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Keliauti ir svajoti

Stiprybės ir gražių dienų ateityje!

Šiemet Pasaulinę turizmo dieną „Vilniaus Vilties“ bendrijos 
nariai paminėjo ne iškylaudami ar keliaudami, o dalydamiesi 
kelionių įspūdžiais ir prisiminimais Vilniaus centrinėje universa-
linėje parduotuvėje (VCUP) įsikūrusiame restorane „Kinų perlas“.

Žurnalas „Viltis“ yra ketvirtinis. Jį galima prenumeruoti vienerių metų laikotarpiui.  
Prenumeratos (keturių žurnalo numerių) kaina – 2,32 eurų.

Gerbiamieji „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, jums reikia kaip paprastai užpildyti akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ reikalaujamą specialiąją formą naudojantis Excel programa ir kartu su banko išrašu apie apmokėjimą 

atsiųsti elektroniniu paštu (janinabut@viltis.lt).
Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, jeigu norite sulaukti jo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums elektroniniu 

(janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu  
prenumeratoriaus vardu, pavarde, pašto kodu, adresu ir banko išrašu apie apmokėjimą. 

Sumą už prenumeratą reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“  
AB SEB Vilniaus banko sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 mokėjimo paskirtyje nurodant,  

kad tai yra „Vilties“ žurnalo 2015 m. prenumerata bei prenumeratoriaus vardą ir pavardę.

Laiškų su prenumeratorių adresais, specialiųjų formų ir banko išrašų apie prenumeratos apmokėjimą  
lauksime iki 2016 m. kovo 14 d.

Prašome nevėluoti!!!

Su 2016 metais!

Žurnalo rengėjai

VERTA!

VILNIAUS VILTIES BENDRIJOS NARIAI ATŠVENTĖ 
TURIZMO DIENĄ.
ŠVENTĖ VYKO VILNIAUS CENTRINĖJE 
UNIVERSALINĖJE PARDUOTUVĖJE.
RESTORANE „KINŲ PERLAS“.

KINŲ SALDUMYNAIS ŠVENTĖS DALYVIUS VAIŠINO 
RESTORANO ŠEIMININKĖ.
DAR VISI RAGAVO DRAUGŲ IŠ SLOVAKIJOS 
LAUKTUVIŲ.
TOS LAUKTUVĖS – SLOVAKIŠKI SŪRIAI. 

NEĮGALIEJI DALIJOSI ĮSPŪDŽIAIS APIE ŠIŲ METŲ 
KELIONES.
JIE PAMATĖ VARŠUVĄ, KROKUVĄ, STOKHOLMĄ.
LANKĖSI BALTARUSIJOJE IR RUSIJOJE.
LABAI PATIKO NEĮGALIESIEMS IR EKSKURSIJOS PO 
LIETUVĄ.

PRISIMINĘ BUVUSIAS KELIONES NEĮGALIEJI SVAJOJO 
APIE NAUJAS.
JIE PIEŠĖ ŠALIS, KURIAS NORĖTŲ APLANKYTI.
PASIRODO, NEĮGALIEJI SVAJOJA APIE PARYŽIŲ, 
AMERIKĄ, ANTARKTIDĄ.
BELIEKA TIKĖTIS, KAD SVAJONĖS IŠSIPILDYS.
JUK NEĮGALIESIEMS PADEDA DAUG GERŲ ŽMONIŲ.

Šventės idėjos autorė Marija Šimonėlienė – aktyvi bendrijos narė. 
Padedama draugų ir bendraminčių ji sukvietė aktyviausiai keliau-
jančius „Vilniaus Vilties“ bendrijos Paslaugų šeimai tarnybos, VšĮ 
Markučių dienos veiklos centras ir BĮ Valakampių socialinių paslau-
gų namai lankytojus ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir paskanauti 
kinų ir slovakų valgių. 

Kinų skanumynais šventės dalyvius lepino restorano šeimininkė 
Jolanta Lavrinovič, o slovakiškų sūrių ir brinzos atsiuntė mūsų rė-
mėjai ir draugai iš Slovakijos: užeigos „Zbojnickakoliba“ savininkas 
Jozefas Strojny’as ir kalnų užeigos „Chata Pieniny“ savininkas Janas 
Gondekas. Kiekvienas dalyvis gavo dovanų maišelį su M. Šimonė-
lienės parvežtomis slovakiškomis lauktuvėmis ir knygelėmis.

Visos šventės viešnios – „Vilniaus Vilties“ bendrijos pirmininkė 
Birutė Šapolienė, projekto vykdytoja Birutė Poškienė, Vilniaus mies-
to krizių centro atstovė, keliautoja Vida Vrubliauskienė, VCUP gene-
ralinės direktorės pavaduotoja nuomai Valentina Ramanauskienė – 
atrado gerų žodžių susirinkusiesiems. Dar vienas svečias – kelionių 
ekspertas Rimvydas Širvinskas, žinomas kaip Makalius, visus įtrau-
kė į viktoriną „Ar žinai, kas tai?“ ir aktyviausius dalyvius apdovano-
jo prizais. 

Stebėdami nuotraukas ir vaizdinę medžiagą keliautojai prisimi-
nė patirtas įspūdingiausias akimirkas, dalijosi įspūdžiais apie Šiau-
rės Lenkiją, Varšuvą, Krokuvą, Baltarusiją, Sankt Peterburgą, Stok-
holmą. Džiugino širdį ir kelionių po Lietuvą vaizdai: Neries regioni-
nio parko objektai – Dūkštų ąžuolynas, Kernavės ir Karmazinų pilia-
kalniai, Molėtų observatorija, Pavlovo respublika, Nemėžio mečetė, 
Medininkų pilis, Aukštojo bei Juozapinės kalvos. O ko vertos sekma-
dieninės išvykos į Vilniaus bažnyčias ar Kunigų seminariją! Paben-
dravęs su dvasininkais žmogus pasijunta ir stipresnis, ir tvirtesnis, ir 
geresnis.

Prisiminimai svarbūs. Bet ne mažiau svarbios ir svajonės. Todėl 
šventės dalyviai dalijosi jomis. Kur svajoja nukeliauti, ką aplankyti, 
neįgalieji pavaizdavo piešiniuose. Labai norėtųsi tikėti, kad jaunųjų 
dailininkų Igorio, Vaidos, Jelenos ir Ingos svajonės aplankyti meilės 
miestą Paryžių, tolimąją Antarktidą ir dangoraižių šalį Ameriką ka-
da nors išsipildys. Juk daug kas prasideda nuo svajonės, nuo vilties, 
nuo tikėjimo, nuo gerų žmonių ištiestos pagalbos rankos.

Šventės dalyvių informacija 

2016 metų žurnalo „Viltis“  
prenumerata MOKAMA!  JOS KAINA – 2,32 eurų!Dėmesio!
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Dailės terapijos užsiėmimuose taikoma ir aplikacijos technika. 
Laikyti žirkles ir karpyti popierių pavyksta ne visiems, turintie-
siems CP. Todėl jiems siūlomos iš anksto paruoštos iškirptos for-
mos (įvairių spalvų apskritimai, kvadratai, trikampiai). Susitikimo 
pradžioje aptariamas kūrybos procesas. Mergina išsirenka lapelio 
formą ir spalvą, o tada dailės terapeutės padedama klijuoja figūras 
norimoje vietoje.

Dirbdama Ana popierių dar ir plėšo. Žmonių, turinčių CP, ran-
kų pirštų stiprumas skiriasi, todėl vieni gali plėšyti popierių ma-
žais gabaliukais, o kiti (kurių rankos silpnesnės) – dideliais. Kad 
merginai būtų lengviau plėšyti, popieriaus juostelės įkerpamos. 
Ana plėšo jas ir klijuoja ant šablonų. Dažnai pasirenka žmogaus 
kūno šabloną.

Koliažo technika užima daug laiko. Dailės terapeutė varto žur-
nalus, o mergina rodo, kokius paveiksliukus iškirpti ir kur klijuoti. 
Ši technika dažniau taikoma dirbant grupėje, kai Anai padeda kiti 
grupės nariai. Taigi ji dalyvauja ir individualiuose, ir grupiniuose 
dailės terapijos užsiėmimuose, 

Darbe su smėliu dėl sulenktų ir pritrauktų prie kūno rankų 
merginai nelengva atlikti net paprasčiausius veiksmus. Jai pato-
giau dirbti su kinetiniu smėliu. Šis smėlis turi trumpalaikio kietėji-
mo savybę. Tad Ana gali jį suimti ir formuoti landšaftą (kalnus, 
upes). Sausas smėlis veikia kinestetinius pojūčius. Smėlis liečia-
mas, glostomas, mėtomas.

Plastilinas, modelinas Anos atveju yra per kieti, netinkami. 
Mergina liečia šias medžiagas, bando, bet ką nors iš jų nulipdyti 
net ir dailės terapeutės padedama nepajėgia. Tad merginos suma-
nymą įgyvendina dailės terapeutė. Ana pasakoja, o dailės terapeu-
tė lipdo.

Įdomus užsiėmimas – animacinių filmukų kūrimas. Ana sugal-
voja scenarijų, dailės terapeutės padedama sukuria personažus 
(naudojame aplikacijos technika). Piešiniai fotografuojami ir tvar-
komi kompiuterinėje programoje. Filmuko personažus įgarsina 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Pakruojo Viltis“ 
buvo įsteigta 1998 metais. Nuo to laiko jai vadovaujanti Nijolė Žiu-
kienė teigia, kad bendrijos tikslas – užtikrinti sutrikusios raidos 
žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, 
atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesams, ginti jų teises, padėti 
jiems integruotis į visuomenę. 

Laureatai apdovanoti autoriniais dailininko Nerijaus Treinio 
sukurtais medaliais šešiose kategorijose. Nominacijoje „Už drau-
giškiausią neįgaliems bendruomenę“ nugalėjo Maltos ordino pa-

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms prisiminkime, 
kas mus džiugino per šiuos metus, ir padėkokime už 

tai sau ir aplinkiniams, pasidžiaukime pasiekimais, 
apmąstykime naujus siekius ir tikslus, kuriuos, 

dirbdami kartu, padėdami vieni kitiems, galėsime 
pasiekti.

Tegul stebuklingas šv. Kalėdų metas neša sėkmę 
darbuose, įkvėpimą kūryboje, viltį ir laimę širdyse.

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Mielieji,

Nuoširdžiai,
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

2015 metų lapkričio 17 dieną Tarptautinei neįgaliųjų žmonių 
dienai paminėti skirtame, pirmą kartą vykusiame šventiniame 
renginyje „Griaunantys sienas“, globojamame socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, buvo 
iškilmingai apdovanoti verslo ir neįgaliųjų bendruomenės 
atstovai, skatinantys neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

galbos tarnyba. Ap-
dovanojimas „Už pa-

siekimus sporte“ atiteko 
orientacininkui, 8 kartus 

kurčiųjų olimpinių žaidynių 
čempionui Tomui Kuzminskiui. 

Kategorijoje „Už pasiekimus mene“ 
laurus nuskynė neįgaliųjų nacionali-
nis „Spalvų muzikos“ orkestras. Nomi-
nacijoje „Už darbo vietos sukūrimą sau ir ki-
tiems“ nugalėjo Svet lana Laima Zemleckienė, Neįgaliųjų Naujojo 
teatro vadovė. Nominacijoje „Už atsakingą verslą ir palankias dar-
bo sąlygas neįgaliesiems“ apdovanojimas įteiktas UAB „Liregus“. 

Kategorijoje „Už savanorystę“ apdovanota 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova. 

Sveikiname! Sveikiname! Sveikiname!

LSIŽGB „Viltis“ taryba (2015-2019 metais)

Dana Migaliova, 
bendrija „Viltis“, 

asociacijos vadovė

Artūras Melianas, politinis bei 
visuomenės veikėjas, bendrija 

„Vilniaus viltis“, narys

Rekvita Bagdonienė, 
bendrija „Gargždų viltis“, 

tarybos pirmininkė

Jūratė Matulaitienė, 
VšĮ „Vilties akimirka“, 

direktorė

Virginijus Molis, Vilniaus 
Medeinos pradinės 

mokyklos direktorius

Edita Astapovičienė, 
Vilniaus „Atgajos“ specialioji 

mokykla, direktorė

Doc. dr. Eglė Šumskienė,  
Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto 

dėstytoja

Borisas Markulis, 
bendrija „Kelmės viltis“, 

narys

Laima Mikulėnaitė, Vaiko 
raidos centro Ankstyvosios 

reabilitacijos skyriaus vedėja

Mantas Narkevičius, 
bendrija „Vilniaus viltis“, 

tarybos narys

Bendra veikla, skatinanti 
pažinti save ir kitus

Kai duris atvėrė ,,Pakruojo 
Vilties“ dienos centras, neįgalie-

siems atsirado galimybė išeiti iš na-
mų, pabūti draugų būryje, įgyti soci-

alinių įgūdžių, mokytis bendrauti. O 
tuo pačiu plėsti akiratį, labiau pasitikėti savo 

jėgomis. Juk neįgalaus žmogaus galimybę gyventi vi-
savertį gyvenimą bendruomenėje lemia abipusė sąveika: sveikų 

žmonių pasirengimas priimti kitokį individą ir paties neįgalaus 
žmogaus pastangos būti veikliam. 

,,Pakruojo Viltis“ dienos centre vykdomos dvi programos. 
Pirmoji skirta neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgū-
džiams ugdyti, palaikyti ir atkurti. Įgyvendinant šią programą 
bendrijos nariai mokomi savarankiškai atlikti nesudėtingus dar-
bus, rūpintis savimi. Antroji programa apima neįgaliųjų užimtu-
mą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose. Jie mokomi siuvimo, 
siuvinėjimo, piešimo, lipdymo, vėrimo. O Pakruojo dvare vyk-
domos edukacinės programos padeda jiems įsisavinti buitinius 
darbus. 

Viską, ką gražaus ar neįprasto pastebi, ,,Pakruojo Viltis“ die-
nos centro lankytojai fotografuoja ir filmuoja, o dar patys organi-
zuoja įvairias šventes. Turime centre ir savo talentų. Pavyzdžiui, 
mūsų lankytojas Darius Skrudupis nuostabiai piešia, kuria muzi-
ką, groja. Įvairiapusė centro lankytojų veikla suteikia jiems gali-
mybę pajusti savo vertę, o ir parodyti aplinkiniams, kiek daug 
gali neįgalus žmogus, kai jam sudaromos tinkamos sąlygos savi-
raiškai. Meninė veikla teigiamai veikia neįgaliųjų socialinį aktyvu-
mą, bendravimą, tarpusavio santykius, stiprina bendrumo jaus-
mą. Be to, turi terapinį poveikį: padeda atsipalaiduoti, užsimiršti, 
mažina stresą, įtampą. 

Darbas su neįgaliais žmonėmis – nesibaigiantis procesas, ku-
riame jiems padedantiems tiems specialistams tenka juos nuolat 
drąsinti, palaikyti, skatinti. O ir džiaugtis kasdienėmis mažomis 
pergalėmis.

Gitana Kaušienė
,,Pakruojo Vilties“ bendrijos socialinė darbuotoja

Žmonės, turintys proto negalią, yra tokie patys kaip ir 
visi kiti. Jie nori bendrauti, gauti naujų žinių, tobulėti. 
Iš jų netgi galima daug ko pasimokyti. 

darbuotojai. Šis naujas nuostabus saviraiškos būdas stimuliuoja 
emocijas ir intelektą.

Ana dailės terapijos užsiėmimuose dalyvauja noriai, pati siūlo 
užsiėmimų temas. Nors žodžius ji taria neaiškiai, nukanda galū-
nes, bet nesuprasti jos neįmanoma, nes „kalba“visas merginos kū-
nas. Ji tarsi galinas energijos užtaisas, įkalintas savotiškame CP 
„seife“. Kiekvienas rankos, kojos, galvos, akių, lūpų judesys reika-
lauja nuolatinių pastangų. 

Cerebrinio paralyžiaus ribojamai merginai dailės terapijos už-
siėmimai padeda išreikšti savo vidinius išgyvenimus. Kūrybinio 
proceso metu vyksta energetiniai mainai su aplinka. Dalis išgyve-
nimų įgauna išraišką, o grįžtamasis ryšys turtina autorę.

Apie dailės terapiją Ana pasakė: „Piešimas yra savęs išreiški-
mas. Man šis darbas yra malonumas, dirbdama praturtėju naujo-
mis idėjomis, energija. Darbu ugdau kantrybę ir įveikiu emocijų 
perteklių.“

Jelena Bachlina
Psichologė-dailės terapeutė, 

Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė

Apdovanojimas už 
savanorystę 

Dar vienas tarybos 
narys bus išrinktas  

per ataskaitinį 
susirinkimą kitais 

metais, nes išrinktas 
dabar negali dalyvauti 

jos veikloje dėl 
pasikeitusių gyvenimo 

aplinkybių.
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BALTA ŽIEMA DAR NESKUBA ATEITI.

BET DARBAI NELAUKIA.

VISUS DARBUS REIKIA ATLIKTI.

VILTIES BENDRIJA KVIEČIASI 
PAGALBININKŲ.

STENGIASI GERIAU DIRBTI.

LAPKRITĮ ĮVYKO VILTIES BENRIJOS NARIŲ 
SUSITIKIMAS.

SUSITIKIME BUVO APTARTI PAGRINDINIAI 
UŽDAVINIAI.

SVARBIAUSIA YRA TEIKTI PASLAUGAS 
NEĮGALIEMS ŽMONĖMS 

TEN, KUR JIE GYVENA.

PASLAUGAS TURI GAUTI IR NEĮGALIŲ 
ŽMONIŲ TĖVAI.

NEGALIMA IŠVEŽTI NEĮGALIŲJŲ TOLI NUO 
NAMŲ.

Į DIDELES GLOBOS ĮSTAIGAS.

PAGALBĄ NEĮGALIEJI TURI GAUTI ŠALIA 
NAMŲ.

NEGALIMA PAŽEISTI NEĮGALIŲ ŽMONIŲ 
TEISIŲ.

KAI BUS PAISOMA TEISIŲ, GERĖS 
GYVENIMAS.

SVEIKATAI PALAIKYTI REIKIA VAISTŲ.

BET VIEN TIK VAISTŲ NEUŽTENKA.

REIKIA DAR IR KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ.

PADĖTIS PAGERĖS, KAI BUS PERTVARKYTOS

SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS.

VILTIES BENDRIJOS SUSITIKIME KALBĖJO

VIENO NEĮGALAUS BERNIUKO MAMA.

JO ŠEIMA NESENIAI GRĮŽO IŠ UŽSIENIO.

TODĖL SUNKIAI SUSIKALBĖJO LIETUVIŠKAI.

NEĮGALUS BERNIUKAS BENRAUJA

NAUDODAMAS KOMPIUTERĮ.

JIS PADĖJO TĖVAMS MOKYTIS LIETUVIŲ 
KALBOS.

DAR VILTIEČIAI KALBĖJOSI APIE ATEITĮ.

KOKIA BUS VILTIES BENDRIJA?

KĄ DARYTI, KAD JI TURĖTŲ DAUGIAU 
JAUNŲ NARIŲ?

KAD VISI NARIAI VEIKTŲ AKTYVIAU?

BUVO NUSPRĘSTA, KAD REIKIA NAUJŲ 
MINČIŲ.

DAR REIKIA BENDRADARBIAUTI

SU KITOMIS ORGANIZACIJOMIS.

VILTIES BENDRIJA IŠSIRINKO NAUJĄ 
TARYBĄ.

TARYBOJE YRA ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ ŽMONIŲ.

NAUJA TARYBA DIRBS KETVERIUS METUS.

TARYBA STENGSIS GERINTI NEĮGALIŲJŲ 
GYVENIMĄ.

TARYBA GINS NEĮGALIŲJŲ TEISES.

VILTIES BENDRIJOS VADOVĖ SVEIKINA 
VISUS SU ŠVENTOMIS KALĖDOMIS.

IR NAUJAISIAIS METAIS.

LINKI SVEIKATOS, TAIKOS, RAMYBĖS.

DAR MEILĖS IR IŠMINTIES.

IR DAUG DŽIAUGSMO.

BAIGIASI 2015-IEJI. AR SPĖJAME SU LAIKU?
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Nors gruodžio šaltukas ir baltos 
snaigės užtruko kažkur pakeliui, bet 
darbai ir kasdieninės užduotys nelaukia, 
prašosi greitų ir veiksmingų sprendimų. 
Kiekviena diena atneša vis kitokių iššū-
kių, mokomės priimti naujas pamokas, 
vis dažniau kviečiamės į pagalbą sava-
norius ekspertus, ieškome pagalbininkų 
už organizacijos ribų. Nauja darbo or-
ganizavimo strategija žada gaivius per-
mainų vėjus visuose bendrijos veiklos 
baruose.

Šį lapkritį įvyko labai svarbi ir be ga-
lo turininga mūsų organizacijos konfe-
rencija. Jos globėja – LR Seimo socialinių 
reikalų ir darbo komiteto pirmininkė 
K. Miškinienė – pabrėžė, kad šiandien 
kaip niekada svarbu glaudžiai bendra-
darbiauti su savivaldybėmis, planuoti ir 
diegti naujas kompleksines paslaugas 
bendruomenėse, kuo aktyviau teikti pa-
galbą ne tik neįgaliam žmogui, bet ir jo 
šeimos nariams.

Reikėtų siekti, kad vietos bendruo-
menės būtų maksimaliai įgalintos ir 
pasirengusios tenkinti visų savo narių 
poreikius, kad nė vienas vaikas, jaunas 
ar pagyvenęs žmogus, turintis proto 
negalią, nebūtų išvežamas į dideles so-
cialinės globos įstaigas. Jungtinių tautų 
teisių komiteto narys, Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto profesorius J. Ruš-
kus pažymėjo, kad žmogaus teisių ap-

sauga – neįgaliųjų gyvenimo kokybės 
gerinimo pagrindas. Pritarė šiai min-
čiai ir Vilniaus universiteto profesorius 
A. Germanavičius.

Visi esame susipažinę su pagrindi-
nėmis Pasaulio sveikatos organizacijos 
rekomendacijomis psichikos sveikatos 
strategijai ir psichosocialinei reabilita-
cijai įgyvendinti. Deja, su dideliu ap-
gailestavimu tenka pripažinti, kad Lie-
tuvoje kol kas labiausiai sureikšminama 
vienintelė – medikamentinis gydymas, 
o į kitas rekomendacijas dar beveik ne-
atsižvelgiama. Labai daug tikimės iš 
planuojamos socialinės globos įstaigų 
pertvarkos, ypač turint galvoje, kad jau 
nuo ateinančių 2016 metų bus pradeda-
mos teikti naujos paslaugos ir pagalba 
bend ruomenėse.

Konferencijos metu buvo be galo 
smagu klausytis vieno neįgalaus berniu-
ko mamos pasakojimo, kaip jos sūnus, 
bendravimui pasirinkęs lietuvių kalbą, 
paskatino ir mamą jos mokytis. Šeima 
ilgai gyveno užsienyje ir grįžusi į Lietu-
vą neskubėjo perimti lietuviško žodžio, 
o tada mažas autistas berniukas, bendra-
vimui ir susikalbėjimui naudojantis 
kompiuterį, tapo geriausiu mokytoju... 
savo tėvams. Ši įsidėmėtina istorija dar 
kartą liudija, kad mūsų vaikai – neišsen-
kantys stebuklų šaltiniai. Labai pamo-
kantys pasirodė ir pokalbiai su sau atsto-

vaujančių sutrikusio intelekto asmenų 
programos dalyviais. Tikrai, mums dar 
prireiks nemažai laiko, kad galėtume 
girdėti ne tik ausimis, bet ir širdimi.

Konferencijoje labai daug kalbėjo-
mės apie mūsų organizacijos ateitį. Kaip 
visada buvo iškelta labai daug klausimų 
ir ne į visus pavyko iš karto rasti atsaky-
mus. Kuo paaiškinti, kad organizacijos 
gretas vis rečiau papildo jaunesni tėvai? 
Kodėl į aktyvias veiklas buriasi tik tie, 
kuriems labiausiai skauda? O gal mes 
patys nesame pakankamai atviri kito-
kioms, naujoms idėjoms? Gal per mažai 
bendraujame su švietimo, sveikatos 
priežiūros, socialinės ir žmogaus teisių 
apsaugos, mokslo ir kitomis institucijo-
mis? Man regis, ateityje reikėtų aktyviau 
megzti ir palaikyti ryšius su organizaci-
jomis, dirbančiomis žmonių gyvenimo 
gerovės srityje, kuriančiomis pridėtinę 
vertę valstybėje. Juk mes, turėdami tokį 
gausų būrį darbščių, kūrybingų ir akty-
vių žmonių, galėtumėme svariai prisidė-
ti prie šio proceso.

Šiemet į mūsų organizacijos tary-
bą įsijungė daug naujų narių. Turime 
akademinio pasaulio atstovę, politikos 
senbuvį, gydytoją, pedagogų, aktyvių 
tėvų. Iš senosios tarybos teliko trys na-
riai, kurie turėtų užtikrinti veiklos tęs-
tinumą ir naujų visos komandos darbų 
įgyvendinimą.

Ateinančius ketverius metus vado-
vausimės konferencijoje priimta rezo-
liucija, kurioje išdėstyti pagrindiniai 
mūsų organizacijos uždaviniai: neįga-
liųjų gyvenimo kokybės gerinimas ir 
teisių apsauga.

Gerbiami viltiečiai, mieli kolegos, bi-
čiuliai, nuoširdžiai sveikinu Jus, Jūsų ar-
timuosius, šeimos ir bendruomenės na-
rius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais me-
tais. Iš visos širdies linkiu stiprios svei-
katos, taikos ir ramybės. Telydi Jus visa-
da supratimas, stiprybė, santaika, meilė 
ir išmintis. Niekada nenuleiskite rankų, 
nuolat jauskite tvirtą draugo petį. Tebū-
nie Jūsų namuose gausa, santarvė ir šilu-
ma. Linkiu, kad Jūsų akyse švytėtų sau-
lė, o jeigu ir nukristų ašara, tai tik 
džiaugsmo.

Stiprybės ir gražių dienų ateityje!

Dana Migaliova
„Vilties“ asociacijos vadovė

Baigiasi 2015-ieji.  
Ar spėjame su laiku?
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Diskusijos apie šio laikmečio  
Lietuvos dienos centrų veiklos aktualijas
Žmonės, turintys proto negalią,  
nori dirbi!
Šiame žurnalo numeryje tęsiame diskusiją apie žmonių, turinčių proto 
negalią, darbinį užimtumą. Aktyvus specialistų, dirbančių su šiais 
žmonėmis, dalyvavimas joje rodo, kad tai išties aktuali problema, 
kurią reikia spręsti neatidėliotinai, lanksčiai ir veiksmingai. 

Užtikrinkime... orumą

Privalu padėti žmonėms, turintiems 
proto negalią, būti kartu, suteikti jiems ga-
limybę dirbti nesudėtingus darbus, gauti 
už juos atlygį, mokėti mokesčius, o svar-
biausia – užtikrinti, kad oriai jaustųsi ir jie 
patys, ir jų artimieji. „Vilniaus Vilties“ 
bendrija jau dvidešimt penkerius metus 
padeda tokiems žmonėms būti lygiatei-
siais visuomenės nariais, išsiveržti iš užri-
bio, kuriame jie buvo atsidūrę sovietmety-
je, ugdyti visuomenės supratimą, kad pa-
saulis priklauso ir kitokiems žmonėms. Ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje 
gimsta vis daugiau sutrikusio intelekto 
vaikų. Be abejo, ne kiekvieną žmogų, gi-
musį su proto negalia, pavyks integruoti į 
darbo rinką, kai kuriems teks tenkintis už-
imtumo centrais. 

Šiaip ar taip, ir sveikam, ir turinčiam 
proto negalią žmogui darbas yra vienas 
svarbiausių dalykų, suteikiantis galimybę 
gyventi oriai ir prasmingai, pasitikėjimą 
savimi, taip pat finansinį stabilumą, kuris 
lengvina bendravimą, socialinių ryšių už-
mezgimą. Dirbant ugdomi įgūdžiai sava-
rankiškai planuoti savo gyvenimą, o tai 
labai svarbu žmonėms, turintiems proto 
negalią.

Laimingas bilietas

Ponia Zita ir jos sūnus Darius įsitikinę, 
kad ištraukė laimingą bilietą nepalankioje 
neįgaliesiems darbo rinkoje. Jiedu mūsų 
bendrijos nariai. Dariui jau keturiasde-
šimt treji, bet savarankiškai be mamos pa-
galbos jis gyventi negali. Praktiškai visą 
savo gyvenimą Darius buvo negailestin-
gai diskriminuojamas kieme ir darželyje, 
vėliau sutrikusio intelekto vaikų interna-
te, be to, jis dar turi regėjimo negalią. 

Daugybė bandymų įsidarbinti, rasti 
veiklos, už kurią būtų mokamas atlygis, 
baigėsi nusivylimu. Beveik visada, net ra-
dus paprasčiausią darbą, darbdaviai Da-
riui, turinčiam kompleksinę negalią, rėž-
davo į akis: „Kas už tave atsakys, jeigu kas 

nors atsitiks, kas prižiūrės ir t. t.“ Bet ma-
ma Zita žinojo, kad sūnus galėtų daug ką 
dirbti, nes negailėjo jėgų jo ugdymui. Jiedu 
iš Panevėžio persikraustė gyventi į Vilnių, 
kur manė rasiantys daugiau galimybių. 

Šiandien Darius ir jo mama Zita išties 
laimingi, nes surado savo vietą pasaulyje. 
Jie tapo Vilniaus Naujojo teatro, kuriame 
vaidina neįgalieji, aktoriais. Tiesa, Dariui 
tenka nesudėtingi, epizodiniai vaidme-
nys, tačiau jis juos puikiai atlieka. Be to, 
vyras dirba scenos darbininku ir yra tie-
siog nepamainomas. Šį darbą jis itin mėgs-
ta. Deja, tai vienas iš nedaugelio sėkmin-
gos integracijos į darbo rinką pavyzdžių.

Negalia lengva, o darbą rasti... sunkiau

Lietuvos darbo birža turi tik apytikslę 
statistiką, kiek neįgalių asmenų (pagal 
atskiras negalios grupes) siekia įsidarbinti 
ar dalyvauti įvairiose užimtumo progra-
mose, tačiau sutrikusio intelekto asmenys 
yra priskirti platesnei sutrikusios psichi-
kos asmenų kategorijai. Todėl nėra tiks-
lios informacijos apie sutrikusio intelekto 
asmenų įdarbinimą. Mūsų bendrijos duo-
menimis, šiuo metu yra apie 20–30 tokių 
darbuotojų, dažniausiai įdarbintų artimų-
jų, tėvų organizacijos pastangomis pas 
pažįstamus darbdavius. Tai reiškia, kad iš 
549 apklaustų žmonių dirba 4,41 proc., o 
dienos užimtumo centro paslaugomis 
naudojasi 52,56 proc., t. y. beveik pusė bai-
gusiųjų įvairaus tipo mokyklas, o 41,73 
proc. neturi jokio užimtumo.

Ypač sudėtingoje situacijoje atsiduria 
žmonės, turintys lengvesnę negalią. Jeigu 
tie, kurių nedarbingumas siekia 30–40 
proc., gyvena iš 160 eurų šalpos pensijos, 
tai tie, kurių darbingumas sudaro 45–55 
proc., per mėnesį privalo išgyventi iš 80 
eurų. Suaugusieji, turintys proto negalią, 
tampa didžiule našta savo artimiesiems, 
be to, jeigu lanko dienos užimtumo cen-
trą, turi mokėti 20 proc. nuo visų gauna-
mų pajamų ir dar 7,53 euro už transporto 

paslaugą. Iš to, kas lieka, neišgyventų nė 
sveikas sumanus žmogus.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įsta-
tymas įteisino neįgaliųjų įdarbinimą, jų 
užsiėmimą naudinga veikla pagal savo 
sugebėjimus, interesus ir galimybes. Šis 
įstatymas suteikia daug užimtumo garan-
tijų neįgaliesiems: darbo vietų steigimą ir 
išsaugojimą, galimybę pasirinkti darbą 
pagal savo fizinę ir psichinę būklę, profe-
sinį pasirengimą ir kt. Darbdavys negali 
atsisakyti priimti į darbą neįgalaus as-
mens arba kitaip jį diskriminuoti vien dėl 
jo negalios. 

Tačiau dažnai tai tėra „popierinės“ 
teisės. Mūsų organizacijoje jau trejus me-
tus darbo tarpininke dirbanti Daiva Žiu-
ramskaitė kasdien susiduria su visai kito-
kia realybe, jos patirtis gerokai skiriasi 
nuo numatytos tesės aktuose. Padėti pro-
to negalios asmenims susirasti darbą la-
bai sudėtinga. Pasak jos, pirmiausia vi-
suomenei reikėtų atsisakyti stereotipo, 
kad jauni žmonės, turintys proto negalią, 
nenori dirbti, kad jie gyvena išskirtinai 
remiami artimųjų ir valstybės. Taip, dėl 
negalios jiems sudėtinga susirasti darbą, 
tačiau jie nori ir gali dirbti. Kita vertus, 
įsigiję profesiją profesinio rengimo cen-
truose, per mažai žino apie darbo ypatu-
mus, sąlygas, nėra paruošti konkuruoti 
rinkos sąlygomis.

„Dirbdama darbo tarpininke trejus 
metus negaliu pasigirti gerais rezulta-
tais, – atvirai sako D. Žiuramskaitė. – Bet 
asmeninės pastangos, pažintys ir darbo 
vietų subsidijavimo programa Darbo bir-
žoje davė šiokių tokių vaisių“. Prieš trejus 
metus darbo tarpininkė kelis jaunuolius, 
dar besimokančius Vilniaus technologijų 
mokymo ir reabilitacijos centre leidybos 
darbuotojo specialybės, atsivedė į bendro-
vę „Miranda“, teikiančią skaitmeninės 
spaudos paslaugas. Vienas iš jų, vardu 
Darius, buvo įdarbintas. Tiesiog pasisekė 
įtikinti bendrovės vadovus, kad jis gali 
dirbti ir tapti jų komandos nariu. Laikui 
bėgant buvo įveikti bendravimo barjerai 
tarp darbdavio ir neįgalaus jaunuolio. Ta-
čiau daug dažniau  nepavyksta sulaukti 
darbdavių supratimo ir pagalbos.

Siekiai ir... galimybės

Mūsų organizacija atliko Vilniaus inte-
gruotų ir specialiųjų mokyklų apklausą, 
kiek ir kokio neįgalumo ar darbingumo 
lygio sutrikusio intelekto mokinių 2015–

Tęsinys
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2017 metais baigė ir baigs mokyklas. Šiais 
metais mokyklas baigė 29 jaunuoliai, iš jų 
10 turi sunkią, 10 vidutinę ir 9 lengvą nega-
lią. Ateinančiais metais mokyklas baigs 51 
jaunuolis, iš jų 18 turi sunkią, 15 vidutinę ir 
18 lengvą negalią. 2017 metais mokyklas 
baigs 33 jaunuoliai, iš jų 18 turi sunkią, 10 
vidutinę ir 5 lengvą negalią. Taigi kasmet 
mokyklas baigia apie 40 moksleivių ir 
jiems visiems, atsižvelgiant į negalios sun-
kumą, individualius poreikius ir galimy-
bes, reikalingas užimtumas ir darbas.

Atrodytų dabartinė socialinė politika, 
partneriai darbdaviai, įvairių projektų fi-
nansavimas suteikia galimybę šioje srityje 
sulaukti gerų pokyčių. Deja, jie ne tokie, 
kokių norėtųsi. Vilniuje, kaip ir visoje Lie-
tuvoje, sutrikusio intelekto žmonių pasi-
rinkimas užsiimti darbine veikla minima-
lus. Dauguma jų lanko didelius (60–80 
vietų) dienos globos centrus. Šie centrai 
daugiausia pasirenka tas darbo sritis, ku-
rioms pakanka smulkaus rankų darbo, 
pavyzdžiui: mezgimą, audimą, lipdymą 
iš molio, pynimą iš vytelių, siuvimą ir 
pan. Minėtų rankdarbių gamybai reikia 
didelių materialinių išlaidų. Darbeliai 
dažniausiai daromi iš medžiagų, duotų 
labdarai, arba iš vidinių įstaigos išteklių. 
Gamybos procesą organizuoja socialiniai 
darbuotojai, kuriems siuvimo, mezgimo, 
audimo ar kitoks amatas yra tik pomėgis. 
Profesionalių specialistų šioje srityje kol 
kas stinga. Neįgaliųjų darbai pristatomi 
visuomenei įvairiose mugėse ir parodose, 
jais prekiaujama neįgaliųjų parduotuvėse, 
tačiau sutrikusio intelekto asmuo už savo 
darbą pagal Lietuvoje galiojančius įstaty-
mus, norminius aktus negauna atlygio nė 
vieno euro. To įdarbinimu nepavadinsi, 
greičiau darbo imitavimu. Lengvą ir vidu-
tinį sutrikimą (35–55 proc. darbingumą) 
turintys jaunuoliai, baigę integruotas mo-
kyklas, nenori lankyti dienos socialinės 
globos centrų, tačiau alternatyvą šiuo me-
tu rasti sudėtinga.

Kol kas kiekvieno žmogaus, turinčio 
proto negalią, įdarbinimas yra įvykis. 
Darbo tarpininkė D. Žiuramskaitė teigia, 
kad dažniausiai darbdaviai nelinkę įdar-
binti kitokio asmens, nes bijo papildomų 
problemų (bendravimo barjeras, emocijų 
nevaldymo problemos, darbo drausmės 
nesilaikymas). Dariui irgi prireikė laiko, 
kad bendrovės „Miranda“ kolektyvas jį 
pripažintų.

Dar vienas sėkmingas pastarojo meto 
projektas, kai susitikimai, konsultacijos, 
įvairūs vizitai į įmones, darbo skelbimų 
analizė drauge su neįgaliaisiais davė gerą 
rezultatą, – Dalios įdarbinimas leidybos 
įmonėje „Araneum“. Dalia savarankiškai 
dalyvavo pokalbyje su darbdaviu ir suge-
bėjo įtikinti jį, kad gali dirbti. Ji tapo dar-
buotoja, kuriai nekeliami aukšti kvalifika-
ciniai reikalavimai ir galėjo pasinaudoti 
Darbo biržos subsidijų programa. 

Kitas pavyzdys – Aušrinė, kuri aštuo-
nis mėnesius dirbo nevalstybiniame vaikų 

darželyje „Nendrė“. Šio vaikų darželio 
kolektyvas labai gyrė Aušrinę, kaip pagal-
binę darbuotoją, neturėjo jai jokių prie-
kaištų dėl darbo drausmės. Aušrinė buvo 
įdarbinta per Darbo biržos subsidijų pro-
gramą. Tačiau baigėsi subsidijos, baigėsi 
ir Aušrinės darbas, nes vaikų darželis 
„Nendrė“ neturėjo finansinių galimybių 
tęsti jos darbo sutarties. Dabar Aušrinė 
yra savanorė, nes nenori užsidaryti na-
muose. Ji tiki, kad vieną dieną vėl bus 
įdarbinta. 

„Turiu ir karčios patirties, – prisimena 
D. Žiuramskaitė. – Ilgai ieškojau darbo 
Ramunei. Galiausiai ji buvo įdarbinta va-
lytoja, tačiau jos motyvacija dirbti ir užsi-
dirbti buvo menka, nepadėjo nei mano, 
kaip darbo tarpininko, reguliari pagalba 
darbo vietoje, nei aiškinimai, kaip svarbu 
laikytis darbo drausmės, laiku išvalyti jai 
skirtą plotelį. Ramunė nebedirba, jai la-
biau patinka lankyti dienos centrą. Tokių 
neįgalių žmonių, kurie nesugeba objekty-
viai įvertinti skirtumo tarp darbinio užim-
tumo ir tikro darbo, nestinga. Kiša koją 
motyvacijos ir tinkamo profesinio pasi-
rengimo stoka, o tada teikiama pirmenybė 
bedarbio pašalpoms, siekiama įvairių 
kompensacijų ir lengvatų. 

Platūs darbo barai

Lietuvoje žmonių, turinčių neįgalu-
mą, gyvenimo modelis labiau primena 
globos, ribojančios erdvę veikti, situaciją. 
O daugelyje išsivysčiusių šalių tokiems 
žmonėms sudarytos galimybės dirbti ir 
tai seniai tapo norma. Net asmenys, turin-
tys didelį intelekto sutrikimą, gali dirbti ir 
neretai už darbą gauti atlyginimą. Pavyz-
džiui, turintieji Dauno sindromą dirba 
siuvyklose, valgyklose, stalių dirbtuvėse, 
produkcijos fasavimo cechuose, o turin-
čiųjų autizmo sutrikimą įkurta langų va-
lytojų bendrovė Kanadoje nukonkuravo 
„sveikųjų“ švaros įmones. Prancūzijoje, 
Vokietijoje, Švedijoje ir kitose Europos ša-
lyse sutrikusio intelekto žmonės dirba 
bendrose ir socialinėse įmonėse, teikia gy-
ventojams paslaugas (tvarko, remontuoja 
butus, namus, prižiūri žaliąsias vejas, net-
gi golfo aikštynus), augina daržoves, gė-
les ir atlieka daugybę kitų darbų. Šiose 
šalyse naudinga ir prasminga veikla užsi-
ima netgi asmenys, turintys sunkią nega-
lią. Be abejo, kvalifikacija atitinka galimy-
bes, tačiau esmė išlieka ta pati – prasmin-
gas, visuomenei reikalingas darbas. 

Vakarų Europos politikai suprato, kad 
neįgaliųjų profesinis rengimas ir profesi-
nė adaptacija – ne tik esminė jaunų žmo-
nių socializacijos prielaida, bet ir nedarbo 
problemos sprendimo būdas. Geriausia 
priemonė įveikti socialinę atskirtį – dar-
bas, o geriausias būdas gauti darbą – tin-
kamas išsilavinimas, geras parengimas ir 
patirtis. Nepadėjusi neįgaliems jaunuo-
liams pereinamuoju laikotarpiu tapti ne-
priklausomiems, visuomenė priversta 

mokėti dideles pašalpas, kentėti nuo nusi-
kalstamumo.

Reikia stengtis dėl kiekvieno žmo-
gaus, o ypač dėl pareigos naštą velkančių, 
pavargusių jo artimųjų, kurie jaučiasi atsi-
dūrę gyvenimo užribyje. Vilniaus Halės 
turgaus nuolatiniai lankytojai tikrai yra 
susidūrę su gėlininke ponia Danute. Jos 
sūnui jau trisdešimt, ponia Danutė, pasi-
telkusi motinišką meilę, begalinį užsispy-
rimą ir tikėjimą, savo sutrikusio intelekto 
sūnų išmokė dirbti kartu su ja. Iš pradžių 
jis tik žiūrėdavo sėdėdamas ant savo kė-
dės, o dabar jau sukabina vainikus, išdė-
lioja gėles, sustato žvakes, su juo šiltai 
bendrauja visi turgaus prekeiviai.

Pabaigai dar viena sėkmės istorija. 
Dvidešimtmetis Svajūnas yra autistas, ta-
čiau studijuoja Vytauto Didžiojo universi-
teto Muzikos akademijoje saksofoną, ge-
ba groti dvylika instrumentų, yra labai 
talentingas ir mielas, pozityvus. Svajūnas 
nuo vaikystės nemato viena akimi, o ir ki-
tos regėjimas gęsta dėl neišsivysčiusios 
tinklainės. Jo motina, užuot nupirkusi sū-
neliui akinukus, nuo trejų metų vesdavosi 
vaiką ant Palangos tilto groti. O kai ėmė 
girtauti, jos vyro mama, Svajūno močiutė 
Danutė, pasiėmė berniuką ir augino pati. 
Ji muzikos mokytoja, tad lavino anūko 
gabumus, juodu kartu koncertuodavo, o 
ir dabar kartu pagroja renginiuose ar 
šventėse.

Šiandien Svajūnas – konkursų laurea-
tas, prestižinės aukštosios mokyklos stu-
dentas. Tokia tad sėkmės istorija su amži-
nu nepritekliaus prieskoniu. Vaikinas pel-
nė pirmą vietą kapelų konkurse „Duokim 
garo“. Jis universitete atleistas nuo mo-
kesčio už mokslą kaip gabus studentas, 
turintis autizmo ir regos negalią.

Norėčiau visų paprašyti, kad susimąs-
tytumėte ir paklaustumėte savęs, ką aš 
padariau, kad žmonių, turinčių proto ne-
galią, gyvenimas būtų kuo lengvesnis, ge-
resnis, kokybiškesnis kiekviename gyve-
nimo tarpsnyje. Labai svarbu, kad visos 
įstaigos (mokyklos, dienos centrai, profe-
sinio rengimo centrai), kurias lanko sutri-
kusio intelekto asmenys, bendrautų tar-
pusavyje ir su lankytojų tėvais, darbda-
viais, nevyriausybinėmis organizacijomis, 
kitais socialiniais partneriais, siekdamos 
kuo didesnio proto negalios žmonių sava-
rankiškumo, motyvacijos dirbti.

Kaip jau minėjome, šiuo metu Vilniuje 
dirba vos keliolika sutrikusio intelekto as-
menų. Tad siūlytume kiekvienam biudže-
tinės ar individualios įstaigos, akcinės 
bendrovės ar nevyriausybinės organizaci-
jos vadovui įdarbinti bent po vieną sutri-
kusio intelekto asmenį. Tokiu atveju jūs 
turėtumėte nuoširdų, gerą, atsidavusį 
darbuotoją, kuriam reikėtų skirti tik tru-
putį daugiau dėmesio.

Birutė Šapolienė
„Vilniaus Vilties“ bendrijos tarybos 

pirmininkė
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Jau gerą dešimtmetį Lietuvos sutriku-
sio intelekto žmonių globos bendrija „Vil-
tis“ kelia klausimą, kada sutrikusio inte-
lekto asmenys galės sėkmingai integruotis 
į darbo rinką ir visuomeninį gyvenimą. 
Juk įstojusi į Europos Sąjungą mūsų šalis 
privalo vadovautis pagrindiniais ES teisės 
aktais, reglamentuojančiais valstybės pa-
galbą neįgaliesiems ir fizinės aplinkos pri-
einamumą. 

Deja, proto negalios žmonės turi spe-
cia liųjų poreikių, dalinį darbingumą, nėra 
baigę pagrindinės mokyklos. Be to, jų ne-
galia dažnai būna kompleksinė, todėl rasti 
darbą tampa dar sudėtingiau. Kai kurie 
fiziškai pajėgūs dirbti neįgalieji susiranda 
kuo užsiimti vietos bendruomenėse, pa-
vyzdžiui, padeda senyvo amžiaus asme-
nims buityje. Tačiau toks neoficialus dar-
bas yra nelegalus. O panorėję įdarbinti 
proto negalios žmones kavinėse, parduo-
tuvėse ir kitose panašiose įstaigose darb-
daviai susiduria su daugybe problemų, 
tokių kaip ribotas darbingumas, kvalifika-
cijos stoka, neretai netgi nesugebėjimas 
skaityti, rašyti ir kt. Be to, darbdaviai ne-
moka elgtis su tokiais žmonėmis. Pagrįs-
tos ir jų baimės dėl sveikatos ir saugos rei-
kalavimų, nes neaišku, kam teks atsako-
mybė nelaimingo atsitikimo atveju. Dir-
bantiems proto negalios žmonėms reika-
linga asmeninio darbo asistento pagalba. 
O tokie specialistai nerengiami, neišspręs-
tas jų atlyginimo finansavimas.

Kas geriau: darbas ar pašalpos ir 
lengvatos?
Ne paslaptis, kad šiandien dauguma proto negalios žmonių gyvena iš 
pašalpų, o darbo negauna arba dirba be darbo sutarčių. Kodėl taip  
yra? Ką reikėtų keisti jų profesinio rengimo, užimtumo ir  
įdarbinimo srityse?

Proto negalios asmenims sukurta labai 
mažai mokymo programų profesinio ren-
gimo centruose arba siūlomos nepaklau-
sios specialybės. Kita vertus, specializuotų 
programų rengimas reikalauja nemažai 
finansinių sąnaudų, nes mokymas vyks-
ta labai mažomis grupėmis. Bet vis dėlto 
kiek vienas profesinio rengimo centras 
galėtų peržiūrėti savo programas, didin-
ti prieinamų specialybių skaičių, dirbti 
lanksčiau ir produktyviau. 

Lietuvos politika šioje srityje orientuo-
ta ne į užimtumo skatinimą, bet į paramą ir 
socialinę apsaugą. Nors paskutiniu metu 
Darbo birža iš dalies remia darbdavius per 
subsidijuojamų darbų programas, teikda-
ma subsidijas darbo aplinkai, gamybinėms 
ir poilsio patalpoms pritaikyti, daliniam 
darbo užmokesčiui ir draudimui, moky-
mams, transporto išlaidoms ir asistento 
(gestų kalbos vertėjo) išlaidoms kompen-
suoti, bet kelia ir tam tikrus reikalavimus 
darbdaviams. Pavyzdžiui: trejus metus iš-
laikyti darbo vietą, nepriimti į darbą pagal 
terminuotas sutartis ir kt. Turint galvoje, 
kad šiems darbuotojams stinga įgūdžių, jų 
darbo našumas mažesnis, o darbingumas 
ribotas, parama įmonėms ir darbdaviams, 
priimantiems į darbą tikslinę žmonių gru-
pę ar pavienius asmenis, vargu ar pakan-
kama. Gal todėl darbo rinkos politika neį-
galiųjų atžvilgiu dar gana pasyvi.

2014–2015 metais „Panevėžio Vilties“ 
bendrija kartu su „Vilniaus Vilties“ bendri-

ja organizavo daug susitikimų ir semina-
rų, skirtų sutrikusio intelekto asmenų pro-
fesinei reabilitacijai ir integracijai į darbo 
rinką. Į juos buvo kviečiami patys neįgalie-
ji, jų tėvai ir globėjai, profesinių mokyklų, 
Darbo biržos, darbo rinkos centrų atstovai. 

Ne paslaptis, kad šiandien dauguma 
proto negalios žmonių gyvena iš pašalpų, 
o darbo negauna arba dirba be darbo su-
tarčių. Neseniai susidūrėme su situacija, 
kai norėdami gauti iš Neįgalumo ir dar-
bingumo lygio nustatymo komisijos infor-
maciją apie įdarbinimo sąlygas nemokan-
čiam nei skaityti, nei rašyti neįgaliajam, 
kuriam neįgalumo lygis nustatytas neter-
minuotai, sulaukėme pasiūlymo... iš naujo 
peržiūrėti jo darbingumo lygį. Todėl nere-
tai neįgalieji baiminasi netekti nedarbin-
gumo ir lengvatų: dalinės kompensacijos 
už šildymą, karštą vandenį, socialines pas-
laugas, socialinio būsto nuomą ar net būti 
iškeldinti iš šio būsto. Be to, įsidarbinę jie 
praranda teisę kreiptis paramos į įvairias 
labdaros organizacijas. Tokia socialinių 
lengvatų sistema neskatina neįgaliųjų 
dirbti. Neįgalieji dažnai teturi menką kva-
lifikaciją, tad dirba darbus, už kuriuos ma-
žai mokama, o gaunamos pajamos neat-
perka tų lengvatų, kurių jie netenka pradė-
ję dirbti. Taip pat dirbančiam neįgaliajam 
atsiranda ir papildomų išlaidų (kelionė į 
darbą ir namo, maitinimasis darbo vieto-
je), kurios turi įtakos neįgaliojo apsispren-
dimui nedirbti.

Mažinant proto negalios asmenų socia-
linę atskirtį būtina siekti, kad jie įgytų kuo 
daugiau socialinių ir savarankiško gyveni-
mo įgūdžių. Tik tada atsirastų motyvacija 
mokytis, įgyti profesiją, dirbti ir užsidirbti. 
O tuo pačiu pagerėtų gyvenimo kokybė, 
sumažėtų skurdas ir socialinė atskirtis.

Laima Biržietienė
VšĮ „Vilties namai“ direktorė, „Panevėžio 

vilties“ bendrijos pirmininkė

Dienos centras, suteikiantis prasmę... 
kiekvienai dienai

Dienos centras teikia bendrąsias sociali-
nes paslaugas ir dienos globos socialines 
paslaugas. Du socialiniai darbuotojai ir trys 
užimtumo specialistai sudarė lankytojams 

Viešoji įstaiga Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims (toliau – 
Dienos centras) buvo įkurta 2008 metais. Dienos centro steigėjai-
dalininkai trys: Šiaulių rajono savivaldybė, Lietuvos ,,Vilties“ bendrija ir 
„Šiaulių rajono Vilties“ bendrija. Modernizavus Durpynų gatvės 10-uoju 
numeriu pažymėtą pastatą Kuršėnuose, 2011 metų rugsėjo 1 dieną Dienos 
centras pradėjo veiklą. Džiaugsmo būta daug, nes nuo tos ilgai lauktos ir 
išsvajotos dienos globos socialinės paslaugos nuolat teikiamos sutrikusio 
intelekto ir kompleksinės negalios asmenims.

buitinių, socialinių, komunikacinių, fizinio 
aktyvumo ir kūrybinės saviraiškos įgūdžių 
ugdymo programas. Atsižvelgdami į kiek-
vieno asmens charakterį, gebėjimus, indivi-

dualius poreikius ir mėgstamą veiklą pa-
ruošėme individualius socialinius globos 
planus. Šiame procese dalyvauja ir šeši so-
cia linių darbuotojų padėjėjai. 

Darbo procesą organizuojame taip, kad 
lankytojai būtų laimingi ir įgytų vertingos 
patirties. Mokomės būti kartu, skatiname 
šiltus pagarbius santykius, pasirinkimo lais-
vę, pakantą kito nuomonei, pasirinkimui. 
Taip pat Dienos centre teikiamos maitinimo 
ir transporto paslaugos. Šiuo metu Dienos 
centrą lanko 23 proto ir kompleksinės nega-
lios asmenys, iš jų 17 turi sunkų neįgalumo 
lygį ir 6 – vidutinį. 

Mūsų centro pastatas trijų aukštų. Pir-
majame įrengti du užimtumo kambariai 
sunkios negalios asmenims ir rūbinė. Kiek-
vienas lankytojas turi savo spintelę, įrengti 
tualetai, dušai. Poilsio kambaryje yra švie-
sos terapijos lempa, besikeičiančių spalvų 
vandens kaskados, garso ir kvapų terapijos 
priemonės. Lankytojai, kuriems kartais 
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Darbinis ugdymas sunkios 
kompleksinės negalios jaunuoliams – 
ar tai įmanoma?
Šiuo metu plačiai diskutuojama apie sunkios kompleksinės negalios 
jaunuolių integraciją į darbo rinką. Lietuvos Respublikos įstatyminė bazė 
rodo, kad šie jaunuoliai yra nedarbingi. Kaip darbinis ugdymas vyksta 
Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokykloje-daugiafunkciniame centre? 
Savo darbo patirtimi su žurnalo skaitytojais dalijasi mokyklos-centro 
mokytojai, socialiniai darbuotojai. 

Darbinis ugdymas Lavinamojoje klasėje 

Norėčiau teigti, kad kiekvieno suaugu-
sio žmogaus tikslas arba pareiga yra darbas. 
Visuomenei naudingas darbas. Dažniausiai 
žmonės tikslo siekia, kai sulaukia tam tikro 
amžiaus: vieni baigę 12 klasių, kiti įsisavinę 
pagrindinio ugdymo programą (10 klasių), 
tai yra kiekvienas pagal norus ir galimybes. 

Pati esu lavinamosios klasės mokytoja. 
Dalis mano mokinių jau yra įsisavinę pa-
grindinio ugdymo programą ir tęsia 
ugdymą(si) toje pačioje klasėje, tik jau pagal 
socialinių įgūdžių programą. Visi mokiniai, 
kurie ugdomi mano klasėje, turi žymius 
kompleksinius sutrikimus (labai žymius in-

telekto sutrikimus, judesio ir padėties, neu-
rologinius sutrikimus, įvairiapusius raidos 
sutrikimus), taigi turi didelių ir labai didelių 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. O tai reiš-
kia, kad šie mokiniai savo ir kitų kalbą suvo-
kia labai ribotai, tad beveik nepajėgia vykdy-
ti nurodymų. Tikslingą veiklą geba atlikti 
tiktai sulaukę didelės kito žmogaus fizinės ir 
žodinės pagalbos. Todėl sudaryti Socialinių 
įgūdžių programą ir ugdyti pagal ją yra be 
galo sudėtinga, nes ši programa minėtame 
mokinių amžiaus tarpsnyje turėtų būti 
orientuota į darbinį ugdymą. Mokytojas tu-
rėtų padėti mokiniui orientuotis į tą darbinę 
veiklą, kuri galėtų atitikti jo gebėjimus ir in-

teresus, galėtų būti naudinga ne tiktai pa-
čiam mokiniui, bet ir visuomenei. 

Ir štai čia iškyla labai didelė problema: 
mano mokiniai negeba tikslingai ir savaran-
kiškai atlikti kokios nors darbinės veiklos. Ir 
ne todėl, kad nebuvo ugdomi anksčiau. Tie-
siog tokie yra mano mokinių gebėjimai. Vi-
sais atvejais tenka ne tik prilaikyti mokinio 
rankose darbo įrankius, bet ir skatinti išlai-
kyti dėmesį, kad veikla būtų atliekama. Daž-
nai ją tenka užbaigti mokytojui, o mokinys 
lieka tik stebėtojas. Todėl darbinę veiklą ren-
kamės paprasčiausią ir itin nesudėtingą: 
šluostyti dulkes nuo palangių, laistyti gėles, 
šluoti, grėbti lapus mokyklos kieme, nuplau-
ti, nuvalyti priemones klasėje, padengti sta-
lus, surinkti priemones po veiklos. Tačiau ir 
šiems darbams atlikti reikia labai daug laiko 
ir pasirengimo. Kad mokinys nors iš dalies 
gebėtų atlikti tuos pačius elementarius dar-
bus, veiklos turi būti nuolatos kartojamos ir 
atliekamos mažais žingsneliais. 

Todėl labai svarbu pradėti ugdymą 
ankstyvajame amžiuje, dar darželyje, ir vė-
liau tęsti mokykloje, o ir namuose. Todėl pa-
grindinė Socialinių įgūdžių programos veik-
la mūsų klasėje išlieka savarankiškumo ug-
dymas, nežiūrint į tai, kad mano mokiniai 
jau yra įsisavinę pagrindinio ugdymo pro-
gramą. Gebėjimo apsirengti ir nusirengti 
mokymas, gebėjimas savarankiškai pavalgy-
ti, higienos įgūdžių formavimas išlieka pa-
grindinis mokymosi uždavinys. 

emocinė būsena trukdo bendrauti su drau-
gais, mielai renkasi buvimą šiame kambary-
je. Taip pat pirmame aukšte yra nedidelė 
virtuvė-valgykla. Pagal minimalaus maisto 
gaminimo programą jaunuoliai vieną kartą 
per savaitę vyksta į parduotuvę apsipirkti, 
prieš tai su darbuotoju aptarę, ką gamins ir 
kokių produktų reikės. Grįžę iš parduotu-
vės gamina numatytus patiekalus, dengia 
stalą ir visi drauge vaišinasi. Per pusryčius, 
pietus ir pavakarius jaunuoliai budi valgyk-
loje, laisto gėles, prižiūri tvarką centre. 

Antrame aukšte vyksta dar aktyvesnis 
gyvenimas. Keramikos kambaryje įgyven-
diname lipdymo ir dailės terapijos progra-
mą, gaminame atvirukus. Lankytojams la-
bai patinka dirbti su moliu, jį dekoruoti gla-
zūra. Juk Kuršėnai – molio kraštas. Turime 
ir molio degimo krosnį. 

Rankdarbių kambaryje lankytojai siu-
vinėja kryželiu atvirukus ir paveikslus, mo-
kosi naudotis siuvimo mašina. Juk pravartu 
patiems įsisiūti sagą, užsiadyti skylutę. Dar 
jie pina iš laikraščių juostelių gražias dėžu-
tes, suka siūlų kamuoliukus ir daug kitų 
nuostabių dalykų daro. Meninės saviraiš-
kos kambaryje taip pat vykdomos įvairios 
veik los: kartą per savaitę rengiami muzi-
kos terapijos užsiėmimai, kuriami gražūs 
darbeliai iš karoliukų: angelėliai, medeliai, 
papuošalai. 

Lankytojai mėgsta kruopštų darbą, juk 
tai smulkiosios motorikos lavinimas. Ir dar-
buotojus, ir lankytojus labai džiugina nauji 

atradimai, netikėti nuostabūs rezultatai. 
Kiekvienas darbelis turi savo istoriją ir, ži-
noma, suteikia autoriams labai daug teigia-
mų emocijų. Savo rankomis padarytus dar-
belius eksponuojame parodose, mugėse. 
Kompiuterinio lavinimo kabinete du kartus 
per savaitę vyksta kompiuterinio raštingu-
mo, taip pat tęstiniai skaitymo ir rašymo 
užsiėmimai. 

Praktiniai mokymai, skirti fiziniam ak-
tyvumui, vyksta trečiame aukšte, kur galima 
pasirinkti reikiamus treniruoklius. Lankyto-
jai mokomi pagal galimybes mankštintis. 

Norėdami aktyviai dalyvauti Kuršėnų 
bendruomenės gyvenime Dienos centro 
darbuotojai kuria ir įgyvendina įvairius pro-
jektus. Tai suteikia galimybę įtraukti į įvai-
rias veiklas daug jaunų savanorių, kurie 
praturtina savo vertybių ,,kraitę“ tinkamu 
požiūriu į proto ir kompleksinės negalios 
asmenis. 

Vienas iš svarbiausių įgyvendinamų 
projektų – ,,Socialinės reabilitacijos paslau-
gos neįgaliesiems bendruomenėje“, kurį fi-
nansuoja Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija per Šiaulių rajono savivaldybę. Šis 
projektas suteikė galimybę įdarbinti tris 
specialistus. Jie padeda neįgaliems asme-
nims pažinti ir valdyti savo negalią, skatina 
jų fizinį aktyvumą, moko mankštos prati-
mų, ugdo kūrybinę saviraišką, organizuoja 
atsipalaidavimo terapijos užsiėmimus, o 
žmonėms, turintiems autizmo sindromą, 
siūlo pastovią struktūruotą veiklą.

Dienos centro teikiamų paslaugų pras-
mingumas atsiskleidžia mūsų centro lanky-
tojų išsakytose mintyse:

Gintarė: ,,Reikia molio, reikia bendrau-
ti, su Mantu kalbėtis. Patinka molį dažyti, 
dovanoti draugams, piešti.“

Ramunė: ,,Nemoku pasakyti, bet padėti 
silpnesniam man patinka. Vadovai dirba ir 
moko dirbti su moliu, megzti ir siuvinėti. 
Patinka bendrauti.“

Renata: ,,Molis labai patinka, jeigu ne-
turiu kočėlo, tai rankom daužau molį. 
Mėgstu megzti.“

Mantas: ,,Iš molio minkau, kaip man 
išeina, vadovė padeda. Labai patinka spor-
tuoti. Juk būtų nuobodu, jeigu nieko neda-
ryčiau.“

Deividas: ,,Patinka vaikščioti, daryti 
mankštą.“

Arūnas: ,,Aš tingiu mankštintis, bet va-
dovė gera, padeda.“

Ingrida: ,,Su vandeninėm spalvom pa-
tinka piešti, gaunasi debesėliai. Atsisėdu 
šalia vadovės ir pasakau: „Esi protinga ir 
gera“. Verti karoliukus patinka. Sportuoti 
sveika, tik vadovė sako: „Greitai nemink.“

Irina: ,,Sunku mankštintis, gera vadovė.“
Kasdien padėdami mūsų centro lanky-

tojams mokytis naujų dalykų ir džiaugda-
miesi jų daroma pažanga norime priminti 
jums išmintingus motinos Teresės žodžius: 
,,Mes negalime daryti didelių dalykų, o tik 
mažus su didele meile.“

Dienos centro darbuotojų informacija
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Dirbant nuosekliai, kiekvieną dieną, ma-
ži stebuklai kartais įvyksta: mokinys padeda 
batus į spintelę, užsideda kepurę, padengia 
stalą mažai padedamas ir nepykdamas, kad 
tam prireikė ilgesnio laiko, o eidamas į lauką 
palaiko draugo ranką ir mokosi vaikščioti 
drauge. 

Tokia yra mūsų lavinamųjų klasių mo-
kytojų kasdienybė. Tačiau ir šioje rutinoje 
visada laukiame ir tikimės mažų stebuklų. 

O. Guogienė
Lavinamosios klasės mokytoja

Darbinis ugdymas Dienos socialinės 
globos skyriuje

Jį lanko 17 suaugusių žmonių nuo 25–33 
metų, turinčių sunkią kompleksinę negalią. 
Atsižvelgiant į lankytojų poreikius, gebėji-
mus ir polinkius, siekiant sudominti juos 
tam tikra veikla centre organizuojami įvai-
rūs darbiniai užsiėmimai. Stengiamės palai-
kyti ir skatinti savarankiškumą, motyvaciją 
pačiam savimi pasirūpinti, t. y. pagal savo 
gebėjimus tvarkyti kasdienį gyvenimą. Dar-
binė veikla padeda asmeniui naudotis savo 
žiniomis ir įgūdžiais, juos tobulinti, suteikia 
savarankiškumo, pasitikėjimo savimi ir ap-
linkiniais. 

Darbinis užimtumas – viena iš priemo-
nių, kuri padeda suaugusiems neįgaliems 
asmenims pasijusti reikalingiems, savaran-
kiškesniems. Darbinė veikla ir užimtumas 
organizuojamas individualiai ir grupėje, at-
sižvelgiant į lankytojų pageidavimus.

Suaugę žmonės, turintys negalią, nori 
būti naudingi. Jie atvažiuoja į centrą kasdien 
kaip į darbą. Kadangi lankytojai turi sunkią 
kompleksinę negalią kiekvienas iš jų dirba 
pagal savo gebėjimus. Socialinis darbuotojas 
stengiasi optimaliai panaudoti kiekvieno 
jaunuolio galimybes, nenuvertinti nė vieno 
lankytojo, todėl darbinė veikla organizuoja-
ma pagal individualius planus, kurie sutei-
kia galimybę tinkamai paskirstyti darbus, 
atskleisti kiekvieno jaunuolio gebėjimus la-
vinant savarankiškumo, kasdienio apsitar-
navimo, bendravimo įgūdžius. Darbinis už-
imtumas vyksta kiekvieną dieną. Svarbu la-
bai gerai jį apgalvoti, nes sunkios negalios 
jaunuoliams tai reikšmingas procesas, pade-
dantis pasijusti visaverčiais bendruomenės 
nariais.

Norėdami, kad kiekvienas jaunuolis tu-
rėtų galimybę pasinaudoti savo gebėjimais, 
mes šiemet sudarėme individualų darbinio 
užimtumo tvarkaraštį, kurį mūsų jaunuoliai 
vadina „darbo grafiku“. Stengiamės surasti 
kiekvienam jaunuoliui darbą pagal jo indivi-
dualius gebėjimus ir poreikius, darbą, kurį 
jis tikrai gebėtų atlikti. 

Pagal dienos užimtumo tvarkaraštį kiek-
vienai dienai parenkami 3 darbai, kurie pa-
vaizduojami simboliais. Galime pateikti ke-
letą sėkmingų pavyzdžių: pabendravę su 
vieno lankytojo tėvais sužinojome, kad jis 
mėgsta nešioti malkas, jas krauti į krūvą. Pa-
bandėme panaudoti šią patirtį: jaunuolis ga-
vo užduotį tvarkyti holą po renginio – su-
nešti visas kėdes ir sudėti jas į vietą. Kitas 
jaunuolis, turintis cerebrinį paralyžių, bet 
valdantis vieną ranką, padeda sekretorei 

penktadieniais naikinti „slaptus dokumen-
tus“. Jis žino, kad yra atsakingas už jam pa-
skirtą darbą. Labai laukia tos dienos ir darbą 
atlieka itin kruopščiai. Du kartus per savaitę 
keletas jaunuolių su lydinčiu asmeniu eina 
parnešti korespondencijos už mūsų centro 
teritorijos.

Negalintis atlikti fizinės veiklos jaunuo-
lis puikiai susidoroja su veikla, reikalaujan-
čia akademinių gebėjimų. Jis gali „Maisto 
ruošos“ dirbtuvėlėse perskaityti receptą ir 
kontroliuoti sveriamų produktų kiekį, stebė-
ti, ar jis atitinka receptūrą. Taip pat gali pa-
dėti „prižiūrėti“ draugus: sušukti ir atkreipti 
socialinio darbuotojo dėmesį, jei kažkam 
prasidėjo priepuolis ir panašiai. Taigi jis jau-
čiasi lyg socialinio darbuotojo padėjėjas. Tad 
nebijant įdėti pastangų galima pamatyti, 
kaip jaunuoliai atsiskleidžia vykdydami 
jiems tinkamai parinktą veiklą.

Vienas jaunuolis, turintis sunkia cerebri-
nio paralyžiaus formą, labai mėgsta dirbti 
„Medžio apdirbimo“ dirbtuvėlėse. Specialiai 
pritaikius įrankius jis geba sėkmingai šlifuo-
ti medinius pagrindus. Jam šis darbas taip 
patinka, kad ko nespėja atlikti užsiėmimų 
metu, vežasi į namus pabaigti. Namuose di-
džiuojasi, kad turi DARBĄ. 

Dar viena lankytoja labai myli knygas ir 
mėgsta skaityti. Todėl kiekvieną penktadienį 
eina dirbti į biblioteką ir tampa biblioteki-
ninkės padėjėja. Ji padeda rūšiuoti žaislus, 
klijuoti dėžutes, knygas. Šiemet jai net buvo 
patikėta dėti spaudą į knygą. Namuose ji 
džiaugiasi, kad ja pasitiki ir leidžia savaran-
kiškai dirbti.

Labai svarbu po kiekvieno darbo įvertin-
ti rezultatą ir įdėtas pastangas. Vertinimo 
sistemą perėmėme iš mokyklos. Tai alterna-
tyvios komunikacijos Mayer-Johnson simbo-
liai – „veidukai“: „Besišypsantis veidu-
kas“  – viskas atlikta puikiai, „veidukas be 
šypsenos“ – nelabai gerai atliktas darbas, 
reikia pasistengti, o „liūdnas veidukas“ – 
darbas neatliktas. Savaitės pabaigoje kiek-
vienas veidukas virsta euro centais. Ši verti-
nimo sistema motyvuoja jaunuolius gerai 
atlikti jiems patikėtą darbą. Viena lankytoja 
ne tik sąžiningai stengiasi atlikti savo darbą, 
bet ir kontroliuoja, kad visi draugai laiku at-
liktų jiems patikėtas užduotis, nes nuo to 
priklauso jų bendras uždarbis. Jeigu kuris 
nors pamiršta išplauti puodelius ar nenori 
siurbti kilimo, tvarkyti holo ir panašiai, mer-
gina jiems vis primena ir nusiramina tik ta-
da, kai visi darbai būna atlikti. 

Po mėnesio skaičiuojamas uždarbis, ku-
ris priklauso nuo besišypsančių veidukų 
skaičiaus. Kuo geriau atlikti darbai, tuo di-
desnis uždarbis, tuo geresnė pramoga ar di-
desnis siurprizas laukia lankytojų.

Jelena Urbanovič ir Tomas Blinstrubas
Socialiniai darbuotojai

Socialinių įgūdžių klasė ,,Smalsuoliai“. 

Mokiniai, patekę iš kitų mokyklos kla-
sių pas „Smalsuolius“, trejus metus mokosi 
savarankiškumo ir savitvarkos įgūdžių pa-
gal darbinio ugdymo programą. Mūsų kla-
sės mokiniai yra pagal amžių vyriausi ,,Vil-

ties“ mokykloje, todėl jiems šie įgūdžiai 
ypač reikalingi.

Savitvarkos įgūdžiai privalomi kiekvie-
nam žmogui kasdienėje buityje. Todėl mū-
sų klasės mokiniai pagal galimybes mokosi 
valytis dantis, plautis rankas, nusirengti, 
pakabinti ar padėti drabužius į jiems skirtą 
vietą. Taip pat mūsų klasės mokiniams svar-
bu kiek vieną dieną prieš valgį tvarkingai 
padengti stalą, o po valgio surinkti ir nuneš-
ti indus į klasės virtuvėlę. Kiekvieną dieną 
stalą dengia vis kitas mokinys. Savitvarkos 
veik lų metu mūsų klasės mokiniai taip pat 
peržiūri ir kaskart susitvarko savo mokykli-
nių priemonių dėžutę ir drabužių spintelę.

Mes stengiamės padėti ir kitiems, nes, 
kaip minėjome, mokykloje esame vyriausie-
ji. Viena iš pagrindinių mūsų klasės užduo-
čių – du kartus per savaitę išsiurbti kilimus 
mokytojų kambaryje ir fojė. Todėl savitvar-
kos veiklų metu susipažįstame su dulkių 
siur blio sudedamosiomis dalimis, pagrindi-
niais veikimo principais ir stengiamės įgytas 
teorines žinias panaudoti praktinėje veikloje. 
Mokiniams tai labai patinka, nes jie mato 
akivaizdžius savo mokymosi rezultatus.

Mūsų mokykla turi labai gražų ir erdvų 
kiemą, jį reikia nuolatos prižiūrėti. Mūsų 
klasė palaiko glaudų ryšį su mokyklos ūkio 
dalies personalu. Jis pataria ,,Smalsuolių“ 
klasės mokiniams, kaip jiems kuo tikslingiau 
prisidėti prie mokyklos aplinkos tvarkymo. 
Todėl ,,Smalsuoliai“ turi puikias galimybes 
tobulinti savo įgūdžius įvairiose praktinėse 
veiklose mokyklos kieme skirtingais metų 
laikais. Rudenį mes mokomės grėbti lapus ir 
juos dėti į maišus, žiemą – valyti sniegą nuo 
mokyklos vidinio kiemo takelio, o pavasarį 
– prižiūrėti įvairius augalus.

Savarankiškumo įgūdžių veiklų metu 
mokomės pagal galimybes kuo savarankiš-
kiau ir taisyklingiau valgyti naudodamiesi 
ne tik šaukštais, bet ir šakutėmis, peiliais. 
Taip pat pažinti įvairius maisto produktus ir 
nusipirkti jų parduotuvėse ir turgeliuose. 
Taip, pavyzdžiui, Pasaulinės košės dienos 
proga mokėmės parduotuvėje susirasti ir 
nusipirkti košės gaminimui skirtų produktų. 
O tada sugrįžę į klasę gaminomės iš jų gar-
džią košę. ,,Smalsuolių“ klasės mokiniams 
svarbu pažinti maisto gaminimo ir paruoši-
mo įrangą, todėl retkarčiais apsilankome ir 
mokyklos virtuvėje. Visiems mokiniams la-
bai patinka kiekvienai progai pasitaikius sa-
vo teorines žinias pritaikyti įvairiose prakti-
nėse veiklose. Klasės komanda, suprasdama 
mokinių poreikius, stengiasi jiems suteikti 
tokią galimybę.

Marius Strolia
Socialinių įgūdžių klasės mokytojas

Klausimas pabaigai. Ar išmoktas darbi-
nis įgūdis, panaudojamas asistentui pade-
dant, yra darbas? Pasitelkime jau anksčiau 
pateiktą pavyzdį: jaunuolis, gaudamas asis-
tento žodinę pagalbą, gali sustatyti kėdes į 
eilę. Mokyklos-centro bendruomenei tai 
naudinga. O ar gali jaunuolis dirbti mokyk-
loje-centre pagalbiniu darbininku? Teigia-
mas atsakymas priklauso ir visada priklau-
sys nuo požiūrio arba, „skambiau“ tariant, 
nuo visų mūsų politinės valios!
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Gailestingumas – gera žmogaus savybė. Gailes-
tingumui reikia meilės ir išminties. 

Aš labai gailiuosi, kai ką nors ne taip padarau, 
tačiau jei pykstu ant žmogaus, sunku man būna jam 
atleisti. Bet negalima duoti valios pykčiui, reikia visus 
gerbti ir mylėti. 

Jei žmogus būtų kaip Popiežius, tai pasaulis būtų 
labai gražus ir mūsų Lietuvos kelias būtų vien rožė-
mis klotas: visi žmonės būtų geresni, gailestingesni. 

Ypač dabar mūsų draugams Ukrainoje reikia pa-
galbos ir gailestingumo. Turime draugauti su kitomis 
šalimis. Reikia nugalėti priešus, kad įkoptume į patį 
didžiausią taikos kalną. Tada ir pasaulis būtų gražus, 
jei nebūtų nei karų, nei priešų. 

Turėti gailestingą širdį – tai būti maloniam ir 
padėti kitiems. Jei žmogus turi gailestingą širdį, tai jis 
nieko niekam negaili, su mielu noru visiems padeda. 

Taip, aš galiu padaryti, kad mano širdis būtų gai-
lestingesnė, ir stengiuosi elgtis taip, kad visiems būtų 
malonu ir gera.

Taip, esu patyrusi Dievo malonę, kai važiuoju su 
tėte į „Maximą“ ar gerti kavos. 

Visų blogybių mums padeda išvengti protas ir 
protingas sutarimas. Taip, turi būti meilė ir gailestin-
gumas ir tada bus taika. Dabar yra žmonių nervingų, 
be nuotaikos, nes jų gyvenimo sąlygos sunkios. Tačiau 
yra žmonių ir malonių, į kuriuos aš norėčiau būti pa-
naši, pasimokyti iš jų protingo elgesio. Ir Popiežius 
mus moko, kad reikia gyventi taikoje. Jis už mus mel-
džiasi dieną ir naktį.“ 

Įkvėpta šių šviesių minčių norėčiau pasi-
dalyti keliomis devyniolikos metų praktika 
paremtomis įžvalgomis apie žmogaus, turin-
čio proto negalią, gyvenimo kokybę, pasi-
džiaugti, kad dvidešimt šešerius metus būda-
mi po „Vilties“ bendrijos vėliava nutiesėme 
daug kelių, pastatėme daug stotelių ir didingų 
stočių, kuriose šios negalios asmenys randa 
pagalbą, įdomią veiklą, jaukius namus, drau-
giškus ir profesionalius palydovus. Esame ge-
ri kelininkai, keliautojai, statybininkai. Mūsų 
sukurta pagalbos infrastruktūra yra gyva, pul-
suojanti ir atvira. Tačiau gal laikas stabtelėti ir 
paklausti savęs: „O kaip mūsų sukurta siste-
ma praktiškai naudojasi žmogus, turintis pro-
to negalią, dėl kurio taip stengėmės? Kaip jis 
jaučiasi, ką jaučia, kas jam sukelia sunkumų, 
ko jis nori, apie ką svajoja, kaip jis pats supran-
ta ir vertina mūsų didingą kūrinį ir svarbiau-
sia – ar ši daugiafunkcinė sistema suteikia jam 
galimybę ir imti, ir duoti, nepaisant savo nega-
lios?“ Taigi remdamasi savąja patirtimi norė-
čiau aptarti keletą šios negalios žmonių gyve-
nimo kokybės aspektų. 

Be abejo, mums visiems aišku, kad šios 
negalios žmogui nuo gimimo iki mirties reikia 
didesnės ar mažesnės pagalbos, kitaip tariant, 
žmogiškųjų išteklių. Todėl pirmiausia norė-
čiau gyvenimo kokybės temą pagvildenti neį-
galiojo ir jo palydovų, t. y. tėvų, darbuotojų, 
draugų santykio, bendravimo aspektu. Ar tik-
rai bendraudami su šios negalios vaiku ar su-

Ar įkopsime į Šv. Jonų bažnyčios bokštą?
Neįgalaus asmens gyvenimo kokybė ir 
kasdienė praktika
Mieli žurnalo VILTIS skaitytojai, pokalbį su jumis norėčiau pradėti dienos centro 
„Šviesa“ lankytojos, turinčios sunkią negalią, straipsnio, kuris buvo išspausdintas 
viename iš mūsų centro laikraščio ŠARKA numerių, ištrauka. Straipsnį ji pavadino 
„Apie gailestingumą... ir Ukrainą“ . Žinoma, darau tai autorei leidus.

augusiuoju jį girdime? Mūsų praktika parodė, 
kad kol kas santykio svarstyklės svyra palydo-
vo pusėn. 

Prisipažinsiu, dažnokai įstaigoje, kurioje 
dirbu, siekiant palaikyti tikrojo santykio ba-
lansą mums, kaip vadovams, tenka sutelkti 
dėmesį į neįgalaus žmogaus svarstyklių lėkš-
tę. Ko reikėtų į ją pridėti: žmogiškojo orumo, 
pagarbos, tikros galimybės rinktis, pačiam da-
ryti sprendimus, pasitikėjimo palydovu, savi-
mi pačiu. Labai dažnai šios negalios žmogus 
neturi kito pasirinkimo – tik pasitikėti, tiksliau 
sakant, klausyti savo pagalbininko arba vyk-
dyti jo nurodymus. Juk mes – tėvai ir įvairių 
sričių profesionalai – geriau žinome, ko to-
kiam žmogui reikia. Dažnai savo atsakomybę 
suvokdami kaip mums patikėtą sprendimų 
galią. 

Ar toks santykis gali laiduoti tikrą abipusį 
pasitikėjimą, atskleidžiantį giliai paslėptas ne-
įgalaus žmogaus sielos dovanas, talentus, sva-
jones ir troškimus? Jums, gerbiami skaitytojai, 
gali kilti mintis, kad visi šie dalykai seniai su-
guldyti mūsų organizacijų tiksluose, planuose 
ir t. t. Tačiau pirmiausia paklauskime savęs, ar 
tikrai minėtos vertybės yra mūsų galvose, mū-
sų kasdieniame santykyje su neįgaliuoju. Pati 
galiu sąžiningai atsakyti: šioje srityje tikrai tu-
riu šokių tokių problemų. 

Dar keli žodžiai apie PASIRINKIMĄ IR 
SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ. Paprasčiausias da-
lykas – žmogaus, turinčio šią negalią, apranga. 
Ar tikrai išugdėme jo gebėjimą rinktis, ką dė-
vėti šiandien. Ar jis turi galimybę pats išsirink-
ti jam patinkantį drabužį parduotuvėje? Kad 
kartais turi, matome iš atvažiuojančių į dienos 
centrą penkiasdešimtmečių, mūvinčių kepu-
res su meškos ausytėmis ar peliuku Mikiu. 
Ugdant gebėjimą pasirinkti yra galimybių to-
bulėti. Kalbant apie gyvenimo kokybės kriteri-
jus, žmogaus, ypač suaugusio, įvaizdžio klau-
simas irgi svarbus. Dažnokai susiduriame su 
atvejais, kai tėvams ar darbuotojams atrodo: 
jeigu žmogus su negalia, tai nesvarbu, kaip jis 
apsirengęs. Tad gali jis dėvėti tėvų jau nene-
šiojamus ar pigius sintetinius, nemadingus, 
pernelyg vaikiškus drabužius. Tokia dažnai 
pasitaikanti praktika neįgalaus žmogaus gy-
venimo kokybės tikrai nepagerina. 

Ugdant gebėjimą rinktis ir priimti sprendi-
mus svarbus jautrus palydovo požiūris į neįga-
lųjį, ypač turintį labai sunkią negalią. Daug 
vandens turi nutekėti, kad sugebėtume ir norė-
tume įžvelgti akies virptelėjimą ar rankos krus-
telėjimą. Nors kaip tik šie ženklai atskleidžia 
tokio žmogaus poreikius ir troškimus. Ar iš-
drįstame, ar rizikuojame priimti mums tokiu 
būdu pateikiamus neįgaliojo sprendimus? De-
ja, panirę į mums patikėtus nesibaigiančius 
darbus (o gal ieškodami lengvesnio kelio) daž-
nai net nebandome atpažinti giliausių ir esmi-
nių žmogaus, turinčio sunkią negalią, poreikių. 

Dar vienas ne mažiau svarbus aspektas – 
tokio žmogaus savarankiškumo ugdymas. Jau 
antri metai turiu galimybę iš arčiau susipažin-
ti su Šveicarijoje gyvenančių sutrikusio inte-
lekto suaugusiųjų gyvenimu. Ypač mane suža-
vėjo šių žmonių savarankiškumas viešnagės 
Lietuvoje metu. Mažo Vilniaus viešbutėlio sa-
vininkė nuoširdžiai dėkojo už tokius svečius. 
Jos žodžiais tariant, tokių tvarkingų klientų ji 
dar neturėjo. Kiekvieną rytą atėjusi tvarkyti 
kambarių rasdavo juos idealiai tvarkingus ir 
švarius. Mes stebėjomės šių žmonių, turinčių 
vidutinę ir sunkią negalią, gebėjimais savaran-
kiškai ir argumentuotai priimti sprendimus 
apsiperkant, renkantis maistą, keliones, pla-
nuojant biudžetą. 

Nustebino mus ir tai, kad lydintys darbuo-
tojai iš svečios šalies gerbė sunkios negalios 
vaikino su ypatingai sudėtingu kojos protezu 
pasirinkimą kopti į Šv. Jono bažnyčios bokštą, 
o gausus būrys lydinčių lietuvių patarinėjo 
svečiui iš Šveicarijos to nedaryti, nes būsią la-
bai sunku. Ar ne laikas mums savo šalyje per-
žiūrėti šios negalios asmenų savarankiškumo 
ugdymo programas, įvertinti jų veiksmingu-
mą ir realius rezultatus. Ar tikrai gerai žinome, 
ko konkrečiai siekiame ugdydami šios nega-
lios žmogų? Ar sugebame įžvelgti tikruosius jo 
gebėjimus? Kas mums svarbiau – žmogaus 
negalia ar galia? Drįstu teigti, kad dažniau ne-
galia, nes ji labiau matoma ir apčiuopiama.

Neatsitiktinai straipsnio pradžioje citavau 
mūsų centro lankytojos mintis apie gailestin-
gumą. Prasmingas ir brandus merginos mąs-
tymas – nuolatinio jos tėvų triūso vaisius. Tai 
jie gūdžiais sovietiniais metais augindami 
sunkios negalios nemokintiną dukrą niekada 
nenuleido rankų: samdė logopedus, specia-
liuosius pedagogus, vedėsi ją į koncertus, 
spektaklius, bibliotekas, muziejus. Todėl šian-
dien merginos mintys yra atgaiva visiems 
mums ir tviska tarsi perlai.

Sunku rasti vienareikšmius atsakymus į 
mano iškeltus klausimus, bet tikiuosi, kad jie 
praplės kiekvieno iš mūsų požiūrio ribas į 
žmogaus, turinčio proto negalią, gyvenimo 
kokybę. 

Atsižvelgdami į jau turimą įdirbį nesusto-
kime, išdrįskime ieškoti naujų būdų atrasti 
tokio žmogaus vidinį grožį. Padėkime jam at-
pažinti, įvaldyti ir įtvirtinti savo gebėjimus. 
Skatinkime savarankiškumo siekį. Pabandyki-
me leisti jam rinktis pačiam. Tvirtinkime jo ti-
kėjimą, kad jis galės užkopti į Šv. Jonų bažny-
čios bokštą. Tikėjimą, kad žmogus gali kaskart 
daugiau... Ačiū Jums už dėmesį.

Jūratė Tamašauskienė 
Dienos centro „Šviesa“ direktorė, Vilnius
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Teisininko konsultacija

Dažnai pasitaikanti situacija yra globėjo 
piktnaudžiavimas neįgalaus asmens lėšo-
mis. Jam neleidžiama lankyti dienos užim-
tumo centro. Tokiu atveju pirmiausia reikė-
tų bandyti pasikalbėti su neįgaliojo globėju, 
įtikinti jį atsižvelgti į neįgaliojo interesus. 
Civilinio kodekso 3.244 straipsnio 1 dalyje 
aiškiai nurodoma: „Neveiksnaus ar ribotai 
veiksnaus asmens turtą ir jo gaunamas pa-
jamas globėjas ar rūpintojas turi naudoti 
išimtinai neveiksnaus ar ribotai veiksnaus 
asmens interesais.“ Taip pat Civilinio ko-
dekso XIX skyriaus 3.278 straipsnio 1 dalyje 
sakoma: „Globos ir rūpybos institucijos pri-
valo kontroliuoti, ar globėjas (rūpintojas) 
tinkamai atlieka savo pareigas.“

Apibendrinant šias dvi nuostatas gali-
ma teigti, jog mūsų įstatyminė bazė nustato 
globėjui pareigą disponuoti neveiksnaus 
asmens turtu ir iš jo gaunamomis pajamo-
mis išimtinai jo interesams. Tuo pačiu nuro-
doma, kad globėjo veiksmai turi būti kon-
troliuojami. Tačiau kyla klausimas – kokios 
globos ir rūpybos institucijos privalo kon-

Nepiktnaudžiaukime neįgaliųjų 
teisėmis
Tikriausiai visi sutiks, jog neįgalusis – bene labiausiai pažeidžiamas  
mūsų visuomenės narys. Tačiau ką daryti, jeigu jo teises riboja ir jomis 
piktnaudžiauja patys artimiausi žmonės? Kaip jam padėti?  
Šis klausimas – labai sudėtingas. Ir dažnai nutylimas, nors itin aktualus. 
Todėl pabandykime pasižiūrėti, kokių veiksmų galėtume imtis, užuot  
buvę pasyviais stebėtojais.

troliuoti globėją? Atsakymas į šį klausimą 
pateiktas Civilinio kodekso 3.241 straipsnio 
1 dalyje: „Globos ir rūpybos institucijos yra 
savivaldybių ar apskričių institucijos, ku-
rios prižiūri ir kontroliuoja globėjų ir rūpin-
tojų veiklą.“

Apibendrinant anksčiau išdėstytus fak-
tus galima konstatuoti – matant netinkamai 
atliekamas globėjo pareigas pirmiausia rei-
kia kreiptis į vietos savivaldybę. Savivaldy-
bė turi imtis veiksmų. Ši įstaiga, kaip pri-
klausanti „globos ir rūpybos institucijų“ 
kategorijai, turi teisę kreiptis į teismą dėl 
netinkamai atliekamo globėjo ir rūpintojo 
pareigų, neužtikrinimo globotinio teisių ir 
interesų apsaugos.

Į teismą dėl globėjo veiksmų taip pat 
gali kreiptis prokuroras. Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 118 straipsnyje nustatyta, 
kad prokuroras įstatymo numatytais atve-
jais gina asmens, visuomenės ir valstybės 
teises bei teisėtus interesus. Lietuvos Res-
publikos prokuratūros įstatymo 19 straips-
nyje įtvirtinta nuostata, kad prokurorai gi-

na viešąjį interesą, kai nustato teisės akto 
pažeidimą, kuriuo pažeidžiamos asmens, 
visuomenės, valstybės teisės ir teisėti inte-
resai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo 
intereso pažeidimu, o valstybės ar savival-
dybių institucijos, kurių veiklos srityje bu-
vo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiė-
mė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios 
kompetentingos institucijos nėra.

Tačiau reikia pabrėžti, jog įstatymų lei-
dėjas, suteikdamas teisę prokurorui inici-
juoti civilines ir administracines bylas, kai 
to reikalauja viešasis interesas, nepateikė 
viešojo intereso sąvokos. Tai reiškia, kad 
įstatymų leidėjas viešąjį interesą supranta 
plačiai ir suteikia prokurorui teisę pačiam 
spręsti, pažeistas konkrečiu atveju viešasis 
interesas, kurį ginant inicijuotina byla, ar 
ne. Todėl kreipiantis pagalbos į prokurorą 
reikia surašyti skundą, kuo aiškiau nuro-
dant visus svarbiausius faktus, susijusius 
su globėjo piktnaudžiavimu. 

Remiantis statistika, kuri pateikta Lie-
tuvos Respublikos prokuratūros interneti-
nėje svetainėje, 2011 metais prokurorai pa-
rengė 37 procesinius dokumentus teismui 
dėl globos ir 35 dėl rūpybos. 196 dokumen-
tai buvo parengti dėl asmenų pripažinimo 
neveiksniais. 

Sunku pasakyti, ar šie skaičiai atspindi 
realią padėtį, tačiau reikėtų konstatuoti, 
kad matant pažeidinėjamas neįgaliųjų tei-
ses negalima likti abejingiems. Privalu pa-
naudoti visas galimybes siekiant apsaugoti 
silpniausius mūsų visuomenės narius. 

Aidas Makštutis
„Vilties“ bendrijos teisininkas

Vaikai, turintys CP, dažnai jaučia bai-
mę ir nesaugumą, dėl to dar labiau padi-
dėja raumenų tonusas. Šie vaikai greitai 
pavargsta, jiems būdinga menka motyva-
cija veiklai, dažnai jie būna užsisklendę 
savyje, sunkiai prisitaiko prie fizinių ir 
aplinkos pokyčių. Dėl didelio raumenų to-
nuso, galūnių nejudrumo ar spastikos at-
siranda riboti sąnarių judesiai, kurie truk-
do judėti, atlikti tikslingus rankų judesius. 

Ugdymo galimybės pasitelkiant 
inovacijas
Pasaulyje daug likimo nuskriaustų vaikų, turinčių judesio ir padėties 
sutrikimų. Cerebrinis paralyžius (CP) – labiausiai paplitusi judėjimo 
negalia. Dirbu logopede Vilniaus specialiojo ugdymo centre „Aidas“, tad 
susiduriu su šios negalios paliestais vaikais. Kiekvienas iš jų nori turėti 
galimybę vaikščioti, kalbėti, būti suprastas ir išgirstas, bet, deja... 
Viskas, ką galiu padaryti: suteikti jiems savo meilę, rūpestį ir garantuoti 
kuo veiksmingesnį ir labiau įgalinantį logopedinių pratybų procesą.

Šiems vaikams labai svarbi ne tik įvai-
riausių specialistų: kineziterapeuto, logo-
pedo, psichologo pagalba, bet ir įvairiapu-
sis ugdymas. Siekdama gerinti specialiojo 
ugdymo centrą „Aidas“ lankančių vaikų, 
turinčių CP, verbalinius ir neverbalinius 
gebėjimus, logopedinių pratybų metu 
daug dėmesio skiriu individualiam ko-
munikavimui su kiekvienu vaiku, steng-
damasi užmegzti teigiamą emocinį santy-

kį. Norėdama garantuoti visiems vaikams 
teisę į kokybišką ugdymą, logopedinių 
pratybų nebeįsivaizduoju be naujausių 
inovacijų.

Mano darbo patirtis rodo, kad infor-
macinės komunikacinės technologijos pa-
deda didelių ir labai didelių specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikams lengviau įsi-
traukti į ugdymo procesą. Toks ugdymo 
būdas pasiteisina ir specialiojo ugdymo 
centre „Aidas“. Todėl logopedinių praty-
bų metu dažnai pasitelkiu kompiuterinė-
mis programomis sukurtus kalbinius žai-
dimus, nes tai sukuria ugdytiniams priim-
tiną žaidimo aplinką, kurioje jie geriau 
įsisavina mokomąją medžiagą. Šiuolaiki-
nis pasaulis kupinas įvairiausių technolo-
gijų. Ne taip seniai džiaugiamės, kad atsi-
rado galimybė mokyti vaikus naudojant 
interaktyvią Smart lentą, bet, deja, vai-
kams, turintiems CP, ji nelabai patogi. Mat 
šiems vaikams būdinga raumenų spasti-
ka, nevalingi judesiai, o tai labai sunkina 
ugdymo procesą.
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Noriu pasidžiaugti, kad mūsų ugdy-
mo centras „Aidas” pradėjo bendradar-
biauti su Biznio mašinų kompanija (www.
bmk.lt). Ši kompanija suteikė mums gali-
mybę praktiškai išbandyti inovatyvų įren-
ginį TAPit – interaktyvų stalą-lentą. 

Pastebėjau, kad būtent šis stalas-lenta 
kuo puikiausiai tinka vaikams, turintiems 

CP. Jį galima pritaikyti kiekvieno vaiko in-
dividualiems poreikiams, jis tinka ir sė-
dintiems vežimėliuose, ir naudojantiems 
vaikštynes ar kitus judėjimo įrenginius. 
Vienu mygtuko paspaudimu ekrano plat-
forma pajuda aukštyn arba žemyn, gali 
būti reguliuojama pagal vaiko ūgį. Inte-
raktyvų ekraną galima pakreipti statme-
nai, nuožulniai, gulsčiai (posūkio ampli-
tudė – 0–90 laipsnių). Taip sudaromos ga-
limybės veiksmingai naudoti visą ekraną. 

Šis ekranas labi atsparus, o tai ypač 
svarbu dirbant su vaikais, turinčiais CP, 
kadangi jiems būdingi netikslūs, nevalin-
gi ir gana stiprūs judesiai. Kai vaikas susi-
jaudina, stengiasi rašyti, judesiai tampa 
negrabūs ir netikslūs. TAPit įrenginys turi 
lietimo technologiją, dėl kurios (kitaip nei 
naudojant Smart lentą) jaučiamas skirtu-
mas tarp tikslaus ir neprognozuoto jude-
sio, pavyzdžiui, tarp alkūnės padėties ant 
ekrano ir elemento pasirinkimo pirštu. 
Dėl šios galimybės vaikai, turintys CP, ga-
li remtis į TAPit viena ranka ir tuo pat me-
tu veikti jį su kita.

TAPit įrenginiui galima naudoti Smart 
programa sukurtas mokomąsias progra-
mėles, kurias veltui parsisiųsite iš interneto 
http://www.bmk.lt/lt/sprendimai/pamokos.bmk.

lt/55//. Kuo puikiausiai šį naudojant veikia 
ir internetinėse svetainėse esantys kalbos 
lavinimo žaidimai http://www.ziburelis.lt/ne-
mokamai, http://www.frepy.eu/part_lt.html.

Specialiajame ugdymo centre „Aidas“ 
TAPit įrenginys pateisina visus mano ir 
vaikų, turinčių CP, lūkesčius. Vaikai įgau-
na pasitikėjimo savimi, jei tik galėtų kal-
bėti, drąsiai ištartų: „AŠ GALIU! AŠ MO-
KU! MAN PAVYKO!“ Ir visa tai dėl TAPit 
įrenginio. 

Šiuo metu jo Lietuvos rinkoje dar nė-
ra, bet artimiausioje ateityje planuojama 
prekiauti interneto svetainėje www.bmk.lt. 
Išsamiau apie šio stalo-lentos privalumus 
galite sužinoti apsilankę https://www.you-
tube.com/watch?v=Sv5xwpbDabI.

Kad ugdymo procesas dirbant su vai-
kais, turinčiais CP, būtų sėkmingas, priva-
lu pastebėti net minimaliausius ugdymo 
rezultatus ir juos pabrėžti, nes tai suteikia 
šiems vaikams pasitikėjimo savimi. Peda-
gogams rekomenduočiau kuo aktyviau 
dalyvauti įvairiuose kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose ir domėtis naujausiomis ino-
vacijomis ugdymo sferoje.

Laima Runkauskaitė
Logopedė metodininkė

Pirmoji kelionės diena buvo sudėtinga: 
skridome lėktuvu iš Vilniaus iki Frankfurto 
(Vokietija), paskui važiavome traukiniu iki 
Strasbūro. Bet nauji įspūdžiai atpirko visus 
sunkumus. 

Lietuvos atstovas projekte Kęstutis Ru-
dzinskas, turintis proto negalią vaikinas, ne 
pirmą kartą dalyvauja projekto susitiki-
muose, bet kiekvieną kartą nerimauja, ar 
sugebės išreikšti save, suprasti visą infor-
maciją, įsisavinti naujus dalykus. Projekto 
metu jis jau dalyvavo savaitės stažuotėje 
Briuselyje, mokymuose Vilniuje, taip pat su 
„Vilties“ bendrijos darbuotojais priiminėjo 
TOPSIDE+ projekto partnerius, atvykusius 
į Lietuvą. 

Strasbūras dažnai vadinamas demokra-
tine Europos sostine: jame posėdžiauja Eu-
ropos Taryba ir Europos žmogaus teisių 

Mokausi pats, kad mokyčiau kitus
TOPSIDE+ susitikimas Strasbūre – kas padaryta, 
kokie darbai laukia
Topside+ mokymų neįgaliesiems projektas „Mokymų galimybės tarpusavio 
pagalbą teikiantiems proto negalios asmenims Europoje: nauji horizontai“ 
įsibėgėja. Apie jo startą ir eigą jau rašėme pirmajame ir antrajame mūsų žurnalo 
numeriuose. O šių metų spalio 26–29 dienomis įvyko dar vienas TOPSIDE+ 
projekto dalyvių susitikimas Strasbūre (Prancūzija). Į šį susitikimą vėl susirinko 
visų projekte dalyvaujančių šalių – Lietuvos, Portugalijos, Prancūzijos, 
Vokietijos – atstovai ir organizatoriai iš Belgijos, kad aptartų projekto eigoje 
kilusius klausimus ir nustatytų tolesnius veiklos tikslus.

teismas. Strasbūre mus pasitiko projekto 
partneriai iš Prancūzijos – ADAPEI (Žmo-
nių su proto negalia tėvų ir draugų asocia-
cija) atstovai. 

Pirmasis susitikimas įvyko ADAPEI 
būstinėje, esančioje 70 km nuo Strasbūro. 
Projekto partneriai aptarė projekte atliktus 
darbus ir bičiulių mokymų koncepcijas, 
pristatė namų darbus. Bičiuliu šiame pro-
jekte vadinamas žmogus, turintis proto ne-
galią ir galintis padėti mokyti kitus neįga-
liuosius. 

Pirmąją susitikimo dieną kiekvienos ša-
lies atstovai pristatė jau atliktus darbus. Ta-
da vyko diskusija apie lengvai skaitomą 
kalbą, kurioje aktyviai dalyvavo ir mūsų 
Kęstutis. Vaikinui būtų buvę lengviau, jeigu 
pokalbis būtų vykęs lietuvių kalba, tačiau 
jis vis tiek stengėsi aktyviai dalyvauti, nes 

visos jo lietuviškai išsakytos mintys buvo 
verčiamos į anglų kalbą, o paskui ir į visas 
kitas projekte dalyvaujančių šalių kalbas.

Po pietų ADAPEI asociacijos darbuoto-
jos Lora, Stefanija ir Judita organizavo eks-
kursiją į neįgaliųjų užimtumo centrą, kuria-
me dirba apie 170 neįgalių žmonių. Iš pra-
džių jie įgyja profesiją, o paskui įdarbinami 
ADAPIE dirbtuvėse. Darbas apima įvairias 
operacijos prie staklių; pakavimo priemo-
nių gamybą ir patį pakavimą; tai pat rekla-
minės medžiagos dauginimą ir sklaidą; 
darbą centro valgykloje.

Centre yra trejos dirbtuvės, daugiau pa-
našios į cechus. Čia žmonės, turintys proto 
negalią, dirba specialistų padedami, gauna 
atlyginimą už savo darbą, gyvena netoli 
centro. Kai kurie atvažiuoja į darbą vietiniu 
traukiniu ar autobusu. Dirbtuvėse daug 
specialios įrangos, kurią parūpino ADAPEI 
organizacija. Centre yra valgykla, veikianti 
dviem pamainomis: maistą darbuotojams 
taip pat ruošia neįgalūs žmonės padedami 
profesionalaus virėjo. Kiekvienas puikiai 
žino, kur jo darbo vieta ir ką jis turi daryti. 
Darbuotojams suteikiama galimybė išsaky-
ti savo nuomonę, nusiskundimus ir pasiū-
lymus, kurie vėliau aptariami. Matant lai-
mingus neįgaliųjų veidus buvo akivaizdu, 
kad jie patenkinti savo gyvenimu, darbu, 
draugiška aplinka.
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Kitą dieną projekto partneriai pristatė 
naujus pratimus, skirtus proto negalią tu-
rintiems žmonėms. Jų tikslas – atskleisti, 
kaip skirtingai mes suvokiame tuos pačius 
dalykus, kuo panašus ir skirtingi mus su-
pantys žmonės ir t. t.

Darbų turėjome atlikti nemažai, todėl 
nuobodžiauti nebuvo kada. Reikėjo aptarti, 
kaip kiekvienam partneriui sekėsi vesti mo-
kymus savo šalyse, kaip jie buvo organi-
zuojami, kas juose dalyvavo, kaip vyko at-
ranka ir ar gerai sekėsi dalyviams. Visiems 
buvo naudinga papasakoti apie save ir įdo-
mu išgirsti kitų laimėjimus. Apie mokymus 
Lietuvoje, jų naudą, eigą ir atsiliepimus 
apie juos papasakojo Kęstutis. Neįgalieji iš 
kitų šalių dalijosi savo patirtimi, o jų pagal-
bininkai pristatė pratimus, kurie buvo iš-
bandyti bičiulių mokymų metu ir vertino jų 
tinkamumą.

Kitas susitikimas vyko labai įdomioje 
istorinėje vietoje – Koenigsburgo pilyje, 
esančioje „virš debesų“, t. y. labai aukštai 
kalnuose. Nepaisant lietaus projekto daly-
viai, žinoma, ir Kęstutis, su didžiule nuos-
taba apžiūrinėjo pilį. Stebėjosi jos didybe ir 
ilgamete istorija. 

Paskutinę susitikimo dieną lankėmės 
viename iš ADAPEI biurų, kuriame veikia 
centras žmonėms, turintiems labai sunkią 
kompleksinę negalią ir gaunantiems 24 va-
landų priežiūrą per parą. Tai modernus pas-
tatas, aprūpintas specialiąja įranga, turintis 
diskusijų, susitikimų, ir renginių sales. 

Viešnagės Strasbūre metu suplanavo-
me ateities darbus, kurių tikrai dar laukia 
nemažai. Turėsime paruošti mokymų prati-
mus lengvai skaitoma kalba, kurie būtų 
prieinami internete, o svarbiausia – supran-
tami proto negalios žmonėms. Tam reikės 

laiko ir susitikimų su Kęstučiu, tad vaikinas 
ir toliau aktyviai dalyvaus projekto veiklo-
se. Taip pat, nutarta, kad kitas projekto da-
lyvių susitikimas vyks 2016 metų balandį 
Berlyne. 

Kęstutis noriai bendravo su naujais 
draugais iš kitų šalių. Nors darbų buvo 
daug, o laisvo laiko mažai, tačiau jam pasi-
sekė ir šiek tiek pasigrožėti nuostabiu Stras-
būro miestu.

Projektas bus vykdomas iki ateinančių 
metų rugsėjo. Tikimės, kad jis padės neįga-
liems žmonėms mokytis tapti bičiuliais, t. y. 
žmonėmis, kurie gali pamokyti panašaus li-
kimo draugus, padėti jiems priimti sprendi-
mus įvairiose gyvenimo situacijose, susiras-
ti naujų draugų, bendrauti su kitais žmonė-
mis ir tobulinti savarankiškumo įgūdžius. 

Alicija Volyniec, psichologė
Natalija Olėsova, projekto koordinatorė

ANKSTESNIUOSE ŽURNALO NUMERIUOSE JAU 
RAŠĖME APIE 
TARPTAUTINIUS MOKYMUS NEĮGALIEMS 
ŽMONĖMS.
ĮVYKO DAR VIENAS MOKYMŲ DALYVIŲ 
SUSITIKIMAS.
NEĮGALIEJI IR JŲ ATSTOVAI SUSITIKO 
PRANCŪZIJOJE.
MOKYMUOSE DALYVAVO PENKIŲ ŠALIŲ 
ATSTOVAI: BELGIJOS, LIETUVOS, PORTUGALIJOS, 
PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS.

LIETUVAI SUSITIKIME ATSTOVAVO KĘSTUTIS 
RUDZINSKAS.
ŠIS VAIKINAS TURI PROTO NEGALIĄ.
BET JIS NUOLAT MOKOSI PADĖTI SAU IR 
KITIEMS.

PRANCŪZIJOS MIESTE STRASBŪRE LIETUVIUS 
PASITIKO ŠEIMININKAI.
KĘSTUTIS JAUDINOSI, AR PAVYKS SUPRASTI 
NAUJĄ INFORMACIJĄ.
JIS DAUG SUŽINOJO APIE LENGVAI 
SUPRANTAMĄ KALBĄ.
TOKIA KALBA RENGIAMA INFORMACIJA, 
SUPRANTAMA NEĮGALIESIEMS.
PASKUI KĘSTUTIS PASAKOJO VISIEMS,
KAIP SEKĖSI MOKYTI DRAUGUS LIETUVOJE.
VERTĖJAI VERTĖ KĘSTUČIO PASAKOJIMĄ Į 
KITAS KALBAS.

SUSITIKIMO DALYVIAI APLANKĖ NEĮGALIŲJŲ 
UŽIMTUMO CENTRĄ.
TAME CENTRE DIRBA ŠIMTAS SEPTYNIADEŠIMT 
ŽMONIŲ.
IŠ PRADŽIŲ NEĮGALIEJI MOKOSI PROFESIJOS.

TADA DIRBA DIRBTUVĖSE IR CENTRO 
VALGYKLOJE.

TREJOS CENTRO DIRBTUVĖS PANAŠIOS Į TIKRUS 
GAMYKLOS CECHUS.
NEĮGALIEJI GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ SAVO 
DARBĄ.
CENTRO VALGYKLA DIRBA DVIEM 
PAMAINOMIS.
NEĮGALIEJI RUOŠIA MAISTĄ PADEDAMI TIKRO 
VIRĖJO.

NEĮGALŪS DARBUOTOJAI GALI REIKŠTI SAVO 
NUOMONĘ.
JŲ NUSISKUNDIMAI IR PASIŪLYMAI SVARSTOMI.
VISI JIE LINKSMI, NES DARBAS SEKASI.

SUSITIKIME BUVO PRISTATYTI NAUJI PRATIMAI 
NEĮGALIESIEMS.
TIE PRATIMAI PADEDA SUPRASTI ŽMONIŲ 
PANAŠUMUS IR SKIRTUMUS.
DAR PRATIMAI PADEDA PAŽINTI SAVE IR KITUS.
TIE PRATIMAI BUS PARUOŠTI IR LIETUVIŠKAI.
PARAŠYTUS LENGVAI SUPRANTAMA KALBA 
JUOS RASITE INTERNETE.

KITAS MOKYMŲ SUSITIKIMAS VYKS VOKIETIJOS 
SOSTINĖJE BERLYNE.
SUSITIKIMAS VYKS JAU ATEINANČIAIS METAIS.
KĘSTUTIS RUOŠIS TAM SUSITIKIMUI.
O DAR KĘSTUTIS DALYSIS SAVO ŽINIOMIS SU 
KITAIS NEĮGALIAISIAIS.
JIS MOKYS PRIIMTI TEISINGUS SPRENDIMUS IR 
SUSIRASTI DRAUGŲ.
TAIP PAT BENDRAUTI SU ŽMONĖMIS IR BŪTI 
SAVARANKIŠKESNIEMS.
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Trys projekto sumanytojos – Sutri-
kusio intelekto žmonių globos bendrijos 
„Gargždų viltis“ ir VšĮ „Revilita“ vado-
vė Rekvita Bagdonienė, VšĮ „Revilita“ 
meninių užsiėmimų vadovė ir „Gargždų 
vilties“ tarybos narė Vida Gečienė ir Do-
vilų bendruomenės pirmininkė Šarūnė 
Petruškevičienė.

Moterys papasakojo, kad idėja kilo 
prieš metus bediskutuojant prie kavos 
puodelio. „Supratome, kad kalbame apie 
tą patį – galimybę įrengti sūpynes neįga-
liesiems. O pirminė idėja atsirado dar 
anksčiau. Prieš penkerius metus, kai mano 
vyras internete pamatė nuotrauką, kurioje 
buvo įamžintas neįgalus jaunuolis, besisu-
pantis vežimėlyje būtent tokiose pritaiky-

Sparnuotosios sūpynės
Gargždų viešbučio „Lijo“ konferencijų salėje nestigo pakilios ir gerumu 
alsuojančios nuotaikos. Čia buvo pristatyta paramos akcija „Įsupkime 
gerumą“, kurios pagrindinis tikslas – surinkti lėšų neįgaliesiems 
pritaikytų sūpynių Gargžduose įrengimui. Tokių sūpynių, anot 
renginio organizatorių, Lietuvoje dar nėra.

tose sūpynėse. Parodėme ją artimiesiems, 
„viltiškėms“ mamomis. Pasvajojome, gal 
kada nors ir patys panašias turėsime, – 
prisiminė bendrijos „Gargždų viltis“ pir-
mininkė R. Bagdonienė.

„Kaip būtų nuostabu, kad parke prie 
treniruoklių atsirastų ir sūpynės neįgalie-
siems. Tai būtų tikra bendrystė!“ – šviesia 
svajone emocingai dalijosi V. Gečienė.

Renginį vedusi Šarūnė Petruškevičie-
nė džiaugėsi, kad geros mintys įsikūnijo 
darbuose.

Keliaujančios aukų dėžutės rado 
pirmuosius globėjus 

Neįgaliesiems pritaikytos sūpynės kai-
nuoja 6 800 eurų (be PVM). Renginio metu 
paaiškėjo, kad tokiomis sūpynėmis pre-
kiaujanti įmonė UAB „Gudragalvis“ suti-
ko suteikti 10 procentų nuolaidą ir nemo-
kamai jas įrengti. Daug dėmesio buvo skir-
ta akcijos skaidrumui užtikrinti. Gražiai 
ini cia tyvai pritarė labdaros ir paramos 
fondo „Ateities banga“ pirmininkas Vy-
tautas Čeledinas, tad buvo nuspręsta, kad 
visos paaukotos lėšos keliaus į šį fondą.

Be tiesiogiai į sąskaitą pervedamų au-
kų gyventojai turi galimybę paaukoti ir 
įvairiose įstaigose. Vakaro metu keturios 
aukų dėžutės, pažymėtos specialiu akci-
jos logotipu, buvo perduotos pirmiesiems 
globėjams: Gargždų kultūros centro, vieš-
bučio „Lijo“ restorano, picerijos „Ievos 

skanėstai“ ir parduotuvės „Office day“ at-
stovams. Norintieji priimti aukų dėžutes 
ir taip padėti rinkti aukas gali kreiptis 
el. paštu isupkimegeruma@gmail.com arba 
tel. 8 608 65 854.

Skatins toleranciją ir gerumą

Renginio metu buvo kalbama apie tai, 
kad gerumo reikia mokyti nuo mažens. 
Tad vieni iš partnerių – Gargždų lopšelio-
darželio „Saulutė“ kolektyvas – sugalvojo 
žinią apie akciją „Įsupkime gerumą“ pa-
skleisti po visą šalį. Jie parengė metodinę 
medžiagą ir išplatino po rajonus. Norime, 
kad tam tikrą laiką mokytojai mokyklose 
ir auklėtojai darželiuose kalbėtų apie geru-
mą ir kurtų gerumo dėžutes.

Taip pat akcijos metu nevyriausybinės 
organizacijos, mokyklos, įstaigos kviečia-
mos rengti savo gerumo akcijas.

„Galbūt klasė sugalvos nupiešti pieši-
nių ir papuošti jais ligoninę ar bendruo-
menė prikepti sausainių ir už parduotus 
pinigėlius padaryti kažką gero?“ – siūlė 
idėjas gerumui skleisti Š. Petruškevičienė.

Prioritetas – pagalba ir meilė

Savo mintimis renginio metu pasidali-
jo ir brolis pranciškonas Evaldas. Jo įsitiki-
nimu, pagalba ir meilė kitiems – viena 
svarbiausių vertybių. „Galime kiekvieną 
dieną lankyti bažnyčią, eiti išpažinties, 
vykdyti visus Dievo įsakymus, bet, jeigu 
nemokėsime kitam žmogui paduoti van-
dens stiklinės, tai visa ta praktika, kurios 
reikalauja bažnyčia, bus bergždžia. Priori-
tetas yra mūsų santykis, kuris pagrįstas 
meile. Tegul geri darbai, geros idėjos, no-
ras padėti kitiems plazdena visur. Nuo to 
patys būsime laimingesni“, – sakė brolis 
Evaldas.

Renginyje dalyvavo ir Klaipėdos rajo-
no savivaldybės administracijos Socialinės 

Nuo 2015 metų lapkričio įsigaliojo nau-
jas vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos apra-
šas (patvirtintas LR SAM 2015-03-23 įsaky-
mu Nr. V-383). Į profilaktinio vaiko sveika-
tos tikrinimo reikalavimus pirmą kartą 
įtraukti vaikų psichomotorinės raidos tikri-
nimo reikalavimai ir tvarka, kurių tikslas – 
ankstyvas vaikų, turinčių raidos sutrikimų 
riziką, išaiškinimas ir siuntimas toliau tirti 
ar gydyti. 

Vaiko psichomotorinės raidos tikrinimo 
reikalavimus parengė Vaikų ligoninės vie-
šosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoni-
nė Vaiko raidos centro specialistai. Visų vai-
kų raida turės būti tikrinama tam tikrais 
amžiaus tarpsniais ir atitinkamu periodiš-
kumu: kūdikiams – trečią, šeštą ir devintą 
mėnesiais, mažiems vaikams – dvyliktąjį, 

Dėmesio!
Nauji vaikų psichomotorinės raidos 
patikros reikalavimai

dvidešimt ketvirtąjį, trisdešimt šeštąjį ir 
keturiasdešimt aštuntąjį mėnesiais.

Kiekvieno raidos tikrinimo metu šei-
mos ar vaikų ligų gydytojas įvertins, kaip 
vaikas pagal savo amžių atlieka atitinka-
mas bendrosios ir smulkiosios motorikos, 
pažintinių, kalbos supratimo ir išraiškos, 
socialinės raidos sričių užduotis.

Pirmaisiais gyvenimo metais didžiau-
sias dėmesys bus skiriamas ankstyvajai ju-
desių raidos sutrikimų, cerebrinio paraly-
žiaus diagnostikai, antraisiais – ankstyvajai 
kalbos ir bendravimo raidos sutrikimų, au-
tizmo spektro sutrikimų diagnostikai, tre-
čiaisiais – ankstyvajai pažintinės ir kalbos 
raidos sutrikimų diagnostikai.

Vertinimo kriterijais pasirinkti įgūdžiai, 
kuriuos turi 90–100 proc. tam tikro amžiaus 

tarpsnio vaikų. Taigi, jeigu vaikas neatlie-
ka bent vienos iš vertinamo amžiaus tarps-
nio užduočių, gydytojas turėtų įrašyti išva-
dą „Raidos sutrikimo rizika“ ir siųsti vaiką 
išsamesniam raidos įvertinimui į vaikų 
raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitaci-
jos tarnybą arba vaikų ir paauglių psichia-
tro, vaikų neurologo konsultacijoms. 

Labai svarbu, kad tikrindami vaiko rai-
dą šeimos gydytojai glaudžiai bendradar-
biautų su tėvais, atsižvelgtų į jų pastebėji-
mus apie vaiko gebėjimus, nes namų aplin-
koje visi vaiko įgūdžiai atsiskleidžia geriau-
siai. Tad tėvai dažnai pastebi tai, ko specia-
listai per trumpą laiką neturi galimybės 
pamatyti. Net įvertinę vaiko psichomotori-
nę raidą kaip normalią šeimos gydytojai 
turėtų suteikti tėvams rekomendacijas, į ką 
atkreipti dėmesį auginant mažylį ir kaip la-
vinti jo naujus įgūdžius.

Dr. Jovita Petrulytė
Vaiko raidos centro vadovė
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• 15

paramos skyriaus vedėja Dalia Gumu-
liauskienė. „Noriu visus padrąsinti ir pa-
sakyti, kad Klaipėdos rajone gerumo sū-
pynės jau supasi, tai įrodė daugybė rengi-
nių, kuriuos organizavo šios akcijos orga-
nizatorės. Mes pasiilgę gerumo ir galimy-
bės jį parodyti. Anksčiau ar vėliau sūpynės 
neįgaliesiems tikrai atsiras“.

Žodį taip pat tarė Klaipėdos rajono sa-
vivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir 
socialinės rūpybos komiteto pirmininkė 
Audronė Balnionienė, laikraščio „Banga“ 
redaktorė Vilija Butkuvienė, labdaros ir 
paramos fondo „Ateities banga“ pirminin-
kas Vytautas Čeledinas.

Vakaro metu veikė sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrijos „Gargždų viltis“ 
vaikų ir jaunuolių darbų paroda. Susirin-
kusiesiems koncertavo Gargždų muzikos 
mokyklos neįgalių vaikų kapela „Gargž-
dukai“ (vadovės Jolanta Laurinavičienė, 
Danguolė Gerdauskienė), džiazo improvi-
zacijomis džiugino neįgalių vaikų trio (va-
dovas Sigitas Stalmokas), gerą nuotaiką 
dovanojo Gargždų kultūros centro vaikų 
šokio studijos „Trepsiukas“ atstovai.

„Gargždų vilties“ bendrijos informacija

Paramos gavėjo pavadinimas – Labdaros ir 
paramos fondas „Ateities banga“
Paramos gavėjo kodas – 302902753

Banko sąskaita – LT09 7044 0600 0786 1883
Bankas – SEB bankas

Prisidėti prie akcijos  
galima įvairiais būdais:  

aukoti renginių metu, auką įmesti į 
akcijos logotipu pažymėtą aukų dėžutę 

arba pervesti paramą į Labdaros ir 
paramos fondo  

„Ateities banga“ sąskaitą:

Ką byloja statistika

2015 metų pradžioje Utenos rajono sa-
vivaldybėje gyveno 2717 neįgalių darbingo 
amžiaus suaugusiųjų ir 293 neįgalūs vaikai, 
iš kurių 24 turi sunkią, 97 vidutinę ir 172 
lengvą negalią. 18 vaikų nustatytas specia-
liosios nuolatinės priežiūros poreikis, 6 – 
specialiosios nuolatinės slaugos poreikis. 

Utenos savivaldybės administracijos 
Socialinių reikalų ir sveikatos priežiūros 
skyriaus duomenimis, 2014 metų gruodžio 
31 dieną 889 rajono gyventojams buvo nu-
statytas specialusis nuolatinės priežiūros 
poreikis, o 590 gyventojų – specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis. 

Utenos rajone daugėja pagyvenusių 
žmonių, tad didėja įvairios socialinės pa-
galbos, sveikatos priežiūros, socialinių pas-
laugų poreikis jiems, taip pat neįgaliems 
žmonėms. Siekiant užtikrinti pažeidia-
moms žmonių grupėms visavertiškesnę gy-
venimo kokybę, svarbu sudaryti palankias 
sąlygas būtinoms kokybiškoms paslau-
goms gauti.

„Utenos Vilties“ bendrija vienija 192 as-
menis. 92 iš jų neįgalieji: 77 suaugę ir 15 vai-
kų. 27 suaugusiems neįgaliesiems nustaty-
tas specialiosios nuolatinės priežiūros porei-
kis, 14 – specialiosios nuolatinės slaugos 
poreikis, o vaikams atitinkamai 10 ir 1. Ben-
drija vienija 100 šeimos narių ir teisėtų glo-
bėjų. Neįgaliųjų bendrijos narių amžius: iki 
18 metų – 15, iki 29 metų – 26, iki 60 metų – 
43, vyresni nei 60 metų – 8. Neįgaliųjų ben-
drijos narių darbingumo lygis: 10 % – vie-
nas, 15 % – vienas, 20 % – 17, 25 % – 6; 30 % 
– 4, 35 % – 18, 40 % – 13, 45 % – 3; 50 % – 9, 
lengvas – 4, vidutinis – 9, sunkus – 7. Bendri-
joje dirba 8 darbuotojai, iš kurių 3 neįgalūs.

Dar kartą apie socialinę padėtį Utenoje 
ir Utenos viltiečius
Kiekviename Lietuvos rajone, kuriame buriasi ir veikia neįgaliųjų labui 
viltiečiai, pakanka ir visai organizacijai būdingų, ir individualių problemų. 
Visas jas tenka spręsti diena iš dienos, metai iš metų, kad žmonės, turintys 
proto negalią, ir jų artimieji nesijaustų palikti likimo valiai, gautų 
reikiamą pagalbą, galėtų gyventi oriai. Kaip sekasi to siekti uteniškiams? 

Socialinės paslaugos ir jas teikiančios 
įstaigos

Utenos rajono savivaldybė planuoja so-
cialines paslaugas, organizuoja jų teikimą. 
Socialinių paslaugų įstaigų išsidėstymas 
mieste ir rajone netolygus, daugiausiai so-
cialines paslaugas teikiančių įstaigų yra 
miesto teritorijoje, kaimiškose vietovėse 
paslaugas neįgaliesiems teikia seniūnijose 
dirbantys socialiniai darbuotojai. Minėtų 
paslaugų teikimas grindžiamas prieinamu-
mo principu: siekiama jas užtikrinti asme-
niui (šeimai) kuo arčiau gyvenamosios vie-
tos. O asmenims, turintiems sunkią negalią, 
jos teikiamos užtikrinant saugią ir sveiką 
aplinką, žmogaus orumą atitinkančią pa-
galbą, suderintą su asmens sveikatos prie-
žiūra, nuolatine slauga ir priežiūra. 

Utenos rajono savivaldybėje veikia šios 
socialinių paslaugų įstaigos: Utenos sociali-
nės globos namai, teikiantys ilgalaikės ir 
trumpalaikės socialinės globos paslaugas 
senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims, 
Utenos rajono socialinių paslaugų centras – 
pagrindinė nestacionarių socialinių paslau-
gų įstaiga neįgaliesiems, senyvo amžiaus 
asmenys ir socialinės rizikos šeimoms, Ute-
nos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės 
globos namai, teikiantys ilgalaikes sociali-
nės globos paslaugas senyvo amžiaus as-
menims ir suaugusiems neįgaliesiems, Ute-
nos specialioji mokykla-daugiafunkcinis 
centras, teikiantis dienos socialinės priežiū-
ros ir socialinės globos paslaugas asme-
nims, turintiems protinę ar kompleksinę 
negalią, Utenos jaunimo mokyklos Dienos 
centras, skirtas socialinės rizikos šeimoms, 
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras, tei-
kiantis socialine pagalbą į krizinę situaciją 

patekusioms šeimoms ir prieglobstį vai-
kams, kuriems skiriama laikina ar nuolati-
nė globa. Be to, Utenos rajone yra 5 globo-
jančios vaikus šeimynos.

Nors įvairių įstaigų neįgaliesiems ne-
trūksta, tačiau pats socialinių paslaugų tin-
klas nėra tinkamai subalansuotas, o sociali-
nių paslaugų apimtis ir pasirinkimas tam 
tikroms neįgaliųjų grupėms nepakanka-
mas. Stiprioji neįgaliųjų socialinės integraci-
jos Utenos rajono savivaldybėje sritis – vai-
kų ir jaunuolių, turinčių neįgalią ir specia-
liųjų poreikių, ugdymas, taip pat pagalba jų 
šeimoms. Rajono neįgaliesiems sudarytos 
geros ugdymo(si) sąlygos pradedant ikimo-
kykliniu švietimu, baigiant galutiniu švieti-
mo sistemos etapu – profesiniu rengimu.

Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Gan-
drelis“ ugdomi specialiųjų poreikių vaikai 
nuo 2 iki 7 metų. Šią ugdymo įstaigą lanko 
Dauno ir Autizmo sindromus, judėjimo ne-
galią, sulėtėjusią psichinę raidą, klausos ir 
daugelį kitų problemų turintys vaikai. Mo-
kykloje-vaikų darželyje „Eglutė“ ugdomi 
vaikai, turintys regėjimo negalią. Utenos vai-
kų lopšelyje-darželyje „Voveraitė“ – vaikai, 
turintys klausos negalią. Utenos specialioji 
mokykla-daugiafunkcinis centras ugdo su-
trikusio intelekto vaikus nuo 7 iki 21 metų. 

„Utenos Vilties“ bendrija naudojasi 
Utenos rajono savivaldybės suteiktomis 
149,06 kv. m. patalpomis, kurios erdvios ir 
tinkamos neįgaliųjų dienos užimtumo, as-
meninio asistento pagalbos, užimtumo įvai-
riais amatais, meninių gebėjimų lavinimo, 
pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams paslau-
goms teikti ir kitoms veikloms organizuoti.

„Utenos Vilties“ bendrijos buveinėje vi-
są dieną veikia Neįgaliųjų dienos užimtu-
mo grupė, ištisus metus neįgaliesiems ir jų 
šeimos nariams teikiamos socialinės reabili-
tacijos paslaugos bendruomenėje. Kiekvie-
ną darbo dieną visiems besikreipiantiems 
teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: 
informacija, konsultacijos, taip pat morali-
nė, psichologinė ir kitokia pagalba. Atsi-
žvelgiant į neįgalių, vienišų, negebančių 
savimi pasirūpinti žmonių ar neįgalių šei-
mos narių poreikius teikiama įvairiapusė, 
konkreti asmeninė, individuali pagalba. 
Žmogus nepaliekamas likimo valiai, spren-
džiamos jo problemos, siekiama teigiamo 
rezultato. Teikiama įvairiapusė pagalba 
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tvarkant reikiamus dokumentus, įsigijant 
nuosavą, socialinį ar jau turimą būstą, atlie-
kant remonto ir buities darbus, įsigijant bal-
dų. Ugdomi atstovavimo sau, kasdienio 
savarankiško gyvenimo, higienos įgūdžiai, 
susirgus padedama pakliūti pas reikiamus 
gydytojus, įsigyti medikamentų ir tinkamai 
juos vartoti. 

Gyvenimas ir užimtumas turint sunkią 
negalią

Vyresnių nei 21 metų „Utenos Vilties“ 
bendrijos narių užimtumas: gauna specia-
lųjį darbinį užimtumą – 7, dirba – 8, ūkinin-
kauja – 2, niekuo neužsiima – 59 suaugę 
neįgalieji. Tokį neįgaliųjų ar jų šeimų pasi-
rinkimą dažniausiai lemia sudėtingas kom-
pleksinės negalios pobūdis, neįgaliojo am-
žius, sunki adaptacija kitoje socialinėje 
aplinkoje ir panašios problemos. Dalis neį-
galiųjų gyvena vieni, nes nėra kam jais rū-
pintis, kitais nesirūpinama dėl atsakomy-
bės stokos.

Žmonės, turintys sudėtingą kompleksi-
nę negalią, yra tiesiogiai priklausomi nuo 
savo šeimos narių: gyvena namuose, slau-
gomi artimųjų, nes vieni nepajėgtų apsitar-
nauti. Pagal veikiančius teisės aktus, neįga-
lumo ar darbingumo šalpos išmokos laiko-
mos šeimos pajamomis, o tai tiesiogiai 
skurdina neįgalųjį ir jo šeimą, nes dažniau-
siai vienas iš tėvų netenka galimybės dirbti. 

Neretai neįgaliųjų tėčiams pritrūksta 
kantrybės, atsakomybės jausmo ir šeimos 
išyra. Paprastai tokiu atveju neįgalusis lieka 
gyventi su mama, kuri dėl nuolatinės vaiko 
slaugos ir priežiūros negali dirbti ir užsi-
dirbti pakankamos pensijos. O gaunant mi-
nimalią senatvės pensiją sunku oriai gyven-
ti, nors visas gyvenimas atiduotas neįga-
liam šeimos nariui, dirbant sunkų socialinį 
darbą be išeiginių ir atostogų. 

Visi žinome, kaip brangiai valstybės 
biudžetui kainuoja nuolatinė neįgalaus 
žmogaus slauga, priežiūra ir išlaikymas 
institucinėse globos įstaigose. Ilgametė dar-
bo patirtis rodo, kad pagal galiojančius įsta-
tymus ne visais atvejais už tai, jog 15 ir dau-
giau metų neįgalus asmuo buvo globoja-
mas namuose, sulaukęs pensinio amžiaus 
vienas iš tėvų (dažniausiai savo karjerą ir 
galimybes aukojusi motina) gauna papildo-
mą šalpos išmoką (ji skiriama tik vienam iš 

tėvų tais atvejais, jei jis neužsidirbo bazinės 
pensijos). Dauguma neįgaliųjų, turinčių su-
dėtingą kompleksinę negalią, ir jų šeimų 
narių yra „įkalinti” namuose, neturi jokio 
atokvėpio, jokio poilsio. 

Savarankiško gyvenimo namų poreikis

„Utenos Vilties“ bendrija neturėdama 
nei pakankamai lėšų, nei papildomų patal-
pų, nei galimybės samdyti būtinų specialis-
tų, tačiau turėdama prievolę ginti neįgalių 
savo narių ir jų šeimų interesus, vadovau-
damasi LR Savivaldos vietos įstatymo 6 
straipsnio „Savarankiškosios savivaldybių 
funkcijos“ 14 punktu „Sąlygų savivaldybės te-
ritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam in-
tegravimui į bendruomenę sudarymas“, taip 
pat siekdama, kad būtų įgyvendinti JT Neį-
galiųjų teisių konvencijoje valstybės prisi-
imti įsipareigojimai, kreipėsi į vietos savi-
valdybę, inicijuodama steigimą bendruo-
menėje savarankiško gyvenimo namų, ku-
riuose bejėgiai asmenys, turintys sudėtingą 
kompleksinę negalią, galėtų savarankiškai 
gyventi visavertį gyvenimą padedami ir 
prižiūrimi įvairių specialistų.

Neįgaliųjų šeimoms, globojančioms su-
dėtingos kompleksinės negalios žmones, 
labai svarbu sulauki daugiau pagalbos ir 
paslaugų namuose. Tad Utenoje reikėtų 
įsteigti laikinojo atokvėpio tarnybą. Ypač 
aktuali ji tiems šeimos nariams, globėjams 
ir rūpintojams, kurie dėl tam tikrų priežas-
čių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos 
ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai nega-
li prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga 
slauga ar nuolatinė priežiūra. 

Tikslinga teikti neįgaliųjų dienos užim-
tumo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palai-
kymo bei pagalbos namuose paslaugas, 
atitinkančias jų poreikius. Suteikti galimy-
bę neįgaliesiems ir jų šeimoms bendrauti, 
dalytis patirtimi ir būti kartu. Išmokyti pa-
žinti ir valdyti ligą ar negalią, orientuotis ir 
judėti socialinėje aplinkoje. Lavinti savi-
raišką ir kūrybiškumą, mokyti naudotis rei-
kiamomis techninės pagalbos priemonė-
mis, naujosiomis technologijomis. Mokyti 
tinkamai priimti asmeninio asistento pagal-
bą įvairiose kasdienėse gyvenimiškose situ-
acijose. Lavinti užimtumo amatais bei me-
ninius gebėjimus. Siekti, kad žmogus, tu-
rintis sudėtingą kompleksinę negalią, įgytų 
kuo daugiau patirties ir savarankiškumo.

Įdarbinimo problemų sprendimas

Kaip rodo ilgametė darbo patirtis, sutri-
kusio intelekto ir įvairiomis psichikos ligo-
mis sergantiems asmenims labai svarbi ir 
reikalinga darbo asistento pagalba. Šio spe-
cialisto užduotis – tarpininkauti, atstovauti, 
palydėti, padėti pildyti dokumetus, lavinti 
gebėjimus užmegzti ir palaikyti bendravi-
mo santykius su įdarbinimo paslaugas tei-
kiančiais specialistais, darbdaviais, bendra-
darbiais, integruotis ir išsilaikyti darbo rin-
koje. Ypač svarbu padėjus įsidarbinti ir to-
liau palaikyti ryšį su neįgaliuoju, padėti 
jam pritapti darbo kolektyve, nuolat aptari-
nėti jo pareigas, sėkmes ir nesėkmes, ugdyti 

darbinius įgūdžius. Taip pat reikia bendra-
darbiauti su profesinio rengimo įstaigomis 
ir jų specialistais, ieškoti programų, atitin-
kančių sutrikusio intelekto asmenų gebėji-
mus ir išsilavinimą, kad kuo daugiau jų 
įgytų profesiją, išmoktų amato, geriau jaus-
tųsi, pritaptų prie visuomenės. O darbo su-
tarčiai pasibaigus, ypač svarbi ne tik asis-
tento, bet ir psichologo pagalba, nes žmo-
gus nori dirbti ir užsidirbti, tačiau dėl nega-
lios pobūdžio ir didesnio pagalbos poreikio 
jam sunku išsilaikyti darbo rinkoje.

„Utenos Vilties“ bendrija glaudžiai 
bendradarbiauja su darbdaviais, profesinio 
rengimo mokymo centru „Sigerija“ ir Ute-
nos teritorine darbo birža, siekia, kad pagal 
užimtumo, įdarbinimo subsidijuojant ir 
viešųjų darbų programas būtų įdarbinta 
kuo daugiau neįgaliųjų. 

Nuo 2007 metų valytoja dirba Arūnė, 
pagal viešųjų darbų programą 2015 metais 
pagalbiniais darbininkais buvome įdarbinę 
Rimutę ir Aurelijų. UAB „Utenos komuna-
lininkas“ darbavosi Vaidas, Lina ir Danguo-
lė. Džiaugiamės, kad daug metų UAB „Ki-
biras“ darbuojasi Gintaras, UAB „Aukštai-
tijos traktas“ – Marius, UAB „Agel dali“ – 
Jurgita, UAB „Nekinta“ – Ruslanas. Profesi-
nio rengimo centre Linutė mokosi virėjos 
amato, Vida – kirpėjos. Šiuo metu pagalbine 
darbininke pagal Darbo biržos įdarbinimo 
subsidijuojant programą įdarbinta Rimutė, 
kuri puikiai talkina specialistams, teikian-
tiems pagalbą neįgaliųjų namuose.

Savigalbos grupės šeimos nariams

Šiose grupėse tėvai gauna aktualią teisi-
nę informaciją, čia sprendžiamos dėl šei-
mos nario negalios iškylančios asmeninio 
pobūdžio, emocinės ar kitokios kasdienės 
problemos, ugdomi gebėjimai susidoroti su 
šeimoje kylančiais sunkumais, drąsiau pri-
imti teisingus sprendimus. 

Pokalbiai, patarimai padeda įtikinti šei-
mos narius, kad neįgaliajam reikia suteikti 
kuo daugiau savarankiškumo. Renginiai, 
šventės, gimtadieniai taip pat puiki galimy-
bė dalytis patirtimi, žiniomis, džiaugsmu, 
išgyvenimais. Šeimų nariai, vadovauda-
miesi specialistų suteiktomis žiniomis, pa-
tarimais, pasimokę iš likimo draugų, pasi-
junta svarbesni, nebevieniši.

Pastebėjome, kad asmenų, sergančių 
psichikos ligomis, šeimų nariams dažnai 
trūksta žinių, kaip elgtis ištikus krizei, kaip 
padėti artimajam paūmėjus ligai, kaip rea-
guoti, kokius sprendimus priimti. Ne visi 
šeimos nariai supranta ir pripažįsta ligą, 
sunkiai susitaiko su tikrove. Todėl neįgalių-
jų šeimos nariams teikiame psichologinę 
pagalbą, individualias konsultacijas, moko-
me juos rūpintis asmenimis, turinčiais su-
dėtingą kompleksinę negalią. Ugdome šei-
mos narių atsakomybės, meilės artimajam 
jausmą. Vadovaudamiesi specialistų patari-
mais šeimos nariai savarankiškiau, raciona-
liau, drąsiau priima sprendimus iškilus 
sunkumams.

Aldona Vėbrienė 
„Utenos Vilties“ bendrijos pirmininkė
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Jau įvykdėme ne vieną projektą ir įsitiki-
nome, kad dirbant galima labai daug pa-
siekti. Patirtis rodo, jog neįgalių žmonių in-
tegracija į visuomenę – vienas svarbiausių jų 
gyvenimo kokybės gerinimo būdų. Integra-
cija – ilgalaikis procesas, reikalaujantis vi-
suomenės požiūrio į neįgaliuosius keitimo-
si, materialinių išteklių ir, žinoma, aktyvaus 
pačių neįgaliųjų dalyvavimo. Jau galima 
įžvelgti teigiamus mūsų veiklos rezultatus. 

Mūsų organizacija sudaro puikią gali-
mybę neįgaliems žmonėms bendrauti, jaus-
tis saugiai, tenkinti savo socialinius, kultū-
rinius ir informacinius poreikius. Bendravi-
mas neįgaliesiems kartais tampa vienintele 
galimybe atskleisti save, parodyti, kad ir jie 
daug gali. Vykdydami projektus siekiame 
tenkinti neįgaliųjų poreikius, skatinti sava-
rankiškumą. Projektinė užimtumo veikla 
suteikia jiems galimybę įgyti naudingų įgū-
džių, prasmingai leisti laiką, bendrauti su 
tokio paties likimo žmonėmis.

Nuolat kuriame įvairius darbelius nau-
dodami skirtingas gamtines medžiagas, 
buitines atliekas ir pan. Kūrybinis procesas 
neįgalius žmones atpalaiduoja, skatina ben-
drauti, bendradarbiauti, reikšti emocijas. 
2014 metais Jonavos rajone organizuotame 
Eko Robotų konkurse, kuriame dalyvavo 
apie 60 įvairių ugdymo įstaigų (mokyklų, 
gimnazijų, darželių, NVO), mūsų „Nami-
nukų“ būrelio narių iš buitinių atliekų pa-
gamintas robotas Jonukas laimėjo II vietą. 
Niekada nepamiršiu konkurso rezultatų 
paskelbimo akimirkos ir kupinų džiaugs-
mo mūsų neįgalių kūrėjų veidų.

Pasitelkę įvairią vaizdinę medžiagą ir 
priemones ugdome neįgaliųjų buitinius ir 
higienos įgūdžius, aktyviai bendradarbiau-
dami su Jonavos visuomenės sveikatos biu-
ro specialistais. Tai suteikia neįgaliesiems 
galimybę suteikti sau reikiamą pagalbą, t. y. 
būti kuo mažiau priklausomiems nuo 
aplinkybių.

Bendradarbiaujame ir su kitomis įstai-
gomis, teikiančiomis socialines paslaugas 
žmonėms, turintiems intelekto sutrikimų: 

Esame reikalingi vieni kitiems
Atstovaudama savo nariams Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija 
„Jonavos viltis“ palengva keičia visuomenės požiūrį į neįgalius žmones. Bendrijos 
siekis – rūpintis žmonėmis, turinčiais proto negalią, juos apsaugoti ir ugdyti. 

Jonavos rajono savivaldybės socialinės pa-
ramos skyriumi, Socialinių paslaugų cen-
tru, Neįgaliųjų veiklos centru, Jaunimo mo-
kykla, darželiu-mokykla „Bitutė“, seniūni-
jų socialiniais darbuotojais. 

Vis dažniau susiduriame su situacijo-
mis, kurias sprendžiant nepakanka vieno 
specialisto. Todėl būtina konsultuotis, ben-
drauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje. 
Bendravimas ir bendradarbiavimas palen-
gvina informacijos, turimų žinių sklaidą, 
padeda išsiugdyti reikiamus įgūdžius.

Glaudus bendradarbiavimas teigiamai 
veikia ir pačių neįgaliųjų nuostatas, emoci-
jas, skatina tarpusavio pasitikėjimą ir pa-
garbą. Bendros šventės, išvykos skatina ne-
įgalius vaikus ir jaunuolius, jų tėvelius ben-
drauti. Galime pasidžiaugti, kad kaskart 
platėja draugų ratas. Susitikę šventėse jauni 
neįgalūs žmonės džiaugiasi vėl vienas kitą 
pamatę, švelniai apsikabina reikšdami 
draugystę.

Neįgalūs mūsų bendrijos nariai sėk-
mingai dalyvavo Anykščių rajono edukaci-
nėse programose: „Duonelė kasdieninė“, 
„Suslėgiau sūrelį“, „Žvakių liejimas“, Tra-
kų neįgaliųjų užimtumo centro programoje 
„Molinukas“, Jonavos krašto muziejaus 
edukacinėse programose: „Senoviniai lietu-
vių amatai“, „Užgavėnių kaukės“, „Kalėdų 
laukimas“.

Bendrijos nariams buvo organizuotos 
ekskursijos į Lietuvos istorijos muziejų, Lie-
tuvos Valdovų rūmus, Angelų muziejų, 
Lietuvos jūrų muziejų ir delfinariumą, Ar-
klio muziejų, Kauno zoologijos ir botanikos 
sodus. Dalyvavome Tarptautinės neįgaliųjų 
žmonių dienos minėjimo šventėje Kauno 
Žalgirio arenoje.

Pagrindinis mūsų veiklos finansavimo 
šaltinis – Neįgaliųjų reikalų departamento 
finansuojami Socialinės reabilitacijos pas-
laugų neįgaliesiems bendruomenėje projek-
tai. Be to, keletą metų sėkmingai dalyvauja-
me ir Jonavos rajono savivaldybės organi-
zuotame socialinių projektų konkurse. Pa-
teikėme šiam konkursui projektą „Mes skir-
tingi, mes panašūs“. Vykdydami jį bendra-
darbiaujame su Jonavos rajono socialinių 
paslaugų centru, organizuojame bendras 
veiklas su socialinės rizikos šeimų vaikais. 

Socialinių įgūdžių stoka skatina rizikos 
grupės vaikus neadekvačiai elgtis, kurti 
konfliktiškus santykius su aplinkiniais, 
jiems sunkiai sekasi prisitaikyti prie kasdie-
nio gyvenimo reikalavimų. Dviejų sudėtin-
gų socialinių grupių atstovų bendri užsiė-
mimai padeda ir vieniems, ir kitiems stip-
rinti bendravimo bei bendradarbiavimo 
įgūdžius, rodo, kad jie geba susikalbėti, 
dalytis darbais, talkinti vieni kitiems atlie-
kant užduotis. Bendri užsiėmimai, šventės, 
išvykos bei ekskursijos, vasarą kaimo sody-
boje organizuojamos poilsio stovyklos ug-

do bendravimo kultūrą, tarpusavio pripa-
žinimą ir pasitikėjimą, padeda jaustis reika-
lingiems ir svarbiems.

Tačiau, pagrindinis mūsų bendrijos vi-
sos veiklos principas – palaikyti nuoširdžią, 
šiltą bendravimo aplinką, kad kiekvienas pa-
tirtų, jog yra laukiamas, saugus ir mylimas. 

Drąsiai galiu pareikšti, kad mūsų ben-
drijos veikla nelieka nepastebėta. Sulaukia-
me rajono valdžios dėmesio ir paramos. 
Pernai Jonavos rajono savivaldybė skyrė 
bendrijai naujas gražiai sutvarkytas patal-
pas. O įrengti jas padėjo daug gerų žmonių, 
kurie noriai dalyvavo labdaros aukcione 
„Amžini vaikai su meile Jums“. Aukciono 
globėjas buvo Jonavos rajono savivaldybės 
meras Mindaugas Sinkevičius. Labai di-
džiuojamės, kad mūsų neįgalieji savo ran-
komis užsidirbo pinigų patalpų įrengimui, 
lavinimo priemonėms.

Aiškūs vykdomų projektų tikslai pade-
da bendrijai rasti potencialių rėmėjų. Tai 
liudija apie augantį visuomenės dėmesį ne-
įgaliems žmonėms, jų reikmėms. 2015 me-
tais dalyvavome Lietuvos centrinės kredito 
unijos programoje „Neįtikėtina kooperaci-
jos jėga!“, skirtoje bendruomenių projek-
tams finansuoti. Mūsų pateiktas projektas 
laimėjo konkursą, tad galėjome įsigyti ne-
šiojamąjį kompiuterį ir multimedijos kom-
plektą, taigi atsirado naujų virtualaus už-
imtumo galimybių. Tęsdami tradiciją ir 
siekdami vėl priminti visuomenei apie mū-
sų neįgaliuosius ir šiais metais organizavo-
me bendrijos narių darbelių parodą Jona-
vos krašto muziejuje.

Tačiau neapsiribojame vien renginiais. 
Tai tik maža mūsų veiklos dalis, paįvairi-
nanti ir praskaidrinanti bendrijos narių gy-
venimą, tačiau dar svarbiau suteikti proto 
negalios žmonėms nuolatinę galimybę to-
bulėti. Todėl bendrijos nariams reguliariai 
organizuojame skirtingų krypčių užsiėmi-
mus. Visada sakau: mūsų veikloje svarbus 
ne tiek rezultatas, kiek procesas ir buvimas 
kartu. Todėl mums labai reikia ilgalaikių 
programų, apimančių kuo daugiau ir kuo 
įvairesnio amžiaus neįgalių žmonių. Labai 
dėkui jose dalyvaujantiems savanoriams.

Organizuodami savo veiklą mes prisi-
dedame prie socialiai pažeidžiamiausios 
visuomenės grupės gyvenimo kokybės ge-
rinimo. Manome, kad tikroji neįgaliųjų in-
tegracija į visuomenę įvyks tik tada, kai ne-
įgalieji ir sveikieji turės galimybę daugiau 
bendrauti ir bendradarbiauti. Tik tokiu ke-
liu eidami galime pasiekti esminių sveikųjų 
požiūrio į neįgaliuosius pokyčių. 

Geriausias mūsų darbo įvertinimas yra 
mūsų bendrijos narės Emilijos žodžiai: „Sa-
vo namiškiams pasakiau: „Jeigu su manim 
kas nors atsitiktų, kreipkitės pagalbos į 
bendriją ir jos pirmininkę, jie nepaliks An-
driaus likimo valiai“. Iki ašarų sujaudino ir 
mūsų vyriausio neįgalaus nario Jono nuo-
monė: „Kaip aš džiaugiuosi, kad yra ben-
drija. Žinau, kad visada esu čia laukiamas ir 
gerbiamas“.

Olga Traskauskienė
„Jonavos Vilties“ bendrijos tarybos 

pirmininkė
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„Vilties“ bendriją 2015 m. rėmė:

Viršelyje: Su 2016 metais! 
Stiprybės ir gražių dienų ateityje!

Daugeliui iš mūsų pažįstamas nema-
lonus jausmas, kai stipriai įsitempia rau-
menys, juos sutraukia mėšlungis arba jie 
tampa tokie silpni, kad neįmanoma pa-
judinti nei rankos, nei kojos. Taip patys 
to nežinodami patiriame cerebriniam 
paralyžiui (CP) būdingus pasireiškimus.

CP – tai padėties ir judesio sutriki-
mas. „Cerebrinis“ reiškia „susijęs su gal-
vos smegenimis“, o „paralyžius“ – rau-
menų silpnumas. Šiuo atveju pakenkia-
ma už raumenų kontrolę atsakinga sme-
genų dalis. Raumenys būna arba perne-
lyg įtempti, arba suglebę. Judesių ampli-
tudė siaurėja. Sunkiai sekasi atliki tiks-
lingus ir tikslius judesius. Sutrikusi ir 
smulkioji motorika (rankų pirštų veikla): 
sunku paimti pieštuką, teptuką ir piešti. 
Paveikiami raumenys, atsakingi už arti-
kuliaciją. Kalba gali būti neaiški (Pra-
sauskienė A., 2011).

Žmones, turinčius CP, nuolat slegia 
bejėgiškumas, sukeliantis emocinę įtam-
pą. Jie bando įrodyti kitiems savo reika-
lingumą, vertingumą, o dėl nesėkmių 
pasijunta įskaudinti ir nusivylę. Neįga-
lumas veikia traumuojančiai. Prireikia 
psichoterapijos. Kadangi daugeliui žmo-
nių, turinčių CP, sunkiai sekasi ir kalbėti, 
dailės terapija jiems tampa puikia psi-
choterapijos alternatyva. 

CP būna įvairių formų, tad dailės te-
rapijos metu galima pasitelkti daugybę 
komunikacijos būdų: ir gestus, ir pozas, 
ir mimiką, ir bandymus kalbėti, ir pri-
bloškiančiai iškalbingas akis. Dailės tera-
pijos užsiėmimuose šį sutrikimą turintys 
žmonės išbando įvairias meninės raiškos 
priemones. Daugeliui iš jų pasirodo neti-
kėta, kad jie sugeba kažką nupiešti. Kur-
dami popieriaus lape pajunta didesnį 
pasitikėjimą savimi, jog gali apsispręsti 
ir kurti, tad džiaugiasi savo darbais.

Žmonių, turinčių CP, piešiniai pri-
mena vaikų keverzones. Tačiau tai nėra 
vaizduotės skurdumo požymis. Smul-
kiosios motorikos sutrikimai neleidžia 
grafiškai realizuoti kūrybinio sumany-
mo ir perteikti aplinkos, pasaulio įvairo-
vės. Todėl negalima tiesiogiai sieti veik-
los rezultatų su intelektine ir pažinimo 
sferomis.

Dailės terapijos užsiėmimo metu iš-
bandomi įvairūs kūrybos būdai, medžia-
gos, technikos, ieškant tinkamiausių.

Įkvepiantis dailės terapijos atvejis
Dažnai nė nesusimąstome, kaip mūsų ranka ima puoduką, kokie 
raumenys valdo mūsų kojas einant. O žmonių, turinčių cerebrinį 
paralyžių, smegenų dalys, atsakingos už minėtus veiksmus, neveikia. 
Bet į pagalbą šiems žmonėms ateina galinga priemonė – kūryba, 
paverčianti jausmus spalvomis, linijomis, potėpiais...

Dvidešimt penkerių metų Ana ken-
čia nuo spazminio cerebrinio paraly-
žiaus, hemiplegijos ir spazminės tetra-
plegijos. Mergina nuo gimimo prikaus-
tyta prie vežimėlio. Bet ji gali pakelti 
rankas, sugeba išskėsti keletą pirštų ir 
suimti daiktą. Dešinę ranką valdo ge-
riau nei kairę. Jos intelekto koeficientas 
pakankamai aukštas. Ana emocinga, 
jautri, kūrybinga. Ji išgyvena dėl sa-
vo neįgalumo, ateities neapibrėžtumo. 
Linkusi reflektuoti, ieškoti gyvenimo 
prasmės. Savo išgyvenimus išreiškia 
per kūrybą. Ana įsivaizduoja norimą 
kompoziciją, nors dėl netikslių judesių 
jai ne visada pavyksta įgyvendinti savo 
sumanymus.

Dėl sulenktų ir pritrauktų prie kūno 
rankų ir sunkumų lenkiant ir skečiant 
pirštus jai sunku atlikti paprasčiausius 
veiksmus. Tad galimybė kurti dailės 
kompoziciją merginą įkvepia. Ji pasijun-
ta pajėgi, galinti dirbti, išreikšti save. 
Anai patinka piešti ant ruloninio popie-
riaus atraižos, pakabintos ant sienos. 
Dailės terapeutė pasiūlo didelį teptuką 
(merginai sunku nulaikyti ploną, nes 
bandant suimti jis slysta iš pirštų), gau-
siai pamirkytą į dažus. Arba dažų užte-
pa tiesiai ant plaštakos. Mergina ištiesia 
dešinę ranką ir piešia nuo viršaus že-
myn. Lape atsiranda vertikalios linijos, 
potėpiai. 

Paskui Ana bando atlikti judesius į 
šonus, bet jų amplitudė maža ir reikalau-
ja daug fizinių pastangų. Ji piešia apie 
pusvalandį. Naudoja daug spalvų. Dai-
lės terapeutė užbaigia piešinį įtraukda-
ma į jį kelis trūkstamus elementus (potė-
pius, linijas) dėl vaizdo aiškumo. Teigia-
ma emocinė patirtis palaipsniui daro 
teigiamą įtaką Anos savijautai ir elgesiui. 
Ji tampa savarankiškesnė, labiau pasiti-
kinti savimi. Per užsiėmimus mergina 
atsipalaiduoja, todėl susilpnėja ir raume-
nų įtampa. 

Aptarimo metu Ana dalijasi savo 
jausmais, pamąstymais, kurie kilo pieši-
mo procese. Nagrinėjant piešinį stengia-
masi pajusti, įžvelgti dominuojančią 
nuotaiką, vaizdinį, temą. Gimsta asocia-
cijos, metaforos, kurios padeda atskleis-
ti, kas pavaizduota piešinyje. Išsakytos 
asociacijos Anai padeda geriau įsiklau-
syti į save, perprasti savo jausmus. 

Mergina taip pat piešia teptuku 
ar flomasteriu, įstatytu į specialiai pa-
siūtą apyrankę. Toks piešimo įrankis 
valdomas delnu. Popieriaus lapas pri-
tvirtinamas prie stalo, nes kitaip juda ir 
glamžosi. Judesių amplitudė nedidelė. 
Kad Ana galėtų užpildyti visą lapą, jis 
vis patraukiamas. Spalvų ir šiuo atveju 
naudojama daug. Mergina bando pa-
vaizduoti konkrečius daiktus, bet pieši-
niai dažniausiai lieka abstraktūs (linijos, 
dėmės). Aptarimo metu linijos, potėpiai 
ir spalvos „virsta“ žmonėmis, jausmais. 
Kiekvienas lapo elementas įkūnijamas ir 
įprasminamas.
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• 19Dailės terapijos užsiėmimuose taikoma ir aplikacijos technika. 
Laikyti žirkles ir karpyti popierių pavyksta ne visiems, turintie-
siems CP. Todėl jiems siūlomos iš anksto paruoštos iškirptos for-
mos (įvairių spalvų apskritimai, kvadratai, trikampiai). Susitikimo 
pradžioje aptariamas kūrybos procesas. Mergina išsirenka lapelio 
formą ir spalvą, o tada dailės terapeutės padedama klijuoja figūras 
norimoje vietoje.

Dirbdama Ana popierių dar ir plėšo. Žmonių, turinčių CP, ran-
kų pirštų stiprumas skiriasi, todėl vieni gali plėšyti popierių ma-
žais gabaliukais, o kiti (kurių rankos silpnesnės) – dideliais. Kad 
merginai būtų lengviau plėšyti, popieriaus juostelės įkerpamos. 
Ana plėšo jas ir klijuoja ant šablonų. Dažnai pasirenka žmogaus 
kūno šabloną.

Koliažo technika užima daug laiko. Dailės terapeutė varto žur-
nalus, o mergina rodo, kokius paveiksliukus iškirpti ir kur klijuoti. 
Ši technika dažniau taikoma dirbant grupėje, kai Anai padeda kiti 
grupės nariai. Taigi ji dalyvauja ir individualiuose, ir grupiniuose 
dailės terapijos užsiėmimuose, 

Darbe su smėliu dėl sulenktų ir pritrauktų prie kūno rankų 
merginai nelengva atlikti net paprasčiausius veiksmus. Jai pato-
giau dirbti su kinetiniu smėliu. Šis smėlis turi trumpalaikio kietėji-
mo savybę. Tad Ana gali jį suimti ir formuoti landšaftą (kalnus, 
upes). Sausas smėlis veikia kinestetinius pojūčius. Smėlis liečia-
mas, glostomas, mėtomas.

Plastilinas, modelinas Anos atveju yra per kieti, netinkami. 
Mergina liečia šias medžiagas, bando, bet ką nors iš jų nulipdyti 
net ir dailės terapeutės padedama nepajėgia. Tad merginos suma-
nymą įgyvendina dailės terapeutė. Ana pasakoja, o dailės terapeu-
tė lipdo.

Įdomus užsiėmimas – animacinių filmukų kūrimas. Ana sugal-
voja scenarijų, dailės terapeutės padedama sukuria personažus 
(naudojame aplikacijos technika). Piešiniai fotografuojami ir tvar-
komi kompiuterinėje programoje. Filmuko personažus įgarsina 

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Pakruojo Viltis“ 
buvo įsteigta 1998 metais. Nuo to laiko jai vadovaujanti Nijolė Žiu-
kienė teigia, kad bendrijos tikslas – užtikrinti sutrikusios raidos 
žmonių lygiateisį ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime, 
atstovauti šių žmonių ir jų šeimų interesams, ginti jų teises, padėti 
jiems integruotis į visuomenę. 

Laureatai apdovanoti autoriniais dailininko Nerijaus Treinio 
sukurtais medaliais šešiose kategorijose. Nominacijoje „Už drau-
giškiausią neįgaliems bendruomenę“ nugalėjo Maltos ordino pa-

Artėjant gražiausioms žiemos šventėms prisiminkime, 
kas mus džiugino per šiuos metus, ir padėkokime už 

tai sau ir aplinkiniams, pasidžiaukime pasiekimais, 
apmąstykime naujus siekius ir tikslus, kuriuos, 

dirbdami kartu, padėdami vieni kitiems, galėsime 
pasiekti.

Tegul stebuklingas šv. Kalėdų metas neša sėkmę 
darbuose, įkvėpimą kūryboje, viltį ir laimę širdyse.

Džiugių šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Mielieji,

Nuoširdžiai,
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė

2015 metų lapkričio 17 dieną Tarptautinei neįgaliųjų žmonių 
dienai paminėti skirtame, pirmą kartą vykusiame šventiniame 
renginyje „Griaunantys sienas“, globojamame socialinės 
apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, buvo 
iškilmingai apdovanoti verslo ir neįgaliųjų bendruomenės 
atstovai, skatinantys neįgaliųjų integraciją į visuomenę.

galbos tarnyba. Ap-
dovanojimas „Už pa-

siekimus sporte“ atiteko 
orientacininkui, 8 kartus 

kurčiųjų olimpinių žaidynių 
čempionui Tomui Kuzminskiui. 

Kategorijoje „Už pasiekimus mene“ 
laurus nuskynė neįgaliųjų nacionali-
nis „Spalvų muzikos“ orkestras. Nomi-
nacijoje „Už darbo vietos sukūrimą sau ir ki-
tiems“ nugalėjo Svet lana Laima Zemleckienė, Neįgaliųjų Naujojo 
teatro vadovė. Nominacijoje „Už atsakingą verslą ir palankias dar-
bo sąlygas neįgaliesiems“ apdovanojimas įteiktas UAB „Liregus“. 

Kategorijoje „Už savanorystę“ apdovanota 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos 
bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova. 

Sveikiname! Sveikiname! Sveikiname!

LSIŽGB „Viltis“ taryba (2015-2019 metais)

Dana Migaliova, 
bendrija „Viltis“, 

asociacijos vadovė

Artūras Melianas, politinis bei 
visuomenės veikėjas, bendrija 

„Vilniaus viltis“, narys

Rekvita Bagdonienė, 
bendrija „Gargždų viltis“, 

tarybos pirmininkė

Jūratė Matulaitienė, 
VšĮ „Vilties akimirka“, 

direktorė

Virginijus Molis, Vilniaus 
Medeinos pradinės 

mokyklos direktorius

Edita Astapovičienė, 
Vilniaus „Atgajos“ specialioji 

mokykla, direktorė

Doc. dr. Eglė Šumskienė,  
Vilniaus universiteto 
Filosofijos fakulteto 

dėstytoja

Borisas Markulis, 
bendrija „Kelmės viltis“, 

narys

Laima Mikulėnaitė, Vaiko 
raidos centro Ankstyvosios 

reabilitacijos skyriaus vedėja

Mantas Narkevičius, 
bendrija „Vilniaus viltis“, 

tarybos narys

Bendra veikla, skatinanti 
pažinti save ir kitus

Kai duris atvėrė ,,Pakruojo 
Vilties“ dienos centras, neįgalie-

siems atsirado galimybė išeiti iš na-
mų, pabūti draugų būryje, įgyti soci-

alinių įgūdžių, mokytis bendrauti. O 
tuo pačiu plėsti akiratį, labiau pasitikėti savo 

jėgomis. Juk neįgalaus žmogaus galimybę gyventi vi-
savertį gyvenimą bendruomenėje lemia abipusė sąveika: sveikų 

žmonių pasirengimas priimti kitokį individą ir paties neįgalaus 
žmogaus pastangos būti veikliam. 

,,Pakruojo Viltis“ dienos centre vykdomos dvi programos. 
Pirmoji skirta neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgū-
džiams ugdyti, palaikyti ir atkurti. Įgyvendinant šią programą 
bendrijos nariai mokomi savarankiškai atlikti nesudėtingus dar-
bus, rūpintis savimi. Antroji programa apima neįgaliųjų užimtu-
mą įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose. Jie mokomi siuvimo, 
siuvinėjimo, piešimo, lipdymo, vėrimo. O Pakruojo dvare vyk-
domos edukacinės programos padeda jiems įsisavinti buitinius 
darbus. 

Viską, ką gražaus ar neįprasto pastebi, ,,Pakruojo Viltis“ die-
nos centro lankytojai fotografuoja ir filmuoja, o dar patys organi-
zuoja įvairias šventes. Turime centre ir savo talentų. Pavyzdžiui, 
mūsų lankytojas Darius Skrudupis nuostabiai piešia, kuria muzi-
ką, groja. Įvairiapusė centro lankytojų veikla suteikia jiems gali-
mybę pajusti savo vertę, o ir parodyti aplinkiniams, kiek daug 
gali neįgalus žmogus, kai jam sudaromos tinkamos sąlygos savi-
raiškai. Meninė veikla teigiamai veikia neįgaliųjų socialinį aktyvu-
mą, bendravimą, tarpusavio santykius, stiprina bendrumo jaus-
mą. Be to, turi terapinį poveikį: padeda atsipalaiduoti, užsimiršti, 
mažina stresą, įtampą. 

Darbas su neįgaliais žmonėmis – nesibaigiantis procesas, ku-
riame jiems padedantiems tiems specialistams tenka juos nuolat 
drąsinti, palaikyti, skatinti. O ir džiaugtis kasdienėmis mažomis 
pergalėmis.

Gitana Kaušienė
,,Pakruojo Vilties“ bendrijos socialinė darbuotoja

Žmonės, turintys proto negalią, yra tokie patys kaip ir 
visi kiti. Jie nori bendrauti, gauti naujų žinių, tobulėti. 
Iš jų netgi galima daug ko pasimokyti. 

darbuotojai. Šis naujas nuostabus saviraiškos būdas stimuliuoja 
emocijas ir intelektą.

Ana dailės terapijos užsiėmimuose dalyvauja noriai, pati siūlo 
užsiėmimų temas. Nors žodžius ji taria neaiškiai, nukanda galū-
nes, bet nesuprasti jos neįmanoma, nes „kalba“visas merginos kū-
nas. Ji tarsi galinas energijos užtaisas, įkalintas savotiškame CP 
„seife“. Kiekvienas rankos, kojos, galvos, akių, lūpų judesys reika-
lauja nuolatinių pastangų. 

Cerebrinio paralyžiaus ribojamai merginai dailės terapijos už-
siėmimai padeda išreikšti savo vidinius išgyvenimus. Kūrybinio 
proceso metu vyksta energetiniai mainai su aplinka. Dalis išgyve-
nimų įgauna išraišką, o grįžtamasis ryšys turtina autorę.

Apie dailės terapiją Ana pasakė: „Piešimas yra savęs išreiški-
mas. Man šis darbas yra malonumas, dirbdama praturtėju naujo-
mis idėjomis, energija. Darbu ugdau kantrybę ir įveikiu emocijų 
perteklių.“

Jelena Bachlina
Psichologė-dailės terapeutė, 

Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė

Apdovanojimas už 
savanorystę 

Dar vienas tarybos 
narys bus išrinktas  

per ataskaitinį 
susirinkimą kitais 

metais, nes išrinktas 
dabar negali dalyvauti 

jos veikloje dėl 
pasikeitusių gyvenimo 

aplinkybių.
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Keliauti ir svajoti

Stiprybės ir gražių dienų ateityje!

Šiemet Pasaulinę turizmo dieną „Vilniaus Vilties“ bendrijos 
nariai paminėjo ne iškylaudami ar keliaudami, o dalydamiesi 
kelionių įspūdžiais ir prisiminimais Vilniaus centrinėje universa-
linėje parduotuvėje (VCUP) įsikūrusiame restorane „Kinų perlas“.

Žurnalas „Viltis“ yra ketvirtinis. Jį galima prenumeruoti vienerių metų laikotarpiui.  
Prenumeratos (keturių žurnalo numerių) kaina – 2,32 eurų.

Gerbiamieji „Vilties“ bendrijos asocijuotųjų narių tarybų pirmininkai, jums reikia kaip paprastai užpildyti akcinės bendrovės 
„Lietuvos paštas“ reikalaujamą specialiąją formą naudojantis Excel programa ir kartu su banko išrašu apie apmokėjimą 

atsiųsti elektroniniu paštu (janinabut@viltis.lt).
Gerbiamieji mūsų žurnalo skaitytojai, jeigu norite sulaukti jo ir ateinančiais metais, atsiųskite mums elektroniniu 

(janinabut@viltis.lt) arba paprastu paštu (Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius) laišką su nurodytu  
prenumeratoriaus vardu, pavarde, pašto kodu, adresu ir banko išrašu apie apmokėjimą. 

Sumą už prenumeratą reikia pervesti į Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“  
AB SEB Vilniaus banko sąskaitą LT68 7044 0600 0126 2396 mokėjimo paskirtyje nurodant,  

kad tai yra „Vilties“ žurnalo 2015 m. prenumerata bei prenumeratoriaus vardą ir pavardę.

Laiškų su prenumeratorių adresais, specialiųjų formų ir banko išrašų apie prenumeratos apmokėjimą  
lauksime iki 2016 m. kovo 14 d.

Prašome nevėluoti!!!

Su 2016 metais!

Žurnalo rengėjai

VERTA!

VILNIAUS VILTIES BENDRIJOS NARIAI ATŠVENTĖ 
TURIZMO DIENĄ.
ŠVENTĖ VYKO VILNIAUS CENTRINĖJE 
UNIVERSALINĖJE PARDUOTUVĖJE.
RESTORANE „KINŲ PERLAS“.

KINŲ SALDUMYNAIS ŠVENTĖS DALYVIUS VAIŠINO 
RESTORANO ŠEIMININKĖ.
DAR VISI RAGAVO DRAUGŲ IŠ SLOVAKIJOS 
LAUKTUVIŲ.
TOS LAUKTUVĖS – SLOVAKIŠKI SŪRIAI. 

NEĮGALIEJI DALIJOSI ĮSPŪDŽIAIS APIE ŠIŲ METŲ 
KELIONES.
JIE PAMATĖ VARŠUVĄ, KROKUVĄ, STOKHOLMĄ.
LANKĖSI BALTARUSIJOJE IR RUSIJOJE.
LABAI PATIKO NEĮGALIESIEMS IR EKSKURSIJOS PO 
LIETUVĄ.

PRISIMINĘ BUVUSIAS KELIONES NEĮGALIEJI SVAJOJO 
APIE NAUJAS.
JIE PIEŠĖ ŠALIS, KURIAS NORĖTŲ APLANKYTI.
PASIRODO, NEĮGALIEJI SVAJOJA APIE PARYŽIŲ, 
AMERIKĄ, ANTARKTIDĄ.
BELIEKA TIKĖTIS, KAD SVAJONĖS IŠSIPILDYS.
JUK NEĮGALIESIEMS PADEDA DAUG GERŲ ŽMONIŲ.

Šventės idėjos autorė Marija Šimonėlienė – aktyvi bendrijos narė. 
Padedama draugų ir bendraminčių ji sukvietė aktyviausiai keliau-
jančius „Vilniaus Vilties“ bendrijos Paslaugų šeimai tarnybos, VšĮ 
Markučių dienos veiklos centras ir BĮ Valakampių socialinių paslau-
gų namai lankytojus ne tik puikiai praleisti laiką, bet ir paskanauti 
kinų ir slovakų valgių. 

Kinų skanumynais šventės dalyvius lepino restorano šeimininkė 
Jolanta Lavrinovič, o slovakiškų sūrių ir brinzos atsiuntė mūsų rė-
mėjai ir draugai iš Slovakijos: užeigos „Zbojnickakoliba“ savininkas 
Jozefas Strojny’as ir kalnų užeigos „Chata Pieniny“ savininkas Janas 
Gondekas. Kiekvienas dalyvis gavo dovanų maišelį su M. Šimonė-
lienės parvežtomis slovakiškomis lauktuvėmis ir knygelėmis.

Visos šventės viešnios – „Vilniaus Vilties“ bendrijos pirmininkė 
Birutė Šapolienė, projekto vykdytoja Birutė Poškienė, Vilniaus mies-
to krizių centro atstovė, keliautoja Vida Vrubliauskienė, VCUP gene-
ralinės direktorės pavaduotoja nuomai Valentina Ramanauskienė – 
atrado gerų žodžių susirinkusiesiems. Dar vienas svečias – kelionių 
ekspertas Rimvydas Širvinskas, žinomas kaip Makalius, visus įtrau-
kė į viktoriną „Ar žinai, kas tai?“ ir aktyviausius dalyvius apdovano-
jo prizais. 

Stebėdami nuotraukas ir vaizdinę medžiagą keliautojai prisimi-
nė patirtas įspūdingiausias akimirkas, dalijosi įspūdžiais apie Šiau-
rės Lenkiją, Varšuvą, Krokuvą, Baltarusiją, Sankt Peterburgą, Stok-
holmą. Džiugino širdį ir kelionių po Lietuvą vaizdai: Neries regioni-
nio parko objektai – Dūkštų ąžuolynas, Kernavės ir Karmazinų pilia-
kalniai, Molėtų observatorija, Pavlovo respublika, Nemėžio mečetė, 
Medininkų pilis, Aukštojo bei Juozapinės kalvos. O ko vertos sekma-
dieninės išvykos į Vilniaus bažnyčias ar Kunigų seminariją! Paben-
dravęs su dvasininkais žmogus pasijunta ir stipresnis, ir tvirtesnis, ir 
geresnis.

Prisiminimai svarbūs. Bet ne mažiau svarbios ir svajonės. Todėl 
šventės dalyviai dalijosi jomis. Kur svajoja nukeliauti, ką aplankyti, 
neįgalieji pavaizdavo piešiniuose. Labai norėtųsi tikėti, kad jaunųjų 
dailininkų Igorio, Vaidos, Jelenos ir Ingos svajonės aplankyti meilės 
miestą Paryžių, tolimąją Antarktidą ir dangoraižių šalį Ameriką ka-
da nors išsipildys. Juk daug kas prasideda nuo svajonės, nuo vilties, 
nuo tikėjimo, nuo gerų žmonių ištiestos pagalbos rankos.

Šventės dalyvių informacija 

2016 metų žurnalo „Viltis“  
prenumerata MOKAMA!  JOS KAINA – 2,32 eurų!Dėmesio!


