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Universalus dizainas – nesibaigianti kūryba
Universali aplinka
Universalaus dizaino sąvoką vartojame vis dažniau.
Ji įtraukta į tokius svarbius
dokumentus, kaip Jungtinių
Tautų neįgaliųjų teisių konvencija, šį terminą jau galima
rasti ir Statybos įstatyme. Vis
dėlto kalbėdami apie universalų dizainą dažniausiai galvoje turime infrastruktūros –
pastatų, šaligatvių, kitų vietų
prieinamumą judėjimo sutrikimų turintiems asmenims.
O iš tikrųjų universalus dizainas – daug platesnė sąvoka,
apimanti gaminių, aplinkos,
programų ir paslaugų prieinamumą. Tai akcentuota ir Neįgaliųjų reikalų departamento
organizuotuose mokymuose
savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovams.
Universalaus dizaino mokymus Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje, Marijampolėje ir Vilniuje vedė Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto Sveikatos mokslų instituto lektorė Ana Staševičienė. Su
ja ir kalbamės apie tai, į ką buvo atkreiptas šių mokymų dalyvių dėmesys.

Tolerancijos testas
Kaunietė Angelė Rudžianskaitė susidūrė su keista situacija – vieną dieną dingo
prie daugiabučio namo, kuriame ji gyvena, buvęs neįgaliojo ženklas, suteikiantis
teisę statyti toje vietoje automobilius judėjimo sutrikimų
turintiems žmonėms. Paaiškėjo, kad norėdama, jog būtų
įrengtas naujas ženklas, ji turi apsilankyti (kitaip tariant,
apriedėti) ne vienoje institucijoje, be to, dar ir susimokėti
už ženklo pastatymą.
Už neįgaliojo ženklą prašo
susimokėti
1997 metais A. Rudžianskaitės gyvenamojo namo kieme (Kauno Eigulių mikrorajone), gavus seniūnijos, policijos ir savivaldybės leidimus
buvo pastatytas ženklas „Stovėti draudžiama“ ir pažymėta
geltona linija. Tai buvo padaryta pagal tuo metu galiojančias
taisykles – po šiuo ženklu neįgalieji automobilius statyti gali.
Toje vietoje ji daug metų ir pa-

Šiauliuose vykusių universalaus dizaino mokymų dalyviai su lektore Ana Staševičiene (trečia iš dešinės).

Dažniausiai universalaus
dizaino principų reikalauja
laikytis neįgalieji – aktyvūs
nevyriausybinių organizacijų
atstovai gerai išanalizavę jo
principus. Į šiuos mokymus
pakvietėte ir savivaldybių atstovus. Kokių žinių jiems norėjote suteikti?
Žmonės su negalia – vieni
pagrindinių universalaus dizaino vartotojų, tačiau ne vieninteliai. Visuomenė sparčiai sensta,

daugėja asmenų, kuriems būtina ir prieinama aplinka, ir pas
laugos. To reikia ir mažus vaikus auginančioms šeimoms, kad
mamos su kūdikiais vežimėliuose galėtų visur patekti. O ir bet
kuris žmogus tam tikroje gyvenimo situacijoje gali tapti neįgaliu, pavyzdžiui, laikinai sutrikus sveikatai. Taigi žmonių,
negalinčių atlikti įprastų veiksmų, ratas gerokai platesnis. Todėl kaip, taikant universalaus

dizaino principus, galima būtų jiems padėti, reikia žinoti ir
prieinamą aplinką kuriantiems,
ir už jos pritaikymą atsakingiems savivaldybių, švietimo,
gydymo, paslaugas teikiančių
įstaigų atstovams.
Labai svarbu veikti visiems
kartu – kadangi neįgalieji turi
daugiau patirties, jie išsakytų savo poreikius, atkreiptų dėmesį į
svarbiausius dalykus, o savivaldybėse viešąsias paslaugas tei-

kiantys specialistai pripažintų
žmonių skirtumus ir išmanytų
universalaus dizaino principus.
Dar prieš rengiant mokymus
atlikome tyrimą „Paslaugų prieinamumo ir gaminių tinkamumo visiems Lietuvoje gyvenantiems vartotojams kuo platesniu
mastu analizė“. Į jį įtraukėme
dvi respondentų grupes – įvairiomis paslaugomis, gaminiais
besinaudojančius judėjimo, regos, klausos, proto negalią turinčius asmenis ir šias paslaugas
teikiančių bei prekes gaminančių įmonių atstovus.
Tyrimu analizavome sveikatos priežiūros, valstybinių institucijų ir prekybos vietų teikiamų paslaugų tinkamumą ir informacijos apie jas prieinamumą
neįgaliųjų poreikiams, darbuotojų pasirengimą, patalpų pritaikymą, dokumentų įskaitomumą
ir pan. Taip pat buvo analizuojami dažnai perkami gaminiai
ir maisto produktų pakuotės.
Ar tyrimas padėjo išsiaiškinti svarbiausias problemas
ir jas aptarti su mokymų dalyviais?
Išanalizavę tyrimo medžiagą
priėjome prie išvados, kad stengiantis užtikrinti paslaugų prieinamumą ir gaminių tinkamumą
(nukelta į 3 psl.)

Nori kieme įsirengti neįgaliajam skirtą
stovėjimo vietą – susimokėk

Prie socialinių būstų Pilaitės mikrorajone Vilniuje įrengtos neįgaliųjų automobiliams statyti skirtos vietos.

likdavo savo automobilį. Moteris sako, kad už ženklo pastatymą ji susimokėjo 127 litus. Per-

nai vasarą jis be jokio įspėjimo
buvo nupjautas. Moteris nustebo – kaip galima šitaip, nepra-

nešus, panaikinti ženklą, už kurį ji buvo sumokėjusi.
Ėmė visur skambinti, klau-

sinėti. Išgirdo atsakymą, kad
ženklas neatitiko šiuolaikinių
reikalavimų, todėl buvo panaikintas. O norint, kad jis būtų
vėl pastatytas, reikia kreiptis iš
naujo. Prasidėjo vaikščiojimas
po institucijas: seniūnija, policija, būsto valda. „Kad pateikčiau
reikiamus dokumentus, teko du
kartus važiuoti į seniūniją ir policiją. Susidūriau su didžiausiais
nepatogumais: seniūnija visiškai nepritaikyta judėjimo negalią turintiems žmonėms, o pandusas į policijos pastatą taip užstatytas automobiliais, kad tarp
jų pravažiuoti vežimėliu neįmanoma“, – ne pačios stipriausios
sveikatos moteris pasakoja ne
vieną valandą praleidusi mindama įvairių institucijų slenksčius.
Pagaliau leidimas buvo gautas.
Galima džiaugtis? Ne visai –
pasirodo, ženklą teks įrengti už
savo lėšas. Tai kainuos nei daug,
nei mažai – 140 eurų. Be to,
reikės pačiai susitarti su darbus
(nukelta į 3 psl.)
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 Zarasai:

Bendruomenės balsas
 Kelmė:

Išvarė žiemą iš kiemo

Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos narė Danguolė Levickienė pasakoja apie smagiai paminėtas Užgavėnes.
„Prie gero noro nėra blogo
oro“, – šiuo posakiu besivadovaujantys Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos nariai rinkosi į Užgavėnių šventę. Nors iš
ryto oras nelepino, dangų maišė sniegas ir lietus, tačiau puikiai nusiteikę ir nešini nedideliais lauknešėliais ruošėmės išvaryti žiemą. Į šventę susirinko
apie 40 neįgaliųjų. Svečius sutiko muzikantų Zigmo Rimkaus,
Stanislovo Glazausko, Algirdo
Butkaus bei Povilo Maziliausko
valdomų instrumentų skambus
maršas. Netrukus į jį įsiliejo ir
puikūs dainininkų balsai. Kaip
pridera Užgavėnėms, šventėje

 Garliava:

Kelmiškiai žiemą išvarė smagiai nusiteikę.

netrūko ir blynų. Vieni valgė,
kiti kepė ir tiekė į stalą.
Apstojus snigti visi išėjo į
kiemą ir žaidė įvairius Užgavėnių žaidimus. Mums padėjo
trenerė Reda. Neįgalieji puikiai pasirodė rungtyse „Nuversk bobą“, „Kamuoliuko nešimas“ ir kitose varžybose. Mu-

Įspūdžių sėmėsi ekskursijoje

Garliavos neįgalieji Kėdainiuose pamatė daug naujo.

Angelė Stanislavavičienė
dalijasi Garliavos neįgaliųjų draugijos narių išvykos į Kėdainius ir
Kėdainių rajono Užupės kaimo
bendruomenę akimirkomis.
Kėdainiuose išklausėme gidės
pasakojimą apie kunigaikštį Jonušą Radvilą, mintimis ėjome jo gy-

 Alytaus r.:

venimo takais. Lankėmės amatų
dirbtuvėse. Buvome prie Radvilų nekropolio, kur yra palaidojimo sarkofagas su jo palaikais.
Aplankėme evangelikų bažnyčią.
Valgėme naminių agurkų ledų su medumi, nusipirkome paragauti agurkų džemo. Pasukę

Užupės kaimo link, aplankėme
nuostabų piliakalnį, kur bendruomenė švenčia savo valstybines šventes. Grožėjomės nuostabiais mūsų krašto gamtos vaizdais. Tada važiavome susitikti
su Užupės bendruomene, kuriai vadovauja Augenija Vaitkevičienė. Buvome labai šiltai sutikti. Visų mūsų vardu dėkoju
už nuotaikingą priėmimą.
Apsilankėme Kėdainių krašto muziejaus padalinyje, kur susipažinome su talentingo medžio drožėjo Vytauto Ulevičiaus darbais. Drožėjas yra sukūręs 200 monumentalių medžio darbų, kuriuos galima pamatyti įvairiose Lietuvos vietovėse: Anykščiuose, Panevėžyje,
Juodkrantėje ir t.t. Daug parodų
surengta užsienyje.

Išrinkta nauja pirmininkė

Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos tarybos narė Aldona Krickienė parašė apie neeilinę rinkiminę konferenciją.
Alytaus šaulių namuose vyko neeiliniai Alytaus rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkės,
tarybos ir revizijos komisijos
rinkimai. Alytaus rajono savivaldybės vyresnioji socialinių
išmokų specialistė Jūratė Busilienė susirinkusius draugijos narius supažindino su Socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto
patikrinimo ataskaita.
Po komentarų, pasisakymų
ir diskusijų buvo pradėta konferencija. Būsimi kandidatai
(jų buvo du) pristatė savo kandidatūras, nurodė darbo tiks-

 Palanga:

zikai netylant kas norėjo, išėjo
šokti. Visi linksminosi kelias
valandas. Įdomu buvo žiūrėti į
persirengėlių kaukes. Negalėjome atsistebėti jų išradingumu.
Puikiai nusiteikę, pasižmonėję skirstėmės į namus. Ateityje planuojame vykti į Šiaulių
areną klausytis koncerto.

lus. Abu kalbėjo apie bendradarbiavimą su rajono savivaldybe, naujų narių pritraukimą,
nes neįgaliųjų rajone yra kur
kas daugiau nei dabar dalyvaujančių draugijos veikloje. Buvo
užsiminta ir apie mažas draugijos patalpas, kurios nėra tinkamos projekto veikloms vykdyti. Savivaldybės atstovė patikino, kad šis klausimas sprendžiamas.
Naująja Neįgaliųjų draugijos
pirmininke balsų dauguma išrinkta Liuda Makselienė. Buvo
išrinkta ir nauja draugijos taryba bei revizijos komisija.
Su naujais Alytaus rajono
neįgaliųjų draugijos įstatais visus supažindino Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Eveli-

na Kelmelienė. Ji taip pat atsakė į draugijos narių klausimus,
susijusius su projekto vykdymu. Teisininkė pabrėžė, kad lėšos, skirtos neįgaliesiems pagal
Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, turi būti naudojamos tik rajono gyventojams.
Teisininkė taip pat ragino neapsiriboti tik Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektu.
Draugijos nariai negailėjo
gražių žodžių buvusiai draugijos pirmininkei Marytei Bernatavičienei. Tikimės, kad ir naujoji pirmininkė pateisins neįgaliųjų lūkesčius.
Diskusiją pratęsėme prie kavos puodelio.

Į Palūšę – traukti stintelių

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške
Laima Gorpinič papasakojo apie
smagią zarasiškių išvyką.
Paskutinę žiemos dieną, vasario 29-tą, visi keliai vedė į Palūšę (Ignalinos r.). Čia jau penktą kartą šurmuliavo smagiausia, agurkais kvepianti šventė
„Trauk stintelę 2020“. Šios šventės traukai neatsispyrė ir Zarasų
rajono neįgaliųjų draugijos nariai – į ją išsiruošė 30 smagiai
nusiteikusių neįgaliųjų.
Reginių, gardžių patiekalų ir
geros nuotaikos Lūšių pakrantėje netrūko. Oras šventei buvo
palankus, todėl neskubant buvo galima apžiūrėti įvairiausius
keramikos dirbinius, kalvystės
darbus, veltinio gaminius, suvenyrus. Į šventę atvykusius svečius viliojo ir garuojantys puodai bei čirškančios keptuvės.
Veikė žuvies mugė, kur galima
buvo įsigyti šviežios, rūkytos ir
tik ką iškeptos žuvies. O žuvienių, šiupinių skonis priklausė
nuo kiekvienos šeimininkės patirties, paslapties ir išradingumo.
Vienas iš tradicinių žiemos
žvejybos būdų Ignalinos krašte –
medinės „bobos“ ant ledo sukimas. Nors ledo nebuvo, bet „bobą“ pamatyti gyvai teko. Pramoga – sausumos „stintos“ trauki-

mas su bobomis – labai patiko.
Daug dėmesio sulaukė ir Palūšės
8 kg „stintelės“ kilnojimo varžybos. Čia galėjo rungtis vyrai,
moterys ir vaikai – kas rankoje ilgiau išlaikys akmenimis papuoštą „stintelę“. Dusetiškė Polina Jankūnienė smagiai įsitraukė į šią rungtį ir laimėjo vieną
kilogramą šviežių ežerinių stintelių, ištiestoje rankoje išlaikiusi
sunkią „stintelę“ 1 min. 5 sek.
Pramogų šventėje netrūko.
Šventės dalyviai galėjo pasižiūrėti VSAT kinologų su tarnybiniais šunimis pasirodymus,
KASP savanorių organizuojamas estafetes vaikams ir jaunimui. Šeimos su vaikais galėjo
nuspalvinti medinę stintelę. Pasikaitinti kvietė pirčių kompleksas, „ruonių“ maudynės Lūšiuose, ledo ritulio improvizacijos
be ledo, purvo futbolo rungtynės. Šventės dalyvius linksmino, kartu dainuoti ir šokti kvietė
grupės „16 HZ“ vyrai.
Prisiragavę įvairių skanėstų,
prisipirkę lauktuvių, prisišokę,
prisidainavę, pasidžiaugę gražiai
praleistu savaitgaliu grįžome į
namus. Dėkojame Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vilhelminai Dubnikovai
už puikiai organizuotą kelionę.

Zarasiškiai smagiai pramogavo stintų šventėje.

 Neringa:

N

Kvietė senjorus prie
Užgavėnių stalo

eringos socialinių paslaugų
centras kartu su Neringos
miesto neįgaliųjų draugija kvietė senjorus prie Užgavėnių stalo. Neįgaliųjų draugijos virtuvėje darbščiosios senjorės čirškino blynus, o pripažintos virtuvės „šefės“ atsinešė jau iškeptų, gardžių ir kvepiančių. Visi
ragavo apskritašonius, traškan-

čius blynus. Kiekviena šeimininkė skubėjo girtis ir dalintis
tik jos namuose kepamų blynų
receptais, patarimais ir paslaptimis. O labiausiai pasisekė tiems,
kurie atėjo blynų paragauti. Sotūs ir linksmi, visi vieningai sutarė, kad šį kartą nevarys žiemos
iš kiemo.

Atsiskaitė už nuveiktus darbus

Valdas Umbrasas pasidalijo mintimis iš draugijos ataskaitinio susirinkimo.
Palangos neįgaliųjų draugijoje vyko ataskaitinis susirinkimas. Jį vedė literatų būrelio vadovas Vytautas Lukšas. Draugijos pirmininkas Antanas Šiupinys pristatė ataskaitą už 2019

metus, papasakojo apie vykdytą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektą, finansuojamą iš Neįgaliųjų reikalų departamento skiriamų lėšų.
Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė Aleksandra Zdanavičienė. Aktyviausieji draugijos nariai gavo padėkos raš-

tus. Buvo pasveikinti neseniai
gimtadienius atšventę draugijos pirmininkas A. Šiupinys ir
ansamblio vadovas Rimgaudas
Juozapavičius. Po susirinkimo
vyko kolektyvo „Atgaja“ koncertas. Dainavo solistas Nedas
Normantas. Visi bendravo prie
kavos, arbatos puodelio.

Neringiškiai prie stalo pakvietė senjorus.

Neringos socialinių paslaugų
centro inf.
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būtina stiprinti supratimą apie
negalią, atsižvelgti į svarbiausius skirtingų žmonių grupių
specialiuosius poreikius. Štai,
pavyzdžiui, klausos negalią turintiems žmonėms labai svarbi
tinkama komunikacija, akustika, klausos stiprinimo sistemos, pritaikytos informacinės
technologijos, alternatyvios komunikacijos priemonės (vaizdinė informacija, subtitrai, gestų
kalba ir t. t.); silpnaregiams ir
akliesiems – taktiliniai paviršiai,
pastato pritaikymas (interjero
dizaino elementai, pvz., dideli numeriai ant kabinetų durų),
tinkamai pateikta informacija
(gerai matomas, kontrastingas
šriftas), pritaikytos informacinės technologijos, alternatyvios
komunikacijos priemonės (garsinė informacija, Brailio raštas ir
pan.), lengvas, intuityvus gaminių naudojimas ir kt. Sutrikusio
judumo žmonėms labai svarbus
fizinis aplinkos pritaikymas (takai, automobilių stovėjimo vietos, įėjimai į pastatą, jo suplanavimas), tinkamo aukščio ir
dydžio nuorodos, ženklinimas,
taip pat aktualu, kad gaminių
naudojimas nereikalautų daug
fizinės jėgos ir pan.
Atkreipėme dėmesį ir dar į
vieną svarbų dalyką – pritaikant
aplinką būtina laikytis vientisumo principo. Nepakanka pritaikyti tik įėjimą į pastatą, reikia,
kad būtų įrengta ir patogi automobilių stovėjimo aikštelė, ir kiti to pastato elementai.
Šiuos dalykus akcentavome
ir universalaus dizaino principus
aptardami su Lietuvos regionų
savivaldybių specialistais, planuojančiais savivaldybių viešąsias paslaugas (sveikatos, socia(atkelta iš 1 psl.)

atliekančia įmone UAB „Kauno
gatvių apšvietimas“. „Ar tada aš
galėsiu būti tikra, kad tos vietos niekas neužims?“ – domisi
moteris. Jai buvo paaiškinta, kad
ne – neįgaliojo ženklu pažymėtoje vietoje automobilį galės statyti visi, kurie turi teisę naudotis
neįgaliojo automobilio statymo
kortele. A. Rudžianskaitė dirba
Lietuvos sveikatos mokslų universitete, kartais iš darbo tenka
grįžti vėlai, kai kieme nebūna
laisvų vietų, tad automobilį prisieina statyti parduotuvės kieme.
Norint nuvažiuoti iki namų tenka įveikti daugybę kliūčių.
„Kokiu įstatymu remiantis
aš antrą kartą ne man priklausančioje žemėje privalau už savo lėšas įrengti neįgaliojo ženklu pažymėtą vietą? Manau,
kad tokie reikalavimai pažeidžia
mano lygias galimybes, nes jei
ženklas bus skirtas visiems name gyvenantiems judėjimo negalią turintiems bei į kiemą atvažiuojantiems neįgaliesiems,
savivaldybė privalo įrengti tokius ženklus savo lėšomis“, –
sako A. Rudžianskaitė.

Teisininkas: taip neturėtų
būti
Policijos departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Komunikacijos skyriaus vedėjas
Ramūnas Matonis aiškina, kad

Universalus dizainas – nesibaigianti kūryba

Ana Staševičienė.

linių reikalų, švietimo, kultūros,
sporto, susisiekimo, miesto planavimo ir pan.), bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.
Šiuose mokymuose kalbėjote ne vien apie teorinius dalykus. Stengėtės suformuoti
praktinius įgūdžius?
Daug dėmesio mokymuose skyrėme ir praktiniams užsiėmimams. Visus dalyvius suskirstėme į grupes po 5 žmones,
kiekvienas gavo po specialų universalaus dizaino patikros lapą ir
pagal jį vertino atskirus patalpų
elementus – liftą, laiptus, interjero detales, klientų aptarnavimo vietą ir kt. O štai automobilių statymo vietą turėjo įvertinti
visi mokymų dalyviai.
Dar viena praktinė užduotis – naudojantis tuo pačiu patik
ros lapu reikėjo įvertinti gaminį ir jo pakuotę bei ženklinimą:
burnos skalavimo skysčio buteliuką, makaronus, dantų šepetėlį. Darbas irgi vyko grupėse po
5 asmenis. Prieš tai kiekvienas
dalyvis turėjo ištraukti vieną iš
11 paruoštų kortelių su žmogaus
nuotrauka – reikėjo įvertinti gaminio tinkamumą būtent tam

asmeniui. Kiekviena žmogaus
nuotrauka turėjo aprašymą –
nurodyta, kokio jis amžiaus, kur
gyvena, jo šeiminė padėtis, sveikatos būklė bei sąrašas veiksmų,
kuriuos jis gali atlikti ir kurių negali. Vertinant reikėjo naudotis
papildomomis simuliacinėmis
priemonėmis – specialiais akiniais ir pirštinėmis. Šios priemonės padeda įsivaizduoti, kaip
mato skirtingų regėjimo problemų turintys žmonės arba ką gali
ribotas rankos, plaštakos funkcines galimybes turintys asmenys.
Tokią metodiką naudoja
Kembridžo universiteto mokslininkai ir ji iš tikrųjų padeda suvokti, su kokiais sunkumais susiduria tokias negalias turintys
žmonės, geriau suprasti jų poreikius. Mokymų dalyviai taip
pat neslėpė nesitikėję, kad šie
realūs potyriai taip skirsis nuo
įsivaizduotų.
Mokymų dalyviams pateikėte pavyzdžių, kuriais galėtume sekti ir mes?
Taip. Pasirinkome Novi Sado miesto (Serbija) pavyzdį ir jo
prieinamumo strategiją 2012–

2018 metams. Šiame mieste
veikianti organizacija „Sąžiningo gyvenimo centras“ kreipėsi į vietinės valdžios institucijas siekdama, kad būtų pradėta
kurti prieinama aplinka. Ji akcentavo, kad į aplinkos prieinamumą reikia žiūrėti sistemiškai,
pritaikant universalaus dizaino
koncepciją. Buvo suburta vietinė darbo grupė, miesto mero
potvarkiu paskirtas jos koordinatorius ir iškelta užduotis parengti miesto prieinamumo strategijos projektą.
Prieinamumo darbo grupė
surengė keletą mokymų ir susitikimų su miesto gyventojais.
Buvo nustatytos ir išanalizuotos prieinamumo problemos,
numatyta strateginė kryptis. Į
prieinamumo strategiją buvo
įtraukti tokie tikslai: sudaryti sąlygas VISIEMS miesto gyventojams savarankiškai ir laisvai naudotis visomis viešosiomis
erdvėmis, viešosiomis paslaugomis ir viešuoju transportu, nepriklausomai nuo fizinio pajėgumo, sensorinių, intelektinių
ypatybių ar amžiaus; užtikrinti

Aldona MILIEŠKIENĖ

Su specialiais akiniais galima geriau suvokti regos negalią turinčių žmonių
poreikius.

Nori kieme įsirengti neįgaliajam
skirtą stovėjimo vietą – susimokėk
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus), suderinusios su policija,
įrengia kelius prižiūrinčios įmonės. Nustatyta tvarka gavus leidimą ir įrengus kelio ženklą šis
be išimčių galiotų visiems eismo
dalyviams. R. Matonis taip pat
nemano, kad žmogus turi susimokėti. „Mūsų nuomone, už kelio ženklo įrengimą turėtų mokėti stovėjimo aikštelės savininkas. Tai galėtų būti daugiabučio
namo bendrija, savivaldybė ir
pan.“, – teigia policijos atstovas.
Jam pritaria ir Lietuvos paraplegikų asociacijos teisininkas Egidijus Grigonis. Jo manymu, neįgaliojo vietą žymintis
ženklas yra kelio ženklas, jis nėra skirtas konkrečiam žmogui,
todėl nėra normalu, kad už jo
pastatymą prašoma susimokėti.
Teisininkas atkreipia dėmesį
ir į dar vieną problemą – neretai neįgaliesiems skirtos stovėjimo vietos panaikinamos. Yra
pavyzdžių, kai naujose aikštelėse neįgaliųjų vietos būna įrengiamos dėl to, kad to reikalauja
įstatymas, o kai gaunamas parašas, kad objektas baigtas, jų

vienodą viešosios informacijos,
komunikacijos ir paslaugų prieigą visiems gyventojams, nediskriminuojant pagal gebėjimus ar
žinias. 2021-aisiais Novi Sado
miestas taps Europos Kultūros
sostine, o jų šūkis – „Mūsų stiprybė – prieinamumas“.
Kokius išskirtumėte pag
rindinius iššūkius, kad universalaus dizaino principai taptų
ne ateities vizija, o šiandienos
gyvenimo norma?
Sunkiausias uždavinys –
pradėti mąstyti universalaus dizaino kategorijomis, o tai reiškia – suprasti, kad tai aktualu ir
reikalinga visoms sritims – viešajam valdymui, planavimui,
rinkodarai, komunikacijai, finansams, gamybai, paslaugoms,
ryšiams su klientais ir t. t.
Vienas iš esminių universalaus dizaino principų – užtikrinti vienodas galimybes visiems žmonėms – bet kokio
amžiaus, turintiems ir neturintiems negalią – dalyvauti socia
liniame ir ekonominiame gyvenime ir sugebėti patekti į bet
kurią sukurtos aplinkos vietą bei
ja naudotis kuo savarankiškiau.
Žinoma, visada lieka galimybė
tobulėti, o kadangi žmonių lūkesčiai nuolat auga, universalaus dizaino kūrimas turi būti
laikomas nesibaigiančiu procesu, kuriame kūrybiškoms ir išradingoms idėjoms įgyvendinti gali sutrukdyti tik suderintų
veiksmų ir žinių stoka.

nebelieka. Blogiausia, kad nėra
teisinio mechanizmo šiai situacijai sukontroliuoti. E. Grigonio
įsitikinimu, kelio ženklai ir nuimami turi būti ta pačia tvarka,
kaip ir pastatomi – gaunant reikiamus leidimus.
Su panašia situacija buvo susidūręs kaunietis Darius Liaugaudas – vieną dieną dingo jo
gyvenamojo namo kieme įrengtos neįgaliųjų vietos. Vyriškis
kone metus rašė raštus įvairioms
institucijoms, net kreipėsi į teismą, kol panaikintos vietos buvo atstatytos. Laimei, už tai jam
nereikėjo sumokėti.

Vilniuje – kitokia situacija
Kituose miestuose gyvenantys neįgalieji stebisi, kad Kaune
tokia tvarka. Vilnietis Algirdas Česonis neturi abiejų kojų,
naudojasi protezais. Jis gyvena
daugiabutyje. Sužinojęs, kad
gali būti kieme, arčiau įėjimo
įrengta neįgaliojo ženklu pažymėta vieta, jis kreipėsi į savivaldybę (informacijos apie tai rado
internete). Parašė prašymą, pateikė ranka nubraižytą schemą,
kur, jo manymu, būtų patogiausia įrengti vietą, neįgaliojo pažymėjimo kopiją ir maždaug už

mėnesio sulaukė pranešimo, kad
įvyko posėdis ir netrukus bus
pradėti darbai. Neįgaliojo ženklu pažymėta vieta gana greitai
buvo įrengta. Vyriškis nepatenkintas tik vienu – šia vieta gali
naudotis visi neįgalieji, tad pasitaiko, kad ji užstatoma. Paklausus, ar nereikėjo dėl vietos įrengimo važiuoti į policiją, seniūniją, A. Česonis nusistebi: kodėl reikėtų? Juk tai savivaldybės
darbas viską susiderinti.
Neįgaliojo vežimėliu judantis Martynas Vaitiekūnas gyvena viename iš socialinių būstų sostinės Pilaitės mikrorajone. Kai 2006 metais čia atsikėlė,
kieme nebuvo įrengtų automobilio stovėjimo vietų neįgaliesiems. Jis nuvažiavo į savivaldybę, paaiškino, kad tokios vietos
turi būti. Po kurio laiko sulaukė
informacijos – vietos bus įrengtos. Taip ir atsitiko – 5 metrai
automobilių stovėjimo aikštelės
skirti neįgaliųjų vietoms. Dabar
Martynas norėtų, kad vieta būtų perkelta arčiau namo ir būtų
pažymėta kaip rezervuota konkrečiam butui. Dėl šio klausimo
vėl kreipėsi į savivaldybę. Sulaukė atsakymo, kad toks variantas
galimas, tačiau detaliau susitar-

ta pakalbėti pavasarį, nes žiemą
galima pastatyti tik ženklą, bet
nėra galimybės perbraižyti linijų. Martynas sako, kad bendraujant su savivaldybe nekilo jokių
problemų – užteko ir žodinio
pokalbio, situacijos paaiškinimo,
kad ledai pajudėtų.
Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininkas Zigmantas Jančauskis taip pat pasakoja, kad
prie jo namų neįgaliojo ženklas
buvo pastatytas be jokių problemų – užteko kreiptis į seniūniją. Persikėlus gyventi į kitą vietą
buvo pastatytas ir naujas ženklas.
Tiesa, anksčiau taip pat buvo
atvejų, kai kiti bandydavo užstatyti šią vietą, bet vėliau kaimynai pamatė, kad ji skirta neįgaliojo vežimėliu judančiam žmogui ir visada grįžus vieta būdavo
laisva. Prie Elektrėnų neįgaliųjų
draugijos pastato vietas neįgaliesiems taip pat įrengė seniūnija.
A. Rudžianskaitės įsitikinimu, vietų arčiau namų neįgaliųjų vežimėliais judantys žmonės
nori ne privilegijų ieškodami –
daugeliu atveju jie, kad patektų į namus, turi įveikti daugybę
kliūčių arba prašyti pagalbos. Jei
kiemai ir gatvės būtų gerai pritaikytos, gal ir bėdų nebūtų.
Aurelija Babinskienė
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Aš – pilietis

Sąžinės atmintis
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tas
ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausia metų, o tas, kuris labiau
už kitus jautė gyvenimą.

Žanas Žakas Ruso

Jausti gyvenimą! Vadinasi,
naudingai dirbti sau ir visuomenei, mylėti artimą ir Tėvynę. Tūkstančiai žmonių Sausio 13-ąją tik savo vidinio balso paraginti ėjo ginti Televizijos bokšto, Radijo ir televizijos
pastatų, nepaisydami pavojaus
sveikatai bei gyvybei.
Yra sakoma: kai užgriūna
nelaimės, didžiausia paguoda –
kad daugeliui žmonių pabunda
sąžinė, nes ji įaugusi į kraują,
į savumą, stipri tuo, jog neturi nei pradžios, nei pabaigos.
Miške begrybaudamas paklydo vaikas ar senolis. Nelaimėlių skuba ieškoti ne tik
pareigūnai, kariai. Pavojaus
aidesys apie paklydėlius pasiekia kaimynus, kaimo bendruomenę, moksleivius, visus
geros valios piliečius. Bendra
eitis paprastai būna sėkminga.
Neseniai viename laikraštyje perskaičiau malonią istoriją. Daugiabučio namo gyventojai laiptinėje rado skelbimą – esą šalia laukujų durų
pagyvenusi moteris pametė 10
eurų. Radusio prašoma atnešti
į nurodytą butą varguolei Antaninai. Vienas kaimynas paėmė savo 10 eurų ir pasibeldė
į senolės duris. Vos tik pamačiusi geradarį su pinigais, ši labai susijaudino, puolė dėkoti,
bet pinigus imti griežtai atsisakė. Pasirodo, kaimynas per
porą valandų jau buvo... šeštas, „radęs“ moters dešimtinę.
Kaip mums reikia tokių
pranešimų! Apie atjautą, meilę, dvasinį pradą, pagarbą
draugui, bet kuriam žmogui.
Turbūt kiekviena valstybė pagrindiniuose įstatymuose įtvirtina savo piliečių teises
ir pareigas. Pagrindinių teisių
turinys ir jų įgyvendinimo garantijos priklauso nuo visuomenės ir valstybės santvarkos, nuo demokratijos lygio ir
būdų jį puoselėti neišvengiant
atsakomybės užtikus pažeidimus. Ne ką siauresnis yra pi-
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liečių pareigų turinys – nuo būtinybės sąžiningai dirbti iki pa
reigos nuo priešų ginti Tėvynę.
Sąžiningai dirbti! O kas yra
sąžinė? Tai dorovinio atsakingumo už savo poelgius jausmas.
Dorovės lygis priklauso nuo auk
lėjimo mokykloje, tėvų pastangų. Viskas prasideda nuo paprastų dalykų – nuo pastabos dėl ne
vietoje numestos šiukšlės, nuo
sudrausminimo už pasijuokimą
iš neįgalaus draugo ar kaimyno...
Dabar kai kurie teršėjai, išsigandę baudžiamosios atsakomybės, atgailauja, atsiprašinėja,
kupini pažadų atlyginti gamtai
padarytą skriaudą. Tačiau ne
tik teisėtvarka, bet visi doringi
piliečiai klausia: kodėl per savo
godumą jie prarado sąžinę?
Deja, dvasios skurdžiai ne tik
pamary buvo įsiveisę. O kiek tų,
kurie paslaptingai krauna milijonus, bet nuo mokesčių stengiasi išsisukti. Keisčiausia, kad per
daugelį Nepriklausomybės metų
kontroliuojančios įstaigos taip ir
nesugebėjo godūnams kaip reikiant trinktelėti per nagus. Kai
kuriose šalyse, pavyzdžiui, Švedijoje už mokesčių nuslėpimą
mėnesiui, pusmečiui atsidursi belangėje. Mūsų Lietuvėlėje
sukčiams dažniausiai tik mušama per kišenę. Tad tokie trukt už
vadžių ir vėl iš pradžių.
Girdėjau tokį anekdotą:
„Skelbimas laikraštyje: brangiai nuomoju valkatos stiliaus
drabužius ir automobilį „Zaporožec“ vizitams į mokesčių inspekciją deklaruoti pajamų.“
Nejuokaujant galima teigti,
kad yra atvejų, kai viena apsimetėlio ranka prašo valdžios sušelpti, o kita grūda užantin nuo mūsų nusuktus šlamančius banknotus. Goduoliams sąžinės atmintis – kaip važiavimas priešpriešiais vienos krypties eismo keliu.
Algimantas JAZDAUSKAS

Neįgaliu tapęs žmogus gali pasinaudoti valstybės teikiama parama ir pabandyti atkurti savo darbingumą
bei įgyti pakitusias galimybes
atitinkančių naujų kompetencijų ir grįžti į darbo rinką.
Šįkart pateiksime informaciją apie tai, kam ir kada gali
būti nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis ir kokios
pagalbos gali tikėtis neįgaliu
tapęs asmuo.

Profesinė reabilitacija –
galimybė grįžti į darbą
ir gyvenimą

Kokio dydžio išmoką galima
gauti?
Išmokos dydis yra 65,94
proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio.
Kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas profesinės reabilitacijos išmokos dydis, apskaičiuojamas pagal asmens pajamas, turėtas per paKas yra profesinė
eiliui einančius 3 kalendorinius
reabilitacija ir kas nustato
mėnesius, buvusius iki praeito
jos poreikį?
kalendorinio mėnesio prieš proProfesinė reabilitacija – tai
fesinės reabilitacijos programos
asmens darbingumo, profesipradžios mėnesį.
nės kompetencijos ir pajėgumo
Jeigu profesinės reabilitacijos
dalyvauti darbo rinišmokos gavėjo vidutikoje atkūrimas arba
nis mėnesinis kompenSvarbu žinoti:
didinimas ugdymo,
suojamasis uždarbis yra
socialinio, psicholo-  profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas
mažesnis už profesinės
ginio, reabilitacijos ir pirmą kartą vertinant asmens darbingumą arba siunčiant
reabilitacijos programos
kitomis poveikio prie- Užimtumo tarnybai;
pradžios mėnesį galiomonėmis.
jusių dviejų valstybinių
 profesinės reabilitacijos pašalpa mokama dalyvavimo
Profesinės reabi- profesinės reabilitacijos programoje laikotarpiu, bet ne ilsocialinio draudimo balitacijos paslaugų po- giau kaip 180 kalendorinių dienų;
zinių pensijų sumą, proreikį nustato Neįgafesinės reabilitacijos išlumo ir darbingumo  pakartotinai asmuo į profesinę reabilitaciją gali būti numoka skaičiuojama panustatymo tarnyba kreiptas ne anksčiau kaip po 5 metų nuo profesinės reabiligal pastarąjį dydį.
tacijos programos baigimo ar nutraukimo.
prie Socialinės apsauProfesinės reabilitagos ir darbo ministecijos išmoka per mėnesį
rijos (NDNT).
Ne vėliau kaip per 3 dar- negali būti mažesnė nei 361,90
bo dienas po šios išvados gavi- Eur (dviejų valstybinių socialiKada nustatomas
mo reikia kreiptis į Užimtumo nio draudimo bazinių pensijų
profesinės reabilitacijos
tarnybą, kuri išduos siuntimą į suma). Maksimalus kompensuoporeikis?
profesinės reabilitacijos paslau- jamasis uždarbis profesinės reaProfesinės reabilitacijos pas- gas teikiančią įstaigą.
bilitacijos išmokoms apskaičiuoti
laugų poreikis nustatomas asProfesinės reabilitacijos negali viršyti dviejų šalies vidumenims, kurie be šių paslaugų įstaigoje bus sudaryta indivi- tinių mėnesinių darbo užmokesnegali dirbti ankstesnio darbo duali profesinės reabilitacijos čių, galiojusių užpraeitą ketvirtį
pagal įgytą profesinę kvalifi- programa ir išduotas profesi- iki profesinės reabilitacijos prog
kaciją arba kito darbo, atitin- nės reabilitacijos pažymėjimas. ramos pradžios, dydžio.
kančio jų profesinę kvalifikaciKada skiriama profesinės
Kur kreiptis dėl profesinės
ją, įgyti naują profesinę kvalireabilitacijos
išmoka?
reabilitacijos išmokos?
fikaciją arba atlikti kitos profesinės kvalifikacijos reikalaujanProfesinės reabilitacijos paTurint NDNT išvadą ir pročius darbus dėl ligos, sveikatos šalpa skiriama, jei:
fesinės reabilitacijos pažymėjibūklės ar organizmo funkcijų
 asmuo draustas ligos so- mą dėl profesinės reabilitacijos
sutrikimų.
cialiniu draudimu;
išmokos skyrimo reikia kreipProfesinės reabilitacijos pas NDNT nustatė profesinės tis į „Sodrą“.
laugų poreikis nustatomas, kai: reabilitacijos paslaugų poreikį ir
 „Sodra“ sprendimą dėl
 asmuo pirmą kartą krei- išdavė atitinkamą išvadą;
profesinės reabilitacijos išmopiasi į NDNT dėl darbingumo
 asmeniui išduotas profe- kos skyrimo priims per 10 darlygio nustatymo;
sinės reabilitacijos pažymėjimas; bo dienų nuo prašymo su visais
 asmenį, kuriam jau yra
 asmuo dalyvauja profesi- reikalingais dokumentais gavinustatytas darbingumo lygis, nės reabilitacijos programoje ir mo.
profesinės reabilitacijos paslau- dėl to negauna darbo pajamų;
 Kreiptis dėl profesinės
gų poreikiui nustatyti į NDNT
 iki profesinės reabilitacijos reabilitacijos išmokos mokėjisiunčia Užimtumo tarnyba.
programos pradžios asmuo turi ne mo reikia ne vėliau kaip per 12
Užimtumo tarnyba, pri trumpesnį kaip 3 mėn. per pas mėnesių nuo reabilitacijos prog
ėmusi sprendimą siųsti asme- kutinius 12 mėnesių arba 6 mėn. ramos pabaigos dienos.
nį į NDNT nustatyti profesinės per paskutinius 24 mėnesius ligos
NDNT, „Sodros“, Užimtumo
tarnybos inf.
reabilitacijos paslaugų poreikio, socialinio draudimo stažą.
išduoda jam siuntimą į NDNT.
Tokie siuntimai gali būti duoti
asmenims:
 kurie registruoti Užimtumo tarnyboje;
 kurių darbingumo lygis
yra nuo 0 iki 45 proc;
 kuriems iki nustatyto asmens darbingumo termino pabaigos yra likę ne mažiau kaip
180 kalendorinių dienų.
NDNT, nustačiusi profesinės reabilitacijos paslaugų poreikį, asmeniui išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos
paslaugų poreikio.

Darželyje – daug dėmesio specialiųjų poreikių vaikams

adviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ ugdomi
239 mažieji radviliškiečiai, iš jų
net 82 turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Darbui su šiais vaikais darželyje skiriamas ypatingas dėmesys, čia suformuota ir
aktyviai veikia pagalbos vaikui
specialistų komanda.
Daugiausia specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų turi kalbos sutrikimų. Matyt, tam įtakos turi perdėtas naudojimasis
naujausiomis technologijomis,
o tai trukdo kalbos vystymuisi. Su tokiais vaikais dirba 2

logopedės metodininkės: Irma
Simonavičienė ir Laura Pladė.
Turėdamos didelę darbo patirtį, jos padeda vaikams ugdyti kalbinius įgūdžius, koreguoja jų tartį.
Su vaikais, turinčiais judesių
sutrikimų, dirba judesių korekcijos specialistė Toma Bitytė. Tokių vaikų darželyje yra net 22.
Masažas, specialūs pratimai tobulina vaikų judesius. T. Bitytei tenka darbuotis ir su vaikais,
kuriems reikalinga specialiojo
pedagogo pagalba – šiuo metu
darželį lanko net 12 tokių vaikų.

Daug darbų tenka socialinei
pedagogei Nidai Barauskienei.
Didelis dėmesys skiriamas patyčių prevencijai. Darželio pedagogų rūpestis – darbas su
tėvais, stokojančiais socialinių
įgūdžių.
Lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorė Regina Ivanauskaitė ypatingą dėmesį skiria vaikų, turinčių specialiųjų
ugdymosi poreikių, integravimuisi, jų individualių gebėjimų
ugdymui(si) bei santykiams su
sveikaisiais.
Janina Ožalinskaitė

Radviliškio lopšelyje-darželyje daug dėmesio skiriama specialiųjų ugdymosi
poreikių turintiems vaikams.
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Universali aplinka

Kaip aš pažinau negalią

Žavusis Lvovas judėjimo
negalią turinčių
keliautojų nelaukia

„Ypatingieji“ – pasakojimas apie
barjerus įveikiantį žmogiškumą

Lvovo turgaus aikštė – labai nepatogi judantiems neįgaliojo vežimėliu.

P

astaraisiais metais negalią
turinčių ar ribotos judėsenos keliautojų daugėja. Teigiamas permainas lemia neįgaliesiems pritaikytos infrastruktūros plėtra bei oro uostuose
teikiamos paslaugos, kai toks
keleivis palydimas iki pat vietos orlaivyje. Pastaruoju metu
populiaria savaitgalio kelionių
kryptimi tapo Lvovas Ukrainoje. Įdomu, ar šis, dar kartais
mažuoju Paryžiumi vadinamas
miestas, tinkamas ir žmonėms,
turintiems judumo problemų?
Lvove istorijos mėgėjai
džiaugiasi muziejais, religijos
tyrinėtojai lanko išskirtinius
įvairių konfesijų maldų namus,
o mėgstantys kulinarinius atradimus mėgaujasi kokybišku
ir nebrangiu maistu. Kelionė į
Lvovą lėktuvu trunka vos kiek
daugiau nei valandą – nereikia
jokių vizų, o ir nebrangių bilietų nesunku įsigyti.
Tačiau kad ir koks patrauklus
bei viliojantis būtų Lvovas, riboto judumo žmonėms jis visiškai nepritaikytas. Apie galimybę judant neįgaliojo vežimėliu
patekti į žinomus objektus galima tik pasvajoti – kad ir kur
eitum, visur pasitinka bordiūrai, aukšti laiptai. O kaip pereiti gatvę, kurios vienintelė perėja yra po žeme?
Patekti į lankytinus objektus
taip pat sudėtinga – dažniausiai
pasitinka statūs, siauri laiptai,
o jei jų ir nebus arba prie laiptų bus padėtas kažkas panašaus
į pandusą, durys bus tokio pločio, kad pro jas neįgaliojo vežimėliu judantis žmogus sunkiai
tilps. Taigi nors ukrainiečiai labai draugiški ir paslaugūs, tačiau
be kitų pagalbos riboto judumo

keliautojams šiame mieste bus
tikrai sunku.
Pastebėjome, kad ir viešasis
transportas, vaistinės, prekybos
centrai neprieinami riboto judumo žmonėms. Gal dėl to mieste
beveik nematyti negalią turinčių
žmonių, o ir tie keli matyti buvo turistai, kuriems visur padėjo juos lydintys asmenys.
Per visą viešnagės Lvove laikotarpį teko pamatyti vienintelę vietą, į kurią riboto judumo
asmenys galėtų patekti be pagalbos – tai garsioji saldainių
„Roshen“ parduotuvė. Beje, pritaikytas ne tik įėjimas į pastatą, bet ir viduje yra pakankamai
erdvės judėti. Dalis prekių išdėstytos akių lygyje, todėl patogu
pasisverti saldainius ar pasiimti siūlomų skanėstų. Dar vienas
šioje parduotuvėje nustebinęs
dalykas – žemesnės kasos, todėl
ir sėdint neįgaliojo vežimėlyje
nesunku atsiskaityti už prekes.
Lvovas – tikrai įspūdingas
miestas, kuriame yra net 65
proc. visų Ukrainai svarbių paveldo objektų ir 95 proc. objektų, įtrauktų į UNESCO pasaulio
paveldo sąrašą. Lvovo architektūroje susipina gotika, barokas,
renesansas. Pasivaikščiojus po
miestą galima pastebėti ne tik
ukrainietiškos, bet ir lenkiškos,
vokiškos, armėniškos, žydų kultūros pėdsakų.
Labai gaila, bet šis įspūdingas ir istoriškai Lietuvai artimas
miestas dar nepasiruošęs savo
grožiu ir didybe pasidalyti su riboto judumo žmonėmis.
Evelina KELMELIENĖ
Autorės nuotr.

Kai buvo paskelbta, kad filmo
„Neliečiamieji“ režisieriai Olivieris Nakache ir Erikas Toledanas sukūrė filmą apie autizmą, spėliojau – tikriausiai
laukia dar viena smagi istorija. Juk „Neliečiamieji“ buvo dramatiškas, bet linksmas
pasakojimas apie iki kaklo
paralyžiuotą milijonierių Filipą ir netikėtai jo slaugytoju
tapusį teistą jauną imigrantą
Drisą. Gatvėje užaugęs vaikinas iš esmės pakeičia neįgalaus turtuolio gyvenimą, taigi filmas kalba apie tai, kad
svarbiausia – tarpusavio supratimas, rūpestis vienas kitu.
Naujasis prancūzų režisierių
dueto filmas „Ypatingieji“ – taip
pat apie rūpinimąsi vienas kitu
ir apie visus barjerus įveikiantį
žmogiškumą. Vis dėlto šį kartą režisieriai nusprendė kalbėti
apie tai, kas iki šiol likdavo už
kino meno ribų, nes yra pernelyg sudėtinga, nekinematografiška – apie visuomenės atstumtuosius, sunkią autizmo formą
turinčius žmones.
Iki šiol, kaip ir daugelis, apie
autizmą žinojau tiek, kad tai –
spektras, kurio vienoje pusėje –
keistuoliai genijai, šešiaženklius
skaičius atmintinai dauginantys
matematikai ir pan. (apie tokius,
beje, sukurtas ne vienas vaidybinis filmas), o kitoje – žmonės, kurie negali kalbėti, nepakenčia garsų ir prisilietimų, kurie savo jausmus išreiškia agresija ir smurtu prieš aplinkinius
ir save. Esu girdėjusi tokius vaikus turinčių mamų pasakojimų
apie tai, kad jos visą parą turi
būti budrios, nes sunkų autizmą turintys vaikai yra visiškai
neprognozuojami. „Kas pasirūpins mano vaiku, kai manęs nebus?“ – ne kartą girdėjau klausiančias pagalbos nesulaukiančias mamas. Toks klausimas nuskamba ir filme „Ypatingieji“.

Sumanymą nešiojo 20 metų
Naujasis O. Nakache ir
E. Toledano filmas, kaip ir „Neliečiamieji“, paremtas tikra istorija. Dar daugiau – be šios istorijos, kaip režisieriai teigia, nebūtų buvę ir „Neliečiamųjų“. Viskas prasidėjo 1994 m., kai kino
režisūrą studijuojantys bičiuliai
per atostogas įsidarbino vasaros stovykloje, kurios kuratorius
buvo Stefanas Benhamou. Vėliau jis įkūrė asociaciją „Le Silence des Justes“ (liet. „Teisiųjų
tyla“), kuri ėmė rūpintis sunkų
autizmą turinčiais asmenimis.
Ten buvo globojamas ir E. Toledano šeimos narys. Asociacijai

Filmo „Ypatingieji“ herojai Bruno ir Malikas. Filmo kadras.

trūko lėšų, todėl režisieriai sukūrė trumpą filmą, kuris padėjo surasti rėmėjų.
Su Stefanu dirbęs pedagogas
Daoudas Tatou įkūrė organizaciją „Le Relais IDF“, kuri rūpinasi jaunuoliais iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų. Stefanas ir Daoudas dirba pagal savo
pačių sugalvotą metodiką: prob
lemiški gatvėje užaugę jaunuoliai leidžia laiką kartu su autistiškais žmonėmis – vieni tampa
sutrikimą turinčių bendraamžių
globėjais ir taip netgi randa gyvenimo tikslą, kiti grįžta į juos
atstūmusią visuomenę.
Nuo pat 2000-ųjų režisieriai
svajojo kurti filmą apie du keistuolius, savo gyvenimą pašventusius užribyje esantiems žmonėms, bet tuo metu turėjo per
mažai patirties. 2011 m. pasirodęs filmas „Neliečiamieji“ kūrėjams atnešė ir pripažinimą, ir pasitikėjimo, kad jie gali imtis tokios sudėtingos temos. 2016 m.
režisieriai sukūrė dokumentinį
filmą apie Stefaną ir Daoudą, jį
pavadinę „Turėtume apie tai sukurti filmą“, o netrukus ėmėsi
įgyvendinti ilgai brandintą vaidybinio filmo idėją.

Pasipriešinę sistemai
Filme „Ypatingieji“ režisieriai pasakoja apie du draugus –
žydą Bruno (aktorius Vincentas
Casselis) ir musulmoną Maliką
(Reda Katebas), kuriuos vienija ta pati misija – rūpintis tais,
kurių atsisako oficialios valstybinės institucijos. Nors filmo
herojai jau 20 metų keičia tokių
žmonių ir jų šeimų gyvenimus,
organizacijos veiklą tikrinantys
inspektoriai siekia uždaryti oficialiai neįregistruotą organizaciją. Nelygią kovą su sistema filmo
herojai vis dėlto laimi.
Norėdami kuo realistiškiau
perteikti tikrą gyvenimą, režisieriai 2 metus buvo „panirę“ į su
autistišku jaunimu dirbančių or-

Sveikiname
Vieną iš pagrindinių Lvovo gatvių galima pereiti tik požemine perėja.

ganizacijų gyvenimą, todėl viskas, kas filme vyksta, yra paremta realiais įvykiais. Dauguma filmo „aktorių“ tikri žmonės: autistiški jaunuoliai, jų globėjai, tėvai, slaugytojai, gydytojai, policininkai. Juostoje yra itin įtemptų
kadrų – pavyzdžiui, kai visiškai
nevaldomas, todėl iki šiol buvęs
uždarytas, Valentinas pabėga ir
traukia beprotiškai judria Paryžiaus magistrale, baimė sukausto tikriausiai kiekvieną žiūrovą.
Vis dėlto, prisipažinsiu, filmą
žiūrėti nebuvo sunku, nes subtilus režisierių humoras leidžia į
sudėtingas aplinkybes pažvelgti
iš netikėtos pusės. Kaskart komiškai besibaigiančius viengungio Bruno pasimatymų epizodus, jo dažnai kartojamą frazę
„Aš ką nors sugalvosiu“, tragikomiškas scenas, kai keistuolis
Benjaminas nesuvaldo savo aistros spaudyti mygtukus, visa salė
palydėdavo garsiu juoku.
Filmo autoriai įtikina, kad
rūpestis ir meilė daro stebuk
lus, o kantrybė yra raktas, padedantis atrakinti užgniaužtus
jausmus. Keistuolio Benjamino
mama sako, kad kol jos sūnumi
pradėjo rūpintis Bruno, jis kėlė grėsmę ir šeimai, ir aplinkiniams. Valentinas, kurį visą filmą matome su šalmu, saugančiu
jo į sieną trankomą galvą, filmo
pabaigoje šalmą nusiima ir sėdasi
vakarieniauti prie bendro stalo.
Filmas „Ypatingieji“ pasakoja apie bendruomenę, kurioje neegzistuoja jokios ribos tarp
religinių, tautinių ir bet kokių
kitų tapatybių. Visas ribas ištrina paprasčiausias žmogiškumas,
atvirumas, dėmesys vienas kitam. Kūrėjai sako, kad pasaulis
gali būti visai kitoks, ir tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.
Sigita Inčiūrienė

Gimtadienio ir gražios visuomeninės kultūrinės veiklos 30-čio proga sveikiname
Kauno miesto neįgaliųjų klubo ,,Verslumo dvasia“ pavaduotoją Ramutę Pažėraitę.
Mielai pavaduotojai linkim, kad ir toliau negestų jos širdyje meilės liepsnelė žmonėms.
Kauno miesto neįgaliųjų klubo ,,Verslumo dvasia“ nariai
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Padėk sau be vaistų

Vanilė – orchidinių šeimos daugiametė žolinė liana baltais kvepiančiais žiedais (iš daugiau kaip 100 vanilės rūšių kultivuojamos tik 3). Vanilės tėvynė – Centrinė Amerika.
Nemažai žmonių vanilę painioja su vanilinu – sintetine aromatine medžiaga, kuri neturi nė
mažos dalies vanilės maistinių
ir gydomųjų savybių. Rinkoje
galima sutikti dirbtinių vanilės pakaitalų (mat natūrali vanilė brangi); tai ne tik vanilinas
(balti milteliai, naudojami kulinarijoje), bet ir vanilės esencija
(koncentruotas ekstraktas, kurio
įlašinama į maisto produktus ne
daugiau kaip po 1–2 lašus, antraip valgis bus kartokas); vanilinis cukrus vartojamas kepiniams ir desertams; vanilės ekstraktas (30 % užpilas) dažniausiai naudojamas pudingams ir
panašiems gaminiams.
Jeigu vanilė sumaišyta su
cukraus pudra, ji bus kaloringesnė už gryną vanilę. Kadangi
šis produktas vartojamas labai
mažais kiekiais, energinė vertė ir kaloringumas neturi didelės reikšmės.
Kulinarijoje ir medicinoje
perdirbamos nesunokusios žalios 20–30 cm ilgio ankštys,
užpildytos juodomis sėklomis.

Gydomosios savybės
 skatina serotonino („džiaugs
mo hormono“) išsiskyrimą, kurio dėka žmogus atsikrato nervi-

nės įtampos ir blogos nuotaikos,
 žinomi atvejai, kai reguliariai vartojamas šis švelnus
prieskonis alkoholizmu sergantiems asmenims sukėlė pasišlykštėjimą alkoholiu,
 mažina potraukį saldumynams,
 gerina medžiagų apykaitą ir taip padeda greičiau suliek
nėti,
 per mėnesines padeda išvengti emocinės įtampos ir mažina skausmo pojūtį,
 per menopauzę vanilė padeda atstatyti hormoninį foną,
 gydo virškinimo sutrikimus,
 padeda esant vidurių pūtimui, skrandžio, žarnyno skausmams, segant reumatinėmis ligomis bei vėžiu,
 šalina mieguistumą (dienos metu), daro teigiamą įtaką
esant nemigai,
 mažina karščiavimą,
 stimuliuoja raumeninio
audinio darbą,
 padeda gydantis antibakteriniais preparatais,
 naudinga gydant anemiją,
 didina darbingumą,
 neutralizuoja laisvuosius
radikalus,
 gerina apetitą.

Klausėte–atsakome

Sveikatos reikalais besidomintiems gyventojams vis dažniau kyla
klausimų, kodėl nemokamai pasitikrinti pagal prevencines prog
ramas gali tik tam tikros amžiaus grupės asmenys. Teiraujamasi, ar tai nėra absurdas ir diskriminacija?
Valstybinės ligonių kasos
(VLK) specialistai aiškina, kad
amžiaus ribų nustatymas pasirinktas remiantis moksliniais
tyrimais, rodančiais, kokių metų sulaukusiems asmenims gresia didžiausia rizika susirgti vienomis ar kitomis ligomis. Tai ir
lemia, kad pagal ligų prevencijos programas tikrinami ne visi.
Statistika rodo, kad kiekvie-

nais metais vis daugiau Lietuvos gyventojų pasitikrina sveikatą pagal prevencines programas, kurių pagrindinis tikslas –
sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo kai kurių ligų. VLK
Paslaugų ir ekspertizės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė teigia, kad prevencinių programų
amžiaus ribas, atsižvelgdamos
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Vanilė – efektyvus antidepresantas
Paaiškinimai:
1) serotoninas – audinių
hormonas; jo yra augaluose
(pomidoruose, bananuose, dilgėlių lapuose, graikiniuose riešutuose), širšių, skorpionų, gyvačių, kai kurių kirmėlių liaukose; jis svarbus nervinių impulsų sklidimui, kraujo krešėjimui, reguliuoja kraujagyslių
traukimąsi ir plėtimąsi, mažina kapiliarų pralaidumą, skatina žarnų judesius;
2) anemija (mažakraujystė) – liguista organizmo būsena: kraujyje sumažėja hemoglobino ir raudonųjų kraujo kūnelių kiekis;
3) hemoglobinas – raudonasis kraujo pigmentas, esantis raudonuosiuose kraujo kūneliuose, padedantis anglies
dvideginiui iš audinių patekti
į plaučius;
4) laisvieji radikalai – nestabilūs atomai, molekulės, jonai,
kurie turi vieną ar daugiau nesuporintų elektronų; jie prisijungia elektronus iš kitų ląstelių molekulių ir sutrikdo normalius organizmo cheminius
procesus; pagrindiniai laisvųjų
radikalų šaltiniai: toksinai, taršalai, ląstelių medžiagų apykaitos produktai, jonizuojanti radiacija, traumos, rūkymas, nepakankama mityba, stresai; organizmui gali padėti antioksidantai, t.y. cheminiai junginiai,
kurie randa laisvuosius radikalus ir juos neutralizuoja, neleisdami jiems pažeisti kraujagyslių
sienelių bei kitų sveikų ląstelių;
pagrindiniai antioksidantai – vitaminai E, C, beta karotenas (vitamino A augalinė forma); laisvieji radikalai skatina senėjimą,
aterosklerozę, onkologines ligas,
kataraktą, cukrinį diabetą, reumatoidinį poliartritą.
Pastaba: dienos vartojimo
normos: vanilės milteliai –
0,5–1 g, vanilės antpilas (pvz.,
spiritinis) – 2–3 lašai 3 kartus
per dieną.

Vanilė kulinarijoje
Vanilė (dažniausiai sumaišyta su cukraus pudra, kad nesijaustų kartumo) naudojama
ruošiant elitinius saldumynus,
šokoladą, pyragėlius, valgomuosius ledus, putėsius, tortus ir kitokius kepinius. Ypač vanilės
aromatas atsiskleidžia riešutų ir
imbiero turinčiuose sausainiuose, taip pat kepiniuose su kakava
ir pudinguose. Be to, vanilė dažnai naudojama aromatizuojant
brangius likerius, vynus ir kokteilius. Medicinoje vanilės ekstraktas ir eterinis aliejus dažnai
naudojami vaistiniams preparatams aromatizuoti, mat malonus
šio prieskonio kvapas efektyviai
ramina nervų sistemą ir mažina
galimą sudirginimą, darydamas
gydymo procesą kur kas malonesnį ir ramesnį.
Komentaras apie vanilės
įtaką lieknėjimui
Dietologai aptiko vanilės aromato naudą kovojant su pertekliniais kūno kilogramais. Mat šis
prieskonis slopina priklausomybę nuo šokolado ir kitų saldumynų. Šiam reikalui pakanka
ant kaklo nešioti kokį nors papuošalą, pateptą eteriniu vanilės
aliejumi. Įkvėpus vanilės aromato, pagerėja nuotaika, nuraminama nervų sistema, dingsta įkyrūs
išgyvenimai. Be to, vanilė padeda išsiskirti specifiniams hormonams, blokuojantiems alkio
pojūtį. Kad greičiau pajustume
sotumą, galima į paruoštą valgį
įlašinti 2–3 lašus vanilės aliejaus.
Beje, daugelyje šiuolaikinių
priemonių, skirtų svoriui mažinti, neapseinama be vanilės,
kaip efektyvaus antidepresanto.
Vanilė kosmetologijoje
Šis prieskonis aktyviai naudojamas gaminant kremus,
plaukų ir kūno priežiūros priemones bei dekoratyvinę kosmetiką. Taip pat vanilė dažnai naudojama gaminant tualetinį van-

denį ir kvepalus. Vanilė sutinkama šampūnuose, balzamuose, kaukėse ir kitose priemonėse, skirtose plaukams.
Vanilės aliejus, kuriame yra
reikiamų biologiškai aktyvių
medžiagų, maitina ir drėkina
galvos odą ir plaukus. Beje, pakanka į plaukams skirtą kaukę
įlašinti keletą lašų vanilės aliejaus, ir plaukai pradeda blizgėti, tampa tarsi šilkiniai.
Taip pat vanilės aliejus naudojamas masažui. Šis aliejus
maitina odą, mažina raumenų
įtampą, šalina uždegimą.
Vanilės ekstraktas ir eterinis
aliejus drėkina, minkština, šviesina odą, šalina pigmentaciją,
slopina odos dirglumą, uždegimą, pasižymi tonizuojančiu bei
stangrinančiu poveikiu, slopina
negatyvių aplinkos faktorių poveikį odai.

Vanilė nevartotina
 esant individualiam organizmo priešiškumui kuriems
nors šio prieskonio komponentams,
 nėštumo laikotarpiu ir
maitinant kūdikį krūtimi,
 asmenims, turintiems polinkį į alergines reakcijas (ypač
reikia vengti didelių vanilės dozių),
 eterinis vanilės aliejus nevartotinas vaikams iki 6 metų.
Paaiškinimas: alerginės reakcijos būna įvairios; pvz., vartojant eterinį vanilės aliejų, padidėja odos jautrumas ultravioletiniams spinduliams (po masažo su vanilės aliejumi kurį laiką
reikia saugotis tiesioginių saulės
spindulių), kitais vanilės vartojimo atvejais galima sulaukti
odos bėrimo, niežėjimo, galvos
svaigimo.
Įsidėmėtina! Vanilės aliejaus
nedera lašinti į ausis, nosį. Taip
pat šiuo aliejumi žalinga tepti gleivines, skalauti burną bei
daryti mikroklizmas.
Romualdas OGINSKAS

Kodėl pagal prevencines sveikatos
programas tikrinami ne visi?
į mokslininkų atliktus
sų dėmesį, kad amSvarbu žinoti:
tyrimus, rekomenduožiaus ribos jokiu būja Europos Komisija ir Lietuvoje vykdomos šios prevencinės programos:
du nereiškia, kad bloPasaulinė sveikatos orgai besijaučiančiam ar
 gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa skirta moteganizacija.
nusiskundimų turinVėžio atrankinės rims nuo 25 iki 59 m. (imtinai),
čiam pacientui nebus
patikros rekomendaci-  krūties vėžio prevencinė programa skirta moterims nuo
suteiktos reikalingos
jas yra patvirtinusi ir 50 iki 69 m. (imtinai),
medicinos paslaugos.
Europos Sąjungos TaJos bus suteiktos, tik
ryba. Jose pripažįsta-  storosios žarnos vėžio prevencinė programa skirta vyjos tiesiog nesiskaitys
rams ir moterims nuo 50 iki 74 m. (imtinai),
mas atrankinių patik
kaip prevencinė prog
rų dėl krūties, gimdos  prostatos vėžio prevencinė programa skirta vyrams nuo
rama. Jei žmogui reikaklelio bei storosios 50 iki 69 m. (imtinai) ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar
kalinga pagalba, o jis
žarnos vėžio ankstyvo- broliai sirgo prostatos vėžiu,
jaunesnis ar vyresnis
sios diagnostikos efek-  širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa skirta
nei nurodyta preventyvumas, taip pat pata- vyrams nuo 40 iki 54 m. (imtinai) ir moterims nuo 50 iki 64
cinėse programose, jis
riama gimdos kaklelio, m. (imtinai).
vis vien turi kreiptis į
krūties ir storosios žaršeimos gydytoją. Reinos vėžio atrankos tyrikiama pagalba ir būtimus atlikti tam tikros amžiaus ventojai dažniausiai renkasi pa- ni tyrimai jam bus suteikti lygrupės asmenims. Todėl tokios sitikrinti pagal širdies ir krauja- giai taip pat be papildomo moamžiaus ribos nustatytos viso- gyslių, storosios žarnos bei gim- kesčio – juos apmoka ligonių
se šalyse, vykdančiose minėtas dos kaklelio programas.
kasos“, – pabrėžė J. Grigarienė.
programas. Beje, Lietuvos gyVLK ir „Bičiulystės“ inf.
„Dar kartą atkreipiame vi-
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Džiaugsmas salėje ir scenoje –
Psycho Ballett Havanna

Pasaulio kompasas
27-erių kubietis Onė gimė su
Dauno sindromu. Onė – bedarbis, dažnai sulaukia pašaipų dėl išvaizdos, žodžiu,
nėra laimės kūdikis. Bet kartą
per savaitę jis pamiršta visas
savo problemas. Tą dieną jis
šoka baletą.
Visai kaip teatre?
Jie apsiauna kietanosius baleto batelius (puantus), rišasi
pūstus tiulio sijonėlius ar velkasi
blizgančius švarkelius... Visi susikaupę ir galvoja apie tai, kad
tik pasisektų teisingai parodyti
visas išmoktas figūras.
Kuo ši šokėjų grupė skiriasi
nuo kitų ansamblių? Visi šokėjai ir šokėjos (jų apie 30, amžius
nuo 14 iki 50 metų) turi psichikos ligą ar kokią negalią. Repetuoja kartą per savaitę. Kaip taisyklė, patekę į grupę lieka čia
daugeliui metų.
Primabalerina ištiesė
pagalbos ranką
1973 metais psichologei Georginai Farinas Garcia šovė į
galvą idėja pasiūlyti labai agresyvių mergaičių būreliui šokti...
baletą ir taip apsiraminti. Mergaitės susidomėjo!
Kubos primabalerina Alicia
Alonso (beje, turėjusi regos bėdų ir senatvėje beveik apakusi)
palaikė šį sumanymą ir padė-

Mokslo parkas
Po 7 insultų, beveik 10 metų praleidusi lovoje, Bela negalėjo nė kiek pastovėti, jos
raumenys buvo silpni, kūnas
nelankstus, tačiau ant saugaus treniruoklio „Eik“, prilaikoma diržų, ji stovėjo, o
įgavusi jėgų pradėjo mankštintis, netgi dalyvauti triračių
lenktynėse. Žmonės, turintys
judėjimo negalią dėl insulto, cerebrinio paralyžiaus ar
kitų ligų, šiandien gali judesius lavinti eisenos treniruok
liu „Eik“. Kaip jis buvo sukurtas, pasakoja konstruktorius, kineziterapeutas Valerijus Denisovas ir projektų vadovė Vida Adomaitienė.
V. Denisovas sako, kad judesio treniruoklį pradėjo konstruoti per atostogas, paprašytas nepažįstamo žmogaus, kurio 16-metis brolis sirgo sunkia cerebrinio
paralyžiaus forma. Vaikinas negalėjo judėti, todėl silpo jo raumenys, sutriko kraujo apytaka,
judesių koordinacija. Brolis prašė padaryti įrenginį, kuriame tik
gulintis ar neįgaliojo vežimėlyje sėdintis žmogus galėtų patogiai būti vertikalioje padėtyje ir
atlikti fizinius pratimus, aktyvinančius raumenų sistemą. Ligonio brolis konstruktoriui parodė
tokio įrenginio nuotraukas, aptiktas internete.
Valerijus ėmėsi konstruoti, bet visai kitokį įrenginį negu tas, kurį matė nuotraukose.
Įdėjęs daug triūso, pasisėmęs žinių, jis įsitikino, kad toks įren-

Netrukus jau niekas neminėjo žodžio „eksperimentas“.
Sukurta mokymo programa išplito po įvairias šalis. Visur sulaukta pasisekimo. Neįgalūs
žmonės, vyrai ir moterys, seni ir jauni, labai mielai mokėsi
grakščių žingsnelių.

jo jį įgyvendinti. Alicia kadaise įsiteigė pirmą profesionalią
Kubos baleto trupę, kuri buvo
pavadinta jos vardu. Taigi ji ne
pirmą kartą viską pradeda nuo
nulio. Taip atsirado vadinamasis
psichobaletas (Psycho Ballett).
Eksperimentą atidžiai stebėjusiems medikams teliko konstatuoti: baletą lankančių pacientų
būklė vis gerėja ir gerėja... Grupė mėnesį repetuoja, tada kviečia žiūrovus į susitikimą. Ir vėl
repetuoja!

Žvilgsnis iš šalies
Apie ypatingą baletą mažai
kas buvo girdėjęs, kol Kuboje
apsilankė garsi fotografė Sandra
Veler. Ji tolimoje šalyje domėjosi
kitu projektu, bet susipažino su
moterimi, kuri ją pakvietė pažiūrėti keisto baleto. Sandra liko
sužavėta. Ji susidraugavo su šokėjais, vėliau kelis kartus grįžo
pažiūrėti, kaip jie kuria savo meną. Ir fotografavo, fotografavo...
Talentingą fotografę domino viskas. Ji iškart suprato, kad
tiesiog privalo visiems parodyti,
kaip neįgalūs žmonės atsiskleidžia šokyje.
Grupę moko keli mokytojai,
tarp jų – ir įkūrėja Georgina.
Moko fiksuoti judesius, užimti skirtingas pozicijas, pažinti žingsnių seką. Visos kubietės
panašios į Karmen, todėl nuo jų,
neįgaliųjų, pasipuošusių specialiai įvairiems spektakliams pasiūtais ryškiais drabužiais, negalima atitraukti akių. Fotografei labai pasisekė, visai netyčia ji

gavo dovanų labai gražią ir prasmingą temą.
„Tai – pats gražiausias dalykas mano gyvenime“, – pasakė
27-erių Onė Sandrai. Fotografė
atkreipė dėmesį į šį dalyvį, nes
jis buvo labai pasitikintis savimi,
vadovavo apšilimo pratimams.
Sekiojo jį visur – repeticijose,
spektakliuose, užkulisiuose, išvykose, namuose. Daug puikių
nuotraukų iš Havanos Sandra
sudėjo į savo internetinį puslapį.
Onė lanko baletą nuo ankstyvos vaikystės. Jis nemoka nei
skaityti, nei rašyti, tačiau choreografijos schemas gerai įsimena. Mėgstamiausias – Romeo vaidmuo. Beje, per repeticijas jis susitinka su savo mergina Marcia.

Psichobaletas turi sielą!
Baletas tarsi laiko Onė virš
vandens, neleidžia paskęsti, rodo, kur plaukti. Juk kaimynai
taip erzino vaikiną, patyčių sulaukdavo vos išėjęs į gatvę, kad
šeima nutarė – tegu jis vardan
ramybės sėdi namuose ir niekur nesirodo. Tiesa, jis ir dabar
daug laiko praleidžia namuose,
bet tai tarsi poilsis po repeticijų
ir spektaklių, todėl tas laikas irgi vertingas ir mielas.
Namuose Onė klausosi muzikos, žiūri vaizdo įrašus ir fil-

mus, išsitraukia albumus su
nuotraukomis, kur užfiksuoti
nuotykiai mokykloje. Jis žaidė
stalo tenisą, lankė baseiną, dalyvavo 2006 metų Kubos paralimpinėse žaidynėse, netgi filmavosi TV laidoje.
Prisiminimai nekelia depresijos, neprovokuoja savigraužos,
kad visi smagumai – jau praeityje, nes psichobaletas stiprina pasitikėjimą savimi, lavina motorinius įgūdžius, užima labai didelę
gyvenimo dalį ir netgi atstoja...
darbą. Išties, šokėjai tiek prakaito išlieja, kad kiekvieną repeticiją galima užskaityti kaip darbo dieną. Jiems tai labai svarbu,
nes daugeliui žodis „darbas“ –
tarsi slaptažodis, reiškiantis, kad
tu toks pat kaip visi, kad tu esi.
Sandra pastebėjo: „Onė gyvenimas yra nelengvas, bet vis
tiek jis yra labai pozityvus, žavisi savo drauge ir šokiais, baletu.“
Onė norėtų, kad visas pasaulis sužinotų apie psichobaletą.
Sakoma, kad garsusis nacionalinis Kubos baletas turi ir techniką, ir sielą. Psichobaletas technika gal ir negali pasigirti (kaip
sakoma, iš kiekvieno – pagal galimybes), bet štai jo siela tokia
didelė, kad kiekvienam žiūrovui dovanoja po dalelę.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita Balikienė

Netikėtas prašymas vedė atradimo link
ginys tikrai reikalingas ir naudingas negalią turintiems žmonėms. Vyras ieškojo galimybės
tęsti savo darbą ir rado – jam į
pagalbą atėjo įmonės „Vildoma“,
kurioje Valerijus dirbo, vadovai.
Kurdamas treniruoklį „Eik“
Valerijus glaudžiai bendradarbiavo su medicinos, tekstilės
gamybos, sporto sričių mokslininkais. Buvo atlikti išsamūs
tyrimai, matuojamas įrenginio
poveikis žmonėms, turintiems
įvairaus pobūdžio negalią.

Noras treniruotis –
būtinas
Daugybė konstrukcinių
sprendimų gimė atsižvelgiant
į sveiko žmogaus eisenos biomechaninius principus ir žmonių, naudojusių treniruoklį, pastabas. Valerijus sako, kad jeigu pats žmogus nesistengs, o iš
karto pasakys, kad treniruoklis
ne jam, kad jis nepajėgus dirbti, juolab savarankiškai, rezultatų nebus ir treniruoklio nereikės. Tačiau dirbdamas Valerijus sutiko nepaprastai valingų
ir ištvermingų žmonių. Viena iš
jų buvo Bela.
Konstruktorius šiltai prisimena pirmąsias jos treniruotes:
„Moteris, daug metų gulėjusi
lovoje, buvo tarsi „iš vieno kaulo“, jos kūnas visai nesilankstė.
Buvo net minčių neleisti dirbti su šiuo įrenginiu, kad jai nepakenktumėme, bet Bela buvo
tokia atkakli, ryžtinga, jog nusileidome.“ Moteris savo atkaklumu, darbu pasiekė tiek daug, kad
po kelių mėnesių galėjo persėsti

ant triračio, kuris judėjimo negalią turinčiam žmogui suteikia
galimybę ne tik eiti, bet ir bėgti. Valerijus sako – svarbiausia,
kad Bela ir kiti panašią negalią
turintys žmonės pajautė judesio džiaugsmą ir panoro toliau
treniruotis. „Mačiau, kad Bela kaskart po treniruotės vis labiau pasitiki savimi, savo jėgomis“, – sako Valerijus, tęsiantis
savo darbus, kad sukurtų dar tobulesnių treniruoklių.

Leidžia sąmoningai atlikti
judesį
Kaipgi veikia šis treniruok
lis? Kuo jis unikalus ir kodėl
domina užsienio šalių reabilitologus?
Demonstruodamas treniruok
lį Valerijus sako, kad šio įrenginio unikalumas tas, jog ši įranga
yra mechaninė, lengvai priderinama prie žmogaus individualių
fizinių gebėjimų ir padeda sąmoningai atlikti judesį, artimą
prigimtiniam. Treniruoklis veikia be elektros šaltinių ir kompiuterizuotų robotinių prog
ramų, sąlygojančių automatinį
judesių atlikimą. Šis įrenginys
leidžia žmogui reabilitacijos ar
fizinio lavinimo procese sąmoningai stebėti atliekamą judesį
ir stengtis jį kartoti, atlikti kuo
taisyklingiau.
Treniruoklis gali pakelti iš
neįgaliojo vežimėlio iki 140 kg
sveriantį žmogų, saugiai jį prilaikyti stovintį bei padėti atlikti judesius. Neįgalusis gali atsistoti visu svoriu, gali būti individualiai priderinta kojų apkro-

va, lavinami pusiausvyros gebėjimai bei raumenų sistema.
Žmogus gali atlikti ėjimo judesius, artimus natūraliai jo biomechanikai.
Šis įrenginys suteikia fizinio
lavinimo bei savarankiškumo
ugdymo galimybę ne tik nežymių judėjimo sutrikimų turintiems, bet ir paraplegiją patiriantiems žmonėms, kurie įprastomis sąlygomis visiškai negali
savarankiškai valdyti apatinės
kūno dalies.

Treniruoklį turės ir vaikai
V. Adomaitienė pasakoja,
kad treniruokliu „Eik“ buvo labai susidomėta Diuselforde (Vokietijoje) vykusioje tarptautinėje
parodoje. Prancūzijos ir kitų šalių reabilitologus sudomino tai,
kad šis įrenginys daugiafunkcis,

mechaninis ir naudojamas kineziterapijoje, mankštinantis. Jis
lengvai priderinamas prie esamų
reabilitacijos programų, gali būti
naudojamas lauke. Treniruoklis
ypač naudingas žmonėms, patyrusiems insultą, traumas, sergantiems cerebriniu paralyžiumi ar kitomis judėjimo negalią
lemiančiomis ligomis.
V. Adomaitienė pasakoja,
kad sukūrus daugiafunkcinį treniruoklį suaugusiems, nutarta
kurti ir inovatyvią įrangą nuo
gimimo cerebriniu paralyžiumi
sergantiems vaikams. Dažniausiai ši liga nustatoma praėjus 6–7
mėnesiams nuo gimimo. Kaip
tik tuomet pasireiškia vaiko fizinės raidos, pusiausvyros sutrikimai, atsirandantys dėl pažeistos raumenų veiklą ir valingus
judesius kontroliuojančios smegenų dalies. Vaikams būtina kuo
ankstyvesnė reabilitacija, kasdieniai užsiėmimai. Šiuo metu
„Vildomoje“ kuriamas vertikalizatorius padės mažiems vaikams
lavinti pusiausvyros laikymo gebėjimus, liemens kontrolę, atsisėdimo bei atsistojimo įgūdžius.
Didesniems vaikams, nuo 7 iki
17 metų, skirtas treniruoklis išlaikys daugumą aprašyto „Eik“
treniruoklio suaugusiems funkcijų, bet bus mažesnis, primenantis neįgaliojo vežimėlį, patogus ir lengviau pritaikomas
dažnam naudojimui namuose.
Eglė Kulvietienė
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abar įsivaizduoti šiuo žodžiu pavadintus daiktus
kebloka, ypač jaunesnės kartos
žmonėms. Kai kuriems gal dar
pasisekė jį, prosą, užtikti pas senelius ar pas vyresnius giminaičius. Tai jau relikvija iš senųjų
gimtųjų namų... Anksčiau buvo
tiesiog kiekvienuose namuose
labai reikalingas daiktas, ypač
artėjant vienokiai ar kitokiai
šventei. Laikams gerėjant tobulėjo ir atsirado lengviau „valdomi“ buities įtaisai. Žemaitiškąlietuvišką prosą pakeitė jau visai
kitoks – modernus lygintuvas.
Pradžioje – su kuklesnėmis galimybėmis, o jau šiandieniniai –
tik sugebėk jį suvaldyti.
orvilė viešėjo pas draugę,
kuri susiprotėjo iš griaunamos tėviškės trobos susirankioti senovinius, mielus širdžiai
ir akims, rakandus. Gėrėjosi nuvalytais, nušveistais daiktais,
matyt, jie draugei daug reiškė.
Tai juk buvo jos vaikystę menantys žaislai. Tarp šių mielų
niekučių išdidžiai stovėjo prosas: nušveistas, nublizgintas,
lyg pasiruošęs kilmingam reikalui patarnauti. Aplink jį išdėlioti smulkūs daiktai atrodė
tokie menkučiai prieš tą „senolį“. Jis – lyg laivas, plaukiąs tarp
putomis pasidabinusių bangelių,
kurios visada ištikimai lydi laivus iki kranto. Ant proso dangčio iškilęs jo kaminas atrodė didingai, rodės, tuoj iš jo išsiverš
juodi dūmai, kaip senovėje iš
anglimi varomų garlaivių.
Dažnai būna, kad vieni prisiminimai prišaukia kitus. Norvilė paniro į dar vaikišką paauglystę, prisiminė savo namų
prosą. Žinoma, daugiausia juo
darbavosi mama. Tik vėliau, jau
ūgtelėjusi, kai nebebijojo žarijų
karščio (jas reikėjo pasemti iš
krosnies), mamai prižiūrint, jau
sugebėdavo šį ugninį žirgą sutramdyti ir pati išprosyti nedidelius rūbelius sau ir mažiesiems
broliukams mokyklinukams.
ergaitei įsiminė vienas
įvykis. Artėjo Velykų
šventė. Didžiąją savaitę darbelių
užteko ir tėvams, ir vaikams. Be
visų reikalų mama dar turėjo rūpintis ir trobos švarinimu, ir visų maudynėmis kubile. Vandens
iš šulinio prinešdavo vyresnieji
vaikai. Ir, žinoma, neapsiėjo be
lyginimo. Krosnis tokį vakarą
kūrenosi daug ilgiau nei įprastai, užtat mama lyginti imdavosi pabaigusi visus darbus. Taigi tą šeštadienio vakarą tėvelis
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Prosas
lyg tarp kitko pasakė, žiūrėdamas į dukras: „Kuri rytoj anksti rytą prabus pirmoji, toji ir eis
su manim į bažnyčią.“ Norvilė
buvo mažesnioji, jai tebuvo nepilnai dvylika. Ji labai norėjo eiti, jai bažnyčioje patiko viskas –
degančių vaškinių žvakių kvapas ir iš to linguojamo indelio
sklindantis smilkalų aromatas.
O kur dar kunigo ir jo padėjėjų
neįprasti aprėdai.
Nors ir labai norėjosi su tėčiu eiti, tačiau neramu buvo širdelėje – sesuo vyresnė, apsuk
resnė, ji gali atsikelti pirmoji.
Norvilė ne kartą buvo gudriai
sesers „apsukta“. Bet, jos pačios
džiaugsmui, ji labai apsiriko. Sesei visai nerūpėjo tokia iškyla.
Ji turbūt tyčia apsimetė saldžiai
mieganti. Norvilė atsargiai išsiropštė iš už sesės nugaros – jos
miegojo vienoje lovoje. Galvelėje tebeskambėjo tėvelio žodžiai lyg savotiška sąlyga. Visi vaikai žinojo – tėvas pažado
nekeis. Dar iš vakaro Norvilė
matė, kiek mama ant lovos pasidėjo rūbelių, kuriuos reikėjo
išprosyti. Mergaitė nujautė, kad
ir mama prisideda prie šio tėvelio sumanymo.
ama ėmėsi kaisti prosą.
Krosnis tam tikslui buvo iškūrenta beržinėm malkom,
kad žarijos būtų kaitresnės. Sutvarkiusi prosą dar padėjo ant
plytos. Pasisukusi į vaikus pasakė: „Na, visi gult, atlaisvinkit man stalą.“ Daugiau kartoti nereikėjo.
Vaikams išlalėjus į savus
alkierius, mama ėmėsi prosyti
Norvilės štapelio suknelę. Jiedu
su tėveliu matė iš mažesniosios
akelių, kad ji troško eiti keletą
kilometrų tokį ankstyvą rytą.
Mergaitė augo ryžtinga, kantri
ir paklusni. Tėvai jai patikėdavo mažųjų broliukų globą, kai
visam vakarui išeidavo pas kaimynus pasveikinti vardinių proga. Ji iš mažens buvo smalsesnė, labai mėgo mažus vaikus, jai
patiko lankyti savojo kaimo vyresnius kaimynus... Tad mama,
lyg dėl žaidimo, nuvarė vaikus
miegoti kiek anksčiau, kad mergaitės nematytų, kurios suknelę ji lygins, nors šiaip ar taip, ir
vyresniajai būtina vilkėti šventiškiau. Joms abiem motina siūdino vienodas sukneles. Vyresniajai tai nelabai patikdavo, ji
jau „lipo“ iš vaikystės lizdo į
jaunystės apžavų pasaulį, tačiau
pasirinkimo nebuvo. Dar lygino ir tėvelio marškinius, ir savo palaidinę, ir gražųjį kvartūgą
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(taip žemaičiai vadino prijuostę).
Mama buvo pripažinta siuvėja,
užtat sau tą drabužį–nedrabužį pasisiūdavo gan prašmatnų –
su šleikom nugaroje, prisegamom su visokiais raukinukais,
tad prosyti tokį „šedevrą“ buvo
ypač keblu, užtrukdavo ilgokai,
net prosas atvėsdavo, bet užtat
buvo gražu.
usipraususi veidelį, rankas, ėmėsi šukuoti plaukus, mama juos supynė į kaseles. Nuėjusi į alkierių pasiimti
suknelės, pamanė, kad ras seserį prabudusią, bet ji miegojo,
gal apsimetė nieko nejuntanti,
ir tikriausiai džiaugėsi galėsianti
pasnūduriuoti, kol mama pažadins, kad padėtų dengti velykinį stalą. Norvilė avėsi batus, vilkosi paltuką, rišosi mamos išeiginę skarelę. Smulkus, besišypsantis jos veidelis paskendo skarelės raštuose. Mama prišokusi
pataisė kažką, užsegė viršutinę
paltuko sagą, kuri sunkiai paklusdavo mergaitės pirštukams.
Norvilės akys netikėtai užkliuvo už ant siuvamosios mamos mašinos pakojės padėto
proso. Mergaitei dingtelėjo širdelę – jis atrodė toks varganas,
nuskriaustas, lyg nebereikalingas, nukištas žemai, kad nesimatytų. Ji proso gailėjo lyg gyvo
sutvėrimo. Būdama vaikas, dar
nesuvokė, kad karštas daiktas ir
turi būti padėtas ant kažko geležinio – dėl atsargumo. Ji žinojo, kad prosas labai geras žmonių draugas. Jis būna labai karštas, vėliau atvėsta. Kartais Norvilė po mamos lyginimų prosą
atsargiai paliesdavo, vis dar rasdavo jį šiltą ir jai rodėsi, kad jis
niekada neatvėsta, kaip žmonės
ar gyvūnėliai, kada numiršta...
Jos mintijimą nutraukė tėvelis,
švelniai stumtelėjęs arčiau durų: „Nu, mažoji keliauninke,
pirmyn.“ Mama šypsodamasi
palinkėjo geros kelionės. Lauks
grįžtančių.
okios mintys ir prisiminimai suplūdo, sugužėjo į
Norvilės pasidabruotą galvą, netikėtai užmačius mielą ir brangų daiktą – prosą. Dabar daug
atiduotų, jei kas grąžintų tą šiltą
relikviją iš tėviškės trobos, kuri liko tuščia, kai jų jauną šeimą
išvežė į Sibirą. Deja...
Mėginau aprašyti vieno
daikto istoriją. Manau, kad ne
vienuose namuose yra daugybė
tokių brangių daiktų, kurie papasakotų nuostabių istorijų
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Vincė VASYLIŪTĖ
Plungė

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis kovo 19 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.

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Kovo 11-oji

Mano Lietuva

Pakilo sąjūdžio banga, galinga
kaip taifūnas,
Stojo po laisvės vėliava tėvynės
dukros, sūnūs.
Rinkosi minios, mitingai ėjo,
„Laisvė Tėvynei!“ šūkiai skambėjo.
Vienuoliktą kovo – rytas saulėtas,
Tėviškės dangus – lyg pakylėtas,
Istorinė diena jau prasidėjo,
Rinkos į Seimą tautos veikėjai.
Ir vėl bus laisva mūsų Tėvynė –
Šalies didvyriai krauju apgynė.
Sulaukėm laisvės, atlaikėm vėtras,
Vėliavas traukėm, palėpėj slėptas.
Jau išsipildė svajonė sena –
Mūsų trispalvės laisvai plazdena.
Dar porą metų derybos vyko,
Rusų kariauna kolei išvyko.
Brangi Tėvynė jau išvaduota,
Per ilgai buvo ji okupuota.
To meto blogio sėkla pasėta,
Melo ir purvo nepagailėta.
Vieningai dirbo mūs patriotai,
Kad visą blogį lauk atsijotų.
Daug ilgų metų buvom užguiti –
Reik atsitiesti, pagerint buitį.
Atlaikęs vėtras žemės artojas
Prie savo ūkio darbuotis stojas.
Atėjo laukta nauja gadynė –
Mes šeimininkai savoj Tėvynėj.
Visas pasaulis Lietuvą žino,
Mes lygioj gretoj savo kaimynų.

Man patinka gintaro spalva –
Gintarinė mano Lietuva:
aukso kopos, gintaro krantai –
ar gražesnę šalį kur matei? –
Auksaspalvės kasos vainiku
puošia galvas mano seserų...
Aukso varpos, gintaro grūdai –
mano duona, mano gintarai.
Man patinka žaluma laukų:
Žalios eglės – puošmena miškų,
žalios rūtos ir rugių laukai,
žalios pušys ir Neries krantai –
žaliaskarių eglių ošime
atpažįstu, Lietuva, tave,
Tu žaliuoki dar ilgai ilgai,
žaliaakiais žvelki ežerais.
Bet.. sumindė rūtą iš Rytų,
Nešė audrą vėjai vakarų...
Vai, paraudo mėlynas dangus,
širdį spaudė nerimas kraupus:
kraujo upės... kruvina žolė..
brolio kapą puošianti gėlė...
Kraują gėrė žemė Lietuvos,
kraujuos braidė budeliai
Tautos.
Apkabinsiu, Lietuva, tave
Ir apjuosiu juosta šilkine –
ją išausiu iš trijų spalvų:
saulės aukso, žalumos rugių
ir raudonio kruvinos spalvos,
kad jau niekad niekad Lietuvos
pavergėjai kruvinu batu
neišdrįstų mindyti laukų.
Stūkso kalnas milžinas antai,
Pilies bokštas žvelgia įdėmiai,
Ir trispalvė vėliava tautos
Puošia Vilnių – sostą Lietuvos.
Aš bučiuoju, vėliava, tave –
Tavo spalvos – mano Lietuva.

Mykolas KRUČAS
Jonavos r.

Švęskim laisvę
Švęskim laisvę
Švytinčiais veidais.
Švęskim laisvę –
Linksmai ir išdidžiai,
Dabar jau niekas jos nebesutryps,
Tai mūsų būtis ir mūsų ateitis.
Ir tegul plazda trispalvės Lietuvos,
Ir tegul skamba dainos Lietuvos.
Čia mūsų žemė, gimtinė Lietuva,
Čia protėvių dvasia gyva.
O metai bėgs, Tėvynė tik klestės,
Kalba gimtoji mus visur lydės.
Mes esame laisva tauta
Širdim tikėkim – bus taip visada.
Vladislovas KIRKICKAS
Tauragė



***
Saulės švytėjimas,
Rugio žydėjimas,
Paukščio čiulbėjimas –
Tai Lietuva.
Skausmas, kentėjimai
Pančiuos, kalėjimuos,
Bet ištesėjimas –
Mano tauta.
Savęs aukojimas,
Aklas klajojimas,
Tiesos ieškojimas –
Mano dalia.
Danutė KULIAVIENĖ
Jonava

