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Buvo taip nepaprastai gera. Ir 
tos mažos rankutės – kaip ange-
liuko, ir stuksinti  širdelė – Angelo 
širdis.

Aš sukau šį vaiką savo glėby-
je, mes abu juokėmės – kaip du 
laimingi angelai, nes juk prisilie-
tus angelui prie  žmogaus,  ir pats 
žmogus tampa pakylėtas ir nors 
truputį priartėja prie ANGELO – 
prie tyrumo, gerumo, šviesos ir 
meilės.

Mano  ANGELAS – tai tyrumas, 
gerumas ir meilė. Šioje žemėje 
nėra nieko svarbesnio už tai.

O dar vėliau mano širdis išgy-
veno didelį skausmą – mirė mano 
mama. Nuo to laiko jau praėjo ke-
letas metų, bet aš vis dar ilgiuosi 
jos, nors ir paleidau. Paleidau ją 
laimingai skristi į savo Amžinybę, 
į savo kitą, nematerialią, būtį.    

Kai nueinu mamos aplanky-
ti prie kapo, palaisčiusi gėles, 
pasimeldusi ir sukalbėjusi daug 
daug  „Amžinąjį atilsį.....“, aš vis 
pasižiūriu į dangų ir mintyse sa-
kau: „Mama, būk laiminga savo 
dabartiniame buvime. Tu sunkiai 

gyvenai, daug sirgai, gal TEN – 
AUKŠTAI – radai sielos ramybę. 
Mamuliuk, Tu vienintelė mane  
mylėjai – tad būk mano  ANGE-
LU SARGU ir laimink kiekvieną 
mano žingsnį šioje žemėje, ro-
dyk man teisingą kelią toliau 
einant per gyvenimą ir saugok 
mane nuo suklupimų, nuo ne-
vilties minčių, nuo mano sielos 
demonų.“  Ir tada nueinu – to-
kia nurimusi, susikaupusi, tarsi 
naujų jėgų pasisėmusi eiti gyve-
nimo keliu tolyn.

O vakarais, kai meldžiuosi, 
prašau Dievo, o gal LEMTIES, kad 
mano Angelai – kūryba, kuri pa-
kylėja sielą, maža vaiko širdelė 
plakanti kartu su mano širdimi, 
mylinti Motina – tyrumas, geru-
mas, meilė ir ramybė – prašau, 
kad šie mano Angelai NEAPLEIS-
TŲ manęs, kad sugebėčiau nuga-
lėti savo demonus – neviltį, liū-
desį, nepasitikėjimą, savo gėlą 
dėl vis dėlto neišsipildžiusio mano  
gyvenimo...

Liucija Zabitytė, PLUNGĖ

MANO 
ANGELAS

Kai jaunystėje žiūrėjau spektaklį  
„Haroldas ir Modė“, savyje pajutau 
tokį gerumą, kuris sunkiai nusako-
mas žodžiais.  Jį man įkvėpė Modė, 
kuri, jau būdama senutė, neturėjo 
nė lašelio savanaudiškumo, buvo 
tokia natūrali, naivi  ir be galo tikėjo 
žmogaus gerumu. Joje nebuvo nė 
lašo gašlumo.

Per visą spektaklį siela valėsi, švi-
to, giedrėjo, man tarsi dygo sparnai, 
aš norėjau pakilti ir skristi.  Gal  tada 
prie manęs ir buvo prisilietęs mano 
angelas – toks tyras tyras, kupinas 
gerumo ir meilės viskam aplinkui. 
Jis tikriausiai nešė mane per visą 
Vilnių po tik ką matyto spektaklio.  
Tada jaučiau – tarsi ne einu žeme, o 
skrendu. Dieviškos palaimos kupina 
širdimi.

Taip... Susitikimas su Angelu ne-
gali įvykti paprastai. Su juo gali su-
sitikti tik ypatingais momentais.

Kai  vėliau pamilau mažą berniu-
ką, savo sūnėną, kuris po ilgo nesi-
matymo puolė prie manęs šaukda-
mas „Liutyte, Liutyte ich liebe dich“, 
nepajutau kaip stvėriau jį į glėbį ir 
priglaudžiau prie širdies. Šis mažas 
vaikutis apsivijo mano kaklą savo 
mažomis rankutėmis ir taip prisi-
glaudė, kad jutau net jo širdelę, 
mažą širdelę, plazdant prie savos 
širdies. IR TADA man pasirodė, kad 
mano Angelas vėl prisilietė prie ma-
nęs.

Neįsivaizduoju angelo, vaikštančio žeme kaip 
mes, žmonės. Angelas man – tyras, baltas, 
su gražiais, plunksnuotais sparnais, skrai-
dantis aplink savo mylimus žmones...
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Gyvename keistoje sandūroje 
tarp dviejų skirtingų visuomenės 
gerovės sampratų. Viena vertus, so-
vietiniai laikai mums įrėžė į sąmonę, 
kad neįgaliųjų tiesiog nėra arba jų 
neturi būti, juos patalpinant į užda-
ras, nuo visuomenės akių paslėptas 
institucijas. Kita vertus, dabartinėje 
neoliberalioje visuomenėje negalią 
turintys asmenys atsiduria konku-
rencijos ir meritokratijos vertybė-
mis grįstų visuomenei reikšmingų 
sprendimų ir veiklų paraštėse. Ir 
sovietinės, ir liberalios visuomenės 
atveju neįgalieji atsiduria už įpras-
to, normalaus visuomenės gyve-
nimo ribų, arba jiems sukuriant 
specializuotas būties  alternatyvas 
arba juos tiesiog paliekant bendros 
atsitiktinės socialinės tėkmės valiai. 
Taip turintieji negalią įsisuka į soci-
alinės atskirties ratą, įtvirtinantį šių 
asmenų žeminimą, beviltiškumą ir 
diskriminaciją, sukuriantį paralelinę 
paženklintąją neįgaliųjų visuomenę.

2006 metais Jungtinės tautos, 
inicijuotos negalę turinčių asmenų ir 
jų šalininkų, paskelbė Neįgaliųjų tei-
sių konvenciją, kurioje nedvipras-
miškai įvardijamos naujos vertybės 
ir gairės. Konvencija siekia „skatinti, 
apsaugoti ir užtikrinti visų neįgaliųjų 

visapusišką ir lygiateisį naudojimąsi 
visomis žmogaus teisėmis ir pagrin-
dinėmis laisvėmis, taip pat skatinti 
pagarbą šių asmenų prigimtiniam 
orumui“. Kitaip tariant, pasaulio ša-
lys sutarė, kad nuo šiol neįgalieji turi 
teisę visavertiškai dalyvauti visuo-
menės gyvenime, kaip ir kiekvienas 
bet kuris žmogus. Jau 142 šalys, ir 
Lietuva – 2010 metais, ratifi kavu-
sios konvenciją, įsipareigojo ir pri-
siėmė atsakomybę įgyvendinti Neį-
galiųjų teisių konvencijos nuostatas 
savo šalių įstatymuose ir praktikoje 
diegti lygybės ir nediskriminavimo, 
prieinamumo prie visuomenės ište-
klių, lygybės prieš įstatymą, gyve-
nimo savarankiškai ir įtrauktiems į 
bendruomenę principus. 

Tai – esminis valstybių ir visuo-
menės požiūrio keitimas į negalią 
turintį žmogų. Iki šiol mes gyve-
nome ir tebegyvename ne teisių, o 
globos ir socialinės paramos prak-
tikoje ir politikoje. Negalią turinčių 
asmenų globos tradicija, trunkanti 
nuo viduramžių iki šiandien, susi-
formavo krikščionybės įtakoje turint 
kilnią misiją padėti beteisiams vi-
suomenės nariams atliepiant į pri-
gimtinį žmogaus poreikį būti myli-
mam ir pripažintam Kito akyse. Šią 

misiją geriausiai atspindi Motinos 
Teresės veikla su beteisiais neliečia-
mųjų kastos asmenims arba Žano 
Vanje įkurtos Arkos bendruomenės. 
Tačiau globos diskursas industrinio 
tipo šalyse transformavosi į požiūrį, 
kad neįgaliesiems geriausia būti ap-
saugotiems nuo visuomenės ir gy-
venti nuo visuomenės atskirtose įs-
taigose. Institucinis globos požiūris 
įtvirtino diskriminacinę paternalisti-
nę praktiką ir normą, be to, specifi nį 
bei ypač žemą negalią turinčių as-
menų statusą, kaip nuo kitų priklau-
somų ir mažai ką gebančių individų. 
Tuo pačiu visos sprendimo dėl nega-
lią turinčių asmenų gyvenimų galios 
buvo atiduotos techniškoms, bet toli 
gražu ne visada mylintį žvilgsnį tu-
rinčių specialistų rankoms. 

Socialinių paslaugų požiūris ban-
do spręsti šią atskirties problemą 
skatindamas taip vadinamąją deins-
titucionalizaciją. Tikimasi, kad so-
cialinių paslaugų pasiūla ir įvairovė 
leis negalią turintiems žmonėms su-
teikti kokybiškas paslaugas. Tačiau 
socialinių paslaugų entuziastų sie-
kiai pasiteisino tik iš dalies. Tik san-
tykinai maža dalis negalią turinčių 
asmenų perėjo į tikras bendruome-
nines paslaugas, kur neįgaliesiems 
buvo sukurtos asmens orumą ir so-
cialinį dalyvavimą konstruojančios 
sąlygos. 

Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija keičia pasaulį
Jonas Ruškus 
Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių 
komiteto narys

Negalią turinčių asmenų padėtis visuomenėje istoriškai buvo pa-
kankamai sudėtinga. Turintieji regos, judėjimo, klausos, intelek-
to ar psichikos sutrikimų asmenys nuo seniausiųjų ir iki pat šių 
laikų apibūdinami kitoniškumo, svetimumo, nepajėgumo kate-
gorijomis. Net ir šiandien Lietuvoje negalią turinčių asmenų vi-
savertis dalyvavimas švietimo, sveikatos, kultūros, darbo rinkos 
ir kituose visuomenės sektoriuose nėra nei norma, nei visuotinai 
pripažinta siekiamybė. 

Nukelta į 4 p.
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Praktiniai aspektai

15 kalendorinių dienų – nuo 
2015 m. sausio 1 dienos iki sausio 
15 dienos – už prekes ir paslaugas 
mokant grynais pinigais, bus gali-
ma atsiskaityti ir litais, tačiau grąžą 
gausite tik eurais. Nuo 2015 m. sau-
sio 16 dienos atsiskaityti bus galima 
tik eurais. 

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos litai 
bus keičiami nemokamai 3,4528 lito 
už 1 eurą kursu. Grynuosius pinigus 
nuo 2015 m. sausio 1 dienos nemo-
kamai keis: 
• Komercinių bankų skyriai, kurie 

atlieka grynųjų pinigų operacijas 
(pirmą pusmetį (iki liepos 1 die-
nos) keis visi komercinių bankų 
skyriai, antrą pusmetį – dalis ban-

kų skyrių, kurie bus nurodyti vė-
liau atskirai);

• Lietuvos pašte ir kai kuriose kredi-
to unijose litai į eurus nemokamai 
bus keičiami 60 dienų (iki kovo 1 
dienos);

• Lietuvos bankas nemokamai litus į 
eurus keis visą laiką.

Kortelėse ir sąskaitose esantys li-
tai bus pakeisti automatiškai ir ne-
mokamai.

Nepamirškite – nė viena valstybi-
nė ar kita institucija nesiūlys keisti 
pinigų gatvėje, namuose, neprašys 
sąskaitų numerių, neregistruos litų 
ar eurų serijų numerių. Dėl euro 
įvedimo Jūsų sąskaitos numeris 
nesikeis, o sąskaitoje esantys litai 
į eurus bus keičiami automatiškai. 
Primename, kad nei bankai, nei 
valstybinės institucijos nereikalau-
ja telefonu pasakyti prisijungimo 
kodų, slaptažodžių ar kitų panašių 
duomenų. Įtarę apgaulę skambinki-
te į policiją numeriu 112.

Ką turite žinoti apie eurą
Nuo 2015-ųjų sausio 1 dienos Lietuvoje bus įvesta bendroji Eu-
ropos valiuta – euras. Čia rasite su euro įvedimu susijusias ak-
tualijas, praktinius patarimus, atsakymus į dažniausiai užduoda-
mus klausimus. 

Ypač Rytų Europos šalyse įsta-
tymiškai nebuvo sukurtos sąlygos 
pakeisti sistemą taip, kad visos so-
cialinės paslaugos taptų realiai ben-
druomeninėmis, kad visi neįgalieji 
be išimčių turėtų normalias, visuo-
menėje įprastas gyvenimo sąlygas. 
Įvyko taip, kad uždaros institucijos 
perdažė simbolines ir realias sie-
nas, o naujos socialinės paslaugos 
neretai atkartoja tą patį institucinį 
modelį. 

Neįgaliųjų teisių konvencija įveda 
naują sampratą, naują požiūrį: ne-
galią turintys asmenys turi teisę gy-
venti tose pačiose aplinkose, kaip ir 
visi vi suomenės nariai, gali naudotis 
tomis pačiomis visuomenės gėry-

bėmis ir tomis pa čiomis teisėmis, 
kaip ir bet kuris pilietis. Kita vertus, 
teisių požiūris nėra vi siškai naujas, 
kai kuriose Vakarų Europos ir Šiau-
rės Amerikos šalyse jis jau veikia 
keletą dešimtmečių ir visiš kai pa-
siteisino. Pripažinta neįgaliųjų tei sė 
gyventi savarankiškai, įdiegti bend-
ruomeniniai socialinių paslaugų mo-
deliai. Įdomu tai, kad ši perspektyva 
sudaro prielaidas neįgaliesiems ir jų 
šeimos nariams gyventi visavertiš-
ką gyvenimą, neįgaliesiems pralei-
džiant laiką bendruomenės ritmu, 
o jų šeimos nariams išliekant akty-
viems dar bo rinkoje. Čia ypač svar-
bu atpažinti socialinio teisingumo 
dimensiją, nu manančią papildomas 
priemones neįgaliesiems, jiems 
leidžiančios visavertiškai naudotis 
visuomenės ištekliais ir dalyvauti 

visuomenės gyvenime. Lygybė be 
socialinio teisingumo arba be papil-
domų priemonių reikštų neįgaliųjų 
išmetimą į laisvą rinką, taip neiš-
vengiamai, asmenims dėl savo ne-
galių neturint galimybių prieiti prie 
visuomenės išteklių, sukuriant nau-
jas diskriminacijos formas

Jungtinių tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija yra iš esmės naujas po-
žiūris, įpareigojantis šalis kurti to-
kius įstatymus, kad negalią turintys 
asmenys gautų tokią paramą, kuri 
ne skatintų senas ar naujas dis-
kriminacijos formas, bet sudarytų 
konkrečias sąlygas, kad neįgaliųjų 
dalyvavimas švietimo, sveikatos, 
kultūros, darbo rinkos ir kituose vi-
suomenės sektoriuose ir organizaci-
jose būtų ir veikianti norma, ir kon-
kreti siekiamybė.

Atkelta iš 3 p.
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Kaip įvedus eurą pasikeis socialinių išmokų mo-
kėjimo tvarka?

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos išankstinės socialinio 
draudimo senatvės pensijos (mokamos už praėjusį mė-
nesį), socialinio draudimo senatvės pensijos, socialinės 
pašalpos ir kita piniginė socialinė parama (mokama už 
praėjusį mėnesį), taip pat valstybinės pensijos, šalpos iš-
mokos, našlių pensijos ir kitos valstybinės išmokos (mo-
kamos už praėjusį mėnesį) bus mokamos eurais.  Nė vie-
na paminėta išmoka dėl euro įvedimo nesumažės.

Kokia valiuta bus mokama pensija nuo 2015 m.?
Nuo 2015 metų sausio 1 dienos pensija bus mokama 

eurais. Pensija bus automatiškai perskaičiuota ir moka-
ma eurais kaip buvo mokama litais. Pačiam senjorui dėl 
to nereikės nieko daryti. Verčiant litus į eurus, sumos 
bus apvalinamos gyventojų naudai.

Kokio dydžio pensija bus mokama eurais?
Tikslus dydis paaiškės tada, kai Vyriausybė patvirtins 

bazinės pensijos, draudžiamųjų pajamų ir kitus reika-
lingus dydžius, eurais. Apytiksliai pensiją eurais galima 
apskaičiuoti dabar gaunamą pensijos dydį padalinus iš 
3,4528. Pavyzdžiui, jeigu vidutinė pensija šiuo metu 
yra 827,10 LT, tai pavertus į eurus ji bus 239,55 EUR.

Ar socialinio draudimo pensijos, pašalpos, ne-
darbo išmokos bus apvalinamos iš litų į eurus?

Atsižvelgiant į patvirtintą lito ir euro keitimo kursą, 
pakeitus įstatymuose nustatytas sumas, kurios traukia-
mos į formules, taikomas apskaičiuojant šias išmokas, 
jos bus ne automatiškai suapvalinamos, o perskaičiuo-
jamos. Žmogui pačiam nereikės kreiptis dėl perskaičia-
vimo, perskaičiuos „Sodra“.

Kaip Lietuvos gyventojai bus informuojami apie 
gaunamų išmokų dydį eurais?

Gyventojus, kuriems pašalpos pristatomos į na-
mus arba išmokamos per mokėjimo įstaigą (AB „Lie-
tuvos paštas“ padalinius), planuojama informuoti 
nurodant būsimos pensijos dydį ant išmokos išmo-
kėjimo kvito.

Kur galima rasti svarbiausią informaciją apie 
euro įvedimą Lietuvoje?

Visą aktualią informaciją apie eurą galima rasti ofi ci-
alioje euro svetainėje www.euras.lt arba skambinti ne-
mokama euro telefono linija 8 800 34528. Jūsų namus 
taip pat pasieks leidiniai apie praktinius euro įvedimo 
aspektus ir grynuosius pinigus. Apie euro įvedimą bus 
plačiai pranešama žiniasklaidos priemonėse.

Parengė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Dažniausiai užduodami klausimai:

Grynieji pinigai

Šiuo metu visoje euro zonoje cir-
kuliuoja vienodi septynių nomina-
lų (5, 10, 20, 50, 100, 200 ir 500) 
eurų banknotai. Eurų banknotuose 
pavaizduoti skirtingų Europos isto-
rijos laikotarpių architektūriniai sti-
liai, kiekvienas banknotas yra skir-
tingos spalvos ir dydžio. Banknotus 
lengva atpažinti sutrikusio regėjimo 
žmonėms. Kuo didesnis nomina-
las, tuo didesnis banknotas. Dideli, 
lengvai įskaitomi nominalo skaičiai 
banknoto averse atspausdinti sto-
resniu dažų sluoksniu, kad juos būtų 
lengva apčiuopti. Perbraukite pirštu 
per banknotą. Pajusite, kad prieki-
nėje jo pusėje kai kurios vietos yra 
storesnės. Ant naujųjų 5 ir 10 eurų 
banknotų kairiojo ir dešiniojo kraš-
tų yra trumpų iškilių brūkšnelių. Ant 
200 eurų banknoto tokie brūkšne-
liai yra prie apatinio priekinės pu-
sės krašto, ant 500 eurų banknoto 
– prie dešiniojo. 

Šiuo metu naudojamos aštuo-
nių nominalų (1, 2, 5, 10, 20, 50 
centų ir 1 bei 2 eurų) apyvartinės 
monetos. Visos euro monetos ga-
lioja visoje euro zonoje, lietuviškos 
euro monetos taip pat galios visose 
euro zonos šalyse. Kiekviena mone-
ta turi bendrąją ir nacionalinę pu-
ses. Bendrojoje pusėje yra Europos 
žemėlapis ir nominalas. Nacionalinę 
lietuviškų euro monetų pusę puoš 
Vytis. Ant lietuviškos 2 eurų mone-
tos briaunos bus iškaldinti žodžiai 
„Laisvė, vienybė, gerovė“.

Euro monetų nominalą galima at-
pažinti pagal svorį – kuo sunkesnė 
moneta, tuo didesnis jos nominalas 
(išskyrus 1 euro monetą, kuri yra len-
gvesnė už 50 euro centų monetą), pa-
gal storį – kuo storesnė moneta, tuo 
didesnis nominalas (išskyrus 1 euro ir 
2 eurų monetas, kurios yra plonesnės 
už 50 euro centų monetą). Taip pat 
euro monetų briaunos yra skirtingos:
• 1 ir 5 euro centų monetų briauna 

yra lygi.

• 2 euro centų monetų briauna yra 
lygi su grioveliu.

• 10 ir 50 euro centų monetų briau-
na yra rantuota.

• 20 euro centų monetų briauna yra 
su septyniais įdubimais.

• 1 euro monetų briauna yra su tri-
mis smulkiai rantuotomis dalimis 
(trys rantuotos ir trys lygios dalys).

Įvedus eurą bus siekiama išvengti 
įstatymo pažeidimų, todėl bus vyk-
domos įvairios priemonės: aktyvi 
kainų stebėsena, visuomenės įtrau-
kimas į kainų priežiūros kontrolę, 
prekių ir paslaugų kainų perskaičia-
vimo ir nurodymo kontrolė. Galimi 
pažeidimai bus nedelsiant tiriami, o 
patvirtinus pažeidimą atsakingiems 
asmenims taikomos sankcijos. Sie-
kiant apsaugoti Lietuvos vartotojų 
interesus, įvedant eurą, ir užtikrinti 
sąžiningą paslaugų bei prekių kainų 
perskaičiavimą pasirašytas Geros 
verslo praktikos, įvedant eurą, me-
morandumas. 
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– Koks pagrindinis programos 
siekis? Ar jau numatyta, nuo 
kada ir kaip ji bus pradėta įgy-
vendinti?

– Šiemet kartu su socialiniais 
partneriais, organizacijų, vienijan-
čių globos įstaigų vadovus, mokslo 
įstaigų, ministerijų atstovais pa-
rengtas ir patvirtintas Perėjimo nuo 
institucinės globos prie šeimoje ir 
bendruomenėje teikiamų paslaugų 
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų 
globos vaikams 2014–2020 metų 
veiksmų planas. 

Šio plano strateginis tikslas – kur-
ti kompleksiškai teikiamų paslaugų 
sistemą, kuri sudarytų galimybes 
kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar 
jo šeimai (globėjams, rūpintojams) 
gauti individualias pagal poreikius 
paslaugas ir reikiamą pagalbą ben-
druomenėje, o kiekvienam likusiam 
be tėvų globos vaikui augti saugioje 
ir jo raidai palankioje aplinkoje bio-
loginėje, jos nesant – įtėvių, globėjų 
šeimoje. 

Įgyvendinus institucinės globos 
pertvarką laipsniškai bus pereita 
prie dvigubo modelio – kur galima, 
paslaugos vaikams ir neįgaliesiems 

bus teikiamos bendruomenėje ir 
šeimoje, o ten, kur būtina, paslau-
gos bus ir toliau užtikrinamos glo-
bos institucijose.

– Koks turėtų būti pasirengi-
mo etapas pereinant nuo insti-
tucinės globos prie bendruome-
nės teikiamų paslaugų? Keliais 
etapais numatyta programą įgy-
vendinti?

Vykdant plano priemones numa-
tyta visų pirma atrinkti bandomuo-
sius regionus ir bandomąsias globos 
įstaigas, kurios bus pertvarkomos. 
Įvykdžius atranką bus vykdomi 
pertvarkos pasirengiamieji darbai 
– įvertinami kiekvieno bandomo-
sios įstaigos gyventojo poreikiai ir 
galimybės gyventi bendruomenėje, 
parengiami individualūs paslaugų 
jiems teikimo planai; įvertinama 
šių įstaigų darbuotojų motyvacija ir 
kompetencija dirbti bendruomenėje 
ir parengiami kompetencijų tobuli-
nimo planai; parengiami naujų pa-
galbos formų standartų aprašymai, 
metodikos; organizuojami mokymai 
savivaldybių, įstaigų darbuotojams. 
Atlikus kiekvieno bandomojo regio-

no galimybių studijas bus parengia-
mi regiono pagalbos teikimo infras-
truktūros planai, pagal kuriuos bus 
kuriama alternatyvių institucinei 
globai pagalbos formų infrastruktū-
ra. Ir tik tada, sukūrus infrastruktū-
rą, joje bus išbandomas naujų for-
mų paslaugų teikimas. 

Visą pertvarkos laikotarpį bus 
vykdoma pertvarkos stebėsena bei 
vykdomos visuomenės švietimo 
priemonės.                      

– Ar numatyta, kiek lėšų bus 
skirta programai įgyvendinti? Ar 
tai bus tik iš ES skirtos lėšos, ar 
jų reikės pridėti ir Lietuvai?

– Pertvarkos programai įgyvendinti 
iš viso planuojama skirti 233,4 mln. 

Nuo institucinės globos – 
prie šeimoje ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų
Pastaruoju metu vis garsiau prabylama apie būtinybę pereiti 
nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje neįga-
liesiems teikiamų paslaugų. Jau numatytas ir veiksmų planas 
2014-2020-iesiems. Apie tai, kaip šis planas bus įgyvendinamas, 
kokiais etapais bus pereinama nuo institucinės globos prie šei-
moje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, koks vaidmuo jį įgy-
vendinant bus skiriamas nevyriausybinių organizacijų sektoriui,  
kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių 
paslaugų skyriaus vedėja Daiva BUIVYDAITE. 
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litų ES ir bendrojo fi nansavimo (Lie-
tuvos Respublikos valstybės biudže-
to) lėšų, iš jų 132,8 mln. litų numaty-
ta socialinių paslaugų infrastruktūrai 
plėtoti. Lietuvos valstybės biudžeto 
indėlis – ne mažiau kaip 15 proc. 

– Kokios naujos strukūros, 
paslaugos, pareigybės turės at-
sirasti pereinamuoju laikotar-
piu?

– Vykdant pertvarką neįgaliųjų 
srityje numatoma išbandyti tokias 
naujas formas kaip apsaugotas būs-
tas, apsaugota darbo vieta, tarpi-
nė paslauga neįgaliesiems po ilgos 
institucinės globos ar stacionaraus 
psichiatrinio gydymo – socialinės re-
abilitacijos paslauga, plėtojamas sa-
varankiško gyvenimo namų, grupinio 
gyvenimo namų, dienos centrų tin-
klas, asmeninio asistento paslaugos, 
pagalbos šeimai programos ir t.t.      

– Kokia vieta įgyvendinant 
programą numatyta NVO sek-
toriui? Ar numatoma didinti šio 
sektoriaus vaidmenį teikiant 
žmonėms su psichikos negalia 
bendruomenines paslaugas? 
Kokie numatyti konkretūs NVO 
sektoriaus įtraukimo mecha-
nizmai įgyvendinant progra-
mą?

– NVO sektoriui numatytas didelis 
vaidmuo. Minėtas veiksmų planas 
buvo kuriamas kartu su nevyriau-
sybinėmis organizacijomis, todėl ir 
šio plano įgyvendinimas sunkiai įsi-
vaizduojamas be NVO. NVO atstovai 
aktyviai bus įtraukti į bandomųjų 
projektų atranką, stebėseną, visuo-
menės viešinimo priemones. Bando-
mieji projektai taip pat bus vykdomi 
kartu su NVO. Vykdant pertvarką 
ketinama išbandyti bei sukurti ir 
naujus savivaldybių ir NVO tvaraus 
bendro pagalbos planavimo, paslau-
gų teikimo mechanizmus.            

– Žadama visai atsisakyti glo-
bos institucijų, ar liks tam tikras 
ribotas specifi nių įstaigų kiekis?

– Pertvarka bus vykdoma įgy-
vendinant bandomuosius projek-
tus. Pasinaudojant kitų ES šalių 
narių patirtimi iš pradžių 2014-
2020 m. ketinama pertvarkyti tik 
dalį (apie 10-15 įstaigų). Tačiau 
paraleliai ketinama mažinti pate-
kimą į institucinę globą tam, kad 
ateityje galėtume pertvarkyti visą 
sistemą. Kita vertus neįgaliesiems, 
kurie yra reikalingi nuolatinės in-
tensyvios slaugos ir priežiūros, nu-

matoma kurti specialios slaugos ir 
globos paslaugų tinklą. Tai galėtų 
būti regioniniai specialieji slaugos 
ir globos namai, kurie turėtų atsi-
rasti kiekviename regione.            

– Ko gero, numatomos ir dar-
buotojų mokymo programos?

– Įgyvendinant pertvarką, visą 
2014-2020 m. laikotarpį numatoma 
vykdyti darbuotojų – tiek dirbančių 
institucinėje globoje, tiek teikiančių 
bendruomenines paslaugas, tiek or-
ganizuojančių paslaugų teikimą ar 
dirbančių NVO sektoriuje – moky-
mus. Didelį dėmesį ketinama skirti 
ir komandinio darbo skatinimui, sie-
kiant glaudaus bendradarbiavimo 
tarp sveikatos, švietimo, socialinės 
apsaugos, darbo sektorių.  

– Ar bus suspėta programą 
įgyvendinti iki 2020-ųjų? Jei 
ne – iš kokių lėšų numatomas 
tolesnis programos įgyvendini-
mas? 

– Pertvarkos įgyvendinimo prie-
monės yra suplanuotos ir prade-
damos įgyvendinti, todėl tikimasi 
visas šias priemones įvykdyti laiku. 
Pertvarkos metu bus keičiama ir so-
cialinių paslaugų teikimą, fi nansavi-
mą reglamentuojanti teisinė bazė. 
Laipsniškai planuojama valstybės, 
savivaldybių lėšas, dabar skiriamas 
institucinei globai, perskirstyti ben-
druomeninių paslaugų teikimui.         

– Kiek savivaldybių planuoja 
dalyvauti deinstitucionalizacijos 
programoje per pilotinius pro-
jektus?

– Šiuo metu vyksta intensyvus 
darbas regionuose – pertvarka pri-
statoma regionų plėtros tarybose, 
savivaldybės informuojamos, kon-
sultuojamos. Iki spalio 1-sios regi-
onai turi pateikti siūlymus-vizijas 
dėl galimybės vykdyti pertvarką jų 
regione. Kiek savivaldybių ar regio-
nų bus atrinkta, dar per anksti pa-
sakyti. 

– Jeigu dauguma savivaldybių 
pareikš norą dalyvauti, ar už-
teks fi nansinių išteklių?

– Vykdant bandomųjų regionų 
atranką bus atrenkami labiausiai 
motyvuoti regionai, pateikę svarius 
siūlymus dėl bandomųjų projektų 
vykdymo jų regione.    

– Dėkoju už pokalbį. 

Kalbėjosi Lina Jakubauskienė 

Žaliuojantys augalai 
teigiamai veikia 
psichikos sveikatą

Žmonių, persikrausčiusių iš 
pramoninių rajonų į tuos, kur ža-
lumos daugiau, psichikos sveika-
ta pagerėja. Tai rodo naujausi ty-
rimai, kuriuose dalyvavo daugiau 
nei tūkstantis žmonių. 

Penkerius metus mokslininkai 
stebėjo fi zinę ir psichinę žmonių, 
kurie iš pramoninių persikraustė 
į rajonus, kur daugiau žalumos, 
būklę. 

Rezultatai pademonstravo, kad 
žmonės, apsigyvenę „žalesniuose“ 
rajonuose, išsyk pajuto psichikos 
sveikatos pagerėjimą, jie tapo ra-
mesni, atsparesni stresams. Tyri-
mas pakartotas praėjus trejiems 
metams – visų persikrausčiusiųjų 
psichikos sveikata nepablogėjo. 

Žmonių, persikrausčiusių į pra-
moninius rajonus ar ten, kur žalu-
mos beveik nėra, psichikos būklė 
suprastėjo.  Beje, atlikdami tyri-
mus, mokslininkai įvertino veiks-
nius, kurie galėjo būti nesusiję su 
persikraustymu į pramoninius rajo-
nus, tačiau galėjo pabloginti žmo-
nių savijautą bei sukelti depresiją: 
tai problemos su darbu, švietimu, 
pajamomis ir pan. Tačiau, nežiūrint 
į šiuos veiksnius, realias pasekmes 
žmonės vis viena pajuto. 

Pasakyti tiksliai, kodėl rajonai, 
kuriuose daugiau žalumos, page-
rina psichikos sveikatą ir suteikia 
žmonėms daugiau laimės, sunku, 
tačiau tai vyksta ne atsitiktinai. 

Pavyzdžiui, dar vienas moksli-
ninkų atliktas tyrimas nustatė, kad 
vien žiūrėdamas į gamtos vaizdus 
paveiksle, žmogus gali lengviau 
įsisavinti naujus dalykus. 

Atliekant dar vieną tyrimą išsi-
aiškinta, kad renginiai tyrame ore 
teigiamai veikia psichikos sveikatą.

Pagal užsienio spaudą
 parengė Lina Jakubauskienė 
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Ne visiems pasiseka – daugelis 
palūžta, suserga. Visame pasaulyje, 
taip pat ir Lietuvoje, daugėja žmo-
nių, turinčių psichikos sutrikimų. 
Kad juos laiku pastebėtume, turime 
žinoti pagrindinius psichikos pakiti-
mų požymius, nepasiduoti nepagrįs-
tiems prietarams ir nuomonei apie 
psichinės veiklos sutrikimus. Tai pa-
dės tinkamai elgtis su sergančiais 
žmonėmis, rasti geriausius gyveni-
mo sprendimus ir darbo galimybę, 
pagerins santykius su artimaisiais, 
socialinius ryšius ir aplinką, ugdys 
savarankiškumą. 

Žmonės su įvairiais psichikos su-
trikimais turi daugybę poreikių, ku-
rie nevienodai pasireiškia skirtingo-
mis ligos stadijomis. Norint šiems 
asmenims suteikti visapusišką pa-
galbą, reikia labai įvairių paslaugų. 
Sveikstantiems reikia padėti atgauti 

įgūdžius vėl atlikti savo vaidmenį vi-
suomenėje.

Vieni iš pagrindinių psichikos nega-
lią turinčių asmenų poreikių šalia gy-
dymo – gauti pakankamai informa-
cijos apie ligą ir nuolatinę efektyvią 
reabilitaciją. Psichikos negalią turin-
čių žmonių artimieji ne visada suge-
ba ir gali tinkamai orientuoti tokiems 
klientams lavinti socialinius įgūdžius 
ir prisitaikyti prie visuotinai priimtų 
bendravimo normų, todėl įvairių už-
imtumo paslaugų teikimas paslau-
gas, taip pat psichoterapijos bei psi-
chosocializacijos priemonių taikymas, 
padeda mažinti psichikos negalios 
žmonių atskirtį ir didinti jų savaran-
kiškumą buityje bei visuomenėje.

Norint suvokti psichikos sutrikimų 
turinčių asmenų problemas, galima 
jas įvardinti emociniu, pažinimo, su-
vokimo, socialiniu ir fi ziniu aspektais. 

Tokiu būdu problemas galima išskirs-
tyti į jausmų, elgesio ir įgūdžių sritis:
• Jausmų problemomis vadiname 

klientų nepasitikėjimą savimi, 
įvairias baimes, žemą motyvaciją, 
nerealistišką savęs suvokimą. Šiai 
grupei galima priskirti pyktį ir kal-
tės jausmą.

• Elgesio problemas sudaro apatija, 
pasyvumas, agresija, hiperakty-
vumas ir pan.

• Įgūdžių problemos daugiausia su-
telktos į užduočių atlikimo ir paži-
nimo įgūdžių sritis, pvz., gebėjimą 
susikaupti, įveikti sunkumus. Prie 
jų galima priskirti ir socialinius 
įgūdžius.
Visos šios trys sritys yra kom-

pleksinės ir pasireiškia klientui ne 
atskirai, o kartu. Tačiau šias sritis 
atskirti svarbu dėl to, kad skirtingi 
specialistai galėtų sutelkti dėmesį į 
tam tikros sritis.

Užimtumo terapijoje kliento me-
dicininė diagnozė nėra svarbi. Čia 
dėmesys yra kreipiamas į kliento 
funkcionavimo problemas, kurios, 
be abejo, atsirado dėl psichikos su-
trikimo. Pavyzdžiui, gali būti du as-
menys, iš kurių vienas serga šizofre-
nija, o kitas – depresija. Užimtumo 
terapijos požiūriu šie abu klientai 
gali turėti tas pačias funkcionavimo 
problemas: jie abu gali būti apatiški, 
pasyvūs; gali turėti silpnus užduočių 
atlikimo įgūdžius; taip nebendrau-
jantys. Taigi šiems abiem klientams 
yra taikomos tos pačios užimtumo 
terapijos intervencijos, nepaisant to, 
kad jie turi skirtingas psichiatrines 
diagnozes. Esant toms pačioms pro-
blemoms, bet skiriantis jų gyveni-
mo būdui, o tuo pačiu ir poreikiams, 
jiems reikės skirtingų užimtumo te-
rapijos intervencijų. 

Vilniaus rajono centrinės poliklini-
kos Psichikos sveikatos centre 2014 
m. vykdomas „Socialinės reabilita-
cijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektas“. 

Psichikos ligomis sergančiųjų 
skaičius Vilniaus rajone nuolat di-
dėja, o visuomenės požiūris į šiuos 
žmones dažniausiai pasmerkia juos 
socialinei izoliacijai. Siekiant jų in-
tegracijos į visuomenės gyvenimą, 
labai svarbu užmegzti ryšį su so-
cialine aplinka, išmokyti pasitikė-
ti žmonėmis, bendradarbiauti su 

Kad laiku padėtume gražinti į visuomenę 
žmogų, pasiklydusį sielos labirinte
Algis Kurtinaitis, gyd. psichiatras, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos, 
Psichikos sveikatos centro

Gyvename civilizuotame pasaulyje, kuriame yra gausybė infor-
macijos, elektronikos prietaisų, automatizacijos, skubėjimo ir 
sudėtingų žmonių tarpusavio santykių. Visur tyko pavojai – oro, 
vandens užterštumas, gyvenimo būdo pokyčiai, stichinės nelai-
mės. Tai labai neigiamai veikia žmogų, ypač psichiką,  ir reika-
lauja daug pastangų tai suvokti, įvertinti, prisitaikyti.
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šeimos nariais.  Projekto vykdymo 
metu grupės nariai darniai bendrau-
ja, ugdo meninius, buitinius porei-
kius, tobulina įgytus įgūdžius. 

Taip pat 2012 m. buvo įkurtas 
Nemenčinės dienos stacionaras prie 
PSC žmonėms, turintiems psichikos 
sutrikimų. Klientai gali dalyvauti 
įvairiuose užimtumuose, tiek gru-
pinėje, tiek individualioje veikloje, 
ugdyti psichosocialinius ir fi zinio ak-
tyvumo įgūdžius, dalyvauti psicho-
terapijoje ir taip pagerinti sveikatą 
ir psichologinę savijautą, neatitrūk-
dami nuo namų aplinkos. 

Apibendrinus galima teigti, kad 
užimtumo terapijos problemų spren-
dimo procesas psichiatrijoje gali būti 
įvardintas kaip jausmų, elgesio ir 
įgūdžių įtaka individo vaidmenų atli-
kimui darbinėje, socialinėje ir gyve-
namosios aplinkos srityse. 

Dažniausiai psichikos problemų 
ar negalią turintys asmenys valandų 
valandas namuose praleidžia visiš-
kai vieni, neturėdami noro, stimulo 
užsiimti tikslinga veikla, jų laisva-
laikio bei užimtumo poreikis nepa-
tenkinamas, dėl to dažnas praranda 
gyvenimo prasmę. Todėl užimtumo 
terapiją kiekvienas renkasi pagal 
savo pomėgius, savarankiškumą ir 
sugebėjimą bendrauti. Taip ugdomi 
bendravimo gebėjimai, klientai ska-
tinami dalintis patirtimi ir paremti 
bei padrąsinti vienas kitą.

Dalyvaudami užimtumo užsiėmi-
muose, žmonės ugdo saviraišką, 
atsiskleidžia kurdami įvairiausius 
darbelius, bendrauja tarpusavyje, 
padeda vienas kitam. Bendrauda-
mi jie patiria teigiamų emocijų, o 
pastangos atlikti elementarius dar-
belius skatina mąstymą. Pastebė-
ta, kad ne tik tikslinga veikla, bet 
ir bendravimas su išorine aplinka 
didina žmonių, turinčių psichikos 
sutrikimų, pasitikėjimą savimi, juos 
supančia aplinka, stiprina saugumo 
jausmą, savo vertės pajautimą.  Jie 
džiaugiasi savo atliktais darbais, 
nors dažnas užsiėmimų pradžioje 
sako: „aš nieko nemoku“, „aš nesu-
gebėsiu“, „man nepasiseks“.

Moksliniais tyrimais įrodyta, jog 
visapusė reabilitacija labai teigiamai 
veikia psichikos negalią turinčių as-
menų socializaciją. Įgiję būtinų įgū-
džių, jie gali ne tik lengviau tvarky-
tis buityje savarankiškai, bet netgi 
sėkmingai dirbti. Tyrimai rodo, kad 
apie 20 proc. psichikos negalios as-
menų, kuriems suteikiama visapu-
siška reabilitacija, sugeba sėkmin-
gai orientuotis į darbo rinką.

2015 metams Socialinės reabili-
tacijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektų paraiškų tei-
kimo tvarka nėra pakeista, išlieka 
tokia pati kaip ir teikiant projektų 
paraiškas 2014 metams. Pareiškė-
jai projektų paraiškas 2015 metams 
rengia ir savivaldybės administraci-
jai teikia vadovaudamiesi Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2012 m. liepos 20 
d. įsakymu Nr. A1-345 (su 2013 m. 
rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. 533 pa-
keitimais) patvirtintu Socialinės re-
abilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų fi nansavi-
mo tvarkos aprašu, jame nustatyta 
tvarka ir terminais.

Pareiškėjai, teikdami savivaldy-
bės administracijai Socialinės rea-
bilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektų paraiškas 
šių metų spalio 15 d., lėšas turi nu-
rodyti tūkstančiais litų.

Projektų paraiškų vertinimo ir 
atrankos komisija projektams fi -
nansuoti skirtų lėšų paskirstymo 
projektą rengs dviem valiutom – li-
tais ir eurais (projektams fi nansuoti 
skirtos sumos litais bus perskaičiuo-
jamos į eurus vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos euro įvedimo Lietu-
vos Respublikoje įstatymo 7 str. 1 ir 
2 d. nustatytomis apvalinimo taisy-
klėmis).

Projektus administruojantys savi-
valdybės administracijos darbuoto-
jai iki š. m. gruodžio 20 d. lėšų pa-
skirstymo projektą teiks pasirašyti 
savivaldybės administracijos direk-
toriui, kuris  iki gruodžio 30 d. tvir-

tins lėšų paskirstymą projektams 
fi nansuoti litais ir eurais.

Savivaldybės administracijos di-
rektoriui patvirtinus projektams 
skirtų lėšų paskirstymą, savivaldy-
bės administracija raštu per 15 dar-
bo dienų informuos organizacijas 
dėl projektų fi nansavimo ir sutarčių 
sudarymo. Projektams fi nansuoti 
skirtos lėšos bus nurodytos eurais.

Organizacijos, gavusios informa-
ciją dėl projektui skirto fi nansavimo, 
teiks savivaldybės administracijai 
patikslintą projektą pagal skirtas 
lėšas jau po euro įvedimo dienos, 
todėl visos projektui fi nansuoti rei-
kalingos lėšos turės būti perskai-
čiuojamos ir nurodomos eurais va-
dovaujantis Lietuvos Respublikos 
euro įvedimo Lietuvos Respublikoje 
įstatymo 28 str. 3 d. (teisiniuose do-
kumentuose (patvirtintoje paraiš-
kos formoje) nuorodos į litą keičiasi 
į nuorodas į eurą).

Savivaldybių administracijos iki 
2015 m. sausio 15 d. Neįgaliųjų rei-
kalų departamentui turės pateikti 
nustatytos formos paraiškas, kurio-
se lėšų paskirstymą pagal projek-
tus, planuojamą savivaldybių admi-
nistracijų indėlį nurodys eurais.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatyta minimali 
mėnesinė alga (toliau – MMA) yra 
1 tūkst. litų. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė svarsto galimybę nuo 
šių metų spalio mėn. MMA didinti 
35 litais – iki 1035 litų (300 eurų). 
Patvirtintų teisės aktų pakeitimų 
šiuo metu dar nėra. Jeigu iki projek-
tų paraiškų pateikimo dienos būtų 
ofi cialiai pakeistas MMA dydis, tai 
pareiškėjai, planuodami darbo už-
mokestį 2015 metams, turėtų va-
dovautis galiojančiais teisės aktais 
ir darbo užmokestį skaičiuoti pagal 
nustatytą naują MMA dydį.

Dėl kilusių neaiškumų, susiju-
sių su lėšų planavimu, pareiškėjai 
ir projektų vykdytojai gali kreiptis į 
savivaldybės, kurioje teikia paraiš-
kas ar įgyvendina projektus, admi-
nistracijos paskirtus atsakingus 
darbuotojus arba į Neįgaliųjų reika-
lų departamento prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Progra-
mų koordinavimo ir įgyvendinimo 
skyrių.

Neįgaliųjų departamento informacija

Dėl 2015 metams Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projektų paraiškų teikimo
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Teisė rinktis

Atėję į jaukias ir šviesias bendri-
jos patalpas, neįgalieji piešia, mez-
ga, velia iš vilnos. 

„Kiekvienas, atėjęs į užsiėmimus, 
turi teisę pasirinkti, ką tądien veiks. 
Mums svarbiausia, kad neįgalieji at-
sipalaiduotų, pailsėtų, jaustų pasi-
tenkinimą iš savo veiklos. Kiekvieno 
žmogaus polinkiai ir poreikiai skir-
tingi, todėl visada pasitariame, ką 
tądien norime veikti“, – sako ben-
drijos socialinė darbuotoja Aušrinė 
Keserauskaitė. 

Štai Ilmaras labai mėgsta piešti. 
Tačiau jis gabus ir įvairiems rank-
darbiams. „Pagaminau daug įvairių 
papuošalų savo draugei. Ji mėgsta 
jais puoštis“, – pasakoja vaikinas.

Kurti įvairius naudingus daiktus 
sau ir artimiesiems mėgsta ir kiti 
bendrijos nariai. Štai Evelina paga-
mino papuošalų savo mamai. „Pa-
dedu mamai ir tvarkytis buityje. 
Man labai svarbu būti reikalingai“, – 
kalba Evelina. 

Meniškos sielos Gitana mums ap-
silankius mezgė kepurę. „Kaskart 
atė ję į bendriją išmokstame ką nors 
naujo. Todėl čia niekada nenusibos-
ta“, – sakė Gitana. 

Viktoras mėgsta piešti, ši veikla 
jam teikia daugiausia pasitenkini-
mo. „Bendrijoje lankausi neseniai, 

ta čiau labiausiai patinka, kad čia at-
ėjus galima daryti tai, ką norisi“, – 
pasakoja Viktoras. 

Klaipėdiškiai ne tik turi teisę pa-
sirinkti norimą veiklą – drauge ei-
nama pirkti ir reikiamų medžiagų ar 
priemonių darbeliams. „Tokiu būdu 
kiekvienas išsirenka tai, ką norės 
nau doti savo darbeliuose. Pas mus 
nėra jokios prievartos. Veiklai vi-
sada pasiūlome keletą variantų. Be 
abejo, yra tam tikros taisyklės, ta-
čiau pasirinkimo teisę turi kiekvie-
nas“, – kalba Aušrinė. 

Bendrai kurtų taisyklių laikytis 
stengiasi visi. „Mūsų grupė vienin-
ga. Pagrindinė taisyklė – gerbti vie-
ni kitus ir kito nuomonę. Konfl iktų 
sprendimo niekada neatidedame ir 
nenustumiame į šalį, visada išsiaiš-
kiname jų priežastis. Išklausome 
kiekvieną. Juk svarbiausia – dėme-

sys ir pagarba žmogui“, – pasakoja 
Aušrinė. 

Ateina savo noru

Klaipėdiečių bendrijos sąrašuose – 
vienuolika žmonių. Tačiau ateina ir 
tie, kurie tiesiog nori pabūti kartu. 
„Nauji nariai apie bendriją susiži-
no vienas per kitą. Kažkas pasiūlo, 
pataria, žmogus ateina ir pasilieka. 
Mūsų grupė draugiška, todėl visada 
džiaugiamės naujais žmonėmis. Juk 
kiekvienas naujas narys – tai ir nau-
ja patirtis“, – pasakoja Roma. 

„Saulėgrąžos“ nariai visi kartu 
nusprendžia ir kokius mieste vyks-
tančius renginius norėtų aplanky-
ti. „Pateikiu informaciją, kas įdo-
maus vyks mieste, o grupės nariai 
visi drauge išsirenka, kur eisime. 
Visiems kartu eiti į renginius sma-
giau“, – pasakoja Aušrinė. 

Be to, „Saulėgrąžos“ nariai va-
žiuoja į ekskursijas, aplankė zoolo-
gijos sodą, Jūrų muziejų. „Smagu, 
kad galime patys pasirinkti, kur 
vyk sime, kas mums įdomu. Mūsų 
pa geidavimų vadovės visada išklau-
so“, – pasakoja Ilmaras. 

Klaipėdos „Saulėgrąža“: 
dėmesys kiekvienam žmogui
Lina Jakubauskienė 

Apsilankius Klaipėdos sutrikusios psichikos žmonių globos ben-
drijoje „Saulėgrąža“ dar kartą įsitikini, kaip žmonėms su negalia 
reikalinga vieta, kur jie galėtų pabūti kartu, pabendrauti, pa-
sijusti lygūs tarp lygių. „Jauku it namuose“, - taip būtų galima 
apibūdinti „Saulėgrąžoje“ tvyrančią atmosferą. 



11

Bendrijos nariai mėgsta lankytis 
prie jūros. Čia prisirenka įvairių dar-
beliams reikalingų medžiagų, iš kurių 
vėliau gimsta įvairiausi meno kūriniai. 

Be to, „Saulėgrąžos“ nariams labai 
patinka dainuoti. „Labiausiai mėgstu 
dainuoti liaudies dainas. Esu kolek-
tyvo solistas. Dainas, kurias norime 
dainuoti, taip pat renkamės kartu. 
Juk mėgstamas dainas traukti visada 
smagiau“, – sako Ilmaras. Drauge su 
muzikos vadove klaipėdiškiai pasiro-
do įvairiuose renginiuose, Klai  pėdos 
miesto šventėse. 

Kartu švenčiami ir gimtadieniai, 
kitos šventės. Sukaktuvininkui klu-
bo draugai pagamina originalių at-
virukų, kitų dovanėlių, o jubiliatas 
savo ruožtu atsineša vaišių. 

Nepamirštamos ir kitos metų 
šven tės. Drauge „Saulėgrąžos“ na-
riai švenčia šv. Velykas, Kalėdas, 
kitas šventes. Tai – vėl gi puiki 
proga prisiminti papročius, išmok-
ti naujų darbelių. „Prieš praėjusias 
Velykas mokėmės dažyti kiaušinius 
vašku. Buvo labai įdomu ir naudin-
ga“, – pasakoja „Saulėgrąžos“ klu-
bo nariai. 

Ką nors įdomaus ir neįprasto va-
dovės stengiasi pasiūlyti neįgalie-
siems ir prieš kitas šventes. 

Sporto klube – 
nemokamai 

Ypač Klaipėdos bendrijos nariai 
džiaugiasi galimybe nemokamai 
sportuoti moderniai įrengtame spor-
to klube. Čia neįgaliųjų laukia nauji, 
šiuolaikiški treniruokliai, galimybė 
konsultuotis bei dirbti su treneriais. 

„Esame labai dėkingi sporto klubo 
„Šansas“ savininkui Artūrui Jociui, 
kuris tris kartus per savaitę priima 
žmones su psichikos negalia spor-
tuoti nemokamai. Tai mums – di-
džiulė paspirtis ir sveikatos šaltinis 
neįgaliesiems“, – kalba Klaipėdos 
sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos vadovė Roma Fabijonavi-
čiūtė Genienė.  

Plačios širdies klubo savininkas, 
atrodo, padėtų kiekvienam, kuriam 
reikia paramos ir pagalbos. „Pirmą 
sykį su neįgaliaisiais susidūriau prieš 
aštuoniolika metų, kai sportuoti klu-
be pasiprašė kojų netekęs žmogus. 
Priėmiau, pamačiau, kad jis gali būti 
lygus su visais. Kai manęs paprašė 
priimti žmones su psichikos negalia, 
nėmaž nedvejojau. Juk kiekvieno 
doro žmogaus pareiga padėti sil-
pnesniems“, – kalba A. Jocys. 

Ne veltui klaipėdiečiui dar 2007-ai-

siais suteiktas „Metų fi lantropo titu-
las“, be to, jo vardas įrašytas į tūks-
tančio klaipėdiečių, darančių gerus 
darbus ir remiančių silpnesniuosius, 
sąrašą. 

„Susiradome Artūrą Jocį pa-
tys. Paprašėme pagalbos dar 
2011-aisiais, jis išsyk sutiko. Sė-
kmingai bendradarbiaujame iki šiol. 
Nors kartais su neįgaliaisiais ir kyla 
problemų, privataus klubo savinin-
kas niekada nesiskundžia, visas jas 
išsprendžia vietoje. Kartais stebiuo-
si – iš kur žmogus turi tiek kantry-
bės“, – pasakoja Roma. 

Be to, klubo „Šansas“ savininkas 
suteikia 50 proc. nuolaidą sportuoti 
klube ir neįgaliųjų šeimų nariams. 

Pagalba buityje 

„Saulėgrąžos“ vadovės visada pa-
gelbsti ir sprendžiant įvairias neįga-
liųjų buities problemas. „Padedame 
nueiti į įvairias įstaigas, darbo biržą, 
bendradarbiaujame su rinkos mo-
kymo centru. Džiaugiamės, kuomet 
neįgaliuosius pavyksta įdarbinti“, – 
pasakoja Aušrinė. 

Bendrijos nariai mokomi dirbti 
kompiuteriu. „Mokome elektroninės 
bankininkystės pagrindų, susimo-
kėti internetu už įvairias paslaugas 
ar įsigyti prekių. Tai taip pat labai 

svarbu žmonėms su negalia“, – pa-
sakoja Aušrinė. 

Pasak jos, bendrovės darbuoto-
joms dažnai tenka atstoti psicholo-
gą – patarti neįgaliesiems, paguosti 
juos, pakelti nuotaiką. „Pas mus besi-
lankantys žmonės labai darbštūs, ak-
tyvūs. Pastebėjau, kad kuo dažniau 
jie lankosi bendrijoje, tuo labiau auga 
jų savivertė, neįgalieji tampa drąses-
ni, dingsta apatija“, – kalba Aušrinė. 

Kaip ir kitos bendrijos, „Saulėgrą-
ža“ gyvena iš projektų lėšų. Pinigų 
neįgaliesiems skiriama minimaliai. 
Socialinė darbuotoja dirba 0,5 eta-
to, šešiems mėnesiams 0,25 etato 
samdoma asistentė, likusiems še-
šiems tiek pat – muzikos vadovė. 
Bendrijos vadovei pinigų 0,25 etato 
užtenka vos penkiems mėnesiams – 
likusį laiką ji dirba savanoriškai. 

Lankantis sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijose visoje 
Lietuvoje, sunku nesistebėti žmo-
nių pasišventimu, noru padėti sil-
pnesniam, sergančiam, ištiktam 
negalios. Ir reportažą apie apsilan-
kymą „Saulėgrąžoje“ norėtųsi baigti 
skaidria nata – džiugu, kad mūsų 
pragmatiškame pasaulyje dar yra 
vietos altruizmui, meilei artimui ir 
pasišventimui kitam žmogui. 

Autorės nuotraukos 
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Atkreipė dėmesį į 
neįgaliųjų problemas

„Bendradarbiavimas su „Tvar-
kos ir teisingumo“ partijos atsto-
vais prasidėjo dar gegužės mėne-
sį, kuomet su Lietuvos sutrikusios 
globos žmonių bendrijos vadovu 
Vaidotu Nikžentaičiu ir Lietuvos 
žmonių su negalia sąjungos prezi-
dente Rasa Kavaliauskaite buvome 
pakviesti į partijos būstinę. Ten 
aptarėme neįgaliųjų problemas, 
svarstėme, kuo partija ir jos vado-
vai galėtų padėti žmonėms, turin-
tiems psichikos ar kitokią negalią. 
Tuomet partijos vadovas Rolandas 
Paksas pažadėjo mums kelti neį-
galiųjų problemas politiniu lygme-
niu“, – pasakoja VšĮ Pagalbos ir 
informacijos šeimai tarnybos di-
rektorė Algė Nariūnienė. 

Politikai pažadą atkreipti dėmesį 
į neįgaliųjų problemas tęsėjo, visų 
pirma suteikdami galimybę žmo-
nėms su psichikos negalia apsilan-

kyti savo sąskrydyje, pabūti gamto-
je, pabendrauti tarpusavyje bei su 
kitais sąskrydžio dalyviais. 

Parengė programą

Autobusėlyje, kurį nemokamai 
skyrė Fabijoniškių skyriaus vadovė, 
VGTU dėstytoja Vanda Birutė Gine-
vičienė, tilpo septyniolika žmonių. 
Didžioji dalis – dalyvaujančiųjų Pa-
galbos ir informacijos šeimai tar-
nybos Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruomenėje 
projekte, lankančių Bendrijos patal-
pose įkurtą edukacinį centrą. 

„Susirinkę į mūsų centrą neįgalieji 
ne tik tobulina savarankiško gyveni-
mo įgūdžius. Jie piešia, mokosi dai-
nuoti. Štai ir sąskrydyje dainininkai, 
vadovaujami muzikos vadovės Juli-
jos Kovalenko, pademonstravo savo 
programą tiek partijos vadovams, 
tiek ir visiems susirinkusiems“, –
kalba A. Nariūnienė. 

Į centrą ateina nemažai muzikai 
gabių žmonių. „Mes mėgstam dainą, 

Neįgaliuosius pakvietė į 
„Tvarkos ir teisingumo“ sąskrydį

Lina Jakubauskienė

Rugpjūčio 2-ąją partijos „Tvarka ir teisingumas“ Vilniaus Fabijo-
niškių skyriaus vadovai pakvietė grupelę neįgaliųjų į sąskrydį, 
vykusį Varniuose, vaizdingoje Lūksto ežero pakrantėje. 
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šokį, stengiamės kiekvienam ren-
giniui paruošti naują programą. Ir 
šįkart padainavome net keletą liau-
dies dainų, kurių klausėsi tiek parti-
jos „Tvarka ir teisingumas“ vadovai, 
tiek kiti sąskrydžio dalyviai“, – sako 
muzikos vadovė J. Kovalenko.

Žada rūpintis ir toliau 

Pasak partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“ Vilniaus Fabijoniškių skyriaus 
atstovų, pakvietimas dalyvauti sąs-
krydyje – tik rūpinimosi neįgaliai-
siais pradžia. 

„Nors nuolat kalbama, kad neįga-
liuosius būtina integruoti į bendruo-
menę, jų problemos vis dar mažai 
kam terūpi. Ypač diskriminuojami 
žmonės, turintys psichikos negalią. 
Norėjosi su jais pabendrauti nefor-
malioje aplinkoje, suteikti jiems šiek 
tiek džiaugsmo ir ramybės, galimy-
bę pabūti gamtoje. Manau, ne kie-
kvienas iš jų gali tai sau leisti“, – 
kalbėjo vienas iš Fabijoniškių sky-
riaus atstovų.

Pasak jo, palaikyti dialogą su neį-
galiaisiais labai svarbu, svarbu žino-
ti jų problemas bei ieškoti galimybių 
padėti. 

„Tačiau ne mažiau svarbu būti 
kartu ne tik kai reikia pagalbos, bet 
ir tada, kai kai švenčiame. Smagu 
pasidalyti su neįgaliaisiais ir savo 
švente“, – kalbėjo partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ narys. 

Pasak V. B. Ginevičienės, rūpintis 
kiekvienu žmogumi – vienas iš svar-
biausių partijos „Tvarka ir teisingu-
mas“ prioritetų. 

„Be to, tai – ir viena iš svarbiausių 
mūsų šeimos vertybių. Mano vyras 
Romualdas Ginevičius, balotiravęsis 
praėjusiuose Seimo rinkimuose, į savo 
programą įtraukė ir punktą apie neįga-
liuosius – būtinybę rūpintis jais ir teikti 
įvairiapusę pagalbą. Sveikas žmogus 
gali pasirūpinti savimi pats, o neįga-
liajam dera ištiesti pagalbos ranką. 
Manau, turime tai daryti ne žodžiais, 
o darbais. Tokia ir mūsų partijos politi-
ka“, – kalbėjo V. B. Ginevičienė. 

Kad tai – ne tušti žodžiai, Fabi-
joniškių skyriaus pirmininkė įrodė iš 
savo asmeninių lėšų ne tik apmokė-
dama neįgaliųjų kelionę į sąskrydį, 
bet ir paruošusi jiems vaišių stalą. 
Neįgalieji atsilygino pakvietusiems 
dainomis ir maloniu bendravimu. 

Neįgaliųjų įspūdžiai 

Prie Lūksto ežero atvykę neįga-
lieji galėjo išsimaudyti, pavaikščioti 

pušyne, pabendrauti tarpusavyje, 
dalyvauti įvairiuose partijos daly-
viams skirtuose renginiuose. Sąs-
krydyje, kurio šūkis buvo „Už rankų 
susiėmę, prikelkim Lietuvėlę“, už-
fi ksuotas ir naujas Lietuvos rekor-
das – sukurta didžiausia iš žmonių 
sudaryta Lietuvos žemėlapio pro-
jekcija. Fiksuojant rekordą, dalyva-
vo ir neįgalieji. 

„Tai buvo išskirtinė proga pabū-
ti nuostabioje gamtoje, pakvėpuoti 
tyru oru. Ne kasdien tokia galimybė 
pasitaiko“, – kalbėjo sąskrydyje da-
lyvavusi Raisa. 

„Nuostabus renginys, į kurį buvo-
me pakviesti, įkvėpė jėgų gyventi, 
dirbti Tėvynės labui, daryti gerus 
darbus, kasdien melstis už gyvuo-
sius ir mirusius. Kiekvienas iš mūsų 
tapome didesniais optimistais. No-
rėtųsi ne tik padėkoti partijos „Tvar-
ka ir teisingumas“ Fabijoniškių sky-

riaus vadovams už pakvietimą, bet 
ir palinkėti jiems bei visiems žmo-
nėms kuo daugiau optimizmo, geros 
nuotaikos. Šypsokitės, juokitės, nes 
tik juokdamiesi galite pradžiuginti 
vieni kitus“, – linkėjo Rasa. 

„Renginys labai patiko. Visi žmo-
nės linksmi, gražiai mus sutiko. 
Malonu, kad pabendrauti su mumis 
nepasididžiavo ir partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ vadovai, taip pat ir 
partijos pirmininkas Rolandas Pak-
sas. Džiugino graži gamta, puikus 
oras, graži muzika, gardus maistas. 
Tai buvo puiki terapija kiekvienam 
iš mūsų“, – kalbėjo Marija. 

Na, o mums lieka tikėtis, jog par-
tijos „Tvarka ir teisingumas“ vado-
vai nepamirš pažadų, ir gražus tar-
pusavio bendradarbiavimas tęsis ir 
toliau. 

Autorės nuotraukos



14

Galimybė realizuoti save 

„Palangą, pajūrį meno plenerui 
rengti pasirinkome neatsitiktinai. 
Čia susirinkusieji neįgalieji ne tik 
pa sisemia kūrybinių idėjų, pasida-
lija patirtimi, bet ir sustiprina svei-
katą“, – sako Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
pirmininkas Vaidotas Nikžentaitis. 

Pleneras skirtas asmenims, turin-
tiems psichikos ir emocinių sutriki-
mų. Jo tikslas – skatinti neįgaliųjų 
saviraišką bei kūrybiškumą. 

„Meno terapija – puiki priemonė 
kryptingai psichikos neįgaliųjų so-
cialinei integracijai. Plenero tikslas 
– skatinti neįgaliųjų saviraišką ir kū-
rybiškumą, meno terapijos pagalba 
didinti savarankiškumą ir įgalinimo 
laipsnį, plačiau informuoti visuo-
menę apie psichikos negalią turin-
čių asmenų galimybes. Toks tikslas 
atitinka psichosocialinės reabilitaci-
jos uždavinius, t.y. suvienija grupę 
žmonių ne pagal ligą ar jos simp-
tomus, bet pagal kūrybinę veiklą“, 
– aiškina V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, šiuolaikinėje visuomenė-
je neįgalieji vis dar neturi tokių kū-
rybinės saviraiškos erdvių kaip svei-
kieji, į jų kūrybą žiūrima pasyviai ir 
skeptiškai. „Dažnai taikomi negalios 
stereotipai, nežiūrint į asmenybės 
kūrybinį procesą ir sukurtus unika-
lius meno kūrinius. Tokiu būdu pažei-
džiami lygybės principai, nes kur kas 

lengviau realizuoti sveikųjų kūrinius 
nei neįgaliųjų, nors pastarųjų kūri-
niai kartai meno ekspertų įvertinami 
aukštesniu meniniu lygmeniu“, – 
kalba Bendrijos vadovas.

Jo teigimu, nuo pat įsikūrimo pra-
džios Bendrija siekia neįgaliesiems 
rasti platesnių kūrybinės realizaci-
jos erdvių – skyriuose  vyksta dailės, 
mu zikos, teatro užsiėmimai, puoselė-
jama lietuviška tradicinė tautodailė. 
„Pleneras Palangoje – tarsi visų metų 
darbų tąsa“, – sako V. Nikžentaitis. 

Kūrė įvairius darbus

Plenero dalyviams pasiūlyta tiek 
teo rinė, tiek praktinė programa. Jie 
klausėsi paskaitų meno bei meno 
tera pijos tema bei kūrė įvairius dar-
belius. 

Trims dienoms plenero dalyviai 
paniro į kūrybos procesą. Jie ne tik 

piešė, bet ir turėjo progos išbandyti ir 
naujas, jiems nežinomas, technikas.

Daugelis plenero dalyvių naujas 
technikas išbandė pirmą kartą. Ypač 
visiems patiko lipdyti iš molio. „Dar-
belius iš molio lipdžiau pirmą kartą. 
Lipdyti labai patiko“, – sakė Bronė 
iš Tauragės. 

Visus sužavėjo ir piešimas ant sti-
klo. Neįprasta technika sukurti itin 
originalūs darbeliai papuoš ir ben-
drijos patalpas Vilniuje. Kūrybiš-
kumą, fantaziją skatino ir mandalų 
kūrimas iš įvairių gamtoje randamų 
medžiagų. 

Ketvirtoji, paskutinė, plenero die-
na buvo skirta darbeliams pristatyti, 
pasidalyti įspūdžiais bei patirtimi. 

Menas – kaip 
terapijos rūšis

„Menas, kūryba man padeda ne-
nuleisti rankų, išbristi iš sudėtingų 
situacijų. Kurdamas, piešdamas pa-
sijuntu stipresnis, labiau atsipalai-
davęs“, – kalbėjo plenere dalyvavęs 
Romualdas iš Klaipėdos. 

Jam, kaip ir kitiems meninin-
kams, ypač patiko lipdyti iš molio. 
Jo sukurta spalvinga molinė saulė – 
optimizmo ir džiaugsmo simbolis – 
jau papuošė Bendrijos patalpas Vil-
niuje. Saulė ir jūra vyravo ir kituose 
Romualdo darbeliuose. 

Jauki, maloni, kūrybiška plene-
ro aplinka padėjo atsiskleisti ne tik 
Romualdo kūrybiškumui – jis pats 
tarsi saulė žavėjo plenero dalyvius 
bei rengėjus geranoriškumu, noru 
padėti, paslaugumu, skleidė visiems 
gerą nuotaiką ir dvasios šilumą. 

Tiek Romualdui, tiek ir kitiems 
plenero dalyviams labai patiko meno 
vadovės Rasos iš Palangos pasiūlyta 
galimybė sukurti paveikslus iš gam-
toje randamų medžiagų. Tokiu būdu 
gimė net trijų darbų ciklas jūros bei 
pajūrio tema. 

„Galimybė kurti iš tokių įprastų, 
tačiau kūrybai neįprastų medžiagų 
labai sudomino. Pasirodo, paveiks-
lams galima panaudoti ir tokias kas-
dieniškas medžiagas, kaip smėlis, 
kankorėžiai, akmenėliai, samanos 
ar džiovintos žolelės. Manau, sukū-
rėme išties įdomius darbus“, – kal-
bėjo Romualdas. 

Meno plenere Palangoje – gabiausi 
menininkai iš visos Lietuvos
Lina Jakubauskienė

Rugpjūčio 25-28 dienomis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrija sukvietė menui gabius neįgaliuosius į plenerą Pa-
langoje. Jiems parengta turininga teorinė bei praktinė programa. 
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Pristatymai

Visi pristatyti darbeliai žavėjo ori-
ginalumu, savitu požiūriu į gamtą, 
aplinką, žmones. Didžioji dalis me-
nininkų savo kūriniuose vaizdavo 
gamtą, neretai ją personifi kuodami 
ir apipindami įvairiais simboliais. 

„Iš molio nulipdyta saulė simboli-
zuoja optimizmą, kurio pasisėmiau 
dalyvaudamas plenere. Jūra – tai 
mano kasdienybė, kadangi gyvenu 
prie jūros“, – savo darbelius prista-
tydamas kalbėjo Romualdas iš Klai-
pėdos. 

Kūrinius gamtos tema pateikė 
Bronė iš Tauragės. „Labai mėgstu 
piešti gamtą, ypač gulbes. Jas pa-
vaizdavau ir savo darbeliuose. Šį-
kart išbandžiau piešimo techniką 
ant stiklo“, – kalbėjo moteris. 

Gamtą mėgsta piešti ir Zigmas. 
Jo piešiniai išsiskyrė profesionalu-
mu. „Pasirinkau savo piešiniui įpras-
tą Lietuvos peizažą – juk mūsų tė-
viškėje tiek daug spalvų ir grožio. 
Antrajame piešinyje pavaizdavau 
laivelį, kurį pavadinčiau laimės lai-
veliu. Jis atspindi plenero nuotai-
ką“, – sakė Zigmas. Įdomūs buvo ir 
Zigmo dirbiniai iš molio, kuriuos jis 
papuošė pirmykščių žmonių piešinių 
motyvais. 

Asta iš Rokiškio pasakojo mėgs-
tanti piešti laumžirgius. „Piešti mė-
gau visada, dažniausiai renkuosi 
gamtos temą. Plenere sužinojau 
daug ką naujo, pabandžiau molį, 
piešimą ant stiklo“, – kalbėjo Asta. 

Originalumu, neįprasta piešimo 
technika žavėjo ir Vitalijos iš Palan-
gos kūryba. Ne pirmą sykį plenere 
dalyvavusi Vitalija nupiešė vaisiais 
aplipusią obelį – pasak jos, artėjan-
čio rudens simbolį. Plenero dalyvius 
sužavėjo ir jos spalvingos iš molio 
nulipdytos gėlės. 

Regina iš Šilutės piešinyje pavaiz-
davo Žemės rutulį. „Žemė – tai mūsų 

namai. Iš jos gauname įvairiausių 
turtų. Žemės viduryje nupiešiau miš-
kus – gyvybingumo simbolį“, – savo 
piešinius komentavo Regina. 

Vida iš Šilutės tapė ant stiklo. 
„Savo piešinyje pavaizdavau ežero 
dugną su žole. Ši piešimo technika 
man pasirodė labai įdomi“, – kal-
bėjo Vida. Iš molio moteris nulipdė 
dailią vazelę. 

Ana iš Elektrėnų taip pat rinkosi 
gamtos vaizdus. „Gamta mane visa-
da nuramina. Gamtoje pailsiu, pabė-
gu nuo miesto erzelio, todėl pavaiz-
davau save gamtoje. Gamta visiems 
mums teikia stiprybės“, – savo pieši-
nius komentavo Ana. Iš molio lipdyti 
mėgstanti Ana nulipdė originalią ir 
įmantrią vazą, kuri taip pat papuoš 
Bendrijos Vilniuje patalpas. 

Dėkojo už naują patirtį

Visi kalbinti plenero dalyviai 
džiaugėsi puikiu renginiu, dėkojo 
rengėjams už galimybę kurti, pasi-
semti naujų įspūdžių, unikalios pa-
tirties. 

„Norėtųsi padėkoti už pakvietimą 
dalyvauti plenere, galimybę kurti, 
piešti, pasisemti naujų žinių iš meistrų. 
Įdomiausia technika pasirodė molis – 
kūryba iš jo turi daugybę galimybių. 
Laiką praleidome puikiai, pasivaikš-
čiojom po unikalius gamtos kampe-
lius. Šiek tiek pritrūko laiko – ne visus 

darbelius spėjau pabaigti. Džiugino 
draugiška atmosfera, galimybė padis-
kutuoti apie meną. Susiradau naujų 
draugų“, – pasakojo Zigmas.

„Iš pradžių baiminausi vykti į ne-
žinomą vietą. Tačiau visos baimės 
išnyko, kuomet susipažinau su nau-
jaisiais draugais, Bendrijos darbuo-
tojais, pasiryžusiais padėti, išklausy-
ti. Jie mus, plenero dalyvius, lepino 
kaip savo vaikus – tiek gardžiu mais-
tu, tiek dėmesiu. Palangoje ne tik 
pailsėjau, bet ir pasisėmiau naujų 
kūrybinių idėjų, taip pat optimizmo, 
noro gyventi bei kurti žmonių bei Tė-
vynės labui“, – sakė Romualdas. 

„Šiame renginyje dalyvavau pir-
mą sykį. Labai mėgstu piešti, taip 
pat įvairius rankdarbius. Siuvinėju, 
gaminu dėžutes, dovanas, naudoju 
gamtos medžiagas. Nežinojau, kur 
važiuoju, todėl buvo šiek tiek bau-
gu, tačiau pleneras labai patiko. 
Labai daug įspūdžių, naujų draugų, 
naujų idėjų“, – kalbėjo Bronė. 

 „Fantastiška – tokiu žodžiu galė-
čiau apibūdinti plenerą. Patiko vis-
kas – piešti, bendrauti su žmonėmis. 
iki šiol nebuvo tekę lipdyti iš molio, 
piešti ant stiklo. Nauja patirtis suža-
vėjo. Be to, visą laiką jaučiausi savo 
vietoje, tarp savų. Jūra, oras, gam-
ta – visa tai padėjo sustiprinti svei-
katą. Ne taip dažnai mums pavyksta 
išvažiuoti prie jūros, pakeisti aplin-
ką, atsipalaiduoti“, - kalbėjo Asta. 

Beje, į plenerą Asta atvyko ne tuš-
čiomis: jos lagamine tilpo ir didžiulis 
pačios gamintas sūris bei stiklainėlis 
natūralaus medaus, kuriais ji visas 
dienas vaišino plenero dalyvius. 

„Meno plenerus rengiame jau 
ne pirmus metus. Manau, neįgalie-
siems jie labai reikalingi. Tai – puiki 
proga ne tik pademonstruoti savo 
gabumus, išmokti naujovių. Be to, 
tai ir galimybė susipažinti, pasisemti 
jėgų ateičiai“, – reziumavo V. Nik-
žentaitis. 

Autorės nuotraukos
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Ne tik poilsis 

Šiemet neįgalieji gyveno jaukiose 
poilsio namų patalpose, kur buities 
sąlygos buvo kur kas geresnės. Jų 
patogumui buvo nemokami dušai, 
virtuvė su įrankiais bei indais. Be 

savarankiškumo ugdymo – galimy-
bės patiems ruošti maistą, tvarkytis 
patalpas, poilsiautojams parengta 
įdomi bei turininga poilsio bei užsiė-
mimų programa. 

Liepos – rugpjūčio mėnesiais vei-
kusioje stovykloje, fi nansuotoje iš 

2014 m. Neįgaliųjų asociacijų vei-
klos rėmimo projekto, pabuvojo 320 
žmonių. Vienos pamainos trukmė – 
penkios dienos ir keturios naktys. 

„Psichikos negalią turintiems žmo-
nėms pagal ligų kvalifi kaciją retai 
skiriamas reabilitacinis sanatorinis 
gydymas. Tačiau jiems ne mažiau 
reikia aktyvaus poilsio prie jūros. Tai 
– galimybė ne tik pailsėti, sustiprinti 
sveikatą, bet ir įgyti daugiau kasdie-
niame gyvenime reikalingų įgūdžių“, – 
sako Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vadovas 
Vaidotas Nikžentaitis. 

Pasak jo, galimybę pailsėti prie 
jūros neįgalieji itin vertina. „Sava-
rankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 
stovykloje iš visos Lietuvos susirin-
kę psichikos negalią turintys žmo-
nės turiningai praleidžia laiką. Čia 
jiems rengiami įvairūs užsiėmimai, 
padedantys sustiprinti sveikatą, 
be to, lavinami kasdienio buitiniai, 
maisto ruošos bei bendravimo įgū-
džiai“, – pasakoja V. Nikžentaitis. 

Į stovyklą pakviesti psichikos ne-
įgalieji iš  Bendrijos skyrių ir užim-
tumo kambarių. Kelialapiai skirstyti 
proporcingai kiekvieno Bendrijos 
skyriaus ar užimtumo kambario 
atstovui, kuris buvo atsakingas už 
savo skyriaus neįgaliųjų priežiūrą ir 
globą, savarankiško gyvenimo įgū-
džių ugdymą ir veiklos organizavi-
mą.

Kiekvienoje pamainoje kartu su 
neįgaliaisiais buvo ir lydintys speci-
alistai, o su ypač sunkią negalią tu-
rinčiais žmonėmis – ir jų artimieji. 
Kiekvienoje pamainoje darbavosi po 
koordinatorių, atrinktą iš asociaci-
jos narių, kurie organizavo bendrus 
užsiėmimus neįgaliesiems, padėjo 
susiorientuoti, pasidalyti į užsiėmi-
mų grupeles, organizavo stovyklos 
dalyviams numatytą veiklą. 

Šiųmetis neįgaliųjų 
poilsis – Palangoje
Lina Jakubauskienė

Ne pirmus metus psichikos negalią turinčius žmones Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos bendrija sukviečia pailsėti prie 
jūros. Iki šiol neįgalieji poilsiaudavo Šventojoje, Sveikatos cen-
tro „Energetikas“ poilsio bazėje, mediniuose nameliuose. Šiemet 
sąlygos poilsiui buvo kur kas geresnės – savarankiško gyvenimo 
įgūdžių ugdymo stovykla surengta Palangoje, Kauno technologi-
jos universiteto poilsio namuose „Politechnika“. 
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Veikla 

Šiųmetė stovykla paliko puikų 
įspūdį neįgaliesiems iš visos Lietu-
vos. Visus džiugino kur kas geres-
nės nei ankstesniais metais poilsio 
sąlygos, galimybė pabūti gamtoje, 
pabendrauti tarpusavyje. Tiesa, kai 
kuriems atrodė, kad atstumas iki jū-
ros pernelyg didelis. Tačiau taip ma-
nančiųjų buvo mažuma. 

Neįgalieji ne tik grožėjosi uni-
kalia pajūrio gamta, bet ir vyko į 
ekskursijas, lankė muziejus. Beje, 
daugelis apsilankymų muziejuose 
neįgaliesiems nekainavo – tereikėjo 
pateikti iš anksto sudarytus žmonių 
sąrašus. Be abejo, nieko nekainavo 
ir vaikščiojimas pajūriu ar po neto-
li poilsiavietės įsikūrusį Botanikos 
sodą, kurį puošia gausybė įdomių 
augalų, įdomiai susodintų gėlių bei 
spalvingų krūmų. Panorę galėjo už-
kopti ir į Birutės kalną, kuris buvo 
taip pat buvo netoli stovyklos. 

„Mūsų grupei kas rytą mankštą 
prie jūros pravesdavo profesionali 
slaugytoja Laura Matiukaitė. Po to 
pusryčiaudavome, tvarkydavomės 
kambarius, eidavome pasivaikš-
čioti. Iš anksto nuspręsdavome, 
kokius renginius tądien pasiūlysi-
me grupės nariams”, - pasakojo 
vienos iš grupių koordinatorė, Ro-

kiškio sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos pirmininkė Asta 
Tarozienė. 

Išradingos bei veiklios koordina-
torės kas vakarą parinkdavo neįga-
liesiems įvairių užsiėmimų. „Susirin-
kę kartu, piešdavom, spalvindavom, 
žaisdavom kamuoliu, klausydavo-
mės muzikos. Juk bet koks užsiėmi-
mas kartu su draugais yra smages-
nis”, – kalba A. Tarozienė. 

Neįgalieji taip pat ir keliavo. Ypač 
visiems patiko išvyka į Klaipėdą. 

„Apžiūrėjom senamiestį, plau-
kėm laiveliu į Jūrų muziejų. Visus 
sužavėjo delfi nų pasirodymas. Pa-
keliui į perkėlą apsilankėme se-
nųjų žvejybos laivų aikštelėje, 
žvejybos traleryje „Dubingiai“, 
pastatytame „Baltijos“ laivų sta-
tykloje 1961-aisiais, apžiūrėjome 
veikiančias parodas”, – pasakoja 
A. Tarozienė.

Be to, būdami Klaipėdoje, neįga-
lieji apsilankė Etnografi nėje pajūrio 
žvejo sodyboje, kuri įkurta 1979 m. 
Jos prototipu tapo XIX–XX a. pab. 
Palangos ir Šventosios apylinkių pa-
jūrio žvejų pastatai.  

Neįgaliuosius ypač žavėjo vaka-
rinės programos – muzika, šokiai. 
„Tai kėlė visų nuotaiką, suteikė op-
timizmo. Žvalino ir galimybė spor-
tuoti, pabūti prie jūros, pakvėpuoti 

tyru, jodu prisodrintu pajūrio oru“, – 
kalba A. Tarozienė. 

Atsiliepimai 

Nors, kaip ir kasmet, būta bam-
beklių, didžioji dalis poilsiavusiųjų 
džiaugėsi galimybe pailsėti, susti-
printi sveikatą. 

„Norime padėkoti Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos ben-
drijai už pastangas organizuojant 
šią stovyklą. Labai geros gyvenimo 
sąlygos: yra dušas, virtuvė, indai, 
šaldytuvas ir kitos buityje reikalin-
gos priemonės. Per penkias dienas 
gyvenome labai aktyviai. Suorgani-
zavome žygį nuo Palangos tilto iki 
Šventosios pajūriu, atgal grįžome au-
tobusu, aplankėme Gintaro muziejų, 
Tiškevičiaus rūmus, Vaškinių fi gūrų 
muziejų ir daug kitų įspūdingų vie-
tų. Labai patiko, kad iš penkių rajo-
nų tuo metu ilsėjęsi neįgalieji gyveno 
draugiškai. Dalyvavome vakaronėje, 
surengėme badmintono varžybas su 
Raseinių merginomis, ėjome palydė-
ti saulės, plaukiojome laivu, Vakarais 
klausėmės gyvos muzikos koncertų. 
Paplūdimyje iš smėlio lipdėme pilis. 
Įspūdžiai nepakartojami. Ačiū“, – už 
organizuotą stovyklą bei galimybę 
pabūti pajūryje dėkojo Elektrėnų sa-
vivaldybės žmonių bendrijos „Spin-
dulys“ nariai Audrius ir Kęstas.

Padėkos laiškų sulaukta ir iš kitų 
Bendrijos narių. Visi jie džiaugėsi 
galimybe pakvėpuoti tyru pajūrio 
oru, pabūti kartu, sužinoti bei iš-
mokti naujų dalykų. 

Kasmetės stovyklos jau tapo gra-
žia Bendrijos tradicija. „Būtinai su-
kviesime neįgaliuosius į stovyklą ir ki-
tais metais. Kurioje pajūrio vietovėje 
vyktų mūsų stovyklos, tai – puiki pro-
ga žmonėms pabūti kartu, pasisemti 
naujų įspūdžių bei išmokti naujų da-
lykų”, – reziumavo V. Nikžentaitis. 

Stovyklos dalyvių nuotraukos

Įspūdžiai iš 
Palangos stovyklos 
Liucija  Zabitytė                                    
Plungės sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos „Mūsų atžala“ pirmininkė

Šiemet savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
stovykla, kurią kasmet organizuoja Lietuvos sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrija, vyko Palangoje. Stovyklautojai pa-
mainomis galėjo ilsėtis nuo liepos 7 d. iki rugpjūčio 16 d.

Pirmoje stovyklos pamainoje ilsė-
josi ir savarankiškumą ugdė psichikos 
neįgalieji iš penkių  Lietuvos rajonų: 
Biržų, Naujosios  Akmenės, Pakruojo, 
Jurbarko ir Plungės. Stovyklautojus 
džiugino puikus oras – visas penkias 
Palangoje praleistas dienas švietė 
saulė, buvo labai šilta, net karšta. O 
juk kur geriau tokiomis dienomis, jei 
ne prie jūros. Ir jūra buvo rami, gera, 
todėl daug maudėmės, plaukiojome, 
rytais sportavome, skaitėme poeziją 
ir ją aptarėme, piešėme. 

Nukelta į 18 p.
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Surengėme poezijos vakarą, ku-
riame dalyvavo visų penkių rajonų 
stovyklautojai. Skaitėme Vytauto 
Mačernio eilėraščius, susipažinome 
su jo trumpu gyvenimu (žuvo bū-
damas dar labai jaunas), jo fi loso-
fi ja, pasaulėjauta, jo ryšiais su a.a. 
J. Miltiniu ir a.a, Donatu Banioniu.  
Po to savo poeziją skaitė Naujosios  
Akmenės ir Plungės bendrijų atsto-
vės, vaikinas iš  Pakruojo. Nesinorė-
tų nuolat  minėti, kad jie – psichikos 
neįgalieji. Tą vakarą  visi jie buvo 
įgalūs, visi buvo sveiki ir, iškėlę ran-
kas į dangų, sakė, kad jie yra ka-
raliai, kaip ir V. Mačernio eilėraštyje 
„Aš pažinau Karalių tavyje“.  Juk iš 
tiesų, kiekvienas – savo gyvenimo 
karalius. Įsiklausykite ir pajuskite 
tai....

Stovyklaudami surengėme ir su-
sipažinimo vakarą, kuriame visi 
prisistatė, papasakojo, ką mėgsta 
veikti, ką labiausiai myli. Daugelis 
pabrėžė, kad myli žmones, vaikus, 
jūrą, gamtą. Juk tai – puiku.  

O kaip vakaroti be šokių? Su-
rengėme ir diskoteką, kur bendrijų 
nariai linksminosi smagiai, išlieda-
mi nemažai prakaito. Muzika, gera 
nuotaika ir smagus judesys – tai juk 
taip sveika!

Bet, svarbiausia, šioje stovykloje 
ne tik poilsiauta, sportuota, ben-
drauta, bet buvo mokomasi sava-
rankiškai planuoti savo išlaidas mai-
tinimuisi, neįgalieji patys sau ruošė 
maistą, plovė indus, mokėsi  vieni iš 
kitų, kartu pirko maisto produktus, 
rūpinosi savo buitimi.

Palangoje bendrijų nariai turėjo 
geresnes sąlygas higienai: gyve-
namąjame   pastate buvo tualetai, 
prausyklės. Šalia buvo dušas, ku-
riame nemokamai buvo galima išsi-
maudyti kada panorėjus.

Stovykloje neįgalieji pailsėjo, pa-
bendravo su jūra, apžiūrėjo Palangą: 
ant Palangos tilto klausėsi dūdų or-
kestrų muzikos, lipo į Birutės kalną,  
grožėjosi išpuoselėtu Palangos par-
ku, restauruotais Gintaro rūmais.

Per pirmąją savarankiškumo sto-
vyklos pamainą, kuri truko nuo liepos 
7 dienos iki liepos 11 dienos, visus ki-
lusius klausimus nuoširdžiai ir rūpes-
tingai sprendė Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovas Vaidotas  Nikžentaitis. 

Neįgalieji  liko patenkinti Palanga, 
jūra, naujomis pažintimis ir lauks 
kitų vasarų  Palangoje. 

Nemenką dalį darbingo amžiaus 
asmenų, turinčių negalią, Lietuvoje 
sudaro asmenys su psichikos ir el-
gesio sutrikimais. Jie užima penk-
tąją vietą po kraujotakos sistemos 
ligų, navikų, jungiamojo audinio ir 
raumenų bei skeleto ir nervų siste-
mos ligų sukeltos negalios.

Nuo šių metų liepos 1-osios įsi-
galiojo Lietuvos Respublikos soci-
alinės apsaugos ir darbo ministro 
ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu patvir-
tinto Darbingumo lygio nustatymo 
kriterijų aprašo pakeitimai (Minis-
trų įsakymas Dėl  darbingumo ly-
gio nustatymo kriterijų aprašo ir 
darbingumo lygio nustatymo tvar-
kos aprašo patvirtinimo  2005 m. 
kovo 21 d. Nr. A1-78/V-179). Apie 
juos – šiek tiek plačiau. 

Nuo šios datos NDNT, nustaty-
dama asmens darbingumo lygį, 
vertina medicininius, t. y. bazinį 
darbingumą, ir asmens veiklos ir 
gebėjimo dalyvauti kriterijus. Pa-
gal šią tvarką dėmesys skiriamas 
socialiniams faktoriams, daran-
tiems įtaką darbingumo lygiui. Taip 
nuo medicininio darbingumo lygio 
vertinimo modelio Lietuvoje perei-

nama prie biopsichosocialinio, kai 
vertinant negalią atsižvelgiama ne 
tik į sveikatos ir organizmo funk-
cijų sutrikimus, bet ir aplinkos są-
lygas, socialinius veiksnius, kurie 
riboja asmens veiklą ir dalyvumą.

Asmens veiklą ir gebėjimą da-
lyvauti nustatant darbingumo lygį 
vertina NDNT specialistai jam at-
vykus. Atsižvelgiant į dokumentus 
ir pateiktą informaciją, įvertinamos 
aplinkybės, susijusios su profesi-
ne veikla ir aplinkos prieinamumu 
(amžius, profesinė kvalifi kacija, 
darbo patirtis ir darbo įgūdžiai, fi zi-
nės, darbo ir informacinės aplinkos 
pritaikymas) bei asmens veikla ir 
gebėjimas dalyvauti (mobilumas, 
pažinimas, bendravimas, savaran-
kiškumas (savipriežiūra), kasdienė 
veikla). Asmenų, kurių bazinis dar-
bingumas yra 0–15 proc., arba jie 
mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, 
veikla ir gebėjimas dalyvauti ne-
vertinamas.

Patobulinta vertinimo tvarka leis 
išsamiau ir objektyviau įvertinti 
kiekvieno asmens darbingumo lygį.

Parengė teisininkas
 Linas Vinickas

Atkelta iš 17 p.

Įsigaliojo nauji darbingumo 
lygio nustatymo kriterijai
Lietuvoje neįgalumą asmenims nustato Neįgalumo ir darbin-
gumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (toliau – NDNT), kurios 24 teritoriniai skyriai išsi-
dėstę tiek didžiuosiuose, tiek mažesniuose miestuose. 

Asmens darbingumo lygio skaičiavimo tvarka:
Gauti  Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyno balai prilygina-
mai koefi cientams:
73–76 balai – koefi cientas 0,7;
38–72 balai –  koefi cientas 0,8;
19–37 balai – koefi cientas 1;
4–18 balų – koefi cientas 1,1; 0–3 balai –  koefi cientas 1,2.
Apskaičiuojant asmens darbingumo lygį, bazinio darbingumo procentai  
dauginami iš Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti  koefi ciento.



Skanaus

Grybų sriuba

400 g grybų, 200 g bulvių, morkos 
(1 vnt.), 60 g sviesto, druskos, 
maltų pipirų, lauro lapų (2 vnt.).

Jei turite šviežių grybų, tai juos 
teks nuvirti, tik tuomet galėsite 
naudoti sriubai. Taip pat derėtų at-
skirti kotelį nuo kepurėlės. Grybų 
kotus pakepinti ant sviesto kartu 
su susmulkintais svogūnais ir mor-
komis, o kepurėles sudėti į ver-
dantį vandenį ir virti 40 minučių. 
Po to į sriubą sudėti susmulkintas 
bulves, pakepintus grybų kotelius 
su morkomis ir svogūnais, priesko-
nius, lauro lapelių ir virti dar 20-25 
minutes. Patiekti su grietine.

Sako, šiemet kaip niekada 
užderėjo grybai. Tikimės, 
kad jų gausiai prisirinkote, 
todėl siūlome keletą nesu-
dėtingų grybų patiekalų. 

Ryžių apkepas su grybais

Žalumynų (įvairūs), 1 stiklinė vandens, 1,5 stiklinės ryžių, 350 g bent kartą 
nuvirtų grybų, 1 valg. šaukštas kvietinių miltų, druskos, svogūnų (1 vnt.).

Išvirkite ryžius pasūdytame vandenyje (virkite apie 15-20 minučių). Po 
to palikite kiaurasamtyje, kad nuvarvėtų. Keptuvėje pakepinkite grybus ir 
susmulkintą svogūną (apie 5 min.). Į grybus įmaišykite žalumynus. Van-
denyje (1 stiklinė) išmaišykite miltus ir supilkite ant grybų. Kepinkite vis 
pamaišydami, kol sutirštės. Į kepimo indą sudėkite ryžius ir ant viršaus su-
dėkite grybų masę. Paviršių išlyginkite. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje apie 25 minutes.

Troškinti grybai su bulvėmis

500 g grybų, 500 g bulvių, 200 g grietinėlės, 
200 g svogūnų 1 sauja krapų, druskos, pipi-
rų, aliejaus kepimui.

Sukapojame svogūnus, grybus taip pat su-
smulkiname. Į puodą pi lame šlakelį aliejaus 
ir suberiame svogūnus. Kepiname iki 2 minu-
čių. Suberiame grybus, druską, pipirus, 50 ml 
vandens ir troškiname 30 minučių. Suberiame 
kubeliais supjaustytas bulves, įpilame dar šiek 
tiek vandens ir troškiname, kol bulvės suminkš-
tėja. Vandens perteklių nupilame, suberiame 
smulkintus krapus, grietinėlę ir vėl užkeliame 
ant ugnies. Verdame dar 5 minutes.
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