Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Turite fizinę ar kompleksinę negalią –
išbandykite asmeninio asistento paslaugą
Atvira visuomenė
Savivaldybėse įsibėgėja antrasis asmeninio asistento
paslaugų bandomojo projekto
etapas. Pusšimčiui Kauno ir
Šiaulių regionuose gyvenančių proto ir psichikos neįgaliųjų jau išbandžius asmeninio asistento paslaugas, dabar jų naudą vertina fizinę ir
kompleksinę negalią turintys
asmenys. Planuojama, kad
2019-2021 metais asmeninio
asistento paslaugomis galės
pasinaudoti 1 593 neįgalieji.
Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui
skirta 4,9 mln. eurų.
Asmeninio asistento
paslaugoms teikti –
suvienytos pastangos
Kvietimai dalyvauti bandomajame asmeninio asistento paslaugų projekte praeitą vasarą pasirodė kone visų savivaldybių interneto svetainėse.
Paraiškas teikė ir savivaldybių

Universali aplinka
Švietimo, mokslo ir sporto bei
sveikatos apsaugos ministrai,
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas ir Lietuvos
negalios organizacijų forumo
prezidentė pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo kasmet pritaikyti po vieną ugdymo ir sveikatos įstaigą kiek
vienoje savivaldybėje.
Susitarė po pusantrų
metų
2018 m. pavasarį Lietuvos
negalios organizacijų forumas
(LNF) surengė akciją „Už miestą visiems“. Tuomet į sostinės
gatves išėjo būrys negalią turinčių žmonių ir jų bičiulių. Jie
skandavo, kad nori miesto, kuriame galėtų nevaržomai mokytis, dirbti, bendrauti, leisti laisvalaikį kartu su visais. Tuo metu surengtoje diskusijoje su savivaldybių merais buvo pasiūlyta
kasmet pritaikyti bent po vieną
viešojo naudojimo pastatą. Tačiau tąkart savivaldybės nesiryžo to pažadėti be ministerijų įsipareigojimo.
Praėjus 1,5 metų susitarta, kad prie savivaldybių įsipareigojimo prisidės ir ministeri-

įmonės – socialinių paslaugų
centrai, globos namai, ir viešosios įstaigos, įvairios nevyriausybinės organizacijos. Vieni šių
paslaugų organizatoriai pasikliovė savo jėgomis, kiti į pagalbą
kvietė partnerius.
Lazdijų rajono savivaldybėje šį projektą kuravusi Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė sako, kad iš
dviejų juo susidomėjusių nevyriausybinių organizacijų – Neįgaliųjų draugijos ir Sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ padalinio – liko tik
pirmoji. „Kadangi šis bandomojo projekto etapas skirtas fizinę ir
kompleksinę negalią turintiems
asmenims, „Vilties“ bendrijos
atstovai, matyt, apsvarstę, kad
bus sunku pritraukti kitos negalios asmenis, šios idėjos atsisakė“, – sako V. Strankauskienė.
„O mes rašėme projektą,
labai norėjome padėti žmonėms“, – neslepia Lazdijų rajono
neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Onutė Černiauskienė. Ji džiaugiasi iš savivaldybės sulaukian-

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Strankauskienė seminare asmeninio asistento paslaugų organizatoriams.

ti visapusiškos paramos ir palaikymo, o šios atstovai Neįgaliųjų
draugiją taip pat laiko atsakingu
ir patikimu partneriu.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) inicia

tyva sukviestame asmeninio
asistento paslaugų teikėjų seminare dalytasi įvairiomis patirtimis – jas jau išbandžiusieji atvirai pasakojo apie tai, kaip pavyko įveikti netikėtus iššūkius, o

pradedantieji diskutavo apie, jų
manymu, tobulintinas projekto
aprašo nuostatas, siūlė aiškiau ir
konkrečiau jas apibrėžti.
(nukelta į 3 psl.)

Savivaldybės pažadėjo pritaikyti
švietimo ir sveikatos įstaigas
tos priežiūros paslaugų įstaigą“.
Pritaikymas neapsiribotų
vien tik fizine aplinka – jis apimtų patekimą į objektą, prieinamą aplinką patalpose, įskaitant maitinimo vietą, higienos
patalpas ir reikiamas pagalbos
paslaugas, alternatyvią komunikaciją bei darbuotojų pagalbą atliepiant žmogaus su negalia individualius poreikius. Turimos omenyje ir švietimo specialistų paslaugos ir pritaikytos
ugdymo priemonės bei informacija apie jas, įskaitant orią pagalbą tiek pačiam neįgaliajam, tiek
švietimo, sveikatos priežiūros
specialistams.

Pasirašytas memorandumas, kuriuo įsipareigota kasmet pritaikyti po vieną ugdymo ir sveikatos įstaigą kiekvienoje
savivaldybėje.

jos. Švietimo, mokslo ir sporto
ministras Algirdas Monkevičius, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Lietuvos
savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius su LNF prezidente Dovile

Juodkaite, pasirašydami memorandumą „Dėl švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo“, įsipareigojo kartu su
savivaldybėmis „užtikrinti, kad
2020 metais ir kiekvienais paskesniais visos Lietuvos savival-

dybės kartu su Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijomis sutelktų pas
tangas ir įsipareigotų pritaikyti žmonėms su negalia bent po
vieną bendrojo ugdymo mokyklą ir bent po vieną sveika-

Tikisi, kad nebus tik
popierius
Švietimo, mokslo ir sporto
ministras A. Monkevičius išreiškė viltį, kad šis susitarimas
nebus vien tuščia deklaracija.
Jo teigimu, švietimo įstaigų pritaikymui galima būtų panaudoti
ES struktūrines lėšas.
(nukelta į 5 psl.)
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 Jonava:

Bendruomenės balsas

Susitiko su Savivaldybių
asociacijos prezidentu

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ nariai ir LND pirmininkė Jelena Ivančenko susitiko su Jonavos meru Mindaugu Sinkevičiumi.

L

ietuvos neįgaliųjų draugijos
pirmininkė Jelena Ivančenko su asociacijos „Savarankiškas
gyvenimas“ prezidentu Ričardu
Dubicku ir kitais jos nariais susitiko su Lietuvos savivaldybių
asociacijos prezidentu, Jonavos
rajono savivaldybės meru Mindaugu Sinkevičiumi.
Susitikime kalbėta apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą savivaldybėse, įvairias negalią turinčių
žmonių problemas bei jų sprendimų būdus savivaldybių tarybose. Aptartos viešojo transporto ir aplinkos pritaikymo problemos. Sutarta, kad reikėtų daugiau švietimo ir mokymų savi-

valdybių tarnautojams apie darbą
su negalią turinčiais žmonėmis.
Pasak J. Ivančenko, atkreiptas dėmesys, kad į rajono veiklą būtina įtraukti nevyriausybines organizacijas. Taip pat M.
Sinkevičius sulaukė pastabos,
kad Jonavos rajono savivaldybės tualetas netinkamai pritaikytas. Meras pažadėjo šią klaidą ištaisyti. „Tikimės, kad užmegzti ryšiai ateityje paskatins
bendradarbiavimą įvairiose srityse – tiek sprendžiant strateginius klausimus, tiek kalbant apie
būsto pritaikymą, mokymus ir
pan.“, – sakė Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė.
„Bičiulystės“ inf.

 Varėna:

Baigiamasis projekto
akordas – fotografijų paroda

Varėnoje surengta neįgaliųjų fotografijų paroda.

Laima Jezepčikaitė su „Bičiulystės“ skaitytojais pasidalijo fotografijų parodos įspūdžiais.
Varėnos socialinių paslaugų
centras kartu su partneriais Sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrijos „Viltis“ Varėnos padaliniu ir Šv. Arkangelo
Mykolo parapija įgyvendino neįgaliesiems ir socialinę atskirtį
patiriantiems miesto gyventojams skirtą projektą. Jo baigiamuoju renginiu tapo neįgaliųjų
fotografijų paroda.
Įgyvendinant projektą buvo sukurtos rankdarbių ir dailės, fotografijos studijos, organizuoti maisto gaminimo užsiėmimai, lankyti spektakliai ir filmai, rengti savanorių mokymai,
relaksacijos ir meditacijos terapijos su sensorine įranga. Projekte
dalyvavo 14 savanorių, paslaugas gavo 40 asmenų.
Baigiamąjį renginį pradėjo
Socialinių paslaugų centro direktorė Dovilė Barčiukienė. Ji papa-

sakojo apie projektą, įteikė padėkas organizatoriams, savanoriams, dalyviams. Žodį tarė kunigas Ernestas Muslianikas, Varėnos savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Irma Liaudanskytė, Kultūros
ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radžiuvienė.
Fotografijose atskleidžiamas augmenijos, gamtos reiškinių grožis, užfiksuotas grupės
lankytojams vaikščiojant miške, parke, kitose miesto vietose.
Parodoje eksponuojamos Deivido Versocko, Redos Bartusevičiūtės, Egidijaus Česnulevičiaus, Agnės Peleckaitės, Donatos Baublytės ir šių eilučių autorės fotografijos.
Renginio pabaigoje D. Baub
lytė grojo gitara ir dainavo. Kartais dainuojant jai pritardavo
D.Versockas. Šių eilučių autorė
paskaitė savo poezijos. Po renginio visi dar pabendravo prie
arbatos puodelio.

2 psl.
Vilniuje auga daugiau kaip
2,2 tūkst. vaikų, kuriems nustatytas sunkus, vidutinis arba
lengvas neįgalumo lygis. Vos
124 iš jų gauna dienos socialinės globos paslaugas, kurių
laukti tenka apie 2,5–3 metus.
Sostinės savivaldybė ruošiasi
bent iš dalies palengvinti neįgalius vaikus auginančių šeimų situaciją – uždaromų vaikų socialinės globos namų vietoje kurs kompleksinių paslaugų centrą.
Vaikų globos namų laukia
rekonstrukcija
Sostinės savivaldybė jau
ruošiasi po metų-pusantrų Vilniaus pakraštyje, Valakampiuose, Lakštingalų gatvėje, ištuštėsiančių vaikų socialinės globos
namų „Gilė“ rekonstrukcijai.
Maždaug hektarą užimančiame sklype esančiuose dviejuose pastatuose po rekonstrukcijos
numatoma įkurti įtraukųjį vaikų darželį ir konsultacinį centrą.
Bus suprojektuotas naujas priestatas, kuriame įsikurs baseinas.
Pasak UAB „Vilniaus vystymo
kompanija“ projekto vadovo Vido Jokubausko, į rekonstrukcijos projektą įtraukti inžinerinių
sistemų, vėdinimo, vandentiekio, apdailos darbai, pastatai
bus visiškai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Rekonstruojant
centrą bus atsižvelgta į panašias
paslaugas teikiančio vaikų lopšelio-darželio „Čiauškutis“ dienos centro patirtį, konsultuojamasi su specialistais, neįgalius
vaikus auginančiais tėvais, visuomene. Per šiuos metus turėtų
būti parengtas techninis projektas, o žiemą tikimasi gauti statybos leidimą. Planuojama, kad
kompleksinių paslaugų centras
negalią turintiems vaikams ir
jų šeimų nariams turėtų pradėti
veikti 2023 metų rugsėjį.
Ne tik kompleksinės, bet ir
tęstinės paslaugos
Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus
vedėjos Nadeždos Buinickienės
teigimu, šis centras bus išskirtinis – jame teikiamos paslaugos
bus ne tik kompleksinės, bet ir
tęstinės. Visi specialistai dirbs
vienoje vietoje, tėvams nereikės vaikų vežioti po skirtingas
įstaigas. Čia bus ir atvejo vadybininkas, kuris parengs pagalbos
vaikui planą. Centre dirbs profesionalių specialistų komanda:
socialinis darbuotojas, socialinis
pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, ergoterapeutas,
psichologas, kineziterapeutas,
reabilitologas, meno užimtumo
ir kiti specialistai.

Tolerancijos testas

Vaikų globos namų
vietoje – modernus
paslaugų centras

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Nadežda
Buinickienė pristato būsimo kompleksinių paslaugų centro viziją.

120 vietų kompleksinių paslaugų centre vaikams iki 7 metų (kai raidos sutrikimai dar
tik įtariami) planuojama teikti
ankstyvosios reabilitacijos paslaugas (nuo 20 iki 40 dienų per
metus), vaikams iki 12 metų numatomos dienos socialinės globos paslaugos (jos bus teikiamos
nuo 3 val. per dieną iki 5 dienų per savaitę), veiks įtraukusis
darželis ir metodinis konsultacinis centras. Pasak N. Buinickienės, labai svarbu, kad centre
ne tik bus teikiamos paslaugos
vaikams, bet specializuotos pagalbos sulauks ir jų šeimos nariai. Sužinoję vaiko diagnozę tėvai sutrinka, patiria stresą, o psichologinės pagalbos nesulaukia.
Ne visi į specialistus gali kreiptis privačiai, todėl susitaikyti su
pasikeitusia situacija prireikia labai daug laiko.
Dar viena svarbi būsimojo
centro veiklos kryptis – su neįgaliais vaikais dirbančių specialistų kvalifikacijos kėlimas.
Žinių čia galės semtis ir kituose centruose, bendrojo ugdymo
įstaigose dirbantys specialistai.
Ketinama parengti specialistų
mokymų programą.
N. Buinickienė pabrėžia, kad
naujajame centre daug dėmesio
bus skiriama įtraukiajam ugdymui – norima sukurti sąlygas,
kad negalią turintys vaikai nuo
darželio įprastų bendrauti su
bendraamžiais. Planuojama, kad
centre įkurtą 70 vietų įtraukųjį darželį neįgalūs vaikai lankys
kartu su negalios neturinčiaisiais. Be to, svarstoma galimybė, kad kurį laiką tą patį dar-

želį galėtų lankyti ir broliai bei
seserys, kol mažieji adaptuosis.

Mokestis už paslaugas
nesiskirs
Neįgalių vaikų tėvams buvo svarbu sužinoti, kiek kainuos
šiame centre teikiamos paslaugos. Sostinės savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja patikino, kad mokestis už
vaikų gaunamas paslaugas nesiskirs nuo šiuo metu mokamo
kitose panašiose įstaigose. Už
socialinės dienos globos paslaugas, priklausomai nuo šeimos
gaunamų pajamų, reikės mokėti 20–30 proc. vaiko gaunamos
pašalpos, ankstyvosios reabilitacijos paslaugos tėvams nekainuos – jas padengs Ligonių kasa, o pastatų išlaikymo išlaidas
prisiims savivaldybė.
Į kompleksinių paslaugų
centrą bus priimami Vilniaus
mieste registruoti vaikai nuo gimimo iki 12 metų amžiaus. Tėvai, norėdami gauti vietą centre,
turės kreiptis į savo seniūniją ir
pateikti prašymą. Pasak N. Buinickienės, kokia nors išskirtinė šį centrą galėsiančių lankyti specialiųjų poreikių turinčių
vaikų registracija ar atranka nenumatyta.
Neįgalius vaikus auginančių
tėvų nuomone, tokių kompleksines paslaugas neįgaliems vaikams ir juos auginančioms šeimoms teikiančių centrų reikėtų
gerokai daugiau. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut, kuruojančios socialinius reikalus, teigimu, šiuo
metu rengiamas planas, nagrinėjama, kuriuose sostinės rajonuose kokių paslaugų reikia, nes
negalią turinčių vaikų poreikiai
skiriasi. Pasak jos, kiekvienoje
seniūnijoje numatoma turėti po
ugdymo įstaigą, kur bent vienas
padalinys būtų pritaikytas negalią turintiems vaikams.
Aldona DELTUVAITĖ

Autorės nuotr.

Į neįgalius vaikus auginančių šeimų klausimus atsakė naujo centro kūrimu
besirūpinantys specialistai.
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Turite fizinę ar kompleksinę negalią –
išbandykite asmeninio asistento paslaugą
(atkelta iš 1 psl.)

Kreiptis asmeninio asistento
paslaugos – ne vėlu
Nors asmeninio asistento paslaugos fizinę ir kompleksinę negalią turintiems žmonėms pradėtos teikti pernai rudenį, dar ir dabar ne per vėlu dėl
jų kreiptis. Antrasis bandomojo projekto etapas tęsis iki 2021
metų gruodžio 31 dienos, o
vienam neįgaliajam tokios pas
laugos bus teikiamos 12 mėnesių, tad per nurodytą laiką jų
gavėjų tikrai gerokai padaugės.
Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybėje iki praėjusių metų
gruodžio 31 d. asmeninio asistento paslaugas gavo 25 neįgalieji, o iki projekto pabaigos jų
skaičius išaugs net 10 kartų – iki
250 fizinę ar kompleksinę negalią turinčių asmenų.
Vis dėlto, pasak SADM Tikslinės pagalbos skyriaus vyresniosios patarėjos Jurgitos Čiuladaitės-Pritulskienės, svarbu nepamiršti, kad norint gauti asmeninio asistento paslaugas, reikia
atitikti tam tikrus kriterijus – jos
teikiamos asmenims nuo 16 metų, kuriems nustatytas lengvas,
vidutinis, sunkus neįgalumo lygis ar 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis (dėl judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimų ar kompleksinės negalios). Pirmenybė teikiama švietimo įstaigą lankantiems, dirbantiems arba darbo ieškantiems,
bendruomenėje savarankiškai
gyvenantiems ir paslaugas gaunantiems asmenims bei tiems,
kurie laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje. Pasak
J. Čiuladaitės-Pritulskienės, į
šias prioritetines grupes taip pat
būtina atsižvelgti.
Vis dėlto asmeninio asistento paslaugos fizinę ir kompleksinę negalią turintiems asmenims
teikiamos ne visose savivaldybėse – Širvintų rajonas ir Neringos miestas neįgaliųjų savarankiškumą skatinančiame projekte dalyvauti nepanoro.
Be neįgaliojo vežimėlio ir
visur lydinčios mamos savo gyvenimo neprisimenanti širvintiškė Aldona Vachmistrovičiūtė sako labai laukusi galimybės gauti asmeninio asistento
paslaugas. Sąnarių artrogripozės, visus sąnarius pažeidžiančios ligos, nuo gimimo lydima
mergina visomis išgalėmis siekia būti savarankiška: studijuo-

Lazdijiškės O. Černiauskienė ir V. Strankauskienė seminare sužino daug naudingų dalykų.

ja, dalyvauja įvairiuose projektuose, bent retkarčiais bando
išsiversti be artimųjų pagalbos.
Asmeninio asistento paslauga ir
jai leistų geriau pasijusti, ir merginos mama galėtų daugiau laiko skirti savo poreikiams. „Juk
asmeninis asistentas ir turi įgalinti tokius žmones kaip aš siekti savarankiškumo, patiems pratintis prie atsakomybės už savo
gyvenimą“, – mintimis dalijasi
Aldona. Mergina apgailestauja,
kad Širvintų rajono savivaldybė, neatsiklaususi tokios pagalbos labiausiai reikalingų žmonių
nuomonės, už juos nusprendė,
kad jiems asmeninis asistentas
nereikalingas.

Vienas asistentas vienam
neįgaliajam?
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija asmeninio asistento
paslaugų projektą pradėjo įgyvendinti nuo 8 fizinę bei kompleksinę negalią turinčių žmonių. Pasak O. Černiauskienės,
šių paslaugų norintis žmogus
pirmiausia kreipiasi į savo seniūniją – parašo prašymą, jos
socialiniai darbuotojai įvertina
poreikį ir nustato, kiek valandų
jam turi būti teikiama asmeninio asistento paslauga.
Asmeninio asistento pagalba
gali trukti iki 4 valandų per dieną, ir, atsižvelgus į konkrečius
neįgaliojo poreikius, teikiama 7
dienas per savaitę. O. Černiauskienė sako, kad dviem jų padedamiems neįgaliesiems būtent
tokios maksimalios pagalbos ir
reikia. „Turime insultą patyrusį žmogų – jis gyvena vienas,
nepajėgia savarankiškai apsitarnauti. Kol žmogui nenustatytas specialusis slaugos ar bent
priežiūros (pagalbos) poreikis,
jam padeda asmeninis asistentas“, – pasakoja O. Černiauskie-

SADM vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė patikino,
kad asmeninio asistento paslauga turėtų tapti nuolatine.

nė. Ji neslepia, kad kartais žmogui tenka padėti labiau nei numatyta šių paslaugų aprašuose,
nors ir stengiamasi kiek įmanoma daugiau daryti ne už žmogų,
bet kartu su juo.
Asmeninio asistento paslaugas teikiančių organizacijų
atstovai pasakoja susiduriantys
su įvairiais neįgaliųjų pageidavimais – nuo noro, kad jiems skirtas asmeninis asistentas daugiau
niekam nepriklausytų, su jais
leistų ir savaitgalius, iki to, kad
šis žmogus atliktų įvairius buities, ūkio darbus (sutvarkytų namus, paruoštų pietus, nuravėtų
daržą ir pan.). Kai kuriose savivaldybėse netgi pasitaikė atvejų,
kai sužinoję apie galimybę gauti
nemokamas asmeninio asistento paslaugas, neįgalieji sumanė
atsisakyti socialinių darbuotojų jiems teikiamos pagalbos, už
kurią reikia mokėti savivaldybės
nustatytus mokesčius. Gerai,
kad savivaldybių darbuotojams
patarus, tokiems žmonėms skirtos pagalbos namuose paslaugos
buvo ne nutrauktos, o mėnesiui
sustabdytos, kad neįgalusis galėtų išbandyti naują galimybę
ir apsispręsti – užtenka jam tokios pagalbos, ar vis dėlto reikia daugiau.
Seminaro dalyviams taip pat
buvo akcentuota, kad asmeninio
asistento pareigos skiriasi ir nuo
pagalbos namuose darbuotojo –
jis neįgaliojo namuose turi ne atlikti tam tikrus darbus, o tik padėti pačiam žmogui tai padaryti: palydėti jį į ugdymo įstaigą ar
dienos centrą, pasitikti po užsiėmimų, kartu nueiti į polikliniką, banką ar kitą įstaigą, padėti
susitvarkyti dokumentus ar pan.
Seminare taip pat buvo akcentuojama, kad šių paslaugų
organizatoriai su būsimais projekto dalyviais turi iš anksto aptarti, kokios pagalbos neįgalusis
gali tikėtis. Tam pildomas specialiai parengtas klausimynas,
kuriame, remiantis neįgaliojo
pateiktais dokumentais ir informacija, atsižvelgus į kasdienę žmogaus veiklą, individualiai vertinamas asmeninio asistento paslaugų poreikis, asmens
pageidaujamas valandų skaičius,
asistento savybės.

Bandomasis projektas –
gera galimybė gauti darbą
Lazdijų rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkė pasakoja,
kad projektui įgyvendinti yra

įdarbinti 4 asmeniniai asistentai. Kol kas jie dar nedirba pilnu krūviu, nes paslaugas teikia tik 8 neįgaliesiems, bet ir jų
skaičiui pagausėjus daugiau asistentų nebus įdarbinta. Nors asmeniniams asistentams keliami
nemaži reikalavimai, o jų darbo užmokestis nėra didelis (net
ir dirbant savaitgaliais valandinis įkainis – 5,51 Eur), pasak O.
Černiauskienės, Lazdijuose nebuvo sunku jų rasti. „Rajonuose
gana didelis nedarbas, o čia gera galimybė įsidarbinti, – pasakoja neįgaliųjų organizacijos vadovė. – Sužinojusios, kad galės
dalyvauti šiame projekte, būsimos darbuotojos savo inicia
tyva važiavo mokytis, kad turėtų reikalaujamą kvalifikaciją.
Turime asistentę ir su bakalauro diplomu.“
Tiesa, pasak O. Černiauskienės, vien pažymėjimo apie baigtus mokslus nepakanka. Svarbu, kad socialinis darbas žmogui „liptų“. Be to, prieš paskiriant neįgaliajam jam padėsiantį
žmogų, labai svarbu atsižvelgti
ne tik į jo lūkesčius, bet ir abiejų charakterius, asmenines savybes, žiūrėti, kad jie vienas kitam
tiktų. „Asmeninis asistentas turi būti pasirengęs lanksčiai reaguoti į besikeičiančius neįgaliojo
poreikius, gebėti prie jų prisitaikyti. Pavyzdžiui, žmogus nori
nueiti į koncertą ar kokį nors neplanuotą renginį – iš anksto visko juk nenumatysi“, – pasakoja neįgaliųjų draugijos vadovė.

Ar bandomasis projektas
taps nuolatine paslauga?
O. Černiauskienė sako, kad
jų rajone asmeninio asistento
paslaugos vertinamos labai palankiai. „Žmonėms tai didelis
palengvinimas“, – neabejoja ji
ir prasitaria neretai sulaukianti
šiomis paslaugomis besinaudojančių žmonių klausimo: „O kas
toliau mumis rūpinsis?“ – Sakau, kad per metus išmokysim
savarankiškai gyventi ir mūsų jau nebereikės“, – nusišypso
ji, bet neslepia nerimo, kad kai
kuriems neįgaliesiems be tokios
pagalbos bus tikrai labai sunku.
Rajono savivaldybės atstovė
V. Strankauskienė sako besitikinti, kad bandomajam projektui pasiteisinus asmeninio asistento paslaugas SADM įtrauks
į socialinių paslaugų katalogą ir
jos bus teikiamos nuolat. Tai patvirtina ir ministerijos vyriausioji patarėja neįgaliųjų klausimais Eglė Čaplikienė. Pasak
jos, asmeninio asistento pagalba turėtų tapti nuolatine, įstatymo reglamentuota paslauga,
su jai numatytomis lėšomis, o
bandomasis projektas leis pamatyti silpnąsias vietas, patobulinti aprašus, kad šiai paslaugai tapus nuolatine ji būtų teikiama
sklandžiai.
Aldona MILIEŠKIENĖ

Autorės nuotr.

Klausėte – atsakome

Kur kreiptis
dėl neįgaliojo
našlaičio
pensijos
skyrimo
kitoje šalyje
„Esu neįgali nuo vaikystės – gimiau su cerebriniu paralyžiumi. Tėvams skiriantis
teismas nustatė prievolę tėčiui mane išlaikyti iki gyvenimo pabaigos. Netrukus
jis išvyko gyventi į Ukrainą,
o po kurio laiko ten ir mirė. Man nustatytas 10 proc.
darbingumo lygis, judu tik
neįgaliojo vežimėliu, auginu dukrelę – verčiamės labai sunkiai. Noriu sužinoti,
ar man priklauso našlaičio
pensija (šiuo metu man per 40
metų) ir į ką turėčiau kreiptis dėl šios pensijos nustatymo, kokius dokumentus turėčiau pateikti? Kadangi tėtis mirė Ukrainoje, jokių jo
dokumentų neturiu. Kas turėtų kreiptis į šios šalies institucijas, kad būtų pateiktas
jo mirties liudijimas ir kiti
būtini dokumentai? Kokias
kitas procedūras reikėtų atlikti, kad man būtų paskirta
našlaičio pensija?“ – teiraujasi „Bičiulystės“ skaitytoja Jelena iš Šiaulių.
Skaitytojos laišką komentuoja
„Sodros“ Komunikacijos skyriaus
vedėjas Saulius Jarmalis.
Dėl socialinio draudimo
našlaičių pensijos skyrimo
Ukrainoje (nes teigiama, kad
tėvas mirė būdamas Ukrainos
gyventojas) moteris turi kreiptis į „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybą (UIT) (prašymą gali
pateikti ir bet kuriame „Sodros“
teritoriniame skyriuje), nurodydama visą informaciją apie savo
tėvą, kurią turi (žino): tėvo vardą, pavardę, tėvavardį, gimimo
datą, gal turi savo gimimo liudijimą (jei LR gyventojų registre
nėra tokių duomenų), buvusias
tėvo darbovietes, gyvenamąją
vietą Ukrainoje ir pan. Galbūt
ir mūsų registruose bus kokios
nors informacijos.
Tada bus kreipiamasi į
Ukrainos kompetentingą įstaigą dėl našlaičių pensijos paskyrimo, vadovaujantis Lietuvos ir
Ukrainos sudaryta tarptautine
sutartimi (jei mirusysis buvo
įgijęs stažo po 1992-01-01 Lietuvoje – našlaičių pensija būtų
skiriama, jei būtų tenkinamos
visos sąlygos, abiejose valstybėse – ir Ukrainoje, ir Lietuvoje). Prašytume Ukrainos padėti gauti moters tėvo mirtį ir stažą įrodančius dokumentus, jei ji
nieko neturi, nežino.
Jeigu Ukrainoje paskirta socialinio draudimo našlaičių pensija būtų mažesnė arba Ukraina
atsisakytų skirti šią pensiją, moteris galėtų pretenduoti į šalpos
našlaičių pensiją (jei atitiktų visas sąlygas).
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Negalios ABC

Aš – pilietis

A

Kas vežios
neįgaliuosius
Kaune?

tkūrus nepriklausomybę
transporto paslauga buvo
viena pirmųjų, kurias pradėjo teikti naujai besikuriančios
neįgaliųjų organizacijos. Išvarginti nepritaikytos miestų, namų aplinkos, judėjimo negalią
turintys žmonės lengviau atsikvėpė: pagaliau atsivėrė durys
į pasaulį. Bėgant metams atsirado ir neįgaliesiems pritaikyti automobiliai, o dalis stipresniųjų net patys sėdo už vairo.
Prieš septynerius metus VšĮ
Nacionalinis socialinės integ
racijos institutas pradėjo teikti socialinio taksi paslaugą. Tai
buvo pirmoji taksi paslauga
neįgaliesiems Baltijos šalyse.
Socialinis taksi suteikia galimybę sunkią judėjimo negalią turintiems žmonėms, kurie
patys nevairuoja automobilių,
tapti mobiliems, savarankiškai planuoti savo užimtumą ir
laisvalaikį bei atpalaiduoti savo artimuosius, šeimos narius
nuo kasdieninio rūpesčio. Socialinio taksi vairuotojai nėra
tik keleivių pervežėjai, jie paruošti ir kaip asmeniniai asistentai, o tai reiškia, kad suteikia pagalbą išeinant neįgaliajam iš namų, nuneša daiktus.
Asistentai yra apmokyti ir pirmosios pagalbos bei bendravimo įgūdžių. Šiandien socialinio taksi paslaugos teikiamos
Vilniuje, Vilniaus rajone, Klaipėdoje, Visagine, Zarasuose, planuojama pradėti teikti
Ukmergėje ir Utenoje.
Ypač socialinio taksi paslauga džiaugiasi į svetimus
kraštus keliauti mėgstantys
neįgalieji: išlipi Vilniuje iš
traukinio ar autobuso, o laukiantis socialinio taksi vairuotojas ne tik padeda išsikelti daiktus, bet ir nuveža į oro
uostą. Pernai pasinaudojau
socialinio taksi paslaugomis,
kuomet eilinį kartą sugedo iš
pirmo aukšto iki durų nuleidžianti platforma. Tuomet dirbę jauni vairuotojai įėjo į laiptinę ir saugiai nuleido mane
laiptais žemyn. Suprantama,
kad miesto taksi vairuotojai
tokių paslaugų neteiktų, o ir
bijočiau jų prašyti. Be to, ir vežimėlį kažin ar mokėtų sudėti.
Esu girdėjusi daug neįgaliųjų
skundų dėl taksistų sulaužytų
vežimėlių bei išmėtytų detalių. Kiek teko skaityti ir matyti, miesto taksi automobiliuose
nėra nė vieno keltuvo judėjimo negalią turintiesiems, o iki
viešojo transporto aikštelių per
bordiūrus ir išdaužytus gatvių
bei kiemų šaligatvius net sveiki ne itin saugiai juda.
Turbūt pastebėjote, kad
tarp miestų, kuriuose yra tei-

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete
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kiama socialinio taksi paslauga, nepaminėjau Kauno. Ne, aš
nesuklydau: Kauno miesto savivaldybės sprendimu, nuo 2020
metų pradžios šios paslaugos finansavimas nutraukiamas. Socialinio taksi paslauga Kaune
naudojosi 400 užsiregistravusių asmenų. Atsakydamas į jų
klausimus savivaldybės atstovas pareiškė: „Neįgaliuosius
veš kitos įstaigos, kurių projektai yra geriau įvertinti“. Jis pasiūlė kreiptis į VšĮ ,,Alavesta“,
Kauno neįgaliųjų draugiją, bendrovę ,,Sidabrilis“, Samariečių
bendriją, Maltos ordino tarnybą. Toks jau mūsų verslo stilius:
naikiname sukurtas struktūras
ir kuriame naujas. Tiesa, jis nepaminėjo, kad nei Kauno miesto neįgaliųjų draugija, nei Lietuvos samariečių bendrija taip
pat nebuvo finansuotos. „Dirbantiems ar aktyvų gyvenimą
gyvenantiems asmenims, mūsų
žiniomis, šiuo metu niekas individualaus pavėžėjimo neįgaliesiems paslaugų neteikia“, – sakė Socialinio taksi atstovė Erika Mackevičiūtė.
Socialinio taksi paslaugos
neteko ir beveik 40 šeimų, kurių neįgalūs vaikai buvo vežiojami į dienos centrus. ,,Paslauga
savivaldybei nuostolinga“, – vėl
informuoja savivaldybės atstovas. Kažkas išmintingai yra pastebėjęs, kad vaikas yra kapitalas – kiek į jį įdėsi, tokias palūkanas ir gausi. Nacionalinis socialinės integracijos institutas
prašė 73 tūkst. eurų. Šiandieninio pridėtinių rodyklių „nukabinimo ir sugrąžinimo“ aferoje, kurią inicijavo Kaune atlikti ,,moksliniai tyrimai“, ši suma
atrodo juokinga. Kaip skaitėme
spaudoje, vienos rodyklės nukabinimas kainavo apie 850 eurų
(o pakabinimas atgal maždaug
tiek pat), tad jau vien išvengę
šio niekam nereikalingo „projekto“, galėjome turėti lėšų socialinio taksi paslaugai.
Tik atėjus į valdžią naujam
Kauno merui, spaudoje pasipylė
viltį teikiantys lozungai: ,,Kaunas bus geriausiai pritaikytas neįgaliesiems miestas Lietuvoje“.
Matyt, meras pro savo kabineto
langą žiūrėdamas į trinkelėmis
grįstą Laisvės alėją ir vaikščiodamas po ją savo kojomis mano, kad šis tikslas jau pasiektas...
Angelė Rudžianskaitė

www.biciulyste.lt

„Bičiulystėje“ jau rašėme,
kad vaikams ir jaunuoliams
iki 18 metų nustatomas neįgalumo lygis, o asmenims
nuo 18 metų iki pensinio amžiaus – darbingumo lygis. O
kaip negalios faktas patvirtinamas pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms?
Pateikiame Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) interneto
svetainėje skelbiamą informaciją.
Pensinio amžiaus asmenims, kaip ir kitiems neįgaliesiems, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ar darbingumo
lygį, NDNT gali būti nustatyti:
1) specialieji poreikiai: slaugos, priežiūros (pagalbos) ir lengvojo automobilio įsigijimo ir
jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensavimo;
2) specialiųjų poreikių lygis.
Pensinio amžiaus asmenims nustačius specialiuosius
poreikius, kartu nustatomas ir
jų lygis.
 Didelių specialiųjų poreikių lygis nustatomas asmenims, kuriems nustatytas I ar
II lygio specialusis nuolatinės
slaugos poreikis.
 Vidutinių specialiųjų poreikių lygis nustatomas
asmenims, kuriems nustatytas
I lygio specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis.
 Nedidelių specialiųjų poreikių lygis nustatomas
asmenims, kuriems nustatytas
II lygio specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis.
Asmeniui, kuriam iki
2018 m. gruodžio 31 d. suka-

Po to, kai rašėme
„Bičiulystėje“ paskelbtame
straipsnyje „Socialinės reabilitacijos projektai: kaip gyvensime šiemet?“ rašėme,
kad Kauno miesto neįgaliųjų
draugijai, taip pat ir kitoms 7
organizacijoms, neskirtas socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos komentaras
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerija kreipėsi į Neįgaliųjų
reikalų departamentą, prašydama išsiaiškinti susidariusią situaciją Kauno miesto savivaldybėje ir pateikti išvadas dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020
metų projektų vertinimo. Šis
departamentas, pagal Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso
organizavimo nuostatus, kontroliuoja, kaip laikomasi teisės
aktų reikalavimų vertinant projektus ir skiriant projektams finansavimą. Išvadas planuojama
turėti vasario pabaigoje.
Atkreipiame dėmesį, kad socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje
projektų finansavimo konkursai

Specialiųjų poreikių
lygis senatvės pensijos
sulaukusiems asmenims
kus senatvės pensijos amžių
buvo nustatytas darbingumo
lygis, neterminuotai, nustatomas specialiųjų poreikių lygis
(specialiųjų poreikių lygio termino pradžia yra senatvės pensijos amžiaus sukakties diena):
 jei buvo nustat y tas
0–30 proc. darbingumo lygis,
nustatomas didelių specialiųjų
poreikių lygis;
 jei buvo nustat y tas
35–55 proc. darbingumo lygis, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Asmeniui, kuriam iki 2018
m. gruodžio 31 d. sukakus senatvės pensijos amžių buvo
nustatyti specialieji poreikiai,
bet nenustatyti jų lygiai, gali
būti nustatomi tokie specialiųjų poreikių lygiai:
 didelių specialiųjų poreikių lygis, kai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis;
 vidutinių specialiųjų
poreikių lygis, kai nustatytas
specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos
poreikis;
 nedidelių specialiųjų
poreikių lygis, kai nustatytas
specialusis transporto išlaidų
kompensacijos poreikis.
Specialiųjų poreikių lygis
pensinio amžiaus asmenims
nustatomas pakartotinai:
 pakartotinai nustačius
specialiuosius poreikius;
 jeigu atlikus NDNT teri-

torinių skyrių priimtų sprendimų dėl specialiųjų poreikių ir
specialiųjų poreikių lygio nustatymo patikrinimą paaiškėja, kad
sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio priimtas nepagrįstai.
Reikalingi dokumentai:
Asmuo, kuriam iki senatvės
pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, kreipdamasis dėl specialiųjų poreikių
lygio nustatymo, turi pateikti
šiuos dokumentus:
 prašymą nustatyti specialiųjų poreikių lygį;
 asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (siunčiant prašymą registruotu paštu, turi būti
pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija,
patvirtinta notaro, seniūno arba
Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno), išskyrus atvejus, kai valstybinės elektroninės valdžios sistemoje teikiama
tos rūšies elektroninė paslauga;
 asmens 3 x 4 cm dydžio
nuotrauką.
Nustačius specialiųjų poreikių lygį, išduodamas neįgaliojo
pažymėjimas.

Organizacijos, gyvenančios iš
projektinės veiklos, rizikuoja
savivaldybėse rengiami vadovaujantis minėtais nuostatais. Juose
įtvirtinta, kad konkursus organizuoja savivaldybių administracijos, o projektus vertina projektų
vertinimo ir atrankos komisija,
kuri, atsižvelgdama į projektų finansavimo prioritetus, siūlo, kiek
lėšų projektams skirti.
Privaloma surinkti minimali
balų suma – 26. Projektai, kuriems nebuvo skirti 26 balai, nefinansuojami. Projektas, kuriam
neužteko valstybės biudžeto ir
(ar) savivaldybės biudžeto lėšų,
įtraukiamas į rezervinių projektų sąrašą nurodant siūlomas
skirti sumas. Šiame sąraše atsidūrę projektai taip pat gali būti
finansuojami, jeigu sutaupoma
lėšų iš projektų, esančių pag
rindiniame sąraše, arba skiriama papildomai lėšų.
Lėšos skiriamos teikti socialinės reabilitacijos paslaugas
bendruomenėje, iš jų taip pat
gali būti kompensuojamos ir patalpų išlaikymo išlaidos, tačiau
tik tokios, kurios susijusios su
paslaugų teikimu.
Kauno m. savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vyriausios specialistės, atliekančios vedėjos pareigas, Guodos

Vaičekauskaitės komentaras
Minimos 8 organizacijos dalyvavo 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų atrankoje, kaip ir kitos 12 organizacijų.
Deja, iš visų pateiktų 20 paraiškų,
finansavimo pakako 12. 8 liko rezervinių projektų sąraše ir, gavus
papildomą nacionalinį finansavimą, jie turės teisę gauti lėšų.
Visos nevyriausybinės organizacijos, kurios savo veiklą organizuoja remdamosi tik projektiniu finansavimu, visada
rizikuoja, nes negavus viename ar kitame projekte lėšų, gali
būti stabdomas paslaugų teikimas ar visa veikla. Todėl visos
nevyriausybinės organizacijos
savivaldybės raginamos dalyvauti savivaldybės organizuojamuose viešuosiuose paslaugų
pirkimuose ir pan. Deja, ne visos organizacijos juose dalyvauja, nors būna raginamos ir gauna
metodinę pagalbą. Kadangi savivaldybė nėra nevyriausybinių
organizacijų steigėja, ji niekaip
negali daryti įtakos nevyriausybinėms organizacijoms, organizuoti jų veiklos ir valdyti rizikas
dėl įstaigos veiklos, kai ji paremta tik projektinėmis lėšomis.
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Kaip aš pažinau negalią
Seimo narė I. Šimonytė ilgus metus slaugė sunkiai sergančią mamą. Nelengva įsivaizduoti, kaip ji, dalyvaudama prezidento rinkimuose, atlaikė visą tuo metu tekusią naštą. Nepaisant įtemptos
darbotvarkės, I. Šimonytė kasdien po keletą kartų lankydavo mamą net ir tuomet, kai ji buvo prižiūrima privačioje slaugos įstaigoje.
Ne visi žmonės sulaukia
pagalbos
„Mama sirgo apie 30 metų – reumatoidinis artritas iš
žmogaus galią atima palaipsniui.
Kokius 10 metų ji gana sunkiai
vaikščiojo, o keletą paskutinių
beveik nevaikščiojo“, – atvirai
pasakoja politikė.
Paskutinius metus Seimo
narės diena atrodydavo taip
pat – nepriklausomai nuo to,
kur mama buvo, visada važiuodavo pas ją ryte, per pietus ir
vakare. Jei grįždavo iš susitikimo kitame mieste, nors nakčiai
užsukdavo pasižiūrėti, ar viskas gerai. Kai mama buvo namuose, kas 4 valandas sugrįždavo pamaitinti, įsitikinti, kad
jai nieko netrūksta.
I. Šimonytė prisipažįsta, kad
lengva nebuvo. Kadangi abi ilgai gyveno daugiabučio namo
5-ame aukšte, sunkiai paeinančią mamą ne vienus metus teko
beveik ridenti laiptais. I. Šimonytė sako jokios valstybės paramos neieškojusi – kai nebepajėgė mamos tampyti iš penkto aukšto, persikėlė į namą, kuriame įsirengė pandusus, įvažiavimą padarė taip, kad greitosios
pagalbos medikai galėtų su neštuvais privažiuoti prie pat lovos,
nusipirko funkcinę lovą. „Man
tuo neišeina net girtis. Tame
yra didelė ironija. Taip, aš galiu
sau leisti. Aš neturiu vaikų, kuriems reikėtų išleisti daug pinigų. Aš galėjau koncentruoti sa-

vo finansines galimybes į tą seną vaiką, – sako Seimo narė. –
Bet kiek yra žmonių, kurie negali to padaryti ir kai jie pradeda ieškoti paramos, susiduria
su daugybe biurokratijos ir neaiškumo.“ Ji nesutinka su valstybės politika, kad užuot suteikus žmogui pagalbą, keliais eurais pakeliamos pensijos. Pasak
I. Šimonytės, daug prasmingiau būtų tuos pinigus investuoti į paslaugų infrastruktūros
plėtrą, nes už tuos pridėtus eurus žmogus jokių paslaugų neįpirks. Investicija į paslaugas –
tai tarsi tam tikras draudimas –
jei tau kas nors atsitiks, valstybė
padės. „Aišku, pinigai yra reikalingi, bet dažnai žmogui, ištikus negaliai, reikia elementarios pagalbos atsižvelgiant į jo
situaciją“, – sako politikė.
Seimo narės manymu, vienas iš nelogiškų dalykų, su kuriuo susiduria sergančius artimuosius slaugantys žmonės –
tai, kad laikas slaugos ligoninėje
ribojamas iki 120 dienų. „Aš tokios logikos nesuprantu. O kas
paskui? Kur žmogus pasideda?
Dažnai tai būna žmonės, kurių
liga tęsiasi labai ilgai – insultas, tas pats reumatoidinis artritas su komplikacijomis. Tai tarsi
signalas artimiesiems – pailsėjot 120 dienų, dabar jau dirbkit
patys“, – juokauja I. Šimonytė.
Seimo narė sako pati įsitikinusi,
kad privačioje slaugos įstaigoje
kainos labai didelės – tikrai ne

Ingrida Šimonytė: kiekvienas turime
prisiimti atsakomybę už artimą žmogų
kiekvienas gali susimokėti. Dažnai tokiais atvejais kažkuris šeimos narys atsisako darbo, o vėliau, senatvėje, kenčia dėl pernelyg mažos pensijos.

Artimieji turi rūpintis savo
šeimos nariais
I. Šimonytė sako kartais girdinti: atvežė artimąjį į slaugos ligoninę ir numirė, neretai žmonės kaltina slaugos darbuotojus, kad jie kažko nepadaro –
neprieina, neišveža į lauką. Ji
įsitikinusi, kad atsakomybę už
šį žmogų turi prisiimti ir artimieji. „O kur yra ir tavo indėlis? Ar tu dabar atvežei, numetei, ir tikiesi, kad tas žmogus
gyvens 150 metų? Taip nebūna, – dalijasi patirtimi Seimo
narė. – Mano mama buvo ten,
kur mokėjau už paslaugas ir mokėjau daug. Aš galėjau sakyti: aš
jums moku, darykit tą ir tą. Bet
aš mačiau, kiek darbo tie žmonės (dažniausiai moterys) turi,
kaip jiems yra sunku. Mes viena
kitai padėdavom. Mačiau, kaip
sunku visus nuprausti. Tai aš atvažiuoju sekmadienį ir nuprausiu savo mamą. Nors galėčiau
sakyti: neprausiu, jūs prauskit,
aš jums moku pinigus...“ Pasak
I. Šimonytės, dėl to, kad slaugos
namuose ir ligoninėse yra daug
socialiai apleistų žmonių, kalti jų artimieji. Ji įsitikinusi, kad
pabendrauti, išvežti į lauką turėtų būti jų rūpestis... Slaugytojos
tam neturi galimybių.
Slaugytojų darbas turi būti
gerbiamas
Lankydama mamą ji sako pamačiusi, koks sunkus yra

slaugytojų darbas. „Tų žmonių,
kurie jas kritikuoja, norisi paklausti: ar jie žino, kokios yra
slaugytojų darbo normos? Aš,
paslaugiusi savo artimą žmogų su dar šviesia sąmone iki
pat pabaigos (išskyrus paskutinius mėnesius), su valingu charakteriu (ji visą laiką buvo kovotoja, tik pabaigoje gal pavargo kovoti), kartais galvodavau:
„Viešpatie, kaip tai yra sunku“.
O slaugytojams tai yra svetimi
žmonės. Antra, jų daug, trečia,
jie visi skirtingi – vienas turi
fizinę negalią, sunkiai pasikelia, kitas protinę negalią, kitas
dar kažką... Kiekvienas su savo charakteriu, su savo reikalavimais. O dar yra giminės, kurie įsivaizduoja, kad slaugytojai
viską privalo daryti, nes toks jų
darbas“, – dalijasi pastebėjimais
Seimo narė. Jos teigimu, padaryti visko, kas nurodyta slaugytojo darbo normoje, kai jie turi prižiūrėti 20 žmonių, yra be
proto sunku. Ir dar už tą atlyginimą, kuris yra mokamas.

„Sesutės, vadinamos slaugytojomis, slaugytojų padėjėjai ant savo kupros neša nenormalų krūvį. Ligoninių vadovai
džiaugiasi: mes pakėlėme atlyginimus. Bet kai tu būni ligoninėje ir matai, kiek tos slaugytojos
dirba, kokį jos turi krūvį, tai yra
protu nesuvokiama. Ir jos pačios
sako: man nebe taip svarbu, kad
man pridės dar 50 ar 100 eurų.
Aš jau nebepadarau šito darbo“, – patirtimi dalijasi Seimo
narė. Jos teigimu, reikia tik įsivaizduoti, ką reiškia dirbti skyriuje, kur yra daug žmonių po
operacijų, kurie nepasikelia. Užtektų turėti 2 močiutes, susilaužiusias šlaunikaulį (tai gana dažna) – gali visą dieną prie jų praleisti... O kur dar visas skyrius.
Pasak I. Šimonytės, visa tai matant, kiekvienas turėtų užduoti
sau klausimą, ar mano pretenzijos tam dirbančiam žmogui yra
pagrįstos. „Įsivaizduojama, kad
tai nesudėtingas darbas. Fiziškai
jis dažnai sudėtingas, bet aš sunkiai sugalvoju, koks būtų emociškai sudėtingesnis darbas nei
čia. Ir dar labai nuvertintas“, –
sako I. Šimonytė.
Seimo narės manymu, jei
negalią turintį žmogų slauganti
šeima gautų reikiamą pagalbą,
valstybė (kitaip tariant, mes visi) daugiau laimėtų, nes žmonės
galėtų dirbti, sumokėtų daugiau
mokesčių ir po to turėtų saugesnę senatvę.
Aurelija Babinskienė
Mindaugo Mikulėno nuotr.

Savivaldybės pažadėjo pritaikyti švietimo ir sveikatos įstaigas
(atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos savivaldybių asocia
cijos (LSA) prezidentas M. Sinkevičius pabrėžė, kad savivaldybės nesikrato atsakomybės, tačiau tikisi ministerijų prisidėjimo. „Suprasdamos, kad visi
gyventojai turi teisę gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, savivaldybės jau dabar deda daug
pastangų, kad šių paslaugų prieinamumas negalią turintiems
žmonėms būtų kuo didesnis.
Tačiau yra dalykų, kuriuos išspręs tik bendras su ministerijomis darbas, tai – ugdymo
specialistų ruošimas, specialios
mokymo priemonės, medicininė įranga ir kita“, – sakė LSA
prezidentas M. Sinkevičius.
Pasak sveikatos apsaugos ministro A. Verygos, kaip padėti neįgaliojo vežimėliais judantiems žmonėms, gana aišku –
reikia įrengti įvažiavimus, liftus,
padaryti fizinę aplinką prieinamą. Tačiau neįgalieji – ne tik jie.
Nereikia pamiršti ir autistiškų,
įvairių raidos sutrikimų turinčių
žmonių. Norint jiems pritaikyti aplinką nereikia didelių pinigų. Su jais reikia tiesiog išmokti būti kartu, o tai nėra lengva.
„Kiekviena bendruomenė stipri

Lietuvos negalios organizacijų forumas, Švietimo, mokslo ir sporto bei Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacija susitarė rūpintis, kad mokyklos ir sveikatos įstaigos būtų labiau prieinamos neįgaliesiems.

tiek, kiek stiprus silpniausias jos
narys“, – sakė sveikatos apsaugos ministras.
LNF prezidentės D. Juodkaitės teigimu, memorandumas parengtas atsižvelgiant į jau 2007
metais Lietuvos pasirašytos
Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas.
Užtikrinti švietimo ir sveikatos
priežiūros įstaigų prieinamumą
žmonėms su negalia rekomendavo ir JT Neįgaliųjų teisių komitetas 2016 metų išvadose dėl
Konvencijos įgyvendinimo.
„Tiek nacionaliniai, tiek tarptautiniai teisės aktai įpareigoja

Lietuvą sudaryti sąlygas visiems
savo piliečiams gauti išsilavinimą, darbą, tinkamą medicininę pagalbą“, – sakė D. Juodkaitė.

Kokia šiuo metu situacija
šalyje?
D. Juodkaitė sako, jog LNF
sulaukia skambučių, kad vaikai
net ir su fizine negalia iki šiol
nepriimami į mokyklas, nes jos
nėra pritaikytos. LNF prezidentės teigimu, švietimo ir sveikatos
įstaigų neprieinamumą galima
laikyti sistemine diskriminacija,
nes žmonės lieka visą gyvenimą
izoliuoti – negavę kokybiško iš-

silavinimo, negali dirbti ir pan.
O kokia reali situacija šalyje?
Neįgaliųjų reikalų departamento duomenimis, 88 proc. asmens
sveikatos priežiūros įstaigų turi
bent vieną neįgaliesiems pritaikytą įėjimą į pastatą – įrengtas
išorinis pandusas, varstomos 85
cm pločio durys, nėra slenksčio
arba jis mažesnis nei 2 cm, ir pan.
Tačiau tik 40 proc. įstaigų neįgaliojo vežimėliu judantys žmonės
gali be kliūčių judėti pastato viduje (t.y. pastate yra liftas).
Pritaikyto sanitarinio mazgo
neturi 20 proc. sveikatos priežiūros įstaigų. Didelė dalis jų (46
proc.) neturi pritaikytos medicininės įrangos, reikalingos ginekologinei, rentgeno, odontologijos pagalbai užtikrinti. Tik
10 proc. stacionarinių sveikatos įstaigų yra pritaikytos regėjimo negalią turintiems žmonėms (pažymėtos durys, laiptų
pakopos, įrengta aklųjų vedimo
sistema, informacija pateikiama
Brailio raštu).
Vis dėlto sveikatos priežiūros įstaigose situacija geresnė nei
mokyklose – tik apie 10 proc.
iš jų yra pritaikytos judantiems
neįgaliųjų vežimėliais ir tik 0,3
proc. – akliesiems.

Dažniausiai mokyklos neturi liftų, todėl judėti galima tik
pirmame aukšte. Tik ketvirtadalyje iš jų įrengtos patogios visiems automobilių statymo vietos. Reikia turėti omenyje, kad
mokymosi aplinkos pritaikymas
būtinas ne tik negalią turintiems
mokiniams, bet ir jų tėvams ar
globėjams.
„Švietimo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra labai svarbios žmonėms, taip pat ir
žmonėms su negalia, tačiau dėl
neprieinamos aplinkos, neprieinamų netinkamų paslaugų neįgalieji netenka galimybės mokytis su visais, gauti kokybišką
išsilavinimą, kvalifikuotą darbą
bei kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas“, – rašoma memorandume. D. Juodkaitė tikisi,
kad šis susitarimas savivaldybes
bent jau paskatins pasižiūrėti į
realią situaciją ir imtis pamažu
ją gerinti. Na, o neįgaliųjų organizacijų uždavinys – stebėti,
kad tie pokyčiai vyktų.
Emilija STONKUTĖ

Autorės nuotr.
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Padėk sau
be vaistų

opūstuose yra žarnynui labai reikalingos ląstelienos
(vienintelis jos šalutinis poveikis – perteklinis dujų susidarymas), baktericidinių medžiagų
(fitoncidų, lizocimo, gliukobrasidino), beazotinių medžiagų,
cukrų, eterinio aliejaus, fermentų, organinių rūgščių, pektinų,
angliavandenių, baltymų, kalio,
kalcio, vario, mangano, cinko,
kobalto, nikelio, fluoro, arseno,
stroncio, chromo, jodo, bromo,
geležies, karoteno, vitaminų (B1,
B2, B6, C, P, K, U, PP, biotino
[vitamino H]).

Rauginti kopūstai
Daugelis žmonių ne tik žiemą, bet ir vasarą mėgsta valgyti
baltagūžius raugintus kopūstus.
Žinotina, kad rauginant šiuos
kopūstus, dalis vitaminų (C, B2,
PP) ir kitų bioaktyvių junginių
pereina į skystį (rūgštimą) ir jame išlieka palyginti ilgai. Rauginti kopūstai lengviau virškinami, mažai kaloringi (kaloringumas mažesnis netgi ir už taip
jau mažai kaloringus šviežius
kopūstus), ilgam laikui sukelia
sotumo pojūtį, o juose esančios
organinės rūgštys skatina skrandžio sulčių ir tulžies išsiskyrimą.
Tačiau raugintuose kopūstuose
gausu druskos. Užtat žmonėms,
sergantiems širdies, kraujagyslių,
inkstų ligomis, būtina raugintus
kopūstus nuplauti vandenyje.
Įsidėmėtina! Raugintų kopūstų reiktų apskritai atsisakyti padidėjus skrandžio sulčių rūgštingumui, sergant skrandžio ir
dvylikapirštės žarnos opalige,
paūmėjus pankreatitui (pankreatitas – ūminis arba lėtinis kasos uždegimas), sergant inkstų
nepakankamumu, inkstų, tulžies pūsles akmenlige, pakilus
arteriniam kraujospūdžiui, atsiradus pabrinkimų.
Pastaba: rauginti kopūstai –
gana efektyvi priemonė, tinkanti nutukimo profilaktikai; mat
raugintuose kopūstuose esanti
tartrono rūgštis trukdo cukrui ir
kitiems angliavandeniams virsti riebalais.
Ne visi gali vartoti kopūstus
Šviežių kopūstų nerekomenduojama vartoti: esant inkstų
uždegiminėms ligoms, po pilvo ertmės ir krūtinės ląstos chirurginių operacijų ir kai sergant
ūmiomis skrandžio bei žarnyno
ligomis viduriuojama. Vartojant daug šviežių kopūstų lapų
paprastai pučia vidurius. Todėl
vidiniam vartojimui geriausiai
tinka sultys. Teigiamas šių sulčių poveikis organizmui ypač
priklauso nuo jose esančio vitamino U. Dažniausiai kopūstų
lapų sultimis skatinamas skrandžio sulčių išsiskyrimas. Tačiau
nepatartina jų vartoti, kai yra
padidėjęs skrandžio sulčių išsiskyrimas ir rūgštingumas. Sultys
iš lapų gaminamos sulčiaspaude
arba lapai du kartus permalami
mėsmale, po to sultys išspaudžiamos per marlę. Išspaustas
sultis geriausia suvartoti tą pačią
dieną. Sultys gali būti laikomos
šaldytuve ne ilgiau kaip 2 paras.
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Liaudies medicina:
gydymo baltagūžiais
kopūstais receptai
Receptai
Pragulos, pūliuojančios
žaizdos, opos
Gydymui tinka tik gūžės vidiniai lapai, kurie susmulkinami ir sumaišomi su termiškai
neapdorotu kiaušinio baltymu.
Gauta masė užtepama ant sterilaus tvarsčio, kuris uždedamas
ant nesveikos vietos ir aprišamas, kad nenuslinktų. Po kelių
valandų kompresas nuimamas
ir išmetamas, po to uždedamas
naujas su šviežia gydomąja mase. Per dieną pageidautina atlikti
bent 3 tokias procedūras.
Aterosklerozė
3 kartus per dieną 20 min.
prieš valgį geriamos nuo 1/2 iki
1 stiklinės šviežių ar raugintų
kopūstų sultys.
Avitaminozė ir hipovitaminozė
Vartojami švieži ar rauginti kopūstai, jų sultys. Dozės nesilaikoma.
Paaiškinimai:
1) avitaminozė – liga, kurią
sukelia kurio nors vitamino nebuvimas maiste,
2) hipovitaminozė – liguista būklė, kurią sukelia vitaminų stoka organizme.
Šlapiuojanti egzema
Ant nesveikos vietos kartą
per dieną dedamas susmulkintų ir piene virtų šviežių kopūsto lapų ir sėlenų mišinys (po to
ta vieta sutvarstoma).
Paaiškinimas: egzema – neužkrečiamas, dažnai pasikartojantis
odos uždegimas.
Hemorojus
1–2 kartus per dieną po stik
linę geriamas raugintų kopūstų skystis.
Paaiškinimas: hemorojus –
tiesiosios žarnos, dažniausiai išangės, venų mazginis išsiplėtimas; mazgai gali kraujuoti tuštinantis, išvirsti į išorę ir įstrigti; hemorojus gali atsirasti vaikui
ar jaunuoliui dėl įgimtos venų
sandaros; vyrai serga tris kartus
dažniau negu moterys.
Ūmus viršutinių kvėpavimo takų kataras
5–6 dienas geriama po 1/2
stiklinės šiltų šviežių sulčių su
cukrumi (šaukštelis cukraus
stiklinei kopūstų sulčių) keletą
kartų per dieną.
Paaiškinimai:
1) kataras – organo gleivinės
uždegimas,
2) epitelis – audinys, dengiantis gyvūnų ir žmogaus kūno paviršių bei vidaus ertmes,
susisiekiančias su išore.
Dantenų kraujavimas
Daug kartų per dieną kramtomi rauginti kopūstai arba raugintų kopūstų skysčiu skalaujama burna.
Galvos skausmas
Prie skaudančių galvos vietų
(pvz., kaktos, smilkinių) pridedami švieži kopūstų lapai.
Nudegimai
Ant pakenktų vietų 2–3 kartus per dieną uždedama gerai
nuplautų šviežių kopūsto lapų ir
kiaušinio baltymo mišinio ma-

Konsultuojame, komentuojame

Daugėja dėmesio
onkologiniams ligoniams
Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad pastaruoju metu onkologiniams ligoniams skiriami nauji kompensuojamieji vaistai,
didėja brangių tyrimų prieinamumas, perkama moderni įranga –
tai tik dalis naujovių, onkologijos srityje įgyvendintų per pastaruosius kelerius metus.

sė, užtepta ant sterilaus tvarsčio.
Pastaba: gydymui tinka tik
vidiniai kopūsto lapai; jie sumalami mėsmale arba smulkiai supjaustomi ir sugrūdami.
Nutukimas
Į mitybos racioną reguliariai įtraukiamos šviežių kopūstų salotos.
Podagra
Ant skaudančių sąnarių dedami švieži susmulkinti kopūstų lapai. Ši pagalbinė priemonė
mažina skausmą.
Paaiškinimas: podagra – liga,
kurią sukelia šlapimo rūgšties
apykaitos sutikimas organizme;
podagrai būdingas sąnarių sustorėjimas, pirštų nejudrumas,
patinimas ir skausmas.
Radikulitas
Ant skaudamų vietų dedami švieži kopūstų lapai. Po to jie
uždengiami polietileno plėvele,
sutvarstoma ir dar kuo nors šiltai aprišama.
Paaiškinimas: radikulitas –
nugaros smegenų nervų šaknelių uždegimas; pagal pažeistų
šaknelių vietą radikulitas būna
kaklo ir peties, krūtinės, juosmens ir kt. stuburo vietų, kai
pažeistos įvairios šaknelės – poliradikulitas.
Stomatitas
Burna skalaujama keletą
kartų per dieną šviežiomis kopūstų sultimis, atskiestomis (1:
1/2–1) šiltu vandeniu.
Paaiškinimas: stomatitas –
burnos gleivinės uždegimas,
kurį sukelia kitos ligos – vėjaraupiai, skarlatina, raudonukė,
dizenterija, difterija, gripas, kvėpavimo organų, širdies ir kraujagyslių sistemos ligos.
Galvos plaukuotosios dalies šašai
Procedūros pradžioje šašuotos vietos plonai patepamos augaliniu aliejumi. Po to ant tų
vietų dviem sluoksniais uždedami švieži kopūsto lapai (tinka
ypač labai šviesūs), kurie keičiami 2 kartus per dieną. Gydymo
kursas – 2–3 savaitės.
Vidurių užkietėjimas
Geriamos šiltos šviežios sultys po 1/2 stiklinės 30 min. prieš
valgį, laipsniškai didinant dozę iki 5–6 stiklinių per dieną.
Gydymo kursas – 3–4 savaitės.
Romualdas OGINSKAS

Kompensuojama daugiau
vaistų, perkama nauja
įranga
Per pastaruosius dvejus metus į kompensuojamųjų vaistų
sąrašą įtraukti 75 nauji vaistai.
Iš jų beveik pusė – 33 – skirti onkologinėms ligoms gydyti. Pernai pradėti kompensuoti
vaistai, skirti kovai su plaučių,
inkstų onkologiniais susirgimais, taip pat skirti lėtinei limfocitinei leukemijai, mantijos
ląstelių limfomai ir kitiems susirgimams gydyti.
Siekiant padėti sergantiems
onkologiniams ligoniams, pernai žengtas itin svarbus žingsnis – įgyvendinamas ciklotrono,
dar žinomo kaip dalelių greitintuvas, projektas. Ši sistema leis
atlikti kur kas daugiau ankstyvosios onkologinių bei kitų susirgimų diagnostikos tyrimų.
Taip pat įsigyti 2 nauji linijiniai greitintuvai bei jiems reikalinga medicinos įranga. Onkologinių ligonių gydymas didelės energijos jonizuojančiąja
spinduliuote yra vienas iš pag
rindinių vėžio gydymo metodų,
kuris taikomas beveik 60 proc.
pacientų.
Be to, pernai atidarius gama
peilio centrą, pacientams atvertos galimybės gauti kokybiškas,
sveikatą tausojančias gydymo
paslaugas ypač sudėtingais atvejais. Gama peiliu gydomi ir gerybiniai, ir piktybiniai navikai
galvos smegenyse, išvengiant
stiprios smegenų apšvitos ir su
tuo susijusių negrįžtamų komplikacijų.
Taip pat įsigyta naujos kartos
aukšto dažnio plaučių ventiliacijos sistema. Tai unikali, inovatyvi laringotracheobronchinė sistema, užtikrinanti aukšto dažnio plaučių ventiliaciją ir
leidžianti atsisakyti įprastinės
plaučių ventiliacijos. Be to, gydymo įstaigas vasarą pasieks 10
naujų skaitmeninių mamografų.
Daugiau kompensuojamų
tyrimų ir naujovės
organizuojant prevencines
programas
Lyginant 2014 m. ir 2018 m.,
svariai padidėjo PSDF biudžeto
išlaidos ambulatorinėms, stacio
narinėms, chirurgijos, dienos
chirurgijos, dienos stacionaro
paslaugoms dėl onkologinių ligų. Taip pat nuo 1 359,6 tūkst.
iki 3 844,2 tūkst. eurų padidėjo išlaidos brangiems tyrimams,
t. y., kompiuterinės tomografijos (KT), magnetinio rezonanso tomografijos (MRT), pozit
ronų emisijos tomografijos su
fluorodeoksigliukoze (PET) tyrimams.
Kita svarbi naujovė – dar
daugiau mūsų šalies pacientų

gali nemokamai naudotis brangiu PET tyrimu. Šis tyrimas suteikia galimybę matuoti, vaizduoti ir palyginti biologinių metabolinių procesų intensyvumą
bei kraujotaką įvairiose organizmo ir organų vietose, stebėti jų kitimus.
Taip pat, siekiant sumažinti mirtingumą nuo gimdos kaklelio, krūties ir storosios žarnos
vėžio, įgyvendinami efektyvesnės atrankinės patikros dėl onkologinių ligų projektai. Kvietimą dalyvauti programose organizuos ir koordinuos du prevencinių programų koordinavimo centrai Vilniuje ir Kaune.
VLK duomenimis, onkologinių
ligų prevencinių programų pas
kutinių ciklų metu pasitikrino
40–48 proc. atitinkamos programos tikslinės grupės: dėl krūties
vėžio – 40,4 proc., dėl gimdos kaklelio vėžio–40,4 proc.,
dėl storosios žarnos vėžio –
44,0 proc., dėl priešinės liaukos
vėžio – 47,8 proc. Svarbu ir tai,
kad nuo 2016 m. Lietuvoje visos 11 metų mergaitės nemokamai skiepijamos nuo Žmogaus
papilomos viruso (ŽPV), kuris, tyrimais įrodyta, yra vienas
pagrindinių sergamumo gimdos
kaklelio vėžiu rizikos faktorių.

Daugiau pagalbos
priemonių
Taip pat atsigręžta ir į ne
mažiau svarbias psichologines
problemas, su kuriomis susiduria onkologinėmis ligomis sergantieji ir jų artimieji. Įgyvendinami psichosocialinės pagalbos projektai apima įvairiapusę
psichosocialinę pagalbą onkologiniams pacientams ir jų artimiesiems.
Be to, nuo 9 iki 12 padidintas paliatyviosios pagalbos, kuri skiriama nepagydoma liga sergantiems žmonėms, lovų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų.
Artimiausiu metu, siekiant,
kad laiku pagalbą gautų tie pacientai, kuriems onkologinė liga
įtarta pirmąjį kartą, bus kuriamas ir diegiamas efektyvaus pacientų srautų valdymo modelis –
vadinamasis žaliasis koridorius.
Tai reiškia, kad pas gydytoją specialistą pacientai, kuriems pirmą
kartą diagnozuotas vėžys turėtų
pakliūti per 14 dienų, o gydymas
jiems būtų skirtas ne vėliau nei
per 3 savaites nuo apsilankymo
pas gydytoją specialistą.
Šiuo metu Lietuvoje yra 6
specializuotą onkologinę pagalbą teikiančios gydymo įstaigos,
kuriose užtikrinama savalaikė,
visavertė ir kokybiška kompleksinė onkologinių ligų diagnostika ir gydymas.
SAM ir „Bičiulystės“ inf.
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Pasaulio kompasas
Alkoholikas vyras Galinai aiškiai pasakė: „Užmušiu“. Mušė, tyčiojosi. Su pertvarka Rusijoje prasidėjęs statybų verslas be jokių
barjerų, nešantis protu nesuvokiamus pinigus, jam trinktelėjo per
galvą. Pasigėręs ieškodavo žmonos meilužių. Medicinos instituto
dėstytoja Galina su dviem vaikais paliko gimtąjį Žemutinį Naugardą ir pasislėpė pas tolimus giminaičius Uzbekistane. Jauna,
sveika. Negi neįstengs pasirūpinti savimi ir vaikais?
Alachas atsiuntė Akbarą
Didžiulės juodos akys, garbanoti plaukai, meilios manieros... Ištekėjo už Akbaro ir planavo gražų gyvenimą kartu su
juo ir vaikais. Deja, labai greitai
įsitikino, kad tas bernaitis – alfonsas, darbo bijantis lyg velnias
kryžiaus. Akbaras vogė iš jos pinigus, verkšleno, kad negali rasti
darbo, be paliovos melavo. Galia
jį paliko, nors jau laukėsi jo kūdikio. Protinga, energinga moteris tiesiog negalėjo pakęsti šalia tokio dykaduonio.
Ramybė truko neilgai
Galia dirbo internetinėje
bendrovėje Bucharoje. Dar prisidurdavo pinigų rašydama užsakomuosius straipsnius medicinos temomis.
Kartą darbe, 2009-aisiais,
jai pasidarė silpna, paprašė viršininko, kad ją anksčiau išleistų namo. Viršininkas pažiūrėjo
į Galiną ir sušuko: „Tave ištiko
insultas!“ Moteriai atrodė, kad

Mokslo parkas
Jau du vaikai, turintys rankos negalią, gali naudotis
vilniečio Mažvydo Sverdiolo
3D spausdintuvu sukurtais
pagalbiniais įtaisais. 7-metė
Aurilė iš Gargždų ir 5-metis
Dominykas iš Kauno pagalbinį įtaisą gavo nemokamai.
M. Sverdiolas pasiruošęs neatlygintinai padėti ir kitiems
vaikams. Mažvydas ir Aurilės mama Ernesta sutiko pasidalyti nauja patirtimi.
Skaitmeniniai humanistai
„Kai nusprendžiau pirkti 3D
spausdintuvą, pradėjau domėtis, ką įdomaus ir naudingo galėčiau su juo nuveikti“, – pasakoja M. Sverdiolas. Kartu su sužadėtine Urte jis pradėjo naršyti internete ir atrado tarptautinę
savanorių bendruomenę „E-Nable“. Tai „skaitmeninių humanistų“ bendruomenė, turinti 20
tūkst. savanorių visame pasaulyje. Šie savanoriai 3D spausdintuvais nemokamai gamina rankų įtaisus (protezus) vaikams ir
suaugusiesiems – jie padeda be
pirštų ar plaštakų gimusiems
žmonėms arba tiems, kurie prarado dalį rankos. „E-Nable“ savanoriai įvairiose pasaulio šalyse, padėdami bendruomenėms,
kuriose medicinos pagalba sunkiai prieinama, plaštakomis ir
rankomis jau aprūpino apie 8
tūkst. žmonių. Mažvydas, susipažinęs su šios bendruomenės
veikla, entuziastingai prisijungė
prie jos, tapo „E-Nable“ Lietuvos filialo nariu.
Darydamas pirmąją rankytę pirmokei Aurilei iš Gargždų

ji labai gražiai pasakoja apie savo būseną, o viršininkas girdėjo tik bee-bee ir matė perkreiptą
veidą, išlindusį liežuvį. Netrukus ji visai „išsijungė“.

Ką reiškia sirgti svetimoje
atsilikusioje šalyje
Atsigavo Bucharos ligoninėje. Aplink stovėjo įvairūs sporto, reabilitacijos įrenginiai. Buvo
labai šalta. Netrukus paaiškėjo,
kad čia niekas nesiruošia gydyti
jos insulto, nes ir nemoka. Vienas gydytojas prasitarė skaitęs,
kad tokius ligonius reikia guldyti vėsioje patalpoje. Rado patį šalčiausią – fizioterapijos skyrių, ten ir paguldė. Tarp visokių
dviračių ir vonių. Ir tiesiog stebėjo, kaip jai sekasi.
Internautų bičiulystė
Sužinoję apie savo kolegę ištikusią nelaimę, atsiliepė medicinos temomis rašantys internautai. Jie pasistengė susisiekti
su medicinos centru, su kuriuo

Moters likimas: į viduramžius ir atgal
bendradarbiavo ir pati Galina.
Centro direktorius atskubėjo į
ligoninę su kompiuteriu, organizavo vaizdo konferenciją. Viename gale – Maskvos profesūra, kitame – Galia iš Bucharos.
Vyko intensyvios konsultacijos,
vaistai buvo siunčiami iš labai
labai toli. Nebėra pinigų? Internautai atsiuntė tiek, kiek reikia.

Prognozė kaipmat išsipildė
Gydytojų konsiliumas perspėjo: kadangi insultą paskatino genetika, per pusę metų gali
atsirasti ir kitų negalavimų. Pažeidžiamiausios vietos – kraujagyslės, širdis, klausa.
Netrukus Galią ištiko infarktas. Prasidėjo klausos prob
lemos. Užsisakė ir užsidėjo klausos aparatą, tačiau iškart nusiėmė. Tikėjosi, kad viską girdės
kaip anksčiau, o išgirdo kažkokius metalinius garsus, nuolatinį
erzinantį švilpimą. Teko palikti
darbą, nes kurtiems ten buvo ne
vieta. Rašiniais vos užsidirbdavo maistui sau ir sūneliui. Vaikai iš pirmos santuokos jau buvo išvykę į Rusiją.
Galia svarstė – gal užsakyti genetinius tyrimus, išsiaiškinti, kokią ydą ji nešiojasi. Bet
tyrimai labai brangūs, o kokia
nauda? Nebent ant sienos išvadą pakabinsi.

Gaisras padėjo apsispręsti
Žiemą Bucharoje labai šalta,
o namai – nešildomi. Visi įsijungia dujines virykles. Dieną pavojaus nėra, bet naktį, padidėjus
spaudimui, liepsnos gali šauti iki
lubų. Taip ir atsitiko Galios bute.
Nevaldoma liepsna ėmė laižyti
virtuvės spintelę, kitus baldus.
Galia kambaryje nieko negirdėjo, juk nenešiojo klausos aparato. Vis dėlto pabudo. Ne dėl to,
kad būtų ką įtartina išgirdusi, o
dėl užgultos nosies, kuri ją pastarosiomis dienomis kankino.
Jau norėjosi grįžti į tėvynę.
2016-aisiais baigėsi laikino leidimo gyventi Uzbekistane galiojimo laikas. Laikas namo!
Gražuolis Akbaras pabandė ją
šantažuoti, atsisakė pasirašyti
leidimą sūnui išvykti į Rusiją.
Galia nuvežė jam sūnų: augink,
aš išvykstu! Net parodė jam lėktuvo bilietą. Vieną! Kitą dieną
atsakomybės išsigandęs Akbaras
paskambino, pats susirado notarą ir pasirašė dokumentus. Galia
žinojo, kad taip bus. Šypsodamasi nuvyko pirkti antro bilieto.
Bucharoje tapo truputį
filosofė
„Šis senas miestas man padovanojo visai kitą požiūrį į gyvenimą, – sako Galina. – Ten
nebūna skandalų, nes juk vis-

kas – Aukščiausiojo valioje. Galėčiau banke priekaištauti per
ilgai arbatą geriančiai moteriai,
kuri į mane, klientę, nekreipė
jokio dėmesio. O ką tai pakeistų? Geriau išeisiu, pasivaikščiosiu, vėliau sugrįšiu. Ir nervai liks sveiki. Grįžau į gimtinę
ir esu laiminga. Gyvenu su sūneliu ir trikoju Lapiku, jorkšyro terjeru. Pažįstama šunų veisėja prasitarė, kad netrukus užmigdys neįgalų šuniuką. Išprašiau jį sau. Mes panašūs ir labai
mylime vienas kitą.“

Pravirkdė visą parduotuvę
Neseniai Galia vėl kreipėsi į
bičiulius internautus, kad padėtų surinkti pinigų moderniam ir
labai brangiam klausos aparatui.
Jau pavargo būti tyloje.
Netrukus parašė jiems: „Viskas gerai! Be perstojo verkiu. Išgirdau, koks gražus sūnaus balsas. Pasirodo, senukas kaimynas groja akordeonu. Parduotuvėje apsiverkiau, nes išgirdau,
ką kalba žmonės. Manęs klausė: gal pamečiau pinigus, gal
kas įskaudino? Ne, sakau, tiesiog girdžiu jus. Kaip džiaugėsi
ir pardavėjai, ir pirkėjai! Aš nežinojau, kad žmonės moka taip
stipriai džiaugtis.“
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

3D spausdintuvu lietuvio sukurtais rankų
protezais jau džiaugiasi du vaikai
M. Sverdiolas mergaitei ir jos
mamai paaiškino, kad galima
rinktis ne vienos spalvos protezą, kaip buvo maniusi mergaitės
mama, bet įvairiaspalvį. Mergaitė panoro, kad jai būtų pagamintas trijų spalvų įtaisas. Ji tokį ir gavo! O Mažvydas sukūrė
„E-Nable“ bendruomenės svetainei puslapį, kuriame galima
atvaizduoti įrenginių modelius,
taip pat pasirinkti jų spalvą ir tikina, kad nuo šiol bus daug paprasčiau įsivaizduoti, kaip atrodys pasirinktų spalvų įrenginys.

Protezus nesunku
„paauginti“
Mažvydas pasakoja, kad
spausdintuvu galima pagaminti
tik rankos protezą. Beje, tik jei
yra likusi rankos dalis. Jei tebūtų tik petys, padėti nepavyktų.
„Kol kas galime padėti tik vaikams“, – sako Mažvydas. Vaikų rankytės auga, tad vis pirkti
jiems protezus per brangu. O suaugusieji rankų protezus gauna
(nors jų laukti kartais reikia net
iki 5-erių metų), be to, yra galimybė įsigyti funkcionalią bioninę ranką.
3D spausdintuvais pagaminti
įtaisai nėra brangūs, jie gali būti įvairių dydžių ir juos labai nesunku pakeisti didesniais. O jeigu įtaisui kas nors nutiktų, pasak
Mažvydo, analogišką jis pagamintų per parą. Toks įtaisas turėtų tarnauti 18 mėnesių, laikui
bėgant kai kurios jo detalės gali
nusidėvėti, bet tai ne bėda. Mažvydas sako, kad nusidėvėjusią ar-

5-metis Dominykas jau džiaugiasi M. Sverdiolo sukurtu rankos protezu.

ba nulūžusią detalę jis greitai vėl
pagamintų ir atsiųstų paštu. Entuziastingas savanoris mano, kad
jeigu atsirastų suaugusiųjų, turinčių rankos negalią, ir jie panorėtų turėti tokį įtaisą, pagamintų
ir jiems. Tai jau ateities dalykai, o
šiandien domimės, kaip gyvena
mergaitė, pirmoji Lietuvoje gavusi tokį rankos įtaisą.

Pirmokė rankos įtaisą
nešioja namuose
7-metės Aurilės mama Ernesta pasakoja, kad atsakymo,
kodėl mergytė gimė su neišsivysčiusia galūne, neturi ir šiandien. „Mūsų dukrytė gimė gražutė, tokiomis nuostabiomis
akytėmis pažvelgė į mane, kad
apie jos rankytę net negalvojau,
o ir medikai ne iš karto pastebėjo“, – pasakoja mama.
Aurilė augo žvali, linksma,
sėkmingai lankė įprastą vaikų
darželį. Ne visai išsivysčiusią
rankytę pridengdavo rankovė.

Prieš išleisdama dukrą į mokyk
lą mama šiek tiek nerimavo, kad
dukrelė nesulauktų patyčių. Bet
Aurilė pateko pas nuostabią mokytoją, kuri vaikams paaiškino,
kad mergaitė turi dešinės rankos
negalią, kad jai kartais gali prireikti pagalbos. „Dukrytė viską
daro kaire ranka – piešia, valgo,
peiliu gali susipjaustyti daržoves, moka kirpti žirklėmis, net
plaukučius gumyte gali susirišti, važiuoja dviračiu su pridėtiniais ratukais“, – pasakoja mergaitės mama. O vaikai ją priima
natūraliai, nepaiso išskirtinumo.
Vis dėlto tėvai manė, kad
mergaitei būtų naudinga turėti
rankos protezą, tik pirkti bioninę ranką buvo per anksti. „Aurilė auga, ir šį įtaisą tektų keisti
ne kartą, o jį nusipirkti be paramos neįmanoma. Nutariau
ieškoti informacijos, kas galėtų nors laikinai pakeisti bioninę ranką dukrytei“, – pasakoja Ernesta. Taip ji Anglijoje ir

rado tarptautinę savanorių organizaciją, kurios nariai gamina dirbtines rankytes vaikams.
Kai Ernesta su jais susisiekė, šie
parašė, kad gamina rankytes tik
savo šalies gyventojams ir patarė ieškoti toliau. Ernesta sužinojo, kad vienas iš savanorių,
M. Sverdiolas, gyvena Lietuvoje. „Kai susisiekėme su Mažvydu, jis pakvietė mus su dukra atvykti į Vilnių“, – pasakoja mergaitės mama. Vilniuje jos
lankėsi keletą kartų. Ir mergaitė
gavo šį įtaisą. Protezas valdomas
raumenimis, tad norint išmokti
jį gerai valdyti reikia padirbėti.
Ernesta pasakoja, kad duk
ra dešine ranka jau gali paimti
puodelį, žaislą ar padėti kairiajai rankai, kai ką nors su ja daro.
Aurilei šis įtaisas tarsi žaisliukas,
jį užsideda tik kai pati to nori.
Mergaitė gerai jaučiasi ir be jo,
tačiau su įtaisu jai įdomu.
Išgirdę apie Mažvydo gaminamus protezus į jį kreipėsi ir
kauniečio 5-mečio Dominyko
tėvai. Kartu su berniuku jie apsilankė pas Mažvydą, šis išmatavo rankytę ir padėjo išsirinkti
spalvas. Berniukas jau džiaugiasi gautu naujuoju įtaisu.
Kartu su M. Sverdiolu tikime, kad jo siūlomi įtaisai bus
naudingi ir kitiems panašių bėdų turintiems vaikams ir net suaugusiesiems. Tad linkime savanoriui didelės sėkmės ir viliamės, kad jo darbai sulauks ir
atsakingų mūsų šalies asmenų
dėmesio ir palaikymo.
Eglė KULVIETIENĖ
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Kūrybos
laboratorija

pie daiktus kuria poetai.
Rašo prozininkai. Turbūt ir
jūsų žvilgsnį yra sustabdęs įskilęs, bet mielas puodelis, išmargintas smulkiomis pievų gėlytėmis ‒ jo istoriją žinote tik jūs.
Arba ‒ senas supamasis kėslas,
kupinas pasakojimų apie jame
kadais sėdėjusius žmones, vis
dar saugantis jų balsus ir žvilgsnius. Iš vaikystės išlikęs pliušinis meškis įplėšta ausimi. Švelnių spalvų krepdešininė suknelė,
primenanti pirmąjį pasimatymą.
Tik atmintyje likusi sudraskyta
kruvina nosinaitė. Tai gali būti
įdomu ne tik jums. Tad apsidairykite aplink ir ženkite į daikto
kūrybinę laboratoriją.
Gal turite galimybę tą daiktą paliesti, apžiūrėti iš visų pusių? Tai dabar yra jūsų „molis“ ‒
medžiaga, iš kurios „lipdysite“
tekstą. Žmonės, pažindami pasaulį, naudoja penkis pojūčius:
regą, klausą, kvapą, lytėjimą,
skonį. Taip ir kūryboje. Tik ar
žinote, kad daugiausia aprašomi
regos įspūdžiai? Neatsisakykite
jų. Galbūt jūsų žvilgsnis fiksuos
ne vien daikto spalvą ar raštą, bet ir tokius niuansus, kaip
ant krėslo atkaltės šokčiojantys
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Menas prakalbinti
daiktą
saulės zuikučiai ar atvirkščiai ‒
krentantis šešėlis. Nuo to, kokius „medžiagiškus“ apibūdinimus parinksite, priklauso ir būsena, kurią norite perteikti skaitytojui. „Saulės zuikučiai“ ‒ šiluma, nerūpestingumas, „šešėliai“ ‒ nerimas, įspėjimas, gal
net baugi paslaptis... Paprasta,
ar ne? Kūrėjai tai apčiuopia intuityviai. Manau, jūs taip pat.
Tačiau kartais verta prisiminti. Paklausti savęs ‒ o kiek mano tekste yra pojūčių?.. Dar labai veikia kvapas. Dabar ir tada,
jei prisimenate, kokių kvapų apgaubtas daiktas buvo. Ar tebėra tie kvapai, o gal išsisklaidė ir
liko tik jūsų atmintyje? O skonis? Gal eidama į pirmąjį pasimatymą su ta krepdešinine suk
nele buvote pavaišinta žemuogėmis, jų gaivus saldumas tirpo
ant liežuvio, o ant šviesaus audinio atsirado teplių, lengvai neišplaunamų uogų pėdsakų? O gal
anuomet paryčių rūko ir kuždesių prisigėręs švarkas taip ir liko
užmestas ant suolo prieangyje:
reikėjo skubiai krautis būtiniausius daiktus ir išvykti? Tai vėl
istorijos, kuriomis „apaugintas“

daiktas tampa įdomus kitiems.
Tačiau tai ‒ tik pirmasis
žingsnis, prisiminimų žanras.
Jei norite „tikro“ apsakymo ‒
reikės nuo savęs „pabėgti“. Lengviausia ‒ pereinant į pasakojimą trečiuoju asmeniu, sukuriant
veikėją, duodant jam vardą, įsivaizduojant šeimą, kurioje jis
galėtų gyventi, namus. Gal jie
bus šiek tiek panašūs į jūsų. Tada
apsibrėžkite laiką: pavyzdžiui,
viena diena (išvakarės, rytas...),
kurios įvykiai suksis aplink tą
daiktą, bet kartu ir perteiks, kuo
jis buvo svarbus veikėjo gyvenimui. Kai ką nutylėkite, užsiminkite vos sakiniu ar keliais ‒ galbūt apie tremtį, sulaužytus likimus, pradingusius ir iki šiol nesurastus artimus žmones... Tačiau leiskite skaitytojui istorijos
pabaigą kurti pačiam. Spėlioti.
Rasti savo kontaktą su veikėju,
galbūt pamatyti jame savo paties
bruožų ir pamilti, juk kiekviena
gera istorija ‒ tai ryšys tarp autoriaus ir skaitytojo, dalijimasis
žodžiais kaip duona.
Taigi, kol poetai kuria hegzametrus, laukiame prozininkų.
Nijolė Kvietkauskė

„Svajokliai“ vis dar kupini energijos

B

iržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajok
liai“ nestokoja energijos ir naujų
minčių. Jo nariai nepasiduoda nei
ligoms, nei blogai nuotaikai, nei
gyvenimo išbandymams. Sausio mėnesį gera nuotaika dalijomės susirinkime, kurį pavadinome „Skrybėlių fiesta“. Visų galvas papuošėme skrybėlėmis, veidus – šypsenomis, o stalą nuklojome vaišėmis. Kiekvienas, taręs
žodį, gavo medalį su pelytės atributika ir atviruką su sveikinimu.
Juos paruošė aktyvi klubo narė
Onutė Varnienė. Pauzes užpildė
muzikos garsai ir dainos. Labai
džiaugiamės, kad klube yra net
dvi muzikantės – Danutė ir Valerija. Visada smagu prisiminti se-

Biržų neįgaliųjų literatų klubas „Svajokliai“ susirinko į „Skrybėlių fiestą“.

nas dainas ir joms pritarti. Netrūko pokštų, anekdotų ir naujų posmų. Klubo narė, šių eilučių autorė, linkėdama sveikatos, šilumos
ir geros nuotaikos, visiems įteikė
po suvenyrą. Susikabinę rankomis draugiškai lingavome skambant muzikai, dainavome dainas,

kurias mokėjome. Kaip smagu
susitikti, kiekvieną apkabinti ir
jausti, kad tavęs laukia. Klubas
„Svajokliai“ dar tikrai parodys
save, planuose – nauji troškimai,
rašomos naujos eilės.
Daiva Batavičienė
Klubo „Svajokliai“ narė

Sidabro burės

Ateik...

Kur plauki tu, nenuorama laike,
Iškedenęs sidabro bures?
Aš žinau – atkarpa kelio baigias,
Kai ją nukerpa vėjy kažkas.

Daina

Aš tikiu – metai slinks tik iš lėto,
O pavargę prisės ant akmens,
Ant žilų samanų iškorėtų,
Kolei laikas bebėgdams aplenks,
O paskui tęs gyvenimo kelią, –
Skins kas rytą liepsningas žaras...
Mano metai, nuo laiko pasenę,
Plauks išskleidę sidabro bures.

Ryto etiudas
Ištirpsta saulė žvilgsnio spindesy –
Meilės žara ant kelių ją paklupdo,
Ir šnabžda rytmetį žolė trapi,
Kai rasos skalbia žalią žlugtą.
Išbrisiu sutemoj aušras visas...
Girdi, kaip pieva ilgesingai ošia,
Kaip mintys suverpia beržų lajas,
Kaip mezginy sušyla žodžiai?..

Tu ilgesio tiltais ateisi,
Atskrisi ant paukščio sparnų.
Tavęs kaip pavasario lauksiu,
Nes meilei žydėt nevėlu.
Dėkosiu už pirmąjį žiedą,
Sugėrusį ryto rasas.
Jau saulė per dangų nurieda
Ir tiesia į dieną rankas.
Priedainis:
Ateiki lauko takeliu
Kaip kažkada jaunystėj,
Kur prie apnuogintų beržų
Prisiekėme neklysti.
Į dieną, į šviesą mes bėgsim,
Barstydami šypsnį laukuos,
Ir meile savąja apglėbsim,
Kad žemė paskęstų žieduos.
Į žydinčią naktį pakviečia
Rasom nusagstyti žiedai.
Žvaigždė lūpom meilę paliečia
Ir laimina ją amžinai.
Priedainis...
Aldona MAKSVYTIENĖ

Plazdena jie vėjelio dvelkime
Ir saulės ašarom į širdį sminga...
Lyg po audros nurimstu nejučia –
Rasos lašu bučiuoju smilgą...

Vilkaviškis



Dėkojame, kad visus metus buvote su mumis
Štai ir vėl apsisuko metų ra
tas. Artėjame pavasario link. Vi
sus metus mus džiugino Jūsų
siunčiamos nuotraukos, kuriose
matėme besik eičiančios gam
tos vaizdus. Džiaugiamės, kad
mėgstate fotografuoti. Ačiū
ištikimiems skaitytojams, kurie
mūsų bičiuliai yra jau daugelį
metų: Ritai Mockeliūnienei, Sta
nislavai Juozapaitytei, Vilijai Jo
cienei, Kastyčiui Turevičiui, Jonui
Valantiejui, Rasai Skeiverienei,
Gražinai Kalvaitienei, Vladislovui
Kirkickui, Vydmantui Bručui ir
kitiems. Džiugu, kad prisijungia ir
nauji fotografijos mėgėjai: šiemet
sėkmingai laikraščio puslapiuose

debiutavo Noneta Miliūnienė, Irina
Pochomova, Janina Blėdienė.
Prašome nenusiminti tų, kurių
nuotraukos nepateko į laikraščio
puslapius. Taip galėjo atsitikti dėl
įvairių priežasčių: gal tuo metu buvo
atsiųsta daug gerų fotografijų, o gal
jūsų nuotrauka neatitiko metų laiko
(nenustebkite, jei kai kurios iš jų bus
išspausdintos šiemet), arba vaiz
delis buvo labai panašus į neseniai
spausdintą, gal pritrūko spalvų, origi
nalumo ar kokybės. Ačiū ir tiems,
kurie atsiliepėte į mūsų kalėdinį
kvietimą. Kviečiame drąsiai siųsti
savo nuotraukas ir šiemet – kadangi
matome, kad konkursas mėgstamas
ir populiarus, jį pratęsime.

Visiems, kurių nuotraukos buvo išspausdintos
laikraštyje, išsiųsime padėkos raštus, o keletui
aktyviausių fotografijų autorių padovanosime po
knygą „Kartu esame stipresni“.
Gražinai Kalvaitienei – už atidų žvilgsnį į gamtą;
Rasai Skeiverienei – už įspūdingą Kryžių kalno nuotrauką;
Nonetai Miliūnienei – už sėkmingą debiutą;
Stanislavai Juozapaitytei – už pagautą akimirkos grožį.
Jonui Valantiejui – už meilę gamtai.

Linkime kūrybinės sėkmės!
Jūsų „Bičiulystė“

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis vasario 20 dieną.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas iš dalies remia projektą
„Ne gailėtis, o įgalinti – šiuolaikinis požiūris į negalią“ ir jo rubrikas: „Atvira visuomenė“, „Tolerancijos testas“, „Universali aplinka“,
„Aš – pilietis“, „Kaip aš pažinau negalią“, „Mokslo parkas“. Jam skirta
9 tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės parama.

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

