ŠEIMAI, IEŠKANTIEMS BENDRAMINČIŲ IR PAGUODOS
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Socialinėse
dirbtuvėse gamins
sąsiuvinius Valdorfo
mokykloms
Tolerancijos testas

Negalią turintys žmonės nori mokytis, dirbti, stengiasi visur dalyvauti, bet be asmeninio asistento pagalbos tai padaAldonos Milieškienės nuotr.
ryti gali ne visi.

Asmeninis asistentas:
neįgalieji nori rinktis, kada ir
kokios pagalbos jiems reikia
Atvira visuomenė
Daugelyje Europos šalių asmeninio asistento pagalba
neįgaliesiems – įprastas dalykas, kurį reglamentuoja
Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencija. Bandomasis asmeninio asistento projektas vyksta ir pas mus. Ar
ši pagalba tikrai įgalins neįgaliuosius ir padės jiems tapti
savarankiškiems? Siekdama
tai išsiaiškinti asociacija „Savarankiškas gyvenimas“ surengė virtualią diskusiją „Asmeninio asistento pagalbos
įgyvendinimas Lietuvoje“.
Asmeninis asistentas –
paskirtas ar pasirinktas?
Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencija, pasak asocia
cijos „Savarankiškas gyveni
mas“ narės Kristinos Dūdony
tės, akcentuoja, kad žmogus su
negalia turi turėti teisę pats pasi
rinkti asmeninį asistentą, o taip
pat laiką, vietą ir būdą, kur, ka
da ir kaip asmeninė pagalba jam
būtų teikiama. Diskusijos da
lyviai atskleidė, kad kol kas šių
Konvencijos reikalavimų nesi
laikoma.
Telšiškė Rasa Ginčauskaitė
pasakojo, kad jai ir jos draugui
Andriui nustačius tokios pagal
bos poreikį asmeninė asistentė

buvo tiesiog paskirta. Merginai
ši pagalba numatyta du kartus
per savaitę, o Andriui – kas
dien, bet asistentė jam dėmesio
skiria tik tuomet, kai aplanko
Rasą. Pasak jos, ši moteris turi
ir kitas – socialinio darbuotojo
padėjėjos pareigas, lanko sunkią
negalią turinčius senolius, todėl
jai tiesiog neužtenka laiko visais
pasirūpinti.
Klaipėdoje gyvenanti regėji
mo negalią turinti Vaida Butau
taitė taip pat neslėpė, kad netu
rėjo galimybės pati pasirinkti ne
tik asistento, bet ir laiko, kada ši
pagalba bus teikiama. Jai skirta
20 valandų per savaitę pagal
bos – kasdien nuo 8 iki 12 va
landos. Nurodyto laiko negali
ma keisti, nes jai skirtas asme
ninis asistentas turi ir daugiau
prižiūrimų žmonių. Pasak Vai
dos, beveik nėra galimybių pa
sirinkti ir veiklos pobūdžio, nes
Klaipėdos miesto savivaldybė
pirmenybę skiria būtinosioms
paslaugoms (pvz., palydėjimui
pas gydytoją ir pan.), o ne indi
vidualiems poreikiams.

Asmeniniu asistentu gali
tapti ne bet kas
O štai Šiaulių rajone gyve
nančiai Vidmantei Raustytei pa
sisekė labiau – mergina pasako
jo ilgokai ieškojusi jauno, fiziš
kai stipraus asmeninio asistento,
kuris jai, sunkiau judančiai, ga
lėtų padėti įlipti į autobusą, įkel

tų vaikštynę, palydėtų. Mergina
studijuoja Šiaulių kolegijoje, o
fakultetas, kuriame mokosi, ne
pritaikytas neįgaliesiems, tad ir
čia reikia nemažai pagalbos. Be
to, dėl savo negalios Vidmantei
sunku orientuotis aplinkoje, o
asistentui padedant gali drąsiai
planuoti savo veiklą ir nebijo
ti pasiklysti. Mergina įsitikinu
si, kad asmeniniu asistentu ne
gali būti paskirtas bet kas, nes
su tuo žmogumi reikės praleisti
nemažai laiko, todėl turi sutap
ti jų interesai.
Tokios pačios nuomonės ir
autistišku sūnumi besirūpinan
ti Vygaudė Žiūkienė. Moteris
atvira: pasireiškus stipriam pyk
čio priepuoliui ne bet kas pajėg
tų sutramdyti autizmo spektro
sutrikimų turintį jaunuolį. To
dėl, pasak jos, į asmeninius asis
tentus būtinai reikėtų įtraukti
daugiau fiziškai stiprių vyrų, o
autistiškiems žmonėms geriau
siai galėtų padėti su kovų me
nais susipažinę asmenys, geban
tys pasitelkti savigynos būdus, ir
ne tik fizine jėga, bet ir psicho
logine įtaiga mokantys suvaldy
ti sudėtingą atvejį.

Pirmomis birželio dienomis
Kauno rajone, Garliavoje,
duris atvers socialinės dirbtuvės. Jų lankytojai – intelekto
negalią turintys asmenys, kuriems labai sunku prisitaikyti atviroje darbo rinkoje, gamins sąsiuvinius. Šią veiklą
organizuoja VšĮ „Socialinės
terapijos namai“, kurie prieš
porą metų buvo įkurti veiklių
tėvų ir specialistų iniciatyva.
Susibūrė tėvai ir specialistai
Prieš ketverius metus susi
būrę negalią turinčių vaikų tė
vai kartu su specialistais pradėjo
telkti intelekto negalią turinčių
ir jos neturinčių žmonių ben
druomenę, kurioje kiekvienas
galėtų rasti mėgstamą veiklą.
2018 m. pavasarį buvo įsteig
ta VšĮ „Socialinės terapijos na
mai“, netrukus pradėjo veikti jos
įkurtas dienos užimtumo cen
tras „Akvila“.
Įstaigos vadovė Jolita Čilvi
naitė pasakoja, kad jų veikla pa
remta antroposofinės socialinės
terapijos principais. „Mes tiki
me, kad žmogus yra ne vien tik
kūnas ir svarbiausia yra ta da
lis, kuri stovi už negalios, t. y.
jo esybė, žmogiškasis orumas.
Socialinės terapijos centras yra
Šiaurės šalių Camphill asocia

cijos narys. Camphill judėjimas
prasidėjo 1940 m. Škotijoje, kur
buvo įkurta pirmoji tokia orga
nizacija vaikams, turintiems in
telekto sutrikimų. Vėliau inicia
tyva išsiplėtė – pradėti kurti
Camphill gyvenimo namai suau
gusiesiems, socialinės dirbtuvės,
dienos centrai ir pan. Šiuo metu
pasaulyje yra apie 130 Camphill
organizacijų“, – pasakoja J. Čil
vinaitė.
Intelekto negalią turintys
žmonės gyvena kartu su nega
lios neturinčiais (vadinamaisiais
bendradarbiais), dirba žemę, ga
mina produktus dirbtuvėse, pa
tiria turtingą visuomeninį, kul
tūrinį ir dvasinį gyvenimą. Šia
filosofija paremta ir Garliavo
je įkurto dienos centro „Akvi
la“ idėja. Šiuo metu čia kasdien
susitinka 13 namiškių, 7 ben
dradarbiai ir 3 nuolatiniai sa
vanoriai.

Pratinami dirbti
Centras įsikūręs 350 kv. m
gyvenamajame name – patalpo
mis pagal panaudą leido naudo
tis vieni iš tėvų, šios bendruome
nės steigėjai. Jau dabar įstaigoje
veikia 4 dirbtuvės. Virtuvė kas
dien turi pamaitinti 18-19 žmo
nių. 5 namiškiai ir 2 bendradar
biai darbuojasi rankdarbių dirb
tuvėje. Šiuo metu jie iš vilnos ve
lia padėkliukus puodams, deko
ratyvinius žaisliukus, dekupuoja
(nukelta į 3 psl.)

Vieno asistento per mažai
Diskusijos dalyviai neslėpė
nusivylimo, kad tuo pačiu as
meniniu asistentu tenka dalytis
su kitais neįgaliaisiais. Pasak jų,
tai labai riboja jų laisvę rinktis,
(nukelta į 3 psl.)

Dienos centro „Akvila“ lankytojai pratinami dirbti įvairius darbus.

2020 m. gegužės 21 – birželio 3 d., Nr. 10 (1499), „Bičiulystė“

Bendruomenės balsas
 Kaišiadorys:

Bitutės dūzgia...

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų
draugijos rankdarbių būrelio „Bitutė“ vadovė Dalia Sinkevičienė pasakoja, ką moterys veikia per
karantiną.
Rankdarbių būrelio „Bitutė“
narės, vos pradėjusios savo šių
metų veiklą, susidūrė su neti
kėtai kilusia koronaviruso pan
demija. Teko paklusti karantino
reikalavimams ir pasilikti na
mie. Bet negi darbščios rankos
gali būti be darbo? Taip prasi
dėjo naujas bendravimas – nuo
toliniu būdu. Pradžioje nedrą
siai, pamažu, o kuo toliau, tuo
drąsiau. Ėmiau ruošti pamokė
les, kelti jas į internetą, pradė
jome aktyviau bendrauti žinu
tėmis, telefonu, atsirado daug
naujų idėjų.
Pirmieji užsiėmimai buvo
skirti veido kaukių gamybai. Ja
nė Padrėzienė prašė paaiškinti,
kaip pasisiūti, o Laimutė Ratke
vičiūtė panoro megztos. Taip ir
pradėjom: veido kaukės, nertos
servetėlės, įvairios pagalvėlės,
puoštos jo-jo gėlytėmis, aplika
cijomis. Velykoms Regina Vili
nauskienė norėjo išmokti kiau
šinių dekupažo. Šis pasiūlymas
labai patiko ir kitoms. Pasiūliau

išmėginti ir kiaušinių margini
mą natūraliu šilku. Žavinta Ja
niulytė įkėlė į internetą nuotrau
kų su siūtais paukštukais, pasi
džiaugė baigtu siuvinėti dailiu
paveikslėliu. Valė Rudzinskaitė
puošė putplasčio kiaušinius. Da
nutė Zablackienė nunėrė kelis
darbelius Velykų tematika. Ge
novefa Švenčionienė primezgė
paukštelių, margučių.
Po Velykų kibom į kito
kius darbelius. Daugelis būre
lio moterų jau močiutės, todėl
prašė idėjų, ką nuveikti su anū
kais, kuo pradžiuginti mamas.
Pasiūliau kurti atvirukus, įkė
liau daug pavyzdžių, pamokiau,
kaip greitai ir lengvai padaryti
laikiklius servetėlėms. Visoms
labai patiko. Dabar nardom po
no Kvadrato pasaulyje. Čia neiš
senkantis idėjų ir pavyzdžių lo
bynas: servetėlės, krepšiai, stal
tiesės, pagalvėlės, lovatiesės,
drabužiai ir t.t.
Buvau labai maloniai nuste
binta, kai pamačiau, kad ma
no pamokėlės sudomino ne tik
kaišiadorietes, bet ir kitų mies
tų moteris. Karantinas darbe
liams – ne kliūtis, reikia tik no
ro ir kantrybės.

Maža dalis karantino metu Danutės Nauckūnienės sukurtų darbelių.

2 psl.

Atvira visuomenė

„Džiaugiuosi už kiekvieną
atgal į širdį sugrįžtantį žodį“
Skuodo rajono neįgaliųjų
draugijos meno studija „Obelėlė“ jau tapo žinoma ne tik
Skuodo rajone, bet ir už jo.
Apie šios studijos veiklą – pokalbis su jos režisiere ir meno
entuziaste Nijolė JASIENE.
– Per pastaruosius trejetą
metų sukūrėte ir žiūrovams pristatėte net 6 literatūrines kompozicijas: 3 – bendrine kalba, 3 –
žemaitiškas. Kaip gimsta idėjos
kalbėti tokiu neįprastu būdu?
– Kai išmėginome kompo
zicijas bendrine kalba „Nuo ko
prasideda pasaulis“, „Sielos spal
vos“ ir „Dainuojančios naktys“,
nesunkiai radosi ir bandymai
eiliuoti žemaitiškai: „Už tvuo
ruos“, „No va, kap būn“ (adven
tinė) ir paskutinė „Kap mes žė
nuom, tep ėr ėšpasakuojem“.
Pastarojoje apie savo Lietuvė
lę kalbėjome suprantama kalba,
stengėmės, kad ji būtų kuo arčiau
kiekvieno besiklausančiojo. Ban
džiau į tą tekstą sudėti viską, ką
stebiu gamtoje, kas galbūt smul
kmena, bet man paliečia širdį.
Ši kompozicija – apie darbštų
bei džiugų žmogų, apie tai, ko
kia graži jo kalba, kokia nuosta
bi kiekviena mūsų žemės kertelė.
– Jūsų kompozicijoje Lietuva dar buvo ir dainomis apdainuota...
– Kaip visada mums talki
no Mykolas Lukas, buvęs ilga
metis regėjimo negalią vienijan
čios organizacijos vadovas. Dai
nų tekstus sukūriau pati, melo
diją – irgi. Tačiau suėjus būrin,
melodijos tobulėjo atsižvelgiant
į mūsų skaitovų pastabas.
– O kaip šį pasirodymą priėmė jūsiškiai skaitovai, juk
jie – tikrieji vertintojai?

„Obelėlės“ pasirodymas. N. Jasienė – pasipuošusi tautiniais rūbais (centre).
Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos archyvo nuotr.

– Paprastai kai susėdame
pirmai scenarijaus pažinčiai,
būnu kiek įsitempusi: kaip tuos
mano žodžius supras, perskai
tys. Nors kai rašau, visi skaito
vai man prieš akis. Tuos žmones
ir jų sielos virpesius gerai pažįs
tu. O kai susėdame per trečią re
peticiją, skaitovai jau būna įsi
skaitę, į savuosius tekstus „įė
ję“ – matau jų sublizgusias akis.
Visada jiems kartoju tą patį: kad
neskubėtų, kad žodžius išgirstų.
Ir stebuklas įvyksta. Labai džiu
gu už šias akimirkas ir už tuos
žmones: kokie jie geri, papras
ti ir nuoširdūs. Smagu dirbti su
tekstus entuziastingai išmoks
tančiais ir trokštančiais juos kuo
sėkmingiau perteikti Neįgaliųjų
draugijos nariais: Danute Bud
rikiene, Zita Bučiene, Stase
le Šmaižiene, Stasele Veitiene,
Adomu Šakiniu, M. Luku.
– Kas jums padeda kurti:
tų žmonių akys, jų širdys ar
jūsų atsivėrimai?
– Aišku viena: tarp tų žmo
nių labai gera, jaučiu jų nepa
prastą tikrumą. Ir jeigu taip nu
tiktų, kad tektų kada išsiskirti,
labai to artumo ilgėčiausi. Nes,
būdami kūryboje, kiekvienas
galime būti savimi. Man labai

malonu matyti, su kokiu atsida
vimu, noru ir švytėjimu šie ne
galią turintys žmonės imasi to
raiškaus skaitymo. Kaskart ban
dau pasitikrinti, ar po visų ieš
kojimų dar norės skaitovo duo
nos... „Tu tik kurk, o mes būsi
me tiek, kiek reikės“, – toks pa
prastai būna jų atsakymas.
– Su šiomis kompozicijomis tapote tarsi Skuodo rajono teatru ant ratų...
– „Už tvuoruos“ nuo pernai
spalio buvo parodyta net 16 kar
tų. Ir ne tik visose rajono biblio
tekose. Vykome į Palangą, Šilutę,
Rietavą. „Dainuojančias naktis“
parodėme 7 kartus. Onučių sam
būris pakvietė į Kretingą, savuo
sius tekstus skaitėme grafų Tiš
kevičių rūmuose, Žiemos sode.
– Ir vis dėlto kas nuostabiausio toje žodžio, dainos eilių bendrine ir žemaičių tarme
kelionėje?
– Bene džiugiausia, kai ta
vo žodžius priima nuoširdžiai.
Iš pradžių būna it koks barje
ras, o kai jis išnyksta, supran
tu, kad esu tarp bendraminčių,
kurie mano paleistą mintį suga
vo. Užlieja tokia įstabi šilumos
banga, kad žodžiai nepasiklydo.
Kalbino Laima SENDRAUSKIENĖ

Duris atveria vaikų ir neįgaliųjų dienos centrai: ką privalu žinoti jų lankytojams

N

uo gegužės 18 d. duris jau
gali atverti vaikų ir neįga
liųjų dienos bei užimtumo cen
trai ir kitos nestacionarias socia
lines paslaugas teikiančios įstai
gos. Kadangi šalyje vis dar tęsia
si karantinas ir koronaviruso pa
vojus yra realus, tiek personalas,
tiek lankytojai turi imtis visų at
sargumo priemonių. Pateikiame
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos rekomendacijas.
Paslaugas tiesiogiai gauti
gali ne visi. Senjorus priiman
čios įstaigos, teikiančios dienos
ar trumpalaikę socialinę globą,
lieka uždarytos. Jų artimieji ga
li tęsti nedarbingumą ir gauti li
gos išmoką, jei yra drausti ligos
socialiniu draudimu.
Duris atveriančiose įstaigo
se nerekomenduojama lankytis
vyresniems nei 60 metų asme
nims ir sergantiems sunkiomis
lėtinėmis ligomis. Sunkių lėti
nių ligų sąrašas: žmogaus imu
nodeficito viruso liga; piktybi
niai navikai (jei po taikyto gy
dymo pabaigos nepraėjo 2 me
tai); cukrinis diabetas; širdies

ir kraujagyslių ligos su lėtiniu
širdies nepakankamumu (2-4
laipsnio); lėtinės kvėpavimo or
ganų ligos su kvėpavimo nepa
kankamumu; lėtinės inkstų li
gos su inkstų nepakankamu
mu; būklė po autologinės kau
lų čiulpų ir organų transplan
tacijos; ligos, kurios šiuo metu
gydomos bendra ar selektyvia
chemoterapijas ar radioterapija
ir ligos, po kurių gydymo šiais
metodais pabaigos nepraėjo 2
metai; ligos, kurios šiuo metu
gydomos imunosupresija ati
tinkančia metilprednizolono
10 mg/kg per dieną ir ligos,
nuo kurių gydymo šiuo būdu
pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai;
įgimtas imunodeficitas; kitos
sunkios lėtinės ligos, kai taiko
mas imunosupresinis gydymas.
Į patalpas nebus įleidžiami
ir turintys galimos infekcijos
simptomų – karščiuojantys, ko
sėjantys, čiaudintys ir panašiai.
Įeinant – informavimas ir
patikra. Informacija apie asme
nis, kuriems lankytis negalima
ar nerekomenduojama, lanky

tojams suprantama kalba turės
būti pateikta dar prie įėjimo į
dienos centro patalpas. Taip pat
dar stovėdami prie durų lanky
tojai sužinos, kad reikia dažnai
ir kruopščiai plauti rankas, kaip
taisyklingai kosėti ir čiaudėti,
kad būtina patalpose būti prisi
dengus nosį ir burną.
Čia pat rekomenduojama
matuoti įeinančiųjų temperatū
rą, turi būti suteikta galimybė
dezinfekuoti rankas.
Saugos priemonės. Reko
mendacija paslaugas teikti nuo
toliniu būdu dar lieka. Tačiau
kai tai neįmanoma ir reikia ben
drauti gyvai, būtina imtis sau
gos priemonių: dengti burną
ir nosį, laikytis atstumo, užti
krinti galimybes šiltu vande
niu ir muilu nusiplauti rankas,
reguliariai valyti, vėdinti pa
talpas, dezinfekuoti paviršius,
sureguliuoti lankytojų srautus
ir panašiai.
Darbas grupėse. Su paslau
gų gavėjais rekomenduojamas
individualus darbas. Jei darbas
turi vykti grupėmis, jų dydis ri

bojamas iki 10 žmonių. Svarbu,
kad patalpa būtų tokio dydžio,
kad kiekvienam joje esančiam
žmogui tektų 5 kv. metrai plo
to, o atstumas tarp žmonių bū
tų bent 2 metrai. Jei patalpa ma
žesnė – atitinkamai mažinamas
ir dalyvių skaičius.
Jei norinčių dalyvauti dau
giau nei gali būti patalpoje vienu
metu, rekomenduojama sudary
ti grafiką, pagal kurį paslaugas
galėtų gauti dauguma pageidau
jančių žmonių. Tarp skirtingų
grupių veiklų turi būti užtikri
nama bent 10 min. pertrauka,
per kurią patalpos išvalomos ir
išvėdinamos. Skirtingos grupės
neturėtų susitikti kartu.
Maitinimas. Organizuo
jant maitinimą rekomenduo
jama maistą patiekti į tą pačią
patalpą. Esant būtinybei valgy
ti valgykloje, grupės į ją turėtų
eiti pagal atskirą grafiką. Maiti
nimo negalima organizuoti šve
diško stalo principu.
Pavėžėjimas. Jei dienos cen
trų lankytojams teikiama pavė
žėjimo paslauga, automobilyje

turėtų būti išlaikomi 1 metro
atstumai tarp žmonių.
Darbuotojai. Tarp darbuo
tojų turi būti vengiama fizinio
kontakto arba jis turi būti trum
pas: kažką parodyti, perduoti.
Siūloma, kad kontakto laikas
nebūtų ilgesnis nei 15 min. Dar
bo vietos turėtų būti nutolusios
viena nuo kitos per 1 metrą ar
būti atskirtos pertvaromis. Kai
tai neįmanoma – siūloma išnau
doti kitas patalpas, pavyzdžiui,
posėdžių sales, valgyklas ar ki
tas turimas patalpas.
Dirbti socialinių paslaugų įs
taigose gali tik ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų ir ki
tų užkrečiamų ligų požymių ne
turintys žmonės: kurie nekarš
čiuoja, nesloguoja, nekosėja, ne
turi apsunkinto kvėpavimo. Jei
paaiškėja, kad darbuotojas užsi
krėtęs COVID-19, iškart būtina
informuoti Nacionalinį visuo
menės sveikatos centrą.
Rekomenduojama, kad ri
zikos grupei priklausantys dar
buotojai dirbtų nuotoliniu būdu.
SADM ir „Bičiulystės“ inf.
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kad pagalba būtų suteikta bū
tent tada, kai jos labiausiai rei
kia. Pavyzdžiui, vienas asme
ninis asistentas paskirtas kele
tui dirbančių žmonių, bet juk
visiems jiems pagalbos nuvykti
į darbą bei grįžti iš jo reikia tuo
pačiu metu. Šias paslaugas tei
kiančių organizacijų atstovų tei
gimu, joms tai – irgi iššūkis, ta
čiau kol kas, be neįgaliųjų suti
kimo dalytis asistento paslaugo
mis, kito sprendimo nėra.
Panaši situacija ir dėl in
dividualios pagalbos savaitga
liais. Nors asmeninio asistento
paslaugų apraše nurodyta, kad
ji teikiama 7 dienas per savaitę,
šeštadienį, sekmadienį jos su
laukti labai sunku. Pasak Vilka
viškio vyskupijos „Carito“ Ma
rijampolės skyriaus atstovės Ilo
nos Muraškienės, jų asmeniniai
asistentai savaitgaliais nedirba,
bet jeigu neįgaliajam labai rei
kia kažkur nuvykti – nuvažiuo
ja ir padeda. Maltos ordino Pa
galbos tarnybos atstovė Gražina
Semėnienė ragino atsižvelgti ir į
asmeninių asistentų interesus –
jie taip pat negali dirbti be po
ilsio dienų.
Ieškodami išeities, diskusi
jos dalyviai siūlė keisti tvarką ir
vienam neįgaliajam leisti turė
ti du asmeninius asistentus, kad
šie galėtų lanksčiai derinti būti
ną pagalbą.

Asmeninis asistentas
dubliuoja kitas paslaugas?
Pasak „Savarankiško gyve
(atkelta iš 1 psl.)

Asmeninis asistentas: neįgalieji nori rinktis,
kada ir kokios pagalbos jiems reikia
nimo“ nario Martyno Vitkaus,
asociacija sulaukia ir nusiskun
dimų, ypač iš regionų, kad as
meninis asistentas neskiriamas
dienos centrus lankantiems ne
įgaliesiems, nors po užsiėmimų
jiems irgi reikėtų tokios pagal
bos. „Kodėl žmogus verčiamas
rinktis tik vieną paslaugą?“ –
klausė jis.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos vyriausiosios pata
rėjos neįgaliųjų klausimais Eglės
Čaplikienės teigimu, taip netu
rėtų būti, nebent neįgaliam as
meniui teikiama dienos socia
linė globa arba integrali pagal
ba, kurios vertinamos kaip pas
laugų kompleksas, į kurį įeina ir
individuali pagalba. Tačiau jeigu
žmogui skirta socialinė priežiū
ra, tai, pasak E. Čaplikienės, as
meninis asistentas gali jį lydėti į
dienos užimtumo centrą.
Vis dėlto „Savarankiško gy
venimo“ narės Monikos Oš
mianskienės bei kitų diskusi
jos dalyvių teigimu, žmonių su
negalia netenkina tokia tvarka,
kai nustačius specialiuosius po
reikius, net jei tai būtų ir slauga,
jie nurašomi kaip nieko nega
lintys. Iš tikrųjų, pasak M. Oš
mianskienės, yra daugybė pa
vyzdžių, kai tokie žmonės mo
kosi, dirba, kitaip save realizuo
ja, todėl asmeninė pagalba jiems
taip pat reikalinga.

E. Čaplikienė sutiko, kad
šioje srityje yra susikaupę ne
mažai problemų, todėl rengiant
naują negalios nustatymo tvarką
kartu bus vertinami ir kiekvie
no asmens individualūs porei
kiai, kurie turės būti tenkinami.

Savivaldybių atstovai
diskutuoti nepanoro
Diskusijos organizatoriai ti
kėjosi išgirsti ir asmeninio asis
tento bandomąjį projektą įgy
vendinančių savivaldybių at
stovų nuomonę, tačiau į kvie
timą atsiliepė tik sostinė. Pasak
„Savarankiško gyvenimo“ pre
zidento Ričardo Dubicko, į aso
ciaciją kreipiasi nemažai regio
nuose gyvenančių neįgaliųjų,
kad savivaldybės neretai savaip
interpretuoja šios pagalbos tei
kimo tvarką: jos sulaukia ne vi
si norintys (dvi savivaldybės to
kios pagalbos apskritai neteikia),
ne visada atsižvelgiama į tai, ka
da neįgaliesiems tokios pagalbos
labiausiai reikėtų ir pan. Savi
valdybės neretai teisinasi, kad
visiems poreikiams patenkinti
trūksta lėšų, tačiau R. Dubickas
ne pirmą kartą atkreipė dėme
sį į kasmet nepanaudojamas so
cialinei piniginei paramai skir
tas lėšas, kurias atsakingai per
skirsčius, būtų galima išspręs
ti ne vieną socialinę problemą.
R. Dubicko teigimu, savo lė

Diskusijos iniciatorius – asociacijos
„Savarankiškas gyvenimas“ prezidentas Ričardas Dubickas.

šomis savivaldybės galėtų prisi
dėti ir prie asmeninių asistentų
skaičiaus, ir prie jų darbo už
mokesčio padidinimo. Dabarti
nis valandinis įkainis (5,51 eu
ro) nelabai motyvuojantis. Pa
sak G. Semėnienės, rasti gerą
darbuotoją nelengva. „Darbas
nestabilus, uždarbis kintantis.
Jeigu tai pagrindinė žmogaus
darbovietė, išgyventi tikrai su
dėtinga“, – sako ji.

Vertinimai skiriasi
Asmeninio asistento pagal
bos projektą jau išbandė Kauno
ir Šiaulių regionų proto ir psi

chikos neįgalieji, į antrąjį ban
domojo projekto etapą, skirtą
fizinę ir kompleksinę negalią
turintiems asmenims, įsitrau
kė 58 šalies savivaldybės. Pasak
SADM viceministrės Vilmos
Augienės, šios paslaugos papil
do savarankiško gyvenimo įga
linimui skirtų priemonių pake
tą, kuriame – aplinkos ir būsto
pritaikymas, aprūpinimas tech
ninės pagalbos priemonėmis ir
kt. Nors Lietuvos tempai gal ir
ne tokie spartūs, kaip norėtu
me, vis dėlto, pasak V. Augienės,
pažangą tikrai esame padarę, o
diskusijoje išsakytos neįgalių
jų įžvalgos padės ieškant naujų
sprendinių.
E. Čaplikienės teigimu, jau
yra parengtas asmeninio asisten
to pagalbos teisinio reglamenta
vimo projektas ir netrukus Vy
riausybei bus pristatytas Neįga
liųjų socialinės integracijos įsta
tymo pakeitimas. Planuojama,
kad asmeninio asistento pagalba
nuo 2021 m. liepos 1 d. turėtų
tapti nuolatine paslauga.
Neįgalieji šiandieninę situa
ciją vertina ne taip optimistiškai.
M. Ošmianskienės teigimu, mes
gerokai atsiliekame nuo kitų pa
saulio šalių, o tai, ką dabar turi
me, dar negalime vadinti tinka
mu Neįgaliųjų teisių konvenci
jos įgyvendinimu.
Aldona MILIEŠKIENĖ

Socialinėse dirbtuvėse gamins sąsiuvinius
Valdorfo mokykloms

dėžutes – kas ką gali. Dar ban
do lipdyti iš molio. Kieme – pa
čių prižiūrimas daržas, pakeltose
lysvėse veši ridikėliai, bazilikai,
kiti žalumynai. Darbų daug –
reikia prižiūrėti aplinką, laistyti,
pjauti žolę, nusirinkti kankorė
žius. Centro lankytojai prisideda
ir prie namų tvarkymo. „Kiek
vieno mūsų galimybės skirtin
gos, namiškius mokome daryti
tai, ko jiems gyvenime reikės, o
mes, bendradarbiai, iš jų moko
mės meilės, atvirumo, kantry
bės ir tikrumo“, – sako Jolita.
Pasak jos, labai svarbu tai, kad
kiekvienas gali prisidėti prie tu
riningesnio bendruomenės gy
venimo, pasiūlyti veiklą, pasa
kyti, kas jam svarbu.

Dienos centro „Akvila“ lankytojai patys tvarko aplinką, augina daržoves.

Sumanė gaminti sąsiuvinius
Jolita sako, kad įkurti socia
lines dirbtuves Camphill ben
druomenės pavyzdžiu, gaminti
daiktus, kuriuos galima parduo
ti, buvo jų sena svajonė. „Esame
matę, kaip tokios organizacijos
gamina Valdorfo mokykloms są
siuvinius (jie yra šiek tiek kitokie
nei įprastiniai, specifinio dydžio,
tad prekybos centre tokių nenu
sipirksi). Nutarėme pasinaudo
ti ta patirtimi ir patys pagaminti
tokių sąsiuvinių“, – teigia mote
ris. Jolita yra gerai susipažinusi su
Valdorfo mokyklos darbo prin
cipais – pati yra įsteigusi darželį
Kaune. Ji įsitikinusi, kad sąsiuvi
nių poreikis tikrai yra (Lietuvo
je veikia 7 Valdorfo mokyklos).
„Tai labai konkretus produk
tas ir didelė motyvacija dirb
ti, nes tavo pagamintas daiktas

reikalingas vaikams. Jau suta
rėme, kad mūsų gaminius pirk
tų, jei pasiūlytume kokybiškus
ir už priimtiną kainą. Gali būti
ne tik Lietuvos rinka, bet ir ki
tų šalių – Lenkijos, Vokietijos. Iš
viso pasaulyje yra 2 tūkst. Val
dorfo pedagogikos mokyklų ir
darželių“, – sako J. Čilvinaitė.
Socialinėse dirbtuvėse dirbs
10 žmonių. Prioritetas – globos
arba grupinio gyvenimo namų
gyventojams iš Kauno miesto
ir Kauno bei Kaišiadorių rajo
nų. Tačiau bus priimami ir kiti.
Kiekvieno indėlis priklausys
nuo jo galimybių. Pagrindinis
darbas – sukirpti popierių, tvar
kingai sudėti lapus, uždėti virše
lį ir vėliau susegti viską specialiu
aparatu. Dar reikės sąsiuvinius
sukrauti į dėžes, užklijuoti, nu
vežti užsakymą. Jolita patikina,

kad nors visi prietaisai labai sau
gūs, nuolat šalia bus darbuotojai,
kurie padės atlikti sudėtingesnes
operacijas. Dirbtuvėje dirbs so
cialinis darbuotojas, jo padėjė
jas, dirbtuvių meistras, rinkoda
ros specialistas. Pastarojo užda
vinys – įvesti gaminį į rinką, at
rasti mokyklas, kurioms reikia jų
sąsiuvinių ir pan. „Norisi užtik
rinti, kad socialinės dirbtuvės ir
ateityje gyventų, o jų gaminama
produkcija būtų reikalinga“, – sa
ko projekto vadovė. Ji tikisi, kad
tarp socialinių dirbtuvių lankyto
jų ir moksleivių, kurie naudosis jų
gaminiais, užsimegs ryšys. „Ga
lėsime moksleivius pasikviesti,
parodysime, kaip gaminami są
siuviniai“, – dalijasi planais Jolita.

Dirbtuvės – labai įvairios
„Akvilos“ socialinės dirbtu

vės duris atvers birželio pirmo
mis dienomis. Jau supirkti bal
dai, didžioji dalis įrangos. Iš vi
so Lietuvoje bus atidarytos 27
socialinės dirbtuvės. Kai kurios
lankytojus jau priima nuo šios
savaitės pradžios. Visos jos la
bai skirtingos. Vienos teiks va
lymo paslaugas, kitos pjaus žolę,
trečios virs kavą ar keps blynus.
Socialinės dirbtuvės kol
kas – bandomoji paslauga, fi
nansuojama per Neįgaliųjų rei
kalų departamento įgyvendina
mą projektą „Nuo globos link
galimybių: bendruomeninių
paslaugų plėtra“, kuris finansuo
jamas Europos socialinio fondo
lėšomis. Žinoma, būtų naivu
tikėtis, kad dirbtuvės išsilaikys
iš gaminamų sąsiuvinių. J. Čil
vinaitė tikisi, kad ateityje asor
timentas plėsis – galbūt galima
gaminti užrašų knygutes ir pa
našius dalykus.
„Labai džiugina, kad atsiran
da tokia paslauga, nes žmonės
galės turėti darbo vietą, gaus,
nors ir simbolinį atlygį (numa
tyta mokėti 38 eurų stipendi
ją)“, – sako Jolita. Ji įsitikinu
si, kad niekada nedirbusį žmo
gui ir tokie simboliniai kišenpi
nigiai gali pradžiuginti bei būti
pradžia į ateities darbą.

Pertvarkos proceso dalis
Projektas orientuotas į inte
lekto ir psichikos negalią turin
čius žmones, kuriems nustatytas
20–50 proc. darbingumo lygis.

Asmenims, kurie nori lanky
ti socialines dirbtuves, turi būti
nustatytas socialinių dirbtuvių
poreikis. Jį gali nustatyti globos
įstaiga ar socialinių dirbtuvių
paslaugos teikėjas. Pasak J. Čil
vinaitės, pasaulyje tokios dirb
tuvės labai populiarios.
Projektas „Nuo globos link
galimybių: bendruomeninių
paslaugų plėtra“ – pertvarkos
proceso (kai reorganizuojami
dideli globos namai) dalis. Tiki
masi, kad jį įgyvendinus bus su
kurtos naujos bendruomeninės
paslaugos: socialinės dirbtuvės,
įdarbinimas su pagalba, apsau
gotas būstas, pagalba priimant
sprendimus. Per trejus projekto
metus šias paslaugas gaus dau
giau kaip 900 intelekto ir (arba)
psichikos negalią turinčių asme
nų Vilniaus, Kauno, Tauragės,
Marijampolės, Šiaulių ir Telšių
regionuose.
„Labai tikimės, kad ir mūsų
žmonės kils šitais laiptais. Gal
po metų, dvejų ar trijų netgi ga
lės susirasti darbą“, – sako Jolita.
Vis dėlto, jos teigimu, svarbiau
sia – ne rezultatas, o procesas –
kad žmonės išeitų iš įstaigų, kur
nuolat gyvena, ribų, kad turėtų
draugų, kad plėstųsi jų pasaulis ir
interesų ratas. J. Čilvinaitė tikisi,
kad visos šios paslaugos po 3 me
tų projekto bus įtrauktos į socia
linių paslaugų katalogą ir bus fi
nansuojamos, taip palaikant ben
druomeninių paslaugų įvairovę.
Aurelija BABINSKIENĖ
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Negalios ABC

Aš – pilietis

Socialiniai
tinklai –
draugai ar
priešai?

P

aradoksas – anksčiau
mūsų tėvai, seneliai, o
ir mes patys, stengėmės kuo
dažniau bendrauti, kaip da
bar įprasta sakyti, „gyvai“.
Ne vienas pamename pilnus
traukinius bei priemiestinius
autobusus savaitgaliais. Ką
ten savaitgaliais – dažnai ir
šiokiadieniais norint mieste
patekti į autobusą ar trolei
busą, tekdavo pasistumdy
ti. Šiandien, kai kiekvienoje
šeimoje yra 2–3 automobi
liai, dažniausiai bendrauja
me tik telefonais ar sociali
niuose tinkluose. Dauguma,
anksčiau skeptiškai žiūrėję į
socialinius tinklus, karanti
no metu atrado juos iš naujo.
Per 2 karantino mėnesius ge
ranoriškai keitėmės vaikys
tės nuotraukomis, dalijomės
valgių gaminimo receptais,
nuorodomis apie patikusius
filmus, perskaitytas knygas,
mokėmės užsienio kalbų,
kartu sportavome, dainavo
me ir laidėme sąmojus. Ne
įgaliųjų organizacijos nuo
toliniu būdu net rankdarbių
pamokėles įsigudrino rengti.
Šiuo kritiniu laikotarpiu be
lieka tik padėkoti socialinių
tinklų kūrėjams ir jų teikia
moms paslaugoms.
Socialinių tinklų idėja
gimė 2004 metais Harvar
do universiteto studento
M. Zuckerbergo galvoje. Pra
džioje toks interaktyvus ben
dravimas buvo skirtas tik
šio universiteto akademinei
bendruomenei, vėliau puiki
praktika paplito po visus JAV
universitetus, o 2006 m. juo
pradėjo naudotis ir viso pa
saulio bendruomenė. Baigęs
studijas ir matydamas nuo
tolinio bendravimo poreikį,
M. Zuckerbergas kartu su
bendraminčiais sukūrė ak
cinę bendrovę „Facebook“,
kuri šiandien turi per 2 mili
jardus užsiregistravusių var
totojų. Šis socialinis tinklas
neapsiriboja tik bendramin
čių grupėmis, čia kuriami ir
verslo puslapiai, įmonės pri
stato savo prekes, paslaugas,
reklamuojami švietimo, me
no, sporto renginiai ir t. t.
Per socialinius tinklus gali
ma rengti diskusijų forumus,
o kaip parodė ir paskutinių
mėnesių praktika, – moky
tis ir mokyti, informuoti apie
save, netgi neišeinant iš na
mų kurti filmus. AB „Face

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete
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book“ priklauso ir socialinis
tinklas „Instagram“, nemoka
mų tekstinių pranešimų ir po
kalbių programėlės Messenger
bei WhatsApp. Neatsitiktinai
2010 metais žurnalas „Time“
M. Zuckerbergą paskelbė me
tų žmogumi.
Kartais tenka išgirsti ir
skundų – esą socialiniai tink
lai vargina. Taip, socialiniai
tinklai dažnai tampa mūsų
viešais dienoraščiais, kuriuose
kasdien puikuojasi asmeninės
nuotraukos, galinčios kitiems
pabosti, netgi kelti pasipiktini
mą. Kai kurie iš mūsų užmir
šo, kad kurdami savo socialinę
grupę ar prisijungdami prie jau
egzistuojančios, visus žings
nius atlieka laisva valia. Patys
priimame į savo grupę naujus
draugus, geranoriškai dalijamės
įdomia medžiaga. Žinoma, kar
tais nelabai žiūrėjome, ką ir ko
dėl priimame į draugus – pres
tižas turėti kuo daugiau sekė
jų. Jau įpusėjus karantinui kai
kuriems iš mūsų pradėjo trūkti
kantrybės ir pasipylė prašymai:
„Prašau man nesiųsti jokių ži
nučių su gyvūnų, gėlių atvaiz
dais. Prašau neįsižeisti, bet į
komentarus neatsakysiu. Pa
teikiu asmenų, kurių kontaktus
blokuoju, sąrašą.“ Esame skir
tingi – skiriasi mūsų poreikiai,
įsitikinimai, galimybės ir paga
liau – geranoriškumas. Visi pa
vargome, ilgimės atjautos, įsi
klausymo, bet užuot perskaitę,
įsigilinę į pasidalintą įrašą, sku
bame siųsti sau patikusį.
Abejingumas kitam pagim
do abejingumą mums patiems.
Kad ir kaip nesinorėtų, jei jau
priėmėme šį žmogų į savo so
cialinę grupę, perskaitykime
jo persiųstą tekstą, pasigrožė
kime paveikslėliu. Vietoj iškel
to nykščio ar nusibodusios vei
delio aplikacijos, atsakydami
į žinutę parašykime vieną ki
tą nuoširdų žodį, kuris atsiun
tusiajam gal bus kaip pavasarį
parskridusios kregždutės atneš
ta gera naujiena. Manau, never
tėtų įsižeisti ir dėl kiekvieną
rytą atsiunčiamos kavos puo
delio nuotraukos. Argi nema
lonu kasryt kavą „gerti“ iš 3–4
puodelių? Tokia šio laikotarpio
realybė, priimkime ją džiaugs
mingai ir dėkokime mus prisi
minusiems...
Angelė RUDŽIANSKAITĖ

www.biciulyste.lt

Regos sutrikimų turinčius asmenis Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (TPNC)
aprūpina įvairiomis priemonėmis, kurios palengvina
orientavimąsi ir suteikia daugiau savarankiškumo. Pateikiame informaciją apie regos techninės pagalbos priemones.

Techninės pagalbos
priemonės regos
sutrikimų turintiesiems

Jei nustatytas abiejų akių
aklumas (geriau matančios
akies regėjimo aštrumas su ko
rekcija yra ne daugiau kaip 0,05
arba geriau matančios akies re
gėjimo akipločio koncentrinis
susiaurėjimas iki 10 laipsnių nuo
fiksacijos taško), iš TPNC gali
ma gauti šias priemones:
 kūno termometrą (kal
bantį);
 rankinį laikrodį (Brailio
arba kalbantį);
 kūno termometro (kal nio – kartą per 7 metus 70 proc.
 stalinį laikrodį (kalbantį); bančio), elektroninio skaičiuo faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne
 taktilinę (baltąją) lazdelę; tuvo (kalbančio) – kartą per 5 daugiau kaip 1 000 eurų.
Jei nustatytas abiejų akių
 baltą (atraminę) lazdelę;
metus 70 proc. faktinių įsigiji
 virtuvės svarstykles (kal mo išlaidų, bet ne daugiau kaip regėjimo funkcijų sumažėjimas, galima gauti šių priemonių
bančias);
30 eurų;
 skysčio lygio rodytuvus;
 rankinio laikrodžio (kal įsigijimo išlaidų kompensaciją:
 žiūrono ar teleskopo –
 mechaninę Brailio rašto bančio), stalinio laikrodžio (kal
mašinėlę (skiriama asmenims, bančio) – kartą per 3 metus kartą per 5 metus 70 proc. fakti
kurie moka arba mokosi Brai 70 proc. faktinių įsigijimo išlai nių įsigijimo išlaidų, bet ne dau
lio rašto);
dų, bet ne daugiau kaip 30 eurų; giau kaip 70 eurų;
 vaizdo didinimo
 elektroninį skai
sistemos – kartą per 8
čiuotuvą (kalbantį);
Svarbu žinoti:
metus 70 proc. fakti
 rašymo rėmelius
nių įsigijimo išlaidų,
(Brailio lentelę su ra  išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a arba
bet ne daugiau kaip
E027) galioja 12 mėnesių;
šymo įrankiu);
500 eurų;
 Daisy grotuvą  prieš įsigydami priemonę, už kurią tikitės gauti kompen kūno termome
įgarsintoms knygoms saciją, turite kreiptis į TPNC teritorinį skyrių ir išsiaiškinti, ar
tro
(kalbančio) – kar
skaityti;
jūsų diagnozė atitinka nustatytus kriterijus, ar pasibaigęs
tą
per
5 metus 70 proc.
 diktofoną;
ankščiau gautos kompensacijos nustatytas terminas, ir kifaktinių
įsigijimo iš
 ilgio matuoklį;
tas kompensacijos gavimo sąlygas;
laidų, bet ne daugiau
 laidinį telefoną
 prašymai dėl kompensacijos, pateikti po asmens mirties,
kaip 30 eurų;
(kalbantį).
 rankinio laikro
Jei nustatytas abiejų nenagrinėjami.
džio (kalbančio), sta
akių regėjimo funkcijų sumažėjimas (geriau ma
 virtuvės svarstyklių (kal linio laikrodžio (kalbančio) –
tančios akies regėjimo aštrumo bančių), kraujospūdžio matuok kartą per 3 metus 70 proc. fak
su visiška korekcija sumažėji lio (kalbančio), spalvų matuok tinių įsigijimo išlaidų, bet ne
mas nuo 0,06 iki 0,3 arba ge lio (kalbančio), gliukozės kie daugiau kaip 30 eurų;
 virtuvės svarstyklių (kal
riau matančios akies akipločio kio kraujyje matuoklio (kalban
koncentrinis susiaurėjimas iki čio) – kartą per 5 metus 70 proc. bančių) – kartą per 5 metus
20 laipsnių nuo fiksacijos taš faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne 70 proc. faktinių įsigijimo išlai
dų, bet ne daugiau kaip 50 eurų;
ko), galima gauti:
daugiau kaip 50 eurų;
 didinimo programinės
 kūno termometrą (kal
 laidinio telefono (kalban
bantį);
čio) – kartą per 10 metų 70 proc. įrangos – kartą per 4 metus
 rankinį laikrodį (Brailio faktinių įsigijimo išlaidų, bet ne 70 proc. faktinių įsigijimo išlai
dų, bet ne daugiau kaip 290 eur.
arba kalbantį);
daugiau kaip 60 eurų;
 stalinį laikrodį (kalbantį);
 elektroninio orientavimo
 baltą (atraminę) lazdelę;
prietaiso – kartą per 3 metus 70 Norėdami įsigyti priemones
turite kreiptis į TPNC
 virtuvės svarstykles (kal proc. faktinių įsigijimo išlaidų,
teritorinį
padalinį ir pateikti
bančias);
bet ne daugiau kaip 50 eurų;
šiuos
dokumentus:
 skysčio lygio rodytuvus;
 judriojo (mobilaus) ryšio
 socialinės apsaugos ir dar
 skirtingos paskirties didi telefono (kalbančio) įgarsinimo
namuosius stiklus, bet ne dau programinės įrangos – kartą per bo ministro patvirtintos formos
giau kaip 2 vienetus;
4 metus 70 proc. faktinių įsigiji prašymą;
 išrašą iš medicininių do
 diktofoną;
mo išlaidų, bet ne daugiau kaip
kumentų (forma Nr. 027/a arba
 ilgio matuoklį.
120 eurų;
 kalbos sintezatoriaus – E027), kurį išrašo gydantis gy
Regos techninės pagalbos
kartą per 4 metus 90 proc. fakti dytojas. Įsigyjant taktilinę (bal
priemonių įsigijimo išlaidų
nių įsigijimo išlaidų, bet ne dau tąją) lazdelę, baltą (atraminę)
kompensavimas
lazdelę, mechaninę Brailio raš
giau kaip 150 eurų;
Jei nustatytas abiejų akių
 nešiojamojo elektroni to mašinėlę, rašymo rėmelius,
aklumas, galima gauti šių prie nio užrašymo įtaiso Brailio raš žiūronus teleskopus, vaizdą di
monių įsigijimo išlaidų kom to naudotojams – kartą per 5 dinančias sistemas ar didinimo
pensaciją:
metus 70 proc. faktinių įsigiji programinės įrangos priemones,
 judriojo (mobilaus) ry mo išlaidų, bet ne daugiau kaip išrašas nereikalingas. Taip pat jo
nereikia pateikti kreipiantis ne
šio telefono (kalbančio) – kartą 2 000 eurų;
per 4 metus iki 174 eurų, bet ne
 ekrano skaitymo prog pirmą kartą;
 asmens tapatybę patvirti
daugiau už faktines išlaidas, ar raminės įrangos – kartą per 4
ba judriojo (mobilaus) ryšio te metus 90 proc. faktinių įsigiji nantį dokumentą;
 neįgaliojo pažymėjimą;
lefono (mygtukinio) – kartą per mo išlaidų, bet ne daugiau kaip
 pažymą apie deklaruotą
4 metus iki 35 eurų, bet ne dau 869 eurus;
giau už faktines išlaidas;
 simbolių skaitymo įrengi gyvenamąją vietą.
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Kaip aš pažinau negalią

Aktualijos

Pailgintas automatinio negalios
pratęsimo karantino metu terminas

Nesunku būti truputį
geresniam negu reikia
Kelionių organizatorius, lyderiaujantis kelionių internetu pardavėjas Rimvydas Širvinskas-Makalius visuomet stengiasi sudaryti
sąlygas keliauti negalią turintiems žmonėms. Deja, Rimvydas bei
jo vadovaujamos įmonės darbuotojai dažnai atsiduria aklavietėje
ir turi nuleisti rankas – daugybė vietų nėra pritaikytos žmonėms,
turintiems judėjimo ar kitą negalią. Prie daugelio organizuojamų kelionių aprašymų jie privalo pridurti, kad ši ar kita kelionė tokiems žmonėms nėra tinkama. R. Širvinskas sako, kad dėl
to labai liūdna. Iš arčiau pažinęs negalią turinčius žmonės, išgirdęs apie jų problemas Rimvydas entuziastingai ėmėsi padėti.
Kolegė nuvedė į neįgaliųjų
dienos centrą
Rimvydas pasakoja, kad pa
dėti neįgaliesiems paskatino jo
įmonėje dirbanti ilgametė gidė
Marija Šimonelienė. Moteris tu
ri neįgalų sūnų. Ji labai gerai ži
no, su kokiomis bėdomis susi
duria tėvai, auginantys negalią
turinčius vaikus. Ne vieną savo
vedamą ekskursiją ar kelionę ji
skiria tokioms šeimoms.
Marija Rimvydą ir atvedė į
neįgaliųjų dienos centrą „Vil
niaus Viltis“. Makalius šiame
centre vedė viktorinas, aktyviai
dalyvavo užsiėmimuose, pasa
kojo apie keliones. „Gavau daug
gerų emocijų, nes pamačiau, kad
žmonės, kurių mūsų visuome
nėje dar daug kas nesupranta,
yra atviri, be galo nuoširdūs,
norintys bendrauti, – prisimena
Rimvydas ir kartu apgailestau
ja, kad šiame dienos centre bu
vo jau senokai ir žada greitai vėl
apsilankyti. – Centro senbuviai
laukia svečių – jie pristatė savo
kūrinius, dailės darbus, net pa
ruošė spektaklį, kurį visi kartu
žiūrėjome ir vėliau aptarinėjo
me. Manau, kad visi, kurie tu
rite ką papasakoti, esate laukia
mi specialiųjų poreikių turin
čių žmonių.“
Turizmo sektorius dar turi
stipriai pasistengti
R. Širvinskas pasakoja, kad
kuo daugiau bendravo su nega
lią turinčiais žmonėmis, tuo dau
giau sužinojo apie jiems iškylan
čias problemas. „Turizmo sekto
riuje dar tiek daug nepadaryta,
kad ir negalią turintys žmonės
galėtų laisvai, patogiai, oriai ke
liauti, – apgailestauja jis. – Man
atrodo, tinkamiausios kelionės
negalią turintiems žmonėms –

kruizai. Čia aplinka visiškai pri
taikyta. Ir Turkijoje yra puikių
viešbučių, kurių beveik visa teri
torija pritaikyta žmonėms su ju
dėjimo negalia, jie gali patekti ir
į baseiną. Kai ten lankiausi, bu
vau maloniai nustebęs“, – įspū
džiais dalijasi Makalius.
Puikiu pavyzdžiu jam tapo
keliautoja Aistė, kuri po pasau
lį žvalgosi judėdama neįgaliojo
vežimėliu. Rimvydą žavi mergi
nos savarankiškumas, drąsa, vis
dėlto bendraudami jiedu priėjo
išvadą, kad keliaujant neįgalio
jo vežimėliu būtini bendrakelei
viai, kurie reikiamu momentu
padėtų. „Aistė iš tiesų labai sa
varankiška“, – sako Rimvydas.

Daug patirčių per vieną
dieną
Vardan kilnaus tikslo R. Šir
vinskas buvo tapęs neįgaliesiems
skirto „Socialinio taksi“ vairuo
toju. Tapęs portalo aukok.lt ini
ciatyvos „Tapk ambasadoriumi“
dalimi Makalius ne tik sociali
niame tinkle pakvietė rinkti lė
šas neįgaliesiems vežti pritaiky
tam taksi automobiliui, bet ir
pats sėdo prie „Socialinio taksi“
vairo. „Vienai dienai“, – patiks
lina Rimvydas ir priduria, kad ši
patirtis buvo nuostabi.
„Jaučiausi neįtikėtinai gerai,
tai buvo viena geriausių patirčių
mano gyvenime, sakau tai labai
nuoširdžiai ir atvirai! Susipaži
nau su nuostabiais žmonėmis –
tiek su dirbančiais „Socialinia
me taksi“, tiek su šio projekto
klientais“, – prisimena Makalius.
Projekto metu Rimvydas
kartu su bendrakeleiviais Lau
rynu ir Irena vyko apžiūrėti Val
dovų rūmų, kuriuose gali lan
kytis ir rateliais judantys žmo
nės. „Nustebsite, bet man apsi

Su Laurynu ir Irena Makalius vyko apžiūrėti Valdovų rūmų.

Visi sprendimai dėl neįgalumo, darbingumo lygio ir specialiųjų
poreikių, kurių galiojimas baigiasi karantino metu, bus automatiškai tęsiami visą karantino laikotarpį ir dar 3 mėnesius
pasibaigus karantinui. Tas pats bus taikoma ir jeigu sprendimo galiojimas baigiasi netrukus po karantino – tai reiškia, kad
iki tol priimtas sprendimas dėl negalios galios 3 mėnesius nuo
karantino pabaigos datos.

Su Inga Filipovič Makalius važiavo į
Pūčkorių atodangą.

lankymas Valdovų rūmuose taip
pat buvo pirmas – anksčiau nie
kada nesu buvęs. Tačiau patyrė
me nuotykių... Iš pradžių suge
do vienas keltuvas, padedantis
įveikti laiptus, o paskui su Lau
rynu užstrigome lifte! Laimei,
mano bendrakeleiviai šį įvykį
priėmė kaip linksmą nuotykį. Iš
šalies žvelgiant į negalią turinčių
žmonių apsilankymą muziejuje,
man susidarė įspūdis, kad kiek
vienai kliūčiai įveikti reikia vis
kito darbuotojo – atrakinti kel
tuvui, paskui užrakinti... Juk ga
lime ir patys tuos mygtukus pa
sispausti, kam tuos keltuvus ra
kinti ir taip sukelti nepatogumų
neįgaliesiems – tai mane kiek
nustebino. Tikiu, kad viskas kei
sis tik į gerą, o darbuotojai buvo
neįtikėtinai paslaugūs“, – pasa
koja Rimvydas.
R. Širvinskas susipažino ir
su Viktoru Topol, su kuriuo nu
vyko į VU Botanikos sodą. „Ne
gėlės mums buvo įdomiausia,
o pabendrauti ir pasipasakoti.
Viktoras yra net pasaulio čem
pionas, o taip pat mentorius“, –
pasakoja Rimvydas.
Su Inga Filipovič Makalius
važiavo į Pūčkorių atodangą ir
apsikeitė dovanomis: ji įteikė sa
vo įgarsintą „Mažąjį princą“, o
Makaliaus padovanoti tušinu
kai papildė jau daug metų In
gos renkamą kolekciją.
„Keisčiausia buvo tai, kad
pirmą pusdienį tikrai šlapias vai
ravau, nes jutau milžinišką atsa
komybę. Tik po 6 valandų pri
siminiau, kad nei valgiau, nei
atsigėriau. Mūsų suplanuotas 6
valandų maršrutas bendraujant
ir neskubant prasitęsė iki 9 va
landų! Susipažinau su nuosta
biais žmonėmis ir pasisėmiau
labai daug žinių. Prisiklausiau
įspūdingų istorijų“, – prisime
na Makalius.
Praleidęs dieną prie „Socia
linio taksi“ vairo, R. Širvins
kas daugiau sužinojo apie ki
tus – žmones rateliuose, jų veik
lą ir sako supratęs, kad dažnai
net pats nebūna toks aktyvus ir
veiklus, kaip tie, kuriems judėti
daug sudėtingiau.
R. Širvinskas įsitikinęs, kad
negalią turintiems žmonėms
privalome suteikti galimybę pir
miausia oriai gyventi, kaskart
neprašant kitų pagalbos, o tuo
met atsiras ir būdų atostogauti
taip, kaip jiems norisi, ir keliauti
ten, kur jie patys nori.
Eglė KULVIETIENĖ

Asmeninio archyvo nuotr.

Anksčiau buvo nustatyta,
kad ekstremaliosios situacijos ir
karantino metu pasibaigus pri
imtų sprendimų dėl darbingu
mo lygio, neįgalumo ar specia
liųjų poreikių galiojimui, jie
pratęsiami iki karantino pabai
gos ir dar 30 kalendorinių die
nų. Valstybės lygio ekstremalio
sios situacijos operacijų vadovo,
sveikatos apsaugos ministro Au
relijaus Verygos sprendimu nu
matytas ilgesnis laikas, tai yra 3
mėnesiai, todėl pasibaigus ka
rantinui 3 mėnesius galios ir tie
pažymėjimai, kurie pasibaigė
jau po karantino.
„Įsiklausėme į išsakytas prob
lemas ir nuogąstavimus, kad
žmonės gali nespėti susitvarky
ti reikalingų dokumentų ir pra
tęsti galiojančių pažymėjimų dėl
neįgalumo, darbingumo lygių
ir specialiųjų poreikių. Papras
tai šis kelias prasideda nuo vizi
to pas gydytojus, kurie po per
traukos vertina iš naujo pacien
to būklę, o tokie vertinimai gali
užtrukti ne vieną dieną, kartais
net kelias savaites. Po to svarbu

gauti kitų ekspertų išvadas ir tik
tuomet galima teikti visus rei
kiamus dokumentus į Neįgalu
mo ir nedarbingumo nustaty
mo tarnybą (NDNT)“, – sako
ministras A. Veryga.
Jeigu žmogus dėl pateisi
namų priežasčių per karantiną
praleidžia pakartotinį vertini
mą, neįgalumas, darbingumo
lygis ar specialieji poreikiai gali
būti nustatomi atgaline tvarka.
Tai reiškia, kad visos priklau
sančios išmokos žmogui vis tiek
priklausys ir bus išmokėtos.
Per karantiną dokumentus
NDNT reikia siųsti paštu, elek
troniniu paštu (skenuotus ar fo
tografuotus) arba įmesti į pašto
dėžutę prie tarnybos – taip iš
vengiama fizinio kontakto. Pa
teikti dokumentus gali prireik
ti, jeigu dėl negalios nustatymo
kreipiamasi pirmą kartą arba
žmogus turi siuntimą į NDNT.
Dėl asmens veiklos ir gebėjimų
dalyvauti klausimyno pildymo
NDNT darbuotojai susisieks te
lefonu arba el. paštu.
„Bičiulystės“ inf.

Klausėte–atsakome

Globa, slauga, draudimas valstybės
lėšomis ir stažas senatvės pensijai
Skaitytojai teiraujasi, kokiais atvejais slaugant negalią
turintį artimąjį jie bus draudžiami valstybės lėšomis ir ar
galima gauti išmoką slaugant
artimąjį ir dėl to nedirbant.
Į klausimus atsako Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkas Saulius Liekis.
Suaugusį artimąjį slaugan
tis asmuo privalomuoju svei
katos draudimu valstybės lėšo
mis draudžiamas ir darbo sta
žas skaičiuojamas, jeigu jis teis
mo yra paskirtas globėju ar rū
pintoju, o jo globotiniui Neįga
lumo ir darbingumo nustatymo
tarnyba (NDNT) yra nustačiusi
slaugos ar priežiūros (pagalbos)
specialiuosius poreikius. No
rintieji, kad būtų skaičiuojamas
darbo stažas, turi „Sodrai“ pa
teikti teismo nutartį dėl neveiks
numo ir globos paskyrimo bei
NDNT išduotą slaugos ar prie
žiūros (pagalbos) poreikio nu
statymo pažymą. Dėl draudimo
valstybės lėšomis privalomuoju
sveikatos draudimu šiuos doku
mentus reikia pristatyti į terito
rines ligonių kasas. Darbo sta
žas skaičiuojamas ir neįgalų vai
ką iki 18 metų auginantiems ne
dirbantiems tėvams, jie taip pat
„Sodrai“ privalo pristatyti vaiko
neįgalumo dokumentus.
Dažnai painiojamos globos,

rūpybos ir slaugos sąvokos. Globa – labiau teisinė sąvoka. Glo
ba teismo sprendimu nustato
ma neveiksniam asmeniui. Vai
kų globa yra kitoks veiksmas, ją
teismas skiria, kai tikriesiems
tėvams atimtos ar apribotos tė
vystės teisės. Rūpintojas gali
būti skiriamas, kai asmuo dėl fi
zinės negalios negali savimi pa
sirūpinti ir sau atstovauti. Tokiu
atveju neįgalus asmuo pats tu
ri kreiptis į teismą dėl rūpintojo
paskyrimo. Šiuo atveju asmens
veiksnumas nėra ribojamas. Rū
pintojas taip pat skiriamas, kai
asmuo pripažįstamas ribotai
veiksniu. Vis dėlto rūpintojas
negali visais atvejais atstovauti
ribotai veiksniam asmeniui (pa
vyzdžiui, pasirašant įvairias su
tartis, kad jos galiotų, reikalingi
2 parašai – ir ribotai veiksnaus
asmens, ir rūpintojo).
Svarbu žinoti, kad pagal Ci
vilinį kodeksą globėjas ir rūpin
tojas savo pareigas atlieka neatlygintinai. Jie gali gauti sociali
nę pašalpą, jei pajamos yra ma
žesnės už valstybės nustatytą re
miamų pajamų dydį.
Nuolatinės slaugos poreikis
yra nustatomas Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarny
boje (NDNT). Vien to, kad jū
sų artimajam (išskyrus vaikus)
nustatytas šis poreikis, neužteks,
kad būtumėte draudžiamas se
natvės pensijai.
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Padėk sau
be vaistų
Supjaustytų svogūnų laiškų dedama į sriubas, mėsos,
žuvies ir daržovių patiekalus,
salotas, pyragėlių įdarus, jie
naudojami ruošiant sumuštinius, kitus šaltus užkandžius, kepant kiaušinienę.
Paprastai vienam patiekalui
pakanka 30–100 g svogūnų laiškų.
Tinka peršalimo ligų
ir gripo profilaktikai
Svogūnų laiškai (100 g turi
vos 20 kilokalorijų) tinka perša
limo ligų ir gripo profilaktikai,
nors tai ne vaistai nuo šių ligų
ir ne skiepai, tačiau jie stiprina
imunitetą ir apskritai organiz
mą. Svogūnų laiškai netgi efek
tyviau už svogūnų galvutes pa
deda atsilaikyti prieš stresą, su
grąžina išsekusias fizines jėgas,
palankiai veikia kraujodaros sis
temą (šį darbą atlieka svogūnų
laiškuose esantis žaliasis pig
mentas chlorofilas). Saikingai
su maistu vartodami svogūnų
laiškus geriname apetitą, virš
kinimą, padedame organizmui
apsivalyti nuo kenksmingų me
džiagų, stipriname plaukus ir
nagus. Kai reikalinga bedruskė
dieta, svogūnų laiškai gali pa
keisti druską ir pagerinti mais
to skonį.
Pastabos:
 Asmenys, sergantys krau
jo ligomis, gali vartoti (žinoma,
pasitarę su gydytoju) tik namų
sąlygomis išaugintas svogūnų
galvutes ir laiškus.
 Esant pakenktai skran
džio, žarnyno, kepenų, inkstų
ir kitų organų gleivinei, ypač
progresuojant kepenų ir tulžies
pūslės ligoms, svogūnų laiškai
vartojami labai ribotai – per die
ną tik 2–3 laiškai. Didesni svo
gūnų laiškų kiekiai išprovokuoja
arterinio kraujospūdžio pakili

Svogūnų laiškai sveikatai naudingesni už galvutes
mą, bronchinės astmos priepuo
lį (jei sergama šia liga), didina
skrandžio sulčių rūgštingumą.
 Naudingosios svogūnų
laiškų savybės išlieka tik ter
miškai neapdorotuose laiškuo
se (poveikis sustiprės, jei kartu
su jais bus vartojamas alyvuo
gių ar kukurūzų aliejus; netu
rint šių aliejų, tiks ir kiti auga
liniai aliejai). Mat aliejus pade
da geriau įsisavinti naudingąsias
medžiagas.
 Liaudies medicina svo
gūnų laiškus naudoja atsira
dus nuovargiui, išsekimui, slo
gai, gerklės uždegimui, esant
kai kurių vitaminų ir mineralų
stygiui, sergant mažakraujyste,
varginant nemigai, atsikosėji
mui skatinti, galvos skausmui
malšinti, karščiavimui mažin
ti ir kaip antibakterinę bei anti
grybelinę priemonę.
 Laikoma, kad svogūnų
laiškų galiukai ne tik nenau
dingi, bet gali netgi būti žalingi
(skrandyje sukelia rūgimą, gali
atsirasti galvos skausmas, padi
dėti nervinis dirglumas).

Komentarai apie cheminę
sudėtį
Cinkas – svogūnų laiškuo
se yra daug cinko, kuris svarbus
imunitetui, padeda formuotis
skeletui, atsinaujinti ląstelėms,
palaiko tinkamą vyriškų hor
monų ir prostatos veiklą.
Vitaminas C – 100 g svo
gūnų laiškų kartais būna visa
vit. C dienos dozė. Tai suteikia
žvalumo, stiprina kraujagysles,
skatina žaizdų ir nudegimų gi
jimą, padeda įsisavinti geležį,
gerina medžiagų apykaitą, sau
go nuo ardomojo deguonies po
veikio daugelį biologiškai akty
vių medžiagų, stiprina organiz
mo atsparumą, stimuliuoja jun
giamojo audinio, kaulų ir dan
tų formavimąsi, maisto energijai
padeda virsti organizmo ener

Nuo 2009 metų paskutinį gegužės trečiadienį minint Pasaulinę
išsėtinės sklerozės dieną siekiama didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie šią ligą. 2020-2022 m. Pasaulinės išsėtinės sklerozės dienos tema – „Ryšiai“. Vilniaus išsėtinės sklerozės draugijos „Feniksai“ vadovė Ana Staševičienė, pati šia liga serganti jau 20 metų, sako, kad niekas neturi likti vienas su
liga. Aplinkui tikrai yra daugybė palaikančių žmonių – svarbu
neprarasti ryšių su jais.

Išsėtinė sklerozė –
kas tai?
Išsėtinė sklerozė (IS) – tai
degeneracinė centrinės nervų
sistemos liga, dėl kurios galvos
ir nugaros smegenyse formuoja
si uždegiminiai židiniai. Jie gali
kilti bet kurioje smegenų vieto
je, todėl skirtingi žmonės jaučia
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skirtingus simptomus. Vėliau
šių židinių vietose vyksta ran
dėjimas (sklerozė), lieka sklero
tinės plokštelės, todėl liga pava
dinta išsėtine (daugine) skleroze.
IS – autoimuninė liga, nes
esminis sutrikimas vyksta orga
nizmo autoimuninėje sistemo
je. „Visų autoimuninių ląstelių

gija. Vit. C skaido cholestero
lį, todėl stabdo arterijų kalkė
jimo procesą, padeda organiz
mui šalinti iš organizmo sun
kiuosius metalus šviną, kadmį,
gyvsidabrį.
Vitaminas B2 normalizuoja
odos ir gleivinių funkcijas, svar
bus regėjimui, veikia riebalų įsi
savinimą, sintezę ir kaulų čiul
pų funkciją, aminorūgščių apy
kaitą, gamybą ir jauno organiz
mo augimą.
Vitaminas PP būtinas dau
geliui fermentų, nervų sistemai,
virškinimui, kraujo apytakai
(praplečia arterioles ir odos ka
piliarus), ląstelių medžiagų apy
kaitos funkcijoms.
Beta karotenas – tai auga
lų pigmentas, iš kurio gamina
si vitaminas A. Jo reikia akims,
odai, gleivinėms, kaulų ir dan
tų formavimuisi, normaliam au
gimui. Beta karotenas dalyvau
ja nervų sistemos ir dauginimosi
procesuose.
Vitaminas K dalyvauja
kaulų atnaujinimo procesuose,
skatina raumenų veiklą, didi
na organizmo atsparumą infek
cinėms ligoms, skatina žaizdų
gijimą, palaiko normalų kraujo
krešėjimą, stiprina kaulus (kar
tu su vitaminu D).
Kalcis dalyvauja kraujo kre

šėjimo procese, būtinas nervų
sistemos, visų organizmo liau
kų ląstelėms, kaulams, stipri
na dantis, dantenas, širdies ir
kraujagyslių sistemą, norma
lizuoja širdies darbą ir arterinį
kraujospūdį.
Kalio reikia normaliai ner
vų sistemos ir širdies raumenų
veiklai bei organizmo skysčių
pusiausvyrai palaikyti. Kalis pa
sižymi kraujospūdį mažinančiu
poveikiu, dalyvauja daugelyje
fermentinių procesų, organiz
mo skysčių apykaitoje, aktyvi
na endokrininių liaukų veiklą,
mažina baltymų brinkimą, di
dina ląstelių sienelių laidumą,
perduoda nervinius impulsus
(dalyvauja kalio jonai).
Fosforas padeda perduoti
genetinę informaciją, jo reikia
smegenų, kepenų, inkstų bio
cheminiams procesams, maisto
medžiagų apykaitai ir įsisavini
mui, baltymų sintezei, energi
jos gamybai bei apykaitai. Fos
foras kartu su kalciu – pagrin
dinė kaulų ir dantų sudedamo
ji dalis, įeina į kai kurių svarbių
organinių rūgščių sudėtį, palai
ko pastovią audinių ir apskritai
organizmo skysčių sudėtį.
Eteriniai aliejai – nuo jų
priklauso specifinis kvapas, sko
nis bei antiseptinės savybės.

Svogūnų laiškų auginimas
vandenyje
Įprasta svogūnų laiškų už
siauginti vandens pripildytuo
se stikliniuose indeliuose, pa
stačius juos ant palangės arčiau
lango. Geriausia naudoti gal
vutes su pradėjusiais želti laiš
kais. Jei tokių galvučių nėra, kad
greičiau pasirodytų laiškai, teks
nupjauti galvučių viršutinę dalį
maždaug 1–1,5 cm.
Nereiktų skinti pirmųjų, ką
tik pasirodžiusių gležnų laiškų –
leiskime jiems ūgtelėti bent iki
20–30 cm. Vandenyje auginti
svogūnų laiškai, jei lyginsime
juos su augintais žemėje, bū
na silpnesni ir aštresnio skonio.
Pastabos:
Kol svogūno šaknelės neiš
dygusios, vandenį reikia keisti
du kartus per dieną. Kai pasi
rodo šaknelės ir prasikala laiš
kai, vanduo keičiamas kartą
per dieną.
Geriausia galvutes
pasodinti
Norint laiškų derliumi nau
dotis ilgiau, reikėtų įsigyti
specialų lovelį, medinę dėžę ar
kitokį indą ir 3,5– 4 cm skers
mens galvutes pasodinti žemė
je 1–3 cm atstumu. Iš pradžių
pasodinti svogūnai laikomi ne
ant palangių, o tamsioje šilto
je vietoje ir laistomi šiltu van
deniu. Pasirodžius pirmiesiems
želmenims, „plantacija“ perke
liama ant palangės ir laistoma
šiltu vandeniu. Laiškų sulauksi
me maždaug po poros savaičių.
Pastabos:
 Žemėje gali augti ropi
niai, žieminiai, daugiaaukščiai,
smulkialaiškiai ir kvapnieji svo
gūnai.
 Svogūnai sodinami lau
ko žemėje, durpių substrate ar
ba žemių mišiniuose.
Romualdas OGINSKAS

Išsėtinė sklerozė – ne nuosprendis
užduotis – ginti organizmą nuo
priešų, o sergant IS imuninė sis
tema, užuot atakavusi išorinius
organizmus, veikia stuburo bei
galvos smegenis ir ima pulti rie
balinį apvalkalą, vadinamą mie
linu, kuris gaubia ilgąsias nervų
galūnes, – aiškina A. Staševičie
nė. – Šis apvalkalas veikia kaip
izoliacija. Toks puolimas mieli
no apvalkalą ir jo supamą nervą
sužaloja ir sudarko.“
IS dažniausiai serga jauni,
darbingo amžiaus žmonės, ku
rių gyvenimo kokybė gerokai
nukenčia nuo daugelio šios ligos
simptomų. Šiuo metu Lietuvoje
IS serga apie 3,5 tūkst. žmonių.

Kaip pasireiškia IS?
„IS simptomų įvairovė la
bai plati ir gali sutrikdyti visas
centrinės nervų sistemos funk
cijas, bet dažniausiai pacientus
vargina nuovargis, nuotaikos,
atminties sutrikimai, galūnių
silpnumas ir sustingimas, juti
mo, koordinacijos, regėjimo bei
šlapinimosi ir tuštinimosi sutri

kimai“, – sako A. Staševičienė.
Sergantis asmuo nebūti
nai turi jausti visus simptomus.
Dažnai vieno žmogaus patiria
mi nemalonūs pojūčiai gali skir
tis nuo kito sergančiojo jaučia
mų. „Simptomai tai atsiranda,
tai praeina. Būna ir tokių die
nų, savaičių ar net mėnesių, kai
žmogus nejaučia jokių nemalo
nių pojūčių, primenančių, kad
jis serga“, – pasakoja A. Staševi
čienė. Priklausomai nuo to, ko
kioje smegenų vietoje atsiranda
uždegiminiai židiniai, vieniems
žmonėms gali labiau pasireikšti
pažintinių funkcijų sutrikimai
(sunku susikaupti, neaiški kal
ba, sulėtėjusi reakcija), kitiems –
judėjimo (vaikščiojimas, koordi
nacija, nusilpsta raumenys). Vie
ni IS simptomai lengvai diagno
zuojami ir gydomi, o kiti – daug
sunkiau koreguojami ar net vi
sai nepasiduoda gydymui ir rei
kalauja didelio gydytojo patyri
mo, profesionalumo, kantrybės,
jautrumo bei glaudaus medikų
ir paciento bendradarbiavimo.

IS gydymas
IS kol kas neišgydoma, ta
čiau visame pasaulyje moksli
ninkai aktyviai ieško efekty
viausių gydymo metodų. Šiuo
laikinės gydymo priemonės
(medikamentai, reabilitacijos
priemonės ir kt.) gali sulėtin
ti ligos progresavimą, paleng
vinti simptomų eigą, pagerinti
pacientų gyvenimo kokybę ir
prognozę. IS gydymas priklau
so nuo ligos eigos, fazės, pa
žeidimų pobūdžio, simptomų
sunkumo.
Ankstyvas didžiausią nega
lią sukeliančių IS simptomų at
pažinimas, jų priežasčių išaiški
nimas ir individualiam pacien
tui pritaikytas gydymas – labai
svarbi kompleksinio IS gydymo
dalis, reikšmingai pagerinan
ti paciento gyvenimo kokybę ir
funkcines galimybes, padedanti
jam kuo ilgiau išlikti nepriklau
somam, išsaugoti darbingumą ir
socialinius ryšius.
„Bičiulystės“ inf.
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Pasaulio kompasas

Neįgaliųjų parlamentas? Taip!

Negalią turintys žmonės nori dalyvauti Berlyno politiniame gyvenime ir kovoti už savo teises, todėl įkūrė parlamentą.
Per pandemiją ne visi miega
Vieną gražią gegužės die
ną, iš pat ryto, prie Berlyno val
džios rūmų stovėjo būrelis žmo
nių. 10 valandą aktyvus kovoto
jas už neįgaliųjų teises Kristia
nas Spechtas paspaudė simbo
linį raudoną mygtuką. Tai reiš
kė, kad oficialiai pradėjo veikti
Berlyno neįgaliųjų parlamento
interneto svetainė. Dar pati pra
džių pradžia. Laukia daug darbų.
Dabar kiekviena diena bus
aukso vertės, mat birželį įvyks
pirmasis Berlyno neįgaliųjų par
lamento posėdis. Reikia rimtai
pasiruošti ir parodyti, kad neį
galieji geba dirbti ne prasčiau už
rinkimuose mandatus gavusius
miesto valdžios atstovus. Anot
K. Spechto, neįgalieji susibū
rė tikėdamiesi garsiau pareikšti
politikams apie įtraukią visuo
menę, įgyvendinti savo teisę
dalyvauti politiniame gyveni
me. Tad per likusias iki posė
džio savaites reikia aptarti visas
problemines temas, išanalizuoti
situaciją, pateikti išvadas.
Pavyzdys – Bremenas
Vokietijos sostinės neįgalie
ji neslepia savo veikloje besire
miantys kolegų iš Bremeno pa
tirtimi. Pernai buvo paminėtos
Bremeno neįgaliųjų parlamen
to įsteigimo 25-osios metinės.
Ta proga ir berlyniečiai sukru
to. Pernai vasarą jie daug gin

čijosi, ar patys įstengtų, ar pa
vyks... Šiemet – ėmė ir padarė.
Bremeniečiai išties šaunuo
liai. Drąsūs, aršūs. Jų parlamen
tas nenukrito iš dangaus. Kele
rius metus tam ruošėsi. Susi
rinkę Bremeno turgaus aikštė
je protestavo prieš žmonių su
negalia diskriminavimą. Mies
tiečius nustebino toks netikėtas
įžūlumas, tačiau akcija tapo tra
dicine. Bėgant metams neįgalieji
vis labiau siekė dialogo su val
džia, mat įsitikino, kad net ir ba
do streikais nepavyksta pasiekti
ryškesnių rezultatų. Suformula
vo svarbiausius dalykus: teisė į
darbą, teisė į būstą, mobilumas
be kliūčių.
Neįmanoma net lyginti tuo
metinio ir dabartinio Breme
no. Anais laikais nebuvo neį
galiesiems pritaikytų būstų, jie
negalėjo patekti į autobusus ir
traukinius, o mokomi buvo tik
specialiosiose mokyklose. Šios
problemos – praeityje. Pasikei
timai ryškūs visame mieste. Ro
tušėje įrengtas papildomas įėji
mas, kuriuo galima įvažiuoti ve
žimėliais, atsirado neįgaliesiems
skirtas tualetas.

Reiks daug drąsos
Berlyniečiai išanalizavo Bre
meno kolegų patirtį ir žino, kad
lengva nebus. Be abejo, dabar
nėra taip, kad pristigtų pinigų,
kaip nutikdavo Bremene. Ten

Mokslo parkas
Negalią turintiems žmonėms būti savarankiškiems padeda įvairios technologijos. Šiandien dažnas turi išmanųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį. Internete galima rasti daugybę programėlių, kurios gali padėti įvairių sutrikimų turintiesiems įveikti kasdienius
sunkumus. Interneto svetainėje www.disabilityhorizons.com neįgaliųjų bendruomenė rekomenduoja, kurias programėles pasirinkti. Deja, daugelis iš jų prieinamos tik angliškai, o kai kurios
skirtos Jungtinės Karalystės gyventojams.

Programėlė „AccessAble“.

Programėlė AccessAble
(Prieinamumas)
AccessAble – programėlė,
kuri padeda Jungtinės Karalys
tės neįgaliesiems laisvai judė
ti išėjus iš namų. Programėlė
je yra 75 tūkst. detalių prieina
mumo nuorodų – ji padeda įsi
tikinti, ar prieinamas koks nors
turistinis objektas ar kita vieša
vieta konkretaus asmens porei
kiams. Pavyzdžiui, jei norite ap
sipirkti ir judate neįgaliojo veži
mėliu, jūs pasirinksite prekybos
centrą, kuris bus be slenksčių ir
laiptų, turės neįgaliųjų automo
bilių stovėjimo vietas, pritaikytą
tualetą, liftą ir pan. Galima nu

statyti, kad programėlė parody
tų objektus, prieinamus įvairių
kitų judėjimo sutrikimų, senso
rinę ar intelekto negalią turin
tiesiems. Taip pat yra galimybė
pasižiūrėti objekto nuotraukas
ir išsisaugoti informaciją atei
čiai. Programėlę AccessAble iOS
ir Android prietaisų naudotojai
gali parsisiųsti nemokamai.

Programėlė
Dragon Anywhere
(Drakonas bet kur)
Tai diktavimo programėlė. Ji
leidžia sukurti ir netgi redaguoti
dokumentus telefone, planšetėje
ar nešiojamajame kompiuteryje

1997 metais neįgalieji priprašė
įsteigti specialią transporto tar
nybą. Negalią turintiems žmo
nėms atsirado galimybė nuvykti
pas draugus, apsilankyti teatre ar
prekybos centre. Miesto valdžia
nutarė, kad tas transportas per
brangiai kainuoja ir panaikino
paslaugą. Tada neįgalieji išėjo į
gatves, užblokavo autobusus, net
paskelbė bado streiką. Ir laimėjo!
Tačiau ir vėliau jiems ne kar
tą teko susikauti su valdžia. Vie
ną dieną neįgalieji užėmė tuščią
namą ir privertė valdžią skirti
pinigų jam pritaikyti.
Berlyne veikia daug ir įvai
rių bendrijų, kurios vienija ne
įgaliuosius. Miesto neįgaliųjų
asociacijų aljansas parėmė par
lamento įsteigimą. Dabar – tik
pirmyn.

Ar jau visos problemos
išspręstos?
O gal per tris dešimtmečius
tobuloje Vokietijoje viskas pasi
keitė ir neįgalieji tik iš gero gy
venimo nebežino, kuo užsiimti,
tad steigia parlamentą šalies sos
tinėje, laisvame ir energingame
didmiestyje?
Veiklos yra. Ji bus turinin
ga, tai garantuoja aktyviai par
lamento darbe pasirengę da
lyvauti neįgaliųjų bendrijų at
stovai. Tapti parlamentaru tu
ri teisę bet kokio tipo negalią ar
lėtinę ligą turintys asmenys, jų
artimieji. Iniciatyvinės grupės
nariai prižiūrės, kad būtų atsto
vaujama ir psichikos ar intelek
to negalią turintiems žmonėms.
Iš viso parlamente dirbs 80–120
neįgaliųjų.

Šiuo metu kaupiami pasiūly
mai penkioms veiklos kryptims,
dėl kurių nusimato karščiausios
diskusijos. Tai – darbas, švieti
mas, mobilumas, būstas ir svei
kata. Pasiūlymai bus aptarti ir
patvirtinti, pateikti politikams.
Organizatoriai prašė pateikti la
bai konkrečias paraiškas, netgi
pasiūlė iliustruoti jas didelėmis
ir mažomis sėkmės istorijomis.
Siekiama veikti labai pozityviai
ir taip siekti, kad nauja politinė
jėga būtų efektyvi.
Mąstoma į priekį, galvojama
ir apie tolesnius veiksmus, ste
bėsenos procedūras, nurodymų
vykdymo kontrolę. Aptariamas
ir antrasis parlamento posėdis,
kuris įvyks 2021-aisiais. Šalia
didelių tikslų mąstoma ir apie
mažus, bet svarbius dalykus.
Štai, pavyzdžiui, įsipareigoja
ma pasiekti, kad miesto valdžios
rūmai būtų prieinami neįgalie
siems, judantiems vežimėliais.
Būtinai reikia įrengti rampas.
Būtina pasirūpinti, kad parla
mentarų diskusijos sinchronu
būtų verčiamos į supaprastin
tą kalbą, pateikiamos ne tik žo
džiu, bet ir raštu, gestais. Būti
na pasirūpinti patogesnėmis sa
nitarinėmis patalpomis, aiškes
niu evakuacijos planu ir t.t.
Miesto valdžia jau pranešė
apie savo paramą neįgaliųjų par
lamentui. Tikimasi, kad pasta
rasis taps natūralia Berlyno po
litinio gyvenimo dalimi.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita BALIKIENĖ

Negalią turinčiųjų gyvenimą gali
palengvinti mobiliosios programėlės
balsu. Paprasčiau tariant, kalbė
dami galite „rašyti“ teksto žinu
tes, elektroninius laiškus, net
gi redaguoti ilgus dokumentus.
Šią programėlę dažnai nau
doja labai užimti įvairių profesijų
atstovai, vadovai, nes gali dirb
ti važiuodami į darbą ir atgal. Ji
gali labai praversti ir negalią tu
rintiems žmonėms, tiems, kam
sunku rašyti. Šią programėlę
Apple iPhone ir Andriod prietai
sų naudotojai gali parsisiųsti ne
mokamai, tačiau po bandomo
jo laikotarpio už ją teks mokėti.

Programėlė HelpTalk
(Padėk kalbėti)
Kalbos sutrikimai, tracheos
toma, plaučių ventiliavimas, au
tizmas, kalbos nemokėjimas –
šios ir kitos priežastys dažnai
tampa kliūtimi bendrauti ir iš
reikšti savo kasdienius porei
kius. Su tokiomis problemomis
susiduriantiems žmonėms padės
programėlė HelpTalk. Šioje prog
ramėlėje yra daug piešinukų, ku
rie suskirstyti pagal temas – ke
lionės, darbas, mokymasis, ben
dravimas ir t.t. Galima susikurti
savo profilį ir pasirinkti dažniau
siai naudojamus žodžius priklau
somai nuo to, ką paprastai vei
kiame. Paspaudus piešinuką su
veiksmu ar daiktu, prietaisas tą
žodį ištaria garsiai. Taip pat gali
ma užrašyti tekstą, kurį norime,

kad prietaisas perskaitytų. Žmo
nėms, kuriems sunkiau valdyti
rankas, pravers dideli Taip ar
ba Ne mygtukai. Taip pat prog
ramėlėje yra vietos nustatymo
funkcija – išsiuntus žinutę gau
nama informacija, kur žmogus
yra. Tai aktualu Alzheimeriu,
demencija, Parkinsono liga ser
gantiems žmonėms. Ši progra
mėlė prieinama daugeliu kalbų,
deja, kol kas ne lietuvių. Ją ga
lima atsisiųsti iš Google Play.

Programėlė
Physiotherapy Exercises
(Fiziniai pratimai)
Ši programėlė turi daugiau
nei 1000 paveiksliukų, ilius
truojančių 600 pratimų, kurie
yra pritaikyti pažeistą stuburą
ar neurologinių sutrikimų turin
tiems žmonėms. Pratimus su
kūrė kineziterapeutai. Juos ga
lima pasirinkti ir susigrupuoti
pagal savo poreikį ar sutrikimą.
Ši programėlė patogi tuo, kad
norint ja naudotis nereikia in
terneto, užtenka tik vieną kartą
ją atsisiųsti. Programėlė Physiotherapy Exercise nemokama elek
troninėje parduotuvėje iTunes.
Programėlė
Have You Heard?
(Ar girdėjai?)
Ši programėlė sukurta žmo
nėms, kurie turi klausos sutriki

mų. Ji padeda pagarsinti aplink
sklindančius garsus, kad būtų
galima geriau suprasti, kas kal
bama. Ypač tai praverčia triukš
mingose vietose – susitikus su
draugu restorane ar bendraujant
su kolegomis posėdyje. Progra
mėlę galima nustatyti taip, kad
prietaisas suprastų, į kurį gar
są – artimą ar tolimą jam reikia
susikoncentruoti. Jei vis dar ko
nors tiksliai nepavyksta išgirs
ti, galima atsisukti paskutines
20 sekundžių ir paklausyti iš
naujo. Programėlė nemokama
iTunes platformoje.

Programėlė Be My Eyes
(Būk mano akys)
Ši programėlė sukurta taip,
kad savanoriai padėtų akliems
ir regėjimo sutrikimų turintiems
žmonėms „pamatyti“ norimą
objektą. Susisiekus vaizdo ryšiu
su savanoriais, kamera nukrei
piama į objektą, apie kurį norite
sužinoti. Pavyzdžiui, galite pra
šyti patikrinti vieno ar kito pro
dukto galiojimo laiką arba padė
ti judėti viešoje vietoje. Ši pro
gramėlė prieinama daugiau nei
180 kalbų visame pasaulyje. Ją
nemokamai galima parsisiųsti iš
iTunes ir Google Play.
Parengė Emilija STONKUTĖ
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rtėjo vakaras. Miestas zu
jo įprastiniu ritmu, baigė
si eilinė darbo diena. Žmonės
skubėjo namo. Jaunam taksistui
buvo pats darbymetis. Jo gelto
nas mersedesas skrajojo iš vieno
miesto galo į kitą kaip pavasari
nė kregždė. Taksistas nuovargio
nejautė, nors pamaina jau ėjo į
pabaigą. Jam patiko važinėti po
nakčiai besiruošiantį miestą, kai
vienas po kito languose įsižiebia
žiburiai. Nuveža žmogų namo –
ir dar viename lange sužimba
švieselė. Jis ėmė vieną užsaky
mą po kito, džiūgaudamas, kad
daug keleivių šį vakarą laimin
gai pasiekė namus.
Važiuojant viena judriausių
miesto gatvių vairuotojo dėme
sį patraukė taksi stabdantis ber
niukas su ramentais. Nors turė
jo užsakymą vežti kitą keleivį,
spustelėjo stabdžių pedalą. Jam
pagailo tos vienišos figūrėlės iš
tuštėjusioje gatvėje. Vaikas žvit
riai įsiropštė į taksi ir įsitaisė ša
lia vairuotojo. Šis tik dabar pa
stebėjo, kad jaunasis keleivis te
turi vieną koją...
Berniukas buvo šnekus. Pa
siguodė užgaišęs mieste, o na
mai – kitame miesto gale. Ar
dėdė negalėtų jo ten nuvež
ti? Toks kreipinys taksistą su
graudino. Jis per raciją susisie
kė su dispečeriu ir pranešė, kad
anksčiau gauto užsakymo įvyk
dyti negalės, mat variklis ėmęs
skleisti neaiškius garsus, tad au
tomobilį reikia nedelsiant paro
dyti meistrui.
Netrukus taksi sustojo prie
berniuko namų. Vaikas ilgai
rausėsi kišenėse, kol pagaliau iš
tiesė taksistui sulamdytą kupiū
rą. Šis šyptelėjo: „Pasilaikyk tą
pinigėlį sau, pravers.“ Berniukas
nudžiugo: „Tai einu į parduotu
vę, nusipirksiu ko nors vakarie
nei.“ Ir atsisveikinęs nustriksėjo
į parduotuvę šalia daugiabučio.
...Prabėgo dvidešimt metų.
Taksistas atvežė keleivį prie to
paties namo, kur kažkada išlei
do berniuką su ramentais. Nors
prabėgo daug laiko, tas įvykis
giliai įsirėžė į atmintį. Gal to
dėl, kad ir pats turėjo panašaus
amžiaus sūnų.
Taksistui trumpam panirus
į prisiminimus prasivėrė dau
giabučio laiptinės durys ir pa
sirodė vyras su ramentais. Ge
riau įsižiūrėjęs vairuotojas pa
žino kažkada vežtą keleivį. Pa
stebėjęs stovintį taksi, vyras su

Berniukas su ramentais
ramentais spėriai leidosi jo link.
– Pone, gal pavėžėtumėt? –
kreipėsi į vairuotoją.
– Prieš dvidešimt metų ma
ne vadinote dėde, – su švelnia
ironija tarstelėjo taksistas.
– Negi mes pažįstami? – nu
stebo vyras.
Jam įsėdus į automobilį, tak
sistas papasakojo apie susitiki
mą prieš dvidešimt metų. Vy
ras prisiminė tą įvykį. Tada jis,
dar vaikas, prie turgaus prašy
davo išmaldos. O tądien sekė
si prastai, žmonės paaukojo tik
tiek, kad vos užteko skurdžiai
vakarienei. Taksi jis stabdė, nes
labai pavargo visą dieną ant vie
nos kojos striksėdamas. Jei tak
sistas tą vakarą būtų paėmęs iš
jo pinigus, berniukas būtų likęs
be vakarienės. O vakarienė pa
vyko ir buvo visai skani, beveik
tokia, kaip paruošta mamos, iš
kurios namų dabar ir važiuoja.
– Tada, prieš dvidešimt me
tų, mama buvo ilgam paguldy
ta į ligoninę, pats turėjau savi
mi pasirūpinti. Todėl ir prašy
davau išmaldos... Tai, kad ne
turėjau vienos kojos, žmones
sugraudindavo... – sunkiai žo
džius rinko vyras.
– Tai kur dabar važiuosim? –
po trumpo pašnekesio paklausė
vairuotojas.
– Paimsim sūnų iš darželio
ir namo.
Netrukus ant galinės auto
mobilio sėdynės įsitaisė žvalus
vaikiukas ir apkabino tėtį.
– Dabar jau tikrai namo, –
patenkintas ištarė vyras su ra
mentais.

Užmiestyje, jų ekipažui su
stojus, keleivis parodė į dviaukš
tį namą ir šalia stovintį nedidu
ką išblizgintą automobiliuką.
– Čia mūsų namai. Ir au
tomobilis mūsų. O didžiausias
turtas sėdi man už nugaros, –
pasigyrė vyras.
– Kokie aitvarai visas tas gė
rybes sunešė? – pasmalsavo nu
stebęs taksistas.
– Nors kojos neturiu, bet tu
riu begalinį norą gyventi, dirb
ti, turėti šeimą, auginti vaikus,
vairuoti automobilį. Ta mašiny
tė, kur matot, su rankiniu val
dymu, todėl puikiausiai galiu ją
vairuoti. Namą, žinoma, stačiau
ne pats, o žmonos tėvai. Tiesa,
ir mes su pačia prisidėjom, kiek
galėjom. O po jų mirties gero
kai pasidarbavom, kol prisitai
kėm, kad čia galėčiau patogiai
jaustis... – atvirai pasakojo vy
ras. – Paimkite pinigus – ir už
šią kelionę, ir už tą prieš dvi
dešimt metų, – tarė tiesdamas
stambią kupiūrą.
Taksistas nusišypsojo. Taip
pat, kaip prieš dvidešimt metų:
– Pinigų iš brolių neimu. Per
tą laiką, kol nesimatėm, ir aš ta
pau neįgaliu...
Taksistas pamojavo laimin
gam tėvui ir sūnui, mirktelėjo
ilgomis automobilio šviesomis
ir nurūko miesto link, širdy
je džiaugdamasis už tą laimin
gą žmogų.
Būna gyvenime stebuklų. Ir
atsitinka jie tada, kai kažkam to
labai reikia.
Antanas MARČIULYNAS

Vilnius

Nuotraukų konkursas

mėnesį gimusius:

Zigmantą Jančauskį – Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Valeriją Lopetienę – Jonavos r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Raimundą Tenenį – Druskininkų sav. neįgaliųjų draugijos
pirmininką,
Sandrutę Kairaitienę –
Joniškio r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkę,
Rimantą Dubosą –
Kėdainių r. neįgaliųjų
draugijos pirmininką,
Aldoną Voverienę – Grigiškių
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Stanislavą Arbutavičienę –
Panevėžio m. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę,
Loretą Stašinskienę – Pagėgių sav.
Lietuvos neįgaliųjų
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.
draugijos administracija

***

Pavasario vėjas

Tėvo dienai

Laukais atplasnojęs,
Vėjas skruostus bučiuoja.
Švelniai padvelkęs,
Nendreles siūbuoja,
Per karštą dienelę
Vėduoklę atstoja.
Greitai dirvas džiovina,
Juodą žemę gaivina,
Kad javus pasėtume,
Visad duonelės turėtume.

Apkabinęs rankom stipriom
Laikyk glėbyje, laikyk.
Kad girdėčiau tavo širdies
šneką,
Kad iš arti girdėčiau.
Kai lenkiesi ryto aušrai,
Duonos lauką pagarbindamas,
Kai užustalėn
Draugus ir nedraugus susodini,
Kai medų bičiulystės jiems
išdalini.
Kai surenki dienų akimirkas
Ir kaspinu šviesiu jas perriši, –
Širdies namai kad sužydėtų,
Kad kvepėtų,
Kad saulei praviros langinės
liktų.
Kai ąžuolo gile
Sunokus išmintis
Dienų pilnatvėn kris,
O rezginys šaknų ligi dangaus
augins,
Laikyk mane glėby,
Tvirtai laikyk,
Kad aš išmokčiau
Tavo širdies šneką
Atkartot.
Rita MOCKELIŪNIENĖ
Šakių r.

Pavasaris
Pavasario lange žaliasis,
Nutieski takus gėlėmis.
Paberki tu saują purienų,
Pagirdyk rasom žibutes.
Kad žemė visa suklestėtų,
Upeliai čiurlentų srove,
Kad debesys saulės neliestų,
Negestų žvaigždė danguje.

Jono Valantiejaus nuotr., Kelmės r.

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis birželio 4 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.

Ir sodai pabaltų prie tako,
Lyg mūsų motulės galva.
Klevelis aukštasis siūbuotų
Lyg tėvas vaikų būryje.
Rūta SUTKUVIENĖ
Kėdainiai



Nijolė DRANSEIKIENĖ, Kėdainiai

Patiriu pavasarį
Kai žvelgiu į tave, Pavasari,
Regiu tavo
Rausvėjančius skruostus.
Tavo plaukuose
Žibuoklių mirga žiedeliai.
Tava kalba...
Ji čiulba paukščių giesmelėmis.
Pavasari, mylimas mano,
Tava spinduliuojanti saulė
Mane ramina, svaigina
Ir mana meilės
Gyslelė širdy suvirpa.
Pradedu šokinėti iš laimės,
Patirtos kartu su tavimi.
Pavasari, mylimas mano,
Rankas tiesiu
Į tavus kamuolinius purius debesis,
Trokštu apkabinti Saulę,
Pakilti į Dangų
Angelėlės šventos sparneliais,
Myliu tave, Pavasari!
Kristina PURONAITĖ, Kupiškis

Žiedlapiais lyja...
Išaugo sodo medžiai dideli.
Vaikystės vygėje lopšinė miega.
Nugrimzdo mažos pėdos vandeny...
O žiedlapiai plaukuos – lyg baltas
sniegas...
Tu kaip saulytė tekina
Čia rytas-vakaras vis bėgi, bėgi...
Gyvenimo mįslinga sutema
Suklumpa ant likimo bėgių...
O! Jei pajėgčiau laiką sustabdyti!..
Deja, burtažodžio atspėt nepajėgiu...
Ech, jei sugrįžtum vėlei į jaunystę,
Pradėtum viską iš pradžių!..
...Tik žiedlapiais sode vėl ima lyti...
Kas juos išrinks tau iš plaukų?..
Aldona MAKSVYTIENĖ Vilkaviškis

