


Rankose laikote pirmąjį – pavasarinį – 
šių metų žurnalo „Globa“ numerį. 

Gaila, kad mūsų „Globa“ – jau ne tokia 
spalvinga, kokia buvo praėjusiais metais. 
Be to, ji ir šiek tiek suplonėjusi. Tačiau ti-
kimės, kad skaitytojams žurnalas bus nė 
kiek ne mažiau įdomus bei reikalingas nei 
anksčiau. 

Naujajame numeryje jau tradiciškai ra-
site reportažus iš Lietuvos sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos renginių, 
susitikimų, išvykų. Smagiai atšventėme 
šv. Valentino dieną, Užgavėnes, rengė-
mės šv. Velykoms. Kaip visada, gyvena-
me visavertį gyvenimą. 

Kaišiadoryse Bendrija surengė semina-
rą „Psichikos sveikatos priežiūra bendruo-
menėje: iššūkiai, problemos, bendradar-
biavimo perspektyvos“, kuriame aptartos 
žmonėms su psichikos negalia bei dirban-
tiems su jais svarbiausios bei aktualiau-
sios pastarojo meto problemos. Reporta-
žas iš renginio – žurnalo puslapiuose. 

Pastaruoju metu VšĮ Pagalbos ir informa-
cijos šeimos tarnyba, įkurta Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos bendrijo-
je, tęsia  Socialinės reabilitacijos paslaugų 
neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Į 
Bendrijos patalpas susirenkantys neįgalieji 
gali ne tik pabendrauti tarpusavyje, bet ir 
pavalgyti, išsiskalbti drabužius, patobulinti 
savarankiško gyvenimo įgūdžius. Neįgalieji 
drauge švenčia šventes, kuria rankdarbius. 
Nuotraukomis gausiai iliustruotas straips-
nis apie projektą – taip pat šiame žurnalo 
„Globa“ numeryje. 

Kovo mėnesį pasaulis švenčia Tarptauti-
nę miego dieną. Apie miego svarbą, jo įta-
ką žmogaus savijautai – psichologės Ro-
landos Šakauskienės parengtas straipsnis. 

Šiame „Globos“ numeryje taip pat ra-
site Lietuvos bei užsienio naujinas, gar-
džiausių valgių receptų, pasiskaitysite, 
kuo gyvena prie Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centro įsikūrusios visuomeninės 
organizacija „Kūlgrindos klubas“ nariai. 

Bendrijos vardu sveikiname visus su 
praėjusiomis šv. Velykomis, su atėjusiu 
pavasariu. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad 
ir šiais metais būsime kartu. 

 Jūsų -
 Lina Jakubauskienė
 Redaktorė

Mieli „Globos“ skaitytojai, 
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„Nediskriminavimo principas yra 
vienas svarbiausių Europos Są-
jungos principų. Visi piliečiai lygūs 
prieš įstatymą ir visi turi teisę gy-
venti nepatirdami diskriminacijos, 
– sakė už teisingumą atsakinga 
Europos Komisijos pirmininko pa-
vaduotoja Viviane Reding. – ES 
kovos su diskriminacija taisyklėmis 
ir Komisijos vykdymo užtikrinimo 
veiksmais garantuojama, kad visi 
piliečiai galėtų naudotis tokiomis 
teisėmis visose 28 valstybėse na-
rėse. Svarbiausias uždavinys, kurį 

dabar turime 
išspręsti, – už-
tikrinti, kad nuo 
diskriminacijos 
nukentėję pilie-
čiai galėtų prak-
tiškai naudotis 
savo teisėmis, t. 
y. kad jie žino-
tų, kur kreiptis 

pagalbos ir kaip pasinaudoti teise 
kreiptis į teismą.“

Paskelbtoje ataskaitoje apžvel-
giama padėtis praėjus 13 metų nuo 
2000 m. ES priimtų labai svarbių 
kovos su diskriminacija direktyvų. 
Direktyvose nustatytomis taisyklė-
mis įvairiose srityse draudžiama 
diskriminacija dėl rasinės ar etni-
nės kilmės, o darbo vietoje – dis-
kriminacija dėl amžiaus, religijos ar 
įsitikinimų, negalios ar seksualinės 
orientacijos. Po to, kai Komisija 
ėmėsi veiksmų (žr. skiltį „Pagrindi-
niai faktai“), abiejų direktyvų nuos-
tatos perkeltos į visų 28 valstybių 
narių nacionalinės teisės sistemas.

Tačiau ataskaitoje daroma išvada, 
kad iki šiol kyla su praktiniu taisyklių 
taikymu susijusių problemų. Daž-
nai piliečiams trūksta žinių apie jų 
teises: pvz., jie nežino, kad ES tai-
syklėmis jie saugomi nuo diskrimi-
nacijos kreipimosi dėl darbo etapu 
ir darbo vietoje. Kadangi trūksta su 
lygybe susijusių duomenų, už kurių 
rinkimą atsakingos valstybės narės, 
sudėtinga apskaičiuoti diskrimina-
cijos atvejus ir stebėti su diskrimi-
nacija susijusią padėtį. Tikėtina, kad 
faktiškai pranešama tik apie nedi-
delę dalį diskriminacijos atvejų. Tai 
visų pirma lemia žinių trūkumas.

Siekdama užtikrinti, kad ES 
lygybės taisyklės būtų tinkamai 
taikomos praktikoje, Komisija re-
komenduoja valstybėms narėms 
imtis šių priemonių:
• toliau didinti visuomenės infor-

muotumą apie teises į nediskrimi-
navimą, daugiausia dėmesio skirti 
didžiausią diskriminacijos pavojų 
patiriantiems asmenims ir įtraukti 
darbdavius ir profesines sąjungas. 
Komisija finansuoja tokią veiklą ir 
paskelbė nuo diskriminacijos nu-
kentėjusiems asmenims skirtas 
praktines gaires (žr. šiandien pa-
skelbtos ataskaitos 1 priedą);

Lygybę užtikrinančios ES kovos su diskriminacija 
taisyklės jau perkeltos į visų 28 ES valstybių narių 
nacionalinės teisės aktus 

Užsienio naujienos

Visos valstybės narės į nacionali-
nę teisę perkėlė Europos Sąjungos 
taisykles, kuriomis kovojama su dis-
kriminacija dėl rasinės ar etninės kil-
mės, religijos ar įsitikinimų, negalios, 
amžiaus ir seksualinės orientacijos. 
Tolesnis žingsnis – užtikrinti jų prak-
tinį taikymą. Prie tokių išvadų prieita 
šiandien Europos Komisijos paskelb-
toje ataskaitoje. 2000 m. priimtomis 
Vienodo požiūrio užimtumo srityje 
direktyva ir Rasių lygybės direktyva 
siekiama kovoti su diskriminacija. 
Pagaliau šios ES direktyvos perkeltos 
į visų 28 ES vals-
tybių narių na-
cionalinę teisę. 
Tačiau šiandien 
paskelbtoje atas-
kaitoje nurodyta, 
kad nacionalinės 
valdžios institu-
cijos turi imtis 
veiksmų, kad 
būtų užtikrinta veiksminga nuo dis-
kriminacijos nukentėjusių asmenų 
apsauga. Daugiausia problemų kelia 
tai, kad piliečiams trūksta žinių apie 
teises, ir kad ne visi diskriminacijos 
atvejai užregistruojami. Siekdama 
spręsti šiuos uždavinius, Komisija 
skiria lėšų informuotumo didinimui 
ir praktikuojančių teisininkų, kurių 
specializacija – lygybės teisė, moky-
mui. Be to, Europos Komisija šian-
dien paskelbė nuo diskriminacijos 
nukentėjusiems asmenims skirtas 
gaires (ataskaitos I priedas).

 
 
 

Pagrindiniai faktai

1999 m. priėmus Amsterdamo 
sutartį ES suteikta naujų galių 
kovoti su diskriminacija dėl ra-
sinės ar etninės kilmės, religijos 
ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
ir seksualinės orientacijos (anks-
čiau EB sutarties 13 straipsnis, 
dabar Sutarties dėl Europos Są-
jungos veikimo 19 straipsnis). 
Tai paskatino valstybes nares 
vienbalsiai priimti dvi direktyvas: 
Direktyvą 2000/43/EB (Rasių 
lygybės direktyvą) ir Direktyvą 
2000/78/EB (Vienodo požiūrio 
užimtumo srityje direktyvą).

ES nediskriminavimo teise nu-
statytos teisės ir visų ES valsty-
bių narių prievolės, įskaitant pro-
cedūras, kad nuo diskriminacijos 
nukentėjusiems asmenims būtų 
suteikta pagalba. Visi ES pilie-
čiai turi teisę pasinaudoti teisine 
apsauga nuo tiesioginės ir netie-
sioginės diskriminacijos, teisę į 
vienodą požiūrį užimtumo ir pro-
fesinėje srityje, gauti už lygybę 
atsakingų nacionalinių įstaigų 
pagalbą ir pateikti skundą teis-
mine arba administracine tvarka.

2005–2007 m. Komisija pradė-
jo pažeidimo nagrinėjimo proce-
dūrą 25 valstybių narių atžvilgiu 
(išskyrus Liuksemburgą; direkty-
vų perkėlimo į Bulgarijos ir Kroa-
tijos nacionalinės teisės sistemas 
nagrinėjimas tebevyksta). Beveik 
visos procedūros jau užbaigtos. 
Vienu atveju (procedūra Italijos 
atžvilgiu) dėl pažeidimo nagrinė-
jimo procedūros priimtas Euro-
pos Sąjungos Teisingumo Teismo 
sprendimas (2013 m. liepos 4 d. 
sprendimas byloje C-312/11).

Nukelta į 4 p.
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• užtikrinti, kad nuo diskriminacijos 
nukentėję asmenys galėtų len-
gviau pranešti apie tokius atvejus 
sudarant palankesnes galimybes 
teikti skundus. Už lygybę atsa-
kingoms nacionalinėms įstaigoms 
tenka svarbus vaidmuo ir Komisi-
ja toliau skatins kurti tokių įstaigų 
tinklus ir užtikrins, kad jos galėtų 
veiksmingai atlikti joms pavestas 
užduotis, kaip nustatyta ES teisėje;

• užtikrinti, kad nuo diskrimina-
cijos nukentėję asmenys galėtų 
pasinaudoti teise kreiptis į teis-
mą. Komisijos parengtose nuo 
diskriminacijos nukentėjusiems 
asmenims skirtose gairėse pa-
teikta patarimų, kaip parengti ir 
pateikti ieškinį dėl diskriminaci-
jos. Komisija taip pat finansuoja 

praktikuojantiems teisininkams 
ir NVO, atstovaujantiems nuo 
diskriminacijos nukentėjusiems 
asmenims, skirtą mokymą ES ly-
gybės teisės taikymo srityje;

• įgyvendinant romų integracijos 
nacionalines strategijas spręsti 
romų patiriamos diskriminacijos 
problemą, taip pat atsižvelgti į 
Komisijos gaires, pateiktas nese-
niai Tarybos priimtoje rekomen-
dacijoje dėl romų integravimo 
(IP/13/1226).
Šiandien paskelbtoje ataskaitoje 

taip pat pateikta išsami teismo prak-
tikos, priimtos nuo direktyvų priėmi-
mo, apžvalga (ataskaitos 2 priedas). 
Ataskaitoje taip pat daugiau dėme-
sio skiriama diskriminacijai dėl am-
žiaus, dėl kurios priimta labai svarbių 
sprendimų (ataskaitos 3 priedas).

EK informacija

Atkelta iš 3 p.

Lietuva turi realią galimybę pirmą 
kartą šalies istorijoje turėti savo at-
stovą Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų 
teisių komitete. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė Algimanta Pabe-
dinskienė Lietuvoje reziduojančių 
ambasadų atstovams pristatė mūsų 
šalies kandidatą – socialinių mokslų 
daktarą, Vytauto Didžiojo universi-
teto Socialinio darbo katedros pro-
fesorių, Socialinių mokslų fakulteto 
dekaną Joną Ruškų.

Ministrė pakvietė Lietuvoje re-
ziduojančių ambasadų atstovus 
paremti J. Ruškaus kandidatūrą ir 
palaikyti Lietuvos siekį pirmą kar-
tą deleguoti mūsų šalies atstovą į 
JT neįgaliųjų teisių komitetą.

Pasak ministrės, pasirinkta kan-
didatūra nekelia abejonių dėl tinka-
mumo atstovauti JT neįgaliųjų teisių 
komitetui ir prisidėti prie tarptautinių 
įsipareigojimų formulavimo neįga-
liųjų srityje. „Prof. dr. Jono Ruškaus 
žmogiškosios vertybės, jo atsidavi-
mas, profesionalumas, darbai ir idė-

jos žmogaus teisių srityje, 
didžiulis neįgaliųjų, juos 
atstovaujančių organiza-
cijų ir valstybės instituci-
jų palaikymas, patvirtina 
sprendimo teikti profeso-
riaus kandidatūrą į Jungti-
nių Tautų neįgaliųjų teisių 
komitetą teisingumą“, – 
teigė A. Pabedinskienė.

Pagrindinis Neįgaliųjų 
teisių komiteto veiklos 
tikslas − stebėti, kaip 

įgyvendinamos Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos nuos-
tatos. Komitetas periodiškai ver-
tina valstybių pateikiamas atas-
kaitas ir nagrinėja individualius 
skundus prieš valstybes.

Komitetą sudaro 18 asmenų. Visi 
jie privalo būti aukštos moralės spe-
cialistai, turintys pripažintą kom-
petenciją ir patirtį Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos regla-
mentuojamose srityse. Šiuo metu 
Komitete savo atstovus turi Vokie-
tija, Australija, Jordanija, Danija, 
Ispanija, Turkija, Jungtinė Karalys-
tė, Tailandas, Čilė, Korėja, Tunisas, 
Vengrija, Kenija, Uganda, Gvatema-
la, Serbija, Ekvadoras, Meksika.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
komiteto narių rinkimai organi-
zuojami š.m. birželio 10 d. Niu-
jorke. Būsimos kadencijos trukmė 
2015-2018 metai.

Neįgaliųjų departamento
 informacija

Oro užterštumas 
gali tapti vaikų 
autizmo priežastimi

JAV Pietų Kalifornijos universi-
teto mokslininkai atliko tyrimus 
ir priėjo prie išvados, kad oro už-
terštumas padidina galimybę vys-
tytis vaikų autizmui. 

Tyrime dalyvavo daugiau kaip 
500 vaikų, beveik pusėi iš jų buvo 
pripažintas autizmas. Vaikų mo-
tinos pildė anketas ir atsakinėjo į 
klausimus apie jų gyvenimo sąly-
gas nėštumo metu ir vaikų vysty-
mąsi. Taip pat buvo atsižvelgiama 
į atstumą tarp namų ir pagrindinių 
kelių, vėjo kryptį, kelių apkrovą. 

Specialistai išsiaiškino, kad sus-
penduotos kietosios dalelės, kurių 
esama automobilių išmetamosiose 
dujose, turi įtakos vaiko vystymuisi 
motinos įsčiose, ir pirmaisiais gyve-
nimo metais gali išprovokuoti au-
tizmo formavimąsi. Anksčiau buvo 
manoma, kad užterštas oras turi 
daugiausia įtakos plaučiams, ypač 
vaikų. Šiuo metu paaiškėjo, kad oro 
tarša gali negatyviai veikti ir vaiko 
smegenis. 

Tris kartus dažniau autizmu su-
sirgdavo vaikai tų mamų, kurios 
nėštumo metu ir metus po vaiko 
gimimo gyveno labiausiai užterš-
tuose rajonuose nei tų, kurie gy-
veno ekologiškesnėmis sąlygomis. 

Šis psichikos sutrikimas papras-
tai sukelia problemų bendraujant 
su aplinkiniais, taip pat pasireiškia 
ribotais interesais bei pasikarto-
jančiais veiksmais. Ligos požymiai 
išryškėja iki trejų metų. JAV per 
pastaruosius šešerius metus au-
tizmo atvejų padaugėjo 78 proc. 

Mokslininkai ragina tėvus pasi-
rūpinti tuo, kad vaikas bent jau 
pirmąjį savo gyvenimo pusmetį 
kvėpuotų švariu oru. Tyrimo rezul-
tatai buvo paskelbti žurnale „Ar-
chives of General Psychiatry”.

Pagal užsienio spaudą
 parengė Lina Jakubauskienė 

Lietuvos atstovas pirmą kartą gali 
tapti JT neįgaliųjų teisių komiteto nariu
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Bendradarbiauti – svarbu 

Panašius seminarus bendrija 
rengia jau nuo 2007-ųjų. Jų tiks-
las – pristatyti Bendrijos veiklas 
regionuose, skatinti bendruome-
ninių paslaugų plėtrą savivaldy-
bėse, siekti glaudaus bendradar-
biavimo su Psichikos sveikatos 
centrais, savivaldybėmis, neįga-
liųjų bendruomenių atstovais, ge-
rinant psichikos sveikatos priežiū-
ros sistemą ir didinant neįgaliųjų 
socialinę integraciją.

Pasak Bendrijos vadovo Vai-
doto Nikžentaičio, apsilankymai 
įvairiuose rajonuose – labai svar-
bi darbo dalis. Tokiu būdu galima 
geriau sužinoti apie darbuotojų, 
dirbančių su sutrikusios psichikos 
žmonėmis, problemas bei rūpes-
čius, pasidalyti gerąja patirtimi. 

Į seminarą susirinko Kaišiadorių 
rajono savivaldybės administracijos 
socialinės paramos skyriaus, soci-
alinių paslaugų, psichikos sveika-
tos centro, Kaišiadorių sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
darbuotojai. Paskaitas jiems skaitė 
įvairių sričių specialistai, diskutuota 
visiems rūpimais klausimais. 

Profesinės reabilitacijos 
galimybės

Apie psichosocialinę reabilita-
ciją ir asmenų, turinčių psichikos 
sutrikimų, profesinės reabilitacijos 
galimybes pasakojo Vilniaus psi-
chosocialinės reabilitacijos centro 
direktorė Rūta Lukošaitytė. Šio 
centro darbuotojams pavyksta 
pasiekti puikių rezultatų reabili-

tuojant bei įdarbinant žmones, tu-
rinčius psichikos negalią. 

„Mūsų vizija – įstaiga, teikian-
ti kokybiškas, į asmenį orientuo-
tas ir bendradarbiavimu pagrįs-
tas visapusiškas psichosocialinės 
reabilitacijos paslaugas, siekianti 
neįgaliųjų gyvenimo kokybės geri-
nimo“, - savo veiklą pristatydama 
kalbėjo R. Lukošaitytė. 

Jos teigimu, labai svarbu, kad 
žmogus su psichikos negalia kuo il-
giau išsilaikytų namuose, bendruo-
menėje, be ligoninės. Tam būtinas 
komandinis specialistų darbas. 

„Dirbame ir sprendimus priimame 
drauge, už reabilitacijos planus taip 
pat atsakingi visi centro darbuotojai. 
Specialistai parengia rekomendaci-
jas, ką būtų galima keisti kliento gy-
venime. Be abejo, žmogus turi teisę 
su būsimais pokyčiais nesutikti, taigi 
specialistų tikslas – įtikinti neįgalų-
jį pokyčių būtinumu, motyvuoti jį. 
Žmogus pats turi pamatyti, kad vie-
na ar kita problema jam trukdo gy-
venti“, - kalba R. Lukošaitytė. 

Jos teigimu, vienas iš pagrindinių 
tikslų – grąžinti žmogų į darbą, nes 
tik dirbdamas neįgalusis gali pasi-
justi visaverčiu visuomenės nariu. 
Tačiau ne visada žmogaus, turin-
čio psichikos negalią, pageidauja 
darbdaviai, ne visi neįgalieji moty-
vuoti rasti darbą, todėl labai svarbi 
centre nuo 2009-ųjų įgyvendinama 
profesinės reabilitacijos programa. 

„Galiu pasidžiaugti, jog maž-
daug pusė neįgaliųjų, baigusių 
mūsų programas, įsidarbina“ – 
pasakoja R. Lukošaitytė. 

Darbo biržos duomenimis, net 
trečdalis įdarbintųjų išsilaiko dar-
bo vietoje ilgiau nei metus. Tai – 
taip pat puikus rezultatas. 

R. Lukošaitytės teigimu, dažnai 
būna sunku įtikinti darbdavį pri-
imti žmogų su psichikos negalia 
į darbą. Tačiau vėliau darbdaviai 
dar nebaigusį praktikos darbuo-
toją kartais pasisiūlo priimti dirbti 
nuolat. „Darbdaviai pamato, kad 
šie žmonės atrodo normaliai ir 
puikiai atlieka savo darbą, todėl 
išsyk pasiūlo pasirašyti darbo su-
tartį“, - kalba R. Lukošaitytė. 

Rengiant profesinės reabilitaci-
jos programas, itin daug dėme-
sio skiriama bendriesiems darbo 
įgūdžiams atstatyti, mokymams, 
kaip elgtis darbo vietoje, klausyti 
darbdavio nurodymų, kaip ben-
drauti darbe. 

Nukelta į 6 p.

Kaišiadoryse – apie 
psichikos sveikatos 
priežiūros problemas 
bendruomenėje
Lina Jakubauskienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija, tęsdama semina-
rų ciklus psichikos sveikatos specialistams, savivaldybių darbuotojams ir 
bendrijų atstovams aktualiais psichikos sveikatos priežiūros klausimais, 
Kaišiadoryse surengė seminarą „Psichikos sveikatos priežiūra bendruo-
menėje: iššūkiai, problemos, bendradarbiavimo perspektyvos“. 
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„Pagalbą neįgaliajam teikiame ir 
darbo vietoje, pusę metų palaikom 
ryšį su įdarbintuoju, koreguojame si-
tuaciją, stebime, kad žmogus ne bū tų 
diskriminuojamas. Kartais darb  davių 
lūkesčiai būna pernelyg di deli, kar-
tais žmogus nepajėgus at si laikyti 
vienas. Džiaugiamės, kai mūsų kan-
trybė duoda vaisių ir žmogus, tu-
rintis psichikos negalią, sėkmingai 
grįžta į darbo rinką. Tokiu būdu įgy-
vendiname svarbiausius savo tiks-
lus“, - reziumuoja R. Lukošaitytė. 

Psichikos sveikatos 
tendencijos

Jas susirinkusiems pristatė V. 
Nikžentaitis. Jis pateikė situaciją 
psichikos sveikatos srityje, kalbė-
jo apie tai, kuria kryptimi pasta-
ruoju metu einama. 

„Labai svarbu, kad žmonės su 
psichikos negalia pagalbą gau-
tų bendruomenėje. Labai svarbu 
psichosocialinė reabilitacija, psi-
chologinės intervencijos bei už-
imtumas ir įdarbinimas. Kol kas 
Lietuvoje vyrauja medikamentinė 
pagalba žmonėms su psichikos 
negalia, visų kitų paslaugų labai 
trūksta“, - sakė V. Nikžentaitis. 

Vien tik medikamentinė pagalba 
ne visada veiksminga. „Lietuviai – 
antri Europoje pagal antidepresan-
tų suvartojimą. Tačiau esame pirmi 
pagal savižudybių kiekį. Iš to gali-
me spręsti, kad ne viską lemia vais-
tai – žmonėms, ypač sergantiems 
depresijomis, būtina kompleksinė 
pagalba“, - kalbėjo V. Nikžentaitis. 

Jo teigimu, Lietuvoje vis dar ne-
įgyvendinama deinstitucionaliza-
cija, trūksta apsaugoto būsto pro-
gramų. „Civilizuotas pasaulis jau 
senokai pereina prie vadinamojo 
biosocialinio negalios traktavimo 
modelio.  Žmonės su psichikos ne-

galia turi kaip įmanoma daugiau 
paslaugų gauti bendruomenėje, 
nebūti uždaromi įstaigose“, - kal-
bėjo V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, kol kas neaišku, ką 
veikia Lietuvoje įkurti krizių cen-
trai, tuo tarpu sutrikusios psichi-
kos žmonių globos bendrijos dirba 
beveik vien savanoriškai – viduti-
nis darbuotojų atlyginimas bendri-
jose tėra vos 500 litų. 

„Dirbame labai svarbų ir reika-
lingą darbą. Deja, valstybės požiū-
ris į Nevyriausybines organizacijas 
tiesiog nesuprantamas“, - teigė V. 
Nikžentaitis. Pasak jo, pasaulinė 
praktika rodo, jog prevencinės 
programos, kurioms Lietuvoje kol 
kas beveik neskiriama dėmesio 
bei lėšų, labiausiai prisideda prie 
neįgaliųjų gyvenimo gerinimo. 

Socialinės reabilitacijos 
paslaugos neįgaliesiems 
bendruomenėse

Apie tai kalbėjo VšĮ Pagalbos 
ir informacijos šeimai tarnybos 
direktorė Algė Nariūnienė. Ji pri-
statė tarnybos veiklą, kalbėjo apie 
pagrindines ir skaudžiausias neį-
galiųjų problemas. 

„Žmonės su psichikos negalia 
susiduria su įvairiausiomis proble-
momis – tiek psichologinėmis, tiek 

buitinėmis. Dažnai mūsų tarnybos 
darbuotojui tenka būti ir psicholo-
gu, ir kunigu, ir šeimos saugoto-
ju. Vien pokalbiams telefonu tenka 
skirti ne vieną valandą per dieną. 
Skambina ne tik susidūrę su įvai-
riomis buitinėmis problemomis 
– sulaukiame ir nusižudyti keti-
nančiųjų skambučių. Gaila, dažnai 
skambina žmonės anonimiškai, 
todėl be pokalbio bei įtikinėjimo 
jiems nelabai kuo galime padėti“, 
- sako A. Nariūnienė. 

Pasak jos, dar viena problema 
– itin nedidelės žmonių su psichi-
kos negalia gaunamos pašalpos. 
Dėl šios priežasties jie įsiskolina 
įvairioms institucijoms, neįsten-
gia susimokėti už būstą. „Dažnai 
šie žmonės gyvena vieniši, pa-
tys nesugeba susitvarkyti buiti-
nių dalykų. Tačiau kai kurie iš jų 
geba prisiimti greitųjų kreditų net 
iki dešimties tūkstančių litų.  Su 
tokiomis problemomis vėliau jie 
kreipiasi į mus“, - kalba A. Nariū-
nienė. 

Jos teigimu, dirbti trukdo ir 
tai, jog ne visada įmanoma pa-
dėti žmogui, kurio liga paūmėja. 
„Negalime žmogui, kuriam reikia 
skubaus gydymo, iškviesti grei-
tosios pagalbos. Problema ir tai, 
jog nėra sveikatos pirminės pre-
vencijos programos depresijoms 
gydyti, todėl šiems asmenims ne-
galime teikti paslaugų, nes jiems 
nenustatyta negalia“, - problemas 
vardija A. Nariūnienė. 

Statistika rodo, jog apie 80 
proc. šeimų, turinčių bent vieną 
narį su tokiais sutrikimais, gyve-
na žemiau skurdo ribos. „Kai kurie 
neįgalieji patys prašosi į pensiona-
tus, nes neįstengia išlaikyti būs-
to, bijo jį prarasti ir likti gatvėje. 
Lietuvoje labai trūksta apsaugo-
to būsto programų, savarankiško 
gyvenimo namų“, - reziumavo V. 
Nikžentaitis. 

Atkelta iš 5 p.
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Savižudybių prevencija 
ir krizių valdymas

Apie tai kaip visada įdomiai ir 
įtaigiai  pasakojo Vadybos ir psi-
chologijos instituto direktorė doc. 
dr. Aistė Diržytė. Psichologė primi-
nė susirinkusiems, kas yra krizės, 
kaip jas atpažinti, kaip padėti krizės 
ištiktam žmogui. „Neįveiktos krizės 
atveria žmogui kelią į ligonines, pri-
klausomybes, savižudybes, todėl 
tokiu atveju laiku suteikta pagalba 
yra itin svarbi“, - sakė A. Diržytė. 

Pasak jos, krizių priežastys gali 
būti įvairios: tai ir šeimos nario 
liga, ir šeimos nario savižudybė, 
ir priklausomybės, ir šeimos nario 
psichologinė krizė, mirtis ir pan. 

„Skausmas yra neatskiriamas 
mūsų gyvenimo palydovas. Jis gali 
arba palaužti ir sunaikinti žmogų, 
arba nuvesti jį iki esmės. Žmogus 
iki krizės ir po jos yra visai kitoks. 
Arba paauga, arba sunyksta, de-
graduoja. Taigi krizė – ir pavojus, 
ir galimybė atsikratyti dvasinių 
šiukšlių“, - kalbėjo A. Diržytė. 

Prelegentė taip pat pasakojo apie 
savižudybės rizikos veiksnius, apie 
emocijas, kurias patiria žudytis 
ketinantys ir artimųjų savižudybę 
patyrę žmonės. Pasak jos, kiekvie-
no iš mūsų pagrindinis uždavinys 
– visomis išgalėmis padėti sau ir 
kitiems žmonėms įveikti skausmą, 
kad nebūtų pasirinkta savižudybė. 

Psichologė kalbėjo apie tai, kas 
geriausiai padėtų krizės ištiktam 
žmogui, kaip su juo elgtis, ką jam 
sakyti ir kokių frazių geriau netarti, 
kaip su juo užmegzti emocinį ryšį. 

„Labai svarbu surasti tinkamus 
žodžius, rasti ryšį su žmogumi. Jis 
turi patikėti, kad mums rūpi. An-
traip jokia pagalba nebus įmano-
ma“, - sakė A. Diržytė. 

Jos teigimu, svarbiausia panašio-
je situacijoje būti nuoširdžiam ir iš 
tiesų norėti padėti krizės ištiktam 
žmogui. „Svarbiausia – nuoširdu-
mas. Negalima būti nenuoširdžiam 
bendraujant su žmogumi, kuris yra 
krizėje. Užuot sakius bet ką, geriau 
patylėti jį apsikabinus, tiesiog pabūti 
kartu“, - patarimus dėstė A. Diržytė. 

Jos teigimu, svarbu padėti ne tik 
kitam, bet ir sau. Docentė kalbė-
jo ir apie dalykus, darančius mūsų 
gyvenimą prasmingą, apie kiekvie-
no iš mūsų siekį būti laimingam.

Renginys baigėsi diskusijomis 
apie aktualiausias pastarojo meto 
psichikos sveikatos problemas. 

Autorės nuotraukos  

Paciento patikėtinio pareigybės poreikis Lietuvoje atsirado, kai 
2005 metais suburta nepriklausomų ekspertų grupė įvertino prastą 
žmogaus teisių padėtį psichikos sveikatos įstaigose. 

Dar 2006 metais buvo prognozuojama, kad paciento patikėtinio ins-
titutas greitai įsitvirtins visose psichiatrijos ligoninėse, tačiau praėjus 
septyniems metams paciento patikėtinio pareigybė Lietuvoje vis dar 
neįteisinta. Dažniausiai šių asmenų darbas ligoninėse yra palaikomas 
tik iš nevyriausybinių organizacijų projektinės veiklos ir psichiatrijos 
ligoninių vadovybės geranoriškumo „įsileisti“ paciento atstovą.

Psichikos sveikatos paslaugų vartotojai yra laikomi viena didžiau-
sių žmogaus teisių pažeidimo rizikos grupių, todėl esminis paciento 
atstovo tikslas yra padėti šiems asmenims įgyvendinti savo teises. 

Kadangi mūsų visuomenėje vis dar įsišaknijęs požiūris, kad psi-
chikos sutrikimų turintys asmenys yra pavojingi, šiems asmenims 
yra sunku už save kovoti – jų nusiskundimai dažnai yra prilyginami 
ligos simptomams arba net ignoruojami. Šiai problemai spręsti yra 
reikalingas asmuo, kuris galėtų nepriklausomai nuo gydymo įstaigos 
įvertinti esamą situaciją bei padėti pacientui palaikyti teigiamus san-
tykius su gydymo įstaiga. Toks tarpininkavimas prisideda prie pasiti-
kėjimo psichikos sveikatos sistema didinimo, paskatina teigiamus ir 
empatiškus santykius tarp kliento ir personalo.

Paciento atstovas atlieka tris esmines funkcijas: informuoja klien-
tus pacientų teisių klausimais; tarpininkauja ir atstovauja klientams, 
jei yra nusiskundimų; identifikuoja trūkumus gydymo įstaigoje ir in-
formuoja apie tai įstaigos administraciją. 

Paciento patikėtinis taip pat bendrauja ir su kliento šeima, kadan-
gi gydymosi proceso metu šeimos nariai ne visada suvokia esamą 
situa ciją, taip pat nežino, kaip padėti artimajam. Dažnas atvejis, kai 
patys pacientai galvoja, kad šeimos nariai jį hospitalizavo per prie-
vartą, norėdami pakenkti, atsikratyti. 

Remiantis pacientų patikėtinių atsiliepimais, psichikos negalią tu-
rintys žmonės dažniausiai kreipiasi dėl to, kad jiems nepaaiškinama, 
kokius vaistus jie vartoja ir kokį poveikį jie daro žmogaus organizmui. 
Dažnai pacientai skundžiasi dėl įstaigų režimo, dėl draudimo išeiti pa-
sivaikščioti, nuogąstauja, kodėl nelanko artimieji, nežino, ar kas nors 
rūpinasi jų buitiniais bei darbo reikalais kol jie gydosi ligoninėje.

Lietuvos psichikos negalios žmonių bendrija „Giedra“, įgyvendin-
dama Europos Ekonominės Erdvės remiamą projektą „Savarankiško 
gyvenimo namų modelio sklaida ir žmogaus teisių užtikrinimas psi-
chiatrijos ligoninėse“, siekia prisidėti prie paciento patikėtinio pas-
laugų kokybės didinimo ir prieinamumo. 

Keturi paciento atstovai, kurie nuo 2008 metų yra įdarbinti didžiosiose 
Lietuvos psichiatrijos ligoninėse, iki šiol dirbdavo tik po 20 valandų per 
mėnesį. Apytiksliai vieno paciento atstovo paslaugas per mėnesį gauda-
vo septyni asmenys. Nuo šių metų spalio mėnesio paciento patikėtiniai 
jau dirba 50 val. į mėnesį, o jų paslaugų poreikis išties pasiteisino. 

Dabar per mėnesį vienas paciento atstovas savo paslaugas teikia 
maždaug 30-čiai asmenų. Dar vienas svarbus aspektas – paciento 
patikėtinio instituto viešinimas pačiose psichikos sveikatos įstaigose, 
kadangi ten patekę žmonės retai žino apie galimybę pasinaudoti pa-
ciento patikėtinio paslaugomis. Tam pasitarnauti gali skelbimas sky-
riaus informacinėje lentoje ir platinami lankstinukai. Tikimasi, kad po 
truputį psichikos sveikatos įstaigose įsitvirtins šiuolaikiniai žmogaus 
teisių mechanizmai, padėsiantys tiek klientui, tiek personalui palai-
kyti žmogiškumu pagrįstą tarpusavio bendravimą.

Ar mums reikalingas 
paciento patikėtinis?
Rasa Ralytė, LPNŽB „Giedra“ programų vykdytoja
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Pristatyta metodika 

Konferencijoje pristatyti projek-
to rezultatai, išleista savivaldybių ir 
Nevyriausybinių organizacijų ben-
dradarbiavimo metodika bei jos 
taikymo galimybės, savivaldybių 
patirtys bendradarbiaujant su NVO. 
Aptartas ir 2013 metų gruodžio 19 
d. LR Seimo priimto LR Nevyriausy-
binių organizacijų plėtros įstatymo, 
kuris numato prievolę kiekvienoje 
šalies savivaldybėje sukurti NVO ir 
savivaldybės tarybas (6 straipsnis, 
2013 m. gruodžio 19 d. Nr. XII-
717), įgyvendinimas.

NVO informacijos ir paramos 
centro direktorius Martinas Žal-
tauskas kalbėjo apie nuveiktus 
darbus, aplankytas savivaldybes 
bei bendradarbiavimą su jomis. 

Jis taip pat pristatė parengtą ir 
išleistą metodiką „Savivaldybių ir 
Nevyriausybinių organizacijų ben-
dradarbiavimas“. 

Leidinyje pateikiama NVO sam-
prata, kalbama apie visų piliečių 
įtraukimą į sprendimų priėmimo 
procesą. Taip pat apžvelgiama NVO 
situacija Lietuvoje, NVO ir savival-
dybių bendradarbiavimo būdai bei 
nauda bendruomenėje, pateikiami 
NVO ir savivaldybės biudžetinių įs-
taigų veiklos skirtumai. 

Čia galima rasti informacijos 
apie viešųjų paslaugų teikimą pa-
gal NVO veiklos pobūdį, programi-
nio biudžeto taikymo galimybes, 
savivaldybių biudžetinių ir viešųjų 
įstaigų funkcijų perdavimą NVO. 

Parengtoje metodikoje galima 
susipažinti su užsienio šalių patir-

timi NVO teikiant viešąsias paslau-
gas, taip pat pateikiama Savival-
dybės ir NVO bendradarbiavimo 
sutartis, NVO Bendradarbiavimo 
nuostatai, Pagrindinės NVO vei-
klos rūšys ir principai. 

„Tikimės, jog parengta metodi-
ka padės stiprinti savivaldybių ir 
NVO sektoriaus bendradarbiavi-
mą“, - sakė M. Žaltauskas. 

NVO veiklą  
apibrėš įstatymas

NVO teisės instituto valdy-
bos pirmininkas, advokatas Rytis 
Jokubauskas pristatė nuo balan-
džio 1-osios įsigaliojantį LR Nevy-
riausybinių organizacijų įstatymą, 
kalbėjo apie tai, kaip jį įgyvendinti 
savivaldybėse. 

Esminiai dalykai, kurie yra nau-
jajame įstatyme – tai atsiradęs 
NVO apibrėžimas. „Atsirado nauja 
sąvoka, naujas NVO apibrėžimas. 
Anksčiau būta šiokios tokios pai-
niavos traktuojant skirtingas NVO 
veiklas, dabar aiškumo turėtų būti 
daugiau“, - sakė R. Jokubauskas. 

Pasak jo, šis sektorius yra labai 
įvairus, įvairios iniciatyvos ir inte-
resai. Naujasis apibrėžimas padės 
įvairias veiklas traktuoti skirtingai. 
„NVO organizacijos gali atstovau-
ti tiek tam tikroms nedidelėms 
grupėms, tiek viešosioms organi-
zacijoms. Savivaldybės kiekvieną 
atvejį vertins atskirai“, - sakė R. 
Jokubauskas. 

Pasak jo, naujajame įstatyme 
taip pat apibrėžiama, kaip savival-
dybės bendradarbiauja su NVO, 
bendradarbiavimo principai bei 
būdai. 

Bendras siekis –  
pilietinė visuomenė

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos bendradarbiavimo 
su NVO praktiką, centralizuotą ir 
decentralizuotą viešųjų paslaugų 
teikimą pristatė LR Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos Ben-
druomenių skyriaus vedėjas Arū-
nas Kučikas. 

Jis pasakojo apie tai, kaip minis-
terija dirba su NVO, kaip savivaldy-

Konferencijoje – apie savivaldybių 
ir NVO bendradarbiavimo stiprinimą
Lina Jakubauskienė

Kovo 6-ąją Vilniuje surengta konferencija „Savivaldybių ir Nevyriau-
sybinių organizacijų bendradarbiavimo stiprinimas“. Tai – baigiamoji 
projekto „NVO ir savivaldybių bendradarbiavimo modelių plėtra“, finan-
suojamo NVO fondo, įkurto pagal Šveicarijos Konfederacijos finansinį 
mechanizmą, dalis. Konferenciją surengė Nevyriausybinių organizacijų 
informacijos ir paramos centras.
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bės perduoda savo funkcijas NVO. 
„Turime ilgametę bendradarbiavimo 
su NVO patirtį“, - sakė A. Kučikas. 

Prelegentas kalbėjo apie orga-
nizacijas, su kuriomis bendradar-
biaujama ir su kuriomis vyksta 
struktūrinis dialogas, apie ben-
dradarbiavimo patirtį, kuri pasi-
teisina, apie konkursus įvairioms 
veikloms finansuoti, taip pat apie 
tai, kokios veiklos gali tikėtis fi-
nansavimo. 

„Galvojant idealiai, nacionalinio 
lygmens institucijos turėtų kiek 
įmanoma mažiau finansuoti pro-
jektines veiklas, labiau skatinti 
NVO sektorių, pilotinius projek-
tus. NVO sektoriui derėtų perduoti 
valstybės srities funkcijas. Tačiau 
ne tiek svarbu, kas teiks paslau-
gas – atsakomybė už tai vis tiek 
tenka valstybinėms institucijoms“, 
- sako R. Kučikas. 

Pasak jo, paslaugų poreikis vis 
dar gerokai didesnis nei turimos 
lėšos. Be to, bendradarbiavimui 
trukdo ir savivaldybių nepasitikėji-
mas NVO sektoriumi, jo gebėjimu 
teikti didelės apimties paslaugas. 

„Kyla nemažai klausimų. Kokiu 
būdu bendradarbiauti su savival-
dybėmis? Kaip pasirinkti paslau-
gų tiekėją? Sukurti mechanizmus 
nėra lengva. Kuomet savivaldybės 
nepasitiki NVO, jos skirsto lėšas 
savoms organizacijoms. Panaši si-
tuacija ir kitose naujos demokrati-
jos šalyse – paslaugų perdavimas 
iš valstybinio sektoriaus yra su-
dėtingas ir gana ilgas procesas“, 
- sako R. Kučikas. 

Pranešimą „Nevyriausybinių or-
ganizacijų viešųjų paslaugų teiki-
mas: teorija, praktika ir realybė“ 
skaitė Lietuvos jaunimo organiza-
cijų tarybos prezidentas Mantas 
Zakarka. 

Jo teigimu, neretai NVO ga-
lėtų teikti pigesnes ir kokybiš-
kesnes viešąsias paslaugas 
nei biudžetinės įstaigos.

 „Be abejo, kiekvienoje 
iš 60 savivaldybių galimy-
bės NVO sektoriui įsitrauk-
ti į viešųjų paslaugų teikimą 
yra skirtingos. Dar egzistuo-
ja baimė, jog NVO „atims“ iš 
biudžetininkų pinigus. Taigi 
NVO samprata iškreipiama, 
vyrauja valdžios institucijų noras 
turėti centralizuotą valdymą, ne-
pasitikėjimas, aiškių tikslų ir lū-
kesčių neiškėlimas. Tačiau NVO 
dažnai reiškia nepriklausomumą, 

teisę veikti, teikti geresnes pas-
laugas už mažesnę kainą“, - sakė 
M. Zakarka. 

Pasak jo, norint pakeisti situaci-
ją, turėtų pasikeisti požiūris į NVO. 
„Turėtų vyrauti siekimas ne kieky-
bės, o kokybės, taip pat optimalus 
valstybės lėšų skaičiavimas. La-
bai svarbu ir NVO supratimas bei 
įtraukimas į procesus, paslaugų 
perdavimas iš centralizuoto val-
dymo įstaigų, abipusis pasitikėji-
mas“, - kalbėjo M. Zakarka. 

Savivaldybių patirtis

Įgyvendinant projektą, 2013 
m. tiesiogiai buvo dirbama su ke-
turiomis Lietuvos savivaldybėmis 
(Vilniaus miesto, Šiaulių mies-
to, Telšių rajono, Molėtų rajono), 
kurių atstovams buvo teikiamos 
konsultacijos, mokymai bei ben-
dradarbiaujant parengta savival-
dybės ir NVO bendradarbiavimo 
metodika. 

Vilniaus miesto savivaldybės 
viešųjų paslaugų teikimo praktiką 
ir bendradarviavimo su NVO situ-
aciją pristatė Vilniaus miesto jau-
nimo reikalų koordinatorius Jonas 
Laniauskas. 

„Vilniui bendradarbiavimas su 
NVO sektoriumi – viena iš svar-
biausių miesto politikos dalių. 
NVO formuoja ir įgyvendina tam 
tikras politikas mieste, užtikrina 
kai kurių sektorių funkcionavimą 
ir kuria tam tikrą pridėtinę vertę 
savivaldybės gyvenime. Tai – ne-
atsiejama bet kurios savivaldybės 
veiklos dalis“, - sakė J. Laniaus-
kas. 

Jis pristatė įvarius savivaldybės 
ir NVO bendradarbiavimo būdus, 
kalbėjo apie viešąją ir privačiąją 
partnerystę. „Bendradarbiavimas 

turėtų būti abiem pusėms naudin-
gas. Bet kuriuo atveju būtina rink-
tis efektyvesnį finansavimo mode-
lį“, - sakė J. Laniauskas. 

Šiaulių miesto savivaldybės vie-

šųjų paslaugų teikimo praktiką ir 
bendradarbiavimo su NVO situaci-
ją pristatė Šiaulių miesto savival-
dybės tarybos narys Vaidas Bacys. 

Pasak jo, reikėtų pereiti nuo biu-
džetinių įstaigų prie paslaugų admi-
nistravimo. „Derėtų pradėti nuo mažų 
žingsnelių, tegu iš pradžių skiriant ir 
nedideles sumas, vėliau žiūrėti, kaip 
visa tai veikia“, - sakė V. Bacys. 

Telšių rajono savivaldybės jau-
nimo reikalų koordinatorė Zenai-
da Pikiotienė pristatė Telšių rajono 
savivaldybės viešųjų paslaugų tei-
kimo praktiką ir bendradarbiavimo 
su NVO situaciją. 

Pasak jos, 45 tūkst. gyventojų 
turinčioje savivaldybėje registruo-
ta 210 NVO. „Be abejo, aktyviai 
veikia tik mažuma. Tarp aktyviau-
siųjų – sporto klubai, kultūrinės ir 
paramos organizacijos“, - sakė Z. 
Pikiotienė. 

Ji taip pat pristatė Telšių rajono 
savivaldybei pateiktas rekomen-
dacijas dėl savivaldybės viešųjų 
paslaugų perdavimo NVO sekto-
riui, galimus privalumus ir pavo-
jus. „Yra atvejų, kuomet NVO pa-
naudoja pinigus ne pagal paskirtį. 
O šaukštas deguto, kaip žinia, ir 
medaus statinę sugadina“, - kal-
bėjo Z. Pikiotienė. 

Gero valdymo principus, sie-
kiant efektyvaus NVO ir savival-
dybių bendradarbiavimo pristatė 
„Transparency International“ Lie-
tuvos skyriaus projektų vadovė 
Rūta Mrazauskaitė. 

Pranešėja kalbėjo apie korupci-
jos situaciją Lietuvoje, šalies vietą 
Korupcijos suvokimo indekse, taip 
pat apie gerojo valdymo princi-
pus, visuomenės aktyvumą, įtrau-
kiant NVO sektorių į sprendimų 
priėmimą.

„Kai kalba eina apie korupciją, 
kalba eina apie viešuosius 
finansų srautus. Ar visada 
žinoma, kam skiriamas fi-
nansavimas? Ar visada pa-
teikiamos finansinės atas-
kaitos? NVO labai mažai jas 
viešina. Jei jos būtų viešos, 
būtų paprasčiau susigaudyti, 
ar savivaldybės, pirkdamos 
paslaugas iš NVO, neperka 
katės maiše, kad skiriamas 
finansavimas ir lėšos leidžia-

mos skaidriai“, - sakė R. Mrazaus-
kaitė. 

Konferencija baigėsi dalyvių dis-
kucijomis, baigiamosiomis kalbomis 
bei rekomendacijų formulavimu.
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Renkasi kas antrą savaitę 

Kas antrą savaitę, pirmąjį ir tre-
čiąjį mėnesio ketvirtadienį, į klubo 
užsiėmimus ateina maždaug po 
20-25 narių.  „Mūsų tikslas – pabū-
ti kartu, pabendrauti tarpusavyje, 
užmiršti kasdienes problemas. Ne 
paslaptis, kad visuomenėje dar itin 
gajos stigmos, ir žmonės su psichi-
kos negalia ne visada jaučiasi visa-
verčiais. Čia mes pasijuntame ly-
gūs tarp lygių“, - sako „Kūlgrindos 
klubo“ prezidentė Jelena Gorlova. 

Klubas veikia jau daugiau nei 
dvidešimt metų. „Iš pradžių tai 
buvo dienos stacionaras pacien-
tams, kurie tuo metu nesigydo li-
goninėje. Vėliau tai peraugo į ben-
driją, kuri pavadinta „Kūlgrinda“, 
- sako Vilniaus miesto Psichikos 
sveikatos centro slaugos skyriaus 
administratorė Daiva Kalantienė. 

Centro darbuotojai stengiasi 
įvairiais būdais pagelbėti klubo na-
riams. „Suteikiame jiems patalpas, 
taip pat stengiamės struktūrizuoti 
klubo veiklą“, - sako D. Kalantienė. 

Jos teigimu, labai svarbu, kad 
neįgalieji įgytų kuo įvairesnių, kas-
dienėje veikloje svarbių įgūdžių. 
„Kaskart aptariame, kas atsakin-
gas už klubo susirinkimą, paski-
riame atsakingą už maisto paruo-
šimą, už stalo sutvarkymą ir pan. 

Kiekvienas savarankiškai nudirbtas 
darbas ne tik ugdo gebėjimus, bet 
ir skatina klubo narių pasididžiavi-
mą savimi“, - kalba D. Kalantienė. 

Dėmesys – ligų prevencijai

Centro darbuotojai daug dėme-
sio skiria ir klubo lankytojų ligų pre-
vencijai, psichoedukacinei veiklai. 
Bent kartą per mėnesį į klubo už-
siėmimus kviečiamas gydytojas ar 
kitas specialistas. „Konsultuojame 
klubo narius, kaip svarbu laiku iš-
gerti vaistus, laikytis režimo, nevar-
toti svaigalų. Į užsiėmimus pakvie-
čiame gydytojus, kurių žodis klubo 
nariams atrodo svaresnis, reikš-
mingesnis“, - aiškina D. Kalantienė. 

Neįgalieji taip pat mokomi pa-
stebėti bei atpažinti pirmuosius 

ligos paūmėjimo, atkryčio požy-
mius, stebėti savo būsenas ir su-
prasti, kada jos keičiasi. „Pasako-
jame ir apie šalutinį vaistų poveikį, 
kaip jis pasireiškia, kokių priemo-
nių imtis, kad jis būtų kuo mažes-
nis“, - pasakoja D. Kalantienė. 

Itin daug dėmesio skiriama sa-
vižudybių prevencijai. Tai ypač 
aktualu depresijomis sergantiems 
žmonėms. „Neseniai nusižudė vie-
na klubo narė. Po to drauge su ki-
tais klubo nariais daug kalbėjome 
apie šį atvejį, analizavome situaci-
ją, svarstėme, kaip galėjome ne-
pastebėti pasikeitusios moters bū-
klės. Taip pat aptarėme, ką reikėtų 
daryti įtarus, kad žmogaus galvo-
je kyla mintys apie savižudybę, į 
ką kreiptis tai pastebėjus, kokią 
pagalbą suteikti. Tikimės, kad tai 
padės išvengti panašių tragedijų 
ateityje“, - kalba D. Kalantienė. 

Klubo nariai taip pat mokomi 
susidoroti su nerimu, pykčiu, kito-
mis neigiamomis emocijomis. 

Kasdienė veikla

Pasak J. Gorlovos, klubo nariai 
noriai lanko užsiėmimus. „Kie-
kvienas mūsų užsiėmimas prade-
damas klubo nario Sauliaus Pe-
čiulio sukurta malda. Pasimeldę 
imamės kitos veiklos“, - pasakoja 
J. Gorlova. 

„Kūlgrindos klubas“: 
darbai ir šventės
Lina Jakubauskienė

Prie Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro įsikūrusi visuomeninė 
organizacija „Kūlgrindos klubas“ du kartus per mėnesį surenka likimo 
draugus pabendrauti, pabūti drauge. Šiuo metu klubas vienija apie tris-
dešimt narių. 
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Klubo nariai drauge švenčia 
įvairias šventes, sveikina vieni ki-
tus gimtadienių proga. „Kiekvieną 
kartą pasveikiname jubiliatus, tą 
mėnesį švenčiančius gimtadienius. 
Kartais jų būna daugiau, kartais – 
mažiau, tačiau nepamirštamas nė 
vienas“, - sako J. Gorlova.

Jubiliatai pasveikinami tradicine 
daina, kas pageidauja, pasako vie-
nam ar kitam jubiliatui gražių žo-
džių ar palinkėjimų, padeklamuoja 
eilėraštį. „Stengiamės, kad kaskart 
gimtadinio šventė būtų kitokia, ta-
čiau būtinai – iškilminga“, - sako J. 
Gorlova. Kiekvieną kartą atėjusieji į 
„Kūlgrindos“ užsiėmimus susimoka 
ir vadinamąjį atėjimo į klubą mo-
kestį – po tris litus. „Už šiuos pini-
gus perkame dovanėles jubiliatams, 
maistą, gėles. Kas tą dieną neatei-
na, tiems ir mokėti nereikia“, - apie 
klubo veiklą pasakoja prezidentė. 

Šventės – įsimintinos 

Susirinkę klubo nariai aptaria bū-
simus renginius, veiklas, išvykas. 
„Organizuojant įvairius renginius, 
labai daug padeda Rimanta – klubo 

viceprezidentė. Ji ir mūsų metrašti-
ninkė, fiksuoja viską, kas vyksta klu-
be. Jonas – protokolų rašytojas. Šie 
žmonės yra vieni iš aktyviausių klubo 
narių“, - pasakoja klubo prezidentė.  

Kūrybingi bei išradingi klubo na-
riai kiekvienai šventei kuria scena-
rijų, aptaria aprangos kodą, numa-
to, kas bus atsakingas už maisto 
supirkimą ir kitus organizacinius 
reikalus. Čia jiems padeda ir cen-
tro darbuotojai. „Prieš kiekvieną 
šventę stengiamės priminti papro-
čius, mokome, kaip švęsti vieną ar 
kitą šventę. Rengiantis kelionėms, 
sudarome planelius, ką išvykose 
klubo nariai turėtų pamatyti, kaip 
adaptuotis, pavyzdžiui, stovyklose, 
kokių tikslų ten galima pasiekti“, - 
kalba D. Kalantienė. 

Pasak jos, labai svarbu, kad klu-
bo veikla būtų struktūrizuota ir pla-

ninga. „Mokome susidaryti renginių 
planelius, apgalvoti įvairias smul-
kmenas. Mūsų tikslas – kad nebūtų 
chaoso, nes tik planinga ir struktū-
rizuota veikla padeda neįgaliesiems 
gyventi“, - sako D. Kalantienė. 

Klubo nariai kiekvienai šventei 
stengiasi sugalvoti originalų sca-
narijų. „Pavyzdžiui, Valentino die-
nai buvo numatyta, kad visų narių 
drabužiuose turi būti juodos ir rau-
donos spalvos detalių. Na,  o Kovo 
8-osios šventei mūsų klubo vyrai 
paprašė, kad moterys ateitų apsi-
rengusios suknelėmis ar segėda-
mos sijonus“, - pasakoja J. Gorlova. 

Velykų šventei klubo nariai kūrė 
savo kūrybos spektaklį, kuri žada 
parodyti ir Valakupių reabilitaci-
jos centro gyventojams. „Scenarijų 
spektakliui rašau aš, o kuriame jį 
visi drauge. Beje, gastroliuojame ne 
tik su spektakliais, bet ir su iš klubo 
narių sudarytu ansambliu „Links-
muoliai“, - pasakoja J. Gorlova. 

„Kūlgrindos klubo“ dainininkai 
dalyvauja ir kasmet Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos rengiamose dainų šven-
tėse. Šiemet ši šventė vyks Naujo-
joje Akmenėje – miesto kolektyvas 
buvo pripažintas geriausiu praėju-
siais metais vykusiame renginyje. 

Kita veikla

„Kūlgrindos klubas“ gyvena iš 
savivaldybės skiriamų pinigų, pa-

pildomai prisiduriama iš 2 proc. 
nuo pajamų mokesčio gaunamų 
lėšų. „Šiuos pinigus paprastai ski-
riame ekskursijoms – tiek po Lie-
tuvą, tiek ir į užsienį. Štai pernai 
apsilankėme Lenkijoje – apžiūrė-
jome bažnyčias, plaukėme garlai-
viu. Dar pabuvojome Molėtuose, 
kituose miestuose. Klubo nariai 
mielai vyksta į ekskursijas. Norin-
tieji į išvykas gali pasiimti ir šei-
mos narius. Tiesa, tokiu atveju 
tenka šiek tiek primokėti“, - pasa-
koja J. Gorlova. 

„Kūlgrindos klubo“ nariai daly-
vauja ir renginyje „Vilniaus die-
nos“. Be to, iš klubo  narių su-
darytas kolektyvas „Kvietkas“ 
dalyvavo ir Vilniaus Rotušėje su-
rengtame spektaklyje, kur vaidino 
drauge su tikrais aktoriais. 

„Statėme spektaklį ir Vilniaus 
Edukologijos universitete. Turime 
gabių žmonių, ypač – jaunimo. 
Dalyvavimas įvairiuose mieste 
vykstančiuose renginiuose jiems – 
puiki galimybė integruotis į visuo-
menę“, - kalba J. Gorlova. 

 Nepamirštami ir buvusieji klu-
bo nariai, kuriems tenka apsigy-
venti pensionatuose. „Aplankome 
juos, pabendraujame, nuvežame 
lauktuvių“, - pasakoja J. Gorlova. 

D. Kalantienės teigimu, centro 
darbuotojai ne tik padeda reng-
ti užsiėmimus, bet ir dalyvauja 
juose. „Susiklostė graži tradicija, 
kad kiekvienas mūsiškis, grįžęs 
iš įdomesnės kelionės, pasidalija 
įspūdžiais, parodo nuotraukas. Be 
to, kartu keliaujame į parodas, te-
atrus“, - pasakoja D. Kalantienė. 

Jos teigimu, klubo nariai labai 
aktyvūs, patys susigalvoja įvairios 
veiklos. „Mūsų tikslas – tik šiek tiek 
jiems padėti, nukreipti tinkama lin-
kme, kad neįgaliųjų gyvenimas būtų 
kaip įmanoma lengvesnis ir gražes-
nis“, - reziumuoja D. Kalantienė. 

Autorės ir klubo narių nuotraukos
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Trečdalį savo gyvenimo pra-
leidžiame miegodami. Miego 
paskirtis ir tikslas – jėgų atnau-
jinimas ir pasiruošimas kitos 
dienos darbui (Liesienė V., 2008). 
Mūsų laikais žmonės daugiau negu 
bet kada kenčia dėl nepastovaus 
miego, kurį trukdo modernus ap-
švietimas, televizija, pamaininis 
darbas bei socialinės pramogos. 
Visa tai mažina energiją ir trukdo 
gerai jaustis (Myers D. G., 2000). 

Mūsų visuomenėje dažnai su pa-
sididžiavimu sakoma „man tereikia 
5,5 val. miego“. Bet jei žmogus 
sako „man reikia miegoti 8,5 val.“, 
tuomet kiti mano, kad jam trūks-
ta motyvacijos ir ambicijų, arba jis 
yra tinginys. Tačiau yra stebinančių 
naujienų apie miegą. Manoma, 
kad yra atsiradusi mieguistu-
mo epidemija. Tyrinėtojai teigia, 
kad tie, kurie visą savaitę guldavo-
si 1-1,5 val. anksčiau nei įprastai, 
geriau atliko psichologinius testus, 
o tie, kurie kiekvieną rytą atsibun-
da nuskambėjus žadintuvui, taip 
pat trumpina natūralų savo miegą. 

Miego trūkumo krizės pradžia 
gali būti siejama su lemputės išra-
dimu praėjusiame šimtmetyje. 18-
19 a. vidutiniškai žmogus miegoda-
vo apie 9,5 val. per parą. Žmonės 
apgaudinėja save  arba net patys 
nesupranta, kad miega nepakan-
kamai – jie mano, kad jaučiasi ge-
rai pamiegoję 6,5 val., kai iš tiesų 
jiems reikia 7,5-8 ar net daugiau 
miego valandų tam, kad jaustųsi 
energingi (Rakauskaitė R., 1999). 

Europos miego tyrimų aso-
ciacijos narės, Lietuvos miego 
medicinos draugijos preziden-
tės, neurologijos profesorės Van-
dos Liesienės nuomone, miego 
svarbai žmogaus gyvenime 
pabrėžti skiriama per mažai 
dėmesio – tik viena diena (kovo 
21-oji) – tarptautinė Miego diena, 
minima daugelyje Europos šalių. 
Bet gi miegas žmogui yra gyvybiš-
kas būtinas – kaip oras, vanduo ir 
maistas (Aleksandrova A., 2012).

Miegas - tai ypatinga organiz-
mo būsena, kuri priklauso nuo 

centrinės nervų sistemos vei-
klos paros ritmo. Jo metu intensy-
viai atsinaujina ir kaupiasi žmogaus 
organizmo funkciniai ir fiziologiniai 
ištekliai. Miego trukmė ir jo poreikis 
priklauso nuo daugelio faktorių, visų 
pirma – nuo žmogaus amžiaus ir jo 
individualių savybių (Leonavičienė 
D., 2012). Kai kurie puikiai jaučia-
si išmiegoję mažiau nei 6 val. per 
naktį, o kiti nuolat išmiega 9 val. 
ir daugiau. Nenuostabu, nes įvairių 
žinduolių poreikis miegui dar labiau 
skiriasi – arkliai ir karvės miega tik 
3-4 val. per parą, žiurkės ir katės – 
14-15 val. (Myers). 

Miego trūkumas atsigręžia 
prieš mus. Esant miego trūkumui 
prasčiau atliekamos užduotys, su-
silpnėja trumpalaikė atmintis, su-
gebėjimas priimti sprendimus ir su-
sikoncentruoti, pablogėja reakcijos 
laikas ir sumažėja dėmesio apimtis. 
Nuolatinis neišsimiegojimas veikia 
dar blogiau (Rakauskaitė). Miegą 
laikinai galima trumpinti, jei tai su-
teikia emocinį komfortą, jei žmogus 
turi tikslą ir yra motyvuotas ką nors 
nuveikti miego sąskaita. Tačiau ilgai 
trunkantis miego sutrumpinimas 
apie 2 val., palyginti su įprastine 
miego trukme, sukelia rimtų sutri-
kimų (Jasulaitis M., 2008). 

Maždaug du trečdaliai gyventojų 
blogai miega arba yra patyrę miego 
sutrikimų, apie 35 proc. vidutinio 
amžiaus žmonių jaučiasi nepailsėję 
ryte, pagyvenusius žmones nemiga 
vargina dar daugiau. Nemiga dia-
gnozuojama (nemiga – pasikarto-
jantys sunkumai užmigti arba mie-
goti užmigus (Myers), jei atsibudus 
neužmiegama ilgiau kaip 30 min., 
jei miegama trumpiau kaip 4 val., 
jei šie simptomai trunka ilgiau kaip 
3 savaites. Tokia būklė reikalauja 
išsamaus ištyrimo ir gydymo. Pasak 
prof. V. Liesienės, svarbiausias ir 
pavojingiausias dalykas, kuris nu-
tinka dėl blogo miego, yra imuninės 
sistemos susilpnėjimas. Nusilpus 

imunitetui žmogus tampa imlesnis 
visoms ligoms (Aleksandrova). 

Kodėl sutrinka miegas? 
Miego sutrikimų atsiradimą ska-

tina įtemptas darbas, stresai, 
psichinis ir fizinis persitempimas, 
kelionės (kai kertamos laiko juos-
tos), besaikis darbas kompiuteriu. 
Nemigą sukelia alkoholio vartoji-
mas, kava, rūkymas, piktnaudžia-
vimas kai kuriais vaistais, ją dažnai 
lydi lėtinės ligos – skrandžio opa, 
astma, širdies veiklos sutrikimai, 
neurozės, depresija ir t. t. Nemiga 
stipriai veikia žmogaus gyvenimo 
kokybę: nuo jos 4 kartus dažniau 
vystosi depresija; ji gali sukelti rim-
tų organizmo sutrikimų, o ypač pa-
veikti širdį; neišsimiegojęs žmogus 
negali reikiamai įvertinti pavojingų 
situacijų (vairuodamas, dirbdamas 
su mechanizmais); nevisaverčio 
miego pasekmė – sunkiai įveikiami 
kasdieniai darbai (Leonavičienė).  

Ar padeda užmigti televizo-
rius? Pasak V. Liesienės dažnai 
žiūrimi filmai, kriminalinės laidos 
aktyvina emocijas ir protinę veiklą, 
todėl susijaudinus galima ir apskri-
tai neužmigti. Mokslininkų įrodyta, 
kad miegas pirmoje nakties pusėje 
yra ypač svarbus visų organizmo 
funkcijų atkūrimui, nes tik jo metu 
išsiskiria tam reikalingas hormonas 
(Vagnerienė N., 2011). Negalėjimas 
užmigti visiškoje tyloje (kai geriau 
jaučiamasi veikiant televizoriui) – 
miego sutrikimo požymis (Liesienė). 

Ar galima kompensuoti miego 
trukumą? V. Liesienė teigia, kad 
sveikatos požiūriu reikėtų visuomet 
stengtis eiti miegoti ir keltis tuo pa-
čiu laiku (Vagnerienė). Tačiau, jeigu 
miego trūksta, patariama prarastą 
miegą bandyti kompensuoti: eiti 
anksčiau miegoti (tai yra geriau 
negu vėliau keltis), nusnausti va-
landėlę per pietus, savaitgalį. Chro-
niškais atvejais gali prireikti savai-
čių norint panaikinti miego trūkumo 
padarinius (Rakauskaitė). 

Miego tyrinėtojai siūlo nemi-
gos įveikimo būdus (Myers):
1. Prieš miegą atsipalaiduokite.
2. Vakare, prieš miegą, venkite ko-
feino (vadinasi, ir šokolado) bei gau-
saus maisto. Gali padėti stiklinė pie-
no (piene yra medžiagų, kurių reikia 
serotonino, neuromediatoriaus, pa-
gerinančio miegą, gamybai).

Kasdienio kokybiško miego svarba
Katės miega 
14-15 val. per parą...

(Myers D. G., 2000)
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3. Nusistatykite miego režimą 
(kelkitės tuo pačiu metu net ir po 
bemiegės nakties) ir venkite pogu-
lių dieną.
4. Reguliariai mankštinkitės, bet 
tik ne vėlai vakare.
5. Įtikinkite save, kad laikinai ne-
išsimiegoti yra nežalinga.
6. Jeigu niekas nepadeda, mėgin-
kite mažiau miegoti, t. y. vėliau 
gultis ir anksčiau keltis.

Atlikus psichologinius tyrimus 
nustatyta, kad nemigai vystytis 
įtakos turi žmogaus negebėjimas 
atsiriboti nuo vienos veiklos ir per-

eiti prie kitos. Žmones, kurie su-
geba visas darbo problemas palikti 
už darbo kabineto durų, nemiga 
vargina rečiau. Todėl miego sutri-
kimams gydyti efektyviausia yra 
kognityvinė (pažintinė) terapi-
ja: žmogus mokosi valdyti minčių 
srautą, išmesti parazitines mintis, 
pakeisti mąstymą (Aleksandrova). 

Prof. V. Liesienė pataria susikurti 

priimtiną pasiruošimo miegui ri-
tualą. Prieš miegą pasistengti atsi-
palaiduoti, užmiršti dienos įvykius, 
problemas, negalvoti apie tai, kas 
yra nemalonu, kas kelia rūpesčių, 
kitaip tariant, „perjungti“ smege-
nis” kitai veiklai. Sielos draugu gali 
tapti tylus vakaras su knyga, me-
lodinga rami muzika. Naudinga va-
kare bent pusvalandį pasivaikščioti 
lauke, grįžus gerai išvėdinti miega-
mąjį (kambaryje turėtų būti apie 20 
laipsnių temperatūra), paskaityti 
lengvo, malonaus turinio, tačiau ne 
itin įdomią knygą (psichologai tvir-

tina, kad tuomet sumažėja kraujos-
pūdis, apima vangumas ir greičiau 
užsinorima miego), pasimėgauti 
šilta raminama vonia arba vandens 
tekėjimu prausiantis po dušu ir tuoj 
pat lįsti po patalais. Kiekvieną va-
karą kartojant tuos pačius veiks-
mus palaipsniui jie virsta maloniais 
įpročiais, gerai nuteikiančiais mie-
gui. Pasistengti gultis ir keltis tuo 

pačiu laiku (pusvalandis ar valanda 
į vieną ar į kitą pusę). Jeigu nemi-
ga neišnyko, verta vakarais pagerti 
vaistažolių arbatų (melisos, mėtos, 
ramunėlių, sukatžolės, jonažolės, 
valerijono šaknų ar raminamųjų 
žolelių mišinio). Dėl jų vartojimo 
pasitarti su šeimos gydytoju ar pa-
tyrusiu žolininku (Vagnerienė).  

Aplinkos temperatūros po-
veikis miegui. Šaltis daro blo-
gesnį poveikį negu šiluma, nes su-
mažėjus temperatūrai kinta sapnų 
intensyvumas ir forma, o esant že-
mai temperatūrai atsiranda „apsi-
saugojimo“ prabudimai (Liesienė). 

Užmigimui ir miego kokybei 
didelę įtaką turi lova. Gerai pa-
rinktas čiužinys ir pagalvė leidžia 
atsipalaiduoti bei užtikrina anato-
miškai teisingą kūno padėtį. Van-
dens čiužinys dažnai sukelia mie-
go nestabilumą (Liesienė). 

Mitybos ritmas yra vienas iš 
svarbiausių gero miego sąlygų. 
Sunkiau užmiegama staigiai nu-
metus svorio arba pabadavus sa-
vaitę ar ilgiau (Vagnerienė).  

Mokslininkai sako, kad jeigu 
žmogus yra sveikas, tai sveikas yra 
ir jo miegas (Vagnerienė). Nėra re-
cepto, kiek ilgai reikia miegoti. Op-
timali miego trukmė suteikia poil-
sio jausmą ir gerą būdravimo bei 
darbingumo lygį (Jasulaitis). Žmo-
gui, kuris išsimiega pakanka-
mai, bus atlyginta: padidės jo 
produktyvumas, kūrybingumas 
ir susikaupimas (Rakauskaitė). 

Psichologė Rolanda Šakauskienė
Naudotos literatūros sąrašą 

autorė pateikė redakcijai

Keletas įdomių dėsningumų
(Psichologija Tau, 2009, liepa/rugpjūtis)

• Miegas padeda kovoti su stresu
Mažai miegantys žmonės ne tik jaučia nuovargį die-
ną, bet ir patiria daugiau streso nei snausti mėgs-
tantys asmenys.
• Miego „Demografija“
M. Grandnerio atliktas tyrimas parodė: aukštesnio 
statuso asmenys miega geriau nei žemesnio sluoks-
nio žmonės. Tai lemia tiek išoriniai veiksniai (įtemp-
tas darbo grafikas, nedarbas, pamaininis darbas, 
socialinių garantijų nebuvimas ir pan, ), tiek vidiniai 
(nepasitenkinimas, nerimas ir pan.).
Taip pat nustatyta, kad aukštąjį išsilavinimą turin-
tys žmonės miega geriau nei tik vidurinę mokyklą 
baigę asmenys. Turinčių darbą asmenų miegas ra-
mesnis už bedarbių ar studentų.
• Geriausias būdas sulieknėti
Optimali miego trukmė „gerai figūrai palaikyti“ yra 

7-9 val. (N. Watson tyrimo rezultatai). Tad, jeigu 
norite sulieknėti, vidutiniškai miegokite 8 val.
• Išsimiegoję būname protingesni
J. C. Cousins tyrimo rezultatai: asmenys, kurie nak-
tį rečiau pabunda ir geriau miega, gauna didesnius 
matematikos, istorijos bei anglų kalbos balus.
• Miego trūkumas vaikystėje susijęs su pro-
blemomis ateityje
Leiskite savo vaikams kuo daugiau miegoti. Mažiau 
miegantys vaikai vėliau, paauglystėje, būna agre-
syvesni ir išgyvena didesnį nerimą nei „miegaliai“.
• Televizoriui – NE!
Jei norite, kad jūsų vaikas eitų anksčiau miegoti, 
išneškite iš jo miegamojo televizorių ir kompiuterį. 
Pasak M. Gregory, vaikai eina miegoti mažiausiai 
pusvalandžiu vėliau, jei jų kambaryje yra bent vie-
nas iš šių prietaisų.
• Kamuoja nemiga? Susirask partnerį!
W. Troksel atliktas tyrimas parodė, kad geriausiai mie-
ga susituokę arba su partneriu gyvenantys žmonės.
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Ugdyti įgūdžius – svarbu

„Mintis įkurti Bendrijos patalpo-
se edukacinį centrą kilo pabendra-
vus su neįgaliaisiais – jie skundėsi 
neturintys pakankamai veiklos, 
negaunantys visų reikalingų pas-
laugų“, - sako Tarnybos direktorė 
Algė Nariūnienė.

Projekte, skirtame psichikos ne-
galią turintiems asmenims ir jų šei-
mų nariams, dalyvauja Psichikos 
sveikatos užimtumo kambariai  ir 
Tarnyba. „Daugiausia dėmesio ski-
riame neįgaliųjų socialinių ir sa-
varankiško gyvenimo įgūdžių ug-
dymui, taip pat jų palaikymui bei 
atkūrimui. Labai svarbu ir dėmesys 
žmonių su psichikos negalia šeimų 
nariams, kurie, susidūrę su psichi-
kos negalią turinčiu artimu žmogu-
mi, ne visada žino, kaip elgtis. Mo-
kome juos vertinti situaciją, planuoti 
galimus pokyčius gyvenime. Manau, 
labai svarbu, kad tiek neįgalieji, tiek 
jų šeimų nariai įgytų psichologinių 
žinių, stiprintų pasitikėjimą savimi“, 
- aiškina A. Nariūnienė.

Be to, žmogus su psichikos nega-
lia dažnai neturi ar būna praradęs 
elementarius kasdieniam gyvenimui 
būtinus įgūdžius. Atėję į užsiėmi-

mus, neįgalieji patys gaminasi mais-
tą, mokosi gražiai padengti stalą, 
susiplauti indus, susitvarkyti patal-
pas. Per pertraukėles tarp įvairių už-
siėmimų jie gaminasi sumuštinius, 
salotas, išsiverda arbatos ar kavos. 
„Tokiu būdu neįgalieji  įgyja žinių, 
kaip minimaliomis sąnaudomis,  pa-
sigaminti visavertį maistą namuose, 
mokosi sveikos mitybos principų, 
įgauna daugiau pasitikėjimo savimi, 
savo jėgomis“, - pasakoja  Tarnybos 
direktorė A. Nariūnienė.

Direktorės  teigimu, dauguma 
psichikos negalią turinčių žmonių 
dėl ligos anksti netekę darbo, kai 
kurie – visai negalėję dirbti, todėl jų 
neįgalumo pensijos nedidelės. „Šie 
žmonės džiaugiasi bet kokia gali-
mybe sutaupyti. Mūsų skalbyklėlėje 
jie ne tik gali ne tik išsiskalbti savo 
drabužius, bet ir mokosi juos surū-
šiuoti, džiovinti, susilankstyti, lygin-
ti“, - aiškina A. Nariūnienė.

Jos teigimu, be žmonių su psi-
chikos negalia, šia paslauga gali 
pasinaudoti ir Viršuliškių bendruo-
menės nariai: pensininkai, socialiai 
remtini asmenys bei žmonės, tu-
rintys kitokių nei psichikos negalių.

Galimybė šviestis

Pasak A. Nariūnienės, žmonės 
su psichikos negalia pageidauja  
tobulinti kitus įgūdžius – šviestis, 
išmokti dirbti kompiuteriu. „Šiuo-
laikinės visuomenės be informa-
cinių technologijų jau nebeįsivaiz-
duojame. Šiems žmonėms labai 
svarbus ir bendravimas internetu, 
ypač tiems, kurie retai išeina iš 
namų“, - sako A. Nariūnienė. 

Dauguma neįgaliųjų neturi  gali-
mybės  įsigyti nuosavą kompiuterį. 
„Atėję į mūsų tarnybą, jie mokosi 
kompiuterinio raštingumo pradme-
nų, išmoksta naudotis elektroniniu 
paštu, susirasti informaciją inter-
nete. Jau pramokusius vartotojus 
mokome naudotis elektroninės 
bankininkystės paslaugomis, kad 
jie galėtų savarankiškai susimokė-
ti už komunalines ar kitas paslau-
gas“, - aiškina A. Nariūnienė.

Be to, bendrijos patalpose  įreng-
ta nedidelė biblioteka-skaitykla, kur 
sukaupta grožinė litaratūra, perio-
diniai leidiniai bei žurnalai. „Siūlo-

Neįgaliesiems – 
dar daugiau paslaugų
Lina Jakubauskienė

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimos tarnyba, įkurta Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijoje, tęsia  Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. Dabar į Tarnybą atėję 
psichikos negalią turintys žmonės gali ne tik pabendrauti tarpusavyje, 
bet ir sulaukti įvairesnių paslaugų. 
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me neįgaliesiems ir biblioterapijos 
paslaugas. Kaip žinia, knyga yra 
pasyviosios psichoterapijos priemo-
nė, kuri padeda skaitančiajam bent 
laikinai pamiršti savo problemas. 
Per biblioterapijos užsiėmimus ne-
įgalieji gali pasidalinti mintimis ir 
apmąstymais apie perskaitytas 
knygas“, - pasakoja A. Nariūnienė. 

Bibliotekėlėje neįgalieji taip pat 
gali rasti metodinės, psichologinės, 
pedagoginės literatūros apie psichi-
kos ligas, grožinės literatūros, perio-
dinių laikraščių bei žurnalų. Biblioteka 
skaitykla gali naudotis ir Viršuliškių 
bendruomenės gyventojai.

Asmeninio 
asistento pagalba

Esama neįgaliųjų, kurie nega-
li  gali patys susitvarkyti reikalų 
valstybinėse įstaigose, susimokė-
ti už butą ar atlikti kitus svarbius 
darbus. „Žmonėms su psichikos 
negalia  sudėtinga susirasti dar-
bą, tvarkyti piniginius ar turtinius 
reikalus. Statistika rodo, kad tik 
labai nedidelė dalis asmenų, tu-
rinčių psichikos negalią, dirba“, - 
sako A. Nariūnienė.

Sostinėje dar labai trūksta sa-
varankiško gyvenimo namų, taip 
pat paslaugų į namus ypač sun-
kią negalią turintiems asmenims. 
„Mūsų tikslas – padėti ir sunkią 
negalią turintiems žmonėms. Tei-
kiame jiems paslaugas pagal prin-
cipą „kuo ilgiau savo namuose“, - 
kalba A. Nariūnienė.

Asmeninis asistentas padeda 
neįgaliesiems dieną, bendrauja 
ir konsultuoja juos įvairiais soci-
aliniais klausimais, palydi į užsi-
ėmimus, kitas viešąsias įstaigas, 
lanko juos ligoninėse. Kilus būti-
nybei, padeda spręsti problemas 
su teisėsauga bei medicinos ins-
titucijomis, moko planuoti bei pa-
skirstyti savo pajamas, apsipirkti, 
pasigaminti maistą, susitvarkyti 
namuose.

Meninių gebėjimų 
ugdymas

Menas gydo – tai sena ir vi-
siems puikiai žinoma tiesa. Atė-
ję į užsiėmimus, neįgalieji piešia, 
šoka, dainuoja, švenčia įvairias 
šventes. Linksmai ir triukšmingai 
jau atšvęsta Šv. Valentino diena, 
Užgavėnės, kitos šventės. 

„Šokdami, dainuodami, piešda-
mi žmonės pamiršta savo nega-

lią, atsipa-
l a i d u o j a . 
Be to, pas 
mus jie gau-
na galimy-
bę ugdyti ar 
tobulinti įvai-
rius meninius 
gebėjimus“, - 
sako projekto 
vykdytoja Vil-
ma Kunsmonaitė.

Į Bendrijoje rengiamas šventes 
žadama kviesti ir Viršuliškių ben-
druomenės narius, kad jie galėtų 
geriau pažinti psichikos negalios 
asmenis, susipažinti su jų kūry-
ba bei meniniais sugebėjimais. 
„Žadame rengti bendras paro-
das, muzikinius vakarus ir kito-
kius bendrus renginius“, - sako V. 
Kunsmonaitė.

Psichologo pagalba

Susirgus psichikos liga, susi-
duriama su daugybe problemų: 
neviltimi, baime, bejėgiškumu, 

jog nebegalima 
kontroliuoti situacijos 

ir savo gyvenimo. Sumažė-
ja žmonių darbingumas, keičiasi 
ir šeimos narių gyvenimas. Todėl 
psichologo pagalbos reikia tiek 
neįgaliesiems, tiek ir jų šeimų na-
riams.

Psichologė Rolanda Šakauskie-
nė ne tik rengia  psichologinius 
užsiėmimus „Padėk sau“, bet ir 
konsultuoja   individualiai.

„Kol kas dar tik pradėjome dirb-
ti, taigi apie darbo rezultatus ga-
lėsime spręsti vėliau. Per kiekvie-
ną užsiėmimą ypač daug dėmesio 
stengiuosi skirti dalyvių savęs pa-
žinimui, taip pat jų  bendravimo 
įgūdžių ugdymui“, - sako R. Ša-
kauskienė.

Nukelta į 16 p.
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Pasak jos, tarpusavio bendravi-
mas – labai didelė gydomoji galia. 
„Puiku, kad neįgalieji turi galimybę 
ateiti į užsiėmimus, pasikalbėti, išsa-
kyti savo mintis ir rūpesčius.  Skatinu 
neįgaliuosius dalytis savo jausmais, 
žaisti įvairius grupinius žaidimus, 
piešti ir taip mokytis būti „čia ir da-
bar,“ - pasakoja R. Šakauskienė.

Užsiėmimų dalyviai drauge su psi-
chologe kuria eilėraščius, pasakas, 
mokosi pagirti vienas kitą, palaikyti.  
„Pagrindinis mūsų tikslas – mokytis 
bendrauti.  Smagu matyti, kai per 
pirmuosius užsiėmimus emociškai 
užsidarę nariai pamažu atsisklei-
džia, ima labiau pasitikėti savimi“, 
- kalba R. Šakauskienė.

Neįgalieji patenkinti

Visi kalbintieji užsiėmimų daly-
viai džiaugėsi atsiradusiomis nau-
jomis paslaugomis, galimybe pa-
būti kartu.

„Man čia patinka beveik viskas. 
Malonu ateiti, džiugu, kai galiu pa-
kelti nuotaiką kitiems užsiėmimų 
dalyviams. Visada gera pasijusti 
laukiamam – kaip tik tokią atmos-
ferą sukuria tarnybos darbuoto-
jos“, - sako Renatas.

Šiltu bendravimu džiaugiasi ir 
Jelena. Pasak jos, darbuotojai  
neįgaliaisiais rūpinasi, stengiasi 
padėti, nuraminti. „Ateinu čia tris 
kartus per savaitę. Labai patinka 
šilta atmosfera, galimybė paben-
drauti“, - kalba Jelena. 

Visiems neįgaliesiems patinka 
Julijos Kovalenko meniniai užsi-
ėmimai. „Išmokome daug naujų 
dainų, linksmai šventėme šven-
tes. Visiems labai patiko Užgavės, 
kai turėjome progos pašokti, pa-
dainuoti, pasilinksminti, pasivai-
šinti tradiciniu šventės patiekalu 
– blynais“, - pasakoja Renatas.

„Ypač man patinka muzikos už-
siėmimai. Daina, šokis visada pa-
kelia nuotaiką. Smagu, kad galime 
dainuoti įvairiomis kalbomis – at-
sinešame mums patinkančių dainų 
žodžius, o muzikos vadovė pritaiko 
joms melodiją“, - sako Jelena. 

Visi kalbintieji neįgalieji džiaugė-
si maloniu tarpusavio  bendravimu. 
„Daug metų pažįstu čia dirbančius 
žmones. Lankiau daugybę įvairių įs-
taigų ir centrų, bet tik čia radau ti-
krąją šilumą ir supratimą. Visada 
padeda projekto vykdytoja Vilma, 
pasirūpindama kiekvienu iš mūsų. 

Niekada neatstums atėjusiojo ir tar-
nybos direktorė Algė, apie kurią galiu 
pasakyti daugybę gražių žodžių. Pri-
reikus visada padeda, palydi, nuve-
ža ir projekto vykdytojas Alfonsas. 
Labai džiaugiuosi, kad galiu būti čia, 
kartu su visais“, - kalba Renatas.

Pasak Renato, būtent šioje tar-
nyboje jis rado tikrąjį rūpestį ir ne-
suvaidintą nuoširdumą. „Čia visada 
jautiesi savu žmogumi. Džiugina 
malonus bendravimas, visada su-
teikiama kokybiška pagalba. Mums 
visiems čia gera. Mano nuomone, 
čia teikiamos paslaugos yra ge-
riausios Vilniuje“, - kalba Renatas.

Neįgaliuosius džiugina ir tai, kad 
atėję į užsiėmimus jie gali pavalgyti, 
išsiskalbti. „Tai padeda mums taupy-
ti pinigus. Daugelio iš mūsų pašal-
pos ar pensijos  nėra didelės, todėl 
bet kokia materialinė pagalba mums 
labai reikalinga“, - sako Renatas.

„Patinka, kad atėjus į užsiėmimus 
gauname įvairias paslaugas. Kas-
kart gauname šviežio maisto, patys 
prisidedame jį gaminant“, - kalba 
Jelena. Be to, pasak jos, bendri pie-
tūs ar kavos pertraukėlė – yra  pui-

ki galimybė  maloniai pabendrauti, 
pamiršti savo problemas.

Moteriai patinka ir psichologės 
vedami užsiėmimai. „Gauname 
vertingų patarimų, galime išsakyti 
ir pabandyti išspręsti savo proble-
mas. Labai patinka ir tai, kad mums 
rūpimas situacijas psichologė pa-
siūlo suvaidinti – tai ne tik labai 
įdomu, bet ir padeda geriau įsiminti 
svarbius dalykus“, - kalba Jelena. 

Pagalba labai reikalinga

 A. Nariūnienės teigimu, dirbant 
su neįgaliaisiais, kyla įvairių proble-
mų. Viena iš jų – tam tikrų insti-
tucijų lengvai išduodami greitieji 
kreditai neįgaliesiems. „Kuomet 
juos reikia grąžinti, kyla begalė 
bėdų. Dar viena problema – mūsų 
darbuotojams sudėtinga  įkalbėti 
asmenį, kad jam reikėtų medikų 
pagalbos. Neretai neįgalusis pareiš-
kia, kad  nenori gydytis  ligoninėje,  
jis  mano, kad yra sveikas. Manau, 
kai kuriais atvejais į ligoninę turėtų 
būti guldoma ir be žmogaus sutiki-
mo“, - kalba A. Nariūnienė.

Be to, Tarnyba neturi transporto 
priemonės, su kuria galėtų keliau-
ti po Lietuvą. „Apklausus neįga-
liuosius  paaiškėja, beveik visi jie 
nepažįsta Lietuvos, nes neturėjo 
progos pakeliauti. Kelionės padėtų 
žmonėms atsipalaiduoti, pamiršti 
ligas bei negandas“, - sako A. Na-
riūnienė. 

VšĮ pagalbos ir informacijos šei-
mai  tarnybos darbuotojai sveiki-
na visus žurnalo skaitytojus, linki 
gražių ir saulėtų dienų, sveikatos 
ir prasmingų gyvenimo akimirkų.

Autorės ir Valerijos Folkienės 
nuotraukos

Atkelta iš 15 p.
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Išsaugoti  
įgūdžius – svarbu 

Pasak LPNŽB „Giedra“ bendrijos 
pirmininko Giedriaus Sadzevičiaus, 
psichikos liga – ne tik biologinis, 
bet ir socialinis sutrikimas, suke-
liantis žmogui įvairių barjerų. „Vie-
nas iš mūsų tikslų – griauti barjerus 
ir siekti, kad žmonės su psichikos 
negalia galėtų gyventi visuomenė-
je“, - sakė G. Sadzevičius. 

Pasak jo, šiuo metu yra daug 
įstaigų, kur gyvena neįgalieji. „Pa-
tirtis rodo – net trečdalis iš dabar-
tinių pensionatų gyventojų galė-
tų gyventi savarankiškai ir jaustis 
visaverčiais visuomenės nariais. 
Tyrimai demonstruoja, jog geriau-
siai įgūdžius išlaiko tie žmonės su 
psichikos negalia, kurie gyvena na-
muose ar panašiose įstaigose, lan-
ko centrus, bendrauja su artimai-
siais“, - kalbėjo G. Sadzevičius. 

Pasak „Psichikos sveikatos pers-
pektyvos“ projektų vadovės, VU 
socialinio darbo katedros docentės 
Eglės Šumskienės, pastaruoju metu 
deinstitucionalizacijos, t. y., perėjimo 
nuo institucinės globos prie bendruo-
menėje neįgaliesiems teikiamų pas-
laugų, poreikis tampa itin aktualus. 
„Tokia praktika numatyta ir EP doku-
mentuose“, - sako E. Šumskienė. 

Pasak jos, iki šiol Lietuvoje 
daugiausia dėmesio buvo skiria-
ma globos namuose gyvenančių 
neįgaliųjų fizinėms sąlygoms ge-
rinti, patalpoms renovuoti ir pan. 
„Tačiau vadinamoji „institucinė 
kultūra“ – tai žmogaus nuasmeni-
nimas, globos institucijose dažnai 
panaikinami visi jo individualumo 
simboliai. Čia galioja griežta tvar-
ka, taisyklės, kurių privalu visiems 
laikytis. Žmonėms nelieka laiko 
pabūti vieniems. Be to, globos 
institucijose dažnai pabrėžiamas 
žemas globojamųjų asmenų sta-
tusas“, - teigė E. Šumskienė. 

Pasak jos, bendrosios Europos 
gairės dėl perėjimo nuo staciona-
rios prie bendruomeninės globos 
numato, jog pirmenybė turėtų 
būti teikiama bendruomeninėms 
paslaugoms – net ir tuo atveju, 
jei jos nėra tinkamesnė finansi-
nė alternatyva. Tačiau kol kas šis 
perėjimas Lietuvoje vyksta van-
giai. „Nors socialinių darbuotojų, 
kurių funkcija – parengti žmones 
savarankiškam gyvenimui – ins-
titucijose nuolat daugėja, tačiau 
grįžtančiųjų į visuomenę neįgalių-
jų kiekis lieka neproporcingai ma-
žas“, - kalbėjo E. Šumskienė. 

Jos teigimu, derėtų parengti 
konkretų politinį dokumentą, kur 

būtų apibrėžti tokio perėjimo tiks-
lai ir būdai jiems pasiekti: iki kada 
Lietuva galėtų atsisakyti institu-
cinės globos, kokie būtų tarpiniai 
etapai bei terminai. „Vienas iš me-
todų galėtų būti pilotinių modelių 
išbandymas. Svarbu intensyvus 
aiškinamasis darbas visuomenėje, 
taip pat bendruomenės narių pasi-
priešinimo ir nepasitikėjimo maži-
nimas“, - sakė E. Šumskienė. 

Dar viena problema – neįga-
lieji patys gali būti nemotyvuoti 
gyventi visuomenėje, jie gali bai-
mintis pokyčių, todėl būtina indi-
viduali prieiga prie kiekvieno iš jų, 
konkrečios situacijos įvertinimas. 

E. Šumskienės teigimu, šiems 
tikslams pasiekti derėtų pasitelkti 
NVO sektorių. 

Teisės – visiems  
neįgaliesiems 

Apie psichosocialinės negalios as-
menų savarankiško gyvenimo namų 
ir įtraukties į bendruomenę skatini-
mą kalbėjo  Dovilė Juodkaitė, Lietu-
vos neįgaliųjų forumo prezidentė.

Pasak jos, itin svarbu keisti po-
žiūrį į žmones su psichikos negalia, 
įvertinti teisinius ir praktinius neįga-
liųjų grąžinimo į bendruomenes as-
pektus. Kalbėjusioji pristatė Europos 
strategiją negalios srityje bei patirtį 
pereinant nuo institucinės globos 
prie bendruomeninių paslaugų. 

„Esama dar daug dalykų, kuriuos 
reikėtų įsisąmoninti. Svarbiausia – 
pereiti prie socialinio negalios suvo-
kimo modelio. Asmenų su negalia 
teisių įtvirtinimas turėtų tapti norma. 
JTO Neįgaliųjų teisių konvencijos 19 
straipsnis numato ir jų teisę gyventi 
savarankiškai“, - kalbėjo D. Jodkaitė. 

Savarankiško gyvenimo namai 
padeda neįgaliesiems 
grįžti į bendruomenę
Lina Jakubauskienė

Kovo 25-ąją įvyko apvaliojo stalo diskusija „Savarankiško gyvenimo 
namai – kelias į bendruomenę“, surengta įgyvendinant Europos Eko-
nominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO programos Lietuvoje re-
miamą projektą „Savarankiško gyvenimo namų modelio sklaida ir žmo-
gaus teisių apsaugos užtikrinimas psichiatrijos ligoninėse“.

Nukelta į 18 p.
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Pasak jos, neįgalieji gali patys 
priimti sprendimus, kur ir su kuo 
jiems gyventi, kaip organizuoti savo 
gyvenimą. Bendruomenės tikslas – 
teikti jiems įvairiapusę pagalbą. 

„Savarankiško gyvenimo namai – 
pasirinkimo laisvė ir neįgalaus žmo-
gaus gyvenimo kontrolė. Be abejo, 
neįgaliesiems būtina asmeninė pa-
galba, todėl svarbu plėsti bendruo-
menės paslaugas. Būtinos ir priemo-
nės, padedančios šiems asmenims 
gyventi savarankiškai – tiek fiziškai, 
tiek morališkai, tiek psichologiškai, 
kad paslaugos atitiktų kiekvieno as-
mens poreikius“, - sakė D. Jodkaitė. 

Jos teigimu, esminiai principai, 
kuriais remiantis turėtų būti teikia-
ma bendruomenių pagalba, yra pa-
galbos paslaugų įvairovė, pasirinki-
mo galimybė, alternatyvų įvairovė, 
norų, prioritetų paisymas, asmenų 
su negalia įgalinimas ir pan. 

Savarankiško gyvenimo 
namai Jungtinėje 
Karalystėje

Ugnė Grigaitė, VšĮ „Psichikos 
svei katos perspektyvos“ projektų 
vadovė, pristatė pozityvios prakti-
kos pavyzdį – bendruomeninių pas-
laugų modelį Jungtinėje Karalystėje. 

Pasak jos, visoje Europoje per-
ėjimas prie bendruomeninių pas-
laugų nuo institucinės globos 
prasidėjo vos prieš 10-20 metų.  
„Socialinis neįgalumo modelis 
gimė Jungtinėje Karalystėje. Tai 
– į asmenį orientuotas požiūris, 
paslaugos, atitinkančios individu-
alius neįgaliojo poreikius, taip pat 
perėjimas prie bendruomeninių 
paslaugų atsižvelgiant į asmeni-
nius žmogaus poreikius, įgūdžius, 
galimybes“, - kalbėjo U. Grigaitė. 

Pasak jos, svarbiausia – rezul-
tatai, kurie neįgaliam žmogui būtų 
naudingi. „Vienas iš didžiausių sa-
varankiško gyvenimo namų pri-
valumų – tai paslaugos bendruo-
menėje, arti žmogaus, namuose, 
bendrovėje. Jos turi atitikti indi-
vidualius kiekvieno asmens po-
reikius, socialinį psichosocialinį 
modelį, be to, turi būti prieinamos 
kiekvienam“, - sakė U. Grigaitė. 

Jos teigimu, labai svarbu nekur-
ti atskirties, neuždaryti neįgaliųjų. 
„Neįgalieji turėtų lankyti sporto 
centrus, koledžus, ieškotis darbo 
ten, kur tai daro ir kiti bendruo-
menės nariai. Jei neįgalieji gyvena 

savarankiško gyvenimo namuo-
se, jiems nebereikia steigti dienos 
centrų“, - kalbėjo U. Grigaitė. 

Prelegentė papasakojo, kaip vei-
kia sistema Jungtinėje Karalystėje, 
kokios savarankiško gyvenimo namų 
darbuotojų funkcijos, kas teikia pas-
laugas neįgaliesiems. „Apgyven-
dinant žmones būstuose, paisoma 
jų suderinamumo, jiems teikiamos 
socialinės ir medicininės paslaugos, 
priklausomai nuo kiekvieno indivi-
dualių poreikių. Būste kartu gyvena 
vienas, du, trys paramos darbuoto-
jai – priklausomai nuo to, ar asme-
nims reikia nedidelės pagalbos, ar 
priežiūros visą parą“, - pasakojo U. 
Grigaitė. Jos teigimu, neįgalieji JK 
skatinami mokytis, studijuoti dirbti, 
tačiau atsižvelgiant į žmogaus porei-
kius prievartos nėra. 

Pirmosios kregždės –  
ir Lietuvoje 

Apie apsaugoto būsto progra-
mas pasakojo  Rasa Ralytė, LPNŽB 
„Giedra“ programų vykdytoja. 
Pasak jos, pirmieji savarankiško 
gyvenimo namai įkurti Pabradėje 
dar 1999 m., ten gyvena šeši psi-
chikos negalią turintys jaunuoliai. 
Dieną jie būna globos namuose, 
kur dalyvauja veiklose, o vakare 
grįžta į namus. „Tai yra puiki gali-
mybė pritaikyti savo įgūdžius gy-
venant savarankiškai, integruotis į 
bendruomenę“, - sakė R. Ralytė. 

Pasak jos, savarankiško gyvenimo 
namai esti skirtingi, kaip ir skirtingi 
bet kurio žmogaus namai. „Egzis-
tuoja būstai su minimalia pagalba, 
būstai, kur pagalba gali būti teikiama 
24 valandas per parą, taip pat palai-
komasis būstas ligoninėje, orientaci-
niai namai, mokomieji namai ir pan. 
Svarbu, kad žmogus turėtų iš ko 
rinktis“, - kalbėjo R. Ralytė. 

Jos teigimu, asmenys gyventi 
savarankiško gyvenimo namuose 
turėtų būti atrenkami atsižvel-
giant į tam tikrus kriterijus – iden-
tifikuojamos silpnosios ir stiprio-
sios kiekvieno pusės, sudaromas 

reabilitacijos planas, paskiriamas 
atvejo vadybininkas. 

„Asmuo turi būti motyvuotas lai-
kytis taisyklių be darbuotojo prie-
žiūros. Taigi panašiuose projektuose 
gali dalyvauti tik tie, kurie suintere-
suoti laikytis gydymo plano, siekti 
bendradarbiavimo su profesionalų 
komanda, motyvuoti laikytis numa-
tomo konsultacijų plano. Be to, jie 
turi atitikti amžiaus kriterijų, turėti 
kur sugrįžti pasibaigus kontraktui, 
būti suinteresuoti dalyvauti kitose 
reabilitacijos proceso grandyse“, - 
sakė R. Ralytė. 

Jos teigimu, apsaugoto būsto 
sistemos Lietuvoje kol kas nėra, 
tėra tik pavieniai atvejai, kur ji ku-
riama. Tačiau planuojama rengti 
pilotinius projektus jiems steigti. 

Apie Magūnų savarankiško gyve-
nimo namų veiklą pasakojo G. Sa-
dzevičius. 2001 m. nupirkta apleis-
ta kaimo mokykla, ji suremontuota, 
ir nuo 2008-ųjų čia gyvena neįga-
lieji. Savarankiško gyvenimo na-
muose įrengti devyni gyvenamieji 
kambariai, kuriuose – po dvi vietas, 
yra žemės, daržas, šiltnamiai, so-
das. Šiuo metu Magūnuose gyvena 
dešimt žmonių, maksimaliai galė-
tų dvylika. „Praktika rodo: kai pa-
našiuose namuose žmonių gyvena 
per daug, neišvengiamai prasideda 
konfliktai“, - sakė G. Sadzevičius.  

Pasak jo, priimant žmones atsi-
žvelgiama į bendravimo sugebė-
jimus, konfliktiškumą, sveikatos 
būklę, savarankiškumo įgūdžių 
lygį, taip pat gebėjimą mokėti už 
socialinę priežiūrą ir maisto pro-
duktus, komunalines paslaugas. 
Labai svarbu ir žalingų įpročių 
nebuvimas. „Žmones į Magūnų 
savarankiško gyvenimo namus 
nukreipia Vilniaus savivaldybės 
darbuotojai. Neįgalieji namuose 
tvarkosi savarankiškai – čia nėra 
prižiūrėtojo, kuris gyventų nuo-
lat“, - aiškino G. Sadzevičius. 

Jo teigimu, svarbiausia kuriant 
savarankiško gyvenimo namus – 
efektyvesnis savarankiškumo ug-
dymas ir palaikymas, draugiški 
ryšiai su bendruomene. „Būtina 
skatinti toleranciją ir griauti stere-
otipus“, - sakė G. Sadzevičius.

Savarankiško gyvenimo namai, 
apsaugoto būsto programos su-
teikia galimybę žmonėms su psi-
chikos negalia nebūti izoliuotiems, 
gyventi bendruomenėse, drauge 
su kitais visuomenės nariais. 

Autorės nuotraukos
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Skanaus

Paprastos bandelės

1 kg miltų, 
100 g mielių,
2 šaukštai cukraus,
0,5 šaukštelio druskos,
1 stiklinė aliejaus,
0,7 l šalto pieno,
Galima įberti vanilinio cukraus.

Mieles išmaišyti su cukrumi, 
supilti į miltus, sudėti likusius 
produktus, pilti šaltą pieną 
(kuo pienas bus šaltesnis, tuo 
bandelės bus skanesnės). 
Suminkyti tešlą, ją plonai iš-
kočioti. Bandelėms tinka įvai-
rus įdaras. Kepdamos bande-
lės gražiai pakyla. 

Nekeptas 
jogurtinis tortas

1 litras saldaus jogurto,
200 g mėgstamų sausainių,
2 šaukštai želatino, 
16 šaukštų vandens 
želatinui išbrinkinti.

Į jogurtą sudedame sulaužytus 
sausainius, pašildome želati-
ną, supilame į jogurtą. Gautą 
masę pilame į formą ir pasta-
tome į šaldytuvą, kol sustings. 
Į jogurtą taip pat galima dėti 
mirkytų razinų, aguonų ar 
mėgstamų uogų. 

Riešutų salotos

Lygiomis dalimis apelsinų, kra-
bų lazdelių ir graikinių riešutų 
(jų gali būti šiek tiek mažiau).

Apelsinus nulupti ir supjaustyti 
kubeliais. Krabų lazdeles su-
pjaustyti, riešutus susmulkin-
ti. Į salotas supilti sultis, išsi-
skyrusias pjaustant apelsinus, 
viską sumaišyti su švelniausiu 
majonezu ir kurį laiką palaikyti. 
Jei mėgstate, galima salotas 
apibarstyti krapais.

Ievos iš Naujosios 
Akmenės receptai
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