Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Svarbiausia – būti
reikalingam
Tolerancijos link
30-ąsias veiklos metines mininti Anykščių rajono neįgaliųjų
draugija šiandien – apie 700 narių vienijanti iniciatyvi, veikli,
naujovėms atvira organizacija. 18 metų jai vadovaujanti Aldona
Šerėnienė – trečioji draugijos pirmininkė. Šventiniame renginyje prisimintas ir organizaciją kūręs Edmundas Laurinavičius, ir
šias pareigas iš jo perėmusi Rasa Matelytė (Ostrauskienė). Padėkos raštais pagerbtas būrys veiklių, daug metų Neįgaliųjų draugijai atidavusių organizacijos narių.
Danguolei Masianienei įteikiamas apskaitininko padėjėjo profesinę kvalifikaciją patvirtinantis diplomas.

Darbo ieškantiems –
LND pasiūlymas mokytis
7 specialybių
Integracijos keliu
Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) antrus metus įgyvendina
projektą „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“, į kurio veik
las jau įsitraukė 214 dalyvių. Daugiau kaip pusšimčiui neįgaliųjų jau įteikti Vilniaus technologijų mokymo centro diplomai.
Turint profesiją lengviau
įsidarbinti

Apskaitininko padėjėjo dip
lomą ką tik gavusi vilnietė Danguolė Masianienė pasakoja jau
turėjusi kasininkės kontrolierės

specialybę, yra šiek tiek dirbusi
su apskaita, todėl atsiradus galimybei nusprendė atnaujinti, pagilinti turėtas žinias. „Dabar taip
greitai viskas keičiasi“, – sako
moteris ir priduria, kad jeigu no-

ri dirbti, privalai išnaudoti kiek
vieną galimybę, padedančią tobulėti, kelti kvalifikaciją.
Turėto archyvarės darbo
Danguolė atsisakė dėl negalios.
„Darbas buvo įdomus, dirbti su
dokumentais man patiko, bet turėjau išeiti dėl sveikatos, – pasakoja ji. – Jau metus esu užsiregistravusi Užimtumo tarnyboje,
bet tai, ką ten siūlo, man nelabai tinka, todėl ir nusprendžiau
įsitraukti į šito projekto veiklas.“
(nukelta į 5 psl.)

Parodoje – kūrybinės
fotografų stovyklos darbai
Integracijos keliu
Kavinės „Pirmas blynas“
Vilniuje sienas šiuo metu
puošia netikėtos, netradicinės
nuotraukos – tai Lietuvos
neįgaliųjų draugijos (LND)
kūrybinės stovyklos „Fotografijos alternatyvos“ dalyvių darbai. Parodoje pristatomos nuotraukos gimė išbandant neįprastus, alternatyvius fotografijos būdus.
Netradicinės technikos –
įkvėpimas kūrybiškumui

„Ieškojome, eksperimentavome ir kažkas įdomaus išėjo“, –
džiaugėsi negalią turinčių fotografų kūrybinės stovyklos vadovė Dalia Mikonytė. Parodos
atidarymo dalyviams ji pristatė

Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko pasveikino parodos autorius ir stovyklos vadovę Dalią Mikonytę (kairėje).

technikas, kurių mokėsi šiemetinės stovyklos dalyviai. Nuot
raukos buvo daromos nenaudojant fotoaparato, pasitelkiant
skenografiją ir fotogramą. Kuriant skenografijos būdu padarytas nuotraukas dirbama su nešiojamu skeneriu. Taip galima nu-

Aldonos Milieškienės nuotr.

skaityti portretus, įvairius daiktus. Kadangi objektas skenuojamas per stiklą, be to, skeneriui
judant, išeina labai įdomus vaizdas. Parodoje matomi portretai,
įvairių gamtos detalių, netgi pinigų, papuošalų netikėti atvaizdai.
(nukelta į 5 psl.)

Veikliai neįgaliųjų draugijai dėkojo Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius.

Draugija – patikima
savivaldybės partnerė

Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius
neslepia – turėti tokią veiklią,
taip nuoširdžiai silpniausiais
žmonėmis besirūpinančią ir noriai nemažai savivaldybės įsipareigojimų perimančią organizaciją – didelė paspirtis. „Neįgaliųjų draugija – ir mūsų partnerė,
ir pagalbininkė, – sako meras. –
Beveik visa rajono neįgaliųjų socialinė integracija – jos rankose.
Šiems projektams vykdyti skirtas lėšas Neįgaliųjų draugijai atiduodame ramia galva, žinodami,
kad viskas iki cento bus tikslingai panaudota.“
Pasak S. Obelevičiaus, prieš
tris dešimtmečius, kol nebuvo
tokių organizacijų, nebuvo ir
neįgaliųjų – valstybė juos slėpė.
Tai, kaip per 30 metų pasikeitė
socialinė sritis, – neįgaliųjų organizacijų septynmylių žingsnių rezultatas. „Jūs buvote tie,
kuriems ėmė rūpėti negalią turintys žmonės, jų teisės, aktyvūs jūsų vadovai dirbo neskaičiuodami valandų, rašė projektus, šimtus kartų ėjo pas merus,
varstė savivaldybių darbuotojų duris, įveikė daugybę kliūčių“, – šventiniame renginyje
kalbėjo meras. Pasak jo, tai, ką
turime šiandien – tokių iniciatyvių, kaip 30-ąsias veiklos metines mininti Anykščių rajono
neįgaliųjų draugija, atkaklaus ir
ilgo darbo rezultatas.

Organizacijos vizitinė
kortelė – amatai

Tas per tris dešimtmečius
įveiktas kliūtis susirinkusiesiems
trumpai priminusi Neįgaliųjų
draugijos pirmininkė A. Šerėnienė sakė gerai žinanti, kiek pas
tangų kainavo išvadinti žmones
iš namų, juos suburti, pasiūlyti
įdomią veiklą. Buvo metas, kai
trūko visko – ramentų, vežimėlių, elementarių buities reikmenų, kai neįgalieji nė svajoti nedrįso apie pritaikytą būstą, galimybę išvažiuoti iš namų, bend
rauti, keliauti.
Todėl ir nedidelės patalpos,
kurias gavo draugija, buvo didžiulis pasiekimas. O ką jau bekalbėti apie jaukų, erdvų pastatą,
kuris Anykščiuose atsirado tuometinės socialinės apsaugos ir
darbo ministrės Vilijos Blinkevičiūtės, buvusios Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkės
Zitos Valaitytės ir rajono savivaldybės dėka. Draugijoje atsirado tiek įvairių veiklų, kad vos
spėta suktis.
Anykščių rajono neįgaliųjų
draugijos vizitine kortele pelnytai
laikomi amatai. Nuo pat draugijos susikūrimo čia buvo rengiami
amatų mokymai ir užsiėmimai,
išbandytos įvairios jų kryptys –
nuo krepšių iš vytelių pynimo iki
tėviškės laukais kvepiančių džiovintų augalų kompozicijų – lietuviškų mandalų – kūrimo, nuo
kruopščių mezginių, siuvinių,
(nukelta į 3 psl.)
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Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena
Širvintos:

Tauragė:

arptautinę neįgaliųjų dieną
Širvintų neįgalieji susirinko
Širvintų neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių dienos centro salėje.
Juos pagerbti atėjo Širvintų rajono savivaldybės atstovai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnės Ginta Čepienė ir
Olesia Fedotova, Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų ir silpnaregių Širvintų skyriaus pirmininkė
Aldona Urbonavičienė.
Merės padėjėja Vaida Valkauskienė pasidžiaugė, kad kuriame bendrus projektus, bendraujame ir plečiame neįgaliųjų
akiratį. Merės patarėja Aušrinė
Miliukaitė-Janovskienė paminėjo, kad Neįgaliųjų diena sutampa
su advento pradžia. Ji palinkėjo
būti laimingiems.
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Maslinskienė
pabrėžė, kad minėdami Tarptautinę neįgaliųjų dieną negalime pamiršti ir šeimos narių,
globėjų. Ji padėkojo už rūpes-

Apie tai, kaip Neįgaliųjų dieną
paminėjo tauragiškiai, papasakojo
Vladislovas Kirkickas.
Tauragės rajono neįgaliųjų
draugija, minėdama Tarptautinę
neįgaliųjų dieną, kasmet stengiasi sukurti išskirtinę šventę. Šiemet ji prasidėjo ne svečių pasisakymais, o Adakavo socialinių
paslaugų Tauragės skyriaus kolektyvo spektakliu „Meilės simfonija“. Po to sveikinimo žodžius
tarė rajono savivaldybės atstovai,
visiems įsiminė prasmingos Tauragės parapijos kunigo D. Žukausko mintys.
Rajono neįgaliųjų draugijos
pirmininkas K. Petkus padėkojo už neįgaliuosius padrąsinančius žodžius, nuoširdų ačiū tarė

T

Šakiai:
Šakiuose paminėtos Tarptautinės neįgaliųjų dienos įspūdžiais dalijasi Vitalija Ližaitienė.
Ar fizinė negalia sugebėtų įveikti norą bendrauti, kurti,
džiaugtis gyvenimu? Ne, ir tą įrodė gausus būrys neįgaliųjų, susirinkusių į Šakių kultūros centrą.
Visus pasitiko paroda, kurioje buvo eksponuojami siuvinėti
ir tapyti paveikslai, riešinės, atvirukai, molio dirbiniai, lėlės, karpiniai. Juos sukūrė Gelgaudiškio
specialiojo ugdymo centro „Šalti-

Širvintiškius sveikino policijos atstovai.

tį neįgaliaisiais Širvintų rajono
savivaldybės merei Živilei Pinskuvienei ir savivaldybės darbuotojams.
„Tegu šiandien negalios paliestiems skiriamas dėmesys
bus ne proginis, bet nuolatinis, o nuoširdi pagalba įkvėps
keisti pasaulį į gražesnį“, – sakė
S. Maslinskienė.
Ji dėkojo aktyviems draugijos sportininkams, meno kolektyvo „Viltis“ vadovams ir
nariams, draugijos tarybos nariams, vairuotojams Vladui Zujui, Donatui Paupliui, socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgalie-

siems projekto užimtumo būrelių vadovėms: Aldonai Kavaliukienei, Anastazijai Stakauskienei, Janei Pugačiauskienei, Alei
Lisauskienei, Neringai Jankauskienei, Aldonai Mažeikienei,
savanorei Neringai Liesienei, literatei Veronikai Masiukienei.
Svečius linksmino armonikierius Jonas Romaška, ansamblio
„Viltis“ dainininkai, jiems pritarė svečiai Efrosinija ir Petras
Valeišos. Renginio dalyviai ilgai nesiskirstė – bendravo, dalijosi įspūdžiais.

nis“ socialinių paslaugų skyriaus
auklėtiniai, Šakių r. žmonių su
negalia sąjungos nariai, Lietuvos
aklųjų ir silpnaregių sąjungos filialo atstovė Vida Strazdienė, sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos nariai, Ilguvos socialinės globos namų gyventojai, Paluobių neįgaliųjų dienos
užimtumo centro bei Šakių vaikų globos namų dienos užimtumo centro lankytojai, neįgaliųjų
draugijos ir sutrikusio intelekto
žmonių globos bendrijos „Šakių
viltis“ nariai.

Šakių r. žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Stasė
Vasaitienė pastebėjo, kad rajono neįgalieji puikiai integruojasi į visuomenę, dalyvauja renginiuose, paskaitose, patys stengiasi gerinti savo gyvenimo kokybę.
Rajono meras Edgaras Pilypaitis
džiaugėsi, kad fizinė negalia netrukdo žvelgti į gyvenimą pozityviai. Įvairių neįgaliųjų organizacijų atstovai buvo apdovanoti
padėkos raštais. Socialinės paramos skyriaus laikinoji vedėja
Daiva Pilypaitytė linkėjo jaustis
reikalingiems, savo pavyzdžiu
kurti sėkmės istorijas. Susirinkusiuosius sveikino Šakių seniūnas Dalius Jasevičius, Šakių
ligoninės vyr. gydytojas Algirdas
Klimaitis, kiti šventės dalyviai.
Meninę programą dovanojo Lukšių kultūros centro duetas, Šakių vaikų globos namų
dienos užimtumo centro auklėtiniai, Ilguvos socialinės globos
namų ansamblis, kiti kolektyvai,
eiles skaitė rajono poetė Nijolė
Arštikaitienė.

Šakiuose surengta neįgaliųjų darbų paroda.

Kaišiadorys:
Birutė Gudačiauskienė dalijasi Neįgaliųjų dienos minėjimo
Kaišiadoryse įspūdžiais.
Kaišiadoriečiai Tarptautinę
neįgaliųjų dieną pradėjo minėti apsilankymu Nacionaliniame
operos ir baleto teatre surengtoje šventėje. Esame dėkingi Kaišiadorių socialinės paramos skyriaus vedėjai Eglei Mockevičienei už šią galimybę.
Kaišiadorių meno mokyklos
direktorė Eugenijos Švelnikienė
pakvietė į renginį, skirtą mokyk
los 55-mečiui paminėti. Prie
sveikinimų prisidėjome ir mes.
Labai džiaugiamės, kad kiek
vienais metais susirandame vis
naujų draugų ir ne vien tik rajone. Gruodžio 1 dieną buvome
pakviesti į Elektrėnų savivaldybės Semeliškių parapijos namus,
kur kartu paminėjome Neįgalių-

jų dieną. Mūsų draugijos meno
kolektyvas „Svajonė“ šventę papuošė savo dainomis. Ši šventė
rengiama jau 16 kartą.
Koncertavome ir Kaišiadorių rajono Paparčių seniūnijos
Dainavos krašto bendruomenėje. Išvydome ir pačių dainaviečių spektakliuką. Jiems nepagailėjome aplodismentų.

Tauragės LIONS klubo prezidentui L. Jaručiui už iš užsienio
parvežtus ir padovanotus net 12
vežimėlių ir keletą specialių kėdžių. Dovanos bus išdalintos rajono neįgaliesiems.
Šventę vedusi renginių organizatorė D. Norgailienė koncertą pradėti pakvietė A. Šilerio
vadovaujamus rajono neįgaliųjų
ansamblius „Svaja“ ir „Vakarėja“. Dainininkai sulaukė gausių
aplodismentų. Šiltais plojimais
palydėtos ir rajono sutrikusio intelekto ansamblio dainorėlių atliktos dainos. Na, o renginio kulminacija tapo populiaraus estrados dainininko Mino užburiantis
koncertas. Po renginio visi buvo
pakviesti į kultūros rūmų fojė pabendrauti ir pasigrožėti draugijos
moterų nėriniais.

Širvintų rajono neįgaliųjų
draugijos inf.

Abu draugijos kolektyvai
„Gabija“ ir „Svajonė“ pasirodė
Žiežmarių kultūros centre vykusiame kasmetiniame vokalinių
ansamblių renginyje „Rudens
žydėjimas“. Visi dalyviai sulaukė
daug aplodismentų, gėlių.
Džiaugiamės, kad ir mes, neįgaliųjų draugijos nariai, esame visur kviečiami, reikalingi.

Kaišiadorių neįgalieji noriai koncertuoja įvairiose šventėse.

Po renginio visi galėjo pasigrožėti draugijos moterų nėriniais.

Varėna:

Varėnos neįgalieji gavo dovanų kuprines.

Laima Jezepčikaitė „Bičiulystę“ informuoja, kaip Varėnoje
paminėta Neįgaliųjų diena.
Šiemet Tarptautinė neįgaliųjų diena paminėta Varėnos
socialinių paslaugų centre. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija vienija 306 narius. Renginyje
dalyvavusieji gavo sieninius kalendorius apie sveikatą. Draugijos pirmininkas Algis Ulbinas
pristatė savo metinę ataskaitą.
Revizijos komisijos narė Aldona
Piliuvienė supažindino su revizijos komisijos aktu. Renginyje
dalyvavo rajono meras Algis Kašėta, mero pavaduotojas Gied
rius Samulevičius, Socialinės
paramos skyriaus vedėja Dalia
Stankevičiūtė. Paskui draugijos
pirmininkas ir svečiai atsakinėjo
į neįgaliųjų užduotus klausimus.
Po to vyko socialinė akcija
„Aš ir Tu – tai Mes!!!“ Buvo sukurtas „gyvas“ neįgaliojo ženklo
simbolis. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos
„Viltis“ pirmininkė Nijolė Versockienė perskaitė prezidento
Valdo Adamkaus sveikinimą.
Akcijos pabaigoje į dangų pakilo balionai. Pasibaigus akcijai koncertavo liaudiškos muzi-

kos kapela „Paparcis“, vadovaujama Violetos Narkevičiūtės. Po
renginio visi buvo pakviesti prie
vaišių stalo.
Neįgaliųjų diena paminėta
ir Varėnos sporto centre. Negalią turinčių žmonių laukė šiaurietiško ėjimo žygis, mankštos
ir žaidimai lauke, sporto salėje
bei baseine. Sporto centro savanoriai ne tik supažindino gyventojus su sveikos gyvensenos,
pozityvaus mąstymo principais,
bet ir praktiškai parodė kvėpavimo, atsipalaidavimo, kūno stip
rinimo pratimus. Projekto dalyviai (neįgalieji) buvo vaišinami
pietumis. Jiems įteiktos knygos
ir kuprinės. Šių eilučių autorė
sportinės veiklos projektų vadovui-metodininkui Rolandui
Markinui įteikė savo padarytą
molinį darbelį. Buvo rodomas
filmas „Disko teorija“. Puikiai
praleidome laiką.
BĮ Varėnos sporto centras
kartu su partneriais Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos
bendrijos „Viltis“ Varėnos padaliniu ir Varėnos rajono neįgaliųjų draugija įgyvendina projektą „Mes esame reikalingi vieni
kitiems“.
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Paminėta Tarptautinė neįgaliųjų diena
Lazdijai:

(atkelta iš 1 psl.)

Renginyje netrūko skambios muzikos.

P

aminėti Tarptautinę neįgaliųjų dieną Lazdijų rajono neįgalieji susirinko viešosios
bibliotekos salėje. Juos pasveikino rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Onutė Černiauskienė. Ji supažindino su nuveiktais darbais, kurių atlikta tikrai
nemažai. Įgyvendinant įvairius
projektus stengiamasi padėti negalią turintiems žmonėms. Teikiamos pavėžėjimo į gydymo
įstaigas, asmeninio asistento ir
kitos paslaugos. Pirmininkė pasidžiaugė, kad draugijos tarybos
nariai aktyviai dalyvauja visose veiklose. Pavyzdžiui, tarybos
narys Romas Bučionis teikia pavėžėjimo paslaugas. Pavaduotoja Alma Rėkuvienė ir narė Irena Marcinauskienė – kūrybingiausios darbščiųjų rankų būrelio moterys. Aktyvus ir ansamb
lis „Atjauta“, sportuojama, dalyvaujama neįgaliųjų sporto varžybose. Plečiamas ir draugijos narių akiratis įvairiomis išvykomis.
Draugijai daug padeda rajo-

no savivaldybė, Socialinės paramos skyrius. Pirmininkė dėkojo ir draugijos rėmėjams verslininkams. Tylos minute buvo pagerbti į Amžinybę išėję draugijos nariai ir jos kūrėjai bei pirmieji vadovai.
Renginio dalyvius sveikino
svečiai – rajono merės patarėja
Sonata Dumbliauskienė, Socia
linės paramos skyriaus vedėja Rima Šukienė, Socialinių paslaugų
centro direktorė Jolanta Marcinkienė, verslininkė Danutė Jurkevičienė, Prienų rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Irena Valatkevičienė, šių eilučių autorius.
Renginio dalyviams buvo
įteikti draugijos darbščiųjų rankų būrelio narių pagaminti suvenyrai.
Šventės dalyvius linksmino
rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“, Pienų rajono
neįgaliųjų draugijos ansamblis
„Šilas“ ir Serijų bendruomenės
vyrų kapela „Seirija“.
Juozas Rasiulis

Kazlų Rūda:

Pranas Jurkšaitis pasveikintas 90 metų jubiliejaus proga.

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

Tarptautinės neįgaliųjų dienos
įspūdžiais su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi Vitalija Kavaliūnaitė.
Kazlų Rūdos savivaldybės
neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Ramutė Sarapinavičienė su savo pagalbininkėmis kelis kartus
per metus rengia šventes draugijos nariams – juk rūpestis, meilė ir dėmesys – tai lyg vaistai ir
kūnui, ir sielai. Tarptautinė neįgaliųjų diena dabar minima visame pasaulyje. Šiemet Kazlų
Rūdos savivaldybės neįgaliųjų
draugijos nariai rinkosi Jurgio
Dovydaičio viešosios bibliotekos salėje. Jų pasveikinti atvyko
savivaldybės atstovai Judita Simonavičienė ir Marius Žitkus.
Muzikos garsais susirinkusiuosius sveikino Kazlų Rūdos pradinės mokyklos mergaičių ansamblis su mokytojomis Birute
Češūniene ir Audrone Prancke-

Svarbiausia – būti reikalingam

vičiene, Rimvydo Žigaičio menų mokyklos muzikantai ir dainininkai, liaudies dainų atlikėja
Vera Vasiliauskienė. Naują programą atliko neįgaliųjų draugijos
ansamblis „Sidabrinė gija“. Ant
rąjį šių metų pusmetį gimtadienius šventusius žmones sveikino
R. Sarapinavičienė ir savivaldybės atstovai. 90 metų sulaukė
Jūrės kaime gyvenantis Pranas
Jurkšaitis, 80-metį minėjo ilgametė Jūrės kaimo pradinės mokyklos mokytoja, visų mokinių
mylima Ona Ambrasienė, taip
pat Birutė Baranauskienė ir Aldona Pridotkienė. Pasveikinti ir
70 bei 60 metų sulaukusieji.
Neįgaliųjų draugijos gyvenime šiemet buvo ir skaudžių
netekčių: Amžinybėn iškeliavo
13 žmonių. Už juos ir gyvuosius draugijos narius Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje buvo aukojamos šv. mišios.

siuvinėjimų iki žiestų molio dirbinių arba ant šilko, drobės, stik
lo, odos, keramikos tapytų ornamentų, iš vilnos veltų šlepečių,
žaislų, šalikų, ažūrinių karpinių
ir daugybės kitų mielų dirbinių.
Anykštėnų rankdarbiai pasklidę po visą Lietuvą – jais gali
džiaugtis ne tik šio krašto žmonės, bet ir tradicinio Lietuvos
neįgaliųjų draugijos renginio Talačkoniuose dalyviai, respublikinės šventės „Tau, Vilniau“ svečiai, sostinėje šurmuliuojančios
Kaziuko mugės, „Litexpo“ centre rengiamų prestižinių parodų
lankytojai. Anykščių neįgalieji –
aktyvūs visų jų dalyviai.

Dubenėlis karštos sriubos –
ne tik iš maltiečių rankų

Vis dėlto amatai, pasak
A. Šerėnienės, tik viena iš draugijos veiklų. O jų šioje organizacijoje tikrai nemažai. Viena tokių – pagalba maisto produktais socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. Tokią galimybę draugijai suteikia bendradarbiavimas su „Norfos mažmena“.
Pirmininkė pasakoja, kad ši socialinė iniciatyva trunka jau šešerius metus – draugijos autobusiukas 3 kartus per savaitę važiuoja į Ukmergę ir iš ten esančių „Norfos“ parduotuvių parveža nemažai maisto produktų, 5 kartus per savaitę apsuka
ir Anykščiuose veikiančias šio
tinklo parduotuves. „Iš „Norfos“ parduotuvių mes gauname
ne pasibaigusio termino maisto
produktus, o tuos, kurie dėl kokių nors priežasčių neatitinka
prekinės išvaizdos reikalavimų
ar būna pažeista jų pakuotė“, –
pasakoja A. Šerėnienė. Pasak jos,
kiekvieną mėnesį paruošiami ir
išdalinami maisto paketai apie
200 žmonių.
Dalis šių maisto produktų
sunaudojami draugijoje verdamai sriubai, kuria gali gardžiuotis 15 savimi pasirūpinti neįstengiančių garbaus amžiaus sulaukusių, vienišų, sunkiai vaikštančių žmonių. Mintis tokią paslaugą pasiūlyti neįgaliesiems A. Šerėnienei kilo tuomet, kai vienas
gerą derlių užauginęs ūkininkas
pasiūlė juo pasidalinti su draugijos nariais. Pasak pirmininkės,
vienas kitas vienišas neįgalusis
buvo užsiminęs, kad jam sunku
pačiam pasiruošti karšto maisto,
ir jeigu kas nors retkarčiais pasiūlytų dubenėlį sriubos, labai
palengvintų jų būtį. Tad A. Šerėnienė greitai sumojo, kaip panaudoti ūkininko užaugintas daržoves. O kai šiam sumanymui pritarė ir dar keli ūkininkai, „Norfos mažmena“, beliko kaisti puodą ir virti sočią sriubą silpniausiems draugijos nariams. „Ne tik
Maltos ordino savanoriai, bet ir
mūsų draugija gali pasirūpinti
šiltos sriubos dubenėliu bei šiltu, nuoširdžiu pabendravimu“, –
sako A. Šerėnienė, džiaugdamasi, kad šią jų iniciatyvą palaiko ir
remia savivaldybė.
Dar viena socialinę atskirtį
patiriančių žmonių aprūpinimo
maisto produktais pareiga Neįgaliųjų draugijai buvo patikėta

Prie draugijos rankdarbių parodos – amatų mokymų dalyvė Asta Lisevič.

rajone nustojus veikti Raudonojo
Kryžiaus draugijos skyriui. Kartu su perimtomis kitomis šios organizacijos veiklomis tenka rūpintis ir iš Europos rezervinių
fondų skiriamų maisto produktų
dalinimu. Beveik 3 000 anykštėnų prieš didžiąsias šventes reikės
paskirstyti apie 13 tonų maisto
produktų siuntą. „Svarbiausia –
jausti, kad eis reikalingas“, – sako draugijos vadovė.

Vienas lauke – ne karys

Šventiniame renginyje A. Še
rėnienė dėkojo ne vienai Anykščiuose veikiančiai sveikatos ar
socialinėje srityje dirbančiai įstaigai, organizacijai, nes, pasak
jos, be bendradarbiavimo, pagalbos vieni kitiems nedaug ką būtų galima nuveikti. Tai ir Socialinių paslaugų centras, su kuriuo
dalijamasi rūpesčiais, ir Užimtumo tarnyba, padedanti įdarbinti
paslaugas draugijoje teikiančius
žmones, ir medikai – Anykščių ligoninė, Pirminės sveikatos
priežiūros centras, besirūpinantys neįgaliųjų sveikata, ir daugelis kitų. Nepamiršta padėkoti
ir Kultūros centrui, jo kolektyvams, kurie ir šįkart savo pasirodymais skaidrino susirinkusiųjų nuotaiką.
Už kantrybę ir pagalbą neįgaliesiems A. Šerėnienė dėkojo ir „Sveikatos oazės“ vadovei Sonatai Veršelienei. Pasak
pirmininkės, baseinas „Bangenis“ – dar viena svarbi Anykščių rajono neįgaliųjų susibūrimo
vieta. Čia jėgas susigrąžina, sveikatos pasisemia ne viena dešimtis draugijos narių. „Aerobika
vandenyje ir salėje, užsiėmimai
su treniruokliais, plaukimas baseine“, – aktyvias sporto veiklas
vardija A. Šerėnienė. Šventinio
renginio dalyvius ji nudžiugino
gera žinia – Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija palankiai įvertino draugijos parengtą projektą

Anykščių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Aldona Šerėnienė.
ir šioms veikloms skyrė 4 metus
truksiantį finansavimą. Sporto projektus remia ir Neįgaliųjų
reikalų departamentas.
Draugijos 30-metį mininčius
Anykščių neįgaliuosius sveikinusi Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko organizaciją kūrusiems vadovams dėkojo už jų atkaklias pastangas – juk viską teko daryti
nuo pradžių, nesižvalgant į jokius aprašus ar rekomendacijas.
Reikėjo įveikti daugybę sunkumų, klupti, keltis ir vėl eiti pirmyn. Linkėdama neboti iššūkių ir toliau drąsiai eiti šiuo keliu, LND pirmininkė patikino:
„Mūsų šeima didelė, todėl prireikus visada ištiesime vieni kitiems ranką.“
Anykščių rajono neįgaliųjų
draugija taip pat ne kartą įrodė
esanti atvira bendrystei. Per visą
renginį ekrane sukosi Ažuožerių
bibliotekos darbuotojų sukurtas
filmas, nuotraukose, vaizdo įrašuose užfiksavęs daugybę įdomių draugijos istorijos puslapių.
Juose – ir Anykščiuose vykę pirmieji šalies neįgaliųjų dailės plenerai, literatų susibūrimai, čia –
ir neįgaliųjų šokių maratonų ištakos, kiti įsimintini momentai.
Kartu išties esame stipresni.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Šventinio renginio dalyviams nuotaikingą programą dovanojo kultūros
centro kolektyvai.
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Daktaras
Aiskauda

andarino tėvynė – Kinija,
jo vaisiai čia buvo vartojami maistui nuo neatmenamų laikų. Iš Kinijos mandarinai pateko į Japoniją ir kitas šalis. Europą šie vaisiai pasiekė tik XIX a.
viduryje. Ypač greitai mandarinais susidomėjo Prancūzija ir
jai pavaldžios Šiaurės Afrikos
teritorijos. Kadangi mandarinas
iš visų kultūrinių citrusų atspariausias šalčiui, jis paplito ir vėsesnio klimato šalyse.

Cheminė sudėtis

Mandarinas – šakotas visžalis medis rutulišku vainiku. Vaisiai – apvaliai paplokšti su oranžiniai geltona kvapia žievele ir
saldžiarūgščiu minkštimu. Sunokusių vaisių minkštimas turi
cukraus (iki 10 %), citrinos ir kitų organinių rūgščių, pektininių
medžiagų, glikozidų, beta sitesterolio, mineralinių medžiagų (iš
jų vyrauja fosforas, geležis, kalcis, kalis, magnis, natris), B grupės vitaminų, vitamino C. Mandarinas turi vos 52 kilokalorijas.
Žievelė turi cukraus, organinių rūgščių (daugiausia citrinos)
eterinio aliejaus, daug vitaminų
C ir P, provitamino A.
Labai skanus, švelnus minkštimas valgomas šviežias. Iš vaisių
daromi kompotai, uogienė, marmeladas, saldainiai ir kiti gaminiai. Maltų žievelių miltų (kaip
vitaminingo produkto) dedama
į pyrago gaminius.

Mandarinų poveikis mūsų
sveikatai

Imuniteto stiprinimas –
profilaktinė mandarino savybė
Kad pastebimai pagerėtų viso
organizmo būsena per peršalimo
ligų sezoną, neužmirškite vartoti mandarinų. Beje, kad sulauktume reikiamo efekto, per dieną
pakanka suvalgyti keletą vaisių.
Normalizuoja virškinimo
sistemą
Būtent mandarinai valo žarnyną, gerina ir stabilizuoja virškinimą, normalizuoja medžiagų apykaitą. Dėl tokio poveikio
mandarinai yra gera priemonė
lieknėjant, juk organizmas turi
ne tik apsivalyti nuo šlakų, bet
ir pasipildyti vitaminais, kurių
turi šie vaisiai.
Odos apsauginė funkcija
Mandarinų sultyse yra fitoncidų, dėl to grybelinis užkratas,
kuris atakuoja žmogaus odos
dangą, gali būti pristabdytas dėl
fitoncidinių mandarino savybių.
Paaiškinimas: fitoncidai (fitoaleksinai) – augalų imuninės sistemos junginiai, saugantys juos
nuo kenkėjų, žolėdžių gyvūnų ir
kitų augalų konkurencijos.
Kontroliuoja kepenų būseną
Dauguma žmonių net neįtaria, kad vartodami malonaus
skonio mandarinus, rūpinasi,
jog kepenyse nesikauptų riebalai. Tai įmanoma dėl nobiletino,
kurio nestokoja mandarinai. Beje, ši medžiaga apskritai padeda
kovoti su kūno nutukimu.
Normalizuoja kūno temperatūrą
Pastebėta, kad jei karščiuojant valgomi švieži mandarinai,

Psichologo patarimai

Depresija: kaip padėti
artimajam?
Susidūrus su psichikos sutrikimais, neretai pagalbos prireikia ne
tik sergančiajam, bet ir jo artimiesiems. Susikaupę negatyvūs išgyvenimai, emocinis išsekimas ir atsakomybė, užgulanti artimojo
pečius – išties sudėtinga situacija, kurioje būtinas palaikymas.

Citrusų vaisiai: mandarinas
greičiau normalizuojama kūno
temperatūra.
Saugo nuo aterosklerozės
Taip, šis skanus vaisius iš dalies gali apsaugoti nuo aterosklerozės ir tokių šios ligos komplikacijų, kaip insultas arba infarktas.
Žemina cholesterolio lygį ir
valo kraujagysles
Siekiant normalizuoti cholesterolio lygį, pakanka per dieną suvalgyti keletą mandarinų.
Kartu su kraujagyslių valymu
daromas teigiamas poveikis širdžiai, kuri mandarinų dėka gauna pakankamai kalio.
Nepriekaištinga šypsena
Mandarinuose yra pakankamai kalio ir fosforo, kurie ne tik
stiprina dantis, bet taip pat juos
ir balina.
Ramina nervų sistemą
Mandarinuose esantis mag
nis palankiai veikia nervų sistemą.

Egzistuoja ir neigiamas
aspektas

Nepaisant to, kad mandarinai pasižymi daugybe sveikatai
naudingų savybių, nereikėtų užmiršti ir neigiamo aspekto.
Mandarinai didina skrandžio sulčių rūgštingumą, todėl
nepatartina juos vartoti sergant
gastritu (kai padidėjęs skrandžio
sulčių rūgštingumas), skrandžio
ir dvylikapirštės žarnos opalige.
Mandarinai gali stipriai dirginti vidinę skrandžio ir žarnyno
sienelę, sukelti nemalonius pojūčius ir diskomfortą.
Koncentruotos mandarinų
sultys neigiamai veikia dantų
emalę. Todėl tiems, kurie mėgsta mandarinus, geriausia iš jų išspaustas sultis perpus atskiesti virintu atvėsintu vandeniu ir gerti
per šiaudelį (po to dar pravartu
vandeniu išskalauti burną).
Svarbiausia, kad vartojant
mandarinus galima sulaukti alerginės reakcijos, kuri ypač
dažnai pasitaiko mažiems vaikams. Žinoma, mandarinai kur
kas mažiau alergizuojantys negu,
pavyzdžiui, apelsinai, bet ignoruoti šio fakto nedera.
Ir dar: nepatartina vartoti
mandarinų, kai skrandis tuščias.
Saugus per dieną suvalgomų
mandarinų kiekis – 2–3 vaisiai.
Pastabos:
1) asmenims, kurių kraujyje
yra pakilęs cukraus lygis, naudinga vartoti rūgščių rūšių mandarinus,
2) sergantiems skrandžio
ir žarnyno ligomis tiks saldūs
mandarinai,
3) baltas mandarinų vaisiaus
gysleles, kurios būna nulupus
mandarino žievelę, reikėtų su-

valgyti kartu su vaisiaus minkštimu, o ne išmesti, nes jos stiprina kraujagyslių sieneles.

Tai, ką išmetame, gali
pasitarnauti sveikatai

Tikriausiai supratote, kad
kalbėsime apie mandarinų žievelę. Mandarinų žievelės savybės yra šios: pasižymi maloniu
skoniu, unikaliu aromatu, turi daug vitaminų, tokių kaip B1,
B2, B3, B6 ir B9 bei mineralų (cinkas, fosforas, geležis, kalcis, kalis, selenas).

Gydomosios savybės

 tinka gydant galvos smegenų aterosklerozę;
 daro teigiamą poveikį esant
priešinsultinėms būklėms (taip
pat tinka insultu sergantiems ligoniams atsistatant po insulto);
 padeda atkosėti skreplių
esant sausam (neproduktyviam)
kosuliui.

Liaudies medicinos receptai

Užgulta nosis
Keletas džiovintų mandarino žievelių suberiama į nedidelį
indą su verdančiu vandeniu. 10
minučių įkvepiami garai, po to
bent pusvalandį pailsima ramioje aplinkoje.
Peršalimo ligos
Saujelė džiovintų mandarinų žievelių užplikoma 2 litrais
karšto (ne verdančio) vandens.
Indas uždengiamas, po 10 minučių ruošinys nukošiamas per
dvigubą marlę (arba specialų sietelį). Šis užpilas geriamas vietoj
arbatžolių arbatos per visą dieną.
Fizinis išsekimas ir miego
problemos
Viskas daroma taip, kaip nurodyta pirmajame recepte, išskyrus tai, kad aromato įkvėpimo
laikas – 15 minučių.
Pastaba: ši priemonė taip pat
padeda sumažinti galvos skausmus.
Vidurių pūtimas, skrandžio
skausmai
Sausos mandarinų žievelės
sutrinamos į miltelius ir jų įberiama į bet kokius valgius.
Prasta nuotaika
Nuotaiką galima pagerinti
bet kuriuo metu ir bet kurioje
vietoje įkvepiant šviežių mandarinų žievelių aromato. Daroma taip: nuluptos mandarinų
žievelės supjaustomos maždaug
centimetro dydžio gabaliukais,
jie suberiami į nedidelį stiklainį.
Indas sandariai uždaromas. Kai
nėra nuotaikos, dangtis atidaromas ir keletą minučių įkvepiamas šio citruso aromatas. Aromatinė žaliava kasdien keičiama šviežia.
Romualdas OGINSKAS

Žinoti, kaip galiu padėti

Vienas svarbiausių žingsnių
padedant artimajam, sergančiam
depresija – tai savo atsakomybės
ribų įsisąmoninimas. „Svarbu
neprisiimti sau šimtaprocentinės
atsakomybės, nes gali būti, kad
ne jūsų jėgoms išspręsti artimojo sunkumus. Juos išspręsti turės
pats žmogus ir gali būti, kad tik
padedant specialistams“, – sako „Depresijos gydymo centro“
įkūrėjas ir klinikinis psichologas
Antanas Mockus.
Dažnai artimasis atsisako
kreiptis į specialistus, nepriima
pagalbos. Tokiais atvejais svarbu
įveikti užplūstantį bejėgiškumo
jausmą – ieškokite informacijos,
pasitarkite su žmonėmis, kurių
artimieji taip pat serga depresija, kreipkitės ir konsultuokitės su
specialistais.
„Svarbu suprasti, kad taip,
kaip gali padėti specialistai, jūs
negalite pagelbėti, tačiau jūsų rankose yra daug galimybių
veikti. Galite išreikšti savo susirūpinimą ir nerimą dėl artimojo būklės: „Žinai, man neramu,
man kelia rūpestį tavo savijauta. Ką darom? Gal pagalvokime
kartu?“ – pataria A. Mockus.
Galite ne tik paraginti kreiptis į psichologą, bet ir palydėti iki
jo durų, nes pats artimasis kažin ar nueitų. „Atsimenu atvejį,
kai draugė palydėjo savo vaikiną, kuris buvo depresiškas, užsidaręs, rimtai galvojo apie savižudybę, iki manęs. Šiandien,
kurį laiką mums pabendravus,
jo nuotaika reikšmingai pasitaisė, jau turi ateities planų ir jaučia, kad nebėra užstrigęs savo
bejėgiškumo pelkėje“, – dalijosi
A. Mockus.

Padėti sau, kad galėtum
padėti kitam

Ne veltui skrydžių palydovai
visada mums primena, kad pirmiausia deguonies kaukę reikia
užsidėti sau pačiam ir tik tada
padėti šalia esančiam žmogui.
Ši analogija mums primena, kad
yra itin sunku ar beveik neįmanoma pasirūpinti savo šeima ir
artimaisiais, jei patys jaučiamės
emociškai išsekę ar sergame.
Atvejai, kai žmonės, atlydėję
savo artimąjį gydytis depresijos,

unsplash.com nuotr.

patys pradeda grimzti į niūrių
minčių sūkurį, yra ne tokie jau
reti. „Depresija sergančiojo artimasis patiria riziką „persisunkti“ negatyviomis emocijomis ir
ilgainiui tai gali virsti į depresiją, ypač jei jis jau turi polinkį ja
sirgti“, – pabrėžė A. Mockus.
Todėl sveikas rūpestis savimi ir
savo psichine gerove yra būtina sąlyga, kad galėtumėte būti
tikri pagalbininkai savo artimajam vaduojantis iš psichikos ligos gniaužtų.
Artimos aplinkos palaikymas – neabejotinai vienas iš svarbiausių dalykų sėkmingai kovojant su depresija ir kuo artima aplinka sveikesnė, stipresnė
ir gebanti padėti, tuo tikimybė,
kad artimasis greičiau pradės eiti
sveikimo keliu, yra didesnė. Pagalba sau gali būti įvairių būdų
ir formų. Tai ir informacijos ieškojimas, konsultavimasis su psichologais ar pagalbos grupėse –
ieškokite įvairiausių būdų padėti
sau, tol, kol rasite sau tinkamiausią ir efektyviausią.

Depresija sergančiųjų
artimiesiems – pagalbos
grupės

Svarbu suvokti – kad ir kokia situacija atrodytų beviltiška
ir sunkiai išsprendžiama, labai
tikėtina, kad yra žmonių, esančių ar buvusių panašiose situacijose ir galinčių pasidalyti su
jumis tuo, kas galbūt padėjo jų
artimajam.
Sergančiųjų depresija artimiesiems būtina surasti būdą,
kaip „išventiliuoti“ susikaupusias neigiamas emocijas. Vienas
efektyviausių būdų tai padaryti
yra savitarpio pagalbos grupės.
Jose žmonės dalijasi savo patirtimi, pasisemia vertingų žinių,
kaip padėti artimajam, sulaukia
palaikymo. „Būnant ilgą laiką
su žmogumi, kuris yra be energijos, negatyviai žiūri į pasaulį,
o tu esi šalia ir stengiesi padėti,
išties emociškai sunku“, – pabrėžė A. Mockus. Nors žmonės vis
dar bando spręsti problemą vieni, reikia suprasti, kad yra kur
kas efektyvesnių būdų padėti
tiek sau, tiek savo depresija sergančiam artimajam.
„Bičiulystės“ inf.
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Darbo ieškantiems – LND pasiūlymas mokytis 7 specialybių
(atkelta iš 1 psl.)

Prieš pradėdama mokytis
Vilniaus technologijų mokymo centre D. Masianienė lankė LND projekto dalyviams
siūlomus anglų kalbos kursus.
Mokykloje moteris mokėsi kitos
užsienio kalbos, todėl džiaugiasi
bent pagrindus įgijusi.
„Apskaitininko padėjėjo mokymai truko tris mėnesius, į pamokas rinkdavomės du kartus
per savaitę, – pasakoja D. Masianienė. – Mūsų grupė buvo nedidelė, todėl mokytoja kiekvienam galėjo skirti daugiau laiko,
prieiti, paaiškinti, ko nesupratome. Daug naujų dalykų sužinojau, įgijau žinių.“ Moteris tikisi,
kad apskaitininko padėjėjo kvalifikaciją patvirtinantis diplomas
padės įsidarbinti: „Tam ir mokiausi, kad turėčiau daugiau galimybių susirasti darbą pagal šią
specialybę, nes negalia gerokai
riboja galimo darbo sritis.“

Įgytos žinios motyvuoja
nenuleisti rankų

Socialinės globos namuose darbuotojo specialybę pasirinko daugiausiai šio mokymų
etapo projekto dalyvių. Šią profesinę kvalifikaciją patvirtinantį diplomą gavo ir Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Aldona Voverienė. „Dirbant su
neįgaliaisiais reikia daug žinoti, juk bet kurią minutę gali prireikti pagalbos, – sako Aldona. – Išmokome prižiūrėti slaugomą žmogų – jį nuprausti, pamaitinti, paversti, perkloti lovą;
(atkelta iš 1 psl.)

Kita technika, kurią pasitelkus Šventojoje gimė nemažai įdomių darbų – fotograma.
Kaip teigia lietuvių kalbos žodynas, fotograma – tai nuotrauka, padaryta be fotoaparato, apšviečiant jautrią šviesai medžiagą, ant kurios sudėlioti daiktai.
Šios nuotraukos daromos raudonoje laboratorijos šviesoje.
Technika panaši į tą, kurią naudodavo anksčiau darant analogines nuotraukas. Rezultatas
visą laiką netikėtas – pamatyti, kas pavyks, galima tik išėjus
iš laboratorijos. Gamtos objektai, monetos, plunksnos, smėlis – į nuotraukas sugulė įvairiausi daiktai.
Dar viena technika, su kuria
susipažino kūrybinės stovyklos
dalyviai – fotografavimas su kinect kamera. Su šia technika stovykloje supažindino ir kiekvieno
dalyvio 3D portretą sukūrė fotomenininkas Adomas Žudys.
Tiesa, parodoje šie darbai nebuvo eksponuojami ir kūrybinės
stovyklos dalyviai patys nekūrė
portretų – tam reikia specialios
įrangos ir kompiuterinės programos. Su šia technika A. Žudys
supažindino ir parodos atidarymo dalyvius. Čia pat jis sukūrė
ir jų 3D portretus.
„Man džiugu, kad tai, ką pati
mėgstu, ką darau, galiu parodyti
visiems“, – atidarant parodą sakė D. Mikonytė. Ji pasidžiaugė,
kad fotografijos pavyko – tiesa,
jos žaismingos, ne klasikinės.

kaip padėti užspringusiam; kaip
atlikti dirbtinį kvėpavimą ir pan.
Teorines paskaitas papildė praktiniai užsiėmimai.“
Daug naudingų žinių džiaugėsi įgijęs ir Martynas Jotka. Vaikinas tikisi, kad jos padės susirasti įdomesnį ir prasmingesnį darbą nei teko dirbti iki šiol. Dabar
viename prekybos centre Martynas dirba valytoju, anksčiau buvo kiemsargis. Iki šiol vaikinas
neturėjo jokios profesijos, todėl
kokių nors atsakingesnių pareigų buvo sunku tikėtis. Martynas
norėtų dirbti asmeniniu asistentu
ir sako pasirengęs lankyti visus
mokymus, kokių tik reikės, kad
įgyvendintų šią svajonę.
Apie darbą neįgalių vaikų
dienos centre svajoja ir socialinės globos namuose darbuotojo diplomą gavusi Onutė Kiržgalvienė. Dėl turimos negalios
(Bechterevo ligos, stipriai paveikusios sąnarius) rūpintis suaugusiais žmonėmis jai būtų sunku,
bet dirbti su vaikais Onutei labai
patiktų ir prireikus tikrai galėtų
jiems pagelbėti.

Lankstus požiūris

Profesinę kvalifikaciją patvirtinantys diplomai – LND
partnerystės su Vilniaus technologijų mokymo centru rezultatas. Bendradarbiavimo sutartį pasirašęs Centras įsipareigojo
profesinę kvalifikaciją suteikti ne
mažiau kaip 70 Europos socialinio fondo finansuojamo projekto
„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ dalyvių. 44 diplomai

tiems ukmergiškiams net važiuoti niekur nereikia – Centro
mokytojai atvyksta į jų miestą
(projekto veiklose dalyvauja ne
tik Vilniaus mieste bei rajone,
bet ir Elektrėnuose, Šalčininkų
ir Ukmergės rajonuose gyvenantys neįgalieji).

Prieš akis – darbo paieškos

Aldona Voverienė įgijo socialinės globos namuose darbuotojo specialybę.

įteikti jau anksčiau, gruodį juos
atsiėmė 14 apskaitininko padėjėjo, socialinės globos namuose
darbuotojo ir logisto mokymo
programas pasirinkusių žmonių.
Iš viso projekto dalyviai galėjo
mokytis pagal 7 jų pačių pasirinktas programas: skaitmeninių
technologijų-internetinių tinklalapių projektuotojo, apskaitininko padėjėjo, sekretoriaus‒
referento, reklamos organizatoriaus, socialinės globos namuose darbuotojo, logisto, į mokymo
programą įtraukti ir kompiuterio
vartojimo pagrindai.
Centro Ugdymo sektoriaus
vadovė Natalija Adulo neslepia – tokios didelės neįgaliųjų
tikslinės grupės šis Centras dar
nebuvo turėjęs, ir tai tikrai buvo iššūkis. „Turėjom pagalvoti
apie visus ir apie kiekvieną žmogų atskirai, – sako ji. – Projekto
dalyvių neįgalumas labai skirtingas, todėl reikėjo suderinti daug dalykų: vienas gali ilgai
sėdėti, kitas – negali, vienas tu-

ri leistis vaistus, o kitas juda rateliais, todėl svarbu, kad galėtų
visur patekti. Anksčiau turėjome paruoštą elektroninio mokslo
organizatoriaus programą, skirtą
žmonėms su klausos negalia. Bet
ji buvo pritaikyta tik vienai negaliai, dabar teko dirbti su įvairių negalių žmonėmis.“
Centras stengėsi visiems sukurti kuo palankesnes sąlygas, į
mokymo procesą žiūrėjo lanksčiai: kadangi tarp pasirinkusių
logistikos mokymo programą
rateliais judančių žmonių nebuvo, jiems pasiūlyta mokytis Pamėnkalnio gatvėje įsikūrusiame padalinyje, o neįgaliesiems
pritaikytose patalpose Kalvarijų
gatvėje (tiesa, čia taip pat reikėjo
šį bei tą patobulinti) užsiėmimai
vyko toms grupėms, kuriose buvo vežimėliais judančių žmonių.
Lankstus buvo ir pamokų
grafikas – kadangi daugumai
neįgaliųjų patogiau mokytis po
pietų, toks laikas jiems ir buvo
skirtas, o projekte dalyvaujan-

Centro Ugdymo sektoriaus
vadovė N. Adulo sako besitikinti, kad profesiniai mokymai
neįgaliesiems tikrai bus į naudą:
„Nors pagal įgytą specialybę gal
ir ne visi įsidarbins, bet projekte
dalyvaujantys žmonės įgavo naujų patirčių, nuolat su kuo nors
bendravo, o tai irgi labai svarbu.“
LND projekto vadovė Lina
Arlauskienė profesinę kvalifikaciją įgijusius neįgaliuosius ragino nepadėti diplomų į stalčių,
o stengtis susirasti darbą. LND
specialistai pasirengę ir toliau
jiems padėti. Pasak L. Arlauskienės, užsukę į draugiją jie galės pasikonsultuoti su psichologu,
socialiniu darbuotoju, užimtumo
specialistu, karjeros konsultantu.
Ir gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką jie padės parašyti, ir
galimam pokalbiui su darbdaviu
pasiruošti. „Bendradarbiaudami
su Vilniaus užimtumo tarnyba,
darbdaviais, projekto dalyviams
padedame surasti praktikos ar
darbo vietą“, – drąsino L. Arlauskienė primindama, kad svarbiausia dabar – neprarasti motyvacijos ir siekti užsibrėžtų tikslų.
Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.

Parodoje – kūrybinės fotografų stovyklos darbai
Naujos technikos sudomino

Parodos atidaryme apsilankė
Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos fotografai, kuriems vadovauja Nelė Britova. Draugijos
nariai mokosi įvairių technikų,
daug fotografuoja, po to savo
darbus parodo vieni kitiems –
aptaria, pasidžiaugia, pakritikuoja. Jau surengtos 4 parodos: apie
Kalėdas, jūrą, sakuras, Vilnių.
N. Britova sako, kad daug nuot
raukų paruošta ir kitai parodai,
dairomasi vietos, kur galima būtų jas eksponuoti, kad darbus pamatytų ne vien draugijos nariai,
bet ir daugiau žmonių. Būrelio
nariai ne tik fotografuoja, bet ir
kuria filmus iš nuotraukų. Padarė
ir porą pieštų animacinių filmų.
Vilniaus miesto neįgaliųjų
draugijos nariai atėjo pasiruošę – N. Britova prieš tai juos supažindino su parodoje pristatomomis technikomis. „Buvo labai įdomu pamatyti, kas jiems
pavyko“, – prisipažįsta fotografų vadovė. Ir rezultatu nenusivylė – atvirkščiai, labai susidomėjo
ir panoro pati išbandyti skenografiją. „Reikia turėti skenerį, ir
tikrai pabandysime padaryti tą
patį“, – sako moteris.
N. Britova anksčiau domėjosi daile, tačiau pastaruoju metu
labiau pradėjo traukti fotografija – augo fotografuojančioje šeimoje, tėtis buvo fotografas. Dabar moteris kitus moko šio me-

no – stengiasi paieškoti įdomesnių išraiškos formų, nuotraukai
suteikti meniškumo. Neįgaliųjų
draugijos nariai labai įsitraukė į
užsiėmimus – daug fotografuoja,
eksperimentuoja. Jos teigimu, labai gerai, kad žmonės imasi kūrybos. N. Britova pastebi, kad
lankydami fotografijos būrelį,
jie pradeda labiau pasitikėti savimi. „Daug kas turi sveikatos
problemų, gal ir atmintis ne taip
veikia. Kai kurie iš pradžių sako:
„Negalėsiu, nesugebėsiu“, bet aš
juos padrąsinu ir visiems kažkas
pavyksta. Kai pasiseka, žmonės
būna labai laimingi“, – sako fotografų būrelio vadovė.

Atranda save per kūrybą

Alternatyvi fotografija dar
kūrybinėje stovykloje labai sudomino panevėžietę Stanislavą
Juozapaitytę – ją traukia šiuolaikinis menas, norisi pamatyti kažką naujo. Dėl to išgirdusi, kokia
bus stovyklos tema, apsidžiaugė. Ir į parodos atidarymą atskubėjo – labai norėjo pamatyti, ką
jiems stovykloje pavyko sukurti.
S. Juozapaitytė atvirauja, kad
kūryba jai padėjo atsiverti. „Negalia man atvėrė naujas erdves“, –
pasakoja moteris. Ji prisimena,
kad prieš 10 metų sustreikavus
sveikatai buvo sunku su tuo susitaikyti. Tuomet Stanislava dirbo konditere, puošė tortus. Buvo
nelengva – stovimas darbas, ilgos

Į parodos „Fotografijos alternatyvos“ atidarymą atėjo ir Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos fotografai.
Aurelijos Babinskienės nuotr.

valandos. Taip tęsti nebegalėjo –
turėjo sumažinti darbo krūvį.
Vėliau pasirodė, kad tai išėjo į gera – turėdama daugiau laisvo laiko moteris atrado naujų gyvenimo spalvų. Dabar S. Juozapaitytę
galima sutikti visur – ji stengiasi išbandyti įvairias kūrybos formas: ir keramiką, ir dailę, ir fotografiją – viskas ją domina, visur ji
atranda kažko naujo. Ir LND rengiamose stovyklų nepraleidžia.
„Turiu pažįstamų su negalia, kurie niekur neina, jų psichologinė
savijauta būna daug blogesnė“, –
įsitikinusi Stanislava.
Kita nuolatinė stovyklų dalyvė Vilija Jocienė orientuojasi
į konkrečią veiklą – ji iš karto
imasi išmoktą techniką pritaikyti savo darbe. Bibliotekininke dirbanti Vilija kupina idėjų.
„Jau turiu savo skenerį, savo popieriaus. Ir darbai planuojami“, –
sako ji. Kad tai ne tuščios kalbos,

rodo ir jau nuveikti darbai. Praėjusiame negalią turinčių fotografų plenere įgytas fotogrametrijos žinias ji panaudojo kurdama savo kaimo Kaunatavos (Telšių r.) – virtualų paveikslą – suskenavo ir suskaitmenino žinomesnius Kaunatavos objektus,
sukūrė dėlionę iš kaimo vaizdų.
„Džiaugiuosi, kad neužsidarote namuose, ieškote pomėgių,
kuriuose galite atsiskleisti“, –
sakė LND renginių organizatorė Saulė Vėjelienė. – Šiais metais jau kaip profesionalai siekėme tokių žinių, kurios daugeliui
yra naujiena.“ Ji atkreipė dėmesį,
kad fotografų stovyklos nevyktų
be Lietuvos kultūros tarybos paramos. LND pirmininkė Jelena
Ivančenko pasidžiaugė, kad kiekvienais metais kūrybinėje stovykloje pavyksta surasti naujovių ir praplėsti neįgaliųjų akiratį.
Aurelija Babinskienė
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Lietuvos televizijos stočių programos artimiausią savaitę

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas. PIRMADIENĮ – PenktadienĮ:
6.05, 6.37, 7.10, 7.40, 8.07, 8.40,
09.10 – Labas rytas, Lietuva. 6.30,
8.00, 9.00 – žinios, orai. 7.00, 7.30,
8.30 – žinios, orai, sportas.
Pirmadienis, gruodžio 16 d.

09:20 Senis. N-7. 393 s. 10:25
Miuncheno kriminalinė policija 36.
N-7. 36/1 s. 11:10 Komisaras Reksas.
N-7. 85 s. 12:00 Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro.
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35
Kūrybingumo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 214 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Vartotojų kontrolė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno
Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 LRT forumas. 22:30
Dviračio žinios. 23:00 Premjera. Tikrasis genijus. N-7. 5 s. 23:45 Komisaras
Reksas. N-7. 85 s. (kart.). 00:30 Klausimėlis. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Savaitė. (kart.). 02:00 LRT radijo
žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.).
03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir
kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Tikrasis genijus. N-7. 5 s. (kart.). 04:50
Kūrybingumo mokykla. (kart.). 05:00
LRT radijo žinios. 05:10 Ponių rojus.
N-7. 214 s. (kart.).

Antradienis, gruodžio 17 d.

09:20 Senis. N-7. 394 s. 10:25
Miuncheno kriminalinė policija 36.
N-7. 36/2 s. 11:10 Komisaras Reksas.
N-7. 86 s. 12:00 Stilius. (kart.). 13:00
Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai.
14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba diena, Lietuva.
16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių
rojus. N-7. 215 s. 17:30 Žinios. Sportas.
Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir
kodėl? 18:30 Klauskite daktaro. 19:30
(Ne)emigrantai. (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Nacionalinė ekspedicija. (subtitruota).
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Premjera.
Apgavikai 1. N-14. 8 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 86 s. (kart.). 00:30 Tėčio
reikalai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Istorijos detektyvai. (subtitruota, kart.). 02:00 LRT radijo žinios. 02:05
Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.).
03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT
radijo žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14.
8 s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 215 s. (kart.).

Trečiadienis, gruodžio 18 d.

09:20 Senis. N-7. 395 s. 10:25
Miuncheno kriminalinė policija 36.
N-7. 36/3 s. 11:10 Komisaras Reksas.
N-7. 87 s. 12:00 Vartotojų kontrolė.
(subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite
daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“.
14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai.
15:15 Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas. Orai. 16:20 Laba diena,
Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7.
216 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Gyvenimo spalvos (subtitruota). 20:25
Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30
Premjera. Kilti ir kelti. „Carito“ misija
Lietuvoje. 22:30 Dviračio žinios. 23:00
Premjera. Apgavikai 1. N-14. 9 s. 23:45
Komisaras Reksas. N-7. 87 s. (kart.).
00:30 Langas į valdžią. (kart.). 01:00
LRT radijo žinios. 01:05 Stilius. (kart.).
02:00 LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30

Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Apgavikai 1. N-14.
9 s. (kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla. (kart.). 05:00 LRT radijo žinios.
05:10 Ponių rojus. N-7. 216 s. (kart.).

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d.

09:20 Senis. N-7. 396 s. 10:25
Miuncheno kriminalinė policija 36.
N-7. 36/4 s. 11:10 Komisaras Reksas.
N-7. 88 s. 12:00 (Ne)emigrantai. (subtitruota, kart.). 13:00 Klauskite daktaro. 13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00
Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena, Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15
Laba diena, Lietuva. 16:00 Žinios.
Sportas. Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35 Kūrybingumo mokykla.
16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 217
s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro. 19:30 Daiktų istorijos. 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30 Panorama. 21:00 Dienos
tema. 21:20 Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“. 21:30 Gyvenk be skolų.
22:30 Dviračio žinios. 23:00 Ištikimybė. N-14. 5 s. 23:45 Komisaras Reksas. N-7. 88 s. (kart.). 00:30 Mūsų gyvūnai. (kart.). 01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita. (kart.). 02:00
LRT radijo žinios. 02:05 Klauskite daktaro. (kart.). 03:00 LRT radijo žinios.
03:05 Kas ir kodėl? (kart.). 03:30 Dviračio žinios. (kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05 Ištikimybė. N-14. 5 s.
(kart.). 04:50 Kūrybingumo mokykla.
(kart.). 05:00 LRT radijo žinios. 05:10
Ponių rojus. N-7. 217 s. (kart.).

Penktadienis, gruodžio 20 d.

09:20 Senis. N-7. 397 s. 10:25
Miuncheno kriminalinė policija 36.
N-7. 36/5 s. 11:10 Komisaras Reksas.
N-7. 89 s. 12:00 Gyvenimo spalvos
(subtitruota, kart.). 13:00 Kilti ir kelti. „Carito“ misija Lietuvoje. (kart.).
13:58 Loterija „Keno Loto“. 14:00 Žinios. Sportas. Orai. 14:20 Laba diena,
Lietuva. 15:00 Žinios. Orai. 15:15 Laba
diena, Lietuva. 16:00 Žinios. Sportas.
Orai. 16:20 Laba diena, Lietuva. 16:35
Kūrybingumo mokykla. 16:45 Premjera. Ponių rojus. N-7. 218 s. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų
k.). 18:00 Kas ir kodėl? 18:30 Visi kalba. 19:30 Beatos virtuvė. (subtitruota). 20:25 Loterija „Keno Loto“. 20:30
Panorama. 21:00 Dienos tema. 21:20
Sportas. Orai. 21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Auksinis protas. 22:55 Spektras.
N-14. 01:20 Vasaros žaros. N-7. 02:50
Kūrybingumo mokykla. (kart.). 03:00
LRT radijo žinios. 03:05 Kas ir kodėl?
(kart.). 03:30 Šventadienio mintys.
(kart.). 04:00 LRT radijo žinios. 04:05
Beatos virtuvė. (subtitruota, kart.).
05:00 LRT radijo žinios. 05:10 Ponių
rojus. N-7. 218 s. (kart.).

Šeštadienis, gruodžio 21 d.

06:05 Daiktų istorijos. (kart.).
07:00 Mūšio laukas. 07:30 Kalėdų
šeima. 09:00 Labas rytas, Lietuva.
09:30 Žinios. Orai. 09:35 Labas rytas,
Lietuva. 10:30 Žinios. Orai. 10:35 Labas rytas, Lietuva. 11:30 Žinios. Orai.
11:35 Labas rytas, Lietuva. 12:00 Pasaulio dokumentika. Premjera. Šnipas sniege. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės 4. 4/6 d. (subtitruota). 13:50 Džesika Flečer 10. N-7.
10/4, 10/5 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“. 15:30 Žinios. Orai (su vertimu į
gestų kalbą). 15:45 Sveikinimų koncertas. 17:30 Žinios. Sportas. Orai (su
vertimu į gestų k.). 18:00 Langas į valdžią. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama. 20:52 Sportas.
Orai. 21:00 Šok su žvaigžde. 23:10 Tegyvuoja meilė! N-14. 01:20 Spektras.
N-14. (kart.). 03:40 Kilti ir kelti. „Carito“
misija Lietuvoje. (kart.). 04:30 Kalėdų
šeima. (kart.).

Sekmadienis, gruodžio 22 d.

06:05 Nacionalinė ekspedicija.
(subtitruota, kart.). 07:00 Šventadienio mintys. 07:30 Klausimėlis. 08:00
Tėčio reikalai. 08:30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite. 09:00 Brolių Grimų
pasakos. 1 s. Karalius Strazdabarzdis. 10:00 Gustavo enciklopedija.
(subtitruota). 10:30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai. 11:30 Mūsų gyvūnai. 12:00 Pasaulio dokumentika.
Premjera. Septyni pasauliai, viena

planeta. 1 d. (subtitruota). 12:55 Pasaulio dokumentika. Premjera. Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gyvenimo metai.
1 s. (subtitruota). 13:45 Puaro. N-7.
3/1, 3/2 s. 15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. Orai (su vertimu į gestų
kalbą). 15:45 Premjera. Neužmiršti.
13 d. 16:30 Gyvenk be skolų. (kart.).
17:30 Žinios. Sportas. Orai (su vertimu į gestų k.). 18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė. 20:25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“. 20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai. 21:00 Savaitė
su „Dviračio žiniomis“. 21:30 Bloga
mergaitė. 33 s. (su garsiniu vaizdavimu). 22:00 Sesutės. N-14. (subtitruota). 23:55 Geležinė ledi. N-7. 01:35 Pasaulio dokumentika. Septyni pasauliai, viena planeta. 1 d. (subtitruota,
kart.). 02:25 Pasaulio dokumentika.
Gyvūnų jaunikliai. Pirmi gyvenimo
metai. 1 s. (subtitruota, kart.). 03:15
Šventadienio mintys. (kart.). 03:45
Tegyvuoja meilė! N-14. (kart.).

TV3
Pirmadienis, gruodžio 16 d.

00:50. Geležinis žmogus (kart.).
02:55. Prarastasis miestas Z (kart.).
07:55. La Maistas (kart.) 1, 15. 16:00.
TV3 žinios 249. 16:25. TV3 orai 249.
18:30. TV3 žinios 350. 19:27. TV3 orai
350. 21:00. TV3 vakaro žinios 199.
21:57. TV3 orai 199. 23:00. Apiplėšimas uragano akyje.

Antradienis, gruodžio 17 d.

03:40. Kobra 11 (kart.) 23, 16.
05:25. Atsargiai! Merginos (kart.) 3,
56. 07:55. Namas (kart.) 2, 16. 16:00.
TV3 žinios 250. 16:25. TV3 orai 250.
18:30. TV3 žinios 351. 19:27. TV3 orai
351. 19:30. LTeam apdovanojimai
2019. 21:00. TV3 vakaro žinios 200.
21:57. TV3 orai 200. 22:00. Taksi 5.

Trečiadienis, gruodžio 18 d.

05:20. Atsargiai! Merginos
(kart.) 4, 57. 07:55. Svajonių sodai
(kart.) 13. 16:00. TV3 žinios 251.
16:25. TV3 orai 251. 18:30. TV3 žinios 352. 19:27. TV3 orai 352. 21:00.
TV3 vakaro žinios 201. 21:57. TV3 orai
201. 22:00. Mirtinas šūvis. 22:25. Vikinglotto 51.

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d.

04:00. Skubi pagalba (kart.) 2,
7. 05:15. Atsargiai! Merginos (kart.) 4,
58. 05:35. Atsargiai! Merginos (kart.)
4, 59. 07:55. Gero vakaro šou (kart.) 6,
16. 16:00. TV3 žinios 252. 16:25. TV3
orai 252. 18:30. TV3 žinios 353. 19:27.
TV3 orai 353. 21:00. TV3 vakaro žinios 202. 21:57. TV3 orai 202. 22:00.
Indianapolis. Nepaprasta drąsa.

Penktadienis, gruodžio 20 d.

04:05. Skubi pagalba (kart.) 2, 8.
05:10. Atsargiai! Merginos (kart.) 4,
60. 05:40. Atsargiai! Merginos (kart.)
4, 61. 07:55. Farai (kart.) 13, 16. 16:00.
TV3 žinios 253. 16:25. TV3 orai 253.
18:30. TV3 žinios 354. 19:27. TV3 orai
354. 19:30. Vienas namuose 3. 21:40.
Geležinis žmogus 2.

Šeštadienis, gruodžio 21 d.

00:05. P2. 02:00. Mirtinas šūvis
(kart.). 04:55. Atsargiai! Merginos
(kart.) 4, 62. 06:30. Ančiukų istorijos (kart.) 1, 17. 11:30. Mano mažasis
ponis. Filmas. 13:20. Pasaka apie pagrobtą nimfą. 14:30. Nuotykių ieškotojas. Midos skrynelės prakeiksmas.
18:30. TV3 žinios 355. 19:22. TV3 orai
355. 21:00. Kol dar neatėjo audra.
22:55. Tobuli aferistai.

Sekmadienis, gruodžio 22 d.

00:50. Indianapolis. Nepaprasta drąsa (kart.). 03:00. Taksi 5 (kart.).
12:00. Sindbadas. Septynių audrų
piratai. 13:35. Juros periodo augintinio nuotykiai. 15:20. Urmu pigiau.
18:30. TV3 žinios 356. 19:27. TV3 orai
356. 22:30. Transporteris.

LNK
Pirmadienis, gruodžio 16 d.
06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1254). N-7. 06:45 „Mano gyvenimo šviesa“ (1255). N-7. 07:30 „Tomo
ir Džerio šou“ (23). 07:55 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (113). N-7. 08:55

„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (114).
N-7. 09:55 Gyvūnų pasaulis (kart.).
N-7. 10:25 „Rozenheimo policija“ (11).
N-7. 11:25 KK2 penktadienis (kart.).
N-7. 13:00 „Tik tu ir aš“ (26). 13:30 „Tik
tu ir aš“ (27). 14:00 „Našlaitės“ (138).
N-7. 15:00 „Svajoklė“ (138). 16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20 Sportas.
19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7. Infošou.
20:00 Nuo... Iki... 21:00 „Rimti reikalai
2“ (60). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:28 Telefoninė loterija 1634. 22:30 VAKARO SEANSAS
Žalioji širšė. N-7. 00:50 „Akloji zona“
(17). N-7. 01:45 Šaulys (kart.). N-14.

Antradienis, gruodžio 17 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“
(1256). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1257). N-7. 07:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1258). N-7. 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ (24). 07:55 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (115). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (116).
N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (60) (kart.).
N-7. 10:25 „Rozenheimo policija“ (12).
N-7. 11:25 „Supermamos“ (20). N-7.
12:00 Nuo... Iki... (kart.) 13:00 „Tik tu ir
aš“ (28). 13:30 „Tik tu ir aš“ (29). 14:00
„Našlaitės“ (139). N-7. 15:00 „Svajoklė“
(139). 16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios.
19:20 Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2.
N-7. Infošou. 20:00 Bus visko. 21:00
„Rimti reikalai 2“ (61). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27 Orai. 22:30
VAKARO SEANSAS Ūsuotasis ponas
Mordekajus. N-14. 00:40 „Akloji zona“
(18). N-7. 01:35 Žalioji širšė (kart.). N-7.

Trečiadienis, gruodžio 18 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“
(1259). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo
šviesa“ (1260). N-7. 07:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1261). N-7. 07:30 „Tomo ir Džerio šou“ (25). 07:55 „Volkeris,
Teksaso reindžeris“ (117). N-7. 08:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (118).
N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“ (61) (kart.).
N-7. 10:25 „Rozenheimo policija“ (13).
N-7. 11:25 „PREMJERA Atsargiai - giminės!“ (1). N-7. 12:00 Bus visko (kart.).
13:00 „Tik tu ir aš“ (30). 13:30 „Tik tu
ir aš“ (31). 14:00 „Našlaitės“ (140). N-7.
15:00 „Svajoklė“ (140). 16:00 Labas
vakaras, Lietuva. 17:30 VIDO VIDeO.
N-7. 18:30 Žinios. 19:15 Sportas. 19:22
Orai. 19:25 KK2 vaikai. 19:30 KK2. N-7.
Infošou. 20:00 Gaudyk laiką. N-7. Humoro šou. 21:00 „Rimti reikalai 2“ (62).
N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas. 22:27
Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS Tik nekvieskite farų! N-14. 00:40 „Akloji zona“ (19). N-7. 01:35 Ūsuotasis ponas
Mortdecai (kart.). N-14.

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1262). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1263). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1264). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio šou“ (26). 07:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (119). N-7.
08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (120). N-7. 09:55 „Rimti reikalai
2“ (62) (kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo policija“ (14). N-7. 11:25 „Atsargiai - giminės!“ (2). N-7. 12:00 VIDO
VIDeO. N-7. 13:00 „Tik tu ir aš“ (32).
13:30 „Tik tu ir aš“ (33). 14:00 „Našlaitės“ (141). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (141).
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2. N-7.
Infošou. 20:00 Valanda su Rūta. Pokalbių laida. 21:00 „Rimti reikalai 2“
(63). N-7. 21:30 Žinios. 22:20 Sportas.
22:27 Orai. 22:30 VAKARO SEANSAS
Titanų įniršis. N-7. 00:25 „Akloji zona“
(20). N-7. 01:20 Tik nekvieskite farų!
(kart.). N-14. 03:25 Alchemija VIII. Viskas iš naujo. 03:55 RETROSPEKTYVA.
Kultūrinė dokumentika. Ciklas „Menininkų portretai“.

Penktadienis, gruodžio 20 d.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“ (1265). N-7. 06:30 „Mano gyvenimo šviesa“ (1266). N-7. 07:00 „Mano
gyvenimo šviesa“ (1267). N-7. 07:30
„Tomo ir Džerio nuotykiai“ (1). 07:55
„Volkeris, Teksaso reindžeris“ (121).
N-7. 08:55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“ (122). N-7. 09:55 „Rimti reikalai 2“
(63) (kart.). N-7. 10:25 „Rozenheimo
policija“ (15). N-7. 11:25 „Atsargiai giminės!“ (3). N-7. 12:00 Valanda su
Rūta (kart.). 13:00 „Tik tu ir aš“ (34).

13:30 „Tik tu ir aš“ (35). 14:00 „Našlaitės“ (142). N-7. 15:00 „Svajoklė“ (142).
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 17:30
VIDO VIDeO. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 KK2 penktadienis. N-7. 21:00 SAVAITĖS HITAS
Neliečiamieji. N-14. Vaid.: Francois
Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. 23:15
13 valandų. Slaptieji Bengazio kariai.
N-14. 02:05 Titanų įniršis (kart.). N-7.

(3). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (21). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (22). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (18). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“
(15). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (11). N-7.
21:00 Ketvirtojo Reicho aušra. N-14.
23:05 Žmogus šešėlis (kart.). N-14.
01:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (2) (kart.). N-7. 01:55
„Detektyvų istorijos“ (8). N-7.

06:45 „Tomo ir Džerio šou“ (26)
(kart.). 07:10 „Zigis ir Ryklys“ (11). 07:35
„Šaunusis Skūbis-Dū“ (19). 08:00 „Ponas Bynas“ (24). 08:30 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (5). 08:55 KINO PUSRYČIAI Visa tiesa apie ryklį. 10:45 Transformeriai. Nugalėtųjų kerštas. N-7.
13:45 Marmadukas. 15:30 Paskutinis
uošvių išbandymas. N-7. 17:55 Gyvūnų pasaulis. N-7. 18:30 Žinios. 19:20
Sportas. 19:27 Orai. 19:30 SUPERKINAS Kalėdų senelio slaptoji tarnyba.
21:25 Viskas tik prasideda. N-14. 23:15
PREMJERA Šnipas per klaidą. S. 01:00
Neliečiamieji (kart.). N-14.

06:20 „CSI. Majamis“ (18) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(18) (kart.). 08:35 „Stoties policija“
(15) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (3) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai 112“ (21) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai
- 112“ (22) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (15) (kart.). N-7. 12:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (3). N-7. 13:35 „Mano virtuvė
geriausia“ (19). 14:55 „Stoties policija“ (16). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“
(4). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (23). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (24). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (19). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“
(16). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (12). N-7.
21:00 Asai. N-7. 23:15 Ketvirtojo Reicho aušra (kart.). N-14. 01:20 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (3) (kart.). N-7. 02:10 „Detektyvų
istorijos“ (6). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 21 d.

Sekmadienis, gruodžio 22 d.

06:50 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (1) (kart.). 07:15 „Zigis ir Ryklys“
(12). 07:40 „Šaunusis Skūbis-Dū“ (20).
08:05 „Ponas Bynas“ (25). 08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“ (6). 09:00
Sveikatos namai. N-7. 10:00 KINO
PUSRYČIAI Šunų viešbutis. 12:05 Milijonas šventinių lempučių. 14:00 „Ponas Bynas“ (7). N-7. 14:35 Legenda
apie Zoro. N-7. 17:20 Teleloto. 18:30
Žinios. 19:20 Sportas. 19:27 Orai.
19:30 Lietuvos balsas. 22:05 Nakties
įstatymai. N-14. 00:35 Neramumai
Bronkse. N-14. 02:15 Viskas tik prasideda (kart.). N-14.

BTV
Pirmadienis, gruodžio 16 d.

06:10 „CSI. Majamis“ (15) (kart.).
N-7. 07:05 „Mano virtuvė geriausia“
(15) (kart.). 08:25 „Stoties policija“ (12)
(kart.). N-7. 09:25 „Paskutinis faras“
(39) (kart.). N-7. 10:25 „Gelbėtojai 112“ (15) (kart.). N-7. 10:55 „Gelbėtojai
- 112“ (16) (kart.). N-7. 11:25 „Nusikaltimų tyrėjai“ (9) (kart.). N-7. 12:35 „Visa
menanti“ (13). N-7. 13:35 „Mano virtuvė geriausia“ (16). 14:55 „Stoties policija“ (13). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“
(1). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (17). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (18). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (16). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“
(13). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (9). N-7.
21:00 Taiklus šūvis. N-14. 23:10 Nakties įkaitas (kart.). N-14. 01:35 „Narkotikų prekeiviai“ (5) (kart.). N-14. 02:40
„Gyvi numirėliai“ (10) (kart.). N-14.
03:30 „Visa menanti“ (13) (kart.). N-7.

Antradienis, gruodžio 17 d.

06:20 „CSI. Majamis“ (16) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(16) (kart.). 08:35 „Stoties policija“
(13) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (1) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai 112“ (17) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai
- 112“ (18) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (13) (kart.). N-7. 12:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (1). N-7. 13:35 „Mano virtuvė
geriausia“ (17). 14:55 „Stoties policija“ (14). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“
(2). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (19). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (20). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (17). N-7. 19:30 „Jūrų pėstininkai“
(14). N-7. 20:30 „Galiu rytoj“ (10). N-7.
21:00 Žmogus šešėlis. N-14. 22:55 Taiklus šūvis (kart.). N-14. 01:00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (1) (kart.). N-7. 01:55 „Detektyvų
istorijos“ (7). N-7.

Trečiadienis, gruodžio 18 d.

06:20 „CSI. Majamis“ (17) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(17) (kart.). 08:35 „Stoties policija“
(14) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (2) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai 112“ (19) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai
- 112“ (20) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (14) (kart.). N-7. 12:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (2). N-7. 13:35 „Mano virtuvė
geriausia“ (18). 14:55 „Stoties policija“ (15). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“

Ketvirtadienis, gruodžio 19 d.

Penktadienis, gruodžio 20 d.

06:20 „CSI. Majamis“ (19) (kart.).
N-7. 07:15 „Mano virtuvė geriausia“
(19) (kart.). 08:35 „Stoties policija“
(16) (kart.). N-7. 09:35 „Paskutinis faras“ (4) (kart.). N-7. 10:35 „Gelbėtojai 112“ (23) (kart.). N-7. 11:05 „Gelbėtojai
- 112“ (24) (kart.). N-7. 11:35 „Jūrų pėstininkai“ (16) (kart.). N-7. 12:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų
skyrius“ (4). N-7. 13:35 „Mano virtuvė
geriausia“ (20). 14:55 „Stoties policija“ (17). N-7. 16:00 „Paskutinis faras“
(5). N-7. 17:00 Info diena. 17:30 „Gelbėtojai - 112“ (25). N-7. 18:00 „Gelbėtojai - 112“ (26). N-7. 18:30 „CSI. Majamis“ (20). N-7. 19:30 „Amerikietiškos
imtynės“ (49) (Wrestling - RAW). N-7.
20:30 „Amerikietiškos imtynės“ (49)
(Wrestling - SmackDown). N-7. 21:30
Ikaras. N-14. 23:20 Asai (kart.). N-7.
01:35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“ (4) (kart.). N-7. 02:30
„Nusikaltimų miestas“ (6). N-7. 02:55
„Nusikaltimų miestas“ (7). N-7.

Šeštadienis, gruodžio 21 d.

06:00 „Galiu rytoj“ (9) (kart.). N-7.
06:30 „Galiu rytoj“ (10) (kart.). N-7.
07:00 „Galiu rytoj“ (11) (kart.). N-7.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“ (54) (kart.). N-7. 08:30 „Galiu rytoj“ (12) (kart.). N-7. 09:00 Sveikatos kodas. 09:30 Sveikatos kodas televitrina. 10:05 „Varom!“ (19). N-7. 10:35
„Laukinė karalystė“ (6). 11:40 „Lemtinga diena“ (8). 12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (5). 13:45
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai“ (6). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (55). N-7.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (10). N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. „Rytas“ - „Sintek-Dzūkija“. 19:30 Muzikinė kaukė. 22:05 MANO HEROJUS
Baltųjų rūmų šturmas. N-14. 00:40
AŠTRUS KINAS Skambutis 2. N-14.

Sekmadienis, gruodžio 22 d.

06:30 Baltijos galiūnų čempionatas. Radviliškis (kart.). 07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“
(55) (kart.). N-7. 08:30 Tauro ragas.
N-7. 09:00 „Giants Live“ Pasaulio Pasaulio galiūnų čempionatas. Didžioji Britanija. 10:05 „Varom!“ (20). N-7.
10:35 „Diena laukinėje gamtoje“ (1).
11:40 „Negyvenamose salose su Beru
Grilsu“ (1). N-7. 12:45 „Džeimio ir Džimio kulinarinės dvikovos“ (6). 13:45
„Anthonis Bourdainas. Nepažįstami
kraštai“ (7). N-7. 14:45 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas pėdsakas“ (56). N-7.
15:45 „Nusikaltimų tyrėjai“ (1). N-7.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas.
Lietkabelis - Šiauliai. 19:30 Žandaras
ir ateiviai. N-7. 21:25 „Narkotikų prekeiviai“ (6). N-14. 22:30 „Gyvi numirėliai“ (11). N-14. 23:30 Ikaras (kart.).
N-14. 01:15 Skambutis 2 (kart.). N-14.

Redakcija primena,
kad verta sekti TV stočių
skelbimus, nes programose
gali būti pakeitimų.
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Neįgalieji
pasaulyje
Natali, amerikietė iš Kalifornijos, buvo išžaginta. Apie
tai sužinota atsitiktinai. Deja, Natali šeima įsitikino, kad
JAV įstatymai neįstengia apginti asmenų su proto negalia
nuo prievartos.

Ideali auka: neapsigins,
neatpažins

Trys nevilties laiptai

Pats artimiausias laiptelis –
neįgaliesiems padedantis visuomeninis centras. Julia tikėjosi
ten rasti supratimą ir palaikymą. Deja, iš centro darbuotojų
negavo jokios pagalbos. Niekas
nesusidomėjo šeimą ištikusia nelaime. „Mano vizitas juos netgi
nustebino, – teigia Julia. – Lyg
mano sesers išžaginimas nebūtų joks nusikaltimas, apie kurį
derėtų informuoti seksualinius
nusikaltimus tiriančias institucijas.“
Julia kreipėsi aukščiau – į
medicinos tarnybą. Ten pripažino, kad gydytojai teisingai diag
nozavo Natali sveikatos pablo-

T

Neįgaliųjų
sportas

radiciškai besibaigiant metams Radviliškio rajono neįgaliųjų draugija organizavo bočios žaidimo turnyrą. Šiemet jis
skirtas Tarptautinei neįgaliųjų
dienai paminėti. Į varžybas atvyko 12 komandų – po dvi iš
Kuršėnų neįgaliųjų sporto klubo
„Atgaiva“, Šiaulių miesto, Pak
ruojo rajono neįgaliųjų draugijų
ir Radviliškio diabeto klubo „Likimas“. Radviliškio dienos užimtumo skyriui atstovavo viena
vaikinų komanda. Mūsų draugijai – trys komandos.
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jūratė Bredulskienė visus
pasveikino praėjusios Neįgaliųjų
dienos proga ir palinkėjo artėjant
didžiosiomis metų šventėms gerai praleisti laiką, pabendrauti su
likimo draugais. Sportinės kovos

Kad tėvai galėtų pailsėti, jų vaikai
vežami į kitą miestą...
„Plungės žiniose“ – Linos Motužienės straipsnis apie atokvėpio paslaugas.

Apkrėsta lytinio akto
metu

Natali Niuard – miela, švelni. Likimas buvo paruošęs jai
sunkių egzaminų. Kūdikystėje
krito į komą, pabudo pažeistomis
smegenimis. Šiandien ji apibūdinama taip: serga epilepsija, nekalba. Su artimaisiais bendrauja
šūksniais ir, kaip sako jos sesuo,
labai gražiomis akimis.
„Kartą su mama pastebėjome, kad Natali ėmė kankinti nemiga, – pasakoja vyresnioji
sesuo Julia. – Atsinaujino daug
metų nematyti traukuliai. O vieną vakarą vonioje pastebėjau,
kad Natali lyties organai – raudoni, ištinę. Nedelsiant nuvykome į ligoninę. Ten ir pasakė,
kad Natali apkrėsta lytinio akto
metu ir tai tarp paauglių pasitaiko dažnai.“
Tai atsitiko 2012 metais. Medikai diagnozavo gonorėją, lytiškai plintančią ligą, kuri dažnai praneša apie tai, kad nepilnametis asmuo buvo išžagintas.
Žinia pakeitė Natali artimųjų
gyvenimą.

Žiniasklaidoje apie neįgaliųjų gyvenimą

unsplash.com nuotr.

gėjimą po seksualinio užpuolimo. Ir tiek.
Kas toliau? Policija ištyrė reikalą ir perdavė bylą prokuratūrai.
O ši nesiėmė jokių priemonių. Julia liūdnai konstatavo, kad taip atsitinka kaskart, kai išžaginamos
proto negalią turinčios merginos.

Ir toliau – jokios vilties

Praėjo septyneri metai. Kas
pasikeitė šeimoje?
„Mano sesuo jau nebekenčia, bet sunku įvertinti emocinę
būklę praėjus tiek daug metų, –
pasakoja Julia. – Natali gyvena
su mama. Joms padeda slaugytoja. Labai norėtume, kad Natali daugiau bendrautų su žmonėmis, lankytų įvairius renginius.
Juk sėdėjimas namie tikrai sveikatos nesuteikia.“
Daug pasikeitimų įvyko Julios gyvenime. Ji ištekėjo, pagimdė du šaunius vaikelius. Gerai sekasi ir profesiniuose reikaluose. Tačiau ji nepamiršo sesei
padarytos skriaudos, įsteigė organizaciją „Natali balsas“, kuri
padeda seksualinę prievartą patyrusioms šeimoms.

Ką sako statistika?

Proto negalią turintys asmenys seksualiai išnaudojami
7 kartus dažniau, nei sveikieji.
Jie – idealios aukos.
Štai ir Natali. Nekalba, nelabai suvokia, kas vyksta. Žagintojai pasinaudoja tokių asmenų
bejėgiškumu. Net jei žaginimo
byla pasiektų teismą, neįgalusis

neįstengtų duoti parodymų. Ir
tyrėjams neįstengtų papasakoti,
kaip viskas vyko.
Tam tikra profilaktinė priemonė – už seksualinius nusikaltimus baustų asmenų sąrašas.
Kiekvienas pilietis gali sužinoti,
kur jie gyvena ir dirba, už ką buvo bausti. Galima surasti, kas iš
jų gyvena netoliese ir saugotis.

Kaip apginti silpniausius?

Anot Julios, nuskriaustoms
šeimoms reikia suteikti daugiau
teisių ir atidžiai klausyti jų prašymų, siūlymų. Labai praverstų
viešose vietose įrengti daugiau
stebėjimo kamerų. Julia sako,
kad daug žmonių prieštarauja dėl
kamerų, nes tai pažeidžia jų privatumą. Gal ir taip, bet kameros
prie baseinų, persirengimo kabinų būtų sustabdžiusios ne vieną prievartautoją. Be to, stebėjimo kamerų sistemų įrengimas
daug kainuoja, reikia mokėti algas tiems, kas stebi monitorius.
Kalifornijoje, dėl mokslo technologijų garsėjančiame regio
ne, jau kalbama apie vieną labai
efektyvią naujovę. Prie neįgaliojo
rankos pritvirtintas daviklis nuolat teiktų informaciją apie širdies
ritmą, judėjimo tempą, lokalizaciją. Nesunku būtų atpažinti
pavojų skelbiantį signalą ir skubiai reaguoti. Be to, potencialus
nusikaltėlis, sužinojęs apie tokią
galimybę, du kartus pagalvotų ir
verčiau praeitų pro šalį.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Šventinis bočios turnyras

Komandos nugalėtojos pasipuošė medaliais.
vyko trijose aikštelėse. Kaip jau Šiaulių miesto neįgaliųjų draugiįprasta, ir šį kartą geriausiai pa- jos komandai. Šios varžybos busirodė mūsų dvi pagrindinės ko- vo gera treniruotė prieš paskutinį
mandos. Vyrai (Stasys Astraus- šių metų sportinį renginį – Liekas, Petras Rudžianskas ir Česlo- tuvos neįgaliųjų žaidynes. Dėkovas Turčinskas) tapo šio turnyro jame Dariui Paluckui už pagalbą
čempionais. Ne ką prasčiau sekė- pravedant turnyrą ir sklandų teisi ir moterims – Birutė Tamonie- sėjavimą. Varžybos organizuonė, Vanda Astrauskienė ir Ange- tos vykdant Socialinės integralė Šimatonienė pasipuošė sidabro cijos per kūno kultūrą ir sporspalvos medaliais. Trečios vietos tą projektą.
taurė ir bronzos medaliai atiteko
Irena Vilniuvienė

Tėvai, kurių jau suaugę vaikai
turi proto ar psichikos negalią,
kasdien yra „pririšti“ prie savo
vargelio – jiems nėra jokio poilsio, jokių atostogų. Kaip sakė Plungės socialinės paramos
skyriaus vedėja Genovaitė Vasylienė, kartais visgi nuperkama
trumpalaikio atokvėpio paslauga
ir kuriam laikui jų vaikai išvežami į specializuotą įstaigą Salantuose (Kretingos r.). Plungėje šios paslaugos niekas neteikia.
Sveikatos ir socialinės apsaugos komitetui informaciją apie
laikino atokvėpio paslaugos poreikį pateikė Plungės socialinių
paslaugų centro Dienos centro
vadovė Aurelija Grikštienė. Dienos centro padalinyje suaugusiesiems su negalia yra teikiamos
užimtumo paslaugos tik dienos
metu. Ilgesnę, kelių dienų ar savaičių atokvėpio paslaugą gali
teikti tik tos įstaigos, kurios turi specialią licenciją.

A. Grikštienė apgailestavo,
kad Plungės socialinių paslaugų
centras tokios licencijos neturi.
Norint gauti licenciją, reikia specialiai tokiems žmonėms pritaikytų patalpų – miegamųjų, bendrų erdvių, tualetų, dušų, liftų.
O tai, kad laikino atokvėpio
paslaugos Plungėje reikia, parodė ir atlikta tėvų apklausa. Iš 27
apklaustų asmenų beveik trečdalis pasisakė „už“. Kaip pastebėjo A. Grikštienė, apklausoje
dalyvavo tik tie tėvai, kurių vaikai lanko Dienos centrą, tačiau
Plungės rajono savivaldybės teritorijoje yra nemažai šeimų, kurios suaugusius vaikus su negalia prižiūri ir slaugo vien tik patys namuose.
Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto pirmininkas Gintaras Bagužis svarstė, kad reikėtų ieškoti galimybių šią paslaugą teikti Plungėje. Tam pritarė
ir kiti komiteto nariai.

Vaikai mokėsi tolerancijos
Naujienų portale www.atvira.klaipėda.lt skelbiama informacija apie įdomią akciją.
Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti skirtame renginyje ,,Aš neabejingas, o tu?“, kuris vyko Klaipėdos universitete,
Lietuvos jūrų muziejus pristatė
sensorikos pojūčių laboratoriją.
Kartu su Delfinų terapijos centro komanda laboratorijoje darbavosi Klaipėdos universiteto
Socialinio darbo katedros dėstytojai ir studentai.
„Mūsų siekis buvo leisti pažinti pačiam kito negalią per pojūčius, – sako Delfinų terapijos
centro vedėja dr. Brigita Kreivinienė. – Leisti bent šiek tiek iš arčiau pajusti tai, ką išgyvena žmo-

gus, turintis specialių poreikių.“
Laboratorijoje viešėjo ikimokyklinio amžiaus vaikai, kurie jau po metų eis į mokyklas
bei pradinių klasių mokiniai.
Renginį „Aš neabejingas, o
tu?“ organizavo Lietuvos jūrų
muziejaus, Klaipėdos universiteto Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra, Klaipėdos regos
ugdymo centras, Klaipėdos „Litorinos mokykla“, Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba,
VšĮ „Švietimo, sveikatos ir socialinių inovacijų centras“, VšĮ
„Vaiko raida”, globėjas – Klaipėdos Rotary „Aditės“ klubas.

Popiežiaus žinia žmonių su negalia
dienos proga
Neįgaliųjų dienos proga Vatikano radijas skelbia Popiežiaus žinią.
Neįgaliųjų dienos proga popiežius Pranciškus priminė Kristaus
kvietimą mažiausiuose broliuose
ir seseryse matyti Jį patį.
„Medicinoje ir priežiūroje
žengta daug žingsnių vardan neįgalių asmenų gerovės, tačiau taip
pat galime konstatuoti išmetimo
ir atskirties kultūros egzistavimą.
Daug žmonių su negalia jaučia,
kad niekam nepriklauso ir niekur nedalyvauja. Būtent dalyvavimas ir galėjimas pasiekti visas
vietas yra diskriminacijos atsvara ir jų teisių realizavimas“, – sakė popiežius.
Popiežius Pranciškus paprašė nepamiršti daugybės „ištrem-

tųjų“, ypač senelių, kurie gyvena mūsų kaimynystėje ir jaučiasi
kaip nepatogios kliūtys. Šventasis Tėvas pabrėžė ir sunkias negalias turinčių asmenų orumą. Turime priešintis kultūrai, kuri dėl
funkcionalumo trūkumo gyvenimus skirsto į pirmarūšius ir antrarūšius. Tai socialinė nuodėmė.
„Sukurti gerus įstatymus ir
pašalinti fizines kliūtis yra svarbu,
tačiau to nepakanka, jei nesikeičia
mentalitetas ir nėra peržengiama
paplitusi kultūra, kuri toliau kuria nelygybę ir kliudo asmenims
su negalia aktyviai dalyvauti kasdieniame gyvenime“, – rašo popiežius Pranciškus.

Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai
užjaučiame Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkę Eveliną
KELMELIENĘ.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija
„Bičiulystės“ redakcija
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Prie kūrybos
šaltinio
Beveik humoreska

P

asibaigus spektakliui, dalindamiesi patirtais įspūdžiais,
neskubėdami žingsniavome link
autobuso. Daugiausiai komentarų sulaukė nuogo (vyriškumą
prisidengusio pagalvėle) žinomo
aktoriaus pasirodymas.
– Ne ne, – purtydama galvą
prieštaravo Izolda, – ne Apolonas ir ne Mikelandželo „Dovydas“. Mano vyras būdamas jo
metų tikrai jam būtų nušluostęs nosį.
– Čia tau ne grožio konkursas, o spektaklis, – replikavo Onutė.
– Vis dėlto opera yra opera, – atsiduso mūsų meno vadovas Justas ir nelauktai uždainavo: „Ar meldeisi šiandieną, Dezdemona?“
– Melskimės, kad sugrįžtume be nuotykių, – užbaigė vadovė Marytė.
Mus pasitiko stiprus benzino kvapas, knarkiantis autobusas, tiksliau – jo vairuotojas, kuriam prižadinti reikėjo nemažai
pastangų. Atsivėrus durims vairuotojas paklausė: ar jau rytas, o
išgirdęs, kad vakaras, nustebo ir
pasiguodė dirbąs be išeiginių.
Pajudėjome. Pralėkęs miestą,
pasuko kairėn į kažkokį šunkelį, kratėmės tarsi bulvės puode.
– Kodėl nesukai į dešinę, važiuotume plentu, taip nežmoniškai nekratytų, – pasigirdo klausimai. Atsakymas buvo vienareikšmis:
– Tiesiai arčiau, aplink greičiau.
Kentėme toliau. Taip iškentus apie šimtą kilometrų, motoras pradėjo čiaudėti, kosėti, sudejavo ir užgeso. Vairuotojas išlipo, paspardė ratus, sugrįžęs
pažvelgė į prietaisų rodykles ir
sušuko: „Po perkūnais, baigėsi
benzinas“.
Išlipę iš autobuso puolėme
ieškoti pagalbos. Deja, kairėje stūksojo dantyta eglių siena,

Konkursas
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Commedia finita
o dešinėje į viršų tiesė rankeles
krūmokšniai, pasiklydę liauni
medeliai ir jokio žiburėlio, jokio šunelio amsėjimo.
– Greičiau trauk telefoną ir
skambink, kad atsiųstų kitą autobusą, – Marytė buvo ne juokais supykusi.
– Negaliu, – niurzgė vairuotojas. – Draugas paprašė, aš ir sutikau. Ten aš nedirbu.
– Tai skambink draugui, –
choru sušukome.
– Jis išskrido į Tailandą, prašė netrukdyti, – sutrikęs lemeno vyrukas, tačiau Marytė parodė du kovinius veiksmus, kurių
pavadinimai dvelkė egzotika, ir
vyrukas puolė skambinti. Deja,
telefonas atsakinėjo tik angliška
fraze. Mūsų viltys užgeso.
– Kvieskim policiją arba greitukę, – pasiūlė Vincas.
– Netinka, – atmetė Marytė, – sužeistų ar sunkių ligonių
neturime, o muštynių ar vagysčių neužfiksuota, dar surašys protokolą už melagingą iškvietimą.
– Jis blogesnis už nusikaltėlį: kratė mus kaip velnias dūšią,
dabar laiko įkaitais, tokiam tik
davei per makaulę, – karščiavosi seserys Druskytės.
Atmosfera kaito. Maniškis
pasiūlė budėti lauke: sustabdyti mums tinkančią mašiną, nes
tokiu keliu lengvosios vargu
važiuos. Budėti pasisiūlė... vairuotojas.
– Dar turi sąžinės krislelį, –
pripažino moteriškoji pusė.
– Na ir įklimpom, lyg į... –
burbėjo vyrai.
Staiga visi prisiminė, kad reikia žūtbūt iki aušros pasiekti namus: visų, išskyrus Izoldą, laukė
turgus, sodas, kviestiniai svečiai,
išvykos pas vaikus ir t.t., bet nelauktai ir Izolda pareiškė: „Gal ir
nepamiršau išjungti orkaitės...“
Taip besikamuojant užėjo
dėdė Miegas ir ėmė daryti tvarką. Viena akimi miegodami, kita būdraudami, išgirdome galingą riksmą:

– Atvažiuoja. Stabdom.
Pašokę puolėme laukan. Tik
rai keliu žvangėdamas važiavo sunkvežimis. Pamatęs tylintį autobusą, grupelę nelaimėlių,
sustojo.
– Avarija? – paklausė sunkvežimio vairuotojas. Pravėrėme
burnas, bet Marytė, nutildžiusi
mus rankos mostu, išdėstė esmę: esame iš N. miesto, garbaus
amžiaus, prašome padėti pasiekti namus. Sunkvežimio vairuotojas sutriko:
– Jūsų miestą žinau, galiu pamėtėti, bet bijau, kad mano karieta netiks.
Mes tikinome, kad esame
gyvenimo užgrūdinti, studijų metais teko ir traktoriais keliauti, ir...
– Vežiau gyvulius, patys suprantate, kad karvėms sauskelnių neužmausi ir ant suolo nepasodinsi, pridergta. Jeigu tinka – prašau, važiuojam.
Apžiūrėję „karietą“ atsidusome ir sutikome. Sunkiausia buvo įlipti – čia pravertė Vinco ledo kirtiklis bei vyriškas kelnių
diržas. Pasijutome lyg tikri alpinistai. Plevėsuojantys moterų
sijonai panašėjo į pergalės vėliavas įveikus viršukalnę. Egzotika
padvelkė karvių blynai, į tolimą
vaikystę nukėlė pamirštas gyvulių kvapas. Pasiklojome „kėdes“ ir įsitaisėme kas kaip išmanė. Pajudėjome. Po valandos ir
penkiasdešimties minučių išvydome gimtojo miesto žiburius.
Sunkvežimis sustojo. Ne veltui
sakoma, kad lengviau užkopti į
kalną nei nusileisti. Nusileidome
sudėtingai, bet be traumų. Padėkoję mus išgelbėjusiam žmogui,
norėjome lėkti namo, bet Justas
paprašė dėmesio.
– Gyvenimas – tai scena,
o mes – aktoriai. Tačiau laikas eina, uždanga nusileidžia
ir... Commedia finita, – teatrališkai nusilenkė Justas. Pasigirdo plojimai.
Gražina ČEKAVIČIENĖ

Jonava

„Buvau į Lietuvą išėjęs..“

***
Kregždutė Dievo namuos
Karpo skliautus ir karpo.
Jai kas duris parodys...
Kad taip plyšelį radus,
Kur dar žalioj ganykloj
Žiedų vėlyvas gaisas,
Kur išvadėję, blyškūs
Smilguočiai vėjy žaidžia.
Ne tavo šičia, ne mūs
Norai ant svieto margo...
Kregždutė Dievo namuos
Karpo skliautus ir karpo...
***
Vėjas jokių laiškų neatsiųs man,
Gal ir pašto dėžutės neras,
O ir vakaras šitas nelinksmas.
Mudu du, tik kas žino, katras
Šią akimirką esam liūdnesnis.
Jis išeina, aš šičia lieku.
Nežadėjęs sykiu išsivesti,
Atminimui nerašęs laiškų.
Į šešėlį įauga mėnulis.
Aklas paukštis užmiega lizde.
Iš dangaus žvaigždės, žemėn
nupuolę,
Taip slaptingai, taip tyliai užges.
***
Kamieną juodalksnio
Apvijęs
Šliaužia apynys.
Spaudžia savo glėbyje,
Vis spaudžia.
Duria rykščių dagiukais,
Vis duria.
Spurgų varpeliais
Rasos ąsočius skalanduoja.
Tenai, viršūnėj,
Gelsvėjančiu atodūsiu
Per rudenio dangų
Nusirango.
Nepaleisk mano rankos.
***
Beldžia ledo varvekliai
Į grindinį,
Senais
Pėdų raštais
Užantspauduoto
Skersgatvio, kuris
Lyg katinas glaustosi
Šonais
Prie saulės laidos
Atspindžio,
Sugėrusio šviežią
Akių švytėjimą.
Neužmink vokų užmerktų.
Po jais
Ašarų deimantai spiečias.
Po jais
Saulės zuikučiai žaidžia.

***
Vyšnių skonis
Ant skeldinčių lūpų...
Pasakyk, kur pradingęs
Buvai?
Skleidės žiedlapiai,
Biro ir supos
Ant lygiadienio delno
Lengvai,
Taip, lyg niekad
Ir niekam nebūtų
Nei žadėję, nei prašę
Mylėt,
Taip, kaip vėjas šilkinis
Nuo rūtų,
Švelniai liesdamas širdį
Gėlės,
Nuplazdena,
Tik oras suvirpa,
Horizonte užkaista
Miškai.
Rausta skruostai.
Lyg bučinį pirmą
Šitą vakarą
Pasilaikai
Ir dedi
Ant palangės prieš rytą,
Kad, atkėlusiam žodžio
Vartus,
Neskaudėtų.
Matysi, kaip plyšta
Pumpurėtas dangus,
Koks platus
Verias vieškelio
Linkis į tolį.
Akys skleidžiasi šypsnio
Drugiu.
Pareini?
Vyšnių nokstančių skonį
Tavo lūpomis žvilgsny
Verpiu.
***
Nenoriu niekur eiti.
Suglamžė laikas
Ritinį dienos.
Kaštonuose dar svirpia
Žiogai, katras katrą
Garsiau pranoks.
Laukinių morkų žiedą
Segu į plaukus
Liepžiedžių spalvos.
Merkiu į stiklo vazą
Šešėlių krytį
Saulėtos laidos.
Pakvimpa vantom skroblų,
Pirty sudilgsi
Akmenio širdis.
Suverpia vėjas tylą
Ir skęsta
Vakaro glėby naktis.
Nenoriu niekur eiti.
Girdi? Šilkinis
Liepos šiugždesys
Blakstienose paklysta.
Arčiau nei artuma
Šalia esi.
Rita Mockeliūnienė
Šakių r.

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo
fondas iš dalies remia projektą „Neįgaliųjų savarankiškumas – (ne)įveikiamas
iššūkis?“ ir jo rubrikas: „Integracijos keliu“, „Tolerancijos link“, „Aplinka visiems“.

