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Daugiau tikslinių  
kompensacijų  
neįgaliesiems

Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta-
tymo pataisomis nustatyti du nuolatinės 
slaugos lygiai ir du nuolatinės priežiūros 
(pagalbos) lygiai bei atitinkamai išdėlioti 
tikslinių kompensacijų dydžiai, kurie nu-
statyti atsižvelgiant ir į tai, kad transpor-
to išlaidų kompensacija nebenustatoma iš 
naujo. Dėl šios priežasties naujai nustato-
mas tikslines kompensacijas numatoma di-
dinti 11,02 Eur. Sprendimus dėl specialiųjų 
poreikių priims Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba.

Šiuo metu asmenims, kuriems nusta-
tyti specialieji poreikiai, yra skiriamos ir 
mokamos tikslinės kompensacijos, kurių 
dydžiai yra diskriminuojantys. Pavyzdžiui, 
senatvės pensijos amžių sukakusiems as-
menims skiriamos dvigubai mažesnės tiks-
linės kompensacijos nuolatinei priežiūrai 
(pagalbai) nei darbingo amžiaus asmenims. 
Tikslinių kompensacijų dydžiai darbingo 
amžiaus asmenims priklauso nuo jiems 
nustatyto darbingumo lygio, vaikams –  
nuo neįgalumo lygio. Be to, atotrūkiai tarp 
tikslinių kompensacijų labai dideli – nuo 
280 Eur iki 9,5 Eur. Todėl buvo nuspręs-
ta pakeisti tikslinių kompensacijų dydžius, 

Neįgaliesiems didės išmokos,  
atsisakoma diskriminuojančių sąvokų
Seime priimti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengti įstaty-
mų projektai, kuriais naikinama neįgaliuosius diskriminuojanti nedar-
bingo asmens sąvoka bei didinamos slaugos ir pagalbos (priežiūros) 
išlaidų tikslinės kompensacijos.

kartu keičiant specialiųjų poreikių nusta-
tymo kriterijus ir tvarką.

Šiuo metu nustatyti specialieji poreikiai 
galios iki jų nustatymo termino pabaigos ir 
asmenims niekur kreiptis nereikia.

Daug kritikos iš neįgaliųjų sulaukianti  
9,5 Eur dydžio transporto išlaidų kompen-
sacija keičiama kitomis tikslinėmis kompen-
sacijomis – pavyzdžiui, nuolatinės priežiūros 
(pagalbos). Bet siekiant užtikrinti asmenų, 
kuriems jau buvo nustatytas specialusis 
transporto išlaidų kompensacijos poreikis, 
teisėtus lūkesčius, jie gaus šią kompensaciją 
iki nustatyto termino pabaigos.

Naikinama neįgaliuosius 
diskriminavusi sąvoka

Sąvokos „nedarbingas“, „iš dalies darbin-
gas“ ne vienam neįgaliajam yra užkirtusios 
kelią įsidarbinti net nepilnai darbo dienai ir 
yra visuotinai pripažįstamos kaip diskrimi-
nuojančios. Dėl to šių sąvokų atsisakoma ir 
įtvirtinami darbingumo lygmens procentai.

Dabar vartojamą sąvoką „nedarbingas“ at-
stos sąvoka „asmuo, kuriam nustatytas 0–25 
procentų darbingumo lygis“, sąvoką „iš dalies 
darbingas“ – sąvoka „asmuo, kuriam nustaty-
tas 30–55 procentų darbingumo lygis“.

Asmens darbingumas bus vertinamas pro-
centais 5 punktų intervalu ir nebus skirstomas 
į atskiras grupes (neįgaliuoju bus laikomas 
asmuo, kurio darbingumo lygis 0–55 proc.).

Priėmus pataisas, daugiau teisių bei at-
sakomybės teks ir savivaldybėms. Savival-
dybių darbuotojai, dalyvaudami specialių-
jų poreikių vertinime, turės galimybes iš 
karto nustatyti, kokia pagalba (socialinės, 
slaugos paslaugos, piniginė parama) reika-
linga asmeniui, kurio specialieji poreikiai 
vertinami, ar jo šeimos nariams. Tam sa-
vivaldybėms bus skirtos lėšos (iki 4 proc. 
administravimui nuo visos tikslinių kom-
pensacijų sumos). Neįgalumo ir darbingu-
mo tarnyba specialiuosius poreikius vertins 
pagal medicininius kriterijus ir savivaldybių 
nustatytus kliuvinius jo savarankiškumui.

Skaičiuojama, kad naujovėms įgyvendin-
ti per pirmus metus reikės papildomai iki  
14 mln. Eur.

Įstatymų pataisos įsigalios 2019 m. sau-
sio 1 d.

Siūlomiems pakeitimams dar turi pri-
tarti Prezidentė.

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos informacija
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Savižudybės – skaudi 
problema visiems

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos 
ligoninės Alzhaimerio ligos ir somatopsi-
chiatrijos skyriaus vedėja Aušra Bagdonaitė 
kalbėjo apie pastaruoju metu ypač aktualią 
ir skaudžią problemą – savižudybes. Speci-
alistė sako, kad savižudiškas elgesys susijęs 
su tam tikru kontekstu, kai žmogus kenčia 
ir jam reikia padėti. Tuo metu kenčiančiajam 
atrodo, kad savižudybė – vienintelis būdas 
nustoti skaudinti kitus.  

Jos teigimu, savižudybė – sudėtinga, vien-
tisa problema. Dažniausia savižudišką elgesį 
lemia biologinių, genetinių, psichologinių 
veiksnių visuma. Specialistai vis dar dažnai 
pražiūri tokius psichikos sutrikimus kaip de-
presija. „Kaskart turėtume atkreipti dėmesį 
į pakitusį žmogaus elgesį, į tai, ar jis domisi 
įprasta veikla, ar miega, kaip save vertina, ar 
nesijaučia nuolat pavargęs. Žmogaus emoci-

Mokymai dirbantiems 
su neįgaliaisiais
Lina Jakubauskienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija dirbantiesiems 
regionuose mokymus rengia du kartus per metus. Vienąsyk specialistai 
sukviečiami pavasarį, kitą – rudenį. Balandžio 27-ąją aptartos įvairios 
aktualios žmonėms su negalia bei dirbantiems bendrijose problemos. 

nės būsenos atsiskleidžia tik su juo bendrau-
jant, specialistui tereikia būti dėmesingam. 
Deja, ne visada reaguojama į tuos pokyčius. 
Dažnai pakitusiam žmogaus elgesiui randa-
me pateisinimų – gal jis blogai išsimiegojo, 
gal blogos nuotaikos, gal turi problemų šei-
moje. Neretai kolektyvas pasakoja – matėm, 
kažkas ne taip, nesiprausęs, apsimiegojęs, po-
kyčių buvo, bet ne visus dėl gyvenimo tempo 
ir ritmo pastebėjome“, - sako A. Bagdonaitė. 

Pasak jos, depresija pražiūrima ir tais 
atvejais, kai stokojama pagalbos, kai žmo-
gus laiku nesikreipia į specialistus. Kartais 
„suveikia“ stigma, žmogui nepatogu lanky-
tis psichikos sveikatos centruose. Pasitaiko, 
kad baigiasi vaistai, o žmogus laiku nesu-
laukia priėmimo pas gydytoją. Tokie atvejai 
gali baigtis rimtomis problemomis. „Ką to-
kiu atveju daryti bendruomenei? Nukreipti 
pas specialistą, pareikalauti, kad žmogus pas 
jį pakliūtų. Jei matome situaciją, kuri per-
žengia psichologinių problemų ribas, reikia 
siųsti žmogų pas psichiatrą. Pabrėžiu: ligas 
diagnozuoja ir gydo psichiatras. Be abejo, 
vertinga ir psichologo pagalba, kuri turėtų 
būti teikiama laiku“, - kalba A. Bagdonaitė. 

Savižudybės rizika didesnė ir žmonėms, 
sergantiems sunkiomis psichikos ligomis. 
„Savižudybę lemia ir fizinės negalios ar li-
gos. Sunkiomis ligomis sergama daug metų, 
kai kurios baigiasi sunkiomis būklėmis, kinta 
žmogaus savarankiškumas, jis tampa priklau-
somas nuo kito žmogaus priežiūros. Mūsų ša-
lyje vis dar labai trūksta socialinės pagalbos. 
Slaugos ligoninėje galima būti keturis mė-
nesius, po to žmogus paleidžiamas į niekur. 

Suicido rizika esant sunkioms kūno būklėms 
didėja“, - kalba A. Bagdonaitė ir priduria, kad 
spręsti panašias problemas labai sudėtinga. 

Kaip įvertinti  
savižudybės riziką?

Specialistė pabrėžia, kad savižudybė – 
tai procesas. Žmogus nuo minčių iki atlik-
to veiksmo nueina netrumpą kelią. Jis būna 
kamuojamas nuolatinių svyravimų, apmąsty-
mų. Šis kelias grįžtamas tol, kol žmogus yra 
gyvas. „Šiame kelyje žmogus dar turi viltį, 
kad kažkas gali pasikeisti. Jis nori, kad prie jo 
kažkas prieitų, pakalbintų, kartu pasvarstytų, 
kaip galima spręsti problemas. Deja, dažnai 
tokiais atvejais žmogus nedrįsta šnekėti. Jis 
galvoja apie tai, kad vienintelis sprendimas –  
tai mirtis. Dalintis pačiam tokiais išgyveni-
miais neįsitikinus, kad kažkas nori tai girdėti, 
nėra lengva“, - kalba A. Bagdonaitė. 

Jos teigimu, tai, kad žmogus – kelyje, ma-
tome iš jo pasikeitusio elgesio, o esantiems 
šalia svarbu išsiaiškinti, kuriame etape žmo-
gus tuo metu yra: minčių, ketinimų ar veiks-
mų stadija. „Geriausia gali pasakyti žmo-
gus, kuris yra kelyje. Žinoma, jis atsakys, jei 
klausime. Svarbu klausti jautriai, pasiruošus 
išgirsti net tokius atsakymus, kokių nesiti-
kime“, - sako specialistė. 

Pasak jos, pastebėti pasikeitusį žmogaus el-
gesį geriausia gali bendruomenės nariai. „Ką 
daryti kai suvokiame, kad žmogus apie savi-
žudybę galvoja? Dažnas apinkinis tokiu atveju 
pasimeta, jaučia nerimą, baimę, nežino, kaip 
prieiti prie žmogaus, kaip jį prakalbinti. Tokiu 
atveju svarbu pasitikėti savimi. Mes – stabi-
lios būsenos, vien mūsų stabilumas ir žmogiš-
kumas suteikia daug galimybių padėti. Labai 
svarbu žmogų kalbinti, įvertinti suicido riziką, 
suvokti, kad žmogus vienu metu nori ir mirti, 
ir gyventi. Mūsų, šalia esančių, užduotis – pa-
dėti dar vieną argumentą toje svarstyklių pu-
sėje, kur yra noras gyventi ir galimybė spręsti 
problemas“, - teigia A. Bagdonaitė. 

Labai svarbu užmegzti kuo glaudesnį 
kontaktą, rasti konfidencialią vietą pokalbiui, 
skirti žmogui pakankamai laiko, neskubėti.  

Nukelta į 4 p.
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Specialistė primena, kad tokiu atveju negalima 
nenutraukinėti žmogaus per dažnai, nesibaisėti 
ir nesikarščiuoti, neparodyti, kad esi užsiėmęs, 
nesidėti globėju, nesakyti įkyrių ar neaiškių 
pastabų, neužduoti sunkių klausimų. Ramus, 
atviras, atsargus, palankus ir nesmerkiantis kal-
bėjimo būdas palengvina bendravimą. Išklau-
syti reikia nuoširdžiai ir šiltai, elgtis pagarbiai, 
įsijausti, domėtis ir pasitikėti bei nekritikuoti. 

A. Bagdonaitės teigimu, esama daug mitų 
apie savižudybę. Vienas jų – kad žmonės, kurie 
apie tai kalba, nesižudo. Tačiau labai daug sa-
vižudžių vienaip ar kitaip duoda artimiesiems 
žinoti, kad planuoja savižudybę, ją yra suplana-
vę ar apmąstę. Dar vienas mitas – jei žmogus 
pasiryžęs mirti, jam padėti neįmanoma. Taip 
nėra. Dauguma nori gyventi, bet toje situacijoje 
nemato problemos sprendimo būdų. 

Dažnai manoma, jog pagerėjimas po krizės 
reiškia, kad savižudybės pavojaus nebėra. „Kar-
tais būna atvirkščiai – būdamas sunkios būklės, 
žmogus tiesiog nepajėgia nusižudyti, tai pada-
ro tik būklei pagerėjus“, - pabrėžia specialistė. 

Be to, esama mito, kad savižudis visada 
lieka savižudžiu – kartos veiksmą tol, kol nu-
sižudys. „Atsakymas – toli gražu taip nėra. 
Kartais tos mintys kyla pakartotinai, bet ne 
visais atvejais. Patirtis, kurią žmogus išsineša 
iš krizinės situacijos, kartais paveikia labai tei-
giamai. Viena krizė jau įveikta, gal galima ir 
kitas panašiai įveikti“, - teigia A. Bagdonaitė.  

Pasak specialistės, pirmiausia derėtų at-
kreipti dėmesį į dabartinę žmogaus būklę, 
įvertinti, ar tai tik mintys, ar ketinimai, ar jau 

parengtas savižudybės planas. Reikia išsiaiš-
kinti, ar žmogus turi galinčių padėti žmonių, 
į kuriuos gali atsiremti. „Priklausomai nuo 
to, kaip įsivertiname suicido riziką, taip tu-
rime ir elgtis. Kai pavojus nedidelis, kol kas 
tik suicidinės mintys, aišku, turime laiko kal-
bėtis, motyvuoti, nukreipti į psichikos svei-
katos centrą ir informuoti šeimą. Jei pavojus 
vidutinis, situacija yra rimtesnė. Tokiu atveju 
laukti, kol žmogus paklius pas specialistą, neį-
manoma, pagalbos reikia greičiau. Jei žmogus 
turi veiksmų planą, jo vieno palikti negalima, 
reikia būti su juo, iškviesti greitąją pagalbą. 
Sprendimų yra, tereikia parinkti tuos, kurie 
tinkamiausi“, - teigia specialistė. 

Svarbu bendrauti  
tarpusavyje

Apie bendravimo svarbą kalbėjo UAB Va-
dybos ir psichologijos instituto doc. dr. Aistė 
Diržytė. Pasak jos, labai svarbu kalbėtis tarpu-
savyje. „Turime nebijoti klausti, kalbėtis, pa-
stebėti, kad šalia esantis žmogus yra liūdnas 
ar net nenorintis gyventi, planuojantis savižu-
dybę. Žmogui gera, kai jis yra reikalingas ki-
tiems, gyvenimui, tada gyvenimas jam atrodo 
turintis prasmę. Nenorą gyventi apsprendžia 
ne tik genetiniai, bet ir kognityviniai dalykai, 
gyvenimo prasmės suvokimas. Labai svarbus 
priklausymo jausmas, galėjimas pasakyti – esu 
svarbus. Visi gauname vienokį ar kitokį pa-
matą savo vaikystėje, kuris svarbus tolesniame 
gyvenime“, - kalba A. Diržytė. 

Saugumo jausmas, pasitikėjimas savimi 
formuojasi per mamos apkabinimus, mai-

tinimą, bendravimą. „Nenoras gyventi susi-
jęs su psichologiniu skausmu ir negalėjimu 
kęsti to skausmo. Skausmas kyla dėl to, kad 
žmogui atrodo, jog jis nėra svarbus ir reika-
lingas, yra bevertis, viskas beprasmiška“, - 
teigia A. Diržytė. 

Pasak jos, nepatenkinti poreikiai, mažy-
čiai minusai žmogaus gyvenime gali kauptis 
ir galiausiai akumuliuojasi, atsiranda bendras 
nuovargis ir nenoras gyventi. „Kokie porei-
kiai svarbūs kiekvienam? Visų pirma, tai – 
kompetencija. Žmogus turi tikėti, kad kažką 
gali. Kai bendruomenėse dalyvaujama užim-
tumo veiklose, žmogus patiki – jis kažką gali, 
kažką sugeba. Jei vaikystėje ir paauglystėje 
kas nors pasiuntė žinutę – nesugebi ar ne-
sugebi taip gerai kaip kiti, bendruomenėje 
galime gauti patvirtinimą, kad kažką gali-
me“, - kalba psichologė. 

Taip pat kiekvienam žmogui svarbus 
autonomijos poreikis – „aš savarankiškas“. 
„Vaikai sako „aš pats“. Jiems norisi kažką pa-
daryti, sukurti patiems. Mums nepatinka, kai 
jaučiamės robotai ar vergai, kai darome tai, 
ką sako kiti. Mums patinka veikti savarankiš-
kai. Jei to veikimo poreikis netenkinamas, tai 
mums kelia nepasitenkinimą gyvenimu“, -  
dėsto A. Diržytė. 

Jos teigimu, laimė – vienas nestabiliausių 
dalykų pasaulyje. „Apie laimės pagrindus, 
šio jausmo stiprinimą negalime kalbėti, kai 
gyvenimas – nuolatinis važinėjimas kalne-
liais. Ar įmanoma būti laimingu, jeigu ken-
ti? Žmonės nenori gyventi todėl, kad nenori 
kentėti. Į šį klausimą ieškoma atsakymų jau 
pora dešimtmečių“, - pabrėžia A. Diržytė. 

Pasak jos, didžiąją dalį ligų išprovokuo-
ja nepalankios gyvenimo aplinkybės, o ne 
genetinės ar endogeninės priežastys. Tai – 
ir ekonominiai sunkumai, mirtys, netektys, 
kurios išprovokuoja sunkiausias pasekmes. 

Profesorės teigimu, laimė susijusi su nuo-
širdžiu rūpinimusi kitų ir savo gerove, kan-
trybe įveikiant išorinius ir vidinius sunku-
mus, dėkingumu už gyvenimo duotybes. 
„Kada žmogus jaučiasi laimingas? Kai gali 
būti savimi, gyventi pagal savo prigimtį ir 
būti sąmoningu. Kada geba priimti gyveni-
mo sunkumus, suvokti jo laikinumą, priimti 
kančią ir savo silpumą. Kol gyvenu, aš galiu 
būti palaiminimu. Kitiems, savo sodui, au-
galams, gėlėms, vaikams, anūkams ir pana-
šiai. Tai – dar viena kognicija, kuri susijusi 
su laime“, - kalba A. Diržytė. 

Pasak jos, derėtų suvokti: jei problema, 
su kuria susiduriama, išsprendžama – nėra 
ko išgyventi, jei neisšprendžiama – nėra ko 
išgyventi juo labiau. 

Naujausios tendencijos 
psichiatrijoje

Jas pristatė VšĮ Vilniaus miesto Psi-
chikos sveikatos centro Psichosocialinės 

Atkelta iš 3 p.
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reabilitacijos skyriaus vedėja Ona Davi-
donienė. Medikė pasidžiaugė, kad medi-
kamentinis gydymas jau nėra svarbiausias, 
jog žmonėms, turintiems psichikos sutri-
kimų, siūloma vis daug užsiėmimų. Su jais 
dirba psichoterapeutai, ergoterapeutai, so-
cialiniai darbuotojai – visa komanda, įvai-
rių sričių specialistai. 

O. Davidonienė kalbėjo taip pat apie ligo-
tumo ir sergamumo psichikos ir elgesio su-
trikimais tendencijas Lietuvoje. „Mūsų šalis 
nesiskiria nuo kitų pasaulio ar Europos šalių 
– daugėja nuotaikos sutrikimų, depresijos, 
psichologinės raidos sutrikimų, demencijos 
atvejų. Žmonės gyvena vis ilgiau, tuo pačiu 
turime daugiau senatvinių sutrikimų. Šizof-
renijos skaičius lieka stabilus, jis mažiausiai 
priklauso nuo socialinių, ekonominių fakto-
rių, krizių nebuvimo, tai daugiau endogeninis 
rodiklis, kuris keičiasi minimaliai“. 

Skyriaus vedėjos teigimu, pastaruoju 
metu neženkliai didėja psichoaktyvių me-
džiagų priklausomybių skaičius, tačiau šiek 
tiek mažėja savižudybių. 

O. Davidonienė taip pat pristatė pasta-
ruoju metu priimtus įstatymus, turinčius įta-
kos sergantiems psichikos ligomis bei su jais 
dirbantiems žmonėms. 

Apie projektus ir 
NVO veiklos teisinį  
reglamentavimą

Be psichologinių žinių, Lietuvoje veikian-
čioms sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijoms svarbūs ir įvairūs teisiniai daly-
kai. Apie socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektų įgy-
vendinimo teisingą valdymą ir dažniausiai 
daromas klaidas kalbėjo Neįgaliųjų reika-
lų departamento prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos Programų stebėsenos 
ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė 
Zita Urbienė. 

Specialistė atkreipė dėmesį į pastaruo-
ju metu priimtas Darbo kodekso pataisas, 
kalbėjo apie būtinybę tinkamai įforminti 
darbuotojų darbo sutartis, teisingai nurody-
ti pareigybes, sudaryti finansines sutartis bei 
vykdyti lėšų panaudojimo kontrolę. 

„Pastaruoju metu lankiausi ne vienoje orga-
nizacijoje, todėl galiu įvardinti dažniausiai pa-
sitaikančius trūkumus. Visų pirma, sunku rasti 
organizacijų iškabas, informaciją apie projek-
tus, grafikus. Kai randame užrakintas bendri-
jos duris, turime žinoti, dėl kokių priežasčių 
nevyksta užsiėmimai. Jei savivaldybė neinfor-
muota, kodėl vieną ar kitą dieną nevykdoma 
veikla, stabdomas organizacijos finansavimas, 
kol nebus sutvarkyti dokumentai“, - sako Z. 
Urbienė ir priduria,  kad artimiausiu metu ža-
dama aplankyti daug organizacijų, kurios vyk-
do Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgalie-
siems bendruomenėje projektus. 

Apie Nevyriausybinių organizacijų veiklą 
ir jos teisinį reglamentavimą kalbėjo NVO 
informacijos ir paramos centro direktorius 
Martinas Žalkauskas. Jis pristatė naujai pri-
imtus teisinius aktus, svarbius NVO sekto-
riui, priminė susirinkusiems apie būtinybę 
teikti ataskaitas Registrų centrui ir kita.

M. Žalkauskas susirinkusiems taip pat 
pristatė Nevyriausybinių organizacijų plėtros 
įstatymo projektą, jame įtvirtintas sąvokas, 
tačiau prognozavo, kad jis gali būti priim-
tas tik po kelerių metų. Pasak kalbėjusiojo, 
valstybė NVO  turėtų skirti daugiau dėme-
sio, kadangi dirbantieji šiame sektoriuje yra 
arčiau žmonių, jie gali paslaugas bendruo-
menėje teikti pigiau bei efektyviau. 

Neįgaliųjų integracija  
į darbo rinką  
(socialinės įmonės)

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžen-
taitis pristatė teisinį reguliavimą bei neįga-
liųjų integraciją į darbo rinką įvairiais lygme-
nimis: mezo, viduriniu ir mikro. Jis kalbėjo 
apie tai, kas yra socialinė ekonomika, socia-
linis verslas, kas yra socialinės įmonės, kaip 
jos vienaip ar kitaip gali paveikti žmones su 
negalia. „Daug metų dirbdamas su neįgaliai-
siais suprantu, kad darbas ir bet koks užim-
tumas žmogų padaro tikru žmogumi. Už-
imtumas yra kur kas geriau negu sėdėjimas 
namuose, ypač sergant psichikos ligomis. 
Darbo terapija, konkretus darbas žmonėms 
yra labai svarbūs. Deja, Lietuvoje situacija 

nėra labai gera, ji iš esmės skiriasi nuo vakarų 
valstybių. Integracija į darbo rinką – vienas 
iš svarbių psichikos sveikatos žmonių inte-
gracijos veiksnių“, - pabrėžia V. Nikžentaitis. 

Jis taip pat pristatė bendrą situaciją neį-
galiųjų darbo rinkoje, Didžiojoje Britanijoje 
atliktą tyrimą, demonstruojantį, jog turintys 
darbą žmonės su negalia jaučiasi kur kas ge-
riau, jų ligos atkryčiai būna retesni. Užsie-
nyje žmonės su negalia aktyviau dalyvauja 
darbo rinkoje – atviroje ar specializuotose 
įmonėse. „Lietuvoje turime tik vieną vals-
tybės paramos formą integruoti žmones su 
negalia į darbo rinką – socialines įmones. 
Darbo biržos prieš porą metų klausėme – 
kiek žmonių su psichikos negalia jose dirba. 
Sulaukėme atsakymo – vos septyni“, - dėsto 
V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, socialinės įmonės kurtos todėl, 
kad atviroje darbo rinkoje žmonės su nega-
lia dažnai diskriminuojami, nes darbdavys 
nori gauti daugiau pajamų su mažesnėmis 
sąnaudomis. Tai – viena iš priežasčių, ko-
dėl neįgaliųjų integracija nevyksta sparčiai. 
Bendrijos pirmininkas pabrėžia, kad ne visa-
da tik išorinės aplinkybės kaltos dėl psichi-
kos neįgaliųjų įdarbinimo. Ir pastariesiems 
kartais trūksta motyvacijos, valios, jie bijosi 
pasirodyti silpni. „Įtakos turi neigiamos vi-
suomenės nuostatos, stigmatizacija“, - kalba 
V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, žmonės su psichikos negalia yra 
viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių 
ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. „So-
cialinės ekonomikos misija – socialinė, tuo jis 
skiriasi nuo paprastos, jai nebūdingas pelno 
maksimizavimas, o socialiniai tikslai užima  
svarbesnę vietą“, - kalba V. Nikžentaitis. 

Anot kalbėjusiojo, socialinė ekonomi-
ka skatina atskirų grupių, kurios susidu-
ria su didelėmis problemomis, kai vyksta 
ekonominės krizės, verslumą. „Mūsų žmo-
nėms sunku įsidarbinti. Net kalbant apie 
socialinį verslą, turime tik socialines įmo-
nes, kitų galimybių nėra. Kitose valstybė-
se skaidoma pagal negalios sunkumą, ten 
žmonėms įsidarbinti yra paprasčiau“, - dėsto  
V. Nikžentaitis. 

Autorės nuotraukos  
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Tarsi gegužinė

„Puiku, kad turime tokį gražų renginį, 
kad galime susirinkti visi draugėn. Mūsų 
rengiamos šventės tikslas – kad visi jaustų-
si gerai, kad dainuotų. Puiku, kad „Uždai-
nuokime kartu“ vyksta gražiausiu pavasario 
metu, o šiais metais – dar ir nuostabiame 
Raudondvario dvare“, - sakė Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

Raudondvario dvaras pasirinktas neatsitik-
tinai: remiantis konkurso sąlygomis, kasmet 
šventė vyksta tame mieste, kurio dainininkai 

Penkioliktąjį kartą vykusios  
„Uždainuokime kartu“  
nugalėtojais tapo tauragiškiai
Lina Jakubauskienė

Šiais metais gegužės 17-ąją jau penkioliktąjį kartą vyko Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos bendrijos organizuojama dainų šventė 
„Uždainuokime kartu“. Scenoje varžėsi keturiolika kolektyvų iš visos 
Lietuvos. 

tapo praėjusių metų konkurso nugalėtojais. 
Pernai pereinamasis prizas iškeliavo į Kau-
ną, nugalėtojais tapo Kauno klubas „Likimo 
draugai“. „Raudondvario dvare įrengtos patal-
pos ne tik erdvios, tačiau ir šviesios bei pato-
gios. Nors jos – ne visai Kaune, tačiau pasirin-
kome Raudondvarį dėl itin gražios aplinkos, 
puikios salės“, - sako Lietuvos sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos projektų va-
dovė Jurgita Gračiovienė. 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos valdybos pirmininkė Algė Na-
riūnienė pabrėžia, kad nugalėti „Uždainuoki-
me kartu“ – ne svarbiausia. Svarbiausia tapti 

gražios šventės dalyviu. „Tegu skamba dainos, 
liejasi nuostabūs akordai. Apglėbkime Lietu-
vėlę dainomis“, - sveikindama dainų šventės 
dalyvius ir žiūrovus, sakė A. Nariūnienė. 

Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus 
administratorės Daivos Kalantienės teigi-
mu, ne visos organizacijos geba tiek metų iš 
eilės organizuoti tuos pačius renginius. „Pen-
kioliktąjį kartą sveikinuosi su jumis. Džiau-
giuosi, kad dalyvių ir žiūrovų daugėja, ti-
kiuosi, kad kitais metais jų bus dar daugiau. 
Linkiu smagių gražių dainų ir sakau: mes vėl 
dainuosim“, - teigė D. Kalantienė. 

Renginį šiemet vedė įžymus aktorius 
Darius Rakauskas, kuris daug prisidėjo, kad 
šventė būtų nuotaikinga. 

Programa – įvairi

Kaip ir kasmet, šventę pradėjo pernykščiai  
nugalėtojai – Kauno klubo „Likimo draugai“ 
dainininkai, vadovaujami Vincento Kursos. Šiais 
metais kauniečių buvo kur kas gausiau: greta 
vyrų dainas traukė ir penkios moterys. V. Kur-
sai akomponuojant akordeonu, kauniečiai atli-
ko tris dainas: „Prie Kauno marių“, „Lietuva“ ir 
„Sodžiaus maršas“. Pasak kolektyvo narių, per-
nykštis laimėjimas jiems suteikė daugybę gerų 
emocijų bei „praplėtė“ kolektyvo narių gretas. 

Kauniečius keitė Mažeikių sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrija „Gyveni-
mo spalvos“ kolektyvas, vadovaujamas Da-
lios Valantinavičienės. Drabužiais su tautinės 
simbolikos elementais pasipuošę dainininkai, 
pritariant akustinei gitarai, atliko tris dainas: 
„Šiam pasauly visko būna“, „Tai gražiai gra-
žiai“ ir „Aš širdyje labai myliu savo mamą“. 
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Justinos Kuliūnienės vadovaujamas „Kūl-
grindos“ klubas ,,Linksmuoliai“ padainavo 
„Mano kraštas“, „Vilniaus mozaika“. 

Po vilniečių scenoje pasirodė Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių globos ben-
drijos Tauragės filialo ansamblis, vadovau-
jamas Regimanto Sergejevo. Tauragiškiai 
atliko tris dainas: „Vasaros sapnas“, „Vyšnios 
žydėjo baltai“ ir „Dar pabūkime“. 

Tradiciškai gausus ir įvairus buvo Šilu-
vos neįgaliųjų globos bendrijos ansamblio, 
vadovaujamo Jūratės Dabžanskienės, pasi-
rodymas. Vadovei akomponuojant gitara ir 
akordeonu, šiluviškiai sudainavo „Senelio 
Armonika“, „Daina draugams“ ir „Oi gerai“. 

Dar vienas vilniečių kolektyvas – VšĮ Pa-
galbos ir informacijos šeimai tarnybos ansam-
blis „Volungė“, vadovaujamas Julijos Kova-
lenko, nuotaikingai traukė „Mūsų čia žemė“, 
„Laiko smiltys“ ir „Buvo vakaras žvaigždetas“. Panevėžio bendrijos ,,Vilties linija“ daini-

ninkės, vadovaujamos Stasės Petrauskienės, 
atliko dainas „Bočių žemė“, „Mamai“, „Metai“. 

Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos 
paguoda“ ansamblis, vadovaujamas Antano 
Kmitos, akomponuojami akordeonu, sudai-
navo „Sušvitai manoj padangėj“, „Joninių 
naktis“ ir „Mano kraštas“. 

Akordeonui pritariant dainavo ir Vilka-
viškio sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos ansamblis, vadovaujamas Romos 
Navickienės. Vienos iš dainų – „Tulpės“ – 
tekstą parašė bendrijos pirmininkė Bronė 
Vaišnienė. Be šios, vilkaviškiečiai sudainavo 
dainas „Suvalkija“ ir „Neateik“. 

Jau tradiciškai autentiškas žemaitiškas 
dainas traukė Telšių sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos folklorinis ansam-
blis „Ratu ratu“, vadovaujamas Jolantos Ba-
liutavičienės. Žemaičių kolektyvas sutraukė 
„Onkstei rita keldama“, „Aš pasiejau line-
lius“ ir „Kur buobali inumava“. 

Plungės sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos „Mūsų atžala“ kolektyvas, 
nuo pat įsikūrimo pradžios vadovaujamas 
ilgamečio vadovo Stepo Bidvos, padainavo 
„Tomi, už jūrų marių neplauki“, ,,Jėzau, imki 
mano ranką” ir „Nu, Lietuva, nu Dauguva”. 
Naudodamasi proga, bendrijos vadovė Liu-
cija Zabitytė padėkojo S. Bidvai už ilgametį 
nuoširdų darbą su kolektyvo dainininkais. 

Akį džiugino ir vaidybiniais elemen-
tais žavėjo Šiaulių miesto neįgaliųjų klubas 
„Dvasinė šiluma“. Jo dainininkai, vadovau-
jami Vitos Kličiauskienės, sudainavo dainas 
„Taboras“, „Praeity“ ir „Pelėda“. 

Pirmą kartą po ilgesnės pertraukos pasi-
rodę Pasvalio krašto klubo „Užjausk drau-
gą“ dainininkai, vadovaujami Genovaitės 
Petrušaitienės, privertė žiūrovus dainuoti 
kartu, sutraukę „Gimtinės šviesa“, „Stoviu 
aš parimus“ ir „Ko liūdi, berželi“.  

Kauno klubo „Bičiulės“ dainininkė Bronė 
Rakitienė dainavo solo. Ji atliko dvi lietuvių 

Nukelta į 8 p.
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liaudies dainas: „Pamylėjau vakar“, „Saulutė 
nusileido“ ir Bramso „Lopšinę“. 

Nugalėtojai  
džiaugėsi pergale 

Komisija, kurią sudarė V. Nikžentaitis,  
A. Nariūnienė ir D. Kalantienė, paskelbė 
nugalėtoją. Juo tapo Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos Taura-
gės filialo ansamblis. Visi tauragiškiai la-
bai džiaugėsi pergale, kalbėjo apie tai, kad 
„Uždainuokime kartu“ prizas paskatins juos 
dirbti dar uoliau ir aktyviau. 

Prizus šiųmetės dainų šventės dalyviams 
sukūrė Joana Norvilaitė-Vaitkienė, o paga-
mino Vilniaus miesto psichikos sveikatos 
centro Psichosocialinės reabilitacijos sky-
riaus kolektyvas kartu užimtumo terapijos 
užsiėmimus lankančiais Vasaros ligoninės 
pacientais, vadovaujamais užimtumo tera-
peuto Osvaldo Žvirblio. 

Po apdovanojimų ceremonijos visi „Už-
dainuokime kartu“ dalyviai sutraukė tradi-
cinę šventės dainą ir išsiskirstė iki kitų metų. 
2019-aisiais dainų šventė vyks Tauragėje. 

Autorės nuotraukos 

Atkelta iš 7 p.
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Atsidūrė visuomenės  
užribyje

Stalinizmo laikotarpiu sudėtingoje situ-
acijoje atsidūrė Sovietų Sąjungoje gyvenę 
Antrojo pasaulinio karo dalyviai, tapę neį-
galiais. Sovietų valdžia 1949 m. pradėjo su-
sidorojimą su tūkstančiais šios kategorijos 
gyventojų: dalis jų buvo sušaudyti, kiti iš-
vežti į tolimąjį Sibirą, treti „utilizuoti“ kaip 
nereikalingas visuomenės balastas. 

Žinoma, apie tokią realybę viešai nė žodžiu 
nebūdavo užsimenama, tačiau uoliai kritikuota 
neįgaliųjų padėtis nepriklausomoje Lietuvoje, 
iki 1940 metų. Esą tik Lietuvos TSR neįgaliųjų 
gyvenimas iš esmės pasikeitė į gerąją pusę. Vie-
name straipsnių nurodyta, kad „daugelį dešim-
tmečių aklieji ir silpnaregiai Lietuvoje reginčių 
žmonių buvo beveik nematomi ir nepastebimi. 
Tuometinė sovietinė valdžia jiems sudarė gali-
mybes turėti specialias įmones, kultūros įstai-
gas, poilsio ir sveikatingumo centrus, gyventi 
kompaktiškai – atskiruose mikrorajonuose. 
Regėjimo negalią turintys žmonės sudarė tar-
si atskirą bendruomenę. Visos jiems kylančios 
problemos dažniausiai būdavo sprendžiamos 
šios bendruomenės viduje“. Tačiau realybėje 
neįgaliųjų padėtis nebuvo jau tokia gera, kaip 
pasakota viešai.

Pasak neįgaliųjų visuomeninės organiza-
cijos „Viltis“ vadovės Danos Migaliovos, „iki 
1989 metų, sovietmečiu, visi sutrikusio inte-
lekto asmenys buvo visuomenės užribyje. Vai-
kai neturėjo teisės į mokslą, jų nepriėmė mo-
kyklos, vaikų darželiai. Todėl tėvai, auginantys 
sutrikusio intelekto vaikus, turėjo du pasirin-
kimus: arba atiduoti juos valstybės globai, taip 
netekdami teisių į tėvystę, arba savarankiškai 
auginti ir ugdyti vaiką namuose“. Tuo metu 
buvo nusistovėjęs visuomenės požiūris, neva 
neįgalūs vaikai gimsta tik asocialiose šeimose. 
Iš tiesų tai yra visiška netiesa“. 

Fizinę negalią turinti Lietuvos žmonių su 
negalia prezidentė Rasa Kavaliauskaitė save 
vadina laimės kūdikiu. „Aš turėjau supratingus 
tėvus. Kai įvyko nelaimė (persirgau meningi-
tu), jiems buvo pasiūlyta mane atiduoti į glo-
bos instituciją. „Kam jūs kankinatės su neįgaliu 
vaiku?“ – stebėjosi aplinkiniai. Tačiau tėvai to 
nepadarė ir aš augau normalioje šeimoje, ap-
supta meilės ir rūpesčio, lankiau mokyklą kar-

Sovietmečiu neįgalieji buvo 
nematomi ir nepastebimi
„Sovietmečiu neįgaliųjų gatvėje nematydavai“, – sako Lietuvos žmonių 
su negalia sąjungos pirmininkė Rasa Kavaliauskaitė. Dažniausia tokie 
asmenys būdavo sugrūdami į valstybines institucijas arba uždaromi na-
muose tarp keturių sienų. „Neįgaliuosius užaugindavo kaip žvėrelius –  
be pasitikėjimo ir be socializacijos“, – gūdžius laikus prisimena sovie-
tmečiu augę pašnekovai. O sovietų valdžiai neįtikę asmenys, būdami 
visiškai sveiki, galėjo atsidurti psichiatrinėse ligoninėse.

tu su sveikais vaikais. Atsimenu, kad tuo metu 
žmonių su negalia nebūdavo gatvėse. Jeigu vie-
noje vietoje susiburdavo daugiau neįgaliųjų, 
aplinkiniai pirštais badydavo. Jie nebuvo matę 
tokių žmonių, nes šie buvo uždaryti instituci-
jose arba internatuose. Atrodytų, globa ir vals-
tybės rūpestis. Ir šilta, ir pamaitinti. Bet nebu-
vo socializacijos. Kaip žvėriukus užaugindavo, 
be pasitikėjimo“, - pasakoja R. Kavaliauskaitė. 

Pasak jos, dar vienas diskriminacinis as-
pektas – tais laikais vidurinę mokyklą baigęs 
neįgalusis, norėjęs studijuoti toliau aukštojo-
je mokykloje, turėdavo gauti gydytojų leidi-
mą. „Ir ne visada gydytojai išrašydavo tokią 
pažymą. Taip nuspręsdavo tavo likimą, ar 
studijuosi universitete, kolegijoje, ar sėdė-
si namuose“, – pasakoja R. Kavaliauskaitė.

Plušėjo gamyklose

Kiek Lietuvoje sovietmečiu buvo visų ka-
tegorijų neįgaliųjų, tikslaus skaičiaus nepa-
vyko sužinoti. Žinoma, kad nepriklausomy-
bės pradžioje būta per 200 tūkst. neįgaliųjų. 

Lietuvos TSR nemaža dalis jų dirbo speci-
aliai pritaikytose gamyklose. Antai 7-ojo de-
šimtmečio pabaigoje Lietuvoje (Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje) veikė 
penkios Aklųjų draugijos pramonės įmonės – 
gamybinio mokymo kombinatai. Juose 1967 
m. pradžioje dirbo 2787 asmenys, tarp jų – 
1557 pirmosios ir antrosios grupės regėjimo 
invalidai. Dirbantiems Aklųjų draugijos ir vals-
tybinėse įmonėse regėjimo invalidams buvo 
nustatyta 6 valandų darbo diena ir 24 darbo 
dienų apmokamos metinės atostogos. Aklie-
ji, pirmosios ir antrosios regėjimo invalidai, 
nemokamai galėjo naudotis miestų viešuoju 
transportu: autobusais, troleibusais, tramvajais, 
metro, traukiniais, išskyrus taksi. Jiems nerei-
kėjo mokėti pajamų, viengungių ir mažašeimių 
mokesčio. Studijuojantiesiems aukštosiose ir 
vidurinėse specialiosiose mokyklose būdavo 
mokamos 50 proc. didesnės stipendijos. Aklųjų 
draugijos įmonėms bei jos nariams buvo teikia-
mos lengvatos ir pirmenybės: visos draugijos 
įmonės, įstaigos ir organizacijos buvo atleistos 
nuo visų vietinių mokesčių bei rinkliavų.

Pasak neregio poeto Alvydo Valentos, „iš 
pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad toks mo-
delis buvo visai neblogas, tačiau jis turėjo du 

didelius minusus: aklieji gyveno labai uždarą, 
regintiesiems mažai pažįstamą ir suprantamą, 
gyvenimą, aklųjų gamybinė veikla buvo įma-
noma tik planinės ekonomikos sąlygomis, kai 
viskas, kas pagaminta, būdavo realizuojama, 
kai užsakovams nebuvo pasirinkimo, iš ko ir 
už kiek norimą gaminį pirkti“. Kad aklųjų 
padėtis sovietmečiu nebuvo lengva patvirti-
na ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
pirmininkas Osvaldas Petrauskas. 

Aptariamuoju laikotarpiu panašiai gyve-
no ir kiti neįgalieji. Pavyzdys – 1959 m. ge-
gužę Priekulės rajono laikraštyje „Lenino 
keliu“ pateikta informacija apie vietos as-
menų su psichine negalia veiklą: „Švėkšnos 
psichoneurologinės ligoninės psichiškai ne-
sveiki ligoniai yra vedžiojami miestelio ga-
tvėmis. Šiais metais tų ligonių „ekskursijos“ 
dar labiau pagyvėjo. Jie išvedami į kaimus 
net už keleto kilometrų, pavyzdžiui, pas ko-
lūkiečius O.K., P.T. ir kitus, ir ten pristatomi 
prie sunkių fizinių darbų: mėšlo vežimo, bul-
vių sodinimo ir pan. Vakare, po 10 valandų 
sunkaus fizinio darbo, mėšlini ligoniai grą-
žinami į ligoninę. Darbo užmokestis – ciga-
rečių pakelis“. Neįgaliųjų darbo sąlygos sky-
rėsi, tačiau dauguma jų dirbo fizinius darbus, 
kuriuos būdavo nepaprasta atlikti. 

„Tie, kurie būdavo atkaklūs ir jų negalia 
nebuvo tokia ryški, galėdavo dirbti. Turiu 
omenyje akluosius ir kurčiuosius, nes jiems 
būdavo sukurti net atskiri kombinatai. So-
vietų valdžia labiau mylėjo akluosius ir kur-
čiuosius. Jie nebūdavo taip nurašyti kaip 
žmonės, turintys fizinę negalią. O žmonėms 
su intelekto ir proto negalia būdavo dar sun-
kiau“, – sako Lietuvos žmonių su negalia są-
jungos prezidentė R. Kavaliauskaitė.

Kodeksas  
įpareigojo rūpintis

1940 m. vasarą Lietuvą prievarta prijun-
gus prie Sovietų Sąjungos, šalyje buvo įvesta 
Lietuvos TSR Konstitucija, kuri galiojo ir ki-
tose sovietinėse respublikose. Kiek patobulin-
ta Konstitucija buvo įvesta 1978 m. Pastaroji 
galiojo iki Lietuvos nepriklausomybės atkū-
rimo. Pagrindinis šalies įstatymas skelbė, kad 
„Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika yra 
socialistinė visaliaudinė valstybė, išreiškianti 
darbininkų, valstiečių ir inteligentijos, respu-
blikos visų tautybių darbo žmonių valią bei 
interesus“. Taip pat buvo skelbiama, jog „Lie-
tuvos TSR piliečiai turi teisę į materialinį ap-
rūpinimą senatvėje, ligos atveju, visiškai arba 
iš dalies netekę darbingumo, taip pat netekę 
maitintojo. Šią teisę garantuoja darbininkų, 
tarnautojų ir kolūkiečių socialinis draudimas, 
laikino nedarbingumo pašalpos; iš valstybės 
ir kolūkių lėšų mokamos amžiaus, invalidu-
mo, maitintojo netekimo pensijos; piliečių, 
iš dalies netekusių darbingumo, įdarbinimas;  
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rūpinimasis nusenusiais piliečiais ir invalidais; 
kitos socialinio aprūpinimo formos“. 

Kaip matyti, valstybė įsipareigojo rūpintis 
neįgaliaisiais. Tačiau minėtame dokumente 
daugiau apie juos nieko nebuvo užsiminta. 

Jų padėtį reglamentavo kiti teisiniai aktai. 
Tarp jų – 1972 m. priimtas Lietuvos Tarybų So-
cialistinės Respublikos darbo įstatymų kodeksas, 
Lietuvoje galiojęs net iki 2003 m. sausio 1 d. 

Kaip matyti iš žemiau pateiktų citatų, šia-
me įstatyme apie neįgaliuosius kalbama ke-
liose vietose.  

„Darbo sutarties nutraukimas darbininko 
ar tarnautojo iniciatyva“ sakoma: 

„Darbininkai ir tarnautojai turi teisę nu-
traukti darbo sutartį, sudarytą neapibrėžtam 
terminui, apie tai raštu įspėję administraciją 
prieš dvi savaites. Pasibaigus šiam terminui, 
darbininkas ar tarnautojas turi teisę nutrauk-
ti darbą, o įmonės, įstaigos, organizacijos ad-
ministracija privalo išduoti darbuotojui dar-
bo knygelę ir su juo atsiskaityti“. „Terminuota 
darbo sutartis darbuotojo reikalavimu turi 
būti nutraukiama prieš terminą, jeigu dėl li-
gos ar invalidumo negali darbuotojas atlikti 
sutartyje numatyto darbo, administracija pa-
žeidė darbo įstatymus, kolektyvinę arba darbo 
sutartį, taip pat dėl kitų svarbių priežasčių“. 

Kitame Darbo kodekso straipsnyje „Į len-
gvesnį darbą perkeltų darbuotojų darbo ap-
mokėjimas“ pažymėta: 

„Darbininkams ir tarnautojams, laikinai 
perkeltiems į kitą mažiau apmokamą darbą dėl 
susirgimo tuberkulioze ar profesine liga, už visą 
perkėlimo laiką, bet ne ilgiau kaip du mėnesius, 
mokama pašalpa pagal ligonio lapelį tokio dy-
džio, kad ji kartu su uždarbiu naujame darbe 
neviršytų viso faktinio uždarbio pirmesnia-
me darbe. Jeigu administracija nesuteikė kito 
darbo ligonio lapelyje nurodytu laiku, tai už 
dėl to praleistas dienas mokama pašalpa ben-
drais pagrindais. Darbininkams ir tarnauto-
jams, laikinai perkeltiems į mažiau apmoka-
mą darbą dėl suluošinimo ar kitokio sveikatos 
sužalojimo, įmonė, įstaiga, organizacija, kalta 
dėl sveikatos sužalojimo, moka skirtumą tarp 
pirmesnio uždarbio ir uždarbio naujame dar-
be. Toks skirtumas mokamas, kol bus atgautas 
darbingumas arba nustatytas pastovus nedar-
bingumas ar invalidumas“. 

Kitas straipsnis „Invalidų ir kitų mažesnio 
darbingumo asmenų darbas“ skelbė: 

„Įmonėse, įstaigose, organizacijose dirban-
tiems invalidams ir kitiems mažesnio darbin-
gumo asmenims administracija privalo duoti 
darbą, atitinkantį medicinines rekomendaci-
jas. Įstatymo numatytais atvejais įdarbinimo 
tvarka administracija turi priimti į darbą in-

validus, taip pat nustatyti jiems nepilną darbo 
laiką sutinkamai su medicininėmis rekomenda-
cijomis. Skirti invalidus dirbti viršvalandinius 
darbus, dirbti poilsio dienomis ir nakties metu 
leidžiama tik jų sutikimu, jeigu tokio darbo 
jiems nedraudžia medicininės rekomendacijos“.  

Kaip matyti, Darbo kodekse nemažas dė-
mesys buvo skiriamas neįgaliesiems. Jų padė-
tis iš pirmo žvilgsnio nebuvo jau tokia bloga, 
kaip kartais būdavo sakoma atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę.

Antra vertus, tikrovė buvo sunkesnė nei 
nurodyta teisiniuose aktuose. Neįgalie-
ji kasdienybėje susidurdavo su diskrimina-
cija. Kaip pažymi istorikas Tomas Vaiseta, 
paguldytųjų į psichiatrines ligonines laukė 
sudėtingos socialinės pasekmės. „Psichikos 
ligoniu laikomas žmogus buvo diskvalifi-
kuotas iš normalaus gyvenimo, tarsi nebebu-
vo laikomas visaverčiu piliečiu. Pavyzdžiui, 
pripažintas psichikos ligonis netekdavo tei-
sės vairuoti automobilį arba išvykti į užsie-
nį“. Taip pat teigiama: „Sudėtinga nustatyti, 
kiek buvo sovietinės kultūros normų, nera-
šytų taisyklių, kurios socialiai atskirdavo, net 
izoliuodavo ligonius. Tarkime, kiek žmonių 
buvo nepriimti į darbą, tik todėl, kad turėjo 
tokią etiketę“. Į psichiatrijos ligonines pagul-
dyti žmonės jautėsi atskirti nuo pasaulio, kai 
kuriose gydymo įstaigose net neišleisdavo į 
kiemą. Savo skunduose išsakydavo nevilties 
kupiną būseną, kad jais niekas nepatikės, o 
jų žodžius laikys haliucinacijos pasekme“. 
Paprastai į daugumą neįgaliųjų skundų ne-
būdavo atsižvelgiama.

 
Uždaromi į psichiatrines 
ligonines

Kaip nepriklausomoje Lietuvoje (iki 1940 
m.), taip ir Lietuvos TSR. psichikos ligomis 
sergantys pacientai būdavo gydomi jiems 
skirtose medicinos įstaigose. Kaip pažymi is-
torikas T. Vaiseta, labai dažnai ligoniai skun-
dėsi skurdžiomis gyvenimo sąlygomis. Po 
Antrojo pasaulinio karo Vakaruose prasidė-
jo psichiatrijos kritika, o šiek tiek vėliau – ir 
didelių psichiatrijos ligoninių uždarymas, 
naujų gydymo alternatyvų ieškojimas. O so-
vietai vykdė priešingą procesą – kišo žmones 
į ligonines. Apskritai sovietmečiu egzistavo 
reali galimybė atsidurti psichiatrinėje ligo-
ninėje net ir sveikam žmogui. 

„Dėl politinių priežasčių sovietmečiu žmo-
nės kartais būdavo verčiami psichikos ligo-
niais, guldomi į psichoneurologinius skyrius 
arba psichiatrijos ligoninėse“, – pasakoja ir 
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis.

Tiesa, su sovietiniu režimu kovoję žmo-
nės buvo kalinami ne bendrojo tipo psichi-
atrijos ligoninėse, bet specialiosiose, kurios 
buvo vadinamos psichokalėjimais. Ten buvo 
siunčiami tik sunkius nusikaltimus padarę 

žmonės. Kaip pažymi istorikas T. Vaiseta, 
problema ta, kad iki šiol Lietuvoje nebuvo 
nė vieno mokslinio tyrimo, kuris nagrinėtų 
paprastų sovietinių Lietuvos psichiatrijos 
ligoninių kasdienybę. Kokia ji buvo iš tiesų, 
turime nemažai išlikusių pavyzdžių. 

Pasak istorikės Živilė Tamkonytės, jeigu 
buvai prieš centrinę politiką, jeigu skaitei 
„kažkokias knygas“, jeigu klauseisi kitokios 
muzikos, jau „esi psichinis ligonis“. Taip į 
tokį asmenį žvelgė to meto visuomenė. Kad 
tai – visiškas absurdas, iliustruoja minėtos 
autorės aprašyti du pavyzdžiai: „Aš atsime-
nu, atėjo tas momentas, kai reikėjo pasirinkti, 
ar eiti į armiją, ar ne, labai to nenorėjau, bi-
jojau. Viena mano draugė turėjo pažįstamą 
psichiatrą. Aš paprašiau „pakonsultuoti“. Jis 
pasakė, kad man ir simuliuoti nieko nerei-
kia, aš ir taip nenormalus. Gulėjau „durdo-
me“ Kaune, Kuzmos gatvėje. Ten savo ir ne 
savo (dažniausiai ne savo) noru susirinko 
nemaža bendraminčių kompanija. Ar įsi-
vaizduoji, kokia tuomet buvo visuomenė, 
jeigu būtent beprotnamyje buvo susirinkusi 
dar šiek tiek mąstanti „chebra“. Tai turbūt 
buvo viena iš nedaugelio vietų, kur galėjai 
nebijodamas bendrauti. Pats baisiausias buvo 
I ligoninės skyrius. Kalbėjo, kad ten žmo-
nes pririša, muša. Aš gulėjau II skyriuje. Per 
prievartą girdydavo tabletes: „Aminaziną“, 
„Triftaziną“, „Rezerpiną“. Bandydavai suk-
čiauti, išspjauti, bet vėliau įsigudrino duoti 
sutrintas tabletes, užkimšdavo nosį ir sugir-
dydavo. Po to 2–3 paras guli, negali atsikelti. 
Žinai, ir iš tiesų pradedi galvoti: gal aš ne-
normalus?“ Antrasis pavyzdys, susijęs su pri-
verstiniu arba netgi savanoriškai pasirinktu 
gydymu psichiatrijos ligoninėse: „Porą mė-
nesių gulėjau psichiatrijos ligoninėje. Darė 
insulino komas. Insulinas labai baisiai veikia. 
Jis atbukina smegenis, visas išpampsti, akys 
pasidaro visiškai bukos, galvos neįmanoma 
pakelti. O po to, kad pabustum iš komos, 
padaro tokią arbatą su daug cukraus, sirupą 
tokį. Ir tau per prievartą ją girdo. Žiaukčioji, 
bet priverčia gerti, kad atsibustum iš komos. 
(...) Jie norėjo pakeisti mano mąstyseną, bet 
nepakeitė. Po to aš pradėjau apsimetinėti, 
kad aš jau sveika. Aš jau pati nebežinojau, 
ar aš sveika, ar nesveika“.

Lietuvos TSR tiesiog sistemai nepriimti-
ni (pvz., hipiai), tačiau sveiki asmenys įvai-
riais būdais viešai būdavo menkinami, dis-
kriminuojami, o dažnai, kaip ir pateiktame 
pavyzdyje, būdavo uždaromi į psichiatrinę 
ligoninę. Beje, 1972 m. gegužę Kaune, pro-
testuodamas prieš sovietų valdžią, susidegi-
no 19 metų jaunuolis Romas Kalanta. Vai-
kinas viešai buvo įvardytas psichiniu ligoniu 
(šis kaltinimas neatitiko tiesos). Situacija iš 
esmės pasikeitė prasidėjus tautinio atgimi-
mo laikotarpiu ir Lietuvai atkūrus nepri-
klausomybę – dauguma sovietmečiu netei-
singai uždaryti į psichiatrinę ligoninę buvo 
reabilituoti.
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Supažindino  
su savo darbu

Pirmą sykį į centrą atvykusių besilankan-
čių Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybo-
je grupelę pasitiko Verslo ir paslaugų speci-
alistų rengimo vyresnioji specialistė Olga 
Andruškevičienė. Pirmiausia ji supažindino 
svečius su centro veikla, kalbėjo apie tai, ko-
kie specialistai čia rengiami. 

„Šiuo metu siūlome rinktis iš dau-
giau nei 80 paklausių formalių ir nefor-
malių profesinio mokymo  programų, 
skirtų rengti verslo, administravimo, in-
formacinių technologijų, grožio salonų, 
restoranų, viešbučių, turizmo, siuvimo ir 
modeliavimo, socialinių paslaugų, sveika-
tos priežiūros ir kitus specialistus“, - aiški-

Užsimezgė bendradarbiavimas 
su Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centro specialistais
Lina Jakubauskienė

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba pasirašė sutartį su Vilniaus 
Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru. Čia besimokantys būsimieji gro-
žio specialistai teiks paslaugas žmonėms su negalia. 

no O. Andruškevičienė. Be to, nuo 1992 m.  
čia pradėtas ir negalią turinčių asmenų mo-
kymas. Šiuo metu Vilniuje ir Druskinin-
kuose vykdoma profesinė reabilitacija, kur 
žmonės su įvairiomis negaliomis mokosi, to-
bulina darbo įgūdžius bei psichologiškai pa-
sirengia sėkmingam grįžimui į darbo rinką. 

Pasak O. Andruškevičienės, VšĮ Vilniaus 
Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras – 
vienas iš didžiausių profesinio mokymo 
centrų Lietuvoje, teikiantis mokymosi, per-
kvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo  ir 
profesinės reabilitacijos paslaugas. Centro 
specialistai nuolatos atsižvelgia į besikei-
čiančią situaciją darbo rinkoje.

Nuo veiklos pradžios Centre įgijo profe-
siją ar tobulino kompetencijas  daugiau nei 
 60 000 asmenų iš visos Lietuvos, iš jų  daugiau  
nei 2,5 tūkst. Lietuvos gyventojų pagal centro 
specialistų parengtus projektus. Kasmet mo-
kymus baigia apie 2000 asmenų savo, darbda-
vių ar darbo biržų lėšomis, pagal tarptautinius 
ir nacionalinius projektus, bendradarbiaujant 
su kitomis suinteresuotomis šalimis.

Mokslus baigia greičiau 
nei profesinėje mokykloje

Į įvairias mokymo programas centre žmo-
nes siunčia Darbo birža, taip pat – darbdaviai, 
jei jiems reikia parengti vienos ar kitos srities 
specialistus. „Dalis žmonių mokosi ir už savo 
lėšas. Kai kurie mūsiškiai, įgiję vieną specialy-
bę, nori tapti platesnio profilio specialistais ir 
grįžta mokytis toliau. Pavyzdžiui, įgijus deko-

ratyvinės kosmetikos specialybę, labai paranku 
turėti dar ir manikiūrininko kvalifikaciją ir pa-
našiai. Be to, dirbantiems savarankiškai, turin-
tiems savo verslą, labai naudinga įgyti apskaiti-
ninko specialybę“, - kalba O. Andruškevičienė. 

Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras 
skirtas suaugusiems žmonėms. Čia jie moko-
mi naujų specialybių arba perkvalifikuojami, jei 
žmogaus įgyta profesija nėra paklausi. Mokytis 
čia priimama nuo 18 metų iki pensinio amžiaus. 

„Mūsų centre žmonės specialybę įgyja vos 
per 8 ar 9 mėnesius, kai profesinėje mokyklo-
je reikia mokytis gerokai ilgiau. Taip yra to-
dėl, kad dirbame be atostogų, ir vasarą. Tokiu 
būdu mokymosi laikas gerokai sutrumpėja, o 
diplomą baigę mokslus mūsiškiai gauna tokį 
patį, kaip ir baigę profesines mokyklas. Beje, 
jis pripažįstamas ir visose Europos Sąjungos 
valstybėse“, - aiškina O. Andruškevičienė. 

Pasak jos, siūloma mokytis pagal formaliojo 
ir neformaliojo mokymo programas. Priima-
mi mokytis tiek vidurinį, tiek pagrindinį išsi-
lavinimą įgiję žmonės. Į kai kurias specialybes 
priimami ir pradinį išsilavinimą įgiję žmonės. 
Iš pradžių mokomasi teorijos, vėliau atliekama 
praktika realioje aplinkoje. Baigusieji mokslus, 
turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą. 

Bendradarbiauja  
su neįgaliųjų  
organizacijomis

Pasak O. Andruškevičienės, daug neįga-
liųjų įstaigų ar organizacijų kreipiasi į centrą 
pagalbos, vieni atvyksta čia patys, kiti prašo, 
kad būsimieji specialistai atvyktų į įstaigas. 
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„Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba – 
ne pirmoji, kuri sudarė sutartį su mūsų cen-
tru. Bendradarbiaujame ir su kitomis ne-
įgaliųjų organizacijomis, įstaigomis. Toks 
bendravimas – abipusė nauda; žmonės su ne-
galia turi galimybę pasigražinti, o būsimie-
siems mūsų specialistams tai – puiki prak-
tika“, - sako vyresnioji specialistė. 

Kirpėjų profesijos mokytoja Zita Adlienė 
sako, kad apsilankymas neįgaliųjų organizaci-
jose – tai ir gyvenimo pamokos būsimiesiems 
specialistams. „Su neįgaliųjų organizacijomis 
bendraujame jau daug metų. Atliekame daug 
gerų darbų. Lankomės slaugos ligoninėse, Ve-
liučionių specialiojoje mokykloje, Vilniaus 
sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Išsyk 
parengiame savo mokinius, kad teks dirbti su 
šiek tiek kitokiais žmonėmis. Kiekvieno valia 
rinktis – vykti ar nevykti į tokius praktinius 
užsiėmimus“, - sako Z. Adlienė. 

Pasak jos, apie centro teikiamas paslaugas 
sužino vis daugiau neįgaliųjų organizacijų, 
kreipiasi, prašo pagalbos. „Stengiamės neat-
sakyti nė vienai organizacijai. Mums gera, kai 
po mūsų apsilankymo žmonės tampa bent šiek 
tiek laimingesni“, - kalba kirpėjų mokytoja. 

Liko patenkinti  
suteiktomis paslaugomis

Pirmą kartą Žirmūnų darbo rinkos mo-
kymosi centre gražinosi devyni Pagalbos ir 

informacijos šeimai tarnyboje besilankantys 
žmonės. Dauguma norėjo apsikirpti, nusida-
žyti plaukus, pasidaryti šukuoseną. Moterys 
taip pat norėjo susitvarkyti antakius, nagus. 

„Iš anksto aptarėme, kas kokių procedūrų 
pageidaus, kad centro specialistai pasireng-
tų ir mūsų apsilankymas praeitų sklandžiai. 
Atrodo, viskas pavyko“, - sako Pagalbos ir 
informacijos šeimai tarnybos socialinė dar-
buotoja Vilma Kunsmonaitė. 

Veikliai bei išradingai Vilmai ir kilo 
mintis sudaryti galimybę tarnybos lanky-
tojams pasigražinti. „Visi žinome, kad pa-
jamos, kurias gauna mūsiškiai, nedide-

lės. Dažnam prabanga apsilankyti grožio 
salone. Dabar, kai pasirašėme sutartį su 
Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru, 
panašias procedūras gausime dažniau“, -  
kalba socialinė darbuotoja. 

Visi, apsilankę Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centre, namo grįžo ne tik gražes-
ni, bet ir laimingesni. Moterys grožėjosi 
savo atvaizdu veidrodyje, dėkojo jas pagra-
žinusioms kirpėjoms, kitoms specialistėms. 
Kone kiekviena pageidavo ir kitą kartą grįž-
ti pas tą pačią specialistę, pas kurią graži-
nosi pirmąjį kartą. 

„Pas Elviną, kuri gražiai apkirpo ir su-
šukavo plaukus, norėsiu grįžti ir kitą kartą. 
Nemaniau, kad centre bus taip gerai. Suži-
nojome daug naujo apie centro veiklą, kiek 
daug specialistų čia rengiama. Likau labai 
patenkinta viskuo – tiek gražiu priėmimu, 
tiek suteiktu dėmesiu bei paslaugomis“, - 
sakė dar kirpėjos kėdėje tebesėdinti Ada. 

Ne mažiau patenkinta liko ir Danuta. 
„Mano kirpėja Viktorija dirba labai kruopš-
čiai. Visi įspūdžiai – kuo geriausi, esu labai 
dėkinga už šiltą priėmimą“, - kalbėjo moteris. 

Patenkintas suteiktomis paslaugomis 
buvo ir vienintelis apsilankyti centre pasi-
ryžęs stipriosios lyties atstovas Artūras. Vy-
ras džiaugėsi, kad būsimoji specialistė jį gra-
žiai apkirpo, taip pat sakė esąs patenkintas, 
kad galės nemokamai naudotis centro pas-
laugomis ir ateityje. 

Džiaugsmu spinduliavo ir Eglė, kurią bū-
simieji Žirmūnų darbo rinkos mokymo cen-
tro specialistai ne tik gražiai apkirpo, nudažė 
ir sušukavo plaukus, bet ir sutvarkė antakius. 
„Išėjau iš centro visai kitokia, su nauja šu-
kuosena. Nuotaika – puiki. Tikiuosi, kad ir 
toliau gražiai bendrausime su besimokan-
čiais centre“, - šypsojosi Eglė. 

Pasak V. Kunsmonaitės, labai svarbi sė-
kminga bendradarbiavimo pradžia. „Jau turiu 
sumaniusi ir nemažai idėjų ateičiai. Tikiuosi, 
bendradarbiaujant su Žirmūnų darbo rinkos 
mokymo centro specialistais, visas jas pavyks 
įgyvendinti“, - kalba socialinė darbuotoja. 

Autorės nuotraukos
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Svarbu visiems

Pasak Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vadovo Vaidoto 
Nikžentaičio, šeimos, kuriose yra psichikos 
negalią turintis narys, dažnai yra pervargu-
sios, joms reikia pagalbos. „Mūsiškiams itin 
retai skiriamas sanatorinis gydymas, jiems 
labai trūksta poilsio, atokvėpio. Todėl pana-
šias stovyklas rengiame jau nuo 2012-ųjų“, -  
sako bendrijos vadovas. 

Be to, jo teigimu, svarbu, kad šios šeimos 
galėtų pabūti kartu, atsipūsti nuo kasdienių 
rūpesčių, praleisti laiką gražioje aplinkoje. 

Bendrijos projektų vadovė Valerija Folkie-
nė sako, kad šiųmetės stovyklos idėja – su-
kviesti jaunas šeimas, auginančias mažus vai-
kus. Todėl ir programa parinkta taip, kad būtų 
įdomu visiems, kad tiek mažas, tiek vyresnio 
amžiaus žmogus galėtų smagiai leisti laiką. 

Pritaikė programą  
kiekvienam

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nyboje projektų vykdytoju dirbantis akto-
rius Darius Rakauskas apie įvairias veiklas 
stovyklautojams pagalvojo dar prieš vykda-
mas į stovyklą. „Idėjų turėjau gausybę. Ta-
čiau apie tai, kokius žaidimus siūlysiu sto-
vyklautojams, apsisprendžiau tik iš arčiau 
su visais susipažinęs. Žmonės čia įvairaus 
amžiaus, atvykę iš visos Lietuvos. Svar-
bu buvo parinkti tai, kas patiktų ir tiktų 
visiems, čia ir dabar“, - pasakoja Darius. 

Judrūs žaidimai visiems patiko todėl, kad 
buvo įdomūs ir ne per sunkūs. Dariaus pa-
siūlytus pratimus galėjo atlikti kiekvienas. 
„Mano svarbiausias tikslas – ugdyti gebėji-

mą veikti komandoje. Čia, kaip ir šeimoje, 
būtina veikti kartu, drauge ieškoti sprendi-
mų, gebėti rasti bendrą kalbą“, - pabrėžia 
projektų vykdytojas. 

Be to, pasak jo, taip pat labai svarbu, 
kad gana uždarą gyvenimą gyvenančios 
žmonių su psichikos negalia šeimos iš-
moktų atsiverti, glaudžiau bendrautų su 
aplinkiniais, geriau pažintų kitus ir save. 
„Stovykloje tvyro puiki aura, čia gera 
aplinka, žmogus priimamas toks, koks jis 

yra. Tai labai svarbu vidinės laisvės plėto-
jimui“, - sako Darius. 

Jo teigimu, stovykla suteikia jos dalyviams 
gausybę teigiamų emocijų, jėgų, džiaugsmo. Tai –  
bendra visų šeimos narių teigiama patirtis. 

Patiko visiems

Klaipėdietis Edgaras atokvėpio stovyklo-
je šiemet poilsiavo su sūnumi Edvinu. Pasak 
vyro, jų gyvenimas – nelengvas, sūnaus svei-
katos būklė – sunki. „Susiduriame su dau-
gybe įvairiausių problemų. Šeimoms trūks-
ta informacijos, kur kokias paslaugas galima 
gauti, neretai valdininkų esame varinėjami 
nuo vieno prie kito. Sūnaus pašalpa – men-
ka, todėl žmona buvo priversta važiuoti už-
darbiauti į Vokietiją“, - pasakoja Edgaras. 

Vyras labai norėtų dirbti, tačiau sūnui reikia 
priežiūros. Todėl jis tegali dirbti ne visą darbo 
dieną. „Puiku, kad rengiamos panašios stovy-
klos, kur galime atsikvėpti. Ypač vertingos psi-
chologo konsultacijos, kurių savame mieste ne 
visada sulaukiame“, - dėsto Edgaras. 

Šiųmetėje atokvėpio stovykloje – 
itin daug aktyvios veiklos
Lina Jakubauskienė

Birželio 14-16 dienomis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrija sukvietė šeimas į jau gražia tradicija tapusią atokvėpio stovy-
klą. Šiais metais ji vyko Švenčionių rajone, poilsiavietėje „Pailgio per-
las“, prie vaizdingo Pailgio ežero. 

Nukelta į 14 p.
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Šiais metais atokvėpio stovykloje ilsėjosi 
nemažai šiauliečių iš klubo „Dvasinė šiluma“. 
Aldona, pagrindinė klubo vadovės Narse-
tos Klevečkienės pagalbininkė, besilankan-
ti jame jau penkerius metus ir dirbanti čia 
kaip savanorė, ypač džiaugėsi galimybe pail-
sėti, pabūti gražioje gamtoje. Moteriai labai 
patiko prisistatymo vakaras, taip pat aktyvi 
D. Rakausko parengta programa, geras oras 
bei skanus maistas. „Sąlygos čia ilsėtis labai 
geros. Jaučiamės savi tarp savų. Džiugina ir 
tai, kad čia sutinki senus draugus, atrandi 
naujų“, - pasakoja Aldona. 

Jai antrina ir klubo narys Gintaras. Jis ato-
kvėpio stovykloje ilsisi jau trečiąjį kartą. „Pui-
ku, kad šiemet stovykloje daug judesio, daug 
smagių atrakcijų. Patiko susipažinimo vakaras, 
tokių renginių labai reikia“, - pabrėžia vyras. 

Dar vienas šiauliškis, Egidijus, pripažįsta 
stovykloje poilsiaujantis pirmą kartą. „Man 
čia viskas nauja, bet labai smagu. Nuostabi 
gamta, gražus ežeras. Labiausiai patiko nuo-
taikingai vedami Dariaus užsiėmimai. Akty-
vios veiklos reikia kuo daugiau, tai išjudina 
visus, suteikia geros nuotaikos. Gaila, kad 
stovykla trunka tik tris dienas, reikėtų bent 
keturių“, - kalba Egidijus. 

Tauragiškiai Ričardas ir Dalia į stovyklą 
atvyko su penkerių dukrele Gabriele. Abu jie 
neslepia turintys sveikatos problemų, tačiau 
dukrelę augina patys. „Mūsų bendrijos vado-
vė – puiki. Tai ji pasiūlė mums vykti į stovy-
klą. Čia patyrėme daug puikių įspūdžių. Oras 
nuostabus, ežeras gražus, daug pramogų ne tik 
mums, bet ir mūsų mažylei. Net nesitikėjome, 
kad čia būsime taip gardžiai, sočiai maitina-

mi. Visų nuotaika – puiki“, - sako tauragiškiai. 
Viskas stovykloje patiko ir dar vienai tau-

ragiškei – Alfredai. Ji taip pat teigia pasisė-
musi gerų įspūdžių visiems metams. 

Kiekvienas galėjo atsiskleisti per antrąją 
stovyklos dieną vykusį talentų vakarą. Vieni 
dainavo, kiti šoko, vaidino. Visus ypač suža-
vėjo kauno Klubo „Likimo draugai“ narės 
Eglės Širvinskaitės eilėraštis:

Iškelki rankas aukštai, žmogau, 
Jauti, kaip vėjas glosto odą?
Išgirsk mane Tu, iš dangaus
Atsiųsti tai, kas skirta, bet nebausk...

Paslaugų šeimoms  
labai trūksta

Pasak stovyklautojus konsultavusios psi-
chologės Almos Želvienės, paslaugų neįga-
liųjų šeimoms vis dar labai tūksta. Žmonės 
priversti sėdėti užsidarę namuose, jie netu-
ri kur saugiai palikti negalią turinčio šei-
mos nario. 

„Labai trūksta paslaugų tęstinumo. Jei 
darbo dienomis žmonės su negalia lan-
ko dienos centrus, tai savaitgaliais ar per 
šventes priversti sėdėti namuose. Sociali-
nių darbuotojų Lietuvoje yra labai daug, 
tačiau paslaugų – per mažai“, - pabrėžia 
psichologė. 

Pasak jos, panašios stovyklos yra puiki 
galimybė pailsėti, pabūti kartu, pasijusti 
savam tarp savų. „Dažnas stovyklautojas 
pabrėžė – čia į mane niekas nežiūri kaip į 
kitokį, čia jaučiuosi saugus ir savas. Linija 
tarp to, kas „sveika“ ir „nesveika“ – labai 
plona. Todėl kiekvienas turėtume galvoti 
apie tai, kaip prisidėti prie negalią turin-
čių žmonių gerovės“, - sako A. Želvienė. 

Jos teigimu, stovyklautojai džiaugėsi, kad 
yra vieta, kur jais nuoširdžiai rūpinamasi, kad 
bent tris dienas per metus jie pasijunta rei-
kalingi ir svarbūs. 

Autorės nuotraukos 
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Eitynėse prieš neįgaliųjų atskirtį – 
ir žmonės su psichikos negalia
Lina Jakubauskienė

Gegužės ketvirtąją keletas šimtų 
žmonių su negalia rinkosi sosti-
nės centre. Čia surengtos eitynės 
prieš neįgaliųjų atskirtį, pavadintos  
„Už miestą visiems“. Jose dalyva-
vo ir Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos Všį Pagal-
bos ir informacijos šeimai tarnybos 
lankytojai. 

šeimai tarnybos socialinė darbuotoja Vilma 
Kunsmonaitė. 

Pasak jos, miesto aplinka žmonėms su 
negalia vis dar prastai pritaikyta. „Kažkas 
daroma, tačiau akivaizdu, kad žmonėms ne-
įgaliojo vežimėliuose patekti į įvairias įstai-
gas vis dar sunku. Žinoma, mūsiškiai su tuo 
nesusiduria, bet turime ir kitų problemų. Be 
to, norėjosi palaikyti turinčiuosius fizinę ne-
galią. Taip susivienijome visi kartu ir žygia-
vome“, - kalba V. Kunsmonaitė. 

Eitynėse dalyvavęs Vladas sako, kad žmo-
nės su negalia vis dar susiduria su nesuprati-
mu, aplinkinių abejingumu. „Žinoma, į įstai-
gas patekti mums nekyla problemų. Tačiau 
žmonėms su psichikos negalia reikia kitokios 
pagalbos, pavyzdžiui, asmeninio asistento. 
Kai kuriuos iš mūsiškių reikia palydėti, pa-
aiškinti. Turi būti pritaikyta ne tik miesto 
erdvė, bet ir paslaugos bei informacija“, - 
teigia Vladas. 

V. Kunsmonaitė sako, kad visuomenė 
vis dar nesupranta, kas yra psichikos ne-
galia. „Būtina šviesti visuomenę, kad su-
pratimo būtų daugiau. Kiekvienas negalią 

Žmonės su įvairiomis negaliomis žygiavo 
nuo Vyriausybės iki Seimo. Eitynių organi-
zatorius – Lietuvos neįgaliųjų forumas. Pasak 
forumo atstovų, dėl nepritaikytos aplinkos 
neįgalieji susiduria su sistemine diskrimina-
cija, jie netenka galimybės mokytis su visais, 
gauti kitas paslaugas, dirbti. Lietuvos neį-
galiųjų forumo atstovai pakvietė prisidėti ir 
žmones, turinčius psichikos negalią. 

„Pakviesti mielai prisijungėme. Rinkomės 
aikštėje prie Vinco Kudirkos paminklo, vė-
liau žygiavome Gedimino prospektu iki Sei-
mo“, - pasakoja VšĮ Pagalbos ir informacijos 

turintis žmogus turėtų sulaukti tokios pa-
galbos, kokios jam reikia“, - pabrėžia soci-
alinė darbuotoja 

Žmonės su negalia žingsniavo nešini 
įvairiais šūkiais:  „Gana atmazų“, „Vilniaus 
miestui – prieinamų barų“, „Mokslo, darbo, 
draugystės, lygybės!!!“ ir panašiais. Visi kartu 
skandavo „Už miestą visiems“. 

Eitynės „Už miestą visiems” surengtos 
Europos savarankiško gyvenimo dienos, kuri 
minima kasmet gegužės 5-ąją,  proga.
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