
„Maisto banko“ produktai padeda 
išgyventi dešimtims neįgaliųjų 3 p.

Kelmiškius vienijanti bendrija 
padeda pamiršti vienatvę  11 p.

Bendrijos visoje šalyje paminėjo 
Lietuvos 100-metį 8 p.



Simptomai

Požymiai, kad vaiko psichika gali būti su-
trikusi, gali būti įvairūs. Dėmesį derėtų at-
kreipti tais atvejais, kai vaikas keletą savai-
čių iš eilės yra liūdnas arba jo nuotaika staiga 
keičiasi. Tarp požymių – ir nerimas, įvairios 
nerealios baimės, dėl kurių padažnėja kvė-
pavimas, sutrinka širdies ritmas. 

Vaikas taip pat gali būti agresyvus, dažnai 
veltis į muštynes. Hiperaktyvumo požymis – 
negebėjimas susikaupti, ilgiau išbūti vienoje 
vietoje. Nerimą tėvams turėtų sukelti ir staiga 
dingęs vaiko apetitas. 

Gana dažnai vaikams diagnozuojamas ak-
tyvumo ir dėmesio sutrikimas. Jam būdingas 

Psichikos sutrikimai vaikystėje
Neretai manoma, jog psichikos ligos atsiranda tik žmogui suaugus. Ta-
čiau vaikai taip pat gali turėti psichikos sveikatos problemų. Tam tikri 
jų požymiai gali būti pastebėti ankstyvame amžiuje, net kūdikystėje. 
Vaikų psichikos sveikata svarbi ne tik šeimos, bet ir visuomenės gyve-
nime. Kaip rodo statistika, vaikų psichikos bei elgesio sutrikimų pasta-
ruoju metu daugėja visame pasaulyje. 
Galima išskirti keletą požymių, kurie gali reikšti, jog vaiko psichika su-
trikusi: tai autizmas, hiperaktyvumas, šizofrenija, nuotaikų sutrikimai 
ir panašiai. 

dėmesio trūkumas, padidėjęs aktyvumas, im-
pulsyvumas.

Diagnostika 

Vaikams psichikos sutrikimus gali diagnozuo-
ti gydytojas psichiatras ar psichoterapeutas. Taip 
pat gali prireikti ir išsamesnio vaiko organizmo 
tyrimo, kadangi kai kurių psichikos sutrikimų 
požymiai gali būti panašūs kaip ir kitų ligų. 

Rimtomis psichinėmis ligomis, tokiomis 
kaip depresijos ar šizofrenija, vaikai serga 
retai. Tai – vienetiniai atvejai.  Paauglystė-
je būdinga anoreksija, taip pat vaikai gydo-
mi po bandymų žudytis. Prie vaikų psichi-
kos sutrikimų priskiriami elgesio sutrikimai, 

kuomet socialių šeimų vaikai ima vogti ar 
vartoti narkotikus. 

Kai kurių mokslininkų manymu, dalis 
vaikų psichikos sutrikimų gali būti sieja-
mi su toksinėmis pramoninės chemijos me-
džiagomis.

Profilaktika ir gydymas

Vaikų psichikos sveikatą stiprina gera 
atmosfera šeimoje, tinkamas auklėjimas. Baus-
mės, skiriamos vaikams, turi būti teisingos, jas 
reikia derinti su skatinimu ir pagyrimais. 

Tačiau svarbiausias dalykas, padedantis 
išvengti vaikų psichikos problemų – meilė. 
Vaikai turi jaustis mylimi. 

Vaikų psichikos sutrikimai gydomi ko-
reguojant jų elgesį, padedant adaptuotis vi-
suomenėje. 

Įprastai taikomi psichoterapjos metodai. 
Medikamentai naudojami tik tais atvejais, 
jei vaikui diagnozuojami sunkūs psichikos 
sutrikimai, pavyzdžiui, šizofrenija, psicho-
zės, depresija ar panašiai. 

Pagal užsienio spaudą parengė
 Lina Jakubauskienė



Ji teigia esanti nuoširdžiai dėkinga „Mais-
to banko“ steigėjams, kurie suteikė galimybę 
dalyvauti akcijoje. „Taip pat norėtųsi padėkoti 
visoms trims parduotuvėms – „Rimi“, „Lidl“ ir 
„Maximai“, kurios sudarė sąlygas mums rinkti 
maisto produktus, parinko vietą, suteikė rei-
kalingą pagalbą“, - kalba direktorė. 

A. Nariūnienė pasidžiaugė ir aukotojų 
dosnumu. „Sužinojęs, kad aukoja maisto 
produktus turintiesiems psichikos negalią, 
dažnas grįždavo į parduotuvę ir nupirkdavo 
jų daugiau. Gavome ne tik pagrindinių, il-
gai negendančių produktų – dažnas aukojo 
ir delikatesų artėjančių švenčių stalui“, - pa-
brėžia A. Nariūnienė. 

„Maisto banko“ organizatorių teigimu, 
gyventojai paaukojo daugiau maisto produk-
tų visose kategorijose. Mažiau pirkta tik sul-
tinių ir užpilamų sriubų, o štai konservuotų 
daržovių geradariai dovanojo kone dvigubai 
daugiau nei pernai. Kaip jau įprasta, dau-
giausiai paaukota makaronų, įvairių kruopų, 
aliejaus, cukraus, miltų ir arbatos.

Maistą rinkti nepasiturintiems po „Mais-
to banko“ akcijos ženklu susibūrė 360 socia-
linių organizacijų. Didžioji dalis surinkto 
maisto skurdžiau gyvenantiems žmonėms 
bus dalinama artimiausiomis savaitėmis.

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nybos socialinė darbuotoja Vilma Kunsmo-
naitė sako, kad iš viso trijose parduotuvėse 
surinkta 1 742 vienetai įvairių maisto pro-
duktų. Daugiausia – miltai, kruopos, ma-
karonai, aliejus, cukrus. „Džiaugiuosi, kad 
akcijoje noriai, entuziastingai dalyvauja ir 
patys neįgalieji. Jie siekia padėti ne tik sau, 
bet ir kitiems prasčiau besiverčiantiems liki-
mo draugams“, - pabrėžia V. Kunsmonaitė. 

Valerijos Folkienės ir  
Vilmos Kunsmonaitės nuotraukos 
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Rekordinis kiekis ir paaukotų maisto 
produktų, skaičiuojant vienetais – beveik 
400 tūkstančių. Akcija šiemet organizuota 
76 miestuose ir miesteliuose, ji įtraukė 438 
maisto prekių parduotuves.

Šiais metais jau tradiciškai „Maisto ban-
ko“ akcijoje dalyvavo ir Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrija bei VšĮ 
Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba. Dvi 
dienas akcijoje savanoriavo visi abiejų tarny-
bų darbuotojai. Be to, prisijungė ir jų šeimų 
nariai, besilankantys Pagalbos ir informaci-

„Maisto banko“ produktai padeda 
išgyventi dešimtims neįgaliųjų
Lina Jakubauskienė 

Šių metų kovo 23-24 dienomis vykusią jubiliejinę „Maisto banko“ akciją 
jos rengėjai pavadino rekordine. Per dvi dienas – penktadienį ir šešta-
dienį – paaukota maisto už 460 tūkst. eurų. Tai – didžiausia kada nors 
„Maisto banko“ akcijoje paaukoto maisto vertė.

jos šeimai tarnyboje neįgalieji bei mokiniai 
iš įvairių sostinės mokyklų. Iš viso akcija su-
vienijo 46 savanorius. 

„Dalyvauti akcijoje mums labai svarbu. 
Paramą namuose gauna net 80 neįgalių 
asmenų, kurie nesilanko mūsų rengia-
muose užsiėmimuose. Tiems, kurie lan-
kosi, produktų ne tik duodame parsineš-
ti į namus, bet ir naudojame kasdienei 
maisto gamybai“, - sako VšĮ Pagalbos ir 
informacijos šeimai tarnybos direktorė 
Algė Nariūnienė. 
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Pertvarka –  
dviem etapais

Konferencijos tikslas – aptarti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 
2014-ųjų vykdomos perėjimo nuo instituci-
nės globos prie šeimoje ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems 
be tėvų globos vaikams eigą, pasidalinti gerąja 
patirtimi bei aptarti praktikoje kylančias pro-
blemas. Ši pertvarka sulaukė nevienareikšmio 
ją įgyvendinančių asmenų įvertinimo.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto 
pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė pripažįsta, 
jog procesai vyksta lėčiau nei buvo tikėtasi, ka-
dangi nepakanka žmonių perkelti iš didesnių 
globos įstaigų į mažesnes, reikia sukurti ir tin-
kamų bendruomeninių paslaugų sistemą. „Di-
džiausios problemos, kodėl pertvarka nevyksta 
sklandžiai – specialistų trūkumas regionuose, 
taip pat – neigiamas visuomenės požiūris į ne-
įgaliuosius bendruomenėse. Pertvarkos tikslus 
ne visada suvokia ir dabartinių globos įstaigų 
darbuotojai“, – sako R. Šalaševičiūtė. 

Jos teigimu, būtina labiau šviesti visuo-
menę, kad neigiamos nuostatos keistųsi. R. 
Šalaševičiūtė primena, kad dabar Lietuvoje 
vis dar veikia 52 socialinės globos namai su-
augusiems žmonėms su negalia, juose gyvena 
beveik 7 tūkstančiai žmonių. Tačiau didžiau-
sias rūpestis – nemenkos eilės norinčiųjų pa-
kliūti į globos įstaigas. 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministras 
Linas Kukuraitis sako, kad globos įstaigos –  
labiausiai dehumanizuotos vietos, todėl jų 
būtina atsisakyti kaip įmanoma greičiau. 

Jo teigimu, jau įgyvendintas globos įstai-
gose gyvenančių žmonių gebėjimų, porei-
kių, situacijų tyrimas, įvertintos darbuoto-
jų galimybės, jų pasirengimas teikti kitokio 
tipo paslaugas. Tačiau specialistų regionuose 
trūksta. Dabartiniai darbuotojai turėtų būti 
tie, kurie teiktų benduomenines paslaugas. 
Kur vyksta pertvarka, taip ir daroma. 

Pasak L. Kukuraičio, jau baigiamos rengti 
deinstitucionalizacijos proceso vykdymo me-
todikos, aprašoma įstaigų geriausia praktika. 
Atsiranda vis daugiau naujų bendruomeni-
nių paslaugų. 

Tačiau bendrijos „Viltis“ vadovė Dana 
Migaliova sako, kad, kalbant apie deinsti-
tucionalizaciją, reikia galvoti ir apie dabar 
namuose gyvenančius proto ir psichikos ne-
galią turinčius žmones. Juos prižiūrinčioms 
šeimoms vis dar labai trūksta pagalbos. 

Seime – apie deinstitucionalizacijos procesus
Lina Jakubauskienė

Vasario 9-ąją Seime vyko konferencija deinstitucionalizacijos eigai bei 
iššūkiams aptarti, kurią organizavo Seimo Socialinių reikalų ir darbo 
komitetas kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

Ministras pabrėžia: reikia daryti viską, 
kad jau 2022-aisiais neliktų eilių norinčiųjų 
patekti į globos įstaigas. 

Atsiranda vis daugiau 
gerų pavyzdžių

L. Kukuraitis sako, kad didžiausia kliūtis vyk-
dant deinstitucionalizaciją – žmonių požiūris. 
„Reikia visuomenę labiau supažindinti su ge-
raisiais pavyzdžiais. Jei viena ar kita bendruo-
menė baiminasi greta įkurdinamų žmonių su 
proto ar psichikos negalia, reikia samdyti au-
tobusą ir vykti parodyti panašių namų ten, kur 
jie jau veikia. Taip plinta geroji naujiena – mes 
galime gyventi kartu“, - sako L. Kukuraitis. 

Vieną iš gerųjų pavyzdžių pateikė Kėdai-
nių socialinės globos namų direktorė Au-
dronė Kasperavičienė. Įstaigos darbuotojai 
parengė investicinį projektą, įsigijo namus 
ir apgyvendino juose devynis iš globos įs-
taigos išėjusius žmones. Projektą ketinama 
plėsti, pirkti dar vienus namus, kur įsikurs 
dar dešimt buvusių globos namų gyventojų. 

Deinstitucionalizacijos procesai vyksta ir 
Vilijampolės socialiniuose globos namuose. 
Direktorė Zita Verbavičienė sako, kad, ap-
gyvendinant žmones bendruomenėse, susi-
durta su didžiuliu visuomenės pasipriešini-
mu. Ne visi darbuotojai į pertvarką žiūrėjo 
geranoriškai. Atrinkti tie, kurie patys norėjo 
keisti veiklos sritį. 

Socialinių įstaigų vadovų asociacijos va-
dovas Arūnas Kiaušas pabrėžia, kad negalią 
turintys žmonės – tokie, kaip visi, todėl jie 
turi gyventi kartu su visais. 

Pasak jo, Anykščių rajone deinstituciona-
lizacijos projektus vykdyti pradėta jau prieš 
dvi dešimtis metų. „Tuomet supratome, kad 
didžiulės įstaigos – blogis. Kilo mintis įkurti 
nedidelį padalinį žmonėms su psichikos ne-
galia. Išsirinkome Debeikių miestelį. Atlikome 
didelį darbą. Beveik metus buvo atrenkami gy-
ventojai pagal pomėgius, charakterį, ligos po-
būdį, ruošiama bendruomenė, daug dirbta su 
seniūnija, bažnyčia. Labai daug padėjo ir vietos 
kunigas, kalbėdamas apie tai, kas yra neįgalieji, 
kad jie – mūsų gyventojai, bendruomenės na-
riai, kalbėta su mokykla, mokytojais, kad ruoš-
tų vaikus. Visi turėjo suprasti – į bendruomenę 
neateina baisūs žmonės, kaip daug kas juos įsi-
vaizdavo ir iki dabar įsivaizduoja, o tokie patys, 
kaip ir mes visi“, – pasakoja A. Kiaušas. 

Jo teigimu, reikia daug dirbti, kad ben-
druomenės požiūris keistųsi. „Visi projektai 

įgyvendinti ne iš valstybės lėšų, o pasitelkus 
užsienio fondų pagalbą. Mūsų įkurti namai 
skiriasi nuo grupinio gyvenimo namų tik 
tuo, kad čia gyvena šiek tiek daugiau žmo-
nių. Tačiau jie jaukesni už didžiąsias glo-
bos įstaigas, žmonės gyvena kitaip, prižiūri 
vienas kitą. Ne paslaptis, kad didžiuosiuose 
globos namuose vis dar klesti alkoholizmas, 
vagystės, o mažuosiuose, tokiuose kaip mūsų, 
nėra nieko panašaus“, – sako A. Kiaušas ir 
priduria, kad taip pat sulaukta bendruome-
nės pasipriešinimo, žmonėms teko įrodinėti, 
kad nebus nieko blogo įkūrus tokius namus. 

Jo teigimu, iškeldinant žmones iš globos 
įstaigų, labiau reikėtų pasitikėti darbuoto-
jais. „Jie puikiai parengti, žino, kaip dirbti. 
Jiems reikėtų suteikti daugiau atsakomybės. 
Be abejo, darbuotojai turi būti patyrę“, – sako 
vadovas. 

Svarbu – judėti į priekį 

Pasak Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Socialinės aprėpties departamento 
direktorės Violetos Toleikienės, svarbiausia – 
judėti į priekį, panaikinti eiles patekti į glo-
bos įstaigas. „Žmonės su proto ir psichikos 
negalia turi sulaukti paslaugų bendruome-
nėse, kad jiems nereikėtų važiuoti į globos 
namus, nebent ypatingu atveju. Žmonės, ku-
rie gali gyventi bendruomenėje, turėtų joje ir 
gyventi“, - pabrėžia V. Toleikienė. 

SADM atstovė taip pat vardino šiuo 
metu veikiančias įstaigas, susijusias su deins-
titucionalizacija, taip pat pertvarkomas įstai-
gas, parengtus pertvarkymų planus. 

„Kiekviena savivaldybė turėtų numatyti 
reikalingų paslaugų poreikį. Planai neturi būti 
sudarinėjami iš oro, nematant savivaldybės 
turimos infrastruktūros. Darbas milžiniškas, 
reikia pripažinti, kad kai kurios savivaldybės 
bendradarbiauja geranoriškai. Jau praside-
da asmeninio asistento bandomasis projek-
tas dviejose savivaldybėse, taip pat apsaugoto 
būsto programa“, – sako V. Toleikienė. 

Asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 
vadovė Dovilė Juodkaitė pabrėžia, kad, ver-
tinant negalią, būtina eiti nuo medicininio 
modelio prie socialinio, tai yra, kliūčių šalini-
mo bei neįgaliųjų įgalinimo. „Asmenį reikia 
ne taisyti, o keisti pačios valstybės ir visuo-
menės požiūrį, kad tos kliūtys būtų šalina-
mos užtikrinant žmonių teises ir orumą“, – 
teigia D. Juodkaitė. 

Pasak jos, žmonės neturėtų būti uždaromi 
į institucijas vien tik dėl jų negalios. Todėl 
reikia naikinti institucinio gyvenimo formas, 
suteikti galimybę žmonėms su negalia gy-
venti bendruomenėse. 

Sveikatos apsaugos ministerijos l. e. p. kan-
clerė Odeta Vitkūnienė pasidžiaugė sėkmin-
gai įvykdyta sutrikusio vystymosi kūdikių 
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Stasė Palekienė,
Bendrijos pirmininkė

Šilalės sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrija daug dėmesio skiria savo 
narių sveikatai. Neįgalūs asmenys vis la-
biau stengiasi integruotis į įvairias visuo-
menines veiklas, taip pat jie stengiasi kuo 
labiau palaikyti savo fizinę būklę. Fizinis 
aktyvumas yra labai svarbus gyvenimo ko-
kybės veiksnys, kuris turi įtakos žmogaus 
fizinei, psichinei ir dvasinei sveikatai. Fi-

namų pertvarka. „Čia lieka vis mažiau ir ma-
žiau vaikų, įstaigose pradedamos teikti kitos 
neįgalius vaikus auginantiems tėvams labai 
reikalingos paslaugos“, - sako O. Vitkūnienė. 

Pasak jos, vaikams turi būti teikiama dau-
giau vaiko raidos sutrikimų ankstyvosios rea-
bilitacijos paslaugų, taip pat daugiau ambu-
latorinių paslaugų namuose, reikia svarstyti, 
kaip priartinti paslaugas prie bendruomenės. 

Seimo narys Rimantas Jonas Dagys teigia, 
kad deinstitucionalizacija turėtų būti supran-
tama ne kaip institucijų optimizavimas, o ne-
įgaliųjų grąžinimas į bendruomenes. „Mūsų 
tikslas – kad institucijose būtų kuo mažiau 
vaikų, kad žmonės su negalia nepatektų į glo-
bos įstaigas, kad šeimos imtų globoti ne tik 
vaikus, bet ir vyresnio amžiaus žmones.  Tai 
naudinga ir valstybei, nes globoti žmones na-
muose yra pigiau, nereikia investuoti į pasta-
tus, papildomas veiklas“, – sako R. J. Dagys. 

Pasak jo, jei žmogus negali išsilaikyti vie-
nas, jam reikia padėti. Tada nereikės institu-
cijų. „Būtina investuoti į naujų paslaugų kūri-
mą, jų tęstinumo užtikrinimą. Tai yra raktas į 
deinstitucionalizaciją. Gaila, bet šeši milijonai 
eurų investuota į tyrimus, paslaugų, metodikų 
pirkimą ir panašiai. Tai užima daug laiko, to-
dėl šiuo metu esame ten, kur esame“, – kalba 
R. J. Dagys. 

Pasak R. Šalaševičiūtės, pertvarka, nors 
nedideliais žingsneliais, bet vyksta. Jau veikia 
daug dienos centrų, teikiama atokvėpio pa-
slauga šeimoms. Įkurta 30 bendruomeninių 
namų.  „Galbūt ne visi apie tai žino, galbūt ne 
visi pasinaudoja. Tačiau akivaizdu, kad per-
mainos jau prasidėjo“, – pabrėžia Seimo narė. 

Šilalės neįgalieji pamėgo sportą

bantiems specialistams – medicinos psicho-
logui bei socialiniam darbuotojui.

„Reali situacija yra tokia, kad šiuo metu 
gauti psichikos sveikatos priežiūros paslau-
gas yra sudėtinga, o kai kuriose gydymo įs-
taigose jų gali tekti laukti daugiau nei mė-
nesį. Tokia yra realybė, o žmonės taip ilgai 
negali laukti šių paslaugų, nes juk jų apskritai 
gali nebereikėti. Tad mūsų tikslas yra labai 
paprastas – padėti žmonėms kuo greičiau 
gauti profesionalią emocinę pagalbą iš rei-
kiamų specialistų. Būtent  todėl būtina ge-
rinti šių paslaugų prieinamumą, kas tikrai 
padės išgelbėti ne vieną gyvybę“, – sako mi-
nistras A. Veryga.

Švietimo ir mokslo ministerija atkrei-
pia dėmesį, jog svarbu, kad gerėja psichikos 
sveikatos priežiūros specialistų prieinamu-
mas. Tai labai aktualu ir švietimo įstaigoms. 
Pasak švietimo ir mokslo ministrės Jurgi-
tos Petrauskienės, siekiant užtikrinti sveiką 
emocinį klimatą, turime užtikrinti ir pagal-

bą, kad ji būtų kokybiška ir lengvai pasie-
kiama.

Valstybinio psichikos sveikatos centro di-
rektorės Onos Davidonienės teigimu, šiuo 
metu tokias paslaugas šalyje teikia 114 gy-
dymo įstaigų ir daugiau nei trečdalis iš jų 
neužtikrina pakankamo paslaugų prieina-
mumo. Tad laukimo trukmė yra labai ilga, 
tokia situacija susidaro dėl to, kad kai kurie 
specialistai dirba ne kasdien, o vos po kelias 
valandas 1–2 dienas per savaitę. Todėl žmo-
nėms tampa sudėtinga, o kartais visai neį-
manoma gauti paslaugų laiku.

„Užtikrinti, kad paslaugas teiktų visa spe-
cialistų komanda svarbu dėl to, kad psichikos 
sveikatos priežiūros paslaugos būtų kokybiš-
kos, atitiktų pacientų poreikius ir lūkesčius, 
taip pat būtų teikiamos reikiama apimtimi 
ne tik gydymo paslaugos, bet ir psichologi-
nė, psichosocialinė, pagalba, kuri yra būtina 
žmogaus psichikos sveikatai sugrąžinti ir pa-
laikyti“, – teigia O. Davidonienė.

Tikimasi, kad įsigaliojus naujajai tvar-
kai, laukimo trukmė ženkliai sutrumpės ir 
žmonėms bus efektyviau suteikiama būtina 
emocinė pagalba.

SAM informacija

Ministrų kabinetas pritarė Sveikatos ap-
saugos ministerijos (SAM) siūlymui Priva-
lomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis apmokėti ne tik gydytojo psichiatro 
bei psichikos sveikatos slaugytojo, bet ir so-
cialinio darbuotojo bei medicinos psicho-
logo paslaugas. Tai reiškia, kad visos pirmi-
nės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančiose įstaigose gerės šių paslaugų pri-
einamumas ir žmonėms bus lengviau gauti 
reikiamą gydymą.

Tai numatyta SAM parengtame Vyriau-
sybės nutarimo projekte, kuriam Ministrų 
kabinetas ir pritarė. Nuo šiol visų komandoje 
dirbančių specialistų paslaugos privalės būti 
teikiamos bent 6 valandas per dieną, tai leis 
ženkliai sumažinti eiles.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus 
Verygos teigimu, iki šiol konkretūs darbo 
trukmės reikalavimai galiojo tik gydytojui 
psichiatrui ir slaugytojui. Nuo šiol šie reika-
lavimai įsigalios ir kitiems komandoje dir-

zinis aktyvumas visiems žmonėms pade-
da tapti labiau savarankiškiems, stiprinti 
sveikatą. 

Mūsų bendrijos nariai nevengia fizinio 
aktyvumo. Net ir ankstyvą pavasarį, kol gam-
ta šiluma dar nelepino, mūsų bendrijos nariai 
išsiruošė į Šilalės miestelyje esantį bendruo-
menių parką. Visi labai norėjo išmėginti te-
nais naujai įrengtus treniruoklius. Kiekvie-
nas noriai juos išbandė, taip pat suposi ant 
supynių. Gerai praleidę laiką lauke, visi grįžo 
labai patenkinti ir prisipildę jėgų.

Gerės psichikos sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumas
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Nepriklausomybės pradžioje ir 
visuotinio gyventojų surašymo 
metu, kaip šiais laikais, nebuvo 
aiškiai apibrėžtos penkios žmonių 
negalios, o daugelyje to meto tei-
sinių aktų, spaudoje publikuotų 
straipsnių žmonės su negalia tie-
siog būdavo vadinami invalidais. 
Tačiau jau buvo daromi pirmieji 
žingsniai, kurie atvėrė kelius neį-
galiesiems bei sudėjo pamatus jų 
teisių užtikrinimui Lietuvoje.

Nepriklausoma Lietuva 1918-1940 m.:  
neįgaliųjų judėjimo pradžia 

tais Kaune buvo įkurta Lietuvos kurčiųjų -  
nebylių draugija, nes dauguma jų netu-
rėjo išsilavinimo. Jie dažniausiai gyveno 
atokiose kaimo vietovėse ir tėvai nežino-
davo, kad galima kurčiuosius ugdyti. Šie 
paprastai būdavo darbininkai ūkiuose. Ko-
kią negalią bepaimtum, anksčiau būdavo 
gėda sakyti, kad turi neįgalų vaiką. Iš ap-
linkinių galėdavai susilaukti vien patyčių 
ir didelio pažeminimo. Tad juos slėpda-
vo, nes kurčiasis atrodydavo kaip kvailas. 
Kaip sakiau, labai maža dalis jų turėjo iš-
silavinimą. Būtent šiuo tikslu buvo įkurta 
Lietuvos kurčiųjų - nebylių draugija, kad 
suvienytų visus kurčiuosius ir užsiimtų 
jų švietimu. Anksčiau kurtieji iš tikrųjų 
buvo labai apleisti ir niekas jais nesirūpi-
no. Šiuo laikotarpiu iki keturiasdešimtųjų 
metų ir prasidėjo kurčiųjų judėjimas“, -  
sako Lietuvos kurčiųjų draugijos vicepre-
zidentas  Kęstutis Vaišnoras.

1923 metais Lietuvos gyventojų visuo-
tiniame surašyme skiltyje „Lietuvos gy-
ventojų fiziniai trūkumai“ nurodyta, jog 
„fizinių trūkumų sąvoka neaiški ir nepa-
stovi. Todėl veik visur dabar iš visų fizinių 
trūkumų imami tiktai tie, kurių požymiai: 
tiek aiškūs, jog nekelia jokios abejonės“. 
Lietuvos gyventojų surašyme tokiais trū-
kumais nuspręsta laikyti „aklumą abiem 
akim, nebylumą, kurtumą, šlubumą, be-
protumą, be vienos rankos, be vienos ko-
jos, be abiejų kojų, beprotystę (gydytojų 
konstatuotą), paraližą“. Surašymo metu 
paaiškėjo, kad su nurodytais trūkumais 
Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) gyveno  
26 377 asmenų.

Pirmas visuotinas  
aklųjų surašymas

Regėjimo negalią turinčiųjų padėtis 
ėmė keisti į gerąją pusę po visuotinio aklų-
jų surašymo 1935 metais, kurį organizavo 
Lietuvos akliems globoti draugija. Siek-
ta išsiaiškinti, kiek tiksliai Lietuvoje yra 
aklųjų, kuriuose šaliesregionuose aklumas 
daugiausiai išplitęs. Šie duomenys turėjo 
pasitarnauti bandant padėti kovai su aklų-
jų problemomis.

„Aklųjų padėtis buvo prasta, jeigu to 
meto šviesuomenė dvidešimt šeštaisiais 
metais ėmėsi iniciatyvos sukurti žmonių 
su negalia, šiuo atveju – aklųjų, organizaci-
ją. Kiek domėjausi, iki tol jokia organizuo-
ta veikla nebuvo vykdoma, švietimas irgi 
nebuvo užtikrinamas. Proveržis prasidėjo 

tik sukūrus akluosius vienijančią organi-
zaciją bei Kaune atidarius taip vadinamą 
Aklųjų institutą. Tai buvo pirmoji mokykla 
žmonėms su regos negalia“, - sako Lietuvos 
aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas 
Sigitas Armonas.

Aklųjų padėtį sunkino tai, kad Lietuvo-
je kurį laiką į juos žiūrėta abejingai, prie-
šingai nei kaimyninėse valstybėse, kur jau 
veikė akliesiems skirtos ugdymo įstaigos. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Lietuvoje ne-
buvo nė vienos specialios akliems prieglau-
dos, mokyklos ar instituto. Tik 1927 metais 
Kaune pradėjo veikti Lietuvos aklųjų są-
jungos Aklųjų institutas (1927–1931 m.),  
Lietuvos akliesiems globoti draugijos 
Aklųjų institutas (1931–1940 m.). Tam 
didelės įtakos turėjo Karo invalidams šelp-
ti komitetas. Rūpindamasis visais karo in-
validais, jis neužmiršo ir jų tarpe esančiųjų 
kelių invalidų, kurie buvo pasiųsti į Lat-
vijos aklųjų institutą mokytis. Svečiams iš 
Lietuvos viešnagė paliko didelį įspūdį ir 
jiems kilo mintis panašią akliems skirtą 
įstaigą įsteigti savo šalyje. Ypatingai di-
delį entuziazmą šios idėjos realizavimui 
parodė iš Latvijos grįžęs aklasis karo in-

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmi-
ninkas Sigitas Armonas

Lietuvos kurčiųjų draugijos viceprezidentas 
Kęstutis Vaišnoras

Negalios nebuvo  
aiškiai apibrėžtos

Kuomet 1918 m. vasario 16 d. atsikūrusiai 
Lietuvai dėl nepriklausomybės teko kovoti su 
išorės priešais – Sovietų Rusijos, bermonti-
ninkų ir Lenkijos kariuomene, valdžia per visą 
nepriklausomybės laikotarpį išskirtinį dėmesį 
skyrė nepriklausomybės kovose negalią paty-
rusiems asmenims (karo invalidams) bei jų šei-
moms. Į atskiras neįgaliųjų grupes, pavyzdžiui, 
kurčiuosius, nebuvo gilinamasi.

„Kurčiųjų padėtimi susirūpinta tik ne-
priklausomybės pabaigoje, kai 1938 me-
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validas Pranas Daunys. Gavus pritarimą iš 
kai kurių vyriausybės narių ir visuomenės 
veikėjų, buvo sudaryta steigiamoji Lietu-
vos aklųjų sąjungos komisija. Jos iniciaty-
va įvyko aklųjų suvažiavimas, kur numaty-
tas ir aklųjų instituto įsteigimas. Mokslas 
truko trejus metus. Aklieji mokėsi skaityti 
specialiu metodu ir iš tam tikrų knygų. To 
meto spaudoje apie tai buvo rašoma: „Jų 
raštas: išspausdinti pirštais apčiuopiami 
ženkleliai, sudaromi viso iš šešių taškelių, 
tik sustatomų įvairiu suderinimu. Aklieji 
skaito vedžiodami taip išspausdintas kny-
gas pirštais. Taip pat specialiomis priemo-
nėmis rašomomis mašinėlėmis jie ir rašo, 
ir patys spausdina savo knygas. Tokiu pat 
būdu sudaromos ir gaidų knygos“.

Gelbėjo amato  
išmanymas

„Buvo sakoma, kad kiekvienas kaimas 
turi savo keistuolį. Apie tai netgi buvo su-
kurta įvairių padavimų, pavyzdžiui, „Pa-
langos Juzė“. Dažnai vidutinio psichikos 
sutrikimo žmonės turėjo gebėjimų vieno-
se ar kitose srityse. Vieni prižiūrėjo sodus, 
kiti padėjo ūkyje. Būdavo sunkiau pritap-
ti protiškai atsilikusiai merginai. Artimieji 
paprastai ją slėpdavo. Bet šeimos nariai vis 
tiek sugalvodavo, kad neįgalioji gali nu-
dirbti nesudėtingus namų ruošos darbus. 
Prie bažnyčių būdavo įsikūrusios nedidelės 
prieglaudos, bet retai - skirtos neįgaliesiems 
arba protiškai atsilikusiems asmenims. Tad į 
prieglaudas tokių žmonių paprastai nesiųs-
davo“, - pasakoja neįgaliųjų istorija besido-
minti Lietuvos sutrikusio intelekto žmo-
nių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana 
Migaliova.

Tuo metu sąvoka „beprotybė“ apėmė 
kelias ligonių kategorijas: prie jų priskirti 
kartu ir sergantieji įvairiais psichiniais su-
trikimais ir sunkiosios rūšies „prigimti sil-
pnapročiai“ (pvz., idiotai). Bendra vieniems 
ir kitiems buvo tai, kad visiems jiems bū-
tinai reikalinga globa. Būtinos globos rei-
kalingumas ir buvo laikomas tas kriterijus, 
į kurį atsižvelgus tam tikri psichinio de-
fektingumo atsitikimai buvo registruojami 
kaip „beprotybė“. O lengvesni psichikos 
nukrypimai nuo normos (įvairios lengvos 
psichopatijos ir neurozės) ir lengvesnės pri-
gimties silpnaprotystės formos „beprotys-
tės“ į statistiką nepateko. 

„Tokių stigmų, kokios yra dabar, anks-
čiau nebūdavo. Jeigu žmogus mokėdavo 
ką nors daryti, jo nuo visuomenės neizo-
liuodavo. Seniau būdavo labai daug ran-
kų darbo: sukasti žemę, dalgiu pjauti žolę, 
kulti javus. Sunkius fizinius darbus jie ga-
lėjo dirbti ir būdavo laimingi dirbdami. Aš 
galvoju, kad neįgaliųjų engimas prasidėjo 
jau sovietmečiu, kada juos pradėjo paimi-

nėti iš šeimų ir uždarinėti į valdiškas ins-
titucijas, kai jie negalėjo lavintis, prarasda-
vo bet kokius įgūdžius. Uždarose įstaigose 
jiems būdavo nedėkinga aplinka. Blogesnė 
situacija būdavo su agresyviais psichikos 
ligoniais. Šiuos jau uždarydavo į psichia-
trijos ligonines, kurių būdavo ir anais lai-
kais“, - sako D.Migaliova.

Nepriklausomybės pradžioje kurį lai-
ką Tauragės psichiatrinė ligoninė buvo 
vienintelė tokios rūšies ligoninė Lietu-
voje. Ligoninės taisyklės skelbė, kad į ją 
pirmiausiai buvo priimami ligoniai, kurie 
„yra neramūs arba pavojingi aplinkiniams 
žmonėms“. Į ligoninę siunčiami sergantieji 
privalėjo pateikti dviejų gydytojų pažymas. 
Už neturtingus ligonius turėjo sumokėti 
savivaldybė arba įstaiga, iš kurios ligonis 
buvo kilęs. Tauragės psichiatrinėje ligoni-
nėje vieno ligonio maitinimas per dieną 
kainavo apie 1 litą 80 centų, o jo išlaiky-
mas per dieną bendrai – apie 5 eurus. Ta-
čiau minėtoje gydymo sąlygos buvo labai 
sudėtingos.

Siekiant pagerinti tokių ligonių padė-
tį Lietuvos vyriausybė 1928 m. liepos 30 
d. išleido „Proto ligonių globos šeimynose 
statutą“. Dokumente nurodyta, kad „esami 

valstybinėje psichiatrinėje ligoninėje pro-
to ligoniai tam tikros komisijos nutarimu 
gali būti atiduodami apylinkės gyventojų 
šeimynoms globoti“. Kaip nurodyta statu-
te, vienai šeimynai galėjo būti atiduodama 
globoti ne daugiau kaip du ligoniai, kurie 
turėjo būti atitinkamos gydymo įstaigos ži-
nioje. Vadovaujantis statutu, globėjas turė-
jo su globojamu ligoniu mandagiai elgtis, 
duoti tinkamą jo sąlygoms gyvenamą butą 
ir maistą. Duodamas darbas neturėjo būti 
sunkus arba toks, kuris galėjo pakenkti li-
gonio sveikatai. Bausti ligonį ir jį prievar-
tauti buvo draudžiama, už tokius veiksmus 
globėjas turėjo atsakyti bendrais įstatymais, 
o ligoninė turėjo teisę ligonį atsiimti. 

Lietuvoje, išskyrus už nepriklausomybę 
kovojusius karius, ne iš karto susirūpinta 
ir asmenimis su fizine negalia. 1925 me-
tais spaudoje buvo nurodyta, kad „luošų-
jų globa turi tikslą – kiek galima luošumą 
pašalinti ar tiek sumažinti, kad nelaimin-
gasis galėtų grįžti į savarankiškai dirban-
čiųjų eiles, išmoktų jam prieinamo amato 
sumažintų naštą saviesiems, visuomenei ir 
visiems krašto gyventojams“. Todėl luošųjų 
globa tuo metu tapo socialiniu klausimu ir 
įgijo valstybinės reikšmės.

StatiStika. 

1923 m. visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje (be Klaipėdos 
krašto) gyveno apie 2,03 mln. gyventojų, iš jų miestuose gyveno 15,81 proc. arba 
343,127 tūkst. visų gyventojų.

1923 m. visuotinio gyventojų surašymo metu Lietuvoje buvo įregistruota  
3 223 kurtieji, tarp jų 400 vaikų.

Pirmasis visuotinis aklųjų surašymas parodė, jog Lietuvoje (be Klaipėdos kraš-
to) gyveno 2 983 aklieji (iš 1333 vyrai (44,4 proc. visų aklųjų) ir 1 650 moterys  
(55,6 proc. visų aklųjų). 10 tūkst. gyventojų teko 12,8 aklųjų. 

Proto ir PSichinė negalia. 

Visuotinio gyventojų sudarymo duomenimis, Lietuvoje (išskyrus Klaipėdos kraštą) 
iš 2 081 971 surašyto asmens 1 630 buvo bepročiai arba kiekvienam 1000 gyvento-
jų teko 0,81 beprotis (per visuotinį gyventojų surašymą 1897 m. Kauno gubernijoje 
buvo 1,01 proc. bepročių). Oficialus skaičius ne visai atspindėjo realią padėtį, nes 
paaiškinimuose prie gyventojų surašymo buvo pažymėta, kad bepročiais buvo įre-
gistruoti tokie asmenys, kuriems beprotybė buvo „gydytojų pripažinta“. Lietuvoje 
buvo nemažai tokių atvejų, kai asmenys su proto negalia nebuvo kreipęsi į gydyto-
ją. Todėl to meto specialistai laikėsi nuomonės, jog 1923 m. Lietuvoje galėjo būti  
4 281 arba 2,1 proc.

tarP kitko. 

Dar 1922 m. rugpjūčio 29 d. priimtam „Karių pensijų įstatymo priede“ pateikta 
darbingumo sumažėjimo laipsniui nustatyti lentelė. Minėtame dokumente didelis 
dėmesys skirtas neįgalumui. Išskirtos net šešios neįgalumo kategorijos. I kategorijai 
priskirti ligos ir kūno trūkumai, dėl kurių nustojama 100 proc. darbingumo ir reika-
linga nuolatos turėti kitą žmogų patarnauti.
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Vilniečiai – su išskirtinei 
progai skirta savo kūryba

Nuoširdžias eiles svarbiai datai skyrė Lie-
tuvos sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos VšĮ Pagalbos ir informacijos šei-
mai tarnyboje besilankanti Aldona Tamošiū-
nienė. Jas pati moteris ir perskaitė susirin-
kusiems draugams, bendrijos darbuotojams 
ir svečiams.  

Lietuva, gimtinė tave šaukia
Nuo vaiko lopšio, lig žilos galvos.
Kur benuklystum, žinok, tavęs ji laukia
Tokia miela per amžius visados. 

Lietuva, kiek daug kančių patyrei,
Kiek kartų deginta, paniekinta buvai,
Kiek skausmo nuplaukė upeliais, nuaidėjo giriom,
Bet tu galinga, išdidi likai. 

Likai, nes tau ir lemta buvo likti
Tave dalino, plėšė gabalais.
Argi grobuonims gali kas įtikti,
Jiems visad visko buvo per mažai. 

Taikė jie į pačią tavo širdį,
Naikino tavo žemę, kalbą ir miškus,
O tu kentėjai ir raudojai – tyliai tyliai,
Kai trėmė nekaltus tavo vaikus. 

Nei šaltis, badas Sibiro platybėj
Nepalaužė dvasios, liko jie tvirti.
Iš meilės Tau jie sėmėsi stiprybės -
Žinojo, lauki tu ir jais tiki. 

Bendrijos visoje šalyje paminėjo 
Lietuvos 100-metį

Lina Jakubauskienė

Lietuvos 100-čio jubiliejus, kurį mūsų šalis minėjo vasario 16-ąją, gra-
žia švente tapo ir mūsų bendrijoms. Kiekviena iš jų šią svarbią datą 
paminėjo savaip. Mūsų skaitytojams – įspūdžiai iš visos Lietuvos. 
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Praėjo tie laikai, tartum išnyko,
Išnyko bėdos, skriaudos ir vargai,
Tarsi atbudus ankstų ankstų rytą,
Tu žemę švytinčią radai. 

Jau kelkis, Lietuva, ilgai klūpojus,
Gana vergijos ir skriaudų, gana.
Eime darniai sutikt šviesų rytojų
Tad būk pasveikinta, šalie gimta. 

Pasveikinti žmonių su negalia gražios 
šventės proga atvyko politinės partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ Lazdynų skyriaus 
nariai. Jie padovanojo besilankantiems Pa-
galbos ir informacijos šeimai taryboje ir 
savo koncertinę programą. Tradiciškai vi-
sus savo dainomis džiugino ir neįgaliųjų 
ansamblis, vadovaujamas Julijos Kovalen-
ko. „Stengiausi parinkti tokias dainas, ku-
rios tiktų Vasario 16-ajai. Atlikome liaudies 
dainas, taip pat – ir sukurtas Lietuvos par-
tizanų. Manau, visos jos nuskambėjo aktu-
aliai“, - sako J. Kovalenko. 

Tuo metu dar būsima, dabar – jau dir-
banti Seimo narė Onutė Valiukevičiūtė 
sakė esanti patenkinta galimybe susipažin-
ti su kitokiais žmonėmis, prisiliesti prie jų 
gyvenimo, kūrybos, talentų. „Jau sulaukiau 
šių žmonių prašymų, visus juos pasisteng-
siu įgyvendinti dirbdama Seime“, - sakė  
O. Valiukevičiūtė. 

Kita Lazdynų skyriaus aktyvistė, Kristi-
na Smirnovaitė, bendrijoje lankėsi ne pirmą 
kartą. Su turinčiaisiais psichikos negalią ją 
sieja graži draugystė. „Man šie žmonės buvo 
tikras atradimas. Ateini čia, pasisemi geros 
energijos. Todėl panorau ateiti čia su kitais 
savo skyriaus nariais, paskleisti tą gėrį pla-
čiau. Tikiuosi, visiems patiko mūsiškių dai-
nos, koncertinė programa“, - sakė K. Smir-
novaitė. 

Ji bendrijos nariams įteikė ypatingą do-
vaną – Lietuvos vėliavą. „Puiku, iškart ja ir 
papuošime bendrijos patalpas. Ilgokai prieš 
šventes ieškojome šio šventinio atributo, ta-
čiau rasti nepavyko“, - šypsojosi Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovas Vaidotas Nižentaitis. 

Visi Lazdynų skyriaus aktyvistai žadėjo 
tęsti užsimezgusią draugystę ir toliau. „Susi-
tikimai su kitokiais žmonėmis padeda laužy-
ti stereotipus, mažinti šiuos žmones žymin-
čią stigmą. Tik pabendravęs arčiau supranti, 
kad žmonės su psichikos negalia niekuo ne-

siskiria nuo visų kitų. Tiesa, jiems reikia dau-
giau mūsų dėmesio, rūpesčio. Stengsiuosi 
jais rūpintis dirbdama Seime“, - žadėjo O. 
Valiukevičiūtė. 

Gražia švente pasidžiaugė ir visi, besilan-
kantys Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nyboje. Dauguma sakė minintys šią gražią 
datą ir namuose. 

Minėta ir rajonuose

Gražiai Lietuvai svarbią datą paminėjo ir 
po Lietuvą išsibarsčiusios bendrijos. 

„Lietuvos 100-mečio proga Elektrėnų 
savivaldybės žmonių bendrijos „Spindulys“ 
buveinės pastato langus kartu su kitų neįga-
liųjų organizacijų, įsikūrusių šiame pastate, 
nariais, papuošėme trispalvėmis. O vasario 
16 d. dalyvavome Elektrėnų savivaldybės or-
ganizuotuose Lietuvos 100-mečiui paminėti 
skirtuose renginiuose“, - rašo bendrijos va-
dovė Marija Kazbarienė. 

Nukelta į 10 p.
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Atkelta iš 9 p.

Mažeikiškiai taip pat šventė visi kartu. 
Bendrijos vadovė Lilė Baltutienė pasakoja: 
„Vasario 15 d. bendrijoje vyko popietė „Lie-
tuvos šimtmetis“, kur prisiminėme ir kalbė-
jomės apie nepriklausomybės metus, žymius 
žmones, jų nuopelnus Lietuvai. Vasario 16 d. 
Lietuvos šimtmetį šventėme laisvės bėgimu 
Mažeikiuose. Buvome apdovanoti medaliais, 
vaišinomės kareiviška koše“.

Šiaulių miesto neįgaliųjų klubo „Dvasi-
nė šiluma“ vadovė Narseta Klevečkienė rašo, 
jog klubo nariai Lietuvos šimtmetį minėjo 
Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingu-
mo centre, kur buvo pristatytas  projektas, 
pavadintas „Mūsų širdys Lietuvai“.  Klubo 
ansamblis „Dvasinė šiluma“ ne tik dainavo, 
bet   ir dalyvavo visuotinėje mankštoje. 

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos pirmininkė Bronė Vaišnie-
nė pasakoja, jog vasario 16-oji, arba Lietuvos 

šimtmetis, buvo gražiai minimas ne tik jų 
bendrijoje, bet ir Vilkaviškio miesto aikštė-
je, kur puikuojasi tautos patriarcho, Nepri-
klausomybės akto signataro Jono Basanavi-
čiaus paminklas. 

„Susirinkome gausiai, nes šią šventę mi-
nėdami bendrijoje, jau buvome aptarę, kad 
tokios kitos, mums ir Lietuvai svarbios šven-
tės, praleisti negalime. Ir atėjome džiugiai, 
šventiškai nusiteikę. Šią didelę Lietuvos 100-
čiui paminėti skirtą šventę organizavo Vilka-
viškio rajono savivaldybė kartu su Socialinės 
apsaugos ir sveikatos priežiūros skyriumi, 
Švietimo skyriumi vasario 15-tąją“. 

Renginyje dalyvavo ir Vilkaviškio moky-
klų mokytojai su mokiniais. Ši šventė buvo 
skirta visiems Vilkaviškio rajono Nevyriau-
sybinių organizacijų nariams, neįgaliesiems. 

Pasak B. Vaišnienės, šventė buvo labai 
jaudinanti, iškilminga. Į aikštę buvo įneštos 
vėliavos, tada, skambant „Lietuva Brangi“, 
100-to metrų ilgio Lietuvos vėliava apjuosė 
Jono Basanavičiaus paminklą. 

Šventės proga sveikinimo kalbą sakė me-
ras, o visi susirinkusieji sudėliojo gyvą žodį 
LIETUVA ir 100. 

„Tai buvo labai jaudinančios akimirkos. 
Po to žmonės, susikibę už rankų, gyva juos-
ta apjuosė Jono Basanavičiaus ir Lietuvos 
himno autoriaus Vinco Kudirkos pamin-
klą, esantį prie rajono savivaldybės pastato. 
Po ceremonijos, nors ir šaltukui spaudžiant, 

žmonės neskubėjo skirstytis iš aikštės. Jie 
buvo vaišinami karšta arbata, kurią išvirė 
kaimo bendruomenių atstovai, o mes, vil-
kaviškiečiai, pasirūpinome skaniais sausai-
nukais”, - pasakoja B. Vaišnienė.

Žemaitijos klubo „Telšių atjauta“ nariai 
Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį at-
šventė naujose patalpose, džiaugiasi Virgi-
nija Mitkienė. 

Šventei telšiškiai ruošėsi iš anksto: rank-
darbių būrelio moterys gamino trispalves vė-
liavėles, siuvo trijų metrų ilgio trispalvę. Kiti 
nariai ruošė pasisakymus, pranešimus apie 
Lietuvos praeitį, dabartį ir esamas aktualijas.

Renginį klubo nariai pradėjo Tautiška 
giesme, kurią nuoširdžiai visi susirinkusieji 
pagiedojo.  Prie įėjimo buvo pakabinta tri-
jų metrų ilgio trispalvė. Klubo pirmininkas 
Kazimieras Mitkus skaitė pranešimą „Lie-
tuva kelių vingiuose“. Prie arbatos puodelio 
visi maloniai bendravo, keitėsi nuomonė-
mis, diskutavo.

Klubo narius lydėjo džiugi nuotaika, jie 
jautėsi esantys dalis Lietuvos.

Linos Jakubauskienės ir 
bendrijų narių nuotraukos
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Lijana Radvanskienė
Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos Kelmės 
skyriaus pirmininkė 

Gera psichikos sveikata neatsie-
jama nuo žmogaus gyvenimo ko-
kybės, jo kasdieninės veiklos. Tai 
geros savijautos pojūtis, leidžian-
tis džiaugtis gyvenimo pilnatve, 
išgyventi skausmą ir liūdesį, įveik-
ti sunkumus, gebėti priimti spren-
dimus ir už juos atsakyti. Sakoma, 
kad žmogui svarbiausia yra ryšys 
su kitu žmogumi. Šios tiesos nie-
kas pasaulyje nepaneigė. 

Nė vienas žmogus nėra apsaugotas nuo 
psichikos ir elgesio sutrikimų. Persirgta psi-
chikos liga pažeidžia asmenybę, socialinius 
ryšius, santykius šeimoje, darbe. Psichikos 
negalią turintys asmenys praranda galimybę 
turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti savo gebė-
jimus. Dauguma jų tampa socialiai izoliuoti. 
Susirgęs psichikos liga žmogus jaučiasi vie-
nišas, nesaugus, nesuprastas. Psichikos neį-
galiesiems užimtumas, bendravimas, dėme-
sys yra būtinas.

Sergančiųjų psichikos ligomis Kelmės ra-
jone daugėja. Tam įtakos turi greitėjantis gy-
venimo tempas, stresai, nedarbas, skurdas, 
socialinių ryšių praradimas.

Neįgalieji, kurie lankosi Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos bendrijos 
Kelmės skyriuje, mokosi amato, lavinami 
jų meniniai gebėjimai, jie mokosi gaminti 
maistą, tvarkyti biudžetą, susiplauti indus, 
sveikos mitybos, sveikos gyvensenos prin-
cipų ir kt. Neįgalieji tiesiog kalba apie save, 

klausosi vienas kito, reflektuoja, vyksta psi-
choedukaciniai užsiėmimai. Kuriama saugi 
atmosfera, kurioje psichikos negalią turintys 
asmenys gali tyrinėti savo jausmus, pasitikėti 
savimi ir savo sprendimais.       

Kadangi Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos Kelmės skyriaus 
patalpos yra VšĮ Kelmės rajono Psichikos 
sveikatos centre, čia atvykę bendrijos ne-
įgalieji gauna ne tik socialines reabilitaci-
jos paslaugas, bet ir psichiatro, medicinos 
psichologo, socialinio darbuotojo, psichikos 
sveikatos slaugytojo paslaugas. 

Šios nuolatinio pobūdžio paslaugos tei-
kiamos nuo 2003 m. 

 Šiuo metu niekas neabejoja, kad užsiėmi-
mai, mėgstama veikla, bendravimas papildo 
medikamentinį gydymą. Suteikus kvalifi-
kuotą psichologinę ir socialinę pagalbą, ne-
įgalieji gali rasti vietą gyvenime, būti visa-
verčiais visuomenės nariais.   

Kelmiškius vienijanti bendrija 
padeda pamiršti vienatvę 
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Kalbėjo apie žmonių  
su negalia problemas

Nori žinoti skaičius

A. Nariūnienė sako, jog ilgą laiką negauna 
informacijos, kiek žmonių Lietuvoje gauna 
mažesnę nei 150 eurų išmoką. „Kreipiausi į 
įvairias institucijas, tačiau statistinių duome-
nų taip ir nesulaukiau. Vyriausybės nustaty-
tas minimalus išgyvenimo krepšelis – 238 
eurai, tačiau didžioji dalis žmonių su psichi-
kos negalia gauna mažiau“, - sako Pagalbos 
ir informacijos šeimai tarnybos direktorė. 

Pasak jos, šalpos pensijas gauna tie žmo-
nės, kurie visai neturi darbo stažo. Tie, ku-
rie prieš tai dirbo, gauna didesnes išmokas. 

„Sunku matyti, kaip mūsų žmonės vargs-
ta, kaip nepragyvena iš turimų lėšų, atsiduria 

Lina Jakubauskienė

Neįgaliųjų reikalų departamente susirinkę neįgaliųjų organizacijų, de-
partamento, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai svarstė 
žmonių su psichikos negalia problemas. Pasak VšĮ Pagalbos ir infor-
macijos šeimai tarnybos direktorės Algės Nariūnienės, išmokos, kurias 
gauna šie žmonės, yra labai menkos, dėl to sergantieji psichikos ligo-
mis atsiduria už skurdo ribos. 

nakvynės namuose, žudosi. Štai neseniai pa-
dėjau apsigyventi Nakvynės namuose aštuo-
niasdešimtmetei moteriai, kuri prarado būs-
tą. Padedame šiems žmonėms kuo galėdami, 
deja, iš valstybės nesulaukiame nieko paguo-
džiančio. Turintieji psichikos negalią yra tar-
si išmesti už borto“, - kalba A. Nariūnienė. 

Jos teigimu, nepragyvendami, neturėdami iš 
ko įsigyti vaistų, šie žmonės ima paskolas, grei-
tuosius kreditus. „Jei valstybei trūksta lėšų, dau-
giau paslaugų turintiesiems psichikos negalią 
turėtų skirti savivaldybės. Mūsų tarnyba teikia 
jiems įvairias paslaugas, tačiau to nepakanka. 
Žinoma, Lietuvoje yra ir daugiau gyvenan-
čiųjų skurdžiai, tačiau mes kalbame apie tuos, 
kuriuos atstovaujame, apie kurių gyvenimą ži-
nome daugiausia“, - teigia tarnybos direktorė. 

Psichikos liga žmogų užklumpa anksty-
vame amžiuje, todėl dažnas nespėja įgyti sta-
žo, kad galėtų gauti „Sodros“skiriamą pen-
siją. Šalpos pensijos bazinis dydis šiuo metu 
sudaro 130 eurų. 

Galimybių  
įsidarbinti mažėja

Dar viena problema, su kuria susidūrė ne-
galią turintys žmonės nuo šių metų pradžios –  
darbdaviai už darbuotojus, kurių atlyginimas 
nesiekia minimalios mėnesinės algos, turi 
sumokėti socialinio draudimo įmokas nuo 
ne mažesnių pajamų nei minimali mėnesi-
nė alga. „Tokiu būdu užtikrinima, kad net ir 

mažiausias pajamas gaunantys darbuotojai 
turėtų galimybę sukaupti metų stažą ir gauti 
visas socialines garantijas. Anksčiau dirban-
tieji ne visą darbo dieną neturėjo galimy-
bės įgyti reikiamo stažo“, - sako Socia linės 
apsaugos ir darbo ministerijos Socia linio 
draudimo ir pensijų departamento Socia-
linio draudimo skyriaus vedėjas Vaidotas 
Kalinauskas.

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pre-
zidentė Rasa Kavaliauskaitė piktinasi, kad, 
priimant tokį sprendimą, apie turinčiuosius 
negalią nebuvo pagalvota. „Šiems žmonėms 
ir taip sudėtinga įsidarbinti, jie dažnai negali 
dirbti visą darbo dieną, o darbdaviui tenka 
mokėti kaip už „sveiką“. Manau, net klau-
simas nekyla, ar darbdavys laikys darbe ne-
įgalų, kuris gali dirbti keturias dienas per 
savaitę ar tik po keletą valandų per dieną, ar 
pasirinks neturintįjį negalios“. 

V. Kalinausko teigimu, sprendimas dėl 
darbdavio įmokų nuo minimalios algos pri-
imtas siekiant priversti mokėti bent minima-
lias algas didžiųjų įmonių darbdavius. Tai-
syklė negalioja, jei žmogus dirba dviejose ar 
daugiau darboviečių. „Būta ir dar griežtesnio 
pasiūlymo – kad darbdavys mokėtų už dar-
buotojus, kurių atlyginimas nesiekia minima-
lios mėnesinės algos kaip nuo minimalios al-
gos bet kurioje darbovietėje, net ir tuo atveju, 
jei žmogus kiekvienoje iš jų dirba vos po 0,1 
etato. Tačiau šio sprendimo buvo atsisakyta. 
Šiais metais jau 45 tūkst. darbdavių sumokė-
jo įmokas kaip nuo minimalios mėnesinės al-
gos, nors darbuotojai dirba mažesniu krūviu“. 

Neįgaliųjų reikalų departamento direkto-
rė Asta Kandratavičienė sako, kad kai kurie 
žmonės, turintys psichikos negalią, gali dirb-
ti vos porą valandų, tačiau vis tiek darbda-
vys turės mokėti įmoką kaip nuo minimalios 
nustatytos mėnesinės algos. „Tokiu būdu šių 
žmonių galimybė įsidarbinti sumažėja iki 
nulio. Neabejotinai įstatymuose turi būti nu-
matytos išimtys“, - sako A. Kandratavičienė. 

A. Nariūnienė primena, kad, Pagalbos ir 
informacijos šeimai tarnybos duomenimis, 
Lietuvoje visose socialinėse įmonėse dirba 
vos septyni psichikos negalią turintys žmo-
nės. „Nederėtų tokių žmonių palikti likimo 
valiai. Jei jie negali dirbti visą darbo dieną, 
mokėkime jiems tegu ir už valandą. Reikia 
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ieškoti būdų, kaip tokius žmones įdarbinti“, -  
pabrėžia A. Nariūnienė. 

Pasak R. Kavaliauskaitės, negalią turintieji 
žmonės būtų įdarbinami lengviau, jei darb-
daviui būtų mokamos išmokos taip pat, kaip 
dabar daroma Socialinėse įmonėse. „Geriau-
sios idėjos numiršta, kai darbdaviai pamato, 
kad iš jų galima uždirbti. Politikai, žengdami 
vieną ar kitą žingsnį, turi pagalvoti ir apie tai“. 

V. Kalinauskas sutinka, jog, skiriant dota-
cijas darbdaviams tiesiogiai, neįgaliųjų vadi-
namojoje atviroje rinkoje būtų galima įdar-
binti daugiau. 

Išeitis – kreiptis  
į valdžios institucijas

A. Nariūnienė sako, jog ekspertams, speci-
alistams derėtų nuspręsti, ką daryti su tais, ku-
rie neturi reikiamo darbo stažo ir niekada jo 
neturės, kaip palengvinti jų gyvenimą ir buitį. 

Neįgaliųjų reikalų departamento direkto-
rė Asta Kandratavičienė teigia, jog tai – visos 
Lietuvos problema, todėl ją turi spręsti val-
džios institucijos. „Derėtų apsvarstyti klausi-
mą su Socialinės apsaugos ir darbo ministru, 
surinkti duomenis apie tai, kiek Lietuvoje 
yra žmonių su psichikos negalia, gaunančių 

mažiausias išmokas. Tuomet teikti pasiūly-
mą Seimui“, - pabrėžia A. Kandratavičienė. 

Pasak A. Nariūnienės, kai žmogui pri-
pažįstama negalia, niekur neįvardijama jos 
rūšis. Galbūt todėl ir statistinius duomenis 
surinkti itin sudėtinga. 

Tačiau statistiniai duomenys, R. Kava-
liauskaitės teigimu, yra labai svarbūs. „Nuo 
žmogaus negalios priklauso, kokių jiems rei-
kia paslaugų. Vieniems reikalinga apsaugota 
darbo rinka, kitiems – pašalpa ar kitokia pa-
galba“, - kalba R. Kavaliauskaitė. 

A. Kandratavičienė siūlo žinią apie psi-
chikos neįgaliųjų situaciją perduoti vykdo-
mosios valdžios atstovams. „Turime eiti į 
valdžios institucijas pasirengę, su konkre-
čiais pasiūlymais. Negalime nuėję pasaky-
ti, kad mums – blogai, tai visi ir taip žino. 
Reikia turėti konkrečių siūlymų, kaip taisy-
ti esamas spragas, kaip galima būtų išspręs-
ti dabartinę situaciją“, - reziumuoja depar-
tamento vadovė. 

Autorės nuotraukos 

Apie psichikos sveikatos problemas – 
Varėnos specialistams

Psichikos sveikatos  
problemos

Pasak Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vadovo Vaido-

Lina Jakubauskienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija tęsia tradicijas su-
pažindinti vis kitų regionų savivaldybių specialistus su psichikos sveikatos 
problemomis. Kovo 30-ąją seminaras surengtas Varėnos Socialinių pas-
laugų centre. Į jį susirinko specialistai, tiesiogiai dirbantys su žmonėmis. 

Nukelta į 14 p.

to Nikžentaičio, panašių renginių tikslas – 
dalintis gerąja ekspertine patirtimi, siekti 
bendradarbiavimo tiek su neįgaliųjų orga-
nizacijų atstovais, tiek su kitais specialistais. 
„Dirbantieji tiesiogiai su negalią turinčiais 
žmonėmis daug ką gali pasakyti tiems, ku-

rie priima sprendimus, parodyti, ko neįgalie-
siems reikia iš tikrųjų, o ne ką „nuleidžia iš 
viršaus“ savivaldybės ar ministerijos“.

V. Nikžentaitis sako, jog psichikos svei-
kata prastėja ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Europoje. „Net ir išsivysčiusios Europos Są-
jungos šalys susiduria su dažnėjančiais de-
presijos atvejais, taigi akivaizdu, kad su šalies 
gerove šios problemos nesusijusios“, - teigia 
bendrijos vadovas. 

Jo teigimu, vis dar pasimetama tarp to, 
ką turėtų daryti bendruomenės, o ką – savi-
valdybės, jų funkcijos nėra atskirtos. Dėl to 
kyla įvairiausių problemų. Taip pat sudėtinga 
rasti balansą tarp žmonių teisių ir privers-
tinio gydymo. „Psichikos ligomis sergantys 
žmonės dažnai nesupranta, kad jiems reikia 
gydytis. Mes, kaip bendrijos atstovai, mano-
me, kad susirgusius derėtų gydyti priversti-
nai. Štai Norvegijoje paisoma ir artimųjų 
teisių – jei kenčia šeima, sergantįjį psichikos 
liga labai greitai atskiria nuo šeimos ir ski-
ria jam gydymą“, - pabrėžia V. Nikžentaitis. 

Jo teigimu, susirgę psichikos ligomis žmo-
nės dažnai lieka vieniši, šeimos jų atsikra-
to, neretas atsiduria tiesiog gatvėje. „Šiems  
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žmonėms labai sunku susirasti darbo. Gaji 
nuostata, kad turintieji psichikos negalią gali 
tik valyti patalpas ar dirbti kitus fizinius dar-
bus. Tačiau tarp mūsiškių yra ir labai intelek-
tualių, protinį darbą dirbančių žmonių. Svar-
bu, kad turintis psichikos sutrikimą reguliariai 
vartotų vaistus“, - teigia bendrijos vadovas. 

Jis pasakojo susirinkusiems, kaip skirtin-
gais istoriniais laikotarpiais keitėsi požiūris į 
psichikos ligas, jų gydymą. Pastaruoju metu 
vis daugiau kalbama apie bendruomenines 
paslaugas. „Tačiau, jei kuriam bendruomenes, 
joms turi būti skirta pakankamai finansinių 
išteklių. Jei jų nėra, žmogus pateks į dar di-
desnį skurdą ir atskirtį. Perėjimas nuo insti-
tucinės globos prie gyvenimo bendruomenėse 
turi būti sklandus“, - teigia V. Nikžentaitis. 

Reikia daugiau paslaugų

Pasak jo, jau šiais metais bendrija pradės 
teikti atokvėpio, apsaugoto būsto paslaugas. 
Tai – kol kas tik bandomieji projektai. 

„Vienas iš svarbiausių mūsų tikslų – pa-
skatinti turinčiuosius psichikos negalią išeiti iš 
namų, burtis draugėn. Turi praeiti nemažai laiko, 
kol mūsų specialistai įgyja šių žmonių pasitikėji-
mą. Dirbti su turinčiaisiais psichikos negalią vi-
sai ne tas pats, kas, tarkim, su sėdinčiais neįgalio-
jo vežimėliuose. Psichikos negalia – sudėtinga, 
dirbant su šiais žmonėmis, tenka įdėti daugiau 
pastangų, gebėti šiuos žmones išklausyti, supras-
ti. Visa tai užtrunka“, - kalba bendrijos vadovas. 

Anot V. Nikžentaičio, pradedama kartais 
nuo nedidelių dalykų – kartu išgerto arba-
tos puodelio, maisto gaminimo. „Geriausiai 
problemas padeda spręsti nevyriausybinio 
sektoriaus atstovai, jie teikia paslaugas lanks-
čiau, efektyviau. Savivaldybėms turėtų likti 
tik administracinė funkcija“. 

V. Nikžentaitis taip pat supažindino su-
sirinkusiuosius ir su labiausiai paplitusiais 
psichikos sutrikimais, kalbėjo apie tai, kad 
nemaža visuomenės dalis kenčia nuo alko-
holizmo, kitų priklausomybių. Didžiausiai 
daliai vaikų negalia pripažįstama dėl psichi-

kos sutrikimų. „Deja, lėšų psichikos neįga-
liesiems lieka gerokai mažiau nei žmonėms 
su kitomis negaliomis. Per mažai pinigų ski-
riama psichikos sveikatos prevencijai“, - ap-
gailestauja bendrijos vadovas. 

Jo teigimu, prie geresnės psichikos svei-
katos neprisideda ir Lietuvoje vis dar kles-
tinti pajamų nelygybė. Tačiau savižudybes 
lemia ne vien finansinės priežastys, labiausiai 
trūksta pagalbos šeimai programų, taip pat 
vyrauja traumuojantys tarpusavio santykiai. 

„Visuomenės požiūris į psichikos nega-
lią keičiasi lėtai. Šiems žmonėms sunku pa-
tekti į darbo rinką, centrai parengia žmogų 
grįžti į darbo rinką, bet darbdavys jo neno-
ri. Mieliau priimami kitas negalias turintys 
žmonės. Tačiau užimtumas šiems žmonėms 
ypač svarbus, kad jie nesėdėtų namuose, ne-
depresuotų, nekankintų artimųjų neturėda-
mas ką veikti“, - sako V. Nikžentaitis. 

Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas pa-
rodė, kaip darbas veikia psichikos sutrikimų 
turinčius žmones. „Sergantieji šizofrenija buvo 
stebimi keturiasdešimt metų. Tyrimas atsklei-
dė, kad darbą turintys žmonės dažniau už-
mezga ilgalaikius santykius, jų ligos simpto-
mai būna lengvesni“, - teigia bendrijos vadovas. 

Kaip įveikti stresą?

Psichologė Rūta Klovaitė pateikė susirin-
kusiems specialistams keletą patarimų, kaip 
susidoroti su darbe užklumpančiu stresu. Ji 
taip pat praktiškai pademonstravo keletą 
pratimų, skirtų atsipalaiduoti. 

„Svarbus požiūris į stresą, o ne įvykiai, ku-
rie vyksta mūsų gyvenime. Dažnai galvojame 
apie praeitį arba ateitį, o ne apie dabartį. Tai 
trukdo susikoncentruoti į tai, kas vyksta čia 
ir dabar“, - sako R. Klovaitė. 

Pasak jos, stresas gali būti ir teigiamas, 
ir neigiamas. „Jei gyvenime nebūtų įtam-
pos, mums nereikėtų nieko. Tai – savotiška 
motyvacinė jėga, energija, per kurią mobili-
zuojamasi. Įtampos skatinami, nuveikiame 
didelius darbus. Tačiau jei stresas užsitęsia 
ir žmogus neturi įrankių atsipalaiduoti, jis 
gali susirgti įvairiomis ligomis, taip pat – ir 
psichikos“, - pabrėžia psichologė. 

Mokslininkas R. S. Lazarus pastebėjo, 
kad vieni žmonės labiau rinkę į stresą nei 
kiti. „Tai rodo, jog ne tiek svarbu, koks įvy-
kis kelia įtampą žmogui, o tai, kaip žmogus 
jį subjektyviai vertina“, - kalba psichologė.  

Ji taip pat supažindino su streso valdymo 
būdais – tai gali būti ir streso iškrova, mityba, 
savireguliacija, socialinė parama, judėjimas, 
fizinė veikla. Svarbus ir palaikymas iš šalies, 
tada lengviau susitvarkyti su problemomis 
ir situacijomis.

„Stresorių išvengti beveik neįmanoma, val-
dyti galima tik vertinimus, reakcijas, būsenas. 
Todėl labai svarbus pozityvus požiūris į gyve-
nimą, minčių keitimas, teigiamas savęs vertini-
mas. Neturime neigti problemos, neužslėpti jos, 
pripažinti, kad kažkas negerai. Kai pasirenkame 
neigimą, emocijos kaupiasi, žmonės suserga psi-
chosomatinėmis ligomis“, - pabrėžia psichologė. 

Ji pataria labiau kreipti dėmesį į teigiamus 
dalykus. „Žinoma, pasaulyje nėra viskas gražu 
ir gerai, bet savo mąstymą turime tvarkyti taip, 
kad jis būtų pozityvus. Turime rūpintis savo 
mintimis, sąmoningai kelti sau geras mintis. 
Niekas pasaulyje negali mūsų trukdyti labiau 
nei mūsų pačių mintys. Svarbiausia kiekvienam 
atrasti tinkamiausią savireguliacijos būdą, ku-
ris būtų veiksmingas. Kaip jau minėjau, labai 
svarbus ir tikslingas dėmesys į esamą momen-
tą – gyventi čia ir dabar“, - sako R. Klovaitė. 

Pagalba neįgaliesiems ir 
jų šeimoms

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarny-
bos direktorė Algė Nariūnienė kalbėjo apie 
teikiamas Socialinės reabilitacijos paslaugas 
neįgaliesiems. „Dirbame praktiškai, su kon-
krečiais žmonėmis, mums svarbu suteikti pa-
galbą šiandien, dabar, rytoj. Svarbu, kad turin-
tieji psichikos negalią turėtų kur ateiti, gautų 
reikalingas paslaugas“, - teigia A. Nariūnienė.

Pasak jos, reikia, kad kuo daugiau savi-
valdybių suprastų būtinybę steigti bendri-
jas turintiems psichikos negalią. „Kaimuose, 
miesteliuose yra nemažai sergančių psichi-
kos ligomis, bet neturinčių nustatyto neį-
galumo. Jie kenčia neturėdami pinigų, be 
vaistų, be pagalbos. Kai žmogui laiku nepra-

Atkelta iš 13 p.



1515

Tarptautinei neįgaliųjų dienai pa-
minėti Kėdainių rajono paraplegi-
kų asociacija, VŠĮ Kauno ir Mari-
jampolės regionų aklujų centras 
LASS Kėdainių rajono filialas, Lie-
tuvos kurčiųjų draugijos KTV Kė-
dainių pirminė organizacija, Su-
trikusio intelekto globos bendrija 
„Kėdainių viltis“ ir Kėdainių rajono 
sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrija parašė ir įvykdė pro-
jektą „Mūsų stiprybė bendruome-
nių vienybėje“.

Renginiai vyko Kėdainių kultūros centre. 
Lapkričio 9 d. visus neįgaliuosius kvietėme į 
poezijos šventę „Auksinis ruduo“. Savo kū-
rybos eiles skaitė skirtingas negalias turintys 
asmenys. Poezijos popietę paįvairino pane-
vėžietis kompozitorius muzikantas Arvydas 
Griškevičius.

Kėdainiškiai mini 
svarbiausias datas

dedamas gydymas, lengva depresija pereina 
į vidutinę, o vėliau jam gresia susirgti sun-
kiomis psichikos ligomis“. 

A. Nariūnienė prašė Varėnos rajono spe-
cialistų peržiūrėti gyventojų sąrašus, jei yra 
tokių, kurių dokumentai tinkamai nesutvar-
kyti, padėti tai padaryti ir pasiūlyti reikalin-
gą pagalbą. „Labai svarbu, kad sergantieji 
psichikos ligomis išeitų iš savo namų, kad 
jų gyvenimas būtų lengvesnis. Atėjusiems į 
mūsų tarnybą, teikiame psichologo, teisinin-
ko paslaugas. Visiems labai patinka dainuoti, 
daug koncertuoja mūsų ansamblis „Volun-
gė“. Mokome saviškius sveikos gyvensenos 
ir higienos, kompiuterinių įgūdžių. Vyksta 
biblioterapijos užsiėmimai, kartu aptaria-
me straipsnius, mūsiškiai skaito savo eiles“, -  
pasakoja Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nybos direktorė. 

Ji pasidžiaugia, kad tarnyba turi rėmėjų –  
žmonės su psichikos negalia nemokamai 
įleidžiami į kino teatrus, lankosi muziejuo-
se, apžiūrėjo Valdovų rūmus. 

„Ateiti pas mus skatina ir tai, kad kasdien 
mūsų žmonės gauna karšto maisto. Svarbu, 
kad pietus žmonės gaminasi patys, tai daro 
noriai“, - sako A. Nariūnienė. Taip pat vi-
siems patinka amatų būreliai, teikiama as-
meninio asistento pagalba. 

A. Nariūnienė pripažįsta, kad žmonės su 
psichikos negalia susiduria su daugybe pro-
blemų: jie nesupranta, kad jiems reikia gydy-
tis, blogiausia, kai kartu su vaistais vartojamas 
ir alkoholis, tuomet prasideda problemos su 
teisėsauga. „Daug mūsiškių praranda būstus, 
atsiduria nakvynės namuose, prisiima grei-
tųjų kreditų. Iš prabangių namų būna persi-
kraustyti į vargingus bendrabučius, atsiduria 
kaimuose“, - kalba direktorė. 

Problemų kyla ir su šemos nariais, vaikais, 
kaimynais. „Kol kas gelbsti priverstinis gy-
dymas, tačiau jei ir jis bus panaikintas, su-
lauksime dar daugiau asmeninių tragedijų“, -  
prognozuoja A. Nariūnienė. 

Netekę būstų, žmonės neturi kur apsigy-
venti, socialinio būsto nesulaukia. A. Nariū-
nienės teigimu, Vilniuje veikia tik vieni sa-
varankiško gyvenimo namai, panašių įstaigų 
trūksta ir regionuose, nors kiekviena savival-
dybė buvo įpareigota pasistatyti savarankiško 
gyvenimo namus. 

Pasak jos, kasmet tarnyba dalyvauja 
„Maisto banko“ akcijose, išdalina saviškiams 
didelį kiekį maisto produktų. Tai – nemen-
ka parama sunkiai gyvenantiems žmonėms. 

Varėnos socialinių paslaugų centro direk-
toriaus pavaduotoja socialiniams reikalams 
Ramunė Pilelienė sutinka, kad žmonėms su 
psichikos negalia reikalinga vieta, kur jie ga-
lėtų ateiti. „Susiduriame su žmonėmis, turin-
čiais psichikos sveikatos problemų. Galbūt 
ateityje įkursime jiems atskirą bendriją, gal-
būt galėsime suteikti galimybę jiems lanky-
ti įvairius užsiėmimus“, - sako R. Pilelienė. 

Autorės nuotraukos 

Lapkričio 16 d. vyko mokymai, kaip su-
valdyti stresą ir susikurti sveiką gyvenimą.

Lapkričio 22 d. rinkomės į edukacinę po-
pietę „Parodyk ką moki Kėdainių miestui“. 
Neįgaliųjų organizacijų atstovai pristatė dvi su 
amatais susijusias veiklas. Renginyje kiekvienas 
norintysis galėjo sužinoti, kaip vyksta procesas 
(pynimas iš vytelių, popierinių gėlių, atvirukų, 
sagių, eglučių gamyba). Renginyje vyko loterija.

Šventę vainikavo gruodžio 2 d. Šv. Mišios 
Šv. Juozapo bažnyčioje. Po mišių vykome į 
Kultūros centrą klausytis ansamblio „Uno-
ravi“ iš Telšių. Po koncerto vaišinomės ka-
reiviška koše.

Už visa tai dėkingi LR Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijai ir Kėdainių rajono 
savivaldybei. Atsidėkodami remėjams juos 
apdovanojome savo gamybos įvairiais dir-
biniais, eglutėmis.

Kėdainių SPŽGB 
 informacija ir nuotraukos 
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