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Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vado-
vas Vaidotas Nikžentaitis šių 
metų birželio mėnesį dalyvavo 
EUFAMI (Europos šeimų, kurių 
nariai serga psichikos ligomis, 
asociacijų federacija) organi-
zuotuose mokymuose ,,Šeimų, 
kurių nariai serga psichikos li-
gomis įgalinimas visuomenėje“ 
ir visuotiniame narių suvažiavi-
me. 

Mokymai neatsitiktinai vyko Atėnuose; būtent Graikija šiuo metu pirmininkauja ES Tarybai, tad 
svarbiausi įvairių sričių, tarp jų – psichikos sveikatos priežiūros – klausimai šiuo metu čia plačiai 
nagrinėjami. 

Mokymuose buvo pristatytos naujausios psichikos sveikatos priežiūros tendencijos šalyse EUFA-
MI narėse, naujai diegiami  pagalbos šeimai ir globėjams modeliai įvairiose ES valstybėse, užsitę-
susios ekonominės depresijos poveikis psichikos sveikatos sistemoms. Pabrėžta, kad dėl progra-
mų ir finansavimo trūkumo daugelyje ES valstybių vis dar per menkai išvystytos pagalbos formos 
psichikos ligomis sergančių šeimos nariams, kurie dėl įvairių priežasčių dažnai patenka į krizines 
situacijas ir nebegali likti profesonalūs globėjai. Kritikuotos valstybės, kurios mažina investicijas į 
psichikos sveikatos sistemas ir taip sprendžia ,,šios dienos“ finansines problemas, bet ilgalaikėje 
perspektyvoje sukuria dar daugiau problemų ar rizikuoja, kad labiausiai pažeidžiamos visuome-
nės grupės, kaip psichikos sutrikimų turintys asmenys, būtų mažiausiai apsaugoti ir patirtų didelę 
socialinę atskirtį. 

Prestižinės Londono ekonomikos mokyklos ekspertai pristatė tyrimą, kad nedarbas ir skurdas iš 
esmės gali tiesiogiai veikti savižudybių riziką. Kai kuriose valsybėse 0,1 proc. padidėjęs nedarbas 
savižudybių riziką padidina 0,7 proc. Taip pat esama ir tam tikrų išskirtinumų – pvz., kai kuriose 
pietinėse Europos šalyse, kur nedarbas ir šiuo metu gana didelis, savižudybių rizika nėra didelė dėl 
vyraujančių stiprių šeimos tradicijų ir taikomų pagalbos šeimai, globėjams programų. 

Pagalbos šeimos nariams, globėjams būtinybę taip pat pabrėžė ir iš Skandinavijos atvykę eks-
pertai, kurie pažymėjo, kad Norvegijoje ir Danijoje šiuo metu vykdomos esminės psichikos svei-
katos priežiūros refomos, pereinama nuo insitucinės psichikos sveikatos priežiūros prie bendruo-
meninių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų. Ypač pabrėžiamas naujų dienos centrų kūrimas 
šeimų nariams, globėjams, kurių veikla orientuota į psichoedukaciją, savipagalbą ir šeimų terapiją. 

Mokymų dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su Atėnuose veikiančiais dienos centrais ir 
paslaugų organizavimu asmenims, turintiems psichikos sutrikimų. Galima pasakyti: nors ekono-

minė depresija gerokai paveikė 
šią šalį, tačiau paslaugų sekto-
rius, skirtas neįgaliesiems, ypač 
psichikos ligomis sergantiems, 
išliko puikios kokybės ir menkai 
nukentėjęs. Graikijoje psichikos 
sveikatos priežiūros programas 
ir dalį socialinių paslaugų, tokių 
kaip apsaugotas būstas, Svei-
katos apsaugos ministerija ir 
toliau finansuoja, išliko psichi-
kos sveikatos priežiūros ir soci-
alinių paslaugų įvairovė.

Parengė Bendrijos vadovas                                                                                    
Vaidotas Nikžentaitis

EUFAMI gerosios patirties sklaida 
Graikijoje
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Tokį sprendimą padiktavo šiais 
metais Sveikatos apsaugos ministe-
rijos patvirtintas Psichikos sveikatos 
strategijos įgyvendinimo ir savižudy-
bių prevencijos veiksmų planas, ku-
riam nepritarimą dar šių metų pra-
džioje išreiškė psichikos sveikatos ir 
žmogaus teisių ekspertai. Dauguma 
šių ekspertų ir sudaro koalicijos „Psi-
chikos sveikata 2030“ branduolį.

Ši koalicija visų pirma pasisa-
ko už psichikos sveikatos paslaugų 
spektro plėtojimą, prioritetą teikiant 
veiksmingų bendruomeninių psicho-
socialinių paslaugų plėtrai. Pagrindi-
nis tokių paslaugų plėtros trukdis 
yra nuo sovietmečio paveldėti psi-
chikos sveikatos sistemos trūkumai, 
lemiantys neproporcingą gydymo 
medikamentais ir institucinės glo-
bos dominavimą.

Moksliniai tyrimai ir išsivysčiusų 
gerovės  šalių praktika įrodė, kad 
pažeidžiamų šeimų, vaikų ir suau-
gusių su psichikos ir proto negalia 
poreikius geriausiai tenkina ben-
druomeninės paslaugos, o ne nuo-
latiniai, ypač – dideli, globos namai. 
Šiuo metu Lietuvos socialinės globos 
įstaigose gyvena apie 4000 globos 
netekusių vaikų, apie 6000 suaugu-
siųjų su negalia, o vienkartinės soci-
alinės akcijos ir labdara nesprendžia 
sisteminės problemos iš esmės.

Koalicija „Psichikos sveikata 2030“ 
taip pat didelį dėmesį skirs savižudy-
bių, smurto, priklausomybių ir mir-
čių dėl išorinių priežasčių prevencijos 
inicijavimui ir skatins, kad Lietuvo-
je  būtų remiamasi mokslu grįstais, 
šiuolaikiniais visuomenės sveikatos 
stiprinimo principais.

Be to, koalicijos nariai sieks nuo-
latinės nepriklausomos valstybės 
institucijų veiklos stebėsenos. Nu-
mačius aiškų nevyriausybinių orga-
nizacijų vaidmenį, jų ekspertai turė-
tų dalyvauti planuojant, teikiant ir 
vertinant paslaugas psichikos svei-
katos priežiūros sistemoje ir greti-

muose sektoriuose – socialinės ap-
saugos, švietimo bei teisingumo.

Koalicijai pirmininkaujančios or-
ganizacijos „Psichikos sveikatos 
perspektyvos“ direktorės Karilės Le-
vickaitės teigimu, nevyriausybinių 
organizacijų ir akademinio sluoksnio 
atstovų koordinuotas atsakas leis 
atkreipti didesnį politikų ir visuome-
nės dėmesį į itin opias problemas 
sveikatos priežiūros sistemoje.

„Prieš septynerius metus Lietuvos 
Seimas priėmė šiuolaikiniais prin
ci  pais paremtą Psichikos sveikatos 
stra  tegiją, tačiau iki šiol ji realiai ne
bu vo pradėta įgyvendinti. Tikime, kad 
stipresnis už pažangą pasisakančių 
ekspertų bei nevyriausybinių organi-
zacijų balsas pajudins šią strategiją iš 
mirties taško“, – sakė K. Levickaitė.

Koalicijos narys prof. Dainius 
Pūras praėjusiais metais su grupe 
Vilniaus Universiteto mokslininkų 
parengė Lietuvos mokslo tarybos 
remtą studiją „Iššūkiai įgyvendinant 
Lietuvos psichikos sveikatos politi-
ką“. Joje buvo nustatyta, kad apie 
500 mln. litų, kasmet skiriamų psi-
chikos sveikatos sistemai Lietuvoje, 
yra skiriami ne tiek šiuolaikiniams 
principams įgyvendinti, kiek šiuos 
principus ignoruojančiai pasenusiai 
ir neefektyviai sistemai palaikyti.

„Psichikos sveikatos priežiūros 
sistema turėjo ambicijų keistis per 
pirmąjį atkurtos Nepriklausomybės 
dešimtmetį. Tačiau  paskutinius 10
15 metų  struktūrinės permainos 
nebuvo vykdomos ir įsivyravo sta-
gnacija. Tai sistema, kuri įtvirtina 
bejėgiškumo, socialinės atskirties, 
stigmos ir siauro, laikmečio reika-
lavimų nebeatitinkančio medicininio 

modelio tradicijas“, – teigė prof. D. 
Pūras. Prie koalicijos prisijungusios 
„Jaunimo linijos“ direktorius Pau-
lius Skruibis atkreipė dėmesį, kad ir 
Lietuvoje vykdoma savižudybių pre-
vencijos politika yra neefektyvi.

„Dėl savižudybių kasmet neten-
kame maždaug tūkstančio žmonių. 
Tačiau problema valstybiniu lygiu 
sprendžiama itin vangiai. Konkretus 
pavyzdys – remdamiesi kitų šalių pa-
tirtimi esame ne kartą akcentavę, kad 
greičiausiai pokyčio galime pasiekti, 
jeigu užtikrinsime specializuotą psi-
chologinę pagalbą visiems mėginu-
siems nusižudyti. Tai vis dar nėra įgy-
vendinta, nors problema žinoma jau 
du dešimtečius“, – sakė P. Skruibis.

Koalicijos memorandumą pasirašė 
šios 15 nevyriausybinės organiza-
cijos ir ekspertai (abėcėlės tvarka): 
doc. dr. Arūnas Germanavičius, aso-
ciacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 
prezidentė Dovilė Juodkaitė,  Lietu-
vos psichologų sąjungos prezidentas 
dr. Evaldas Kazlauskas, VšĮ „Paramos 
vaikams centras“ direktorė Aušra Ku-
rienė, VšĮ „Psichikos sveikatos pers-
pektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė, 
Rūta Lukošaitytė, Lietuvos sutriku-
sios psichikos žmonių globos ben-
drijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis, 
VšĮ „Vaiko labui“ direktorė Aurelija 
Okunauskienė, „Vaikų linijos“ vado-
vas Robertas Povilaitis, prof. Dainius 
Pūras, Lietuvos autizmo asociacijos 
„Lietaus vaikai“ direktorė Lina Sas-
nauskienė, „Jaunimo linijos“ direkto-
rius Paulius Skruibis, Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto direktorė Dovilė 
Šakalienė, doc. dr. Marija Veniūtė, 
prof. Nida Žemaitienė.

Koalicija „Psichikos sveikata 2030“  
kurs alternatyvų psichikos sveikatos 
strategijos priemonių planą
Penkiolika Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų, gegužę susivienijusių 
į koaliciją „Psichikos sveikata 2030“, viena iš pirmųjų užduočių sau išsikėlė sukurti 
alternatyvų Lietuvos psichikos sveikatos strategijos priemonių planą.  

Apie projektą „Pokyčių sparnai“
VŠĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ inicijuotas, Europos NVO pro-

gramos „EEA Grants“ finansuojamas projektas „Pokyčių sparnai“ prisi-
deda prie pilietinės visuomenės vystymosi ir socialinio teisingumo įtvir-
tinimo Lietuvoje skatinant reformas psichikos sveikatos ir žmogaus bei 
vaiko teisių srityje. Daugiau informacijos gip-vilnius.lt.
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– Dirbti JT Neįgaliųjų teisių ko-
mitete – sudėtingas, daug žinių 
bei gebėjimų reikalaujantis dar-
bas. Kokia Jūsų kompetencija 
dirbant su neįgaliaisiais, spren-
džiant jų problemas? 

– Su negalių turinčių asmenų gy-
venimu esu susipažinęs iš arti, to-
dėl galiu drąsiai teigti, jog suprantu 
jų problemas ir siekius. Džiaugiuosi, 
kad 25erių  metų buvimas drauge 
su neįgaliaisiais leido man išsiugdyti 
socialinio jautrumo savybes – gebė-
jimą atpažinti kitų žmonių socialinį 
pažeidžiamumą ir teisių pažeidimus, 
atitinkamai ieškoti kelių šių žmonių 
orumui ir socialiniam dalyvavimui at-
kurti. Manau, kad socialinio jautrumo 
savybė – esminė suprantant ir atku-
riant socialinį teisingumą ir žmogaus 
teises.

1992aisiais Šiaulių pedagoginia-
me institute įgijęs specialiojo peda-
gogo kvalifikaciją, išvykau gyventi ir 
dirbti į „Arkos“ bendruomenę.  Būtent 
„Arkos“ bendruomenės patirtis turėjo 
daugiausia įtakos mano apsisprendi-
mui skirti savo veiklą negalią turinčių 
asmenų, taip pat ir kitų socialiai jau-
trių grupių, teisėms ginti. Dar prieš 
50 metų Žanas Vanje (Jean Vanier), 
pasibaisėjęs psichikos ir intelekto 
sutrikimų turinčių asmenų padėtimi 
pensionatuose, įkūrė „Arkos“ ben-
druomenę. Žanas Vanje siekė su-
kurti vietą, kur intelekto ir psichikos 
sutrikimų turintys asmenys galėtų 
patirti ir atskleisti savo žmogiškumą. 

Šiandien „Arkos“ bendruomenės gy-
vuoja 38 pasaulio šalyse, taip pat ir 
Lietuvoje, Čekoniškėse prie Vilniaus 
ir Kaune. 

Akivaizdu, kad ši bendruomeninė 
iniciatyva palietė kažką labai svarbaus, 
kas vadinama žmogiškumo esme. 
„Arkos“ bendruomenėje negalią turin-
tis asmuo yra savo gyvenimo subjek-
tas, turintis šeimą, draugus, ugdantis 
savo gebėjimus ir talentus, priiman-
tis  sprendimus. „Arkos“ bendruome-
nėje supranti, kad ne negalia sudaro 
žmogaus esmę. Kita vertus, negalia 
mums leidžia suprasti bendražmogiš-
ką trapumą, mūsų visų poreikį megzti 
pagarbius ryšius su kitais žmonėmis. 
Bendruomenė leidžia gyventi auten-
tišką, tarpusavio santykiais ir parama 
grįstą visavertį gyvenimą.

Unikali patirtis „Arkos“ bendruome-
nėje keičia žmones, visi ten gyvenę 
drauge su negalią turinčiais asmeni-
mis patiria gilius asmeninius pokyčius, 
vėliau savo veikla siekia kurti jautrią, 
teisingą ir žmogišką visuomenę. Ke-
tverius metus praleidau „Arkos“ ben-
druomenėje Prancūzijoje, šią patirtį 
vertinu kaip neįkainojamą. Patyriau 
pagarba ir draugyste grįstus santy-
kius su negalią turinčiais žmonėmis, 
drauge gyvenome, veikėme, kūrėme. 
Negalią turintys asmenys man padėjo 
pažinti save patį. Vėliau visas pastan-
gas ir akademinę veiklą skyriau kovai 
už žmonių teises, itin jautrioms visuo-
menės grupėms atstovauti ir ginti. 

– Turite ne tik praktinės patir-
ties – esate mokslų daktaras, ne 
vieno straipsnio bei knygos au-
torius...

– Dar prieš beveik du dešimtmečius 
daktaro disertacijoje atskleidžiau, kaip 
pedagogų nuostatos – ugdančios ar 
diskriminuojančios – atitinkamai lemia 
pedagoginę sąveiką klasėje bei tai, ko-
kia sėkminga bus sutrikusio intelekto 
vaikų mokyklinė socializacija. Ankstes-
nė „Arkos“ bendruomenės patirtis ir šis 
tyrimas man padėjo apsispręsti savo 
akademinę veiklą skirti negalią turinčių 

asmenų, taip pat ir kitų socialiai pažei-
džiamų socialinių grupių teisėms ginti. 
Atlikau nemažai tyrimų, kur siekėme 
rasti moksliškai pagrįstų argumentų 
švietimo bei socialinei politikai plėtoti 
arba gerosioms praktikoms kurti. 

Bendrijos „Viltis“ užsakymu atsklei-
dėme šeimos, auginančios intelek-
to sutrikimų turinčių vaikų poreikius, 
prob lemas. Socialinės apsaugos ir 
dar bo ministerijos užsakymu tyrėme 
pre kybos moterimis ir prostitucijos 
au kų reabilitacijos ir reintegracijos pa
tirtį. Čia teko susidurti su ypač skaud
žiais žmonių likimais, bet taip pat ir su 
pasišventusiais žmogaus tei  sių gynė-
jais – socialiniais darbuotojais. Daug 
dirbta drauge su Švieti mo ir mokslo 
ministerija diegiant in te gruo tą ugdy-
mą – mokyklos visiems – sampratą 
ir programų kūrimo ir įgy vendinimo. 
Džiaugiausi galėdamas padėti moky-
kloms kurti  tikrą ben dradarbiavimo, 
žmogiškų ryšių, as mens orumo aplin-
ką. Kituose tyrimuo se ieškota linkusių 
nusikalsti vaikų ir jaunuolių, taip pat ir 
grįžusių iš įkalinimo įstaigų resociali-
zacijos kelių. Visuose tyrimuose siekiu 
atskleisti socialiai jautrių, pažeidžiamų 
grupių poreikius, taip pat konstruoti jų 
žmogaus teisių praktinio įgyvendinimo 
perspektyvas. 

Visi šie tyrimai padėjo man ne tik 
suprasti, bet ir realiai patirti socialinio 
teisingumo, žmogaus teisių vertybių 
kūrimą konkrečiose bendruomenėse 
ir organizacijose. Pastaruoju metu ty-
rimuose gilinuosi į socialinės politikos 
kūrimą ir realizavimą, nes žmogaus 
teisių įgyvendinimui turi būti skiriamos 
ne tik atskirų žmonių ir organizacijų, 
bet ir pačios valstybės pastangos. Šiuo 
metu ypač svarbu suderinti laisvos 
rinkos iššūkius ir socialinio teisingumo 
vertybes, valstybei remiant ir plėtojant 
bendruomenines globos paslaugas. 
Mūsų ir kitų šalių patirtis akivaizdžiai 
rodo, kad būtent bendruomeninės pa-
slaugos yra efektyviausios, kadangi 
paslaugų gavėjams sudaro galimybes 
rinktis paslaugas pagal savo poreikius, 
o paslaugų teikėjams sudaro galimybę 
teikti kokybiškas ir įvairias paslaugas. 
Yra daugybė įrodymų, kad valstybės 
remiamos bendruomeninės socialinės 
paslaugos ne tik išlaisvina žmonės iš 
globos pensionatuose ar globos na-
muose, bet įgalina žmones veikti sa-
varankiškai, kūrybingai ir net versliai.

Lietuva pirmąsyk turi atstovą 
JT Neįgaliųjų teisių komitete
VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Jonas Ruškus tapo pirmuoju 
Lietuvos atstovu, išrinktu į Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių komitetą.
Birželio 10-ąją Niujorke vykusiuose rinkimuose į komiteto narius prof. dr. J. 
Ruškus jau pirmajame ture nurungė gausų kandidatų būrį iš didesnių valsty-
bių ir tapo vienu iš devynių komiteto narių, renkamų 2015–2018 m. kadenci-
jai. Ta proga – pirmasis profesoriaus interviu žurnalui „Globa“. 
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– Kodėl Lietuvai svarbu turėti 
atstovą JT neįgaliųjų teisių komi-
tete? Ar galėsite prisidėti prie to, 
kad Lietuvoje būtų sėkmingiau 
vykdoma JT Neįgaliųjų teisių kon-
vencija? Jei taip, kokiais būdais?

– Lietuvai turėti savo atstovą  JT Ne-
įgaliųjų teisių komitete svarbu jau vien 
todėl, kad tai – vienas iš būdų pasau-
linėje bendruomenėje garsinti Lietu-
vos vardą. Turėdami savo atstovą tarsi 
pasakome, kad Lietuva – aktyvi šalis 
tarptautiniu mastu, mes nesame abe-
jingi žmonių padėčiai įvairiose šalyse, 
prisidedame prie socialinės gerovės ir 
žmonių teisių tarptautinėje bendruo-
menėje įtvirtnimo. 

Pasaulio bendruomenei labai svar-
bu matyti tokias šalis, kurios be išsi-
skaičiavimų prisideda prie taikos pa-
saulyje kūrimo, prie žmonių socialinės 
padėties gerinimo. Mums ne vis vien, 
kuomet Afrikos šalyse per karinius 
konfliktus žiauriai žalojami žmonės. 
Mums rūpi, kuomet dėl stereotipų 
persekiojami epilepsija sergantys ar 
albinizmo sindromą turintys asmenys. 
Mūsų tikslas – kad bendrosios žmo-
gaus, vaikų ir neįgaliųjų teisės taptų 
ne tik visuotine vertybe, bet ir visuo-
tine praktika.

Tapus  JT NTK nariu, mano darbo 
komitete patirtis, globalus matymas, 
neįgaliųjų teisių įgyvendinimo įvairio-
se šalyse išmanymas  bus labai reika-
lingas Lietuvos visuomenėje didinant 
supratimą apie neįgaliųjų teises. 

Manau, kad negalią turinčių as-
menų teisės yra bendražmogiškos, 
jos yra svarbios visiems. Prigimtinis 
žmogaus orumas kaip vertybė, lygy-
bė ir nediskriminacija, lygybė prieš 
įstatymą, prienamumas prie visuo-
menės išteklių (švietimo, socialinių, 
sveikatos paslaugų), teisė būti ben-
druomenės nariu – šios ir kitos tei-
sės yra aktualios visiems. Įdiegdami 
teises neįgaliesiems, tuo pačiu kuria-
me lygybe ir žmogaus orumu grįstą 
visuomenę. 

Praktiškai įgyvendindami neįgaliųjų 
teises, mes kuriame socialiai teisingą 
visuomenę, kur kiekvienas žmogus 
turi savo vietą, nė vienas nėra diskri-
minuojamas. Aš tikiu tokia visuomene, 
todėl dėsiu visas pastangas padėda-
mas vyriausybei ir bendruomenėms. 
Mano pareiga bus padėti kurti dialogą 
tarp vyriausybės ir bendruomenių, kad 
būtų kuriamos tokios socialinės struk-
tūros ir institucijos, kurios sudarytų 
galimybę atsisakyti diskriminuojančių 
praktikų ir kurtų bendruomenėmis, 
pasirinkimo laisve ir savarankiškumu 
grįstą socialinės gerovės valstybę.

– Kokie Neįgaliųjų teisių ko-
miteto veiklos tikslai? 

– Neįgaliųjų teisių komitetas yra 
agentūra prie Jungtinių Tautų Vyriau-
siojo Žmogaus teisių komisaro biuro. 
Komitetas atlieka Neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimo stebėseną 
kone 140 pasaulio šalių, kurios yra 
pasirašiusios konvenciją.  

Kas ketveri metai šalys yra įsi pa rei 
gojusios pateikti išsamią ataskaitą apie 
neįgaliųjų teisių konvencijos prin cipų 
įgyvendinimą savo šalyse. Ša lies atas-
kaita yra pateikiama raštu, ją rengia 
šalių vyriausybės, o ne   vyriausybinės 
organizacijos yra kvie čia mos teikti savo 
nuomonę ir pa tirtį. Komiteto nariai verti-
na šias ataskaitas, pakviečia šalių atsto-
vus diskusijai. 

Man teko stebėti  komiteto darbą 
svarstant Švedijos ir Azerbaidžano 
ataskaitas Ženevoje. Net ir tokia soci-
alinėje srityje toli pažengusi šalis kaip 
Švedija susilaukė nemažai kritikos. 
Vyriausybių atstovai turėjo rasti ar-
gumentų, kaip gerins neįgaliųjų teisių 
įgyvendinimą savo šalyse keičiant įs-
tatymines nuostatas, tobulinant soci-
alinių, švietimo ir sveikatos paslaugų 
infrastruktūrą bei prieinamumą, didi-
nant visuomenės susivokimą apie ne-
įgaliųjų teises. 

Apsvarstęs šalies ataskaitą, komi-
tetas teikia tos šalies vyriausybėms 
konkrečias rekomendacijas neįgaliųjų 
teisių rekomendacijoms. Po ketverių 
metų šalys turės atsiskaityti, kaip per 
tuos ketverius metus jie įgyvendinimo 
komiteto rekomendacijas.

– Kaip įsivaizduojate savo mi-
siją komitete? Ar jos atstovai 
gali vykdyti lobistinę veiklą ša-
lies valdžios institucijose?

– Kiekvieno komisijos narioeks-
perto misija yra atstovauti JT Neįga-
liųjų teisių konvencijai, jos vertybėms 
ir nuostatoms, padėti šalims atpažinti 
neįgaliųjų teisių įgyvendinimo priori-
tetus šalyse. 

Komisijos nario misija nėra ats-
tovauti savo šaliai, jis atstovauja 
Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių kon-
vencijos vertybėms, visų pirma, ver-
tindamas šalių įsipareigojimus ir vei-
klas gerinant negalią turinčių asmenų 
situacija kiekvienoje šalyse. 

Komiteto nariai gali būti kviečiami 
kaip Neįgaliųjų teisių ekspertai į politi-
nio ar mokslinio pobūdžio konferenci-
jas, padėti skleisti Konvencijos verty-
bes, įtikinti atsakingus asmenis priimti 
Neįgaliųjų teisėmis grįstus įstatymus, 
kurti atitinkamas socialines struktūras 
bei institucijas. JT Neįgaliųjų teisių ko-

miteto nariai atlieka vertinamąją bei 
šviečiamąją funkcijas savo ir kitose 
šalyse, žinoma, jų pareiga yra įtikinti 
šalių vyriausybes atsižvelgti į konven-
cijos vertybes bei principus plėtojant 
socialinį teisingumą savo šalyse.

– Kiek iš viso yra atstovų komite-
te, kelioms kadencijoms renkami ir 
kokia kadencijos trukmė? 

– Komitetą sudaro 18 neįgaliųjų teisių 
ekspertų iš įvairių pasaulio re gionų. Antai 
į dabartinį komitetą įei na tokių šalių kaip 
Uganda, Jorda nija, Vokietija, Gvatema-
la, Serbija eksper tai.

Komiteto narius teikia vyriausybės, 
o juos renka Jungtinių tautų narės ša-
lys, pasirašiusios konvenciją. Balsuo-
damos šalys atsižvelgia ne tik į pre-
tendento patirtį neįgalumo srityje, bet 
ir į tai, kad būtų atstovaujami, taip pat 
įvairios negalios ir pan. Vienos kaden-
cijos trukmė yra ketveri metai, komi-
teto nariu galima būti ne daugiau nei 
dvi kadencijas. 

Šiuo metu buvo perrinkta pusė ko-
miteto, t.y., devyni nariai. Konkuren-
cija į devynias vietas buvo didžiulė, 
nes kandidatavo ne tik baigę kaden-
ciją ekspertai, tačiau ir kiti, iš viso 22 
kandidatai. Atskirai vyko kandidatų 
nuo vieno ar kito regiono konkurencija. 
Buvome net keturi kandidatai iš Rytų 
Europos. Balsavimo rezultatus buvo 
sunku prognozuoti, nes šalys, balsuo-
damos atsižvelgė į įvairiausius, jiems 
svarbius, kriterijus.

– Kodėl Lietuvai atsirado ga-
limybė turėti savo atstovą JT 
neįgaliųjų teisių komitete? Kas 
pasiūlė Jūsų kandidatūrą, kokia 
kandidato teikimo procedūra? 

– Kiek man žinoma, ši iniciatyva 
kilo iš negalią turinčių asmenų nevy-
riausybinių organizacijų, taip pat iš 
Socialinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos. Iniciatyvą labai parėmė Užsie-
nio reikalų ministerija. Ši iniciatyva 
kilo manant, kad Lietuva gali ir turi 
būti aktyvi žmogaus teisių įgyvendi-
nimo pasauliniu ir nacionaliniu mastu 
dalyvė. Esu dėkingas nevyriausybi-
nėms organizacijoms ir Socialinės pa-
saugos ir darbo ministerijai už didžiulį 
pasitikėjimą mane pasirenkant kan-
didatu į JT Neįgaliųjų teisių komite-
tą, o Užsienio reikalų ministerijai  už 
nuoširdžias  pastangas organizuojant 
rinkiminę kampaniją  Jungtinėse Tau-
tose Ženevoje ir Niujorke.

– Dėkoju už pokalbį. 

Kalbėjosi Lina Jakubauskienė
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 „Stengėmės parinkti tokias te-
mas, kurios būtų aktualios visiems, 
dirbantiems bendruomenėse. Ti-
kimės, kad šie mokymai, kaip ir 
kasmečiai, bus naudingi bendruo-
menių vadovams“,  pradėdamas 
renginį kalbėjo Bendrijos vadovas 
Vaidotas Nikžentaitis. 

Sveikatos  
politikos iššūkiai

Praktika rodo, jog žmonės su 
psichikos negalia Lietuvoje vis dar 
nelaikomi visaverčiais visuomenės 
nariais. Apie iššūkius įgyvendinant 
Lietuvos psichikos sveikatos politiką 
kalbėjo Vilniaus Universiteto Psichi-
atrijos klinikos Vaikų psichiatrijos ir 
socialinės pediatrijos centro prof. dr. 
Dainius Pūras. 

Pasak jo, psichikos sveikata – itin 
svarbus veiksnys visuomenės gy-
venime. „Prasta psichikos sveikata 
– pažeidžiama nacija. Kalbama ne 
apie žmones su psichikos negalia, 
o apie prastą plačiosios visuomenės 
dvasios sveikatą“,  sakė prof. dr. D. 
Pūras. Pasak jo, prasta visuomenės 
sveikata – tai ir grėsmė valstybei 
bei jos saugumui. 

„Per metus Lietuvos sveikatos ap-
saugai išleidžiama apie penkis mili-
jardus pajamuotų lėšų, dar panašiai 
tiek – nepajamuotų. Psichikos svei-
katos reikmėms skiriama apie pusė 
milijardo litų. Taigi pinigų yra, tik 

klausimas, ar jie efektyviai paskirs-
tomi“,  kalbėjo prof. dr. D. Pūras. 

Profesorius pristatė grupės moks-
lininkų atliktą mokslo studiją „Iššū-
kiai įgyvendinant Lietuvos psichikos 
sveikatos politiką“. 

„Mūsų tyrimo tikslas buvo kom-
pleksiškai išanalizuoti Lietuvos 
psichikos sveikatos politikos for-
mavimo ir įgyvendinimo raidą 
1990–2013 metais bei moksliškai 
įvertinti jos veiksmingumą. Kaip ži-
nia, prieš 20 metų pasikeitė paradi-
gma, jog į psichikos sveikatos prie-
žiūrą reikia investuoti kitaip, būtina 
plėtoti bendruomenines paslaugas. 
Buvo įdomu patikrinti, kaip ši nuos-
tata įgyvendinama“,  kalbėjo prof. 
dr. D. Pūras. 

Pasak jo, per šį laikotarpį sukur-
ta gausybė psichikos centrų, tačiau 

globos sistemos reformavimas į ko-
kybiškas bendruomenės paslaugas 
taip ir neprasidėjo. „Psichotropiniai 
vaistai visuomenei prieinami, jie 
neblogai kompensuojami, tačiau jų 
nepakanka. Jei žmogui, grįžusiam iš 
ligoninės, nieko be vaistų nepasiū-
loma, jis būtinai grįš į ligoninę vėl“, 
 kalbėjo prof. dr. D. Pūras. 

Profesoriaus teigimu, daugiausia 
pozityvių permainų būta per pirmą-
jį naujosios paradigmos įgyvendini-
mo dešimtmetį – nuo 2000ųjų iki 
2004ųjų. „Vėliau entuziazmo būta 
mažiau ir mažiau. Vis dažniau pasi-
girsta siūlymų negriauti dabartinės 
sistemos, tad per penkiolika metų 
daugiausia investuota į tradicinę 
sistemą, sustojo investicijos į ino-
vacijas. Kitų šalių patirtis rodo, jog 
reikia alternatyvios sistemos, būti-
na investuoti į ją“,  teigė prof. dr. 
D. Pūras. 

Jo teigimu, gerai, kad yra psi-
chikos sveikatos centrai, tačiau tai 
nėra bendruomeninės paslaugos. 
„Reikėtų teikti pagalbą taip, kad ne-
bereikėtų socialinės globos namų. 
107 šiuo metu veikiantys psichi-
kos sveikatos centrai – tai pirmasis 
etapas. Būtina investuoti į antrąjį 
etapą, bendruomenines paslaugas. 
Kyla pagrįsta baimė, jog ir 201420 
m. ES fondų pinigai vėl bus inves-
tuojami į tradicines įstaigas. Argi 
esame turtingiausia valstybė, kad 
iki šiol investuojame į brangiausią 
sistemą, kurios kitos šalys atsisako? 
Jau nekalbu apie uždarose įstaigo-
se pažeidžiamas žmogaus teises“,  
sakė D. Pūras. 

Jo teigimu, visuomenė į šią sri-
tį nesikiša tol, kol nesusiduria su 

Bendrijų vadovų mokymuose – 
problemos ir naujovės
Lina Jakubauskienė 

Balandžio 25-26 dienomis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 
sukvietė dirbančiuosius bendruomenėse į gražia tradicija tapusius mokymus. Su-
sirinkusieji ne tik išgirdo įdomių ir naudingų pranešimų, bet ir sulaukė atsakymų 
į rūpimus klausimus. 
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psichikos ligomis, o suinteresuotos 
grupės aktyviai palaiko dabartinę 
sistemą. „Ši sistema sustabarėjusi 
ir ją pakeisti sunku. Visi kritikuoja 
sveikatos apsaugos sistemą, tačiau 
niekas nedrįsta jos keisti iš esmės. 
Strategijų įgyvendinimą iki šiol ver-
tina tie, kurie jas ir kuria. Tuo tarpu 
pasaulio praktika rodo, jog geriau-
siai tai daro NVO“,  sakė D. Pūras. 

Pasak profesoriaus, strateginė 
linija šioje srityje – sukurti tvirtą 
alternatyvių paslaugų, nukreiptų į 
šeimą ir bendruomenę, tinklą, kad 
internatų bei socialinės globos namų 
poreikis mažėtų, būtina pereiti nuo 
institucinės globos prie bendruome-
ninių paslaugų. 

„Žmonės baiminasi, jog uždarius 
įstaigas, neliks etatų ir žmonės liks 
be darbo. Praktika rodo, jog, perė-
jus prie bendruomeninių paslaugų, 
pareigybės išlieka. Tiesiog lėšos 
paskirstomos efektyviau, neįgalie-
ji gauna geresnes paslaugas. Mūsų 
tikslas būtų ne griauti, o padaryti, 
kad viskas būtų geriau“,  kalbėjo 
D. Pūras. 

Pasak jo, trūksta ir tinkamos sta-
tistikos, neaišku, kokiam kiekiui 
žmonių reikia pagalbos. „Ministerija 
remiasi diagnozių kiekiu – tai pava-
dinčiau pseudostatistika, nesutei-
kiančia informacijos. Reikia vertinti 
sistemą iš šalies, taip pat efektyves-
nių finansinių mechanizmų“,  sakė 
D. Pūras. 

Be to, vis dar dažni žmogaus tei-
sių pažeidimai šioje srityje. „Žmo-
gus, atsigavęs po sunkių psichozių, 
gali pareikšti nuomonę, ko jam rei-
kia. Pas mus vis dar gaji tradicija, 
kuomet psichiatrai rūpinasi pernelyg 
globėjiškai, nesiskaito su žmogaus 
interesais. Manoma, jog žmogus su 
psichikos negalia negali pats priimti 
sprendimo“,  kalbėjo D. Pūras. 

Jo teigimu, kol kas 80 proc. lėšų 
skiriama paslaugoms, kurių laips-
niškai reikėtų atsisakyti. „Psichia-
trijos skyrius derėtų kurti bendrose 
ligoninėse, o ne atskirose įstaigose, 
laipsniškai naikinti pensionatus. Įs-
taigoms išlaikyti skiriamos milžiniš-
kos lėšos, o kokybiškų bendruome-
ninių paslaugų labai trūksta. Derėtų 
keisti ydingą mechanizmą“,  sakė 
D. Pūras. 

Profesoriaus teigimu, būtina su-
dominti politikus, įrodyti, kad ši sri-
tis svarbi visiems. „Politikai bevelija 
nedaryti nieko, baiminasi esminių 
permainų. Investuojama į tai, kas 
kainuoja brangiausiai. Žmogus su 
psichikos negalia gali ir turi gyventi 

laisvėje, gaudamas jam reikalingas 
paslaugas. Deja, pas mus kol kas 
tėra pirminis paslaugų lygis, toliau – 
uždaros ligoninės. Tarpinės grandys 
nesukurtos“,  sakė D. Pūras. 

Profesorius taip pat siūlė didinti 
NVO vaidmenį, kadangi šios orga-
nizacijos gerai žino situaciją ir nori 
padėti. „Valdžia turėtų pirkti iš NVO 
paslaugas – taip daroma visose ša-
lyse, kur ledai jau pajudėjo. Laikas 
išaugti iš sovietinių laikų ir keisti si-
tuaciją iš esmės. Galima daryti ge-
rus darbus dirbant tinkamoje siste-
moje, ydingoje – sunku“,  teigė D. 
Pūras. 

Reabilitacijos paslaugos 
– sunkiau prieinamos

Labai svarbu neįgaliesiems teik-
ti tokias paslaugas, kad jie galėtų 
grįžti į visavertį gyvenimą. 

Apie VšĮ Vilniaus psichosocialinės 
reabilitacijos centro veiklą pasako-
jo Profesinės reabilitacijos padalinio 
vadovė Kristina Maciūtė Stukanė. 

Profesinės reabilitacijos paslaugos 
centre teikiamos nuo 2009ųjų, 
tikslas – grąžinti asmenį, turin-
tį psichikos negalią, į darbo rinką. 
„Be abejo, labai svarbi ir neįgaliojo 
motyvacija. Pasitaiko, kad žmogus, 
baigęs reabilitacijos programas, 
raštu paprašo jų netrukdyti darbo 
paieškos klausimais. Tačiau didžioji 
dalis – motyvuoti ir pasirengę dirb-
ti“,  sakė K. Maciūtė Stukanė. 

Kalbėjusioji papasakojo susirin-
kusiems apie pasikeitimus bei pa-
tekimo į jų rengiamas programas 
galimybes, vis sudėtingesne tam-
pančią sistemą, lėšų trūkumą, pa-
siekimus įdarbinant neįgaliuosius. 
„Mūsų programas baigė 78 asme-
nys, turintys sunkią psichikos su-
trikimų. Įdarbinti 38 asmenys, t. 
y., 48 proc. Manau, tai išties pui-
kus rezultatas“,  sakė K. Maciūtė 
Stukanė. Tyrimai rodo, jog trečdalis 
įsidarbinusiųjų darbo vietoje išsilai-
ko ilgiau nei metus. 

Nukelta į 8 p.
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Prelegentė pristatė pastaruoju 
metu centre įdiegtą „Equass Assu-
rance“ kokybės užtikrinimo sistemą. 
„Tai – kokybės sistema socialinių 
paslaugų, profesinio mokymo pas-
laugų teikėjams bei organizacijoms, 
kurios siekia veiklos kokybės, atsi-
žvelgdamos į svarbiausius ir esmi-
nius socialinio sektoriaus standartus.  
„Equass Assurance“ – naujovė Lietu-
voje, tokią sistemą turi įdiegusios tik 
dvi Lietuvos organizacijos“,  sakė K. 
Maciūtė Stukanė. Pasak jos, įdiegta 
sistema padeda išsilaikyti bei būti 
stipresniems konkurencinėje kovoje. 

Kalbėjusioji pristatė pagrindinius 
sistemos principus, kokius kriterijus 
turi atitikti kokybės standartų sie-
kianti įstaiga ir pan. 

NVO – tinkamiausias  
pagalbininkas

Apie Nevyriausybinių organizacijų 
plėtros galimybes Lietuvoje kalbėjo 
Nevyriausybinių organizacijų infor-
macijos ir paramos centro direkto-
rius Martinas Žaltauskas. 

Visų pirma jis nudžiugino susi-
rinkusiuosius, kad NVO nebebus 
laikomos perkančiosiomis organi-
zacijomis, tad viešuosius pirkimus 
galės vykdyti savo nuožiūra. „Tokios 
nuostatos numatytos ES direktyvo-
se“,  sakė M. Žaltauskas. 

Jis taip pat pristatė susirinku-
siems išleistą savivaldybių ir Nevy-
riausybinių organizacijų bendradar-
biavimo metodiką, kur apibrėžtas 
NVO dalyvavimas viešajame val-
dyme, sprendimų priėmime ir vie-
šųjų paslaugų teikime, kalbėjo apie 
kuriamas NVO duomenų bazes, kur 

kol kas organizacijos registruojasi 
savanoriškai. „Mūsų tikslas – su-
kurti valstybinę duomenų bazę, kur 
būtų visos veikiančios NVO Lietuvo-
je“,  kalbėjo M. Žaltauskas. 

M. Žalkauskas priminė praėjusių 
metų gruodį priimtą NVO įstatymą, 
pasikeitusias kai kurias nuostatas. 

„Mūsų siekis – iki 2030ųjų panai-
kinti kaip įmanoma daugiau biudže-
tinių įstaigų, reorganizuoti jas į NVO 
ir VšĮ ir pan. Turėtų būti taip: porei-
kius formuoja bendruomenės, savi-
valdybės administruoja ir konkurso 
būdu paskirsto lėšas. Savivaldybės 
neturėtų teisės atiduoti biudžeto 
lėšas įstaigoms, jei toje srityje jau 
veikia NVO ar komercinė organiza-
cija“,  kalbėjo M. Žaltauskas. 

Jo teigimu, NVO turėtų dalyvauti 
visuose etapuose, įsisavinant eu-
ropinius pinigus. „Nuo 2020ųjų 
baigsis ES lėšos, Lietuva disponuos 
tik savo biudžeto lėšomis. Taigi per 
šešerius metus reikia sutvarkyti 
sistemą taip, kad NVO veiklai būtų 
sudarytos tinkamos sąlygos. Jei 
biudžeto pinigai būtų skirstomi tin-
kamai, daugelis paslaugų atpigtų ir 
rezultatai būtų geresni“,  kalbėjo 
M. Žaltauskas. 

Viešieji pirkimai  
bei finansavimas

Viešųjų pirkimų įstatymo naujau-
sius pakeitimus, aktualius mažos 
vertės pirkimams, pristatė Viešųjų 
pirkimų tarnybos Mokymų ir konsul-
tavimo skyriaus vyresnioji specialis-
tė Viktorija Norušytė. 

„Nuo šių metų sausio pirmosios 
keitėsi nemažai viešųjų pirkimų 
nuostatų. Visų pirma, padidėjo ma-
žos vertės pirkimų riba nuo 100 iki 
200 tūkstančių. Atsirado ir daugiau 
pakeitimų – pavyzdžiui, perkančioji 
organizacija apie pradedamą pirki-
mą, nustatytą laimėtoją, ketinamą 
sudaryti ir sudarytą pirkimo sutartį 
privalės informuoti savo tinklapyje, 
jei tokį turi “,  kalbėjo V. Norušytė. 

Be to, atsirado prievolė reikalin-
gas prekes, paslaugas ar darbus 
įsigyti Centrinės perkančiosios or-
ganizacijos kataloge (išskyrus nu-
matytus atvejus). „Tokiu atveju pir-
kimo procedūros yra paprastesnės“, 
 kalbėjo V. Norušytė. 

Prelegentė pristatė, kokios pro-
cedūros būtinos vykdant pirkimus, 
neviršijančius 10, 50, 100 tūkst. Lt, 
ką turėtų žinoti NVO atstovai. 

Ji taip pat kalbėjo, kokios proce-
dūros privalomos ir kokios nepriva-
lomos skelbiant mažos vertės pirki-
mus, atsakė į gausius susirinkusiųjų 
klausimus. 

Jos teigimu, kol kas NVO laiko-
mos perkančiosiomis organizacijo-
mis – taip bus tol, kol nebus įsta-
tymų pakeitimų. „Kol kas NVO nėra 
išbrauktos iš perkančiųjų organiza-
cijų sąrašo“,  teigė V. Norušytė. 

Apie neįgaliųjų socialinės reabi-
litacijos bendruomenėje projektų 
įgyvendinimą kalbėjo Neįgaliųjų rei-
kalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos Pro-
gramų stebėsenos ir kontrolės sky-
riaus vedėja Marija Oleškevičienė. 

Ji pasakojo, kaip vykdyti projek-
tus, pristatė socialinės reabilitacijos 
projektų visumos statistiką, kaip 
atrodo bendrijų, dirbančių su žmo-
nėmis, turinčiais psichikos negalią, 
projektai bendrame kontekste. 

„Pastaruoju metu pereita prie 
nuolatinių periodinio pobūdžio vei-
klų finansavimo. Pinigai skiriami 
išliekamosios vertės turinčių veiklų 
finansavimui“,  kalbėjo M. Oleške-
vičienė. 

Ji taip pat kalbėjo apie lėšas, ski-
riamas projektams finansuoti, apie 
tai, kokio pobūdžio veiklos buvo fi-
nansuojamos. Prelegentė taip pat 

Atkelta iš 7 p.
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pristatė projektų finansavimo poky-
čius, aprašo pasikeitimus, kas jame 
atsirado naujo, kokios nuostatos 
patikslintos. 

M. Oleškevičienės teigimu, apraše 
tiksliau apibrėžtos nuolatinio perio-
dinio pobūdžio veiklos (paslaugos), 
patikslinti reikalavimai projektams, 
jų prioritetams, atsirado tikslinių 
grupių galimybė dalyvauti projekto 
veiklose. Taip pat patikslintos pro-
jektų remiamos veiklos (paslaugos). 

Prasiplėtė asmeninio asistento 
pagalbos sąvoka, paslaugų spek-
tras, keitėsi „palydėjimo“ sąvoka. 
Taip pat patikslintos tinkamos fi-
nansuoti projekto vykdymo išlaidos, 
administravimui skirtos išlaidos pa-
didėjo nuo 10 iki 20 proc. patikslinti 
dokumentai, teikiami prie projekto 
paraiškos, projektų vykdytojų atsa-
komybė – būtina pasiekti rezultato. 

Keitėsi lėšų planavimas savival-
dybėms, neįgaliųjų kiekio nustaty-
mas. „Lietuvoje yra apie 250 tūkst. 
neįgaliųjų, tai yra apie 8 proc. šalies 
gyventojų. Dabar skirstomos rajo-
nams lėšos siejamos su šiuo skai-
čiumi“,  sakė M. Oleškevičienė. 

Ji taip pat atsakė į gausybę su-
sirinkusiųjų klausimų dėl finansinės 

lėšų panaudojimo kontrolės, darbo 
sutartis, išlaidų tinkamumą ir pan. 

Kalbėjusioji taip pat pristatė de-
presijos klubą – virtualią bendruo-
menę internete, jungiančią sergan-
čiuosius depresija. Šiuo metu klubas 
vienija apie 3 tūkst. narių.

Pagalba neįgaliesiems
Apie neįgaliųjų edukaciją per tai-

komąją fizinę veiklą kalbėjo Vilniaus 
Universiteto Sveikatos ir sporto 
centro docentė Laimutė Samsonie-
nė. Jos teigimu fizinė veikla galėtų 
būti ypač naudinga neįgaliesiems, 
kadangi pagerina jų gyvenimo ko-
kybę ir buitį. 

„Ne taip seniai atsirado nauja re-
abilitacijos kryptis – taikomoji fizinė 
veikla. Ji sujungė ir biomedicinos, 
ir socialinius mokslus“,  kalbėjo L. 
Samsonienė. Šios veiklos tikslas – 
neįgaliųjų socializacija ir integracija 
į visuomenę per fizinę veiklą. „Fizinė 
veikla – pagrindinė priemonė gydant 
depresiją, autizmą. Fizinė veikla su-
aktyvina biologinius mechanizmus, 
sukelia reakcijas, kuomet gaminami 
geros nuotaikos hormonai. Net jei iš 
pradžių nesinori judėti bei sportuoti, 
išsijudinus žmogaus nuotaika vis tiek 
pagerėja“,  sakė L. Samsonienė. 

Jos teigimu, tokia veiklos sritis 
turėtų atsirasti kiekvienoje bendri-

joje. „Ši veikla atstato žmogaus fi-
zines bei psichomotorines funkcijas. 
Fizinės veiklos gali būti labai įvai-
rios, praktika rodo, jog ypač aktua-
lios tos, kuriose dalyvauja gyvūnai. 
Fizinės veiklos tikslas – integruoti 
žmones į visuomenę, kad jiems ne-
reikėtų mokėti pašalpų“,  kalbėjo L. 
Samsonienė. 

Ji pristatė galimas fizinės veiklos 
rūšis, specialistų rengimo programas, 
specialistų pritaikymo galimybes. 

Apie menų terapiją socialiniame 
darbe kalbėjo Lietuvos Edukologijos 
universiteto doc. dr. Vilmantė Alek-
sienė. 

Jos teigimu, šios veiklos rūšys ži-
nomos Lietuvoje ir taikomos prakti-
niame darbe, nors specialistų labai 
trūksta. „Menas – efektyvi priemo-
nė, jis susijęs su esminiais dalykais 
mūsų gyvenime. Estetinę veiklą ga-
lima įžvelgti visose gyvenimo srity-
se. Praktika rodo, jog be meno ne-
išgyvena nė viena pasaulio kultūra, 
jis būdingas net atsilikusioms taute-
lėms“,  kalbėjo V. Aleksienė. 

Jos teigimu, menas labai svarbu, 
kuomet reikia „nuleisti“ emocinį ir min-
ties krūvio perviršį. Be to, meninė iš-
raiška svarbi, jei norima ką nors geriau 
įsiminti. „Sukurta labai daug formų in-
formacijai perteikti. Jei žmogui įdomu, 

malonu, jis gali išmokti ir įsiminti gero-
kai daugiau“,  sakė V. Aleksienė. 

Be to, menų terapija svarbi ir ge-
rinant gyvenimo kokybę. „Norėtųsi, 
kad atsirastų namų terapeuto profe-
sija. Taip pat galvojame apie naujus 
meninius socialinius projektus su ne-
įgaliaisiais“,  kalbėjo V. Aleksienė. 

Apie organizacinę psichologi-
ją bendruomenėse kalbėjo Mykolo 
Romerio universiteto Psichologijos 
katedros docentė, UAB Vadybos ir 
psichologijos instituto direktorė doc. 
dr. Aistė Diržytė. 

Ji supažindino mokymų dalyvius 
su nauja vadybos teorija, kurios au-
torius – Fred‘as Luhtansa‘as. ji pa-
sakojo apie tinkamos psichologinės 
atmosferos svarbą organizacijose, 
apie jas ištinkančias žmogiškojo, 
psichologinio ar finansinio pobūdžio 
krizes bei būdus joms įveikti. 

„Tikimės, jog mokymų programa 
buvo naudinga visiems dalyviams. 
Turėjome progos ne tik pasidalinti 
patirtimi, bet ir išgirsti naujų, nau-
dingų bei negirdėtų dalykų“,  sakė 
V. Nikžentaitis. 

Autorės nuotraukos
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Dėmesys – šeimoms 

Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrija drauge su 
Všį Pagalbos ir informacijos šeimai 
tarnyba itin daug dėmesio skiria 
šeimoms, kuriose bent vienas na-
rys turi psichikos negalią. Praėjusių 
metų rudenį surengta stovykla vai-
kams iš šeimų, kur bent vienas iš 
tėvų turi psichikos negalią arba šei-
moje gyvenantis vaikas turi psichi-
kos ar elgesio sutrikimų.  Vasaros 
pradžioje į stovyklą sukviesti pailsė-
ti drauge pageidavę neįgalieji bei jų 
šeimų nariai. Iš viso į „Atokvėpio“ 
stovyklą susirinko 31 neįgalusis bei 
jų šeimų narys iš aštuonių Lietuvos 
miestų. 

„Šeimoms, turinčioms neįgalų 
žmogų, labai svarbu daugiau pa-
būti kartu, pailsėti drauge. Mūsų 
stovykloje jie ne tik susipažįsta su 
kitomis panašaus likimo šeimomis 

– tradiciškai kviečiame psicholo-
gus, rengiame pranešimus, prakti-
nius užsiėmimus, kuriuos deriname 
su aktyviu poilsiu“,  sako Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos vadovas Vaidotas Nikžen-
taitis. 

Pasak jo, šeimoms, kuriose bent 
vienas narys turi psichikos nega-
lią, ypač reikalinga pagalba; jos 
susiduria su stresinėmis situacijo-
mis, dažnai nežino, kaip jas spręsti. 
„Tiesioginė pagalba šeimai yra ypač 
svarbi. Ne paslaptis, jog šeimos, 
turėdamos pernelyg menkus konf-
liktų sprendimo ar streso valdymo 
įgūdžius, atiduoda neįgaliuosius į 
socialinės globos įstaigas. Jei toms 
šeimoms padėsime, neįgalieji gali 
likti bendruomenėse.  Tokiu būdu 
būtų sprendžiamos deinstituciona-
lizacijos ir kitos pastaruoju metu 
aktualios problemos“,  sako V. Nik-
žentaitis. 

Programa patiko 

Daug dėmesio stovykloje skir-
ta praktiniams užsiėmimams, taip 
pat diskusijoms streso įveikimo, 
konfliktinių situacijų valdymo šei-
moje temomis. Neįgaliesiems labai 
patiko psichologės Dalios Kiesaitės 
paskaitos, jos parengti užsiėmimai. 
Didžioji dalis pildžiusių anketą sto-
vyklautojų psichologės paskaitas 
įvertino teigiamai. 

Į „Atokvėpio“ stovyklą susirin-
kusiems gerą įspūdį paliko ir VšĮ 
Pagalbos ir ir informacijos šeimai 
tarnybos direktorės Algės Nariūnie-
nės parengtas pranešimas sveikos 
gyvensenos, kasdieninės asmens 
higienos įgūdžių ugdymo ir žalingų 
įpročių prevencijos įveikimo temo-
mis. „Tokios paskaitos padeda žmo-
gui susivokti“,  anketoje rašė vie-
nas iš stovyklautojų. 

Pranešimą „Tarpusavio santykiai 
šeimoje ir socialinėje aplinkoje“ 
skaitė VšĮ Pagalbos ir informacijos 
šeimai tarnybos projekto vykdytoja 

Neįgalieji ir jų  šeimos rinkosi 
„Saulėtame kampelyje“
Lina Jakubauskienė 

Švenčionių rajone įsikūrusioje jaukioje „Saulėtu kampeliu“ pavadintoje poilsia-
vietėje jau trečiąjį kartą ilsėjosi neįgalieji ir jų  šeimos nariai. Birželio 11-13 die-
nomis čia surengta „Atokvėpio“ stovykla. 
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Vilma Kunsmonaitė, kurios praneši-
mas taip pat patiko atokvėpio sto-
vyklos dalyviams.

Stovyklautojai džiaugėsi, jog 
„Atokvėpio“ stovyklos programa 
parengta taip, kad poilsis derėtų 
su praktiniais užsiėmimais. Visiems 
susirinkusiems didelį įspūdį paliko 
kasdienė malda, taip pat susipažini-
mo ar prisistatymo vakarai, suteikę 
galimybę pasireikšti stovyklautojų 
kūrybingumui. 

Stovyklautojai daug sportavo, 
rengė tinklinio varžybas. „Sportas 
ne tik stiprina sveikatą – jis pade-
da atsipalaiduoti, pamiršti negalavi-
mus“,  sakė V. Nikžentaitis. 

Džiaugėsi galimybe  
pabūti kartu

Šiemet pirmą kartą pakviesti ir 
naujojo Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos na-
rio – klubo „Kūlgrinda“  atstovai. 
„Džiaugiamės, kad ir mūsiškiai gali 
keletą dienų pailsėti, pasisemti jėgų 
gražioje gamtoje. Tikimės, jog ir ki-
tais metais turėsime galimybę pa-
ilsėti Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos rengiamo-
je „Atokvėpio“ stovykloje“,  sakė 
Vilniaus miesto Psichikos sveikatos 
centro skyriaus slaugos administra-
torė Daiva Kalantienė. 

Grupelė centro darbuotojų, atvy-
kusių pasisvečiuoti stovykloje, at-
sivežė ne tik gerą nuotaiką, bet ir 
gausybę centrą lankančių neįgaliųjų 
sukurtų suvenyrų, kuriais apdova-
nojo visus stovyklautojus bei stovy-
klos rengėjus. 

Įspūdžiai

Visi kalbinti neįgalieji bei jų šei-
mų nariai džiaugėsi galimybe pabūti 
kartu, gražioje gamtoje, geriau pa-
žinti vieni kitus bei pabendrauti tar-
pusavyje. 

„Esame čia jau trečiąjį kartą. Šie-
met atvykome visa šeima – aš, vy-
ras, sūnus ir dukra. Nuostabi gam-
ta suteikia galimybę atsipalaiduoti, 
atgauti jėgas. Viskas buvo puikiai 
organizuota, suderintas užimtumas 
ir laisvalaikis. Visos paskaitos buvo 
įdomios, patiko susipažinimo vaka-
ras, grupių prisistatymas, dainų va-
karas. Didžiulė laimė atvažiuoti čia, 
pabūti kartu tiek su šeima, tiek ir su 
likimo draugais. Žmonės čia draugiš-
ki bei malonūs, tie, su kuriais susitin-
kame nebe pirmą kartą, atrodo kaip 
savi“,  sakė Jelena iš Elektrėnų.

Jai antrino ir dukra Ana: „Labai 
patiko psichologės paskaitos, indi-
vidualūs užsiėmimai. Parinkti geri 
specialistai, daug optimizmo su-
teikė Algės Nariūnienės paskaita 
apie sveikatą. Smagu, kai susiren-
ka bendraminčiai, su kuriais galima 
padiskutuoti, pasikalbėti įdomiomis 
temomis“,  kalbėjo mergina. 

Stovykla paliko puikų įspūdį ir Gi-
tanai bei Vytui iš Pasvalio. „Esame čia 
pirmą kartą, tačiau viskas labai pati-
ko. Tiek užsiėmimai, tiek laisvalaikis 
puikiai suderinta, buvo gera pabūti 
kartu, pasikalbėti su šeimomis iš kitų 
miestų“,  kalbėjo pasvaliečiai. 

„Šioje stovykloje patiko bendravi-
mas su žmonėmis – mėgstu susipa-
žinti, bendrauti, taip pat pasidalinti 
įspūdžiais. Stovyklos pavadinimas 
atspindi jos grožį. Buvome maloniai 
priimti, aptarnaujantis personalas 
labai draugiškas. Vadovas Vaidotas 
buvo rūpestingas kiekvienam, visa-
da pasirengusi padėti buvo projekto 
vykdytoja Valerija Folkienė. Esame 
jai labai dėkingi už geranoriškumą ir 
pagalbą“,  anketoje rašė vienas iš 
stovyklautojų. 

„Džiugino įdomus bendravimas su 
nuostabiais žmonėmis, patiko psi-
chologo užsiėmimai ir paskaita apie 

sveiką gyvenseną. Buvo labai nau-
dinga pabūti gamtoje, pakeisti aplin-
ką, susipažinti su naujais žmonėmis. 
Patiko žaidimai, talentų konkursas, 
tinklinio varžybos. Sugriuvo kai ku-
rie mano gyvenime susikurti stere-
otipai. Labai gerai praleidom laiką, 
maudėmės ežere, kvėpavom tyru 
oru, atsigavom nuo miesto triukš-
mo“,  rašė kitas stovyklautojas. 

Ypač visiems patiko prisistaty-
mų vakaras, kur kiekvieno miesto 
komanda parengė savo programą. 
Neįgalieji bei jų šeimų nariai skai-
tė eilėraščius, dainavo savo dainas 
bei deklamavo čia pat, stovykloje, 
gimusius eilėraščius. Kaip visada, 
nuotaikingu pasirodymu džiugino 
vilniečių klubas „Kūlgrinda“, dvasin-
gą eilėraštį perskaitė Ana iš Elektrė-
nų. Būtent šiai darniai elektrėniškių 
šeimai, kurią vakaro vedėja Algė 
pavadino „nuostabia, kūrybinga, ne-
palūžtančia ir šventa“, buvo suteikia 
galimybė uždegti vakaro laužą.

 „Norėtume atvykti ir kitais me-
tais. Norėtume, kad būtų daugiau 
panašių stovyklų“,  vienbalsiai tvir-
tino visi stovyklavę neįgalieji bei jų 
šeimų nariai. 

Autorės nuotraukos 
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Šiuolaikinė rizikos visuo-
menė ir dvasios negalia

Pagal vokiečių tyrinėtoją Ulrichą 
Becką, šiandien mes gyvename vi-
suomenėje, kuriai būdingi įvairūs ri-
zikos veiksniai. Jie sukelia ekonomi-
nius, politinius, teisinius, dorovinius 
pavojus, kurių „neriboja nei laikas, 
nei erdvė“. Kaip teigia britų moks-
lininkas Anthony Giddensas, nors 
žmonės išsivysčiusiose visuomenėse 
dabar daug saugesni nei ankstesnė-
se epochose, bet „rizikos klimatas 
yra permainingas visiems, nepabėga 
niekas“. Lietuva prieš daugiau nei 20 
metų jau įsitraukė į įvairias globali-
nes veiklos sistemas, taigi ir į rizikos 
visuomenės erdvę, kurioje susiduria 
su jai būdingais pavojais. Šie pavojai 
daro vienokią ar kitokią įtaką žmo-
nių egzistencijai, psichikai, elgsenai, 
vertybėms. Kylančios grėsmės laips-
niškai deformuoja individo ir institutų 
santykius, neigiamai veikia žmonių 
dvasinį, socialinį, ekonominį, politinį, 
kultūrinį gyvenimą.

Dabartinis amžius pažymėtas dau-
geliu socialinių problemų ir negalių. 
Lietuvoje ir kitose Europos šalyse ne-
mažėja žmonių, atsiduriančių sociali-
nio gyvenimo užribyje ir nebegalinčių 
savarankiškai naudotis net minimaliais 
visuomenės teikiamais ištekliais bei pa-
sirinkimo galimybėmis. Šie žmonės la-
bai dažnai papildo socialinės atskirties 
grupes, prie kurių sąlygiškai priskiriami 
ir asmenys, turintys specialiųjų porei-
kių – psichikos sutrikimus. Ši dvasios 
negalia atima, sumažina arba apriboja 
žmonių galimybę užsiimti kasdienine 
veikla ir jaustis visaverčiu sociumo na-
riu. Vieni sutrikimai yra laikini, kiti yra 
visam gyvenimui, kai kurie – matomi, 

kiti – nematomi. Priežastys taip pat yra 
įvairios: vienais atvejais – fiziologinės 
kilmės, kitais – psichologinės kilmės 
(tiesa, aiškios ribos tarp dvasinės ir 
fiziologinės kilmės psichikos sutrikimų 
mokslininkai iki šiol nenustatė). Žmo-
gus su dvasios negalia iš dalies arba 
visiškai negali kontroliuoti savo asme-
ninio arba socialinio gyvenimo, atlik-
ti savo pareigų bei naudotis teisėmis, 
kurias suteikia įstatymai. Dėl to labai 
dažnai psichikos sutrikimus turintys 
žmonės yra izoliuoti nuo visuomenės, 
be to, visuomenėje paplitęs negatyvus 
stereotipas, kuris nupiešia šiuos žmo-
nes tik pilkomis spalvomis.

Socialinio darbuotojo ir 
bendruomenės vaidmuo 
gydant dvasios negalią

Kuriant pilietinę visuomenę ir sti-
prinant socialinę sanglaudą, didė-
jant socialinės ekonomikos įmonių ir 
savarankiškam bendruomenės vai-
dmeniui, vienai  iš silpniausių visuo-
menės grupių – turintiesiems dvasios 
negalią – yra būtina ne tik socialinė 
parama, bet ir žmogiškoji pagalba, 
padedant organizuoti jų asmeninį ir 
socialinį gyvenimą. 

Mūsų visuomenėje laipsniškai įsi-
tvirtino nuostata, kad, sprendžiant 
žmogui kylančias socialines proble-
mas, į pagalbą ateina profesionalūs 
specialistai – socialiniai darbuotojai. 
Jų poreikis mūsų šalyje grindžiamas 
Europos Sąjungos ir nacionaliniais 
prioritetais – sukurti palankią aplin-
ką plėtoti šalies žmonių materialinę 
ir dvasinę gerovę, sudaryti galimybes 
asmeniui pasirinkti tris svarbiausius 
dalykus: ilgai ir sveikai gyventi, įgyti 
žinių ir apsirūpinti ištekliais, reikalin-

gais kokybiškam gyvenimo lygiui pa-
siekti. 2008 m. Socialinio darbuotojo 
rengimo standarte nurodoma, kad 
„socialinio darbuotojo tikslas – padėti 
asmenims, šeimoms, grupėms, orga-
nizacijoms, bendruomenėms įveikti 
socialines problemas ir skatinti soci-
alinius pokyčius visuomenėje“ (p. 3). 

Socialinis darbuotojas savo veikla 
siekia stiprinti žmogaus su negalia 
prisitaikymo prie aplinkos gebėjimus, 
atkurti jo ir visuomenės ryšius, ska-
tinti visavertiškesnį funkcionavimą, 
stiprinant socialinius įgūdžius. Žmo-
nės su įvairiais psichikos sutrikimais 
turi daugybę poreikių, kurie nevieno-
dai pasireiškia skirtingose ligos stadi-
jose. Norint šiems asmenims suteikti 
įvairiapusę pagalbą, reikia labai įvairių 
paslaugų. Sveikstantiems reikia pa-
dėti atgauti įgūdžius vėl atlikti savo 
vaidmenį  visuomenėje. Pasveiku-
siems tik iš dallies reikia pagalbos įsi-
traukiant į atvirą visuomenę (Pasaulio 
sveikatos pranešimas, 2001). Teikiant 
paslaugas žmonėms, turintiems dva-
sios negalią, nepaprastai svarbi sąlyga 
yra bendravimas su jais, – tokiu būdu 
vyksta socialinis darbas, nes tik nuolat 
komunikuojant su dvasinę negalią tu-
rinčiais asmenimis galima išgirsti juos, 
suprasti ir padėti.

2014 balandžio mėn. 8 d. LR Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministerijoje 
kartu su Europos Komisijos, Graikijos, 
Bulgarijos, kitų Europos šalių eksper-
tais buvo prieita prie išvados, kad Lie-
tuvoje vis dar yra perdaug vaikų bei 
suaugusiųjų, turinčių protinę ar psi-
chinę negalią, kurie negauna tinkamos 
rūpybos šeimose, o yra prižiūrimi glo-
bos institucijose. Pasak socialinės ap-
saugos ir darbo ministrės Algimantos 
Pabedinskienės, globos institucijose 
gyvena apie šešis šimtus neįgalių vaikų 
bei jaunuolių ir apie šešis tūkstančius 
suaugusiųjų, turinčių proto ar psichi-
kos negalią, iš kurių nemaža dalis ga-
lėtų gyventi bendruomenėje gaudami 
reikiamą socialinę pagalbą. Tad aukš-
tos kvalifikacijos socialinis darbuotojas 
tampa kertine visuomenės grandimi, 
kuri siekia sklandžiai įgyvendinti Lie-
tuvos Respublikos vyriausybės įsipa-
reigojimus socialinių paslaugų decen-

Dvasios negalia ir socialinio 
darbo studijos Lietuvos 
edukologijos universitete



13

tralizavimo ir bendruomenės paslaugų 
plėtros parengimo linkme.

Čia vertėtų pacituoti JAV profeso-
riaus Amitai Etzionio (New Communi-
tarian Thinking, 1995, p. 23) žodžius: 
„Yra žmonėse nostalgija bendruome-
nei, ir tai dalykas, kurį žmonės kažka-
da turėjo...“. Mokslininkas skatina mus 
stiprinti vietos bendruomenes ir for-
muoja įsitikinimą, kad bendruomenės 
privalo vadinti svarbų vaidmenį vietos 
gyvenime, nes kiekvienas žmogus yra 
atsakingas už savo veiksmus ir savo 
pasirinkimus toje bendruomenėje, ku-
rioje gyvena. Bet kokioje situacijoje 
didžiausia atsakomybė turi atitekti in-
dividams, artimiausiai susijusiems su 
problema. Anot A. Etzionio, egzistuoja 
tokia atsakomybės sija: šeima – vietos 
bendruomenė – visuomenė. 

Meno terapija ir  
socialinio darbo studijos 
Lietuvos edukologijos 
universitete

„Socialinio darbo sėkmė,  rašoma 
LR Socialinės apsaugos ir darbo minis-
terijos leidžiamame 2012 m. Sociali-
niame pranešime (p. 84),  priklauso 
mažiausiai nuo dviejų dalykų: profesi-
onalių ir pakankamų žmogiškųjų ište-
klių bei lanksčios ir prieinamos socia-
linių paslaugų infrastruktūros“. Todėl 
neatsitiktinai nuo 2011 m. liepos 1 d., 
įsigaliojus naujajam Socialinių paslau-
gų įstatymui, orientuojamasi į geresnę 
teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir 
keliamas profesinės kompetencijos rei-
kalavimas socialiniams darbuotojams. 
Tad dirbant su įvairių rizikų ir negalių 
žmonėmis ypač svarbu skirti tinkamą 
dėmesį specialistų kompetencijoms 
ugdyti. Prie pastarojo dalyko prisideda 
ir Lietuvos edukologijos universitetas, 
realizuodamas Socialinio darbo magis-
trantūros studijų programą. 

Lietuvos edukologijos universitetas 
(LEU) yra viena iš seniausių aukštų-
jų universitetinių mokyklų mūsų ša-
lyje (Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė 1935 m. įsteigė pirmąją aukštąją 

pedagoginę mokyklą). Šiandien LEU 
studijuoja daugiau nei 6000 studentų, 
akademinį personalą sudaro 552 dar-
buotojai. Universitete veikia 7 fakulte-
tai ir 1 institutas.

Socialinio darbo magistrantūros 
studijų programą vykdo LEU Sociali-
nės edukacijos fakulteto (SEF) Socia-
linio darbo ir sociologijos katedra. 

Programos tikslas – parengti aukš-
tos kompetencijos socialinio darbo 
administravimo bei socialinių paslau-
gų teikmo specialistus, kurie išmanytų 
socialinio darbo organizavimo specifiką 
tiek bendruomenių bei institucijų, tiek 
ir visos valstybės lygiu, gebėtų kaupti, 
apdoroti ir analizuoti bei skleisti infor-
maciją apie socialinio darbo naujoves 
bei problemas ir remiantis teorinėmis 
nuostatomis siektų praktinio  socialinio 
darbo veiklos tobulinimo. Lietuvos  in-
tegracija į Europos Sąjungos socialinės 
apsaugos sistemą atveria plačias gali-
mybes pritaikyti savo įgytas socialinio 
darbo kompetencijas ir  kelti  savo pro-
fesinę  ir mokslinę kvalifikaciją kitose 
ES šalyse.

SEF Socialinio darbo studijų progra-
mos išskirtinumas – rinkos poreikiais 
remiantis suformuluotos programos 
specializacijos, sudarančios galimybes 
gilinti žinias ir įgyti specifinius gebė-
jimus vadybinėje, meno terapijos ir 
penitencinėje veiklose bei sudarančios 
prielaidas šių specializacijų socialinio 
darbo specialistams sėkmingai įsilieti 
į darbo rinką. Studentai palankiai ver-
tina sudarytas galimybes gilinti žinias 
tokiose specializacijose, grindžiamose 
akademiniais, profesiniais, visuome-
nės ir darbo rinkos poreikiais.

Studijų metu įgytos specializa-
cijos kompetencijos atveria naujas 
darbo perspektyvas. 

Unikali šalyje vadybos specializacija 
besimokantiesiems suteikia aukšto ly-
gio inovatyvių vadybinių kompetencijų 
ir gebėjimų jas pritaikyti socialinio dar-
bo veikloje, tokiu būdu atveriant pla-
čias karjeros galimybes.   

Pasaulyje augantis penitencinės vei-
klos socialiniame darbe poreikis pro-
jektuoja profesinės veiklos galimybes 

penitencinėse įstaigose, tarp kurių 
– prevencinis darbas, konsultavimas, 
socialinių bei kitų paslaugų prieina-
mumo didinimas ir kitos paslaugos. 
Meno terapijos specializacija skirta 
plėtoti gebėjimą taikyti akualius menų 
terapijų metodus/ technikas socialinio 
darbo aplinkose bei mokytis vertinti 
kūrybinių meninių intervencijų poveikį 
klientų savijautai, dalyvavimui, sociali-
nei įtraukčiai, parinkti adekvačius tyri-
mo metodus. Meno terapiją socialinis 
darbuotojas gali naudoti kaip vieną 
iš darbo metodų savo veiklose, kartu 
teikti išskirtinai šias paslaugas sveika-
tos priežiūros įstaigose, socialinių pas-
laugų, reabilitacijos ir sveikatingumo, 
švietimo ir kultūros, specialaus ugdy-
mo įstaigose, kalėjimuose.

Menas gali padėti įveikti įvairias li-
gas, negalias, atskirtį. Psichikos sutri-
kimus – taip pat. Ką daryti, jei rudens 
dieną jaučiatės labiau pavargę, liū-
dnesni, suirzę? Atsakymas paprastas 
– klausykitės muzikos, pieškite arba 
šokite. Nes menas yra pati universa-
liausia kalba, kai žmonės jausmais 
suvokia vieni kitus, o meninė kūryba, 
skatindama žmogaus saviraišką, ne 
tik ugdo asmenybę, bet ir padeda jai 
integruotis ir adaptuotis visuomenė-
je, lavina tarpusavio bendravimo įgū-
džius, praturtina savo ir kito gyvenimą 
dvasinėmis vertybėmis. Meno terapija 
pagrįsta supratimu, kad mūsų kūriniai 
gali padėti suvokti kas esame, padėti 
išreikšti jausmus ir mintis, kurių nega-
lime išreikšti žodžių pagalba. Ji ne tik 
teikia mums didelį malonumą ir este-
tinį pasitenkinimą, bet ir skatina savęs 
pažinimą, ugdo mus kaip asmenybes, 
lavina jautrumą ir, kas svarbiausia, 
gydo kūną bei sielą.

Studijos ir studentavimas.  
Karjeros galimybės   

Ką studijuosite? Programa apima 
socialinio darbo teorinių modelių ir 
šiuolaikinių socialinio darbo koncep-
cijų studijavimą, mokslinius tyrimus 
ir baigiamąjį mokslinį darbą, skirtą 
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aktualios socialinio darbo problemos 
mokslinei analizei ir sprendimui. 
Vyksta Profesinė mokslinė tiriamoji 
praktika, kurios metu studentai, va-
dovaujami dėstytojų bei praktikos 
vadovų, gilinasi į socialinės veiklos 
organizavimo problemas, vykdo 
mokslinius tyrimus, susijusius su 
įvairių grupių klientų funkcionavimo 
bei pagalbos teikimo kryptimis bei 
metodai.

Studijos užsienyje. Studentams 
sudaromos  sąlygos  studijuoti ki-
tuose užsienio bei ES šalių  univer-
sitetuose (Vokietijos, Švedijos, Da-
nijos) pagal Erasmus ir kitas mainų 
programas.

Ką mokėsite ir gebėsite? Baigę 
socialinio darbo magistro studijas 
socialiniai darbuotojai gebės diagno-
zuoti gilumines socialinių problemų 
priežąstis ir organizuoti įvairiapusę 
socialinę pagalbą ir prevencinę vei-
klą atskirų klientų grupėms ir atitin-
kamoms  bendruomenėms bei ins-
titucijoms. Programos absolventai 
išmanys šalies ir Europos Sąjungos 
šalių socialinės apsaugos sistemas 
bei socialinės politikos ypatumus, 
gebės analizuoti ir tobulinti socia-
linės paramos strategijas, kelti bei 
taikyti naujas socialinės pagalbos 
idėjas bei formas, telkti socialinius 
darbuotojus tobulinti savo profesinę 
kompetenciją.

Kur dirbsite? Socialinio darbo ma-
gistro programos absolventai galės 
dirbti socialinių institucijų vadovais 
ir socialinės veiklos vadybininkais 
bei organizatoriais ministerijose ir 
savivaldybėse, socialinio darbo daly-
kų dėstytojais aukštosiose bei aukš-
tesniosiose mokyklose,  socialiniais 
darbuotojais socialinėse, sveikatos 
priežiūros ir švietimo institucijose 
bei nevyriausybinėse organizacijose, 
bendruomeniniuose dienos ir menų 
terapijos, socialinių ligų prevencijos 
bei reabilitacijos  centruose, speci-
alios paskirties globos institucijose, 
tęsti studijas doktorantūroje ir vyk-
dyti mokslinį tiriamąjį darbą.

Studentų laisvalaikis. Laisvalaikiu 
studentai turi galimybę dalyvauti SEF 
Studentų sąjungos veikloje, dainuoti 
Lietuvoje žinomame chore „Ave vita“, 
šokti dainų ir šokių ansamble „Švie-
sa“, dalyvauti dramos, gitaros, šokio 
studijų veikloje, sportuoti. Kiekvie-
nais metais fakultete vyks SOC DAY 
šventė – tai renginys skirtas įtraukti 
jaunimą į sportinę ir kultūrinę, socia-
linę ir edukacinę veiklą.

„Gerumo Žvaigždė“  
sužibėjo ir Lietuvos  
edukologijos universitete

Norime pasidžiaugti ir mūsų Soci-
alinio darbo programos absolventais 
bei jų profesiniais pasiekimais.

2014 m. pirmą kartą LR Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
buvo organizuota akcija „Geriau-
sio socialinio darbuotojo rinkimai“. 
„Gerumo Žvaigždėmis“ balandžio 
11 d. LNK studijoje buvo apdo-
vanoti geriausio vardą pelniusieji 
socialiniai darbuotojai. „Gerumo 
Žvaigždėmis“ iš viso pasipuošė 
šeši socialiniai šalies darbuotojai. 
Jiems apdovanojimai buvo įteik-
ti už darbą su vaikais, darbą su 
senjorais, darbą su neįgaliaisiais, 
darbą su šeimomis, darbą su pa-
tiriančiais krizę bei už darbą su 
bendruomene. „Gerumo Žvaigždė“ 
taip pat įteikta nominacijoje už 
darbą su savanoriais, buvo įsteigta 
ir speciali nominacija „Neįgaliųjų 
pagalba neįgaliesiems“.

Mūsų katedrai ši šventė buvo dvi-
guba, nes nominacijoje „Už darbą 
su senjorais“ nugalėjo ir „Gerumo 
Žvaigžde“ pasipuošė Giedrė Pavasa-
rytė – LEU Socialinio darbo magis-
trantūros studijų programos 2013 
m. absolventė. 

Giedrė socialine darbuotoja nuo 
2007 m. dirba VšĮ Rumšiškių sene-
lių globos namuose „Auksinis am-
žius“. Rinktis socialine s studijas ją 
paskatino dalyvavimas savanoriško-
je veikloje dar paauglystėje:  viskas 
prasidėjo nuo klubo bendraamžiams 
„Savas kampas“. Tikimės, kad dar-
bui su globotiniais merginai naudos 
teikė ir studijos Lietuvos edukologi-
jos universitete. Linkime Giedrei di-
delės sėkmės ir išvtermės.

„Socialinio darbuotojo veikla yra 
nepaprastai prasminga ir kilni – ji 
reiškia pagarbą ir meilę žmogui, 
padeda kurti gražesnį ir tvaresnį 
rytojų. Dėkoju už Jūsų atsidavimą, 
šilumą ir pastangas dirbant šį sun-
kų, bet prasmingą darbą. Nuošir-
džiai tikiu, kad visi čia esantys soci-
aliniai darbuotojai yra verti Gerumo 
Žvaigždės“, – šventėje sakė sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė Algi-
manta Pabedinskienė.

Vietoj pabaigos

Gyvename sudėtingu laikmečiu, 
kai dažnam žmogui tenka patir-
ti stresą, nerimą, nusivylimą. Šie 
veiksniai kenkia žmogaus sveikatai 
ir sukelia įvairius psichikos sutriki-
mus. Tuomet į pagalbą mums ateina 
arčiausiai esantys žmonės – šeima, 
draugai, pažįstami ir nepažįstami 
žmonės. Socialiniai darbuotojai taip 
pat šalia. Ir nors socialinio darbo 
profesija Lietuvoje yra gana jauna, 
tačiau vis didesnė visuomenės dalis 
žino, kas yra socialinis darbuotojas ir 
ką jis veikia.

Be meilės neįmanoma dirbti socia-
linio darbo, nes šis darbas reikalauja 
ne tik daug žinių, bet ir ištvermės, 
supratimo, žmogiškosios šilumos, 
mokėjimo bendrauti su įvairiais žmo-
nėmis. Tad gerbkime šiuos žmones, 
jų sunkų darbą ir nepamirškime kas-
met rugsėjo 27 dieną juos pasveikin-
ti su profesine švente. 

Straipsnį parengė Lietuvos 
edukologijos universiteto Socialinio 

darbo ir sociologijos katedros 
dėstytojos:  vedėja, lektorė 

dr. Elena Kocai, profesorė 
dr. Violeta Vaicekauskienė, vyriau-

sioji specialistė Lina Diliuvienė

Atkelta iš 13 p.
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Pernykščiams nugalėtojams, ku-
riems atiteko garbė bei atsakomybė 
surengti Respublikinę neįgaliųjų dai-
nų šventę savame mieste, teko pra-
dėti ir šiųmetį renginį. Akmeniškiai 
pradžiugino dalyvius ir svečius dviem 
pasirodymais – jungtinio Akmenės 
sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos ir socialinių paslaugų miš-
raus vokalinio ansamblio dainomis 
bei teatro grupė „Dzin“ pasirodymu.

Tačiau, kaip pasirodė apsilankius 
bendrijoje, akmeniškiai ne tik vaidi-
na – susibūrę draugėn, jie nuveikia 
daug įdomių darbų. 

Negalią padeda  
įveikti teatro terapija

2002ųjų birželį įkurta bendrija šiuo 
metu vienija apie trisdešimt narių. Į 
užsiėmimus ateina tie, kuriems no-
risi pamiršti negalią, pabūti drauge, 
išmokti naujų dalykų, lavinti įgūdžius. 

„Svarbiausia mums – susirinkti, 
pabūti kartu. Atėję į bendriją, kuria-
me rankdarbius, piešiame, vaidiname, 
sportuojame. Į mūsų užsiėmimus at-
eina ne tik bendrijos nariai – priimame 
visus, kurie nori susitikti, pabendrau-
ti“,  sako Akmenės rajono sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos va-
dovė Lida Skačkauskienė. 

Be abejo, įdomiausias ir bene la-
biausiai visiems bendrijos nariams 
patinkantis užsiėmimas – teatro te-
rapija. Kasmet akmeniškiai pastato 
bent po vieną naują spektaklį. 

„Vaidinti labai smagu, išmokti žo-
džius – ne problema. Iš pradžių būda-
vo šiek tiek baugu išeiti į sceną, bet da-
bar apsipratome. Teatro terapija didina 
pasitikėjimą savo jėgomis, padeda at-
siskleisti, atsikratyti nerimo ir baimių“, 
 sako bendrijos narė Eugenija. 

Akmeniškiai patys siuva drabu-
žius, kuria spektakliams šokius, dai-
nas. „Pirmasis mūsų kurtas spektaklis 
buvo skirtas Kalėdų šventei. Siuvome 
drabužius Kalėdų seneliui, Snieguolei, 
kitiems personažams. Nors pirmą kar-
tą išeiti į sceną buvo nedrąsu, visiems 
galimybė išreikšti save teatro scenoje 
labai patiko. Spektaklius pristatome 
ir miesto bendruomenei, bendradar-
biaujame su senelių namais, kurie vi-
sada laukia mūsų pasirodymų“,  pa-
sakoja akmeniškė Karmen. 

Šiemet Akmenės rajono bendrijos 
nariai, padedami vadovės, režisie-
rės ir renginių organizatorės Daivos 
Kvaukienės, taip pat jau sukūrė va-
landą trunkantį spektaklį, kuriame 
vaidina daugiau nei dešimt žmonių. 
jis bus parodytas miesto bendruo-
menei, teatro trupė žada gastroliuo-
ti ir kituose miestuose. 

Renkasi kūrybingi žmonės 

Per savaitę akmeniškiai renkasi į 
keturis užsiėmimus – du skirti tea-
tro bei ansamblio repeticijoms, du – 
kitoms veikloms. 

Be teatro vaidinimų, polinkį menui 
turintys akmeniškiai mėgsta ir poezi-

ją, kuria pasakas. Yra kūrybingų žmo-
nių, kurie eilėraščius bei pasakas kuria 
patys. „Rengiame savo narių sukurtos 
poezijos ar pasakų skaitymo popietes. 
Tai ne tik padeda pamiršti vargus bei 
rūpesčius, bet ir skatina kūrybišku-
mą“,  pasakoja L. Skačkauskienė. 

Jos teigimu, nors savivaldybės 
bendrijai skirtos patalpos itin nedide-
lės – vos du kambarėliai – čia sutelpa 
visi, pageidaujantys pabūti kartu. 

„Patalpos, kurias mums penkeriems 
metams suteikė miesto savivaldybė 
Socialinių paslaugų namuose, nėra 
didelės. Tačiau mus džiugina tai, kad 
vieta gera, visiems patogu ateiti. Jei 
patalpos būtų toliau nuo miesto cen-
tro, kai kuriems neįgaliesiems būtų 
sunku iki jų atvykti. Prieinamumas 
visiems mums taip pat yra labai svar-
bu“,  sako bendrijos vadovė. 

Svarbiausia – pabūti kartu 

Kaip ir daugelis bendrijų bei Ne-
vyriausybinių organizacijų, taip ir 
Akmenės rajono sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrija finan-
suojama itin menkai. „Darbuotojams 
negalime skirti net vieno etato. Kaip 
vadovė dirbu 0,25 etato, dar 0,2 
etato skirta meno vadovei. Tačiau ne 
visada pinigai svarbiausia – džiugu, 
kad žmonės turi kur ateiti, pabūti 
kartu. Mums gera susirinkti drau-
gėn, pasikalbėti prie kavos ar arba-
tos puodelio, užsiimti širdžiai miela 
veikla“,  kalba L. Skačkauskienė. 

Jai antrina ir kiti bendrijos nariai. 
„Svarbu, kad čia mums ramu ir gera, 
gali atsipalaiduoti, išmokti ką nors 
naujo. Kuriame darbelius iš popie-
riaus, dekupažo dirbinius, piešiame 
ant stiklo. Dalyvaujame parodose, kur 
eksponuojame savo darbelius. Gali-
mybė išreikšti save per meną svarbi 
kiekvienam žmogui, neįgaliajam – 
ypač“,  sako bendrijos narė Ieva. 

Akmenės bendruomenės nariai – 
aktyvūs ir kūrybingi
Lina Jakubauskienė 

Akmenės sutrikusios psichikos žmonių globos bendriją daugelis įsiminė po 
įspūdingo teatralizuoto pasirodymo pernai gegužę Kaune vykusioje Respu-
blikinėje neįgaliųjų dainų šventėje „Uždainuokime kartu“. Tuomet akmeniš-
kiai išsivežė iš Kauno pagrindinį prizą, kurį šiemet savame mieste vykusioje 
šventėje perdavė naujam laureatui – Rokiškio žmonių su psichikos negalia 
klubo „Langas“ meno kolektyvui. 

Nukelta į 16 p.
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Į Naująją Akmenę šventės dalyviai 
sugužėjo neatsitiktinai: pernai akme-
niškiai tapo varžytuvių nugalėtojais ir 
laimėjo pagrindinį pereinamąjį prizą, 
suteikiantį progą šventę rengti savo 
mieste. „Džiaugiamės praėjusių metų 
pergale, mums tai buvo puikus įverti-
nimas. Be abejo, šiek tiek skaudama 
širdimi perduodame garbingą prizą 
šių metų nugalėtojui, tačiau tokios 
yra varžytuvių taisyklės“, – šventės 
pradžioje sakė Akmenės sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovė Lida Skačkauskienė. 

Pasveikinti šventės dalyvių atvy-
ko ir Akmenės meras Vitalijus Mitro-
fanovas. „Džiaugiamės, kad mūsų 
miestas garsinamas tokiu būdu. Nau-
joji Akmenė šiemet švęs vos 65–erių 
metų sukaktį, miestas nuolat auga 
ir gražėja. Džiaugiamės visais sve-
čiais, apsilankančiais mūsų mieste. 
Tikimės, kad atvykę pas mus turėsite 
progos pamatyti, koks gražus mūsų 
miestas, kokie geri žmonės čia gyve-
na“, – kalbėjo miesto meras. Šventės 
organizatoriams jis įteikė simbolinę 

dovaną – angelą, kiekvieno iš mūsų 
apsaugos ir sakralumo simbolį. 

Akmeniškiams teko garbė pradėti 
šiųmetį pasirodymą. Šventės daly-
vius atlikdami tris kūrinius pasveiki-
no Akmenės kultūros rūmų romansų 
grupė „Viliokė naktis“, vadovaujama 
Danutės Leviškienės.

Surengti šventę neįgaliesiems jau 
tradiciškai padėjo Vilniaus miesto 
Psichikos sveikatos centro psicho-
socialinės reabilitacijos skyriaus ko-
lektyvas. Skyriaus darbuotojai vedė 
šventę, taip pat padėjo ją organizuo-
jant, sukūrė prizus. 

„Džiaugiamės, kad galime daly-
vauti tokiame smagiame renginyje. 
Kaip žinia, meno kolektyvai dirba vi-
sus metus, kol ateina diena, kai ga-
lima užlipti ant scenos ir pademons-
truoti savo gebėjimus. Turime visi 
džiaugtis šia diena ir galimybe pa-
būti kartu“, – sakė Daiva Kalantienė. 

Šventėje pasirodė „Kūlgrindos“ 
klubo ansamblis „Linksmuoliai“, va-
dovaujamas Adomo Gursčio. Links-
mi ir žavūs kūlgrindiškiai pristatė 
susirinkusiems tradicinę klubo dai-
ną, lietuvių liaudies dainą „Atskrend 
sakalėlis“ bei dainą „Svajoklis“.  

Tarp konkurso dalyvių pirmasis pa-
sirodė Jungtinis Akmenės sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos ir 
socialinių paslaugų mišrus vokalinis an-
samblis, vėliau – teatro grupė „Dzin“.

Kiekvienas iš šventėje dalyvavu-
sių penkiolikos kolektyvų atliko po 
tris dainas. Jų būta įvairiausių – nuo 
autentiškų etnografinių iki sudėtingų 

„Uždainuokime kartu“ 
nugalėtojai – rokiškėnai
Lina Jakubauskienė 

Gegužės 7-ąją į tradicinę  Respublikinę neįgaliųjų dainų šventę „Uždainuoki-
me kartu“, vykusią Naujosios Akmenės kultūros rūmuose, rinkosi psichikos 
negalią turintys žmonės. Tradicinė šventė, suburianti dainą ir muziką mylin-
čius žmones, šiemet vyko jau vienuoliktąjį kartą. 

Ieva garsėja Naujojoje Akmenėje 
kaip puiki kulinarė. „Labai mėgstu 
gaminti, išbandyti vis naujus recep-
tus, eksperimentuoti. Pagamintais 
valgiais vaišinu draugus, kaimynus, 
bendrijos narius“,  pasakoja Ieva. 

Receptų Ieva žino gausybę ir mie-
lai dalijasi jais su visais pageidaujan-
čiais – jų nespėjame užsirašinėti. Jos 
paruoštais valgiais turėjome progos 
pasivaišinti ne tik mes, apsilankę 
bendrijoje – įdomiausius Ievos pa-
tiekalų receptus pateikėme praėjusio 
mėnesio žurnalo „Globa“ numeryje. 

„Ruošti maistą mėgsta ir kitos 
bendrijos moterys. Dalijamės recep-
tais, rengiame teminius vakarus, pa-
vyzdžiui, „Viskas – iš obuolių“. Neįsi-
vaizduojate, kiek gardžių, įdomių ir 
neįprastų valgių galima pasigaminti 
iš paprasto lietuviško obuolio“,  pa-
sakoja bendrijos vadovė. 

Akmeniškiai drauge švenčia ir 
įvairias šventes – Kalėdas, Velykas, 
Užgavėnes ir pan. „Patys gamina-
mės kaukes, atsinešame įvairių val-
gių. Svarbu ateiti su gera nuotaika 
– tik tokiu atveju šventė pavyks“,  
pasakoja L. Skačkauskienė. 

Motinos dienai Akmenės bendrijos 
nariai surengė gėlių parodą, kur kie-
kvienas galėjo pademonstruoti išmo-
nę kurdamas originalias puokštes. 

Nepamiršta bendrijos nariai ir 
švenčiančiųjų gimtadienius. „Jubilia-
tą pasveikiname simboliškai, suren-
kame po litą, įteikiame jam vokelį 
su pinigais. Švenčiantysis gimtadie-
nį savo ruožtu atsineša vaišių pagal 
savo išgales. Susėdame visi drauge, 
išgeriame arbatos, paskanaujame 
saldumynų. Juk svarbiausia – kad 
tavęs nepamiršta, kad yra su kuo 
atšvęsti drauge“,  pasakoja Ieva. 

Akmeniškiai pamėgo keliones po 
Lietuvą. „Buvome Vilniuje, kur ap-
lankėme Valdovų rūmus, važiavome 
į Klaipėdos dinozaurų parką. Šiek tiek 
pinigų kelionės skiriame iš projektinių 
lėšų, dalį susimetame patys. Kelionės 
ne tik padeda geriau pažinti Lietuvą, 
bet ir pakelia nuotaiką, suteikia op-
timizmo“,  kalba bendrijos vadovė. 

Didžioji dalis bendrijos narių 
mėgsta sportuoti. „Drauge einame į 
netoliese įrengtą sporto salę, turime 
savo bėgimo takelį. Žaidžiame stalo 
žaidimus, smiginį. Judrūs žaidimai, 
fizinis aktyvumas stiprina sveikatą“, 
 pasakoja L. Skačkauskienė. 

Pasak bendrijos narių, pasibuvimas 
kartu padeda nepasiduoti negaliai, 
gyventi įdomų, visavertį gyvenimą, 
kupiną kūrybos ir smagių įspūdžių. 

Autorės nuotraukos 
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sakralinės muzikos kūrinių. Varžytu-
vėse skambėjo ir populiarios estradi-
nės dainos, nauji kūriniai ar visiems 
puikiai žinomos senosios melodijos. 

Kolektyvų sudėtis taip pat gero-
kai skyrėsi – nuo didelių chorų, kur 
kiekvienas dalyvis grojo kokiu nors 
muzikos instrumentu, iki iš kelių 
žmonių sudarytų grupių. 

Pirmą kartą šiais metais dalyvavo 
ir puikiu pasirodymu nustebinęs VšĮ 
Pagalbos ir informacijos šeimai tarny-
bos ansamblis, vadovaujamas Julijos 
Kovalenko. Tik šiais metais susikūru-
sio ansamblio dainininkės nuoširdžiai 
įsijautusios atliko tris dainas: „Tylūs 
armonikos tonai“, „Gandrai“ ir „Pie-
menaitė“. Pasak ansamblio dalyvių, 
jos ypač mėgsta dainuoti romansus ar 
linksmas dainas. „Nors repetuoja dar 
labai neseniai, moterys pasirodė labai 
gražiai. Buvo matyti, jog tiek daininin-
kės, tiek ansamblio vadovė į pasirody-
mą įdėjo savo širdžių šilumą“, – sakė 
tarnybos vadovė Algė Nariūnienė. 

Puikiu pasirodymu pradžiugino 
ir nuo 2011–ųjų gyvuojantis, ta-
čiau jau 2012–aisiais „Uždainuoki-
me kartu“ nugalėtoju tapęs Kauno 
klubas „Likimo draugai“, vadovau-
jamas Vincento Kursos. Kauniečiai 
atliko klubo dainą, taip pat „Joninių 
naktį“ bei „Tamošiaus pagavimas“. 

Rimtosios muzikos kūriniais susi-
mąstyti kiekvieną privertė ir Stepo 
Bidvos vadovaujamo Plungės sutriku-
sios psichikos žmonių globos bendrijos 
„Mūsų atžala“ kolektyvo pasirodymas. 
Daugiau nei dešimtmetį gyvuojantį ko-
lektyvą vidutiniškai sudaro apie dešimt 
žmonių, mėgstančių sakralinę muziką, 
taip pat populiarių 1970–1990 m. lai-
kotarpio autorių kūrinius. Kolektyvas 
dalyvavo beveik visose „Uždainuokime 
kartu“ šventėse, kurioms ruoštis pra-
deda jau nuo rugsėjo mėnesio. 

Šiemet kolektyvas atliko Maiklo 
Džeksono 1974–ųjų singlą BEN iš 
to paties pavadinimo kino filmo bei 
Nuova Cinema „Paradiso“ – Ennio 

Morricone sukurtą dainą to paties 
pavadinimo kino filmui. 

Įdomia programa pradžiugino 
taip pat dešimtmetį gyvuojantis 
Šiaulių neįgaliųjų klubas „Dvasinė 
šiluma“, vadovaujamas Kristinos 
Mockutės.  Kolektyvas atliko dainas 
„Mano miestas“, romansą „Aš ant 
balto smėlio“ bei „Meilės vasara“. 

Devynerius metus gyvuoja žmo-
nių su sielos negalia klubas „Sielos 
paguoda“, vadovaujamas Antano 
Kmitos. Šilutiškiai šventės daly-
viams taip pat atliko tris dainas. 

Nė vieno abejingo nepaliko Telšių 
sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos folklorinis ansamblis, vado-
vaujamas Jolantos Baliutavičienės. Vos 
trejus metus gyvuojantis ansamblis 
atlieka tik senąsias autentiškas dainas 
bei šokius. Ir šįkart šventės dalyvius 
telšiškiai nustebino senomis, autentiš-
kai atliktomis žemaitiškomis dainomis. 

Septynerius metus drauge dai-
nuojantis bendrijos „Vilties linija“ 
kolektyvas, vadovaujamas Stasės 
Petrauskienės, taip pat atliko tris dai-
nas, pasak vadovės, skirtas visiems, 
kurių širdys dar jaunos ir kuriems 
dar norisi mylėti ir būti mylimiems. 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmo-
nių globos bendrijos  Tauragės filialo 
kolektyvas, vadovaujamas Alfonso 
Balčiūno, smagiai ir nuotaikingai trau-
kė prisistatymo dainą „Pasakyk, ko 
lapai krinta“ bei „Senelio armonika“ ir 
„Keitės ir miestai ir veidai“. Pasak klu-
bo narių, svarbiausia – dainuojant pa-
tiriamas džiaugsmas ir gera nuotaika. 

Nuo 2007–ųjų drauge dainuojan-
tys Vilkaviškio sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos skyriaus 
žmonės, vadovaujantys Romos Na-
vickienės, padainavo bendrijos him-
ną, taip pat partizanų dainą „Su 
gandrais ir su lapais žaliais“ bei ro-
mansą „Baltos ievos“. 

Šiluvos neįgaliųjų globos bendrija, 
vadovaujama Sauliaus Beniulio, atliko 
savo kūrybos dainą „Šviesos žiburys“, 

taip pat lietuvių liaudies „Prisiglausk 
prie manęs“ bei „Saulėlydis tėviškėje“.  
Šešerius metus gyvuojančio kolektyvo 
nariams patinka ne tik dainuoti, bet ir 
groti įvairiais instrumentais. Kol komi-
sijos nariai skaičiavo balsus, šiluviškiai 
linksmino visus savo dainomis  ir gita-
ristų pasirodymais. 

„Labiausiai šildo tai, kad šven-
tėje nebūtina viską daryti tobulai. 
Čia galima klysti, ir už tai nebūsi 
nei pasmerktas, nei baudžiamas. Ši 
šventė – tai puiki galimybė pabūti 
kartu, pajusti bendrumo atmosferą, 
širdžių šilumą“, – sakė S. Beniulis. 

Puikią nuotaiką šventės daly-
viams dovanojo Strūnos socialinės 
globos darbuotojų kolektyvas, de-
biutavęs šventėje „Uždainuokime 
kartu“. Jie konkursinėje programoje 
nedalyvavo, buvo šventės svečiai ir 
taip pat linksmino visus, kol komisi-
jos nariai skaičiavo balsus.

Šventės nugalėtojais tapo ir pa-
grindinį prizą į savo miestą išsivežė 
vienas iš jauniausių šventės „Uždai-
nuokime kartu“ kolektyvų – Rokiškio 
žmonių su psichikos negalia klubas 
„Langas“, vadovaujamas muzikos 
vadovo Stanislovo Sabaliausko. An-
samblis atliko „Giminių dainą“, lie-
tuvių liaudies dainas „Pjoviau šie-
ną“ ir „Balnokit broliai žirgus“. Taigi 
kitais metais tradicine tapusi dainų 
šventė vyks Rokiškyje. 

„Džiugu, kad kasmet pasirengimas 
šventei suburia bendruomenės na-
rius, motyvuoja juos kūrybinei vei-
klai, lavina meninius įgūdžius. Dainų 
šventės dalyviai renka repertuarą, 
domisi etnografine kūryba. Ne pa-
slaptis, jog žmonės, turintys psichikos 
negalią, dažnai nepagrįstai nurašomi 
kaip nereikalingi, visuomenėje vis dar 
gajūs stigmatizacijos reiškiniai. Tuo 
tarpu kuriantis žmogus yra sveikas 
žmogus“, – reziumavo Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos ben-
drijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

Autorės nuotraukos
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Pasveikinti konferencijos dalyvių at-
vyko būrys garbių svečių – LR Seimo 
Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė 
Dangutė Mikutienė, Ministro Pirmi-
ninko patarėjas sveikatos klausimais 
Antanas Vinkus, Lietuvos ligoninių 
asociacijos prezidentas Dalis Vaiginas, 
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos 
atstovai ir kt. 

„Pacientų ir medikų santy-
kiai turi būti pagrįsti bendra-
darbiavimu. Nebūkime teisė-
jais, neskubėkime kritikuoti 
vieni kitų. Valstybinės bei vi-
suomeninės organizacijos turi 
suprasti vienos kitas, dirbti 
drauge pacientų labui“, – sakė 
A. Vinkus. 

Pasak D. Vaigino, tiek pacien-
tai, tiek medikai žengia tuo pa-
čiu keliu. „Svarbiausia mums –  
paciento sveikata. Tačiau visi 
žinome, jog ištekliai gydymui 
dažnai yra riboti. Todėl turime 
suprasti vieni kitus, būti par-
tneriais. Tik tokiu atveju pa-
sieksime daugiau“, – sakė D. 
Vaiginas. 

Pasak Lietuvos gydytojų są-
jungos atstovės Vidos Žvirblie-
nės, svarbiausia – darna ir tar-
pusavio bendradarbiavimas. 
„Pacientų vaid muo nugalint ligą 
labai svarbus, jis turi stiprėti. Pa-
cientai taip pat turi prisiimti atsakomy-
bę už savo sveikatą, sveiką gyvenimo 
būdą. Pacientai skundžiasi, kad sunku 
patekti pas gydytojus, tačiau kasdien 
pas specialistus neatvyksta po keletą iš 
anksto užsiregistravusių žmonių. Tokiu 
būdu susidaro eilės, ligoniai negauna 
pagalbos laiku. Privalome gerbti vieni 
kitus“, – kalbėjo V. Žvirblienė. 

Prelegentė pristatė pastaruoju 
metu diegiamą projektą, kuomet 
pas gydytoją užsiregistravusiems li-
goniams apie vizitą bus primenama 
SMS žinute. Tokiu būdu tikimasi su-
mažinti eiles pas specialistus. 

Dar viena problema, apie kurią 
kalbėjo gydytoja – besaikė vaistų 
reklama. „Dažnai ligoniai į gydymo 
įstaigas atvyksta su krepšiais vaistų, 
net nežinodami, kokių jiems iš tiesų 
reikia. Taigi pacientų organizacijoms 
linkėčiau ir sėkmingo bendradarbia-
vimo su farmacinėmis kompanijo-

mis“, – kalbėjo V. Žvirblienė.  Pasak 
Sveikatos apsaugos darbuotojų pro-
fesinių sąjungų atstovės Dalios Juš-
kevičienės, kalbant apie pacientų 
teises, derėtų nepamiršti ir medici-
nos darbuotojų teisių. „Šie žmonės 
taip pat nėra geležiniai, o atlyginimai 
mūsų sektoriuje labai maži, verčian-
tys specialistus gyventi ties skur-
do riba. Retsykiais pagalvokime ir 
apie tuos, kurie teikia paslaugas“, –  
kalbėjo D. Juškevičienė. 

Konferencijoje pristatyta Lietuvos 
pacientų organizacijų atstovų tarybos 
veikla, jos vaidmuo ir iššūkiai Lietuvos 

sveikatos sistemoje. Organizacija vei-
kia jau dvyliktus metus ir vienija 31 
įvairiomis ligomis sergančiųjų orga-
nizaciją, kuriose – per 20 tūkst. na-
rių. „Mūsų tikslas – kad visi sergan-
tieji gautų aukštos kokybės į pacientą 
orientuotą sveikatos priežiūrą“, – sakė 
tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. 

Taryba turi pacientų atstovus 
įvairiose organizacijose bei įstaigo-
se, darbo grupėse. Vienas iš pagrin-
dinių pastarojo meto pasiekimų –  
kad būtų palikta teisė į kokybišką 
sveikatos priežiūrą, užkirstas kelias 
kai kurių ligų išbraukimui iš kom-
pensuojamųjų sąrašo, taip pat dėl 
pacientų teisės rinktis patinkančią 
gydymo įstaigą ir pan. 

Pasaulio sveikatos organizacijos 
atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida 
Zurlytė kalbėjo apie pacientų organi-
zacijų vaidmenį sveikatos sistemoje 
Pasaulio sveikatos organizacijos Eu-
ropos regiono strategijos „Sveikata 

2020“ perspektyvoje. 
„Tokios strategijos reikėjo to-

dėl, kad pastaruoju metu ge-
rėjo žmonių sveikatos būklė, 
tačiau nelygiai ir netolygiai, at-
sirado nauji iššūkiai, pasikeitė 
ekonominė situacija. Keičiasi ir 
sveikatos vertybės bei požiūris į 
sveikatą – ji tampa vis svarbes-
nė, vertinama ir ekonominiu po-
žiūriu. Sveikata – tai vertybė ir 
investicija į valstybės gerovę, ne 
tik išlaidos, kaip iki šiol buvo pri-
imta vertinti“, – sakė I. Zurlytė. 

Ji pristatė „Sveikata 2020“ 
tikslus bei paskirtį, kokiu būdu 
ji buvo rengiama bei parengta, 
taip pat apie strateginius užda-
vinius bei prioritetus. 

Apie pacientų teises Lietuvoje 
šiandieninių aktualijų kontekste 
kalbėjo advokatė, asocijuota 
partnerė iš advokatų kontoros 
LAWIN Rūta Pumputienė. 

Konstitucinio Teismo 2013 m. 
gegužės 16 d. nutarimo nuos-

tatas, susijusias su teise į sveikatos 
priežiūrą, pristatė advokatė, par-
tnerė Dovilė Burgienė iš advokatų 
kontoros LAWIN. Apie konfliktus 
sveikatos priežiūros sistemoje kal-
bėjo UAB „MediCA klinika“ direktorė 
medicinai Ramunė Navickienė. 

Papildomo savanoriško draudimo 
privalumus pristatė „Compensa Life 
Vienna Insurance Group SE“ Lietu-
vos filialo Rizikos vertinimo skyriaus 
vadovas Rimgaudas Staigis. 

Pabrėžtina, jog visi prelegentai 
pranešimus konferencijoje skaitė 
nemokamai.

Pacientų organizacijos – 
už pacientų teises
Lina Jakubauskienė 

Kiekvienas iš mūsų – esamas ar potencialus pacientas, todėl pacientų teisės –  
svarbi tema kiekvienam žmogui. Birželio 3-iąją Lietuvos pacientų organiza-
cijų atstovų tarybos surengtoje konferencijoje „Lietuvos pacientų organiza-
cijų vaidmuo ir teisės sveikatos sistemoje“ aptartas Lietuvos ir pasaulinių 
pacientų organizacijų atstovų vaidmuo sveikatos sistemoje, pacientų teisės 
šiandieninių aktualijų kontekste bei kiti visiems aktualūs klausimai. 



Skanaus

Braškių gėrimas

50 g cukraus,
0,5 l pieno, 
0,5 kg braškių, 
10 g vanilinio cukraus.

Pieną užvirinkite su cukrumi bei 
vaniliniu cukrumi ir atšaldykite. 
Braškes nuplaukite, sutrinkite 
ir užpilkite pienu. Jei norisi sal-
džiau, įdėkite daugiau cukraus.

Daržuose prisirpo gardžiausios uogos – 
braškės. Skaniausios jos, be abejo, švie-
žios, tik ką nuskintos. Tačiau jei norite 
pasigaminti iš braškių ką nors originalaus – 
pateikiame keletą įdomesnių receptų. 

Salotos su braškėmis

150 g braškių,
gūžė la pinių salotų,
50-75 g sūrio su mėlynuoju pelėsiu,
sauja kepintų graikinių riešutų,
6 mėtų lapeliai.

P a d a ž u i:
50 g braškių,
šaukštas alyvuogių aliejaus,
šaukštas balzaminio acto,
šaukštas citrinų sulčių,
2-3 šaukštai šalto vandens,
žiupsnelis maltų juodųjų pipirų,
cukraus pagal skonį.

Braškes nuplaukite ir nuskabykite 
žied kočius. Kiekvieną uogą per
pjau kite pusiau. Sūrį supjaustykite 
ku beliais. Salotų lapus nuplaukite 
ir nusausinkite. Paruoškite padažą: 
visas sudedamąsias dalis suplakite 
plaktuvu iki vienalytės masės.
Ant lėkštės išdėliokite salotų lapus, 
braškes, sūrį, graikinius riešutus, 
mėtų lapelius ir apliekite padažu. 
Galima viską sudėti į didelę lėkštę, 
galima ir porcijomis. Padažą patie-
kite atskirai.

Braškių pyragas

100 g cukraus, 
5 kiaušiniai,
200 g kvietinių miltų, 
0,5 kg braškių.

Cukrų ir kiaušinius išplakite iki la-
bai purios masės (geriausia elektri-
niu plaktuvu). Tada suberkit miltus 
ir vėl išplakite. Braškes supilkite 
į skardą (braškių reikia tiek, kad 
uždengtų skardos apačią). Gau-
tą tešlos masę pilkite ant braškių. 
Kepkite 160–180 laipsnių karščio 
orkaitėje apie 40 minučių. Iškeptą 
pyragą galima apibarstyti cukraus 
pudra, kokoso drožlėmis ar kitais 
skanėstais.
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