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Visiems gerai žinoma delfinų, taip pat žirgų terapija, tačiau Lie-
tuvoje sparčiai populiarėja ir šunų terapija, kitaip vadinama kani-
terapija. Tai pagalbinis žmonių gydymo ir reabilitacijos būdas, kai 
siekiant iš anksto užsibrėžtų tikslų specialiai išmokytas šuo daly-
vauja kompleksiniuose terapiniuose užsiėmimuose.

Kaniterapija tinka vaikams, turintiems vystymosi, emocinių, 
kognityvinių ir psichinių sutrikimų, o ypač – intelekto negalią.

Apie šios naujos terapijos rūšies naudą papasakojo „Gargždų 
vilties“ bendrijos pirmininkė ir VšĮ „Revilita“ dalininkė Rekvita 
Bagdonienė.

Užsiėmimai su psichologe ir atestuotu šunimi
VšĮ „Revilita“ kartu su „Gargždų vilties“ bendrija vykdo „Soci-

alinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ pro-
jektą, finansuojamą iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės.

„Vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, turinčius įvairią negalią, 
kviečiame į nemokamus meninės veiklos: keramikos, pynimo iš 
vytelių, tapybos ant šilko, piešimo ant vandens (EBRU), popieriaus 
plastikos ir lankstinių užsiėmimus. Taip pat siūlome išbandyti svei-
katą gerinančias vandens procedūras, kvėpavimą (jogą), kinezite-
rapiją, ergoterapiją, smėlio ir šviesos meną. Viena iš projekte numa-
tytų naujesnių veiklų – kaniterapija, kurią turės galimybę išmėginti 
penki neįgalieji“, – sakė „Gargždų vilties“ bendrijos pirmininkė.

Šie užsiėmimai vyksta Klaipėdoje, viešojoje įstaigoje „Links-
mosios pėdutės“. Juos veda psichologė-kaniterapeutė Natalija 
Zukbaja. Šunys yra specialiai išmokyti, išlaikę reikiamus testus ir 

gavę profesionalių dresuotojų rekomendacijas. Jie atitinka visus 
higienos reikalavimus ir net turi higienos pasus.

Nauda – akivaizdi
Kadangi kaniterapija dar naujovė Lietuvoje, R. Bagdonienė, no-

rėdama įvertinti šią terapiją, į seansus įtraukė ir savo sūnų su nega-
lia. Šiuo metu užsiėmimus taip pat lanko dar vienas autizmo nega-
lią turintis vaikas, vėliau terapiją išbandys dar trys.

Kaip pasakojo pašnekovė, taikant terapiją atsižvelgiama į kiek-
vieno vaiko individualumą, pirmiausia išsiaiškinami jo poreikiai: 
iš pradžių užpildomas labai išsamus klausimynas apie vaiką, taip 
pat aptariama, kokių rezultatų norima pasiekti, sudaromas indivi-
dualus planas. Po dešimties projekte numatytų užsiėmimų vėlgi 
bus pildomas klausimynas, aptariami rezultatai, pasikeitimai, per-
žiūrima vaizdinė medžiaga.

Terapinių užsiėmimų metu psichologė drauge su šunimi-tera-
peutu ir vaiku atlieka įvairias užduotis, žaidimų, taip pat klausi-
mų-atsakymų forma mokosi pažinti spalvas, skaičiuoti, rašo rai-
des, o dar moko keturkojį įvairių komandų ir pan. Kadangi per 
užsiėmimus vaikas ne stebi, bet aktyviai dalyvauja, susitikimai su 
šunimi-terapeutu jam yra įdomūs. Emocinis prisirišimas prie au-
gintinio padeda sužadinti motyvaciją, numalšinti nerimą, sutelkti 
dėmesį. Jau dabar, po aštuonių užsiėmimų, R. Bagdonienė teigia 
pastebėjusi, kad sūnus, turintis intelekto sutrikimų, tapo daug drą-
sesniu ir aktyvesniu.

„Turėjome didelių baimių, pavyzdžiui, kai tik reikėdavo va-
žiuoti mašina, kildavo didžiulis pasipriešinimas, nerimas, panika... 
O dabar nuvažiuojame ir parvažiuojame be jokių problemų, – tera-
pijos nauda dalijosi pašnekovė. – Taip pat palengva išgaravo ir šu-
nų baimė. Jeigu per pirmuosius terapijos užsiėmimus vaikas bijo-
davo būti šalia gyvūno, paglostyti jį, savarankiškai pamaitinti, tai 
po keleto kartų visa tai jam pavyko“.

Mama džiaugėsi, kad kaniterapija padėjo dvidešimt trejų metų 
neįgaliam sūnui sėkmingai išmokti naujos veiklos. „Daug metų 
mudu mokėmės rišti raištelį... Deja, nesėkmingai, tačiau šios tera-
pijos metu psichologė drauge su Luku raišiojo raištelius, kaspinus 
ant paklusniai gulinčio keturkojo. Galiu teigti, kad jis išmoko to, 
kas anksčiau buvo neįveikiama užduotis“, – pasakojo R. Bagdonie-
nė. – Nesinori visko per daug sureikšminti, tačiau jaučiu pareigą 
pasidalyti su kitais tėvais informacija apie alternatyvų, kitokį vaikų 
lavinimą ir pakviesti jį išmėginti. Taip pat kviečiame ir vaikus, ir 
suaugusiuosius, ir senjorus, turinčius negalią, į jogą ar vandens 
pramogas, įvairiausius meninius užsiėmimus“.

Agota Kondrotaitė 
Portalo „Mano Gargždai“ žurnalistė

Gargždiškiai spėjo įsitikinti 
ŠUNŲ TERAPIJOS privalumais

Jau seniai pastebėta ir mokslininkų patvirtinta, kad 
gyvūnai gali daryti didelę įtaką žmogui ir teigiamai 
veikti jo sveikatą. Vien būdami šalia jie nuramina, 
suteikia gerų emocijų, padeda įveikti stresą, o 
specialiai treniruoti – nuveikia dar daugiau.
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sų vadovai, kuriuos labai myliu ir gerbiu. Linkiu jiems stiprios svei-
katos ir dar daug daug metų mums vadovauti.“

Birutė P.: „Mes su broliuku labai laukiame orkestro repeticijų. 
Pasiilgstame vadovų Valerijos ir Romualdo. Mums patinka muzika, 
džiaugiamės galėdami koncertuoti. Labai gera būti visiems kartu 
vasaros stovyklose, groti užsienyje. Orkestras – tai JĖGA!“

Birutė P.: „Aš labai myliu savo vadovus. Per repeticijas jie mus 
prajuokina. Mes kartu labai linksmai leidžiame laiką. Labai Jiems 
už viską dėkoju.“

Domas K.: „Man labai patinka bendrauti, orkestre visi labai 
draugiški. Labai smagu groti būgnais, nors ir nelengva. Vadovas 
man padeda, tad stengiuosi jo nenuvilti.“ 

Jūratė K.: „Spalvų orkestras man primena rudenį, kai medžių 
lapai nusidažo įvairiomis spalvomis. Šiaurės vėjo draskomi jie kren-
ta žemyn arba sukasi ir kyla aukštyn. Eini lapų kilimu, o po kojomis 
čeža natos: mi, fa, sol... Orkestre mes pažinome muziką, tad dabar 
gyvename ja, džiaugiamės jos teikiama pilnatve per kiekvieną repe-
ticiją ir koncertą. Labai...“

Lina Lisevičiūtė
LSKD „Guboja“ projektų vykdytoja

Kolektyvo vadovai ir dalyviai norėtų nuoširdžiai padėkoti vi-
siems, prisidedantiems prie jų veiklos, palaikantiems iniciatyvas ir 
skatinantiems tęsti pradėtus darbus. Pirmiausia AČIŪ muzikantų 
tėveliams už ilgametį šiltą bendravimą, bendradarbiavimą, paramą 
ir pagalbą. Taip pat už geranorišką bendradarbiavimą ir orkestro 
rėmimą padėkos nusipelno Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Vilniaus Viltis“, Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centras, dizaino studija IMAGO ir visi kiti, kurie 
prisideda prie „Spalvų orkestro“ puoselėjimo.

O ką patys orkestro įkūrėjai ir nariai mano apie savo kolektyvą?
Valerija Brūzgienė: „Muzikavimas orkestre tapo mūsų visų gy-

venimo dalimi. Čia mūsų laukia ne tik muzika, bet ir draugystė, 
pasitikėjimas, atsidavimas, pasiaukojimas, atsakomybė, juokas, 
ašaros, džiaugsmas, nusivylimas, paguoda, išbandymai ir t. t. Kaip 
galima atsisakyti tokios įvairovės...“

Marius P.: „Man patinka renginiai ir kelionės. Norėčiau jų dar 
daugiau... Svajoju pamatyti Austriją, Nigeriją, Kolumbiją.“

Darius K.: „Man patinka groti su draugais iš Šiaulių, Alytaus, 
Klaipėdos, keliauti po pasaulį.“

Robertas R.: „Man patinka orkestras. Smagu daug groti, va-
žiuoti į koncertines keliones. Orkestre visi mano draugai. Su jais 
dainuoju, kalbuosi, dalinuosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais.“

Daiva V.: „Iš namų skubu į orkestrą susitikti su draugais, repe-
tuoti. Labai laukiu stovyklų Druskininkuose, kur ne tik grojame, kon-
certuojame, bet ir daug vaikštome, džiaugiamės nuostabia gamta.“

Darius B.: „Aš laimingas, kad groju orkestre. Džiaugiuosi, kad 
savo gimtadienį atšvenčiau koncertinėje kelionėje į Šiaulius.“

Arvydas B.: „Aš nepraleidžiu nė vienos repeticijos. Labai sten-
giuosi gerai groti, džiaugiuosi, kad turiu orkestre daug draugų. 
Man labai patinka koncertuoti.“

Linutė M.: „2006-jų rudenį aš atradau LSKD „Guboja“ ir „Spal-
vų orkestrą“. Pradžioje buvo truputi nedrąsu, bet jaudulys greitai 
praėjo. Pirmą kartą su orkestru keliavau į Klaipėdą. Tenai susipaži-

nau su šiauliečiais, alytiškiais, klaipėdiečiais. Man labai pa-
tinka keliauti su šiuo linksmu orkestru, kuriame 

groja labai draugiški muzikantai. Geri 
ir nuoširdūs mū-

Kada esi 
L A IM INGAS?

Jurgita Kauzonaitė gimė 1974 metų kovo 20 dieną Vytauto ir 
Marytės Kauzonų šeimoje. Nuo pat pirmųjų netvirtų žingsnelių ją 
lydėjo liga. Dabar jau nė nesuskaičiuosi, kiek dienų ir naktų Jurgi-
ta praleido ligoninėse. Tik mama galėtų pasakyti, kokios ištver-
mės, kantrybės, jėgų ir sveikatos reikėjo budint prie dukros lovos. 
Bet nepaisant silpnos sveikatos mergaitė augo guvi, linksma, nuo-
širdi ir labai darbšti. 

Jurgita su šeima gyvena nuostabiame gamtos kampelyje, De-
gėsių kaime. Aplink sodybą ošia išlakios pušys ir kiti didingi me-
džiai, greta tyvuliuoja ežeras. Galbūt ši nuostabi aplinka ir įskiepi-
jo Jurgitai meilę gamtai ir, žinoma, gyvūnams. Šiuo metu ji turi 
savo mažą ūkelį. Augina vištas, antis. Jas ir namus saugo net trys 
šunys, tačiau didžiausias Jurgitos džiaugsmas – keturi ožiukai, 
kuriais ji rūpinasi, kuriuos myli ir globoja. Net sunku patikėti, kad 
ši gležna būtybė ryžtasi plaukti valtele į Maželio ežerą žvejoti. O 
rezultatas – trijų kilogramų lydeka!

Tarp daugybės Jurgitos pomėgių ir užsiėmimų svarbiausias – 
rankdarbiai, t. y. siuvinėjimas kryželiu. Būdama dvylikos metų ji 
susidomėjo šiuo menu ir kuklius pirmuosius darbelius greitai pa-
keitė vis sudėtingesni ir išradingesni. Juose atsispindi gamtos gro-

Šių metų ge-
gužės 15 dieną „Druski-

ninkų vilties“ bendrija sukvietė mamas į 
tradicinę joms skirtą šventę. Iš pradžių organizatorės 

pasveikino visas susirinkusias mamas, palinkėjo joms daug svei-
katos, džiugių akimirkų, ilgų gyvenimo metų. Prie sveikinimų pri-
sidėjo Neįgaliųjų draugijos pirmininkas Raimundas Tenenis. Jis 
priminė, kokios mamos yra svarbios ne tik vaikams, bet ir vyresnio 
amžiaus žmonėms. Be to, palinkėjo joms ir toliau būti šeimos bran-
duoliu. Druskininkų savivaldybės vyriausioji specialistė Bronė Pe-
trikienė pasidžiaugė gražiu mamų būriu ir įteikė saldžią dovaną. 
Vėliau tylos minute buvo pagerbtos visos mirusios mamos.

žis: nestinga gėlių, gyvūnų, peizažų... Jurgitos darbų parodos bu-
vo eksponuojamos tautodailininko Antano Česnulio sodyboje 
Naujasodės kaime, Dailės galerijoje, Socialinių paslaugų centre ir 
„Druskininkų vilties“ bendrijoje. 

O šį gegužį Motinos dienos proga J. Kauzonaitės darbų paroda 
surengta Liškiavoje, parapijos namuose – Šeimyntrobėje. Į paro-
dos atidarymą atvyko parapijos klebonas Jonas Cikana, Jurgitos 
giminės ir būrys draugų. Tądien ji išgirdo daug gražių žodžių, pa-
gyrimų, gavo gėlių ir dovanų. O iš visų Jurgos darbų ypač išsisky-
rė vienas, pavadintas „Tamsos angelu“, kuriuo žavėjosi visi paro-
dos lankytojai. Kaip tvirtina pati autorė, jis įkūnija pastangas nu-
galėti ligą ir tolydžio šviesėjantį gyvenimą. 

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė

Švytintis „Tamsos angelas“
Gimsta žmonės ir atsineša savo likimą. Vieni – gražų, 
šviesų, kiti – lengvą, įdomų, treti – sunkų, ligų 
temdomą. Ar galima nepaisant jų gyventi turiningą, 
prasmingą ir visavertį gyvenimą? Pasirodo, taip. Ir tai 
savo pavyzdžiu įrodo mūsų Jurgita.

Šilčiausi linkėjimai MAMOMS

Kai gamta patvinsta vaiskia žaluma, kai žiedais apsipila 

obelys, ateina šilčiausia, nuostabiausia ir gražiausia 

artimiausio žemėje žmogaus – Motinos – diena. 

Nors šventės kaltininkių laukė įdomi programėlė, joms ir pa-
čioms teko parodyti miklumą ir išradingumą, kad įveiktų keletą 
užduočių. Pirmoji buvo pavadinta „Mama, atpažink, kur tu“. 
Kiek viena mama turėjo atspėti, kuriame piešinyje ji pavaizduota. 
Mamoms ši užduotis sukėlė daug gardaus juoko. Viena pareiškė, 
jog jos plaukai ne tokie, kita pasirodė sau per liesa, trečią nustebi-
no spalvų gama... Kitoje rungtyje mamoms teko be žodžių vaidin-
ti, o susirinkusieji turėjo atspėti, ką jos vaizduoja.

Vėliau dienos užimtumo centro vaikai ir jaunuoliai deklamavo 
gražias eiles apie kilnią ir gerą mamos širdį, nuolatinį rūpestį, 
švelnumą, nuoširdumą, o galiausiai pradžiugino viešnias spektak-
liu „Raudonkepuraitė“ apie gražią, šiuolaikišką, sumanią, tačiau 
nepaklusnią mergaitę, gyvenančią su mama miško trobelėje. Ma-
ma dienų dienas pluša namuose, o dukra net ir raginama neskuba 
į talką. Bet štai kartą keliaudama pas močiutę Raudonkepuraitė 
pasiklysta. Ji susiginčija su medžiu, zuikiais, vėliau su ožkelėmis. 
Visi ją gėdina, jog nevalgytų močiutei skirtų vaišių. O vilkas pasi-
rodo tikras klastūnas: gudrumu įsivilioja mergaitę į savo namus ir 
pristato prie puodų, o pats sau pučia į akį. Raudonkepuraitę išva-
duoja geroji mama ir kartu su vilku keliauja pas močiutę gerti ar-
batos, tačiau ši pamačiusi vilką nualpsta. Laimei, pilkis greitai 
puola daryti jai dirbtinį kvėpavimą, Raudonkepuraitė išmatuoja 
kraujo spaudimą, o mama senelę atgaivina vandeniu.

Po nuotaikingo spektaklio vaikai ir jaunuoliai mamoms įteikė 
kuklias dovanėles – pačių sukurtus atvirukus ir po gėlės žiedą. 
Na, o tradicinę (jau šeštąją) šeimos gėlę pasodino Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas R. Tenenis. Šia gėle rūpinsis dienos užimtumo 
centro auklėtiniai. Vėliau grojant Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
kapelai „Malūnėlis“ visi šokome, dainavome, dalijomės įspū-
džiais prie kuklaus vaišių stalo.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė 

Šių metų balandžio 9 dieną Simno specialiojoje 
mokykloje buvo iškilmingai paminėtas 21-asis 
teatro studijos „Runa“ pavasaris. Žiūrovai 
išvydo naujausią premjerinį spektaklį pagal vieną 
gražiausių Oskaro Vaildo pasakų vaikams ir 
suaugusiesiems „Laimingasis princas“.

Šarknickas. „Jūs įkvepiate mokinius siekti svajonių, pasitikėti sa-
vimi, jų gyvenimą darote prasmingesnį ir šviesesnį“, – rašoma 
mero A. Vrubliausko padėkoje.

Ši teatro studija ypatinga tuo, kad joje vaidina, ne tik Simno 
specialiosios mokyklos mokiniai, bet ir seniai ją baigę asmenys, 
dabar „Vilties“ bendrijos Alytaus rajono padalinio nariai. Iš viso 
septyniolika aktorių. Juos ir jų vadovą pasveikino ir didelės sėk-
mės palinkėjo mokyklos direktorė Janina Žeimienė, tarybos narė, 
gydytoja, nuolatinė teatro studijos „Runa“ rėmėja Jūratė Overaity-
tė, aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys, režisierius Robertas 
Šarknickas su šeima, „Vilties“ bendrijos Alytaus rajono padalinio 
tarybos pirmininkė Danutė Laukaitienė, Simno seniūnaitijos II se-
niūnaitė Dovilė Blaževičiūtė, seniūnas Vytautas Viršilas, vaikų 
darželio direktorė Marytė Runtienė, gimnazijos vadovas Evaldas 
Jakubavičius, kultūros centro direktorė Irena Pranckienė, šeimų 
nariai, draugai, bičiuliai.

Ar laimingas esi tik tada, kai pildosi Tavo svajonės, kai pasieki 
tai, ko taip trokšti? Ar laimė ir pasiaukojimas suderinami dalykai? 
Tikimės, kad žiūrovai surado atsakymus į šiuos klausimus pažiū-
rėję šį tikrai ne paskutinį teatro studijos „Runa“ spektaklį.

Arūnas Narauskas
Režisierius, teatro studijos „Runa“ vadovas

Susirinkusius į premjerą garbius svečius pasveikino Alytaus 
rajono savivaldybės sekretorius Simas Salickas ir perdavė nuošir-
džiausius rajono mero Algirdo Vrubliausko linkėjimus. Padėko-
mis už dėmesingumą ir žmogišką jautrumą Simno specialiosios 
mokyklos mokiniams mero padėkomis buvo apdovanoti teatro 
studijos „Runa“ globėjai – aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braš-
kys, taip pat teatro studijos „Runa“ kūrybinis skatintojas Robertas 
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PAVASARĮ VILTIEČIAI RINKOSI Į 
PROFESORIAUS DAINIAUS PŪRO KNYGOS 
PRISTATYMĄ.
„VILTIES“ BENDRIJA IŠLEIDO ANTRĄJĮ ŠIOS 
KNYGOS LEIDIMĄ.
KNYGA VADINASI „APIE PROTO SVEIKATĄ IR 
JOS SUTRIKIMUS“.

Į KNYGOS PRISTATYMĄ SUSIRINKO DAUG 
DRAUGŲ.
VISI KARTU PRISIMINĖ, KAIP KŪRĖSI „VILTIES“ 
BENDRIJA.
TADA APTARĖ, KAIP DABAR LIETUVOJE 
PADEDAMA NEĮGALIESIEMS.
VISI SUTIKO, KAD TRŪKSTA ĮVAIRESNIŲ 
PAGALBOS BŪDŲ.

KNYGOS AUTORIAUS NUOMONE, PADĖTĮ 
REIKIA KEISTI.
BET TRUKDO POLITIKŲ NERYŽTINGUMAS,
NORAS VISUS VISUR IR VISADA VALDYTI.
NEGALIMA GALVOTI, KAD JAU PASIEKTA 
VISKAS.
REIKIA NAUJŲ MINČIŲ IR TIKRŲ PASTANGŲ.

LIETUVOS PREZIDENTĖ SAKO, KAD REIKIA 
PERTVARKYTI ĮSTAIGAS,
SKIRTAS TĖVŲ NETEKUSIEMS NEĮGALIEMS 
ŽMONĖMS.
BET POLITIKAMS LABIAU RŪPI SVEIKI 
ŽMONĖS. 
BLOGAI, KAI ŽMONĖS SKIRSTOMI Į 
GERESNIUS IR PRASTESNIUS.
VISIEMS TURI BŪTI TEIKIAMOS KOKYBIŠKOS 
PASLAUGOS.
UŽ PASLAUGAS TURI MOKĖTI VALASTYBĖ IR 
SAVIVALDYBĖS.

ĮSTAIGŲ NEĮGALIESIEMS PERTVARKYMAS 
PAREIKALAUS IŠLAIDŲ.
IŠ PRADŽIŲ TOS IŠLAIDOS NET PADIDĖS.

REIKĖS TURĖTI GALVOJE, KAD PAGALBOS 
POREIKIS LABAI SKIRTINGAS.
TODĖL PAGALBOS PRINCIPAI TURI BŪTI 
BENDRI,
O PASLAUGOS PARENKAMOS INDIVIDUALIAI.

LABAI GREITAI BĖGA VASARA.
ARTĖJA VILTIEČIŲ SUSITIKIMAS STOVYKLOSE.
SULAUKSIME SVEČIŲ IŠ BALTARUSIJOS IR 
UKRAINOS.
DALYSIMĖS PATIRTIMI, BENDRAUSIME.

RUDENĮ „VILTIES“ BENDRIJA RINKS ATSTOVUS 
Į RESPUBLIKINĘ TARYBĄ.
TAM BUS SURENGTAS SUSIRINKIMAS, 
VADINAMAS KONFERENCIJA.
Į KONFERENCIJĄ REIKIA SIŲSTI TINKAMUS 
KANDIDATUS.
TOKIUS, KURIE NE TIK KALBA, BET IR DIRBA.

„VILTIES“ BENDRIJAI BŪTINA ATSINAUJINTI.
REIKIA DAUGIAU MOKYMŲ NEĮGALIESIEMS.
NEĮGALIEJI TURI ATSTOVAUTI SAU IR 
DALYVAUTI BENDRIJOS DARBE.

„MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ, KAIP ŽYDĖJIMAS VYŠNIOS“...
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Vilniaus universitete, Filosofijos 
fakulteto salėje susirinko gausus bū-
rys akademinio pasaulio atstovų, 
įskaitant rektorių profesorių A. Žu-
kauską, studentų, „Vilties“ bendri-
jos narių, žurnalistų. Pristatymo 
metu buvo labai taikliai pastebėta, 
kad šis antrasis leidimas, kurį (kaip 
ir pirmąjį) išleido „Vilties“ bendrija, 
nebeturi rubrikos „Su „Viltimi“. Tad 
iškilo klausimas, ar jau apskritai ne-
beliko vilties, ar visos viltys ilgam 
užsnūdo... 

Profesorius Albinas Bagdonas 
prisiminė viso judėjimo ir naujų idė-
jų gimimo pradžių pradžią, džiau-
gėsi, kad labai daug jau padaryta, 
bet priminė, jog dar daugiau liko pa-
daryti. Profesorius Arūnas Germa-
navičius su dideliu apgailestavimu 
pažymėjo, kad Lietuvoje sėkmingai 
veikia tik medicininis pagalbos neį-
galiesiems modelis, o kita pagalba, 
tokia kaip psichosocialinė reabilita-
cija ar psichologinės konsultacijos 
neįgaliajam ir šeimos nariams, ap-
saugoto būsto programos, bendruo-
meninės paslaugos, dar tepasiekė 
ankstyvąją embriono stadiją. 

Profesorius D. Pūras labai aiš-
kiai įvardijo keletą pagrindinių to-
kio sąstingio priežasčių: politinės 
valios stoką, sustabarėjusį valdymo 
ir biurokratijos aparatą, baimę su-
klysti, norą amžinai visus visur ir 
visada valdyti. Būdamas Jungtinių 
Tautų specialusis pranešėjas svei-
katos klau simais, profesorius turi 
labai daug galimybių ir patirties ma-
tyti procesus ne tik iš vidaus, bet ir 
daryti įžvalgas iš šalies. Didžiausia 
mūsų bėda, kad užmigome, many-
dami, jog pasiekėme, ko norėjome, 
bet užmiršome, kad ir naujas idėjas, 
ir naujas iniciatyvas reikia auginti, 
brandinti, puoselėti, stengiantis žodį 
paversti kūnu. 

Tiesa, šiandien Lietuvos Respub
likos Prezidentės dėka mes garsiai 
prabilome apie socialinės globos įs-
taigų neįgaliems vaikams ir suaugu-
siesiems, likusiems be tėvų globos, 
pertvarką. Vilniaus miesto savival-
dybės politikai pasiryžę įgyvendinti 
pertvarkos idėjas, bet ir vėl tradiciš-
kai kalbama ne apie vaikus, turin-
čius specialiųjų poreikių, o apie ne-
tekusios tėvų globos, tiksliau svei-
kus vaikus. Ir tai ne vien Vilniaus 
politikų požiūris ir nuostatos. Jos 
būdingos visai Lietuvai. 

Iki šiol sėkmingai skirstome ir 
vaikus, ir suaugusiuosius į vertin-
gus ir mažiau vertingus. O kai pra-
dedame kalbėti apie paslaugų ir pa-
galbos tinklų plėtrą bendruomenė-
se, kompleksines ir individualizuo-
tas paslaugas, iš karto kyla klausi-
mas – kas už visa tai mokės. Mano 
supratimu, visas paslaugų ir pagal-
bos formas, kaip alternatyvą institu-
cinei globai, turi padengti valstybė 
ir savivaldybės. 

Suprantame, kad pirmąjį per-
tvarkos dešimtmetį išlaidos paslau-
goms padidės, nes reikės finansuoti 
dvi sistemas – senąją ir naująją. Pas-
taroji būtų finansuojama per bando-
muosius projektus, nes visi puikiai 
žinome, kad tai, kas visiškai tenkina 
kaimo bendruomenės poreikius, ne-
tiks miestams, o kas puikiai pasitei-
sina didmiestyje, nepritaikoma ma-
žoje bendruomenėje. Be to, paslaugų 
vartotojų patirtis ir poreikiai dažnai 
būna labai skirtingi. Viena aišku, 
principai turi būti bendri, o paslau-
gų ir pagalbos formos – parenkamos 
individualiai.

Labai sparčiai bėga vasara. Pla-
nuojame darbus ir rengiamės sto
vyk loms. Su daugeliu iš Jūsų tenai ir 
susitiksime, turėsime galimybę pasi-
kalbėti apie mūsų organizaciją, pla-

nuojamus pokyčius ir apskritai pasi-
dalyti tuo, ką sukaupėme, ko išmo-
kome. Ir šiemet pas mus atvyks sve-
čių iš Baltarusijos ir Ukrainos. Sma-
gu, kad šiandien mes jau galime iš-
tiesti pagalbos ranką tiems, kuriems 
gerokai sunkiau nei mums.

Šį rudenį įvyks rinkiminė mūsų 
organizacijos konferencija. Tad labai 
kviečiu visus organizacijos narius – 
ir jaunus, ir vyresnius – aktyviai įsi-
traukti į diskusijas ir siūlyti, ką ir 
kaip turėtume keisti savo veikloje. 
Rinkdami delegatus į konferenciją 
vietose labai gerai apgalvokite kan-
didatus į „Vilties“ bendrijos Respub
likinę tarybą. Nesinorėtų, kad į ją 
patektų tokie žmonės, kurie gali kar-
tą per ketverius metus garsiai ir 
skambiai pakalbėti, o kasdienėje, 
daugiausiai pastangų reikalaujan-
čioje veikloje nedalyvauja. Ragin-
čiau gerbiamus organizacijos narius 
rinkti tuos tėvus, šeimos narius, spe-
cialistus, kurie gali skirti organizaci-
jai laiko, suteikti žinių, turi gebėjimų 
dalytis, burti apie save panašaus li-
kimo bičiulius. 

Mums labai reikia atsinaujinti, 
organizuoti tokias veiklas, kaip ats-
tovavimo sau programos, atstovau-
jančių sau neįgaliųjų mokymai, tu-
rėti tarybą ar nuolat veikiančią sutri-
kusio intelekto asmenų komisiją 
prie mūsų organizacijos Respubliki-
nės tarybos. Taip pat labai svarbi 
veikla – Junginių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos įgyvendinimo 
stebėsena.

Mieli bičiuliai ir kolegos, linkiu 
Jums visiems švelnios, šiltos ir saulė-
tos vasaros, visų jos džiaugsmų, ro-
mantikos, nuostabių akimirkų. Nors 
trumpam užmirškite visus slegian-
čius rūpesčius. Tikiuosi, kad Joninių 
naktį Jūs tikrai atradote savąjį pa-
parčio žiedą.

Dana Migaliova
Asociacijos vadovė

„Mūsų dienos kaip šventė, kaip 
žydėjimas vyšnios“...

Bebaigiant nužydėti sodams atsirado labai puiki proga pasikalbėti su 
mielais ilgamečiais bendražygiais ir bičiuliais, aptarti šių dienų 
aktualijas. Tos progos kaltininkas – profesorius Dainius Pūras pristatė 
savo knygos „Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus“ antrąjį leidimą.

P. S. Prof. dr. D. Pūro knygos „Apie proto 
sveikatą ir jos sutrikimus“ antrąjį leidimą 
galite įsigyti „Vilties“ bendrijos būstinėje bei 
bendrijos tinklalapio www.viltis.lt nuorodoje 
„Leidiniai, knygos“.

Informacija
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Šių metų balandžio 27 dieną knygos 
„Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus“ 
antrojo leidimo pristatyme, kuris įvyko 
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulte-
te, išsirutuliojo gyva diskusija apie tai, 
kaip vertinti nuo Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo vykstančius pokyčius 
psichikos sveikatos apsaugos srityje. 
Knygos autoriaus prisipažino, kad gilin-
tis į tai jį iš pradžių pastūmėjo spontaniš-
kas pyktis dėl stringančių reformų, o pas-
kui pragmatiškas siekis išsiaiškinti stag
nacijos priežastis. D. Pūro įsitikinimu, 
per pirmąjį nepriklausomybės dešimtme-
tį mūsų šalyje buvo pasiekta labai daug, o 
paskui, išsipildžius svajonei įstoti į Euro-
pos Sąjungą, užmigta letargo miegu ir iki 
šiol nedrįstama (ar sąmoningai nenori-
ma) atsisakyti ydingos sistemos, skirstan-
čios žmones į „normalius“ ir „nurašy-
tus“, pastaruosius pasmerkiant instituci-
nei globai ir atimant iš jų galimybę gauti 
tinkamas paslaugas bendruomenėje. 

Nereikia toli ieškoti įrodymų, kad to-
kia pozicija nesusijusi su finansinių 
ištek lių stoka. Net didesnių problemų 
turinčios valstybės vis dėlto jau suskubo 

Proto sveikata ir jos sutrikimai: 
vakar ir šiandien. O rytoj?..

Iš laiko perspektyvos pažvelgus, daugelis dalykų atrodo kitaip. 
Dažnai netikėtai. Geriau ar blogiau? Sunku pasakyti. Kaip kada. Kaip 
kam. Ypač kai kalbama apie tokią ypatingą sritį, kaip proto sveikata, 
kurią vieni vis dar laiko neverta dėmesio, o kiti – gyvybiškai svarbia, 
nes požiūris į ją labai daug pasako ir apie valstybę, ir apie visuomenę, 
ir apie individą. Taigi, kas vis dėlto paskatino vieną iš „Vilties“ 
bendrijos įkūrimo iniciatorių – Vilniaus universiteto Psichiatrijos 
katedros profesorių, Jungtinių Tautų specialųjį pranešėją teisės į 
sveikatą klausimais Dainių Pūrą imtis knygos „Apie proto sveikatą ir 
jos sutrikimus“ antrojo leidimo, kuris pasirodė, praėjus penkiolikai 
metų po pirmojo?

pertvarkyti netikusią sistemą, o tuo pa-
čiu sutaupė daug lėšų, tapo ekonomiškai 
ir dvasiškai sveikesnės. O štai Lietuva nė 
nesistengia atsisakyti sovietinio paliki-
mo ir dar vyriausybės lygiu slepia pro-
blemą, kuri niekur nedingsta, tik toly-
džio gilėja. Gal todėl mūsų visuomenei 
būdingas nepagrįstas psichikos sutriki-
mų fatalizavimas, nesupratimas, kad 
nuo jų neapsaugotas nė vienas iš mūsų?

Antrajame knygos „Apie proto svei-
katą ir jos sutrikimus“ leidinio pratar-
mėje autorius rašo: „Visuomenė atsikra-
to įsisenėjusių ydų tada, kai nuspren-
džia, kad svarbiausia – tinkamai pasirū-
pinti pažeidžiamiausiais savo nariais. O 
tokie yra vaikai ir suaugusieji su proto ir 
psichikos negalia. Jie turi teisę kartu su 
mumis visais oriai gyventi laisvėje, o ne 
totalitarinės sistemos palikime – nuolati-
nės globos įstaigose. Būtent šios įstaigos 
ir jų prasmė visuomenei turi rūpėti la-
biau už Vilniaus Žaliojo tilto skulptūrų 
likimą. Esu įsitikinęs, kad vienas iš 
veiksmingiausių būdų Lietuvai tapti 
klestinčia valstybe visomis prasmėmis – 
pasiekti persilaužimą psichikos sveika-

tos srityje. Jeigu apsispręstume šioje sri-
tyje iš esmės įgyvendinti gerai žinomus 
šiuolaikinius principus (šiandien mūsų 
šalyje nei vienas iš jų dar nėra nuosekliai 
įgyvendinamas), per dešimtmetį galėtu-
me išsivaduoti iš tautą kamuojančių vi-
suomenės dvasinės sveikatos ir sutriku-
sio tapatumo kompleksų.“

Kad dvasinės sveikatos srityje turime 
ką veikti, byloja ir ta aplinkybė, jog Lie-
tuvoje iki šiol nesukurta nuosekli nacio-
nalinė savižudybių prevencijos progra-
ma, nors mūsų šalis dvidešimt metų iš-
lieka lyderė savižudybių srityje. D. Pū-
rui toks valstybės požiūris į šią problemą 
atrodo savižudiškas. Neguodžia jo ir tai, 
kad šiandien darbingiausio amžiaus 
žmonės nuo savižudybės gelbstisi emi-
gruodami. Jeigu ir toliau mindžikuosi-
me vietoje nepripažindami problemų ir 
nesiimdami jų spręsti valstybės lygiu, 
žiūrėk, sulauksime ir trečiojo knygos 
„Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus“ 
leidimo, kuriame ir vėl teks autoriui kal-
bėti karčią tiesą.

„Vilties“ bendrijos informacija

Įvairiapusiai raidos sutrikimai suda-
ro plačią sutrikimų grupę, kuri apima 
vaikystės autizmą, netipišką autizmą, 

Reto sindromą, Aspergerio sindromą ir 
kt. Autizmas yra įvairiapusis raidos su-
trikimas, kuris paveikia komunikaciją, 

socialinę sąveiką ir elgesį, atsirandantis 
pirmais trejais gyvenimo metais. 

Mokinių, turinčių kompleksinių ne-
galių, grupė nėra homogeniška, bet daž-
niausiai jie turi vieną (ar kelis) iš šių su-
trikimų: judesio ir padėties, pažintinių 
gebėjimų (intelekto), regos, klausos.

Struktūruoto mokymo privalumai
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio centro 
lavinamosios klasės mokytoja Rasa Ulevičiūtė ir logopedė Elona 
Tijunonienė dalijasi žiniomis apie struktūruoto mokymo metodą ir 
patirtimi taikant jį 1-os lavinamosios klasės mokiniams, turintiems 
įvairiapusių raidos sutrikimų ir kompleksinių negalių.
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Mokinių, turinčių įvairiapusių rai-
dos sutrikimų ir kompleksinių negalių, 
ugdymo procesui organizuoti ir indivi-
dualiai ugdymo programai įgyvendinti 
reikalingas struktūruotas mokymas, ku-
riam būdinga mokiniui suprantamai 
vaizdžiai pateikta aplinkos ir numato-
mos veiklos bei individualaus darbo 
struktūra.

Be suprantamos regimosios informa-
cijos mokiniams, turintiems įvairiapusių 
raidos sutrikimų ir kompleksinių nega-
lių, sunku suvokti įvykių seką ir prasmę, 
organizuoti savo veiklas, suprasti bei 
skirti ir išorės, ir vidinių stimulų svarbą, 
todėl jų elgesys tampa netinkamu ir sun-
kiai prognozuojamu.

Struktūruotas mokymas

Struktūruotam mokymui svarbus 
veiklos ir dienotvarkės ritmiškumas, pa-
stovumas, aiškumas, alternatyvių ko-
munikacijos būdų naudojimas. Taikant 
struktūruotą mokymą specialus dėme-
sys skiriamas elgesio ir bendravimo įgū-
džių lavinimui, naudojamos sensorinės 
integracijos gerinimo metodikos. Labai 
svarbu įgytą įgūdį pritaikyti praktiškai, 
mokytis panaudoti realiame gyvenime. 

Svarbiausias mokinių, turinčių įvai-
riapusių raidos sutrikimų, kompleksinių 
ir kitų negalių, mokymo tikslas – ne tiek 
akademinių žinių, kiek pagrindinių gy-
venimo ir bendravimo įgūdžių formavi-
mas. Kiekvieno mokinio mokymo pro-
gramoje daug dėmesio skiriama ne tik 
struktūruotos aplinkos kūrimui, bet taip 
pat kalbos ir (ar) alternatyvaus bendra-
vimo skatinimui, savarankiškumo ugdy-
mui, elgesio ir emocijų modifikavimui, 

vaizduotės ir laiko suvokimo sunkumų 
šalinimui. 

Sudėtinga organizuoti bendras pa-
mokas ir grupines veiklas, dirbti su visa 
klase ar grupe mokinių, spręsti įvairias 
užduotis ir siekti mokymo tikslų, ka-
dangi mokiniai, turintys įvairiapusių 
raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų 
negalių, nepasižymi savarankiškumu, o 
jų intelektiniai ir pažintiniai gebėjimai 
skirtingi. 

Individualus darbas su mokiniu lei-
džia pasiekti geriausių rezultatų. Mūsų 
mokykloje kiekvienas mokinys gauna 
individualią logopedo arba specialiojo 
pedagogo pagalbą. Individualių užsiė-
mimų metu jis labiau susikaupia ir ge-
riau atlieka užduotis. Sėdėdamas prie 
stalo mato pamokai skirtas užduotis ir jų 
skaičių. Individualias užduotis galima 
pateikti naudojant įvairius simbolius, 
pvz.: daiktus, paveikslėlius, konkrečius 
grafinius simbolius, skaičius, spalvas, 
geometrines figūras, raides ir pan. Kiek
vienos individualios veiklos metu atlie-
kamos užduotys įvertinamos ir mokinys 
skatinamas jam patinkančia malonia 
veikla. 

Alternatyvi komunikacijos sistema

Mūsų mokykloje kiekvienam vaikui, 
kuris negali bendrauti kalba, yra paren-
kama tinkama alternatyvi komunikaci-
jos sistema.

Alternatyvi komunikacijos sistema – 
tai pagalbinė bendravimo priemonių sis-
tema, padedanti reikšti mintis verbalinės 
komunikacijos neturinčiam asmeniui. 
Jos parinkimas priklauso nuo mokinio 
intelektinių gebėjimų, kalbos supratimo, 

paties kalbėjimo, kitų pažintinių gebėji-
mų. Pirmiausia siekiama padėti įsisavin-
ti sąvokas „taip“ ir „ne“ natūralioje 
aplinkoje ir konkrečioje situacijoje. Mo-
kymas pradedamas nuo malonių veiklų 
ir dalykų.

Aplinkos struktūra

Pradėjus taikyti struktūruotą moky-
mą, labai svarbus tampa fizinės aplinkos 
struktūravimas. Aplinkos struktūravi-
mas – tai tam tikros tvarkos ir taisyklių, 
pagal kurias mokiniams pritaikomos jų 
veikimo erdvės: klasė, koridorius, kie-
mas ir pan., laikymasis. Tinkamas fizi-
nės aplinkos sukūrimas mokykloje ir 
klasėje yra vaiko mokymo sėkmės pa-
grindas.

Štai vieno mokinio mamos nuomo-
nė: „Mokyklos aplinka tikrai pritaikyta ma-
no sūnaus poreikiams. Ypač aktualu, kad 
mokyklos durys rakinamos, klasės durys su 
specialiais užraktais, kiemas saugus, aptver-
tas tvora“. Kitos mokinės tėveliai mano, kad 
„klasėje ir mokykloje viskas apgalvota ir pri-
taikyta specialiųjų poreikių mokiniams. At-
sižvelgiama į mokinio sveikatos būklę, gali-
mybę sėdėti, avalynę, valgymo ir kasdieninio 
darbo priemones“.

Kiekvienos veiklos vieta turi būti aiš-
kiai pažymėta, kad mokinys suprastų jos 
ribas. Aplinkos vietų aiškumas mažina 
nerimą, baimę ir išsiblaškymą. 

Kuriant mokymo aplinką reikia ap-
galvoti įvairių veiklos vietų išdėstymą. 
Labai svarbu, kad dirgikliai neblaškytų 
mokinio dėmesio. Dėl patogaus ir vaikui 
pritaikyto baldų išdėstymo gali išaugti 
jo gebėjimai dirbti savarankiškai, laiky-
tis elgesio taisyklių.

Tik parinkus tinkamą komunikacijos sistemą, pritaikius aplinką, sudarius dienotvarkę ir dirbant namuose, galima pasiekti rezultatų.

SKIRIAMOS ŠIOS ALTERNATYVIOS KOMUNIKACIJOS SISTEMOS:
Daiktai-simboliai

Konkretūs grafiniai simboliai Abstraktūs grafiniai simboliai Žodžiai, raidynas

Nuotraukos-simboliai Paveikslėliai-simboliai



V
ilt

is
 1

5/
2

• 7

25
Vilčiai

Grupėje arba klasėje visada turėtų 
būti pažymėtos šios pagrindinės moki-
nio ugdymo(si) vietos:
• bendros veiklos vieta: bendro darbo 

stalas, bendro valgymo stalas ir pan.; 
• savarankiško darbo vieta: individua-

laus mokymosi stalas;
• poilsio ir žaidimų vieta;
• dienotvarkės ir pamokų tvarkaraščio 

vieta;
• mokytojo darbo vieta;
• dienotvarkės ir pamokų tvarkaraščio 

laikymo vieta.
Daugeliui mokinių, turinčių įvairia-

pusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir 
kitų negalių, kyla veiklos planavimo 
problemų. Jiems sunku orientuotis kla-
sėje, suprasti, kur jų darbo ar veiklos 
vieta ir kaip į ją patekti. Nesuprasdami 
kalbinių nurodymų, jie pasimeta aplin-
koje, pradeda blaškytis. Todėl klasėje 
reikėtų įrengti nuolatines veiklos vietas 
su aiškiomis ir matomomis ribomis. Šias 
ribas galima pažymėti vaizdiniais sim-
boliais (paveikslėliais, nuotraukomis ar-
ba simboliais). 

Mokinio nuolatinę vietą prie bendro 
stalo gali žymėti jo nuotrauka. Jei moki-
niui patinka paveikslėliai, jis pažįsta rai-
des ar skaičius, veiklos vietas galima pa-
žymėti ir kitaip, pvz.: vardu ar skaičiu-
mi, paveikslėliu, simboliu. 

Klasėje reikėtų įrengti nuolatinę, aiš-
kiai apribotą žaidimų vietą. Ribas gali 
ženklinti kilimėliai, ant grindų priklijuo-
tos juostelės, lentynos, baldai ir pan. 
Naudojamas priemones geriausia sudėti 
į dėžes, kad jos neblaškytų dėmesio ir 
būtų aišku, kur jų ieškoti. Tai padeda 
mokiniui ne tik geriau sukaupti dėmesį, 
susirasti norimus žaislus, bet ir susitvar-
kyti savo žaidimų vietą (susidėti žaislus 
į dėžes). Dėžės gali būti įvairių spalvų ir 
dydžių – tai padeda mokiniui suvokti 
spalvų, dydžių ir formų įvairovę. 

Individualiam ir savarankiškam dar-
bui įrengiama nuolatinė vieta prie atski-
ro stalo. Vietą, skirta mokytojo individu-
aliam darbui su mokiniu arba mokinio 
savarankiškam užduočių atlikimui, gali-
ma pažymėti skirtingais vaizdiniais sim-
boliais. Darbo vieta turi būti įrengta pa-
togioje ir mokinio dėmesio neblaškan-
čioje vietoje. 

Atskiras užduotis galima pažymėti 
paveikslėliais, skirtingais spalviniais ko-
dais, geometrinėmis figūromis, skaičiais, 
raidėmis ir t. t. 

Dienotvarkės

Dienotvarkių paskirtis – padėti mo-
kiniams, turintiems įvairiapusių raidos 
sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių, 
tapti savarankiškesniems, geriau orien-
tuotis laike ir supančioje aplinkoje. Vaiz-
džiai pateikta dienotvarkė suteikia mo-

kiniui galimybę nuolat matyti, o tuo pa-
čiu ir žinoti, kur ir ką jis turės daryti 
konkrečiu metu, be to, suvokti veiklos 
seką. Taigi dienotvarkė padeda mažinti 
nerimą ir stresą, nes ją naudojant įsisavi-
namos dienos, savaitės, mėnesio ir kitos 
laiko sąvokos, iš anksto sužinoma apie 
dienos veiklų pakitimus, jiems pasiruo-
šiama. Pasak vieno mokinio mamos, ji ir 
namuose naudoja vaizdžiai pateiktą die-
notvarkę. Visos dienos veiklų seką suda-
ro vaizdiniai simboliai: kur bus važiuoja-
ma, kas veikiama sugrįžus iš mokyklos. 
O jei neatsiranda reikiamo simbolio, mo-
teris parašo, kas ir kur bus daroma.

Dienotvarkės gali būti įvairios, pra-
dedant daiktine, suformuota iš tikrų 
daiktų arba sumažintų jų kopijų, bai-
giant pakankami sudėtinga, sudaryta iš 
įvairių sistemų simbolių (pvz.: Mayer-
Johnson simbolių, piktogramų ir kt.). 

Socialinio bendravimo įgūdžių 
ugdymas

Socialinio bendravimo sutrikimas – 
būdingiausias mokinių, turinčių įvairia-
pusių raidos sutrikimų, ypatumas ir 
dažniausia elgesio sutrikimų priežastis. 
Norint išmokyti šiuos mokinius sociali-
nių bendravimo įgūdžių, būtina ištirti jų 
socialines kompetencijas ir nuspręsti, 
kokie yra pagrindiniai bendravimo 
trukdžiai. 

Šiems mokiniams turi būti sudaro-
mos galimybės bendrauti jų įprastoje 
aplinkoje, todėl būtina sukurti įvairias 
situacijas, kuriose ir bus mokomasi soci-
alinių bendravimo įgūdžių. Pradedama 
mokyti nuo pagrindinių: rodyti pakantą 
kitiems, atsisukti į kalbantį žmogų, pa-
laikyti akių kontaktą su pašnekovu, 
mėgdžioti žodžius, dalytis daiktais, 
draugiškai elgtis ir pan. 

Vizualinės informacijos būdai ypač 
veiksmingi mokant socialinio elgesio. 
Tai galima daryti supažindinant mokinį 
su įvairiomis situacijomis, kurias galima 
nupiešti, suvaidinti ar peržiūrėti, pasi-
telkus virtualias informacijos priemo-
nes. Mokymo priemones mokytojas gali 
paruošti vienas arba kartu su mokiniu. 
Tikslinga nupiešti mokinio pasisveikini-
moatsisveikinimo, prašymoleidimo at-
likti vieną ar kitą veiklą, atsiprašymo ir 
kitas situacijas. 

Struktūruoto mokymo metodas pa-
deda mokiniams, turintiems įvairiapu-
sių raidos sutrikimų, kompleksinių ir 
kitų negalių, pagal galimybes tapti kuo 
savarankiškesniems, spręsti elgesio pro-
blemas, išmokti socialinio bendravimo 
įgūdžių.

Rugsėjo pirmąją Vilniaus „Vilties“ 
specialiosios mokyklos pirmąją lavina-
mąją klasę pradėjo lankyti 5 pirmokai, 
turintys įvairiapusių raidos sutrikimų, 

kompleksinių ir kitų negalių (pažintinių, 
judesio ir padėties sutrikimų, regos, 
klausos ir kt.). Vienas iš pagrindinių 
struktūruoto mokymo elementų yra 
aplinkos pritaikymas. Mokslo metų pra-
džioje pirma ir svarbi užduotis klasės 
komandai buvo įrengti pirmokų klasę, 
atitinkančią jų galimybes ir poreikius. 
Tad parinkome pagrindines mokymo 
vietas: bendrų veiklų, valgymo, laisva-
laikiožaidimų, poilsio, individualaus 
darbo, dienotvarkių.

Pirmame komandos pasitarime, ku-
riame dalyvavo klasės mokytojas, auklė-
tojas, logopedas, judesio korekcijos pe-
dagogas, tėvai ir kiti specialistai, buvo 
parinkti pagrindiniai dienos veiklų sim-
boliai, kurių mokiniai mokysis mokslo 
metų eigoje. Kiekvienam mokiniui buvo 
sudarytos individualios dienos veiklų ir 
užimtumo dienotvarkės. Dviem moki-
niams – simbolių dienotvarkės, trims – 
daiktųnuotraukų veiklų sekos.
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Pirmais mokslo metų mėnesiais mo-
kiniai buvo mokomi suprasti aplinkos ir 
dienotvarkės sąryšį. Prieš kiekvieną 
veik lą buvo prieinama su mokiniu prie 
individualios dienotvarkės, nuimamas 
simbolis (mokytojai sakant to simbolio 
reikšmę) ir atliekama veikla tam skirtoje 
vietoje. 

Nuotraukų seką sudarė keli pagrin-
diniai simboliai: varpelis – veikla; tuale-
tas – į tualetą; puodukas, šaukštas – ger-
ti, valgyti; autobusiukas – namai. 

Simbolių dienotvarkę sudarė šie sim-
boliai: pamoka (skaityti, rašyti, skaičiuo-
ti, piešti, sportuoti ir kt.), tualetas, plauti 
rankas, valyti dantis, žaisti ir kt. Mokslo 
metų eigoje keliems mokiniams buvo 
parinkti papildomi socialinio bendravi-
mo, gero elgesio simboliai: labas, viso 
gero, ačiū, stop, sutvarkyti žaislus, ne-
mėtyti žaislų ir kt.

Pagrindinė taisyklė, kurią turi žinoti 
mokytojai, kad labai svarbu parodyti 
simboliais ir pasakyti žodžiais, ką moki-
nys darys dabar ir kas bus paskui.

Mokslo metams įsibėgėjus paaiškė-
jo – individualios mokinių darbo vietos 
turėtų būti uždaresnės, matomų dirgik
lių kiekis mažesnis, kad mokinys galėtų 
veiklos metu geriau sukaupti dėmesį, 
išgirsti mokytojo žodinį nurodymą, at-
likti pateiktą užduotį. 

Sumažinti mokinių netinkamo elge-
sio problemas padėjo socialinių istorijų 
apie mokinių veiklas kūrimas. Pvz., so
cia linė istorija „Valgymas“:

Pirmieji mokslo metai baigėsi. Visa 
klasės komanda kartu su tėvais džiau-
giasi mažais, bet reikšmingais mokinių 
pasiekimų žingsneliais. Pasak vienos 
mamos, „sūnus dabar daug ramesnis, links-

mesnis, paklusnesnis. Aišku, pasitaiko visko, 
bet tikrai rečiau nei anksčiau“. O kiti tėve-
liai džiaugiasi gera dukros nuotaika, ra-
miu nakties miegu ir šypsena važiuojant 
į mokyklą.

VALGYMO TAISYKLĖS

Teisininko konsultacija

Svarbiausias pakeitimas yra dalinio 
neveiksnumo įvedimas. Iki šiol buvo tik 
du pasirinkimai: arba žmogus yra veiks-
nus, arba neveiksnus. Tačiau nuo 2016 
metų numatoma, kad fizinis asmuo, ku-
ris dėl psichikos sutrikimo iš dalies ne-
gali suprasti veiksmų tam tikroje srityje 
reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo 
tvarka pripažintas ribotai veiksniu toje 

srityje. Kitaip tariant, teismas savo 
sprendime nurodys baigtinį sričių, ku-
riose fizinis asmuo pripažįstamas ribotai 
veiksniu, sąrašą. Srityse, kuriose fizinis 
asmuo bus pripažintas ribotai veiksniu, 
jis negalės sudaryti sandorių ar kitaip 
veikti be globėjo, rūpintojo sutikimo. 
Reikia pažymėti, kad fizinis asmuo, ku-
ris neteks veiksnumo tam tikrose srityse, 

visiškai nepraras galimybės veikti tose 
srityse. Tai daryti jis galės gavęs savo 
globėjo, rūpintojo sutikimą.

Prašymą apriboti asmens civilinį 
veiksnumą tam tikrose srityse galės pa-
duoti to asmens sutuoktinis, tėvai, pilna-
mečiai vaikai, globos (rūpybos) instituci-
ja arba prokuroras. Jie taip pat turės teisę 
kreiptis į teismą dėl asmens pripažinimo 
visiškai veiksniu arba veiksniu toje srity-
je, kurioje asmuo yra pripažintas ribotai 
veiksniu. Tačiau didžiausia naujovė – 
numatoma galimybė į teismą dėl veiks-
numo apribojimo panaikinimo kreiptis 
pačiam asmeniui, kurio veiksnumas ap-
ribotas. Galima teigti, kad šios nuostatos 
įtraukimas atitinka Neįgaliųjų konvenci-
jos 12 straipsnio principus, kuriuo yra 
įtvirtinama lygybė prieš įstatymą ir neį-
galusis yra laikomas teisės subjektu kaip 
ir kiekvienas iš mūsų.

Kitas pakeitimas yra susijęs su ne-
veiksnaus asmens būklės peržiūrėjimu. 
Remiantis įstatymo pakeitimo nuostato-

Nuo 2016 metų pradžios – nauja 
neveiksnumo nustatymo tvarka
Nuo 2016 metų Lietuvoje įsigalioja nauja neveiksnumo nustatymo 
tvarka (teisinis neveiksnumo institutas). Galima teigti, kad šios 
reformos Lietuva laukė nuo pat Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių 
konvencijos ratifikavimo. Kaip pažymi dabartinis teisingumo 
ministras Juozas Bernatonis, šis įstatymas yra toks, kokį Lietuva 
šiandien gali turėti, o pagrindinis reformos tikslas – siekti, jog teisės 
normos atitiktų Konvencijos nuostatas.
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mis, kiekvienoje savivaldybėje turės būti 
įsteigta komisija, kurios tikslas ir užduo-
tis bus neveiksnių asmenų būklės per-
žiūrėjimas. Ši komisija peržiūrės ne-
veiksnaus asmens būklę tam tikroje sri-
tyje ir priims sprendimus dėl tikslingu-
mo kreiptis į teismą dėl teismo sprendi-
mo, kuriuo asmuo pripažintas neveiks-
niu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. 

Minėta komisija savo veikloje priva-
lės vadovautis nešališkumo, nepriklau-
somumo, kuo mažesnio asmens veiks-
numo ribojimo, veiksnumą ribojančių 
priemonių individualizavimo ir pagrįs-
tumo principais. Peržiūrėdama neveiks-
naus asmens būklę, komisija turės iš-
klausyti neveiksnaus tam tikroje srityje 
asmens nuomonę, išskyrus išimtinius 
atvejus, kai tai objektyviai neįmanoma. 
Jei komisijai kils abejonių dėl kreipimosi 

į teismą tikslingumo, visos abejonės tu-
rės būti vertinamos asmens, kuris pripa-
žintas neveiksniu tam tikroje srityje, 
naudai.

Numatoma, kad Civiliniame kodek-
se atsiras naujas skyrius, kuris reglamen-
tuos pagalbą priimant sprendimus. Juo 
vadovaujantis, pilnametis veiksnus fizi-
nis asmuo gali raštu sudaryti sutartį su 
pilnamečiu veiksniu fiziniu asmeniu, ku-
riuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant 
sprendimus tam tikrose gyvenimo srity-
se. Tačiau sutartis dėl pagalbos priimant 
sprendimus turės būti sudaroma notari-
ne forma ir registruojama Neveiksnių ir 
ribotai veiksnių asmenų registre. Atsako-
mybė dėl asmens, sudariusio sutartį dėl 
pagalbos priimant sprendimus, sprendi-
mų ir jų pagrindu atliktų veiksmų teks 
asmeniui, kuris priėmė sprendimą.

Apibendrinant numatomus pakeiti-
mus galima konstatuoti, kad Lietuvoje 
padėtis dėl neveiksnumo instituto turėtų 
keistis į teigiamą pusę. Tačiau, kaip pa-
žymi Lietuvos neįgaliųjų forumo prezi-
dentė Dovilė Juodkaitė, dabar dar links-
tama nustatyti neveiksnumą žmogui, 
bet ne atvirkščiai, nors Konvenciją mes 
turime nuo 2010 metų. Jai antrina ir „Vil-
niaus vilties“ bendrijos pirmininkė Biru-
tė Šapolienė teigdama, jog teisėjai moty-
vuoja būtinybę nustatyti žmogui ne-
veiksnumą dėl noro jį apsaugoti. Todėl 
įgyvendinant minėtas reformas bus la-
bai svarbu supažindinti teisėjus, advo-
katus, notarus, prokurorus ir kitus teisės 
sistemos darbuotojus su naująja tvarka.

Aidas Makštutis
„Vilties“ bendrijos teisininkas

Sveiki. Rašau jums gražiausiu pava-
sario laiku – per patį obelų žydėjimą, kai 
ore tvyro šviežios žalumos kvapas, kai 
atsigauna akys, po žiemos išsiilgusios 
šio žalumo. Ypatingai gaivu vakarais, 
kai rūkas nusileidžia ant pienių pūkelių 
lauko. Kaip gražu, net širdis, rodos, pri-
tyla plakti, kad nedrumstų šios idilės. 
Tik ilgai ištūnojus kambaryje galima taip 
džiaugtis kiekvienu gryno oro gurkšniu, 
kiekvienu kvapsniu. Beveik visą pusme-
tį prabuvau namuose, nes niekas negalė-
jo mūsų „paganyti“. Užsisklendėme sa-
vo buities ritualuose. Žinoma, ir pati 
buvau nepaslanki. Teko susitaikyti su 
mintimi, kad negaliu, nepajėgiu, priva-
lau išgulėti savo laiką. Mėginau studi-
juoti, išeiti iš namų, bet viską teko su-
stabdyti, jaučiausi lyg po nokauto. Visiš-
kas organizmo išsekimas, negalėjimas 
skaityti, įsiminti. 

Žinote, labai sunku susitaikyti su 
tuo, kad nebepajėgi daryti darbų, ku-
riuos lengvai atlikdavai anksčiau. Sunku 
priimti su amžiumi atėjusias ligas, kri-
zes, pokyčius, senatvę, negalėjimą. Apie 
tai ir noriu šiuokart su jumis pasikalbėti. 
Sunku, kai gimsti su kokiu nors negalėji-
mu. Bet gal dar sunkiau prarasti galėji-
mą. Įsivaizduokite žmogų, kuris visą 
gyvenimą dainavo ir kuriam gydytojai 
staiga uždraudžia tai daryti dėl širdies 
stimuliatoriaus. Mačiau sykį tokį žilą ge-
raširdį dieduką. Jis atlydėjo anūkėlę į 
pianino muzikos pamoką ir griaužėsi 
girdėdamas repetuojantį chorą už sie-
nos, nes labai norėjo kartu padainuoti. 
Sportininkai, balerinos, įvairių kitų pro-
fesijų atstovai, kuriems vieną dieną pa-
sakoma: „per senas“. Kaip susitaikyti su 
tuo, kad nebegali bėgioti, netgi paeiti, 

nors visą gyvenimą planavai būti spor-
tiškas? Nebegali mokytis, nors manei, 
kad mokslui amžiaus ribos nėra. O šalia 
jaunimas, kuris geba atsiminti neužsira-
šinėdamas, žino devynias užsienio kal-
bas. Tada pradedu galvoti, kad gal ne-
moku nei vienos. Net savos, gimtosios 
kalbos. 

Tempai nerealūs, krūviai milžiniški 
ir niekas tavęs nelaukia. Esi lėtas, pasili-
gojęs, leisgyvis. O visi lenktynėse, nie-
kam tu nerūpi. Pasitempę, motyvuoti, 
jogas, sporto klubus lanko, maratonuose 
dalyvauja, kad „galva lengvesnė pasida-
rytų“. Kaimynė sako: „Bėgioju, nes kaž-
kaip visos problemos išsikrato“. Viskas 
skirta galintiems, judantiems, einan-
tiems, bėgantiems, suspėjantiems žmo-
nėms. Tokia visuomenės mada. Mylimi 
tik gražūs, greiti, protingi. Priimtini tie, 
kurie gali įvykdyti visas programas lai-
ku. O ką daryti „negalinčiajam“ bėgti, 
suspėti, išmokti daug ir greitai? 

Žmogaus prigimtis tokia, kad jis lin-
kęs save vertinti pagal pasiekimus ir at-
liktus darbus. Pavyzdžiui: jei baigei tris 
aukštuosius, esi profesorius, parašei ke-
letą knygų, vadinasi, daug nuveikei, ta-
pai „kažkuo geresnis“ už tą, kuris viso to 
nepadarė. O kaip žiūrėti į negalėjimą? 
Savo ar kito? Net gamtoje vertiname vai-
singus medžius, duodančius gerą derlių. 
Viską grindžiame naudos principu. 
Naudingi indai ir nenaudingi. Bet pa-
klausykite, žmonės (sūnus sakydavo 
„žmogai“), ar tokio principo pakanka? 
Jeigu viską skaičiuosime, tai vieną dieną 
ir save nurašysime. Išbrauksime iš nau-
dingojo sąrašo. Gali, pajėgi – esi geras, 
naudingas. Nepajėgi, turi išeiti poilsio 
atostogų ar net „atsukti kojas į ramunė-

lių lauką“ – esi tuščia vieta, trukdai ki-
tiems gyventi. 

Reikėtų atsisakyti šio ydingo mąsty-
mo, nes tai tik trumpalaikė mada. Nega-
lėjimas, mielieji, turi ir kitą pusę. Nėra 
taip, kad negalime visiškai nieko. O jei-
gu net atrodytų, kad išties taip, vis tiek, 
kol esame, kvėpuojame, mes kažkam 
reikalingi ir brangūs. Juk net prie arti-
mųjų negalios priprantame, įgyjame sa-
votišką priklausomybę. Jeigu su neįga-
liuoju gyvename diena iš dienos, nebe-
mokame atsiriboti nuo jos. Tad patiria-
me ne tik natūralią atsisveikinimo trau-
mą (jeigu tenka atsitraukti), bet tampa-
me priklausomais nuo kito žmogaus ne-
galios, nes šalia gyvendami suaugame 
su juo, jo ritualais ar negalėjimu. 

Dabar vis ieškau atsakymo, kaip 
mums pradėti save vertinti kitaip, kai ko 
nors nebegalime patys. Kaip „persijung-
ti“, kaip suvokti, kaip pradėti mylėti sa-
ve tokį, koks esi, negalintį? Visa aplinka 
mus moko niekada nepasiduoti, atrasti 
savyje jėgų, atsilaikyti. Bet įsitikinau, 
kad šis šūkis ne visada tinka. Tu nepasi-
duodi ir peržengi savo galimybių ribas. 
Pražudai sveikatą. Taigi daryk tik tiek, 
kiek gali, ne daugiau. Jei negali bėgioti, 
vaikščiok iš lėto. Nori miego, duria širdį, 
nes nepailsėjai, rask laiko poilsiui. Mes 
taip sunkiai priimame savo negalėjimą. 
Lyg be mūsų aktyvumo pasauliui bus 
blogiau. Nekalbu apie tingumą. Kalbu 
apie sunkumus, su kuriais susiduriame, 
ir nepaisydami sveikatos, sukandę dan-
tis, didžiuodamiesi bandome įveikti 
„dramblį“. O juk išties mums visiems, 
kurių artimieji turi negalią, reikėtų mo-
kytis priimti ir savo (ne tik kito) negalėji-
mą. Mokytis padėti sau. 

Apie galėjimą ir negalėjimą
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Slauga – sudėtingas reiškinys, „suri-
šantis“ negalintį žmogų ir jam tarnau-
jantįjį. Mes tampame lyg vienu asmeniu. 
Kol kito negalėjimas vieną dieną pakerta 
ir mus, artimuosius. Todėl nevalia nepai-
syti savo „negalėjimo“, neatsižvelgti į 
savo sveikatą, vidinėmis nuostatomis 
neigti silpnumą, jo nepastebėti, demons-
tratyviai nekreipti į save dėmesio. Kai 
organizmui prireikia poilsio, atsistaty-
mo, nereikia jausti kaltės, kad pavirtai 
„griuvena“ (save taip vadinau kokius 
metus, o dar – „birena“). Taigi, kai tampi 
ta griuvena, birena ir nepajėgi sutvarkyti 
kampų, kurie bado akis voratinkliais ir 
dulkėmis, užsisklendi savyje, slepiesi 

nuo žmonių, nes „blogai atrodai“, pras-
tai jautiesi. Pradedi rūgti. Netenki pusės, 
jei ne visų, draugų. Bet negalima savęs 
teisti dėl negalėjimo. Tavo negalėjimas 
kažkam atveria širdį, padaro ją kilnesnę, 
dosnesnę. Juk žemėje svarbiausias – 
žmogus. Visos prasmės žemėje atsiranda 
per žmogų. Esame reikalingi vieni ki-
tiems. Ir galintieji, ir negalintieji. 

Nesmerkime savęs, kai turime kokį 
negalėjimą. Nelaikykime savo negalėji-
mo pasaulio našta. Netapkime našta pa-
tys sau netoleruojančiu savęs mąstymu. 
Išmokime priimti ne tik kito, bet ir savo 
negalią. Konstatuokime laiku savo nega-
lėjimo skaudulius, padėkime sau, leiski-

me pailsėti, atsisakykime šio maratono 
varžybų, jeigu širdžiai reikia poilsio. Pri-
imkime save lyg besikeičiančius metų 
laikus. Juk kiekvienu iš jų galime savaip 
pasidžiaugti. Tik reikia išmokti priimti, 
suprasti, kad laikas pasikeitė. Dabar atė-
jo tavo ruduo arba pavasaris, o gal žie-
ma. Nebijokime kaitos, savo negalėjimo 
ar sustojimo. Nors išmokti susitaikyti su 
savimi kartais sunkiausia, stenkimės 
įprasminti savo negalėjimą ir nieko nebi-
jokime, kas benutiktų.

Visada su Jumis Silva 
Autistuko mama (galite man kaip  

visada rašyti: silvija.klk@gmail.com)

Kas aktualu bendraujant su 
žmonėmis?

Kai tik mūsų darni trijulė – Kęstutis 
Rudzinskas, asistentė psichologė Alicija 
Volyniec ir mokymų vadovė, socialinio 

darbuotojo padėjėja Živilė Šleivienė – 
sugrįžo iš „Inclusion Euorope“ organi-
zacijos būstinėje Briuselyje vykusių tarp-
tautinių mokymų, prasidėjo pasirengi-
mas naujam veiklos etapui – mokymams 
Lietuvoje. Tad kovą vykdėme dalyvių 
atrankas į šiuos mokymus: daug bendra-
vome su žmonėmis, turinčiais proto ne-
galią, pasitelkę įvairias užduotis bandė-
me išsiaiškinti jų norą ir galimybes įgyti 
naujų žinių ir gebėjimų, kad vėliau pa-
dėtų kitiems. Be to, iki mokymų pra-

džios aktyviai bendravome ir bendra-
darbiavome su Kęstučiu. Mūsų susitiki-
mų metu jis turėjo įsisąmoninti ne tik tai, 
kad yra bičiulis, bet ir kad balandžio pa-
baigoje bus vienas iš mokymų vadovų.

Taigi į mokymus pakliuvo 8 dalyviai, 
kuriuos vienijo ambicingas tikslas – iš-
mokti naujų dalykų ir juos pritaikyti 
kasdieniame gyvenime. Kadangi daugu-
ma dalyvių anksčiau nebuvo pažįstami, 
pirmiausia visi prisistatėme, kas ir iš kur 
esame, ką veikiame ir pan. Buvo įdomu 
pažinti naujus žmones, turinčius skirtin-
gą patirtį, savo nuomonę ir nebijančius 
jos išsakyti. Mudu su Kęstučiu papasa-
kojome jiems apie mokymų savaitę Briu-
selyje, pristatėme patį projektą, ko sie-
kiama jį įgyvendinant. Parodėme korte-
les (žalią, geltoną ir raudoną), kurios 
naudojamos mokymų metu. Kęstutis 
paaiškino, ką kiekviena iš jų reiškia ir 
kada kokią kelti. Skatinome dalyvius ak-
tyviai imtis darbo. Nerimo ir lūkesčių 
išsakymo metu (oro baliono užduotis) 
išsiaiškinome, į ką labiausiai turime at-
kreipti dėmesį.

Pirmiausia pasakojome mokymų da-
lyviams, kuo skiriasi vieša ir asmeninė 
informacija, nes tai labai svarbu ben-
draujant su žmonėmis. Juk tie, kurie 
kreipsis į būsimus bičiulius pagalbos, 
pateiks asmeninę informaciją apie save, 
tad nevalia nuvilti jų pasitikėjimo. Rei-
kia kompetencijos atskirti, kuri informa-
cija yra vieša, o kuri – asmeninė. Taigi 
konfidencialumas – būtina bičiulio dar-
bo sąlyga. Mokymų metu pateikėme da-
lyviams daug viešos ir asmeninės infor-
macijos pavydžių, o jiems reikėjo nu-
spręsti, kuri informacija vieša, o kuri 
privati. Dar mokymų dalyviams teko 
mokytis darbo komandoje, tapti jos da-
limi. Kiekvienas turėjo suvokti, ką jis 
gali suteikti komandai ir ko iš jos narių 
pasimokyti. Atlikdami užduotis grupe-
lėse dalyviai galėjo artimiau pažinti vie-
nas kitą.

Mokausi pats, kad mokyčiau kitus
Topside + mokymų neįgaliesiems projektas „Mokymų galimybės 
tarpusavio pagalbą teikiantiems proto negalios asmenims Europoje: 
nauji horizontai“ įsibėgėja. Apie jo startą – mokymus Briuselyje – jau 
rašėme pirmajame mūsų žurnalo numeryje. O šių metų balandžio 20-24 
dienomis Vilniuje iš jų sugrįžusiems Lietuvos atstovams teko 
atsakinga užduotis – ne tik parodyti, ko išmoko, bet ir pasidalyti 
įgytomis žiniomis su kitais, paskatinti juos tapti tarpusavio pagalbą 
teikiančiais asmenimis, kitaip tariant, bičiuliais.
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PIRMAME ŽURNALO NUMERYJE RAŠĖME 
APIE MOKYMUS NEĮGALIESIEMS BRIUSELYJE.
JUOSE DALYVAVO TRYS ATSTOVAI IŠ 
LIETUVOS.
NEĮGALUSIS KĘSTUTIS RUDZINSKAS.
JĮ LYDĖJO PSICHOLOGĖ ALICIJA VOLYNIEC.
IR MOKYMŲ VADOVĖ ŽIVILĖ ŠLEIVIENĖ.
SUGRĮŽĘ JIE TURĖJO SURENGTI MOKYMUS 
LIETUVOJE.

KOVĄ VYKO ATRANKA Į MOKYMUS.
REIKĖJO RASTI NEĮGALIŲJŲ, NORINČIŲ ĮGYTI 
NAUJŲ ŽINIŲ.
O KĘSTUTIS RUOŠĖSI BŪTI VIENU IŠ MOKYMŲ 
VADOVŲ.

Į MOKYMUS BUVO ATRINKTI AŠTUONI 
DALYVIAI.
PIRMIAUSIA JIE PRISISTATĖ IR SUSIPAŽINO.
KĘSTUTIS JIEMS PAPASAKOJO APIE MOKYMUS 
BRIUSELYJE.
JIS PARODĖ KORTELES, SKIRTAS NAUDOTI PER 
MOKYMUS.
TADA PAAIŠKINO, KĄ KIEKVIENA KORTELĖ 
REIŠKIA.
IR KAIP JOMIS NAUDOTIS.

MOKYMŲ DALYVIAI SUŽINOJO, KAS YRA 
BIČIULIS.
BIČIULIS PADEDA KITIEMS SPRĘSTI 
PROBLEMAS.
BIČIULIS TURI MOKĖTI IŠKLAUSYTI.
PASKUI UŽDUOTI KLAUSIMUS, KAD 
SUPRASTŲ PADĖTĮ.
TADA SIŪLYTI GALIMA SPRENDIMĄ.

BIČIULIUI KITI PATIKI SAVO PASLAPTIS.
TODĖL JIS TURI SKIRTI VIEŠĄ IR ASMENINĘ 
INFORMACIJĄ.
VIEŠĄ INFORMACIJĄ GALIMA SAKYTI 
KITIEMS.
ASMENINĖS INFORMACIJOS KITI NETURI 
ŽINOTI.

MOKYMUOSE NEĮGALIEJI NAGRINĖJO 
ĮVAIRIAS GYVENIMIŠKAS SITUACIJAS.
JIE MOKĖSI UŽDAVINĖTI KLAUSIMUS.
KIEKVIENAS DALYVIS PATEIKĖ SPRENDIMŲ 
VARIANTŲ.
IR SUTIKO, KAD GALUTINĮ SPRENDIMĄ TURI 
PRIIMTI PATS ŽMOGUS.

MOKYMŲ DALYVIAI MOKĖSI BENDRAUTI.
JIE SUSISKIRSTĖ POROMIS.
TADA UŽDAVINĖJO KLAUSIMUS,
KAD KUO DAUGIAU SUŽINOTŲ VIENAS APIE 
KITĄ.
O PASKUI TURĖJO PAPASAKOTI APIE 
PARTNERĮ.
DŽIUGU, KAD VISIEMS DALYVIAMS TAI 
PAVYKO.

DAR DALYVIAI SUŽINOJO, KAS YRA 
SOCIALINIAI VAIDMENYS.
KIEKVIENAS ŽMOGUS TURI ŠIŲ VAIDMENŲ.
PAVYDŽIUI, MOKYKLOJE YRA MOKINYS.
MOKYMŲ RENGĖJAI PATEIKĖ DAUGIAU 
SOCIALINIŲ VAIDMENŲ PAVYDŽIŲ.
NEĮGALIEJI NET NUSTEBO, KAD TIEK DAUG 
TŲ VAIDMENŲ ATLIEKA.
JIE PASIJUTO LABAI REIKŠMINGI.

BENDRAVIMO SĖKMEI LABAI SVARBUS 
PASITIKĖJIMAS.
NUOŠIRDŽIU ŽMOGUMI PASITIKIMA LABIAU.
TIK SVARBU ATSKIRTI,
AR ŽMOGUS TIKRAI VERTAS PASITIKĖJIMO.
MOKYMŲ DALYVIAI ATLIKO UŽDUOTIS, 
STIPRINANČIAS TARPUSAVIO PASITIKĖJIMĄ.

MOKYMŲ DALYVIAI KASDIEN 
PASIKARTODAVO TAI, 
KĄ IŠMOKO.
JIE DŽIAUGĖSI, KAD JŲ NUOMONĖS 
IŠKLAUSOMA.
IR KAD IŠMOKO PADĖTI KITIEMS.
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Kas yra bičiulis?

Projekto pristatymo metu tik trum-
pai apžvelgėme, o paskui mokymų eigo-
je jau išsamiau aiškinomės, kas yra bičiu-
lis ir kodėl jis svarbus. Pristatėme 4 tai
syk les, kuriomis vadovaudamasis jis tei-
kia pagalbą, ir kiekvieną iliustravome 
pavyzdžiais, kad dalyviams būtų len-
gviau jas įsiminti. Visi drauge bandėme 
nupiešti bičiulio portretą: kaip jis turi at-
rodyti, kalbėti ir bendrauti.

Kodėl svarbu įsiklausyti, klausti ir 
įsijausti į patarimo norinčio sulaukti 
žmogaus problemą (būti empatiškiems)? 
Todėl, kad to nedarant kyla nesusiprati-
mų. Kad jų išvengtume, reikia išmokti 
klausytis ir įsiminti gautą informaciją. 
Taigi dalyvių laukė daug atminties lavi-
nimo užduočių. Jie klausėsi pasakojimų, 
vėliau atsakinėjo į pateiktus klausimus. 
Atlikdami užduotį „Kas aš esu?“ daly-
viai traukė korteles, kuriose buvo pa-
vaizduoti įvairūs personažai, daiktai, 
žymūs žmonėsi. Tada užduodant klausi-
mus reikėjo atspėti, kokią kortelę ištrau-
kė vienas ar kitas dalyvis. Į juos galėjai 
atsakyti tik „taip“ arba „ne“. Tam daly-
viui, kuris išsitraukė kortelę ir laukė 
klausimų, buvo labai juokinga, kad kiti 
pateikinėja tokius klausimus, kurie ne-
priartina prie teisingo atsakymo. Galiau-
siai kažkuris iš dalyvių visai netikėtai 
pateikdavo teisingą atsakymą.

Paskui perėjome prie situacijos anali-
zės. Kiekvienas dalyvis pateikė savo ga-
limų sprendimų variantus, vienas kitą 
papildė. Tik nė vienas iš pradžių neprisi-
minė paskutinės taisyklės, kuria reikia 
vadovautis sprendžiant problemą – ga-

lutinį sprendimą visada leisti priimti pa-
čiam žmogui.

Kur slypi bendravimo sėkmė?

Yra žmonių, su kuriais persimetame 
tik keliomis mandagumo frazėmis, o ki-
tiems išvis nenorime pasakyti nė žodžio. 
Taip yra todėl, kad visi esame labai skir-
tingi. Bet bendrauti turime be išanksti-
nių nuostatų, priimdami besikreipiantįjį 
pagalbos tokį, koks jis yra. Mokymų da-
lyvių klausėme, kokiomis savybėmis tu-
ri pasižymėti žmogus, su kuriuo norėtų-
si kalbėtis, ir ar jie patys turi tas savybes. 
Paskui suskirstyti burtų keliu poromis 
jie turėjo 5 minutes tarpusavio bendravi-
mui, kad uždavinėdami klausimus kuo 
daugiau sužinotų vienas apie kitą. Šią 
užduotį lydėjo juokas ir diskusijos. Lai-
ko, žinoma, pritrūko, bet taisyklės yra 
taisyklės. Jeigu pirmąją dieną visi prisi-
statantieji kalbėjo apie save, tai šiuokart 
reikėjo papasakoti apie savo porininką. 
Džiugu, kad visiems tai pavyko. 

Paskui atėjo eilė socialiniams vaid
menims. Iš pradžių mokymų dalyviams 
buvo sunku suvokti, kas tai yra, bet ga-
vus daugybę pavyzdžių, tapo gerokai 
aiškiau. Juk visai nesvarbu, turime nega-
lią ar ne, vis tiek atliekame pačius įvai-
riausius socialinius vaidmenis, kurie da-
ro mus ypatingais. Taigi pirmiausia da-
lyviai, skaitydami nesudėtingą tekstą 
apie vieno berniuko dieną, turėjo pa-
braukti jame visus jo tą dieną atliktus 
socialinius vaidmenis. Užduotį visi atli-
ko kruopščiai, kilus neaiškumams kėlė 
geltonas korteles. Taip pat pakabinome 

ant sienos dalyviams skirtą plakatą su 
daugybe socialinių vaidmenų iš įvairių 
sričių: šeimos, laisvalaikio, gyvenamo-
sios aplinkos. Kiekvienas turėjo atsirink-
ti jam tinkančius socialinius vaidmenis ir 
net nustebo, kiek daug vaidmenų, apie 
kuriuos net nepagalvojo, kasdien atlieka.

Nuo bendravimo tiesiog neatsieja-
mas pasitikėjimas. Kuo nuoširdesni esa-
me, tuo labiau žmonės mumis pasitiki. 
Tačiau turime ir patys išmokti atskirti 
tuos, kuriais verta pasitikėti. Vėl burtų 
keliu suskirstę mokymų dalyvius poro-
mis tikrinome, kaip po savaitės bendra-
vimo jie pasitiki vienas kitu. Užduoties 
metu vienam iš dalyvių buvo užrišamos 
akys, o porininkas, duodamas įvairias 
komandas, turėjo nuvesti jį į kitą patal-
pos pusę per kliūtis, kurias kaskart pa-
rinkdavome skirtingas. Paskui dalyviai 
apsikeitė vietomis. Galiausiai visi apta-
rėme: kaip kas jautėsi vedamas; kaip se-
kėsi nurodyti kelią kitam; kada buvo 
saugiau ar atsirado pasitikėjimas vienas 
kitu. 

Kasdien po mokymų dienos pasikar-
todavome tai, ko išmokome, ką naujo 
sužinojome, sprendėme, ar diena buvo 
naudinga. Visiems dalyviams svarbiau-
sias pasirodė bendravimas. Jie džiaugėsi, 
kad jų nuomonė išklausoma, kad kiek
vienas gali dirbti savo tempu ir niekas jo 
neskubina. Juk prieš akis visus vienijan-
tis bendras tikslas – padėti kitiems.

Alicija Volyniec
Psichologė

Živilė Šleivienė
Socialinio darbuotojo padėjėja

Per Lietuvos nepriklausomybės me-
tus visi mes – suaugę asmenys, turintys 
proto negalią, jų tėvai, specialistai, visuo-
menės nariai – subrandinome laisvus ir 
atsakingus, nors ir turinčius proto nega-
lią, asmenis. Koks buvo mūsų dienos 

centrų kelias, kurį mums visiems reikėjo 
nueiti kuriant pagalbos modelį šios ne-
galios žmonėms? Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, sovietiniais metais nemo-
kytas, tik namuose išmyluotas ir iščiū-
čiuotas sunkios negalios vaikelis turėjo 

žengti nors ir mažus, tačiau labai reikš-
mingus žingsnius visaverčio, savarankiš-
ko gyvenimo link. Praėjus ketvirčiui am-
žiaus, šiandien turime puikią progą pa-
žvelgti į pagalbos modelio suaugusiam 
asmeniui kūrimo kelius ir klystkelius. Ką 
sukūrėme, ką turime, kas pasisekė, kuo 
nusivylėme ir ką nuvylėme, o kuo gali-
me pasidžiaugti ir pasididžiuoti? 

Kiekviename Lietuvos rajone šeima, 
kurioje gyvena neįgalus žmogus, jau turi 
realią galimybę gauti nestacionarias so-
cialines paslaugas. Kuriant šių paslaugų 
infrastruktūrą aktyviai ir glaudžiai ben-
dradarbiavo dienos centrų kolektyvai, 
„Vilties“ bendrijos nariai, neįgaliųjų tė-
vai, taip pat (o tai – svarbiausia!) val-
džios institucijos. Kūrimo procese atsa-
kingai ir išmintingai dalyvavo ir tebeda-
lyvauja Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija, konkrečiau – Socialinių paslau-
gų skyriaus specialistai. Nė vienas teisės 
akto projektas, reguliuojantis minėtos 
socialinės paslaugos teikimą, neįsigalio-

Popierinės gulbės fenomenas, arba 
Kvietimas diskusijai apie šio 
laikmečio Lietuvos dienos centrų 
veiklos aktualijas
Pernai atšventėme „Vilties“ bendrijos 25–erių metų veiklos sukaktį. 
Nuveikti dideli darbai, įgyvendinti esminiai pokyčiai asmenų, turinčių 
proto negalią, gyvenime. Vienas iš sėkmingiausių bendrijos inicijuotų 
ir subrandintų reiškinių – jau du dešimtmečius sėkmingai mūsų šalyje 
teikiama dienos socialinės globos paslauga suaugusiems sutrikusio 
intelekto žmonėms, o paprasčiau tariant – dienos centrų veikla.
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davo be praktikų įžvalgų ar patarimų. 
Šiuo metu turime sukūrę pakankamai 
optimalų teisės aktų paketą, užtikrinantį 
dienos socialinės globos kokybę. Ko ge-
ro, dienos socialinės globos paslauga 
mūsų šalyje yra vienintelė realiai vei-
kianti nestacionarių paslaugų alternaty-
va, tarnaujanti suaugusiam asmeniui. 

Šių paslaugų stiprioji pusė – glaudus 
Lietuvos dienos centrų tarpusavio ben-
dradarbiavimas, atvirumas ir vienybė. 
Esant būtinybei dienos centrai aktyviai 
diskutuoja su teisės aktų kūrėjais jiems 
svarbiais klausimais. Daugumai dienos 
centrų pavyksta atsikratyti taip mums 
lietuviams būdingo nesveiko konkuren-
cijos jausmo ar susireikšminimo. Deja, 
kartais tenka apgailestauti, kad asmeni-
nės ambicijos nustelbia blaivų požiūrį. 
Pvz., dienos centrų iniciatyvai neprita-
riama vien dėl to, kad tarp pasirašiusių-
jų kreipimąsi į ministeriją yra viena ar 
kita asmenybė, arba pakomentuojama: 
„Jūsų raštas pilnas gramatinių klaidų“. 
Belieka gūžtelėti pečiais ir nusistebėti, 
kodėl kolega, užuot jas ištaisęs, atsisako 
matyti tikrąjį mūsų tikslą – pagalbos mo-
delio tobulinimą. Viena paguoda – tokių 
mažuma. 

Bendromis pastangomis šio amžiaus 
1ajame dešimtmetyje teikdami pagalbą 
šalies dienos centruose jau turėjome pa-
kankamai aiškų ir realiai veikiantį pagal-
bos bendruomenėje modelį. Atsigręžus į 
praeitį, užplūsta nuostabių prisiminimų 
banga – Jonavos, Jurbarko, Kretingos, 
Panevėžio, Skuodo, Šiaulių, Telšių ir dar 
daug kitų regioninių dienos centrų dygo 
tarsi sveiki baravykai po lietaus. Tačiau 
kiekvienas naujai besikuriantis centras 
turinį paslaugai turėjo suteikti pats. Tad 
kaip tik šiandien kiekvienas dienos cen-
tro kolektyvas gali savęs paklausti: ar 
mūsų sukurtas dienos centro veiklos 
modelis sudaro sąlygas žmogui augti, 
tobulėti, visiškai atskleisti savo galias ir 
gebėjimus? Ar šis modelis ugdo žmo-
gaus savarankiškumą, ar artina prie vi-
saverčio gyvenimo visuomenėje? Atsa-
kyti, kad „tikrai TAIP“, kol kas nedrįsta-
me, nes vis dar iki galo nesupratome ar 
nenorėjome suprasti, nežinome ar nemo-
kėjome įžvelgti, o įžvelgę ugdyti ir at-
skleisti žmogaus galių. Kodėl žvelgdami 
į žmogų labiau matome ne jo galią, bet 
negalią? Deja, nors sukūrėme individua-
lius ugdymo ar globos planus, iki šiol 
neturime aiškios vizijos, ką savo gyveni-
me žmogus, kad ir su sunkia negalia, ga-
lėtų daryti geriausiai. Kaip sukurti siste-
mą, kuri sudarytų suaugusiam žmogui 
sąlygas tikrai dirbti, pasiekti realių dar-
bo rezultatų, o ne, kaip dabar neretai pa-
sitaiko, imituotų darbo procesą?

Kiekvienam suaugusiam žmogui 
darbas, prasmingas užimtumas yra viena 
iš svarbiausių gyvenimo sričių. Ne išim-

tis ir asmenys, turintys proto negalią. Tad 
tinkamai organizuoti darbinę veiklą – 
vienas iš svarbiausių dienos centrams 
tenkančių uždavinių. Taip jau susiklostė, 
kad dauguma dienos centrų pasuko dar-
binio užimtumo naudojant meninės raiš-
kos formas keliu. Mažas suvenyras, mez-
ginys, gaminys iš medžio, popieriaus ir 
pan. yra dažniausiai dienos centrų lanky-
tojų kuriami darbeliai. Paprastai iš išar-
dytų senų megztinių, audinių atraižų, 
spaustuvės popieriaus likučių. Šiuos dar-
bus įvairiose mugėse ir parodose prista-
tome kaip mūsų lankytojų gebėjimų iš-
raišką ar rezultatą. Suvenyrų gaminimas 
(atsižvelgiant į dienos centrų turimus fi-
nansinius išteklius) yra priimtinausia 
darbinės veiklos organizavimo forma. 

Džiugu, kad minėti darbeliai gražė-
ja, įgauna meninę vertę, tampa vis la-
biau funkcionaliais. Išmokome darbo 
procesą suskirstyti į mažus žingsnelius, 
pritaikyti neįgaliųjų gebėjimams. Tačiau 
gal laikas paklausti savęs: ar suvenyrų 
gamyba yra vienintelė darbinės veiklos 
alternatyva. Kiek dar metų diena iš die-
nos lankstysime popierines gulbes, pie-
šime piešinius ar iš įvairių atliekų kursi-
me suvenyrus? Suprantama, kad popie-
rinės gulbės origami – tikrai gera išeitis 
organizuojant sutrikusio intelekto žmo-
nių užimtumą. Procesas lavina atidumą, 
kruopštumą, smulkiąją motoriką. Tai 
gera priemonė darbiniams įgūdžiams 
lavinti. Tačiau ar ši popierinė gulbė tin-
kamai reprezentuoja sutrikusio intelek-
to žmonių gebėjimus visuomenėje? Ka-
da pasieksime tą lygmenį, kai pirkėjas 
norės įsigyti dienos centro lankytojo 
darbą ne dėl to, kad jį padarė neįgalusis, 
o dėl to, kad šio funkcionalaus ir estetiš-
ko gaminio jam tikrai reikia?

Gerai pažindami mūsų centrų lanky-
tojus atsakingai galime tvirtinti, kad jie 
pajėgūs dirbti ir kitokius darbus: pakuo-
ti, rūšiuoti, montuoti, tvarkyti aplinką, 
patalpas ir pan. Tačiau šių siekių viena 
socialinių paslaugų įstaiga įgyvendinti 
tikrai negali. Būtinas sisteminis požiūris 
visuose lygmenyse. Dar ugdymo institu-
cijoje neįgalus vaikas turi būti nuodug
niai įvertinimas, ištiriami jo gebėjimai ir 
polinkiai. Dar mokykloje turėtų būti for-
muojama žmogaus motyvacija užsiimti 
darbine veikla. Šiuo metu į dienos cen-
trus ateina jau Lietuvos nepriklausomy-
bės vaikai, ugdyti švietimo įstaigose. 
Pastebime tendenciją, kad jauni žmonės 
sunkiai pradeda darbinę veiklą. Jiems 
stinga motyvacijos, jie skausmingai ir 
įžeidžiai priima pastabas, ne visada nori 
mokytis iš savo klaidų. Tikrai daug at-
skleidžia vieno asmens teiginys: „Mo
kyk loje dariau tik šedevrus...“ Kad pro-
cesas pajudėtų į priekį, turime sufor-
muoti vieningą požiūrį visuose lygme-
nyse. Tik valdžios institucijų, ugdymo 

įstaigų, įstaigų, dirbančių su suaugusiais 
žmonėmis, Lietuvos įmonių ir organiza-
cijų bendras darbas gali duoti apčiuopia-
mų vaisių. Deja, šiam tikslui įgyvendinti 
projektiniu keliu įsisavinamos Europos 
Sąjungos struktūrinės lėšos organizaci-
jas domina tik tiek, kiek galima jas pa-
naudoti organizacijos išgyvenimo tiks-
lams. Kam vėliau rūpi, kur įgyvendinus 
projektą atsidūrė žmogus, dvejus metus 
mokytas darbinių įgūdžių, dar trejus 
metus „krimtęs“ profesinės reabilitacijos 
mokslus? Po visų mokslų jis tikrai nedir-
ba laisvoje darbo rinkoje, šiandieną jam 
dienos centruose teikiamos dienos socia-
linės globos paslaugos. 

Jeigu suaugę žmonės, turintys vidu-
tinę ir sunkią negalią, gali vienaip ar ki-
taip užsiimti darbine veikla dienos cen-
truose, tai suaugusiesiems, kurių dar-
bingumas siekia 30–45 procentus, šiuo 
metu išvis nėra kur dėtis. Dienos centrų 
siūlomos užimtumo programos neatitin-
ka jų poreikių, lūkesčių ar interesų. Kai 
kurios profesinės mokyklos siūlo adap-
tuotas profesinio mokymo programas, 
tačiau ar tos programos atitinka šiuolai-
kinės darbo rinkos poreikius – nelabai ir 
žinome. Veikiai šie žmonės praranda 
darbinę motyvaciją, socialinius įgūdžius 
ir tenkinasi buvimu namuose. Norisi ti-
kėti, kad pamažu pradėsime kurti realiai 
darbo rinkoje veiksiantį darbinės veiklos 
modelį asmenims, turintiems nežymią 
negalią. O kad tai įmanoma, vėlgi rodo 
Vakarų valstybių patirtis: vyno gamyba, 
dviračių taisymas, gyvulių priežiūra, an-
tikvarinių baldų restauravimas, maisto 
produktų pakavimas, darbas prie įvairių 
staklių, kavos malimo mašinų surinki-
mas, darbas kepykloje, parkų tvarkymas 
ir t. t. Nuostabą kelia darbinio proceso, 
darbo vietos, pagalbinių darbo priemo-
nių išradingas pritaikymas ir adaptavi-
mas. Jeigu tą galima pasiekti Vakarų Eu-
ropoje, kodėl negalima Lietuvoje? Mums 
trūksta tikrųjų kompetencijų, sisteminio 
požiūrio, bendradarbiavimo ir pasiryži-
mo eiti iki galo. Tad gal laikas išeiti iš 
susiformavusios užimtumo organizavi-
mo komforto zonos, kurią galima pava-
dinti „užimtumas dėl užimtumo“. 

Šiame straipsnyje paliečiau tik vieną 
aktualią suaugusių sutrikusio intelekto 
žmonių gyvenimo kokybės temą – užim-
tumą. Kviečiu Lietuvos dienos centrų 
kolektyvus, jiems prijaučiančius žmo-
nes, tėvus, specialistus, dienos centrų 
lankytojus į atvirą diskusiją žurnale „Vil-
tis“. Rašykime apie savo pasiekimus ir 
patirtį. Diskutuokime apie dienos centrų 
problemas, apie suaugusio sutrikusio 
žmogaus gyvenimo kokybę ir jos gerini-
mo perspektyvas mūsų šalyje. 

Jūratė Tamašauskienė
Dienos centro „Šviesa“ direktorė
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Kaip stipriai jausime, išgyvensime tą 
skausmą, priklausys nuo to, kokia yra 
mūsų pasaulio vizija, tai yra žiūrėjimo 
rakursas į mus supantį pasaulį. Džiuze-
pės Kolombero (Giuseppe Colombero) 
knygoje „Nuo žodžio į dialogą“ rašoma: 
„Kai kuriems žmonėms asmenų tarpu-
savio santykiai ir komunikacija yra ne 
atsitiktinė ar šalutinė veikla, bet būtina 
profesijos veiklos dalis; jiems bendrau-
ti – tai dirbti, taigi jie turi itin saugotis 
bendravimo klaidų, nes jos neigiamai 
paveiktų darbo rezultatus. Dialogas yra 
ypač reikšmingas ugdytojų veiklai, nes 
čia vyksta vertybių sklaida. <...> Šiems 
žmonėms klysti bendraujant – tai pada-
ryti profesinę žalą.“

Mano dialogas su „Kauno vilties“ 
bendrija prasidėjo prieš metus, tai yra 
2014 metų birželio 2 dieną. Nuo tos die-
nos pradėjau savo darbą kaip „Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projekto“ vadovė ir vyk-
dytoja. Buvo labai karšta vasara. Patal-
poje, kurioje vykdydavome veiklas, ter-
mometro stulpelis kartais pasiekdavo 35  
°C. Tai riba, kai pradeda svaigti galva, 
trūkti oro ir kyla grėsmė nualpti. Net ne-
įsivaizduoju (nes niekas taip ir neišdrįso 
pamatuoti), kiek laipsnių termometras 
būtų parodęs patalpoje, kurioje pietau-
davome, nes joje nebuvo nė vieno lango, 
angos ar bent plyšelio, kad įsileistum 
gryno oro. Tik sena neveikianti ventilia-
cinė sistema. 

Papietauti reikėdavo labai greitai. 
Arbatinuko garai, mikrobangų krosnelė-
je šildomas maistas, šiluma, sklindanti 
nuo kiekvieno asmens... Be to, ir taip 
ankštoje belangėje dar turėdavo tilpti 
pastatomas ventiliatorius tarsi papildo-
mas pietautojas. Tas karštis veikė ir die-
nos užimtumo centro lankytojus. Tad 
vieną dieną namo grįžau sumušta. Dė-
kui Dievui, dantys liko sveiki, veidas ne-
sužalotas. Pirmi trys spjūviai į veidą bu-

vo nemalonūs, o paskui skausmas užgo-
žė atgrasų pojūtį. Galvoje sukosi tik vie-
na mintis – kodėl taip ilgai neatvažiuoja 
greitoji pagalba. Gerai, kad kaip nujaus-
damas atėjo Piotras (tuo metu pas mus 
savanoriavo). Įsisiautėjęs trylikametis 
tapo iššūkiu mums abiem. 

Kartą į mano darbovietę pasmalsauti 
užsuko draugai. Prie durų juos pasitiko 
užrašas „Sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Kauno viltis“. O jie ir 
sako man: „Aplinka, kurioje dirbi, yra 
labiau „sutrikusi“ nei žmonės, su kuriais 
dirbi“. Išties, tai mačiau ir pati. Reikėjo 
nuo kažko pradėti. Pirmas dalykas, kurį 
padariau, kad taip skausmingai nejaus-
čiau dépaysé, ant pusantro metro lentos, 
kurią parsivežiau iš Šventosios pajūrio, 
sudėliojau iš kriauklyčių ir pintos virvės 
frazę: „Gyvenimas – gražus“, o centro 
lankytojai iš molio nulipdė žuvytes. Vis-
ką suklijavome, surišome ir su meile pa-
kabinome. 

Šiandien, praėjus metams, ši frazė 
man yra kur kas daugiau nei du žodžiai. 
Darbą dirbau ir tebedirbu su meile, vil-
ties niekada nebuvau praradusi, tačiau 
tikėjimas, kad tai yra ar bent turėtų būti 
prasminga veikla, pasirodė nepastoviau-
sias rodiklis šioje triadoje. Dabar frazė 
„Gyvenimas – gražus“ įkūnija mano pri-
siminimus, dvejones, ryžtą, nevilties aki-
mirkas ir... viltis.

Prabėgus dviem vasaros mėnesiams, 
atėjo dirbti Agnė, dar po mėnesio – Lina. 
Visos studijavome socialinį darbą, esa-
me savo srities profesionalės, tačiau šiuo 
atveju vienas svarbiausių veiksnių – as-
meninės savybės, vertybinės nuostatos. 
Sugebėjome tapti išties gera komanda, 
nes kiekviena atsinešėme ir savo žinių, 
patirties kraitį. Lina dar buvo baigusi te-
ologiją, aš – menotyrą, o Agnė turėjo 
projektų rašymo patirties.

Ir tada prasidėjo intensyvi rėmėjų 
paieška, nes verkiant reikėjo gerinti bui-
tines sąlygas. Pirma, įstatyti naujas du-
ris, nes senosios buvo medinės dvivėrės 
su suskilusiais stiklais Antra, išgriauti 

sieną tarp dviejų užsiėmimų patalpų, 
nes vienoje tebuvo devyni mažučiai lan-
geliai, o kitoje – išvis jokios dienos švie-
sos. Trečia, įstatyti naujus langus, nes 
pro senuosius švilpė vėjai, o ir atidaryti 
jų nesiryždavome, nes stiklai būtų iškri-
tę. Ketvirta, suremontuoti virtuvėlės pa-
talpas, tai yra išklijuoti plytelėmis grin-
dis, išdažyti sienas. Penkta, rekonstruoti 
senus baldus: nupjauti, pridurti, suverž-
ti, prigręžti, pervilkti ir pan. Šešta, užsiė-
mimų patalpoje išglaistyti ir perdažyti 
sienas, sumontuoti pakabinamas lubas, 
pakeisti šviestuvus, sudėti naujas grin-
dis, perdažyti duris ir t. t. Viską planavo-
me užbaigti iki gruodžio pabaigos, kad 
galėtume sukviesti bendrijos narius į 
jaukias atnaujintas patalpas kartu sutikti 
gražiausių metų švenčių. Tai buvo labai 
sunkus laikotarpis ir fiziškai, ir emociš-
kai. Dialogas su bendrijos nariais dar ne-
buvo užsimezgęs. Gal jiems trūko pasiti-
kėjimo mūsų komanda, gal jie buvo pra-
radę viltį, gal?.. Daug būta tų gal. 
Dž. Kolombero teigimu, neįmanoma ki-
tam įsiūlyti nei pasitikėjimo, nei pasiti-
kėjimu grįsto dialogo; tai galima tik nu-
sipelnyti“. Žinojau, kad tam reikia laiko, 
ir tiesiog laukiau. 

Tuo sunkiu periodu mane labiausiai 
palaikė šeima, artimieji, giminės ir drau-
gai. Visi „susirgo“ ar buvo „susargdinti“ 
mano darbu. Vieni parėmė finansiškai, 
kiti centre dirbo įvairius darbus, treti ve-
žė statybines medžiagas, valė patalpas ir 
t. t. Per visą laiką, kol vyko remontas, 
dienos centro veikla nebuvo nutraukta. 
Rasdavome švarų kampelį ir ten krebž-
dėdavome. Prieš pat šventes, kai remon-
tas pasiekė apogėjų ir pagrindinę patal-
pą „okupavo“ meistrų brigada, virtuvė-
lėje lipdėme iš molio angeliukus ir var-
pelius mūsų geradariams bei rėmėjams. 

Remonto darbai buvo baigti likus 
vos porai dienų iki šventės. Per tą laiką 
reikėjo dar suskubti eglutę papuošti, su-
pakuoti dovanas, suruošti vaišes, pa-
baigti derinti šventinę programą, susi-
skambinti su rėmėjais. Užtat bendrijos 
nariai susirinko jau į naujas, maloniai 
dažais ir šviežuma kvepiančias patalpas. 
Mūsų organizuota kalėdinė šventė buvo 
puiki proga geriau su jais susipažinti, 
papasakoti apie nuveiktus darbus ir atei-
ties planus. Patalpas palaimino ir pa-
šventino klebonas Dainius Lukonaitis, 
palinkėjo būti šventos šeimos palaimin-
tiems, apglėbtiems bei sustiprintiems ir 
niekada neprarasti vilties. Paskui visus 
susirinkusiuosius triukais stebino iliuzi-
onistas, „šokiaispokiais“ linksmino Ka-
lėdų senelis, pasilingavimais ir dainomis 
džiugino kapelos muzikantai. Rėmėjų 
dėka vaišių stalas linko nuo picų, ledų, 
įvairių saldumynų. Užbaigėme metus 
gerų emocijų kupini, pasiruošę naujiems 
darbams. 

Nuo dépaysé* link gravitacijos 
centro
„Visi mūsų veiksmai, tarp jų ir mąstymas, yra klausimai bei atsakymai, 
visada skirti tai pasaulio daliai, kuri mums egzistuoja kiekvieną 
akimirką. Mūsų gyvenimas yra dialogas, kuriame individas yra vienas iš 
pašnekovų: antrasis pašnekovas yra aplinka. <...> Kartais savo 
veiksmuose pastebime tarsi nerimą ir abejonę, susirūpinimą ir 
pasimetimą. Prancūzų kalba šią situaciją labai aiškiai apibūdina žodžiu – 
dépaysé*. Esame išmušti iš vėžių, praradę ryšį su aplinka. Tačiau šią 
sumaištį pastebime ne išorėje, o savyje. Tarsi netekę vienos savo esybės 
dalies, jaučiame amputacijos skausmą toje dalyje, kuri mums liko.“

* dépaysé – pasimetęs

Chosė Ortega I Gasetas (José Ortega y Gasset)



V
ilt

is
 1

5/
2

• 15

25
Vilčiai

O tada pateikėme „Socialinės reabi-
litacijos paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projekto 2015 metams“ pa-
raišką. Daug dėmesio joje skyrėme sa-
varankiško (ar dalinio) funkcionavimo 
bendruomenėje įgūdžių ugdymui. Veik
las stengėmės orientuoti ir į praktinę 
(skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžių 
tobulinimas); darbinių gebėjimų ugdy-
mo, amato mokymo (muilo, dekoratyvi-
nių žvakių gamyba); meninėskūrybi-
nės veiklos (įvairūs rankdarbiai, smul-
kūs dirbiniai iš molio, papuošalų gamy-
ba), ir į teorinę (sielovadinis darbas, lyti-
nis švietimas, pokalbiai apie higieną, 
savitvarką, tarpusavio santykius, civili-
nę saugą bei edukacinės išvykos) ugdy-
mo pusę. 

Taigi vienas iš pagrindinių mūsų už-
sibrėžtų tikslų – formuoti darbinius įgū-
džius, mokyti amato, kad sutrikusio in-
telekto asmenys išreikštų save, pritaiky-
tų savo gebėjimus praktikoje ir ateityje 
turėtų galimybę nors kiek užsidirbti. De-
ja, kaip tik šį tikslą ir turėjome išbraukti 
iš projekto, nes gavome viso labo 40 % 
prašomos sumos. Rekomendacijose bu-
vo siūloma sumažinti biudžetą ne 60, bet 
10 %. Kodėl jis taip labai sumažėjo, pa-
aiškinimo nesulaukėme. Teko atsisakyti 
amatų mokymo, vietoj 2 etatų tenkintis 
1,2 etato darbui su tiksline projekto gru-
pe. Dépaysé. Atmetus darbo užmokestį, 
komunalinius mokesčius, administravi-
mo išlaidas ir pan., liko tik 180 € meni-
nėms priemonėms (visiems metams) ir 
dviem kartams papildyti spausdintuvo 
kasetę. Dépaysé. Metų pradžioje mūsų 
komandą paliko Lina. Dépaysé. Dienos 
užimtumo centrą pradėjo lankyti dau-
giau žmonių. Tad darbo krūvis vis inten-
syvėjo. Ką tik buvus kalno viršūnėje, vėl 
teko atsidurti įkalnėje. Tik šį kartą kopi-
mo į kalną tikslas jau buvo kitoks. 

Susidėliojome prioritetus, pakorega-
vome planus, numatėme veiklų gaires ir 
vėl tęsėme pradėtus darbus. Iškėlėme 
sau šiuos tikslus: užmegzti glaudesnius 
ryšius su kitomis organizacijomis, akty-
viau dalyvauti bendruomenės gyveni-
me; pasitelkus visuomenės informavimo 
priemones, dalytis savo veiklos rezulta-
tais bei gerąja patirtimi (praėjusiais me-
tais du leidiniai rašė apie mūsų bėdas ir 
džiaugsmus), skirti daugiau dėmesio 
savanorių paieškai. Dabar kaip tik kuria-
me naują internetinę svetainę, kad galė-
tume pristatyti savo darbų rezultatus ir 
sparčiau skleisti informaciją tarp bendri-
jos narių ir suinteresuotų asmenų. 

Šiais metais mums pavyko dar la-
biau pagerinti centro buitines sąlygas: 
pakeitėme likusius langus, išklijavome 
naujomis plytelėmis prausyklos patalpą 
ir koridorių. Dar liko perdažyti sienas su 
lubomis prausykloje ir tualete. Pinigai 
numatytiems darbams buvo surinkti ge-

ros valios žmonių ir aukok.lt portalo pa-
stangomis. Ačiū visiems, kurie prisidėjo 
prie mūsų gerovės. 

Taigi šiandien jau galime džiaugtis 
pasiektais rezultatais. Žinoma, prieš akis 
dar marios darbo, bet tikiu, kad einame 
teisingu keliu. Asmenų, turinčių proto 
negalią, emocijos, reakcijos dažnai yra 
neadekvačios dėl to, kad šie asmenys ne-
turi saviraiškos galimybių tam tikroje 
veikloje, nepajėgia įsitvirtinti visuome-
nėje dirbdami, jaustis materialinių gėry-
bių kūrėjais. Pasak Barbaros H. Lemme, 
kuo žmogus turi daugiau galimybių pa-
siekti atitinkamų rezultatų tam tikroje 
veikloje, tuo jo saviveiksmingumas di-
dėja, teigiamai veikdamas psichinę svei-
katą, emocijas ir motyvaciją. Pats sun-
kiausias darbas ir buvo motyvuoti die-
nos užimtumo centro lankytojus įsi-
traukti į vykdomas veiklas. Tad sugalvo-
jome motyvacinę lentą „Sužvejok gerą 
darbą“ ir nenusivylėme. 

Šiandien visi dienos užimtumo cen-
tro lankytojai dalyvauja veiklose, kai ku-
rie netgi prašo užduočių, kurias galėtų 
atlikti namuose. Žinoma, pokyčius nulė-
mė ne vien minėta lenta, bet ir mūsų po-
žiūris į centro darbo reorganizavimą, 
veiklas, jų tikslingumą ir kryptingumą. 

Darius tapo atsakingesnis, pareigin-
gesnis, nes centro komendanto pareigos 
reikalauja atitinkamai elgtis. Pati di-
džiausia bausmė jam būtų draudimas 
eiti į centrą. 

Arūnas jau nepyksta, kai reikia dary-
ti mankštą ar žiūrėti edukacinius filmu-
kus, o didžiausią malonumą jaučia ver-
damas karoliukus. 

Virgutė tapo ramesne, mokosi iš-
klausyti kitus, visada prižiūri, kad visi 
nusiplautų rankas, padeda ruošti arbatą, 
tepti sumuštinius, o ir skaičiuoti pradėjo 
geriau. 

Vilijus daugiau bendrauja su drau-
gais, tapo atviresniu, paslaugesniu ir 
vaišingu. O per diskusijų valandėles ar 

filmų terapijos užsiėmimus visada turi 
ką papasakoti ir blykstelėti žiniomis. 

Vygintas, pasirodo, turi puikų hu-
moro jausmą, filosofinį požiūrį į religiją, 
ir puikiai išmano aritmetiką. 

Atsiprašau, kad negaliu paminėti vi-
sų kitų, papasakoti, kaip jie pasikeitė per 
vienerius metus, kaip mokosi rodyti 
daugiau pagarbos vieni kitiems, kaip 
stengiasi atsiprašyti draugo, kurį įskau-
dino. Jei pradžioje lytinio švietimo užsiė-
mimų metu visiems lytinių organų pava-
dinimai kėlė juoką, tai dabar galime ra-
miai kalbėti apie intymią higieną ar pa-
žiūrėti filmuką apie gyvybės pradėjimą 
ir pan. Sielovadinis darbas, paremtas 
pokalbiais ir vaizdine medžiaga apie tai, 
kas yra atsiprašymas, užuojauta, toleran-
cija, meilė savo artimui ir pan. – tai ilgas 
ir nesibaigiantis procesas, reikalaujantis 
kartojimo, nuoseklumo, kūrybiškumo. 

Rašydama sąmoningai svarbiausią ži-
nią pasilikau pabaigai. Tai padėka „Kau-
no vilties“ bendrijos pirmininkei Laimu-
tei Savinskajai už tai, kad mumis patikė-
jo, mus suprato ir nuoširdžiai palaikė. O 
man asmeniškai jos idėjos, požiūris, ver-
tybės tapo savotišku gravitacijos centru.

Pasak Dž. Kolombero, „turėti tikslą – 
tai ką nors mylėti: žmones, darbą, pini-
gus, karjerą, vargšus, gėles, gyvūnus, 
knygas... Meilė, nesvarbu, didelė ar ma-
ža, sužadina sieloje poreikį eiti į susitiki-
mą; tas, kas myli, turi tikslą, gravitacijos 
centrą, atskaitos tašką, o ypač vidinę jė-
gą, kuri skatina leistis į kelią ir susidūrus 
su kliūtimis suteikia tvirtybės. Kai myli-
ma, viskas įgyja prasmę. Visa, ką myli-
me, turi mums galią.“ Todėl matydami 
kitą žmogų turime įžvelgti jame savo 
paties atvaizdą, tik tada pelnysime jo pa-
sitikėjimą, užmegsime teisingą dialogą. 

Asta Bložytė 
„Socialinės reabilitacijos paslaugų 

neįgaliesiems bendruomenėje“ projekto 
vadovė ir vykdytoja
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Daugiausia nevyriausybinių organi-
zacijų veikia tose gyvenimo srityse, ku-
rios yra nepelningos, arba siekia spręsti 
atskirus klausimus, kuriems pritrūksta 
valstybės dėmesio ir finansų. Nevyriau-
sybinių organizacijų tikslas – būti pilieti-
nės visuomenės varikliu įgalinant pa-
siekti rezultatų kuo mažesnėmis sąnau-
domis. Žvelgiant į istoriją, sovietinėje 
sistemoje dominavo tik vienas – valsty-
binis sektorius. Keičiantis visuomeninei 
sanklodai pradėjo kurtis nevyriausybi-
nės organizacijos, viešumon keldamos 
opius klausimus, ieškodamos optima-
liausių sprendimų. Kalbant apie sociali-
nę sritį, į sutrikusio intelekto žmonių in-
teresų gynimo procesą palaipsniui įsi-
jungė ir valstybinis sektorius. Tad šian-
dien norėtųsi papasakoti apie visuome-
ninio ir valstybinio sektorių draugystę 
Kretingoje. 

Klausiate, kodėl? Visų pirma todėl, 
kad skatindami tarpinstitucinę draugys-
tę, bendruomeniškumą, supratingumą, 
toleranciją, nekonkurencingumą galime 
nuveikti labai daug, ypač jeigu matysi-
me vieną pagrindinį ir bendrą veiklos 
tikslą – Žmogų. Savivaldybėse veikian-
čių nevyriausybinių, valstybinių ir biu-
džetinių įstaigų darbo su neįgaliais žmo-
nėmis tikslas turėtų būti vienas – siekti 
neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimo. 

Šiuo metu Kretingos dienos veiklos 
centras juridiškai yra biudžetinė įstaiga, 
tačiau jam, kaip ir daugeliui Lietuvos 

dienos centrų, pradinį veiklos postūmį 
suteikė Lietuvos sutrikusio intelekto 
žmonių globos bendrija „Viltis“. Šios 
bendrijos „Kretingos vilties“ padaliniui 
priklausantys neįgalių jaunuolių tėve-
liai pradėjo ieškoti sprendimo, kaip pa-
dėti savo vaikams išgyventi su turimo-
mis negaliomis. Bendradarbiaujant su 
vietos valdžios institucijomis, kitomis 
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 
gavus Europos Sąjungos finansavimą, 
atsirado galimybė jaunuoliams ir senjo-
rams, turintiems intelekto ir kompleksi-
nę negalią, teikti dienos socialinės glo-
bos paslaugas Kretingoje ir dienos bei 
trumpalaikės socialinės globos paslau-
gas Salantuose.

Apie 30 proc. mūsų centro klientų 
yra „Kretingos vilties“ bendrijos nariai. 
Vykdydami bendrus projektus, progra-
mas, dalydamiesi turimomis erdvėmis, 
pamiršdami mūsų laikmečiu dominuo-
jančią konkurencingumo dvasią, siekda-
mi tikrojo bendruomeniškumo drauge 
artėjame prie pagrindinio bendro tiks-
lo – neįgalaus žmogaus socialinės ir 
emocinės gerovės – įgyvendinimo. Esa-
me dėkingi „Vilties“ bendrijai ir „Kretin-
gos vilčiai“ už drąsą ir iniciatyvumą ku-
riant mūsų rajone ramybės ir aktyvios 
veiklos oazę sutrikusio intelekto žmo-
nėms, o tuo pačiu padedant šių žmonių 
šeimoms spręsti iškylančias problemas. 

Per 14 bendradarbiavimo ir draugys-
tės metų įgyvendinome labai daug ben-

drų projektų ir programų meno terapi-
jos, sporto, sveikatingumo srityse, atra-
dome bendrą kalbą su kitomis Lietuvos 
nevyriausybinės organizacijomis ir biu-
džetinėmis įstaigomis spręsdami opias 
kasdienybės problemas. Kodėl stengia-
mės dirbti kartu? Todėl, kad visoms or-
ganizacijoms, vykdančioms veiklą, susi-
jusią su žmonių socialinio gyvenimo ge-
rinimu, reikalingi ir žmogiškieji, ir mate-
rialiniai ištekliai. Mūsų bendradarbiavi-
mo tikslas – teikti vieni kitiems visoke-
riopą pagalbą dirbant demokratiškai. 
Juk atvira pilietinė visuomenė pirmiau-
sia prasideda nuo mūsų pačių požiūrio 
ir lankstumo. Nepakankamas nevyriau-
sybinių organizacijų finansavimas, ribo-
tos valstybinio biudžetinio sektoriaus 
institucijų galimybės dalyvauti paramos 
projektuose, nepakankamas verslo sri-
ties įvaldymas skaldo mus į kelis fron-
tus, o dėl to kenčia tiesioginio darbo ko-
kybė ir nepavyksta pasiekti norimų re-
zultatų. Ką daryti? Žvelgdami į bendra-
darbiavimo patirtį manome, kad būtina 
mobilizuotis visiems trims sektoriams. 
Naujai besiformuojanti visuomenės 
samprata reikalauja partnerystės sie-
kiant aiškios, apčiuopiamos, kokybiškos 
ir efektyvios veiklos. Nėra neįveikiamų 
kliūčių, tereikia lankstumo. Tad drąsiai 
tieskime vieni kitiems pagalbos ranką!

Birutė Viskontienė
Kretingos dienos veiklos centro direktorė

Bendradarbiavimas ir draugystė 
padeda siekiant tikslo
Moderni demokratinė visuomenė remiasi trimis pagrindiniais 
sektoriais: valstybiniu, verslo ir nevyriausybiniu, vadinamuoju 
„trečiuoju“. Nevyriausybinės organizacijos sukuria arba atkuria ryšius 
tarp valstybės ir piliečių. Tik tuomet, kai valstybė valdoma 
bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, galima 
teigti, kad valdymas yra demokratiškas.

Merginos ir vaikinai, NEŽIOPSOKITE!
Valakupių reabilitacijos centras kviečia sutrikusio intelekto asmenis ir 
turinčiuosius psichikos negalią dalyvauti profesinės reabilitacijos 
programoje.

Lietuvoje sėkmingai startavo naujas 
projektas „Pagalba neįgaliesiems“, ku-
rio tikslas – per trejus metus (2015– 2017 
metais) suteikti profesinės reabilitacijos 
paslaugas 2000 neįgaliųjų iš visos Lietu-
vos. Šis projektas atveria puikias galimy-

bes asmenims, turintiems įvairias nega-
lias (regos, klausos, intelekto, psichikos 
ir fizinę), kuriems nustatytas ne dides-
nis kaip 45 proc. darbingumo lygis, arba 
tiems, kurie pirmą kartą kreipiasi dėl 
darbingumo lygio nustatymo, dalyvau-

jant profesinės reabilitacijos programo-
je atkurti prarastus ar stiprinti esamus 
gebėjimus bei įgūdžius, reikalingus bū-
simam darbui, įgyti darbo rinkoje pa-
klausią profesinę kvalifikaciją ir sėkmin-
gai įsidarbinti!
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Profesinės reabilitacijos paslaugas ne-
įgaliesiems teikia 12 profesinės reabilita-
cijos įstaigų. Didžiausią patirtį šioje srityje 
turi Valakupių reabilitacijos centras, tei-
kiantis šias paslaugas Vilniuje ir Kaune. 
Šiame centre dirba aukščiausios kvalifika-
cijos specialistai, kurie stažavosi daugiau 
kaip 20 Europos ir pasaulio šalių, įskai-
tant fizinės medicinos ir reabilitacijos gy-
dytojus, kineziterapeutus, ergoterapeu-
tus, psichologus, socialinius darbuotojus, 
profesijos mokytojus, atvejo ir įdarbinimo 
vadybininkus. Paslaugas taip pat teikia 
tiflopedagogai, logopedai ir kiti specialis-
tai (atsižvelgiant į dalyvių poreikius).

Valakupių reabilitacijos centre profe-
sinės reabilitacijos dalyviams yra teikia-
mos šios paslaugos:
• asmens profesinių gebėjimų įvertini-

mas – 5 darbo dienos;
• profesinis orientavimas ir konsulta-

vimas – 5 darbo dienos;
• profesinių gebėjimų atkūrimas arba 

naujų išugdymas – 30 darbo dienų;
• profesinis mokymas – iki 6 mėnesių;
• pagalba įsidarbinant – 5 darbo dienos;
• palaikymas darbo vietoje – 48 valan-

das per 6 mėnesius.
Profesinės reabilitacijos metu jos da-

lyviai turi galimybę įgyti darbo rinkoje 

paklausią profesinę kvalifikaciją. Dau-
guma baigusiųjų profesinės reabilitaci-
jos programą Valakupių reabilitacijos 
centre sėkmingai įsidarbina. Asmenys, 
turintys psichikos negalią (3045 proc. 
darbingumo lygį), kurie nori dalyvauti 
profesinės reabilitacijos programoje Va-
lakupių reabilitacijos centre, gali įgyti 
profesinę kvalifikaciją pagal šias moky-
mo programas:
• apskaitininko;
• dailiųjų medžio dirbinių gamintojo;
• internetinio puslapio kūrėjo;
• juvelyro;
• kompiuterio pagrindų vartotojo;
• kompiuterio techniko;
• meninių odos dirbinių gamintojo;
• reklamos maketuotojo;
• siuvėjo;
• registratūros (priimamojo) darbuotojo;
• socialinio darbuotojo padėjėjo;
• staliaus.

Sutrikusio intelekto asmenys (30–
45 proc. darbingumo lygio), norintys da-
lyvauti profesinės reabilitacijos progra-
moje Valakupių reabilitacijos centre, gali 
įgyti profesinę kvalifikaciją pagal šias 
mokymo programas:
• siuvėjo;
• staliaus;

• dailiųjų medžio dirbinių gamintojo;
• kompiuterio pagrindų vartotojo.

Paslaugos teikiamos šiuolaikiškai 
įrengtose patalpose, modernia įranga 
aprūpintose mokymo klasėse. Esant po-
reikiui neįgalieji apgyvendinami jau-
kiuose kambariuose, maitinami pietu-
mis, o laisvalaikį gali leisti nuostabios 
gamtos apsuptyje! Visos paslaugos tei-
kiamos nemokamai. Programos daly-
viai gauna stipendiją. Visus susidomė-
jusius maloniai kviečiame apsilankyti 
Valakupių reabilitacijos centre!

Edita Šatienė
Valakupių reabilitacijos centro direktorė

Neįgalieji, norintys dalyvauti profesinės 
reabilitacijos programoje, turi kreiptis į 
artimiausią teritorinę darbo biržą arba į 
Valakupių reabilitacijos centro specialistus:
tel. Vilniuje: 2 477 450 arba 2 477 45;  
mob. tel.: 8 618 55152 arba 8 618 55153;
el. paštas info@reabilitacija.lt, 
el. svetainė www.reabilitacija.lt

Informacija

Kolektyvinio muzikavimo džiaugsmas

Neįgalių vaikų ir jaunuolių (ypač 
pastarųjų) užimtumas – aktuali proble-
ma. O neįgaliųjų vaikų ir jaunuolių mu-
zikinis kolektyvas „Spalvų orkestras“ 
atsirado tik todėl (ar beveik todėl), kad 
nebuvo ką veikti (jaunuoliams). Jei tuo-
met būtume žinoję, kad yra tokia muzi-
kinės veiklos forma – muzikos terapija 
(suprask, gydymas), tai būtume ir šian-
dien (tikriausiai) vieni kitus „gydę“. Bet 
mes, atsiraitę rankoves, ėmėmės mokyti 
(juk mes buvome mokytojai) ir…

Muzikavimo idėja kilo 1990 metais, 
kuriantis bendrijai „Viltis“. Tai buvo 
naujų darbų, naujo neįgalaus žmogaus 
gyvenimo ir naujo požiūrio į proto nega-
lią pradžių pradžia…

„Vilties“ paakinti, parengę progra-
mėlę Kalėdų seneliui ir sėkmingai ją atli-
kę, nusprendėme rinktis į muzikinius 
užsiėmimus. Atsinešėme keletą muzikos 
instrumentų ir pradėjome drauge moky-
tis muzikuoti. Lavinome ritminius ir in-
tonacinius vaikų bei jaunuolių, turinčių 
raidos sutrikimų, gebėjimus. Tam la-
biausiai tiko liaudiška muzika. Energin-

gas polkos ritmas aktyvino reakciją ir 
koordinaciją, „degino“ neigiamas emoci-
jas, ugdė kolektyvinio muzikavimo jaus-
mą ir palaikė džiugią užsiėmimų atmos-
ferą. Taip 1991 metais susikūrė liaudiš-
kos muzikos kapela „Pliauškutis“. Dai-
nuoti mums, kaip ir daugeliui neįgaliųjų, 
sekėsi sunkiai, bet vis dėlto parengėme 
programėlę, kurią sudarė polkos, žaidi-
mai, kelios liaudiškos dainos, ir pir-
myn – į tą „sveikąją“ visuomenę.

Norėjome koncertuoti su visais drau-
ge, nors mes, muzikos mokytojai, pui-
kiai supratome, kad nebuvome pasiekę 
„sceninio“ lygio. O ir ar kada nors jį pa-
sieksime, nežinojome, bet neapsakomas 
noras vedė vis pirmyn. Kaip sakė gerbia-
mas docentas Dainius Pūras: „Esame 
„revoliucijos“ pagimdyti ir turime būti 
pionieriai“. Koncertavome nesirinkda-
mi, kur tik pakviesdavo: įvairiuose orga-
nizacijų renginiuose, festivaliuose, šven-
tėse. Kapela „Pliauškutis“ surengė kon-
certinių kelionių ciklą „Po Lietuvos spe-
cialiąsias įstaigas“, kurį rėmė Kultūros 
ministerija, atstovavo Lietuvos neįgalie-
siems tarptautiniuose festivaliuose 
Olandijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Vengri-
joje ir Danijoje.

Muzikantų daugėjo, pradėjo trūkti 
instrumentų, o ir 15–20 atlikėjų vienu me-
tu scenoje jau per daug. Bet ką daryti, jei 
visi norėjo groti ir koncertuoti? Reikėjo 
ieškoti išeities ir ji atsirado! Tiksliau ją pa-

Dvidešimt skambių „Spalvų 
orkestro“ metų
Šiandien „Spalvų orkestras“, kuriam nuo pat įsikūrimo vadovauja 
Valerija Brūzgienė ir Romualdas Brūzga, yra bene žinomiausias 
sutrikusio intelekto žmonių muzikos kolektyvas Lietuvoje, ne tik 
sėkmingai koncertuojantis savo šalyje, bet ir garsinantis ją užsienyje. 
Nuoširdžiai sveikiname šį išskirtinį kolektyvą ir siūlome iš arčiau su 
juo susipažinti. Apie tai, kokia buvo pradžia, sužinosite perskaitę 
ištrauką iš 2005 metais pasirodžiusio leidinio „Spalvų muzika. 
Alternatyvaus, adaptuoto muzikos rašto pradžiamokslis“, o apie 
tolesnius laimėjimus ir orkestro dalyvių nuotaikas – Lietuvos 
specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ informaciją.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos

Vilniaus „Vilties“ specialioji mokykla-
daugiafunkcinis centras

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje 
(Norden)

UAB „Penki kontinentai“ 
UAB „Tiger Shop“

UAB „Tanagra“ 

Aukojimo portalas aukok.lt
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos  paslaugos“

Geros valios žmonės ir savanoriai

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

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

Numerį rengė:
J. Butkuvienė, J. Žeimantienė

Redakcinė kolegija:
D. Gustaitytė, D. Mikalauskaitė, L. Mikulėnaitė,  

I. Makselienė

Adresas:
Kareivių g. 2C, LT-08221 Vilnius

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

El. paštas janinabut@viltis.lt; viltis@viltis.lt
Interneto puslapis www.viltis.lt

Leidėjas:
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių

globos bendrija „Viltis“

Spaudai rengė  
UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“.

Tiražas 2400 egz.
Žurnale spausdinamų straipsnių ir  

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

„Vilties“ bendriją 2015 m. remia:

siūlė ponia J. Barentsen iš Olandijos, su 
kuria susipažinome viename festivalyje 
Danijoje. Tai buvo SPALVŲ MUZIKA.

Olandai labai mėgsta kolektyvinį 
muzikavimą. Šioje šalyje rengiami pa-
sauliniai pučiamųjų ir mušamųjų orkes-
trų konkursai. Neįgalieji Olandijoje irgi 
neatsilieka. Esama neįgaliųjų muzikinių 
kolektyvų, kuriuose groja net po 200 
muzikantų, ir visuose naudojama spal-
vų muzikos sistema. Ponia J. Barentsen 
ne tik pasidalijo savo dešimties metų 
darbo patirtimi orkestre „De happy 
band“, bet ir parūpino instrumentų lab-
darą. Bendras pastangas 1995 metais vai-
nikavo naujo muzikinio kolektyvo 
„Spalvų orkestras“ susikūrimas.“ 

 „Už teisę kurti ir būti savimi“

Lietuvos specialiosios kūrybos drau-
gija „Guboja“, skėtinė asociacija nuo 1992 
metų užsiimanti neįgaliųjų meniniu, es-
tetiniu ir darbiniu ugdymu, taip pat vyk-
danti jų socialinę integraciją į visuomenę, 
nuo pat įsikūrimo pradžios didelį dėmesį 
skyrė neįgaliųjų muzikinei veiklai. Ypač 
ji pagyvėjo 1995 metais, kai į Lietuvą at-
vyko specialioji pedagogė iš Olandijos 
J. Barentsen ir atvežė į mūsų šalį specia-
liąją metodiką, kurios esmė – sutartiniais 
spalvotais ženklais žymėtos natos ir jų 
atitikmenys ant instrumentų. Po draugi-
jos „Guboja“ organizuotų respublikinių 
seminarų šalyje pradėjo burtis neįgaliųjų 
muzikos kolektyvai, kurie dirbo pagal šią 
metodiką. Pirmasis ją perėmęs kolekty-
vas ir buvo „Spalvų orkestras“.

Šio kolektyvo veikloje kasmet daly-
vauja apie 30 neįgaliųjų, kurių dalis yra 
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrijos ,,Viltis“ iniciatyva įkur-
tos kaimo kapelos „Pliauškutis“ nariai. 
Per du dešimtmečius „Spalvų orkestras“ 

grojo visose prestižinėse Vilniaus kon-
certų salėse, paruošė programą su LRT 
orkestru, taip pat dalyvavo tarptauti-
niuose festivaliuose Vokietijoje, Vengrijo-
je, Danijoje, Rusijoje ir kitose šalyse. 2005 
metais, padedant Lietuvos sutrikusio in-
telekto žmonių globos bendrijai ,,Viltis“, 
kolektyvo nariai atstovavo Lietuvai Eu-
ropos sutrikusio intelekto žmonių dainų 
konkurse ir pateko tarp keturių geriau-
sių kolektyvų. Dar po metų prasminga 
orkestro vadovų veikla buvo įvertinta 
ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“. 

Šis kolektyvas yra 1998 metais drau-
gijos „Guboja“ įkurto neįgaliųjų nacio-
nalinio „Spalvų muzikos“ orkestro (me-
no vadovas ir vyriausiasis dirigentas 
Romualdas Brūzga, vadovai: Valerija 
Brūzgienė (Vilnius), Natalija Pugačienė 
ir Ilona Budavaitė (Šiauliai), Stasys Mi-
kalonis (Alytus), Albertas Burba (Klaipė-
da) ir Karolis Pratkus (Panevėžys)), ku-
riame groja neįgalieji iš įvairių regionų, 
neatsiejama dalis. 

Šių metų birželio 8 dieną Šv. Kotry-
nos bažnyčioje susirinko kolektyvo 
draugai, bendraminčiai ir buvę muzi-
kantai paminėti išties gražios sukakties 
koncertu „Už teisę kurti ir būti savimi“, 
kuriame drauge muzikavo gausus būrys 
talentingų ir gabių atlikėjų: Šv. Kristofo-
ro kamerinis orkestras (vadovas prof. 
Donatas Katkus), diksilendas „Sweet-
band“ (vadovas Karolis Pratkus), Vil-
niaus chorinio dainavimo mokyklos 
„Liepaitės“ jaunių choras (vadovė Au-
dronė SteponavičiūtėZupkauskienė), 
Artūro Noviko džiazo mokyklos vokali-
nės grupė „Piccoli Jazz“ (vadovas Artū-
ras Novikas), būgnininkas Andrius Kai-
rys, dainininkai Raimonda Janutėnaitė, 
Jurgis Brūzga ir Emilis Korickis. Koncer-
to globėjas – Ministras Pirmininkas Al-
girdas Butkevičius.

Kaip teigia vadovai, orkestre moko-
masi ne tik muzikos, bet ir gyvenimo pa-
grindų: būti kartu, organizuotai atlikti 
užduotis, atkakliai siekti tikslo, įgyti pa-
kantumo, reikšti mintis žodžiais ir muzi-
kiniais garsais. Dar gilinamasi į muzikos 
paslaptis: kolektyvo nariai mokosi skai-
tyti natas, įvaldyti muzikos instrumentą, 
interpretuoti, įsisavina kolektyvinio mu-
zikavimo pagrindus – solinių, vokalinių, 
pritariančių, bosinių, harmoninių partijų 
atlikimą. O galiausiai belieka visa tai su-
sieti į visumą ir drauge emocingai pa-
groti. Puiku – štai jums ir muzika! 

„Spalvų orkestras“ turi draugų ir vi-
sada ieško naujų. Todėl jo dalyviams la-
bai smagu koncertuoti ne tik su bendra-
minčiais iš neįgaliųjų nacionalinio „Spal-
vų muzikos“ orkestro, bet ir su muzikos 
profesionalais, neturinčiais negalios. Juk 
muzikos kalba universali!

Topside + mokymų neįgaliesiems projekto dalyviai dienos centro 
„Šviesa“ lankytojai J. Markevičiūtė ir A. Krupavičius
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sų vadovai, kuriuos labai myliu ir gerbiu. Linkiu jiems stiprios svei-
katos ir dar daug daug metų mums vadovauti.“

Birutė P.: „Mes su broliuku labai laukiame orkestro repeticijų. 
Pasiilgstame vadovų Valerijos ir Romualdo. Mums patinka muzika, 
džiaugiamės galėdami koncertuoti. Labai gera būti visiems kartu 
vasaros stovyklose, groti užsienyje. Orkestras – tai JĖGA!“

Birutė P.: „Aš labai myliu savo vadovus. Per repeticijas jie mus 
prajuokina. Mes kartu labai linksmai leidžiame laiką. Labai Jiems 
už viską dėkoju.“

Domas K.: „Man labai patinka bendrauti, orkestre visi labai 
draugiški. Labai smagu groti būgnais, nors ir nelengva. Vadovas 
man padeda, tad stengiuosi jo nenuvilti.“ 

Jūratė K.: „Spalvų orkestras man primena rudenį, kai medžių 
lapai nusidažo įvairiomis spalvomis. Šiaurės vėjo draskomi jie kren-
ta žemyn arba sukasi ir kyla aukštyn. Eini lapų kilimu, o po kojomis 
čeža natos: mi, fa, sol... Orkestre mes pažinome muziką, tad dabar 
gyvename ja, džiaugiamės jos teikiama pilnatve per kiekvieną repe-
ticiją ir koncertą. Labai...“

Lina Lisevičiūtė
LSKD „Guboja“ projektų vykdytoja

Kolektyvo vadovai ir dalyviai norėtų nuoširdžiai padėkoti vi-
siems, prisidedantiems prie jų veiklos, palaikantiems iniciatyvas ir 
skatinantiems tęsti pradėtus darbus. Pirmiausia AČIŪ muzikantų 
tėveliams už ilgametį šiltą bendravimą, bendradarbiavimą, paramą 
ir pagalbą. Taip pat už geranorišką bendradarbiavimą ir orkestro 
rėmimą padėkos nusipelno Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos 
sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, Lietuvos sutri-
kusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Vilniaus Viltis“, Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centras, dizaino studija IMAGO ir visi kiti, kurie 
prisideda prie „Spalvų orkestro“ puoselėjimo.

O ką patys orkestro įkūrėjai ir nariai mano apie savo kolektyvą?
Valerija Brūzgienė: „Muzikavimas orkestre tapo mūsų visų gy-

venimo dalimi. Čia mūsų laukia ne tik muzika, bet ir draugystė, 
pasitikėjimas, atsidavimas, pasiaukojimas, atsakomybė, juokas, 
ašaros, džiaugsmas, nusivylimas, paguoda, išbandymai ir t. t. Kaip 
galima atsisakyti tokios įvairovės...“

Marius P.: „Man patinka renginiai ir kelionės. Norėčiau jų dar 
daugiau... Svajoju pamatyti Austriją, Nigeriją, Kolumbiją.“

Darius K.: „Man patinka groti su draugais iš Šiaulių, Alytaus, 
Klaipėdos, keliauti po pasaulį.“

Robertas R.: „Man patinka orkestras. Smagu daug groti, va-
žiuoti į koncertines keliones. Orkestre visi mano draugai. Su jais 
dainuoju, kalbuosi, dalinuosi savo džiaugsmais ir rūpesčiais.“

Daiva V.: „Iš namų skubu į orkestrą susitikti su draugais, repe-
tuoti. Labai laukiu stovyklų Druskininkuose, kur ne tik grojame, kon-
certuojame, bet ir daug vaikštome, džiaugiamės nuostabia gamta.“

Darius B.: „Aš laimingas, kad groju orkestre. Džiaugiuosi, kad 
savo gimtadienį atšvenčiau koncertinėje kelionėje į Šiaulius.“

Arvydas B.: „Aš nepraleidžiu nė vienos repeticijos. Labai sten-
giuosi gerai groti, džiaugiuosi, kad turiu orkestre daug draugų. 
Man labai patinka koncertuoti.“

Linutė M.: „2006-jų rudenį aš atradau LSKD „Guboja“ ir „Spal-
vų orkestrą“. Pradžioje buvo truputi nedrąsu, bet jaudulys greitai 
praėjo. Pirmą kartą su orkestru keliavau į Klaipėdą. Tenai susipaži-

nau su šiauliečiais, alytiškiais, klaipėdiečiais. Man labai pa-
tinka keliauti su šiuo linksmu orkestru, kuriame 

groja labai draugiški muzikantai. Geri 
ir nuoširdūs mū-

Kada esi 
L A IM INGAS?

Jurgita Kauzonaitė gimė 1974 metų kovo 20 dieną Vytauto ir 
Marytės Kauzonų šeimoje. Nuo pat pirmųjų netvirtų žingsnelių ją 
lydėjo liga. Dabar jau nė nesuskaičiuosi, kiek dienų ir naktų Jurgi-
ta praleido ligoninėse. Tik mama galėtų pasakyti, kokios ištver-
mės, kantrybės, jėgų ir sveikatos reikėjo budint prie dukros lovos. 
Bet nepaisant silpnos sveikatos mergaitė augo guvi, linksma, nuo-
širdi ir labai darbšti. 

Jurgita su šeima gyvena nuostabiame gamtos kampelyje, De-
gėsių kaime. Aplink sodybą ošia išlakios pušys ir kiti didingi me-
džiai, greta tyvuliuoja ežeras. Galbūt ši nuostabi aplinka ir įskiepi-
jo Jurgitai meilę gamtai ir, žinoma, gyvūnams. Šiuo metu ji turi 
savo mažą ūkelį. Augina vištas, antis. Jas ir namus saugo net trys 
šunys, tačiau didžiausias Jurgitos džiaugsmas – keturi ožiukai, 
kuriais ji rūpinasi, kuriuos myli ir globoja. Net sunku patikėti, kad 
ši gležna būtybė ryžtasi plaukti valtele į Maželio ežerą žvejoti. O 
rezultatas – trijų kilogramų lydeka!

Tarp daugybės Jurgitos pomėgių ir užsiėmimų svarbiausias – 
rankdarbiai, t. y. siuvinėjimas kryželiu. Būdama dvylikos metų ji 
susidomėjo šiuo menu ir kuklius pirmuosius darbelius greitai pa-
keitė vis sudėtingesni ir išradingesni. Juose atsispindi gamtos gro-

Šių metų ge-
gužės 15 dieną „Druski-

ninkų vilties“ bendrija sukvietė mamas į 
tradicinę joms skirtą šventę. Iš pradžių organizatorės 

pasveikino visas susirinkusias mamas, palinkėjo joms daug svei-
katos, džiugių akimirkų, ilgų gyvenimo metų. Prie sveikinimų pri-
sidėjo Neįgaliųjų draugijos pirmininkas Raimundas Tenenis. Jis 
priminė, kokios mamos yra svarbios ne tik vaikams, bet ir vyresnio 
amžiaus žmonėms. Be to, palinkėjo joms ir toliau būti šeimos bran-
duoliu. Druskininkų savivaldybės vyriausioji specialistė Bronė Pe-
trikienė pasidžiaugė gražiu mamų būriu ir įteikė saldžią dovaną. 
Vėliau tylos minute buvo pagerbtos visos mirusios mamos.

žis: nestinga gėlių, gyvūnų, peizažų... Jurgitos darbų parodos bu-
vo eksponuojamos tautodailininko Antano Česnulio sodyboje 
Naujasodės kaime, Dailės galerijoje, Socialinių paslaugų centre ir 
„Druskininkų vilties“ bendrijoje. 

O šį gegužį Motinos dienos proga J. Kauzonaitės darbų paroda 
surengta Liškiavoje, parapijos namuose – Šeimyntrobėje. Į paro-
dos atidarymą atvyko parapijos klebonas Jonas Cikana, Jurgitos 
giminės ir būrys draugų. Tądien ji išgirdo daug gražių žodžių, pa-
gyrimų, gavo gėlių ir dovanų. O iš visų Jurgos darbų ypač išsisky-
rė vienas, pavadintas „Tamsos angelu“, kuriuo žavėjosi visi paro-
dos lankytojai. Kaip tvirtina pati autorė, jis įkūnija pastangas nu-
galėti ligą ir tolydžio šviesėjantį gyvenimą. 

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė

Švytintis „Tamsos angelas“
Gimsta žmonės ir atsineša savo likimą. Vieni – gražų, 
šviesų, kiti – lengvą, įdomų, treti – sunkų, ligų 
temdomą. Ar galima nepaisant jų gyventi turiningą, 
prasmingą ir visavertį gyvenimą? Pasirodo, taip. Ir tai 
savo pavyzdžiu įrodo mūsų Jurgita.

Šilčiausi linkėjimai MAMOMS

Kai gamta patvinsta vaiskia žaluma, kai žiedais apsipila 

obelys, ateina šilčiausia, nuostabiausia ir gražiausia 

artimiausio žemėje žmogaus – Motinos – diena. 

Nors šventės kaltininkių laukė įdomi programėlė, joms ir pa-
čioms teko parodyti miklumą ir išradingumą, kad įveiktų keletą 
užduočių. Pirmoji buvo pavadinta „Mama, atpažink, kur tu“. 
Kiek viena mama turėjo atspėti, kuriame piešinyje ji pavaizduota. 
Mamoms ši užduotis sukėlė daug gardaus juoko. Viena pareiškė, 
jog jos plaukai ne tokie, kita pasirodė sau per liesa, trečią nustebi-
no spalvų gama... Kitoje rungtyje mamoms teko be žodžių vaidin-
ti, o susirinkusieji turėjo atspėti, ką jos vaizduoja.

Vėliau dienos užimtumo centro vaikai ir jaunuoliai deklamavo 
gražias eiles apie kilnią ir gerą mamos širdį, nuolatinį rūpestį, 
švelnumą, nuoširdumą, o galiausiai pradžiugino viešnias spektak-
liu „Raudonkepuraitė“ apie gražią, šiuolaikišką, sumanią, tačiau 
nepaklusnią mergaitę, gyvenančią su mama miško trobelėje. Ma-
ma dienų dienas pluša namuose, o dukra net ir raginama neskuba 
į talką. Bet štai kartą keliaudama pas močiutę Raudonkepuraitė 
pasiklysta. Ji susiginčija su medžiu, zuikiais, vėliau su ožkelėmis. 
Visi ją gėdina, jog nevalgytų močiutei skirtų vaišių. O vilkas pasi-
rodo tikras klastūnas: gudrumu įsivilioja mergaitę į savo namus ir 
pristato prie puodų, o pats sau pučia į akį. Raudonkepuraitę išva-
duoja geroji mama ir kartu su vilku keliauja pas močiutę gerti ar-
batos, tačiau ši pamačiusi vilką nualpsta. Laimei, pilkis greitai 
puola daryti jai dirbtinį kvėpavimą, Raudonkepuraitė išmatuoja 
kraujo spaudimą, o mama senelę atgaivina vandeniu.

Po nuotaikingo spektaklio vaikai ir jaunuoliai mamoms įteikė 
kuklias dovanėles – pačių sukurtus atvirukus ir po gėlės žiedą. 
Na, o tradicinę (jau šeštąją) šeimos gėlę pasodino Neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkas R. Tenenis. Šia gėle rūpinsis dienos užimtumo 
centro auklėtiniai. Vėliau grojant Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
kapelai „Malūnėlis“ visi šokome, dainavome, dalijomės įspū-
džiais prie kuklaus vaišių stalo.

Loreta Sadauskienė
„Druskininkų vilties“ bendrijos pirmininkė 

Šių metų balandžio 9 dieną Simno specialiojoje 
mokykloje buvo iškilmingai paminėtas 21-asis 
teatro studijos „Runa“ pavasaris. Žiūrovai 
išvydo naujausią premjerinį spektaklį pagal vieną 
gražiausių Oskaro Vaildo pasakų vaikams ir 
suaugusiesiems „Laimingasis princas“.

Šarknickas. „Jūs įkvepiate mokinius siekti svajonių, pasitikėti sa-
vimi, jų gyvenimą darote prasmingesnį ir šviesesnį“, – rašoma 
mero A. Vrubliausko padėkoje.

Ši teatro studija ypatinga tuo, kad joje vaidina, ne tik Simno 
specialiosios mokyklos mokiniai, bet ir seniai ją baigę asmenys, 
dabar „Vilties“ bendrijos Alytaus rajono padalinio nariai. Iš viso 
septyniolika aktorių. Juos ir jų vadovą pasveikino ir didelės sėk-
mės palinkėjo mokyklos direktorė Janina Žeimienė, tarybos narė, 
gydytoja, nuolatinė teatro studijos „Runa“ rėmėja Jūratė Overaity-
tė, aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys, režisierius Robertas 
Šarknickas su šeima, „Vilties“ bendrijos Alytaus rajono padalinio 
tarybos pirmininkė Danutė Laukaitienė, Simno seniūnaitijos II se-
niūnaitė Dovilė Blaževičiūtė, seniūnas Vytautas Viršilas, vaikų 
darželio direktorė Marytė Runtienė, gimnazijos vadovas Evaldas 
Jakubavičius, kultūros centro direktorė Irena Pranckienė, šeimų 
nariai, draugai, bičiuliai.

Ar laimingas esi tik tada, kai pildosi Tavo svajonės, kai pasieki 
tai, ko taip trokšti? Ar laimė ir pasiaukojimas suderinami dalykai? 
Tikimės, kad žiūrovai surado atsakymus į šiuos klausimus pažiū-
rėję šį tikrai ne paskutinį teatro studijos „Runa“ spektaklį.

Arūnas Narauskas
Režisierius, teatro studijos „Runa“ vadovas

Susirinkusius į premjerą garbius svečius pasveikino Alytaus 
rajono savivaldybės sekretorius Simas Salickas ir perdavė nuošir-
džiausius rajono mero Algirdo Vrubliausko linkėjimus. Padėko-
mis už dėmesingumą ir žmogišką jautrumą Simno specialiosios 
mokyklos mokiniams mero padėkomis buvo apdovanoti teatro 
studijos „Runa“ globėjai – aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braš-
kys, taip pat teatro studijos „Runa“ kūrybinis skatintojas Robertas 



20 •
V

ilt
is

 1
5/

2

25
Vilčiai

2015/2

ISSN 1392-3617

Li
et

uv
os

 s
ut

ri
ku

si
o 

in
te

le
kt

o 
žm

on
ių

 g
lo

bo
s 

be
nd

rĳ
 o

s 
V

IL
TI

S 
ke

tv
ir

tin
is

 ž
ur

na
la

s

Visiems gerai žinoma delfinų, taip pat žirgų terapija, tačiau Lie-
tuvoje sparčiai populiarėja ir šunų terapija, kitaip vadinama kani-
terapija. Tai pagalbinis žmonių gydymo ir reabilitacijos būdas, kai 
siekiant iš anksto užsibrėžtų tikslų specialiai išmokytas šuo daly-
vauja kompleksiniuose terapiniuose užsiėmimuose.

Kaniterapija tinka vaikams, turintiems vystymosi, emocinių, 
kognityvinių ir psichinių sutrikimų, o ypač – intelekto negalią.

Apie šios naujos terapijos rūšies naudą papasakojo „Gargždų 
vilties“ bendrijos pirmininkė ir VšĮ „Revilita“ dalininkė Rekvita 
Bagdonienė.

Užsiėmimai su psichologe ir atestuotu šunimi
VšĮ „Revilita“ kartu su „Gargždų vilties“ bendrija vykdo „Soci-

alinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ pro-
jektą, finansuojamą iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos ir Klaipėdos rajono savivaldybės.

„Vaikus, jaunuolius ir suaugusiuosius, turinčius įvairią negalią, 
kviečiame į nemokamus meninės veiklos: keramikos, pynimo iš 
vytelių, tapybos ant šilko, piešimo ant vandens (EBRU), popieriaus 
plastikos ir lankstinių užsiėmimus. Taip pat siūlome išbandyti svei-
katą gerinančias vandens procedūras, kvėpavimą (jogą), kinezite-
rapiją, ergoterapiją, smėlio ir šviesos meną. Viena iš projekte numa-
tytų naujesnių veiklų – kaniterapija, kurią turės galimybę išmėginti 
penki neįgalieji“, – sakė „Gargždų vilties“ bendrijos pirmininkė.

Šie užsiėmimai vyksta Klaipėdoje, viešojoje įstaigoje „Links-
mosios pėdutės“. Juos veda psichologė-kaniterapeutė Natalija 
Zukbaja. Šunys yra specialiai išmokyti, išlaikę reikiamus testus ir 

gavę profesionalių dresuotojų rekomendacijas. Jie atitinka visus 
higienos reikalavimus ir net turi higienos pasus.

Nauda – akivaizdi
Kadangi kaniterapija dar naujovė Lietuvoje, R. Bagdonienė, no-

rėdama įvertinti šią terapiją, į seansus įtraukė ir savo sūnų su nega-
lia. Šiuo metu užsiėmimus taip pat lanko dar vienas autizmo nega-
lią turintis vaikas, vėliau terapiją išbandys dar trys.

Kaip pasakojo pašnekovė, taikant terapiją atsižvelgiama į kiek-
vieno vaiko individualumą, pirmiausia išsiaiškinami jo poreikiai: 
iš pradžių užpildomas labai išsamus klausimynas apie vaiką, taip 
pat aptariama, kokių rezultatų norima pasiekti, sudaromas indivi-
dualus planas. Po dešimties projekte numatytų užsiėmimų vėlgi 
bus pildomas klausimynas, aptariami rezultatai, pasikeitimai, per-
žiūrima vaizdinė medžiaga.

Terapinių užsiėmimų metu psichologė drauge su šunimi-tera-
peutu ir vaiku atlieka įvairias užduotis, žaidimų, taip pat klausi-
mų-atsakymų forma mokosi pažinti spalvas, skaičiuoti, rašo rai-
des, o dar moko keturkojį įvairių komandų ir pan. Kadangi per 
užsiėmimus vaikas ne stebi, bet aktyviai dalyvauja, susitikimai su 
šunimi-terapeutu jam yra įdomūs. Emocinis prisirišimas prie au-
gintinio padeda sužadinti motyvaciją, numalšinti nerimą, sutelkti 
dėmesį. Jau dabar, po aštuonių užsiėmimų, R. Bagdonienė teigia 
pastebėjusi, kad sūnus, turintis intelekto sutrikimų, tapo daug drą-
sesniu ir aktyvesniu.

„Turėjome didelių baimių, pavyzdžiui, kai tik reikėdavo va-
žiuoti mašina, kildavo didžiulis pasipriešinimas, nerimas, panika... 
O dabar nuvažiuojame ir parvažiuojame be jokių problemų, – tera-
pijos nauda dalijosi pašnekovė. – Taip pat palengva išgaravo ir šu-
nų baimė. Jeigu per pirmuosius terapijos užsiėmimus vaikas bijo-
davo būti šalia gyvūno, paglostyti jį, savarankiškai pamaitinti, tai 
po keleto kartų visa tai jam pavyko“.

Mama džiaugėsi, kad kaniterapija padėjo dvidešimt trejų metų 
neįgaliam sūnui sėkmingai išmokti naujos veiklos. „Daug metų 
mudu mokėmės rišti raištelį... Deja, nesėkmingai, tačiau šios tera-
pijos metu psichologė drauge su Luku raišiojo raištelius, kaspinus 
ant paklusniai gulinčio keturkojo. Galiu teigti, kad jis išmoko to, 
kas anksčiau buvo neįveikiama užduotis“, – pasakojo R. Bagdonie-
nė. – Nesinori visko per daug sureikšminti, tačiau jaučiu pareigą 
pasidalyti su kitais tėvais informacija apie alternatyvų, kitokį vaikų 
lavinimą ir pakviesti jį išmėginti. Taip pat kviečiame ir vaikus, ir 
suaugusiuosius, ir senjorus, turinčius negalią, į jogą ar vandens 
pramogas, įvairiausius meninius užsiėmimus“.

Agota Kondrotaitė 
Portalo „Mano Gargždai“ žurnalistė

Gargždiškiai spėjo įsitikinti 
ŠUNŲ TERAPIJOS privalumais

Jau seniai pastebėta ir mokslininkų patvirtinta, kad 
gyvūnai gali daryti didelę įtaką žmogui ir teigiamai 
veikti jo sveikatą. Vien būdami šalia jie nuramina, 
suteikia gerų emocijų, padeda įveikti stresą, o 
specialiai treniruoti – nuveikia dar daugiau.


