios vaikams, pritaikyta 
viešoji fizinė aplinka – įrengtas keltuvas. 
Kuršėnų kūrybos namuose įkurtas dienos 
užimtumo centras sutrikusio intelekto jau-

Projekte dalyvauja Estija, Vokietija, Olan-
dija, Kipras, Lenkija ir Lietuva. 

Kadangi šio projekto tikslas – padė-
ti neįgaliesiems būti visuomenės dalimi, 
jo partneriai kuria mokomąsias reabili-
tacijos metodikas, padėsiančias neįgalie-
siems įveikti sveikatos ir socialinius ap-
ribojimus. Patiriančius socialinę atskirtį 
žmones reikia rengti ir motyvuoti akty-
viam gyvenimui. Europos Komisija jau 
ne vienerius metus kuria naują švietimo 
koncepciją – mokymosi visą gyvenimą 
programą. Šiandienos visuomenėje net ir 
įgalūs žmonės vis dažniau priversti per-
sikvalifikuoti, keisti darbo vietą. Be to, 
mokslo pasiekimai, informacinės techno-
logijos suteikia neįgaliesiems vis naujų, 
anksčiau nepasiekiamų galimybių dirbti, 
kelia jų gyvenimo kokybę. 

Minėto projekto metu jau sukurta in-
terneto svetainė, kurioje šešių šalių pe-
dagogai diskutuoja apie pagalbos neįga-
liesiems galimybes ir jų šalyse taikomus 
metodus. Projekto pabaigoje numatoma 
surengti tarptautinę konferenciją, į ku-
rią bus pakviesti aukšti pareigūnai, kurių 
sprendimai turi tiesioginės įtakos neįga-
liųjų gyvenimui. 

Šiuo metu kuriamos mokymo me-
todikos, skirtos suaugusių neįgaliųjų, 

suaugusių nacionalinių mažumų ir imi-
grantų atstovų poreikiams tenkinti, nes 
šioms grupėms sunkiausia adaptuotis. 
Jų galimybę mokytis ir dalyvauti akty-
viame visuomenės gyvenime riboja ne-
galia arba specialieji poreikiai. Ypač sun-
ku neįgaliesiems, nes jiems problemų 
kyla ir dėl nepritaikytos aplinkos, ir dėl 
nepakankamų bendravimo gebėjimų, ir 
dėl prasto raštingumo.

Kad mažiau galimybių turintys žmo-
nės pajėgtų mokytis, aktyviau įsijungtų į 
visuomenės gyvenimą, jiems reikia ne tik 
padrąsinimo, palaikymo, bet ir individu-
aliai jų poreikiams pritaikytų mokymosi 
modulių, kurie leistų likviduoti išsilavini-
mo spragas. Šiuo metu šešių šalių partne-
riai kaip tik kuria reabilitacijos programas, 
kurios skatintų socialinę atskirtį patirian-
čius žmones pradėti mokytis. 

Plačiau apie projekto eigą galima suži-
noti apsilankius interneto svetainėje 
http://www.learnrehabilitation.com	
arba tiesiogiai kreipiantis į šio projekto 
koordinatorių Lietuvoje Romą Elinauską 
(el. paštas romaseli@gmail.com).

Julija Astrauskienė
Specialioji pedagogė

nuoliams, kuriame užimtumo paslaugos 
teikiamos 2 kartus per savaitę. Bet minėtų 
paslaugų neįgaliesiems, aišku, neužtenka.

Dar nuo 2000 metų mūsų bendrijos 
taryba nusprendė, kad vienas svarbiau-
sių prioritetų – dienos veiklos centro su-
trikusio intelekto jaunuoliams steigimas. 
Tikėdamiesi mums palankaus sprendi-
mo, bandėme užmegzti dialogą su Šiau-
lių rajono savivaldybės vadovais. Tik po 
septynerių metų derybų su vietos savi-
valdos atstovais mūsų svajonė įgavo re-
alų pagrindą. Šių metų rugsėjo 19 dieną 
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nuta-
rimu buvo priimtas sprendimas dėl die-

nos centro kūrimo Kuršėnų mieste. Nori-
me padėkoti Šiaulių rajono savivaldybės 
mero pavaduotojai Ingridai Venckuvienei 
ir administracijos direktoriaus pavaduo-
tojui Stanislovui Lembiečiui, daug prisi-
dėjusiems prie šio mums labai svarbaus 
strateginio sprendimo. Dėkingi esame ir 
Danutei Migaliovai bei Raimundui Miku-
lėnui, be kurių pagalbos mums vargu bū-
tų pavykę įgyvendinti savo svajonę, kuri 
suteiks džiaugsmo 23 sutrikusio intelekto 
žmonėms.

Virginija Norvaišienė
Bendrijos „Šiaulių rajono Viltis“ tarybos 

pirmininkė
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Sveikiname integracijos proceso Lietuvoje pradininką,  
tarnybų sutrikusio intelekto žmonėms kūrimo iniciatorių,

 pirmająjį ir vienintelį „Lazdijų Vilties“ bendrijos pirmininką
gerbiamą 

Vy t a u t ą  S t a c e v i č i ų
su labai garbingu jubiliejumi! Meilės, tikėjimo, vilties!



Naujienos iš 
Nemenčinės 
neįgaliųjų užimtumo 
centro
Apie centrą

2003 metų pabaigoje įsikūręs Nemen-
činės neįgaliųjų užimtumo centras buvo 
pirmoji įstaiga Vilniaus rajone, teikianti 
užimtumo paslaugas neįgaliems asme-
nims. Pagrindinis šios įstaigos veiklos 
pobūdis – socialinių paslaugų teikimas ir 
socialinis darbas. Ši įstaiga, dirbanti dar-
bo dienomis nuo 7.00 iki 18.00 val., vienu 
metu gali priimti nuo 15 iki 20 lankytojų. 
Aplinka ir patalpos su naujais baldais ir 
buitine technika visiškai pritaikytos neį-
galiųjų poreikiams. 

Šiais metais įstaigą lanko 30 neįgaliųjų. 
14 lankytojų turi fizinę negalią (cerebrinį 
paralyžių, stuburo pažeidimus), 16 – proto 
negalią. Kas dieną įstaiga vidutiniškai ap-
tarnauja maždaug 12-18 lankytojų. Norin-
čiųjų būtų ir daugiau, bet dėl didelių ats-
tumų kai kurių neįmanoma nuolat vežioti, 
nes įstaiga teturi vieną mikroautobusą. 
Lankytojai atvežami iš Juodšilių, Pagirių, 
Marijampolio, Rudaminos, Lavoriškių, Pa-
beržės, Nemėžio, Riešės, Bezdonių, Sužio-
nių, Mickūnų ir Nemenčinės seniūnijų.

Centre galima pasirinkti šiuos užsiė-
mimus: meno terapiją, darbelius, maisto 
gaminimą, darbo terapiją, kompiuterinių 
įgūdžių mokymo kursus, sporto užsiė-
mimus, savigalbos grupių susitikimus, 
vaidybos pamokėles ir muzikos terapiją. 
Vienas užsiėmimas trunka 90 min., bet da-
romos pertraukėlės, kad lankytojai galėtų 
pailsėti. Iš ryto vyksta užsiėmimai, reika-
laujantys daugiau dėmesio bei jėgų, o po 
pietų – paprastesni, kad lankytojai nepa-
vargtų. Lankytojai, turintys fizinę negalią, 
labiausiai domisi kompiuterių kursais, sa-
vigalbos grupių susitikimais, o turintieji 
proto negalią mieliau renkasi meno tera-
piją, sportą, muziką.

Dažnai rengiame įvairias šventes, iš-
vykas. Kiekvieną vasarą lankytojams siū-
lome 10 dienų kelionę. Net 3 kartus svečia-
vomės Lenkijoje: ilsėjomės Tatrų kalnuose, 
aplankėme Čenstochovą, Bialą Podlaską, 
Vengoževą, Varšuvą, Krokuvą, Liubliną ir 
kt. Vykome ir į nuostabų Ukrainos mies-
tą – Lvovą.

Kasmet rengiame Kalėdinius vaidi-
nimus, į įstaigą ateina savanorių, kurie 
mielai bendrauja su lankytojais ir pade-
da jiems.

Jadvyga Ingelevič
Socialinė darbuotoja

„Viskas buvo pirmą kartą“
Nemenčinės neįgaliųjų dienos užim-

tumo centrą pradėjau lankyti 2006 metų 
pabaigoje. Apie jį sužinojau iš savo drau-
gės Anios, kuri jame jau lankėsi anskčiau. 
Ši įstaiga padeda mums bendrauti su 
žmonėmis ir neužsisklęsti savyje.

Centre mes darome įvairių darbelių, 
lipdome iš molio, piešiame, dainuojame, 
rengiame įvairias programas. Vasarą dau-
giausia laiko praleidžiame gryname ore. Šių 
metų gegužę centras organizavo piligriminę 
kelionę į Agloną Latvijoje. Kartu su mumis 
vyko ir kunigas Eduardas Kirstukas.

Didžiausią įspūdį man paliko dešim-
ties dienų stovykla Daukšlių kaime šalia 
Tarakonių pagrindinės mokyklos. Birželį 
visa grupė su centro darbuotojais ir sava-
noriais išvykome stovyklauti. Labai gaila, 
kad oras buvo vėsus, ne visi galėjo gyven-
ti palapinėse ir maudytis ežere. Nepaisant 
to, buvo labai puiku. Mes nenuobodžiavo-
me, kadangi buvo daug įvairių užsiėmi-
mų ir konkursų. Man ypač patiko „Miss ir 
Misterio“ rinkimai. Buvo labai linksma.

Šiais metais dalyvavau centro gimta-
dienyje. Vaidinau spektaklyje, deklamavau 
eilėraštį ir dainavau. Viskas buvo pirmą 
kartą. Sėkmės šiam dienos centrui pras-
mingame darbe, naujų minčių ir idėjų.

Alina Jurgelevič
Dienos centro lankytoja
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„Belskis ir tau bus atidaryta“
Vasara, vasarėlė... Visiems norisi pa-

bėgti nuo buities ir kasdienybės. Bet kur 
dėtis su neįgaliu vaiku, kad nevargintų ap-
linkinių žvilgsniai, kad gerai jaustųsi kiti 
šeimos nariai. Tokiomis mintimis vedina 
atėjau pas bendrijos „Marijampolės Viltis“ 
pirmininkę Mariją Ražinskienę ir buvau 
maloniai nustebinta. Ji greitai rado spren-
dimą – poilsio namus „Akimirka“ Švento-
joje. Net transportą kelionei pasiūlė.

Poilsis buvo puikus. Visą laiką jau-
tėme darbuotojų globą. Sujaudino ir tai, 
kad Marija, pati paskendusi darbuose, bū-
dama trijų vaikų mama, atrado laiko pa-
skambinti, pasidomėti, kaip mums sekasi. 
Rūpestinga ji ir bendrijos renginiuose. Vi-
sus susirinkusiuosius sugeba apdovano-
ti, vienus – pagirti, kitus – padrąsinti. Vi-
siems ji reikalinga.

Įsitraukdama į bendrijos veiklą svajo-
jau padėti kitiems nešti nelengvą neįga-
laus vaiko mamos naštą, bet nė minties 
nekilo, kad pati sutiksiu tiek šiltų, supran-
tančių ir norinčių padėti žmonių. „Belskis 
ir tau bus atidaryta“ – šventi žodžiai, tin-
kamiausi Marijos Ražanskienės vadovau-
jamai bendrijai apibūdinti.

Augustės Kiškytės mama Rasa

Dalykimės meile...
Kiekvienas mąstantis neįgalus žmo-

gus savo sudėtingame gyvenimo kely-
je ieško kažko gražaus, ilgisi nepatirto, 
svajoja būti pastebėtas. Juk gera jaustis 
savimi, būti reikalingam šiame didžiu-
liame pasaulyje. Kiekvienas darbas, 
atliekamas su meile, palieka pėdsaką 
mūsų širdyse. Tai rašydama vėl matau 
vaikų ir vadovų veidus stovykloje „Pa-
saka“, Giruliuose. Nesvarbu, ar švietė 
saulė, ar buvo darganota. Svarbiausia, 
kad vaikai jautėsi laimingi ir artimi. Visi 
drauge jie dovanojo mums, tėvams, šiltą 
ir gražų stebuklą. 

Pavėlavę 	
laiškai iš 
Marijampolės



2007/4 21

Laiškai

jus už tiksliai ir įdomiai suplanuotą lai-
ką. Dauguma užduočių ir pramogų buvo 
skirtos visiems. Bet vienas linksmiausių 
užsiėmimų – individualus buvimas prie 
jūros, kur galima pamėginti sugauti vėją 
ir skrieti kartu su juo. 

Stovykloje radome mielų žmonių, vai-
kų, susidraugavome, tapome viena šeima. 
Stovykloje, regis, nebuvo jokios negalios, 
nes visi atrodė linksmi ir laimingi. Mums, 
sveikiesiems, reikia mokytis iš savo vaikų 
pakantumo ir meilės. Reikia džiaugtis kie-
kviena diena, leidžiančia mums būti šalia 
tų, kurie teikia stiprybės gyventi.

Dėkojam Jums už teikiamas žinias, už 
šilumą, už rūpestį, už meilę, už tai, kad 
padedat vaikams save surasti, išmokti 
nepalūžti.

Vytauto Ražinsko mama Marija

„Tokio dėmesio dar 
nebuvome patyrę“

Stovykloje „Pasaka“, Giruliuose, mus 
labai maloniai sutiko. Buvome apgaub-
ti begaliniu rūpesčiu. Neįgaliesiems ir jų 
tėveliams ar globėjams užteko pagalbi-
ninkų, kurie buvo labai atidūs. Tokio dė-
mesio dar nebuvome patyrę. Labai apgal-
vota veikla, daugybė įsimintinų renginių. 
Be to, dar likdavo laiko ir individualiam 
poilsiui. 

Mano dukrai Astai labai patiko dis-
kotekos, įvairūs užsiėmimai, kurių ji la-
bai laukdavo. Vis prašydavo greičiau ap-
sirengti, pavalgyti, kad tik nepavėluotų. 
Puiki buvo išvyka į delfinariumą. Nuos-
tabios stovyklos atidarymo ir uždarymo 
šventės.

Lauksime kitos vasaros. Gal vėl pa-
vyks ilsėtis šioje puikioje stovykloje. 
Gal kitais metais atsiras ir daugiau suo-
lelių stovyklos teritorijoje. Bent man jų 
pritrūko...

Astos Paužaitės mama Nijolė

„Rudens 
spalvos“ sušvito 
Druskininkuose

Šių metų spalį Druskininkų miesto 
muziejaus filiale įvyko tarptautinės neį-
galiųjų vaikų ir jaunimo kūrybos parodos 
„Rudens spalvos“ atidarymas. Tai jau aš-
tuntoji tradicinė kasmetinė projekto „Mū-
sų galerija“ paroda, kurią rengia LSKD 
„Guboja“ Druskininkų skyrius ir Druski-
ninkų miesto muziejaus filialas. Parodos 
atidaryme dalyvavo svečiai iš Lenkijos – 
Druskininkų kurorto propaguotoja Lenki-
joje M. Borkowska-Flisek ir Gdansko sa-
vivaldybės pareigūnai. Daug susirinko ir 
vietos savivaldybės atstovų, parodos da-
lyvių, svečių...

Maloniai susirinkusiuosius nustebino 
žinomas neįgalus Lenkijos tapytojas lū-

pomis J. Omelczukas, įteikęs Druskinin-
kų savivaldybės vicemerei K. Miškinienei 
Druskininkų miestui skirtą savo kūrinį – 
Prezidento Valdo Adamkaus portretą. Šis 
portretas papildys ankstesniais metais 
minėto autoriaus dovanotų Lietuvos pre-
zidentų portretų galeriją. Numatoma jais 
papuošti šiuo metu atnaujinamą Druski-
ninkų švietimo centrą.

Šiais metais tarptautinėje neįgaliųjų 
kūrybos parodoje „Rudens spalvos“ eks-
ponuojama daugiau nei 400 darbų iš 23 
Lietuvos ir 6 Lenkijos įstaigų, skirtų spe-
cialiųjų poreikių žmonėms. Netrūksta joje 
įvairiomis technikomis atliktų originalių 
darbų, subtiliai perteikiančių pavergiantį 
akimirksnių žavesį. Paroda veiks iki 2008 
metų vasario 15 dienos. Kviečiame apsi-
lankyti (V. Kudirkos g. 7, Druskininkai).

Diana Lukošiūnaitė
Dizainerė

Į stovyklą vykome su savo viltimis ir 
nerimu, kuris išsisklaidė vos atsidūrus 
jaukioje aplinkoje, kur kiekvienas galė-
jo pasireikšti bei atsiskleisti. Kiekviena 
stovykloje praleista diena žadėjo ką nors 
nauja. Galima pagirti stovyklos rengė-
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Neigiamos 
emocijos – teigiamai 
patirčiai?..

Šių metų rugsėjį viešint Švedijo-
je, Odeshogo komunoje, teko dalyvauti 
švietimo ir socialinės apsaugos darbuo-
tojų seminare „Kultūra vaikams“, skir-
tame švedų vaikų rašytojai Ellen Keys, 
kuri visą savo gyvenimą pašventė vaikų 
teisių gynimui. 

Pirmąją konferencijos dieną seminaro 
dalyviai nagrinėjo Vaikų teisių konven-
ciją. Buvo labai įdomu klausytis aktyvių 
pedagogų diskusijų, grindžiamų konkre-
čiais pavyzdžiais. Kiekvienu atveju buvo 
prieinama prie išvados, kad mokyklose ir 
kitose ugdymo įstaigose būtina elgtis taip, 
kad nebūtų pažeidžiamos vaikų teisės. 
Problemos ir Lietuvoje, ir Švedijoje pana-
šios. Tik pastarojoje, turint galvoje ekono-
minę padėtį, sprendžiamos daug lengviau 
ir efektyviau. 

Antroji diena buvo skirta temai „Nei-
giamų emocijų reikšmė ugdyme“. Gyve-
nime paprastai vadovaujamės nuostata, 
kad gėris nugali blogį, kad vaikus reikia 
saugoti nuo blogio, su jais visada elgtis 
tik švelniai, kontroliuoti net savo balso 
tembrą ir veido išraišką. Tačiau profeso-
rė Suzanne Osten įsitikinusi, kad elgiantis 
priešingai galima pasiekti greitesnių bei 
geresnių rezultatų. 

Iš pradžių filmuotoje medžiagoje iš-
vydome, kaip vienerių metukų vaikas su 
mama žiūri, mano supratimu, tikrą siau-
bo filmą. Mama veiksmą stebi ramiai, o 
mažylis, su siaubu žvelgdamas į ekraną, 
glaudžiasi prie jos. Lektorė aiškino, kad 
tokios situacijos moko vaiką visada pa-
sikliauti mama, su kuria jam nieko neat-
sitiks. Todėl jis pasikliaus ir kitais suau-
gusiaisiais, nenutols nuo jų. Jeigu mama 
neleistų vaikui žiūrėti, sužadintų jo smal-
sumą, ir ateityje jis mėgintų pats vienas tai 
padaryti. O tai sukeltų priešingą reakciją, 
nes šalia nebūtų mamos ir neliktų prie ko 
prisiglausti.

Buvo nagrinėjamas ir kitas atvejis. 
Mažylis pyksta, verkia, tiesiog klykia. Ką 
mes darome tokiu atveju? Švelniai jį glos-
tome, raminame, sakome gražius žodžius, 
bet norimo rezultato nesulaukiame. Vai-
kas tik dar labiau sriūbauja. O filmuotoje 
medžiagoje išvydome kitokį vaizdą. Vai-
kui klykiant, mama užsideda kaukę su 
susiraukusia veido išraiška ir stebi vaiko 

reakciją. Vaikas nutyla ir nepatikliai su-
žiūra. Mamai nusiėmus kaukę, jis vėl pra-
deda klykti. Kai mama užsideda dar bai-
sesnę kaukę, vaikas, visų mūsų nuostabai, 
visiškai nuščiūva ir bando nuimti kaukę 
mamai nuo veido. Kai pavysta tai padary-
ti, jis pradeda šypsotis. Taigi jam visiškai 
nepatinka tokia baisi mama. Kaukė paka-
binama matomoje vietoje, kaip įspėjimas 
vaikui, kad mama vėl gali ją užsidėti, jeigu 
jis pradės ožiuotis. 

Šis pavyzdys parodė, kad pasitelkus 
neigiamas emocijas galima paveikti vai-
ką daug greičiau nei gražiais žodžiais 
ir glamonėmis, be to, tai tampa pamoka 
ateičiai. Buvo pademonstruota ir dau-
giau pavyzdžių, kurie sukėlė nuostabą ir 
paskatino karštas diskusijas. Nedrįsčiau 
tvirtinti, kad man tai pasirodė priimtina, 
bet kartais pabandyti verta...

Laima Žemaitienė
Bendrija „Anykščių Viltis“



Šį rudenį pasirodė knyga labai rude-
nišku viršeliu: melsvame fone nusidrie-
kusi žmogaus su negalia nupieštų paukš-
čių virtinė. Tvarkingai išsirikiavusių, 
vienodų paukščių būryje – trys kitokie, t. 
y. jų skrydis nukreiptas kita kryptimi. Ki-
tokie paukščiai iškart patraukia dėmesį, 
įneša dinamikos ir kuria refleksijos įspū-
dį. Tai tarsi proveržis iš ritmingo mono-
toniško skrydžio. Kitokumas, proveržio 
filosofija – terminai nuolat pasikartojan-
tys naujojoje socialinių mokslų daktaro 
J. Ruškaus ir bendraautoriaus filosofo G. 
Mažeikio knygoje „Neįgalumas ir sociali-
nis dalyvavimas“. 

Ši knyga persmelkta pozityvaus po-
žiūrio į asmenis su negalia, nors autoriai, 
atlikę precizinį mokslinį skerspjūvį socia-
linėje negalios srityje, atveria negatyvias 
įsišaknijusio Lietuvoje klinikinio mode-
lio puses: vien negalios diagnozę, akcen-
tuojant tik negalėjimus ir sutrikimus, aki-
vaizdų asmens nuvertinimą, menkinimą, 
nurašymą: „raumenų silpnumas, sistoli-
nis ūžesys, nepastovus dėmesys, sutrikęs 
suvokimas, netaisyklingai taria garsus, ži-
nios neatitinka amžiaus“ ir pan.( iš knygo-
je pateiktos vaiko diagnozės).

Proveržio pozicijai, optimistinio po-
žiūrio į asmenį ugdymui, autorių nuo-
mone, turi įtakos egzistencinės filosofijos 
pagrindais grįstas mąstymas, besiremian-
tis būtiškąja pasaulėžiūra. Iš gyvybinių 
būties pozicijų į žmogų pirmiausia žvel-
giama kaip į asmenį – gerbtiną, orų, kū-
rybingą ir pan. Autoriai tarsi įrodo, kad 
gyvenime, ugdyme, darbe su asmeniu, 
turinčiu negalią, reikia pradėti nuo požiū-
rio išgryninimo, savivokos, nuo priėmimo 
ir pagarbos kitoniškumui, t. y. asmens in-
dividualumui bei unikalumui. Knygoje 
pristatomos filosofų S. Kierkegaardo, E. 
Levino, J. Vanier ir kt. sampratos apie kū-
niškąjį sąmoningumą, slepiantį savyje as-
mens saviraiškos begalybę, formuluojama 
asmens unikalumo, kitokumo samprata. 
Neįgaliame asmenyje atvėrus, išlaisvinus 
kitokumo esatį, formuojasi kitokia pasau-
lėžiūra: kitas ir kitoks man padeda ap-

mąstyti save, transcendentinis doros pra-
das, kaip duotybė neįgaliesiems, suteikia 
galimybę man permąstyti didžiąsias do-
rybes – meilę, nuoširdumą, teisingumą, 
atjautą ir pan.

Knygos autoriai argumentuotai kriti-
kuoja socialinės integracijos idėją, dar vis 
naują ir populiarą mūsų socialinėje termi-
nijoje bei praktikoje, atskleisdami, kad ši 
idėja tėra paslėpta klinikinio modelio for-
ma. Mat integracijos logika siūlo neįgalie-
siems prisitaikyti, tapti normaliais, tokiais 
kaip visi, vėl nematant ir nepriimant kito-
niškumo. Pagaliau integracijos projektas 
parengtas žmonių, neturinčių negalios 
patirties, t. y. integracijos idėja yra dirbti-
na, nuleista iš viršaus – tokiu būdu neįga-
liųjų gyvenimas tampa kontroliuojamu ir 
priklausomu nuo specialistų ir gnostikų. 
Integracija akcentuoja neįgalaus asmens 
negebėjimus, sutrikimus ir stengiasi neį-
galų asmenį priartinti prie „sveikųjų“ vi-
suomenės jį keisdama.

Tačiau autoriai nesiekia vien kritikuo-
ti, jie pateikia ir naują socialinę realybę ati-
tinkantį siūlymą – socialinio dalyvavimo 
metodologiją, kuri remiasi asmens įgali-
nimu, t. y. tikėjimu, kad asmenys su nega-
lia, nepriklausomai nuo negalios laipsnio, 
gali suvokti save, atskleisti savo gebėji-
mus, priimti sprendimus ir aktyviai da-
lyvauti atviros bendruomenės gyvenime. 
Santykyje su bendruomene dalyvavimo 
samprata išsiplečia iki transcendentalaus 
lygio, čia dalyvavimu taip pat įvardija-
mas kantrumas, meilės vienas kitam ro-
dymas, pykčio ir agresijos mažinimas ir 
pan. Tokie dalyvavimo pradmenys ir ge-
bėjimai, autorių nuomone, turi būti vys-
tomi jau mokykloje ir kaip tokio ugdymo 
pavyzdys pateikiama individualaus  plano 
idėja. Šio atveju ugdymo planas kuriamas 
akcentuojant ne sutrikimus, bet asmens 
poreikius ir kompetencijas, t. y. remiasi 
asmens gebėjimais, ir pats žmogus su ne-
galia tampa visaverčiu ugdymo plano kū-
rėju, sprendimų priėmėju, o ne pagalbos 
gavėju. Į šį ugdymo procesą įtraukiant ir 
tėvus pasikeistų mokyklose užrūdijęs se-

gregacinis modelis. Kad tokio individu-
alaus plano idėja yra reali, autoriai įro-
do pateikdami atlikto tyrimo konkrečioje 
Šiaulių J.Laužiko specialiojoje mokykloje 
rezultatus.

Ši knyga – tarsi mokslininko, socia-
linių mokslų daktaro J. Ruškaus ilgo ti-
riamojo mokslinio darbo apibendrinimas 
žmonių su negalia srityje, remiantis lietu-
viškąja praktika. Knygoje pristatomas pla-
tus tiriamasis laukas: autorius peržvelgia 
asmens su negalia padėtį švietimo siste-
moje, psichopedagoginio vertinimo nege-
bėjimus akcentuojantį procesą, reflektuo-
ja šeimai, auginančiai neįgalųjį, primestą 
pasyvųjį vaidmenį ugdyme, atskleidžia 
žiniasklaidos siūlomą neįgalumo vaizdinį 
ir aptaria jo poveikį visuomenėje, įvertina 
Lietuvos savivaldybių vykdomą integra-
ciją, paremtą diskriminacinėmis nuostato-
mis, paliečia bendruomeniškumo aspektą, 
kaip asmens lygiavertiškumo sąlygą, įver-
tina Bažnyčios ir religijos vaidmenį. 

Įdomu, kiek ši knyga pajėgs išjudinti 
sustabarėjusias švietimo įstaigas, įvairias 
tarnybas ir institucijas, dirbančias bei tar-
naujančias asmenims su negalia. Knyga, 
be jokios abejonės, turėtų tapti kiekvieno 
dirbančio ar gyvenančio su ar dėl asmens 
su negalia stalo knyga, tik dėl perdėm 
akademinio lygio ji pretenduoja būti skai-
toma greičiausiai vien elitinio akademinio 
rato skaitytojų. Todėl viltingi žvilgsniai 
krypsta į aukštąsias mokyklas, kurios su-
gebės įvertinti knygos esmines gaires, pa-
tikės jomis ir norės jas praktikuoti savo 
gyvenime bei darbe.

Inesa Vaitkūnaitė

Knyga, sprogdinanti 
užrūdijusias sistemas, 
varžančias asmenis su 
negalia

2007/4 23

Aktualu



24 2007/4

Sukaktys

Per dešimt metų būta visko. Iš pradžių 
žmonėms su negalia dovanotuose dvie-
juose butuose apsigyveno bendrijos „Vil-
niaus Viltis“ nariai – 6 neįgalūs našlaičiai, 
kuriems padėjo 5 darbuotojai. Dabar gy-
ventojų skaičius padidėjo iki 10 (3 mergi-
nos ir 7 vyrai). Kadangi visi jie turi rimtų 
sveikatos sutrikimų, savarankiškai gyven-
ti negalėtų, tektų tenkintis stacionariomis 
globos įstaigomis. 

Finansavimą mes gauname iš valsty-
bės biudžeto, iš įvairių programų. Be to, 
moka ir mūsų gyventojai. O likusiais nuo 
mokesčių pinigais jie disponuoja savo 
nuožiūra, t. y. sprendžia, kur norėtų nu-
eiti, ką pamatyti, ką nusipirkti ir pan. Jei-
gu iš jų būtų atimta galimybė gyventi tokį 
visavertį gyvenimą, tai būtų neabejotinas 
žingsnis atgal...

Galima sakyti, kad dešimt metų praėjo 
bekuriant... šeimą. Šiandien visi 10 gyven-
tojų išties yra viena šeima. Galbūt kai kam 
pasirodys, kad tai nėra itin didelis laimė-
jimas, bet mums atrodo kitaip. Neįgalie-
siems namai ir šeima – tikras stebuklas. 
Namai yra tokie brangūs, kad iš jų kartais 
nenorima nė kojos iškelti, net į užimtumo 
centrą. Kita vertus, išėjus visada trokšta-
ma sugrįžti. Juk visi žinome, koks tai pui-
kus jausmas...

Mūsų gyvenimo namuose jaunuoliams 
visada atsiranda ką veikti, net jeigu jie dėl 
kokių nors priežasčių negali vykti į užim-
tumo centrą. Jie gamina valgį, tvarkosi, o 
juk dažname pensionate suaugę neįgalieji 
tik sėdinėja prie stalo nieko neveikdami. 

Taigi kiekvieną darbo dieną keliamės 
6.00 val., nes jau po valandos atrieda au-
tobusėlis, vežantis į užimtumo centrą. O 
tiems mūsų gyventojams, kuriems reikia 
daugiau laiko susiruošti, tenka keltis dar 
anksčiau. Laimei, per 10 metų jau išmok-

ta savitvarkos įgūdžių. Stipresnieji pade-
da silpnesniesiems pasikloti lovą, apsi-
rengti. Neužmirštame išsikvėpinti, kad 
net oro trūksta...

Pusryčiai ar vakarienė – visada laukia-
mi, nes per 10 metų spėjome įsiminti, kas 
ką mėgsta. Paprastai bandome patenkinti 
visų poreikius. Nėra pas mus taip, kad ką 
davėm, tą žmogus ir privalo valgyti. Na-
mo iš užimtumo centro sugrįžtama apie 
17.00 val. Beje, džiugu, kad keletas mūsų 
žmonių nukanka ten savarankiškai. Va-
karienę gaminame visi kartu. Vieni moka 
supjaustyti daržoves, kiti padengti stalą ir 
t. t. Kiekvienas pavalgęs išsiplauna savo 
lėkštę. Galbūt tam mes išeikvojame kiek 
daugiau nei įprasta vandens ir ploviklių, 
bet mūsų buities įgūdžiai – nepriekaištin-
gi. Pasistiprinę įsitaisome prie televizo-
riaus, ant sofos, kurią mums nupirko vie-
no iš gyventojų brolis ir kuria mes labai 
didžiuojamės. Mums talkinanti savanorė 
padeda gyventojams naudotis kompiute-
riais, kurių (tiesa, gerokai gyvenimo ma-
čiusius) turime net tris. 

Namai suteikia žmogui pagrindą po 
kojomis. Puikus pavyzdys – vienas mūsų 
jaunuolis, kuriam iš pradžių norėta teis-
mo sprendimu apriboti veiksnumą, nes 
psichiatras pateikė oficialią išvadą, kad 
jis nesiorientuoja nei erdvėje, nei laike. 
O dabar jis puikiausiai naudojasi miesto 
transportu, pats apsitarnauja ir net mo-
ka dirbti kompiuteriu ne prasčiau už kai 
kuriuos mūsų darbuotojus. Tai dar kartą 
patvirtina, kad aplinka formuoja žmogų. 
Pakliuvus į aplinką, kurioje atsiranda ga-
limybių tobulėti, atsiskleidžiama iš gero-
sios pusės. 

Laisvadienių pas mus laukiama kaip 
ir visuose namuose. Paprastai pirmasis 
šeštadienio pusdienis skiriamas generali-

niam tvarkymuisi. O antrasis – pasivaikš-
čiojimų, diskusijų, šokių metas. Žodžiu, 
nestinga nei bendravimo, nei gerų emoci-
jų. Pas mus neretai mėnesiui kitam apsi-
gyvena jaunuolių, kuriems dėl tėvų ligos 
ar dar kokių priežasčių tenka laikinai pa-
likti tikruosius namus. Atvykę pas mus su 
ašaromis,  atsisveikindami su mumis jie 
jau verkia, kad reikia išvažiuoti... 

Sekmadienis – vizitų diena. Todėl vie-
ni jau nuo pat ankstyvo ryto prilipę prie 
lango ar klausosi kiekvieno garso... Gaila, 
kad tik vieną kitą gyventoją lanko regu-
liariai. Kartais bežiūrint į laukiančiuosius 
peršasi liūdna mintis, kad gal net geriau 
tiems, kurie nebeturi ko laukti... Tačiau 
labai padeda mums paįvairinti laiką stu-
dentai savanoriai. Jie išsiveda mūsų gy-
ventojus į kiną, į koncertus, į senamiestį. 
Dar savaitgalis – tai maudymasis, nagų 
karpymasis, grožio procedūros... Mūsų 
namuose taip gardžiai kvepia švara...  

Mūsų vaikinai lanko sporto klubą, be 
to, turi treniruoklių ir namuose. Žodžiu, 
augina raumenis. Vienas vaikinas bu-
vo toks liesutis, o dabar, žiūrėk, jau rau-
menukų sluoksnis akį džiugina. Ten, kur 
gardus maistas, reikiamas fizinis krūvis, 
ligoms nėra ką veikti. Be to, būtina pami-
nėti daugybę pozityvių emocijų, kurios 
tiesiog būtinos sveikatai. 

Žinoma, negalima visko piešti tik 
rausvomis spalvomis. Nelengva mūsų 
jaunuoliams, nes reikia paisyti ne visada 
suprantamų visuomenės taisyklių. Todėl 
su jais bendraudamas personalas ne tik 
mėgina integruoti juos į gyvenimą, bet ir 
prisitaikyti prie jų gyvenimo, žvelgti į pa-
saulį jų akimis. 

Ko belieka norėti ateityje? Kiekvie-
nas žinome, kaip nemalonu, kai tau kaž-
kas trypčioja už nugaros. Bet kaip smagu 
jausti tvirtą užnugarį! Deja, šiandien mes 
jo dar neturime. Baugina neaiški ateitis, 
priklausanti nuo politinių sprendimų. Ki-
ta vertus, turime žmonių, kurie visada yra 
mūsų pusėje, kurie per dešimt metų ne 
kartą palaikė. 

Nuoširdžiai dėkojame savo steigė-
jai – bendrijai „Vilniaus Viltis“ ir pirmini-
kei Birutei Šapolienei,  dėkojame „Vilties“ 
bendrijos pirmininkei Danai Migaliovai, 
gydytojai Laimai Mikulėnaitei. O pačių 
šilčiausių žodžių nusipelno mūsų šaunu-
sis socialinių darbuotojų kolektyvas, kurio 
patirtis ir atsidavimas tiesiog beribiai...

Prasmingo gyvenimo 
dešimtmetis
Šiais metais atšventė savo gyvavimo dešimtmetį Vilniuje įsikūrę 
gyvenimo namai „Pašilaičiai“. Apie tai, kaip sekasi šių šiltų namų 
gyventojams ir jiems talkinantiems darbuotojams, pasakoja direktorė 
Danuta Gorodiščeva. 



Utenos apskrityje įkurta Neįgaliųjų 
reikalų taryba, kuriai dvejus metus vado-
vaus bendrijos „Anykščių Viltis“ pirmi-
ninkas Almantas Čielis. Pirmininko pava-
duotoja išrinkta Molėtų žmonių su negalia 
sąjungos pirmininkė Vlada Grybėnienė.

Svarbiausia tarybos nuostatuose nu-
matyta funkcija – patarti Utenos apskrities 
viršininko administracijai ir savivaldy-

Iš anksto dėkojame visiems, kas ketina užsiprenumeruoti mūsų žurnalą 2008 metams, ir 
skubame informuoti, kad šiek tiek keisis prenumeratos tvarka.

Užuot pildžius prenumeratos kuponą, reikės atsiųsti elektroniniu paštu

janinabut@viltis.lt 
arba paprastu paštu 

(Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius) 
laišką, 

kuriame turės būti nurodyti prenumeratoriaus 
vardas, pavardė ir adresas su tiksliu pašto kodu.

Ketinantiems prenumeruoti daugiau nei 5 žurnalo numerius, o tai dažniausiai būna bendrijos  
„Viltis“ asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, teks užpildyti specialiąją formą ExsEL programa. 

Tai Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas” reikalavimas.

specialiąją formą  ir jos pildymo reikalavimus 
(Prenumeratos duomenų importo rinkmenos formatas ir pildymo taisyklės) 

bus galima rasti „Vilties“ bendrijos interneto svetainėje 2008 m. sausį.

Po vieną žurnalo egzempliorių savo iniciatyva užsakysime visų rajonų ir miestų 
savivaldybėms, apskritims, taip pat ministerijoms, pensionatams, „Vilties“ bendrijos 

pastangomis įkurtoms įstaigoms ir toms įstaigoms, su kuriomis bendrija palaiko ryšius.

Laiškų su prenumeratorių adresais ir specialiųjų formų lauksime iki 2008 m. kovo 1 d.

Būsimieji prenumeratoriai visus 2008 metus kas ketvirtį gaus žurnalą nemokamai.

Prašome nevėluoti!!!!
Žurnalo rengėjai

teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti 
Utenos apskrities viršininko administra-
cijos, Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos, Seimo komitetų, Vyriausybės 
posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami neį-
galiųjų klausimai. 

Bendrija 
„Anykščių Viltis“ 

informuoja

Utenos apskrityje – Neįgaliųjų reikalų taryba
bėms sprendžiant neįgaliųjų klausimus. 
Be to, taryba teiks patarimus socialinių 
paslaugų klausimais, svarstys rengiamus 
ir veikiančius teisės aktus, socialinių pas-
laugų institucijų tinklo plėtros projektus, 
teiks rekomendacijas minėtais klausimais. 

Tarybos kompetencijoje – organizuo-
ti seminarus, konferencijas ir kitus ren-
ginius Utenos apskrities neįgaliesiems, 

Jeigu nuspręsite mums padėti, prašome pervesti „Vilties“ bendrijai 
skirtas lėšas į AB Vilniaus banko Vilniaus filialo (kodas 70440) 
atsiskaitomąją sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 (litais)  
arba LT91 7044 0600 0126 2370 (valiuta).
Tai galite padaryti ir skirdami 2 procentus  nuo jau išskaičiuoto pajamų 
mokesčio (užpildydami Mokesčių inspekcijos prašymo formą FR0512).

DĖKOJAME!

Prasideda žurnalo „Viltis“ prenumerata 2008 metams!



Verslininkai – neįgaliesiems

žeidžiamiausių visuomenės grupių gyvenimo kokybės 
gerinimo, ir tikisi, jog šis bendradarbiavimas taps nau-
jų įdomių ir reikalingų projektų žmonėms su negalia 
pradžia. Juk pats laikas įtraukti į šį procesą kuo dau-
giau visuomenės – verslo, mokslo, politikos, meno – at-
stovų. 

Pasak Remigijaus Lapinsko, šiandien visuomenėje 
daug kalbama apie socialinę atsakomybę, filantropi-
ją, pagalbą silpnesniesiems ar kitokiems nei sveikie-
ji. „Norėtųsi tikėti, kad pagalba, jautrumas, gerumas, 
kitos visuomenėje „nykstančios“ vertybės atgims kaip 
„virusai“ ir užkrės kuo daugiau aktyvių, pajėgių, geros 
valios Lietuvos žmonių,“ – vežimėlių įteikimo ceremo-
nijoje pabrėžė Vilniaus Rotary klubo prezidentas Remi-
gijus Lapinskas. 

Žurnalo rengėjų informacija

Šių metų lapkričio 22 d. 12.00 val. Kalvarijų g. 143 
įsikūrusiame Socialinių paslaugų centre sutrikusio 
intelekto žmonėms su ypač sunkia negalia Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Viltis“ 
buvo įteikta Vilniaus Rotary klubo dovana – 
naujausi vežimėliai, pritaikyti žmonių su negalia 
poreikiams. 

Renginio metu „Vilties“ bendrijai buvo padovanoti 
35 vežimėliai, kuriems įsigyti buvo skirta 40 300 Lt. Be 
to, buvo pasirašyta ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis 
tarp „Vilties“ bendrijos ir Vilniaus Rotary klubo. Sutar-
tį pasirašė „Vilties“ bendrijos vadovė Dana Migaliova 
ir Vilniaus Rotary klubo prezidentas Remigijus Lapins-
kas. Vežimėlių įteikimo ceremonijoje dalyvavo Danijos 
ir Lietuvos Rotary apygardos 1460 valdytojas Peras Ho-
yenas, Hjorring Rotary klubo atstovas Peteris Hellesoe, 
Rotary International 16-os zonos direktorius Kjellas 
Aakesonas ir Vilniaus Rotary klubo atstovai.

„Vilties“ bendrovės vadovė Dana Migaliova pažy-
mėjo, kad tai pirmoji tokio pobūdžio verslininkų pa-
rama. Ji itin džiaugiasi, kad vežimėliai dovanojami or-
ganizacijai, o ne atskiriems asmenims, nes šiuo atveju 
jais galės naudotis daugiau bendrijos narių. Dana Mi-
galiova informavo, kad vežimėlius gaus šios Vilniaus 
įstaigos – ugdymo centras „Viltis“, Vilniaus universi-
teto ligoninės filialas Vaiko raidos centras, specialiojo 
ugdymo centras „Aidas“, Vilniaus miesto vaikų pensi-
onas, darželis-lopšelis „Žolynėlis“, VšĮ „Vilties akimir-
ka“, „Atgajos“ specialioji mokykla ir „Versmės“ viduri-
nė mokykla.

Pasak Danos Migaliovos, dar šių metų pradžioje ne-
įgaliųjų centre lankęsis tuometinis Vilniaus Rotary klu-
bo prezidentas Juozas Šarkus įvertino nevyriausybinės 
organizacijos veiklą ir pastangas kuriant bei puoselė-
jant aplinką ir paslaugas, pritaikytas žmonėms su inte-
lekto sutrikimais. 

Naujasis Vilniaus Rotary klubo prezidentas Remi-
gijus Lapinskas, išrinktas 2007–2008 metų kadencijai, 
džiaugiasi, kad organizacija prisideda prie socialiai pa-


