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Pabaiga

Sunku pyktis ir taikytis sunku. 
Bet susitaikius – labai lengva. Išsi-
aiškinę apmaudžius nesusiprati-
mus, visi ėmė vieni kitiems šypsotis. 
Kaip dera šeimų vyriausiesiems, se-
nelis ir pabaisa tėvas paspaudė vie-
nas kitam ranką. Išdžiūvo ašaros 
mažosios Banės akyse. O kad žino-
tumėte, kaip džiaugėsi ištikimasis 
Žiogėdas!

Paskui viskas vyko taip, kaip pa-
prastai būna, kai į namus priguža 
svečių. Moterys dalijosi kulinarijos 
subtilybėmis, vyrai solidžiai šneku-
čiavosi apie ekonomiką ir politiką, 
vaikai jiems vieniems tesupranta-
mais tikslais bėgiojo tai į vieną, tai į 
kitą pusę. Prie jų neprisidėjo tik Va-
nis, Manis ir Pterodikis, nes jie labai 
susidomėjo vazone augančiu dy-
gliuotuoju žyduoliu. Juk Vanis na-
muose turėjo visą dygliuočių kolek-
ciją. Bet šį retą egzempliorių matė 
pirmą kartą.

Tėtis, lydimas Lipano ir vieno 
pabaisiuko, žvalgėsi po pabaisų kie-
mą ir mąstė apie tai, ką panašaus 
galėtų pasidaryti savajame.

Įsimylėjėliai (turiu galvoje Danę 
ir Malipą) susėdo ant skrynios ir 

Beliko tik graži šios tikros istorijos pabaiga. Norėdamos įspūdingai pažymėti 
visų nesusipratimų pabaigą ir būsimos draugystės pradžią, abi šeimos nuvažiavo 
prie jūros. Ten, kur daug saulės ir vandens. Ten, kur auksinis smėlis, vešlios pal-
mės ir aukšti kalnai. Ten, kur žydi ir kvepia magnolijos (ir ne magnolijos), o po 
kalnus bėginėja kalnų ožiai. Kur atvykėliai ilsisi, draugauja ir linksminasi.

Mūsiškiai irgi ne išimtis. Mote-
riškės, ištrūkusios iš virtuvių, kam-
barių ir daržų nelaisvės, dykinėja ir 
plepa, kitaip tariant ilsisi. Vyrai 
draugauja. O vaikai linksminasi. 
Antai dabar, grojant senam gramo-
fonui, jie šoka ar žaidžia kažką pa-
našus į Jurgelį meistrelį, kuris visa-
da randa ko išmokyti savo vaikus.

Jūs linksmoje draugijoje pasige-
dote Pterodikio? O jis ką tik nuskri-
do į kioskelį pirkti ledų. Parneš 
greičiausiai visą dėžę...

O kurgi Danė su Malipu? Paž-
velkite į jūros mėlį. Matote burinį 
laivelį? Juodu baltaburiu svajonių 
laiveliu plaukia ten, kur kelia randa 
tik laimingi įsimylėjėliai.

Kadangi mes su jumis to kelio 
dar nežinome arba jį jau pamiršo-
me, tai liksime ant kranto. Juk ir čia 
labai šaunu. Pučia šiltas vėjelis, 
kvepia žiedais, smėliu ir jūra. O 
gramofonas ima groti seną roman-
tišką dainą apie tai, kad visada vis-
kas baigiasi gerai. Tik gerai ir nie-
kaip kitaip!

vėl pamiršo viską pasaulyje. Jaunutė pabaisytė dyrėdama į juos svajojo apie 
baisų pabaisaitį, kuris kada nors taip žiūrės į jos akis – lyg į kokį stebuklingą 
veidrodį.

Taigi neramioji diena baigėsi visai ramiai. Dvi šeimos, ką tik atrodžiusios kaip 
priešų kariuomenės, dabar buvo panašios į taikius kaimynus.

Linksmų Šv. Kalėdų 
  ir sėkmingų Naujųjų 
      2012 metų!



Tikra istorija
Štai ir  mūsų skaitytojos Rūtos Denafaitės 
sukurtos istorijos apie vieną draugišką 
šeimą, kurios narę – mažylę Banę – 
pagrobė kažkoks visai nedraugiškas 
padaras, paskutinė dalis. Dabar 
sužinosite, kuo viskas baigėsi. 
Žinoma, kaip ir visose pasakose, 
gerai ir laimingai.

Tik neišsigąskite! Mūsiškiams pasisekė. 
Tiesa, pabaisos, išvydę tokį didelį netikėtų svečių būrį, pradžioje išsigando. 

Tėvas – pabaisa grobikas – iššiepė aštrius dantis ir atkišo į priekį letenas su tokiais 
pat aštriais nagais. Vaikai pabaisiukai klykdami išsilakstė po kampus.

Atvykėliai – Banės gelbėtojai – irgi išsigando. Žiogėdas, Nikopidas, Manis, Va-
nis ir Pterodikis įpuolė į kambarį (su jais drauge įtipeno ir smalsusis pabaisų kati-

nas), o visi kiti sustingo tarpduryje. 
Tėtis, ėjęs su Lipanu pačiame ne-
kviestų svečių virtinės gale, visą tą 
baisybę matė tik pro kambario lan-
gą. Kas dabar bus? Negi pabaisų 
šeimyna juos suės? Ir nuo kurio tą 
ėdimą pradės?

Visai nevykusią padėtį griebėsi 
taisyti pabaisienė (pasirodo, ir pa-
baisų moterys išmintingesnės už 
vyrus). Ji nuramino savo sutuoktinį 
ir mandagiai pakvietė atvykėlius, 
įstrigusius tarpduryje, į vidų. Pas-
kui maloniai paklausė, kas juos at-
vedė į šią tolimą miško trobelę.

Mūsiškiai jai taip pat maloniai ir 
mandagiai paaiškino, kad atsivijo 
Banę – visų mylimą mažylę. Tada 
pabaisienė vėl mandagiai paaiški-
no, kad jie, pabaisos, nesiruošė jų 
mažylės skriausti. Netgi atvirkščiai. 
Juk pabaisų pasaulyje taip – pagro-
biant ką nors iš namų – parodomi 
patys gražiausi jausmai. Išreiškia-
ma simpatija ir noras bendrauti. Vi-
sai nieko pikta nelinkint.

Gražus 2011-ųjų derlius
Šiemet mums vėl talkino didelis būrys autorių: ir 

specialistų, ir tėvų, ir savanorių, ir projektine veikla su-
sijusių kolegų ir, žinoma, pačių neįgaliųjų. Norime vi-
siems iki vieno autoriams labai padėkoti. Ačiū, kad dali-
jotės su mumis savo mintimis, patirtimi, skauduliais, 
džiaugsmais – savo gyvenimu, tuo pačiu ir save, ir visus 
žurnalo skaitytojus turtindami. Labai norisi tikėti, kad 
šilta ir prasminga mūsų draugystė tęsis ir ateinančiais 
metais. Linkime JUMS VISIEMS daug jėgų, optimizmo 
ir tikėjimo neišsenkančia bendrystės galia!
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Pamokos – tai mokslas,
Pamokos – tai žinios,
Pamokos – tai viskas,
Ko tėvai nežino.

Kartais būna linksma,
Kartais – nuobodu.
Bet visai neliūdna,
Kai turi draugų.

O kai esti niūrios
Pamokos lyg oras,
Saulės spindulėlis
Pildo mano norus.

Mokytoja kalba
Ilgai ir nuobodžiai.
Aš nesuprantu jos – 
Man tušti tie žodžiai.

Pamokos – tai mokslas,
Pamokos – tai žinios.
Pamokos – tai kančios,
Tik tėvai nežino.

Pamokos RuduoŠtai ir vėl medžiai stovi
Be lapų.
Štai paniuręs ir pilkas
dangus.
Šaltas vėjas dainuoja dainelę,
Štai artėja žiemužė balta.

Mano miestas pasipuošė
Lapais.
Vėjas gena gatve juos tolyn...
Žmonės slepias į atlapus
Paltų – 
Jau šaltasis sezonas artyn.

Štai pribėgo benamė
Katytė.
Šalta jai, kaip ir man,
Nejauku...
Tarsi vėjas lapus
Žmonės gena vargšelę
Tolyn... nuo savęs.

Jau tamsusis ruduo
Priartėjo.
Jau sušalo ir širdys
žmonių...
Aš linkėčiau Jums
laukti Kalėdų
Ir šios šventės dvasia pagyvent.

Būkit žmonės geri,
Atviri viens kitam
Kaip per šventę.
Ir tada nebebus 
Tokio šalčio.
Ir tada vėl bus gera – 
Gyventi!

Danielius Kalinauskas
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„Vilties“ bendriją  
2011 m. rėmė:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Europos Bendrija
Karališkoji Nyderlandų ambasada
Amerikos lietuvių paramos-labdaros fondas 
„Lithuanian Mercy Lift“
Prisikėlimo parapijos taryba (Kanada)

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje

Vilniaus miesto vaikų ugdymo centras 
„Viltis“
Lietuvos medicinos studentų asociacija  

AB Lietuvos dujos
UAB „Penki kontinentai“

UAB „Lailenas“ 
UAB „Balionų Šalis“

Tomas Grigonis
Aloyzas Burba   
Valentas Putys
Elzė Matulionytė
Liudmila Grižinienė
Vytautas Grybas
Giedrė Jančiauskienė
Ramutė Šverubienė
Laura Kamarauskaitė
Kotovų šeima

Geros valios žmonės ir savanoriai

Turinys

Žurnalas „Viltis“ leidžiamas Nacionalinės žmonių  
su negalia socialinės integracijos programos lėšomis.

Žurnalas „Viltis“ pasirodo 4 kartus per metus.
Pradėta leisti 1997 m. rugsėjo mėn.

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
E. Žukauskienė, V. Stacevičius, B. Markulis

Adresas:
Kalvarijų g. 143, LT-08221 Vilnius

Tel. (8~5) 261 52 23,
faks. (8~5) 261 08 20

El. paštas janinabut@viltis.lt;
viltis@viltis.lt

Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 4000 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir  

laiškų autoriai išsako savo nuomonę.
Rankraščiai, nuotraukos, piešiniai nesaugomi ir negrąžinami.

Viršelyje: 
Su šventėmis!
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Socialinės globos įstaigos 
reikalingiausios  
vietos savivaldybėse

Nuoseklus darbas su valstybi-
nių institucijų specialistais davė 
daug gerų rezultatų, o svarbiau-
sia – leido geriau pažinti vieniems 
kitus, stiprinti tarpusavio suprati-
mą ir keistis informacija bei patirti-
mi. Labai džiaugiuosi, kad viena iš 
šiais metais sudarytų darbo grupių 
(SADM ministro įsakymas 2011 01 
011d. A1-13, 2011 08 18 Nr. A1-
3730), kurios tikslas – išanalizuoti 
valstybinių socialinės globos įstai-
gų neįgaliesiems pertvarkymo gali-
mybes ir parengti rekomendacijas 
šių įstaigų teikiamoms paslaugoms 
decentralizuoti, sėkmingai baigė 
darbą. Jau parengėme išvadas ir re-
komendacijas ministrui. Darbas 
prasidėjo dar metų pradžioje, nes 
reikėjo parengti ir suderinti apklau-
sų klausimynus su įvairių sričių 
specialistais. Be to, surinkti infor-
maciją iš globos įstaigų administra-
cijų ir gyventojų. Klausimynus ren-
gė patyrę teisininkai. Mūsų organi-
zacija labai daug prisidėjo, kad mi-

nėti klausimynai būtų išsamūs, o 
atsakymai atskleistų tikrąją padėtį. 

Darbo eigoje aplankėme aštuo-
niolika socialinės globos įstaigų 
neįgaliems suaugusiems asme-
nims. Matėme visko ir sutikti bu-
vome įvairiai. Daug kas jau pada-
ryta, bet dar daugiau reikia pada-
ryti. Vien gražiai dažytos sienos ar 
papildomai įrengti sanitariniai 
mazgai dar nenusako žmogaus gy-
venimo kokybės, nesuteikia jam 
teisės rinktis, dalyvauti priimant ir 
įgyvendinant sprendimus. Mūsų 
pateiktos rekomendacijos – labai 
griežtos ir radikalios. Belieka tikė-
tis, kad socialinės apsaugos politi-
kos strategai ir taktikai pagaliau 
ryšis tikrajai institucijų pertvarkai 
ir skirs daugiau dėmesio alternaty-
vių, mažų tarnybų ir paslaugų cen-
trų steigimui savivaldybėse.

Kaip nuostatas paversti praktika

Šiais metais mes organizavome 
konferenciją „Jungtinių Tautų Neį-
galiųjų teisių konvencijos įgyvendi-

nimas“. Dvi dienas diskutavome 
apie šio svarbaus tarptautinio do-
kumento nuostatas, aiškinomės, ką 
jos reiškia, tarėmės su specialistais, 
kaip perkelti jas į kasdienę prakti-
ką. Gilinomės, ar tikrai Lietuvoje 
galiojantys teisės aktai atitinka 
tarptautinių susitarimų principus. 
Paaiškėjo, kad mūsų teisinė bazė 
yra beveik tobula. Tačiau viskas 
stringa ir sustoja LR Vyriausybės 
nutarimų ir ministerijų parengtų 
tvarkų lygiu. Vis dar labai daug ne-
susikalbėjimo tarp skirtingų žiny-
bų. Šiandien, visai kaip ir prieš 20 
metų, nepavyksta susitarti dėl miš-
raus finansavimo principų. Iki šiol 
ir Valstybės auditas, ir atskirų mi-
nisterijų tikrintojai mišrų paslaugos 
finansavimą kažkodėl supranta 
kaip „lėšų dubliavimą“. Šis para-
doksas tikrai kada nors bus išspręs-
tas, bet ką daryti dabar? Visi su-
prantame, kad teikiant kompleksi-
nes paslaugas neįgaliesiems daly-
vauja skirtingi specialistai: gydyto-
jai, pedagogai, socialinės apsaugos 
sistemos darbuotojai, reikalui esant 
ir psichologai ar teisininkai. Taigi 
norint užtikrinti kokybišką paslau-
gą būtina ieškoti ir reikalingų spe-
cialistų, ir skirtingų finansavimo 
šaltinių. 

Ačiū Dievui, šiandien jau ma-
žiau kalbama apie galimybę ma-
žinti paslaugų kainas. Visi paga-
liau suprato, kad specialiosios ir 
kompleksinės specialiosios paslau-
gos negali būti pigios, nes šių pas-
laugų ir pagalbos gavėjai yra asme-
nys, turintys vidutinių ar didelių 
priežiūros bei slaugos poreikių. 
Taip pat nevalia užmiršti ir minėtų 
asmenų šeimos narių. Taigi pasta-
ruoju metu jau pradedama kalbėti 
apie realų paslaugų prieinamumą 
bei kokybę.

Veiklų įvairovė ir pilietinės 
akcijos

Konferencijos metu mes patvir-
tinome savo organizacijos Rezoliu-
ciją. Kitaip sakant, sutarėme, kuria 
kryptimi eisime per ateinančius ket-
verius metus. Pirmas ir labai svar-
bus dalykas – užtikrinti mūsų orga-

2011 metai baigiasi
Šie metai buvo itin dosnūs renginių, susitikimų, konferencijų. 
Teko nemažai laiko praleisti įvairių komisijų, ministerijų 
sukurtų darbo grupių susirinkimuose, organizacijų tarybų 
pasitarimuose.
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nizacijos deleguotų atstovų galimy-
bes dalyvauti priimant sprendimus, 
formuojant socialinę politiką ir na-
cionaliniu, ir vietos lygmenimis. 
Turime labai stengtis paveikti šį 
procesą, o ne vien pasyviai daly-
vauti rengiant nacionalines ir regio-
nines neįgaliųjų socialinės integra-
cijos programas, vietos socialinių 
paslaugų planus. Tam reikia įtrauk-
ti kitas nevyriausybines organizaci-
jas į įvairias veiklas ir pilietines ak-
cijas. Labai svarbu aiškiai išdėstyti 
savo poreikius ir siūlyti vietos savi-
valdybėms sprendimus dėl sutri-
kusio intelekto asmenų, jų tėvų ar 
kitų teisėtų globėjų gyvenimo ko-
kybės gerinimo, paslaugų prieina-
mumo, pasirinkimo, apmokėjimo ir 
kitų dalykų. 

Šiandien mūsų pusėje ne tik So-
cialinių paslaugų įstatymas, Neįga-
liųjų socialinės integracijos įstaty-
mas, bet ir labai svarbios Jungtinių 
Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos 
devynioliktojo straipsnio nuosta-
tos. Pasak jų, neįgalieji turi teisę pa-
sirinkti, kur ir su kuo gyventi, nau-
dotis įvairiomis namuose, gyvena-
mojoje vietoje teikiamomis paslau-
gomis, įskaitant asmeninę pagalbą. 
Būtina užkirsti kelią atskirčiai ir su-
daryti sąlygas neįgaliajam tapti 
bendruomenės dalimi. Todėl mes 
nutarėme, kad reikia užtikrinti su-
trikusio intelekto asmenų, jų šei-
mos narių, tėvų ar globėjų socialinę 
integraciją plėtojant psichosociali-
nės reabilitacijos, ankstyvosios rea-
bilitacijos, socialines ir sveikatos 
priežiūros paslaugas, skatinant ko-
kybišką švietimą ir ugdymą, sava-
rankiško gyvenimo galimybes. 

Neįgalusis – ne įkaitas!

Kalbėdami apie ateitį visi suta-
rėme, kad nuolat sieksime nuosek-
lios valstybės finansinės paramos 
politikos, skatinančios ir valstybi-
nių, ir privataus kapitalo paslaugų 
tinklo plėtrą, aplinkos prieinamu-
mą, užimtumą ir visuomenės švie-
timą. Šis sutarimas reiškia, kad pa-
grindinės veiklos turi vykti savi-
valdybėse, kad būtina stiprinti vie-
tos organizacijas. Be galo svarbu 

sudaryti stiprias koalicijas su minė-
tomis organizacijomis. Nereikia 
galvoti, kad tai – neįmanoma. Tad 
visiškai atsakingai teigiu, kad kaip 
tik tai ir yra vienintelė galimybė iš-
saugoti visa, ką sukūrėme, gerinti 
esamas paslaugas ir plėsti naujas. 
Mums visada reikės labai stiprių 
vietos organizacijų. O respublikinė 
„Viltis“ nuolat pasirengusi padėti 
ir patarti. 

Vienas iš pačių naujausių ir 
daug iššūkių žadantis nutarimas – 
aktyviai ginti sutrikusio intelekto 
žmonių pilietines ir socialines tei-
ses, o svarbiausia – stengti, kad 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencijos 12 straipsnio nuostatos 
taptų norma kasdieniame gyveni-
me. Mums labai svarbu, kad mūsų 
suaugę vaikai turėtų galimybę rink-
tis, galėtų balsuoti, tvarkyti savo 
gyvenimus, gaudami reikiamą pa-
galbą. Mat šiuo metu galiojanti 
nuostata, kad sutrikusio intelekto 
asmuo gali būti tik veiksnus arba 
tik neveiksnus, yra labai ribojanti. 
Paprastai daugelis tėvų neapdairiai 
pasirenka „nekaltą“ patarimą ir 
teismas priima sprendimą, kad as-
muo – neveiksnus. O neveiksnus 
žmogus tampa globėjų ir visos sis-
temos įkaitu, nes negali įsidarbinti, 
pasiimti savo pensijos, neturi teisės 
rinktis gydymo ar užimtumo įstai-
gos, gyvenimo namų. Bet baisiau-
sia, kad jis pats negali apskųsti teis-
mo sprendimo. Labai daug teko 
sutikti tokių „neveiksnių“ žmonių. 
Skauda širdį klausantis jų istorijų. 
Mes turime daug padaryti, kad ši 
ydinga praktika pasibaigtų ir mūsų 
vaikai galėtų patys dalyvauti savo 
gyvenimo planavime.

Tikrasis dėmesys Žmogui

Baigiantis metams, artėjant Šv. 
Kalėdoms ir Naujiesiems, vyko ir 
tebevyksta labai daug pačių įvai-
riausių renginių. Vieni jų skirti 
Tarptautinei neįgalių žmonių die-
nai, kiti – Tarptautinei tolerancijos 
dienai, dar kiti – Tarptautinei žmo-
gaus teisių gynimo dienai ar Euro-
pos Sąjungos savanorystės metams. 
Tačiau visus juos vienija tikrasis dė-

mesys Žmogui. Juk galima prisaky-
ti labai daug gražių žodžių, bet jie 
ir liks tik žodžiai, jeigu nebus pa-
remti darbais.

Labai džiaugiuosi mūsų organi-
zacijos savanoriais, kurie ne tik 
skyrė mums daug savo laiko, bet ir 
surengė akciją „Savanoriai – neįga-
liesiems“. Tad vieną gražų šeštadie-
nį skirtingų Lietuvos miestų, įvai-
rių profesijų ir pomėgių žmonės 
rašė laiškus neįgaliesiems ir jų šei-
moms. Ačiū Jums, mielieji savano-
riai. Be Jūsų mes daug ko nespėtu-
me padaryti...

Šiemet surengtoje šventėje „An-
gelų vaikai – su meile Jums“ gavo-
me Padėką iš Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos kontrolie-
riaus įstaigos ir Vilniaus mokytojų 
namų už pagalbą Pabradės sociali-
nės globos namams. Tai dar labiau 
mus įpareigoja dirbti mūsų žmonių 
labui, nepriklausomai nuo to, kur 
jie gyvena. Šiemetinėje Lietuvos 
Respublikos prezidentūros organi-
zuotoje Kalėdinėje mugėje Jos Eks-
celencija Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė padėkojo mums už darbą ir 
palinkėjo daug sėkmės, stiprybės. 
Mūsų valstybės vadovė žino apie 
mūsų bendriją, teigiamai vertina 
mūsų veiklą ir net paprašė, kad ki-
tais metais iš anksto praneštume 
apie didesnius savo renginius, ypač 
mielai Prezidentė aplankytų mūsų 
vasaros poilsio programas.

Brangūs viltiečiai, nuoširdžiai 
sveikinu Jus visus su šventėmis – 
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais. 
Lai džiugus Stebuklas suteikia Jums 
stiprybės, naujų minčių, vidinės ra-
mybės ir įkvepia naujų jėgų. Linkiu 
Jums, Jūsų artimiesiems ir visiems 
geros valios žmonėms stiprios svei-
katos, taikos, santarvės, meilės ir 
džiaugsmo. Tikiu, kad būdami 
drauge mes daug nuveiksime ir 
svajones paversime tikrove. 

Dana Migaliova
Bendrijos „Viltis“  

asociacijos vadovė 
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Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija ,,Viltis“ ir 
Žmogaus teisų stebėjimo institutas 
sukvietė bendraminčius į šią konfe-
renciją neatsitiktinai. Nors Lietuvoje 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija ratifikuota dar 2010 metų 
gegužę, ne viskas, kas joje numatyta, 

įgaliųjų problemoms neabejingi gy-
dytojai, teisininkai ir nevyriausybi-
nių organizacijų atstovai. 

Mes, tėvai, auginantys sutrikusio 
intelekto vaikus, dar kartą įsitikino-
me, kad yra politikų, kurie niekada 
neišsižadės polinkio meluoti ir išsi-
sukinėti. Dabar jie savo neveiklumą 
teisina tuo, kad įstatymai ir ekono-
minė krizė jiems suriša rankas. Pikta 
ir skaudu, jog taupoma mūsų vaikų 
sveikatos kaina, užmirštama, kad 
neįgalieji taip pat turi teisę jaustis 
gerai ir oriai. 

Įsirėžė atmintin Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos Socialinės 
aprėpties ir bendruomenių departa-
mento direktorės V. Toleikienės išsa-
kyta pastaba: ,,Jeigu Konstitucijos 
nuostatos prieštarauja Jungtinių tau-

yra įgyvendinama. Daug karčių žo-
džių neveikliems, nejautriems valdi-
ninkams ir politikams išsakė docen-
tas D. Pūras (VU Vaikų psichiatrijos 
ir socialinės pediatrijos centro vedė-
jas), D. Šakalienė (Žmogaus teisių 
instituto programų direktorė), R. Ša-
laševičiūtė (VPU dėstytoja) ir kiti ne-

Bendraminčių akiratyje – 
neįgaliųjų teisės
Nors sinoptikai pranašavo atšalimą, šių metų lapkričio 10-11 
dienomis į konferenciją ,,Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
įgyvendinimas“ susirinkę viltiečiai negailėjo šilumos ir vilties 
vieni kitiems.

Bendrijos „Viltis“ tarybos nariai 
(2011 11 11 duomenys)

Eil. Nr. Tarybos narys Telefono Nr. Elektroninis  paštas

1. Regina Andriuškienė 8-685-58734 andriuskiene@takas.lt 

2. Irenijus Giedraitis 8-687-76069, 8-426-60040 psc@joniskis.lt

3. Stasė Giedrienė 8-652-01356 vsnc.telsiai@gmail.com

4. Danutė Gustaitytė 8-687-70808 danute.gustaityte@sos-org.lt

5. Irena Makselienė 8-601-11003 i.makseliene@gmail.com

6. Borisas Markulis  8-686-00190 bmarkulis@inbox.lt

7. Dana Migaliova  8-685-65012, 8-699-17514 mig@viltis.lt 

8. Dalia Mikalauskaitė 8-698-41602 daliamik@gamil.com

9. Laima Mikulėnaitė 8-652-01350, 8-5-2780524
laima_mikulenaite@hotmail.com 
laima.mikulenaite@raida.lt 

10. Asta Riekštienė 8-618-17169 rekstiene.asta@gmail.com

11. Lilija Sereikienė 8-685-58732, 8-313-53232 lilinnt@one.lt 

12. Birutė Šapolienė 8-5-233-4705, 8-652-01358 vilniausviltis@info.lt

13. Janina Tulabienė 8-652-01351 janina.tulabiene@gmail.com
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Tinka daugeliui 

„Tyrimų duomenimis, tik kas 6 
žmogus supranta viešai skelbiamus 
tekstus. Daugiausiai problemų kyla 
skaitant įstatymus bei ligų aprašy-
mus,– sako LNF projektų vadybinin-
kė Lina Gulbinė. – Kiekvienas žmo-
gus turi teisę gauti suprantamą in-
formaciją, todėl nusprendėme rašyti 
trumpiau, aiškiau ir paprasčiau.“

Lengvai skaitoma kalba (angl. 
Easy-to-Read) yra skirta palengvinti 
skaitymą. Joje naudojami populia-
riausi, daugeliui žinomi žodžiai, 
trumpi sakiniai, įvykiai pasakojami 
nuosekliai, nėra specializuotų termi-
nų, perkeltinę reikšmę turinčių fra-
zių, metaforų. Šiai kalbai būdingas 
stambesnis šriftas, didesni tarpai 
tarp eilučių. Tekstas dėliojamas į 
paragrafus, naudojamos tik kruopš-
čiai atrinktos nuotraukos.  

Anot L. Gulbinės, lengvai skaito-
ma kalba pirmiausia skirta žmo-

Lietuvos neįgaliųjų forumas 
kviečia skaityti lengviau  
Šiuolaikinėje visuomenėje informacija yra viena didžiausių 
vertybių, tačiau visiškai ją supranta ir panaudoja tik nedaugelis 
gyventojų. Nors aplink gausu įvairių tekstų, tačiau dažnai jie 
yra pernelyg sudėtingi. Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ 
(LNF) siekia, kad visi galėtų suprasti jiems aktualią informaciją, 
todėl pristato pirmąjį Lietuvoje interneto tinklalapį lengvai 
skaitoma kalba – www.easy.lnf.lt

nėms, turintiems intelekto sutrikimų 
ar žemesnį išsilavinimą, sulauku-
siems garbaus amžiaus, taip pat lie-
tuvių kalbą besimokantiems užsie-
niečiams ir vaikams. Kita vertus, ji 
kuo puikiausiai tinka kiekvienam, 
norinčiam greitai, aiškiai ir trumpai 
gauti svarbiausią informaciją.

Rengti tekstus lengvai skaitoma 
kalba LNF ir kitų nevyriausybinių 
organizacijų atstovai mokėsi dviejų 
dienų mokymuose. Juose patirtimi 
dalijosi ir patarimų negailėjo specia-
listės iš Švedijos lengvai supranta-
mos kalbos centro „Centrum for latt-
last“. Siekdami įtvirtinti įgytas žinias 
LNF atstovai taip pat susitiko su 
specialistais iš Latvijos lengvai skai-
tomos kalbos agentūros. 

Minėtos Švedijos ir Latvijos orga-
nizacijos yra LNF partnerės įgyven-
dinant Šiaurės ministrų tarybos fi-
nansuojamą projektą „Easy@dis.abi-
lity“. Trečioji projekto partnerė – Lie-

tuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Viltis“. 

Didina integraciją 

Projektas „Easy@dis.ability“ skir-
tas ne tik populiarinti lengvai skaito-
mą kalbą, bet ir skatinti neįgaliųjų 
integraciją į visuomenę. 

„Dažniausiai bijome tų, apie 
kuriuos mažai žinome. Naujajame 
tinklalapyje trumpai ir aiškiai apra-
šome, kas yra negalia, kaip ji atsiran-
da, kokios jos rūšys, kaip neįgalieji 
mokosi, dirba, gyvena, – pasakoja 
L. Gulbinė. – Tikime, kad sužinoję 
daugiau, žmonės pakeis nuomonę 
apie neįgaliuosius.“

Tinklalapyje informacija skelbia-
ma lietuvių ir anglų kalbomis, yra 
speciali rubrika vaikams. 

„Apsilankę šiame tinklalapyje, 
neįgalieji ras informacijos apie pa-
grindines savo teises, sužinos, kada 
ir kaip gali jomis pasinaudoti, taip 
pat neįgaliųjų judėjimo naujienas iš 
Lietuvos ir pasaulio“, – pasakoja 
LNF projektų vadybininkė. 

LNF lengvai skaitoma kalba pa-
rengė ir tinklalapyje paskelbė svar-
bius tarptautinius dokumentus – 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 
konvenciją ir Europos strategiją dėl 
negalios 2010–2020. Ateityje asocia-
cija skelbs ir kitus įstatymus bei nu-
tarimus lengvai skaitoma kalba.

tų Neįgaliųjų teisių konvencijai, rei-
kia laikytis konvencijos nuostatų. 
Viena iš jų skelbia, kad kiekvienas 
neįgalus žmogus yra savitas ir ypa-
tingas, todėl turi būti gerbiamas 
toks, koks jis yra.“

Mes, „Vilties“ bendrijos nariai, 
vis dar turime viltį, kad siaučiant 
ekonominėms ir finansinėms kri-
zėms, nepamiršime pagrindinio da-

lyko – žmogaus orumo. Neskirstysi-
me ir nenurašysime kitų vien todėl, 
kad jie – kitokie... O kad visi neįga-
lieji verti pagarbos ir dėmesio, paro-
dė meninės programos dalyviai. 
Ypač įsiminė bendrijos ,,Zarasų Vil-
tis“ spektaklis pagal kino filmą „Ti-
tanikas“. Pamatėme, kaip svarbu 
neįgaliajam draugauti su sveikais 
bendraamžiais, taip pat, kiek neį-

galusis gali duoti sveikam draugui. 
Taigi grįžome į namus kupini nau-
jų minčių ir pasiruošę naujiems iš-
šūkiams. 

Indrė Uginčienė
Bendrijos „Tauragės viltis“ narė 
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Skaitykime lengviau

Organizacija „Lietuvos neįgaliųjų 

forumas“,  

toliau ją vadinsime LNF,

sukūrė naują interneto tinklalapį.

Jo adresas – www.easy.lnf.lt

LNF šiame tinklalapyje visą informaciją 

skelbia

lengvai skaitoma kalba. 

Kas yra lengvai 
skaitoma kalba?  

Tai yra tokia kalba, kurią visi lengvai 

perskaito ir supranta.

Ši kalba yra labai aiški ir paprasta, nes: 

• rašome tik pačius svarbiausius 

dalykus; 

• naudojame žodžius, kuriuos 

daugelis žmonių žino; 

• naudojame trumpus sakinius;

• nuosekliai pasakojame įvykius,  

tai yra pirmiausia pasakome, kas 

vyko iš pradžių, paskui – kas vėliau; 

• naudojame didesnes raides; 

• paliekame didesnius tarpelius tarp 

eilučių;  

• tekstą skaidome į skyrius. 

Ši kalba yra pritaikyta žmonėms, kurie

turi intelekto sutrikimų, yra vyresnio 

amžiaus ar 

žemesnio išsilavinimo. 

Ji taip pat naudinga žmonėms, 

kurie mokosi užsienio kalbos, ir vaikams. 

Ją patogu naudoti tiems,

kurie skuba ir nori greitai sužinoti tai, 

kas svarbiausia. 

Ką sužinosite 
apsilankę 
tinklalapyje? 

Tinklalapyje daugiau sužinosite 

apie skirtingas negalios rūšis. 

Rasite svarbiausius dokumentus, skirtus 

neįgaliųjų teisėms. 

Dar naujausių žinių apie 

neįgaliųjų gyvenimą Lietuvoje ir 

užsienyje. 

LNF mano, kad šis tinklalapis leis geriau 

pažinti neįgaliuosiuos.  
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O tai paskatins jų integraciją, 

paprasčiau tariant, žmonės su negalia 

galės lengviau mokytis, dirbti ir 

pramogauti 

kartu su kitais žmonėmis. 

Kodėl sukūrėme  
šį tinklalapį? 

LNF pastebėjo, kad dažnai žmonės 

nesupranta

informacijos, nes ji būna surašyta labai 

sudėtingai.

Todėl LNF nusprendė padėti tokiems 

žmonėms,

kuriems sunku skaityti sudėtingą tekstą.

Ji pradėjo vykdyti projektą „Easy@dis.

ability“.

Dalyvaudami projekte LNF darbuotojai 

išmoko rašyti 

lengvai skaitoma kalba ir sukūrė 

interneto tinklalapį www.easy.lnf.lt. 

Šį projektą LNF vykdo kartu su 

3 kitomis organizacijomis. 

Jas vadiname projekto partneriais. Kad 

būtų galima vykdyti šį projektą,

LNF pinigų skyrė kita organizacija, kuri 

vienija daug šiaurės krašto valstybių. 

Ši organizacija vadinasi Šiaurės šalių 

ministrų taryba. Kad būtų trumpiau ją 

dar galima vadinti NORDEN.

Organizacijos NORDEN ženklas yra 

toks:

    

Projekto partneriai  
yra: 
• Švedijos organizacija „Lengvai 

skaitomos kalbos centras“;

• Latvijos organizacija „Lengvai 

skaitomos kalbos agentūra“; 

• Lietuvos organizacija „Viltis“, 

kuri rūpinasi žmonėmis su intelekto 

sutrikimais. 
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Apibendrinant ilgus ir turinin-
gus projekto „Mode H“ vykdymo 
metus galima drąsiai sakyti, kad jis 
seniai peržengė kultūrinio renginio 
ribas, griaudamas psichologines 
sienas, artindamas skirtingas kultū-
ras ir žmones. Jis padeda neįgalie-
siems įveikti atskirtį, paprasčiau ir 
lengviau bendrauti su įgaliais ben-
draamžiais, suprasti savo artimą ir 
save.

Kas geriau – ar sėdėti namuose ir 
nepaliaujamai mąstyti apie ištikusią 
lemtį, ar pasinerti į iššūkių kupiną 
kūrybinį procesą, dalytis juo su ki-
tais, keliauti, bendrauti? Ko gero, tai 
retorinis klausimas, nes šis sociokul-
tūrinis projektas pirmiausia reika-
lingas tam, kad neįgalūs žmonės ga-
lėtų spręsti savo problemas ir rastų 
sąlyčio taškų su likusiais visuome-
nės nariais. Gal todėl visos projekto 

Jaunas menas veržliai žengia...
Nuo 2002 metų vykdomas tęstinis „Mode H“ projektas, skirtas 
madingo adaptuoto kostiumo, sceninio drabužio, kasdienės 
aprangos pritaikymui neįgalaus žmogaus reikmėms bei šių 
kostiumų teatralizuotam pristatymui, šiemet sukvietė Belgijos, 
Italijos, Latvijos, Lenkijos, kelių Prancūzijos regionų, Rumunijos 
ir Lietuvos neįgalų ir įgalų jaunimą į Tūrą (Prancūzija). Projekte 
Lietuvai garbingai atstovavo sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Zarasų Viltis“ ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos teatro 
studijos moksleiviai, parodę Gražinos Karlaitės režisuotą 
spektaklį pagal žinomą kino filmą „Titanikas“. 

grandys yra be galo susijusios ir tie-
siog negali viena be kitos: kūrėjus, 
atlikėjus, socialinės srities darbuoto-
jus ir projekto vadybininkus jungia 
kultūra, muzika, mada, teatras. Pro-
jektas ,,Mode H“ – tai iššūkis iš nau-
jo pajusti gyvenimo skonį. Beje, skir-
tas ne tik neįgaliems, bet ir įgaliems 
žmonėms, norintiems permąstyti sa-
vąsias vertybes.

Kiekvienas naujas mados foru-
mas turi savo temą, renginiai taip 
pat papildomi įvairiomis parodomis, 
konferencijomis, darbo grupių susi-
tikimais, dokumentinių bei meninių 
filmų kūrimu ir pristatymais, o svar-
biausia, kad meninės raiškos prie-
monės tampa traukos centru, palan-
kios aplinkos kūrimu įvairioms soci-
alinėms problemoms spręsti. Na, o 
prasidėjo viskas 2002 metais, kai Za-
rasų kultūros centras laimėjo Euro-
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pos Sąjungos programos „Kultūra 
2000“ projektą „Jaunas menas“ (au-
torė – Daiva Šukštulienė). Tuo metu 
Lietuva dar nebuvo Europos Sąjun-
gos narė, tad kultūros vadybininkai 
buvo skatinami domėtis naujomis 
galimybėmis ir ieškoti finansavimo 
iš Europos Sąjungos fondų. Tada Za-
rasų kultūros centro vizualiųjų me-
nų projekto ,,Jaunas menas” pergalę 
buvo galima pavadinti tikrų tikriau-
sia sėkme.

Pagal programos sąlygas buvo 
privalu turėti ne mažiau kaip tris 
partnerius iš Europos Sąjungos na-
rių ar kandidačių. Tuo metu ryšiais 
su užsienio kolegomis galėjo pasi-
girti tik nedaugelis, todėl priimti-
nausia išeitis pasirodė pasikliauti 
kraštiečiais – išeiviais. Taigi projekto 
,,Jaunas menas“, skirto jauniesiems 
dizaineriams skatinti kurti sceninius 
kostiumus, partneriais tapo kraštie-
tės dusetiškės Audronės Mieželytės-
Lopez darbovietė – Ballan Mire (Tū-
ro sritis, Prancūzija) socialinio drau-
dimo kompanijos ,,Mutualite“ neį-

galaus jaunimo institutas „Charle-
magne“, kuriame efektyviai taiko-
mos meno terapijos priemonės. 

2002 metais Zarasų kultūros centre 
25 narių delegacija iš Prancūzijos prista-
tė adaptuoto neįgaliam žmogui madingo 
sceninio kostiumo kolekciją ,,Lietus“. 
Spalvingi lietpalčiai, skėčiai, teatrali-
zuotas reginys pavergė Zarasų žiūrovus. 
Juk tuo metu mūsų šalyje žmonėms ve-
žimėliuose beveik nebuvo galimybių 
patekti į koncertų salę ar grimo kamba-
rius. O ir pats projektas atrodė nerealus, 
bet įvyko stebuklas ir žiūrovų plojimai 
sušildė mažųjų kolekciją pristačiusių 
prancūzų širdis ir davė pradžią naujam 
požiūriui į neįgalius žmones, į jų įsilieji-
mą į sveiką visuomenę Lietuvoje. Taip 
užsimezgė draugiški ir ilgalaikiai santy-
kiai, buvo pradėti vykdyti bendri socio-
kultūriniai projektai: darbinis posėdis 
Tūre (2003 m.), penkių šalių konferenci-
ja ,,Neįgaliųjų integracija Europos Są-
jungoje“ Zarasuose (2004 m.), projektas 
,,Mode H“ Tūre, Prancūzijoje (2005 m.), 
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 
tarp Zarasų rajono savivaldybės ir Bal-

lan Mire savivaldybės (2006 m.), pro-
jektas ,,Mode H“ Tūre (2007 m.).

Šių metų lapkričio 19–23 dieno-
mis šis centrinio Prancūzijos regiono 
miestas vėl tapo visoje Europoje vis 
plačiau žinomo projekto „Mode H“ 
įgyvendinimo ir ketvirtojo specialio-
sios mados forumo vieta. Kadangi 
zarasiečiai šiame projekte toli gražu 
ne naujokai, jie be galo užsidegę ruo-
šėsi pasirodymui. Vienas laukia-
miausių ir didžiausio dėmesio susi-
laukiančių projekto etapų – dalyvių 
parengti spektakliai pagal pasirinktą 
kino filmą. Tikrą susidomėjimą šiais 
projekto darbais rodo vien jau tai, 
kad jį stebėjo net du tūkstančiai žiū-
rovų, rezervavę vietas prieš gerą 
mėnesį, o ir į generalinę repeticiją jų 
susirinko daugiau nei pusantro tūks-
tančio. Jie negailėjo katučių renginio 
dalyviams iš Belgijos, Italijos, Latvi-
jos, Lenkijos, kelių Prancūzijos regi-
onų, Rumunijos ir Lietuvos.

Bendrijos „Zarasų Viltis“ 
informacija

Mobili lektorių-konsultantų ko-
manda, kurią sudaro sutrikusios rai-
dos specialistai, teisininkas, psicho-
logas ir vadybininkas, jau spėjo apsi-
lankyti Mažeikiuose, Plungėje, Kre-
tingoje, Klaipėdoje ir Rietave. Buvo 
organizuojamos apskrito stalo dis-
kusijos su pirminių ir antrinių tinklų 
atstovais, seminarai apie raidos ir el-
gesio sutrikimus, proto negalios 
žmonių adaptacijos ir socializacijos 
galimybes, teikiamos teisinės ir psi-
chologinės konsultacijos šeimoms, 

Emocinė investicija ar bendrų 
tiltų tiesimas?
Viešoji įstaiga „Informacijos kaupimo ir sklaidos centras“ vykdo 
projektą „Socialinių tinklų kūrimas bendruomenėse, teikiant 
pagalbą šeimoms, auginančioms sutrikusio intelekto asmenį“. 
Pažiūrėkime, kaip sekasi skatinti savivaldos institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą bei dalijimąsi 
atsakomybe užtikrinant įvairiapusės pagalbos teikimo būdus.

dalijamasi išgyvenimais savigalbos 
grupėse.

Apskrito stalo diskusijose daly-
vavo įvairių valstybinių ir visuome-
ninių organizacijų atstovai: psichi-
kos sveikatos centrų, savivaldybių 
socialinės paramos skyrių, specialių-
jų mokyklų ir darželių, dienos veik-
los, užimtumo įstaigų ir kt. Nustebi-
no ir pamalonino dėmesingumu 
Kretingos rajono savivaldybės vice-
meras Vytautas Ročys, kuris apsilan-
kęs susitikime ragino tėvus ir visuo-

meninių organizacijų atstovus imtis 
iniciatyvos dėl kokybiškų socialinių 
paslaugų teikimo neįgaliesiems. Vi-
cemeras taip pat gyrė Kretingos die-
nos centro vadovus ir darbuotojus 
už puikiai organizuojamas sociali-
nės globos paslaugas suaugusie-
siems, turintiems proto, psichikos ir 
fizinę negalią. 

Tačiau ne visur reikalai klostosi 
taip sėkmingai. Projekto vykdyto-
jams sukėlė nerimą bendrijos „Plun-
gės Viltis“ narių neryžtingumas. 
Bendrijos patalpos iki šiol nepritai-
kytos neįgaliesiems, be to, toliau nuo 
Plungės gyvenančioms neįgaliųjų 
šeimoms čia teikiamos paslaugos iš-
vis neprieinamos. Bendrija „Plungės 
Viltis“ įsikūrusi antrame aukšte, į 
kurį stačiais laiptais sunku kopti net 
įgaliems žmonėms. „Jau dvidešimt 
metų kantriai laukiame patalpų, pri-
taikytų mūsų žmonėms, nes šiose 
negali būti teikiamos kokybiškos pa-
slaugos neįgaliesiems“, – dūsauda-
ma kartojo bendrijos „Plungės Vil-
tis“ pirmininkė Romualda Šimku-
vienė. Šioje savivaldybėje stinga vie-
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ningos socialinės paslaugų politikos, 
nukreiptos į pagalbą konkrečiai šei-
mai, komandinio darbo tarp neįga-
liesiems atstovaujančių organizacijų 
ir savivaldybei pavaldžių neįgaliųjų 
įstaigų, seniūnijų. Plungės rajono sa-
vivaldybės socialinės paramos sky-
riaus vedėja Genovaitė Vasylienė ra-
gino bendromis jėgomis spręsti vi-
siems aktualias problemas. 

„Atrodo, grįžtame į tą pačią pa-
dėtį kaip prieš 20 metų. Pradedame 
nuo pradžių, nuo tėvų poreikių. Tik 
dabar šnekame apie paslaugų koky-
bę, – sakė „Vilties“ bendrijos pirmi-
ninkė Dana Migaliova per susitiki-
mą Mažeikiuose, ragindama daly-
vius diskutuoti apie socialinių pas-
laugų prieinamumą šiame rajone. – 
Socialiniai darbuotojai ir įstaigų va-
dovai dalį laiko dirba visuomeniniais 
pagrindais, nes jiems rūpi paslaugų 
teikimas, kadangi patys augina su-
trikusio intelekto vaikus. Pasirodo, 
šiais laikais specialistai, dirbantys su 
neįgaliaisiais, yra pigi darbo jėga!“

Mažeikių savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus atstovė teisinosi, 
kad nors nevyriausybinės organiza-
cijos – didi jėga ir bendradarbiavi-
mas su jomis vyksta, socialinėms 
paslaugoms yra skiriamas labai ma-
žas finansavimas, o dėl to kenčia 
paslaugų kokybė. Kaimuose gyve-
nantys neįgalieji ir jų šeimos jaučia 
didelę atskirtį, nes jiems vis dar ne-
sukurtas paslaugų tinklas. Beje, tai 
didelė ne tik Mažeikių rajono, bet ir 
visos Lietuvos problema. 

Net ir miestai nelabai gali pasi-
girti tinkamu neįgaliųjų sveikatos 
apsaugos srities poreikių tenkinimu. 
Daug kur proto negalios asmenims 
neprieinamos odontologo paslau-
gos. „Mano vaikui teko laukti šios 
paslaugos pusę metų“, – piktinosi 
viena bendrijos „Klaipėdos Viltis“ 
narė. Panaši padėtis susiklostė visoje 

Žemaitijoje. Odontologo kabinetus, 
pritaikytus neįgaliesiems, turi tik 
Vilnius ir Kaunas. O ką daryti kituo-
se Lietuvos miestuose gyvenantiems 
proto negalios žmonėms? Buvo pa-
siūlyta raštu kreiptis į Lietuvos Res-
publikos odontologų rūmus, kad 
minėta problema būtų išspęsta. „Vil-
ties“ bendrijos teisininkai jau ėmėsi 
iniciatyvos siekiant užtikrinti asme-
nų su negalia poreikius. 

Neįgalių asmenų tėvai dažnai dėl 
materialinių problemų neturi gali-
mybių kreiptis konsultacijos į psi-
chologus, teisininkus, gauti informa-
ciją apie galimybes derinti šeimos ir 
darbo įsipareigojimus. Visuomenė 
taip pat labai minimaliai informuo-
jama apie neįgaliųjų gyvenime vyks-
tančius pokyčius ir juos užtikrinan-
čius politinius sprendimus. Kadangi 
neįgalieji turi specifinių raidos ir el-
gesio sutrikimų, jie ir jų tėvai ar glo-
bėjai negauna tokių nuolatinio po-
būdžio paslaugų kaip dienos užim-
tumas, neformalus mokymas, teisi-
nės ir psichologinės konsultacijos. 
Tokia padėtis susiklostė Rietavo 
mieste. Paaiškėjo, kad pagalba ir pa-
slaugos ne visada pasiekia labiausiai 
nuo atskirties kenčiančius asmenis, 
jų tėvus, teisėtus globėjus ar šeimų 
narius. Tad teisininkų, psichologų ir 
sutrikusios raidos specialistų ko-
mandai čia buvo ką veikti. 

Bendrijos „Rietavo Viltis“ nariai 
nuogąstavo, kad stinga paslaugų, 
rodoma nepakankamai iniciatyvos, 
darbuotojai nenori dirbti pusiau sa-
vanoriškais pagrindais, be to, be ga-
lo sunku motyvuoti tėvus naudotis 
paslaugomis. Taigi susidaro tam tik-
ras užburtas ratas. Arba nėra paslau-
gų vartotojų (nes tėvams labai trūks-
ta motyvacijos), arba stinga kokybiš-
kų paslaugų, patalpų pritaikymo, 
tinkamo finansavimo, kad užtektų 
lėšų ir paslaugoms, ir jas teikiančių 

darbuotojų atlyginimams. Norint 
rasti išeitį ir užtikrinti Jungtinių Tau-
tų Neįgaliųjų konvencijos įgyvendi-
nimą buvo svarstoma galimybė 
steigti Neįgaliųjų reikalų komisijas 
prie savivaldybių tarybų. Deja, nė 
viena iš penkių aplankytų savival-
dybių nepalaikė minėtos iniciatyvos, 
abejojo tokios komisijos veiklos efek-
tyvumu, neturėjo nuomonės dėl jos 
tikslų. 

Šiuo metu galvojama apie tai, kad 
tokių komisijų steigimo turėtų imtis 
nevyriausybinės organizacijos, nes 
tai paskatintų jas vienytis ir dirbti 
bendram labui. Tokiu būdu neįgalie-
siems atstovaujančios organizacijos 
būtų visapusiškai įtraukiamos į kon-
trolės procesus: neįgaliųjų socialinės 
integracijos politikos koncepcijos, 
psichikos sveikatos strategijos ir kitų 
teisės aktų svarstymą. Minėtos ko-
misijos padėtų ginti neįgaliųjų teises 
ir teisėtus interesus, užtikrintų jų da-
lyvavimą sprendžiant neįgaliųjų so-
cialinės integracijos klausimus vietos 
savivaldybės lygiu, stiprintų savi-
valdybės institucijų ir (ar) įstaigų bei 
neįgaliųjų organizacijų, veikiančių 
neįgaliųjų socialinės integracijos sri-
tyje, bendradarbiavimą ir pan. 

Nevyriausybinių organizacijų ir 
savivaldos institucijų partnerystei 
reikalingi aukščiausio lygio sprendi-
mai, taip pat konkrečios strategijos 
bei programos, skirtos gerinti neįga-
liųjų gyvenimo kokybę, mažinti dis-
kriminaciją. Būtina užmegzti ir sti-
printi neįgaliesiems atstovaujančių 
organizacijų ir valdžios institucijų 
dialogą. Rezultatyvus galių ir atsa-
komybių pasiskirstymas, valstybės 
ir pilietinio sektoriaus bendradar-
biavimo gerinimas, taip pat sociali-
nio saugumo bei kokybiškų paslau-
gų bendruomenei užtikrinimas gali-
mas tik nuolatinio partnerių bendra-
darbiavimo kontekste.

Mobili lektorių-konsultantų ko-
manda šiems metams baigiantis dar 
aplankys Druskininkus, Kapčia-
miestį ir Raseinius. Planuojama, kad 
nuo kitų metų konsultacijos bus tei-
kiamos Visagino, Kauno ir kitų mies-
tų „Vilties“ bendrijos asocijuotiems 
nariams.  

Jurgita Solodskienė
Viešosios įstaigos „Informacijos 

kaupimo ir sklaidos centras“ direktorė 
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Visada ateina metas, kai ilgą laiką 
kaupęs žinių bagažą supranti, kad jau 
gali juo dalytis. Ypač tai pasakytina 
apie kūrybinį procesą, nes meninė sa-
viraiška skatina žmonių savimonę. Pa-

Įkvepianti partnerystė
sidavę jos turtinančiai galiai, jie tobu-
lėja, sulaukia sėkmės. Be to, toks tauri-
nantis meno poveikis turi net gydo-
mųjų galių. Juk moksliniais tyrimais 
patvirtinta, kad kūrybos procesas pa-
deda žmogui neverbaline kalba iš-
reikšti jausmus, susikaupti, atsikratyti 
neigiamos energijos.

Turėdami galvoje visus minėtus da-
lykus, Vilniaus dailės akademijos Teks-
tilės katedros studentai ir dėstytojai 
noriai dalyvauja įvairiuose projektuo-
se, susijusiuose su meno terapija. Ne 
išimtis ir šiais metais vykdytas projek-
tas „Neįgaliųjų ir Vilniaus dailės aka-
demijos studentų partnerystė“. Ši par-
tnerystė pasireiškė studentų pastango-
mis atskleisti tapybos ant šilko paslap-
tis viešosios įstaigos „Vilties akimirka“, 
bendrijos „Vilniaus Viltis“ ir Markučių 
dienos veiklos centro lankytojams.

Kūrybinis bendravimas pasirodė 
abipusiai įdomus procesas. Neįgalieji 
mus sutiko labai smalsiai, draugiškai 
ir imliai. Mes ne tik visi drauge piešė-
me, bet ir bendravome. Mus bučiavo, 
mums spaudė rankas. Kai arčiau susi-
pažinome, naujieji draugai net negalė-
davo sulaukti, kada išsidėliosime savo 
priemones. Taip jiems norėjosi piešti, 
įtvirtinti tai, ką išmoko. Mūsų kūrybi-
nį bendradarbiavimą vainikavo pa-
veikslėliai, papuošę ugdymo įstaigas, 
taip pat staltiesė, pražydusi gėlėmis, 
stebinanti nematytais gyvūnais, jau-
kiais pastatais, nužerta saulės spindu-
liais, atliktais drąsiais ir veržliais potė-
piais. Tikimės, kad tai mūsų draugams 
ilgai primins drauge praleistas mielas 
akimirkas. Kol susitiksime naujiems 
darbams kitais metais...

Indrė Biekšaitė
Vilniaus dailės akademijos 

magistrantė

Liaudies pasakos – didelis tautos 
turtas. Jos pasižymi turinio paprastu-
mu, nuoširdumu, aukšta morale. Liau-
dies pasakose išmintingai sprendžiami 
doroviniai klausimai, įprasminamos 
gražiausios tautinės vertybės, pateikia-
mi sektini pavyzdžiai. 

Pasaka gali atlikti svarbų vaidmenį 
formuojant vaiko vertybines nuostatas, 
ugdant kalbą, skatinant žodinę savi-
raišką, kūrybines galias, todėl labai 
svarbu, kaip ji bus pateikta. Pasekti ar 
perskaityti pasaką – vadinasi, tinkama 
intonacija perteikti besikeičiančias jos 
nuotaikas, meninius vaizdus, skirtin-

Neišsenkantis informacijos 
lobynas – vaikų tobulėjimui
Nė nepastebėjome, kaip greitai pralėkė metai, per kuriuos mūsų 
nepailstanti talkininkė, Pasvalio specialiosios mokyklos logopedė 
metodininkė Andromeda Baršauskienė suteikė jums, mieli skaitytojai, 
tiek daug žinių apie tai, kaip ugdyti savo ypatingus vaikus, pasitelkus 
visagalį internetą. Ankstesniuose numeriuose sužinojote, kokiose 
svetainėse ieškoti užduočių, padedančių lavinti atmintį ir dėmesį. O 
šiame autorė pristato internetines pasakas, eilėraščius ir periodinius 
leidinius. Be to, taria pagiriamąjį žodį savo išradingiesiems kolegoms – 
Lietuvos specialiesiems pedagogams ir logopedams, ieškantiems vis 
naujų būdų lavinti neįgalius moksleivius. Labai dėkojame gerbiamai 
autorei ir nuoširdžiai tikimės, kad ji neužmirš mūsų ir ateityje.

gais balso atspalviais atskleisti veikėjų 
būdo bruožus, jų išgyvenimus. Pasakos 
reikšmė vaikų ugdymui neabejotina. 
Ypač ji svarbi mažylio kalbos raidai nuo 
pat pirmųjų gyvenimo metų.  

Pasakų galima iki valiai rasti inter-
neto platybėse. Arba išsirinkti ir pa-
tiems skaityti, arba tik klausytis ir pan. 
Štai įdomiausios svetainės, kuriose ga-
lima jų aptikti. Vienos jų sudėliotos pa-
gal temas (apie raganas, karius, žvėris 
ir t. t.), kitos pagal tautas (lietuvių, bul-
garų, tadžikų, rusų ir pan.), trečios pa-
gal autorius (Brolių Grimų ir kt.). Inter-
nete galima rasti ir pasakų be galo, ei-
liuotų pasakų, pasakėčių ir kt.

Vaikai paprastai mėgsta deklamuo-
ti eilėraščius, lengvai įsimena atskirus 
posmus, o kai kurie išmoksta ir ištisas 
poemėles. Jiems patinka ritmas, žodžių 
skambesys, žaismas. Svarbu, kad vai-
kui tekstas būtų aiškus, todėl paskai-
čius eilėraštį, reikėtų aptarti veikėjus, 
įvykius, nuotaiką, neaiškius žodžius ir 
pan. Eiliuotas tekstas moko taisyklingo 
kirčiavimo (ne taip sukirčiavus, jis ne-
skamba), skatina laikytis tam tikro kal-
bos ritmo, tempo, daryti pauzes. Daž-
nai eilėraštis gali paskatinti pasikalbėti 
apie vieną ar kitą įvykį, reiškinį, elgesio 
taisyklę ar moralinę vertybę.

Nurodytose svetainėse vieni eilė-
raščiai pateikti pagal pavadinimus, kiti 
pagal autorius ir pan. 

http://www.pasakos.lt/

http://www.pasakorius.lt/

http://www.eureta.eu/pasakos/

http://www.pasakukampelis.eu/lt/?Naujausi

http://eilerastukaivaikams.blogspot.com/

http://pasakos.org/eiles.html

http://www.ltvirtove.lt/eilerasciai.php
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Norėtųsi atkreipti jūsų dėmesį ir į 
kitas lietuviškas svetaines, patrauklias 
ne tik dizainu, medžiagos išdėstymu, 
bet ir turinio aiškumu, paprastumu, 
patrauklumu vaikams. Kitoks pasaulis 
(http://www.kitokspasaulis.lt/lt/) žavi 
jau vien pavadinimu! Naudingos ir 
įdomios infomacijos čia rasti gali ne tik 
tėveliai, vaikai, bet ir mokytojai. Tėve-
liams siūloma bendrauti virtualiai, da-
lytis įžvalgomis, vaikams – įvairių žai-
dimų, pasakėlių, mokytojams – nau-
dingos ir visapusiškos medžiagos pa-
mokoms, užsiėmimas. 

Vakaro žvaigždelė (http://www.zvaigz-
dele.lt/index.php?index) – tai projekto 
„Kad vaikai dori užaugtų“ dalis. Kaip 
teigia svetainės autoriai, jų VIZIJA – 
kad vaikai taptų kultūringais ir dorais 
žmonėmis. MISIJA – per masines infor-
macijos priemones (spauda, radijas, te-
levizija, internetas) ugdyti vaikų dorovę 
ir bendravimo įgūdžius, skatinti kūry-
bingumą. Linksmai ir žaismingai supa-
žindinti vaikus su Šventuoju Raštu. Pro-
jektas prisideda prie prevencinių pro-
gramų (alkoholio, narkotikų, rūkymo, 
patyčių) vykdymo. Žaidimai, vaikų kū-
ryba, pasakos, dainelės, giesmės, biblija 
vaikams, žurnalas, radijo laidos interne-
te vaikams. Ir viskas vienoje vietoje!

Štai dar keletas vaikų žurnaliukų. 
„Bitutė“ – vyresniesiems ir „Nykštu-
kas“ – mažiesiems. Smagūs, žaismingi 
žurnaliukai. Juose vaikai ras žaidimų, 
konkursų. Taip pat bendravimo foru-
mą ir šiaip įdomybių. „Bitutėje“ labai 
šauniai pristatomos profesijos „Profesi-
jų abėcėlės“ skyrelyje, o „Kūrybos ko-
rys“ ragina kurti ir savo kūryba dalytis 
su kitais. 

Be to, naudodamasi proga labai no-
riu pristatyti išradingus mūsų šalies 
specialiuosius pedagogus ir logopedus, 
kurie kaip reta neabejingi savo nelen-
gvam darbui. Jei pradinių klasių ar da-
lykų mokytojai gali naudotis įvairiais 
pratybų sąsiuviniais, vadovėliais ir kita 
jau paruošta medžiaga, tai specialiųjų 
poreikių moksleivius rengiantiems spe-

cialistams kaskart tenka sukti galvą, 
ką... iš kur... kaip lengviau ir papras-
čiau... pritaikyti savo ugdytiniams, ku-
rie yra labai skirtingi. 

Atsiradus kompiuteriams ir pramo-
kus jais naudotis, pradėjus pastebėti 
kompiuterio (tiksliau IKT – informaci-
nių komunikacinių technologijų) galią 
ugdymo procese, atsirado pavienių en-
tuziastų, kurie sukaupta medžiaga pra-
dėjo noriai dalytis internete. Viena iš 
pirmųjų šį kilnų darbą pradėjo Solvei-
ga Puišienė, paraginusi specialistus 
jungtis į „Šnekučio“ bendruomenę ir 
dalytis savo sukauptais „lobiais“. Nors 
šiuo metu svetainė neveikia, tikime, 
kad ji dar tikrai atgims!

Logopedams labai naudinga Min-
daugo Garninio svetainė http://www.
pradinukai.lt/tarimas/index.php, ku-
rioje išsamiai aprašytas taisyklingas 
įvairių garsų tarimas, pateikiama infor-
macijos apie sutrikimus ir kalbos pa-
dargų mankštas. 

Šiaulietės Nijolė Jakūbauskienė ir 
Daiva Kavaliauskienė taip pat nepa-
liauja stebinti išmintimi ir informacijos 
gausa. Jų svetainėje visada galima rasti 
naudingų patarimų, reikiamos medžia-
gos pratyboms, tinkamų priemonių 
garsams mokyti, rišliajai kalbai ugdyti 
ir pan.

Interneto svetainės „Atviras langas“ 
autorė biržietė Jūratė Kaupienė žavi sa-
vo nuoširdumu ir paprastumu. Ši kole-
gė, sukaupusi didelę pedagoginę patir-
tį, noriai dalinasi priemonėmis, kurios 
daugiausia skirtos ikimokyklinio am-
žiaus specialiųjų ugdymo poreikių vai-
kams. Jos dienoraštyje galima rasti pra-
nešimų, pamąstymų apie šiuos vaikus 
ir jų pažinimo procesų lavinimą.

Verta aplankyti ir Varėnos „Ryto“ 
vidurinės mokyklos logopedės Vidutės 
Zubrienės svetainę, skirtą logopedams, 
specialiesiems pedagogams, mokyto-
jams, tėvams ir mokiniams.

Mokytis kalbėti padeda kompiuteris tai 
Audronės Neniškytės iš Mažeikių kūri-
nys. Logopedė su savo rengtomis prie-
monėmis dalyvauja įvairiose respubli-
kinėse parodose, yra įvairių konkursų 
nugalėtoja, dalyvė. Jos svetainę ne tik 
verta aplankyti, bet ir pasimokyti kurti 
priemones. Audronė dalinasi patirtimi, 
kaip rengti priemones įvairiomis pro-
gramomis (Power Point, Hot Potatoes ir 
kt.) skyrelyje „Pamokėlės“. 

eLogopedai – pagalba ugdantiems 
vaikus, svetainė, kurioje daug priemo-
nių, patarimų įvairausiais klausimais. 
Svetainė tikrai turtinga, nes medžiagą 
teikia net kelios autorės, o prie jų vis 
prisijungia naujos. Nesvarbu, kad iš 
skirtingų Lietuvos rajonų, specialiosios 
pedagogės, logopedės puikiai randa 
bendrą kalbą ir turi ką pasiūlyti! 

O svetainė „Logopedo ir specialiojo 
pedagogo draugams“ buvo sukurta 
2010 metų birželį. Kai po ilgos pertrau-
kos susitiko dvi buvusios Šiaulių uni-
versiteto studijų draugės. Naujai paži-
nusios viena kitą, kibo į darbą šių eilu-
čių autorė ir Kauno Tado Ivanausko 
vidurinės mokyklos specialioji pedago-
gė, logopedė Indrė Kondrotienė. Abiem 
norėjosi, kad svetainėje lankytųsi ne tik 
suaugusieji, bet ir mokiniai. Kad rastų 
čia informacijos, kurios pasigenda mo-
kykloje ir namuose... O kaip pavyko, 
vertinti Jums!

Tai tik nedaugelis paminėtų (man 
žinomų!) specialistų, kurie nepaliauja 
stebinti ir svarbiausia dalytis patirtimi, 
žiniomis, priemonėmis, svetainių. Juk 
dirbame dėl vaikų – kitokių vaikų! O 
jiems negaila nieko!

Naudota literatūra:
http://www.ikimokyklinhttp
http://www.gimtasiszodis.lt/
http://www.xxiamzius.lt/

Andromeda Baršauskienė

http://www.kitokspasaulis.lt/lt/

http://www.zvaigzdele.lt/index.php?index

http://www.bitute.lt/zaidimai

http://www.nykstukas.lt/

http://www.pradinukai.lt/tarimas/index.php

http://maziejisnekoriai.blogspot.com/

http://www.sesioszasys.lt/

http://atviras-langas.blogspot.com/

http://www.logopedas.puslapiai.lt/news.php

http://www.elogopedas.lt/

http://www.elogopedai.lt/

http://logopedui.jimdo.com/
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Žiemos atostogos – puikus metas susitikti su artimai-
siais ir draugais, lankytis įvairiuose renginiuose, grožio 
ir sveikatos salonuose, parduotuvėse... Per atostogas tai 
pat planuojame vizitus pas gydytojus ar specialistus. Juk 
sveikata – svarbiausias žmogaus turtas. 

Socialinė veikla – tai buvimas ne tik namuose, bet ir 
kitose aplinkose. Tokia veikla mūsų mokinių kasdieni-
niame gyvenime ne tokia ir dažna. Tad jiems paprastai 
sunkokai sekasi su ja apsiprasti, susigaudyti, kur eis, ką 
teks daryti. O kur nežinia, ten ir nerimas, baimė, kartais 
net pyktis. 

Dovana draugui ir šeimai
Bendravimo simboliai, kuriuos šiuokart siūlo ugdy-

mo centro „Viltis“ specialistės žurnalo skaitytojams sky-
relyje „Dovana draugui ir šeimai“, padės specialiųjų po-
reikių vaikams suprasti, kur ir kas vyks naujoje aplinko-
je. Juk labai svarbu nebijoti lankytis viešose vietose, plės-
ti pažintinius ir bendravimo įgūdžius. Sėkmės!

Valerija Liaudanskienė
Logopedė, specialioji pedagogė ekspertė 

Rasa Ulevičiūtė
Specialioji pedagogė metodininkė 
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Žvilgsnis atgal

Ištrauka iš ugdymo centro „Viltis“ 
straipsnio „Ugdymo centras „Viltis“ 
krizės ir pasikeitimų skersvėjuose“, 
skelbto žurnalo „Viltis“ 2009 metų ket
virtame numeryje.

„ <...> 2004–2005 metais buvo pa-
rengtas investicinis projektas „Infras-
truktūros plėtra ir modernizavimas“, 
kurio tikslas – renovuoti centro pas-
tatą, atlikti jo šiltinimą, langų keiti-
mą, vidinių erdvių pertvarkymą ir 
pristatyti kineziterapinį, menų tera-
pijos bei hidroterapijos korpusus. 
Projektas praėjo visus vertinimo eta-
pus, bet... buvo paliktas rezervui. 
Girdėjome komentarus, kad jis labai 
brangus, kad jam įgyvendinti būtų 
panaudotos visos apskričiai skirtos 
lėšos. Taigi teko laukti.

2008 metais paskelbus kvietimą 
teikti paraiškas pagal Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos „Vie-
šųjų paslaugų kokybė ir prieinamu-
mas: sveikatos, švietimo ir socialinė 
infrastruktūra“ prioriteto įgyvendi-
nimo priemonę „Nestacionarių soci-
alinių paslaugų infrastruktūros plė-

tra“, atrodė, kad tai kaip tik mums. 
Investicinį projektą reikėjo pertvar-
kyti pagal naujus reikalavimus. Es-
minis jų buvo tas, kad galima statyti 
tik 800 kv. m naudingo ploto priesta-
tus ir pasibaigus projektui įkurti 
naują dienos socialinės globos įstai-
gą, t. y. atskirti ugdymo ir dienos so-
cialinės globos paslaugas.

Paskui vyko ilgos diskusijos tarp 
Vilniaus savivaldybės administraci-
jos Sveikatos ir socialinės apsaugos 
bei Kultūros ir ugdymo departa-
mentų specialistų dėl ugdymo cen-
tro „Viltis“ atitikties. Pagaliau buvo 
prieita vieningos nuomonės, kad 
„socialinių paslaugų įstaigai priski-
riamas ir įstaigos padalinys – socia-
linių paslaugų įstaigos arba ne soci-
alines paslaugas teikiančios įstaigos 
struktūrinis padalinys, neturintis 
juridinio statuso, bet teikiantis soci-
alines paslaugas. Daugelis Vilniaus 
savivaldybės ir Vilniaus apskrities 
politikų geranoriškai parėmė ir pa-
dėjo rūpinantis daugybe juridinių 
sprendimų, žemės sklypo panaudos 
perdavimu įstaigai, Vilniaus regiono 
plėtros planavimo, detaliojo plano 

rengimu ir kt. <...>  Pastatę naujus 
kineziterapijos ir menų bei užimtu-
mo priestatus (800 kv. m), turėsime 
šiuolaikiškai įrengtas ir pritaikytas 
erdves neįgalių vaikų bei suaugu-
siųjų užimtumui organizuoti: kine-
ziterapijos salę, kurią slankiosiomis 
pertvaromis bus galima suskaidyti į 
penkias iš dalies atskiras erdves indi-
vidualiam kineziterapiniam darbui. 
Prireikus visame plote galės vykti 
judesių lavinimo, sportinės, mobilu-
mo gerinimo veiklos. Tame pačiame 
priestate rasis vietos ir masažo ka-
binetams (planuojamos 2 darbo vie-
tos), kompensacinės technikos prie-
žiūros ir smulkaus remonto dirbtu-
vėlei, darbuotojų higienos ir poilsio 
kambariams. 
•	 Menų bei užimtumo priestatas 

iškils prie esamo pirmojo korpu-
so. Jame įsikurs muzikos terapi-
jos, namų ruošos, dailės ir kera-
mikos studijos, bendra valgyklė-
lė, užimtumo, poilsio, higienos 
kambariai. 

•	 Šie priestatai prie pagrindinio 
„Mokyklos“ pastato bus prijung-
ti specialiosiomis jungtimis, ku-

Ugdymo centras „Viltis“: 
šiandiena ir perspektyvos



V
ilt

is
 1

1/
4

Ugdymo centras „Viltis“ • 17

rios leis geriau paskirstyti judėji-
mo srautus, o pertvarkyti įėjimai 
ir įvažiavimai sumažins eismo 
įvykių grėsmę sankryžoje prie 
vienintelio šiuo metu esamo įva-
žiavimo.

•	 Naujai įkurtame Dienos sociali-
nės globos padalinyje vyks užsiė-
mimai maždaug 15 suaugusių 
jaunų neįgalių asmenų, kurie po 
mokyklų baigimo negali lankyti 
užimtumo tarnybų Vilniaus 
mieste ir negauna dienos sociali-
nės globos paslaugų, atitinkančių 
jų poreikius.

•	 Po pamokų šiame skyriuje užim-
tumo paslaugas galės gauti mūsų 
ugdymo centro auklėtiniai ir kiti 
neįgalūs vaikai iš integruotų mo-
kyklų, kuriems reikalinga papil-
doma specialistų pagalba. Pla-
nuojama lanksti dienos socialinės 
globos teikimo trukmė, nuo 2 iki 
8 valandų, priklausomai nuo as-
mens ir jo šeimos poreikių. 

•	 Planuojama, kad naujasis Dienos 
socialinės globos skyrius kasdien 
teiks paslaugas 50-60 neįgaliųjų. 
Bus įsteigta 18 darbo vietų. 
<...>“.
Atėjo metas ištiesėti pažadą – pateik-

ti mūsų vykdomo projekto „Vilniaus ug-
dymo centro „Viltis“ infrastruktūros 
plėtra ir modernizavimas“ apžvalgą, 
kad tie, kas vėliau imsis panašių projek-
tų, išvengtų sunkumų arba lengviau 
juos įveiktų. Todėl atvirai kalbėsiu ir 
apie sėkmes, ir apie klaidas, nes supran-
tu, kad Vilniuje mes pirmieji pereiname 
prie dienos socialinės globos paslaugų 
teikimo vaikams, kad daugiafunkciniai 
centrai turi teisinį pagrindą, bet dar ma-

jau įgyvendinti 96 proc., tačiau vis 
dar nesutvarkytas keičiamų „neda-
romų-daromų“ darbų, natūraliai at-
sirandančių dėl nepagrįstų techninio 
projekto sprendimų, papildomas 
pirkimas. Pirkimo procedūra trunka 
mažiausiai 3–4 mėnesius. Toliau lau-
kia pastato pridavimas. Mūsų staty-
bos valdytojo funkcija Vilniaus savi-
valdybės tarybos sprendimu per-
duota UAB „Vilniaus vystymo kom-
panija“. Taigi ir viešieji rangos darbų 
pirkimai, ir pridavimas yra valdyto-
jo rankose. O kai tiek daug atsakin-
gų institucijų, visas mechanizmas 
sukasi sulėtintai, lyg perkrautame 
kompiuteryje. Kita vertus, lėtas ran-
gos darbų baigimo tempas leidžia 
pamatyti statybos broką ir jį pataisy-
ti rangovo pajėgomis.

Dabar paaiškėjo dar viena pro-
blema: kadangi senasis darželio-
mokyklos pastatas vis dar nereno-
vuotas, o projekto lėšos skirtos tik 
naujiems priestatams, per senuosius 
įėjimus į pastatą veržiasi šaltis. Šal-
tas oras, patekęs iš jų į jungiamąsias 
naujų ir senų pastatų erdves, sudaro 
temperatūros nuokrypius, kurie gali 
turėti neigiamos įtakos ir vaikų, ir 

žai praktikos, kad mokykla + darželis + 
dienos socialinės globos skyrius yra vie-
na biudžetinė įstaiga, kuri pavaldi Vil-
niaus savivaldybei ir kuruojama dviejų 
departamentų. Daug tų departamentų 
darbuotojų yra tiesiogiai atsakingi už 
mūsų pirmuosius žingsnius. O kas bū-
na, kai auklių daug, o vaikas vis tiek mo-
kosi vaikščioti?..  

Augienė Vilūnienė, direktorė

Taigi kokie yra šio laikotarpio 
uždaviniai, aktualijos?

•	 Užbaigti statybą ir visas projekte 
numatytas veiklas.

•	 Suformuoti naują Dienos sociali-
nės globos skyriaus valdymo do-
kumentų bazę ją derinant su Vil-
niaus savivaldybės atsakingais 
departamentais.

•	 Suburti darbuotojų dienos socia-
linės globos skyriaus komandą.

•	 Inicijuoti edukacinės-socialinės 
krypties sąveikas tarp darželio-
mokyklos programas įgyvendi-
nančių darbuotojų ir naujos soci-
alinio padalinio komandos.

•	 Skatinti visą bendruomenę moki-
nių ir socialinio skyriaus lankyto-
jų veiklas nukreipti į praktinių-
prasmingų veiklų organizavimą.

•	 Pereiti prie savarankiškai tvarko-
mos finansinės apskaitos.

•	 Pradėti darželio-mokyklos seno-
jo pastato renovacijos darbus.

Kodėl vis dar nebaigta statyba?

Vertinant pagal atsiskaitymus, 
nuo statybos pradžios rangos darbai 



18 • Ugdymo centras „Viltis“
V

ilt
is

 1
1/

4

darbuotojų sveikatai. Pvz., kinezite-
rapijos salėje temperatūra yra 18-20° 
С, o koridoriuje, vedančiame į senąjį 
mokyklos pastatą, – 16-18° С. Ir tai 
dabar, kai lauke teigiama tempera-
tūra. O kas bus, kai ateis tikra žiema? 
Ūkiškai mąstant, reikėtų nedelsiant 
per statybos darbus sutaupytą pro-
jektinių lėšų likutį įdėti į seno pasta-
to įėjimų sutvarkymą ir apšiltinimą, 
senų durų pakeitimą. Jeigu to nepa-
darysime, lėšų taupymas per rangos 
darbų pirkimus bus keistas rodiklis, 
turėsiantis neigiamos įtakos ben-
dram projekto rezultatui. Bandysi-
me tai įrodyti Centrinės projektų 
valdymo agentūros specialistams.

Pakitusi ugdymo centro „Viltis“ 
struktūra – iššūkis visiems

Kai sakau visiems, turiu galvoje 
ir darbuotojus, ir lankytojų šeimas, 
ir, žinoma, pačius vaikus bei jau-
nuolius. Juk tai, kas nauja, yra neži-
noma arba mažai žinoma. Tad kelia 
nerimą, susirūpinimą, nepasitenki-
nimą, o ir džiugesį, kad atsirado 
naujų galimybių.

Turime naujų pareigybių: sociali-
nių darbuotojų ir jų padėjėjų, taip 
pat socialinių pedagogų. Vis dar yra 
laisvų etatų, nes vaikų dienos globos 
programa neveikia visu pajėgumu: 
vietoje planuojamų 40 lankytojų šiuo 
metu turime 25. Ir tai tapo savotišku 
išsigelbėjimu, nes dirbame dar vis 

neturėdami nei baldų, nei įrangos. 
Komandinio darbo kryptis taip pat 
tik svajonė, nes dabar esame grupė, 
turinti tikslą dirbdama kartu teikti 
dienos socialinės globos paslaugas ir 
įsilieti į bendruomenę kaip ugdymo 
centro „Viltis“ dalis. Viskam reikia 
laiko – augimui irgi...

Mokėjimas už dienos socialinės 
globos paslaugas

Mokėjimo tvarką tvirtina Vil-
niaus savivaldybės taryba. Suaugę 
neįgalieji jau turi panašios patirties, 
nes moka nustatyto dydžio mokestį. 
Bet mokestis už dienos socialinę glo-
bą vaikams pradėtas imti pirmą kar-
tą per devyniolika metų. Nuo šių 
metų rugsėjo vaikai už mūsų centre 
praleistą pirmąją dienos pusę nemo-
ka nieko: mokinio krepšelio lėšos 
dengia mokytojų ir pagalbą teikian-
čių specialistų darbo užmokesčio, 
Sodros ir kitus kaštus. O mokinio 
maitinimas ir transporto paslaugos 
finansuojamos iš Vilniaus savivaldy-
bės biudžeto (tai reglamentuoja LR 
Konstitucija). Tačiau už centre pra-
leistą antrąją dienos pusę tenka mo-
kėti nustatyto dydžio dienos sociali-
nės globos mokestį, atsižvelgiant į 
šeimos ar asmens finansinių galimy-
bių vertinimą. Žinoma, tie tėvai, ku-
rie nedirba, savo vaikus pasiima ar 
laukia jų parvažiuojančių iškart po 
pamokų, tačiau dirbantys tėvai nau-

dojasi dienos socialinės globos pas-
laugomis nuo 2 iki 4 val. per dieną. 
Taigi mūsų ugdymo centro langai 
šviečia nuo 6.30 iki 19.00 val. kas-
dien. Už paslaugas gauti pinigai nau-
dojami pagal patvirtintą sąmatą: mai-
tinimui, transportui, prekėms ir pas-
laugoms, komunalinėms išlaidoms. 
Pagal preliminarius skaičiavimus at-
rodo, kad metus užbaigsime neturė-
dami įsiskolinimų; o išsamesnei ana-
lizei atlikti reikia daugiau laiko.

Ar vertėjo įgyvendinti šį projektą? 
Ar būtinai reikėjo keisti esamą 
struktūrą?

Teko girdėti vertinimų, kad džiu-
gu, jog valstybė pagerino sąlygas 
neįgaliems žmonėms, kad I. Šimu-
lionio gatvės 6-ajame name įsikūręs 
ugdymo centras yra gražiausia mo-
kykla Karoliniškėse, kad nauja sta-
tyba pagyvino mūsų mikrorajoną. 
Tėvų nuomone, atvedę vaiką į at-
naujintą centrą, jie jaučia, kad nėra 
palikti likimo valiai. Darbuotojai, 
patekę į naujas erdves, nori darbą su 
neįgaliais vaikais atlikti kuo geriau. 
Tam jie negaili nei laiko, nei jėgų. 
Tikrai žinau, kad Karoliniškių „Vil-
tyje“ mūsų vaikams šiandien geriau 
negu buvo vakar. O to, ko dar nemo-
kame ar nepadarėme, išmoksime ir 
padarysime.
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Jėzus tarė: „Aš esu gyvenimo 
duona! Kas ateina pas mane, nie-
kuomet nebealks, ir kas tiki mane, 
niekuomet nebetrokš“... Todėl ben-
drijos ,,Vilniaus viltis“ iniciatyva ir 
mes kartu su gausiu būriu įdomių 
ir kūrybingų neįgalių žmonių bei 
septyniais nuostabiais savanoriais 
(J. Tekučiu, R. Norkūnaite, R. Ri-
mašiūte, I. Šaltanovaite, J. Lukmi-
naite, E. Bielskyte ir E. Sakalausku) 
penktadieniais susirenkame ne tik 
džiaugtis, liūdėti, šokti, žaisti, mo-
kytis sutarti su savimi ir visais, kurie 
ateina, bet ir skirti truputį laiko Die-
vo pažinimui, maldelei. 

Mūsų užsiėmimų tikslas – per 
judesį, vaidybą, bendruomenišku-
mą atskleisti dalyvių kūrybiškumą, 
meniškumą, lavinti socialinius bei 
bendravimo įgūdžius, padėti jiems 
po truputį pradėti jausti ir kontro-
liuoti savo kūną, o svarbiausia – pa-
milti ir priimti save, kitus bei pa-
saulį tokius, kokie jie yra. Tam nau-
dojame įvairias žaidimo, muzikos, 

judesio, teatro terapijos metodikas. 
Visas užduotis susitikimams sten-
giamės parinkti paprastas ir kiek-
vienam suprantamas. Kita vertus, 
gilias ir prasmingas, kad visi daly-
viai pajustų ne tik kuo daugiau 
džiaugsmo, bet ir plėstų savo vidi-
nio pasaulio ribas. Štai viename iš 
penktadieninių susitikimų mus ap-
lankė nepaprastas muzikantas, gro-
jantis Lietuvoje dar gana retai girdi-
mu instrumentu, kuris vadinasi 
hangu. Šis instrumentas gali būti 
naudojamas meno terapijai dėl švel-
naus, subtilaus garso, turinčio ra-
minamą poveikį. 

Taigi mes stengiamės, kad vi-
siems būtų įdomu ir gera... Jei tik su-
sidomėjote, turite idėjų, pasiūlymų, 
norite prisijungti, susisiekime (mo-
nikatomkute@gmail.com) ir bendra-
darbiaukime. Linkime gražiausių 
dienų ir šviesiausių akimirkų...

Monika Tomkutė 
draugė ir mokytoja, Vilnius

Kviečiame šokiui ir...
Kiekvienos savaitės pradžioje Vilniaus viltiečiai gauna tokį 
elektroninį laiškelį: „Sveiki, su džiaugsmu pranešu, kad šį 
penktadienį, 17.30 val., vėl šoksime, džiaugsimės, vaidinsime, 
mokysimės bendrauti. Užsiėmimas kaip visada vyks Vilniaus 
specialiojoje mokykloje „Atgaja“ (Viršuliškių g. 103). Prašau 
turėti laisvus, patogius rūbelius, šiltas kojinytes arba švarius 
sportinius batukus, sveikų užkandžių. Taip pat prašau pranešti, 
ar dalyvausite, kad paruoščiau metodines priemones. Jūsų draugė 
ir mokytoja Monika, mob. tel. +37060035574.“
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Šių metų spalio 7 d. Vilniuje, Vin-
co Kudirkos aikštėje, Lietuvos medi-
cinos studentų asociacija kartu su 
Sveikatos apsaugos ministerija ir 
viešąja įstaiga „Globali iniciatyva 
psichiatrijoje“ paminėjo Pasaulinę 

Keiskime pasaulį savo gerumu

psichikos sveikatos dieną. Aikštėje 
pasirodė žmonių su psichine negalia 
meno kolektyvai, buvo pristatyta 
Lietuvos psichikos sveikatos politika 
ir pagrindinės problemos.

Lietuvos medicinos studentų 

Labai džiugu, kad mūsų organi-
zaciją ir Nyderlandų karalystės am-
basadą jau keletą metų sieja pras-
minga ir graži draugystė. Praėjusiais 
metais kartu su šia ambasada ir To-
lerancijos centru surengėme tarptau-
tinę konferenciją „Žmonės su nega-
lia kultūriniame ir socialiniame kon-

asociacija – tai savanoriška, pelno 
nesiekianti organizacija, vienijanti 
Vilniaus ir Kauno universitetų me-
dicinos studentus. Būsimieji medi-
kai tiki, kad norint padaryti pasaulį 
geresnį reikia kiekvieno asmeni-
nių pastangų. Todėl entuziastingai 
vykdo įvairią šviečiamąją sveikatos 
apsaugos veiklą (plačiau apie ją ga-
lima sužinoti interneto svetainėje 
www.limsa.lt).

O Pasaulinei psichikos sveikatos 
dienai studentai medikai iškepė 500 
sausainių, kuriuos pardavinėjo, 
kviesdami vilniečius tokiu būdu au-
koti sutrikusio intelekto žmonių 
bendrijai „Viltis“. Rezultatas malo-
niai nustebino – per keletą valandų 
kilniaširdiškai nusiteikę žmonės iš-
pirko visus sausainius, o „Vilčiai“ 
atiteko daugiau nei pusė tūkstančio 
litų, kurie bus panaudoti vasaros 
stovykloms.

Lietuvos medicinos studentų 
asociacijos informacija

tekste“, kurios metu buvo parodyta 
meninė neįgaliųjų programa „Aš ir 
Tu – kartu!“.

O šiais metais Nyderlandų kara-
lystės ambasada prisidėjo prie pro-
jekto „Draugystės tiltai – šventė ap-
leistuose praeities kiemuose“, kurio-
je dalyvavo neįgalieji, jų tėvai, globė-

Nyderlandų karalystės 
ambasada neužmiršta „Vilties“

jai, broliai ir seserys ne tik iš Vilniaus, 
bet ir iš visos Lietuvos. Be to, rugsėjo 
27 dieną Nyderlandų karalystės am-
basadoje buvo pasirašyta labdaros 
perdavimo „Vilties“ bendrijai sutar-
tis. Pagal šią sutartį Nyderlandų ka-
ralystės ambasados laikinasis reika-
lų patikėtinis Yaronas Oppenheime-
ris padovanojo mūsų organizacijai 
naudotos kompiuterinės technikos: 
10 kompiuterių, 11 spausdintuvų, 10 
monitorių, 9 klaviatūras ir 8 pelytes. 
Taigi mums belieka įsigyti kietųjų 
diskų ir programinės įrangos.

Ponas Y. Oppenheimeris domėjo-
si „Vilties“ bendrijos veikla, neįga-
liųjų užimtumu, įdarbinimo galimy-
bėmis, tėvų ir globėjų problemomis. 
Mūsų organizacijos atstovai nuošir-
džiai jam padėkojo už labdarą ir įtei-
kė simbolinę dovaną – Kretingos 
dienos veiklos centro lankytojų su-
kurtą vazą.

Artimiausiuose bendrijos pla-
nuose – pasikviesti Nyderlandų ka-
ralystės ambasados darbuotojus į 
svečius. Tikimės, kad dar sulauksi-
me progų rengti taip reikalingus 
bendrus renginius.

„Vilties“ bendrijos informacija
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Po balto angelo sparnu
Danieliui Kalinauskui septyniolika metų. Atėjęs į šį pasaulį 
prieš laiką, gimimo metu tesvėręs 900 g, jis išgyveno, nepaisant 
pačių liūdniausių medikų prognozių. Tiesa, nuo mažens buvo 
uždaras, nelinkęs bendrauti su aplinkiniais. Iš pradžių manyta, 
kad dėl cerebrinio paralyžiaus, ribojančio judėjimo laisvę. 
Tačiau ilgainiui paaiškėjo ir kita priežastis – autizmas. 

Kita vertus, berniukas turėjo sa-
vitą pasaulį. Labai žavėjosi povande-
niniais gyvūnais, ropliais, vabalais, 
ypač dievino šikšnosparnius. Anksti 
išmoko raides ir skaičius. Pradėjo 
skaityti. Godžiai krimto enciklopedi-
jas vaikams. Be to, dažnai sėdėdavo 
ir šypsodamasis mąsliai žvelgdavo į 
lubas. Valandų valandas. Paklaustas, 
ką ten mato, atsakydavo: „Baltą an-
gelą“. Nors Danielius sunkiai vaikš-
čiojo, nerišliai kalbėjo, jo mintys vi-
sada buvo originalios ir įdomios.

Nuo septynerių metų pradėjęs 
lankyti bendrojo lavinimo mokyklą, 
jis patyrė, ką reiškia būti kitokiam ir 
atstumtam. Vaikai nekentė jo, tyčio-
josi. Susidarė įspūdis, kad tikrajai 
integracijai nepasiruošę ne tik jie pa-
tys, bet ir tėvai, pedagogai. Tad teko 
bendrojo lavinimo mokyklą pakeisti 
į specialiojo ugdymo įstaigą.

Šiuo metu Danielius lanko Šilo 
specialiąją mokyklą. Domisi gamta, 
kompiuteriniais žaidimais, fotogra-
fija. Nors dešimt metų paniškai bijo-
jo likti namuose vienas, dabar vienat-
vė, regis, pradėjo jam patikti. Gal 
kaip tik ši paslaptinga ir ištikima 
draugė paskatino jį kurti eiles? Per-
skaitę jas keli pažįstami maloniai 
nustebo. Tad pradėjome mint yti 
apie platesnę auditoriją. Nors Danie-
lius iš prigimties yra drovus ir vis 
abejoja, ar tikrai jo eilės to vertos. Bet 
juk dalytis savo išgyvenimais ir būti 
išgirstam, suprastam – didelė laimė. 
Tad nedrąsiai Danielius skelbia savo 
pirmuosius eilėraščius, gimusius an-
gelo sparnui palytėjus...

Danieliaus mama Žana

Daugiau jaunojo autoriaus eilėraščių 
skaitykite 3ajame viršelio puslapyje.

Naktis ir angelai

Ant pušų baltas sniegas, 
O žemėj tylu.
Tu ateik tamsią naktį
Paklausyt angelų.

Tau angelas sako,
Kad nori pakilti, 
Nuskristi į dangų,
Įžiebti ten viltį.

Vilties kibirkštėlę,
Įžiebtą aukštai,
Parnešti į žemę,
Kad šviestų ilgai.

Ant šakų baltas sniegas,
Mėnulio šviesa...
Mano angelo balsas
Ir širdies šiluma.

Tamsią naktį žvaigždėtą,
Kai aplinkui tylu,
Lai aplanko kiekvieną
Kuo daugiau angelų.

Lazdijų rajono savivaldybės soci-
alinės globos centro „Židinys“ teatro 
grupė gyvuoja jau penkiolika metų. 
Jos dalyviai labai nori ir stengiasi pa-
rodyti tai, ką gali ir moka, tad atkak-
liai repetuoja ir kuria vis naujus 

spektaklius. Juk kiekvienas naujas 
spektaklis suteikia progą atgimti, to-
bulėti, kurti savitus vaidmenis. O tai 
ne tik įdomu, bet ir naudinga, nes 
kaskart geriau pažįstame ir save, ir 
vieni kitus. 

„Džiaugsmo ašara 2011“ Mūsų teatro grupės tikslas – ati-
trūkti nuo kasdienybės, išreikšti sa-
ve, išmėginti pačias įvairiausias nuo-
taikas ir patirti džiugių, malonių aki-
mirkų keliaujant, bendraujant su ki-
tais kolektyvais ir žiūrovais. Be to, 
visada norisi parodyti tai, ką išmoks-
tame. Todėl labai nudžiugome, gavę 
Alytaus ,,Gubojos“ pirmininkės S. Bi-
tinienės kvietimą dalyvauti IX tarp-
tautiniame neįgalių vaikų ir jaunimo 
teatrų festivalyje „Džiaugsmo ašara 
2011“. Mūsų kolektyvas Alytuje pa-
rodė spektaklį „Pasaka apie narsųjį 
strazdą“. Festivalis vyko dvi dienas, 
jame dalyvavo kolektyvai ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos. Iš festivalio „Džiaugsmo 
ašara 2011“ parsivežėme daugybę 
teigiamų emocijų. Buvome šiltai pri-
imti ir įvertinti, todėl tikimės dar pra-
tęsti prasmingą bendradarbiavimą.

„Židinio“ bendruomenė
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Tarptautinė tolerancijos diena mi-
nima nuo 1995 metų UNESCO spren-
dimu. Šią dieną skatinama atkreipti 
visuomenės dėmesį į skirtingų nuo-
monių, skirtingų tautybių žmonių, 
sergančių ir turinčių problemų (alko-
holio, narkomanijos) toleranciją. Tai 
diena, kai turime gerbti vieni kitų 
nuomones ir būti pakantūs kitaip 
gyvenantiems ir mąstantiems.

Tolerancijos diena
Gimiau kitoks... Mąstau kitaip... Kitaip atrodau... Esu kitoks? 
Ne, aš – toks pats, kaip ir jūs! Tik jūs to nepastebite. Aš taip pat 
svajoju, noriu būti mylimas ir mylėti. Jaučiu skausmą ir 
sielvartą. Aš noriu, kad jus manyje matytumėte Žmogų. Tada 
man būtų gera. Negailėkite manęs, man reikia ne gailesčio, o 
supratimo. Būkite tolerantiški mano atžvilgiu.

Jau keletą metų Kybartų „Rasos“ 
specialiosios mokyklos mokiniai 
draugauja su Vilkaviškio „Senų ve-
žimų“ klubu. Iš šiemet šio klubo na-
riai, vadovaujami pirmininko Renal-
do Dariaus Dulinsko, lankėsi mūsų 
mokykloje. Svečiai atvyko su dova-
nomis, o ir buvo labai laukiami, nes 
mokiniams įdomu pasivažinėti se-
nomis mašinomis, jie jaučia pagarbą 
šiems įdomiems žmonėms, prike-
liantiems naujam gyvenimui seną 
techniką.

Svečiai papasakojo apie sezono 
metu (jis prasideda anksti pavasarį 
ir baigiasi rudenį) įvykusias kelio-
nes, patirtus įspūdžius, ateities pla-
nus. Mokiniai svečių teiravosi apie 
nenaujos technikos išlaikymą, nu-
važiuotus kilometrus, aplankytas 
šalis. Aštuntokas Gediminas Micke-
vičius ir devintokas Antanas Bura-
gas prisipažino, kad yra dideli šio 
klubo gerbėjai, ir net įteikė pirmi-
ninkui šokoladą.

Kybartų ,,Rasos“ specialiosios mo-
kyklos mokiniai taip pat paminėjo 
Tarptautinę tolerancijos dieną. Vaikai 
kartu su mokytojais aptarė pakantu-
mą istorijos, pilietiškumo pagrindų 
pamokose, per klasės valandėles. Jie 
stengėsi labiau suprasti vieni kitus, 
užjausti, būti draugiškesni. 

Šiais metais Tarptautinės toleran-
cijos dienos simbolis – laivas. Todėl 

mūsų mokiniai pagal savo sugebėji-
mus lankstė laivelius iš popieriaus ir 
nuoširdžiai juos puošė piešiniais. 
Mokytoja Laura Baltrukonytė kartu 
su jais iš gamtinės medžiagos paga-
mino mokyklos ,,Tolerancijos laivą“, 
kuris lapkričio 16 dieną buvo ,,nu-
plukdytas“ į Europos Sąjungos fi-
nansuojamo mokyklos projekto „Aš 
galiu“ partnerę – Kybartų pagrindi-
nę mokyklą. Čia mūsų vaikai, atly-
dėti mokytojų, bendravo su savo 
įgaliais bendraamžiais, klausėsi nuo-
taikingo koncerto, o savo pagamin-
tus laivelius pakabino ant Toleranci-
jos medžio. 

Vilma Jasulaitytė
Kybartų „Rasos“ specialiosios 

mokyklos mokytoja 

Draugystė tęsiasi Susitikimui baigiantis „Senų ve-
žimų“ klubo pirmininkas pakvietė 
vyresnius mokinius atvykti į jo įkur-
tas metalo dirbtuves, kuriose gami-
nami suvenyrai iš įvairaus metalo 
laužo. Lapkričio viduryje vyresniųjų 
vaikų grupė pasinaudojo kvietimu. 
Visi apstulbo pamatę, kokių grožy-
bių galima padaryti iš smulkių me-
talo gabaliukų: ir miniatiūrinių mo-
tociklų, ir įvairių paukščių, ir druge-
lių. Tiesa, reikia didelio kruopštumo, 
užsispyrimo, meilės šiam retam po-
mėgiui.

Iš dirbtuvių visi, vadovaujami 
ten dirbančio meistro, vykome ap-
žiūrėti Vilkaviškio miesto saugoto-
jo – Vilko. Mokiniai lietė, čiupinėjo, 
fotografavosi ir stebėjosi, kiek įdėta 
išmonės, kantrybės surenkant šį 
nuostabų darbą iš galybės varžtų, 
varžtelių. 

„Senų vežimų“ klubo pirminin-
kas R. D. Dulinskas žadėjo atvykti į 
mokyklą ir per technologijos pamo-
kas pasidalyti patirtimi, kaip gamin-
ti darbelius iš smulkių metalo deta-
lių. Vaikai labai džiaugėsi šia išvyka 
ir suprato, kad kiekvieną žmogų la-
biausiai puošia jo atlikti geri darbai.

Petras Volungevičius
Kybartų „Rasos“ specialiosios 

mokyklos technologijų mokytojas
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Vilniaus vidurinėse mokyklose 
muzikos mokytoja dirbau 19 metų. 
Mokiau vaikus muzikinio rašto, teori-
jos, muzikos istorijos ir muzikinės 
raiškos. Tai nemenka patirtis, tačiau 
dirbant su specialiųjų poreikių vai-
kais ji mažai tepravertė. Iškilo aibė 
klausimų: kaip dainuoti su tais, kurie 
negali kalbėti, kaip šokti su tais, kurie 
sėdi vėžimėliuose, kaip sudominti 
autistą muzikos terapija, kaip rengti 
koncertus, šventes, projektus... Atsa-
kymus į šiuos ir daugybę kitų klausi-
mų padėjo rasti seminarai, konferen-
cijos, metodinė literatūra ir kasdienis 
triūsas. Ir tada atėjo eilė kūrybinėms 
paieškoms, aiškiai suvoktam tikslui 
ir... džiaugsmui. 

„Vai užteka teka šviesi saulelė“, 
„Kalėdų rytą rožė pražydo“, „Prince-
sėlės fleita“, „Gamtos garsai ir spal-
vos“, „Dainuoj zuikis, dainuoj lapė“, 
„Parvažiavo saulė“ – tai tik maža da-
lis paruoštų ir puikiai įvertintų pro-
gramų, suteikusių mums visiems – ir 
dideliems, ir mažiems – daug gerų 
emocijų, padėjusių susidraugauti ir 
pasitikėti vieniems kitais. 

Lūžis mano ieškojimuose įvyko, 
kai knygyne įsigijau Elenos Tolvaišie-
nės knygelę „Spalvotos dainelės“ su 
pridėtu CD (kompaktinėje plokštelėje 
įrašytas fortepijono akompanimen-
tas). Per pamokėles aš dainuodavau 
daineles, o tekstą kartu su vaikais 
imituodavome kūno judesiais. Taip 
pat kartais įvairiais instrumentais at-
likdavome nesudėtingus ritminius 
derinius. Tai buvo nauja, mūsų centre 
ligi tol negirdėta muzikinė medžiaga, 
kuria pavyko sudominti „Aido“ ben-
druomenę. Linksmos, žaismingos ir 
išraiškingos dainelės ypač tiko bei pa-
tiko mūsų vaikams. 

Lakštingalų gatvės vaikai
Su specialiųjų poreikių vaikais pirmą kartą susidūriau prieš 
penkerius metus specialiojo ugdymo centre „Aidas“, atėjusi 
pasikalbėti dėl darbo. Pirmasis susitikimas paliko malonų, šiltą 
įspūdį. Užvaldė geros emocijos – būsimas meninio ugdymo 
mokytojos pareigas priėmiau tarsi misiją įprasminti savo 
gyvenimą. Aiškiai prisimenu, kad dar būdama maža mergaitė 
svajojau aplankyti vaikus globos namuose, tačiau nežinojau, kur 
ir kaip juos rasti. Sulaukus keturiasdešimties likimas pats mus 
suvedė. Dabar, įpusėjus penktiems mano darbo šiame ugdymo 
centre metams, žinau, kad nesuklydau. Aš tikrai myliu savo 
darbą ir noriu su jumis pasidalyti pedagogine patirtimi. 

Pirmosios sėkmės įkvėpta sugrį-
žau į knygyną ir įsigijau dar vieną 
E. Tolvaišienės knygelę „Sekam pasa-
kas“. Mintyse karštai dėkojau autorei, 
nes jos kūryba tapo raktu į mūsų vai-
kų širdis. Kartą net išdrįsau jai pa-
skambinti. Pasakiau, kad jos kūryba 
mums labai patinka, kad esame pa-
statę visus jos spektakliukus ir papra-
šiau leidimo vieną jų – „Ganau ganau 
aveles“ – įrašyti profesionalioje garso 
įrašų studijoje. Dabar mes džiaugia-
mės turėdami savo CD plokštelę. 

Vienas paskutiniųjų mūsų dar-
bų – projektas „Menas su mumis“. 
Tai penkios integruotos dailės, muzi-
kos ir teatro veiklos, skirtos lavina-
mųjų klasių ugdytiniams. 

Pirmoji veikla vadinosi „Akmenė-
lis turi karštą širdį“. Grojome, daina-
vome, skandavome, mušėme ritmą su 
jūros akmenėliais. Kai visas daineles 
apie akmenėlius išdainavome, susė-
dome ant grindų ir ėmėme juos tapy-
ti, tyliai skambant muzikai. Baigę 
marginti akmenėlius, padėjome juos 
džiūti ir vėliau apžiūrėjome savo dar-
belių parodą. 

Antroji veikla vadinosi „Aš atida-
rysiu dainų skrynelę“. Ji vyko saulėtą 
rugsėjo dieną ugdymo centro kieme. 
Pievelėje ugdytiniai drauge su peda-
gogais smagiai šoko vaidybinį ratelį 
„Du gaideliai“, paskui apžiūrėjo dai-
nelės personažų parodėlę, eksponuo-
tą ant medžių šakų, o galiausiai spal-
votomis kreidelėmis ant asfalto patys 
piešė iš anksto burtų keliu ištrauktus 
personažus. Veiklos pabaigoje visi pa-
siėmėme po muzikos instrumentą ir iš 
širdies užtraukėme dainelę „Du gai-
deliai“, patys sau akomponuodami. 

Trečioji veikla – Sergėjaus Prokof-
jevo muzikinė pasaka „Petriukas ir 

vilkas“. Muzikos salę pavertėme kino 
teatru. Vaikai susėdo priešais didelį 
ekraną ir žiūrėjo muzikinį filmą „Pe-
triukas ir vilkas“. Šis filmas – be žo-
džių. Viso filmo metu skamba S. Pro-
kofjevo muzika. Kiekvieną herojų 
charakterizuoja vis kitas muzikos ins-
trumentas: Petriuką – smuikas, sene-
lį – fagotas, paukščiuką – fleita, antį – 
obojus, katę – klarnetas, vilką – val-
tornos, medžiotojus – trimitai ir tim-
panai. Kad vaikai suprastų siužetą ir 
išlaikytų dėmesį, pagal skambančią 
muziką sinchroniškai skaičiau pasaką 
„Petriukas ir vilkas“. 

Ketvirtoji veikla – „Menų dirbtu-
vės“. Ji vyko muzikos salėje. Kiekvie-
na klasė susėdo prie jai skirto, darbui 
paruošto stalo ir gamino muzikos ins-
trumentą – lietaus lazdą. Naudojome 
šias priemones: kartono tūtas, medi-
nius kamščius, dideles vinis, medinius 
iešmelius, reples, plaktukus, švitrinį 
popierių, grikių kruopas bei dekoravi-
mo reikmenis. Smagu buvo groti pa-
čių pasigamintomis lietaus lazdomis. 

Paskutinioji – penktoji – veikla va-
dinosi „Seku seku pasaką“. Visi tapo-
me artistais – vaidinome pasaką „Viš-
tytė ir gaidelis“. Grojome, šokome dai-
navome, vėliau šią pasaką piešėme. 

Manau, dirbant su specialiųjų po-
reikių vaikais labai tinka posakis „vie-
nas lauke – ne karys“. Norint pasiekti 
rezultatą, įgyvendinti idėją, būtinas 
komandinis darbas. Džiaugiuosi, kad 
specialiojo ugdymo centre „Aidas“ 
visada atsiranda žmonių, mielai su-
tinkančių pagaminti dekoracijas, pa-
siūti kostiumą ar parašyti scenarijų. 
Na, o dainuoti, šokti ar vaidinti tenka 
visiems. Ir dar ačiū administracijai, 
kuri nuolat skatina meninį ugdymą. 

Audronė Navickienė
Specialiojo ugdymo centro „Aidas“ 

meninio ugdymo mokytoja
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Netikėtai užsuko ir keista vieš-
nia – gražuolė Vasarėlė, kuri visus 
sužavėjo ne tik puošniu apdaru, bet 
ir linksmumu, iškalba. Ji tiek save 
gyrė, taip visiems susirinkusiems 
įrodinėjo, kaip smagu jos karalijoje, 
tačiau vis tiek turėjo užleisti vietą tik-
rajam šventės šeimininkui – Rude-
nėliui, pasidabinusiam auksaspal-
viais lapais ir nešinam pilna pintine 
rudeninių gėrybių. Žinoma, Vasarė-
lė labai nuliūdo ir graudžiai pravir-
ko. Teko ją visaip guosti ir įkalbinėti 
pasilikti šventėje, kad pamatytų, 
kaip gražiai dienos užimtumo cen-
tro vaikai ir jaunuoliai moka visus 
svečius priimti.

Rudenėlio šventę pradėjo Irmutė, 
Viktorija ir Aistė posmais apie rude-
nį, jo neapsakomą grožį ir turtus. 
Paskui į linksmą ratelį „Ropės sodi-
nimas“ buvo pakviesti tėveliai ir 
svečiai. Rudenėlis niekam neleido 
liūdėti: tai įdomių mįslių pažerdavo 
iš savo auksinės pintinės, tai tikrino 
rankų miklumą rungtyje „Atskirk 
kruopas“, tai sumanumą – duoda-
mas užrištomis akimis ragauti įvai-
rių rudeninių gėrybių ir reikalauda-
mas atspėti, kas tai.

Na, o šventės kulminacija tapo 
bendrijos „Druskininkų viltis“ dra-

Rudeninės spalvos
Šių metų spalio 20-osios popietę į bendrijos „Druskininkų viltis“ 
dienos užimtumo centrą, kur vyko renginys „ Rudeninės 
spalvos“, klegėdami rinkosi vis nauji svečiai.

mos būrelio „Vilčiukai“ parodytas 
humoristinis spektaklis „Išėjo tėve-
lis...“. Spektaklio veikėjai – marga 
šeimyna: mama – labai rūpestinga, 
darbšti, nuolat skubanti, tėtis – be-
darbis, tingus ir vaikučiai – kaip vi-
sada linksmi, padūkę. Mama prie-
kaištavo tėčiui, kad šeima badauja, 
nes daržovės neužderėjo, ir pasiūlė 
visai šeimynai draugiškai keliauti į 
mišką grybų pasirinkti. Ir štai šeima 
atsidūrė miške.

Visi džiaugėsi ramuma, gražia 
gamta. Staiga tėtis pamatė gyvą ga-
lybę įvairiausių grybų. Netrukus pa-
stebėjo juos ir mama su vaikais. Šei-
mos galva klausinėjo vaikų, kurie 
grybai nuodingi, o kurie ne. Tada su-
galvojo, kad reikia tuos grybus rauti 
ir mikliai gabenti į supirktuvę. Bet 
mama užginčijo šį sprendimą. Bara-
vykas, voveraitė ir žaliuokė greitai 
atsidūrė šeimynos pintinėje, kad ne-
trukus visi namai pakviptų gardžia 
sriuba. Tai valgė tėtis ir mama, ir visi 
vaikai...

Už gražų pasirodymą Rudenėlis 
taip pat visus sukvietė prie vaišių 
stalo ir dosniai lepino įvairiausiais 
skanumynais.

Loreta Sadauskienė
Bendrijos „Druskininkų viltis“ 

pirmininkė 

Ankstų rugsėjo 3-osios rytą išsi-
ruošėme į Plungės rajone esančią 
,,Žemsuodos sodybą“. Jau pats rytas 
džiugino skaisčia saulute, tad visi 
buvome gerai nusiteikę. Šiek tiek pa-
klaidžioję, bet pagaliau radę kelio-

Poilsis rudenį
Kad galima sėkmingai ilsėtis ne tik vasarą, bet ir atėjus 
rudeniui, kuo puikiausiai įrodėme mes – būrelis sutrikusio 
intelekto žmonių globos bendrijos ,,Tauragės viltis“ narių, 
išsirengusių prie Minijos.

nės tikslą, sėkmingai įsikūrę ir pa-
pietavę, ilsėjomės – kas sportavo, 
kas žvejojo, kas šiaip vaikštinėjo Mi-
nijos pakrantėmis. 

Vakarop visi susirinkome virti 
žuvienės ir ragauti ant laužo keptų 

bulvių. Labai maloniai visus projek-
to dalyvius nuteikė žydrųjų fėjų ir 
jų padėjėjų (savanoriai Ernesta, Jus-
tė, Julija ir Dominykas) sukurti žai-
dimai ir įvairios užduotėlės. Mamy-
tės ir tėveliai surašė palinkėjimus 
savo vaikučiams ir sumetė juos į stik-
lainį, kuris bus atidarytas tik po 
penkerių metų. Paskui laukė mau-
dynės mobilioje pirtelėje ir lauko 
kubile, apsitaškymas jau šaltoku 
Minijos upės vandeniu, vaikščioji-
mas su kojūkais. 

Atsisveikinome apgailestauda-
mi, kad laikas prabėgo taip greitai, 
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ir su nauja energija kibome į dar-
bus. Tikime, kad ir kitais metais pa-
vyks suorganizuoti panašią stovyk-
lėlę – juk taip gera matyti žmones 
laimingus...

Dėkojame Tauragės savivaldybei, 
skyrusiai mūsų projektui lėšų iš Ne-
įgaliųjų integracijos programos, vi-
siems tėveliams ir mamytėms, kurie 
leidosi su mumis į šią nuotykių ir 
pramogų kupiną kelionę, taip pat 
savanoriams, talkinusiems mums ir 
mūsų vaikams. 

Rasa Skerniškienė
Bendrijos ,,Tauragės viltis“ 

pirmininkė 

Taip jau nutiko, kad nuo šių metų 
kovo vėl aktyviai įsijungiau (galima 
sakyti, nėriau stačia galva) į ,,Klaipė-
dos vilties“ organizacinę veiklą. O 
kalbant apie pačią „Vilties“ bendriją, 
manau, kad viena labiausiai pavy-
kusių jos vykdomų programų – va-
saros reabilitacijos stovyklos. Ne iš-
imtis ir šių metų stovykla ,,Pasako-
je“. Jeigu jaunuoliai dar nesibaigus 
stovyklavimo laikui klausia, ar galės 

atvažiuoti ir kitais metais, geresnio 
įvertinimo nereikia. 

Nors sąlygos nuo pirmųjų stovyk-
lų, pradėtų rengti 1995-1996 metais, 
nedaug tepagerėjo, matyt, ne viską 
lemia komfortas. Tikrai nesu nusi-
teikusi prieš patogumus (dušas, tua-
letas, pritaikytas privažiavimas prie 
jūros, tinkamas patekimas į kamba-
rį...), kurių labai reikia sunkios nega-
lios asmenimis, kita vertus, jų stoką 

atperka bendravimas, t. y. galimybė 
susitikti ir pasidalyti išgyvenimais 
su panašaus likimo šeimomis. Prisi-
menu vieną tėtį, kuris, pamatęs sto-
vyklos sąlygas, švelniai tariant, išsi-
gando. Bet kadangi buvo atvykęs iš 
Vilniaus, negalėjo apsisukęs išvykti 
namo, o rytojaus dieną į viską pažiū-
rėjo kiek kitaip. Be to, paklausė sū-
naus, ar jam čia patinka, ir išgirdo 
atsakymą: ,,Taip“. Tai ir įtikino tėtį 
pasilikti. Šiuo metu alternatyvos to-
kioms didelėms stovykloms (turiu 
galvoje vietą arti jūros, didelę terito-
riją, asfaltuotus takelius, sporto aikš-
tyną) kaip ir nėra. O galbūt vertėtų 
organizuoti dvi mažesnes stovyklas: 
vieną su didesniais patogumais, kitą 
tradicinę? Ką apie tai mano žurnalo 
skaitytojai? 

Šių metų lapkričio 10-11 dieno-
mis dalyvavau „Vilties“ organizuo-
toje konferencijoje „Jungtinių tautų 
Neįgaliųjų teisių konvencijos įgy-
vendinimas“. Stebėdama auditoriją 
turėjau pripažinti, kad ne tik pati 
bendrija, bet ir didelė dalis jos narių 
sulaukė brandaus amžiaus. Kaip pa-
stebėjo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atstovė Violeta Toleikie-
nė, atrodome kiek pavargę. Tikra 
tiesa. Nors tai ir nedžiugina, nerei-
kia pamiršti, kiek mums teko steng-
tis, kad vietos savivaldybėse atsiras-
tų įstaigų ir tarnybų, skirtų mūsų ir 
ne tik mūsų amžiniems vaikams. O 
juk dar toli gražu ne visi norintieji 
turi galimybę lankyti dienos centrą, 

2011-ieji... Ir vėl su ,,Viltimi“
Ši tema skatina susimąstyti. Organizacijoje esu nuo pat jos ištakų, 
nuo 1989 metų. Gerai prisimenu, kaip perskaičiusi informaciją 
laikraštyje „Komjaunimo tiesa“ (dabar dienraštis ,,Lietuvos rytas“) 
apie rengiamą tėvų, auginančių proto negalios vaikus, susitikimą, 
atvažiavau į Vilnių. Nuo tada ir laikau save viltiete.
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įsikurti grupinio gyvenimo namuo-
se, dirbti socialinėje įmonėje...

Nenuostabu, kad konferencijoje 
kilo diskusija dėl tolesnio darbo. No-
riu padėkoti viltiečiams už pasitikė-
jimą – buvau išrinkta į bendrijos res-
publikinę tarybą. O dabar labai lauk-
čiau iš žurnalo skaitytojų konkrečių 
pasiūlymų, ko jie tikisi iš naujosios 
tarybos. Juk žinant jūsų lūkesčius 
lengviau seksis organizuoti darbą.

Su pagarba
Janina Tulabienė

Bendrijos „Klaipėdos viltis“ pirmininkė, 
bendrijos „Viltis“ tarybos narė

  

Neįgaliesiems reikia 
daugiau žinių

„Vilties“ bendrija – labai gera orga-
nizacija. Ji supranta neįgaliųjų bėdas ir 
yra visada pasiruošusi padėti. Man labai 
patiko, kad už vasaros stovyklą nereikėjo 
brangiai mokėti. Taigi nelikau be duonos 
kąsnio. Bet dar labai norėčiau nuvažiuo-
ti Vilnių. Aplankyti muziejus, apžiūrėti 
senovinius eksponatus, daugiau sužino-
ti apie Lietuvos praeitį. Pavyzdžiui, apie 
Mindaugo karūnavimą.

Todėl labai prašau Vyriausybės, kad 
daugiau lėšų skirtų šiai organizacijai. 
Tada ji suteiktų mums, neįgaliesiems, 
daugiau veiklos galimybių ir žinių.

Egidijus 

Apie vasarą
Šiemet net dešimt dienų praleidau 

„Vilties“ vasaros stovykloje prie Baltijos 

Noriu pasidalyti su jumis savo 
mintimis apie bendrijos „Mažeikių 
Viltis“ veiklą. Jau ketverius metus 

esu jos narė, susipažinau ir susidrau-
gavau su daugeliu į save panašių 
žmonių. Mums ramu ir gera kartu. 
Mes įdomiai leidžiame laisvalaikį.

Aš jau išmokau gražiai siuvinėti 
kryžiuku. Ir net išsiuvinėjau keletą 
paveikslų. Dabar noriu įsisavinti nė-
rimo meną, daug piešiu. Kartu su 
žiniomis atėjo ir didesnis pasitikėji-
mas savimi. Tapau savarankiškesnė, 
išsiplėtė mano akiratis.

Šią vasarą mes lankėmės Palan-
goje, apžiūrėjome Gintaro muziejų. 
Daug kartu iškylavome gamtoje, 
sportavome. O spalio pabaigoje bu-
vome net Vilniuje, kur vyko neįga-
liųjų meno festivalis. Man labai pati-
ko daugelio dalyvių pasirodymai.

Noriu labai padėkoti organizaci-
jos „Mažeikių viltis“ darbuotojoms 
už gerumą ir dėmesį, kuriais mus 
taip dosniai apdovanoja kiekvieną 
dieną. Ačiū Violetai, Zitai ir Virgini-
jai. Linkiu joms sėkmės jų nelengva-
me darbe.

jūros. Man labai patiko. Žaidėme įvai-
rius žaidimus, susidraugavau su labai 
gera mergaite. Jos vardas Linutė. Važia-
vome visi pažiūrėti laivų. Jie buvo labai 
dideli ir gražūs. Paskui ir patys plaukio-
jome laivu po atvirą jūrą. Labai linksma 
buvo. Mes atsakinėjome į viktorinos 
klausimus.

Giedrė 

Nuotaika buvo kuo puikiausia!
Aš net šeštą kartą važiavau į vasaros 

stovyklą „Pasaka“. Man nenusibosta čia 
ilsėtis. Kiekvieną vakarą vyko diskote-
kos. Be galo smagu buvo šokti su drau-
gais ir savanoriais. Taip pat bendrauti, 
dalytis įspūdžiais.

Oras pasitaikė gražus, todėl kasdien 
leidome laiką prie jūros. Nuotaika buvo 
kuo puikiausia!

Vladimiras

Tapau savarankiškesnė
Miela Ala savo laiškelį parašė savo gimtąja kalba – rusų. 
Ačiū. O Jūs gerbiami žurnalo skaitytojai, skaitykite jau 
išverstą variantą.

Pagarbiai
Ala Tichomirova

P. S. Prie šių linkėjimų prisideda 
ir mano draugai iš mūsų nedidelės, 
bet labai draugiškos organizacijos 
„Mažeikių Viltis“.
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Paprastai linkime vieni kitiems lai-
mės nė nesusimąstydami, iš kur ir kaip 
toji Laimė ateina. Ten, kur yra neviltis 
ir baimės, – vaikšto bėdos. Tad kaip pri-
sijaukinti Laimę, kai gyvename sunkiu 
metu? Man tenka išklausyti daug gy-
venimu nusivylusių žmonių nuoskau-
dos ir nusivylimo sklidinų žodžių. O 
ir pati dėl sūnaus negalios ilgus metus 
balansavau „tarp gyvenimo ir mir-
ties“, nesitikėdama, kad stos šviesa, 
kad ta kova už jo gyvybę kada nors 
pasibaigs ir kad naktį galėsiu ramiai 
miegoti, o ne budėti, klausydamasi sū-
naus kvėpavimo. Per visą tą laiką man 
labai reikėjo šalia bent vieno blaiviai 
mąstančio, depresijai nepasiduodan-
čio draugo, artimo žmogaus. Žmo-
gaus, gebančio įžvelgti mūsų skau-
džioje patirtyje viltį, kad visa išeis į 
gera, nes juk nėra to blogo, kas neiš-
eitų į gera. Kai vienos durys užsida-
ro – atsidaro kitos. Net kai visos du-
rys užsitrenkia aklinai, negali būti, 
kad neatsirastų jokio kito išėjimo, jo-
kios vilties. Juk koks nors sprendi-
mas vis tiek turi būti. Juk žemėje vis-
kas išsprendžiama, viskas įmanoma. 
Ir nėra taip, kad liktum visai vienas ir 
nesulauktum jokios paramos. Visada 
atsiranda vienokia ar kitokia išeitis, 
tik nereikia pulti į neviltį. Tiesiog su-
kaupti jėgas ir laukti savo laiko. Kan-
triai, neprarandant vilties, nenulei-
džiant rankų... nepasiduodant... nie-
kada nepasiduodant. Mat neviltis už-
rakina, sukausto vidų, lyg būtum pats 
save įkalinęs depresijos tamsoje.

Laimės akys – širdyje. Laimę įma-
noma atpažinti, kai mūsų kvėpavimo 
ritmas tampa ramus ir lygus, įkvėptas 
minties: „Nieko nereikia bijoti, nes 
kas benutiktų – viskas išeis į gera“. 
Juk didžiausias mūsų tykantis blo-
gis – tai baimė, pyktis, neapykanta, 
depresija, nusivylimas... Tad geriau 
nepasiduokime grėsmei, nevilčiai, 

nesileiskime užvaldomi aklo įniršio, 
nuoskaudos, skausmų...

Žmogus turi didžiules galimybes 
įveikti visus sunkumus, jeigu tik pajė-
gia sveikai mąstyti, jeigu jo vaizduo-
tė – regėjimo laukas – nepažeistas. 
Sakysite, vien vaizduote sotus nebū-
si? Tačiau šiuokart kalbu apie tai, kad 
savijauta pirmiausia priklauso nuo 
mūsų patyrimo. Kokius jausmus ne-
šiojamės savo atmintyje lyg skrynelė-
je, taip ir jaučiamės. Režisūros studi-
jos mane išmokė „emocijų“ psicholo-
gijos, nes teko nagrinėti įvairias žmo-
gaus būsenas, savijautas, jausmus ir 
jų priežastis bei išraiškas. Prisimenu, 
kad tuo metu buvau užsikrėtusi jau-
natviško nihilizmo dvasia, tad man 
pasirodė baisiai sunki viena užduotis 
– balsiai skaityti humoreską. Mat išvis 
neradau nė vienos, kuri man būtų juo-
kinga. Galiausiai šiaip ne taip atkasiau 
kažkokį neva linksmą kūrinėlį (tada ir 
padariau išvadą, kad humoreskas ra-
šyti labai sunku ir ne kiekvienam 
duota ši dovana – linksminti kitus). 
Tam, kad garsiai jį perskaityčiau ki-
tiems, teko už durų koridoriuje daryti 
pritūpimus, šokinėti ir straksėti, jog 
mano balsas neskambėtų kaip ką tik 
pametus piniginę...

Papasakojau jums šį savo praeities 
epizodą, kad parodyčiau – ne tik vidi-
nė, bet netgi ir mūsų fizinė parengtis 
yra labai svarbi sąlyga Laimei atrasti, 
nes ji tik tada apdovanos mus savo bu-
vimu, kai ir mūsų mintyse, ir kūnuose 
neliks susikaustymo bei šalčio, sting-
dančio mūsų jausmų upelius... Juk ko-
kie mes patys būsime, tokius įvykius 
ir prisišauksime. Mus supantys žmo-
nės ir gyvenimo aplinkybės pradės 
keistis tik tada, kai pradėsime keistis 
mes patys. 

Pradžiai pamėginkime pagalvoti, 
kokie esame skirtingi savo patyrimu. 
Juk net kertinius žodžius „mama“ ir 

„tėtis“ kiekvienas iš mūsų tariame vis 
kitokių jausmų vedini, nes kiekvienas 
augome skirtingai meilės, nemeilės ar 
abejingumo paliesti. Taip jau yra, kad 
labai dažnai įsižeidžiame todėl, jog į 
kitų žmonių žodžius reaguojame ne-
teisingai. Įsižeidimas, susierzinimas 
pirmiausia rodo mūsų problemą, o ne 
kito (kad ir koks neteisus tas kitas bū-
tų mūsų atžvilgiu). Mat jei mes mokė-
sime „sveikai“ reaguoti į kito žmogaus 
nesveikumą ir negerumą, tai mūsų ne-
įskaudins. Be to, savo ramybe net pa-
dėsime jam, tiesiog verdančiam iš 
pykčio, kiek atvėsti saugant kraujos-
pūdį. Taigi ką jau ką, bet savo blogas 
mintis tikrai galime keisti vardan mū-
sų pačių ir aplinkinių Laimės. Padary-
kime viską, kas nuo mūsų priklauso, 
kad galėtume drąsiai pakviesti: „Lai-
me, užeik“... ir ji tikrai neaplenks 
mūsų namų. Kai juose neliks nevil-
ties ir baimės – Laimė užsuks ir... pa-
siliks. Tad nepriklausomai nuo to, 
kaip mums sekasi šiandien, raskime 
kuo džiaugtis... nepaleiskime iš ran-
kų vilties vadžių...

Su meile
Silva Kalkauskienė

Autistuko mama

Galite man rašyti: 
silva.klk@gmail.com

Laimės jausmas sugausiu vėją
laiką
pakinkysiu
į vilties vadžias – 
jos nepaves
viltis niekada nepaves
niekada
jei niekuo netikėčiau
būčiau lyg tuščias baltas lapas
be jokių spalvų
jei nieko nelaukčiau
būčiau tik tuščia diena
be svajonių lūkesčių
maldų
laukiu...
laiko
išsipildymo
kurį mes pripildome patys
savo žodžiais... mintimis... 
 darbais... jausmais...
mes užpildome savo dienų 
 tuščius lapus...

Škotų rašytojas Johnas Buchanas (1875 – 1940) viltį sulygino su 
žvejo laukimu, kad užkibtų žuvis, t. y. pastangomis pagauti tai, kas 
nors ir sunkiai, bet pasiekiama... Tą akimirką, kai tai, ko viliamės, 
laukiame, ieškome, siekiame, tampa mūsų, pasijuntame laimingi. O 
štai blogiausia, kas gali nutikti, – tai nieko nebelaukti... Sustoti... 
Pamiršti visus troškimus, norus, svajones...
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Naujųjų Metų sankirtoje ore sklan-
do susimąstymas apie tai, kaip pragy-
venome išeinančius metus. Savo gy-
venimo įvykius peržiūrime naujomis 
akimis... tarsi iš šono. Vis mintijame, 
koks tas mūsų gyvenimas... kas mūsų 
laukia, ko mums trūksta, ką reikėtų 
keisti... Naujieji tarytum skatina mus 
įvertinti save. O ir lūkesčių, linkėjimų 
vieni kitiems negailime, kaip ir vil-
ties... Kada daugiau, jei ne per Nau-
juosius, kalbėti apie VILTĮ... Ji be galo 
reikalinga žmogui sunkiu metu, nes 
jeigu nematai šviesos tunelio gale, ne-
begali paeiti, manai, kad beprasmiška 
stengtis, kabintis už gyvenimo, nepa-
siduoti depresijai, kai aplinkui knibž-
dėte knibžda baimės, įvairiausios bai-
mės... Ir kaip jų nebijoti, kai jos tokios 
realios... Bet baimės atima viltį.

Lengviau pasakyti, sunkiau pada-
ryti taip, kad problemas spręstume at-
skirdami jas nuo baimių. Tačiau bijoti 
ar ne – mūsų pasirinkimas. Tai galime 
pasirinkti kaip ir kiekvieną kitą jaus-
mą, pavyzdžiui: atleisti ar nekęsti to-
liau, liūdėti, verkti, susirietus į kamuo-
liuką kampe, ar susirasti mėgstamą 
dainą, muziką ir klausantis kartu niū-
niuoti, šokti... Tai būtų protingas 
sprendimas – kai jums sunku, skaudu, 
paverkėte kokias penkias minutes ir 
užtenka, metas eiti toliau darbų dirbti, 
gyventi...

Gyvenimas tęsiasi, reikia mokytis 
jį išmintingai gyventi, dar labiau savęs 
neskaudinant... Šįvakar sulaukiau jau-
nos merginos skambučio. Ji skundėsi, 
kad sunku darbe, nes su ja grubiai el-
giamasi. Jau antrą kartą tik pradėjusi 
dirbti ji norinti viską mesti, nes neži-
nanti, kaip reaguoti į negeranoriškas 
pastabas. Pasakiau jai, kad kiekvienoje 
darbovietėje (ypač dabar, kai taip stin-
ga gerų darbų) atsiras koks nors žmo-
gus, kuris jai nepatiks ar nedraugiškai 
su ja elgsis. Todėl reikėtų ne bijoti to-
kių žmonių ir jų puolimo, bet stengtis 
perprasti juos, išmokti su jais susikal-
bėti. Kai pasiūliau su humoru žvelgti į 
kritiką, išgirdau atsakymą: „Niekaip 
negalėčiau... Per daug skaudu. Be to, 
tikrai darau klaidų“... Pavyko merginą 
įtikinti likti darbe, kai patariau, kad į 
negeranorišką kolegę reaguotų kaip aš 

į katiną, kaskart „iškvėpinantį“ mano 
namų laukujes duris... Kai pašnekovė 
nusijuokė, pajėgė į savo baimę pažiū-
rėti iš šalies. 

Mažiau pykčio nešiotume savyje, 
jeigu neskubėtume laikyti kiekvieno 
„negeriečio“ elgesio su mumis priešiš-
kumu asmeniškai mums... Juk paprastai 
blogai besielgiantys žmonės turi tam 
tikrų priežasčių taip elgtis, kurių mes 
nežinome. Beje, dažniausiai tokį jų el-
gesį vėl gi sukelia BAIMĖ. Bijoma kitų 
žmonių, kad nepavyks suvaldyti ko-
lektyvo, susidariusios padėties – todėl 
vadovaujama nepagarbiai, autoritariš-
kai. Neretai vadovai blogai elgiasi su 
žmonėmis tik todėl, kad kitaip nemo-
ka. Tačiau reikėtų pagalvoti ir apie tai, 
kad švelnus vadovas nebūtinai labiau 
jus mylės ar atjaus... O pykti išmoksta-
ma taip pat, kaip ir bijoti. 

Dažnai bijoma „rėksnių“ vadovų, 
kurių rankose atlyginimas – sumokės 
ar ne, paliks darbe ar išmes... Tokiais 
atvejais vėl tenka patarti – nebijoti kito 
žmogaus emocijų. Nebėgti, nesislėpti, 
nevengti, o drąsiai išklausyti priekaiš-
tų... pritariant, sutinkant su kaltini-
mais (sakysite, baisu, kaip tai įmano-
ma ). Nupiešiau bendravimo pira-
midę (pati ją sugalvojau, ne iš psicho-
logijos vadovėlių iškapsčiau). Pagal ją 
išeitų, kad kol vengiame probleminio 
pokalbio, bijodami, jog kitas žmogus 
kalbės piktai, nepatenkintu tonu, tol 
auginame jo tylų pyktį „ant savo gal-
vos“. Klaidinga manyti, kad iš tiesų 
rimta problema po kurio laiko pati sa-
vaime išsispręs ir neigiamos emocijos 
išgaruos kaip nebuvusios. „Karštas“ 
problemas reikia spręsti „čia ir dabar“. 
Netgi jeigu praėjus laikui kaltinimų 
nebeliktų, bloga to žmogaus reakcija į 
jus vis tiek išliks atmintyje. 

Minėtos piramidės viršūnėje sura-
šiau tuos sakinius, kurie prilygsta 
karštai liepsnai, kurių mes bijome, ku-
riuos išgirdę sutrinkame arba užsi-
plieskiame patys. O apačioje – saki-
nius, skatinančius produktyvų ben-
dravimą. Tačiau jis pasiekiamas tik ta-
da, kai drąsiai išklausai „perkūnus ant 
savo galvos“. Kartą vienas žmogus ne-
patikliai paklausė mano patarimo ir 
nuėjo kalbėtis telefonu, nes liepiau ne-

delsti, atsiliepti į žinutę, kurioje buvo 
penki neigiami jaustukai. Girdėjau 
kitoje ragelio pusėje aidinčius riks-
mus... Bet greta manęs stovintis pašne-
kovas leido antrajam nuleisti garą, pri-
imdamas neigiamą emocinę išraišką, 
nebėgdamas, neneigdamas savo kal-
tės. Tik kartodamas: „Taip, baisu, kaip 
negerai išėjo..., suprantu... žinoma, 
kvailai...“ Ir ką jūs manote? Po kurio 
laiko (beje, gana trumpo) pokalbis su-
grįžo į normalias vėžes. Kodėl? Todėl, 
kad kol mes bijodami bėgame nuo kal-
tinimų (na, ir kas, kad kartais išties ab-
surdiškų, neteisingų), tol jie mus per-
sekioja, nes juos paruošęs žmogus no-
ri, kad išgirstume ir kuo rimčiau rea-
guotume į juos. Be to, kai reaguojate 
ramiai, rimtai, rėkiančiajam suteikiate 
galimybę išgirsti... save. Mat nervai 
neretai užgožia klausą, palikdami tik 
pliką skaudžią emociją, kurios fone 
sunku išgirsti savo žodžius ir suvokti 
jų prasmę. Todėl mes prisakome vis-
ko, ko reikia ir ko nereikia. Tačiau nu-
tylėjimas ir slapstymasis, kaip jau mi-
nėjau, tai pat ne išeitis. Tik paslėptas 
emocinis sprogmuo, fejerverkas. 

Taigi įtvirtinkime išmoktą pamo-
ką – jeigu norime išmokti nejausti 
nuoskaudos dėl kito žmogaus blogo 
elgesio mūsų atžvilgiu, pirmiausia 
vienareikšmiškai nepriimkime jo kaip 
priešiškumo sau. 

„Jei norėsi ir neturėsi su kuo 
pasikalbėti, paskambink...“

Pro mano langus dažnai su drau-
giškos veislės šunimi praeidavo kai-
mynė verslininkė. Ji įdomiai kaubojiš-
kai rengėsi. Didžiulės skrybėlės, ilgi 
batai, pūstos kelnės ties šlaunimis, 
platūs diržai. Moteris važinėjo didžiu-
liu džipu, rūkė ilgas plonas cigaretes. 
Atrodė kaulėta, mažai besišypsanti, 
labai valdinga. Kai mes atsikraustėme, 
viena augino padykusį paauglį. Visa-
da vieniša, be jokio vyro ar draugo.

Sūnaus polinkį į alkoholį sutramdė 
nupirkusi brangų sportinį automobilį. 
Vaikino galva buvo pramušta maši-
noms ir jis išvyko studijuoti į užsienį 
automobilių dizaino. Motina sugebėjo 
finansuoti brangias studijas. Džiugu 
buvo matyti, kaip jis grįžęs krapštosi 
prie draugų mašinų. Tik jo mama kaž-
kur pradingo. Vėliau sužinojome – jos 
nebėra (vėžys). Pasirodo, sūnus rūpes-
tingai ją slaugė, vežiojo po ligonines. 
Dažnai pagalvodavau, kaip jis dabar 
laikosi.

Kiekviena mūsų baimė – išmokta?
„Viešpatie, suteik mums malonę ramiai priimti tai, ko neįmanoma 
pakeisti, duok drąsos pakeisti tai, ką reikėtų pakeisti, ir išminties 
atskirti viena nuo kito.“ 

Reinholdas Niebuhras „Malda tyloje“, 1943 metai
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Tik štai ankstyvą šių Vėlinių rytą 
pastebėjau jį prie naujųjų kaimynų du-
rų. Jis daužė kumščiu duris, langą, iš-
spardė šiukšles ir rusiškai keikdamasis 
liepė „ateiti čia“. Vis galvojau, kad tik 
jis rėkdamas neprižadintų kaimynų 
kūdikio, ir visiškai nesupratau, kas 
vyksta. Atsidarė durys, kaimynė ir vai-
kinas piktai dėl kažko ginčijosi. Lai-
mei, atvažiavo šiukšlių mašina ir vy-
resnysis kaimynės sūnus surinkęs nu-
nešė į ją šiukšles. O triukšmadarys, at-
sistojęs prie savo buto durų, stebėjo. 
Pirma mintis, kuri atėjo man į galvą, 
kad tam vaikinui negerai... Todėl nepa-
jėgdamas susidoroti su slepiama kan-
čia, nesuvaldydamas savo padėties, 
puolė rūpintis svetimomis šiukšlėmis. 

Ilgai nelaukusi brūkštelėjau raštelį 
kaimynei, nes nežinia kokį kerštą ji ga-
lėjo sugalvoti už taip nemaloniai pra-
didėjusį rytą... „nepykite labai ant to vai-
kino, jis neseniai palaidojo mamą, kuri rė-
mė jo brangias studijas užsienyje... jis yra 
labai vienišas, nežinia kokia našta jį šiuo 
metu slegia“. Padaviau šį raštelį perba-
lusiam iš piktumo kaimynės sūnui 
(gerai, kad juodu nesusimušė, dar pa-
maniau). Pastebėjusi, jog mane stebi ir 
konflikto sukėlėjas, draugiškai, lyg pa-
sisveikindama, pamojau jam ranka. 
Grįžusi į kambarį, parašau kitą raštelį: 

„Atleisk, neparėmėme tavęs sunkią dieną, 
tik dabar sužinojome. Jei norėsi ir neturėsi 
su kuo pasikalbėti, paskambink. Užrašau 
visus savo adresus, telefono numerius. 
Durų skambutis neveikia. Kaimynė Silva, 
autistuko mama“. 

Nuėjusi įmečiau raštelį į pašto dė-
žutę, nesitikėdama, kad bus greitai 
perskaitytas. O po kelių valandų vyras 
man pasakė: „Žiūrėk, prie mūsų durų 
stovi tas vaikinas su šunimi, gal dabar 
mums langus trankys?..“ Puoliau ieš-
koti telefono ir pamačiau du praleistus 
skambučius... Per dešimt metų pirmą 
kartą prisikviečiu kaimyną pas save... 

Kalbėjomės. Jis išdidžiai pareiškė, 
kad psichologinės pagalbos jam nerei-
kia... Kad turi namus, darbą. Bet vėliau 
vis dėlto prisipažino, jog nė neįsivaiz-
duojame, kaip jaučiasi. Ištisai bėgiojo 
parūkyti... „Paskutinę mamos gyveni-
mo naktį ligoninėje surūkėme kartu 
po cigaretę... Ji visada buvo nepalau-
žiamo charakterio moteris. Taigi parū-
kėme, o tada liepė man eiti. Tai buvo 
paskutinis kartas, kai matėmės... Kapo 
nėra... Kremavome... Išbarsčiau pele-
nus miške... Taip sutarėme... Ne, ne 
prie namų... Kai noriu aplankyti, nuei-
nu į tą mišką... Nesijaučiu kažkoks 
erelis. Kodėl jie nenusiperka didesnio 
konteinerio (kaip mano), gal reikėtų 

užeiti pas juos?.. Bet gal ne šiandien?“
Patariau jam (kaip ir jums prieš 

tai), kad geriau ugnį gesinti iš karto. 
Kuo greičiau, tuo geriau. Galima, pa-
vyzdžiui, raštelį parašyti . Draugiš-
kai palydėjau vaikiną iki durų, minty-
dama, kad jauni žmonės negabūs atsi-
prašinėti... Ir, pasirodo, klydau... Mat 
netrukus pamačiau, kad jaunasis kai-
mynas nunešė ir įmetė didžiulį lapą į 
kaimynės pašto dėžutę... Nė neįsivaiz-
duojate kaip smagu, kai kaimynai su-
sitaiko.

Mes daug ko bijome. Labiausiai ne-
žinomybės... Kaip išgyvensime, kaip 
pasisuks įvykiai? Remiamės lakia 
vaizduote, puoselėjame savo baimes... 
Prognozuojamos ekonominės pasau-
lio šalių griūtys verčia dar labiau abe-
joti, kad gyvensime geriau. Bet, mielie-
ji, argi mūsų baimės ką nors keičia, iš-
skyrus tai, kad atima ramų miegą ir 
viltį? Jos augina nepasitenkinimą vie-
ni kitais, skatina skųstis, niurnėti, bar-
tis be galo. Argi ne smagiau, kai matai, 
kiek nedaug kartais tereikia, kad vis-
kas pakryptų į gerą pusę. Pavyzdžiui, 
raštelio: „Jei norėsi ir neturėsi su kuo 
pasikalbėti, paskambink... kaimynė“ 
Gerų jums visiems metų. 

Silva Kalkauskienė
Autistuko mama

Nuo 2009 m. lapkričio 28 d. įsigaliojo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2009 m. lapkričio 23 d. įsa-
kymas Nr. V-953, kuriuo patvirtintas 
naujas Kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių sąrašas (C sąrašas). 
Šis sąrašas suderintas su Lietuvos Res-
publikos sveikatos apsaugos ministro 
2009 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. V-880 
patvirtintomis Ambulatoriniam gydy-
mui skirtų kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių grupėmis. Juo taip 
pat įgyvendinamas Privalomojo sveika-

tos draudimo tarybos 2009 m. spalio 
14 d. nutarimas Nr. 6/6, kuriuo pritarta 
Ligų ir kompensuojamųjų vaistų sąrašų 
tikslinimo komisijos siūlymui pakeisti 
Medicinos pagalbos priemonių sąrašą 
(C sąrašą).

Atsižvelgiant į nurodytą Privalomojo 
sveikatos draudimo tarybos nutarimą, 
nustatomos papildomos sauskelnių, 
įklotų, vienkartinių paklodžių skyrimo 
sąlygos. Iki šiol galiojusiame Medicinos 
pagalbos priemonių sąraše vaikams ne-
buvo nustatyta specialiųjų sauskelnių, 

įklotų ir vienkartinių paklodžių skyrimo 
sąlygų. Šios priemonės jiems buvo ski-
riamos bendra tvarka, t. y. 30 vienetų per 
mėnesį. 

Įsigaliojus naujajam įsakymui, vai-
kams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. pri-
pažinta visiška negalia ir galiojimas nėra 
pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 
2005 m. liepos 1 d. pripažintas sunkus 
neįgalumo lygis ir yra šlapimo arba iš-
matų nelaikymas, leidžiama skirti iki �0 
vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklo-
tų (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vie-
netų įklotų, arba 30 vienetų sauskelnių ir 
30 vienkartinių paklodžių, arba 30 viene-
tų įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių). 

Taip pat nustatytos papildomos mi-
nėtų priemonių skyrimo sąlygos (t. y. 
didesnis šių priemonių kiekis) esant šla-
pimo arba išmatų nelaikymui asme-
nims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. 
pripažinta visiška negalia ir galiojimas 
nėra pasibaigęs, arba asmenims, ku-
riems po 2005 m. liepos 1 d. pripažintas 
specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 
kai nustatyti šie susirgimai: liekamieji 

Teisininko konsultacija

Primename Jums, priminkite ir Jūs
Dar kartą apie papildomų sauskelnių 
ir įklotų skyrimo tvarką
Mielieji skaitytojai, labai dažnai paaiškėja, kad daugelis dar nežino, 
jog slaugantiesiems sunkios negalios žmones priklauso daugiau 
kompensuojamų sauskelnių, įklotų, vienkartinių paklodžių. 
Naudokitės šia lengvata. 
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kūdikių cerebrinio paralyžiaus reiški-
niai, išsėtinė sklerozė, galvos ar nugaros 
smegenų displazijos. Jiems, vietoje bu-
vusių 30 vienetų, bus leidžiama skirti 
iki 45 vienetų sauskelnių arba 45 vie-
netų įklotų (arba 30 vienetų sauskelnių 
ir 15 vienetų įklotų, arba 30 vienetų 
sauskelnių ir 15 vienkartinių paklodžių, 
arba 30 vienetų įklotų ir 15 vienkartinių 
paklodžių).

Taip pat buvo papildytos diagnosti-
nių juostelių gliukozės kiekiui kraujyje 
nustatyti skyrimo sąlygos, kurios leidžia 

pacientams, sergantiems cukriniu diabe-
tu, skirti daugiau diagnostinių juostelių 
gliukozei nustatyti. Suaugusiesiems, 
sergantiems 1-ojo tipo cukriniu diabetu, 
vietoje buvusių 50 juostelių per mėnesį 
(iki 600 juostelių per metus), bus leidžia-
ma skirti iki 75 juostelių per mėnesį (iki 
900 juostelių per metus).

Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsa-
kymu Nr. V-880 priemonės šlapimo ne-
laikymui yra grupuojamos į keletą gru-
pių. Kiekvienos grupės pigiausios prie-

monės yra kompensuojamos 92-96 proc., 
o visos likusios priemonės kompensuo-
jamos tik tokio pat dydžio suma, t. y. 
priemokos brangesnėms sauskelnėms 
yra didesnės.

Farmacijos departamento informacija

P. S. Įsakymo Nr. V-953 ištrauką rasi-
te tinklalpio www.viltis.lt nuorodoje 
NAUJIENOS, 2011 11 15 dienos naujie-
noje „NAUDOKITĖS LENGVATA! PRI-
MENAME JUMS, PRIMINKITE IR JŪS!“

Nuo šių metų kovo 1-osios tokių 
vaistų bus galima išsirašyti ir ligoninėje, 
tačiau jie turės būti tie patys, kokius pa-
cientas vartojo iki gydymosi ligoninėje 
ne trumpiau kaip vieną mėnesį. Anks-
čiau kompensuojamųjų vaistų receptus 
gydytojas galėjo išrašyti tik ambulatoriš-
kai ar dienos stacionare gydomam pri-
valomuoju sveikatos draudimu apdraus-
tam pacientui. 

Pagal naująją tvarką, pasibaigus am-
bulatoriškai gydyti skirtų kompensuoja-
mųjų vaistų paskyrimo laikui, ligoninėse 
gydomiems pacientams stacionaro gy-
dytojas turi išrašyti (tęsti gydymą) tuos 
pačius vaistus, kurie buvo skiriami iki 
gydymo stacionare, – kiekvieną kartą ne 
ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui. 
Tai turi būti pažymėta gydomo asmens 
medicinos dokumentuose.

Kaip rašoma Valstybinės ligonių ka-
sos pranešime, iki šiol ligoninės gydyto-
jas negalėjo pacientui išrašyti jo vartotų 
kompensuojamųjų vaistų recepto, tad, 
kai besigydančiam ligoninėje pacientui jie 
baigdavosi, kildavo problemų, nesusipra-
timų. Įsigaliojus naujai tvarkai to bus iš-
vengta, pacientai galės tęsti jiems paskirtą 
gydymą. Tuo atveju, jei gydymą reikia 
keisti, t. y. ambulatoriškai gydyti skirtų 
kompensuojamųjų vaistų išrašyti negali-
ma, – vaistais turi aprūpinti ligoninė.

Pajamų apskaičiavimas
Norime pranešti, jog nuo 2012 01 01 

dienos šiek tiek keičiasi pajamų apskai-
čiavimas nepasiturinčioms šeimoms, 

pretenduojančioms į valstybės paramą. 
Primename, jog pagal socialinės para-
mos nepasiturinčioms šeimos įstatymą, 
skiriant piniginę socialinę paramą įskai-
tomos visų šeimos narių arba vieno gy-
venančio asmens gaunamos pajamos:
  1) su darbo santykiais susijusios paja-

mos, išskyrus mokinių, kurie mokosi 
dieninėse bendrojo lavinimo mokyk-
lose ar profesinio mokymo įstaigose 
pagal bendrojo lavinimo programą ir 
(ar) pagal profesinio mokymo pro-
gramą pirmajai kvalifikacijai įgyti, su 
darbo santykiais susijusias pajamas;

  2) autorinis atlyginimas;
  3) pensijos ir (ar) pensijų išmokos, šal-

pos išmokos, išskyrus slaugos ar 
priežiūros (pagalbos) išlaidų tiksli-
nes kompensacijas ir tikslinį priedą;

  4) dividendai;
  5) palūkanos;
  6) individualios įmonės savininko paja-

mos, gautos iš šios įmonės apmokes-
tinto pelno;

  7) individualios veiklos pajamos, įskai-
tant pajamas, gautas verčiantis veikla 
pagal verslo liudijimą;

  8) pajamos iš žemės ūkio veiklos, iš-
skyrus pajamas iš žemės ūkio naud-
menų, kurių bendras plotas nevirši-
ja 1 hektaro;

  9) išmokos žemės ūkio veiklai;
10) piniginės lėšos, gautos vaikui išlai-

kyti (alimentai);
11) kas mėnesį gaunamos socialinio po-

būdžio pajamos, išskyrus: transporto 
išlaidų kompensacijas neįgaliesiems; 
kompensacijas donorams; išmoką 

vaikui, mokamą pagal Išmokų vai-
kams įstatymą; pagalbos pinigus, 
mokamus pagal Socialinių paslaugų 
įstatymą;

12) išeitinė išmoka, išmokama nutrau-
kiant darbo sutartį;

13) išeitinė išmoka atleidžiamam iš par-
eigų valstybės tarnautojui;

14) ligos, profesinės reabilitacijos, moti-
nystės, tėvystės ir motinystės (tėvys-
tės) pašalpa;

15) turtinės ar neturtinės žalos atlygini-
mas (įskaitant vienkartinę netekto 
darbingumo kompensaciją);

16) gautos dovanų piniginės lėšos;
17) paveldėtos piniginės lėšos;
18) užsienyje ar iš užsienio valstybės 

gautos piniginės lėšos;
19) turto pardavimo pajamos, išskyrus 

įskaitomas į turtą;
20) turto nuomos pajamos;
21) loterijų ar kitų žaidimų laimėjimai, 

prizai;
22) kitos faktiškai gaunamos pajamos, iš-

skyrus labdarą piniginėmis lėšomis.
22) visų rūšių stipendijos, išskyrus sti-

pendijas ir kitą materialinę paramą, 
teikiamą aukštųjų mokyklų pirmo-
sios, antrosios pakopų, vientisųjų ir 
laipsnio nesuteikiančių studijų (iš-
skyrus rezidentūros studijų studen-
tus) studentams, studijuojantiems 
pagal dieninės, nuolatinės ar ištęsti-
nės studijų formų programas (išsky-
rus asmenis, pakartotinai studijuo-
jančius pagal tos pačios ar žemesnės 
pakopos studijų programas ir laips-
nio nesuteikiančių studijų progra-
mas, jeigu daugiau kaip pusę tos stu-
dijų programos kreditų jie įgijo vals-
tybės biudžeto lėšomis), ir stipendi-
jas bei kitą materialinę paramą, tei-
kiamą profesinių mokymo įstaigų 
mokiniams, kurie mokosi pagal pro-
fesinio mokymo programą pirmajai 
kvalifikacijai įgyti;

23) kitos faktiškai gaunamos pajamos, iš-
skyrus labdarą piniginėmis lėšomis.

Sigita Kanapeckaitė
Bendrijos „Viltis“ teisininkė

Nauji kompensuojamųjų vaistų 
išrašymo tvarkos pakeitimai
Ši tvarka įsigaliojo jau šių metų kovo mėnesį, tačiau tiems, kam dar 
neteko su tuo susidurti arba kas nesidomi Ligonių kasų naujienomis, 
norime pranešti, jog nuo šiol kompensuojamuosius vaistus gali skirti 
ir stacionaraus gydymo įstaigos (ligoninės) gydytojas.
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Tikra istorija
Štai ir  mūsų skaitytojos Rūtos Denafaitės 
sukurtos istorijos apie vieną draugišką 
šeimą, kurios narę – mažylę Banę – 
pagrobė kažkoks visai nedraugiškas 
padaras, paskutinė dalis. Dabar 
sužinosite, kuo viskas baigėsi. 
Žinoma, kaip ir visose pasakose, 
gerai ir laimingai.

Tik neišsigąskite! Mūsiškiams pasisekė. 
Tiesa, pabaisos, išvydę tokį didelį netikėtų svečių būrį, pradžioje išsigando. 

Tėvas – pabaisa grobikas – iššiepė aštrius dantis ir atkišo į priekį letenas su tokiais 
pat aštriais nagais. Vaikai pabaisiukai klykdami išsilakstė po kampus.

Atvykėliai – Banės gelbėtojai – irgi išsigando. Žiogėdas, Nikopidas, Manis, Va-
nis ir Pterodikis įpuolė į kambarį (su jais drauge įtipeno ir smalsusis pabaisų kati-

nas), o visi kiti sustingo tarpduryje. 
Tėtis, ėjęs su Lipanu pačiame ne-
kviestų svečių virtinės gale, visą tą 
baisybę matė tik pro kambario lan-
gą. Kas dabar bus? Negi pabaisų 
šeimyna juos suės? Ir nuo kurio tą 
ėdimą pradės?

Visai nevykusią padėtį griebėsi 
taisyti pabaisienė (pasirodo, ir pa-
baisų moterys išmintingesnės už 
vyrus). Ji nuramino savo sutuoktinį 
ir mandagiai pakvietė atvykėlius, 
įstrigusius tarpduryje, į vidų. Pas-
kui maloniai paklausė, kas juos at-
vedė į šią tolimą miško trobelę.

Mūsiškiai jai taip pat maloniai ir 
mandagiai paaiškino, kad atsivijo 
Banę – visų mylimą mažylę. Tada 
pabaisienė vėl mandagiai paaiški-
no, kad jie, pabaisos, nesiruošė jų 
mažylės skriausti. Netgi atvirkščiai. 
Juk pabaisų pasaulyje taip – pagro-
biant ką nors iš namų – parodomi 
patys gražiausi jausmai. Išreiškia-
ma simpatija ir noras bendrauti. Vi-
sai nieko pikta nelinkint.

Gražus 2011-ųjų derlius
Šiemet mums vėl talkino didelis būrys autorių: ir 

specialistų, ir tėvų, ir savanorių, ir projektine veikla su-
sijusių kolegų ir, žinoma, pačių neįgaliųjų. Norime vi-
siems iki vieno autoriams labai padėkoti. Ačiū, kad dali-
jotės su mumis savo mintimis, patirtimi, skauduliais, 
džiaugsmais – savo gyvenimu, tuo pačiu ir save, ir visus 
žurnalo skaitytojus turtindami. Labai norisi tikėti, kad 
šilta ir prasminga mūsų draugystė tęsis ir ateinančiais 
metais. Linkime JUMS VISIEMS daug jėgų, optimizmo 
ir tikėjimo neišsenkančia bendrystės galia!

Žurnalo rengėjai

Dana
Migaliova

Julija Ališauskaitė-
Ivanauskienė

Angelė 
Arienė

Julija
Astrauskienė

Indrė 
BiekšaitėAndromeda

Baršauskienė

Regvita
Bagdonienė

Eglė 
Bužavienė

Genovaitė 
Černiauskienė

Tatjana
Čestanova

Agnė 
BražinskaitėLaima

Biržietienė

Elena
Dainauskienė

Renata
Biknevičienė

Janina
Ivanauskienė

Rūta 
Denafaitė

Erika
Dilinskienė Vida

Gečienė Vanda
Girulytė

Ona
Guogienė

Kristupas
KavaliauskasSigita

Kanapeckaitė

Silvija
Kalkauskienė

Danielius
Kalinauskas su 

mama ŽanaRasa
Juršienė

Regata
Jurelevičienė

Aldona
Joskaudienė

Dalia
Klimavičiūtė

Rūta 
Kniukštaitė

Nijolė 
Krisiukėnaitė

Nijolė 
Krisiukėnaitė

Aušra
Kriškoviecienė Valerija

Liaudanskienė Greta
Migaliovaitė

Aurelija
Masalienė

Violeta
Sakalauskienė

Loreta
Sadauskienė

Diana
Riabcova

Giedrė 
Pankauskaitė

Cindy
Panav

Loreta
Ogorodnikienė

Audronė 
Navickienė

Lilija
Sereikienė

Rasa
Skerniškienė

Jurgita
Solodskienė

Romualda
Šimkuvienė

Arūnė 
Stacevičiūtė Jurga

Statulevičienė

Marius
Strola

Birutė 
Šapolienė

Rasa
Ulevičiūtė

Lilija
Žilinskienė

Indrė 
Uginčienė

Janina
Tulabienė

Gintė Zurbaitė-
Butkuvienė

Augienė 
Vilūnienė

Ala
Tichomirova

Astra
Vilimienė

Sigita
Šidlauskienė

Rima
Vengalienė

Pamokos – tai mokslas,
Pamokos – tai žinios,
Pamokos – tai viskas,
Ko tėvai nežino.

Kartais būna linksma,
Kartais – nuobodu.
Bet visai neliūdna,
Kai turi draugų.

O kai esti niūrios
Pamokos lyg oras,
Saulės spindulėlis
Pildo mano norus.

Mokytoja kalba
Ilgai ir nuobodžiai.
Aš nesuprantu jos – 
Man tušti tie žodžiai.

Pamokos – tai mokslas,
Pamokos – tai žinios.
Pamokos – tai kančios,
Tik tėvai nežino.

Pamokos RuduoŠtai ir vėl medžiai stovi
Be lapų.
Štai paniuręs ir pilkas
dangus.
Šaltas vėjas dainuoja dainelę,
Štai artėja žiemužė balta.

Mano miestas pasipuošė
Lapais.
Vėjas gena gatve juos tolyn...
Žmonės slepias į atlapus
Paltų – 
Jau šaltasis sezonas artyn.

Štai pribėgo benamė
Katytė.
Šalta jai, kaip ir man,
Nejauku...
Tarsi vėjas lapus
Žmonės gena vargšelę
Tolyn... nuo savęs.

Jau tamsusis ruduo
Priartėjo.
Jau sušalo ir širdys
žmonių...
Aš linkėčiau Jums
laukti Kalėdų
Ir šios šventės dvasia pagyvent.

Būkit žmonės geri,
Atviri viens kitam
Kaip per šventę.
Ir tada nebebus 
Tokio šalčio.
Ir tada vėl bus gera – 
Gyventi!

Danielius Kalinauskas
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Pabaiga

Sunku pyktis ir taikytis sunku. 
Bet susitaikius – labai lengva. Išsi-
aiškinę apmaudžius nesusiprati-
mus, visi ėmė vieni kitiems šypsotis. 
Kaip dera šeimų vyriausiesiems, se-
nelis ir pabaisa tėvas paspaudė vie-
nas kitam ranką. Išdžiūvo ašaros 
mažosios Banės akyse. O kad žino-
tumėte, kaip džiaugėsi ištikimasis 
Žiogėdas!

Paskui viskas vyko taip, kaip pa-
prastai būna, kai į namus priguža 
svečių. Moterys dalijosi kulinarijos 
subtilybėmis, vyrai solidžiai šneku-
čiavosi apie ekonomiką ir politiką, 
vaikai jiems vieniems tesupranta-
mais tikslais bėgiojo tai į vieną, tai į 
kitą pusę. Prie jų neprisidėjo tik Va-
nis, Manis ir Pterodikis, nes jie labai 
susidomėjo vazone augančiu dy-
gliuotuoju žyduoliu. Juk Vanis na-
muose turėjo visą dygliuočių kolek-
ciją. Bet šį retą egzempliorių matė 
pirmą kartą.

Tėtis, lydimas Lipano ir vieno 
pabaisiuko, žvalgėsi po pabaisų kie-
mą ir mąstė apie tai, ką panašaus 
galėtų pasidaryti savajame.

Įsimylėjėliai (turiu galvoje Danę 
ir Malipą) susėdo ant skrynios ir 

Beliko tik graži šios tikros istorijos pabaiga. Norėdamos įspūdingai pažymėti 
visų nesusipratimų pabaigą ir būsimos draugystės pradžią, abi šeimos nuvažiavo 
prie jūros. Ten, kur daug saulės ir vandens. Ten, kur auksinis smėlis, vešlios pal-
mės ir aukšti kalnai. Ten, kur žydi ir kvepia magnolijos (ir ne magnolijos), o po 
kalnus bėginėja kalnų ožiai. Kur atvykėliai ilsisi, draugauja ir linksminasi.

Mūsiškiai irgi ne išimtis. Mote-
riškės, ištrūkusios iš virtuvių, kam-
barių ir daržų nelaisvės, dykinėja ir 
plepa, kitaip tariant ilsisi. Vyrai 
draugauja. O vaikai linksminasi. 
Antai dabar, grojant senam gramo-
fonui, jie šoka ar žaidžia kažką pa-
našus į Jurgelį meistrelį, kuris visa-
da randa ko išmokyti savo vaikus.

Jūs linksmoje draugijoje pasige-
dote Pterodikio? O jis ką tik nuskri-
do į kioskelį pirkti ledų. Parneš 
greičiausiai visą dėžę...

O kurgi Danė su Malipu? Paž-
velkite į jūros mėlį. Matote burinį 
laivelį? Juodu baltaburiu svajonių 
laiveliu plaukia ten, kur kelia randa 
tik laimingi įsimylėjėliai.

Kadangi mes su jumis to kelio 
dar nežinome arba jį jau pamiršo-
me, tai liksime ant kranto. Juk ir čia 
labai šaunu. Pučia šiltas vėjelis, 
kvepia žiedais, smėliu ir jūra. O 
gramofonas ima groti seną roman-
tišką dainą apie tai, kad visada vis-
kas baigiasi gerai. Tik gerai ir nie-
kaip kitaip!

vėl pamiršo viską pasaulyje. Jaunutė pabaisytė dyrėdama į juos svajojo apie 
baisų pabaisaitį, kuris kada nors taip žiūrės į jos akis – lyg į kokį stebuklingą 
veidrodį.

Taigi neramioji diena baigėsi visai ramiai. Dvi šeimos, ką tik atrodžiusios kaip 
priešų kariuomenės, dabar buvo panašios į taikius kaimynus.

Linksmų Šv. Kalėdų 
  ir sėkmingų Naujųjų 
      2012 metų!


