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Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje

Namie tuo metu nutiko baisus dalykas.
Visi ruošėsi ragauti skaniausio pasaulyje pyrago. Šis ke-

pinys jau garavo ant stalo, o močiutė, išdėliojusi puodelius, 
pripylė juos saldžios balintos kavos. O tada...

Pabaisa su trenksmu išdaužė langą. Įkišo pro skylę juo-
dą leteną ir pačiupo mažylę Banę.

– Gelbėkite! – išsigandusi šaukė vargšė mažylė.
Tokį šiurpų vaizdą išvydęs Nikopidas apalpo ir nukrito 

nuo kėdės. Lipanas užsidengė rankomis akis. Išsigando net 
saulė ir debesėliai, kurie viską pamatė pro langą. Net žaisli-
nio šunžirgio snukutis, kuris ką tik šypsojosi, persikreipė iš 
išgąsčio.

O kas galėtų apsakyti Žiogėdo pasipiktinimą? O gero-
sios močiutės širdies skausmą?

– Laikykis, vaikeli! – šaukė ji. – Aš tuoj tave išlaisvinsiu. 
Tas baisybė dar pasigailės!

Kad likusi šeimos dalis būtų žinojusi, kas nutiko na-
muose. Bet nežinojo ir nerūpestingai džiaugėsi gamtos ma-
lonumais. Ypač linksminosi Manis ir Vanis. Jie mirko ežerė-
lyje: nardė ir plaukiojo drauge su žuvimis ir varlėmis. O 
tėtis meškeriojo. Šį rimtą procesą susidomėjusi stebėjo vie-
na varlė. Kitos dvi ne mažiau smalsiai spoksojo į mamą, 
šaukšteliu maitinančią jau praalkusį Hanį. Kad mažojo Ha-
nio nevargintų saulės spinduliai, mama išskleidė didelį 
skėtį. Tokiu pačiu patogiu pavėsiu pasirūpino ir tėtis. Ant 
mamos skėčio kaip ant kokios pievelės sutūpė vabalų šei-
ma. Mama vabalienė taip pat valgydino savo vaiką vabaliu-
ką. Paukštelis pypsėjo ant šakos, retkarčiais nutildamas ir 
pasižiūrėdamas į maitinamus mažylius. Tarp medžių pasi-
slėpę stirna su stirninu juokėsi iš keistos trijulės, kuri bėgio-
jo ant kalvos. Tai Danė ir Pterodiklis gaudė plaštakes. O 
Danę – Malipas.

Senelis vaikštinėjo vienas. Palikęs mašinoje istorijos 
knygą, rinko grybus. Ir pririnko pilną pintinę – didelių ir 
sveikų. Močiutė rytoj arba dar šįvakar paruoš puikų grybų 
patiekalą. „Kaip bus skanu! Am-niam-niam!“ – jau laižėsi 
senelis.

Bet močiutei tikrai ne pietūs ir ne vakarienė buvo galvo-
je. Pačiupusi lazdą į ranką, puolė paskui pabaisą į sodą.

– Aš čia, mažyte! – šaukė vydamasi. – Tuoj iškaršiu tam 
baidyklei kailį!

Tik močiutė nebuvo labai greita, todėl ją aplenkė jaunie-
ji giminaičiai Lipidas ir Nikopidas. Jie jau skuodė takeliu 
vartelių link. O greičiausiai iš visų vaduoti savo šeiminin-
kės lėkė Žiogėdas. Jam netgi pavyko trumpam nutverti pa-
baisą už uodegos.

– Kas gi čia darosi? – stebėjosi praeinantys kaimynai.
– Kur visi bėga? – klausė vienas kito pro šalį automobi-

liu vežami šunys.
„Kokios keistos lenktynės!“ – pamanė sau miestietis, ve-

džiojantis kitoje gatvės pusėje egzotišką gyvūną.
Mažytei Banei pagelbėti norėjo ir sodo Sraigė, bet ji 

šliaužė taip lėtai!
– Močiutei ir mažylei Banei reikia pagalbos! – susirūpi-

no saulutė ir jos broliai debesėliai. – Reikia sugrąžinti tėtį ir 
mamą į namus Ir kuo greičiau!



„Vilties“ bendrija

„Mielieji, noriu Jums visiems palinkėti paprastų žemiškų jausmų... Suspėkite pamatyti gamtos 
atbudimą sprogstančiame pumpure, pasigrožėkite dangaus mėlyne, besislepiančia žibuoklės žiede 

(ji juk taip greitai nuvys). Leiskite sau įkvėpti nuostabiausio aromato vaikščiodami po mišką. 
Pasiklausyti gražiausios dainos iš naujausios varnėnų programos. Prakalbinkite upę, tereikia tik prie jos 

stabtelėti vienumoje, juk ji tokia šneki. Raskite minutę laiko pasigrožėti tuo, kas mums visiškai 
nieko nekainuoja. O ar pastebėjote, kad naktys ima trumpėti? Bet kaip jos išgražėjo... 

Suspėkite visa tai pajusti, pamatyti“, – ragina mūsų skaitytoja Indra. 
Iš visos širdies prisidėdami prie šios puikaus raginimo norėtume pridurti: 

net jei ne viską, apie ką laiško autorė kalbėjo, suspėjote atlikti, nenusiminkite. Juk kiekviena 
besibaigiančio pavasario ir artėjančios vasaros diena sklidina vis naujų nepakartojamų spalvų, 

kvapų, atradimų... Semkite juos pilnomis rieškučiomis. 
O kaip visada dėl stringančio finansavimo vėluojančiame pirmajame šių metų žurnalo numeryje 

dar kartą sugrįžtame prie praėjusių metų darbų, pramogų ir švenčių, nes visa tai – mūsų bendrijos 
stiprybė. Bendrijos, gebančios pamatyti, išgirsti ir... atsiliepti tikru jausmu, žodžiu, veiksmu...

Tikra istorija
Šiame žurnalo numeryje tęsiame 
praėjusių metų pabaigoje mūsų 
skaitytojos Rūtos Denafaitės 
pradėtą pasakoti beveik tikrą 
istoriją apie vieną draugišką 
šeimą, kuri labai nemėgo pyktis. 
Tad skaitykite toliau ir gyvenkite 
draugiškai.

Tuo metu keliauninkai, pabėgę nuo miesto triukšmo, 
linksmai dūmė ežero link. Pro kalvas ir laukus, miškus ir 
miškelius. Saulutė ir jos broliukai debesėliai šypsodamiesi 
lydėjo jų kelią.

Ir ko tik nebuvo tame kelyje! Du stori, gyvenimu ir vasa-
ra patenkinti kiškiai tupėjo ant kupstų. Vienas džiaugėsi 
gėle, o antras ruošėsi graužti žemuogę. Senas vabalas šne-
kėjosi su jauna kirmėlaite apie pamiškės reikalus. Išdidžiai 
po eglutėmis pūpsojo grybai, saulės atokaitoje sirpo uogos. 
Lauku žingsniavo du linksmi kaimiečiai. Medžio viršūnėje 
čiulbėjo paukštis. Į pakelę išėjęs, žvilgsniu mašiną lydėjo 
kažin koks nematytas miško padaras.

– Ė-ė-ė! – mojo žaisliuku kiškiams mažasis Hanis, pato-
giai įsitaisęs ant mamos kelių.

Senelis, beskaitydamas istorijos knygą, užsnūdo ir sap-
navo jos tęsinį. Tėtis vairuodamas niūniavo vairuotojų dai-
nelę. Manis, Vanis ir Pterodikis mėtė ir gaudė kamuolį. 
Važiuojančiame atvirame automobilyje tai nebuvo taip pa-
prasta, kaip gali atrodyti! Įsimylėjėlių porelė tylėjo ir žiūrė-
jo vienas į kitą.

Žodžiu, kaip kuris mokėjo, taip važiuodamas džiaugėsi 
savaitgaliu ir šilta vasaros diena.

2010 metais bendrija „Viltis“, gerais suprasdama, koks 
svarbus sutrikusio intelekto asmenims atstovavimas sau, 
galimybė priimti sprendimus ir kalbėti savo vardu, nu-
sprendė inicijuoti Sutrikusio intelekto asmenų komiteto 
prie bendrijos „Viltis“ įkūrimą. 

Į minėtą komitetą iš 16 kandidatų buvo išrinkti 5 nariai: 
Arūnė Stacevičiūtė su asistente Jurgita Vaitulevičiūte, Lu-
kas Gutauskas su asistente Jolanta Stamuliene, Mantas Že-
maitis su asistente Ala Vochemina, Aleksandra Stankevič 
su asistente Božena Aleksiuk ir Irina Roginskaja su asisten-
te Aušra Romaškiene.

Praėjusių metų gruodžio 21 dieną įvyko antrasis šio ko-
miteto posėdis. Labai gaila, kad dėl rimtų priežasčių (ligos, 
šeimyninių aplinkybių) jame dalyvavo ne visi nariai.

Posėdyje siekta išsiaiškinti, kokių sunkumų patiria neį-
galieji kasdieniame gyvenime, ką norėtų keisti, kad jis pa-

Sutrikusio intelekto 
asmenų komiteto 
antrasis posėdis

gerėtų. Komiteto narės kalbėjo, kad labai norėtų dirbti ir 
užsidirbti. Irina Rogatinskaja užsiregistravusi darbo biržo-
je, bet iki šiol dar negavo pasiūlymų. Aleksandra Stankevič 
svajoja tapti siuvėja. Šiuo metu ji mokosi keramikos kursuo-
se. Merginoms labai patiko atstovavimo sau mokymai 
Šventojoje. Jos tikisi, kad jie bus pratęsti.

Visiems posėdžio dalyviams buvo išdalyta lengvai su-
prantama kalba parengta Neįgaliųjų teisių konvencija, ben-
drijos „Viltis“ įstatai ir metinis darbo planas. Asociacijos 
vadovė Dana Migaliova pristatė komiteto nariams minėtus 
dokumentus, paprašė atidžiai juos perskaityti ir padedant 
asistentėms išnagrinėti.

Bendrijos „Viltis“ informacija

Grožekimes tuo, kas...  
nieko nekainuoja

Žurnalo rengėjai

Sveikiname bendražygius!O, kaip bėga metai... 
Seikėdami vis naujus iššūkius, patirtį, įgyjamą juos priimant, ir, 
žinoma, širdį šildančias progas pasidžiaugti tuo, kas jau nuveikta. O kad per 

dvidešimt metų Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės filialo 
Vaiko raidos centro kolektyvas 

atliko begalę gerų darbų, abejoti netenka! 
Ko vertas vien geranoriškas bendradarbiavimas su „Vilties“ bendrija 

rengiant ir įgyvendinant vis naujus projektus, metų metais dosniai seikėjant informaciją 
ir patarimus neįgalius vaikus auginantiems tėvams mūsų žurnalo puslapiuose... 

Tad didelis dideliausias DĖKUI
visiems šio puikaus centro specialistams! 

Tenestinga novatoriškų idėjų, pasitenkinimo jas įgyvendinant ir šeimų, 
kurioms tai padės džiaugtis gyvenimu. 



2 psl. 2011 metai jau įsibėgėjo

 Džiaugsmo niekada nebūna per daug

Patirtis

3 psl. Pasirašytas susitarimas su vietos politikais

4 psl. „Mes jus mylime, o jūs?“

5–6 psl. „Vilniaus Viltis“– neįgaliesiems

7 psl. Lavinkime atmintį jau šiandien

8 psl. Gerumas tęsiasi visus metus

9 psl. ,,Mano mokykla“

10–11 psl. Tarptautinių savanorių indėlis į Lietuvos 
neįgaliųjų integracijos skatinimą

12 psl. Dovana draugui ir šeimai

14–16 psl. O buvo taip!..

Laiškai

17 psl. Mes iš „Akmenės Vilties“

17–18 psl. Kokia dovana Dievuliui geriausia?

18 psl. Neįgaliųjų socializacija per meninę saviraišką

19 psl. Praėjusios šventės stebuklas

20 psl. ,,Angelų vaikai – su meile jums“ 

20–21 psl. Akcija ,,Baltasis badas 2011“ išgelbėjo  
ne vieną gyvūną

21 psl. Cirkas! Cirkas! Cirkas!

Aktualijos

22 psl. Iš kur sulaukiu pagalbos?

23 psl. Kai turi ką pasakyti...

24 psl. O valdininkų girnose kitaip... 

24–25 psl. Norint visada rasi išeitį!

25 psl. Kanados lietuvių fondas – „Vilčiai“

26 psl. Gydytojo apsilankymas neįgaliojo namuose

26–27 psl. Dar kartą apie papildomų sauskelnių ir  
įklotų skyrimo tvarką

27 psl. Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ naudojimas

„Vilties“ bendriją  
2011 m. remia:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

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

Inclusion Europe

Kanados lietuvių fondas (KLF)
Amerikos lietuvių paramos-labdaros 
fondas „Lithuanian Mercy Lift“

Šiaurės ministrų tarybos biuras  
Lietuvoje

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras 
„Viltis“
VUVL filialo Vaiko raidos centras

Lietuvos dujos
UAB „PENKI KONTINENTAI“
V. Šutkaus IĮ 1001 smulkmena

Geros valios žmonės ir savanoriai

Turinys

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

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
E. Žukauskienė, V. Stacevičius, B. Markulis

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

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 4000 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir  

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

Viršelyje: 
Pavasarinės slapukių paslaptys...
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Nors dabar visa gamta sužaliavo, 
vis dar gyva atmintyje labai ilga, šal-
ta ir speiguota žiema. Teko prisimin-
ti kailinukus, ausines kepures ir šil-
tas pirštines. Vasario mėnesį rinko-
me politikus į vietos savivaldybes. 
Rinkimai praėjo, pažadai liko, o mes 
vis dar tikimės ir laukiame stebuklų. 
Bet viskas turi pradžią ir pabaigą...

Laukti nėra ko, reikia kuo daž-
niau susitikti su naujai išrinktais po-
litikais, pristatyti savo organizacijos 
veiklą, žmonių poreikius, aptarti ga-
limybes ir dalyvauti socialinės poli-
tikos formavimo ir įgyvendinimo 
procese. Šiandien užimtos pozicijos 
turės didelės įtakos tolesniems san-
tykiams su vietos valdžia. Visi žino-

me, kad jau ateinančiais metais Na-
cionalinė žmonių su negalia sociali-
nės integracijos programa bus finan-
suojama per savivaldybes. Kaip bus 
atrenkami projektai, kokius priorite-
tus išskirs vietos politikai, priklau-
sys nuo mūsų aktyvumo ir profesio-
nalumo. Mes negalime vien tik rei-
kalauti. Turime ateiti su labai kon-
krečiais pasiūlymais ir problemų 
sprendimo būdais. Turime perduoti 
paprastą žinią, kad mokame ne tik-
tai imti, bet ir duoti. 

Kaip žinia, jau gegužę švietimo 
sistema rengiasi naujiems mokslo 
metams. Ar Jūs jau žinote, kur ir ko-
kie vaikai mokysis, ar jiems bus pri-
taikyta aplinka, organizuotas pave-

žėjimas į mokyklas ir atgal? Ar žino-
te, kiek žmonių, baigusių ugdymo 
įstaigas, ateis į dienos centrus, ar tų 
paslaugų pakanka, ar jų kokybė ati-
tinka individualius žmogaus porei-
kius? Jau vasaros pabaigoje savival-
dybėse bus planuojamos lėšos atei-
nantiems metams, taigi ir vėl tik nuo 
mūsų aktyvumo priklausys, kiek jų 
bus skirta socialinių paslaugų įstai-
goms ir kaip jos bus paskirstytos.

Atėjus pavasariui visada kyla 
minčių apie vasarą: kaip ir kur atos-
togausime, kokias programas įgy-
vendinsime. Kiekvienais metais vis 
mažėja šiam tikslui skiriamų lėšų, 
vis daugiau tenka mokėti patiems 
tėvams ir neįgaliesiems. Sunkiai be-
siverčiančios šeimos negali susimo-
kėti už poilsį ir dėl to labai nukenčia 
jų gyvenimo kokybė. Mes bandome 
ieškoti papildomų rėmėjų, bet sekasi 
labai sunkiai.

Šį rudenį vyks bendrijos „Viltis“ 
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. 
Rašykite mus, kokią organizaciją no-
rėtumėte matyti ateityje, ką reikėtų 
keisti valdyme, kokie žmonės turėtų 
mums atstovauti. Ko reikia imtis, 
kad mūsų „Viltis“ liktų tokia pat įta-
kinga ir stipri organizacija kaip yra 
dabar ir buvo iki šiol?

Sveikinu visus, sulaukus išsvajo-
tos šilumos. Tegul ji lydi Jus visur ir 
visada. Linkiu visiems stiprios svei-
katos, ištvermės, sėkmės ir vidinės 
ramybės.

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė

2011 metai jau įsibėgėjo

Džiaugsmo niekada nebūna  
per daug

darbų ekspozicija dar sykį patvirti-
no, kad išradingumo ir kruopštumo 
neįgaliems menininkams galėtų pa-
vydėti daugelis. Akį džiugino ne tik 
tapyba, bet ir vilnos, dekupažo, mez-
gimo, nėrimo, molio bei siuvinėjimo 
darbai, karpiniai. Šakių „Vilties“ va-
dovė Roma Dėdynienė liko paten-
kinta puikiai pavykusia paroda ir 
lankytojų susidomėjimu. Tad pana-
šu, kad ir šiais metais bus pratęsta 
tradicija, suteikianti tiek daug gerų 

emocijų ir patiems neįgaliesiems, ir 
jų kūrybos gerbėjams.

Žurnalo rengėjų informacija

Praėjusių metų gruodžio 9 dieną 
Zanavykų krašto muziejuje buvo su-
rengta šeštoji sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos Šakių „Vil-
tis“ neįgaliųjų darbų paroda „Pado-
vanokite džiaugsmą vieni kitiems“. 
Tiesa, lankytojai turėjo progos pa-
matyti ne tik Šakių, bet ir Jurbarko, 
Kazlų Rūdos neįgaliųjų darbų. Paro-
da buvo skirta Tarptautinei žmonių 
su negalia dienai. 

Turtinga įvairia technika atliktų 
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Ne paslaptis, kad rinkiminei ko-
vai tarp partijų įsibėgėjus, rinkėjams, 
taip pat ir neįgaliems, pažeriama 
dosnių pažadų. Tik bėda, kad didelė 
jų dalis po rinkimų nejučia užmirš-
tama. Tad neįgaliųjų organizacijos, 
užuot buvusios socialiniais politikų 
partneriais priimant neįgaliesiems 
svarbius sprendimus, dažnai nepel-
nytai atsiduria už borto.

Kad taip nenutiktų ir po naujųjų 
savivaldybės rinkimų, Plungės rajo-
no neįgaliųjų organizacijos nuspren-
dė negaišti laiko ir laiku užmezgu-
sios dialogą su politikais siekti susi-
tarimo dėl neįgaliųjų gyvenimo ko-
kybės gerinimo pasirašymo.

Išsamiai susipažinus su būsimo 
susitarimo turiniu, aptarus proble-
minius punktus, minėtas susitarimas 
buvo pasirašytas dalyvaujant Plun-
gės rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriui Albertui Kraulei-

Pasirašytas susitarimas su vietos 
politikais
Pamokyta ankstesnės patirties ir pasinaudojusi politikų 
atsakingumo prieš rinkėjus principu, bendrija „Plungės Viltis“ 
savivaldybių rinkimų išvakarėse inicijavo susitarimo tarp 
neįgaliųjų organizacijų ir partijų, dalyvaujančių rinkimuose į 
Plungės rajono savivaldybės tarybą, pasirašymą.

džiui, merei Elvyrai Valerijai Lapu-
kienei, Sveikatos ministerijos vice-
ministrui Audriui Klišoniui, partijų 
kandidatams ir neįgaliųjų organiza-
cijų atstovams.

Partijų kandidatai įsipareigojo po 
rinkimų įtraukti neįgaliųjų organiza-
cijų atstovus į Plungės rajono savival-
dybės tarybos sudaromas visuome-
nines tarybas, komisijas, darbo gru-
pes, inicijuoti ir įteisinti neįgaliųjų 
interesų atstovavimo mechanizmą.

Neįgaliųjų organizacijų atstovai 
savo ruožtu pasižadėjo atstovauti 
vietos neįgaliųjų interesams, padėti 
įgyvendinti socialinės integracijos 
priemones. 

Belieka tikėtis, kad taip prasmin-
gai prasidėjęs bendradarbiavimas 
išties duos dosnių vaisių.

Bendrijos „Plungės Viltis“  
informacija
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Bendrijos tarybai pritarus, pasiū-
liau akciją surengti vasario 14-ąją, t. 
y. Šv. Valentino dieną, ir pavadinti 
„Mes jus mylime, o jūs?“. Keturios 
bendrijos tarybos narės – Rita Norgė-
lienė, Vita Budrytė, Genovaida Na-
vickaitė ir aš pati, Romualda Šimku-
vienė, – kruopščiai sudarėme akcijos 
veiksmų planą, pasiskirstėme dar-
bus. Pirmiausia apžiūrėjome, kaip 
miesto centre įsikūrusių įstaigų, par-
duotuvių įėjimai pritaikyti neįgalie-
siems su vežimėliais, parengėme sce-
narijų. Prie akcijos organizacinių 
darbų prisijungė aktyvios bendrijos 
„Plungės Viltis“ mamos – Zita Vi-
kniuvienė, Alma Kilčauskienė ir Al-
vyta Latakaitė. Neatsiliko ir bendri-
jos jaunimas – Martynas Vičius ir 
Raimondas Grauslys.

Daugybę kartų visi rinkomės, ap-
tarėme kiekvieną akcijos žingsnelį, 
pagaminome specialius segtukus, 
kuriais ketinome apdovanoti ir pri-
taikytos, ir nepritaikytos neįgalie-
siems aplinkos savininkus. Tik jei 
pirmųjų laukė įrašyta padėka, tai an-
trųjų kiek kitokie (beje, nemažą rezo-
nansą bendruomenėje sukėlę) žo-
džiai: „Kai Jūs miegosite, aš galvosiu 
apie Jus, kai Jūs eisite, aš svajosiu eiti 
šalia, bet Jums turbūt tai nesvarbu, 
juk vis vien aš niekas Jums esu ir čia 
užeiti negaliu“.

Šv. Valentino dieną akcija „Mes 
Jus mylime, o jūs?“ prasidėjo. Septy-
niolika jaunų žmonių, keturi iš jų ve-
žimėliuose, patraukė į Plungės par-
duotuves ir įstaigas. Šį jų žygį nu-
švietė laikraščių „Žemaitis“, „Plun-
gės žinios“ ir „ Plungė“ žurnalistai. 
Neatsiliko ir internetinis puslapis 
„Plungiškis. Lt“. Gaila, kad nors bu-
vome kvietę prisidėti visų partijų at-
stovus, akcijoje dalyvavo tik Darbo 
partijos kandidatas į savivaldos rin-
kimus Mindaugas Jurčius.

Pirmiausia neįgalieji vežimėliuo-
se, jų mamos ir visa palyda pasuko į 
proginių drabužių saloną „Pas Mari-

„Mes jus mylime, o jūs?“
Šių metų pradžioje bendrijos „Plungės Viltis“ taryba įgyvendino 
seniai puoselėtą mintį – surengė Plungės mieste akciją dėl 
aplinkos pritaikymo žmonėms su judėjimo negalia. Juk artėjant 
savivaldybių rinkimams buvo pats laikas priminti politikams 
dar neišspęstas rajono problemas. 

ją“. Pasveikino salono savininkę Ma-
riją Medutienę, remiančią neįgaliųjų 
teatro grupę „Kaukė“, su Šv. Valenti-
no diena. Savininkė apgailestavo, 
kad neįgaliesiems skirta įvaža siaura, 
be to, tądien dar ir užversta sniegu.

Iš šio salono bendrijos nariai pa-
traukė į Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos Plungės skyrių. Su jais pa-
bendrauti išėjusi viršininkė Vaida 
Kazonienė nustebo, kad čia neįgalie-
siems nėra įrengta įvaža. Neaišku, 
kur dingo ir kažkada buvęs lauko 
skambutis. Keista, kad kasdien lipant 
laiptais į savo vadovaujamą įstaigą 
panašūs dalykai pro akis prasprūs-
ta... Vadovė teisinosi, jog verslo reika-
lų neįgalus žmogus paprastai čia ne-
turi, o prireikus jį kas nors palydi. 

Ne ką geresnė padėtis ir Plungės 
miesto seniūnijoje (tame pačiame 
pastate įsikūrusi Pedagoginė-psicho-
loginė tarnyba ir Suaugusiųjų švieti-
mo centras). Čia taip pat savarankiš-
kai žmogus su vežimėliu patekti ne-
gali, o skambučio irgi nėra. Seniūno 

pavaduotojas Algimantas Grisaitis 
teigė, kad netrukus savivaldybėje 
bus įvestas vieno langelio principas, 
tad bus iš anksto žinoma, kad atvyks 
neįgalus asmuo, tad jis galės nuva-
žiuoti ir palaukti savivaldybėje, kol 
ateis seniūnijos darbuotojas. Todėl 
esą nėra būtinybės įrengti įvažą ar 
skambutį. Pasiteiravus, kodėl per 
dvidešimt Lietuvos valstybės gyva-
vimo metų nebuvo pasirūpinta neį-
galiųjų patogumu, valdininkas atsa-
kė, jog nereikėjo (!). 

Vežimėliais riedantiems neįgalie-
siems kol kas užkirstas kelias patekti 
ir į Plungės rajono policijos komisari-
atą. Tačiau viršininkas Saulius Vaiče-
kauskas nudžiugino pažadėdamas 
įrengti lauko skambutį. Labai šaunu, 
kad po kelių dienų šis pažadas jau 
buvo ištiesėtas. 

Plungės „Varpo“ knygyno vadovė 
apsilankiusiam bendrijos narių būre-
liui aiškino, kad parduotuvei nebūti-
na speciali įvaža, nes pakopų tik ke-
lios. Be to, neįgalieji esą čia nesilanko. 
Na, o jeigu sumanytų, gali pabelsti į 
langą ir parodyti, kad nori užsukti, – 
pardavėjos išėjusios pagelbėtų. 

Statūs „DnB NORD“ banko laip-
tai – neįveikiama kliūtis žmogui veži-
mėlyje, tad banko atstovė pažadėjo 
apie šią problemą pranešti įstaigos 
vadovui. Galbūt bus atsižvelgta į neį-
galiųjų prašymą – įrengti įvažą. 

Labiausiai likome dėkingi už kuo 
puikiausias sąlygas vežimėliais judė-
ti Plungės kultūros centro direktoriui 
Romui Matuliui: čia įrengta ne tik 
speciali įvaža, bet net liftas vežimėliu 
patekti į tualetą. 

Po akcijos teko apibendrinti, kad 
vis dar susidaro uždaras ratas – neį-
galieji negali savarankiškai vykti į įs-
taigas, nes nėra jiems pritaikyto įva-
žiavimo ar skambučio, o įstaigų va-
dovai teisinasi, kad neįgalieji vieni 
niekada pas juos neatvyksta, tad nėra 
reikalo ko nors keisti. Todėl tik patys 
drąsiausi neįgalieji kol kas vieni važi-
nėjasi Plungės gatvėmis. 

Akcijoje dalyvavęs Darbo parti-
jos Plungės skyriaus pirmininkas 
Mindaugas Jurčius taip pat apgailes-
tavo, kad savivaldybė nepasirūpina 
įrengti įvažų bent jau prie valstybi-
nių įstaigų. 

Romualda Šimkuvienė
Bendrijos „Plungės Viltis“ tarybos 

pirmininkė
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Paslaugos neįgaliesiems

Mūsų tarnyboje veikia dienos 
užimtumo grupė suaugusiesiems. 
Kiekvieną darbo dieną, nuo 8.00 iki 
17.00 arba 18 val., ją lanko 13 neįga-
liųjų. Darbo grafikas lankstus, deri-
namas su lankytojų tėvų poreikiais. 
Kiekvienam lankytojui parengiame 
individualų darbo planą, kurį nuo-
lat papildome ir keičiame, priklau-
somai nuo jaunuolių įgūdžių, elge-
sio, savijautos bendruomenėje. Pa-
grindinį dėmesį skiriame sociali-
niams gebėjimams ugdyti, kad mū-
sų lankytojai taptų savarankiškesni. 
Jaunuolius į mūsų tarnybą iš namų 
ryte atveža ir po užsiėmimų parve-
ža bendrijos „Vilniaus Viltis“ mikro-
autobusas.

Lankytojus mokome darbinių 
įgūdžių: velti iš vilnos; simegrafijos 
būdu siuvinėti paveikslus, atviru-
kus, knygų skirtukus; verti karoliu-
kus; origami būdu lankstyti iš po-
pieriaus kiškius, gulbes, laivus, gėles 
ir kt.; lipdyti iš modelino ir plastili-
no; klijuoti paveikslus iš įvairių 

„Vilniaus Viltis“– neįgaliesiems
2007 m. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Vilniaus 
Viltis“ sostinėje įkūrė ir šiandien sėkmingai veikiančią Paslaugų 
šeimai tarnybą (Vytenio g. 37). Šiame žurnalo numeryje plačiau 
pristatome jums minėtą ugdymo įstaigą, teikiančią bendrąsias ir 
specialiąsias socialines paslaugas Vilniuje gyvenantiems sutrikusio 
intelekto vaikams, suaugusiesiems bei jų šeimos nariams.

kruopų, medžiagų skiaučių; nerti 
vąšeliu, megzti; gaminti skiautinius 
žaislus; naudoti dekupažo techniką; 
kurti dailės darbelius (akvareliniais 
ir akriliniais dažais, tušu, pieštukais, 
kreidelėmis); rengti spektaklius. Pa-
gaminti darbeliai pardavinėjami 
mugėse ir suvenyrų parduotuvėje 
„Nepraeik pro šalį“.

Be to, mūsų tarnyboje lankytojai 
įgyja ir įtvirtina šiuos socialinius ge-
bėjimus: gaminti maistą, dengti sta-
lą, plauti indus, skalbti pusiau auto-
matine skalbykle, lyginti, tvarkyti 
patalpas, apsipirkti parduotuvėse, 
orientuotis mieste, saugiai elgtis gat-
vėje, naudotis kompiuteriu, mikro-
bangų krosnele, virduliu ir kitais 
buitiniais prietaisais.

Tarnyboje švenčiamos lankytojų 
gimimo dienos, Šv. Valentino diena, 
Užgavėnės, Kovo 8-oji, Šv. Velykos, 
Motinos diena, Rugsėjo 1-oji, Tarp-
tautinė žmonių su negalia diena, Šv. 
Kalėdos. Per šventes rengiamos dis-
kotekos ir viktorinos, kurioms nau-
dojama filmuota medžiaga. Dažnai 

rengiame išvykas į giminingų orga-
nizacijų šventes, gražiausias Lietu-
vos vietas (Kryžių kalną, Anykščius 
ir jo apylinkes, Kernavę, Merkinę ir 
kitas), gamtą. Sudarome sąlygas 
sportiniams užsiėmimams patalpose 
ir gamtoje (Karačiūnų g. 19).

Nuo 17.00 iki 21.00 val. darbo 
dienomis ir nuo 10.00 iki 22.00 val. 
per išeigines neįgaliems vaikams ir 
suaugusiesiems teikiama dar viena 
labai svarbi paslauga – socialinių 
įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Tuo 
rūpinasi kvalifikuoti specialistai. Jie 
moko lankytojus bendrauti (pasi-
sveikinti, atsisveikinti, padėkoti ir 
pan.), bendradarbiauti dirbant, pri-
reikus paprašyti pagalbos. Su lanky-
tojais žaidžiami socialiniai, bendra-
vimo įgūdžius ugdantys žaidimai. 
Atsižvelgiant į sutrikusio intelekto 
žmonių ir jų tėvų pageidavimus kar-
tojamos įgytos žinios, lavinama 
smulkioji motorika, plėtojami suvo-
kimo įgūdžiai. Šios paslaugos itin 
svarbios ilgiau dirbantiems tėvams. 
Taip pat prireikus išvažiuoti, tvarky-
ti įvairius reikalus, galiausiai net pa-
ilsėti, ypač kai neįgalų vaiką augina 
tik mama. Šeimos, kurioms teikiame 
paslaugas, jaučiasi tvirtesnės, sau-
gesnės, nes žino, kad iškilus proble-
mai gali pasikliauti mumis. 

Kiekvieną darbo dieną mūsų tar-
nybos darbuotojai talkina tėvams ir 
namuose. Vienai šeimai skiriama iki 
4 val. per dieną. Socialinis darbuoto-
jas padeda atlikti buitinius darbus, 
prižiūrėti neįgalius vaikus ar suau-
gusiuosius, moko juos socialinių 
įgūdžių, savarankiškumo, piešti, 
žaisti įvairius žaidimus, eina su jais 
pasivaikščioti. 

Paslaugos šeimoms

Šeimoms teikiame įvairias paslau-
gas: informuojame, konsultuojame, 
tarpininkaujame, perkame maisto, 
padedame gaminti valgį, plauti indus, 
tvarkyti kambarius, valyti langus, 
skalbti ir lyginti, maudyti ir rengti ne-
įgaliuosius. Palydime juos į gydymo, 
ugdymo ir užimtumo įstaigas, ban-
kus, padedame tvarkyti piniginius 
reikalus, dokumentus ir korespon-
denciją, išsikviesti į namus gydytoją, 
įsigyti vaistų, pramoninių prekių.

Dar viena labai svarbi paslauga 
šeimoms – darbo asistento pagalba 
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įsidarbinant. Krizės metais, esant di-
delei bedarbystei, asmenims, turin-
tiems proto negalią, kuriems nusta-
tytas 30 proc. ir didesnis darbingumo 
lygis, įsidarbinti ypač sunku. Tad 
darbo asistentas iš pradžių bendrau-
ja su jaunuoliais, norinčiais rasti dar-
bą, ir jų šeimomis, išsiaiškina porei-
kius, galimybes, motyvaciją dirbti. 
Tada bendradarbiaudamas su Darbo 
birža bei darbdaviais (taip pat ir soci-
alinių įmonių) ieško darbo vietų, ati-
tinkančių neįgaliųjų poreikius. O ne-
įgaliajam įsidarbinus, padeda adap-
tuotis darbo vietoje ir ją išsaugoti. 

Darbo asistentas – tarpininkas 
tarp darbdavio ir neįgalaus asmens. 
Jis derina su darbdaviu neįgalio-
jo darbo sąlygas, valandas, krūvį, 
sprendžia visas iškilusias proble-
mas ir konfliktus. Kiekvieną dieną 
aplanko jaunuolius darbo vietose, 
moko, kaip dirbti, teikia konsultaci-
jas. Padedame įsidarbinti ir patiems 
tėvams, netekusiems darbo ir norin-
tiems grįžti į darbo rinką 

Jau daugiau kaip 10 metų mūsų 
bendrijos būstinėje 2-3 kartus per 
mėnesį renkasi tėvų savigalbos gru-
pės. Talkinant specialistams tėvai, 
spręsdami savo problemas, tuo pa-
čiu padeda vieni kitiems. Šios gru-
pės suteikia jiems galimybę ben-
drauti, prisiimti atsakomybę už savo 
problemas, išmokti vertinti savo 
emocinę būklę, elgesį, įgyti pasitikė-
jimo savimi, stiprinti savivertę. Psi-
chologas, dirbantis su savigalbos 
grupėmis, padeda šeimoms pasijusti 
saugiau ir geriau sutarti. Kol tėvai 
bendrauja savigalbos grupėse, jų ne-
įgalius vaikus prižiūri specialistai.

Teminiai poilsio vakarai – atgaiva 
ir neįgaliesiems, ir jų šeimoms

Vienas iš naujausių mūsų tarny-
bos projektų – meninių gebėjimų la-
vinimas teminiuose poilsio vakaruo-
se. Jie vyksta penktadieniais 17.30 
val. Pal. J. Matulaičio socialinio cen-
tro salėje. Kiekvienas vakaras skiria-
mas vis kitokiai muzikai. Rimties 
sklidinas Gavėnios giesmes keičia 
ugningi Lotynų Amerikos ritmai. 
Lietuvių tautinius šokius – rokenro-
las. Šlagerius – lambada. Per minė-
tus vakarus skamba ir gyva akorde-
ono muzika, vilioja ilgesingos rytie-
tiškos gaidos. Griaudėja hip-hopo, 
salsos ritmai, liejasi R. Cicino dainos, 
valsai, retro melodijos... 

Pirmoje vakaro dalyje socialinis 
darbuotojas ir savanoriai moko jau-
nuolius šokių žingsnelių, supažindi-
na su vieno ar kito šokio istorija. An-
trojoje tiesiog šokama, dūkstama, 
stiprinama dvasinė ir fizinė sveikata. 
Minėtas dvi dalis paprastai skiria ka-
vos, arbatos, saldumynų pertraukė-
lė, kai tiesiog bendraujama, susipa-
žįstama, atrandama naujų draugų. 
Organizuoti šiuos vakarus padeda 
savanoriai, neįgaliųjų broliai, sese-
rys, tėvai. Į poilsio vakarus dalyviai 
atvyksta ir savarankiškai (lydimi tė-
vų, kitų šeimynykščių), ir bendrijos 
mikroautobusu. Iš pačių jaunuolių ir 
jų tėvų atsiliepimų paaiškėjo, kad su-
trikusio intelekto žmonės labai lau-
kia šių betarpiško bendravimo aki-
mirkų, džiaugiasi galėdami pabūti 
drauge. Juk tėvai šiuose vakaruose 
gali diskutuoti pačiais įvairiausiais 
klausimais, kelti problemas, padėti 

vieni kitiems jas spręsti, keistis infor-
macija apie socialines paslaugas, ug-
dymo ir užimtumo kokybę, aptarti 
daug kitų jiems aktualių dalykų.

Artimiausios socialinių paslaugų 
plėtros perspektyvos Vilniuje

Džiugu, kad ir šiais metais plėsis 
sostinės socialinių paslaugų tinklas. 
Jau šį rugsėjį naujajame ugdymo 
centro „Viltis“ pastate sutrikusios 
raidos vaikams ir jaunuoliams po 
pamokų bus teikiamos dienos socia-
linės globos paslaugos, pradės veikti 
grupė, kurią galės lankyti 15 suau-
gusių sutrikusio intelekto žmonių. 
Čia jie bus užimti visą dieną. Be to, 
bus teikiamos dienos socialinės glo-
bos paslaugos.

2013 metais Naujojoje Vilnioje 
duris atvers savarankiško gyvenimo 
namai. Juose galės gyventi 34 sutri-
kusio intelekto žmonės. 15 vietų bus 
skirta trumpalaikės socialinės glo-
bos paslaugoms. Pensione „Vilties 
namai“ bus sudarytos sąlygos gy-
venti sunkią negalią turintiems su-
augusiems žmonėms. Šiuo metu 
trumpalaikės socialinės priežiūros ir 
globos paslaugos teikiamos Vilniaus 
miesto vaikų pensionate, Markučių 
dienos veiklos centre (ypatingais 
atvejais) ir dienos centre „Šviesa“ 
(šio centro lankytojams). 

Mūsų bendrija teikia neįgalie-
siems vienkartines transporto pas-
laugas, kai prireikia nuvykti į gydy-
mo, reabilitacijos įstaigas, parvežti 
kompensacines priemones ir pan. 

Labdaros komisija rūpinasi, kad 
sutrikusio intelekto asmenys ir jų 
šeimos gautų drabužių, maisto, pa-
kvietimų arba pigesnių bilietų į kon-
certus, spektaklius, kitus renginius.

Baigdama Paslaugų šeimai tar-
nybos veiklos pristatymą, noriu pa-
kviesti neįgaliuosius ir jų tėvelius 
būti aktyviems, nebijoti reikalauti to, 
kas jiems priklauso pagal galiojan-
čius Lietuvos įstatymus, diskutuoti 
tarpusavyje, bendrauti su specialis-
tais siekiant kokybiškesnio ugdymo 
ir užimtumo. Kelkite problemas, 
skambinkite, rašykite mums elektro-
niniu paštu, neužmirškite kelio į 
mūsų būstinę!

Birutė Šapolienė
Bendrijos „Vilniaus Viltis“ 

tarybos pirmininkė
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Atmintis – tai gebėjimas įsiminti, sisteminti, išlaikyti tai, kas patirta, ir prirei-
kus vėl grąžinti šią informaciją į sąmonę, ja remtis mąstant ir elgiantis. Atmintis 
yra vienas iš psichikos procesų, leidžiančių mums suvokti savo buvimą laiko tėk-
mėje, ryšį su praeitimi ir ateitimi.

Vaikams ir mokiniams atmintis yra ypač svarbi kaip mokymo skaityti, rašyti, 
skaičiuoti pagrindas. Skiriamos 4 atminties rūšys:
• Motorinė atmintis – tai gebėjimas įsiminti, išsaugoti atmintyje ir atkurti jude-

sius, jų seką. Tai darbinių ir sportinių įgūdžių pagrindas. Be motorinės atmin-
ties nemokėtume vaikščioti, rašyti, šokti ar bėgti.

• Vaizdinė atmintis – tai objektų, reiškinių ir jų ypatybių įsiminimas, saugojimas 
atmintyje ir atgaminimas. Informacija yra įsimenama kaip vaizdas – iš atmin-
ties iškyla draugo portretas, namo fasadas ir panašiai.

• Emocinė atmintis – tai jausmų, išgyvenimų įsiminimas, laikymas atmintyje ir 
atgaminimas. Atsimename ne tik, kad pykome, džiaugėmės, bet ir savo vidinę 
būseną, užplūdus minėtiems jausmams. Pvz., jei mus užpuolė, stengsimės ap-
lenkti vietą, kur tai nutiko; jei erzina bendravimas su žmogumi, vengsime jo.

• Žodinė atmintis – tai informacijos kodavimas žodžiais, kurie ir įsimenami. Žo-
dine atmintimi yra paremtas sistemingas žinių įgijimas.
Ar žinote, kad ikimokykliniame amžiuje vyrauja mechaninė atmintis? O judė-

jimas aktyvina vaiko smegenis, tuo pačiu ir atmintį. Taigi jokiu būdu negalima 
drausti vaikui judėti įsimenant informaciją.

Vertėtų pasitelkti šiuos būdus atminčiai lavinti:
• Lavinti dėmesį. Mes įsimename tai, ką pastebime, o pastebime tik tada, kai 

esame dėmesingi. Todėl lavinant dėmesį lavinama ir atmintis.
• Siekiant įsiminti naudotis keliomis atminties rūšimis. Vaikai geriau įsimena me-

džiagą, kai suvokia ją įvairiais pojūčiais. Pvz., eilėraščiai įsimenami geriau, kai 
jie deklamuojami su judesiais, nes tada dirba girdimoji ir motorinė atmintis.

• Įsiminti dalimis. Visa informacija padalijama dalimis ir įsimenama palaipsniui.
Yra nemažai atminties lavinimo žaidimų. Paprasčiausi ir tinkamiausi specialių-

jų poreikių moksleiviams tie, kurie reikalauja atsiminti visas vienodų paveikslėlių 
poras išnaudojant kuo mažiau bandymų. Kadangi atmintį galima lavinti nepri-
klausomai nuo amžiaus, šie žaidimai tinka ir suaugusiesiems. Štai populiariausios 
svetainės, kuriose galima rasti minėtų žaidimų:

http://www.thekidzpage.com/freekidsgames/memorygames.htm
http://www.learninggamesforkids.com/memory_games/fruity-fruit-match.html

http://www.kidsmemorygame.com/versions/numbers/free-memory-games.html
Šioje svetainėje galima išsirinkti, kokias korteles atvertinės ir bandys prisiminti 

vaikas: skaičių, raidžių ar angliškų žodžių (jei geba!).

http://www.hellokids.com/r_1742/free-kids-games/kids-memory-games
http://www.smart-kit.com/scategory/memory-games/
Yra nemažai svetainių, kuriose galima rinktis žaidimus pagal temas: Velykos, 

Kalėdos, karnavalas, Valentino diena, gyvūnai ir t. t. 

http://www-en.toupty.com/memory-game.php?theme=memory-game
Šioje svetainėje galima rinktis ne tik temas, bet ir žaidimo lygį: labai lengvą, 

lengvą, vidutinį, sunkų ir labai sunkų. Nuo pasirinkimo priklauso, kiek kortelių 
bus pateikta, kiek reikės įsiminti. Mažiausias pasirinkimas (lengviausias lygis) – 6 
kortelės, didžiausias (pats sunkiausias lygis) – 20. 

Naudota literatūra ir šaltiniai:
1. Barvydienė A. ir kt. Psichologija studentui. K., 2000.
2. Želvys R. Bendravimo psichologija. V., 1995.
3. http://www.succes.lt/atminties-lavinimas.html

Andromeda Baršauskienė
Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė metodininkė

Lavinkime atmintį jau šiandien
Dėkojame Pasvalio specialiosios mokyklos logopedei metodininkei 
Andromedai Baršauskienei, kuri kaip ir pernai dalijasi savo 
pedagogine patirtimi ir sukaupta medžiaga, kad padėtų 
pedagogams ir tėvams turtinti žiniomis neįgalius mokinukus. 
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Norėtume prisiminti praėjusią 
vasarą, kai vykdydami tęstinį pro-
jektą „Sveikos gyvensenos toleravi-
mas, sveikos mitybos propagavi-
mas“ lankėmės žolininkės Janinos 
Danielienės ekologiniame ūkyje, 
esančiame Plungės rajone, Jodėnų 
kaime. Pati ūkio savininkė Janina 
mus supažindino su vaistinių arbatų 
gaminimo procesu: pirmiausia paro-
dė, kur auginami vaistiniai augalai, 
paskui nusivedė į džiovyklą ir papa-
sakojo, kiek daug reikia įdėti darbo 
ir laiko, kol vaistažolės patenka į pa-
kavimo maišelius. Vaišinomės pa-
čios ūkio šeimininkės paruošta arba-
tėle, skanavome dietinių sausainių. 
Esame labai dėkingi poniai Janinai 
už smagią ir informatyvią sveikatos 
pamokėlę. Minėtas projektas buvo 
tęsiamas ir paskutinį praėjusių metų 
ketvirtį. Gausiam būriui vaikučių ir 
tėvelių apie sveikos mitybos ypatu-
mus pasakojo viešosios įstaigos Rie-
tavo pirminės sveikatos priežiūros 
centras slaugos administratorė Biru-
tė Jankauskienė.

Kitas ne ką mažiau įdomus tęsti-
nis projektas „Tau duotas vienas gy-
venimas, saugok jį“ irgi subūrė mū-
sų neįgaliuosius. Vykdant šį dailės 
terapijos projektą praėjusiais metais 

mūsų vaikai vyko į Klaipėdos 
P. Domšaičio galeriją. O šiemet 
mums talkinti sutiko Rietavo Myko-
lo Kleopo Oginskio meno mokyklos 
dailės mokytojas Tomas Danilevi-
čius. Su didžiuliu susidomėjimu 
vaikai priėmė pasiūlymą lieti akva-
reles, pasitelkus savo pirštukus, ne-
naudojant teptukų. Visi ant balto 
popieriaus lapo vaizduotės vedini 
stengėsi išreikšti save. Taip gimė tik-
rai labai gražių akvarelių. Nuošir-
džiai dėkojame Tomui Danilevičiui 
už šią altruistišką dailės pamoką. 
Darbas tikrai nenuėjo veltui, nes su-
trikusios raidos vaikų išlietos akva-
relės jau puošia Rietavo savivaldy-
bės ir kitų įstaigų sienas. 

Bendrija „Rietavo viltis“ šeštą kar-
tą dalyvauja Plungės kultūros centro 
organizuojamame renginyje „Mes 
esame vienodi – mes norime būti kar-
tu“. Šiemet sutarėme su Rietavo My-
kolo Kleopo Oginskio meno mokyk-
los direktore Rita Urnėžiene, kad 
programėlę ruošime drauge su šios 
mokyklos mokiniais. Vaikams talkina 
vadovės Daiva Bielkauskienė ir Jolita 
Budriuvienė. Šiemet jau dešimtą kar-
tą Plungės kultūros centras sukvietė į 
vieną būrį ir neįgaliuosiuos, ir įga-
liuosius. Malonu, kai galime parody-

ti, ką sugebame patys, ir pasižiūrėti į 
likimo draugų išradingumą. 

Džiugu, kad vis dažniau mus pa-
stebi ir nori bendrauti. Štai pernai 
Rietavo savivaldybės Socialinių pas-
laugų centro direktorė Danutė Ston-
čiuvienė pakvietė dalyvauti adventi-
nėje popietėje „Šventės visiems ir 
kiekvienam“. Mūsų bendrijos nariai 
parengė programėlę, paskui links-
minosi drauge su senjorais. 

Trečią advento ketvirtadienį per 
Trečiojo amžiaus universiteto Dvasi-
nio tobulėjimo fakulteto užsiėmimus 
pristatėme sutrikusios raidos neįga-
liųjų darbelių parodėlę. Pirmininkė 
Angelė Arienė trumpai papasakojo 
apie bendrijos „Rietavo viltis“ veiklą 
ir dvasinio tobulėjimo dekanei Da-
nutei Bruževičienei padovanojo pa-
čių vaikų nutapytą paveikslą. 

Likus savaitei iki Šv. Kalėdų nau-
jose patalpose mus aplankė Rietavo 
parapijos klebonas Antanas Gutkaus-
kas. Visi buvome apdovanoti šven-
tais paveikslėliais, vaizduojančiais 
Kristaus gimimą. Sukalbėję maldelę, 
maloniai bendravome, susėdę prie 
stalo tarsi viena graži šeima. Visi su-
sikaupę klausėmės įdomių klebono 
pasakojimų. 

Yra sakoma, kad Šv. Kalėdos – 
stebuklų metas. Mes taip pat sulau-
kėme malonios staigmenos – Rietavo 
savivaldybės mero Antano Černec-
kio iniciatyva sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Rietavo 
viltis“ nariai tuoj po šv. Kalėdų gavo 
puikią dovaną – ekskursiją į Rietavo 
žirgyną. Jie ne tik savo akimis pama-
tė nuostabius žirgus, bet net galėjo 
pajodinėti, pasivažinėti rogėmis. Žir-
gyno direktorius Ričardas Astraus-
kas po užsiėmimo su žirgais malo-
niai mus pakvietė pabendrauti ir su-
šilti prie arbatos puodelio. Už šį ste-
buklą esame dėkingi Rietavo savi-
valdybės merui A. Černeckui ir žir-
gyno direktoriui R. Astrauskui.

Gruodžio 31 dieną, kaip ir kiek-
vienais metais, sulaukėme Kalėdų 
senelio, kurio dovanų maišą pripil-
dė UAB „Plungės lagūna“. Dėkoja-
me Kalėdų seneliui ir rėmėjams už 
dosnias dovanas. 

Malonu, kad sutrikusios raidos 
žmonės gali patirti naujų pojūčių. 
Nuoširdus Ačiū visiems, kurie mus 
remia ir priima tokius, kokie esame.

Genovaitė Česnauskienė
Bendrijos „Rietavo viltis“  

tarybos narė

Gerumas tęsiasi visus metus
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Rietavo viltis“ 
savo veiklą vykdo jau septynerius metus. Visą šį laiką bendrijai 
vadovauja pirmininkė Angelė Arienė. Praėjusieji metai bendrijai 
buvo gana sėkmingi: įgyvendinti visi numatyti projektai, 
persikelta į naujas patalpas. 
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Konferencijoje „Mano mokykla“ 
dalyvavo ne tik Tauragės, bet ir Jur-
barko rajono mokyklų mokiniai, jų 
mokytojai, specialieji ir socialiniai 
pedagogai bei logopedai. Buvo labai 
įdomu stebėti vaikų jaudulį, pasi-
tempimą, didžiules pastangas pri-
statyti savo darbus kuo geriau ir gra-
žiau. Salėje ne tik buvo demonstruo-
jamos skaidrės, bet ir skambėjo dai-
nos, vaikai muzikavo. Ypač gerai 
suskambėjo Skaudvilės specialiosios 
mokyklos auklėtinių – R. Juraškos, 
D. Lionaitės, R. Gėrybaitės, S. Kuisy-
tės ir M. Juraškaitės – atliktas muzi-
kinis kūrinys. Vaikai labai stengėsi, 
jiems nuoširdžiai talkino muzikos 
mokytoja. 

Tauragės savivaldybės pagalbos 
mokytojui ir mokiniui centras veikia 
nuo 2004 metų. Jis teikia šias paslau-
gas: vertina neįgalaus asmens (nuo 

3–21 metų) specialiuosius ugdimosi 
poreikius, skiria specialųjį ugdymą, 
teikia pedagoginę bei psichologinę 
pagalbą vaikams, tėvams (ar globė-
jams), švietimo įstaigų darbuoto-
jams. Centro misija – teikti švietimo 
bendruomenei kokybiškas edukaci-
nes bei kvalifikacijos kėlimo paslau-
gas, kurios leistų gerinti ugdymo 
kokybę, padėti įvertinti asmens ga-
lias ir sunkumus, raidos ypatumus 
ir sunkumus, sutrikimus, pedagogi-
nes, psichologines asmenybės ugdy-
mo ir ugdymosi problemas, specia-
liuosius ugdymosi poreikius, vaiko 
brandumą mokyklai. 

Centrą sudaro administracija ir 
dvi tarnybos: 1) Kvalifikacijos (pro-
gramų koordinatorius ir projektų 
vadovas vykdant projektus); 2) Pe-
dagoginė psichologinė (grupės va-
dovas, logopedas, psichologas, spe-

cialusis pedagogas, gydytojas neu-
rologas). Minėto centro darbuotojai 
ir specialistai. 

Stebint konferenciją „Mano mo-
kykla“ labai jautėsi mokytojų indėlis 
ir parama. Beveik visi vaikai pristati-
nėjo darbus kartu su savo pedago-
gais. Jiems buvo sukurta palanki 
aplinka, užtikrinta mokytojo pagal-
ba, jeigu jos prireiktų. Po konferenci-
jos susirinkusieji galėjo apžiūrėti 
vaikų kūrybinių darbų parodėlę. Vi-
siems konferencijos dalyviams buvo 
įteikti diplomai ir suvenyrai. Dar 
kartą turėjome progos įsitikinti, kad 
visi vaikai – ir sveiki, ir su negalia – 
turi gabumų, tik reikia mokėti juos 
atrasti. 

Visų konferencijos dalyvių vardu 
noriu padėkoti Pagalbos mokytojui 
ir mokiniui centro direktorei V. Me-
jerienei, visiems mokytojams, speci-
aliesiems pedagogams, socialiniams 
pedagogams ir logopedams, kurie 
įdėjo labai daug darbo, kad padėtų 
vaikams pasiruošti šiai konferencijai. 
Ačiū ir sėkmės tolimesniame darbe. 

Bendrijos ,,Tauragės viltis‘‘ 
informacija 

,,Mano mokykla“
2011 m. kovo 31 dieną Tauragės pedagoginės-psichologinės 
tarnybos specialistai surengė mokslinę-praktinę mokinių 
konferenciją „Mano mokykla“, kurią vedė vaikai ir paaugliai, 
turintys intelekto sutrikimų. Konferencijos dieną veikė  
kūrybinių darbų parodėlė.
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Projektas „Europos savanorių 
tarnyba“ tęsiasi

Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdy-
mo centras „Viltis“ jau šeštus metus 
dalyvauja tarptautiniame Europos 
Sąjungos programos „Jaunimas“ pro-
jekte „Europos savanorių tarnyba“ 
(EST). Ši programa skirta visiems 
15-28 metų žmonėms, gyvenantiems 
Europos valstybėse. Ji skatina ben-
dradarbiavimą jaunimo politikos 
formavimo srityje ir remia bendrą 
Europos šalių jaunimo veiklą, pa-
grįstą neformalaus mokymo(-si) ir 
ugdymo(-si) principu. Šiuo metu 
programoje dalyvauja 28 Europos 
šalys (Airija, Austrija, Belgija, Grai-
kija, Danija, Jungtinė karalystė, Ispa-
nija, Italija, Liuksemburgas, Nyder-
landai, Portugalija, Prancūzija, Suo-

mija, Švedija, Vokietija, Islandija, 
Lichtenšteinas, Norvegija, Čekija, 
Estija, Kipras, Latvija, Lenkija, Mal-
ta, Slovakija, Slovėnija, Vengrija ir 
Lietuva). Taip pat į programą įtrauk-
tos Bulgarija, Rumunija, Turkija ir 
kai kurios Rytų Europos, Kaukazo, 
Pietryčių Europos, Viduržemio jūros 
regiono ir Lotynų Amerikos šalys.

Projekto „Europos savanorių tar-
nyba“ tikslas – padėti jauniems 
žmonėms įgyti naujos patirties, pa-
žinti kitas šalis, jų kultūrą, pramokti 
užsienio kalbos, praplėsti akiratį ir 
rasti savo pašaukimą. Savanoriška 
veikla gali tęstis nuo 6 iki 12 mėne-
sių arba trumpiau – nuo 3 savaičių 
iki 6 mėnesių. Šioje programoje jau-
ni žmonės gali dalyvauti nepriklau-

somai nuo socialinės padėties, išsi-
lavinimo, kalbų mokėjimo. Tai jiems 
nieko nekainuoja, nes apmokamos 
kelionės, pragyvenimo, kalbos kur-
sų, draudimo išlaidos ir net mokami 
dienpinigiai. Mainais savanoriai sa-
vo laiką ir pastangas skiria bendruo-
menei naudingai veiklai, tuo pačiu 
įgydami naujų žinių, socialinės ir 
kultūrinės patirties, praversiančios 
jiems ateityje. 

Mūsų centre minėto projekto da-
lyviai tiesiogiai atlieka savanorišką 
veiklą. Tai be galo įdomi, prasminga 
ir abipusiai naudinga patirtis. Viena 
vertus, mums visada reikalingos 
papildomos rankos. Kita vertus, jei 
savanoris pakankamai aktyviai da-
lyvauja projekte, įgyja labai daug 
gyvenimiško supratimo, žinių, pa-
kantumo.

Mūsų tikslas pasitinkant savano-
rius – gerinti socialinę sąveiką tarp neį-
galių ir įgalių panašaus amžiaus jau-
nuolių. Dalyvaudami projekte siekia-
me sulaukti:
•	 tiesioginės pagalbos neįgaliam 

vaikui, negalinčiam savarankiš-
kai judėti;

•	 daugybinės planuotos socialinės 
sąveikos su bendraamžiais, kad 
būtų sėkmingai siekiama integra-
cijos tikslų;

•	 informacijos apie kitą kultūrą, ki-
tokios patirties, kuri padėtų mū-
sų mokiniams geriau pajusti Eu-
ropos gyvenimo ypatumus;

•	 darbuotojų komandos kompe-
tencijos stiprinimo, pvz., užsienio 
kalbos žinių gerinimo. 
Pirmieji savanoriai pas mus atvy-

ko iš Ispanijos, Austrijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Gruzijos 6 arba 9 mė-
nesiams. Kadangi mūsų ugdytiniai 
turi žymią ir labai žymią kompleksi-
nę negalią, trumpalaikė savanorystė 
būtų netikslinga. Savanoriai nespėtų 
susipažinti su vaikais tiek, kad galė-
tų jiems tinkamai padėti. Mūsų ug-
dymo centre jie tiesiogiai padeda 
mokiniams per užsiėmimus. Tai ir 
yra jų pagrindinė veikla: dalyvauti 
kartu su mūsų ugdytiniais pamoko-
se, šventėse, renginiuose, po pamo-
kų padėti apsirengti, pavalgyti.

6-9 mėnesiai – pakankamai ilgas 
laikas ir priimančiai organizacijai, ir 
pačiam savanoriui. Žmogaus, netu-
rinčio pakankamos darbo su neįga-
liais asmenimis patirties, integracija 

Tarptautinių savanorių 
indėlis į Lietuvos 
neįgaliųjų integracijos 
skatinimą
Dėkojame Vilniaus neįgaliųjų vaikų ugdymo centro „Viltis“ 
specialistams, kad ir šiais metais mielai sutiko dalytis patirtimi 
su mūsų skaitytojais. Pirmajame numeryje pristatome jums 
tarptautinį savanorių mainų projektą, atnešusį daug naudos šio 
centro auklėtiniams, jų tėvams ir specialistams. Taigi 
pažiūrėkime, ką nuveikė savanoriai iš įvairių Europos šalių 
ugdymo centre „Viltis“. 
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į nepažįstamą aplinką nėra paprasta. 
Iš pradžių visiškai nežinome, kas 
paskatino jauną žmogų savanorys-
tei. Gerai, jei savanoris yra motyvuo-
tas. Jeigu ne, turime jam padėti ne 
tik įsilieti į naują socialinę ir kultūri-
nę aplinką, bet ir suteikti praktinių 
žinių, išmokyti būti naudingam ki-
tiems. Todėl priimant savanorį reikia 
didelio pasirengimo, geranorišku-
mo, supratingumo, dėmesingumo. 
Juk jaunas žmogus nemoka lietuvių 
kalbos, o tai sunkina bendravimą ir 
pritapimą. 

Dar vienas svarbus aspektas – 
kaip gi mes patys atrodome savano-
rio akimis. Juk jis semiasi iš mūsų 
gyvenimiškos ir darbinės patirties. 
Šis tarptautinis projektas skirtas ma-
žiau galimybių turinčiam jaunimui. 
Todėl labai svarbu, kad kiekvienas 
jaunuolis įgytų tikrai geros patirties. 

Sulaukę savanorio, visada sten-
giamės atsižvelgti į jo interesus, po-
linkius, galimybes ir norą dalyvauti 
pasirinktoje kasdienėje veikloje. Pa-
dedame kuo aktyviau įtraukti jį į mū-
sų bendruomenės gyvenimą: akty-
viai dalyvauti pasirinktos klasės veik-
loje, įvairiuose renginiuose, vykstan-
čiuose mokykloje ir už jos ribų.

Ona Guogienė
Mokytoja, programos EST vadovė

Savanoriai 7-oje lavinamojoje 
klasėje

Savanoriai šioje klasėje – ne nau-
jiena. Joje mokosi vaikai su komplek-
sine negalia nuo 12 iki 15 metų. Kas-
met iš įvairių šalių pas mus atvyksta 
savanorių. Šiemet mums talkino sa-
vanoriai iš Ispanijos, Gruzijos, Aus-
trijos, Prancūzijos. Jie mums be galo 
svarbūs, nes padeda užtikrinti pro-
duktyvų darbą klasėje ir pasiekti tei-
giamų rezultatų. 

Kad bendradarbiavimas patei-
sintų abipusius lūkesčius, svarbu at-
rasti bendrą tikslą, kuris skatintų 
dirbti. Šiais mokslo metais mūsų 
klasei talkino savanorė iš Prancūzi-
jos Cindy Pavan. Ji su mumis pralei-
do šešis mėnesius. Pradžia, manau, 
buvo sunki visiems. Didžiausia kliū-
timi tapo kalba. Bet po truputį per 
žaidimus, įvairias veiklas, buvimą 
kartu susipažinome ir pradėjome 

vieni kitus suprasti. Vaikai priima 
tave tokį, koks esi, tegul tu nemoki 
jų kalbos ir nežinia iš kur atvykai. 
Svarbiausia, kad nestigtų nuoširdu-
mo ir noro bendrauti. Savanorė labai 
uoliai asistavo įvairiose veiklose. 
Stebėdavo, kokius žaidimus moki-
niai mėgsta, jų įpročius, poreikius. 
Nepraėjo nė mėnuo, o Cindy jau ži-
nojo, kas kam patinka, ko kam rei-
kia, kaip elgtis vienoje ar kitoje situ-
acijoje. Dalijosi su mumis įvairiomis 
idėjomis. Sėmėsi naujos patirties, 
tuo pačiu suteikdama žinių, naujos 
patirties ir minčių. 

Kartu su viešnia sugalvojome ir 
įvykdėme porą projektų. Vienas iš 
jų – Advento kalendorius. Savanorė 
pasiūlė jį pasidaryti, kad neprailgtų 
Kalėdų laukimas. Visi susėdę sugal-
vojome, kad būtų labai gražu pado-
vanoti tokį patį kalendorių savo 
draugams, „Smalsuolių“ klasei. Mo-
kiniai su savanore padarė du kalen-
dorius, į jų kišenėles pridėjo saldai-
nių, įvairių užduočių. Gruodžio pir-
mąją padovanojo draugams. Visą 
mėnesį girdėjome gražių atsiliepimų 
apie kalendorių. Jis visiems suteikė 
daug džiaugsmo. Mūsų klasės moki-
niai dar nebuvo darę Advento kalen-
doriaus, tad labai juo susidomėjo.

Kitas projektas, kurį padėjo įvyk-
dyti ši savanorė, – „Padėkime paukš-
teliams žiemą“. Mūsų lavinamosios 
klasės mokiniai su pedagogais su-
galvojo pakabinti ugdymo centro 
„Viltis“ vidiniame kiemelyje daug 
lesyklėlių ir jas pildyti maisto atsar-
gomis, kol pasibaigs žvarbi žiema. 
Projektas pavyko. Praėjus dviem 
dienom atskrido pirmieji paukšte-
liai, kuriuos galėjome stebėti pro sa-
vo klasės langus. Pakvietėme prie 
šio projekto prisidėti visos mokyklos 
mokinius ir pedagogus. 

Savanorė ne tik padėjo vykdyti 
minėtus projektus, bet praleisdavo 
su mumis visą dieną. Asistuodavo 
per pamokas, žaisdavo per pertrau-
kas. Talkindavo įvairiuose rengi-
niuose. Stengdavosi, kad vaikas 
jaustųsi kuo geriau, nes kartu mes 
galime daug. Prieš išvažiuodama 
namo Cindy mokiniams padarė 
staigmeną. Surengė išvyką į Vilniaus 
televizijos bokštą. Diena pasitaikė 
graži. Išvydome savo mokyklą, upę. 
Visas miestas plytėjo prieš mūsų 
akis kaip ant delno. Ši paskutinė die-

na praleista kartu, manau, ilgam iš-
liks visų atmintyje. 

Savanorystės pabaigoje kilo 
daug emocijų. Cindy mums labai 
daug padėjo ir pasirodė labai reika-
linga. Ši patirtis nepakartojama ir 
reikšminga ne tik jai, bet ir mums, 
buvusiems kartu su ja. Juk galiau-
siai tapome kaip viena šeima – kar-
tu dirbome, keliavome, džiaugėmės, 
kūrėme.

Aurelija Masalienė
Vyresnioji specialioji pedagogė 

„Labai norėjau padaryti  
kažką gero“

Esu savanorė iš Prancūzijos. Man 
28 metai. Mėgstu keliauti ir susipa-
žinti su įvairiomis kultūromis. Labai 
norėjau padaryti kažką gero. Kadan-
gi apie Rytų Europą nieko nežinojau, 
tai parūpo susipažinti su jos kultūra. 
Buvau girdėjusi apie savanorių pro-
gramą. Pasidomėjau ir man pasiūlė 
Lietuvą. Ši šalis man pasirodė įdomi. 
Pasirinkau šešių mėnesių programą.

Lietuva – graži šalis. Puikus kraš-
tovaizdis. Gražūs miestai, kaimai, 
pajūris. Gyvenau Vilniuje. Labai mė-
gau vaikštinėti jo gatvelėmis. Susi-
pažinau su Lietuvos kultūra, žmo-
nėmis, su kuriais galima buvo pakal-
bėti apie istoriją, gyvenimą...

Norėjau būti naudinga. Man pa-
siūlė Vilniaus neįgaliųjų vaikų ug-
dymo centrą „Viltis“. Susisiekiau su 
jais. Atvykau šešiems mėnesiams. 
Pagal savanorių programą mokiau-
si lietuvių kalbos. Savo vietą radau 
7-oje lavinamojoje „Boružių“ klasė-
je. Dirbau kartu su klasės komanda. 
Padėjau mokytojai Aurelijai. Asista-
vau mokiniams per pamokas, lais-
vu metu, popamokinėje veikloje. 
Tai įdomus ir prasmingas darbas. 
Išmokti padėti neįgaliam žmogui 
nėra taip paprasta. Kartu nuveikė-
me daug įdomių ir prasmingų dar-
bų. Šeši mėnesiai prabėgo labai 
greitai. Džiaugiuosi, kad juos pra-
leidau Vilniaus neįgaliųjų vaikų ug-
dymo centre „Viltis“. Buvo įdomu 
sužinoti, kaip ugdomi Lietuvos neį-
galūs vaikai, kaip mokomi džiaug-
tis gyvenimu. 

Cindy Pavan
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Dėkui entuziastingam savanoriui 
Nicola

Šiais mokslo metais mūsų centre 
dirbo dar vienas savanoris iš Pran-
cūzijos – dvidešimtmetis Nicola. 
Baigęs aktorinių studijų pirmą kur-
są, pasirinko Lietuvą ir mūsų centrą, 
nes savo ateities planus sieja su vai-
kais ir jų ugdymu. Nicola padėjo 
mūsų centro mokiniams ir mokyto-
jams beveik pusmetį. Didžiausią lai-
ko dalį praleido 7-oje specialiojoje 
jungtinėje ,,Smalsuolių“ klasėje. Čia 
jis ne tik talkino vaikams pamokinė-
je ir popamokinėje veikloje, bet ir 
pats siūlė įvairias idėjas, kurias visi 
stengėmės įgyvendinti.

Taip gimė erdvinė meninių dar-
bų kompozicija ,,Kitas aš“ – polici-
ninkas, karalius, futbolininkas, bale-
rina, šikšnosparnis ir t. t. Nicola uo-
liai padedant parengėme stendą apie 
kiekvieno mokinio kelią iš namų į 
mokyklą ir atgal – ,,Mūsų keliai”. 
Per istorijos pamokas savanoris pa-
dėjo paruošti specialų stendą ,,I pa-
saulinis karas – tarpukaris – II pa-
saulinis karas – pokaris“ ir padaryti 
kiekvieno mokinio nuotraukų ciklui 
,,Aš ir tarpukario mados“. Nicola la-
bai aktyviai dalyvavo pažintinio po-
būdžio pamokose (geografijos, isto-

rijos), kur įdomiai ir vaizdžiai pasa-
kojo apie savo miesto, šalies istoriją, 
papročius, žmones.

Labai svarbu paminėti Nicola 
jaunatvišką entuziazmą, norą ir už-
sidegimą įgyvendinti originalias 
idėjas, iniciatyvumą, nuoširdumą. 
Juk be šių savybių neįmanomas įdo-
mus ir vaisingas darbas su mokykli-
nio amžiaus vaikais. ,,Smalsuolių“ 
klasės mokiniams labai patiko ben-
drauti su Nicola, todėl jis labai grei-
tai tapo visateisiu šios klasės koman-
dos nariu. Mokytojai ir keli mokiniai 
su Nicola bendravo angliškai, steng-
damiesi, kad ir su kitais vaikais užsi-
megztų kuo betarpiškesnis bendra-
vimas. Tam labai pasitarnavo įvai-
rios veiklos ir išvykos.

Nicola padėjo ,,Smalsuolių” kla-
sei aplankyti Lietuvos nacionalinį 
muziejų, Seimą, Nacionalinę dailės 
galeriją, Operos ir baleto teatrą. Juk 
dirbant su neįgaliais vaikais labai 
dažnai reikia ne tik įdomių minčių, 
bet ir fizinės pagalbos.

Ugdymo centre ,,Viltis“ kiekvie-
nais metais vyksta daug smagių ren-
ginių. Nicola taip pat prisidėjo prie 
jų rengimo: sumanė vaidinimus ,,Jė-
zaus gimimo istorija“, ,,Iš kur atsi-
randa duona“, ,,Apie ežiuką, meš-
kiuką ir liūdną mergaitę“ ir pats ak-

tyviai juose dalyvavo.
,,Smalsuolių” klasės komanda 

mano, kad Nicola ir kitų savanorių 
atvykimas į mūsų klasę visokeriopai 
naudingas abiem pusėms. Savano-
riai artimiau susipažįsta su Lietuva 
ir jos tradicijomis, neįgalių vaikų ug-
dymu ir kasdiene popamokine veik-
la, įgyja daugiau drąsos ir gyveni-
miškos patirties. O mūsų centro mo-
kytojams ir mokiniams suteikiama 
puiki proga drąsiau bendrauti su 
žmonėmis iš kitų šalių, tobulinti už-
sienio kalbos žinias, daugiau suži-
noti apie svečias šalis ir įgyvendinti 
įdomių sumanymų.

Marius Strolia
„Smalsuolių“ klasės mokytojas 

P. S. Jeigu jus sudomino Europos sa-
vanorių tarnybos veikla, galite kreiptis į 
Nacionalinę Europos Sąjungos progra-
mos „Jaunimas“ agentūrą – Jaunimo 
tarptautinio bendradarbiavimo agentū-
ra, Pylimo g. 9-7, LT-01118 Vilnius, tel.: 
(8 5) 249 7003, (8 5) 249 7007, el. paštas 
info@jtba.lt, tinklalapis www.jtba.lt. Tai 
padarę sužinosite, ką veikia Europos sa-
vanorių tarnyba, kas gali dalyvauti jos 
veikloje, kokiose šalyse vyksta savanoriš-
kos veiklos projektai, kaip tapti EST sa-
vanoriu, kodėl verta dalyvauti šioje veik-
loje ir t. t.

Kalba – pats įprasčiausias bendra-
vimo būdas. Tačiau ką daryti tiems, 
kurie nekalba ar kalba labai neaiškiai? 
Žymių kalbos ir komunikacijos sutri-
kimų turintys vaikai negali žodžiais 
reikšti savo minčių, norų, pageidavi-
mų, ištarti „labas“, „viso gero“, 
„ačiū“, „šaunuolis“, „taip“, „ne“...

Kalbos dovana neatsiranda sa-
vaime. Jos vaikas mokosi bendrau-

damas su suaugusiaisiais, juos mėg-
džiodamas ir jų padedamas. Tačiau 
kol vaikas nekalba ar kalba neaiškiai, 
galima ir reikia naudoti pagalbines 
papildomas nekalbinės komunikaci-
jos sistemas: daiktus, nuotraukas, 
paveikslėlius, simbolius, parašytus 
paskirus žodžius ar raidyną. 

Ugdymo centro „Viltis“ pedago-
gai stengiasi padėti savo mokiniams 

įsisavinti minėtas sistemas, kad 
jiems būtų lengviau bendrauti kas-
dienėse situacijose, atlikti bendras 
veiklas, perteikti aplinkiniams savo 
norus ir reikmes. Mat socialinis ben-
dravimas padeda mažinti nekalban-
čių vaikų socialinį atskirtį, teikia pa-
sitikėjimo savimi, užtikrina lygia-
vertį dalyvavimą šeimos ir bendruo-
menės gyvenime.

Žurnalo pirmojo numerio skaity-
tojams siūlome jau paruoštus nau-
doti socialinio bendravimo simbo-
lius. Išsikirpkite juos, paaiškinkite 
savo vaikui, ką jie reiškia, ir ben-
draukite. Sėkmės.

Valerija Liaudanskienė
Logopedė, specialioji  

pedagogė ekspertė 
Rasa Ulevičiūtė

Specialioji pedagogė metodininkė 

Dovana draugui ir šeimai
Norėtume atkeipti žymių kalbos ir komunikacijos sutrikimų 
turinčių vaikų tėvelių dėmesį į naują mūsų žurnalo skyrelį 
„Dovana draugui ir šeimai“. Visuose šių metų numeriuose 
ugdymo centro „Viltis“ specialistai pristatys vis naujus jau 
parengtus ir išbandytus vaizdinius simbolius. Šie simboliai 
padės jūsų vaikams bendrauti namuose, mokykloje, su draugais. 
Taip pat parduotuvėje, parke, teatre ir kitose viešose vietose.
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Ar Aš gAliu?.. Aš noriu lAbAs

Aš nežinAu iki AČiū

TAip ne šAunuolis
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Aštuonios Klaipėdos rajono šei-
mos, prieš dešimtmetį nutarusios 
nepasiduoti negalios pesimizmui, 
susibūrė į Sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendriją „Gargždų vil-
tis“. Bendrijos įkūrimo iniciatore ir 
„krikštamote“ tapo buvusi Klaipė-
dos rajono Socialinės paramos sky-
riaus vedėja Dalija Šeporaitienė, da-
bar vadovaujanti Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Šeimos po-
litikos skyriui.

Per 10 metų bendrija išaugo ir 
sustiprėjo. Šiuo metu jos veikloje da-
lyvauja 55 šeimos. Pradžia buvo ti-
krai nelengva, tačiau iškėlę sau tiks-
lą ugdyti visuomenės toleranciją, 
mažinti socialinę atskirtį bei inte-
gruoti neįgaliuosius į visuomenę, 
ryžomės darbams. Dabar žvelgiant 
atgalios yra ką prisiminti, kuo di-
džiuotis ir džiaugtis. Tad norime ir 
Jus pavedžioti bendrijos „Gargždų 
viltis“ dešimtmečio takais.

Prieškalėdiniu 
laikotarpiu bendrijos 
„Gargždų Viltis“ 
nariai, susirinkę į 
Gargždų kultūros 
centrą, nuoširdžiai 
paminėjo veiklos 
dešimtmetį, padėkojo 
tiems, kurie laiku 
ištiesė pagalbos 
ranką, palaikė 
iniciatyvas, dalyvavo 
įvairiuose 
projektuose, 
keičiančiuose rajono 
neįgaliųjų gyvenimą.

2001 m. 

Prasideda bendradarbiavimas su 
Gargždų vaikų muzikos mokykla. 
Įkuriama šeštadieninė Estetikos mo-
kyklėlė, kurioje bendrijos vaikams ir 
jaunuoliams rengiami muzikos ir 
meninės veiklos užsiėmimai.

2002 m. 

Bendrija „Gargždų viltis“ inici-
juoja pirmosios specialiosios-lavina-
mosios klasės įkūrimą Gargždų ug-
dymo centre „Naminukas“.

Užsimezga draugystė su Vokieti-
jos „Lion“ klubo nariais, sulaukiama 
pirmosios jų paramos.

„Gargždų viltis“ kartu su tuome-
tine Socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Dalija Šeporaitiene inicijuoja 
socialinių paslaugų centro įkūrimą 
Gargžduose.

Prasideda bendradarbiavimas su 
Gargždų ligoninės Vaiko raidos tarny-
ba, dalyvaujame projekte „Psichosoci-
alinės reabilitacijos metodų diegimas 
ir skleidimas, stiprinant vaikų fizinę 
ir psichinę sveikatą Klaipėdos rajo-
ne“. Bendradarbiavimas tebevyksta ir 
šiandien. Kartu rengiami ir įgyvendi-
nami vis nauji projektai.

2003 m. 

Žmonių su negalia metams bei 
Gargždų 750-čiui paminėti kartu su 
Gargždų vaikų muzikos mokykla or-
ganizuojama didžiulė Kaziuko mu-
gė. Jos metu surenkamos lėšos įvažui 
įrengti prie Gargždų vaikų muzikos 
mokyklos. Akcijoje dalyvauja dauge-
lis rajono ikimokyklinių ir specialių-
jų ugdymo įstaigų.

Užsimezga draugystė su Gargž-
dų veiklių moterų sambūriu, kartu 
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organizuojame įvairius renginius, 
šventes.

Surengiamas respublikinis semi-
naras-praktikumas „Neįgalių vaikų 
ir jaunuolių ugdymas integruojant į 
meninio profilio mokyklą“.

Kyla mintis kartu su kitomis ne-
vyriausybinėmis organizacijomis su-
rengti filantropinį renginį – „Būk ša-
lia, veikime kartu“. Tai tampa pir-
muoju bandymu pristatyti mūsų or-
ganizaciją Gargždų bendruomenei.

Įsijungiame į akciją „Maisto ban-
kas“ ir pradedame ją koordinuoti. 
Tai darome iki šiol.

2004 m. 

Organizuojame pirmąją apskri-
ties neįgaliųjų sporto šventę ir semi-
narą „Prievarta prieš vaikus su ne-
galia: identifikavimas ir rizikos su-
mažinimas“.

Pirmą kartą išvykstame į stovy-
klą Karklėje „SOS vaikų kaimas“ ir 
net 8 dienas gyvename visai kitoje 
aplinkoje (tai rimtas išbandymas ir 
iššūkis tėvams).

2005 m. 

Kartu su Gargždų vaikų muzi-
kos mokykla organizuojame pirmąjį 

neįgaliųjų meno festivalį „Linksma-
sis margutis“, kuris ilgainiui tapo 
tradiciniu.

Užsimezga draugystė su Lenki-
jos Ilavos miesto psichoedukacijos 
centru.

Dalyvaujame respublikiniame 
neįgaliųjų muzikos raiškos konkur-
so „Aš ir tu – mes kartu“ Klaipėdos 
zoniniame ture Gargžduose, tampa-
me laureatais ir vykstame į baigia-
mąjį koncertą Vilniuje.

Kartu su Gargždų vaikų muzikos 
mokykla organizuojame respubliki-
nį seminarą „Muzikinis neįgaliųjų 
ugdymas“.

2006 m. 

Surengiame apskritą stalo disku-
siją su savivaldybės, švietimo, socia-
linės paramos įstaigų atstovais „Ne-
įgalusis – pilnateisis bendruomenės 
narys? Teorija ir praktika“.

Dalyvaujame respublikiniame 
neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkur-
se- festivalyje „Perliukai“ ir tampa-
me laureatais.

Dalyvaujame Klaipėdos apskri-
ties neįgalių vaikų ir jaunuolių II 
meno festivalyje Palangoje.

Dalyvaujame Žemaitijos krašto 
muzikos ir meno festivalyje „Vaikai 
ir muzika“.

Surengiame pirmąją tarptautinę 
vasaros stovyklą moksleivių poil-
siavietėje „Žilvitis“ su Lenkijos Ila-
vos miesto psichoedukacinio centro 
lankytojais.

Bendrija „Gargždų viltis“ inici-
juoja antrosios specialiosios-lavina-
mosios klasės įkūrimą Gargždų ug-
dymo centre „Naminukas“.

Dalijamės integruotų socialinių 
paslaugų plėtros patirtimi su sve-
čiais iš Moldovos.

2007 m. 

Dalyvaujame neįgalių vaikų ir 
jaunuolių III meno festivalyje „Mu-
zikinė paukštė“.

Dalyvaujame tarptautiniame pro-
jekte „Išauskime draugystės juostą“, 
kurio metu mūsų bendrijos neįgalieji 
kartu su berniukų choru „Klevelis“ 
pirmą kartą išvyksta į Lenkijos Ila-
vos miestą.

Dalyvaujame tarptautinio meno 
festivalio „Išauskime draugystės 
juostą“ baigiamajame koncerte 
Karklėje.

Pradedame vykdyti bendrą pro-
jektą „Mes galime“ su Jaunimo lais-
valaikio centro bendruomene.

2008 m. 

Rengiame neįgaliųjų psichosoci-
alinės reabilitacijos stovyklą „SOS 
vaikų kaimas“ Karklėje, skirtą šei-
moms, auginančioms autistiškus 
vaikus.

Kartu su Gargždų ligoninės Vai-
ko raidos tarnyba organizuojame 
apskrities seminarą „Tėvų, augi-
nančių vaikus su raidos sutrikimais 
ir rizika jiems atsirasti, psichosocia-
linė situacija. Pagalbos būdai ir ga-
limybės“.

2009 m. 

Vykdome plačią projektinę veik-
lą. Įgyvendiname projektą „Šeimų, 
auginančių vaikus su raidos sutri-
kimais ar rizika jiems atsirasti, in-
tegracija į visuomenę per meninį 
užimtumą“, leidžiantį neįgaliesiems 
lankyti meno, jogos, keramikos, ta-
pybos ant šilko užsiėmimus. Be to, 
rengiami meno terapijos, savigalbos 
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ir diskusijų grupių užsiėmimai. Pro-
jekto pabaigoje vyksta koncertas su 
E. Kučinsku ir tėvų darbų paroda. 
Projekte dalyvauja ne tik bendrijos 
vaikai ir jaunuoliai, bet ir tėvai bei 
specialistai.

Organizuojame savęs pažinimo 
ir realizavimo studijos Play Back se-
minarą tėvams „Laimingi tėvai, lai-
mingi vaikai“. Taip pat tarptautinį 
seminarą „Mano vidinės stiprybės, 
kurios gali man padėti“.

Rengiame tarptautinę konferen-
ciją „Raidos sutrikimai ir šeimos 
sveikata“.

Dalyvaujame tarptautinėje konfe-
rencijoje Ilavoje (Lenkija), kurioje pri-
statome bendrijos „Gargždų viltis“ 
veiklą, dalijamės darbo patirtimi.

2010 m. 

Kartu su Gargždų ligoninės 
Vaiko raidos tarnyba organizuoja-
me tarptautinę konferenciją „Lėti-
nis stresas ir pagalbos būdai šei-
mai, auginančiai vaiką su raidos 
sutrikimu“.

Vykstame į Ilavą (Lenkija), kur 
dalyvaujame tarptautiniame jau-
nimo meno ir sporto festivalyje 
bei tarptautinėje konferencijoje-
seminare.

Vykdome bendrą tarptautinį pro-
jektą „Gerosios patirties sklaida“ 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Armėnijoje. 
Projektas vykdomas Gargžduose.

Dalyvaujame II respublikiniame 
neįgaliųjų muzikos atlikėjų konkur-
se-festivalyje „Perliukai“ ir vėl tam-
pame laureatais bei pasirodome bai-
giamajame koncerte Prezidentūroje.

Surengiame susitikimą su žoli-
ninke-farmakologe Jadvyga Bal-
vočiūte.

Praėjusiems metams baigiantis, 
prieškalėdiniu laikotarpiu, bendrijos 
„Gargždų viltis“ nariai, susirinkę į 
Gargždų kultūros centrą, nuošir-
džiai paminėjo veiklos dešimtmetį, 
padėkojo tiems, kurie laiku ištiesė 
pagalbos ranką, palaikė iniciatyvas, 
dalyvavo įvairiuose projektuose. Ge-
riausiems ir ištikimiausiems bendri-
jos bičiuliams, rėmėjams buvo pado-
vanoti bendrijos „Gargždų viltis“ 
narių rankomis padaryti obuoliai. 

Klaipėdos rajono savivaldybės 
meras V. Dačkauskas, vicemerė 
R. Cirtautaitė, Socialinės paramos 
skyriaus vedėja D. Gumuliauskienė 
sveikindami mus pirmosios sukak-
ties proga padėkos raštais apdova-
nojo aktyviausias bendrijos nares: 
Vidą Gečienę, Liudą Armalienę, Ro-
landą Srėbalienę, Dalią Jurgaitienę, 
Virginiją Srėbalienę, Aldoną Kučins-
kienę ir Rekvitą Bagdonienę.

Išties džiugu buvo girdėti mūsų 
svečių pagiriamuosius žodžius ben-
drijos „Gargždų viltis“ veiklai:

„Su didele meile Jūs atliekate 
mažus žygdarbius. Ačiū už stipry-
bę, kuria dalijatės. Jos pakanka ir 
mums, sveikiesiems“, – sakė savi-
valdybės administracijos Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Dalia Gu-
muliauskienė.

„Per dešimtmetį bendrija „Gargž-
dų viltis“ sugebėjo tapti tokia nevy-
riausybine organizacija, kurią gali-
ma pavadinti lyderių komanda, įgi-
jusia rėmėjų ir partnerių pasitikėji-
mą, skiepijančia visuomenei savano-
rystės, filantropijos principus“, – 
tvirtino Klaipėdos rajono laikraščio 
„Banga“ vyriausioji redaktorė Vilija 
Butkuvienė.

Džiugu, kad „Gargždų vilties“ 
atstovai yra įvertinti aukščiausiais 
apdovanojimais už muzikinius ge-
bėjimus įvairiuose konkursuose. Su 
jais nuoširdžiai dirba Gargždų vaikų 
muzikos mokyklos mokytojai – Sigi-
tas Stalmokas, vadovaujantis laisva-
jam neįgaliųjų džiazo trio su Luku ir 
Aurimu, bei Jolanta Laurinavičienė 
ir Kostas Usevičius, vadovaujantys 
neįgaliųjų kapelai „Gargždukai“.

Mūsų dešimtmečio šventėje savo 
pavydėtinus meninius gebėjimus de-
monstravo ir partneriai: Gargždų 
socialinių paslaugų centro, Gargždų 
ugdymo centro „Naminukas“ ir La-
pių pagrindinės mokyklos specialių-
jų klasių lankytojai.

Malonia šventės staigmena tapo 
žinomo dainininko Andriaus Ri-
miškio labdaringas koncertas. Atli-
kėjas sulaukė audringų plojimų. Be 
to, bendrijos nariai smagiai šoko, 
kartu fotografavosi, o patys akty-
viausieji net sugebėjo gauti daini-
ninko autografą.

Jubiliejinis vakaras baigėsi visai 
salei kartu giedant bendrijos himną 
ir rajono Veiklių moterų sambūrio, 
su kuriuo bendriją sieja aštuoneri 
draugystės metai, dovanoto gimta-
dienio torto skanavimu.

Rekvita Bagdonienė
Bendrijos „Gargždų viltis“  

tarybos pirmininkė
Vida Gečienė

Bendrijos „Gargždų viltis“  
tarybos narė 
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Aš, Vilma Norkutė, lankau 
„Akmenės Vilties“ dienos centrą. Ja-
me darau gulbes iš popieriaus tri-
kampių, siuvinėju gražius paveiks-
lus, neriu servetėles, žaidžiu šaškė-
mis, sportuoju, lankau pynimo iš 
vytelių būrelį.

Esu išsiuvinėjusi Egipto karalie-
nę Kleopatrą, zodiako ženklų, metų 
laikų. Mano darbeliai eksponuojami 
visose parodose.

Vilma

Aš, Žydrūnas Jakas, lankau tą 
patį centrą. Pirmadieniais mokausi 
pinti iš vytelių. Man patinka pada-
ryti gražių darbelių. Dar lankausi 
bibliotekoje, sporto salėje. Mėgstu 
dirbti kompiuteriu, stengiuosi suži-
noti naujų dalykų. Žaidžiu domino, 
šaškėmis, piešiu, ruošiuosi įvairioms 
šventėms. Centre man labai patinka.

Žydrūnas

Aš, Danutė Beinaravičiūtė. Man 
patinka sportuoti, piešti. Mėgstu už-

Mes iš „Akmenės Vilties“
siimti namų ruoša. Man labai patin-
ka lankyti dienos centrą.

Danutė

Aš, Benas Urmontas, irgi lankau 
dienos centrą. Jame klausausi muzi-
kos, lipdau iš plastilino. Žinau daug 
dainų, mįslių, patarlių. Dar groju 
būgnais.

Benas

Aš, Rytis Daujotas, lankau dienos 
centrą, dalyvauju koncertuose, spor-
tuoju. Moku žaisti krepšinį. Dar su 
draugais žaidėme futbolą ir laimėjo-
me pirmą vietą. Važiavome į Ventą 
susipažinti su naujais draugais. Bib-
liotekoje išmokau naudotis kompiu-
teriu. Dažnai rengiame išvykas į 
gamtą, kepame dešreles. Man labai 
patinka lankyti centrą. Kiekvieną 
vasarą vykstame prie jūros, į Šventą-
ją. Už tai esame dėkingi bendrijos 
„Akmenės Viltis“ pirmininkei Daliai 
Maželienei.

Rytis

Praėjusių metų gruodžio 10 d. 
bendrijos „Druskininkų viltis“ nariai 
skubėjo į adventinę vakaronę. Šven-
tę pradėjo dienos užimtumo centro 
darbuotojos ir jaunuoliai. Jų dekla-
muojami eilėraščiai apie rimtį, susi-
kaupimą, angelišką ramybę pilnutė-
lei žmonių salei tarsi suteikė dvasi-
nės rimties, skatino susimąstyti. 

Vakaronės svečiai turėjo galimy-
bę ne tik klausytis atlikėjų, bet ir gro-
žėtis Jurgitos Kauzonaitės, Vitalijos 
Plutulevičiūtės, Laimutės Butanavi-
čiūtės ir Neįgaliųjų draugijos moterų 

bendra darbų paroda. Mūsų mergi-
nos labai didžiavosi, kad jų nuosta-
būs darbai sulaukė tokio didelio su-
sidomėjimo ir įvertinimo. Susirinku-
sieji klausinėjo, kaip joms tai pavyks-
ta, iš kur randasi tiek kantrybės. 
Merginos vos spėjo atsakinėti. O čia 
dar ir Druskininkų miesto televizijai 
interviu duoti reikėjo. Už darbštumą, 
kruopštumą ir, žinoma, talentą mer-
ginos buvo apdovanotos diplomais 
ir gausiais žiūrovų aplodismentais. 
Muzikiniais kūriniais jas pasveikino 
Arvydas ir Dovydas Kalėdos.

Kokia dovana Dievuliui 
geriausia?
Adventas – rimties, laukimo, susikaupimo ir pasiruošimo 
Kristaus atėjimui ne tik į šį pasaulį, bet ir į mūsų širdis metas. 
Šventinis laikotarpis, kai žmogus gali pamąstyti apie gyvenimą, 
nudirbtus ir dar planuojamus darbus, klaidas, laimėjimus... 
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Savo dainomis apie artėjančias 
Kalėdas vakaronę labai pagyvino ir 
svečiai iš Kapčiamiesčio globos na-
mų „Židinys“. 

Šiltai ir džiaugsmingai visi sutiko 
Ratnyčios parapijos kleboną K. Žy-
drių (beje, mokydamasis Kunigų se-
minarijoje jis dirbo savanoriu „Vil-
ties“ stovyklose), vietos jaunimą ir 
vienuolę sesę Ritą. Klebonas trum-
pai papasakojo apie Adventą: kaip 
turime pasiruošti šventiniam laiko-
tarpiui, kokia dovana Dievuliui yra 
pati geriausia... Susirinkusieji noriai 
bendravo su klebonu, atsakinėjo į jo 
klausimus. Smagu buvo matyti neį-
galius žmones, kurie visai pamiršę 
savo negalią aktyviai įsijungė į dis-
kusiją, nuoširdžiai džiaugėsi savimi 
ir aplinkiniais. O sesė Rita su jauni-

mu visus iki ašarų sujaudino savo 
adventinėmis giesmėmis.

Socialinė darbuotoja Dana Augu-
vienė papasakojo susirinkusiesiems, 
kodėl esama tiek daug angelų, ir pa-
prašė prisidėti prie adventinio me-
džio puošimo savo rankomis pada-
rytais angelais. Nuotaikingai nusi-
teikę neįgalieji ir jų svečiai mielai 
pakluso šiam raginimui. Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Violeta Gi-
gorienė taip pat pasidžiaugė gražiu 
adventiniu laikotarpiu ir palinkėjo 
visiems būti atlaidesniems, jautres-
niems, geresniems.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė 

Praėjusių metų spalis ir lapkritis 
pralėkė lyg ant sparnų, belaukiant 
gruodžio 3-osios – Tarptautinės 
žmonių su negalia dienos. Skuodo 
globos ir socialinės priežiūros centre 
įvyko gražus jungtinis renginys. 
Centro grupės ,,Šaltinėlis“ jaunuo-
liai (socialinė darbuotoja Violeta Sa-
kalauskienė) ir Skuodo Bartuvos vi-
durinės mokyklos teatro studijos 
jaunieji aktoriai (mokytoja Birutė 
Rozitienė) vaidino improvizacinę re-
žisieriaus Edmundo Untulio pasaką 
,,Stebuklingi vaistai“. Įgyvendinant 
šį projektą buvo siekiama tobulinti 
neįgaliųjų jaunuolių meninius gebė-
jimus, pasitikėjimą savo jėgomis, ug-
dyti savarankiškumą, pažintinius 
gebėjimus, skatinti reikšti savo jaus-
mus ir emocijas.

Centro teatro grupėje ,,Šaltinėlis“ 
dalyvauja 6 neįgalūs asmenys: Adelė 
Narvydaitė, Daumantas Rancas, To-
mas Memkus, Jonas Mickus, Donata 
Stankutė ir Simona Avtuhoviča. 
Jiems talkino tiek pat Bartuvos vidu-
rinės mokyklos teatro studijos moks-
leivių: Lorena Kadagytė, Dovilė 
Naidišynaitė, Monika Kiminaitė, 
Evelina Gliaudytė, Kajatana Ageiki-
naitė ir Artūras Ulčinas.

Jaunuoliai kartu vaidino scenoje 
ir dalyvavo projekte ,,Mažiau gali-

mybių turinčio jaunimo socializacija 
per meninę saviraišką“ baigiamaja-
me renginyje – Tarptautinės žmonių 
su negalia dienos minėjime Kretin-
goje. Mat Skuodo globos ir socialinės 
priežiūros centrą ir Kretingos dienos 
veiklos centrą jungia graži draugys-
tė. Skuodo mobilaus jaunimo centro 
specialistai įamžino spektaklio repe-
ticijų fragmentus nuotraukose, nu-
filmavo patį spektaklį ir sukūrė įstai-
gos pristatomąjį filmuką. Žurnalistė 
Rūta Ronkauskienė parašė straipsnį 
į laikraštį ,,Mūsų žodis“. 

Bendrijos „Skuodo Viltis“ pirmi-
ninkė Teklė Staniuvienė dėkojo už 
bendrą darbą pasakos autoriui ir re-
žisieriui Edmundui Untuliui, Bartu-
vos vidurinės mokyklos mokytojai 
Birutei Rozitienei, Skuodo rajono sa-
vivaldybės vyresniajai specialistei 
Editai Šamonskienei. 

Be to, buvo surengtas kalėdinis 
susitikimas „Laukiame Kalėdų sene-
lio dovanų“, kuriame dalyvavo Skuo-
do rajono savivaldybės tarybos nariai 
Bronislovas Anužis, Levutė Staniu-
vienė ir Tėvynės sąjungos ir krikščio-
nių demokratų partijos Skuodo sky-
riaus jaunimo bendruomenės lyderis 
Gediminas Anužis. Visi jie sveikino 
susirinkusius su Šv. Kalėdomis, artė-
jančiais 2011 m., dovanojo saldumy-

nų. Aptarėme atliktus darbus, išklau-
sėme prasmingų pasisakymų. Savi-
valdybės tarybos nariai maloniai 
bendravo su viltiečiais. Skuodo rajo-
no tarybos narys, Tėvynės sąjungos ir 
krikščionių demokratų partijos Skuo-
do skyriaus pirmininkas Liudas Žu-
kauskas įteikė visiems didelį pyragą 
ir palinkėjo stiprybės, džiaugsmo, 
sveikatos, turtingų metų. Paskui visi 
vaikai suskato kviesti Kalėdų senelį. 
Jo dovanų užteko visiems – ir ma-
žiems, ir dideliems. 

Violeta Sakalauskienė
Socialinė darbuotoja, Skuodas

Neįgaliųjų socializacija per 
meninę saviraišką



V
ilt

is
 1

1/
1

Laiškai • 21

Kalėdoms artėjant ir vaikams, ir 
suaugusiesiems nutinka daugybė 
paslaptingų dalykų. Tada kiekviena 
širdis trokšta stebuklo. O kai visas 
pasaulis prisipildo laukimo, stebuk-
lai ir pradeda vykti! Na, taip: praby-
la gyvūnai, pasakas seka apsnigtos 
eglės, Kalėdų Senelis atriša savo ste-
buklingą maišą... Tokiomis akimir-
komis prakalba visos širdys, atsive-
ria užsisklendusios sielos, švyti 
akys, labiau norisi apkabinti šalia 
esantįjį...

Stebuklingo laukimo pilną praė-
jusių metų gruodžio 22 dieną viešo-
sios įstaigos „Vilties Akimirka“ Šei-
mos paramos centro programos 
lankytojai ir darbuotojai susirinko į 
šurmulingą draugišką būrį. Visi pa-
sitempę ir pasipuošę, spindinčiomis 
akimis. Vaikai dūkdami, o mamos 

Praėjusios šventės stebuklas
Visos šventės yra labai laukiamos. Jos visada paliečia mūsų 
širdis. Mamos ir Tėvo dienos – tai dar viena proga gėlių puokšte 
ar nuoširdžiu bučiniu padėkoti už gyvybę. Joninės keri 
senoviniais ritualais ir kviečia ieškoti gyvybės paslapties 
paparčio žiedelyje. Gimtadieniai, atseikėję dar vienus metus, 
padovanoję karčių ir saldžių akimirkų, augina patirtį bei 
išmintį. Naujieji metai fejerverkų fontanais buria draugus ir 
kolegas apmąstyti, kas nuveikta. Bet sutikite, kad pati 
laukiamiausia šventė – Kalėdos…

ir tėčiai susikaupę laukė šventės 
pradžios. 

Kai užgrojo Gabijos tėvelis, prasi-
dėjo Kalėdinis vaidinimas. Istoriją 
kūrėme visi kartu, įsivaizduodami, 
kas ir kaip nutiko prieš daug daug 
metų, kai mažame tvartelyje, Betlie-
jaus pakraštyje, gimė nepaprastas 
kūdikis, atnešęs į Žemę švelnią ir 
nuolankią Meilę. Meilę, skatinančią 
nuveikti didžius darbus, pastebėti 
kiekvieną ašarą ant kenčiančiojo 
skruosto, pajusti kiekvieną širdį, at-
leisti klystančiajam, paguosti vargs-
tantįjį... Mes įsivaizdavome, kad kū-
dikis gimė tamsią, gūdžią naktį. Sa-
lėje radosi daug angeliukų, mažų 
piemenėlių ir vaikiukų, kurie kartu 
su tėveliais nešė šeimose sušildytas 
žvakeles prie susimąsčiusių Marijos 
ir Juozapo kojų, kad patys pajustų, 

ką reiškia viena liepsnelė ir kaip kei-
čiasi tamsa, kai liepsnelės subėga į 
vieną vietą. Sušilus prie sudėto lau-
žo, prasidėjo kitas vaidinimas. Šioje 
istorijoje su Kalėdų Seneliu susigrū-
mė vampyrai ir zombiai, atkeliavę iš 
tamsaus ir grėslaus miško. Ar zom-
biai ir vampyrai gali būti geri? Ar jie 
gali daryti gerus darbus? Koks gali 
būti geras darbas? Kalėdų Senelis su 
savo padėjėju ir elfų būreliu, paska-
tinti gerosios Kalėdų Dvasios, nu-
sprendė suteikti blogiečiams šansą. 
Kaip ir turi būti, nugalėjo gėris! 

O tada iš tolimų šaltų kraštų, per 
kalnus ir pusnynus, sidabrines gi-
rias, užšalusias upes ir ežerus pavar-
gęs, suplukęs, didžiuliu dovanų 
maišu nešinas atskubėjo tikrasis Ka-
lėdų Senelis. Kaip smarkiai plakė 
širdelės sakant jam eilėraštuką ar ei-
nant dovanėlės paimti, ko gero, ne-
reikia nei sakyti – visi tai patyrėmė, 
kai buvome truputį mažėlesni…

Ar yra Kalėdų Senelis? Žinoma 
yra! Ir gyvena jis tolimoje Laplandi-
joje. Jo veidas ir stotas kaskart keičia-
si, tačiau Dvasia išlieka tokia pati. 
Kodėl norisi gruodžio pabaigoje bū-
ti geresniems? Kodėl visi skubame iš 
tolimiausių kraštų kraštelių į tėvų 
namus valgyti Kūčių vakarienės? 
Kodėl vis dar gyvas paprotys kviesti 
prie šventinio stalo vienišus kaimy-
nus? Kodėl niekad nepritrūksta do-
vanų ir Kalėdinės Dvasios? O gi dar 
ir todėl, kad Kalėdų Senelis turi la-
bai daug talkininkų. 

Dėkojame UAB „Tyto alba“ ko-
lektyvui už dovanotas puikias kny-
gas. Taip pat Šv. Kristoforo gimnazi-
jos mokiniams ir mokytojoms Sigitai 
Černiauskaitei bei Jolantai Jusienei 
už šilumą, širdingas rankelėmis da-
rytas ar su meile atrinktas dovanė-
les, taip pat puikų, sielas gaivinantį 
koncertą, surengtą Dienos užimtu-
mo centro programos lankytojams. 
Ačiū Gretai Valentinavičienei už 
nuoširdumą ir nepaprastą dosnumą 
(ji mums dovanojo tiek įvairiausių 
žaislų) ir Rolandui Simaškai už 
skambų balsą bei puikų muzikavi-
mą. Galiausiai nuoširdžiai dėkojame 
visiems padėjėjams ir dalyviams, su-
kūrusiems mažą stebuklą ir šventinę 
vakaro nuotaiką.

VšĮ „Vilties Akimirka“  
Šeimos paramos centro  
programos darbuotojos
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Lietuvoje yra 48 specialiojo ug-
dymo įstaigos, kurias lanko daugiau 
nei 4 tūkstančiai ugdytinių. Alytaus 
rajono Simno specialiosios mokyklos 
auklėtiniai šiai mugei ruošėsi iš 
anksto. Vadovaujami kūrybingų 
specialiųjų mokytojų metodininkų 
Zofijos Jakubauskienės, Rimutės Ci-
bulskienės ir Arūno Narausko gami-
no darbelius iš popieriaus, siūlų, au-
dinių, vytelių, stiklo, medienos ir 
kitų medžiagų. 

Mugė prasidėjo nuo ryto. Kelių 
šimtų vaikų iš visos Lietuvos ir jų 
mokytojų laukė linksma muzikinė 
programa, kurią paruošė A. Noviko 

,,Angelų vaikai – su meile Jums“ 
Vilniaus mokytojų namai kartu su Vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaiga praėjusių metų gruodžio 11 dieną jau 
vienuoliktą kartą surengė tradicinę specialiųjų mokyklų ir 
pensionatų auklėtinių darbų parodą ,,Angelų vaikai – su meile Jums“.

džiazo ansamblio, B. Jonušo, Ruda-
minos mokyklų, J. Basanavičiaus 
gimnazijos ir karatė klubo ,,Dojo“ 
auklėtiniai. Smagūs žaidimai, balio-
nų atrakcija ,,Spalvinga magija“ ir 
Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos 
logotipo konkurso nugalėtojų apdo-
vanojimas, fotosesija su žymiais ša-
lies žmonėmis padovanojo vaikams 
neišdildomų įspūdžių.

Paskui mugės dalyvius sveikino 
Seimo pirmininkė Irena Degutienė, 
kunigas Ričardas Doveika, vaiko tei-
sių kontrolierė Edita Žiobienė ir kiti 
žymūs žmonės, kurie priminė, kad 
artėja nuostabi šventė. ,,Kalėdos – tai 
stebuklas ir galimybė prisiliesti prie 
paslapties. Tai viltis, kad kažkas pa-
sikeis, žinojimas, kad meilė artimui 
ir yra didžiausia vertybė. Neįgalių 
vaikų darbeliai, pagaminti su meile, 
gali tapti ypatinga dovana draugams 
ar šeimos nariams šios šventės pro-
ga“, – sakė kunigas R. Doveika. 

Kiekvienos įstaigos vaikai buvo 
iš anksto pasirinkę, kokiems žy-
miems šalies žmonėms įteiks savo 
pagamintas dovanėles. Jas gavo Edi-
ta Žiobienė, Karina Krysko, Janina 
Degutienė, Vitalijus Cololo, Ričardas 
Doveika, Jurgita Jurkutė, Edvinas 
Krungolcas, Veronika Povilionienė. 

Mūsų mokyklos mokiniai sveiki-
no aktorę Larisą Kalpokaitę, kuri jau 
spėjo su jais susidraugauti, dažnai 
lankosi pas mus, kviečiasi mūsų mo-
kinius į Mažojo teatro spektaklius. 
Aktorė vaikams atsidėkojo nuošir-
džiu bendravimu ir įteikė po dėžę 
bananų bei mandarinų. Visi labai 
džiaugėsi savo mylimos draugės 
,,vitaminine“ dovana. 

Į mugę susitikti su mūsų mokyk-
los vaikais ir pedagogais taip pat at-
vyko Lietuvos chemijos pramonės 
profsąjungos prezidentas Feliksas 
Buckus–Butkevičius ir LNK televizi-
jos žurnalistė Rimantė Zarembaitė. 
Juos džiugino darbelių gausa, atliki-
mo technikų įvairovė, išradinga ir 
estetiška rankdarbių ekspozicija.

Vienuoliktoji kalėdinė mugė pa-
rodė, kad neįgalūs vaikai, vado-
vaujami darbščių pedagogų, moka 
ir geba sukurti nepaprastai gražių 
ir mielų darbelių. Visi pinigai už 
parduotus rankdarbius atiteko dar-
bų autoriams. Buvo pasirūpinta ir 
mugės dalyvių maitinimu bei ap-
dovanojimu. 

Keturiolika mūsų mokinių, mo-
kyklos tarybos tėvų atstovė Kristina 
Dereškevičienė, pradinių specialiųjų 
klasių mokytoja metodininkė Ri-
manta Česnulevičienė ir technologi-
jų mokytojai iš mugės grįžo sklidini 
puikiausių emocijų ir idėjų naujiems 
darbams.

Elena Dainauskienė
Simno specialiosios mokyklos 

mokytoja metodininkė

Panašios sniegingos žiemos la-
biausiai kenkia stirnoms ir šernų jau-
nikliams. Joms užsitęsus, jie net gali 
neišgyventi. Badaudami žvėrys ir 
paukščiai silpsta, nemažai jų žūsta. 

Akcija ,,Baltasis badas 2011“ 
išgelbėjo ne vieną gyvūną
Žiema – sunkus metas žvėrims ir paukščiams. O praėjusioji pasirodė 
ypatingai klastinga. Miškuose susidarė beveik pusės metro storumo 
sniego sluoksnis, po lijundros pasidengęs ledu. Žvėrims ir 
paukščiams tapo sudėtinga ne tik susirasti maisto, bet net judėti. 

Tad nenuostabu kad jie stengiasi ištisą 
parą laikytis greta šėryklų, kur laukia 
nuolat papildomos maisto atsargos. 

Atsiliepdami į miškininkų kreipi-
mąsi padėti peržiemoti žvėreliams 

miškuose, įrengti lesyklėles paukš-
čiams prie namų, pamiškėse, parkuo-
se, paskelbtą per Lietuvos respubliki-
nę televiziją, Šiaulių rajono Kuršėnų 
Pavenčių vidurinės mokyklos specia-
liosios lavinamosios klasės 2a (moky-
toja A. Šiuipienė) ir ,,Volungės“ (mo-
kytojos R. Kančauskienė, R. Biknevi-
čienė ir E.Dilinskienė) suskato rūpintis 
vietos žvėrelių bei paukštelių likimu. 

Mokykloje buvo paskelbta akcija 
,,Baltasis badas 2011“. Nuo sausio 7 
iki 14 dienos kvietėme kaupti specia-
liai įrengtose vietose daržoves, grū-
dus, duonos atliekas. Į mūsų ragini-
mą noriai atsiliepė ūkininkai Prans-
kaičiai ir Kulikauskai, verslininkai 
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Netrukus sudarėme norinčiųjų 
vykti grupę. Gražią sekmadienio po-
pietę susitikome su neįgaliųjų sporto 
klubo ,,Visagalis“ pirmininku Mo-
destu Baltakiu, padėjusiu mums nu-
vykti į Vilnių. Kelionė vyko sklan-
džiai, vaikai jaudinosi ir nekantravo 
pamatyti cirko artistus. Visos kalbos 
tik ir sukosi apie cirką. Vieni laukė 
susitikimo su nematytais gyvūnais, 
kiti norėjo pamatyti akrobatų triukus. 
Tačiau dėl vieno dalyko sutarė visi – 
kad tik kuo greičiau nuvykus į Vilnių, 
kur laukia įspūdingas pasirodymas. 

Vilnius pasitiko mus pavasarine 
nuotaika. Atrodė, kad visi džiūgauja 
kartu su mumis. Tėveliams irgi persi-
davė nekantrus vaikų laukimas kuo 
greičiau patekti į žadėtą pasaką. Tad 
nieko nelaukę nuskubėjome į „Sie-
mens“ areną. Kaip įspūdingai atrodė 
po ją vedžiojami žirgai, ant kurių bu-
vo galima pajodinėti. Vaikai tuojau 
pat prisipirko cukraus vatos, gėrimų, 

Šukiai, mokinių tėvai, dovanoję mais-
to produktų. Sausio 14 d. prie mokyk-
lų, namų, kur daugiausiai būriuojasi 
paukščiai, kabinome lesyklėles, kartu 

su miškininkais ir medžiotojais vyko-
me į Agailių mišką su dovanomis gy-
vūnams. Tik įvažiavusius į mišką 
mokyklinius autobusus pasitiko stir-
nų būrelis, lapė. Mokiniai stebėjo, 
kaip buvo įrenginėjamos šėryklos ir 
lesyklos. Kartu su miškininkais ban-
dė atrasti sniege įmintų žvėrių pėdų, 
atspėti, kam jos priklauso. Didžiausią 
įspūdį ne tik mokiniams, bet ir pa-
tiems miškininkams paliko prie Agai-
lių koplyčios ant kelio pastebėtos lū-
šies pėdos. Iš atvežtų žvėrims maisto 
produktų mokiniai, padedami tėve-
lių ir miškininkų I. Girskio bei Z. Sa-
vicko, suformavo ,,tortą“. Tada de-
klamavo eilėraštukus, žaidė žaidi-
mus, klausėsi įdomių miškininkų 
pasakojimų.

Grįždami namo visi dar užsuko į 
Agailių koplyčią. Brido į ją per giliau-
sias pusnis. Tad dar kartą įsitikino, 
kaip sunku žvėreliams miške žiemą. 

Koplyčioje ir vaikai, ir suaugusieji 
pasimeldė už savo artimųjų, draugų 
sveikatą, prašė žiemos, kad nebūtų 
pikta ir nesušaldytų miško gyvento-
jų, kad atsirastų kuo daugiau gerų 
žmonių, kurie padėtų jiems sunkiu 
metu.

Ši iškyla suteikė vaikams nepa-
kartojamų įspūdžių. Jie džiaugėsi 
atliktu geru darbu ir sakė, kad nors 
pirmą kartą padeda žvėreliams, bet 
nuo šiol tokiose akcijose dalyvaus 
kiekvienais metais ir dar paragins 
draugus. Miškų apsaugos inžinierius 
M. Šilingas padėkojo vaikams už 
gausias dovanas miško gyventojams, 
kvietė tapti miško bičiuliais, padova-
nojo knygelių, kalendorių apie Kur-
šėnų urėdiją.

Erika Dilinskienė
Specialiosios lavinamosios klasės 

mokytoja metodininkė, Kuršėnai

spragintų kukurūzų ir pradėjo ne-
kantriai laukti pasirodymo. 

Jį pradėjo labai juokingos išvaiz-
dos klounas. Vėliau atėjo eilė akroba-
tams bei dviratininkui, kuris šauniai 
važinėjosi dviratuku. Vaikai džiaugs-
mingai plojo ir nenuleido akių nuo 
arenos. O kai joje pasirodė beždžio-
nės ir suvaidino linksmą sceną, juo-
kui nebuvo ribų! Akrobatų pasirody-
mą ant žirgų vaikai stebėjo nuščiuvę, 
tik akimis klapsėjo, nes tokių triukų 
nė vienas dar nebuvo matęs. Po per-
traukos grįžę į vietas išvydome mo-
tociklininkus didžiuliame metalinia-
me rate. Jų drąsa net kvapą gniaužė. 
Po kiekvieno artistų pasirodymo salę 
linksmino ir vaikus bei suaugusius 
kibino linksmuoliai išdaigininkai 
klounai. Kaip greitai prabėgo laikas, 
nespėjome nė apsidairyti, o pasaka 
pasibaigė, nors taip norėjosi pratęsi-
mo. Tačiau mūsų laukė dar vienas 
malonus siurprizas. Visi norintys ga-

lėjo nusifotografuoti su meška. Buvo 
truputį baugu ir tuo pačiu jauteisi tik-
ras šaunuolis, kad išdrįsai, nors meš-
kutė ir pasirodė maloni visiems.

Pasibaigus cirko programai, iš-
skubėjome namo, į Visaginą. Vos spė-
jus autobusui išvažiuoti iš Vilniaus, 
išsidūkę vaikai sumigo... Tačiau kal-
bos apie šią neįprastą kelionę ir neuž-
mirštamą cirką netyla iki šiol. Dėko-
jame mūsų šauniai pirmininkei Astai 
ir Modestui už nuostabią kelionę, už 
jų rūpestį mūsų vaikais. 

Nekantriai laukiame naujų išvykų. 

Tatjana Češtanova
Bendrijos ,,Visagino Viltis“ narė

Cirkas! Cirkas! Cirkas!
Vieną gražų saulėtą rytą mus pasiekė šauni žinia. Paskambino mūsų 
bendrijos pirmininkė Asta Karosienė ir pakvietė vaikučius su 
tėveliais aplankyti atvykstantį į Vilnių Didįjį Maskvos cirką! 
Tokiam pasiūlymui vaikai pritarė džiaugsmingais šūksniais!  
Kas gali būti puikiau!!!!!!!!!
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Iš kur sulaukiu pagalbos?

Norėčiau pradėti pašnekesį su 
skaitytojais nuo Malcolmo Gladwel-
lo knygos „Išskirtys: sėkmės istori-
ja“, kurioje pasakojama apie tai, kad 
XX amžiaus 6 dešimtmetyje vieno 
nedidelio JAV miestelio gydytojai 
Bruhanas ir Volfas, pastebėję, jog be-
veik neturi pacientų, nusprendė iš-
tirti gyventojų sveikatingumo prie-
žastis. Pasirodė, kad XIX amžiaus 
pabaigoje italai persikėlė į šį Pensil-
vanijos valstijos miestelį ir pavadino 
jį Rozetu. Per beveik 100 metų jų 
emigravo tiek, kad susidarė apie 
2 500 gyventojų. 

Minėti gydytojai suvokė, jog svei-
katingumo paslaptis slypi pačiame 
Rozeto miestelyje. Vaikštinėdami jo 
gatvelėmis stebėjo, kaip rozetiečiai 

Praėjusių metų trečiajame žurnalo numeryje publikavome 
socialinės darbuotojos Silvijos Kalkauskienės, auginančios sūnų 
autistą, straipsnį „Autizmas. Pirmoji pagalba – tėvai“. 
Nuoširdžiai prabilusi apie tėvų emocijas, sužinojus vaiko 
diagnozę ir diena dienon susiduriant su aplinkinių reakcija, 
autorė sulaukė daug atsiliepimų, vėl paskatinusių rašyti.

lanko vienas kitą, sustoja pasikalbėti 
itališkai, gamina valgį soduose už 
namo. Taip pat sužinojo apie šeimy-
ninius klanus, kurie sudarė mieste-
lio socialinės struktūros pagrindą. 
Jie suskaičiavo net 22 miestiečių or-
ganizacijas. Aptiko savotišką egali-
tarinį bendruomenės etosą, kuris 
neleido turtuoliui puikuotis pasieki-
mais ir padėjo nevykėliui paslėpti 
nesėkmes. Perkėlę Pietų Italijos kul-
tūrą į rytinės Pensilvanijos kalvas, 
rozetiečiai sukūrė galingą apsauginę 
socialinę struktūrą, gebančią izo-
liuoti juos nuo šiuolaikinio pasaulio 
spaudimo. Tad jų sveikumo priežas-
tis – gebėjimas mažyčiame miestely-
je tarp kalvų sukurti savitą pasaulį. 
Niekas čia negalvojo apie sveikatin-

gumą bendruomenės terminais. 
Sveikumas tiesiog slypėjo pačiame 
bendruomeniškume.

Taigi bendruomeniškumas – didi 
galia, apie kurią reikėtų pagalvoti ir 
mums, mieli, brangūs žmonės. Dė-
koju visiems, atsiliepusiems į mano 
pirmąjį straipsnelį elektroniniu paš-
tu (o jeigu neturite galimybės juo 
naudotis, galite man rašyti į redakci-
ją). Renku tėvų „bėdavones“ ir mėgi-
nu suprasti, kaip įmanoma padėti 
sau ir savo vaikui konkrečioje šeimo-
je. Viena mama, atsiliepdama į mano 
eilėraščio žodžius, patvirtino, kad ir 
ją aplanko mintys apie paukščio nar-
vą. Nes narve pirmiausia atsiduria 
mūsų vaikas, o su juo – ir visa šeima. 
Gyvendama, prisitaikydama pagal 
vaiko galimybes prie šio pasaulio.

Žinote, mokslinė literatūra apie 
mūsų visų emocijas, patirtą skaus-
mą, išgyvenimus galėtų teigti, jog 
jos – iškreiptos, neadekvačios, liguis-
tos ar panašiai... Bet kad ir kaip bū-
tų, mano nuomone, kiekvieną skaus-
mą galima gydyti, malšinti, raminti, 
reabilituoti, įveikti, nugalėti. Siela 
(visai taip pat, kaip ir kūnas) mums 
sopa, kai nesusitvarkome su gyveni-
mo iššūkiais. 

Dalios Dubickienės pieš.
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Taigi iš jūsų gavau labai įvairių 
laiškų – sopulių. Kai kas parašė, pa-
siguodė ir... vėl sulindo lyg sraigės į 
savo namelius, nenorėdami trukdyti 
ar iš anksto nusivylę, jog ir šiuo atve-
ju nesulauks jokios pagalbos. Vienas 
senelis, susirūpinęs savo anūkėliu, 
uždavė man tokį klausimą: „Kaip 
mums elgtis, kad vaikas geriau mus 
suprastų?“ Iš tikrųjų, galima kelti 
klausimą ir taip. Bet automatiškai 
atrašiau pasitelkusi mūsų šeimos 
patirtį: „Mes nesiekiame, kad mus 
suprastų, mes keliame klausimą: 
„Kaip mums jį suprasti?“, o ta-
da, kai suprantame, viskas pajuda 
į priekį... Santykiai, bendravimas, 
auklėjimas, ugdymas, draugystė šei-
moje, džiaugsmo trupinėliai, poilsio 
minutės... Po lašelį ar žingsnelį.

Visi laiškai pulsuoja ateities bai-
me: „Kas bus toliau?“... Ir nežiūrint 
to, kad dažnai šeimoje auga ne vie-
nas vaikas, sveikiesiems tėvai nenori 
„užkrauti naštos“, nes „jie turi savo 
gyvenimą gyventi“. Na, o tie, kurie 
augina tik „tą vienintelį“, dar labiau 
nerimauja dėl ateities... Taigi, persi-
sėmusi jūsų liūdesiu, vis mąsčiau, 
kaip įmanoma padėti „tai šeimai, tai 
mamai“... O supratau tik viena, jog 
visų mūsų bėdos labai skirtingos. 
Kiekvienu atveju reikia vis kitokios 
pagalbos ir labai individualios. Vėlgi 
ne tiek įstatymiškosios, kiek žmogiš-
kosios. Juk kartais tiesiog nėra arti-
mo žmogaus, kurį galėtum įsileisti į 
namus, prisileisti... Ne bet kokį, o tą, 
kuris „tavęs nebijo“ ir kurį vaikas 
priima. Sunku ir sudėtinga. Dar vie-
na „likimo draugė“ atsiuntė surastą 
informaciją apie Lenkijoje įkurtus 
namus suaugusiems autistams. Ir 
svajingai apibendrino: „Kad mums 
taip“. Na, bet ir Lenkijoje tėvai dar 
būgštauja: „Nežinia, ar adaptuosis 
jis, prisirišęs prie savo namų aplin-
kos, naujoje vietoje. Be to, kaip autis-
tai bendraus tarpusavyje?“ Daug 
dar neatsakytų klausimų apie mėgi-
nimus gyventi savarankiškai. Šiuo 
metu kai kuriems tėvams pakaktų 
tik retkarčiais ateinančio žmogaus į 
namus (nes nėra lėšų, trūksta poil-
sio, laisvalaikio). Norėtųsi galimybės 
išeiti iš namų, keistis slauga. Skaity-
dama apie kitų tėvų problemas pasi-
jutau taip, lyg visi mes bėgtume ma-
ratoną... Vieni išsiveržė į priekį, kiti 
tik įžengė į trasą, bet vis tiek finišas 

Kartą mama aiškino Donatui, kad užsi-
tęsęs kosulys gali sukelti plaučių uždegimą.

Donatas paklausė: 
– Kas yra plaučiai?
Tada atsisėdęs lovoje pasičiupinėjo šon-

kaulius, įkvėpęs patikrino, kaip jais kvėpuo-
ja, ir vėl paklausė:

– O, kaip jie užsidega?

***
– Tėveli, tu į Daniją lėktuvu skrisi? – 

rūpi Donatui.
– Taip.
– O kaip tu į dangų įlipsi?

***
Donatas vis vengia plauti galvą, bijo, 

kad pateks vandens į akis.
Mama aiškina: 
– Donatai, jei taip ilgai neplausime, tai, 

žinok, vabalų galvoje gali atsirasti.
– Taip? – nustebęs klausia Donatas. – Ir 

galvoje boružių gali atsirasti?

***
Vaikštinėdamas su mama po pievas Do-

natas pastebėjo po beržu sėdinčius statybi-
ninkus.

– Mamyte, ką jie čia veikia?
– Pietauja.
Paėję toliau išvydo karvę, rupšnojančią 

žolę...
– O, žiūrėk, mamyte, ir karvė pietauja.

***
Mažas Donatas labai mėgo karpyti. 

Kartą, kai pasibaigė popierius, jis atsisuko į 
naujų užuolaidų klostes ir... kirptelėjo taip 
gražiai atrodančią bangą...

Mama paaiškino: 
– Donatai, tas užuolaidas siuvo siuvėja, 

dėdė kabino... Jos yra brangios, jų negalima 
karpyti.

Gerokai vėliau, žiemą, išėjęs į lauką ir 
neradęs jokių gėlių, Donatas prisiskynė nu-
vytusių ilgų žolės stagarų, nuo kurių pribi-
ro daug šiukšlių namuose, ir pareiškė: 

– Mamyte, tos žolytės, žinok, yra labai 
brangios – jas Dievulis sukūrė.

P. S. Ačiū Donato mamytei už išgirs-
tus ir užrašytus sūnaus minčių „perliu-
kus“. Mieli mūsų „amžinųjų vaikų“ tė-
veliai ir artimieji, mes nė kiek neabejoja-
me, kad ir jūsų vaikai pažeria jų į valias. 
Tad užuot džiaugęsi jais vieni, siųskite 
mums.

Žurnalo rengėjai

dar toli. Niekas praktiškai nepasiekė 
pergalės. Maži laimėjimai, įveikti 
etapai (raidos eigoje, daug dirbant 
su vaiku) yra pasiekti. Tik niekas dar 
negali pasidžiaugti, pvz.: „Kad jis 
turi draugą, bendrauja, yra savaran-
kiškas, baigė mokslus, turi specialy-
bę, dirba, sukūrė šeimą (o gal tik 
man apie tai tėvai neparašė ?). Ne-
gavau ir tokių atsiliepimų: „Mūsų 
atvejis sudėtingas, pasiekimų nėra, 
bet esame ramūs... Turime kam per-
duoti globą, nesame pervargę, vieni-
ši. Mums ateina į pagalbą, kai tik 
prireikia (kad galėtume pailsėti, ap-
silankyti pas gydytoją, dirbti, maty-
tis su artimaisiais ir pan.). Tokių 
atvejų nežinau. Jeigu jūs esate to-
kie – pasiekę finišą nugalėtojai, lai-
mingieji – tai atsiliepkite .

Ieškodama jums ir sau atsakymo 
apie pagalbą (jau keletą metų rašy-
dama VPU baigiamąjį darbą), per-
verčiau šimtus knygų ir parašytų 
darbų. Žvelgiau į „pagalbą“ iš visų 
pusių... Remdamasi žmogumi, jo 
prigimtimi, visuomene, laikmečiu, 
kuriame gyvename, ekonomika, po-
litika, psichologija, medicina. Nes jei 
šiandien kažko neturime, tai vis dėl 
visų šių bendrų žmonijos pasiekimų 
ribotumo. Kas yra visuomenės pa-
siekta, to ir mums bus atseikėta. Pri-
klausomai nuo mūsų bendro pragy-
venimo lygio, politikos, geranoriš-
kumo, bendruomeniškumo.

Bendruomeniškumas, mano ma-
nymu, – vienintelis atsakymas. Arti-
ma, greitai prieinama pagalba. Iš ko 
gimsta bendruomeniškumas? Ko-
kiame visuomenės kontekste? Jei 
stringa ekonomika, atsiranda bedar-
bystė, emigracija – apie kokią kai-
mynystę ar gatvės draugystę galime 
kalbėti. Kokių turime išteklių šeimo-
je, kaime, miestelyje, Lietuvoje? 
Kaip, tuos išteklius galime kurti ir 
gausinti, tokius kaip darbo vietos, 
materialusis pragyvenimo šaltinis, 
sveikata, slauga, žinios, laisvalaikis, 
saugi senatvė? Čia ir dabar?

Jei kam pavyko sukurti Lietuvoje 
nors mažą oazę, bendruomenę, pa-
našią į mano įžangoje aprašytą mies-
telį, sveikinu ir nekantriai laukiu 
laiškų. Man galima rašyti – silva.
klk@gmail.com

Silvija Kalkauskienė
Socialinė pedagogė, „autistuko“ mama

Kai turi ką 
pasakyti...
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Šių metų kovo 7 dieną bendrijos 
„Viltis“ atstovai dalyvavo viešosios 
įstaigos „Vilties pastogė“ visuotinia-
me dalininkų susirinkime. Susirinki-
me buvo svarstytas klausimas dėl 
VšĮ „Vilties pastogė“ reorganizavi-
mo prijungimo būdu prie VšĮ Aly-
taus miesto socialinių paslaugų cen-
tras (toliau – Centras). Alytaus mies-
to savivaldybės administracijos So-
cialinės paramos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Genė Platūkienė infor-
mavo, kad įkūrus mieste Centrą, 
Alytaus miesto savivaldybės taryba 
2011-02-24 sprendimu Nr. T-41 pri-
tarė VšĮ „Vilties pastogė“ reorgani-
zavimui, prijungiant šią įstaigą prie 
Centro. Todėl susirinkimo metu rei-
kia priimti abiejų VšĮ „Vilties pasto-
gė“ dalininkų sprendimą dėl įstaigos 
reorganizavimo. 

Alytaus m. savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Juozas Skeste-

O valdininkų girnose kitaip... 
Praėjusių metų paskutiniame mūsų žurnalo numeryje jau rašėme apie 
Alytaus viešąją įstaigą „Vilties pastogė“, atvėrusią duris 2002 metais. 
Įstaigos veiklos tikslas – integruoti sutrikusios raidos asmenis ir jų 
šeimos narius ar globėjus, rūpintojus į bendruomenės gyvenimą. Iki šiol 
įstaiga sėkmingai ugdė sutrikusios raidos asmenis, mokė juos amatų, 
darbinės ir meninės veiklos, buitinių įgūdžių, organizavo laisvalaikį. 
Tačiau 2010 metais Alytaus miesto savivaldybės administracija, 
vykdydama projektą „Socialinių paslaugų centro įsteigimas Alytuje“, 
priėmė sprendimą reorganizuoti „Vilties pastogę“. Netrukus 
reorganizavimas kažkodėl virto likvidavimu, sukeldamas daug  
pelnytų klausimų. O kokių atsakymų sulaukta?

nis pabrėžė, kad Centras yra įsteig-
tas atsižvelgiant į neįgaliųjų porei-
kius, o Savivaldybės administracija 
visada yra pasirengusi bendradar-
biauti su visomis organizacijomis, 
nagrinėti jų pastabas, siūlymus. 
Administracijos direktorius taip pat 
pastebėjo, kad nežiūrint to, kiek da-
lininkų Centras turės, pagrindinis 
išlaikymas jam skiriamas iš savival-
dybės biudžeto lėšų. Savivaldybėje 
jau yra įsteigta ir šiuo metu steigia-
ma dar daugiau sveikatos ir kitas 
paslaugas teikiančių įstaigų, kurių 
išlaikymas tenka savivaldybei.

VšĮ Alytaus miesto socialinių pas-
laugų centro laikinai einanti direkto-
rės pareigas Gita Špučienė aiškino, 
kad Centre numatyta teikti kelių rū-
šių socialines paslaugas. Į Centrą bus 
perkelti darbuotojai iš kitų socialines 
paslaugas teikiančių įstaigų, todėl 
reikia priimti abipusį aiškų sprendi-

mą, numatant konkrečius terminus, 
kad būtų galima vykdyti Centre nu-
matytą veiklą, informuoti VšĮ „Vilties 
pastogė“ darbuotojus, klientus ir jų 
artimuosius dėl konkrečių reorgani-
zavimo veiksmų ir sąlygų, sudaryti 
ir patvirtinti Centro biudžetą.

Susirinkime buvo vienbalsiai nu-
tarta pritarti VšĮ „Vilties pastogė“ 
reorganizavimui prijungimo būdu 
prie VšĮ Alytaus miesto socialinių 
paslaugų centras. 

Šiuo metu reorganizavimo pro-
cesas vykdomas vadovaujantis LR 
civilinio kodekso nuostatų reikala-
vimais.

Patalpų, esančių Lelijų g. 44, to-
lesnio naudojimo klausimas buvo 
svarstytas 2011 metų kovo 21-22 die-
nomis vykusiuose Alytaus miesto 
savivaldybės tarybos komitetų posė-
džiuose. Svarstant patalpų Lelijų g. 
44 panaudojimą, Investicijų, ekono-
mikos ir biudžeto komiteto nariai 
pateikė pasiūlymą, atsižvelgiant į 
patalpų pritaikymą negalią turin-
tiems asmenims ir Lietuvos sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendri-
jos „Viltis“ skirtą finansavimą šių 
patalpų pritaikymui, panaudoti jas 
ilgalaikių ar trumpalaikių socialinių 
paslaugų senyvo amžiaus asmenims 
ar asmenims su negalia teikti. 

Džiugu, kad aktyvi mūsų pozici-
ja padėjo apginti sėkmingai vykdo-
mą neįgaliųjų integracijos procesą 
Alytuje.

Bendrijos „Viltis“ informacija

Norint visada rasi išeitį!
„Mokinių duomenų bazė“, „mokinio krepšelis“ – tai stebuklinga 
lazdelė ar skaudžiai mušanti lazda? Atsakymo į šį iš pirmo 
žvilgsnio paprastą klausimą Vilkaviškio rajono savivaldybei 
teko ieškoti skubos tvarka. 

Mūsų rajone auga keletas sunkią 
negalią turinčių vaikų, kuriems 
2010 m. rugsėjo 1-ąją dieną suėjo 
daugiau kaip 7 metai. Šie vaikai turi 
ne tik proto, bet ir judesio, padėties 
negalią. Tėvų prašymu Vilkaviškio 
rajono savivaldybės taryba pavasarį 
leido šiems vaikams 2010-2011 moks-
lo metais lankyti Vilkaviškio miesto 

vaikų lopšelį-darželį „Pasaka“. Tam 
rajono biudžete buvo numatyta lė-
šų, kad šie vaikai galėtų būti dar 
vienerius metus ugdomi jiems įpras-
toje aplinkoje, su juos pažįstančiais 
specialistais. 

Tačiau Švietimo ir mokslo minis-
terijai nutarus nuo 2011 m. sausio 
1 d. įvesti mokinio krepšelį ir ikimo-

kyklinėse grupėse, reikėjo iki rugsė-
jo 10 d. respublikinei duomenų bazei 
pateikti duomenis apie darželinio 
amžiaus vaikus. Tada ir paaiškėjo, 
kad aštuoni „darželinukai“, gimę 
1999–2002 metais, „iškrenta“ iš duo-
menų bazės ir mokinio krepšelis iki-
mokyklinėje įstaigoje jiems negali 
būti skiriamas. Ši žinia ir negalią tu-
rintiems vaikų tėvams, ir darželio 
darbuotojams buvo kaip perkūnas iš 
giedro dangaus. Sprendimą reikėjo 
priimti greitai, bet svarbiausia – ne-
pažeidžiant vaikų interesų. 

Švietimo skyriaus vedėja Alma 
Finagievienė skubiai sukvietė neįga-
lių „mokinukų“ tėvus, lopšelio-dar-
želio „Pasaka“ vadovus ir Kybartų 
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„Rasos“ specialiosios mokyklos, ku-
ri Vilkaviškio rajone yra vienintelė 
specialioji mokykla, ugdanti psichi-
kos negalią turinčius mokinius, di-
rektorę Liliją Žilinskienę. Mokyklos 
direktorei reikėjo padėti tėvams su-
sitaikyti su mintimi, kad vaikai turės 
būti ugdomi mokykloje, kad jiems 
bus sudarytos visos sąlygos. 

Vilkaviškio rajono Švietimo sky-
riaus sprendimu, tėvams pritarus, 
vaikai, turintys ne tik proto, bet ir 
judesio, padėties negalią, iki šiol 
lankę vaikų lopšelį-darželį „Pasa-
ka“, buvo nukreipti į mūsų mokyk-
lą. Tai buvo iššūkis visai mokyklos 
bendruomenei, nes iki šiol mokyklo-
je nebuvo nė vieno mokinio, nega-
linčio savarankiškai judėti, valgyti, 
nusiprausti, apsirengti ar kt. Teko 
skubiai spręsti daug problemų. Bu-
vo būtina surasti patalpas ugdyti 
vaikus pirmame mokyklos aukšte, 
kur įsikūrusi administracija. Ben-
drabučio, nuomojamo iš Kybartų 
vaikų globos namų, kambariai yra 
trečiame aukšte, keltuvų nėra. Kaip 
ir nė vieno tualeto, pritaikyto vai-
kams su vežimėliais. Pirmajame 
aukšte nėra dušų. Be to, teko skubiai 
ieškoti naujų darbuotojų.

Nerimavo ir tėvai. Jie buvo nusi-
teikę, kad jų vaikai dar vienerius 
mokslo metus lankys darželį. Ir 
štai – nauja įstaiga. Kaip ten priims 
jų vaiką? Kaip klostysis adaptacija? 
Ar sugebės darbuotojos pamaitinti 
negalintįjį savarankiškai pavalgyti? 
Ar tinkamai atliks masažą? O kaip 
vyks ugdymas? Kaip bus organizuo-
jamas pavežėjimas? Kaip bus su neį-
galiais vaikais mokinių atostogų me-
tu, kai tėvai dirba? 

Taigi mokyklai teko koreguoti 
savo darbą, kad ir per mokinių atos-
togas šie vaikai galėtų lankyti mūsų 
ugdymo įstaigą. Kolektyvas parašė 
Europos Sąjungos finansuojamą 
projektą „Aš galiu“, kuris suteiks 
galimybę ugdyti vaikus ne tik 
mokslo metais, bet ir per vasaros 
atostogas. Buvo suderintas mokinių 
pavežėjimo grafikas, kad vaikai bū-
tų į namus parvežami tėvams gri-
žus iš darbo. 

Darbuotojoms, dirbančioms šito-
je klasėje, teko konsultuotis su tė-
vais, išmokti trintuve trinti maistą, 
maitinti savarankiškai nevalgančius 
vaikus. Mokyklos vadovai suderino 

su valgykla valgiaraštį, pritaikė jį šių 
vaikų poreikiams.

Iš pirmojo mokyklos aukšto į an-
trąjį buvo iškelta buhalterija, į kitą 
mokyklos pastatą – medicinos kabi-
netas. Atsirado trys patalpos, kurio-
se ir pradėtas organizuoti ugdymas. 
Vilkaviškio rajono ligoninė kaip lab-
darą atvežė 3 geležines lovas su gro-
telėmis, darbuotojai padovanojo 2 
vaikiškas lovytes. Tačiau problema – 
kur guldyti vaikus – išlieka, nes vai-
kai auga, lovytės tuoj pat bus per 
mažos. Tris invalidų vežimėlius pa-
dovanojo Kybartų neįgaliųjų drau-
gija „Atjauta“. Atsirado darbo vietos 
dar trims darbuotojoms. Poilsio 
kambariui mokykla nupirko minkš-
tą kampą. Vienos mergaitės tėvai pa-
dovanojo minkštasuolį ir du fotelius. 
Mokykla, patys darbuotojai bei tėvai 
padėjo apsirūpinti specialiosiomis 
ugdymo priemonėmis. Įrengėme 
specialią judesio korekcijos patalpą. 
Įdarbinome specialistę. Kabinetas 

aprūpintas būtiniausiomis priemo-
nėmis, tačiau dar daug ko trūksta. 
Tikimės, kad palengva, padedant 
geriems žmonėms, kabinetas dar la-
biau praturtės. 

Vilkaviškio rajono savivaldybė 
suprasdama mus metų pabaigoje 
per sunkmetį surado lėšų įvažai 
įrengti. Pirmame mokyklos aukšte 
visiškai pritaikyti tualetai vaikams 
su vežimėliais, įrengti dušai.

Praėjo jau pusė metų. Mokyklos 
mokytojų tarybai buvo malonu iš-
girsti, kad visi vaikai padarė pa-
žangą, jų akutės švyti, pamačius 
savo mokytojus. Ir tėvai patenkinti, 
nėra nusiskundimų. Taigi bendro-
mis jėgomis mes galime neįgaliam 
vaikui sukurti sąlygas tinkamai ug-
dytis, tik reikia visų geranorišku-
mo ir supratimo. 

Lilija Žilinskienė
Kybartų „Rasos“ specialiosios 

mokyklos direktorė

Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ siekis pa-
lengvinti ir praskaidrinti neįgalių žmo-
nių gyvenimą šiais net įgaliesiems ne-
lengvais laikais tikrai daug sunkiau įsi-
kūnytų, jei ne nuolatinė rėmėjų parama. 

Kanados lietuvių 
fondas – „Vilčiai“

Todėl nuoširdžiai dėkojame Kanados 
lietuvių fondui, praėjusių metų pabai-
goje paaukojusiam viltiečiams 1000 Ka-
nados dolerių. 

Bendrijos „Viltis “ informacija
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Už Pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
atsako pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga, sudariusi sutartį su 
teritorine ligonių kasa dėl minėtų pas-
laugų teikimo tam tikroje vietovėje ir 
šių paslaugų apmokėjimo. Teritorinė 
ligonių kasa ir su ja sutartį sudariusi 
asmens sveikatos priežiūros įstaiga 
kartą per mėnesį tikslina aptarnauja-
mų gyventojų skaičių.

Už pirminės psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą atsako 
pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, sudariusi su teritorine ligonių 
kasa sutartį dėl pirminės psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
tam tikroje vietovėje ir šių paslaugų 
apmokėjimo.

Už pirminės odontologinės sveika-
tos priežiūros paslaugų teikimą atsako 
pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, sudariusi su teritorine ligonių 
kasa sutartį dėl pirminės ambulatori-
nės asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimo tam tikroje vietovėje ir 
dėl šių paslaugų apmokėjimo.

Už neįgaliųjų sveikatos priežiūros 
paslaugas mokama ne daugiau kaip 

Teisininko konsultacija

Gydytojo apsilankymas neįgaliojo 
namuose
Dažnai tėvai klausia, kas atsako už pirminę neįgaliųjų sveikatos 
priežiūrą ir kokia tvarka atsiskaitoma už gydytojo vizitus į namus.

už 12 gydytojo ir 12 slaugytojos vizitų 
į namus per kalendorinius metus pas 
neįgalius pacientus, kuriems yra nu-
statytas nuolatinis slaugos poreikis ar-
ba visiška negalia.

2008 m. vasario 4 d. sveikatos ap-
saugos ministras Algis Čaplikas pasi-
rašė įsakymą Dėl Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 
V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės as-
mens sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimo ir apmokėjimo tvarkos 
aprašo bei pirminės ambulatorinės as-
mens sveikatos priežiūros paslaugų ir 
bazinių kainų sąrašo tvirtinimo pakei-
timo“, kuriuo pakeitė Lietuvos Respu-
blikos sveikatos apsaugos ministro 
2005 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-
943 „Dėl Pirminės ambulatorinės as-
mens sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimo ir apmokėjimo tvarkos 
aprašo bei Pirminės ambulatorinės as-
mens sveikatos priežiūros paslaugų ir 
bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.

Neįgaliesiems teikiamų pirminių 
sveikatos priežiūros paslaugų organi-
zavimą ir apmokėjimo tvarką regla-
mentuoja 30-asis minėto įsakymo 
punktas:

„30. Už neįgaliųjų sveikatos priežiūros 
paslaugas mokama:
30.1. ne daugiau kaip už 12 gydytojo 

vizitų į namus per kalendorinius 
metus pas neįgalius pacientus, ku-
riems yra nustatytas nuolatinis slau-
gos poreikis arba visiška negalia;

30.2. ne daugiau kaip už 12 slaugytojo 
vizitų į namus per kalendorinius 
metus pas neįgalius pacientus, ku-
riems yra nustatytas specialusis 
nuolatinės priežiūros (pagalbos) 
poreikis:

 30.2.1. asmeniui iki 18 metų, ku-
riam nustatytas sunkus neįgalumo 
lygis;

 30.2.2. asmeniui, pripažintam neį-
galiu iki 24 metų, kuriam nustaty-
tas 0–25 proc. darbingumo lygis 
(netekusiam 75–100 proc. darbin-
gumo);

 30.2.3. asmeniui, pripažintam neį-
galiu iki 26 metų dėl ligų, atsiradu-
sių iki 24 metų, kuriam nustatytas 
0–25 proc. darbingumo lygis (nete-
kusiam 75–100 proc. darbingumo);

 30.2.4. asmeniui, pripažintam neį-
galiu po 24 metų iki senatvės pen-
sijos amžiaus, kuriam nustatytas 
0–25 proc. darbingumo lygis (nete-
kusiam 75–100 proc. darbingumo);

 30.2.5. asmeniui, sulaukusiam se-
natvės pensijos amžiaus, kuriam 
nustatytas didelių specialiųjų po-
reikių lygis teisės aktų nustatyta 
tvarka.“

Bendrijos „Viltis“ informacija

Dar kartą apie papildomų 
sauskelnių ir įklotų skyrimo tvarką
Norėtume priminti, kad slaugantiesiems sunkios negalės žmones 
priklauso daugiau kompensuojamų sauskelnių, įklotų, vienkartinių 
paklodžių. Naudokitės šia lengvata.

Nuo 2009 m. lapkričio 28 d. įsiga-
liojo Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 
23 d. įsakymas Nr. V-953, kuriuo pa-
tvirtintas naujas Kompensuojamųjų 
medicinos pagalbos priemonių sąra-
šas (C sąrašas). Šis sąrašas suderintas 
su Lietuvos Respublikos sveikatos ap-

saugos ministro 2009 m. spalio 23 d. 
įsakymu Nr. V-880 patvirtintomis Am-
bulatoriniam gydymui skirtų kom-
pensuojamųjų medicinos pagalbos 
priemonių grupėmis. Juo taip pat įgy-
vendinamas Privalomojo sveikatos 
draudimo tarybos 2009 m. spalio 14 d. 
nutarimas Nr. 6/6, kuriuo pritarta Ligų 

ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų 
tikslinimo komisijos siūlymui pakeisti 
Medicinos pagalbos priemonių sąrašą 
(C sąrašą).

Atsižvelgiant į nurodytą Privalo-
mojo sveikatos draudimo tarybos nu-
tarimą, nustatomos papildomos saus-
kelnių, įklotų, vienkartinių paklodžių 
skyrimo sąlygos. Iki šiol galiojusiame 
Medicinos pagalbos priemonių sąraše 
vaikams nebuvo nustatyta specialiųjų 
sauskelnių, įklotų ir vienkartinių pa-
klodžių skyrimo sąlygų. Šios priemo-
nės jiems buvo skiriamos bendra tvar-
ka, t. y. 30 vienetų per mėnesį. 

Įsigaliojus naujajam įsakymui, vai-
kams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. 
pripažinta visiška negalia ir galiojimas 
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nėra pasibaigęs, arba vaikams, ku-
riems po 2005 m. liepos 1 d. pripažin-
tas sunkus neįgalumo lygis ir yra šla-
pimo arba išmatų nelaikymas, leidžia-
ma skirti iki 60 vienetų sauskelnių ar-
ba 60 vienetų įklotų (arba 30 vienetų 
sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, arba 30 
vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių 
paklodžių, arba 30 vienetų įklotų ir 30 
vienkartinių paklodžių). 

Taip pat nustatytos papildomos 
minėtų priemonių skyrimo sąlygos 
(t. y. didesnis šių priemonių kiekis) 
esant šlapimo arba išmatų nelaikymui 
asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 
1 d. pripažinta visiška negalia ir galio-
jimas nėra pasibaigęs, arba asmenims, 
kuriems po 2005 m. liepos 1 d. pripa-

žintas specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis, kai nustatyti šie susirgimai: 
liekamieji kūdikių cerebrinio paraly-
žiaus reiškiniai, išsėtinė sklerozė, gal-
vos ar nugaros smegenų displazijos. 
Jiems, vietoje buvusių 30 vienetų, bus 
leidžiama skirti iki 45 vienetų sauskel-
nių arba 45 vienetų įklotų (arba 30 vie-
netų sauskelnių ir 15 vienetų įklotų, 
arba 30 vienetų sauskelnių ir 15 vien-
kartinių paklodžių, arba 30 vienetų 
įklotų ir 15 vienkartinių paklodžių).

Taip pat buvo papildytos diagnos-
tinių juostelių gliukozės kiekiui krau-
jyje nustatyti skyrimo sąlygos, kurios 
leidžia pacientams, sergantiems cukri-
niu diabetu, skirti daugiau diagnosti-
nių juostelių gliukozei nustatyti. Su-

augusiesiems, sergantiems 1-ojo tipo 
cukriniu diabetu, vietoje buvusių 50 
juostelių per mėnesį (iki 600 juostelių 
per metus), bus leidžiama skirti iki 75 
juostelių per mėnesį (iki 900 juostelių 
per metus).

Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2009 m. spalio 23 d. 
įsakymu Nr. V-880 priemonės šlapimo 
nelaikymui yra grupuojamos į keletą 
grupių. Kiekvienos grupės pigiausios 
priemonės yra kompensuojamos 92-96 
proc., o visos likusios priemonės kom-
pensuojamos tik tokio pat dydžio su-
ma, t. y. priemokos brangesnėms saus-
kelnėms yra didesnės.

Farmacijos departamento informacija

Pagal naująją tvarką teisę naudoti 
skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turi tie 
mūsų skaitytojai, kurie patys vairuoja 
lengvuosius automobilius ir kuriems 
nustatytas 0-30 proc. darbingumo ly-
gis arba didelių specialiųjų poreikių 
lygis, arba jie turi neįgalių asmenų au-
tomobilių statymo kortelę; taip pat ve-
žantieji asmenis, kuriems yra nustaty-
tas 0-25 proc. darbingumo lygis arba 
didelių specialiųjų poreikių lygis, arba 
sunkus neįgalumo lygis.

Šia teise naudotis gali ir socialinės 
globos įstaigos, kai joms priklausan-
čiomis priemonėmis (lengvaisiais au-
tomobiliais, mikroautobusais ir auto-
busais) vežami neįgalieji.

Ženklu „Neįgalusis“ turi būti pa-
žymėtas jūsų automobilio priekis ir 
galas. Dokumentas, įrodantis teisę 
naudoti skiriamąjį ženklą „Neįgalu-
sis“, yra neįgaliojo pažymėjimas, kurį 
privalu turėti kelionės metu. Šį ženklą, 
kaip ir iki šiol, galima įsigyti prekybos 
vietose. 

Su naująja tvarka padidėjo ir asme-
nų, galinčių naudotis neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortele. Dabar 

Skiriamojo ženklo „Neįgalusis“ 
naudojimas
Štai ir sulaukėme – po daugybės svarstymų ir pakeitimų 
įsigaliojo naujas socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas 
dėl teisės naudoti ženklą „Neįgalusis“. Džiaugiamės galėdami 
išsamiai Jums pristatyti šio ženklo ir neįgalių asmenų 
automobilių statymo kortelės išdavimo bei naudojimo tvarką.

tai gali daryti ne tik darbino amžiaus 
asmenys, kuriems nustatytas darbin-
gumo lygis nuo 0 iki 30 proc. ir kurie 
patys vairuoja lengvuosius automobi-
lius; pensijos amžių sukakę asmenys, 
kuriems yra nustatytas didelių specia-
liųjų poreikių lygis ir kurie patys vai-
ruoja lengvuosius automobilius; dar-
bino amžiaus asmenys, kuriems yra 
nustatytas nuo 0 iki 25 proc. darbingu-
mo lygis ir kurie patys nevairuoja len-
gvųjų automobilių, ar pensijos amžių 
sukakę asmenys, kuriems yra nustaty-
tas didelių specialiųjų poreikių lygis ir 
kurie patys nevairuoja lengvųjų auto-
mobilių; asmenys iki 18 metų, kuriems 
nustatytas sunkus neįgalumo lygis, 
bet ir:
• pensijos amžių sukakę asmenys, 

kuriems iki senatvės pensijos 
amžiaus buvo nustatytas 30 proc. 
darbingumo lygis ir kurie patys 
vairuoja lengvuosius automobi-
lius;

• darbingo amžiaus ar pensijos am-
žių sukakę asmenys, kuriems nu-
statyti specialieji poreikiai (speci-
alusis nuolatinės slaugos porei-

kis, specialusis nuolatinės prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, specia-
lusis lengvojo automobilio įsigiji-
mo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos poreikis, 
specialusis transporto išlaidų 
kompensacijos poreikis) ir kurie 
patys vairuoja lengvuosius auto-
mobilius.
Neįgalių asmenų automobilių sta-

tymo kortelė suteikia teisę statyti ma-
šiną ten, kur draudžiama stovėti, bet 
tik jeigu tai netrukdo eismui. Turint 
šią kortelę mokamose vietose automo-
bilį galima statyti nemokamai ir be lai-
ko apribojimo, bet tik jei stovėjimo vie-
tos pažymėtos invalidų vežimėlio žen-
klu. Be laiko apribojimo automobilį 
galima statyti ir ten, kur stovėjimas ne-
mokamas, bet ribojamas laikas. Taip 
pat vairuoti zonoje, kur eismas drau-
džiamas.

Kai kuriose stovėjimo aikštelėse 
leidžiama nemokamai statyti trans-
porto priemones su matomoje vietoje 
padėta statymo kortele, bet tik neįga-
liesiems skirtose vietose. Tad reikia 
perskaityti nurodymus stovėjimo aikš-
telėje arba teirautis tarnautojo. Neįga-
liųjų asmenų statymo kortelę išduoda 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos teritoriniai skyriai. 
Smulkesnės informacijos dėl neįgalių 
asmenų automobilių statymo kortelės 
išdavimo tvarkos galima teirautis Neį-
galumo ir darbingumo nustatymo tar-
nybos telefonu (8 5) 213 33 20.

Sigita Kanapeckaitė
„Vilties“ bendrijos teisininkė



30 •
V

ilt
is

 1
1/

1
K V I E

 T I M A S

Norinčiųjų užsakyti vietas prašome skambinti  
darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. , tel. (8 5) 2615223.

Vienos lovos vienai parai komercinė nuomos kaina – 30 Lt.
Į siūlomą nuomos kainą įeina visos komunalinės paslaugos.

Patalynės komplektas (vienam atvykimo laikotarpiui,  
pagal pageidavimą) – 10 Lt.

Vienos lovos nuomos kaina vienai parai  
bendrijos „Viltis“ nariams: 

• suaugusiems neįgaliesiems ir  
juos lydintiems asmenims – 27 Lt, 

• vaikams bei neįgaliems vaikams nuo 7 iki 18 m.  – 20 Lt, 
• vaikams iki 7 metų – nemokamai, 

• patalynės komplekto kaina – 10 Lt.,  
(galima atsivežti savo).

Ne bendrijos „Viltis“ nariai ir iš anksto neužsisakę vietų 
bendrijos nariai, jų artimieji ir lydintys asmenys moka  

vienos lovos vienai parai nuomos komercinę kainą – 30 Lt.

Mokėti galima TIK pavedimu į „Vilties“ bendrijos sąskaitą. 
Pildant mokėjimo kvitą prašome nurodyti savo vardą, 

pavardę, o langelyje „mokėjimo paskirtis“ –  
už poilsį „Akimirkoje“:

LT68 7044 0600 0126 2396, įmonės kodas 290666790
Bankas AS SEB Vilniaus bankas,  kodas 70440

Likus 10 dienų iki poilsiavimo pradžios, negavus pavedimo, 
rezervavimas anuliuojamas.

Bendrija „Viltis“ siūlo vasarą poilsiauti Šventojoje

Galima atšaukti rezervavimą:
• likus 5 dienoms iki poilsio pradžios  
(atgaunama 70 proc. nuomos kainos),

• likus mažiau nei 5 dienoms iki poilsio pradžios  
(atgaunama 50 proc. nuomos kainos),

• ypatingais atvejais, atsitikus nelaimei,  
pranešus apie tai per tinkamą terminą,  

pateikus patvirtinantį dokumentą  
(atgaunama 90 proc. nuomos kainos).

Rezervavimo atšaukimo klausimais skambinti:  
tel. (8 5) 2615223, mob. tel. (8 652) 99837.

Negavus pranešimo  
apie rezervavimo nutraukimą laiku,  

pinigai negrąžinami. 

Atvykti į poilsio namus poilsiautojams siūloma  
nuo 12 iki 18 val. , išvykti - iki 12 val.

Apie atvykimą kitu laiku prašome įspėti  
mob. tel. (8 606) 84396.

DĖMESIO!
• Poilsiautojai, kurie atvyksta su neįgaliaisiais, turi  

pasirūpinti higieninėmis priemonėmis (sauskelnės, įklotai, 
neperšlampamos paklodės ir t. t.), kad užtikrintų  

minkštojo inventoriaus švarą ir saugą.
• Poilsiautojai, kurie atvyksta su neįgaliaisiais,  

atsakingi už jų saugą ir priežiūrą.
• Negalima neįgaliųjų poilsio namuose  

palikti vienų be priežiūros.

Socialinių paslaugų centras „Akimirka“ yra Šventosios gyvenvietėje, Mokyklos g. 65. Tai trijų aukštų, dviejų korpusų su 
atskirais įėjimais mūrinis pastatas su visais patogumais. Kiekviename korpuse yra virtuvė. Virtuvėse – šaldytuvai, indai, 

elektrinės viryklės su orkaitėmis. Kiekviename kambaryje – šaltas ir karštas vanduo, tualetas, dušas. Yra poilsio kambarys su 
televizoriumi, žaidimo kambarys vaikams, salė. Lauke prie pastato  įrengta pavėsinė.

Norėtume Jums padėti atrasti savo gyvenimo kelią, įgyti dau-
giau pasitikėjimo savimi, kad lengviau priimtumėte neišvengiamus 
gyvenimo iššūkius ir praskaidrintumėte savo gyvenimą džiaugs-
mu ir harmonija. 

Kviečiame tėvelius registruotis susitikimams su psichologe 
Kristina Vilniuje, Kaštonų g. 2, tel. 865823897.

Savitarpio pagalbos grupių veikla grindžiama bendrumu, savi-
tarpio supratimu, pasitikėjimu ir pagarba. Tarpusavio parama bei 
supratimas iš tiesų turi gydančią galią. Telieka tik išdrįsti tuo pasi-
naudoti. Savitarpio pagalba nežada greitų permainų, tačiau ji pade-
da pažinti savo jausmus ir pasinaudoti jais kaip postūmiu keistis. 

Savitarpio pagalbos grupių susitikimai  
ir individualios psichologinės konsultacijos  

sutrikusio intelekto žmonių tėveliams ir globėjams

Vieną kartą per savaitę kartu bendrauda-
mi, pasitelkę įvairias terapines priemones 
ieškosime stiprybės, padėsime sau patiems 
ir vieni kitiems išgyventi nelengvoje kasdie-
nybėje, labiau susivokti vidinėse patirtyse. 
Grupės darbą  koordinuoja psichologė-psi-
choterapeutė. Susitikimų laikas bus suderin-
tas atsižvelgiant į grupės dalyvių galimybes. 
Susitikimų vieta: Kaštonų g. 2, Vilnius; Susi-
tikimų trukmė: 1 val. 30 min. Paslaugos tei-
kiamos nemokamai. 

Informacija ir registravimas:

• dalyvavimui grupės susitikimuose  
telefonu –  
8 60023173 Jūratė

• individualioms psichologinėms konsultacijoms 
telefonu – 8 65823897 Kristina 
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„Vilties“ bendrija

„Mielieji, noriu Jums visiems palinkėti paprastų žemiškų jausmų... Suspėkite pamatyti gamtos 
atbudimą sprogstančiame pumpure, pasigrožėkite dangaus mėlyne, besislepiančia žibuoklės žiede 

(ji juk taip greitai nuvys). Leiskite sau įkvėpti nuostabiausio aromato vaikščiodami po mišką. 
Pasiklausyti gražiausios dainos iš naujausios varnėnų programos. Prakalbinkite upę, tereikia tik prie jos 

stabtelėti vienumoje, juk ji tokia šneki. Raskite minutę laiko pasigrožėti tuo, kas mums visiškai 
nieko nekainuoja. O ar pastebėjote, kad naktys ima trumpėti? Bet kaip jos išgražėjo... 

Suspėkite visa tai pajusti, pamatyti“, – ragina mūsų skaitytoja Indra. 
Iš visos širdies prisidėdami prie šios puikaus raginimo norėtume pridurti: 

net jei ne viską, apie ką laiško autorė kalbėjo, suspėjote atlikti, nenusiminkite. Juk kiekviena 
besibaigiančio pavasario ir artėjančios vasaros diena sklidina vis naujų nepakartojamų spalvų, 

kvapų, atradimų... Semkite juos pilnomis rieškučiomis. 
O kaip visada dėl stringančio finansavimo vėluojančiame pirmajame šių metų žurnalo numeryje 

dar kartą sugrįžtame prie praėjusių metų darbų, pramogų ir švenčių, nes visa tai – mūsų bendrijos 
stiprybė. Bendrijos, gebančios pamatyti, išgirsti ir... atsiliepti tikru jausmu, žodžiu, veiksmu...

Tikra istorija
Šiame žurnalo numeryje tęsiame 
praėjusių metų pabaigoje mūsų 
skaitytojos Rūtos Denafaitės 
pradėtą pasakoti beveik tikrą 
istoriją apie vieną draugišką 
šeimą, kuri labai nemėgo pyktis. 
Tad skaitykite toliau ir gyvenkite 
draugiškai.

Tuo metu keliauninkai, pabėgę nuo miesto triukšmo, 
linksmai dūmė ežero link. Pro kalvas ir laukus, miškus ir 
miškelius. Saulutė ir jos broliukai debesėliai šypsodamiesi 
lydėjo jų kelią.

Ir ko tik nebuvo tame kelyje! Du stori, gyvenimu ir vasa-
ra patenkinti kiškiai tupėjo ant kupstų. Vienas džiaugėsi 
gėle, o antras ruošėsi graužti žemuogę. Senas vabalas šne-
kėjosi su jauna kirmėlaite apie pamiškės reikalus. Išdidžiai 
po eglutėmis pūpsojo grybai, saulės atokaitoje sirpo uogos. 
Lauku žingsniavo du linksmi kaimiečiai. Medžio viršūnėje 
čiulbėjo paukštis. Į pakelę išėjęs, žvilgsniu mašiną lydėjo 
kažin koks nematytas miško padaras.

– Ė-ė-ė! – mojo žaisliuku kiškiams mažasis Hanis, pato-
giai įsitaisęs ant mamos kelių.

Senelis, beskaitydamas istorijos knygą, užsnūdo ir sap-
navo jos tęsinį. Tėtis vairuodamas niūniavo vairuotojų dai-
nelę. Manis, Vanis ir Pterodikis mėtė ir gaudė kamuolį. 
Važiuojančiame atvirame automobilyje tai nebuvo taip pa-
prasta, kaip gali atrodyti! Įsimylėjėlių porelė tylėjo ir žiūrė-
jo vienas į kitą.

Žodžiu, kaip kuris mokėjo, taip važiuodamas džiaugėsi 
savaitgaliu ir šilta vasaros diena.

2010 metais bendrija „Viltis“, gerais suprasdama, koks 
svarbus sutrikusio intelekto asmenims atstovavimas sau, 
galimybė priimti sprendimus ir kalbėti savo vardu, nu-
sprendė inicijuoti Sutrikusio intelekto asmenų komiteto 
prie bendrijos „Viltis“ įkūrimą. 

Į minėtą komitetą iš 16 kandidatų buvo išrinkti 5 nariai: 
Arūnė Stacevičiūtė su asistente Jurgita Vaitulevičiūte, Lu-
kas Gutauskas su asistente Jolanta Stamuliene, Mantas Že-
maitis su asistente Ala Vochemina, Aleksandra Stankevič 
su asistente Božena Aleksiuk ir Irina Roginskaja su asisten-
te Aušra Romaškiene.

Praėjusių metų gruodžio 21 dieną įvyko antrasis šio ko-
miteto posėdis. Labai gaila, kad dėl rimtų priežasčių (ligos, 
šeimyninių aplinkybių) jame dalyvavo ne visi nariai.

Posėdyje siekta išsiaiškinti, kokių sunkumų patiria neį-
galieji kasdieniame gyvenime, ką norėtų keisti, kad jis pa-

Sutrikusio intelekto 
asmenų komiteto 
antrasis posėdis

gerėtų. Komiteto narės kalbėjo, kad labai norėtų dirbti ir 
užsidirbti. Irina Rogatinskaja užsiregistravusi darbo biržo-
je, bet iki šiol dar negavo pasiūlymų. Aleksandra Stankevič 
svajoja tapti siuvėja. Šiuo metu ji mokosi keramikos kursuo-
se. Merginoms labai patiko atstovavimo sau mokymai 
Šventojoje. Jos tikisi, kad jie bus pratęsti.

Visiems posėdžio dalyviams buvo išdalyta lengvai su-
prantama kalba parengta Neįgaliųjų teisių konvencija, ben-
drijos „Viltis“ įstatai ir metinis darbo planas. Asociacijos 
vadovė Dana Migaliova pristatė komiteto nariams minėtus 
dokumentus, paprašė atidžiai juos perskaityti ir padedant 
asistentėms išnagrinėti.

Bendrijos „Viltis“ informacija

Grožekimes tuo, kas...  
nieko nekainuoja

Žurnalo rengėjai

Sveikiname bendražygius!O, kaip bėga metai... 
Seikėdami vis naujus iššūkius, patirtį, įgyjamą juos priimant, ir, 
žinoma, širdį šildančias progas pasidžiaugti tuo, kas jau nuveikta. O kad per 

dvidešimt metų Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės filialo 
Vaiko raidos centro kolektyvas 

atliko begalę gerų darbų, abejoti netenka! 
Ko vertas vien geranoriškas bendradarbiavimas su „Vilties“ bendrija 

rengiant ir įgyvendinant vis naujus projektus, metų metais dosniai seikėjant informaciją 
ir patarimus neįgalius vaikus auginantiems tėvams mūsų žurnalo puslapiuose... 

Tad didelis dideliausias DĖKUI
visiems šio puikaus centro specialistams! 

Tenestinga novatoriškų idėjų, pasitenkinimo jas įgyvendinant ir šeimų, 
kurioms tai padės džiaugtis gyvenimu. 
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Pasaką pratęsime kitame žurnalo numeryje

Namie tuo metu nutiko baisus dalykas.
Visi ruošėsi ragauti skaniausio pasaulyje pyrago. Šis ke-

pinys jau garavo ant stalo, o močiutė, išdėliojusi puodelius, 
pripylė juos saldžios balintos kavos. O tada...

Pabaisa su trenksmu išdaužė langą. Įkišo pro skylę juo-
dą leteną ir pačiupo mažylę Banę.

– Gelbėkite! – išsigandusi šaukė vargšė mažylė.
Tokį šiurpų vaizdą išvydęs Nikopidas apalpo ir nukrito 

nuo kėdės. Lipanas užsidengė rankomis akis. Išsigando net 
saulė ir debesėliai, kurie viską pamatė pro langą. Net žaisli-
nio šunžirgio snukutis, kuris ką tik šypsojosi, persikreipė iš 
išgąsčio.

O kas galėtų apsakyti Žiogėdo pasipiktinimą? O gero-
sios močiutės širdies skausmą?

– Laikykis, vaikeli! – šaukė ji. – Aš tuoj tave išlaisvinsiu. 
Tas baisybė dar pasigailės!

Kad likusi šeimos dalis būtų žinojusi, kas nutiko na-
muose. Bet nežinojo ir nerūpestingai džiaugėsi gamtos ma-
lonumais. Ypač linksminosi Manis ir Vanis. Jie mirko ežerė-
lyje: nardė ir plaukiojo drauge su žuvimis ir varlėmis. O 
tėtis meškeriojo. Šį rimtą procesą susidomėjusi stebėjo vie-
na varlė. Kitos dvi ne mažiau smalsiai spoksojo į mamą, 
šaukšteliu maitinančią jau praalkusį Hanį. Kad mažojo Ha-
nio nevargintų saulės spinduliai, mama išskleidė didelį 
skėtį. Tokiu pačiu patogiu pavėsiu pasirūpino ir tėtis. Ant 
mamos skėčio kaip ant kokios pievelės sutūpė vabalų šei-
ma. Mama vabalienė taip pat valgydino savo vaiką vabaliu-
ką. Paukštelis pypsėjo ant šakos, retkarčiais nutildamas ir 
pasižiūrėdamas į maitinamus mažylius. Tarp medžių pasi-
slėpę stirna su stirninu juokėsi iš keistos trijulės, kuri bėgio-
jo ant kalvos. Tai Danė ir Pterodiklis gaudė plaštakes. O 
Danę – Malipas.

Senelis vaikštinėjo vienas. Palikęs mašinoje istorijos 
knygą, rinko grybus. Ir pririnko pilną pintinę – didelių ir 
sveikų. Močiutė rytoj arba dar šįvakar paruoš puikų grybų 
patiekalą. „Kaip bus skanu! Am-niam-niam!“ – jau laižėsi 
senelis.

Bet močiutei tikrai ne pietūs ir ne vakarienė buvo galvo-
je. Pačiupusi lazdą į ranką, puolė paskui pabaisą į sodą.

– Aš čia, mažyte! – šaukė vydamasi. – Tuoj iškaršiu tam 
baidyklei kailį!

Tik močiutė nebuvo labai greita, todėl ją aplenkė jaunie-
ji giminaičiai Lipidas ir Nikopidas. Jie jau skuodė takeliu 
vartelių link. O greičiausiai iš visų vaduoti savo šeiminin-
kės lėkė Žiogėdas. Jam netgi pavyko trumpam nutverti pa-
baisą už uodegos.

– Kas gi čia darosi? – stebėjosi praeinantys kaimynai.
– Kur visi bėga? – klausė vienas kito pro šalį automobi-

liu vežami šunys.
„Kokios keistos lenktynės!“ – pamanė sau miestietis, ve-

džiojantis kitoje gatvės pusėje egzotišką gyvūną.
Mažytei Banei pagelbėti norėjo ir sodo Sraigė, bet ji 

šliaužė taip lėtai!
– Močiutei ir mažylei Banei reikia pagalbos! – susirūpi-

no saulutė ir jos broliai debesėliai. – Reikia sugrąžinti tėtį ir 
mamą į namus Ir kuo greičiau!


