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Iki lem tin gos 2020 m. 
ge gu žės Šiau lių ap skr. 
Kel mės r. gy ven to jas 
Vac lo vas Žeb raus kas bu vo 
sen jo rų bend ruo me nės 
„Ar ti mi“, klu bo „Dai na 
– ma no gy ve ni mas“ 
na rys, ak ty viai da ly va vo 
įvai rio se šven tė se, šo ko, 
mo kė si Tre čio jo am žiaus 
uni ver si te te, ke lia vo po 
Lie tu vą. Ta čiau po ne ti kė tai 
pa tir to in sul to ne te ko 
ga li my bės vaikš čio ti, val dy ti 
de ši nės kū no pu sės, kal bė ti 
ir ra šy ti.

Po in ten sy vaus ke lių mė ne sių 
gy dy mo ir rea bi li ta ci jos, psi cho lo
giš kai pa lai kant drau gui, su stip rė jo 
pa ra ly žiuo ta Vac lo vo kū no pu sė, pa
ge rė jo val gy mo ir ri ji mo funk ci jos, 
bet ge bė ji mo kal bė ti at kur ti ne pa
vy ko. Nors Vac lo vo žmo na mi ru si, 
o vai kų jis ne tu ri, pri si mi ni mų ir 
už si spy ri mo ve da mas grį žo gy ven
ti į sa vo na mus. Da bar vy ras gau na 
komp lek si nes pa slau gas: pa gal bą į 
na mus (di džiau sią ga li mą kie kį – 5 
kar tus, 10 va lan dų per sa vai tę), 2 
kar tus per sa vai tę jį ap lan ko slau gy
to jos iš li go ni nės. Pa gal bą na muo
se tei kian ti in di vi dua lios prie žiū ros 
dar buo to ja Dai va Ši lei kie nė sa ko, 
kad bend ro mis pa stan go mis vy ro 
svei ka ta dar su stip rė jo, jis pra dė jo 
ges tais ir mi mi ko mis ro dy ti, reikš ti 
no rą dau giau išei ti iš na mų, gy ven ti 
kaip iki li gos. To dėl la bai nu džiu go, 
kai jam bu vo pa siū ly ta ir as me ni nė 
pa gal ba. Ši pa gal ba yra priei na ma 
net ne di de les pa ja mas tu rin čiam 
žmo gui. Vac lo vui už ją pri mo kė ti 
rei kia, bet la bai ne daug. Tar pi nin

kau jant asis ten tei Vil mai Va lie nei 
jis ga li bend rau ti, ge ri na so cia li nius 
įgū džius, yra drą ses nis, la biau pa si
ti ki sa vi mi.

Prieš 5 me tus Vil ma iš pil dė se ną 
sva jo nę – bai gė spe cia lius kur sus 
Šiau lių vals ty bi nė je ko le gi jo je, ta po 
so cia li nės dar buo to jos pa dė jė ja, 
o prieš 4 mėn. pra dė jo dirb ti asis
ten te. Ji tu ri 5 klien tus su skir tin
go mis, sun kio mis ne ga lio mis, bet 
vi sur spė ja, su si de ri na, nes dar bas 
– va lan di nis. „Kiek vie ną kar tą, ką 
veik sim, nu spren džiam su Vac lo vu 
kar tu. Ei nam ap si pirk ti, į kir pyk lą, 
pa si vaikš čio ti. Jis ei na pa ts, ta čiau 
žie mą vie no ne pa lei džiu, sa kau: 
„Kib kis į pa ran kę, ne žiū rėk, kad jau
nes nė, ar žmo nėms keis tai at ro do.“ 
Ap lan kom įvai rias Kel mės vie tas, 
nes Vac lo vas la bai žin gei dus. Jei 
rei kia kur nors to liau, kar tu va žiuo
jam. Ne se niai bu vom Kel mės spor to 

cent re, dva re, gro žė jo mės žy din čiais 
bi jū nais, Drau gys tės par ku. Na muo
se kar tu, ką rei kia, pa ma tuo jam, su
siu vam (jis pa lai ko daž niau siai vie na 
ran ka), net ta pe tus drau ge kli ja vom! 
Par duo tu vė je pro duk tus ren ka si jis 
pa ts, aš tik są ra šą pa de du su da ry ti. 
La bai sten gia si Vac lo vas. Tik jis yra 
vi siš kas „ap si pir ki mo ma nia kas“, tai 
rei kia sau go ti, kad vi sų pi ni gų neiš
leis tų. Kaip mes su si šne kam? Pa
sa ko ja jis ro dy da mas nuo trau kas. 
Pri ta ria gal vos link te lė ji mais. Kai 
ko nors no ri, ima už ran kos ir ve da. 
Ro do daik tus. Kai blo gai jau čiuo si, 
ma ne nu ve da prie spau di mo apa
ra to, vais tų pa duo da. Rū pi na si. Jei 
su sii ma už šir dies, va di na si, pra stai 
jau čia si. Ta da ly džiu jį pas gy dy to ją. 
Kar tais ne pa vyks ta su si šne kė ti. Ta da 
Vac lo vas tik nu mo ja ran ka ir vis kas... 
Dė kin gu mą iš reiš kia pa ly dė da mas 
laip tais ir ap ka bin da mas, pa spaus
da mas ran ką. Vi sa da, kas be nu tik
tų, šyp so si. Džiau giuo si, kad esu 
rei ka lin ga ir ga liu pa dė ti. Ži no kit, 
tiek daug yra vie ni šų žmo nių, ku
riems bū ti na pa gal ba! Jei gu ieš ko
te pa sto vaus ar pa pil do mo dar bo, 
pa mė gin kit tap ti as me ni niu asis
ten tu. Pa dė ki te žmo nėms pa si jus ti 
lai min ges niems. Dar bo yra, rei kia 
tik no rė ti dirb ti. Tai pui ki ga li my bė 
iš mok ti nau jų da ly kų, ar ti miau su
si pa žin ti su žmo gaus psi cho lo gi ja. 
Su teik ti kaž kam pa gal bą yra taip 
ge ra. Tik rai tik rai“, – nuo šir džiai ti
ki na Vil ma.

Kaip „vie nas kumš tis“ Kel mės r. 

so cia li nių pa slau gų cent re dir ban
čios so cia li nė dar buo to ja Da nu tė 
Ša ra kaus kie nė ir so cia li nio dar bo 
or ga ni za to rė Ra min ta No ru tie nė 
pa sa ko ja, kad nuo 2022 m. sau sio 
as me ni nė pa gal ba yra tei kia ma 
12ai Kel mės r. gy ven to jų su re gos, 
in te lek to ir (ar) psi cho so cia li ne, rai
dos bei komp lek si nė mis ne ga lio
mis. Iš jų ke tu riems pa gal bą tei kia 
pa čių pa si rink ti asis ten tai, ku rie 
vis ką at lie ka kar tu su ga vė jais, bet 
ne už juos. „ La bai no ri si pa brėž ti, 
kad tu rė da mas as me ni nį asis ten tą 
žmo gus ga li nau do tis ir ki to mis so
cia li nė mis pa slau go mis ir taip gau ti 
vi są rei ka lin gą komp lek si nę pa gal
bą. O Vac lo vo is to ri ja yra ge riau sias 
pa vyz dys, kad nuo šir dus dar bas ir 
jung ti nės pa jė gos da ro ste buk lus. 
Mū sų esa mi klien tai la bai džiau gia
si as me ni ne pa gal ba. Kvie čia me dar 
ak ty viau ja nau do tis. Pa gal bą ga li 
gau ti as me nys, tu rin tys neį ga lu mą, 
55 pro c. ir ma žes nį dar bin gu mo ly gį 
ar ku riems nu sta ty ti spe cia lie ji po
rei kiai. Jo kių ap ri bo ji mų nei am žiui, 
nei ne ga lios po bū džiui nė ra. Dėl 
šios pa gal bos žmo gus Kel mės r. ga li 
kreip tis į sa vo se niū ni ją, o Kel mės 
m. – į mū sų cent rą. Jei gu žmo gaus 
pa ja mos yra ma žes nės ne gu 294 
Eur (2 vals ty bės re mia mų pa ja mų 
dy džiai), pa gal ba jam tei kia ma ne
mo ka mai. Jei gu pa ja mos di des nės, 
mo kes tis už ją ne ga li vir šy ti 20 pro c. 
jos tei ki mo iš lai dų ir ne ga li bū ti di
des nis ne gu 20 pro c. as mens pa
ja mų. Mo kes čio dy dis nu sta to mas 

in di vi dua liai įver ti nus as mens ga
li my bes mo kė ti ir at si žvel giant, ar 
jam tei kia mos ki tos so cia li nės pa
slau gos. Kai su si du ria ma su sun kiais 
iš ban dy mais, daž nai iš si gąs ta ma, 
ne be ži no ma, ką to liau da ry ti. O jei 
dar ša lia nė ra šei mos, ar ti mų jų ar 
pa lai kan čių drau gų, ne be ran da
ma išei ties. Bet, pa ti kė ki te, gy ve
ni mas, duo da mas mums skau džių 
pa tir čių, duo da ir ga li my bių, kaip 
tas blo gas pa tir tis iš tai sy ti, o neiš
tai so mas bent jau pa leng vin ti. Rei
kia tik ne bi jo ti ir iš drįs ti. Ga li my bių 
ieš ko ji mas pa de da at ras ti įvai rius 
ir skir tin gus pro ble mų spren di mo 
bū dus. Gal būt tas ga li my bes at ra
si te su as me ni niu asis ten tu? Ko dėl 
gi ne?“ – sa ko Da nu tė.

Kam pa ni ja „At rask ga li my bes“ 
skir ta su pa žin din ti su as me ni ne 
pa gal ba ir ska tin ti ja nau do tis. Or
ga ni za to riai pri me na, kad Šiau lių 
m. gy ven to jai dėl šios pa gal bos 
tu ri kreip tis į sa vi val dy bę, o ra jo no 
– į se niū ni ją, ku rio je yra dek la ra vę 
nuo la ti nę gy ve na mą ją vie tą.

Kam pa ni ją „At rask ga li my bes“ 
ini ci juo ja Neį ga lių jų rei ka lų de
par ta men tas prie So cia li nės ap
sau gos ir dar bo mi nis te ri jos.

Dau giau in for ma ci jos apie 
as me ni nės pa gal bos tei ki mą 
ieš ko ki te Neį ga lių jų rei ka lų de
par ta men to sve tai nė je www.ndt.
lt bei „Fa ce book“ pa sky ro je.
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Kam pa ni ja „At rask ga li my bes“. Vil ma: Net žmo gus, tu rin tis 
sun kią ne ga lią, ga li pui kiai nau do tis as me ni ne pa gal ba

Vaclovas Žeb raus kas ir jo 
as me ni nė asis ten tė Vil ma Va lie nė.
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