Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos

2020 m. sausio 23 d. – vasario 5 d., Nr. 2 (1491) Laikraštis leidžiamas nuo 1990 m. spalio mėn. Kaina 1 Eur

Socialinės
reabilitacijos
projektai: kaip
gyvensime šiemet?
Atvira visuomenė

„Metų trenerio“ nominaciją laimėjęs Linas Balsys (kairėje) ir „Metų proveržio“ nominacijos laureatė Aušra Garunkšnytė su apdovanojimą bėgikei įteikusiu „Citadele“ banko Lietuvos filialo ir administracijos vadovu Vaidotu Gurskumi.

Savo negalią ir varžovus
įveikę sportininkai pasirengę
naujiems iššūkiams
Tolerancijos testas

Tradiciniai geriausių metų
neįgaliųjų sportininkų apdovanojimai šiemet atsinaujino – jie pirmą kartą surengti
su stereotipus apie neįgaliųjų bendruomenę laužyti siekiančio judėjimo „Parateam
Lietuva“ vėliava. Viešbutyje „Vilnius Grand Resort“
iškilmingai pagerbti geriausių rezultatų pasiekę, labiausiai įkvepiantys sportininkai,
jų treneriai, naują paralimpiečių pamainą auginantys
sporto klubai.
Svarbiausia – įveikti
nesėkmės baimę
„Mieli paralimpiečiai, jūsų
esami ir būsimi laimėjimai –
ne vien iškovoti medaliai, bet ir
nuolat laužomi stereotipai. Esate
daugiau nei profesionalūs sportininkai. Jūs kartu ir mokytojai, iš kurių kiekvienas gali pasisemti ištvermės ir atkaklumo
žengti į priekį ir nesustoti. Nes
didžiausia žmonių negalia gyvenime – tai per didelė nesėkmės
baimė, neleidžianti net pradėti
eiti svajonės link. Ačiū už tai,
kad įkvepiate neriboti iššūkių, o
kelti iššūkius tik ribotumui“, –
paralimpiečiams skirtame sveikinime teigė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Pasak Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus, 2019-ieji daugeliui neįgaliųjų sportininkų
buvo naujų asmeninių rekordų metai. „Tai leidžia suprasti,
kad sportininkai, jų treneriai
dirba teisinga linkme“, – kalbėjo M. Bilius. Jis neslėpė, kad
šiais, paralimpiniais metais, jų
laukia dar didesni iššūkiai –
patekti į Tokijuje vyksiančias
žaidynes. Kelialapį į kiekvienam sportininkui svarbiausias
varžybas jau pelnė maratonininkė Aušra Garunkšnytė ir
Lietuvos aklųjų riedulio (golbolo) rinktinė.
M. Bilius teigė neabejojąs,
kad mūsų sportininkai tikrai iškovos dar daugiau vietų ir Tokijuje garbingai atstovaus Lietuvai. O atkakliai to siekiančių
neįgaliųjų motyvacijai ir dvasiai dar labiau sustiprinti skirtame renginyje buvo apdovanotas geriausių sportininkų penketukas ir jų treneriai, pagerbti „Metų proveržio“ ir „Metų
trenerio“ nominacijų laureatai, padėkota sėkmingiausiai
dirbantiems sporto klubams.
Sportininkams įteikti tūkstančio eurų vertės čekiai, o jų treneriams – laisvalaikio prizai:
viešnagė sostinės viešbutyje
„Vilnius Grand Resort“. Simboliniais 1000 eurų vertės čekiais paskatinti ir 10 geriausių
sporto klubų.

Tarp geriausiųjų –
jau ketvirtą kartą
Vos prieš 5-erius metus
sporto klube „Šiaulietis“ treniruotis pradėjęs Andrius Skuja
jau ketvirtą kartą išrinktas vienu
geriausių šalies neįgaliųjų sportininku. Šio sporto klubo vadovas Deimantas Jusys Andrių
įvardija ir kaip vieną realiausių
Lietuvai Tokijo paralimpinėse
žaidynėse atstovausiančių lengvaatlečių. „Pasaulio reitinge
Andrius – šeštas tarp stipriausių
rutulio stūmikų“, – pasididžiuodamas sako D. Jusys.
2019-aisiais vykusiame pasaulio čempionate rutulio stūmimo rungtyje iškovotą šeštą
vietą Andrius vadina gana aukštu pasiekimu. Jo paleistas rutulys nuskriejo iki 14,74 m žymos
ir 25 cm pagerino asmeninį rezultatą. Sportininkas sako, kad
treniruotėse rutulys skrenda ir
dar toliau, bet rimtose varžybose neretai koją pakiša jaudulys.
Pasak A. Skujos, kol kas nė
vienas neįgalus sportininkas, išskyrus A. Garunkšnytę ir Lietuvos aklųjų riedulio rinktinę, nėra tikras, ar galės varžytis Tokijuje. „Reikia išsikovoti vietą paralimpinėje rinktinėje. Laukia
sunkus sezonas, Europos čempionatas, o tada jau bus matyti“, –
mintimis dalijasi lengvaatletis.
Pasak jo, prizinei vietai užimti
rutulį reikėtų nusviesti bent 16
(nukelta į 3 psl.)

Savivaldybės jau paskirstė
lėšas socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti. Pasidomėjome, kokios nuotaikos neįgaliųjų organizacijose ir ką žada negalią turintiems žmonėms šių
metų finansavimas.
Iš valstybės skirta tiek pat,
kaip pernai
Neįgaliųjų reikalų departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus
vyriausiosios specialistės Rasos
Šivickienės teigimu, šiemet socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
projektams įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta 4 mln. 775
tūkst. 198 Eur suma.
Pernai šiems projektams iš
valstybės biudžeto buvo skirta
4 mln. 775 tūkst. 200 Eur. Dar
1 mln. 74 tūks. 620 Eur skirta
iš savivaldybių biudžeto. Taigi iš
viso susidarė 5 mln. 849 tūkst.
820 Eur.
Pasak R. Šivickienės, savivaldybių administracijos šiems
projektams įgyvendinti papildomai privalo skirti ne mažiau
nei 20 proc. valstybės biudžeto
lėšų. Dar ne visos savivaldybės
atsiuntė duomenis, bet iš jau dabar gautų matyti, kad nemažai

savivaldybių skirs tikrai daugiau
nei 20 proc., todėl 2020 metų
galutinė suma socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektams įgyvendinti bus didesnė.

Negavo finansavimo
Pasidomėjome, kokia situacija savivaldybėse. Ji labai įvairi.
Pavyzdžiui, Kauno miesto neįgaliųjų draugija šiemet liko be finansavimo. Iš viso socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektams Kauno mieste buvo paskirstyta per
0,5 mln. eurų. Jie atiteko 12 organizacijų, tačiau tarp finansuotų
nepateko nei Kauno miesto neįgaliųjų draugija, nei Kauno krašto žmonių su negalia sąjunga. Už
borto liko ir „Gyvastis“, Caritas,
Samariečių bendrija, Socialinis
taksi, klubas „Bičiulės“.
Kauno miesto neįgaliųjų
draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas stebisi šiemetiniu finansavimo skirstymu. „Pernai už labai
panašų projektą gavome 80 balų
iš 100. Šiemet jis buvo įvertinas
39 balais, o finansavimą gavo tie,
kurie surinko 40 ir daugiau balų. Taigi tik per plauką likome už
sąrašo“, – sako I. Mačiukas. Jo
teigimu, labai stebina, kai finansuojamos komerciniais pagrindais veikiančios įstaigos, ir gana
didelėmis sumomis, o 32 metus gyvuojanti neįgaliųjų draugija priversta stabdyti veiklą.
(nukelta į 3 psl.)

Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas susirūpinęs:
draugijos parengtas projektas nebuvo finansuotas.
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Atvira visuomenė

Bendruomenės balsas
 Vilkaviškis:
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų
draugijos Vilkaviškio miesto padalinio vadovė Danutė Medekšienė su „Bičiulystės“ skaitytojais
dalijasi gražaus padėkos renginio
įspūdžiais.
Aktyviausi Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos nariai
Gražiškių miestelio bendruomenės namuose minėjo Padėkos dieną.
Buvome šiltai sutikti. Maloniai nuteikė atvykę garbūs
svečiai: Seimo narys Kęstutis
Smirnovas ir jo padėjėja Kristina Radzevičienė, Gražiškių
seniūnė Ramutė Didvalienė ir
bendruomenės pirmininkė Sigutė Žemaitienė.
Šventę pradėjo šio renginio
iniciatorė Gražiškių padalinio
vadovė Regina Jurgelaitytė. Ji
trumpai papasakojo apie padalinio narių vykdytas veiklas.
Padėkojo visiems, prie to prisidėjusiems.
Seimo narys K. Smirnovas
pasveikino šventės dalyvius ir
negailėjo pagyrimo žodžių pirmininkei Valei Masiliūnienei.
Geranoriškai nusiteikusi, kaip
visada, besišypsanti Gražiškių
seniūnė R. Didvalienė padėkojo V. Masiliūnienei, kad įvairios veiklos neaplenkia ir Gra-

 Akmenė:

Aptarta metų veikla

Susitikimo dalyvius pasveikino Seimo narys K. Smirnovas.

žiškių miestelio. Seniūnė visada
stengiasi dalyvauti renginiuose,
prireikus pagalbos, pasiruošusi padėti. Šilti sveikinimo žodžiai sklido ir iš bendruomenės
pirmininkės Sigutės Žemaitienės lūpų.
V. Masiliūnienė pasveikino susirinkusius, padėkojo visiems už kiekvieno indėlį atliekant patikėtas užduotis. Ji pasidžiaugė, kad sklandžiai buvo
vykdomi socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje ir sporto projektai. Būtent
čia, Gražiškiuose, vyko sporto
varžybos ir turnyras tarp Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos, Vilkaviškio ir Gražiškių
padalinio komandų.
Šių eilučių autorė glaus-

Nusimatė darbų gaires

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos taryba numatė darbų gaires.

Akmenės rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė Albina
Balodienė „Bičiulystei“ parašė
apie surengtą tarybos posėdį.

 Šiaulių r.:
Stasė Lengvinienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi mintimis iš renginio, kuriame aptarti
nuveikti darbai.
Į jaukią Kairių miestelio seniūnijos salę susirinko nemažas
būrys Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos Kairių padalinio narių ir
svečių. Ant salės sienų puikavosi draugijos narių G. Grinienės ir M. Žilinskienės siuvinėti
paveikslai.
Išsamią ataskaitą pateikė
Kair ių padalinio pirmininkė
A. Jankauskienė. Ji pasidžiaugė nuveiktais darbais, kituose
miestuose ir miesteliuose aplankytais renginiais, pasidalijo
kelionių įspūdžiais, pasidžiaugė
poilsiu prie Baltijos jūros. Neapsieita ir be kritikos, dėl to po
pranešimo vyko diskusijos.
Susirinkimo metu apdova-

tai apibūdino veiklas, vykdytas
Vilkaviškio padalinyje. Vytautas Krukauskas, atsakingas už
sporto renginius, pasirūpina,
kad draugijos nariai neprarastų
sportinės formos ir organizuoja
smiginio, bočios ir kt. treniruotes. Esant palankioms oro sąlygoms važiuojame į gamtą pasivaikščioti su šiaurietiško ėjimo
lazdomis. Mažiau judriems nariams siūloma pažaisti stalo žaidimus. Ypač tai populiaru žiemą. Įsigijus automobilį, padidėjo galimybės keliauti, geriau
pažinti Lietuvą, dalyvauti šventėse. 2019 metais vykome į Nidą, Palangą, Šventąją, Druskininkus, Birštoną, Alytų. Buvo
teikiamos transporto paslaugos
neįgaliesiems, ypač dažnai buvo vykstama į Kauno klinikas.
Šiemet taip pat kviečiame visus
negalią turinčius rajono žmones
pasinaudoti teikiamomis transporto paslaugomis.
Džiugu, kad į draugijos kolektyvą įsitraukia vis nauji žmonės. Draugijos pirmininkei tenka gerai pasukti galvą, kaip suderinti visas veiklas, kaip sutalpinti draugijos narius itin mažose patalpose. Labai tikime, kad
artimiausiu laiku atsiras galimybė išspręsti patalpų klausimą.

Akmenės rajono neįgaliųjų
draugija surengė pirmąjį 2020
metų tarybos posėdį. Tarybos
nariai rinkosi į draugijos sa-

lę nusimatyti visų metų darbų gaires. Šie metai mūsų neįgaliųjų draugijoje ataskaitiniairinkiminiai.
Sveikinimo žodį tarė draugijos pirmininkė Zofija Švažienė. Pirmininkė pranešė, kada maždaug numatoma rengti rinkimus, kam bus teikiamas
didžiausias prioritetas skirstant
gaunamas lėšas.
Neįgaliųjų draugijos pirmininkė kiekvienam tarybos nariui įteikė simbolines dovanėles.
Mūsų kolektyve vyravo gera ir šilta atmosfera. Ačiū visiems tarybos nariams už išsakytus gražius žodžius, palinkėjimus ir kritiką.

Su naujomis idėjomis ir viltimi

Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos Kairių padalinio nariai susirinkę aptarė
nuveiktus darbus.

noti jubiliatai ir tie draugijos nariai, kurie savo rankomis ir kūrybinėmis mintimis pagyvino
organizacijos veiklą. Kairių kultūros namų renginių organizatorė D. Kazlauskienė pasirūpino
gera susirinkusiųjų nuotaika – ją

kėlė iš Gruzdžių miestelio atvykę muzikantai.
Pabendravę prie arbatos puodelio, pasiklausę muzikos, pažaidę įvairių smagių žaidimų namo
skirstėmės puikios nuotaikos, su
naujomis idėjomis ir viltimi.

Apie rūpesčius ir lūkesčius –
atvirai su vietos savivalda

Kupiškio r. savivaldybės atstovai susitiko su neįgaliųjų organizacijų vadovais.

J

au trečius metus Kupiškio rajono nevyriausybinių neįgaliųjų
organizacijų (NVO) vadovai susitinka su savivaldybės vadovais,
kad aptartų rūpesčius ir lūkesčius, pasiūlymus vietos valdžiai,
nuoskaudas, neįvykdytus pažadus. Tokie atviri pokalbiai gali
užkirsti kelią rimtoms bėdoms,
susvetimėjimui, baimėms, kurių
neturėtų būti mažose bendruomenėse. Šįkart su NVO vadovais susitiko savivaldybės vicemeras Algirdas Notkus, laikinai
einantis mero pareigas.

Jauki susitikimo atmosfera
Kupiškio kultūros centre surengto susitikimo dalyviai susėdo prie arbatos ir kavos puodelio, su muzikos ir poezijos intarpais, kuriuos dovanojo kultūros
centro Subačiaus padalinio vokalinio ansamblio „Luknė“ duetas – Irena Jėčiuvienė ir Zina
Jėčiuvienė. Renginį vedusi Lidija Vasiliauskienė nuoširdžią
susitikimo nuotaiką sukūrė iš
žinomų poetų ir filosofų minčių, bet svarbiausias buvo pasikalbėjimas apie kasdienybėje
neįgaliesiems iškylančius sunkumus, kliuvinius, nepatogumus, smulkmenas. Smulkmenomis jos atrodo sveikiesiems,
o silpnesniems visuomenės nariams užveria visas duris, įkalina vienatvėje.
Formaliai pasirūpinta,
o iš tikrųjų?
Rekonstruojamos Kupiškio viešosios erdvės, pritaikoma aplinka neįgaliesiems – viskas tarsi šiuolaikiška, apgalvota,
integruota. Bet ar tikrai? Kaip
teigė Aklųjų ir silpnaregių sąjungos skyriaus vadovė Kristina Malinauskienė, silpnaregiams būtini specifiniai spalvų
kontrastai, tai padėtų orientuotis rekonstruotoje autobusų stotyje, centrinėje miesto aikštėje.
Vykdant modernizavimo
projektus prie viešųjų pastatų
įrengiamos nuovažos, bet ten
neįgaliojo vežimėliu užriedėti neįmanoma, nes jos pernelyg
stačios. Prie Kupiškio ligoninės
rekonstruotas pagrindinis įėjimas, esą padarytas įvažiavimas,
bet iš tikrųjų, pasak neįgaliųjų,
įrengta slalomo trasa, neįveikiamas labirintas. Patalpų vidaus
takeliai su geltonomis juostomis ir aukštais guminiais iškilimais tampa kliūčių ruožu, ten
nepaslysi, bet lengvai gali pargriūti užkliuvęs. Kaime dar išli-

kę paštai, rajono medicinos ambulatorijos taip pat sunkiai pasiekiamos žmonėms rateliuose.

Trūksta glaudesnio
bendradarbiavimo
Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Bronė
Kaleinikovienė, kiti organizacijų vadovai kalbėjo, kad būtina glaudžiau bendrauti su vietos savivalda, seniūnais ir seniūnaičiais, su rajono medicinos įstaigomis, jie minėjo, kad sunku
patekti pas akių ligų gydytoją,
socialinio taksi poreikį.
Kalbama apie spartų regionų
gyventojų senėjimą, taigi daugėja silpnų, pasiligojusių žmonių,
gausėja vienišų, be artimųjų pagalbos likusių žmonių. Demog
rafiškai besitraukiančiame rajone iš bene 17 tūkst. gyventojų
neįgaliųjų priskaičiuojama per
3 tūkstančius, o pridėjus senyvo
amžiaus žmones, akivaizdu, kad
paramos – kasdienės, buitiškos,
medicinos, psichologinės, emocinės – augimo mastai sparčiai
didėja, o pasirengimo tam valdžios institucijose dar nematyti.
Problemas priminti būtina
Apie šias problemas kalbėjosi
popietėje dalyvavę savivaldybės,
rajono politikų atstovai ir Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos,
Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos, Lietuvos aklųjų
ir silpnaregių sąjungos skyriaus,
Diabeto klubo, Specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ skyriaus vadovai.
Mero pareigas einantis
A. Notkus renginio dalyvius
patikino, kad jau planuojami susitikimai su naujais rajono medicinos įstaigų vadovais ir problemos bus aptartos. Jis paminėjo,
kad rajono biudžetas dar nepatvirtintas, tad galimi finansinės
paramos neįgaliesiems patikslinimai. Aptartos problemos nėra sudėtingos, bet sprendimams
reikalingas susikalbėjimas, o
šiuo susitikimu įsitikinta, kad
visiems reikia dažniau atvirai
kalbėtis, nepabijoti vėl priminti,
raštu parašyti, turėti drąsos reikalauti, pačioms organizacijoms
būti solidarioms, daugiau bendradarbiauti tarpusavyje.
Neįgaliųjų organizacijų atstovus susitikimas pradžiugino – patikėta, kad šiemečiai pažadai ar bent dalis jų bus įgyvendinti.
Valius DOMANTAS

Autoriaus nuotr.
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Savo negalią ir varžovus įveikę sportininkai
pasirengę naujiems iššūkiams
(atkelta iš 1 psl.)

metrų. Varžovai labai stiprūs,
kasmet atsiranda bent po vieną
naują sportininką, rodantį gerus
rezultatus. „Konkurencija labai
didelė. Pirmąsias vietas pasaulio
čempionate užėmė JAV ir Kanados rutulio stūmikai, trečias
liko rusas. Europos čempionate
dalyvaus ir praėjusio čempionato aukso medalininkas vokietis.
Žiūrėsim, kaip viskas susiklostys, dar sunku ką nors prognozuoti“, – pasakoja ne tik rutulio stūmimo, bet ir ieties metimo varžybose dalyvaujantis
sportininkas.
Neįgaliųjų sporto rezultatai
sparčiai auga, visi sportininkai
daug dirba, tobulėja. Šiaulių lengvosios atletikos manieže Andrius irgi treniruojasi nuo pirmadienio iki penktadienio. Po
dvi-tris valandas stumdo rutulį, po to laukia jėgos stiprinimo
treniruotės: štangos kilnojimas,
įtūpstai, pritūpimai.
Į profesionalų sportą Andrius pasuko ne iš karto. Gimęs
su nepilnai išsivysčiusiu peties
sąnariu (dėl to jo rankų judesiai
riboti), vaikinas pasirinko tarptautinio verslo studijas Klaipėdoje. Ir tik kai jas baigęs grįžo
į gimtuosius Kuršėnus ir susipažino su D. Jusiu, gyvenimas
pasuko nauja vaga. „Už tai, kad
turiu labai gerus duomenis, reikia padėkoti tėvams. Būtų gaila
jų nepanaudoti“, – šypsosi Andrius. Atėjęs į treniruotę ir pirmą kartą į rankas paėmęs rutulį vaikinas jį švystelėjo taip, kad

rezultatas prilygo Europos čempionato B normatyvui. O po
mėnesio treniruočių – pirmasis
Lietuvos čempionatas ir antroji vieta jame, nepavyko aplenkti
tik M. Biliaus. Sėkmė sportininką lydėjo ir tarptautinėse varžybose, o 2016-aisiais jis tapo rutulio stūmimo Europos čempio
nu. Dabar Andrius sako turįs
dar vieną tikslą – nori sužinoti, kiek iš tikrųjų gali jo kūnas.
Į geriausių 2019 metų sportininkų penketuką išrinktas ir
dar vienas sporto klubo „Šiaulietis“ narys – ieties metikas Jonas Spudis. Tarp geriausiųjų – ir
Kauno „RSK“ klubo narys Kęstutis Skučas, pasiryžęs atkakliai
dirbti, kad Tokijuje galėtų startuoti vežimėlių lenktynėse, ir
teisę vykti į Japoniją jau iškovojusios Lietuvos aklųjų riedulio rinktinės nariai Mantas Panovas bei Justas Pažarauskas.

„Metų trenerio“ ir „Metų
proveržio“ tandemas
Pirmoji kelialapį į Tokijo
paralimpines žaidynes Londono maratone iškovojusi bėgikė
A. Garunkšnytė pelnytai tapo
„Metų proveržio“ nominacijos
laureate. Natūralu, kad įvertintas ir jaunai sportininkei tokiam laimėjimui pasiruošti padėjęs treneris – buvusiam maratonų bėgikui, Sidnėjaus, Atėnų
(ten jis laimėjo bronzos medalį) ir Pekino paralimpinių žaidynių dalyviui Linui Balsiui įteikta „Metų trenerio“ nominacija. „Kol pats bėgiodavau, atsto

Geriausi 2019 metų
neįgalieji sportininkai:







Kęstutis Skučas (lengvoji atletika)
Andrius Skuja (lengvoji atletika)
Jonas Spudis (lengvoji atletika)
Mantas Panovas (golbolas)
Justas Pažarauskas (golbolas)

Nominacija „Metų proveržis“ –
Aušra Garunkšnytė (lengvoji atletika)

 Nominacija „Metų treneris“ – Linas Balsys (lengvoji atletika)
 Nominacija „Už indėlį į paralimpinio sporto vystymą“ – UAB „Euloto“.
Andriui Skujai apdovanojimą įteikė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius (dešinėje).

vaudavau Lietuvai ir pasiekdavau gerų rezultatų, ne kartą buvau apdovanotas kaip geriausias
sportininkas, – sako L. Balsys. –
Pirmą kartą atsiėmiau treneriui
skirtą apdovanojimą.“ Jį treneris vertina kaip naują proveržį
karjeroje. „Jeigu gali perduoti
savo žinias kitam, reiškia, kad
tavo gyvenimas prasmingas“, –
sako jis.
L. Balsys su Aušra dirbti
pradėjo dar tuomet, kai ji tebuvo antrokė, tada dar ir pats aktyviai sportavo. Linas mergaitę
treniravo iki 2008-ųjų. Po tais
metais vykusių Pekino paralimpinių žaidynių L. Balsys kuriam
laikui aktyvų sportą pakeitė į
vadybinę veiklą – buvo išrinktas Lietuvos aklųjų sporto federacijos prezidentu. Visą dėmesį
sutelkęs į naujas pareigas Aušrai
pasiūlė treniruotis su savo treneriu – Juozu Garalevičiumi. O
kai 2016 m. L. Balsys baigė savo
kadenciją Aklųjų sporto federa-

cijoje, Aušra pasiprašė vėl dirbti kartu. „Sutarėme pabandyti
iki Tokijo paralimpinių žaidynių, – pasakoja treneris. – Kol
kas viskas sekasi puikiai. Laimėjome kelialapį į Tokiją, sulaukėme Lietuvos paralimpinio komiteto įvertinimo.“
Vis dėlto ilsėtis ant laurų
„Metų proveržio“ ir „Metų trenerio“ nominacijų laureatai neketina. Pasak L. Balsio, dabar
laukia naujas iššūkis – Aušra
tapo pirmąja mūsų šaliai atstovausiančia maratono bėgike (moterimi), kuri atvers naują puslapį Lietuvos paralimpinio judėjimo istorijoje. Todėl
šioms žaidynėms reikia ruoštis labai atsakingai. Tiesa, šiam
tandemui šiek tiek lengviau nei
kitiems apie paralimpines žaidynes svajojantiems sportininkams. „Jiems iki to laiko dar reikės porą kartų parodyti aukštus
rezultatus, o mes tiek su Paralimpiniu komitetu, tiek su Lie-

 Geriausi 2019 m. Lietuvos neįgaliųjų sporto klubai: Alytaus „Alytupis“, Kauno „RSK“, Marijampolės
„Siekis“, Šiaulių „Entuziastas“, Šiaulių
„Šiaulietis“, Vilniaus „Feniksas“, Kauno „Sveikata“, Panevėžio „Šviesa“,
Šiaulių „Perkūnas“, Vilniaus „Šaltinis“.
tuvos aklųjų sporto federacija iki
pat žaidynių susidėliojome savo
treniruočių eigą, išsakėme savo norus, kiek treniruočių stovyklų, kokių startų mums reikia, ir ramiai ruošiamės“, – sako L. Balsys.
Besiruošdama savo pirmajai
paralimpiadai Aušra kas mėnesį nubėga apie 500 kilometrų.
Kartais bėga viena, kartais –
su treneriu. Mergina džiaugiasi, kad treneris visada sugeba ją
motyvuoti, moko nepasiduoti. Abu ruošiasi ir kovo mėnesį
vyksiančiam Tokijo maratonui.
Pasak jų, bus gera proga išbandyti šios šalies klimatą, vietovės raižytumą, dangas. Juk laukia išties atsakingos varžybos,
kuriose silpnų varžovų nebus.
Aldona MILIEŠKIENĖ
Autorės nuotr.

Socialinės reabilitacijos projektai: kaip gyvensime šiemet?
(atkelta iš 1 psl.)

„Vykdome ES projektą „Kauno apskrities neįgaliųjų socialinė, profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką“, Neįgaliųjų socialinės integracijos per
kūno kultūrą ir sportą projektą,
tačiau juose nenumatytos lėšos
patalpoms išlaikyti. Nežinau,
kaip reikės šitą klausimą išspręsti. Taip pat turime 2 automobilius, vežiojame žmones į dializes, bet neturiu už ką įdarbinti
vairuotojo. Šiuo metu visi darbuotojai yra atleisti iš darbo“, –
apgailestauja Kauno miesto neįgaliųjų draugijos pirmininkas.
Vis dėlto 5 finansavimo negavusios organizacijos rankų nuleisti nežada – jos susivienijo, parašė ir išsiuntė raštus Socialinės
apsaugos ir darbo, Finansų ministerijoms, Valstybės kontrolei,
Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybai. Tikimasi, kad bus rastas sprendimas.

Sieks pakeisti aprašą
„Labai apgailestauju, kad susidaro tokia situacija, kai daugelį metų gyvuojanti organizacija, vykdanti nuolatinio pobūdžio veiklas, lieka be pragyvenimo šaltinio. Taip neturėtų
būti“, – sako Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė Jelena Ivančenko. Jos teigimu, labai gaila, kad Socialinės reabi-

litacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje konkurso tvarkos apraše paliekama galimybė
dalį organizacijų palikti rezerviniame sąraše (o tai reiškia –
nefinansuoti). Bent kokia nors
galimybė išgyventi turėtų būti
palikta. „Kauno miesto neįgaliųjų draugija – didelė organizacija, vienija daug žmonių, todėl
nukentės paslaugas iki šiol gavę
neįgalieji, – sako LND pirmininkė. – Beje, finansavimo negavo ne tik ši, bet ir kitos daug
metų veikiančios organizacijos.
Joms turėtų būti užtikrinamas
finansavimas, ypač regionuose,
kur visos paslaugos labai reikalingos. Kas kita – atskiri projektai, jie tikrai turėtų būti finansuojami konkurso būdu.“
J. Ivančenko patikino, kad
kartu su Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija sieks pakeisti projektų finansavimo aprašą
taip, kad ateityje tokie atvejai
nepasikartotų.

Didesnis finansavimas leis
padėti daugiau neįgaliųjų
Panevėžio rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė Aurelija
Petronienė patenkinta šiemetiniu finansavimu. „Labai džiaugiamės, kad mūsų projektas buvo gerai įvertintas, gavome 28
tūkst. eurų. Ši suma mums leis
toliau plėtoti veiklą draugijos tu-

rimuose centriukuose. Teiksime
savarankiškumo įgūdžių palaikymo paslaugas – žmonės centriukuose gali išsiskalbti, vyksta
muzikos ir poezijos terapija, kūrybiniai, mezgimo užsiėmimai.
Neįgaliuosius atvežame, tad prie
veiklų gali prisijungti ir žmonės
iš nuošalesnių kaimų“, – sako
A. Petronienė.
Ji džiaugiasi savo darbuotojais – pavyzdžiui, dailės mokytoja Kristina Rimkienė labai
moka bendrauti, sutelkti, rasti priėjimą prie kiekvieno žmogaus. Jos užsiėmimai vyksta visuose centriukuose. „Taip pat
labai didžiuojuosi Krekenavos
padalinio vadove Vanda Repečkiene – šiame centriuke nuolat
pilna žmonių, jos vadovaujamos moterys primezga gražiausių rankdarbių“, – sako A. Pet
ronienė. Ji patenkinta, kad paramos sulaukė ir tradicija tapusi sveikatingumo stovykla Šventojoje. Darbotvarkė čia labai intensyvi, žmonės aktyviai leidžia
laiką – vaikščioja su šiaurietiškomis lazdomis, klausosi paskaitų, daro mankštas.
„Džiaugiamės savivaldybės
palaikymu, kurį pastaruoju metu jaučiame. Tačiau juk iš visko,
ką mes darome, naudą pajunta
negalią turintys žmonės“, – sako Panevėžio rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė.

Mažiau lėšų – mažiau
paslaugų
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkę Loretą Stašinskienę šių metų finansavimas nuliūdino – skirta
2 tūkst. eurų mažiau nei pernai. „Pinigų mažėja, tad ir teikti
kokybiškas paslaugas sunkiau –
kyla trukdžių tiek įdarbinant
žmones, tiek apmokant už paslaugas“, – sako L. Stašinskienė.
Vis dėlto ji savivaldybės dėl to
nekaltina. „Savivaldybėje vieninteliai teikiame projektus, tad
mums atitenka visos Pagėgiams
skiriamos lėšos. Matyt, mažėja gyventojų, todėl ir pinigų iš
valstybės biudžeto skiriama mažiau, – svarsto Pagėgių neįgaliųjų draugijos pirmininkė. – Vis
dėlto per daug nedejuoju – nepražūsim. Visas paslaugas teiksime ir toliau, tik su taryba pasitarėme, kad kai kurias iš jų gali
tekti apmokestinti. Bandysime
išgyventi.“ Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų draugija dalyvauja
ir kituose projektuose – sveikatos, NVO fondų, savivaldybė iš
jų perka dušo, skalbimo, pavėžėjimo paslaugas.“
Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Janina
Žekienė dėl šių metų socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirto finansavimo

nusiteikusi pesimistiškai – lyginant su 2019 m. draugijai skirta 2 tūkst. eurų mažiau. Mažėjimo priežastis – kasmet rajone
daugėja paraiškas teikiančių organizacijų. „Tačiau mes draugijoje vienijame 800 žmonių, o
projekto veiklose dalyvaus 166
nariai. Kitos organizacijos turi
perpus mažiau paslaugų gavėjų, bet jiems skirta panaši pinigų
suma, – apgailestauja J. Žekienė.
– Esame projekto vykdytojais
įdarbinę 8 žmones, todėl išsilaikyti labai sunku. Vadovai draugijos padaliniuose, kurie susikūrę visose Vilkaviškio rajono
seniūnijose, daug dirba, lanko
žmones namuose, nes norime,
kad ir kaimo žmonės turėtų kuo
daugiau veiklos, jaustųsi neužmiršti, tačiau pinigų tam skiriama labai mažai.“ Pasak J. Žekienės, veikla vyksta ne tik padaliniuose, bet ir draugijos patalpose Vilkaviškyje – čia rengiamos mankštos, savigalbos užsiėmimai, teikiama emocinė parama, kasdienių įgūdžių palaikymas, renkasi literatai, vyksta
meno būrelio repeticijos, veikia
amatų būrelis ir kt. Vilkaviškio
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės teigimu, šiemet dėl
sumažėjusio finansavimo vykdyti suplanuotas veiklas bus labai sunku.
Aurelija Babinskienė
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Negalios ABC

Aš – pilietis

Dar kartą apie
stigmos ženklą

S

irgdami bet kokia sunkia liga, susiduriame ir su
psichikos problemomis. Tai
stigmos žymė, kurios įveikti
žmonės dar nelabai įstengia.
Labai svarbu, ką kiti pasakys.
Mano a.a. tėvas sirgo tuberkulioze. Ši liga nė kiek nedidino mūsų šeimos prestižo.
Buvo manoma, kad tai labai
neturtingų žmonių liga. Kai
prisimenu tuos pokario metus, man sunku būtų išvardinti, kas iš tuometinių mano
aplinkos žmonių iš viso Kaišiadorių miestelio gyveno turtingai (pagal dabartinį supratimą). Visi buvo susispaudę,
daug kas vienoje lovoje miegojo ne iš meilės, o iš būtinybės. Ir tos lovos dažnai buvo
viengulės. Butuose nebuvo kanalizacijos ir jokių patogumų.
Žmonės tokie yra – vis
tiek buvo linkę sluoksniuotis,
nes kažkam labai norėjosi būti reikšmingesniam. Bloga liga kaip tik ir būdavo vienas iš
tos hierarchijos požymių, tarsi stigmos ženklas. Tu sergi –
tu blogesnis. Geriausiai būtų, kad ją slėptum, kad niekas
apie tai nesužinotų. Kitaip tavęs ims vengti, bijoti. Štai šitas
valgo už vieno stalo – galime
apsikrėsti. Nežiūrint į tai, kad
aš gal kokius penkerius metus labai nepatogiai miegojau
su savo sergančiu tėvu, tuberkulioze nesusirgau. Atvirkščiai – jos požymių turėdavo
vaikai, kurių šeimose niekas
šia liga nesirgo.
Stigmos ženklas vis vien
kabojo virš mūsų šeimos ir tai
visai nedidino mano pasitikėjimo savimi. Vėliau man teko
įveikti kur kas sunkesnės ligos
neigimą. Alkoholizmo stigmos
žymė ir dabar daugumai ja sergančių trukdo pasveikti.
Yra įvairiausių nuomonių
apie žmonių, sergančių kokia
nors sunkia lėtine liga, savigalbos grupes. Yra problemų, kurias drąsiai galima išspręsti būtent dalyvaujant tokių grupių
veikloje. Pavyzdžiui, tau reikia
psichologinės pagalbos? Sakai,
mokėti psichologui per brangu? Ateik į savigalbos grupę
ir rasi gal kokius 15 psichologų, kurie nuoširdžiai su tavi-

K

ad ir kaip B. Brazdžionis
prašė: „Neskubėkit, bėgančios minutės, amžinybės laikrodžio sparnais“, amžiname saulės ir žemės ritme praeityje lieka 2019-ieji, įsibėgėja 2020-ieji.
Verta susimąstyti, kas mes esame, kam ir kaip gyvename. Jeigu
turi gerą galvą ir kartais smaugianti kasdienybė dar nenumarino smegenų, privalai mąstyti
ir daryti išvadas apie viską, ką
valgysi pusryčių, ir kokia gyvenimo prasmė. Su bėgančiais metais įgyjame gyvenimo patirties,

4 psl.

mi dalinsis savo ligos ir sveikimo, sveiko gyvenimo būdo patirtimi – nemokamai, ir, ko gero, jų konsultacijos bus naudingesnės negu mokamų specialistų. Jie paaiškins, kad su tavo liga
galima dar ilgai ir laimingai gyventi, tereikia išmokti džiaugtis
šia diena. Vakaruose, ypač JAV,
labai efektyviai suteikia pagalbą dešimtys įvairiomis ligomis
sergančiųjų savigalbos grupių.
Būčiau nerašęs šio straipsnio,
jeigu prie visų mano ligų puokštės nebūtų dar prisidėjusi ir cuk
raligė. Mano žinios apie šią ligą
ir dabar ribotos. Iš praktikos žinau, kad visai nekenkia pasidalyti patirtimi su žmonėmis, kurie jau seniai serga. Tai pasitvirtino ne vienos ligos atveju. Viskas priklauso tik nuo entuziazmo, nuo noro padėti ir gauti tą
pagalbą iš likimo draugų.
Būtent pagal tokią metodiką galėtų veikti ir Kaišiadorių
diabeto klubas „Likimas“. Atė
jau, mane nuoširdžiai priėmė,
netgi, pasakyčiau, apsidžiaugė.
Žmonių buvo nepilnos dvi dešimtys kartu su svečiais. Pagalvojau, gal Kaišiadoryse mažai
kas serga šia labai sunkia liga,
tik šios kelios moterys ir gal keturi vyrai. Gerai būtų. Ko gero,
ligonių yra labai daug, gal net
keturženkliai skaičiai susidarys. Mes taip entuziastingai vejamės Vakarų pasaulį, bet esame
konservatyvesni nei pirmykščiai
žmonės. Jie turėjo taikyti naujoves, nes norėjo išlikti, bet juk
ir mes norime ilgiau, gražiau
ir linksmiau gyventi, kad nieko neskaudėtų arba kad skaudėtų mažiau. Kaip tai pasiekti? Išeitis yra: reikia bendrauti,
dalytis savo skausmu, patirtimi
ir noru sveikti. Tik turintys tokių pačių problemų žmonės jus
atidžiai ir noriai išklausys, paaiškins, atjaus ir padės. Jeigu aš
būčiau neturėjęs tokios patirties,
gal jau seniai nebebūčiau čia, su
jumis. Kol kas aš čia, ir labai esu
dėkingas visiems už prasmingą
savo gyvenimo periodą...
Jonas Katkevičius

Sutrikus žmogaus sveikatai
jam gali būti nustatytas ne tik
neįgalumo ar darbingumo lygis, bet ir specialieji poreikiai.
Kas tai yra ir kaip jie yra nustatomi, aiškina Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Asmenų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda
PIKELYTĖ.

Kam ir kada
gali būti nustatyti
specialieji poreikiai
Kas nustato specialiuosius
poreikius?
Specialiuosius poreikius nustato Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT).

atstovas NDNT turi pateikti ir
savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kaip atliekamas specialiųjų
poreikių vertinimas?
Specialieji poreikiai nustatomi pagal socialinės apsaugos ir
Nuo ko pradėti, jei žmogaus darbo ir sveikatos apsaugos misveikata ir savarankiškumas nistrų įsakymu nustatytą tvarką.
sutriko ir jis nori, kad būtų
Minėti poreikiai nustatomi
Kas yra specialieji
atliktas jo specialiųjų
kompleksiškai įvertinus mediporeikiai?
poreikių vertinimas?
cininį kriterijų (asmens susirSpecialusis poreikis – tai
Pirmiausia asmeniui (arba jo gimus ir jo sukeltus organizmo
specialiosios pagalbos poreikis, atstovui) reikia kreiptis į gydy- funkcijų sutrikimus, kitaip saatsiradęs dėl žmogaus įgimtų mo įstaigoje (poliklinikoje ar li- kant, liekamuosius reiškinius) ir
ar įgytų ilgalaikių sveikatos su- goninėje) jį gydantį gydytoją, asmens galimybes būti savarantrikimų ir nepalankių aplinkos kad parengtų siuntimą į NDNT kiškam kasdienėje veikloje (verveiksnių. T. y. toks žmogus nė- specialiesiems poreikiams nusta- tinimo sritys: mobilumo (judėjira savarankiškas, jam ilgiau ar tyti. Gydytojas atliks reikiamus mo) galimybės, žinių taikymas,
trumpiau, o kartais ir
bendravimas, savarannuolat, reikalinga kikiškumas ir kasdienė
Svarbu žinoti:
to žmogaus pagalba.
veikla).
 Specialieji poreikiai asmeniui gali būti nustatomi neatsiMedicininis kritežvelgiant į jo amžių.
Kokie yra
rijus įvertinamas pagal
specialieji
 Specialiųjų poreikių vertinimas gali būti atliktas tiek
siuntime gydančio gyporeikiai?
kartu su neįgalumo ar darbingumo lygio vertinimu (tokiu
dytojo pateiktą mediciatveju prašyme nustatyti neįgalumo lygį ar darbingumo
Specialieji poreininę informaciją, o salygį reikia pažymėti, kad kartu būtų įvertinti ir specialieji
kiai yra tokie:
varankiškumas – pagal
poreikiai), tiek atskirai.
pirmo ir antro
asmens veiklos ir gebėlygio nuolatinės
jimų dalyvauti klausi Jei asmeniui yra nustatytas darbingumo ar neįgalumo
slaugos,
myno (toliau – klausilygis ir jis vėliau į NDNT kreipiasi tik dėl specialiųjų poreikių
nustatymo, jo darbingumo lygis iš naujo nevertinamas.
pirmo ir antro
mynas) atsakymus.
lygio nuolatinės
Šis klausimynas yra
 Nustačius specialųjį slaugos ar priežiūros (pagalbos) popriežiūros (pagalpildomas per pokalbį su
reikį, asmuo dėl išmokų turi kreiptis į gyvenamosios vietos
bos),
asmeniu. Asmens nuo
savivaldybę.
lengvojo auto4 iki 18 metų ir dar Nustačius lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio
mobilio įsigijimo ir
bingo amžiaus asmens
pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikį, reikia kreiptis į
jo techninio pritaiklausimyną per pokalSODRĄ.
kymo išlaidų kombį su juo pildo NDNT
pensavimo.
darbuotojas, o pensiAnksčiau nuolatinės slau- tyrimus, nustatys diagnozę ir, at- nio amžiaus – asmens gyvenagos ir nuolatinės priežiūros (pa- sižvelgęs į tai, kad po taikyto gy- mosios vietos savivaldybės dargalbos) poreikiai lygių neturė- dymo ir (ar) medicininės reabili- buotojas ar įgaliotas darbuotojo. Tačiau jau antri metai, kai tacijos išliko ilgalaikių organiz- jas. Vaikų iki 4 m. klausimynas
jie įvesti. Tai padaryta tam, kad mo funkcijų sutrikimų, parengs nepildomas.
būtų galima labiau išdiferenci- siuntimą į NDNT ir kitus reikiaTaigi, kaip minėta, įvertinus
juoti kiekvieno asmens sveika- mus medicininius dokumentus medicininį kriterijų ir savarantos būklę bei savarankiškumą (žinoma, jei žmogaus sveikatos kiškumą, nustatomas konkretus
ir atitinkamai individualiau, būklė atitiks specialiųjų porei- specialusis poreikis. Nustačius
tiksliau nustatyti specialiuo- kių nustatymo kriterijus).
šį poreikį, asmeniui dėl išmokų
sius poreikius, savarankiškuŠį siuntimą, prašymą nusta- reikia kreiptis į gyvenamosios
mo netekimą, nes vietoj bu- tyti specialiuosius poreikius, as- vietos savivaldybę.
vusių dviejų, dabar yra ketu- mens tapatybę patvirtinantį dorios minėtų specialiųjų porei- kumentą (pasą arba asmens ta- Kokiais atvejais nustatomas
lengvojo automobilio
kių kategorijos.
patybės kortelę) ir 3x4 cm dyįsigijimo
ir jo techninio
džio nuotrauką per 60 kalendoKokio amžiaus žmonėms
pritaikymo
išlaidų
rinių dienų (tiek galioja siuntigali būti nustatyti specialieji mas) asmuo (arba jo atstovas) tukompensavimo poreikis?
poreikiai?
ri pateikti NDNT, kuri ir atliks
Pagal nustatytus kriterijus šis
Tai nepriklauso nuo am- jo specialiųjų poreikių vertini- poreikis nustatomas tiems asmežiaus. Specialieji poreikiai gali mą. Jeigu pats asmuo dėl svei- nims, kurių labai ryškiai sutribūti nustatyti tiek vaikui, tiek katos būklės prašymo parašyti kusi judėjimo funkcija. Dėl išdarbingo, tiek pensinio amžiaus ir pasirašyti negali, tai padary- mokų, nustačius šį poreikį, reižmogui.
ti gali jo atstovas. Tokiu atveju kia kreiptis į SODRĄ.

Nauja žmogiškosios būties atkarpa
išmokstame filosofiškai žiūrėti į
nelaimes ir likimo smūgius. Praeitis mums suteikia ne tik patirties, bet ir išminties, ateitis atveria visišką laisvę būti ir veikti. Prieš akis – likęs gyvenimas.
Poetas M. Ehrmanas iš Indianos rašė: „Esi visatos vaikas,
kaip mėnulis ir žvaigždės. Turi teisę čia būti. Nepaisydamas
nevilties dėl neišsipildžiusių svajonių, žinok – pasaulis puikus.

Būk atidus. Stenkis būti laimingas.“ Tegul norisi gyventi ir daryti gerą sau ir kitiems.
Turėtume suvokti, kad gyvenimas, kiekvienas diena – dovana, kiekviena akimirka – dovana.
Neretai mums trūksta gyvenimo džiaugsmo. Džiaugsmo
gyventi. Jis, išsekęs po rūpesčių
našta, nuslopintas nuoskaudų,
bejėgiškumo.
„Šis laikas, kaip ir visas kitas,

yra labai geras, jei žinome, ką su
juo daryti“, – rašė R. V. Emersonas. O daryti yra ką: padėti
atsikelti pargriuvusiam, apginti
silpnesnį. Mylėti. Dalintis.
Pamąstykime. Gal tavo žodis sušildys sužvarbusią sielą, gal
tavo akių ramuma nuramins šalia esantį, gal tavo optimistinis
gyvenimo suvokimas padės pajausti būties džiaugsmą, dienos
palaimą?

Nedaug laiko reikia, kad ką
gero padarytum. Juk tas, kuris
nori, padaro daugiau negu tas,
kuris gali.
Aš tikiu – negaliu netikėti, –
kad gyvenimas, toji didžiausia
dovana, šiais metais bus šviesesnis, prasmingesnis, jame bus
daugiau santarvės, stipriau pajusime šviesą, gėrį, grožį. Tikėkime rytojumi!
Janina Ožalinskaitė

2020 m. sausio 23 d. – vasario 5 d., Nr. 2 (1491), „Bičiulystė“

5 psl.

Kaip aš pažinau negalią
Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro liaudies teatro vadovė ir režisierė Janina Mažeikienė sako, kad gestų kalbos ją išmokė kurtieji aktoriai, su kuriais pradėjo dirbti beveik prieš 40 metų. Per
repeticijas aktoriai vis dar tobulina Janinos gebėjimus susikalbėti gestais, o ji sako, kad bendraudama su kurčiaisiais pasisemia
gerų emocijų, energijos, daug juokiasi ir kalbasi apie viską. Vis
dėlto pati darbo pradžia su klausos negalią turinčiais žmonėmis
nebuvo labai lengva.
kurtieji pradėjo Janiną suprasti
iš lūpų. O istorijas, kurias vaidina, kurtieji aktoriai pasakoja
judesiais, savo kūnu, tad patys
savo teatro spektaklius suvokia
be didelių pastangų.

Janina Mažeikienė.

Močiutė mokėsi skaityti iš
lūpų
Janina su kurčiais ar kitokią
negalią turinčiais žmonėmis iki
studijų nebuvo susidūrusi. „Mano močiutė, buvusi politinė kalinė, senatvėje apkurto, tačiau
mokėsi suprasti ne gestų kalbą,
bet lūpų judesius“, – sako Janina. O netikėta pažintis su kurčiaisiais prasidėjo tuomet, kai
buvusi kurso draugė Nijolė, su
kuria Janina drauge studijavo
režisūrą, mokėsi choreografijos, pakvietė ją statyti spektak
lį su Panevėžyje gyvenančiais
kurčiaisiais. „Patekusi į kurčiųjų aplinką aš žiūrėjau į juos,
stebėjau, kaip jie bendrauja tarpusavyje, ir pradėjau suprasti,
kokie jie nuoširdūs, draugiški
žmonės, pasiruošę man, nemokančiai gestų kalbos, visaip padėti juos suprasti“, – pasakoja
J. Mažeikienė.
Gestų kalbos Janina specia
liai nesimokė, gestus pradėjo
suprasti repetuodama pirmąjį
spektaklį. „Mano gera regimoji atmintis, puikiai suvokiu judesio kalbą, tad suprasti ir pramokti gestų reikšmes nebuvo
labai sunku“, – sako ji. Greitai

Konsultuojame,
komentuojame
Konsultuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Komunikacijos skyriaus
patarėja Milda Levandraitytė.
Nuo 2020 metų pradžios
pensijų ir nedarbo socialiniu
draudimu valstybės lėšomis
draudžiami slaugantys namuose negalią turinčius asmenis,
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
taip pat nuolat prižiūrintys namuose negalią turinčius asmenis, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba slaugantys
namuose visiškos negalios invalidus, pripažintus tokiais iki
2005 m. liepos 1 d.

Pirmasis spektaklis sulaukė
kritikos
Janina pasakoja, kad pirmasis Panevėžio kurčiųjų kultūros
namuose jos pastatytas spektaklis buvo ir pirmoji pamoka jaunai režisierei. Aktoriai supainiojo pradžią ir pabaigą, nebesuprato, kaip vaidinti. Janiną sukritikavo specialistai. Ji labai išgyveno, sutriko, net norėjo keisti darbą, bet paskui susiėmė, į
nesėkmę pažvelgė kaip į iššūkį,
sukaupė visą energiją ir vėl ėmė
dirbti. „Pamažu pradėjau suvokti kurčiųjų mąstymo kultūrą,
pažinti žmones, supratau, kokie
jie puikūs, kiek daug žino, apsiskaitę, smalsūs“, – džiaugiasi ji.
Kai jau visi turėjo mobiliuosius
telefonus, internetą, Janina su
savo aktoriais pradėjo bendrauti žinutėmis, skaipu, elektroniniu paštu. „Su savo kurčiais aktoriais esu ne tik režisierė, esame draugai, bendraminčiai“, –
pasakoja režisierė.
Pajutę, kad Janina ateina pas
juos tikra, be jokios kaukės ar
kokios nors išankstinės nuostatos, kurtieji pradėjo atsiverti režisierei, pasakoti apie savo gyvenimus, šeimas. Visi drauge
švenčia gimtadienius. „Pabūnu per šventę ir išeinu, nes žinau, kad tarpusavyje bendrauti jiems smagiau, o mane jie vis
dar moko gestų, kartais švelniai
juokaudami, geranoriškai pasišaipydami: parodo ne tą gestą ir
stebi, ar aš pajusiu jų „klastą“, ar
gerai jau moku gestus“, – šypsosi moteris.

„Mimikos“ teatro aktoriai mane
vis dar moko gestų kalbos
Janina prisimena pirmąsias
savo keliones su kurčiaisiais:
„Mane išsiuntė su kurčiais aktoriais į kelionę vieną, be gestų kalbos vertėjo. Dešimt dienų
buvome drauge, plaukėme laivu į Suomiją. Per tą laiką įtvirtinau savo gestų kalbos žinias,
nes kitaip pasikalbėti nebuvo
galimybės.“

Atsigauname vaidindami
komedijas
Janina pati rašo scenarijus, pati pritaiko tekstus. Kai
pavargsta nuo spektaklių, kur
daug judesio, šokio elementų,
stiprių jausmų, veiksmo, griebiasi komedijų. Režisierė sako,
kad kurtieji labai mėgsta vadinti komedijas: „Repetuoti komediją – pats maloniausias darbas:
aktoriai improvizuoja. O jau
improvizuoti jie be galo mėgsta.“ Statydami komediją aktoriai turi visišką laisvę išreikšti
save, komunikuoti. Janina sako,
kad komedijos – tam tikra teat
ro terapija po darbų ir rūpesčių,
poilsis bei atgaiva ir režisieriui,
ir aktoriams.
Vaidinti saviems
maloniausia
Pernai Janina rašė scenarijų spektakliui legendai „Amžina šviesa“. Režisierė džiaugiasi, kad į šį spektaklį įsitraukė ir
kurčiųjų vaikai. Vaidino ne tik
puiki aktorė Jovita Valsevičienė, negalinti gyventi be teatro,
bet ir jos paauglė dukra, ir dvejų metukų sūnus Mindaugėlis.
O Valdas Katutis, jau visiems žinomas aktorius, suvaidino kunigaikštį Kęstutį. Janina sako,
kad spektaklis buvo ilgas, sudėtingas, daug gestų, judesio, bet
pavyko. Pasak jos, būtinai reikia paminėti jau daugiau kaip
40 metų kurčiųjų teatre vaidinančią Genovaitę Vengalytę,
puikius aktorius Įgorį Kulčickį,
Daivą Skavronskytę. Greit bus
20 metų, kaip „Mimikos“ teatre
vaidina Nijolė Karmazienė – ir
visada pagrindinius vaidmenis.
„Jie mano mokytojai, be mūsų

Spektaklis „Romeo ir Džiuljeta“ . Scenarijaus autorė ir režisierė Janina Mažeikienė. Scenografas ir kostiumų autorius – Nojus Petrauskas.

bendrų pastangų nieko nepadaryčiau“, – neslepia režisierė.
Janina yra pastačiusi daug
įvairaus žanro spektaklių, kurie gavo daugybę apdovanojimų, su kurčiųjų teatru jau užaugo ne viena karta. „Mes dažnai
dalyvaujame teatrų festivaliuose, kuriuose vaidina girdintieji. Mus vertina, ne kartą buvome apdovanoti. Bet girdinčiųjų šventėse turi dalyvauti gestų
kalbos vertėjai, tiesioginio bendravimo tarp aktorių ir žiūrovų
nėra. O kai kurtieji vaidina savo bendruomenėje, susitikimai
būna nepaprastai šilti. Taip buvo, kai vaidinome Marijampolėje, Kėdainiuose. Savo bendruomenėje – savo pasaulyje – visi
pasijunta ramūs, linksmi“, – pasakoja režisierė.
Janina sako, kad kartais, girdėdama, jog kurčiųjų bendruomenė uždara, kad sunku į ją įeiti, ji stebisi. „Žmonės, kurie taip
sako, tiesiog nesistengia suprasti, kad kurtieji turi savo kultūrą, savo pasaulį, į kurį negalima
veržtis, bet reikia eiti pamažu,
atvira širdimi, tada būsi priimtas, tapsi savas“, – neabejoja ji.
Režisierę žavi kurčiųjų mobilumas – jie dabar keliauja po visą
pasaulį, važiuoja į ekskursijas ir
į tolimus kraštus, ryžtasi vykti
net po vieną, jie daug kuo domisi, mokosi universitetuose.

Netikėtai rasti talentai
Praėjusiais metais J. Mažeikienė priėmė dar vieną iššūkį.
Vilniaus „Šilo“ mokykloje specialiųjų poreikių turinčius vaikus ji pradėjo mokyti scenos
raiškos, judesio pratimų ir pantomimos elementų. „Dar prieš
pradėdama dirbti šioje mokyk
loje skaičiau daug literatūros
apie autizmo spektro sutrikimus, gilinausi, o kad geriau pažinčiau vaikus, turinčius vienokių ar kitokių sutrikimų, dirbau ir jų auklėtoja“, – pasakoja
moteris. Janina surado kelią į
šių vaikų širdis. Ji sako, kad autistai ją nustebino savo gebėjimais, neįtikimais talentais. Vienas berniukas, turintis autizmo
spektro sutrikimą, išsiskyrė absoliučia klausa, o turintieji Dauno sindromą šildė savo gerumu,
patiklumu, meilumu. „Naujieji
mano auklėtiniai buvo nedrąsūs, bet mes kantriai jaukinomės
vieni kitus ir kūrėme sceninius
etiudus“, – pasakoja ji.
Janina sako dar ir dabar negalinti teigti, kad jau gerai pažįsta klausos negalią ar specialiųjų
poreikių turinčius žmones. Bet
ar mes visi vieni kitus iki galo
pažįstame? Svarbu neatitolti, eiti į priekį drauge. Būti drauge ir
scenoje, ir gyvenime.
Eglė Kulvietienė

J. Mažeikienės asmeninio archyvo nuotr.

Nuo šiemet draudžiami ne tik slaugantys,
bet ir prižiūrintys artimuosius asmenys
Negalią turinčius artimuosius slaugantys ar prižiūrintys
tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai, valstybės lėšomis yra
draudžiami pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu tik tuo
atveju, jei jie neturi draudžiamųjų pajamų arba jų draudžiamosios pajamos mažesnės nei minimalioji mėnesinė alga, taip pat, jei jie nėra sukakę senatvės pensijos
amžiaus.
Nurodyti asmenys draudžiami pensijų socialiniu draudimu
valstybės lėšomis tik tuo atveju,
jeigu negauna jiems patiems
priklausančios valstybinės
socialinio draudimo pensijos, išskyrus valstybinę sociali-

nio draudimo našlių (maitintojo netekimo) pensiją, valstybinės
pensijos, šalpos pensijos, socialinės pensijos arba šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose.
Asmenys, atitinkantys nurodytas sąlygas, turi „Sodrai“ pateikti prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikti:
1. slaugančio ir slaugomo neįgalaus asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl
vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo arba teismo
sprendimas (nutartis) dėl globos (rūpybos) nustatymo pilnamečiui asmeniui (pateikia globėjas ar rūpintojas);

3. slaugomo asmens specialųjį nuolatinės slaugos poreikį,
specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį ar visiškos negalios invalidumą patvirtinantis dokumentas (jei atitinkami duomenys gauti pagal asmens duomenų teikimo sutartį, šių dokumentų pateikti nereikia).
Prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis, slaugant neįgalų asmenį, galima pateikti
bet kuriam „Sodros“ teritoriniam skyriui arba per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui
(užpildant ir pateikiant Prašymą dėl draudimo valstybės lėšomis slaugant neįgalų asmenį, forma GDR12). Prašymą

taip pat galima pateikti paštu,
jeigu prašymas yra patvirtintas
notaro. „Sodra“, išnagrinėjusi
asmens prašymą ir papildomus
dokumentus, priims sprendimą dėl asmens draudimo valstybės lėšomis.
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Padėk sau
be vaistų

upa – ankštinių šeimos
vienmetis žolinis augalas
(priskaičiuojama apie 17 tūkst.
jo veislių). Vaisius – ankštis nuo
4 iki 20 cm ilgio (nelygu kokia veislė), šaknų sistema prasiskverbia gilyn į žemę apie 1,5
metro. Sėklos stambios, plokščios, įvairių veislių skirtingos
spalvos: šviesiai rožinės, žalios,
rudos, tamsiai violetinės.
Iš kur pupos kilo, dar gerai
nežinoma. Manoma, kad jos galėjo atsirasti iš laukinių pupų,
augintų prie Viduržemio jūros ir
iš ten patekusių į Europą (Europoje pupos pradėtos auginti viduramžiais).

Maistingesnės beveik už
visas daržoves
Jose labai daug baltymų (iki
35 %) ir angliavandenių (55 %),
jos 6 kartus kaloringesnės už kopūstus (100 g pupų turi 56,8 kilokalorijų) ir 3,5 karto – už bulves. Pupų baltymai labai gerai
įsisavinami. Juose yra niekuo nepakeičiamų aminorūgščių: arginino, histidino, metionino, lizino ir kt. Tai labai svarbu, nes šių
aminorūgščių nesintetina nei gyvulių, nei žmogaus organizmas.
Sėklose taip pat yra vitaminų C,
E, K, PP, folio rūgšties (vitamino
B9), B grupės vitaminų, provitamino A, įvairių fermentų, 0,5 %
maistinių skaidulų, 3,24 % vandens; dar yra cukrų, kurių didžioji dalis tenka krakmolui.
Maistui vartojamos tik virtos subrendusios arba nesubrendusios pupos.
Įsidėmėkime!
Jokiu būdu nevartotinos neišvirtos ar blogai išvirtos pupos,
nes jose gali būti toksinų, kurie suyra tik veikiant šilumai.
Ūmiai apsinuodijus ima skaudėti galvą, dažnai vemiama, paruduoja šlapimas (mat suyra daug
raudonųjų kraujo kūnelių). Įtarus, kad apsinuodyta pupomis,
reikia kuo skubiau iškviesti greitąją medicinos pagalbą.
Kuo pupos skiriasi nuo
pupelių
Nors pupos ir pupelės priklauso tai pačiai ankštinių genčiai, tačiau skiriasi jų kilmės
vieta, botaninės ypatybės. Pupos auga kaip krūmai, pupelės –
vijoklinis augalas. Pupų sėklos,
kitaip negu pupelių, yra netaisyklingos formos. Pripažįstama,
kad pupų žiedai irgi turi gydomųjų savybių, tačiau to paties
negalima pasakyti apie pupelių žiedus.
Nauda mūsų organizmui
 padeda atsistatyti audiniams, stiprina kraujagysles,
 gerina imunitetą, regėjimą, atmintį, dėmesingumą,
 greitina medžiagų apykaitą,
 padeda organizmo imuninei sistemai neutralizuoti virusus,
 stiprina kaulus ir nagus,
 turi antioksidacinių, antiuždegiminių savybių,
 prisideda mažinant pertek
linį kūno svorį,
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Pupos gerina atmintį,
mažina riziką susirgti
kasos ir krūties vėžiu

4 dažniausiai
pasitaikančios akių ligos
ir kaip jų išvengti
Greitas gyvenimo ritmas,
dažnas stresas darbe ir, žinoma, naujosios technologijos
dažnai paskatina įvairių ligų
vystymąsi vis jaunesniame
amžiuje. „Vision Express“
optometrininkė Božena Kuftin atskleidžia, į ką svarbu
atkreipti dėmesį norint turėti
sveikas akis.

 dalyvauja normalizuojant
nervų sistemos darbą,
 turi įtakos gerinant kraujotaką,
 pasižymi savybe mažinti
kraujyje gliukozės lygį,
 suteikia energijos, pakelia
bendrą darbingumo lygį,
 mažina riziką susirgti kasos ir krūties vėžiu,
 varo tulžį, šlapimą, prisideda šalinant blogąjį cholesterolį,
 padeda organizmui apsivalyti nuo toksinų ir sunkiųjų metalų,
 lėtina senėjimo procesus,
 palaiko normalią odos ir
nagų būklę, stiprina plaukus,
tinka raukšlių profilaktikai,
 stimuliuoja žarnyno judesius,
 stabdo viduriavimą, uždegiminius procesus inkstuose,
kepenyse, skrandyje ir žarnyne,
 tinka gydant diabetą, avitaminozę, distrofiją,
 greitina odos žaizdų gijimą.

Kada pupos nevartotinos
Pagrindinis pupų minusas – gana aukštas dujų susidarymo lygis (svarbu pupomis nepiktnaudžiauti), kuris gali pasireikšti netgi tiems asmenims,
kurių virškinimo sistema veikia
be priekaištų.
Nežiūrint į visą naudingų savybių arsenalą, pupos gali pakenkti skrandžiui ir žarnynui,
nes jose yra medžiagų, galinčių
sukelti rūgimą ir vidurių pūtimą, kurios dažniausiai pasireiškia tuomet, kai pupos būna mirkomos vandenyje per trumpai,
o po to nepakankamai apdorojamos termiškai.
Įsidėmėtina! Kategoriškai
draudžiama vartoti pupas vaikams iki 2 metų, pagyvenusiems
žmonėms ir asmenims, sergantiems podagra, nefritu (inkstų
uždegimu), tromboflebitu (venų uždegimu), hepatitu bei tulžies pūslės uždegimu.
Pupų salotos
Reikės: 0,5 kg išvirtų pupų,
150 g sūrio, vienos paprikos, 3
skiltelių česnako, majonezo. Paruošimo etapai: nedideliais ku-

beliais supjaustomas sūris, nuplaunamas pipiras, pašalinamos sėklos, paskui jis smulkiai
supjaustomas, susmulkinamos
česnako skiltelės, suberiamos
į salotas, įmaišoma majonezo.

Pupų tyrė
Tyrė – naudingas ir skanus baltyminės sudėties garnyras. Šiam reikalui (apskaičiuota 4 porcijoms) nuplaunama ir
vėsiame vandenyje pamerkiama 200 g pupų. Paliekama per
naktį, o rytą pupos verdamos
2–3 val., kol suminkštėja, po to
pertrinamos per sietą, įberiama
druskos, pagal skonį – saldžiosios paprikos, įpilama aliejaus,
išmaišoma. Pageidautina patiekti šiltą.
Pupų, išaugintų
savarankiškai, laikymo
taisyklės
 pupų derlius perrenkamas,
pažeisti vaisiai išmetami,
 šviežiai surinktos pupos
šaldytuve laikomos iki 3 dienų, po to jas būtina apdoroti
termiškai,
 pupas su ankštimis galima
laikyti šaldytuve iki 7 dienų; iš
ankščių pupos išlukštenamos tik
prieš pat jas ruošiant maistui,
 nereikia skubėti išlukštenti pupų; prieš tai ankštys turi būti pakabintos gerai vėdinamoje
patalpoje, kad pradžiūtų ir būtų pašalinta perteklinė drėgmė,
 išdžiovintas pupas naudinga laikyti natūralaus audeklo
maišeliuose arba sandariai uždarytoje taroje. Galiojimo laikas –
iki metų (būtina pupas reguliariai tikrinti, ar nėra sugedusių).
Parduotuvėje pirktų pupų
laikymas
 perkant žiūrima, ar nepažeista pakuotė, ar nepasibaigęs
pupų galiojimo terminas,
 namuose iš pakuotės pupas galima suberti į talpas, kurios sandariai uždaromos dangteliais,
 pupų laikymo vieta turėtų
būti sausa, užtemdyta, ne šilta,
 ilgai laikomas pupas reikia reguliariai tikrinti, ar neatsirado vabaliukų bei pažeidimų.
Romualdas OGINSKAS

Glaukoma
Glaukoma – viena iš klastingiausių akių ligų. Visų pirma, ji
sunkiai pastebima. Antra, jos
negydant ir ignoruojant simptomus galima apakti, o tai glaukomos atveju yra neišgydoma, nes
liga pažeidžia regos nervą ir tinklainės nervines ląsteles. Higie
nos instituto duomenimis, šia liga 2018 metais Lietuvoje sirgo
per 75 tūkst. žmonių.
„Glaukoma vystosi tada, kai
padidėja spaudimas akies viduje,
ima atrofuotis regos nervas, taip
pradeda silpnėti regėjimas. Nors
ši liga paprastai būdinga vyresnio amžiaus žmonėms, dėl paveldimumo ar kitų akies ligų gali išsivystyti ir jaunesniems“, –
perspėja optometrininkė.
Glaukomos pirmieji simptomai nepastebimi. Gali kiek
susilpnėti akys ir prastėti regėjimas, tačiau žmonės tai dažnai supainioja su trumparegyste. Optometrininkė pataria, kad
geriausias būdas identifikuoti
glaukomą – reguliariai matuoti akispūdį.
„Normalų akispūdį užtikrina pusiausvyra tarp akies skysčių gamybos ir jų pašalinimo, o
tai lemia normalų akies funkcionavimą. Nuo 40 metų rizika susirgti didėja, todėl tikrintis būtina profilaktiškai bent jau
kartą per metus, o jei jūsų šeimoje yra ar buvo sergančiųjų šia
liga – tai būtina daryti jau nuo
30 metų“, – perspėja B. Kuftin.
Katarakta
Jeigu dieną kartais atrodo,
lyg žiūrėtumėte pro rūko debesį,
tamsiuoju paros metu smarkiai
pablogėja regėjimas, yra padidėjęs akių jautrumas ryškiai šviesai ar dvejinasi akyse – tai gali reikšti, kad laikas pasitikrinti
akis, nes tai pirmieji kataraktos,
požymiai.
„Vystantis kataraktai akies
lęšiukas pamažu netenka skaid
rumo dėl medžiagų apykaitos
sulėtėjimo. Lęšiuke formuojasi drumstys, kurios trukdo aiškiai matyti. O tai, deja, pagrindinė aklumo priežastis“, – sako
B. Kuftin.
Kol kas vienintelis žinomas
būdas, kaip gydyti kataraktą –
mikrochirurginė akies operacija. Ji – sudėtinga, tačiau veiksminga. „Operacijos metu yra
pašalinamas senasis sudrums-

tėjęs lęšiukas. Į jo vietą implantuojamas dirbtinis intraokuliarinis lęšis (linzė). Nors tai skamba
gana baisiai, tačiau tokia operacija yra viena veiksmingiausių ir
saugiausių pasaulyje. Po jos pacientas gali ir vėl aiškiai matyti“, – teigia B. Kuftin.

Konjunktyvitas
Paraudusios akys, vokų patinimas ir paraudimas, akių niežėjimas ir perštėjimas, svetimkūnio pojūtis akyje, nuolatinis
jausmas lyg būtų prikritę smėlio į akis – tai požymiai, kurie
byloja apie konjunktyvitą.
„Konjunktyvitą gali sukelti
įvairaus tipo virusinės infekcijos, bakterijos, grybeliai, alergenai bei cheminiai reagentai.
Nors pats konjunktyvitas žmogaus sveikatai nėra pavojingas,
šis uždegimas gali peraugti į
kitas ligas, tokias kaip vilkligė,
raudonukė, Krono liga“, – perspėja „Vision Express“ optomet
rininkė.
Vaistai, kuriuose yra antibakterinių komponentų (akių
lašai ir tepalai), padeda tik gydant bakterinio tipo konjunktyvitą. Esant virusinei infekcijai
specialaus gydymo nėra – tiesiog reikia reguliariai praplauti akį ir rūpintis rankų higiena.
Miežis
„Paraudusi akis, skausmas
akyje, kietas iškilimas akies voke, panašus į spuogelį, padidėję
limfmazgiai, traiškanotos akys –
pagrindiniai miežio simptomai.
Nors miežis ir nėra priskiriamas
prie rimtų ir pavojingų akių ligų
ir pasitaiko dažnam žmogui, į jį
vis tiek reikėtų žiūrėti rimtai“, –
sako B. Kuftin.
Išskiriami du pagrindiniai
miežio tipai: išorinis ir vidinis. Atsiradus išoriniam miežiui
dažniausiai skauda akies voką ir
po keleto dienų atsiranda gelsva viršūnėlė, kuri po kurio laiko
trūksta ir taip pasišalina pūliai.
Vidinis miežis – tai sudėtingesnė akies uždegimo forma, kuri atsiranda vidinėje akies voko
dalyje, kai pažeidžiama kremzlės liauka.
„Dažnai miežis atsiranda dėl
bakterijų nuo pirštų, nešvarių
rankšluosčių ar pasenusių kosmetikos priemonių. Todėl reikėtų itin apdairiai prižiūrėti akis,
nes tai vienas iš jautriausių mūsų
organų. Taip pat dažnai iškylantis miežis yra signalas apie nusilpusį organizmą ir prastą imuninę sistemą, tad patarčiau reguliariai vartoti vitaminus organizmui stiprinti. Jau atsiradus
miežiui ant akies geriausias ir
veiksmingiausias jo gydymo metodas – šilti kompresai, kadangi
šiluma padeda miežiui greičiau
susiformuoti, iškilti ir galiausiai
pratrūkti“, – sako B. Kuftin.
„Bičiulystės“ inf.
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Vėl grįš į Indiją, nes negali pamiršti
ten matytos kančios
Helenos paramos kasdien ieško apie 300 žmonių iš visos apylinkės. Ateina patys vargingiausi, alkani, sergantys. Helena Pyz,
gydytoja iš Lenkijos, savo gyvenimą pašventė raupsuotųjų reabilitacijos centro lankytojams.
Misija, kuri atrodė
neįmanoma
Pabandykite įsivaizduoti:
jums 38 metai, esate diplomuotas gydytojas, neįgalus (persirgote poliomielitu ir judate tik
vežimėliu), gyvenate tėvynėje
ir dirbate mėgstamą darbą, susikūrėte priimtinas gyvenimo sąlygas. Išgirstate per radiją: sunkiai susirgo kunigas ir gydytojas
Adamas Vyšnevskis, kuris įkūrė
raupsuotųjų centrą Indijoje. Iškart suprantate, kad turite vykti į Indiją.
Buvo 1986 metai. Helena
nieko nežinojo apie raupsus.
Nebuvo nei interneto, nei galimybių nuvykti į kitas Europos
šalis pasikonsultuoti. Nemokėjo kalbų, kuriomis kalbama
Indijoje (lenkų, lotynų ar rusų ten – ne pačios populiariausios). A. Vyšnevskio pagalbininkė slaugė jį ir neturėjo laiko
bendrauti su neįgalia lenke, sumaniusia vykti į Indiją gelbėti
sergančiųjų. Kaip gauti vizą, kur
rasti pinigų lėktuvo bilietui?
Nepaisant visko, 1989-aisiais
Helena išvyko į Indiją. Tris dešimtmečius ji ten dirba, gyvena, tik retkarčiais grįžta į tėvynę
pasimatyti su artimaisiais, draugais, pabendrauti su žurnalistais.
Ir neviltis, ir stebuklai –
šalia
Anot Helenos, Raupsuotųjų
reabilitacijos centrą Jeevodaya
būtų galima uždaryti, jei visiems nuskriaustiems būtų sukurtos bent minimalios gyvenimo sąlygos. Reikia tik paprasto
maisto ir bent kokio būsto. Bet
Indijoje to pasiekti neįmanoma.
Tad į centro duris beldžiasi visi,
kam blogai, skauda, kas jau nebeturi jėgų gyventi.
„2019-aisiais, kaip ir kasmet,
daug visko įvyko, – pasakoja
Helena. – Skaudu prisiminti atėjusią nėščią moterį. Ji nežinojo,
kad po širdimi nešioja du kūdi-

kėlius. Vienas gimė, bet matau,
kad tuoj ateis dar vienas. Gimė
3 mėnesiais anksčiau, neišsivysčiusiais plaučiais, neturėjo kuo
kvėpuoti, mėlyni. Tik širdutės
beldėsi į šonkaulius, silpnai, nereguliariai. Netrukus abu mirė.
Padėjome juos palaidoti.“
Šiame centre mirtis – dažna viešnia. Pernai mirė ir Radheshyam, pats artimiausias Helenos bendradarbis.
Nepaisant visų netekčių,
čia – ta vieta, kur atsitinka
stebuklai. Kiekvienas čia patekęs
vaikelis, kuris užaugęs ateina aplankyti Helenos, – stebuklas. Atneša parodyti savo šeimų nuot
raukų, giriasi įgytomis profesijomis. Misionierė tikina negalinti
palikti šių žmonių: „Sėdėčiau namie ant sofutės ir žiūrėčiau televizorių? Ne, ne. Kas minutę galvočiau, ar jie čia turi ką valgyti.“

Toks Dievo planas
Moteris įsitikinusi, kad jos
pareigingumą išugdė tėvai. Mažą mergaitę, vos 10-ties pasigavusią poliomielito virusą, jie
skatino nepasiduoti, siekti vis
didesnių tikslų, nepasitenkinti
ligos apibrėžtomis galimybėmis.
Helenai teko daug laiko praleisti ligoninėse, sanatorijose, ten ir
suprato, kad ji pati nori tapti medike. Žinią apie tai, kad Indijoje atsilaisvins gydytojo vieta, ji
iškart priėmė į širdį, nes laikė
savo darbą tam tikra misija. Indija labai tiko įgyvendinti tokį
sumanymą.
Nors buvo įsitikinusi, kad
kelionėje ją saugos Aukščiausiasis, nuvykus teko išgyventi daug
sukrėtimų. Kita kultūra, kitokie
žmonės, nežinoma kalba, purvas, triukšmas. Net ir gestais
nesusikalbėsi, nes jų gestai panašūs, bet reiškia ką kita. Beje,
indai neturi gesto, reiškiančio
dėkingumą.
Čia labai daug darbo. Per
visą dieną neapleidžia jausmas,

Helena laiko savo darbą tam tikra misija.

kad kažką praleidai, pamiršai. Naktimis rašo atsakymus
į elektroninius laiškus. Aplink
vis daugiau draugų, nors tenka
braute brautis iki jų širdžių. Neretai jai leidžiama suprasti – esi
„svetima“ ir tokia liksi, kartais
pasijaučia ignoruojama. Kažkur
nuvykus pirmomis minutėmis
sulaukia daug palankaus dėmesio – juk baltoji, gal duos pinigų ar suteiks kitos naudos, bet
mesteli žvilgsnį į centro užrašą ant automobilio ir draugystė
baigiasi. Čia nemėgsta raupsuotųjų, bijoma apsikrėsti. Viena iš
vietinių religijų net priekaištauja: jei susirgai, vadinasi, ankstesniuose gyvenimuose buvai nuodėmingas...
Helena nenustoja šviesti
žmonių, auklėti savo pavyzdžiu.
Išvydusi gatvėje išmaldos prašantį raupsuotąjį, būtinai pakalbins, kartu iš kažko pasijuoks.
Tai kiekvienąkart labai nustebina ir raupsuotąjį, ir šalia buvusius kitus žmones, ypač baltuosius. Kiekvienąkart ta situacija nejučiomis kažką pakeičia,
sušvelnina, paskatina...

„Gydytojas gydo. O aš kartu
su jais gyvenu. Ir myliu!“ –
tikina Helena. Negalia jai
netrukdo, juk ji gydo ne kojomis. Neretai tenka vykti teikti pagalbos į kitas raupsuotųjų
kolonijas, be baimės lankosi ir
neramiuose rajonuose.
Ypač daug stiprybės jai teikia tie ligoniai, kurie pateko čia
dar visai maži, buvo išgelbėti, užaugo ir dabar tebegyvena
centre ar nuomojasi kambarėlį
kur nors netoliese. Jie imasi bet
kokių darbų, visuomet pasiryžę
ateiti į pagalbą. Tie žmonės nieko neturi ir Helena šalia jų visai
nepasiilgsta komforto savo namuose Lenkijoje. Juk išties taip
mažai reikia: būti reikalingam
kitiems ir čiužinio ant grindų.
Štai užsuko į svečius jauna
moteris, 21 metų Patricija. Ji čia
pateko vos 4 mėnesių, mama pakeliui mirė, mergytę kažkas atnešė į centrą. Svėrė 1850 gramų.
„Maitinome ją saldintu vandeniu, balintu pieno milteliais, –
pasakoja Helena. – Kūnelis mėlynas, šaltas, išbertas. Kosėjo,
karščiavo. Neseniai buvo miręs
kitas neišnešiotas kūdikis – Filipekas. Labai norėjome išgelbėti
Patriciją. 3 mėnesius nepaleidau
jos iš rankų. Išgerdavo šaukštą
mišinuko ir pavargusi užmigdavo. Visai neturėjo jėgų. Bet savaitė po savaitės gražėjo oda, gerėjo apetitas. Ir šiandien ji smulkutė, ligota, bet yra linksma ir
savarankiška, džiaugiasi gyvenimu. O mes džiaugiamės, kai
ji mus aplanko.“
Helenos giminaičiai, kurie
prieš 30 metų norą vykti į Indiją vadino beprotiška užgaida,
šiandien džiaugiasi, kad nepasisekė jos atkalbėti.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

„Lietuvos draudimas“
įspėtas dėl kliento su
negalia diskriminacijos
Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė nustatė, kad „Lietuvos draudimo“ konsultantė diskriminavo klientą su negalia. Bendrovė atsisakė sudaryti draudimų nuo nelaimingų atsitikimų sutartį neaptarusi visų
įmanomų variantų.
Dar pernai į Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybą kreipėsi
mama, norėjusi apdrausti savo
sūnų, kuriam diagnozuotas vaikystės autizmas ir vidutinis protinis atsilikimas. Paskambinusi
pasikonsultuoti dėl draudimo
sąlygų, pareiškėja buvo paprašyta pateikti sūnaus diagnozės kodus. Juos sužinojusi, „Lietuvos
draudimo“ darbuotoja pranešė,
kad bendrovė nesuteiks draudimo paslaugų.
Bendrovės atstovai darė
prielaidą, kad autizmo spektro
sutrikimų turinčių vaikų elgsena yra neprognozuojama, todėl
tikėtina, jog jie patirs traumų.
„Lietuvos draudimo“ administracija taip pat spėjo, kad net ir
sudarius sąlygas mokėti didesnes draudimo įmokas, daugelis
atvejų, kuomet vaikas galimai
patirtų traumas, būtų pripažinti nedraudiminiais įvykiais ir išmoka nebūtų suteikiama.
Tiek Civilinis kodeksas, tiek
Draudimo įstatymas įmonėms

numato teisę vertinant draudimo riziką atsižvelgti į kliento
sveikatos būklę. Tokiu atveju
privalu kliento aplinkybes vertinti individualiai, ieškant geriausių sąlygų draudžiamajam.
„Lietuvos draudimo“ atstovai nepateikė duomenų, kad su
pareiškėja individualiai aptarė
galimą draudimo riziką. Jie nebandė gauti patikimų ir išsamių
duomenų iš medicinos įstaigų,
kuriuose atsispindėtų konkretaus asmens sveikatos būklė, ligos eiga, per pastaruosius metus
galimai patirtos traumos.
A. Skardžiuvienė pabrėžia,
kad prieš atsakydama pareiškėjai bendrovė privalėjo įvertinti realią kliento būklę. „Įmonė
nesikonsultavo nei su kliento
šeimos gydytoju, nei su kitais jį
prižiūrinčiais medicinos specialistais. Proto ar psichikos negalią
turintys asmenys vis dar patiria
itin didelę atskirtį, todėl turime
ieškoti sprendimų, kaip įveikti
šią stigmą, o ne priežasčių, didinančių atskirtį“, – sako lygių
galimybių kontrolierė.
Pagal Lygių galimybių įstatymą paslaugų teikėjai privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias
pačias paslaugas nepaisant jų
negalios. Bet kokie apribojimai
turi būti pagrįsti, proporcingi
bei teisėti.
„Bičiulystės“ inf.

Dėl vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę Aureliją PETRONIENĘ.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija
„Bičiulystės“ redakcija
Namiškiai lauks Tavęs namo sugrįžtant,
bet nesulauks jau niekad niekados,
o bus pavasaris, o paukščiai krykštaus,
gegutės raibosios raudos.
Užjaučiame Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Aureliją Petronienę dėl mylimo vyro mirties.
Tauragės apskrities neįgaliųjų draugijų pirmininkai
Kęstutis Petkus, Vida Pieniutienė ir Loreta Stašinskienė

Skaudžią netekties valandą mirus mylimam vyrui nuoširdžiai
užjaučiame Panevėžio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkę
Aureliją PETRONIENĘ.
Ignalinos, Visagino, Zarasų, Utenos,
Švenčionių neįgaliųjų draugijų pirmininkės
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Kūrybos laboratorija

ejučiom atėjo žiema. Tik jos buvimo dar nejaučiame. Gal ruduo pamiršo išeiti? Sausio
pradžioje pasirodė pirmosios snaigės. Lengvos,
purios, pasiekusios žemę, iš džiaugsmo pravirko
ir ištirpo. Pasigendame žiemos sukaustytų pusnių, nuometais apsigaubusių medžių.
Senoliai sakydavo, kad viskas praeina, viskas
užmirštama. Prisiminiau laikus, kai norėdama
aplankyti Juodkrantę, turėjau gauti leidimą. Tada nekursavo autobusai, teko pasitenkinti malkomis pakrautu sunkvežimiu. Juo per pusantros
valandos, važiuojant iš duobės į duobę, atlingavau į gyvenvietę. Nesapnavau, kad ji įeis į Neringos miesto sudėtį. Gerai, kad atmintis kaip draugė neleidžia pamiršti tų laikų.
Manėme, kad niekada nesulauksime laisvos
Lietuvos. Sulaukėme! Praėjo ir tie nerimo kupini metai.
Naujame „Bičiulystės“ numeryje perskaičiau
apie hegzametrą. Iškilo prisiminimai, aštuonmetės
mokyklos programoje buvo pateikiamos K. Donelaičio „Metų“ ištraukos. Mokinius tai nelabai viliojo – neįprasti žodžiai, ilgos eilutės. Kaip patraukti vaikų dėmesį? Sugalvojau, kad reikia pasiūlyti
patiems paeiliuoti. Pasirinkome įprastą mokyklos
gyvenimą, klasę, smagius įvykius. Taip gimė eilės:
Jau koridoriuje nuskambėjo skambutis.
Durys trinkteli, ir Petras nosį kyšteli.
„Gelbėkit, brolyčiai, vėl eilių neišmokau...“
Nekokios tai buvo eilės, bet dėmesį patraukė.
Į šią veiklą įsijungė ir berniukai.

M

iglotą sausio dieną, pasiėmus lauknešėlį, išsiruošiau į savo gimtinę. Dar gruodžio pradžioje buvusi kaimynė
skambino ir, pasakodama naujienas, kvietė apsilankyti.
Einu rusvais ir gelsvais atspalviais pasidabinusiais papieviais. Seniau žiemomis čia storai priversdavo sniego. Pakeliu
galvą ir matau, kaip ąžuolų viršūnėm vėjo genami sklando du
krankliai. Ramiai sklando ore,
tai krenta žemyn, tai vėl aukštyn pakyla. Dviese skrisdami
lyg vienas kitą gaudo, lyg susikimba rankom ir vėl krenta. Nejaugi kranklių tuoktuvės? Pro
blankią miglą švysteli gelsvas
saulės skritulys. Lazdyno žirginėliai žalsvėja, o kabantys lašai blizga blyškios saulės spinduliuose. Oras primena vasarį.
Jau matosi kaimynės namelis, apsuptas apyniais apsirengusių vyšnaičių. Vinguriuoja iš kamino dūmelis ir pradingsta sausio migloje. Kieme nepiktai suamsi Mopsas. Pabeldžiu į duris
ir išgirstu šlepsėjimą. Tai Nastutės žingsneliai.
Nudžiunga pamačiusi, kviečia į vidų, kur ant stalo garuoja
aviečių arbata. Veidas toks gied
ras, toks ramus – lyg ir raukšlių
nematyti. O jau į devintą dešimtį įkopus...
Jau tų kalbų, kalbelių, prisiminimų... Ir ašara nubraukta,
ir sudainuotas posmelis dainos,
ir dūšioje taip gera. Krosnyje
pokši degantys pagaliukai. Šilta ir jauku. Nastutė vis pasakoja ir pasakoja, kad ožkelė atsivedusi du ožkiukus, tokius baltus,
kaip ir ji. Ir keisčiausią naujieną
vis kartoja – kad viena vištaitė
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Tai nepraeina

Praėjo šitiek metų. Hegzametro prisiminimai
išblėso, bet pažadinti vėl išleido daigus. Ir pati nusprendžiau paeiliuoti pagal Donelaitį. Kaip pavyko, spręskite jūs:
Greit prabėgo metai, ir marios žveją šaukia
Vėl traukti tinklus ir juoda derva teplioti.
Bet Jonis kubilo su juoda smala pasigedo
Ir vaitodams ten ir šen visur bėginėjo.
Supykęs lazdą pagavo, ja šveist pradėjo.
Pačią su mažvaikiais kone nudaužė smirdas.
Taip po tam jis nesvietiškai prisivoliojęs
Savo vienausį kuiną pasibalnojęs
Į Karaliaučių dervos pirkti nuvėžlino.
Ten žioplinėdams, visokių cūdų matydams,
Kuiną praradęs, viską nusipirkti pamiršo.
Pėsčias tik po trijų nedėlių namo parsibastė.
Teisingai mūsų tėvai sakydavo, kad viskas praeina. Tik ta senolių išmintis tinka ne visiems atvejams. Išvadas darome mes. Gyvenime lieka vaizdai, kurie įstrigo amžiams. Nepraeina meilė Tėvynei, meilė žmogui, šeimai.
Mus ir toliau užburia pasakiški gamtos turtai.
Mus keri žalzganas mėnulis, besišypsanti saulė, jos
nuostabus švytėjimas. Mes ir toliau žavimės Kuršmarių bangelėmis, Baltijos jūra. Džiaugiamės, kad
girdime tylų bangų pliuškenimą, klausomės įkyrios vėjo muzikos, užsimerkiame nuo lietaus siunčiamų purslų. Grožimės jų gausa, sekame sklandymus ore, tupinėjimą žemėje. Tai nepraeina...
Aldona BALSEVIČIENĖ
Juokrantė

Tėviškės takais...
gruodžio pradžioje išperėjo keturis raibus slapukus.
– To dar gyvenime neregėjau, – net rankomis plodama pasakoja. – Neatvažiavai gruodį,
kai kviečiau. Jie paaugo, plunksnuojasi. Gerai, kad šalčių nėra, – papriekaištauja ir kartu pasidžiaugia ji.
Pasiima iš kampo lazdelę ir
pasiramsčiuodama eina tvartelin. Nuo gimimo ji taip tebešlubčioja... Matau – ir viščiukai ūgtelėję, ir ožiukai šokinėja.
– Sūnus retai atvažiuoja, padeda ant spintelės juodos duonos
kepalėlį nupirkęs ir nė bampt.
Toks jis jau yra. Ir pečius įskilęs,
nedrįstu prašyti, kad moliu užteptų, – rypuoja senolė, – gerai,
kad kaimynas padeda. – Marti su manim nesikalba ir mano pataisyto valgio į burną neima. Niekas netinka – miesčionė
mat, – toliau guodžiasi Nastutė. – Ir kūčias valgiau viena, o
tie bedieviai išlėkė Turkijon il-

sėtis. Kaimynas bažnytėlėn pavėžino... – Sveikata jau nekokia,
ateis kurią dieną mirtis. Tai vienur maudžia, tai kitur skauda...
Visa paguoda – tai mano mažas
ūkelis, – ištaria ji.
– Toks jau tas gyvenimas –
vieni rūpestėliai, – stengiuosi
paguosti kaimynėlę ir pradedu
kalbą apie nykstantį kaimą, apie
išpjautus miškus.
– Į išdraskytą lizdą nieko nepatupdysi, – nutraukia Nastutė
ir nubraukia ašarą, – nyksta mūsų kaimas, nyksta miškas, beprotiškai pjūklais skerdžiamas...
Padėkojusi už šiltą priėmimą, pažadu Nastutei atvykti, kai
obelys ir slyvos žydės.
– Duok Dieve, kad tik pavasarį žiema neatlėktų ir nenušaldytų visko, – paantrina ji.
Medžiuose jau tilindžiuoja
zylės ir kovai, oriai vaikštinėdami pievoje, žvalgosi vienas į kitą.
Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Sveikiname

mėnesį gimusius

Martyną Poškevičių – Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų
draugijos pirmininką,
Sandrą Ragaišytę – Utenos r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Janę Stasevičienę – Raseinių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Tatjaną Lastauskienę – Šeduvos neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Lolitą Narkevičūtę – Pakruojo r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

Lietuvos neįgaliųjų
draugijos administracija

***
Pastatyk man
Smėlio pilį
Aklinais langais.
Kas kam rūpi,
Jeigu
Saulės
Spindulys ten
Jokis
Niekad
Neužeis.
Ehe-he!!!
Ko gi
Sau
Nepastatai
Pati?
Pripažink,
Juk
Ir tau geriau,
Kada
Kiti kalti,
Kai
Sugriūn
Pilis...
***
Nebevalingai
Kartais
Plėšau praeitį
Tartum
Ramunės
Žiedą.
MylėjoNemylėjo,
BučiavoNebučiavo...
Žiedlapiai
Ratu
Apskritime
Keliavo,
Kolei
Paskutinis
Virpėtoj
Rankoj
Liko.
Nebemokėčiau
Už jį
Anei skatiko.
---------Tarp pirštų
Vėjas tebeliko.

***
Kai
Vakarop
Aplinkybės
Atveda
Į kryžkelę,
Čiupinėtis
Apie save
Nebėra kada.
Horizonto
Griežtumas
Skatina
Ieškotis
Nakvynvietės.
Mirgančių
Žvaigždynų
Grožis
Neberūpi.
***
Vis tebeieškau
Dūšios artimos.
Kokių tikėdamos
Stebuklų?
Nesulipdysi
Vieno norimo
Iš daugumos.
Karalienės sosto
Ar pergalėms
Žymėt
Pabūklo
Aš neturiu.
Kas dieną
Naują dieną
Prieš save regėt,
Kai nubundu,
Juk šventė?
Kaip daug tame!
Jokiems
Ieškojimams
Nėra tabu.
--------Pradėsiu
Nuo savęs.
Kol sužinosiu
Kiek gausis
2 × 2?
Zinaida DILYTĖ-JURĖNIENĖ
Panevėžio r.

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis vasario 6 dieną.

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

