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„Tai – gairės šeimoms, globojančioms asmenis, turinčius psichikos 
negalią. Deklaraciją patvirtino 27 EUFAMI narių atstovai. Deklaracija –  
tai tezės ar gairės, kuria kryptimi ateityje bus formuojama psichikos 
sveikatos priežiūra”, – sako Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

Jo manymu, į deklaraciją turėtų būti atsižvelgiama ir rengiant strate-
ginius nacionalinius šeimos sveikatos priežiūros planus bei apibrėžiant bendrijų teikiamas paslaugas Lietu-
voje. „Tokiu būdu atsirastų daugiau būdų stiprinti šeimų psichinę sveikatą”, – sako V. Nikžentaitis. 

Pateikiame Deklaraciją savo skaitytojams. 

EUFAMI ateities  
vizija šeimoms 

Visos šeimos ir asmenys, turin-
tys psichikos sveikatos sutrikimų, 
visais atvejais turi turėti lygias tei-
ses ir galimybes, kurios yra prieina-
mos bet kuriam kitam visuomenės 
nariui. Jie turi būti įgalinti dalyvauti 
savo bendruomenės gyvenime.

Šeimų vaidmuo 

• Šeimos narių pagrindinis vai-
dmuo ir teisės į globą ir gydymą 
asmenims, turintiems psichikos 
sveikatos sutrikimų, turėtų būti 
visiškai pripažintos ir įtvirtintos 
visoje Europoje. Šeimos, globėjai, 
kaip lygiaverčiai partneriai, kartu 
su profesionaliais darbuotojais ir 
asmenimis, sergančiais psichi-
kos ligomis, turėtų būti įtraukti į 
sprendimų priėmimą, susijusį su 
gydymo planavimu ir priežiūra.

• Šeimos ir kiekvienas šeimos na-
rys turi teisę pasirinkti ir nustatyti, 
kokį vaidmenį jie nori ir gali atlik-
ti. Tai – teisė ne tik būti tiesiogiai 
įtrauktiems į jų artimųjų globą, 
bet ir dalyvauti paslaugų planavi-
me, jų teikime ir stebėsenoje.

• Šeimos neturėtų būti diskrimi-
nuojamos arba teisiškai ar finan-
siškai atsakingos už savo šeimos 
nario, tiesiogiai paveikto psichi-
kos sveikatos sutrikimų, poelgius. 
Valstybinės psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugos turėtų būti 
teikiamos tinkamai, kad žmonių 
su psichine negalia šeimos nariai 
galėtų jas pasirinkti be jokio as-
mens kaltės jausmo.

Šeimų poreikiai

• Šeimų ir globėjų poreikiai dėl pa-
ramos ir supratimo turėtų būti 
pripažįstami ir apibrėžti valstybės 
institucijų. Šeimos turėtų galimy-
bę išreikšti savo emocinius, prak-
tinius ir finansinius poreikius, kad 
joms būtų suteikta galimybė gau-
ti reikalingų įgūdžių, užtikrinant 
jų, kaip globotinių, vaidmenį.

• Šeimų poreikiu turėtų būti rū-
pinamasi siekiant užtikrinti, kad 
jų fizinė ir psichinė sveikata 
būtų prižiūrima bei palaikoma. 
Visiems žinoma, kad šiu metu 
taip nėra. Šeimos narių sveikata 
nukenčia dėl jų artimųjų nega-
lios. Daugėja depresijos atvejų 
šeimose, daugeliu atvejų ji nėra 
diagnozuojama. Šeimos turėtų 
teikti paraiškas dėl savo poreikių 
įprasta tvarka, raštiškai bei įver-
tintas testais. Planai patenkinti 
nustatytus poreikius turėtų būti 
įgyvendinami ir prižiūrimi.

• Šeimų ir globėjų poreikis at-
sigauti po patirtų traumų dėl 
psichikos ligų turi būti oficialiai 
pripažįstamas. Jiems turi būti 
teikiamos paslaugos, siekiant 
padėti reabilituotis. 

Viešosios institucijos ir 
teisinių paslaugų teikėjai
• Siekiant, kad šeimos ar globėjai 

savo vaidmenį atliktų efektyviai 
bei norint patenkinti jų porei-
kius, visi ištekliai turi būti priei-
nami. Tai gali būti: mokymo, 
konsultavimo ir kitos emocinės 
pagalbos, informacijos ir finansi-

nė pagalbos (atokvėpio pertrau-
kos ir kelionės išlaidos aplankyti 
savo giminaitį) išlaidos.

• Tokie ištekliai šeimos poreikiams 
tenkinti turėtų būti prieinami 
laiku, jie turi būti suplanuoti iš 
anksto. Tai gali būti faktinė in-
formacija, naujų įgūdžių moky-
mas (nustatyti ligų atkryčio po-
žymius, bendravimo ir problemų 
sprendimo įgūdžių lavinimas), 
pagalba sau (pvz. konsultavi-
mas, tarpininkavimas ar parama 
savipagalbos grupėse), pagalbos 
linijos, tarpusavio parama (glo-
bojančių globėjus), atokvėpis, 
taip pat pagalba identifikuojant 
savo vaidmenį.

• Įstatymų leidėjai ir teisinių pas-
laugų teikėjai turėtų rodyti ini-
ciatyvą teikdami įrodymais pa-
grįstas šeimos intervencijos 
paslaugas. Tai neturėtų būti pa-
likta savanoriškai dirbančioms 
grupėms. Įrodymai dėl šeimos 
intervencijų būtinybės žinomi 
jau trisdešimt metų, tačiau yra 
prielaidų, kad šie metodai vis dar 
nėra plačiai taikomi.

• Bendrais principais grindžiama 
Bendrijos paslaugų plėtra yra lai-
koma būtina. Pageidautina, kad 
įgalinimas taptų realia galimybe. 
Tačiau būtina užtikrinti, kad psi-
chikos sveikatos priežiūros pa-
slaugos būtų teikiamos šeimos 
nariams, kad jie galėtų prižiū-
rėti artimuosius. Tokia priežiūra 
yra svarbi bendruomenės globai, 
taigi ir efektyvesnė. Siekiant as-
mens, sergančio psichikos liga, 
gerovės, svarbu keistis informa-
cija.
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Dublino deklaracija
Europos šeimų, kurių nariai serga psichikos ligomis, asociacijų federacija 
(European Federation of Assiciations of families of people with mental ill-
ness – EUFAMI), kurios narė yra ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrija, specialiojoje Europos šeimų konferencijoje, vykusioje 
Airijoje, Dubline, gegužės 24 dieną, patvirtino Dublino deklaraciją. 

Dublino deklaracija buvo vienbalsiai patvirtinta atstovų, dalyvavusių EUFAMI specialiojoje Europos šeimų 
konferencijoje, kuri vyko Dubline, Airija 2013 m. gegužės 24 d., pažymint 20 –ąsias EUFAMI įkūrimo metines.

Redaktorė 
Lina Jakubauskienė 

Mieli „Globos“ skaitytojai, 
Rankose laikote jau antrąjį Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos 

bendrijos periodinio leidinio „Globa” numerį. Malonu, kad jau po pirmojo nu-
merio, sulaukėme nemažai gražių atsiliepimų, žurnalas patiko bei pasirodė 
aktualus tiek specialistams, tiek ir neįgaliesiems. Į visas Jūsų, mieli skaity-
tojai, pastabas bei pasiūlymus stengsimės atsižvelgti. Ryšys su Jumis mums 
yra svarbiausia. 

Žurnalas pasirodo baigiantis vasarai, kuri šiemet buvo kaip reta graži – dosni 
ne tik saulės spindulių, bet ir smagių bei turiningų Bendrijos organizuotų ren-
ginių. Drauge atsikvėpėme „Atokvėpio” stovykloje, pailsėjome prie jūros Šven-
tojoje, Palangoje dalyvavome meno plenere. Straipsnius apie kiekvieną iš šių 
renginių, gausiai iliustruotus nuotraukomis, rasite šiame žurnalo numeryje. 

Tačiau mūsų skaitytojai neturėtų susidaryti įspūdžio, jog „Globos” ren-
gėjai visus tris vasaros mėnesius vien tik ilsėjosi. Dalyvavome įvairiuose 
renginiuose, domėjomis naujovėmis, kurios galėtų būti aktualios tiek neįga-
liesiems, tiek ir su jais dirbantiems žmonėms. Šįkart žurnale rasite teisininko 
Giedriaus Sedzevičiaus straipsnį apie psichikos negalios žmonių atstovavi-
mą, o M. Riomerio universiteto dėstytoja Neringa Kurapkaitienė supažindina 
su savanorystės tikslais bei uždaviniais, pasakoja apie savanorystės ypatu-
mus žmonių su negalia bendruomenėse. 

„Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro” direktorė Rūta Lukošaity-
tė supažindina su centre neįgaliesiems teikiamomis paslaugomis, pasakoja 
apie čia įgyvendinamus projektus, pristato drauge su Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrija nuveiktus darbus. 

Antrajame žurnalo numeryje taip pat supažindiname skaitytojus su Neį-
galiųjų reikalų departamento parengtu Socialinės reabilitacijos paslaugų ne-
įgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo 
projektu, numatomomis įgyvendinti naujovėmis. Tikimės, kad tai padės ge-
riau suprasti, kokios permainos laukia bendrijų, artimiausiu metu teiksiančių 
projektus finansavimui gauti. 

Žurnale skaitytojai ras ir straipsnių apie bendresnius dalykus – artimiau-
siu metu pasikeisiančią socialinio būsto skyrimo tvarką, žadamą priimti „LR 
Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams 
atnaujinti (renovuoti)”.

Pristatome savo žurnalo skaitytojams ir problemas, apie kurias buvo kal-
bėta darbdavių, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų atstovų 
diskusijoje apie bendradarbiavimo galimybes ir perspektyvas, siekiant užti-

krinti įvairovę darbe. 
Be to, antrajame „Globos” numeryje skaitytojai 

ras aktualiausias naujienas iš Lietuvos ir užsienio, 
susipažins su neįgaliųjų kūrybos pavyzdžiais. 

Na, o pabaigoje – keletas nesudėtingų pyragų 
receptų, kuriuos galėsite išbandyti tiek visi drauge 
susirinkę į užsiėmimus, tiek ir savo namuose. 

Antrasis žurnalo numeris išeina prieš pat rugsė-
jo 1-ąją. Ta proga visų Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos darbuotojų vardu no-
rėtųsi pasveikinti „Globos” skaitytojus su Mokslo ir 
žinių diena. Skaitykime, mokykimės, tobulėkime. 
Aukime visi drauge.



Atstovavimas gali būti supranta-
mas kaip socialinė paslauga, kaip 
teisinis veiksmas. Plačiąja prasme 
neįgaliųjų atstovavimas – tai da-
lyvavimas darant su neįgaliaisiais 
susijusių teisės aktų pakeitimus 
ar kuriant naujus, dalyvavimas 
formuojant neįgaliųjų socialinę 
politiką. Paprastai kalbant, ats-
tovavimą suprantu kaip pagalbą 
žmogui santykiuose su juridiniais 
ir fiziniais asmenimis.

Kaip socialinė paslauga pagal 
Socialinių paslaugų katalogą, ku-
ris yra pakeistas 2009 m. liepos 
7 d. Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 
įsakymu Nr. A1-442 Dėl Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2006 m. balandžio 
5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl soci-
alinių paslaugų katalogo patvirti-
nimo“  pakeitimo, tarpininkavimas 
ir atstovavimas apibrėžiamas: pa-
galbos asmeniui (šeimai) suteiki-
mas sprendžiant įvairias asmens 
(šeimos) problemas (teisines, 
sveikatos, ūkines, buitines, tvar-
kant dokumentus, mokant mo-
kesčius, užrašant pas specialistus, 
organizuojant ūkinius darbus ir 
kt.), tarpininkaujant tarp asmens 
(šeimos) ir jo aplinkos (kitų insti-
tucijų, specialistų, asmenų). 

Šios paslaugos gavėjai: sociali-
nės rizikos vaikai ir jų šeimos, vai-
kai su negalia ir jų šeimos, likę be 
tėvų globos vaikai, suaugę asme-
nys su negalia ir jų šeimos, seny-
vo amžiaus asmenys ir jų šeimos, 
socialinės rizikos suaugę asmenys 
ir jų šeimos, socialinės rizikos šei-
mos, vaikus globojančios šeimos, 
krizinėje situacijoje (skyrybos, 
darbo praradimas, artimo netektis 
ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai, 
kiti asmenys ir šeimos. Teikimo 
vieta: įvairiose institucijose (so-
cialinių paslaugų, švietimo, svei-
katos priežiūros įstaigose, NVO ir 
kt.), asmens namuose ir kt. Teiki-
mo trukmė / dažnumas: iki pro-

blemos išsprendimo. Paslaugas 
teikiantys specialistai: įvairių ins-
titucijų (socialinių paslaugų, švie-
timo, sveikatos priežiūros įstaigų, 
NVO ir kt.) socialiniai darbuotojai.

Kalbant apie atstovavimą kaip 
apie teisinį veiksmą, reikia pami-
nėti LR civilinio kodekso (priimtas 
2001 m.) 2.132 straipsnį:
1. Asmenys turi teisę sudaryti san-

dorius per atstovus, išskyrus 
tuos sandorius, kurie dėl savo 
pobūdžio gali būti asmenų su-
daromi tiktai asmeniškai, ir ki-
tokius įstatymų nurodytus san-
dorius.

2. Atstovauti galima sandorio, įsta-
tymų, teismo sprendimo ar admi-
nistracinio akto pagrindu.

3. Atstovai gali būti tiek veiksnūs 
fiziniai asmenys, tiek ir juridi-
niai asmenys.

4. Atstovais nelaikomi asmenys, 
kurie veikia savo vardu, nors ir 
dėl kito asmens interesų (pre-
kybos tarpininkai ir kt.).
Šio kodekso 2.137 straipsnyje 

(Įgaliojimas) sakoma:
1. Įgaliojimu laikomas rašytinis 

dokumentas, asmens (įgalioto-
jo) duodamas kitam asmeniui 
(įgaliotiniui) atstovauti įgalioto-
jui nustatant ir palaikant santy-
kius su trečiaisiais asmenimis.

2. Atstovas, kurio teisės įgaliojime 
nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti 
tik tuos veiksmus, kurių reikia 
atstovaujamojo turtui ir turti-
niams interesams išsaugoti bei 
turto priežiūra.
Taigi atstovavimas kaip teisinis 

veiksmas gali būti sandorių su-
darymas per atstovus, asmenų 
atstovavimas civilinėse ir baudžia-
mosiose bylose, ką atitinkamai 
reglamentuoja LR civilinio proce-
so kodeksas (priimtas 2003 m.) ir 
LR baudžiamojo proceso kodeksas 
(priimtas 2002 m.).

Su neįgaliųjų atstovavimu glau-
džiai susijusi teisinė pagalba, kurią 
gali teikti nevyriausybinės organiza-
cijos, valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnybos, savivaldybės 
įstaigų darbuotojai ir kiti asmenys. 

Valstybės garantuojama teisinė 
pagalba – tai teisinė pagalba, kuri 
yra teikiama nustatytų institucijų 

neatlygintinai ar iš dalies apmo-
kant už ją. 

Pagal LR valstybės garantuoja-
mos teisinės pagalbos įstatymo, 
kurio nauja redakcija priimta 2005 
m. (kita nauja redakcija įsigalios 
2014-01-01), 2 straipsnį, valsty-
bės garantuojama teisinė pagalba 
– šio įstatymo nustatyta tvarka 
teikiama pirminė teisinė pagalba 
ir antrinė teisinė pagalba.

Pirminė teisinė pagalba – šio 
įstatymo nustatyta tvarka teikia-
ma teisinė informacija, teisinės 
konsultacijos ir dokumentų, skirtų 
valstybės ir savivaldybių instituci-
joms, išskyrus procesinius doku-
mentus, rengimas. Be to, ši teisinė 
pagalba apima patarimus dėl ginčo 
sprendimo ne teismo tvarka, veiks-
mus dėl taikaus ginčo išsprendimo 
ir taikos sutarties parengimą. 

Pirminė teisinė pagalba neapi-
ma mokesčių administratoriui tei-
kiamų deklaracijų pildymo.

Antrinė teisinė pagalba – doku-
mentų rengimas, gynyba ir atsto-
vavimas bylose, įskaitant vykdymo 
procesą, atstovavimas išankstinio 
ginčo sprendimo ne teisme atve-
ju, jeigu tokią tvarką nustato įsta-
tymai ar teismo sprendimas. Be 
to, ši teisinė pagalba apima byli-
nėjimosi išlaidų bylose, išnagri-
nėtose civilinio proceso tvarka, su 
bylos nagrinėjimu administracinio 
proceso tvarka susijusių išlaidų ir 
su baudžiamojoje byloje pareikšto 
civilinio ieškinio nagrinėjimu su-
sijusių išlaidų atlyginimą. Minėto 
įstatymo 11 straipsnyje (Asme-
nys, turintys teisę gauti valstybės 
garantuojamą teisinę pagalbą) 
nurodyta:
1. Pirminę teisinę pagalbą turi tei-

sę gauti visi Lietuvos Respubli-
kos piliečiai, kitų Europos Sąjun-
gos valstybių narių piliečiai, taip 
pat kiti Lietuvos Respublikoje bei 
kitose Europos Sąjungos valsty-
bėse narėse teisėtai gyvenantys 
fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos 
Respublikos tarptautinėse sutar-
tyse nurodyti asmenys.

2. Antrinę teisinę pagalbą turi tei-
sę gauti:

1) Lietuvos Respublikos piliečiai, 
kitų Europos Sąjungos valstybių 
narių piliečiai, taip pat kiti Lietu-
vos Respublikoje bei kitose Eu-
ropos Sąjungos valstybėse na-
rėse teisėtai gyvenantys fiziniai 
asmenys, kurių turtas ir metinės 
pajamos neviršija Lietuvos Res-

publikos Vyriausybės nustatytų 
turto ir pajamų lygių teisinei pa-
galbai gauti pagal šį įstatymą;

2) Lietuvos Respublikos piliečiai, 
kitų Europos Sąjungos valsty-
bių narių piliečiai, taip pat kiti 
Lietuvos Respublikoje bei kito-
se Europos Sąjungos valstybė-
se narėse teisėtai gyvenantys 
fiziniai asmenys, nurodyti šio 
įstatymo 12 straipsnyje;

3) kiti Lietuvos Respublikos tarp-
tautinėse sutartyse nurodyti 
asmenys.

12 straipsnyje (Asmenys, tu-
rintys teisę gauti antrinę teisinę 
pagalbą neatsižvelgiant į turtą ir 
pajamas) sakoma, jog teisę gau-
ti antrinę teisinę pagalbą, neat-
sižvelgiant į Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytus turto ir 
pajamų lygius teisinei pagalbai 
gauti pagal šį įstatymą, turi:
 1) asmenys, kurie turi teisę gau-

ti teisinę pagalbą nagrinėjant 
baudžiamąsias bylas pagal 
Lietuvos Respublikos bau-
džiamojo proceso kodekso 51 
straipsnį ir kitais įstatymų nu-
statytais atvejais, kai gynėjo 
dalyvavimas yra privalomas;

 2) nukentėjusieji dėl nusikaltimų 
atsiradusios žalos atlyginimo by-
lose, įskaitant atvejus, kai žalos 
atlyginimo klausimas yra spren-
džiamas baudžiamojoje byloje;

 3) asmenys, gaunantys socialinę 
pašalpą pagal Lietuvos Res-
publikos piniginės socialinės 
paramos nepasiturintiems gy-
ventojams įstatymą;

 4) asmenys, išlaikomi stacionario-
se socialinės globos įstaigose;

 5) asmenys, kuriems nustatytas 
sunkus neįgalumas arba kurie 
yra pripažinti nedarbingais, 
arba sukakę senatvės pensi-
jos amžių, kuriems teisės aktų 
nustatyta tvarka yra nustaty-
tas didelių specialiųjų porei-
kių lygis, taip pat šių asmenų 
globėjai (rūpintojai), kai vals-
tybės garantuojama teisinė 
pagalba reikalinga globotinio 
(rūpintinio) teisėms ir intere-
sams atstovauti bei ginti;

 6) asmenys, pateikę įrodymus, 
kad dėl objektyvių priežasčių 
negali disponuoti savo turtu 
ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir 
metinės pajamos, kuriais jie 
gali laisvai disponuoti, nevir-
šija Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės nustatytų turto ir 

pajamų lygių teisinei pagalbai 
gauti pagal šį įstatymą;

 7) asmenys, sergantys sunkiomis 
psichikos ligomis, kai spren-
džiami jų priverstinio hospita-
lizavimo ir gydymo klausimai 
pagal Lietuvos Respublikos 
psichikos sveikatos priežiūros 
įstatymą, ir jų globėjai (rūpin-
tojai), kai valstybės garantuo-
jama teisinė pagalba reikalinga 
globotinio (rūpintinio) teisėms 
ir interesams atstovauti;

 8) skolininkai vykdymo procese, 
kai išieškoma iš paskutinio 
gyvenamojo būsto, kuriame 
jie gyvena;

 9) nepilnamečių vaikų, kai spren-
džiamas jų iškeldinimo klausi-
mas, tėvai ar kiti atstovai pa-
gal įstatymą;

10) nepilnamečiai vaikai, kai įsta-
tymų nustatytais atvejais sa-
varankiškai kreipiasi į teismą 
dėl savo teisių ar įstatymų 
saugomų interesų gynimo, 
išskyrus įstatymų nustatyta 
tvarka sudariusius santuoką 
ar teismo pripažintus visiškai 
veiksniais (emancipuotais);

11) asmenys, kuriuos prašoma pri-
pažinti neveiksniais, bylose dėl 
fizinio asmens pripažinimo ne-
veiksniu;

12) asmenys bylose dėl gimimo re-
gistravimo;

13) kiti asmenys Lietuvos Respubli-
kos tarptautinėse sutartyse nu-
matytais atvejais.

Teko girdėti iš neįgaliųjų apie 
nekokybišką valstybės garantuo-
jamą teisinę pagalbą (advokatas 
beveik nebendrauja su klientu, 
nesilanko teismo posėdžiuose, 
prisidengdamas įstatymo raide, 
neatsakingai žiūri į bylą). 

Galbūt šios problemos kyla dėl 
nemokėjimo bendrauti su psi-
chikos negalios žmonėmis, dėl 
bendros kalbos neradimo su jais, 
nepakankamo atlyginimo advoka-
tui už teisinę pagalbą. Todėl labai 
svarbu plėsti teisinės pagalbos 
paslaugas psichikos negalios žmo-
nėms, įtraukiant nevyriausybines 
organizacijas, kurios yra arčiau-
siai šių žmonių, žino jų problemas, 
moka rasti su jais bendrą kalbą.

Iš savo praktikos teko pastebė-
ti, kad dažniausiai pasitaikančios 
teisinės ir panašios problemos, su 
kuriomis susiduria psichikos nega-
lios žmonės, yra šios: kompensa-
cijos už komunalines paslaugas; 

darbingumo/neįgalumo lygio nu-
statymas; tarpininkavimas tarp 
asmens ir sveikatos priežiūros 
spe cialistų; pašalpų ir kitų išmokų 
mokėjimas; problemos, atsiran-
dančios dėl antstolių veiksmų; ats-
tovavimas ar dalyvavimas teisme; 
įmonių likvidavimas; klausimai, 
susiję su teisėsaugos institucijomis 
(pareiškimų rašymas, dalyvavimas 
ikiteisminio tyrimo veiksmuose ir 
kita); santuokos nutraukimas (tur-
to dalinimas ir kita), bendravimas 
su kaimynais ir šeimos nariais.

Norėčiau išskirti tokias aktua-
lias psichikos negalios žmonėms 
problemas, kaip greitųjų kreditų 
ėmimas ir daiktų įsigijimas lizingu, 
kai žmogus, nesuprasdamas rea-
lios situacijos, sudaro atitinkamas 
sutartis ir prisiima sau didžiulius 
finansinius įsipareigojimus. Siūlau 
neįgaliųjų organizacijoms daugiau 
bendrauti su neįgaliaisiais, rengti 
susitikimus bei aptarti, kaip apsi-
saugoti nuo galimų pavojų.

Atstovaujant psichikos nega-
lios žmones ar teikiant jiems tei-
sinę pagalbą, svarbu žinoti tam 
tikrus bendravimo ypatumus. 
Norint, kad atstovavimas ar teisi-
nė pagalba būtų efektyvi, svarbu 
įgauti neįgalaus žmogaus pasiti-
kėjimą, laikytis konfidencialumo. 
Bendraujant svarbu kalbėti pa-
prastais, asmeniui suprantamais 
žodžiais. Skaitant dokumentus, 
derėtų paaiškinti sudėtingus ter-
minus ir išsireiškimus. 

Svarbu atskirti, kuri problema 
yra reali, o kur ligos, neteisingo 
supratimo ar asmeninių bei kitokių 
interesų sukelta ir papasakota neti-
kra problema. Kad tai nustatytume 
arba geriau išsiaiškintume proble-
mą, kartais  galime pakalbėti su 
žmogaus artimaisiais; paprašyti pa-
rodyti su problema susijusių doku-
mentų; pabendrauti, jei įmanoma, 
su gydančiu gydytoju; pakalbėti su 
socialinių įstaigų, kurios dirba su 
šiuo žmogumi, darbuotojais. Jeigu 
reikia, pabandyti asmenį nuraminti 
ir su žmogumi bendrauti ramiai.

Baigiant norėtųsi pabrėžti, jog 
Nevyriausybinių neįgaliųjų orga-
nizacijų drauge su kitomis insti-
tucijomis teikiamos atstovavimo 
ir teisinės pagalbos paslaugos 
yra labai reikalingos psichikos ne-
galios žmonėms. Jos padeda iš-
spręsti jiems rūpimas problemas 
bei sukurti visavertes gyvenimo 
sąlygas.

Psichikos negalios 
žmonių atstovavimas
Giedrius Sadzevičius 

Kalbant apie atstovavimą, norisi 
paklausti – kaip mes suprantame 
šią sąvoką? 
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Štai Australijoje savanoriškas 
organizacijas ir savanorius vie-
nijanti asociacija „Volunteering 
Australia” (svanoriaujanti Aus-
tralija) 1996 metais suderino 
skirtingą pelno nesiekiančių or-
ganizacijų, savanorių, politikų ir 
bendrijų matymą bei apibendri-
no jį šiais savanorystės princi-
pais:

1. Savanorystė teikia naudą ir vi-
suomenei, ir pačiam savanoriui. 
Tikslas – sugriauti stereotipinį 
mąstymą apie savanorių moty-
vaciją.

2. Savanoriška veikla yra neap-
mokama. Tikslas – parodyti, 
kad savanorystė yra laisvai 
pasirinkta pilietinė veikla, nu-
kreipta į bendro gėrio kūrimą 
(ne sau ar savo šeimai), ne-
sitikint jokios finansinės nau-
dos.

3. Savanorystė visada remiasi as-
meniniu pasirinkimu. Tikslas 
– pabrėžti savanoriško darbo 
unikalumą ir atskirtį jį nuo kitų 
neamokamo darbo formų, kuo-
met darbuotojai neretai neturi 
laisvo pasirinkimo.

4. Savanoriška veikla negali būti 
privaloma sąlyga gauti privi-
legijoms iš valstybės (pensi-
jai, papildomoms išmokoms 
ar pan.). Tikslas – užtikrinti, 
kad esminis laisvos valios ir 
pasirinkimo principas nebūtų 
pažeistas politinio sprendimo 
įtakoti stipresnį socialinį daly-
vavimą.

5. Savanoriška veikla įmanoma 
tik pelno nesiekiančiame sek-
toriuje. Tikslas – užtikrinti, 
kad esminiam laisvos valios 
ir pasirinkimo principui neda-
rytų įtakos politiniai sprendi-
mai.

6. Savanorystė negali būti ap-
mokamo darbo pakaitalu. 
Tikslas – pabrėžti tai. Nors 

savanoriškas darbas suteikia 
daugybę galimybių, tai nesu-
teikia pajamų.

7. Savanoriai negali pakeisti ap-
mokamų darbuotojų. Tikslas 
– pabrėžti, kad savanoriška 
veikla ir apmokamas darbas 
skiriasi iš esmės; užtikrinti, kad 
savanoriams nebus suteiktas 
toks vaidmuo organizacijoje, 
kurį turėtų atlikti apmokamas 
darbuotojas;  apsaugoti apmo-
kamų darbuotojų ir savanorių 
santykius organizacijose ir užti-
krinti kritinę paramą darbuoto-
jams ir jų organizacijoms.

8. Savanorystė yra būdas atsiliep-
ti į žmonių, aplinkos apsaugos, 
socialinius ir kitus poreikius. 
Tikslas – pripažinti savanorystę 
kaip visuomeninės nuomonės 
išteklių ir kaip socialinių poky-
čių priemonę.

9. Savanorystė yra legalus būdas, 
kuriuo piliečiai gali dakyvauti 
visuomenės gyvenime. Tiks-
las – parodyti, kad savanorystė 
įgalina žmones išreikšti socia-
linį jautrumą ir paskatina juos 
socialiniam dalyvavimui, nepri-
klausomai nuo socialinio – eko-
nominio statuso, išsilavinimo, 
kultūrinių šaknų, amžiaus ar 
lyties, kiekvienas asmuo turi 
teisę savanoriškai veiklai ir ak-
tyviam dalyvavimui.

10. Savanorystė gerbia kitų as-
menų orumą, teises ir kultūrą. 
Tikslas – užtikrinti, kad diskri-
minacinė arba rasistinė ir kito-
kia destruktyvi veikla nebūtų 
laikoma savanoryste.

11. Savanorystė skatina žmogaus 
teises ir lygybę. Tikslas – pa-
rodyti socialinį savanorystės 
tikslą.

Savanoriška veikla Lietuvoje 
atliekama vadovaujantis LR sava-
noriškos veiklos įstatyme patei-
kiamais šiais principais:
1) naudos visuomenei ir asme-

niui – dalyvavimas savanoriš-
koje veikloje sudaro asmenims 
galimybę aktyviai prisidėti prie 
visuomenės gerovės kūrimo ir 
skatina savanorių asmeninę sa-
viraišką ir tobulėjimą;

2) bendradarbiavimo – savano-
riška veikla remiasi savanorių 
ir savanoriškos veiklos organi-
zatorių tarpusavio bendradar-
biavimu, siekiant suderinti sa-
vanorių ir savanoriškos veiklos 
organizatorių poreikius ir gali-
mybes;

3) įvairovės ir lankstumo – sava-
noriška veikla gali būti atlie-
kama įvairiose visuomenei 
naudingos veiklos srityse. Sa-
vanoriškos veiklos organizato-
rius ir savanoris gali susitarti 
dėl įvairių savanoriškos veiklos 
formų ir būdų, taip pat juos 
keisti.

Taigi lyginant lietuviškąją patirtį 
su Pasauline savanoriškos veiklos 
patirtimi, yra ir kuo pasidžiaugti, 
ir erdvės augti. LR įstatyme dėl 
savanorystės surašyti trys pagrin-
diniai principai, apibrėžiantys es-
minius aspektus.

Savanoriškai veiklai įgyvendin-
ti principai yra būtini, tačiau ne 
mažiau svarbu apmąstyti, kaip 
savanoriška veikla turėtų būti 
organizuojama, kad tiek sava-
noriai, tiek organizacijos galėtų 
džiaugtis vieni kitais. Kiekvieną 
kartą pradedant dirbti su sava-
noriais, kyla klausimai, į kuriuos 
atsakymų ieško net šioje srityje 
patyrusios organizacijos: kaip 
užtikrinti savanorišką darbą, 
nenaudojant prievartos? ko im-
tis, kad savanoriai „nepabėgtų”, 
o prisijungtų prie organizacijos 
veiklos? kaip skatinti savanorių 
iniciatyvumą?

Geriausiai į šiuos klausimus 
atsakyti padeda išankstinis dar-
buotojų pasirengimas pakviesti 
bei priimti savanorius. Pirmiau-
sia derėtų nuspręsti, kokiam 
laikui ir kokius savanorius kvie-
sime, ką jiems suteiksime arba 
kaip jais rūpinsimės. Priklauso-
mai nuo savanoriškos veiklos 
trukmės, reikalingas ir specia-
lus rūpinimasis, arba kitaip sa-
kant – norint daugiau gauti iš 
savanorių, svarbu jiems ir dau-
giau duoti. Šį aspektą galima 
apžvelgti įvertinus savanoriškos 
veiklos formas. 

Trumpalaikė  
savanoriška veikla

Ji trunka ne ilgiau nei tris mė-
nesius. Savanoriai į organizaciją 
priimami konkretiems darbams 
atlikti. Toks darbas yra labiau 
orientuotas į rezultatą nei į pro-
cesą. Dažniausia šiais savano-
riais tampa profesionalai, ski-
riantys savo laiką ir gebėjimus 
visuomenei arba neprofesionalai 
pagalbininkai trumpalaikiams 
projektams, pvz.: renginiams, 
internetiniams puslapiams kurti 
ar pan.

Organizacija tokiems savano-
riams užtikrina:
– Darbo vietą (taip pat įrankius ir 

kt. reikalingas priemones);
– Savanorių koordinavimą, t.y. bū-

tina įvardinti asmenį, į kurį gali 
kreiptis savanoriai;

– Dažniausiai tas pats asmuo turi 
padėti savanoriams organizuo-
ti savanorišką darbą, susidaryti 
planus ir pan.

Ilgalaikė  
savanoriška veikla

Savanoris įtraukiamas į kasdie-
nę organizacijos veiklą, kuri trun-
ka ilgiau nei tris mėnesius. Žmo-
gus  orientuotas į procesą arba, 
kitaip sakant, į santykius, todėl 
tokie savanoriai atlieka didelę ir 
reikšmingą dalį darbų. 

Organizacija savo ruožtu įsipar-
eigoja suteikti savanoriui reikiamų 
žinių, padeda įgyti naujų įgūdžių, 
prisideda prie gebėjimų lavinimo. 
Taip pat organizacija „atsiveria“ 
priimdama tokį savanorį – retsy-
kiais pakviečia jį į profesionalių 
darbuotojų komandas. Čia sava-
noriui atsiveria didelės galimybės 
neformaliam ir informaliam (savai-
miniam) mokymuisi. Dažniausiai 
tokie savanoriai nėra profesionalai 
ar numatytos veiklos srities žino-
vai. Tai – asmenys, norintys išban-
dyti ką nors naujo arba veikti tai, 
apie ką seniai svajojo, bet neturėjo 
galimybės. Ši savanorystės forma 
yra priimtina ir patraukli jauniems 
žmonėms – jie turi pakankamai 
laiko įsigilinti į organizacijos veiklą. 
Be to, jie neprivalo turėti vienokių 
ar kitokių įgūdžių – tik motyvaciją. 
Organizacija, be jau minėtų prie 
trumpalaikio savanoriavimo už-
duočių, savanoriui suteikia:
– mokymus, kaip dirbti numatomą 

darbą;
– savanoriško darbo aptarimus su-

sirinkimuose su savanoriais ar 
asmeniniuose susitikimuose;

– įsitraukimą į darbuotojų koman-
dą.

Kai savanoris atlieka tam tikrus 
darbus, pvz. padeda slaugyti ligo-
nius arba darbuotis su negalią tu-
rinčiais žmonėmis, darbo rezultatų 
beveik nematyti. Tegu nedidelius, 

tačiau jo veiklos dėka atsiradusius 
pokyčius jam padeda pamatyti 
darbuotojas. Tokiu būdu savanoris 
gali įsivertinti, ką geriau ar kitaip 
jis galėtų daryti.

Ilgalaikiam savanoriškam dar-
bui kviečiami tie, kurie gali re-
guliariai skirti laiko savanoriškai 
veiklai. Todėl ši savanorystė daž-
niausia pritraukia jaunus asme-
nis, kurie turi galimybę įsipareigo-
ti, tarkim, vieneriems metams ir 
skirti pakankamai laiko savanoriš-
kai veiklai. Ilgalaikei savanorystei 
reikia daugiau laiko.

Savanoriška tarnyba

Tai – neformalaus ugdymo pro-
grama, skirta jaunimui ir orien-
tuota į jaunimo ugdymą/si, o 
savanoriškas darbas tarnybos rė-
muose tampa ugdymo/si priemo-
ne. Pastebėta, kad savanoriškoje 
veikloje žmogus gali tobulėti kaip 
asmenybė, įgyti naujų žinių, to-
bulinti turimus įgūdžius, ugdyti 
asmeninius gebėjimus, pasitikėji-
mą savimi, atsakomybę, mokytis 
padėti kitiems spręsti problemas, 
taip pat solidarumo ir pilietišku-
mo. Tai yra stipriausia savanoriš-
kos veiklos programa, dažniausiai 
skiriama jaunų žmonių asmeny-
bėms ugdyti. Savanorišką tarnybą 
apibūdina šie požymiai:

Savanorystė žmonių 
su negalia bendruomenėse
Neringa Kurapkaitienė 

Savanorišką veiklą yra siekiama 
apibrėžti daugelyje šalių ir net že-
mynų. Ne išimtis – ir Lietuva. 

Nukelta į 8 p.
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– Savanoriškas darbas atliekamas 
kasdien po keletą valandų;

– Sąlygų neformaliam mokymui-
si užtikrinimas per neformalaus 
ugdymo seminarus, bendraam-
žių grupę ir teikiamas konsulta-
cijas;

– Nacionaliniu, Europos arba tarp-
tautiniu mastu pripažįstama kaip 
išskirtinė programa, suteikiamos 
įvairios garantijos ar kompe-
tencijų įvertinimo pažymėjimai 
(pvz.: Europos Savanorių Tar-
nyboje – „yuothpass“ dokumen-
tas);

Šiame lygmenyje dirbančių or-
ganizacijų nėra daug, paprastai po 
keletą didesniuose Lietuvos mies-
tuose. Jų pagrindinis tikslas – per 
savanorišką darbą neformaliai ug-
dyti jaunus žmones. Savanoriško-
je tarnyboje apibrėžta:
– Laikas; įsipareigojimo trukmė 

(pvz., 6 mėn.);
– Pakankamas intensyvumas 

(pvz., ne mažiau nei 20 val. per 
savaitę);

– Aiškūs tikslai ir struktūra – kada 
dirbamas darbas, kada vyksta 
seminarai, kada susitikimai ir 
konsultacijos, nes savanoriškos 
tarnybos programa ne tik sava-
norystė, bet ir mokymosi proce-
sas;

– Neformalaus ugdymo/si vieta bei 
formos ir tai veda profesionalūs 
specialistai.

Organizacijos, kurios vykdo sa-
vanoriškos tarnybos programas, 
dažniausiai siunčia jaunus žmones 

savanoriauti į kitas tame mieste, 
kitame mieste ar net kitose šalyse 
esančias organizacijas. Pačios or-
ganizacijos rūpinasi savanorių pa-
lydėjimu, konsultavimu, seminarų 
rengimu, pagalba sprendžiant iš-
kilusias problemas. Tokios orga-
nizacijos dažniausiai vadinamos 
savanorišką darbą koordinuojan-
čiomis organizacijomis. O organi-
zacijos, kuriose savanoriai atlieka 
savanoriškus darbus, vadinamos 
priimančiomis organizacijomis.

Įvairūs Europoje ar kai kuriose 
nacionalinę savanorystę įgyvendi-
nančiose šalyse atliekami tyrimai 
parodė, kad savanoriška tarnyba 
atveria jaunimui tobulėjimo gali-
mybes:
– Specialiųjų gebėjimų tobulinime;
– Profesinės kompetencijos kėli-

me;
– Asmenybės ugdymosi galimy-

bės;

Savanorystė ir neįgaliųjų 
bendruomenės

Savanoriai neįgaliųjų bendruo-
menėse yra reikalingi kaip pagal-
bininkai, kurie padeda organizuo-
ti, rūpintis, gal net fiziškai padėti, 
kai reikalinga fizinė pagalba. Bet 
pagalba būtų nevisavertė, jei sa-
vanoriai su bet kokią negalią tu-
rinčiais žmonėmis nekurtų lygia-
verčio, draugyste ir vienas kito 
supratimu pagrįsto santykio. Toks 
santykis ne tik asmeniškai pra-
turtina savanorį ir pagalbą gau-
nantį asmenį, bet ir mažina ribą 
tarp sveikųjų ir negalią turinčių 
asmenų. Savanoriaujant įvyksta 

apsikeitimas įvairiais aspektais – 
įsivaizdavimais vienas apie kitą, 
skirtingomis realybėmis ir net 
skirtingomis galimybėmis. Tačiau 
nereikėtų savanorystės apriboti 
vien pagalba neįgaliesiems, nes 
neretai negalią turintys asmenys 
gali būti ir yra puikūs savanoriai. 

Žinoma, negalia vienaip ar ki-
taip apriboja (ir ne tik negalia, visi 
žmonės, deja, yra riboti,) bet ga-
lima daugelyje sričių atrasti darbų 
ir veiklų, kur negalia nėra kliūtis. 
Tai – ir aplinkos apsauga, ir pagal-
ba tvarkantis namus, ir pagalba 
maisto banko akcijose, ir lanky-
mas vienišų žmonių jų namuose ir 
t.t. – būtų galima išvardinti dau-
gybę veiklų, kuriose žmonės su 
negalia gali būti nepakeičiami sa-
vanoriai. Jie gali būti puikūs sava-
noriai kitose organizacijose, kur jų 
pagalba yra nepamainoma. Vienas 
iš pavyzdžių – žmonių su protine 
negalia bendruomenės savanorys-
tė tvarkant aplinką bendruomenės 
namų kieme. 

Žinoma, čia gali kilti išnaudoji-
mo pavojus, tačiau kai suvokiama 
išnaudojimo grėsmė ir apmąsto-
ma, kaip to išvengti, tai gali būti 
visavertė savanorystė. Galima 
būtų parinkti ir daugiau pavyz-
džių, tačiau paliekame jų atrasti 
patiems.

Kita savanorystės sritis – pa-
galba savose bendruomenėse, 
kai labiau motyvuoti, drąsesni ar 
tiesiog patys sulaukę pagalbos ir 
dabar norintys ją suteikti kitiems, 
ima savanoriauti savo aplinkoje. 
Vienas iš pavyzdžių – savanorė, 
patyrusi stuburo traumą, lankan-
ti vienišus panašaus likimo žmo-
nes jų namuose. Negalia tarsi ir 
ta pati, tačiau galimybės – skirtin-
gos. Dovanodama savo galimybes 
kitiems, mergina atveria naujas 
galimybes ir sau. Tai – vienas iš 
įgalinimo būdų, kuomet veikla ir 
užimtumas organizuojami ne tik 
savanoriams, bet ir jiems skiriama 
dalis atsakomybės, tokia, kurią jie 
gali „panešti”. Smagu matyti, kuo-
met tiesiog akyse ima augti neįga-
liojo, iš pradžių nesitikėjusio, kad 
sugebės susidoroti su jam patikė-
tomis pareigomis, pasitikėjimas 
savimi. 

Baigiant norėtųsi pabrėžti: sa-
vanoriškos veiklos įvairovėje ga-
lima atrastu nišų visiems. Klausi-
mas – kaip į savanorišką pagalbą 
žvelgsime mes patys...

Pasak Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos Paramos būstui sky-
riaus vedėjo Aloyzo Stapulionio, situ-
acija pasikeis, kuomet bus priimtas 
„LR Valstybės paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti ir daugiabučiams na-
mams atnaujinti (renovuoti)“ įstaty-
mas. Tikimasi, kad Seimas įstatymą 
patvirtins dar šių metų rudenį, o jis 
įsigalios nuo kitų metų pradžios. 

Šiuo metu teisę į socialinį būstą 
ar jo sąlygų pagerinimą turinčių 
asmenų sąrašuose užregistruo-
ta daugiau nei 31 tūkst. šeimų ir 
asmenų. Daugelis iš jų gali tikėtis 
būsto sulaukti po 20 ar 30 metų. 

„Valstybės turimos lėšos suda-
ro galimybę socialinio būsto fondą 
kiekvienais metais papildyti vi-
dutiniškai 200 būstų, nors teisę į 
socialinį būstą turinčiųjų skaičius 
didėja 1680 šeimų ir asmenų kas-
met. Taigi atotrūkis tarp gaunan-
čių socialinį būstą ir į eilę įrašomų 
šeimų ar asmenų kiekvienais me-
tais didėja“, – sako A. Stapulionis.

Priėmus įstatymą,  ar asmenys 
turės teisę patys pasirinkti jiems 
priimtiniausią paramos būstui įsi-
gyti ar išsinuomoti formą.  Be to, 
paramą jie galės gauti išsyk, vos 
įforminę reikiamus dokumentus.

„Teisę į socialinį būstą turinčios  
ir asmenys nebus tik pasyvūs ste-
bėtojai, laukiantys, kol jiems bus 
išnuomotas socialinis būstas. Jie 
galės patys susirasti būstą, tar-
tis dėl jo nuomojimo sąlygų. Prieš 
pradėdami įgyvendinti aprūpinimo 
socialiniu būstu programą, žadame 
peržiūrėti dabartinius laukiančiųjų 
būsto sąrašus, kurie iki šiol netikrin-
ti nuo pat jų sudarymo dienos. Re-
miantis dabartine tvarka, jie buvo 
patikslinami tik prieš išnuomojant 
būstą. Mūsų siekis – kad socialinį 
būstą gautų tik tie, kam jo iš tiesų 
reikia“, – sako A. Stapulionis.

Įstatymo projekte reglamentuoja-
ma ir nauja paramos būstui įsigyti ar 
išsinuomoti teikimo forma – nuomos 
ar išperkamosios nuomos mokesčių 
dalies kompensacija. Be to, nustato-
ma, kad– ir asmenys, turintys teisę 
į socialinį būstą ir rinkos sąlygomis 
nuomojantys būstą iš fizinių ar juri-

dinių asmenų, įgyja teisę į nuomos 
ar išperkamosios nuomos mokesčių 
dalies kompensaciją. „Būsto nuomos 
mokesčio dalies kompensavimas ne 
tik padidins galimybes šeimoms ir 
asmenims apsirūpinti būstu, bet ir 
sudarys galimybę išsinuomoti po-
reikius atitinkantį būstą“, – sako A. 
Stapulionis. 

Šiuo metu socialinio būsto nuo-
mininkai turimą turtą ir gautas pa-
jamas deklaruoja kas treji metai. 
Tokios nuostatos nesudaro realios 

galimybės nustatyti, kaip kito nuo-
mininko turto ir pajamų lygis, ar jis 
neprarado teisės į socialinį būstą. 
Įsigaliojus naujajam įstatymui, pa-
jamas bus privalu deklaruoti kas-
met, kad būtų nuolat stebima, kaip 
keičiasi situacija.

Pasak A. Stapulionio, labai svar-
bu užtikrinti, kad paramą būstui 
įsigyti ar išsinuomoti gautų tik tos  
ir asmenys, kurių turtas ir paja-
mos yra mažesni už Vyriausybės 
nustatytus dydžius, o duomenys 
apie asmens ar  gaunamas paja-
mas ir turimą turtą būtų teikiami 
nuolat ir atspindėtų asmens realią 
turtinę padėtį. 

Tačiau jei žmogaus ar  finansi-
nė situacija pasikeis, jie, , iš būsto 
nebus iškeldinami – bus suteikta 
galimybė butą nuomotis už rinkos 
kainą. 

„Nevarysime žmogaus ar  iš 
būsto, kadangi nesiekiame didinti 
benamių skaičiaus. Kurį laiką būs-
tą bus galima nuomotis rinkos są-

lygomis, tačiau jei nuomininkų fi-
nansinė situacija pasikeis, paramą 
jam vėl jam skirsime“, – aiškina 
A. Stapulionis. 

Be to, žmogus ar šeima galės 
rinktis ir išperkamąją nuomą, kuo-
met po kurio laiko galės butą išsi-
pirkti ir jį privatizuoti. „Kuomet atsi-
ras paklausa, į tai reaguos ir statybų 
verslas. Kai atsiras žmonių, kurie, 
gaudami paramą iš valstybės, galės 
garantuotai išsimokėti už būstą, ga-
lima tikėtis, jog verslininkai pasiūlys 
rinkai daugiau naujų butų. Manome, 
kad ši nuomos rūšis taps ypač popu-
liari tarp jaunimo bei jaunų šeimų“, 
– teigia A. Stapulionis. 

Nuomininkui su būsto savininku 
tereikės sudaryti sutartį, kad per 
dvidešimt metų būstas bus išpirk-
tas ir taps nuomininko nuosavybe. 
Tuo atveju nuomininkas privalės 
pridėti ir tam tikrą dalį savų lėšų. 

Be to, įsigaliojus naujajam įsta-
tymui, socialinį būstą bus galima 
privatizuoti. 

„Privatizuojant arba nuomojant 
rinkos sąlygomis savivaldybės ar 
valstybės gyvenamąsias patalpas, 
mažės priverstinių iškeldinimų, o 
gautų lėšų užteks savivaldybių soci-
alinio būsto fondo plėtrai, kad būtų 
užtikrinti kiti teisėti paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti laukiančių as-
menų lūkesčiai. Ši nuostata sudarys 
sąlygas racionaliau valdyti, naudoti 
savivaldybės ar valstybės gyvena-
mąsias patalpas ir jomis disponuoti, 
kartu spręsti socialinio būsto pro-
blemą“, – aiškina A. Stapulionis.

Pasak jo, tai, jog atsiras galimy-
bė butą nuomotis nereiškia, jog 
neliks tam tikro socialinio būsto 
fondo. Daugiau butų ketinama įsi-
gyti už privatizacijos lėšas. 

„Per dešimtį metų už privati-
zuotas patalpas planuojama gauti 
856 mln. litų. Kaip žinia, ne visi 
žmonės gali išsinuomoti būstą rin-
kos sąlygomis. Socialinis būstas 
bus skiriamas grįžusiems iš įkali-
nimo įstaigų, žmonėms su psichi-
kos negalia, asocialioms šeimoms 
ir pan. Kitaip tariant, tiems, ku-
riems išsinuomoti būstą sudėtin-
ga, šeimininkai nenorės rizikuoti 
nuomoti jiems būstą. Taigi liks ir 
tokia socialinio būsto skyrimo for-
ma“, – tvirtina A. Stapulionis. 

Lėšos socialiniam būstui nuo-
moti bus numatytos savivaldybės 
biudžetuose.

Keisis socialinio būsto skyrimo tvarka
Lina Jakubauskienė

Šiuo metu neįgaliajam ar menkas pajamas tegaunančiam žmogui su-
laukti socialinio būsto beveik tiek pat galimybių, kaip išlošti loterijoje. 
Vos 3 proc. įrašytųjų sąrašuose per metus įsikrausto į išsvajotąjį būstą.
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Tikslas – lavinti įgūdžius

Kelialapiai neįgaliesiems pa-
skirstyti proporcingai kiekvienam 
bendrijos skyriui – priklausomai 
nuo neįgaliųjų skaičiaus, jų akty-
vumo bei darbo kokybės bendruo-
menėje. Atsižvelgta ir į neįgaliųjų 
aktyvumą lankant užsiėmimus. 

„Mūsų tikslas – kad neįgalieji ne 
tik turiningai praleistų laiką prie 

jūros, bet ir pajustų fizinio akty-
vumo naudą, sustiprintų sveikatą, 
patobulintų buitinius bei bendra-
vimo įgūdžius“, – sako Bendrijos 
vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

Pasak jo, itin daug dėmesio sto-
vykloje skirta socialinių bei psi-
chologinių įgūdžių lavinimui. „Pro-
gramą stengėmės parengti taip, 
kad būtų lavinami tokie socialiniai 
bei psichologiniai įgūdžiai kaip 
draugiškumas, visavertiškumo bei 
atsakomybės jausmas už save bei 
šalia esančius draugus“, – teigia V. 
Nikžentaitis. 

Iš viso organizuotos keturios 
stovyklautojų pamainos, kurio-
se dalyvavo 320 žmonių. Didžioji 
dalis iš jų – neįgalieji. Vienos pa-
mainos trukmė – penkios dienos ir 
keturios naktys. 

„Į kiekvieną pamainą vyko ly-
dintys specialistai, o su ypač 
sunkios negalios žmonėmis – ir 
jų artimieji. Be to, kiekvienoje 
pamainoje dirbo po vieną koor-
dinatorių, kuriuos parinkome iš 
mūsų asociacijos narių tarpo. Jie 
organizavo neįgaliesiems bendrus 
užsiėmimus, padėjo jiems susio-
rientuoti aplinkoje, pasidalyti į už-
siėmimų grupeles ir pan.“, – pasa-
koja V. Nikžentaitis. 

Dėmesys – 
savarankiškumui ugdyti

Šiemet į stovyklą atvykusių 
neįgaliųjų laukė reikšminga nau-
jovė – jie turėjo galimybę sava-
rankiškai pirkti maistą ir patys jį 
ruošti. 

„Nors šis sprendimas priim-
tas dėl lėšų stygiaus, jį vertin-
čiau labai teigiamai. Buvo ma-
lonu stebėti, kaip stovyklautojai 
planavo, ką gamins pusryčiams, 
pietums ar vakarienei, pirkosi 
maisto produktus, dalijosi dar-
bus. Ne paslaptis, kad artimieji 
dažnai stengiasi viską padaryti 
patys, neapkraudami neįgaliųjų, 
jų nuomone, nereikalingais dar-
bais. Stovykloje žmonės su ne-
galia turėjo progos atsiskleisti, 
patobulinti kasdienius įgūdžius, 
pasimokyti planuoti išlaidas. Ma-
nau, šios pamokos jiems tikrai 
pravers kasdieniame gyvenime“, 
– sako viena iš stovyklos koordi-
natorių, Mažeikių sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos 
„Gyvenimo spalvos“ pirmininkė 
Lilia Baltutienė. 

Pasak jos, būtinybė patiems ga-
mintis maistą sukviesdavo visus 
stovyklautojus prie bendro stalo, 
padėjo ugdyti atsakomybės jaus-
mą bei suteikė galimybę pasidi-
džiuoti dėl pavykusio patiekalo bei 
gerai atlikto darbo. „Aš išviriau“, 
„aš pagaminau“, – išdidžiai galė-
davo pareikšti kiekvienas gardžius 
pietus paruošęs „virėjas“. 

Stovykloje Šventojoje – dėmesys 
neįgaliųjų savarankiškumui ugdyti

Sportas – sveikatai  
bei žvalumui 

Pasak L. Baltutienės, itin teigia-
mai stovyklautojus veikė ir kasdienė 
mankšta pajūryje. „Kiekvieną rytą 
tuo pačiu metu kvietėme visus sto-
vyklautojus pasimankštinti prie jū-
ros. Nors kai kuriems būdavo sunku 
keltis, tačiau po mankštos visi jaus-
davosi kur kas žvalesni bei energin-
gesni“, – pasakoja L. Baltutienė. 

Koordinatorės teigimu, rytinė 
mankšta ne tik suvienydavo visus 
stovyklautojus, bet ir drausmino 
juos, mokė punktualumo. 

„Pratimus rytinei mankštai parin-
kau iš anksto. Iš anksto ruošiausi ir 
kitiems užsiėmimams su stovyklau-
tojais – ieškojau tinkamų žaidimų 
susipažinimo bei atsisveikinimo va-
karonėms, muzikos šokiams. Be to, 
teko pasukti galvą, kokių dar užsi-
ėmimų laisvalaikiui pasiūlyti neįga-
liesiems“, – kalba L. Baltutienė. 

Be rytinės mankštos, neįgalie-
ji žaidė kamuoliu, badmintoną, 
svaidė „skraidančią lėkštę“. Pasak 
stovyklos koordinatorės, judrieji 
žaidimai visiems labai patiko, tei-
kė žvalumo bei geros nuotaikos.

Laisvalaikis – turiningas

Laisvalaikiu stovyklautojai taip 
pat piešė, nėrė vąšeliu, mezgė, 
kūrė įvairius darbelius drauge. Visi 
darbeliai buvo pristatyti per atsis-
veikinimo vakaronę. 

Nemažai dėmesio skirta ir kas-
dienių įgūdžių ugdymui. „Buvo ir 
tokių stovyklautojų, kurie nemo-
kėjo net drabužių tinkamai su-
sitvarkyti. Mokėmės juos gražiai 
susidėlioti, taip pat išsiskalbti lau-
ko sąlygomis. Manau, šie įgūdžiai 
taip pat pravers neįgaliesiems 
kasdieniame gyvenime“, – aiškina 
L. Baltutienė. 

Pasak jos, neįgalieji daug pa-
dėjo vieni kitiems, sveikesnieji 
prižiūrėjo tuos, kuriems susitvar-
kyti su kasdieniais darbais sudė-
tingiau. Stovyklautojai daug ben-
dravo tarpusavyje – tai padėjo 
jiems geriau pažinti ne tik aplinki-
nius, bet ir save. 

Neįgaliesiems rengtos ir išvykos 
į kultūrinius renginius, koncertus. 
Tiesa, ne į visus nuvykti stovy-
klautojams pakako pinigų. „Esa-
me dėkingi grupei „Ambrozija“, 
kuri suteikė galimybę apsilankyti 

koncerte už pusę kainos. Mokėti 
visą kainą už bilietą didžioji dalis 
neįgaliųjų neįstengė, todėl kitų 
išvykų teko atsisakyti“, – teigė L. 
Baltutienė. 

Koordinatorės teigimu, poilsis 
prie jūros stovyklautojams labai 
patiko. „Didžioji dalis dėkojo tiek 
už galimybę pakvėpuoti jūros oru, 
sustiprinti sveikatą, tiek ir už tai, 
kad galėjo pabūti kartu, paben-
drauti, pasijusti bendruomenės 
dalimi. Ypač visiems patiko vaka-
ronės, kurias rengėme atvykimo 
dieną bei prieš išvykstant“, – kal-
ba L. Baltutienė.

Į atsisveikinimo vakaronę stovy-
klautojai ne tik atsinešė stovyklo-
je sukurtus meniškus darbelius, 
bet ir deklamavo savo sukurtus 
eilėraščius, demonstravo iš anks-
to parengtas programas.  Baigėsi 
vakaronė šokiais bei žaidimais. 

Įspūdžiai – geri  

Visi stovyklautojai išsiskirstė su 
viltimi dar kartą sugrįžti į stovy-
klą. „Smagu, kad Bendrija kasmet 
suteikia galimybę neįgaliesiems 
pabūti prie jūros. Juolab kad mo-
kėti jiems tereikia labai simboli-
nę kainą – po 12 litų už keturias 
poilsio dienas bei keturis litus už 
vadinamąjį „pagalvės“ mokestį“, – 
sako L. Baltutienė. 

Pasak  V. Nikžentaičio, vienas 
iš stimulų surengti bendrijos na-
riams stovyklą prie jūros yra tai, 
kad psichikos negalią turintiems 
asmenims pagal sergamų ligų 
kvalifikaciją praktiškai visai ne-
skiriamas reabilitacinis sanatori-
nis gydymas „Aktyvus poilsis prie 
jūros šiuo atveju – tam tikra al-
ternatyva, kurią neįgalieji be galo 
džiaugiasi ir vertina“, – reziumuo-
ja V. Nikžentaitis.

Lina Jakubauskienė 

Kas geriau gali būti vasarą, nei keletas dienų poilsio prie jūros? Lietu-
vos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija šiemet dar kartą su-
kvietė neįgaliuosius į savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklą 
Šventojoje, UAB Sveikatos centro „Energetikas“ poilsio bazėje. 
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Eksperimente dalyvavo du šim-
tai žmonių, kuriems buvo diagno-
zuota įvairaus sunkumo depresija. 
Jie buvo suskirstyti į grupes, jiems 
taikyta skirtinga gydymo metodi-
ka. Pirmoji grupė gydėsi tabletė-
mis. Antroji skaitė knygas iš seri-
jos „Padėk pats sau“. 

Paaiškėjo, kad „knygų skaityto-
jų“ grupė pasiekė kur kas geres-
nių gydymo rezultatų negu tie, 
kurie gėrė antidepresantus. 

Mokslininkai įsitikinę, kad skai-
tymas keičia žmonių mąstymą, 
todėl, prieš eidami pas specialistą, 
pasidomėkite psichologija patys. 
Be to, mokslininkų teigimu, de-
presijai gydyti svarbu ir komplek-
sinės priemonės. 

Tyrimų rezultatus jau žadama 
taikyti praktikoje, t. y., „literatū-
rinės intervencijos“ forma. Skai-
tymo agentūros (Reading Agency) 
direktorė Miranda McKearney tei-
gia: „Įrodymų pakanka, kad knyga 
gali realiai padėti įveikti depresiją 
bei kitas psichologines problemas. 
Gydytojams dabar rekomenduo-
jama siųsti pacientus į biblioteką 
– tai turėtų tapti jų gydymo da-
limi“. Visuomeninių organizacijų 

finansuojama iniciatyva bibliote-
kose turėtų būti sudarytas tekstų, 
kurie padėtų spręsti psichologines 
problemas (pavyzdžiui, „pyktis“ ar 
„nerimas“), sąrašas. Kitos temos – 
„santykių problemos“, „miego pro-
blemos“, „socialinės fobijos“, „stre-
sas“, „persivalgymas“ ir „bulimija“. 

Nuo psichologinių pro-
blemų kenčiantiems 

žmonėms būtų įteikiamas knygų, 
kurios jiems rekomenduojamos 
perskaityti, sąrašas. Jis galėtų iš-
sirinkti maždaug iš trisdešimties 
siūlomų tekstų. Kiekviena iš kny-
gų buvo įvertinta specialistų kaip 
„efektyvi“ padedant žmonėms, 
turintiems psichologinių problemų 
ir patvirtinta Didžiosios Britanijos 
karališkojo koledžo gydytojų. 

Parengė Lina Jakubauskienė 

13

Pasikeitimai ir 
permainos 

Kokios permainos laukia ben-
drijų, artimiausiu metu teiksiančių 
projektus finansavimui gauti?

Nors buvo pasirodę teiginių, 
jog projektus bendrijoms gali tek-
ti rašyti trejiems metams, šiam 
siūlymui nepritarta. Finansavimas 
kol kas bus skiriamas vieneriems 
metams. Pasak Neįgaliųjų depar-
tamento programų koordinavimo 
ir įgyvendinimo skyriaus vedėjos 
Jolantos Mikulėnienės, sprendimui 
skirti finansavimą trejiems me-
tams kol kas nepasirengta. Tačiau 
teigiama, jog jis tikrai įsigalios jau 
nuo 2015-ųjų. 

Naujojoje aprašo versijoje su-
konkretinti paraiškų teikimo ter-
minai, taip pat tiksliau apibrėžtos 
nuotolinio, periodinio pobūdžio 
veiklos (paslaugos). Remiantis 
aprašu: „nuolatinio, periodinio po-
būdžio paslaugomis laikomos or-
ganizacijos nustatytu laiku vykdo-
mos, ne rečiau kaip 2 kartus per 
savaitę pasikartojančios šio Apra-
šo 12 punkte nurodytos veiklos: 
neįgaliųjų socialinių ir savaran-
kiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, 
palaikymo ar atkūrimo; asmeninio 
asistento pagalbos; neįgaliųjų už-
imtumo įvairiuose amatų būreliuo-
se ir klubuose; meninių, sportinių 
bei kitų gebėjimų lavinimo meno, 
kultūros, sporto būreliuose, kolek-
tyvuose, klubuose“.

Be to, supaprastinti reikalavi-
mai bendrovės finansininkui – jis 
nebūtinai privalės turėti arba bu-
halterio, arba auditoriaus, arba 
apskaitininko kvalifikaciją.

Papildytas projektų, kuriems 
teikiamas prioritetas finansuojant, 
sąrašas: pirmenybė bus teikiama 
išsyk kelių organizacijų pareng-
tiems projektams, taip pat projek-

tams, kurie skirti kaimo vietovėse 
gyvenantiems neįgaliesiems bei  
projektams, kurie atitinka savival-
dybės nustatytus prioritetus.

Taip pat patikslinti kai kurie rei-
kalavimai projektams, siekiant 
efektyviau naudoti savivaldybių lė-
šas. Atsiranda nuostata, jog „pas-
laugų gavėjų grupę privalo sudaryti 
ne mažiau kaip dešimt neįgaliųjų“. 
Šeimos nariai negalės gauti asme-
ninio asistento pagalbos ir daly-
vauti neįgaliųjų užimtumo įvairiuo-
se amatų būreliuose ir klubuose, 
kuriuose neįgalieji mokosi gaminti 
įvairius dirbinius, išmoksta amato, 
kitose veiklos jie galės dalyvauti.

Apraše taip pat patikslintos pro-
jektų remiamos veiklos ir paslau-
gos. Atsirado nuostata: „Vienkar-
tiniai renginiai, organizuojami toje 
pačioje ar kitoje savivaldybėje, 
galimi tik kaip vykdomų nuola-
tinių, periodinio pobūdžio veiklų 
(paslaugų) dalis ar rezultatas“.

Praplėstas ir tinkamų finansuo-
ti projekto išlaidų sąrašas: lėšas 
bus galima naudoti automobilių 
remontui, banko mokesčiams. Be 
to, atsiranda nuostata, jog „orga-
nizacijos teikiamos paslaugos gali 
būti iš dalies apmokamos paties 
paslaugos gavėjo“.

Projekto vykdytojus turėtų nu-
džiuginti naujovė, jog „projekto 
administravimo išlaidoms gali būti 
planuojama ne daugiau kaip 20 
procentų (anksčiau – 10 proc.) 
projektui planuojamų lėšų“.

Netinkamomis finansuoti iš-
laidomis pripažįstamos skirtos 
„darbui apmokėti asmenims, gau-
nantiems paslaugas užimtumo 
veiklose (amatų, meno, kultūros, 
sporto būreliuose, kolektyvuose, 
klubuose), kai pats asmuo yra tos 
paslaugos gavėjas ir teikėjas“.

Aprašo projekte nustatomi sa-
vivaldybės prioritetai finansuoja-

miems projektams parinkti, su-
griežtinta projektų įgyvendinimo 
kontrolė. 

Taip pat numatyta, kad savival-
dybės administracija per dvide-
šimt darbo dienų turės parengti 
kontrolės ataskaitą ir pateikti ją 
tikrintam subjektui. Patikslintas 
52 aprašo punktas: „organizaci-
ja fiksuoja visas su projektu su-
sijusias ūkines ir finansines ope-
racijas, rengia veiklų (paslaugų) 
įvykdymo faktą patvirtinančius 
dokumentus (naudos gavėjų sąra-
šus su parašais) ir teikia savival-
dybės administracijai ataskaitas 
apie projekto vykdymą, lėšų pa-
naudojimą ir pasiektus rezultatus 
pagal projekto finansavimo sutar-
tyje pridėtas ataskaitų formas ir 
nustatytus terminus.

Kai kurie pasikeitimai įrašyti ir 
Socialinės reabilitacijos paslau-
gų neįgaliesiems bendruomenė-
je projektų vertinimo ir atrankos 
darbo komisijos darbo organiza-
vimo apraše. Atsiranda nuostata: 
„Ne mažiau kaip vienas komisijos 
narys turi būti nepriklausomas 
ekspertas, kiti komisijos nariai 
gali būti iš savivaldybės adminis-
tracijos, savivaldybei pavaldžių 
įstaigų, išskyrus darbuotojus, ku-
riems mokama už projektų admi-
nistravimą“. 

Apraše atsiranda naujas 53-1 
punktas, kur teigiama: „Nusta-
čius tikslinio valstybės biudžeto 
lėšų panaudojimo pažeidimus, Ne-
įgaliųjų reikalų departamentas ir 
(arba) savivaldybės administracija 
gali reikalauti pašalinti trūkumus 
arba rekomenduoti projekto vyk-
dytojui užtikrinti, kad per nustaty-
tą terminą netikslingai panaudotos 
lėšos bus grąžintos į valstybės ir 
savivaldybių biudžetą. Jei veikla 
(paslaugos) visiškai nevykdyta, 
grąžinama visa tai veiklai (paslau-
goms) skirta suma. Jei neįvykdyta 
dalis veiklos (paslaugų), t.y. neįvy-
ko visi projekte numatyti užsiėmi-
mai, mokymai ir pan., grąžintina 
lėšų suma apskaičiuojama propor-
cingai neįvykdytai veiklos daliai. 
Jei veiklos (paslaugos) vykdytos, 
bet nepasiektas rezultatas daugiau 
nei 20 procentų, grąžintina suma 

Teikiamas svarstyti projektų 
finansavimo tvarkos aprašas

apskaičiuojama proporcingai pagal 
nepasiektą rezultatą (naudos ga-
vėjų skaičių). Programų (priemo-
nių) vykdytojui atsisakius vykdyti 
priimtą sprendimą grąžinti netiks-
lingai panaudotas valstybės biu-
džeto lėšas, lėšos išieškomos įsta-
tymų nustatyta tvarka“. 

Keisis lėšų  
skirstymo tvarka 

Lėšos projektams finansuoti taip 
pat bus skirstomos remiantis nau-
ja tvarka. Jos savivaldybėms bus 
paskirstomos ne pagal konkrečio-
je vietovėje gyvenančių neįgaliųjų 
kiekį, o pagal bendrą šalyje gyve-
nančių neįgaliųjų vidutinį skaičių. 

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 260 
tūkst. neįgaliųjų. Tai sudaro 8,73 

proc. gyventojų. Šis vidurkis ir bus 
skaičiuojamas paskirstant lėšas 
kiekvienai iš savivaldybių. Pasak 
Neįgaliųjų departamento atstovų, 
neįgalieji šalyje pasiskirstę labai ne-
tolygiai. Septyniolikoje savivaldybių 
skaičius sudaro iki 10 proc., 16 sa-
vivaldybių – nuo 10 iki 11 proc. ir 
10 savivaldybių – daugiau nei 11 
proc. kadangi netolygumas didelis, 
nuspręstas imtis vidurkį. Kai kur fi-
nansavimas didės, kai kur – mažės.

Kitaip numatomos skirstyti lė-
šos ir projektams administruo-
ti. Įrašyta nuostata: „Projektams 
administruoti savivaldybių admi-
nistracijoms skiriamos lėšos pri-
klausomai nuo einamaisiais me-
tais administruojamų projektų 
skaičiaus: iki 10 projektų admi-
nistruojančioms savivaldybėms 

skiriami 6 procentai projektams 
finansuoti planuojamų valstybės 
biudžeto lėšų, nuo 11 iki 20 pro-
jektų – 5,5 procentų, daugiau nei 
21 projektą – 5 procentai, tačiau 
ne daugiau kaip 80 tūkst. litų. Pro-
jektams administruoti skiriamos 
valstybės biudžeto lėšos gali būti 
naudojamoms darbuotojų darbo 
užmokesčiui, socialinio draudimo 
įmokoms, įmokoms į Garantinį 
fondą, apmokėti specialistams, 
ekspertams už projektų vertini-
mą, administravimą, kontrolės 
vykdymą, transportui (išskyrus 
taksi), ryšių paslaugoms, kance-
liarijos prekėms, kitoms prekėms 
(išskyrus ilgalaikį turtą)“.

Atsižvelgus į savivaldybių bei ne-
įgaliųjų organizacijų pasiūlymus, 
tvarkos aprašas dar bus keičiamas.

Lina Jakubauskienė 

Neįgaliųjų reikalų departamentas, atsižvelgdamas į skėtinių neįgaliųjų 
asociacijų, savivaldybių administracijų, tarpinstitucinės darbo grupės, 
atlikusios Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruome-
nėje projektų finansavimo vertinimą, pateiktas rekomendacijas ir siū-
lymus, parengė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. 

Psichologinių knygų skaitymas  
padeda geriau nei medikamentai
Škotijos tyrėjai išsiaiškino, kad žmogus, kenčiantis nuo depresijos, gali 
padėti pats sau. Tyrimų rezultatai pademonstravo, kad psichologinės 
literatūros skaitymas padeda geriau nei medikamentai. 
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Parama šeimoms – svarbi 

Išsivysčiusiose valstybėse vyrau-
ja požiūris, kad psichikos sveikatos 
prevencija neįmanoma be šeimos 
prevencijos ir gerovės kūrimo, todėl 
ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmo-
nių globos bendrija įgyvendina pro-
gramas, skirtas neįgaliųjų šeimoms. 

„Vasaros stovyklą neįgaliesiems 
bei jų šeimų nariams surengėme 
antrąjį kartą. Be galimybės pailsė-
ti, susirinkusiems parengta speciali 
mokymų programa. Neįgalieji bei jų 
šeimos nariai turėjo progos paben-
drauti ne tik tarpusavyje, bet ir su 
psichologais, išklausyti pranešimus 
bei dalyvauti praktiniuose užsiėmi-
muose“, – pasakoja Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos ben-
drijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

Pasak projekto vykdytojos Vale-
rijos Folkienės, daugelio psichikos 

sutrikimų turinčių žmonių būklė 
priklauso ir nuo šeimos emocinės 
bei materialinės paramos. „Šei-
mos, gyvendamos su sutrikusios 
psichikos asmeniu, dažnai susidu-
ria su stresinėmis situacijomis, to-
dėl pagalba turi būti teikiama ne 
tik neįgaliesiems, bet ir jų šeimos 
nariams, tokiu būdu užtikrinant ge-
resnius psichosocialinės reabilitaci-
jos rezultatus“, – sako V. Folkienė. 

Nors pastaruoju metu daugėja 
nestacionarių paslaugų bendruo-
menėse, tačiau institucionalizacijos 
lygis vis dar išlieka aukštas, domi-
nuoja institucinės globos principai, 
o ne tiesioginė pagalba šeimai. 

„Šeimos, nesulaukdamos psi-
chologinės pagalbos, turėdamos 
pernelyg menkus streso, konfliktų 
valdymo įgūdžius, dažnai privers-
tos psichikos negalią turinčius šei-
mos narius perduoti socialinės glo-

bos įstaigoms, nors dalis neįgaliųjų 
vykdant prevenciją tikrai galėtų likti 
šeimose ir gyventi savarankiškai. To-
dėl, rengdami mokymų programą, 
stengėmės daugiau dėmesio skirti 
konfliktų šeimose prevencijai, krizių 
valdymui ir kitoms problemoms, su 
kuriomis susiduria neįgaliųjų šei-
mos“, – kalba V. Nikžentaitis.

Dėmesys – padidintos 
rizikos šeimoms

Šįkart aktyvaus poilsio šeimų sto-
vykla buvo orientuota į padidintos 
rizikos šeimas, kuriose bent vienas 
iš narių turi psichikos negalią. Sto-
vyklos kelialapius skirstė Bendrijos 
skyrių vadovai, kurie atrinko padi-
dintos rizikos neįgaliųjų šeimas.

„Saulėtame kampelyje“ šiemet 
ilsėjosi trisdešimt penki žmonės – 
šešiolika neįgaliųjų ir šešiolika šei-
mos narių, jiems gelbėjo skirtingų 
sričių specialistai. 

„Programą stengėmės pareng-
ti taip, kad poilsis būtų derinamas 
su praktiniais užsiėmimais neįgalie-
siems bei jų šeimos nariams. Ne pa-
slaptis, jog daugeliu atveju šeimos 
nariai pernelyg globoja neįgaliuo-
sius, nepalikdami erdvės jų sava-
rankiškai veiklai. Todėl mūsų tikslas 
buvo suteikti žinių, kaip neįgalieji 
galėtų įsitraukti į šeimos socialinių 
ir psichologinių problemų sprendi-

Pasisemti jėgų – 
„Atokvėpio“ stovykloje

mą, kaip pagerinti bendravimo, pro-
blemų sprendimo būdus šeimoje, 
artimųjų psichologinio prisitaikymo 
strategijas, paskatinti artimųjų įtrau-
kimą į bendruomenės veiklas už šei-
mos ribų“, – aiškina V. Folkienė. 

Stovyklautojai  išklausė psicho-
logės Aurelijos Auškalnytės pas-
kaitą apie krizes šeimose bei jų 
valdymą. Neįgalieji bei jų šeimų 
nariai gerai įvertino jos parengtus 
užsiėmimus bei individualias kon-
sultacijas. Jų teigimu, tiek pas-
kaita, tiek praktiniai užsiėmimai 
padėjo geriau susipažinti su konf-
liktinių situacijų valdymu šeimose, 
patobulinti bendravimo įgūdžius 

Be psichologės paskaitų, susi-
rinkusieji į stovyklą galėjo patobu-
linti sveikos gyvensenos įgūdžius, 
sužinoti šios srities naujoves. Pas-
kaitą neįgaliesiems skaitė Pagal-
bos ir informacijos šeimai tarny-
bos direktorė Algė Nariūnienė. 

Be teorinių paskaitų bei užsi-
ėmimų, neįgaliesiems parengta 
įvairi poilsio programa. Vyko ben-
dros neįgaliųjų šeimų sporto var-
žybos, dainų vakaras, kas vakarą 
su stovyklos vadovais buvo apta-
riami dienos darbai bei įspūdžiai. 

Tiek vaikams, tiek suaugusiems 
patiko maudynės ežere, judrūs 
žaidimai, piešimo pamokėlės, at-
skleidę ne vieną talentą. 

Didžioji dalis stovyklos dalyvių 
liko patenkinti tiek praktiniais už-
siėmimais, tiek ir laisvalaikiu. Ne-
įgalieji džiaugėsi galimybe pabūti 
kartu, pabendrauti tarpusavyje, 
susitikti su senais draugais. 

Atsiliepimai –  
daugiausia teigiami 

Paskutiniąją stovyklos dieną visi 
jos dalyviai užpildė anketas, kur 
įvertino parengtų užsiėmimų ko-
kybę bei stovyklos naudą. Didžioji 
dalis atsiliepimų – teigiami. 

„Gavau praktinių patarimų, ku-
riuos galėsiu pritaikyti savo šei-

moje“, – anketoje pabrėžė vienas 
iš stovyklos dalyvių. 

„Dalyvauju stovykloje jau antrą-
jį kartą. Didžioji dalis žmonių – tie 
patys, todėl sutikau čia daug pa-
žįstamų. Surengta daug užsiėmi-
mų, kurie labai naudingi, psicho-
loginių žaidimų, praktiški, ugdymo 
pratimai, kaip grįžti į šeimą. Suži-
nojom daug naujo. Labai patiko ir 
bendrijos vadovo išmokyta malde-
lė, kurią sukalbėdavome kiekvieną 
kartą susirinkę prie bendro stalo“, 
– įspūdžiais dalijasi Stasys iš Šiau-
lių bendrijos „Dvasinė šiluma“. 

Stovykla patiko ir šiauliškei Silva-
nijai. „Labai patiko – tai puiki gali-
mybė susitikti, pabendrauti tarpusa-
vyje. Visi žmonės čia – šilti ir mielai 
bendraujantys“, – kalba moteris. 

Sužavėti stovykla buvo ir jaunie-
ji jos dalyviai. „Labiausiai man pa-
tiko šiltas bendravimas, susiradau 
draugų. Patiko ir parengta progra-
ma“, – sakė Lukas iš Širvintų. 

„Buvo smagu matyti, kaip sto-
vykloje uždaras vaikas atsiskleidė, 
pradėjo mieliau bendrauti su ap-
linkiniais. Tai – didžiausia dovana 
šeimai“, – sakė Luko mama. 

Didžioji dalis stovyklautojų tiek 
programą, tiek galimybę paben-
drauti įvertino teigiamai.  „Susira-
dau naujų draugų, buvo labai sma-
gu“, – rašė vienas iš stovyklautojų. 
„Puiki gamta, nuoširdūs žmonės, 
jaukus bendravimas“, – jam antri-
no kitas stovyklos dalyvis.„Page-
rėjo sveikata, nugalėjau kai kurias 

savyje esančias baimės“, – rašė 
dar vienas stovyklautojas. 

Būta ir keletas pastabų – kai 
kuriems neįgaliesiems  trūko už-
siėmimų, kitiems norėjosi daugiau 
globos ir bendrų renginių. Tarp 
pageidavimų – ir ilgesnis laiko tar-
pas stovyklai. 

Apibendrinimai

„Manau, kad renginys pavyko. La-
bai svarbu, kad neįgalieji ir jų šeimų 
nariai susibūrė draugėn, turėjo pro-
gą pabūti kartu gražioje gamtoje. 
Čia susitiko seni draugai, užsimez-
gė naujos draugystės, kurios, tikiu, 
tęsis ir ateityje. Manau, stovyklau-
tojams buvo naudingi ir praktiniai 
užsiėmimai bei mūsų parengta pro-
grama“, – sakė V. Nikžentaitis. 

Pasak projekto vadovų, buvo sma-
gu matyti, kaip iš pradžių nedrąsūs 
neįgalieji pamažu atsiskleidė, pradė-
jo daugiau bendrauti su aplinkiniais. 

„Tiek neįgalieji, tiek jų šeimos 
nariai pabrėžė, kad jiems ypač pa-
tiko jauki stovyklos aplinka bei šil-
tas bendravimas. Na, o pastebė-
tus trūkumus stengsimės ištaisyti 
kitais metais“, – sakė V. Folkienė. 

Be abejo, gerai nuotaikai ir ge-
ram poilsiui daug įtakos turėjo ir 
graži stovyklavietė bei puikus oras. 
Neįgalieji bei jų šeimų nariai išsi-
skirstė po namus pasisėmę gausy-
bę įspūdžių, sustiprinę sveikatą bei 
su viltimi susitikti ir kitąmet. 

Autorės nuotraukos 

Lina Jakubauskienė

Birželio pradžioje Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 
pakvietė globotinius į aktyvaus poilsio stovyklą „Atokvėpis“. Neįgalieji 
bei jų šeimos nariai iš visos Lietuvos turėjo progos tris dienas pailsėti 
Švenčionių rajone įsikūrusioje poilsio bazėje „Saulėtas kampelis“. 
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Garantuoja Konstitucija 
ir teisės aktai 

Teises ir laisves kiekvienas žmo-
gus įgyja vos gimęs – pagrindiniai 
žmogaus teisių gynimo principai 
įtvirtinti Konstitucijoje, o konkre-
čios teisės ir laisvės – Lietuvos 
bei Europos Sąjungos įstatymuo-
se. Tačiau praktika rodo: nors įs-
tatyminė bazė tarsi ir sutvarkyta, 
žmogaus teisės pažeidžiamos kie-
kvieną dieną. Ypač dažnai su įvai-
riais diskriminavimo atvejais susi-
duria neįgalūs asmenys. 

Remiantis statistika, neįgaliųjų 
skaičius Lietuvoje kasmet daugė-
ja, o neįgalieji vis dar neturi lygių 
galimybių dalyvauti visuomenės 
gyvenime. 

Labiausiai pažeidžiami – 
neįgalieji 

Žmonės su psichikos negalia 
yra viena iš labiausiai pažeidžiamų 
bei socialiai izoliuotų grupių. Daž-
ną neįgaliųjų diskriminavimą bei 
ribotas jų galimybes dalyvauti vi-
suomenės gyvenime sąlygoja ste-
reotipinis požiūris į šiuos asmenis. 

Neįgaliųjų padėtis darbo rinko-
je taip pat sudėtinga, realios jų 
įsidarbinimo galimybės palyginti 
menkos. 

„Ypač dažnai su įvairiomis dis-
kriminacijos apraiškomis susiduria 
turintieji psichikos negalią. Labai 
nedidelė dalis šių neįgaliųjų dirba. 
Be abejo, esama rizikos veiksnių, 
kodėl šiuos žmones ne visada nori-
ma įdarbinti – turintieji psichikos ne-
galią dažnai atsiduria ligoninėse, jų 
ligai būdingi atkryčiai. Tačiau prak-
tika rodo, jog kai kuriuos darbus šie 
žmonės gali atlikti netgi geriau nei 
sveikieji“, – sako Lietuvos sutriku-
sios psichikos žmonių globos ben-
drijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

Įsidarbinti neįgaliesiems truk-
do ir spragos Darbo kodekse. Pa-
sak diskusijos dalyvių, kai kurios 
jo nuostatos – diskriminacinės. 
Darbdavys, priimdamas į darbą 
neįgalųjį, mato socialines garanti-

jas, kurias privalės suteikti. Priim-
damas neįgalųjų, jis įsipareigoja 
teikti daugiau socialinių garantijų, 
taigi tampa mažiau konkurencin-
gas. Pasak Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos patarėjo Val-
do Dambravos, Lietuvoje dar gana 
dažnai darbdavys renkasi tam ti-
kro amžiaus, lyties ar net išvaiz-
dos žmones. Pasak jo, darbdavių 
nuostatas pakeisti sekasi sun-
kiai, kadangi svarbiausias dalykas 
jiems yra pelnas. 

Žmonės, turintys proto negalią, 
dažnai net nežino, kad turi teisę 
dirbti, kad šią teisę jiems užtikri-
na įstatymai. Be to, labai dažnai 
jie neturi motyvacijos dirbti – mi-
nimalus atlyginimas Lietuvoje yra 
beveik tokio pat dydžio kaip ir ne-
įgaliajam skiriama pašalpa. 

Dažnai neįgalieji nežino, kur 
kreiptis patyrus diskriminavimą. 
Tuo tarpu už įstatymų pažeidimus 
darbdaviui gali būti taikoma admi-
nistracinė ar net baudžiamoji at-
sakomybė. Jei darbuotojui, kurio 
teisės buvo pažeistos, susitarti su 
darbdaviu nepavyksta, dėl patirtų 
diskriminacinių veiksmų jis turė-
tų kreiptis į kompetentingą ins-
tituciją, įgaliotą nagrinėti diskri-
minacijos atvejus. Patogiausias, 
greičiausias ir nieko nakainuo-
jantis būdas ginti savo teises 
– kreiptis į Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybą. 
Be to, priklausomai nuo 
diskriminacinių veiks-
mų pobūdžio, sukeltų 
pasekmių, dėl pa-
žeistų teisių galima 
kreiptis tiesiogiai į 
teismą arba teisė-
saugos instituci-
jas. 

Socialinės 
įmonės –  
lazda dviem 
galais

Pasak V. Nikžen-
taičio, gaila, tačiau 
socialinės įmonės, 

turėjusios padėti spręsti neįgalių-
jų problemas, savo funkcijos ne-
atlieka. 

„Šių įmonių pagrindinis tikslas 
turėtų būti ne pelnas, o socialinių 
problemų sprendimas. Teko lankytis 
Suomijoje, kur leidybos centruose 
žmonės su psichikos negalia dirba 
tam tikrus jiems tinkamus darbus. 
Čia jie įgyja tam tikrų įgūdžių, po 
to įdarbinami įprastose įmonėse. 
Pas mus socialinės įmonės priklau-
so verslininkams, tad pagrindinis jų 
tikslas – pelnas. Sunkesnę negalią 
turintys žmonės dėl šios priežasties 
dažnai tiesiog paliekami už borto“, 
– kalba V. Nikžentaitis. 

„Deja, bet socialinės įmonės kol 
kas nėra integracija. Jose dažniau 
įdarbinami neįgalieji, kurių neįga-
lumas nepastebimas. Todėl būtina 
keisti mentaliteto nuostatas, dau-
giau informuoti darbdavius apie 
skirtingas negalias“, – kalba ir V. 
Dambrava.

Pasak Lietuvos socialinių įmonių 
asociacijos pirmininko Leono Kir-
kilovskio, neįgaliųjų diskriminacija 
yra ir psichologinė, ir reali. „Sociali-
nių įmonių statusas atsirado 2005–
aisiais. Tačiau dabar jos tarsi ir ne-
beatlieka savo funkcijos. Anksčiau 
sociainės įmonės steigėjas 
turėjo būti visuo-

meninė organizacija, į darbą buvo 
privalu priimti žmones net su sun-
kia negalia. Dabar savininkas – pri-
vatus ir dažniausiai priima žmones, 
turinčius mažiausią negalią, nes 
pagrindinis uždavinys darbdaviui – 
pelnas“, – sakė L. Kirkilovskis. 

Neįgaliųjų situaciją gerokai ap-
sunkino pernai kovo 16–ąją panai-
kintas asistento statusas. „Asisten-
tas pagelbėdavo neįgaliajam atlikti 
tam tikrus darbus. Dabar apie priė-
mimą į darbą žmonių, turinčių sun-
kiausią negalią, neliko nė kalbos. 
Socialinių įmonių tikslas turėtų būti 
priimti žmones su sunkiausia nega-
lia. Tačiau praktika rodo, kad taip 
nėra“, – sakė L. Kirkilovskis. 

Pasak Humanitarinių mokslų 
daktarės Margaritos Jankauskai-
tės, konkurencija – ne visada tei-
giamas dalykas. „Visuomenė sė-
kmingai gali funkcionuoti tik tuo 
atveju, kai ji remiasi bendradar-
biavimu. Lietuvoje, deja,  pusiaus-
vyra tarp konkurencijos ir bendra-
darbiavimo yra stipriai pažeista. 
Visuomenė nepripažįsta įvairovės“, 
– sako M. Jankauskaitė. 

Jos teigimu, šiuo metu visuo-
menė labiau primena vilkų gau-
ją nei bendruomenę. „Į neįga-
liuosius žiūrima kaip į žmones 
su specialiais poreikiais. Tačiau 
įvairovės suvokimas turėtų būti 

esmiinė norma. Da-
bar darbdaviai 

orientuojasi į mažumą – ieškoma 
darbuotojo, kuris neserga, ne-
gimdo vaikų, yra baltaveidis, he-
teroseksualus ir pan. Šiuos stere-
otipus itin sunku įveikti“, – sako 
M. Jankauskaitė. 

Pasak diskusijos dalyvių, soci-
alinės įmonės turėtų veikti taip, 
kad darbdavys būtų suinteresuo-
tas priimti ir sunkesnę negalią tu-
rinčius žmones. „Susipažinęs su 
darbuotoju iš arčiau, darbdavys 
galės žmogų geriau pažinti. Nere-
ti atvejai, kuomet vėliau žmogus 
taip ir lieka dirbti įmonėje“, – sako 
V. Dambrava. 

Remiantis diskusijos dalyviais, 
darbuotojo atlyginimas neturėtų 
būti pašalpa ar socialinis rėmimas, 
o būdas užsidirbti. „Deja, bet kol 
kas sukuriamas pelnas Lietuvoje 
dalijamas nevisavertiškai. Dažnai 
darbuotojui siūlomas tik minima-
lus atlyginimas, nes darbdavys 

nori gauti kuo daugiau pel-
no. Statistika rodo, jog šiuo 

metu darbo jėgai atitenka 
40 proc. pelno, o darbda-

viui – net 60 proc.“, – 
sako M. Jankauskaitė. 

Diskusijos daly-
vių teigimu, darb-
davių neįmanoma 
priversti įdarbinti 
neįgaliuosius – jie 
turėtų būti suin-
teresuoti tai pa-
daryti. Tai galėtų 
būti, pavyzdžiui, 
„SoDros“ refor-
ma, kur būtų di-
ferencijuoti įna-
šai sveikiesiems 
ir neįgaliesiems. 

Europoje diskriminacijos 
atvejų mažėja

Europoje vis daugiau įmonių 
imasi įgyvendinti įvairovės bei ly-
gybės programas. Viena iš šios 
tendencijos priežasčių – privatusis 
verslas vis daugiau dėmesio skiria 
socialinei atsakomybei. Rūpintis 
darbuotojų gerove ir užtikrinti ne-
diskriminavimą verčia ne tik eti-
niai sumetimai, bet ir įstatymuose 
įtvirtintas draudimas diskriminuo-
ti. 

Susirinkusieji turėjo progą su-
sipažinti su lygių galimybių taiky-
mo praktika Norvegijoje. Apie MIA 
– darbdavių įkurtą organizaciją, 
kurios pagrindinė veikla – skatinti 
kitus darbdavius įdarbinti įvairias 
pažeidžiamas grupes – pasakojo 
Sriftelsen‘as Mangfald‘as ir Gunn-
hild Aakervik. 

„Norvegijoje sukurta socialinė 
sistema, kuri pasirūpina visais 
žmonėmis. Tačiau net ir mūsų 
šalyje pasitaiko diskriminavimo 
atvejų“, – sakė S. Mangfald‘as. Jis 
taip pat pristatė MIA gerosios pa-
tirties pavyzdžius užtikrinant įvai-
rovę darbe, kalbėjo apie įvairovės 
aspektus, atliekamus tyrimus, 
imigrantų neįgaliųjų ir kitų grupių 
žmonių įdarbinimą.  

Diskusijos dalyviai aptarė ge-
rąją Norvegijos patirtį, taip pat 
tarėsi, kaip Nevyriausybinės or-
ganizacijos ir profesinės sąjungos 
gali padėti patiriantiems diskrimi-
naciją, aptarė naujas iniciatyvas, 
skirtas didinti visuomenės sąmo-
ningumą, inicijuoti nacionlinių tei-
sės aktų pataisas bei kitus visiems 
aktualius klausimus. 

Autorės nuotrauka

Diskusijoje – apie lygias galimybes
Lina Jakubauskienė 

Liepos 4-ąją darbdavių, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organiza-
cijų atstovai rinkosi aptarti bendradarbiavimo galimybes ir perspekty-
vas, siekiant užtikrinti įvairovę darbe.
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– Iš pradžių pristatykite cen-
tro veiklą – kokias paslaugas 
teikiate neįgaliesiems, kokius 
sutrikimus turintys žmones 
gali dalyvauti jūsų įgyvendina-
mose programose?

– Mūsų  įstaiga – pelno ne-
siekianti organizacija, pradėjusi 
savo veiklą 2001–aisiais. Įstai-
gos paslaugos skirtos suaugu-
siems Vilniaus miesto gyvento-
jams, turintiems sunkių psichikos 
sutrikimų ir/ar dėl šių sutrikimų 
sukeltą negalią,  kurie ilgą lai-
ką gydėsi psichiatrijos ligoninė-
se, dėl šių sutrikimų yra prara-
dę savarankiško funkcionavimo 
bendruomenėje įgūdžius, jų  su-
gebėjimai atlikti tam tikras funk-
cijas (pvz., bendrauti su šeimos 
nariais, kreiptis dėl įsidarbinimo) 
yra riboti, lygiai kaip sugebėjimai 
atlikti tam tikrą vaidmenį (pvz., 
darbuotojo, studento). Dirbame 
su tais, kurie jaučiasi vieniši, ne-
turi kuo užsiimti, nepasitiki savi-
mi ar kitais, tačiau nori išreikšti 

save ir išspręsti socialines pro-
blemas. Paprastai  mūsų klientų 
darbingumas yra ribotas, juos 
dažnai ištinka ligos atkryčiai. Pa-
galbą taip pat teikiame ir psichi-
kos sutrikimų turinčių asmenų 
artimiesiems.

Mūsų paslaugos apima įvairias 
gyvenimo sritis: fizinę ir dvasinę 

sveikatą, darbą, šeimą, draugus, 
laisvalaikį,  kurių dėka siekia-
ma padėti žmonėms su psichikos 
negalia grįžti į visuomenę, teikti 
pagalbą išsilaikant joje. Visos Įs-
taigos paslaugos asmenims, turin-
tiems sunkių psichikos sutrikimų, 
taip pat ir jų artimiesiems, teikia-
mos nemokamai.

Įstaigos veikla per dvylika metų 
ženkliai išsiplėtė. Šiuo metu dvie-
juose padaliniuose teikiamos pa-
slaugos pagal dvi programas: 
psichosocialinės reabilitacijos ir 
profesinės reabilitacijos.

Psichosocialinės reabilitacijos 
paslaugų programos tikslas – pa-
dėti žmonėms, turintiems sunkių 
psichikos sutrikimų, atkurti pra-
rastus ar įgyti naujus savarankiško 
gyvenimo ir bendruosius darbinius 
įgūdžius, nuolat gerinant gyveni-
mo kokybę, pasiekti optimalų jų 
savarankiško funkcionavimo lygį 
bendruomenėje bei teikti pagalbą 
išsilaikant joje. 

Psichosocialinės reabilitacijos 
paslaugų programos paslaugos 
teikiamos taikant įstaigoje įdiegtą 
CAR‘e – visapusiškas požiūris re-
abilitacijoje (angl. Comprehensive 
approach of rehabilitation, Wilken 
ir Den Hollander, 1999) – meto-
dologiją, kuri  yra nukreipta tiek į 
klientą, tiek į jo aplinką. Wilken ir 
Den Hollander psichosocialinę re-
abilitaciją apibūdina kaip procesą, 

kur paramos ir įgalinančių veiklų 
imamasi tam, kad asmeniui su 
psichosocialine negalia būtų gali-
ma padėti optimizuoti gyvenimo 
kokybę ir pasitikėjimą savo jėgo-
mis, kad žmogus galėtų funkcio-
nuoti laisvai pasirinktose aplinko-
se (gyvenimo, darbo, mokymosi, 
kitose).

Psichosocialinė reabilitacija yra 
paramos forma, kurios tikslas – 
padėti asmeniui su psichosocialine 
negalia jo sveikimo ir/ar atsistaty-
mo (angl. recovery) procese. 

Psichosocialinės reabilitacijos 
paslauga yra kompleksiška, ji ap-
ima sveikatos palaikymo tęstinu-
mą, įvairias socialines paslaugas, 
darbą su šeima, darbo vietos iš-
laikymą. Įvairios mokymo, įgūdžių 
lavinimo ir socialinių paslaugų 
formos suteikiamos klientui gy-
venant bendruomenėje. Jos už-
tikrina, kad  klientai nepatektų į 
ligoninę.

– Kokias kompleksines psi-
chosocialinės reabilitacijos 
paslaugas teikiate? 

– Centre teikiame šias kom-
pleksines psichosocialinės reabili-
tacijos paslaugas:
* atvejo vadybos paslaugą, kuri 

leidžia užtikrinti individualų 
požiūrį į klientą, paslaugų tęs-
tinumą, krizių ir atkryčių pre-
venciją. Kiekvienam klientui 
priskiriamas atvejo vadybinin-
kas, kuris supažindina su pas-
laugomis, specialistais, įstaigos 
vidaus tvarka ir taisyklėmis,  
atlieka kliento individualių norų 
ir poreikių įvertinimą, bendra-
darbiaujant su klientu sudaro 
individualų reabilitacijos planą, 
prižiūri teikiamas paslaugas ir 
jas koordinuoja. Per regulia-
riai vykstančius individualius 
susitikimus su klientu atvejo 
vadybininkas aptaria reabilita-
cijos procesą, nukreipia žmogų 
reikiamoms paslaugoms gauti, 
informuoja klientą ir kitaip už-
tikrina paslaugų teikimą jam, 
taip pat palaiko jį emociškai. Be 
to, specialistas padeda įveikti 
kylančius sunkumus, konsul-
tuoja ir tarpininkauja, motyvuo-
ja pokyčiams ir palaiko ryšį su 
artimaisiais. 

* struktūruoto dienos užimtumo 
įgūdžių lavinimą ir klientų už-
imtumo organizavimą grupėse 
(pvz: kino ir/ar muzikinės po-

pietės, kalendorinės šventės, 
ekskursijos, teatrų bei koncertų 
lankymas, sportinė, savanoriš-
ka veikla  ir kt.); veikia klientų 
savipagalbos grupės ;

* socialinių ir savarankiško gyveni-
mo įgūdžių bei psichologinių ge-
bėjimų atkūrimą ir ugdymą (pvz., 
bendravimo įgūdžių, savarankiš-
ko gyvenimo – apsipirkimo, biu-
džeto planavimo, sąskaitų apmo-
kėjimo, namų ruošos, higienos 
– įgūdžių, psichologinių gebėjimų 
ugdymo, motyvavimo grupės, 
streso įveikos įgūdžių, atminties, 
intelekto lavinimo užsiėmimai, 
bendrųjų darbinių įgūdžių ug-
dymas, profesinis orientavimas, 
pagalba ieškant darbo ir palaiky-
mas darbo vietoje ir pan.);

* psichoedukacijos ir paramos 
grupės klientams ir jų artimie-
siems. Tai – mokymai apie psi-
chikos sutrikimus ir psichozės 
atkryčio prevenciją, individualių 
atkryčio prevencijos planų su-
darymas ir priežiūra. 
Taip pat teikiamos individualios 

specialistų – socialinio darbuotojo, 
psichologo, gydytojo psichiatro, 
ergoterapeuto – konsultacijos.

 Klientams, baigusiems psicho-
socialinės reabilitacijos paslau-
gų programą, atsižvelgdami į jų 
individualius norus ir  poreikius, 
rekomenduojame tęsti reabilita-
ciją  profesinės reabilitacijos pro-
gramoje, kurios dėka jie padidina 
savo įsidarbinimo galimybes. 

– Ar esate parengę bendrų 
projektų su Lietuvos sutriku-
sios psichikos žmonių globos 
bendrija? 

– Jau daugelį metų su Lietu-
vos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrija mus sieja veikla 
toje pačioje srityje, mūsų veiklos 
tikslai labai artimi.  Todėl gimė 
idėja drauge parengti ir įgyven-
dinti projektą, kur būtų siekiama 
didinti psichikos neįgaliųjų inte-
gracijos  į visuomenės socialinį ir 
ekonominį gyvenimą galimybes. 
Mūsų bendras trejų metų projek-
tas „Psichikos neįgaliųjų integraci-
ja į darbo rinką“ (VP1–1.3–SADM–
02–K–03–077) gavo finansavimą 
iš Europos socialinio fondo, ir 
2012–ųjų kovo pradžioje pradėjo-
me jį įgyvendinti.

Projektas unikalus tuo, kad 
trejus metus išvien veikia psi-
chosocialinės reabilitacijos pas-
laugas teikianti įstaiga ir psichi-
kos neįgaliųjų nevyriausybinė 
organizacija.  Siekiame ne tik 
taikyti specifines, kompleksines 
ir tęstines integracijos į visuo-
menę ir darbo rinką priemones, 
bet ir kurti nuoseklią paslaugų 
grandinę bei bendradarbiavimu 
pagrįstą paslaugų teikimo mode-
lį, pasinaudojant bendradarbiau-
jančių organizacijų stiprybėmis ir 
resursais bei joms kartu planin-
gai veikiant vardan bendrų tikslų. 
Dviejų organizacijų bendradar-
biavimas, atsakomybių pasida-
linimas, planingi ir koordinuoti 
veiksmai palengvina psichikos 
neįgaliųjų nuoseklų įsitraukimą 
į socialinės integracijos procesą, 
skatina jų motyvaciją keisti savo 
gyvenimo kokybę. 

Sėkmingas psichikos neįgalių-
jų problemų sprendimas, jų įsi-
liejimas į darbo rinką įmanomas 
tik remiantis visapusišku požiū-
riu, nukreiptu tiek į klientą, tiek į 
aplinką bei teikiant kompleksines 
tęstines paslaugas. 

– Su kokiomis problemomis 
dažniausiai susiduria psichi-
kos sveikatos sutrikimų turin-
tys asmenys, kaip padedate 
jas spręsti?

– Dėl ankstyvo susirgimo am-
žiaus, paties psichikos sveikatos 
sutrikimo ir ilgų metų, praleistų 
psichiatrinėse ligoninėse, praran-
dama dauguma ligi tol turėtų so-
cialinių ir savarankiško gyvenimo 
bei psichologinių bendravimo įgū-
džių. 

„Vilniaus psichosocialinės 
reabilitacijos centras“: 
visapusė pagalba neįgaliesiems 

„Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centras“  jau antrąjį dešimtmetį 
teikia paslaugas suaugusiems Vilniaus miesto gyventojams, turintiems 
sunkių psichikos sutrikimų sukeltą negalią. Apie centro veiklą, čia teikia-
mas paslaugas bei įgyvendinamus projektus kalbamės su VšĮ „Vilniaus 
Psichosocialinės reabilitacijos centras“ direktore Rūta Lukošaityte. 

Nukelta į 20 p.
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Psichikos sveikatos sutrikimų tu-
rintis asmuo ilgainiui visiškai ar iš 
dalies praranda darbinius, sociali-
nius, kognityvinius, tvarkymosi su 
emocijomis bei profesinius gebėji-
mus, ir dėl to kenčia asmens pasi-
rengimas darbo rinkai: galimybės 
gauti informaciją apie šiandieninę 
darbo rinką tampa labai ribotos, 
mažėja asmens motyvacija darbui, 
skursta bendri bet kokiame darbe 
reikalingi darbiniai gebėjimai. To-
dėl projekto veiklose daug dėme-
sio skiriama  trūkstamiems socia-
liniams ir savarankiško gyvenimo 
įgūdžiams atkurti ir ugdyti, kad šie 
asmenys galėtų sėkmingai prisitai-
kyti, rasti pasitenkinimą jų pačių 
pasirinktoje aplinkoje su minimalia 
specialistų pagalba. Tai jiems pa-
deda keistis ir /ar keisti aplinką, 
kurioje gyvena, mokosi ir dirba. 
Taip pat didelis dėmesys skiriamas 
dalyvių motyvavimui: vyksta mo-
tyvaciniai kursai ir nuolatinis indi-
vidualus motyvavimas. 

Kita problema – vadinamasis 
„darbinis nesubrendimas“, ku-
ris apibūdinamas kaip nerealisti-
niai lūkesčiai, skurdūs darbiniai 
įpročiai, menkai išlavinti įgūdžiai, 
minimalios žinios apie darbo sfe-
rą, neryžtingumas bei pasyvumas 
įsidarbinant, minimalus savęs pa-
žinimas (turimų įgūdžių, interesų, 
darbo reikšmės), menki gebėjimai 
realiai įvertinti ir palyginti savo 
galimybes su darbinės sferos rei-
kalavimais. Projekte ši problema 
sprendžiama organizuojant daly-
vių profesinį mokymą ar perkva-
lifikavimą, praktinį mokymą darbo 
vietoje, darbo paieškos įgūdžių 
lavinimo, profesinio orientavimo, 
psichologinių gebėjimų stiprinimo, 
streso įveikos įgūdžių lavinimo ir 
motyvavimo kursus, teikiant indi-
vidualų konsultavimą ir palaiky-
mą bei tarpininkaujant įsidarbi-
nant. Šių paslaugų ir veiklų dėka 
ženkliai keičiasi projekto dalyvių 
nuostatos, motyvacija, padidėja 
įsidarbinimo galimybės. 

– Visuomenėje vis dar gajūs 
stigmatizacijos reiškiniai. Kaip 
pavyksta surasti neįgaliajam 
labiausiai tinkantį darbą, pa-
keisti darbdavių požiūrį į žmo-
gų su psichikos negalia?

– Siekiant gerų įsidarbinimo 
rezultatų ir sėkmingo išsilaiky-

mo darbo vietoje, ypač didelis 
dėmesys projekte skiriamas psi-
chikos ligos pažinimui ir atkryčio 
prevencijai. Teikiame sveikos gy-
vensenos mokymus, padėsiančius 
neįgaliesiems kontroliuoti simpto-
mus, laiku kreiptis pagalbos ir iš-
vengti atkryčio.

Dažnai psichikos neįgalieji ne-
atitinka darbdavių lūkesčių dėl 
darbo tempo, darbo laiko ir krū-

vio, bet jie sėkmingai gali dirbti 
tinkamai parinktoje darbo vietoje 
ir nekeliančioje streso aplinkoje 
bei teikiant jiems specialisto in-
dividualią paramą darbo vietoje. 
Todėl projekte daug dėmesio ski-
riama tinkamų darbo vietų paieš-
kai, parinkimui bei pritaikymui, 
atsižvelgiant į individualius porei-
kius. Individualiai konsultuojame 
ir darbdavius, kurie priima spren-
dimą įdarbinti asmenį su psichikos 
negalia. Jei žmogui pavyksta su-
rasti tinkamą darbą ir darbo aplin-
ką, jis geba dirbti lygiai su visais 
bendruomenės nariais. Svarbiau-
sias mūsų tikslas – ne pakeisti 
žmogų, o rasti jam darbą pagal 
sugebėjimus ir patirtį, teikti para-
mą ir padėti neįgaliajam prisitai-
kyti darbo vietoje. 

Žmonės, turintys psichikos su-
trikimų, kenčia ne tik dėl savo ne-
galios. Dažnai dėl neigiamo požiū-
rio darbo rinkoje jie yra izoliuojami 
ir tampa ilgalaikiais bedarbiais. 
Todėl dalis profesinio mokymo de-
rinamas su praktiniu mokymu re-
aliose darbo vietose. Tokiu būdu 
darbdaviai artimiau susipažįsta 
su psichikos neįgaliuoju, įsitikina 
jo sugebėjimais. Dažnai jie pripa-
žįsta, jog pakeitė požiūrį į žmogų 
su psichikos negalia ir pasiūlo jam 
darbo vietą. Šiuo atveju psichi-
kos neįgalieji kartu su specialis-
tais veikia kaip ambasadoriai, tarp 

darbdavių formuodami teigiamas 
nuostatas.

Dažniausiai priežastis, dėl ku-
rios sunkūs psichikos ligoniai at-
leidžiami arba meta darbą, yra 
sunkumai tarpasmeniniuose san-
tykiuose. Organizuojame psicho-
loginių gebėjimų stiprinimo ir ben-
dravimo įgūdžių lavinimo kursus, 
teikiame palaikymą ir individualiai 
konsultuojame dalyvius bei darb-
davius. 

Vienas iš svarbių projekto 
veiksmų – individualus tęstinis 
palaikymas, konsultavimas, mo-
tyvavimas ir proceso koordinavi-
mas, siekiant padėti asmenims, 
turintiems sunkių ir ilgą laiką besi-
tęsiančių psichikos sutrikimų išlai-
kyti savo pozicijas visuomenėje.

Projekto veiklomis Lietuvo-
je bus pirmą kartą pasiūlytas ir 
įgyvendintas efektyvus paslaugų 
modelis, apimantis visas psichikos 
neįgaliųjų darbingumo didinimui 
užtikrinti reikiamas paslaugas ir 
priemones, atsižvelgiant į indivi-
dualius poreikius, galimybes ir pa-
dedantis jiems integruotis į darbo 
rinką siekiant sumažinti jų socia-
linę atskirtį. Modelis remiasi ben-
drų sprendimų priėmimo principu 
ir stiprybių modeliu, atsakomybės 

už proceso kryptį perdavimu ne-
įgaliajam, kūrybišku ir  lanksčiu 
priemonių parinkimu ir taikymu, 
darbdavių įtraukimu į reabilitaci-
jos procesą skatinant jų socialinę 
atsakomybę ir pan.

– Kokiu būdu neįgalieji gali 
dalyvauti Jūsų programose?

– Kaip jau minėjau, įstaigo-
je teikiamos paslaugos pagal dvi 
programas: psichosocialinės rea-
bilitacijos paslaugų ir profesinės 
reabilitacijos paslaugų.

Norintieji dalyvauti Įstaigos 
vykdomoje psichosocialinės rea-
bilitacijos paslaugų programoje, 
gali kreiptis patys, juos gali nu-
kreipti psichikos sveikatos centrai, 
stacionarai, dienos centrai bei ki-
tos tarnybos, dirbančios psichikos 
sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų teikimo srityje, nevy-
riausybinės psichikos neįgaliųjų 
organizacijos ir savipagalbos gru-
pės.

Kaip dalyvauti profesinės rea-
bilitacijos paslaugų programoje 
ir apie šios programos paslaugas 
galėsite pasiskaityti kitame  žur-
nalo „Globa“ numeryje . 

Visos šios paslaugos yra nemo-
kamos.

– Kokius dar projektus ža-
date įgyvendinti artimiausioje 
ateityje?

– Remdamiesi dvylikos metų 
praktine patirtimi teikiant reabi-
litacijos paslaugas žmonėms, tu-
rintiems sunkius psichikos sutriki-
mus, taip pat sukaupta metodine 
baze, specialistų patirtimi, įgyta 
stažuotėse užsienyje bei vykdant 
paslaugų plėtros projektus galime 
teigti, kad bendruomeninės psichi-
atrijos metodai yra labai efektingi.  
Tokiu būdu suteikiama galimybė 
žmonėms grįžti po gydymo psichi-
atrijos stacionare į bendruomenę 
bei padeda jiems pasiekti opti-
malų savarankiško funkcionavimo 
lygį, integruotis į bendruomenę. 
Tokių paslaugų poreikis Lietuvoje 
yra akivaizdus. 

Taigi mūsų ateities vizija – ir 
toliau teikti kokybiškas, į asmenį 
orientuotas ir bendradarbiavimu 
pagrįstas visapusiškas psichoso-
cialinės reabilitacijos paslaugas 
siekiant neįgaliųjų gyvenimo ko-
kybės gerinimo ir jų įgalinimo. 
Šiai vizijai įgyvendinti numatome 
plėtoti naujas, kompleksines bei 
individualiu požiūriu į klientą pa-
grįstas paslaugas, atitinkančias 
aktualius neįgaliųjų poreikius. 

Jau ne vienerius metus svajojame 
šalia turimų dviejų programų – psi-
chosocialinės reabilitacijos ir profe-
sinės reabilitacijos – sukurti trečiąją 
grandį, t.y.  socialinę įmonę, kurioje 
galėtų dirbti asmenys, turintys psi-
chikos negalią. Šiuos planus ne kar-
tą aptarėme su Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovu Vaidotu Nikžentaičiu. Tiki-
mės ir tolesnio bendradarbiavimo 
įgyvendinant tokius projektus.

Kadangi esame sukaupę didžiu-
lę praktinio ir metodinio darbo pa-
tirtį, tai sieksime ją skleisti organi-
zuodami mokymus specialistams 
dirbantiems psichikos sveikatos 
priežiūros ir socialinių paslaugų 
srityse,  konsultuoti įstaigas, or-
ganizacijas (neįgaliųjų organiza-
cijass, paslaugų pirkėjus, darb-
davius, valstybės institucijas bei 
visuomenę) ir specialistus organi-
zuojant ir diegiant naujas paslau-
gas psichikos neįgaliesiems ben-
druomenėje bei siekiant neįgaliųjų 
diskriminacijos mažinimo. 

– Dėkoju už pokalbį. 

Kalbėjosi Lina Jakubauskienė 

Atkelta iš 19 p.
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Renkasi pusrūsyje 

„Norėtųsi, kad kiekvienas apsi-
lankymas bendrijoje jos nariams 
būtų šventė. Norėtųsi puošti ir 
puoselėti savo patalpas. Deja, 
gerus norus ir pastangas gyven-
ti gražiau žlugdo kambarėliuose 
tvyranti drėgmė bei pelėsių tvai-
kas“, – sako Palangos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovė Anė Petrikienė. 

Patalpos, kur palangiškiams ten-
ka dirbti su itin jautriais psichikos 
negalią turinčiais žmonėmis, atro-
do  apgailėtinai. „Pusrūsyje esan-
čius kambarėlius vanduo užlieja po 
kiekvieno smarkesnio lietaus. Būtų 
ne taip blogai, jei patalpose tyvu-
liuotų švarus vanduo. Tačiau jis 
būna susimaišęs su kanalizacijos 
nuotekomis. Reikia pajusti, kokia 
smarvė tvyro kambarėliuose vos 
tik palijus“, – kalba A. Petrikienė. 

Pasak jos, Palangos savivaldybė 
nuolat žada skirti kitas patalpas. 
„Mūsų situacija akivaizdžiai de-
monstruoja valdžios požiūrį į ne-
įgaliuosius. Ne kartą kreipėmės į 
žiniasklaidos atstovus, bandėme 
viešai parodyti, kokiomis sąlygo-
mis mums tenka dirbti. Tačiau si-

tuacija nesikeičia“, – kalba bendri-
jos vadovė. 

Patalpas bendrijai pakeisti ža-
dama tuomet, kai miesto savival-
dybės darbuotojai persikraustys 
į kitą pastatą. „Baiminamės, kad 
patalpos mums nebūtų skirtos toli 
nuo miesto centro. Dabar neįga-
liesiems patogu užeiti – čia pat 
poliklinika, parduotuvė. Jei reikėtų 
važiuoti toliau, vargu, ar žmonės 
galėtų pas mus dažnai lankytis“, – 
sako A. Petrikienė. 

Paramos – nepakanka

Nepaisant niūrių patalpų, ben-
drijoje dirbantys žmonės čia 
besilankantiems neįgaliesiems 
stengiasi sukurti kiek įmanoma 
jaukesnę aplinką. Sienas puošia 
rankdarbiai, suvenyrai, mezginiai.

A. Petrikienė džiaugiasi, kad 
šiemet pavyko gauti daugiau lėšų, 
taigi ir darbuotojų išlaikyti bei 
įvairių priemonių darbeliams gali-
ma įsigyti daugiau.

„Aš pati dirbu kaip savanorė, ne-
gaudama už darbą jokio atlygio. Ta-
čiau turime keturias etatines darbuo-
tojas, kurios padeda neįgaliesiems. 
Meno terapeutė Rasa, ateinanti pas 

mus tris kartus per savaitę, padeda 
bendrijoje besilankantiems atsikra-
tyti psichologinių problemų piešiant, 
lipdant ar kuriant kitus darbelius“, – 
kalba A. Petrikienė. 

Rankdarbių vadovė Irena su neį-
galiaisiais mezga, kuria skiautinius, 
suvenyrus. Rankdarbiai padeda ne-
įgaliesiems atsipalaiduoti, pamiršti 
ligą ar savo negalią. Meno kūrinius 
palangiškiai, atrodo, geba sukurti 
iš bet kokių po ranka pasitaikiusių 
daiktų. „Būdami gamtoje, prisiren-
kame akmenukų, kankorėžių, sa-
manų, smulkių gintarėlių. Kuriant 
darbelius, praverčia viskas. Neiš-
metame ir įvairiausių lankstinukų ar 
bukletų – iš jų taip pat gimsta gra-
žūs darbeliai“, – sako A. Petrikienė. 

Palangiškių sukurti darbeliai 
eksponuojami ne tik bendrijos 
patalpose – rengiamos parodos 
mieste, bendrijos nariai dalyvauja 
mugėse, kituose renginiuose. 

Tačiau visai išvengti išlaidų ne-
pavyksta – reikia įsigyti ir klijų, ir 
lipalo, ir kitokių darbeliams būtinų 
medžiagų ir priemonių. „Kiek gau-
name pinigų iš įgyvendinamų pro-
jektų lėšų, tiek jų ir turi užtekti. 
Taigi sukamės kaip išmanydami“, 
– kalba bendrijos vadovė. 

Šiek tiek gelbsti ir iš rėmėjų 
gaunamos lėšos bei 2 procentų 
pajamų mokesčio dalies parama. 
„Tačiau gauti paramą žmonėms, 
turintiems psichikos negalią, yra 
labai sunku. Šiems žmonėms „už-
dėta“ stigma itin didelė. Be to, 
daug ką lemia ir mūsų miesto spe-
cifika – gyvenimas Palangoje ver-
da tik vasarą, o žiemą visi gyvena 
tuo, ką užsidirbo šiltuoju metų lai-
ku“, – aiškina A. Petrikienė. 

Psichologas – ir 
šeimos nariams

Bendrijos nariams labai reikalin-
ga ir psichologo pagalba. Psicholo-
gė Skaistė bendrijoje lankosi tris 
kartus per savaitę. „Ji padeda ne 
tik neįgaliesiems, bet ir jų tėvams, 
šeimos nariams. Kai kuriais atve-
jais pastariesiems pagalbos reikia 
netgi labiau. Smagu matyti, kaip 
po psichologės konsultacijų bei 
grupinių užsiėmimų keičiasi san-

Palangos bendrija: kaip išgyventi 
ekstremaliomis sąlygomis?
Lina Jakubauskienė

Antrasis mūsų žurnalo numeris pasirodo išsyk po vasaros atostogų. 
Jame – daug straipsnių apie smagius vasaros renginius, todėl jį drą-
siai galėtume pavadinti vasarišku. Nenuostabu, kad ir mūsų reportažas 
– apie vasaros sostine dar vadinamos Palangos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos darbus ir veiklą. Tačiau  jo nuotaika – ne itin 
skaidri ir vasariška. Drėgnas pusrūsis, kuriame įsikūrusi bendrija ir kur 
keletą kartų per savaitę renkasi neįgalieji, nuteikia niūrokai. 

tykiai šeimose, keičiasi požiūris į 
neįgalųjų“, – sako A. Petrikienė.

Pasak jos, dažnai šeimos, kuriose 
yra psichikos negalią turintis žmo-
gus, gyvena jo gyvenimą. „Tai ypač 
būdinga mamoms, auginančioms 
neįgalų vaiką. Jos dažnai susitapati-
na su savo atžala arba nemoka su-
sitaikyti su jo liga. Psichologas tokiu 
atveju ypač reikalingas“, – aiškina 
bendrijos vadovė. 

Psichologė dirba tiek su neįga-
liųjų grupėmis, tiek ir su kiekvienu 
žmogumi atskirai. Be to, žaidžia-
mi įvairūs žaidimai, padedantys 
atsipalaiduoti, susikaupti ar bent 
trumpam pamiršti savo negalią. 

Daug bendrijos nariams padeda 
ir asistentė Vitalija. Ji ne tik pa-
gelbsti į užsiėmimus atėjusiems 
neįgaliesiems, žaidžia su jais žai-
dimus, moko siuvinėti – Vitalija 
eina į namus, nuperka maisto pro-
duktų, padeda apsitvarkyti. 

Vieta susitikti 

Palangos bendrija įsikūrė 1999–
aisiais. Nedidelės patalpos – tai 
vieta, kur neįgalieji gali susitikti, 
pabendrauti tarpusavyje. 

„Šiuo metu bendrijai priklauso 
keturiasdešimt penki žmonės. Tai 

nereiškia, kad tiek kiekvienąsyk ir 
susirenka į užsiėmimus. Vieni atei-
na, kiti – išeina. Tačiau vieta, kur 
jie gali susitikti, pabendrauti, gauti 
vienokią ar kitokią pagalbą – labai 
reikalinga“, – aiškina A. Petrikienė. 

Pasak jos, kartais neįgaliuosius 
į bendriją tenka atsivesti tiesiai iš 
gatvės. Kad jie taptų pastoviais na-
riais, tenka daug dirbti su šeimos 
nariais. „Jei nerandame bendros 
kalbos su šeima, sunku ją rasti ir su 
neįgaliuoju. Daug dirbame, aiškina-
me, kad ir neįgaliesiems reikia ben-
drauti tarpusavyje, spręsti proble-
mas drauge“, – kalba A. Petrikienė. 

Iš viso bendrijoje lankosi apie še-
šias dešimtis neįgaliųjų ir jų šeimų 
narių. „Mūsų tikslas – užimti neįga-
liuosius, kad jie nesijaustų vieniši ir 
niekam nereikalingi. Atėję pas mus, 
jie atranda širdžiai mielos veiklos, ne-
pamirštame kiekvieno nario pasvei-
kinti gimtadienio ar kokia nors kita 
proga, pagelbėti sprendžiant įvairias 
problemas“, – sako A. Petrikienė. 

Be to, atėjus į bendriją, gali-
ma pasportuoti, pasimankštin-
ti – čia yra sporto salė su treni-
ruokliais, kamuolys, kiti įrankiai. 
„Svajojame ir apie savus teniso 
kortus, krepšinio salę. Tačiau šiuo 
metu neturime netgi kur pažaisti 

bandmintono – kiemas pernelyg 
mažas“, – kalba bendrijos vadovė. 

Ne visada pakanka ir pinigų eks-
kursijoms, išvykoms į kitus miestus. 

Bendravimas gydo

Pasak A. Petrikienės, būdami 
užsiėmę, neįgalieji paprasčiau žiū-
ri į problemas, lengviau susitaiko 
su savo negalia. „Tokiu atveju ligos 
remisijos laikotarpiai būna ilgesni, 
žmonės rečiau atsiduria ligoninėse, 
lengvėja jų bei artimųjų gyvenimas. 
Žmonėms su psichikos negalia labai 
svarbi juos supanti aplinka, bendra-
vimas. Jei neįgalieji paliekami likimo 
valiai, tai išsyk matyti. Jiems būtina 
pagalba“, – kalba A. Petrikienė. 

Be galimybės pabendrauti, mano 
terapijos, neįgalieji Palangos ben-
drijoje gauna ir kitokią paramą. 
„Padedame sutvarkyti įvairius do-
kumentus valdžios institucijose, 
paguldyti į ligoninę. Lankome juos 
namuose ir ligoninėse, padedame 
namiškiams, šeimos narį netikėtai 
užklupus ligos atkryčiui. Būna, kad 
sulaukiame skambučių ir savaitga-
liais, ir vakarais, ir per įvairias šven-
tes“, – sako bendrijos vadovė. 

Jei neįgalusis nenori ar negali 
ateiti į bendriją, jam įvairių prie-
monių ar medžiagų nunešama į 
namus. „Nueiname pasižiūrėti, 
kaip jam sekasi, padedam susi-
tvarkyti. Kartais pakanka tik pa-
sišnekėti, kad žmogus pasijustų 
geriau“, – kalba A. Petrikienė. 

Pasak jos, dirbantiesiems bendri-
joje netrūksta nei veiklos, nei noro 
dirbti. „Skaudu, kai mūsų pastan-
gas žlugdo valdžios požiūris į žmo-
gų, turintį psichikos negalią, bei 
visuomenėje vis dar labai gajos sti-
gmos“, – reziumuoja A. Petrikienė. 

Autorės nuotraukos 
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Vienija gabius žmones

„Jau senokai pastebėjau, kad 
mūsų bendrijose esama menui 
gabių žmonių. Tai ir tapo stimulu 
surengti plenerą, kur dar geriau 
galėtų atsiskleisti jų gabumai”, – 
sako Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos pir-
mininkas Vaidotas Nikžentaitis. 
Plenero tikslas – skatinti neįgalių-
jų saviraišką bei kūrybiškumą.

„Mūsų bendrijos skyriuose nuo-
lat vyksta dailės, muzikos, teatro 
užsiėmimai, puoselėjama lietuviš-
ka tradicinė tautodailė. Todėl meno 
pleneras – tinkama vieta pasidalinti 
kūrybine patirtimi, suvienyti kūry-
bines galias“, – sako V. Nikžentaitis. 

Pleneras Palangoje surengtas 
neatsitiktinai – jūra, smėlėta pa-
krantė, pušynai  turėjo ne tik ska-
tinti neįgaliųjų kūrybiškumą, bet ir 
padėti sustiprinti sveikatą. 

Teoriją keitė  
praktiniai užsiėmimai

Pirmąją plenero dieną susirinkę 
menininkai klausėsi teorinių pas-
kaitų. Apie meno terapiją, jos rū-
šis bei naudą gydant įvarias ligas 
kalbėjo bendrijos atstovė Vilma 
Kunsmonaitė. 

„Esama įvairių meno terapijos rū-
šių. Manau, kiekvienam iš jūsų tekę 
susidurti su bent viena iš jų. Meno 
terapija ypač veiksminga gelbstint 

žmonėms, turintiems psichikos ne-
galią”, – kalbėjo Vilma. Kiekvienas 
iš plenero dalyvių išsakė savo min-
tis apie meną, jo poveikį, galimybę 
išreikšti save jį kuriant. 

Su keramika, jos istorija, dirbinių 
iš molio ypatumais plenero daly-
vius supažindino jauna menininkė iš 
Elektrėnų Ana. Ji atsigabeno į Palan-
gą ir visą lagaminą molio – kad kie-
kvienas iš plenero dalyvių galėtų iš-
bandyti šią plastišką ir kūrybiškumui 
išreikšti puikiai tinkančią medžiagą.

Ypač gražių dirbinių iš molio nu-
lipdyti sekėsi Reginai iš Šilutės. 
Jos daili rožė, pamerkta gyvatės 
apraizgytoje vazelėje, pasak au-
torės, turėjo ir simbolinę prasmę. 
„Besistiebianti aukštyn gėlė – tai 

žmogaus gyvenimo, jo nuolatinio 
stiebimosi į šviesą ir gėrį simbolis. 
Mums, žmonėms su psichikos ne-
galia, ypač sunku. Tačiau net ir liga 
neturėtų trukdyti stiebtis, veržtis iš 
tarsi gyvatės gniaužtai mus varžan-
čių negalios pančių”, – savo darbelį 
pristatydama kalbėjo Regina. 

Gražių darbelių nulipdyti pavyko 
ir kitiems plenero dalyviams. Vi-
sus sužavėjo Ilmaro vaza, prime-
nanti geraširdį molinį žmogeliuką. 
Žavėjo ir kitų meninkų darbeliai – 
dubenėliai, vazelės, įvairūs gyvū-
nai, augalų motyvai. 

Plenero dalyvių nulipdyti dir-
biniai papuoš bendrijos patalpas 
Vilniuje. 

Piešiniai – būdas  
išreikšti save

Pasidžiaugę galimybe kurti iš mo-
lio, menininkai čia pat gavo priemo-
nių, reikalingų piešti. Vieni rinkosi 
dažus, kiti – pieštukus ar kreideles. 
Vienos dienos sukurti baigiamie-
siems darbams nepakako – pirmąją 
dieną plenero dalyviai tik apmetė 
eskizus, kuriuos tobulino bei graži-
no per visas plenero dienas. 

„Kūryba man padeda pamiršti 
ligą. Kai piešiu ar darau kokį nors 
darbelį, jaučiuosi ramesnė, labiau 
atipalaidavus, pasitikinti savimi. Ma-
lonu, kad mano darbeliai kažkam 
patinka”, – sakė Regina iš Šilutės. 

Plenero dalyvius itin sužavėjo ir 
patraukė Palangos bendrijos rank-

darbių vadovės pasiūlyta galimy-
bė iš įvarių gamtoje randamų me-
džiagų sukurti spalvingą mandalą. 

Į dvi grupes pasiskirstę plenero 
dalyviai dėliojo ornamentus, rin-
kosi jiems labiausiai patinkančias 
medžiagas, visa galva pasinerda-
mi į kūrybos procesą. 

„Niekada nepagalvotum, kad 
meno kūriniui galima panaudoti 
tokias paprastas medžiagas. Man 
ypač patiko kurti geometrines fi-
gūras iš jūros nugludintų akmenu-
kų. Jie tiesiog savaime dėliojosi į 
įvairias mozaikas”, – sakė Mindau-
gas iš Riokiškio. 

Buvo smagu stebėti, kaip pa-
mažu iš pažiūros menui kurti vi-
sai netinkami daiktai ir medžia-
gos – smėlis, žvyras, kankorėžiai, 
smulkūs gintariukai, akmenėliai, 
samanos, džiovintos žolelės ar 
kaštonų kevalai  – virsta origina-
liu meno kūriniu. Plenero dalyviai 
kruopščiai derino spalvas ir faktū-
ras, stengdamiesi užpildyti skir-
tingomis medžiagomis kiekvieną 
jiems skirto kartono lapo kertelę. 

Bendros kūrybos vaisiai – du iš 
natūralių medžiagų pagaminti pa-
veikslai – taip pat papuoš bendri-
jos patalpas sostinėje. 

Paskutiniąją dieną –  
baigiamieji darbai

Paskutiniąją plenero dieną visi 
jo dalyviai pristatė savo sukurtus 
piešinius. 

„Labiausiai mėgstu piešti geome-
trines figūras, abstrakčius vaizdi-
nius, taip pat žmonių veidus”, – kal-
bėjo net penkis piešinius pristatęs 
Mindaugas iš Rokiškio. Jo juodai balti 
piešiniai, primenantys grafikos dar-
bus, nepaliko abejingais nei komisi-
jos narių, nei kitų plenero dalyvių. 

Mindaugas P. iš Palangos patei-
kė šviesų ir saulėtą piešinį gamtos 
tema. „Geltona spalva – tai saulės 
spalva. Ji simbolizuoja nuotaiką, 
kurią visi jutome plenero dienomis”, 
– pristatydamas piešinį, kalbėjo 
Mindaugas. Jis taip pat perskaitė 
savo kūrybos eilėraštį, kuris padėjo 
dar geriau atkleisti piešinio dvasią. 

„Mano piešinyje matoma vėjo 
blaškoma pušis – tai aš. Vėtros blaš-
ko mane, tačiau spygliai padeda ap-
saugoti vidinį pasaulį. Greta – mano 
šeima, kuri gelbsti sunkiausiomis 
akimirkomis. Juos pavaizdavau kaip 
kitus pušį supančius augalus”, – 
savo piešinį komentavo Regina. 

Meniniais gebėjimais nustebino 
ir Gitana iš Klaipėdos. Ji pateikė 
komisijai net du piešinius, kuriuo-
se taip pat jausmus išreiškė įvai-
riais simboliais. 

„Valtis vandenyne simbolizuoja 
žmogaus gyvenimą. Dažnai esame 
blaškomi likimo tarsi valtis be irklų 
ir nežinome, kas bus toliau. Norė-
josi savotišką pasimetimo nuotaiką 
perteikti ir savo piešinyje”, – aiški-
no Gitana. Kitas Gitanos pateiktas 
piešinys – žmogaus veidas. „Vei-
das ypač įdomus todėl, kad jame 
atsispindi žmogaus nuotaika, emo-
cijos, savijauta“, – pristatydama 
piešinį kalbėjo Gitana. 

Filosofinę prasmę turėjo ir klaipė-
diečio Ilmaro piešinys. „Esu tikintis 
žmogus, todėl bandžiau nupiešti 
piešinį religine tema. Galbūt pritrū-
kio laiko, galbūt „užgriebiau“ perne-
lyg globalią temą, todėl ne viskas, 
ką norėjau savo piešiniu išreikšti, 
pavyko”, – pristatydamas kūrinį 
guodėsi Ilmaras. Tačiau tiek komisi-
jai, tiek kolegoms menininkams Il-
maro piešinys paliko gilų įspūdį.

Saulėtomis, skaisčiomis spalvomis 
nupieštą milžinišką saulės apšviestą 
laivą pristatė Mindaugas K. iš Palan-
gos. Pasak jo, šis piešinys taip pat 
išreiškė pakilią bei džiugią plenero 
dienomis vyravusią nuotaiką. 

Jūratė iš Palangos nupiešė gražų 
ir spalvingą namą. Ana iš Elektrė-
nų pristatė kompoziciją iš molio, 
kurią pavadino „Komunikacija“. 

Vitalija iš Palangos nupiešė spal-
vingą augalo šakelę. 

Paliko gerą įspūdį

Be meno užsiėmimų, plenero 
dalyviams pasiūlyta ir kitų rengi-
nių. Visiems ypač patiko susipa-
žinimo vakaronė, kur plenero da-
lyviai pristatė save ir kitus, žaidė 
žaidimus, dainavo dainas.  Vaka-
ras baigėsi atsisveikinimo malda. 

Skirstydamiesi po renginio, visi 
jo dalyviai džiaugėsi galimybe pa-
būti kartu, atskleisti savo meni-
nius gebėjimus. 

„Labai džiaugiuosi, kad dalyva-
vau šiame renginyje. Jis pranoko 
visus mano lūkesčius. Nesitikėjau, 
kad bus taip įdomu ir smagu”, – 
kalbėjo Gitana iš Klaipėdos. 

Jai antrino ir kiti seminaro da-
lyviai. „Pleneras buvo ne tik puiki 
galimybė išreikšti kūrybines mintis, 
bet ir pailsėti, pakvėpuoti tyru jūros 
oru. Grįžtu namo atsigavusi tiek fi-
ziškai, tiek ir dvaisiškai”, – kalbėjo 
Regina iš Šilutės. „Plenerą galėčiau 
apibūdinti tik vienu sakiniu – buvo 
labai smagu pabendrauti, įgyti nau-
jų žinių, sukurti kažką gražaus.
Tikiuosi, kad teks panašiame ren-
ginyje dalyvauti ir kitais metais”, – 
sakė Ilmaras iš Klaipėdos. 

Pasak V. Nikžentaičio, kitais me-
tais į panašų renginį žadama pasi-
kviesti ir daugiau kūrybingų žmo-
nių, amatininkų, muzikantų. 

„Manau, kad neįgaliesiems pana-
šūs renginiai labai reikalingi. Turime 
kūrybingų žmonų, kurie nori pade-
monstruoti savo gabumus, išmokti 
ką nors naujo. Džiugu, kad į Vilnių 
parsivežėme gausybę Palangoje su-
rengtame plenere gimusių kūrinių ir 
darbelių, kurie dar ilgai primins va-
sarą ir nuveiktus darbus”, – kalbėjo 
V. Nikžentaitis. 

Autorės nuotraukos 

Meno pleneras sutraukė į Palangą 
gabius menininkus iš visos Lietuvos
Lina Jakubauskienė

Rugpjūčio pabaigoje Palangoje surengtas meno pleneras, skirtas as-
menims, turintiems psichikos ir emocinių sutrikimų. Į poilsio namuose 
„Politechnika“ vykusį plenerą susirinko gabūs menininkai iš visos Lie-
tuvos. Tris dienas jie piešė, lipdė iš molio, klausėsi paskaitų ir ilsėjosi.
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Gaminame patys
Kaip ir žadėjome, kiekviename numeryje pateiksi-
me vis naujų valgių receptus. Šįkart galėsite pasi-
mėgauti Bendrijos moterų kepamais pyragais, ku-
rių receptais jos maloniai sutiko pasidalinti. 

Linos šokoladinis pyragas 

Sudėtis (4 porcijos):
Plytelė juodojo šokolado 
100 gramų sviesto 
Nepilna stiklinė cukraus
Pakelis vanilinio cukraus
2 kiaušiniai
Žiupsnelis sodos

Gaminimo būdas: 
Juodąjį šokoladą ir sviestą ištirpiname dubenėlyje ant garų. Supilame 
cukrų, vanilinį cukrų, gerai išmaišome. Mišiniui pravėsus, po vieną su-
dedame kiaušinius. Gerai išmaišome, kol masė taps matinė. Suberia-
me sodą ir dar kartą išmaišome. 
Kepame apie pusvalandį 180 laipsnių karštumo orkaitėje. 

Jurgos obuolių pyragas

Sudėtis: 
4-5 obuoliai
Stiklinė cukraus
Stiklinė miltų
2 kiaušiniai

Gaminimo būdas:
Obuolius supjaustome skiltelė-
mis ir sudedame į riebalais iš-
teptą ir džiūvėsėliais pabarstytą 
formą. Kiaušinius gerai išmaišo-
me su miltais ir cukrumi. Mišinį 
supilame ant obuolių. 
Kepame maždaug pusvalandį 
180 laipsnių orkaitėje.

Trupininis varškės 
pyragas

Sudėtis: 
200 g sviesto
0,5 stikinės cukraus
vanilinio cukraus
2 stiklinės miltų.
Įdarui:
0,5 kg varškės
3-4 kiaušiniai
0,5 stiklinės cukraus

Gaminimo būdas:
Tešlai sviestą sutarkuojame, su-
maišome su cukrumi ir miltais. 
Gauname  birią masę iš miltų ir 
juose išsivoliojusių sviesto gaba-
liukų. Įdarui sumaišome varškę, 
cukrų ir kiaušinius.
Kepimo indą patepame svies-
tu, suberiame pusę miltų, 
sviesto ir cukraus mišinio, iš-
lyginame, ant jo pilame varš-
kę, o ant viršaus – vėl miltų, 
sviesto ir cukraus mišinį.
Kepame maždaug 200 
laipsnių karštumo orkaitėje 
40-45 minutes.  

Skanaus

Užsienio naujienos

JAV kas penktas vaikas 
turi psichikos negalią

Kaip praneša „Reuters“ agen-
tūra, remdamasi JAV Susirgimų 

kontrolės ir profilaktinės centro 
(CDC) duomenimis, iki 20 proc. 
amerikiečių nuo 3 iki 17 metų am-
žiaus kenčia nuo psichikos sutriki-
mų. Šis rodiklis didėja jau daugiau 
nei dešimt metų. 

Vaikams su psichikos negalia 
dažniau diagnozuojami ir kiti su-
sirgimai, tokie kaip astma ar cu-
krinis diabetas. 

CDC tyrėjai, vadovaujami gyd. 
Ruth Perou, išanalizavo duomenis, 
sukauptus per 1994–2011 metus. 
Jie mano, kad paaiškinti didėjan-
tį vaikų su psichikos sutrikimais 
skaičių galima tuo, jog pastaruoju 
metu gerokai patobulėjo diagno-
zavimo metodai.

Dažniausiai JAV vaikams nusta-
tomas dėmesio sutrikimo sindro-
mas su hiperaktyvumu – 6,8 proc. 
Antroje vietoje – elgesio sutrikimai 
(3,5 proc.), nerimo sindromas, 

dažniausiai – baimės bei fobijos 
(3 proc.), depresijos (2,1 proc.) 
ir autizmas (1,1 proc.). Daugeliu 
atveju vaikams nustatoma išsyk 
keletas sutrikimų. 

Remiantis moksliniais tyrimais, 
didžioji dalis iš sutrikimų, išskyrus 
depresiją ir priklausomybę nuo 
alkoholio, dažniau nustatomi ber-
niukams.  

Tiriant vaikų ir paauglių nuo 12 
iki 17 metų, kurių psichikos sutri-
kimai negydyti, mirties priežastis, 
savižudybės užima antrąją vietą 
po nelaimingų atsitikimų. 

Pagal užsienio spaudą parengė 
Lina Jakubauskienė 

Žuvies taukai teigiamai 
veikia žmonių psichiką

Australijoje, Šveicarijoje ir Aus-
tralijoje atliktas tyrimas, kur kas-
dien keturiasdešimt dalyvių gau-
davo žuvies taukų dozę. Kiti 40 
– tik placebą. Eksperimentas tru-
ko tris mėnesius. Pirmojoje gru-
pėje psichikos sutrikimai pasireiš-
kė dviems žmonėms, o antrojoje 
– vienuolikai. 

Mokslininkų teigimu, žuvies tau-
kai neturi pašalinio poveikio, prie 
jo nepriprantams. Tačiau jie itin 
teigiamai veikia žmonių psichiką. 

Pasak tyrimų koordinatoriaus 
Paulio Ammingero, kasdienis žu-
vies taukų naudojimas padės iš-
vengti psichikos sutrikimų žmo-
nėms, priklausantiems rizikos 
grupei. 

Šaltinis: medikforum.ru

Mokslininkai atrado  
tikrąjį psichikos  
sutrikimų mechanizmą

Mokslininkai iš „Diamond Light 
Source“ organizacijos žmogaus 
smegenyse atrado elementą, ku-
ris dalyvauja atsirandant stresui, 
nerimui ar depresijai, rašo „Med-
Daily“. Jis atrastas paviršinėse hi-
pofizio ląstelėse. 

Ši smegenų dalis išskiria į krau-
ją streso  junginius. Iki šiol moks-
lininkai nežinojo, kaip inicijuoja-
mas šis atsakas į stresą. Dabar 
jie mano, kad raktas problemai 
spręsti – CRF1 baltymas.

Specialistai pasistengė išstudi-
juoti baltymo struktūrą ir funkci-
jas. Ši informacija padės sukurti 
naujus antidepresantus. Galima 
sukurti ir dirbtinę molekulę, kuri 
būtų įdiegiama į ląstelių struktūrą 
ir blokuotų CRF1 baltymo aktyvu-
mą. Tai nutrauktų grandinę, ve-
dančią link atsako į stresą. 

CRF1 yra paviršiniame hipofizio 
ląstelių sluoksnyje. Ten baltymas 
reaguoja į streso molekules, kurias 
išskiria hipotolamas. Kuomet šios 
molekulės atsiranda, aktyvuojasi 
pati ląstelė, išmetanti hormonus. 
Jei aktyvavimas yra ilgalaikis, tai 
formuojasi nerimas ir depresija. 
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