
 
ATRASK GALIMYBES su asmeniniu asistentu Panevėžyje 

 
„Kalbant apie asmeninę pagalbą, svarbu yra dviejų žmonių santykis: žmogaus, turinčio negalią 

ir asmeninio asistento. Tai negali būti santykis tarp pono ir vergo, tai turi būti santykis, kai 

vienas su kitu dalinasi gyvenimo dovanomis ir dar nežinia, kuris gauna daugiau. Galime 

prirašyti įstatymų, paslaugos aprašų, juos nuolat tobulinti, tačiau tai bus tik šaltos instrukcijos, 

jeigu į visa tai nepasižiūrėsime su poezija...“, – susitikime kalbėjo Šv. Juozapo globos namų 

direktorius Patrikas Skrudupis.  
Poezijos vykusiame jau trečiajame kampanijos „Atrask galimybes“ patirtiniame renginyje 

Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje tikrai netrūko. Kaip ir 

malonių staigmenų, įvairiausių emocijų, naujų pažinčių, dovanų.  
Susirinkusiuosius pasveikino Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė Irmina Girnienė ir, tarsi 

nujausdama, kas laukia, visiems palinkėjo prasmingų, įdomių susitikimo valandų. Renginio 

vedėja Žydrė Gedrimaitė pirmiausia labai pasidžiaugė matydama pažįstamus veidus ir paklausė: 

„Jūs jau ne pirmą kartą mūsų susitikime?“. Asmeninė asistentė su kolege, atvykusios iš 

Radviliškio, nuoširdžiai džiaugėsi, kad po renginio Šiauliuose, į kitą renginį Panevėžyje, galėjo 

atvykti kartu su kolegomis ir klientais, kurie negalėjo dalyvauti praėjusiame renginyje. O jau 

pasibaigus renginiui, nuoširdžiai stebėjosi: „Kaip jums taip pavyksta, lyg ir apie tą patį, tačiau 

vėl kitaip, tačiau nemažiau jautriai ir įdomiai? Jei pavyks, atvyksime ir į kitus renginius“. 
Šį kartą renginys prasidėjo nuo aistringo šokio video įrašo, kuriame visų dėmesį prikaustė  

rinkodaros projektų vadovės, televizijos projekto „Šok su žvaigžde“ dalyvės Robertos 

Orlauskaitės kvikstepas, po kurio Roberta sveikinosi rankose laikydama kojos protezą ir iškart 

pasakė, kad ji, tarsi aštuonkojis – tiek kojų protezų ji turi. Moteris pasakojo savo istoriją, 

pabrėžė, kokia svarbi greta esančių žmonių tinkama pagalba, norint gyventi pilnavertį 

gyvenimą ir kvietė neužsidaryti tarp keturių sienų, o svajoti ir siekti svajonių išsipildymo kartu 

su asmeniniu asistentu. 
Edvinas Sacevičius ir jo asmeninė asistentė Aistė Samsonaitė susirinkusiems pasakojo, kaip jie 

susipažino, ką veikia kartu ir kokia svarbi yra asmeninė pagalba, norint siekti savo tikslų. Aistė, 

paklausta, kodėl ji pasirinko tokį darbą, sakė: „Man patinka, kad mes, asmeniniai asistentai, 

galime įgalinti žmones, darome mažus darbelius, kad pats žmogus galėtų padaryti didesnius“. 

Edvinui tai buvo pirmasis viešas pasisakymas apie gyvenimą pakeitusią ligą, tačiau jis maloniai 

nustebino tiek renginio rengėjus, tiek savo asmeninę asistentę ir drąsiai išsakė savo džiaugsmus, 

skausmus ir klausimus, į kuriuos atsakė Panevėžio m. bei Panevėžio rajono socialinių 

programų koordinatoriai, asmeninės pagalbos teikėjai, socialinių paslaugų organizatorių 

atstovai.  
Patirtinę praktinę dalį Rūta Kupčinskaitė ir Tadas Bartaševičius ir vėl pradėjo mini apklausa, 

kuri patvirtino, kad, nepaisant to, koks kiekvieno iš mūsų būtų sąlytis su negalia, stereotipai ir 

išankstinės nuomonės dar labai gajos. Kad juos išsklaidyti, šeima pakvietė susirinkusiuosius 

atlikti kelias praktines užduotis, kurios buvo skirtos suprasti, kaip svarbu komunikuoti teikiant 

pagalbą, suvokti, kad, norint padėti, suteikti kokybišką paslaugą, priimtiną visiems, būtina 

bendrauti ir kartais pateikti net nepatogius klausimus, tačiau nenuspręsti už kitą žmogų. Tadas 

pabrėžė, kad labai svarbu, jog asmeninis asistentas neužgožtų savo kliento ir pakvietė visus 

bendrauti su žmogumi, o ne su negalia ar jos asistentu. 



 
Susirinkusiesiems lengvai suprantamą kalbą netikėtai pristatyti pasiprašė Panevėžio jaunuolių 

dienos centro direktorė Lina Trebienė ir Daugvydas, turintis Dauno sindromą. Jau po renginio, 

dalyviai džiaugėsi, kad buvo išgirstas kiekvienas ir suteiktas žodis visiems, kuriems norėjosi 

klausti, atsakyti ar dalintis savo patirtimis: „Šis susitikimas iš kitų panašių renginių išsiskiria 

bendryste, kurią kuria visi susirinkę, kas yra labai svarbu, kalbant apie asmeninę pagalbą“. 

Daugiausia klausimų ir vėl kilo dėl apmokėjimo už pagalbą tvarkos, skirtingų pagalbos 

organizavimo modelių atskirose savivaldybėse, tačiau visi vieningai sutarė, kad labai gerai, 

kad asmeninė pagalba jau yra teikiama ir, kad dėka to, žmonės gali tapti savarankiškesni. 
 
Kampaniją „Atrask galimybes“ inicijuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

Daugiau informacijos apie asmeninės pagalbos teikimą ieškokite Neįgaliųjų reikalų 

departamento svetainėje www.ndt.lt bei „facebook“ paskyroje. 

 

 


