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Karantininis
„Begasas“ dar labiau
išplėtė teatro ribas
Tolerancijos testas
Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos rengiamas tarptautinis ypatingų teatrų festivalis
„Begasas“ šįkart buvo išties
ypatingas. Tradicinę sceną į
virtualią erdvę iškeitęs renginys leido susipažinti su Lietuvos, Lenkijos, Sakartvelo,
Ukrainos ir Uzbekijos neįgaliųjų teatrais.
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Eglė Čaplikienė.
Aldonos Milieškienės nuotr.

Neįgaliųjų reikalų
departamento direktorė:
turime imtis lyderystės
Atvira visuomenė
Daugiau kaip metus be nuolatinio vadovo dirbęs Neįgaliųjų reikalų departamentas (Departamentas) turi naują direktorę. Ja tapo 23 metus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje dirbusi Eglė ČAP
LIKIENĖ. Du dešimtmečius
savo žiniomis ir patirtimi prie
socialinės politikos formavimo prisidėjusi socialinio darbo
magistrės išsilavinimą turinti
specialistė dabar imsis praktinio jos įgyvendinimo.
Dažnai girdime, kad priimta daug gerų įstatymų, deja, jie
neįgyvendinami. Turėsite gerą
progą bent iš dalies tai pakeisti.
Ar esate svarsčiusi, kokių aktyvesnių veiksmų turėtų imtis
Departamentas, kad šis atotrūkis būtų kuo mažesnis?
Departamentas nėra vienintelė socialinę politiką įgyvendinanti institucija. Jam deleguotas
tik tam tikrų integracijos priemonių įgyvendinimas ir kontrolė. Manau, kad pagal suteiktas funkcijas ir savo galimybes
Departamentas gerai įgyvendino jam skirtas socialinės politikos priemones. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje – kiekvieną
dieną laukia nauji iššūkiai. Todėl
manau, kad atėjo laikas Departamentui parodyti iniciatyvą ir
pačiam aktyviau dalyvauti poli-

tikos formavime. Kai pats įvairias priemones koordinuoji, įgyvendini, geriau matai, ką reikia
tobulinti. Turiu viziją, kad neįgaliųjų klausimai būtų įtraukti į visas, ne vien socialinės politikos sritis ir Departamentas
galėtų imtis lyderystės tai koordinuoti.
Esate Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo kūrėja.
Gana ilgai jame buvo atliekamos tik nežymios korekcijos,
bet pastaruoju metu pakeitimų
vis daugėja. Galbūt pribrendo
laikas naujam įstatymui? O
gal pakaktų vadovautis Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencija?
Neįgaliųjų socialinės integ
racijos įstatymas buvo priimtas
prieš 15 metų. Natūralu, kad
per tiek laiko įvyko daug pokyčių, kurie turėjo atsispindėti ir šiame įstatyme. Vis dėlto
Neįgaliųjų teisių konvencija –
tai sutartis tarp valstybių, kuria įsipareigojama visose srityse užtikrinti žmonių su negalia
teises. Jos nuostatas turime perkelti į nacionalinę teisę ir nusimatyti konkrečias veiklas, kaip
to bus siekiama, įgyvendinama.
Taigi be įstatymo neišsiversime,
tačiau naujai jo redakcijai reikėtų pasiruošti.
Manau, kad naujo įstatymo
projektas galėtų atsirasti pertvarkius negalios nustatymo
sistemą. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija (SADM) kartu su Europos Komisijos paskir-

tais Pasaulio banko ekspertais
šiuo metu vykdo negalios nustatymo tobulinimo projektą.
Jo tikslas – parengti rekomendacijas, kaip galėtume pakeisti
tiek negalios nustatymą, tiek visą sistemą, kad būtų pereita nuo
medicininio prie funkcinio negalios vertinimo, sudarytos sąlygos tenkinti visus būtinus individualius neįgaliųjų poreikius.
Dar dirbdama ministerijoje buvau paskirta šio projekto vadove, ja ir likau.
Nuo liepos 1 d. Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba
pradės bandomąjį projektą, kurio metu greta dabar egzistuojančių negalios vertinimo procedūrų projekte sutikę dalyvauti
asmenys papildomai atsakys į 36
Pasaulio sveikatos organizacijos
patvirtinto klausimyno klausimus. Žadama apklausti apie du
tūkstančius pirmą kartą dėl negalios nustatymo besikreipiančių žmonių. Po to ekspertai įvertins duomenis, palygins abiem
būdais (senuoju ir siūlomu nauju) nustatytos negalios dydį ir
paskelbs rekomendacijas, kokiu keliu eiti, kokių priemonių
imtis, kad būtų patobulinta arba pakeista negalios nustatymo
sistema. Ekspertai yra pažadėję
ministrui pateikti kelis scenarijus, kaip Lietuva galėtų pakeisti savo negalios vertinimo sistemą. Jeigu viskas pavyktų, nuo
2022 metų galėtume turėti naują negalios nustatymo sistemą,
(nukelta į 3 psl.)

Naujas formatas – naujos
galimybės
Naują festivalio formatą padiktavo pasaulį sukausčiusi ko-

ronaviruso pandemija. Nežinia,
kada baigsis judėjimo galimybes
apribojęs karantinas, kada teatro
trupės galės suvažiuoti į Vilnių,
renginio organizatorius paskatino pasirinkti virtualaus festivalio idėją – būsimus dalyvius
pakvietė nufilmuoti savo spektaklius ir atsiųsti vaizdo medžiagą. Šia galimybe pasinaudojo 9
šalių teatrai, dirbantys su negalią
turinčiais žmonėmis. Festivalio
organizatoriai gavo 30 spektak
lių vaizdo įrašus. Į programą
buvo atrinkti 9 filmuoti pasirodymai. Pasak festivalio meno
vadovės Snieguolės Dikčiūtės,
buvo stengiamasi atrinkti kuo
(nukelta į 3 psl.)

Draminiame gatvės veiksme ,,Pamokymas apie laimę‘‘ aktoriai pasakoja
mūsų planetos gimimo istoriją, žmonijos evoliuciją.

LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJOS
ATASKAITINĖ-RINKIMINĖ KONFERENCIJA
Vadovaujantis Lietuvos neįgaliųjų draugijos įstatų
4.2.2, 4.2.4 punktais Lietuvos neįgaliųjų draugijos nariai
kviečiami į ataskaitinę-rinkiminę konferenciją.
Ataskaitinė-rinkiminė konferencija įvyks š. m. birželio 22 d.
13 val. Mėguvos g. 13, Šventoji, Palangos sav.
Konferencijos darbotvarkė:
1. Dalyvių registracija.
2. Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos atidarymas,
sveikinimo žodis.
3. Pirmininkaujančio, sekretoriaujančio ir balsų
skaičiavimo komisijos rinkimai.
4. LND pirmininko ir valdybos 2019 metų veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
5. LND metinės finansinės 2019 m. veiklos ataskaitos
tvirtinimas.
6. LND pirmininko rinkimai.
7. LND valdybos rinkimai.
8. Diskusijos ir pasisakymai.
9. Kiti klausimai.
Asmenys, norintys kandidatuoti į Lietuvos neįgaliųjų
draugijos pirmininko pareigas, iki birželio 12 d.
elektroniniu paštu info@draugija.lt
turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.
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Bendruomenės balsas
 Tauragė:

Jaudinantis susitikimas

Neįgaliųjų draugijos pirmininkas Kęstutis Petkus ir meno terapijos būrelio vadovė Danutė Norgailienė.

Tauragės rajono neįgaliųjų
draugijos tarybos narys Vladislovas Kirkickas su „Bičiulystės“
skaitytojais dalijasi likimo bičiulių
susitikimo įspūdžiais.
Karantinas visus įkalino namuose, sustojo ir neįgaliųjų kolektyvų, būrelių veikla. Vos sušvelninus karantino sąlygas pirmasis veiklą atnaujino Danutės
Norgailienės vadovaujamas meno terapijos būrelis.
Į draugijos būstinę susirinko
negalią turinčių žmonių būrelis. Sunku net papasakoti, kaip
žmonės buvo pasiilgę vienas kito, bendravimo ir šiltų pokalbių
prie kavos puodelio. Kiekvienas
iš mūsų turėjo progos atvirai pasipasakoti, kaip gyveno griežto
karantino sąlygomis, kaip jautėsi. Vieni prisipažino bijoję net
nosį į lauką iškišti, kiti džiau-

gėsi turėję marias laiko mėgstamai knygai perskaityti, namams susitvarkyti. Gyvenantys
kaime darbavosi savo ūkeliuose
ir karantiną pajusdavę tik atvykę į miestą apsipirkti. Pasirodo,
darbas buvo geriausias vaistas
išgyventi tą nelemtą laikotarpį. Būrelio vadovė D. Norgailienė raiškiai paskaitė šių eilučių autoriaus parašytus kelis
eilėraščius – ir aš turėjau daug
laiko rašyti.
Smagi, atvira popietė prie
kavos puodelio prabėgo labai
greitai ir parodė, kaip mums
svarbu pabūti kartu, pasidalyti
ne tik pyragėliu, bet ir savo išgyvenimais, patirtimis. Atrodo,
kad karantinas buvo ne toks ir
baisus, nes niekas neverkšleno,
nesiguodė. O buvimas drauge
padeda įveikti visus sunkumus.

 Zarasai:

Atgaivintas socialinės
integracijos per kūno
kultūrą ir sportą projektas

Zarasų rajono savivaldybė informuoja, kad Lietuvoje sušvelninus karantino sąlygas gegužės
19 d. startavo Zarasų rajono neįgaliųjų draugijos įgyvendinamas
Neįgaliųjų socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir sportą projektas „Kūno kultūra ir sportas neįgaliesiems“.
Projektas yra tęstinis, vyksta jau trečius metus. Iki šių metų pabaigos 16 neįgaliųjų dalyvaus įvairiose projekto veiklose.
Projekto tikslas – įgyvendinti Nacionalinę žmonių su negalia socialinės integracijos programą didinant negalią turinčių
asmenų fizinį aktyvumą, neįgaliųjų sveikatinimą ir jų gyvenimo kokybės gerinimą atsižvelgiant į skirtingas negalias turinčių asmenų poreikius.
Projekto dalyviai ruošiasi
2020 m. rugpjūčio–spalio mėn.
vyksiančioms neįgaliųjų sporto
žaidynėms Pakruojyje, Ignalinoje ir Švenčionyse. Užsiėmimų metu organizuojamos įvairios nuolatinio pobūdžio veik
los: treniruotės, šiaurietiškas ėjimas, aktyvi sportinė veikla, kuri apima sporto žaidynėse esančias rungtis.

Zarasų neįgalieji sportuoja gryname ore.

Prasidėjęs karantinas sutrukdė laiku pradėti numatytas veik
las balandžio mėnesį, todėl užsiėmimai kurį laiką vyks intensyviau, t. y. 3 kartus per savaitę
po 2 val., o vėliau, kaip ir buvo
planuota, – 2 kartus per savaitę po 2 val. Užsiėmimai vyksta
Dusetose, o juos veda treneris,
turintis fizinio auklėjimo dėstytojo-trenerio kvalifikaciją.
Projektui įgyvendinti 2020 m.
lėšas skiria Neįgaliųjų reikalų
departamentas prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos –
1820 Eur ir Zarasų rajono savivaldybė – 460 Eur.
Tikimasi, kad pradėtos veik
los daugiau nesustos ir iki metų
pabaigos bus pasiekti numatyti
rezultatai.

2 psl.

Atvira visuomenė
Neįgaliųjų reikalų departamentas kasmet remia negalią turinčių žmonių stovyk
las. Šiemet buvo numatyta
surengti apie 100 stovyklų,
jose turėjo dalyvauti beveik
4 tūkst. žmonių, iš kurių didžioji dalis – neįgalieji. Deja,
koronavirusas šiek tiek pakoregavo planus ir ne visos planuotos stovyklos įvyks.
Stovyklas žada atnaujinti
Neįgaliųjų organizacijų planuose – labai įvairios stovyklos:
kūrybinės, sportinės, aktyvios
reabilitacijos, savarankiškumo
ugdymo ir pan. Jos skirtos judėjimo, intelekto ar psichikos negalią turintiesiems, kurtiesiems,
sergantiems įvairiomis ligomis.
Didžioji dalis stovyklų orientuotos į savarankiškumo ugdymą,
aktyvaus gyvenimo skatinimą.
Karantinas pakoregavo kai
kurių organizatorių planus –
Sveikatos apsaugos ministerijos
(SAM) rekomendacija į stovyk
las nevykti turintiems lėtinių ligų, reikalavimai paisyti atstumo
gyvenamuosiuose kambariuose
ir autobuse sukėlė daug neaiškumo ir kai kurias neįgaliųjų
organizacijas paskatino atsisakyti planų.
Lietuvos neįgaliųjų draugija
(LND) šiemet buvo suplanavusi surengti apie 50 savarankiškumo ugdymo stovyklų negalią turintiems žmonėms iš visos
Lietuvos, taip pat stovyklas vaikams ir paaugliams, moterims
ir kūrybos mėgėjams. Kaip informavo LND pirmininkė Jelena Ivančenko, šiuo metu vyksta registracija į vaikų, moterų ir
kūrybinę (šiemet bus mokoma
karpinių meno) stovyklas. Neįgaliųjų draugijų savarankiškumo ugdymo stovyklos nevyksta – paisant visų SAM reikalavimų jų suorganizuoti nebūtų
įmanoma. J. Ivančenko teigimu, jei karantinas bus atšauktas ir nebus didelių ribojimų,
stovyklas planuojama atnaujinti.
Visos grupinės veiklos
atšauktos
Lietuvos paraplegikų asocia
cijos kasmet organizuojamos
neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyk
los Landšafto terapijos ir rekrea
cijos centre Monciškėse šiemet
atšauktos. Jų organizatorė Rasa
Ostrauskienė informavo, kad
priimamos tik pavienės registracijos, jokie grupiniai susibūrimai neplanuojami. Neįvyks

Koronavirusas
pakoregavo
stovyklų planus

Vaikų stovyklos labai reikalingos.

ir kitų neįgaliųjų organizacijų Monciškėse suplanuotos stovyklos. Tiesa, norinčių pailsėti
čia netrūksta – laisvų vietų liko nedaug.
Pasak R. Ostrauskienės, šiek
tiek nukentės neseniai traumas
patyrę žmonės, kuriems savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklos itin reikalingos.
Vis dėlto jie taip pat gali registruotis individualiai.

Atsisakyti stovyklų neketina
Asociacija „Gyvastis“, vienijanti transplantuotus ir dializuojamus ligonius (taigi, esančius rizikos grupėje), numatytų stovyklų atsisakyti neketina.
„Sutarėme, kad stovyklas organizuosime, kaip kasmet, Šventojoje. Gal tik imsime mažiau
žmonių. Dauguma užsiėmimų
vis tiek vyksta lauke. Rizikos
visada yra, bet karantinas atpalaiduojamas ir gyvenimas tęsiasi“, – sako asociacijos prezidentė Aušra Degutytė. Jos teigimu,
žmonės stovyklų laukia labiau
nei kitų renginių. Visada nori
važiuoti daugiau žmonių, negu
yra vietų. Iš viso planuojamos 3
Neįgaliųjų reikalų departamento finansuojamos savarankiškumo ugdymo stovyklos, 1 remia
Vilniaus miesto savivaldybė. Pasak A. Degutytės, stengiamasi
pirmiausiai pakviesti vienišus,
sunkiau ligą pakeliančius žmones. Kai kuriems iš jų tai būna
vienintelis išvažiavimas iš namų
per metus. Neretai susirgę ir nuo
dializių priklausomi žmonės užsidaro savyje, praranda socialinį gyvenimą. Čia jie pamato kitus tokius pat žmones, pasikalba
su psichologe, įgauna žinių, kaip
gyventi su liga. Dažnas nustemba, kad dializes galima atlikti ne
tik prie namų esančioje gydymo
įstaigoje, bet ir kitame mieste.
Asociacijos „Gyvastis“ preziden-

Stovykloje „Neregėta aš“ moterys atranda save iš naujo.

tės teigimu, žmonės po stovyklų
pasikeičia, atsipalaiduoja, pamato kitokias pasaulio spalvas.

Planuoja tęsti veiklas
Lietuvos specialiosios kūrybos bendrija „Guboja“ atšaukti savo vasaros planų nežada.
Bendrijos pirmininkė Viktorija
Vitaitė sako, kad pradedant nuo
liepos iki pat rugpjūčio pabaigos vyks įvairios stovyklos, kurias remia ne tik Neįgaliųjų reikalų departamentas, bet ir Lietuvos kultūros taryba.
Vasaros užimtumą pradės 2
muzikinės stovyklos Druskininkuose. Jose dalyvaus apie 60 Nacionalinio spalvų orkestro narių.
Jie parengs naujas programas ir
surengs 2 pasirodymus viešose
miesto vietose.
Aktyvūs jaunuoliai bus pakviesti į Molėtų rajone, Inturkėje, vyksiančią stovyklą.
Vasaros sezoną užbaigs „Perliukų akademija“ Palangoje. Į šią
stovyklą suvažiuos konkursofestivalio „Perliukai“ laureatai.
Jie dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse, repeticijose, sulauks profesionalių dėstytojų konsultacijų.
Gabesni „perliukai“ dalyvaus
M. K. Čiurlionio festivalyje –
jie turės galimybę koncertuoti
kartu su profesionalais.
Vasaros užimtumas labai
svarbus
V. Vitaitė sako esanti įsitikinusi, kad vasaros užimtumas labai svarbus. „Matome šios veik
los prasmę – išvesti savo narius iš
uždarų teritorijų, kuriose jie per
visą karantiną buvo priversti būti, padėti psichologiškai atsigauti, o muzika, kūrybinė veikla –
puikiausia terapija ir savirealizacijos galimybė. Negalime atimti
iš jų galimybės pasidžiaugti saule, bendryste, pagaliau leisti pailsėti šeimoms, kurios kelis mėnesius vargo uždarytos.“
V. Vitaitė neslepia, kad šiemet
suorganizuoti stovyklas kur kas
sunkiau – reikia daug ką planuoti kitaip. „Sumažinsime žmonių
skaičių, grupuosime juos pagal
amžių ir turimas ligas, trumpinsime repeticijų laiką, daugiau
veiklų organizuosime gryname
ore. Nežinome, kas bus rudenį,
bet turime sudaryti sąlygas pasidžiaugti vasara“, – teigia „Gubojos“ vadovė. Pasak jos, vasaros
užimtumo poreikis yra didžiulis.
Emilija STONKUTĖ
Autorės nuotr.

2020 m. birželio 4 – 17 d., Nr. 11 (1500), „Bičiulystė“

3 psl.
(atkelta iš 1 psl.)

tuomet būtų galima imtis ir, tarkime, Įtraukties įstatymo redakcijos. Jau laikas keisti ir pačius
terminus: integraciją – į įtrauktį,
specialiuosius poreikius – į individualius, pritaikytą aplinką – į
visiems tinkamą ir pan.
Šiemet baigiasi 2013-2020
metų Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos prog
rama. Neįgaliųjų organizacijos nerimauja, kokių esminių
permainų galima tikėtis kitais
metais. Būta įvairių planų
keisti jų veiklos finansavimą.
Nepaisant to, kad Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa baigiasi, esminių
permainų kitiems metams nenumatoma. Nuolatinės veiklos
bus tęsiamos – bus patvirtintas veiklų planas trejiems metams, numatytas finansavimas.
Šie planai bus įtraukti į SADM
strateginį planą, bus rengiamas
ir atskiras tokio plano projektas. Nuolatinėms veikloms priskiriamos neįgaliųjų asociacijų veiklos, socialinės reabilitacijos, būsto pritaikymo ir kitos
Departamento koordinuojamos
priemonės.
Veiklos, kuriomis siekiama
pokyčio, kurioms iš ES ar iš biudžeto reikia daugiau lėšų, bus
įtrauktos į plėtros programas.
Jos bus parengtos ir patvirtintos, kai Vyriausybė patvirtins
2021–2030 metų Nacionalinį
pažangos planą. SADM rengia

Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė:
turime imtis lyderystės
Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programą, kuria bus
siekiama didinti neįgaliųjų ir jų
šeimų, senyvo amžiaus žmonių
bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių
gerovę, integraciją į visuomenę
ir darbo rinką, stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje
bei bendruomeniškumą. Prog
rama pradėtų veikti nuo 2022
metų. Pokytis, kurio šia programa bus siekiama – naujos paslaugos, esamų išmokų didinimas ir pan.
Taigi esminių pokyčių kitiems metams neplanuojama.
Tikimės, kad nemažės ir neįgaliųjų projektų finansavimas.
Pastaraisiais metais kai
kurie neįgaliesiems skirti projektai buvo išskaidyti: atskirais
projektais tapo leidyba, integ
racija per sportą, atskirai finansuojamas suaugusių neįgaliųjų ir vaikų būstų pritaikymas. Buvo svarstoma galimybė atskirti ir kultūrines veiklas.
Kaip vertinate tokį projektų
skaidymą?
Taip išskaidę projektus iš esmės nepasiekėme jokio teigiamo pokyčio. Tai pabrėžia ir savivaldybės. Pavyzdžiui, ta pati
organizacija teikia ir socialinės

reabilitacijos, ir integracijos per
sportą projektus, reikia organizuoti du konkursus. Planuojame
grąžinti buvusią tvarką ir šias
priemones vėl sujungti į vieną.
Manau, kad nėra prasmės
turėti ir dvi būsto pritaikymo
priemones. Jeigu pritaikant būstą vaikams reikia kažkokios specifikos – įtraukime ją į bendrą
aprašą. Sensorinių priemonių
įsigijimą galima kompensuoti
per Techninės pagalbos neįgaliesiems centrą.
Skėtinėms neįgaliųjų asociacijoms pasiūlyta aptarti galimybę į savo veiklų sąrašą susigrąžinti ir leidybą.
Negaliu užtikrinti, kad jau
kitąmet šie sumanymai bus įgyvendinti. Reikia parengti naujus
reglamentavimus, o tai užtrunka. Jeigu nesuspėsime, dar metams paliksime taip, kaip yra.
Ypatinga skuba retai pasiteisina.
Karantinas tapo dideliu išbandymu visiems. Veiklių neįgaliųjų organizacijų savanoriai lankė sunkios negalios, senyvus žmones, teikė jiems būtiną pagalbą. Nors ekstremali
situacija švelnėja, bet paslaugų
poreikis pažeidžiamiems žmonėms nemažėja. Ar neįgaliųjų
organizacijos gali tikėtis kokios nors finansinės paramos?

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėse projektų vykdytojams
papildomai skirta beveik pusė milijono eurų arba 10 proc.
ankstesnio finansavimo sumos.
Šie pinigai bus pervesti savivaldybėms, o jos, su kiekviena nevyriausybine organizacija aptarę, kaip šios išplės savo veiklų
apimtis, paskirstys gautas lėšas.
Noriu atkreipti dėmesį, kad papildomas finansavimas – ne premija už per karantiną atliktus
darbus, o įsipareigojimas padėti žmonėms išeiti iš šios sudėtingos situacijos, suteikti jiems
daugiau būtinų paslaugų. Jeigu
per likusį pusmetį organizacija savo veikloje nieko naujo nenumatys, jai papildomas finansavimas nebus skirtas.
Kokius svarbius darbus
dar įtraukėte į šių metų kalendorių?
Vienas labai svarbių Departamento darbų – pradėtas
įgyvendinti trejų metų projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ arba negalią turinčių
žmonių globos namų pertvarka
pereinant nuo institucinių prie
bendruomeninių paslaugų proto, psichikos negalią turintiems
žmonėms ir jų šeimoms. Turime

sudaryti valdymo grupę ir koordinuoti šio projekto vykdymą.
Jau turime partnerius, kai kur
pradėtos teikti ir pačios paslaugos. Iš viso projekte numatytos
keturios inovatyvios paslaugos:
pagalba priimant sprendimus,
įdarbinant su pagalba, apsaugotas būstas ir socialinių dirbtuvių įkūrimas.
Reikia spręsti ir kaip įgyvendinti Statybos įstatymo Departamentui pavestą funkciją kontroliuoti, ar projektuose laikomasi nurodytų aplinkos pritaikymo neįgaliesiems reikalavimų, ar jie atitinka ES prieinamumo reglamentą.
Su Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija sutarta,
kad Departamentas organizuos
tyrimą, kurio tikslas – nustatyti NVO atstovavimo neįgaliųjų
teisėms efektyvumą.
Svarbių darbų netrūksta.
Norėčiau, kad į juos labiau įsitrauktų ir nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos, kad galėtume konstruktyviai diskutuoti, ieškoti sprendimų, kad ir jos
prisiimtų atsakomybę, o ne tik
kritikuotų, jeigu kas nors nepavyksta. Noriu, kad vyktų minčių, idėjų apykaita. Tik taip galime eiti į priekį, siekti pokyčių.
Aldona MILIEŠKIENĖ

Karantininis „Begasas“ dar labiau išplėtė teatro ribas
(atkelta iš 1 psl.)

įvairesnius, skirtingas temas ir
meninės raiškos priemones pasirinkusius pasirodymus.
Į žiūrovų namus teatrą perkėlęs „Begasas“ susitikti kvietė
net penkis vakarus – nuo gegužės 28-osios iki birželio 1-osios.
Kartais buvo pristatomas vienas,
kartais – du ar net trys spektakliai. Kiekvieną vakarą buvo galima įsitraukti ir į matytus
spektaklius aptariančią virtualią diskusiją.
Festivalio meno vadovė
S. Dikčiūtė džiaugiasi, kad šįkart buvo daugiau laiko išklausyti vieniems kitus, pasvarstyti,
kur link toliau galėtų judėti ypatingų teatrų festivalis.

Įžvalgomis dalijosi
profesionali konsultantų
taryba
Ypatingų teatrų pasirodymus aptarė šią meno sritį gerai
išmanantys profesionalai, spektaklių režisieriai. Festivaliui buvo sukurta tarptautinė konsultantų taryba, kuriai vadovavo
režisierius Vitalіjus Lіubota –
Ukrainos nacionalinės teatro
sąjungos narys, meno akademijos dėstytojas, teatro-studijos „Parostki“ meno vadovas ir
režisierius.
Dauguma festivalio spektak
lių buvo grįsti kūno ir judesio
principais, todėl buvo labai įdomu įsiklausyti į šios srities žinovo Janušo Szymanskio nuomonę. Jis – Lenkijos meno terapijos tarybos narys, nacionalinių
ir tarptautinių dirbtuvių „Dialogi“ organizatorius ir instrukto-

Scena iš sostinės dienos centro „Šviesa“ teatro studijos TTT judesio spektaklio
„Akmens sriuba“.

rius, kūno raiškos ir šokio terapijos užsiėmimus vedantis įvairių šalių universitetuose.
Įdomių įžvalgų pateikė ir režisierius, dramos terapeutas iš
Latvijos Vieturs Rozins. Jis dirba su neregių ir kurčiųjų bendruomenėmis, organizuoja dramos terapijos, teatro pedagogikos ir fizinio teatro meistriškumo kursus bei seminarus.
Vis dėlto didžiąją konsultantų tarybos dalį sudarė lietuviai: kompozitorė, muzikos terapeutė, „Begaso“ meno vadovė
S. Dikčiūtė, režisierė, scenografė ir aktorė, „Stalo teatro“ įkūrėja Saulė Degutytė, daug metų
dirbanti su individualių poreikių turinčiais vaikais ir suaugusiais. Į konsultantų tarybą buvo
pakviesta ir Pojūčių teatro įkūrėja, režisierė, aktorė lėlininkė
Karolina Žernytė. Bendradarbiaudama su Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjunga ji kuria sensorinius spektaklius ir edukacijas, veda užsiėmimus su sensoriniais iššūkiais susiduriantiems

vaikams, vykdo daug kūrybinių
dirbtuvių užsienyje. Pasirodymus vertino ir režisierius, aktorius Virgis Bortkevičius, Nepriklausomo plastinės dramos teat
ro Kaune vadovas.
Festivalio meno vadovė
S. Dikčiūtė džiaugėsi, kad konsultantų taryboje sutiko dalyvauti
ir savo profesionaliomis įžvalgomis pasidalyti teatro kritikas, kultūros analitikas Vaidas Jauniškis.

Stebinanti įvairovė
Festivalio dalyviai pristatė
labai skirtingus spektaklius –
nuo Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos muzikinio teatro trupės MTT ir „Stalo teatro“ misterijos „Skambantis miestas“,
Nepriklausomo plastinės dramos teatro iš Kauno audiovizulinio spektaklio „Gimimo mitas“, Sakartvelo integracinio teatro „Azdako sodas“ pagal Bertoldą Brechtą sukurto muzikinio
spektaklio „Trijų grašių opera“
iki pagal ukrainiečių liaudies
sakmę Sumų krašto vaikų teatro

kolektyvo „Perliukai“ sumanyto teatrinio gatvės veiksmo arba performanso „Pamokymas
apie laimę“.
Daugiausia trupių pasirinko
judesio teatrą – taip realia gyvenimo istorija grįstą spektaklį
„Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs“ pristatė Taškento (Uzbekija) judesio teatras „Likas“, Kelcų (Lenkija) teatro „Šypsena“
aktoriai pantomimos ir šokių
inscenizacijoje sukūrė nebylaus,
nespalvoto kino atmosferą ir ją
žiūrovams perteikė spektaklyje
„Sename kine“.
Skirtingų teatro trupių pasirodymai išsiveržė ir iš įprastinės
scenos erdvės – aktoriai vaidino parke, prekybos centre, kieme, taip siųsdami paprastą, bet
labai svarbią žinią, kad negalią
turintys žmonės yra tarp mūsų
ir negalima jų ignoruoti.

Žiūrovams negalia nesvarbi
Festivalio dalyviams skirtame apraše buvo nurodyta, kad
ne mažiau kaip pusė teatro trupės narių turi būti žmonės su
negalia. Daugumai atrinktų festivalio dalyvių tokio nurodymo
net nereikėjo. Buvo trupių, kuriose visi aktoriai – neįgalieji,
nors žiūrovas to net nepastebėjo, ypač jeigu įtaigią istoriją pasakojo intelekto ar psichikos sutrikimų turintys žmonės.
Festivalio konsultantai ne
kartą akcentavo, kad į aktorių
negalią žiūrovai dėmesį atkreipia tik keliolika pirmųjų minučių, vėliau panyra į jų atliekamus vaidmenis, herojų perteikiamą emociją. Svarbiausia čia –

meistriškumas, o ne aktoriaus
fizinė būklė.
Stipriausią įspūdį paliko
spektakliai, kuriuose aktoriai
vaidino savo gyvenimą. Vienas
tokių, bene daugiausia palankių
festivalio konsultantų įvertinimų sulaukęs spektaklis – Sumų krašto (Ukraina) kompleksinės reabilitacijos centro vaikams ir asmenims su negalia
Vaikų teatro kolektyvo „Perliukai“ pristatytas teatrinis veiksmas „Be ribų“, skirtas autistiškiems vaikams palaikyti. Prekybos centre nufilmuotame kai
kurių konsultantų eksperimentiniu socialiniu performansu pavadintame pasirodyme vaidina
autizmo spektro sutrikimą turintys aktoriai. Jau vien išeiti į
tokią atvirą erdvę savo pasaulyje gyvenantiems žmonėms – didelis iššūkis. Išsiveržti iš griežtas ribas turinčio pasaulio jiems
sunku ne tik dėl kitokio jų pačių mąstymo, bet ir dėl aplinkinių atstūmimo. Labai įtaigiai tai
atskleidė pagrindinė spektaklio
aktorė – nedidukė mergaitė. Režisierės Tatjanos Saveljevos teigimu, nuo pirmų nesudėtingų
spektakliukų iki dabartinių pasirodymų šie vaikai ir jaunuoliai
nuėjo ilgą kelią – jie tapo drąsesni, savarankiškesni, lengviau
bendraujantys.
Festivalyje dalyvavusių trupių režisieriai ne kartą akcentavo terapinį teatro poveikį negalią turintiems aktoriams, tačiau
jų kuriamas menas neabejotinai
gydo ir žiūrovų sielas.
Aldona DELTUVAITĖ

Festivalio organizatorių archyvo nuotr.
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Tėvas,
vyras – kas
mes be jų?

T

ėvas – maitintojas, Mama – rūpestėlis – prasmingiau neįvardinsime. Tie, kurie
augo šeimoje, jausdami motinos ir tėvo šiltų delnų prisilietimą, – likimo apdovanoti. Tėvo
prisilietimas kitoks – jis santūrus, tylus, rankos dažnai sąmoningai guli ant kelių: charakterio minkštumas, sentimentai
vyrui-tėvui lyg ir nedera. Tik
nebylus žvilgsnis klajoja kažkur
virš vaiko galvos, rodydamas
būsimo kelio perspektyvą...
Liūdna mūsų istorinė atmintis. Prisiminkime birželio
14-osios tragediją. Ką darė atėjūnai, grūsdami į gyvulinius
vagonus darbščiausias mūsų
šeimas? Pirmiausia nuo jų atplėšdavo tėvus, vyrus, kurių
didžioji dalis keliavo į dar carinės Rusijos laikais žiauriomis
sąlygomis išgarsėjusį Vladimiro kalėjimą. Kituose vagonuose likusios šeimos savo vyrų,
tėvų daugiau taip ir nepamatė.
Norisi prisiminti ir tuos tėvus, kurie palikę šeimas išėjo
į miškus ginti mūsų laisvės,
ir tuos jaunus vyrus, kuriems
likimas nelėmė būti tėvais ir
vyrais... Tad kad ir kaip sunku
šiandien bebūtų, vis tiek yra
geriau nei tais istoriniais laikotarpiais, kai šeimos be tėvo,
vyro buvo kasdienybė. Taip,
žinoma, ir šiandienos situacija nėra ideali, bet likusią be tėvo šeimą dabar remia valstybė,
globoja bendruomenės.
Savo aplinkoje matau daug
puikių jaunų tėvų, kurie nebijo laužyti įsigalėjusių stereotipų, šiltai bendrauja su vaikais:
palydi juos į darželius ir mokyklas, savaitgaliais keliauja,
sportuoja, lanko parodas. Na,
o tėvų išradingumas per karantiną, manau, kada nors bus
aprašytas atskirame vadovėlyje. Kvapą gniaužiančios situacijos: įvairūs kliūčių ruožai ir jų

Aktualijos
Seimas priėmė neįgaliesiems
svarbias Transporto lengvatų įstatymo pataisas.
Padidinta lengvojo
automobilio įsigijimo ir
jo techninio pritaikymo
išlaidų kompensacija
Dvigubai – nuo 32 iki 64
bazinių socialinių išmokų –
padidinta lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kom-

Techninės pagalbos priemonės
klausos negalią turintiems
asmenims

Negalios ABC

Aš – pilietis

Tėvo mirusio rankomis laužau duoną, mirusios motinos
raukšlės teka mano veidu į amžinybės upę.
J. Marcinkevičius

4 psl.

Šį kartą pateikiame informaciją apie tai, kokiomis klausos
ir komunikacijos priemonėmis aprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
(TPNC).

įveikimas namuose, maisto gaminimas, nardymai baseinu tapusioje vonioje, bendras darbas
sode, vaikų supažindinimas su
įdomiausias instrumentais, užsigulėjusiais tėvų sandėliukų lentynose... Sunku net ir išvardinti visas nestandartines situacijas.
Didelės pagarbos verti negalią turintys vyrai, tėvai. Anksčiau su jais galėjome susipažinti tik vasaros stovyklose, o per
karantiną tiek sveiki, tiek negalią turintys tėvai mus visus
„informavo“ apie turiningą ir
prasmingą pabuvimą kartu su
savo vaikais. Nors neįgaliems
tėvams, tiesa, tai nebuvo didelė
naujovė ar išbandymas – dauguma jų jau daug metų dėl nepritaikytos aplinkos dirba namuose. Žinau keletą tėvų, kurie savo žmonas „išleido“ į darbą, o
patys liko auginti savo mažamečių. Mane visuomet stebina
Monciškėse daug laiko su savo
vaikais praleidžiantys neįgalūs
tėvai – jų tarpusavio ryšys turi
kažkokią žodžiais nenusakomą
harmoniją. Belieka kvapą sulaikius stebėti, kiek be ilgų prašymų ar paliepimų suaugusiam
vyrui gali padėti mažametis.
Susižavėjimą kelia ir LRT televizijos „Tūkstantmečio vaikų“
viktorinos bei „Įdomiųjų pamokėlių“ vedėjai Vidas ir Robertas.
Jie taip rūpestingai globojo visus dalyvaujančius – lyg puikūs
didelės šeimos tėvai.
Gaila, kad mūsų mokyklose dirba labai mažai vyrų. Kaip
grąžinti juos į mokyklas? Man
patinka Islandijos bandymai:
jų vyriausybė mokytojams vyrams, nekreipdama dėmesio į
Lygių galimybių tarnybos rekomendacijas, moka 10 kartų
didesnį atlyginimą nei mokytojoms moterims! Šiame įstatyme, manau, glūdi didžiulė prasmė, nes tiek šeimoje, tiek darželiuose bei mokyklose mūsų
vaikai turi bręsti dviejų energijų apsuptyje...
Angelė RUDŽIANSKAITĖ

techninės pagalbos priemonės
kompensacijos terminas, ir kitas
kompensacijos gavimo sąlygas.
Norėdami įsigyti priemones,
turite kreiptis į TPNC skyrių ir
pateikti šiuos dokumentus:
Galima įsigyti nemokamai:
 socialinės apsaugos ir dar laidinį telefoną – jei klaubo ministro patvirtintos formos
sos funkcijų pablogėjimas ne
prašymą;
mažiau kaip 70 dB;
 išrašą iš medicininių do vibruojantį žadintuvą –
kumentų (forma Nr. 027/a arjei klausos funkcijų pablogėjiba E027) (išrašo galiojimo laimas ne mažiau kaip 60 dB;
kas 12 mėn.), kurį išrašo
 žadintuvą su
gydantis gydytojas (reivibruojančia pagalvėSvarbu žinoti:
kia pateikti pirmą kartą
le – jei klausos funkkreipiantis dėl telefono ir
cijų pablogėjimas ne  FM sistemos įsigijimo išlaidų kompensaciją galima gauti,
jei asmuo naudojasi klausos aparatais ar kochleariniais imprie radijo bei televizijos
mažiau kaip 60 dB;
imtuvų jungiamo įtaiso);
 durų skambu- plantais, ar įsriegiamais kauliniais implantais ir yra ugdomas bendrojo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose,
 asmens tapatytį – jei klausos funk- mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje
bę patvirtinantį dokucijų pablogėjimas ne ar aukštojoje mokykloje;
mentą;
mažiau kaip 60 dB;
 neįgaliojo pažy po vieną dūmų  asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys
akivaizdžių
neįgalumo
požymių
arba
lanko
ugdymo
ar
mėjimą;
ir gaisro signalizato pažymą apie derių – jei klausos funk- mokymo įstaigas, įgyja pirmumo teisę gauti nuolat naudoti
klaruotą gyvenamąją
cijos pablogėjimas ne regos ar klausos techninės pagalbos priemones.
vietą;
mažiau kaip 60 dB.
 planšetinio kompiuterio –
 kreipiantis dėl garso rodyGalima įsigyti su 30 proc.
kartą per 4 metus iki 174 eurų, tuvo (elektroninės auklės) reikia
įmoka:
 prie radijo ir televizijos bet ne daugiau už faktines išlai- papildomai pateikti duomenis
apie vaiko gimimo datą (gimiimtuvų jungiamą įtaisą – jei das;
 išmanaus laikrodžio (apy- mo liudijimą) ar gydytojo paklausos funkcijų pablogėjimas
rankės) – kartą per 3 metus iki žymą apie nėštumą, ar slaugone mažiau kaip 60 dB;
 įspėjamąjį durų įtaisą, ju- 49 eurų, bet ne daugiau už fak- mo asmens specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo
desio rodytuvą, dujų signalizato- tines išlaidas.
Prieš įsigyjant šias priemo- pažymą, ar visiškos negalios
rių – jei klausos funkcijų pablones, reikia kreiptis į TPNC te- pažymą, ar prižiūrimo asmens
gėjimas ne mažiau kaip 60 dB;
 garso rodytuvą (elektroni- ritorinį padalinį ir išsiaiškin- specialiojo nuolatinės priežiūnę auklę) – jei klausos funkci- ti galimybes gauti pageidauja- ros poreikio nustatymo pažymą.
Pastaba: įsigijus priemonę,
jų pablogėjimas ne mažiau kaip mos priemonės įsigijimo išlaidų
kompensaciją, t. y. ar diagnozė už kurią tikimasi gauti kompen60dB.
Pastaba: asmenys, auginan- atitinka nustatytus kriterijus, saciją, dar reikės pateikti jos įsitys vaiką iki 3 metų, garso ro- ar pasibaigęs anksčiau gautos gijimą patvirtinantį dokumentą.
dytuvu (elektronine aukle) aprūpinami nemokamai.
Galima gauti šių techninės pagalbos priemonių išlaidų kompensacijas:
 FM sistemos – kartą per 5
metus iki 724 eurų, bet ne daugiau už faktines išlaidas;
 judriojo (mobilaus) ryšio
telefono (vibruojančio) – kartą per 4 metus iki 174 eurų, bet
ne daugiau už faktines išlaidas;

Aprūpinimas komunikacijos
techninės pagalbos priemonėmis

Komunikacijos techninės pagalbos priemonė skirta asmens, turinčio judėjimo, intelekto ir kitų negalių, prarastoms dėmesio, verbalinės kalbos suvokimo, rašymo, skaitymo, bendravimo ir atminties funkcijoms kompensuoti.
Iš TPNC vieną kartą per
2 metus nemokamai galima
gauti:
 kalbinį dialoginį įtaisą;
 tiesioginio bendravimo
programinę įrangą *;
 pažintinių funkcijų lavinimo programinę įrangą (ne daugiau kaip 32 val. per metus);
 pelės įtaisą *;
 klaviatūrą *;
 kompiuterio valdymo
svirtį *;

 kompiuterinės kalbos
įrangą (kalbos sintezatorių) *.
Atminties lavinimo ir laiko
planavimo priemones nemokamai galima gauti vieną kartą per
5 metus.
Pastaba: priemonės, pažymėtos *, skirtos asmenims iki
21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar
asmenims, kurie pirmą kartą
studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių I ar II
pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą.

Svarbu žinoti:
 įsigyjant

komunikacijos
priemones, be jau minėtų dokumentų, reikės pateikti mokinio, moksleivio ar studento
pažymėjimą ir ugdymo įstaigos
specialiojo ugdymo komisijos
ar (ir) pedagoginės psichologinės tarnybos, ar (ir) švietimo
pagalbos tarnybos pažymą
(rekomendaciją),
išskyrus
pažintinių funkcijų lavinimo
programinę įrangą ir atminties
lavinimo priemonę bei laiko
planavimo priemones.

Dėmesio! Pasikeitė TPNC konsultacijų numeris. Nuo šiol į TPNC
galima skambinti nemokamu telefono numeriu 8 800 800 89.

Transporto lengvatų įstatyme – palankesnės nuostatos neįgaliesiems
pensacija asmenims, kuriems
nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo
techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos poreikis ir kurie turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį automobilį, ir šeimoms (artimieji giminaičiai,
įtėviai, vaiko, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), globėjai (rūpintojai), neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys asmenys),

auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis, arba neįgalų
vaiką (įvaikį, globotinį, rūpintinį) iki 18 metų, kuriam
iki 2005 m. birželio 30 d. buvo pripažinta visiška negalia
(toliau – neįgalus vaikas), jei
bent vienas iš šeimos narių turi vairuotojo pažymėjimu patvirtintą teisę vairuoti lengvąjį
automobilį.

Teisę gauti šią kompensaciją šeimos turi ir tuo atveju, kai
neįgaliam vaikui, kuriam sukako 18 metų, nepertraukiamai nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Pataisomis nustatytas lengvojo automobilio įsigijimo ir
jo techninio pritaikymo išlaidų
kompensacijos dydis taikomas
asmenims ar šeimoms, kurie
dėl šios kompensacijos skyrimo kreipėsi po šio įstatymo
įsigaliojimo.

Sergantiesiems onkologinėmis
ligomis – transporto bilietai su
80 proc. nuolaida
Transporto lengvatų įstatymo pataisos asmenims, sergantiems onkologinėmis ligomis, suteikė galimybę
vienkartinį arba terminuotą vardinį
važiavimo tolimojo, vietinio (miesto
ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, keleiviniais traukiniais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą įsigyti
su 80 proc. nuolaida.
LRS ir „Bičiulystės“ inf.
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Kaip aš pažinau negalią

Aktualijos

„Esu atradusi savo kelią“
Pagėgių neįgaliųjų draugijos pirmininkė Loreta Stašinskienė visada pasitempusi, geros nuotaikos. Nežinodamas net neįtartum,
kad ji turi tiek ligų ir negalių, jog net suskaičiuoti sunku. Moteris sako niekada nesiskundžianti, o į priekį veda tikėjimas, kad
viskas bus gerai, ir aktyvi veikla.
Bėdos – viena po kitos
L. Stašinskienė su sveikatos problemomis susidūrė jau
vaikystėje – nuo gimimo turėjo odos ligą psoriazę. Dėl to
tekdavo nemažai laiko gydytis
ligoninėje, nes ligai paūmėjus
atsiverdavo netgi žaizdos. Būdama 10 metų Loreta susirgo
klausos nervų uždegimu ir liko beveik kurčia. Laimei, po ilgo gydymo klausa atsistatė iki
II laipsnio. Šiuo metu jai girdėti padeda šiuolaikiškas klausos
aparatas. Vis dėlto didžiausios
bėdos laukė ateity. Kai moteris
jau buvo ištekėjusi, pagimdžiusi vaikus, labai stipriai susirgo ir
niekas negalėjo pasakyti, kas jai
yra. Tuo metu, 1992 metais, jau
buvo daromos pirmosios kompiuterinės tomografijos. Tyrimas
parodė, kad moters galvoje yra
didžiulių krešulių, cista. Šie dariniai spaudžia smegenis ir sukelia nepakeliamą galvos skausmą,
koordinacijos sutrikimus. Daktarai operaciją daryti atsisakė –
minėti dariniai tokiose vietose,
kad yra didžiulė tikimybė likti visiškai paralyžiuotai ar netgi
mirti. Loretai teko susitaikyti su
nuolatiniais skausmais, galvos
svaigimu, su tuo, kad gali bet
kada nualpti. Vargina ir šokinėjantis kraujospūdis, silpnumas.
„Kitą dieną būna labai sunku
eiti į darbą – užeina toks skausmas, spaudimas galvoje, pykinimas... Baisu, kad neatsitiktų kas
nors blogiau“, – atvirauja L. Stašinskienė. Gelbsti tik vaistai, kuriuos moteris jau išmoko pasirinkti ir dažniausiai ligą suvaldo.
Deja, lyg šito dar maža, prasidėjo širdies angina, o pernai ištiko priešinsultinė būklė – viena
moters kūno pusė yra apmirusi.
Patyrė patyčių
Tie, kurie pažįsta L. Stašinskienę, turbūt sunkiai patikėtų,
kad ši aktyvi moteris nuolat gyvena su tokiais sunkumais. O ir
pati Loreta sako nepasiduodanti – eina, stengiasi, mankštinasi – gyvena visavertį gyvenimą.
Vis dėlto moteris neslepia,
kad būna labai sunkių minučių. Ir ne tik fiziškai. Dėl savo
odos ji patyrė labai daug patyčių, vaikystėje neturėjo draugų. „Mokykloje manęs niekaip
kitaip nevadindavo, kaip „skūra lupa“, – prisimena moteris.
O ir dabar būna žmonių, kurie
nenori arti sėdėti, vengia prisiliesti – kad kartais neužsikrėstų.
Tai būna skaudu. Ir vyro giminė
jos nepalaikė – kokią čia ligotą
susirado. L. Stašinskienė sako
iki šiol didesniuose susiėjimuose jaučianti diskomfortą, netgi
baimę kalbėti – atrodo, kad kas
nors pasityčios, šaipysis. Vargino ir klausos bėdos. Mokykloje
buvo labai sunku mokytis, nes

Loreta Stašinskienė.

blogai girdėdavo, ką sako mokytoja. „Bet užsiauginau skūrą.
Ir dabar į daug ką jau nekreipiu
dėmesio“, – sako Loreta.
Deja, sveikatos problemos
nesitraukia, tik sudėtingėja –
psoriazės veikiami sausėja visi
organai ir dėl to blogėja jų veikla.
Šiuo metu bene aktualiausia bėda – išsausėję akių dugnai. Vieną
akį jau operavo, dėl kitos – nežinia. Gydytojai pasakė, kad jei visiškai neliks ašarų, prasidės glaukoma, gresia apakimas. Pradeda
skaudėti ir sąnarius.

Tarp žmonių su negalia –
savo vietoje
Loreta gimė Šilutės rajone,
Gardamo kaime. Labai norėjo
būti siuvėja, bet mama negalėjo
išleisti į mokslus. Įgijo sodininkės-daržininkės specialybę ir 2
metus dirbo šiltnamiuose. Paskui ištekėjo ir persikėlė į Pagėgius. Tuomet įsidarbino siuvykloje. Kai įmonė paskelbė bankrotą, moteriai jau buvo nustatyta negalia, tad liko namuose,
prižiūrėjo vaikus. L. Stašinskienė tą laiką prisimena kaip itin
sudėtingą – tuomet jai buvo
sunku net vaikščioti. Buvo pasklidusios kalbos, kad netrukus
mirs. Laimei, pateko pas profesorių, kuris pasakė, kad tokia savijauta – nuo vaistų. Liepė juos
visus išmesti ir parašė tinkamus.
Anksčiau Pagėgiai priklausė
Šilutės rajonui. Šio rajono neįgaliųjų draugija pradėjo kviesti
ateiti – tai labdarą reikia išdalinti, tai dar ką padaryti. Moteris sako, kad taip ją norėjo ištempti iš namų. Kai Pagėgiai atsiskyrė, pasiūlė jai vadovauti neįgaliųjų draugijai. L. Stašinskienė iš pradžių atsisakė – galvojo,
kad nesugebės. Tačiau ją ramino, žadėjo pagalbą. Taip ir įvyko. Pamažu naujoji pirmininkė
išmoko viską – dirbti kompiuteriu, tvarkyti dokumentus, rengti paraiškas. Ir štai jau 20 metų
dirba šį darbą. „Aš esu atradusi
savo kelią – tarp žmonių su negalia, tarp tokių pačių. Džiaugiuosi, kad esu mylima, gerbiama, – dalijasi mintimis L. Stašinskienė. – Jei man tektų ne-

beiti į darbą, jei sveikata pablogėtų, tikriausiai būtų depresija,
kiltų visokių minčių.“ Ypač tai
pajuto per karantiną.

Darbas skatina pasitempti
„Aš išeinu, kasdien turiu
planą, ką padaryti: tam paskambinti, ten nuvažiuoti, tą palydėti, tuos dokumentus sutvarkyti.
Įsisuki į darbą, prasiblaškai, jautiesi sveikas žmogus. Be to, kai
dirbti, nežūva atmintis“, – darbo pliusus įvardija moteris, mat
gydytojai minėjo, kad pagal jos
diagnozę galėtų normaliai nebekalbėti, net nebevaikščioti.
Loreta neslepia, kad buvo ir
sunkių dienų draugijoje, ypač
kai reikėjo 6 kartus persikraustyti. Buvo labai sudėtinga, kai
reikėjo rūpintis vyru, kuris 12
metų sirgo vėžiu. Ji sako kartais
pagalvojanti, kad nusibodo dirbti
su dokumentais. Kadencija baigiasi – galėtų ramiai imtis kokį
žmogų prižiūrėti. „Norėčiau ateiti į užimtumo kambarį, pasiūti,
padaryti rankdarbius, atsikvėpti. Dabar tam nebelieka laiko“, –
svarsto L. Stašinskienė.
Vis dėlto moteris sako savo
gyvenimo kitaip neįsivaizduojanti ir darbo valandų neskaičiuojanti: „Turiu pareigos jausmą – aš turiu padaryti. Nors ir
labai skauda, vis tiek einu, dirbu. Jei pamatau, kad darbe kažkas nepadaryta, pati padarau.“
Po pietų Loreta dar bėga į kitą
darbą – globoja psichikos negalią turintį vyrą. Dar namuose
laukia daržai, šiltnamis. „Barbė
devyndarbė, – juokiasi L. Stašinskienė. Paklausta, iš kur randa jėgų, atsako: – Žmonės su
negalia yra stipresni – kiti nepakelia skausmo, o mes užsigrūdinę.“ Ji laikosi nuostatos darbe
niekada neparodyti, kad sunku – vadovas negali būti surūgęs, piktas, be energijos. Kartais
net sulaukia pastabų: „Kai tu eini su šypsena, mums būna taip
gėda, kad vis dejuojam.“
Ligą valdyti padeda
nusiteikimas
L. Stašinskienė džiaugiasi,
kad jau užaugino vaikus (dvynes dukras ir sūnų), turi mylintį anūką ir laukia netrukus gimsiančio dar vieno. Dabar daugiau laiko gali skirti sau ir savo
sveikatai. „Išmoksti gyventi su
liga, prisitaikai – kaip yra, taip
yra“, – ramiai savo bėdas dėlioja moteris. Jos taktika – sakyti
sau: „Man viskas gerai.“ Loreta įsitikinusi – tai išties padeda:
nepuoli į pesimizmą, į sielvartą,
įgauni optimizmo.
„Aš ir žmonėms sakau: nesijaudinkit, viskas turi būti gerai.
Reikia atsisėsti, ramiai pagalvoti ir tikrai – tuomet viskas būna
gerai, – sako Pagėgių neįgaliųjų draugijos pirmininkė. – Yra
kaip yra, nieko nepakeisi, bet
kaip gyvensi, priklausys nuo to,
kaip išmoksi ligą valdyti. Jei tai
mokėsi, gyvensi ilgai. Jei pradėsi
panikuoti, ligos tik progresuos.“
Aurelija BABINSKIENĖ

Specialiųjų poreikių
turintys vaikai galės
lankyti artimiausią
mokyklą

Vyriausybė pritarė Švietimo įstatymo pakeitimams, kurie naikina
diskriminuojančias nuostatas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: jie galės lankyti artimiausią gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais.
Pokyčiams – palaipsnis
įgyvendinimas
Gerokai išsiplės ir pagalbos
sistema mokyklose. Numatoma
galimybė, kad pamokose bei kitose mokinių veiklose dalyvautų
du mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai, mokinio padėjėjai,
numatoma daugiau alternatyvios komunikacijos priemonių,
kai mokykloje ugdomas regėjimo ar klausos negalią turintis
mokinys.
Naujos Švietimo įstatymo
nuostatos būtų įgyvendinamos
palaipsniui ir galutinai įsigaliotų
nuo 2025 m. Nuo tų metų rugsėjo bendrosios mokyklos nebegalės atsisakyti priimti specia
liųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir nukreipti juos į specialiąsias mokyklas. Iki to laiko
savivaldybės, mokyklos turi sukurti visas sąlygas, o valstybė –
skirti reikiamų lėšų.
„Specialiųjų poreikių mokiniai, kaip ir visi kiti, galės lankyti pagal gyvenamąją vietą priskirtą ar pasirinktą mokyklą.
Įstatymu įtvirtinama, kad būtinas sąlygas ir reikalingą pagalbą jiems turi užtikrinti mokyklų
steigėjai – ar tai būtų savivaldybės mokykla, ar valstybinė, ar
privati. Tačiau nepaliekame mokyklų vienų – numatytas visas
pluoštas įvairių priemonių, taip
pat paskaičiuota, kokių realių lėšų reikės kiekvienai jų įgyvendinti“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas
Monkevičius.
Klasėje, kurioje yra didelių
ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių,
galės dirbti du mokytojai kartu
su švietimo pagalbos specialistais. Įteisinama ir mokinio padėjėjo pareigybė. Nustatoma, kad
specialiąją pedagoginę pagalbą
teikia tik asmenys, įgiję aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį
išsilavinimą.
Galės mokytis ir gestų
kalbos
Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklose taip pat turės būti sudarytos sąlygos kurčiajam mokytis gimtosios (gestų)
kalbos. Mokyklos, atsižvelgusios

į mokinių skaičių, kuriems reikalingas gestų kalbos mokytojas, atitinkamai pasirinks paslaugos teikimo būdą ir formą. Pvz.,
steigs gestų kalbos mokytojo pareigybę, pirks paslaugą iš centrų
ar laisvųjų mokytojų, teiks paslaugą mokykloje arba specialiojo ugdymo centre priimtinomis vaikui formomis: tiesiogiai,
nuotoliniu būdu ar mišriai.

Mažės specialiųjų mokyklų
poreikis
Sukūrus tinkamas sąlygas
bendrosiose mokyklose, mažėtų specialiųjų mokyklų poreikis. Siūloma, kad dalis jų galėtų tapti regioniniais švietimo
pagalbos centrais, teikiančiais
konsultacijas, pagalbą mokiniui,
mokytojui, mokyklai. Kitas siūloma prijungti prie bendrojo ugdymo mokyklų. Jeigu mokykla
būtų likviduojama, mokytojai
ir švietimo pagalbos specialistai būtų įdarbinami tose mokyk
lose, kuriose mokytis pasirinks
mokiniai, turintys specialiųjų
ugdymosi poreikių.
Šiais mokslo metais 44 specialiosiose mokyklose mokosi
daugiau kaip 30000 mokinių,
turinčių didelių ir labai didelių
specialiųjų ugdymosi poreikių.
Dar apie 1500 vaikų mokosi specialiosios paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Didžioji
dalis mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (apie 92
proc.) mokosi bendrosios paskirties mokyklose. Iš viso specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairių priežasčių turi daugiau kaip
30 000, arba beveik dešimtadalis, visų šalies mokinių.
Parengtame įstatymo įgyvendinimo priemonių plane
numatoma nuo 2021 m. steigti
mokinio padėjėjų, švietimo pagalbos specialistų etatus, vykdyti kitas priemones, kurios bendrosios paskirties mokyklose
užtikrintų sąlygas specialiųjų
ugdymosi poreikių turintiems
vaikams. Tam 2021–2024 m. iš
valstybės biudžeto reikėtų skirti
apie 173 mln. eurų. Kasmet nuo
2021 m. reikalinga suma būtų
daugiau nei 28 mln. eurų.
ŠMSM ir „Bičiulystės“ inf.
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Raumenų atrofija: ligos apibūdinimas,
priežastys, požymiai, liaudiški receptai
bonatą, jei vartojamas kiaušinio
lukšto miltelių ir citrinos sulčių
(citrinos rūgšties) mišinys.

edicinoje atrofija vadinamas ląstelių, audinių, organų sumažėjimas dėl mitybos
sutrikimo arba didelis išsekimas
dėl nepakankamos mitybos ar
ligų. Dėl raumenų atrofijos, kai
sumažėja raumenų skaidulos ir
pasikeičia pati raumenų struktūra, ligonis netenka arba dalies judėjimo aktyvumo, arba jį
praranda visiškai.

Rankų ir kojų atrofija
susergama:
 esant įgimtam ar įgytam
fermentų nepakankamumui;
 vykstant organizme senėjimo procesams;
 sulėtėjus medžiagų apykaitai;
 sergant lėtinėmis jungiamųjų audinių, belatakių (endok
rininių) liaukų, skrandžio, žarnyno ligomis;
 sergant parazitinėmis ir
infekcinėmis ligomis;
 atsiradus raumenų tonuso nervinės reguliacijos sutrikimų,
 kai ilgą laiką nejudama
(dėl traumos, ligos ir kai kurių
kitų priežasčių).
Požymiai
Pradinėje ligos stadijoje pasireiškia liguistas kojų raumenų nuovargis bėgant ir einant.
Kiek rečiau pasitaiko netikėtas
raumenų drebėjimas ir blauzdų raumenų apimties pokyčiai.
Beje, ligos pradžioje susargdinamos ne tik kojos, bet ir dubens bei šlaunų sritis. Sergant
raumenų atrofija, ligoniui pasidaro sunku vaikščioti, ypač lipti
laiptais, taip pat pastebimai pasikeičia jo eisena.
Pagrindinės formos
Pirminė raumenų atrofija
Ja susergama tiesiogiai pažeidus patį raumenį. Tai gali būti susiję su traumomis, pernelyg dideliu fiziniu krūviu. Šiuo
atveju ligonis greitai pavargsta,
sumažėja jo raumenų tonusas,

atsiranda nevalingas raumenų
drebėjimas (tai rodo, kad pažeisti judėjimo neuronai).
Antrinė raumenų atrofija
Jos gydymo pagrindą sudaro
pirminių atrofijos proceso atsiradimo priežasčių pašalinimas.
Ši atrofijos rūšis dažniausiai vystosi po persirgtų infekcinių ligų
ir stiprių traumų. Ligoniams pasireiškia kojų, plaštakų ir dilbio
raumenų atrofija, dėl to įvyksta
dalinis ar visiškas galūnių paralyžius. Beje, daugeliu atvejų ši
negalia progresuoja lėtai, tačiau
paūmėjimų metu būna stiprūs
skausmai.
Pastaba: taip pat skiriami keli antrinės atrofijos tipai (prog
resuojantis, Arano-Diušeno ir
kt.), kurie šiame rašinyje neaptariami.

Liaudies medicinos
patarimai
Žinotina, kad gydymas liaudies medicinos receptais negali
pakeisti gydytojo paskirtų priemonių, tačiau kaip papildoma
gydymo priemonė gali palengvinti ligos eigą. Jeigu norima
gydytis liaudiškais metodais,
visų pirma privalu sužinoti iš
gydytojo (o ne iš žiniasklaidos),
kad tikrai sergama raumenų atrofija. Taip pat būtina išsiaiškinti, ar tikslinga kartu su gydytojo
skirtu pagrindiniu gydymu taikyti vienas ar kitas liaudiškas
gydymo priemones.
Beje, mokslinė medicina šią
ligą gydo vaistais, vitaminais, fizioterapijos procedūromis, ma-

Psichikos sveikatos ekspertai perspėja, kad koronaviruso pandemija turės neigiamos įtakos visuomenės narių psichikos sveikatai ir emocinei būklei, todėl Vyriausybė patvirtino ilgalaikį neigiamų pasekmių suvaldymo planą.
Pagrindinis dėmesys skiriamas profesionalios psichologinės
pagalbos prieinamumui didinti
ir vadinamojo „žemo slenksčio“
paslaugų plėtrai, kai ugdomos
pagalbą teikiančių specialistų
kompetencijos atpažinti krizines situacijas, plečiamos emocinės ir psichologinės pagalbos
galimybės kitais būdais – telefonu ar internetu.

Psichologinės pagalbos
prieinamumas
Psichologinę ir emocinę gyventojų būseną pandemija veikia keliais aspektais – kai kurie gyventojai jaučia neigiamas
ekonomines pasekmes ar baiminasi dėl ateities, dalis nerimauja dėl savo ir artimųjų sveikatos, sunkumų kelia fizinių

kontaktų ribojimas, nežinia dėl
darbo vietų, ekonomikos vystymosi, sutriko visos nusistovėjusios taisyklės. Ekspertai pažymi, kad tokia padėtis gali iš
dalies paskatinti savižudybes,
priklausomybes, smurtą ir visą
kitą destruktyvų elgesį, nekalbant jau apie švelnesnes neigiamas emocijas.
Vienas svarbiausių šio laikotarpio uždavinių – padidinti gyventojus konsultuojančių
psichologų skaičių, kad pagalba būtų prieinama kuo greičiau.
Psichikos sveikatos centruose ir
visuomenės sveikatos biuruose
įdarbinus daugiau kaip 200 papildomų psichologų, per metus
būtų suteikiama 70 tūkst. konsultacijų daugiau nei dabar, būtų plėtojama savitarpio pagal-

sažu, gimnastika, psichoterapija
ir kitomis priemonėmis.

Avižų gira
0,5 kg išlukštentų kokybiškų
avižų grūdų (luobelės paliekamos) suberiama ant kiaurasamčio, 3 kartus nuplaunama vėsiu
vandeniu, palaukiama, kol nuvarvės vanduo. Po to grūdų masė suberiama į trilitrinį stiklainį, įpilamas šaukštas šviežiai išspaustų citrinų sulčių, įmaišomi
3 šaukštai cukraus, galop stik
lainis pripildomas šilto virinto
vandens, uždengiamas dviguba
marlės atraiža, laikoma kambario temperatūroje 3 paras. Praėjus nustatytam laikui avižų gira
geriama nesilaikant jokių dozių.
Pastaba: išgėrus viso stiklainio turinį, avižos neišmetamos,
nes iš jų galima pasigaminti dar
du stiklainius avižų giros; beje, gaminant girą pastaruosius
du kartus, citrinų sultys nebereikalingos.
Kiaušinio lukšto milteliai su
citrinos sultimis
Kiaušinio lukšte yra 27 žmogaus organizmui reikalingi mik
roelementai ir net 90 % kalcio karbonato. Į žmogaus organizmą patekęs natūralus kalcio
karbonatas lengvai jungiasi su
fosforu – susidaro kalcio fosfatas (reikalingas dantims ir kaulams). Paprastą kalcio karbonatą organizmas įsisavina sunkiai
(ši medžiaga yra nepakankamai
chemiškai aktyvi). Organizmas
gali lengvai įsisavinti kalcio kar-

Kalcio citratas
Vykstant cheminei reakcijai
susidaro nauja druska – kalcio
citratas. Organizmas šią druską
įsisavina puikiai, nesukeldamas
inkstų ar tulžies pūslės akmenligės, „druskų nusėdimo“ sąnariuose ir kitokių nemalonumų.
Kalcio citratas nesikristalizuoja, nesikaupia, jo perteklius
iš organizmo pašalinamas. Šio
kalcio jonai yra tokio dydžio,
kad lengvai prasiskverbia į žmogaus ląsteles ir taip pat lengvai
iš jų pasišalina, palikdami jose daugybę svarbių maitinimo
elementų.
Įsidėmėtina! Pasitaiko, kad
kiaušinio lukštas būna labai trapus, plonas arba jo visai nebūna.
Seniau dėl šių trūkumų buvo įtariamas vien tik kalcio trūkumas.
Šiandien jau yra žinomi ir kiti šią
anomaliją sukeliantys faktoriai,
iš kurių svarbiausi – sulfanilamidiniai preparatai (ypač kai viršijamos normalios dozės) bei įvairios cheminės medžiagos, naudojamos žemės ūkyje prieš piktžoles ir augalų kenkėjus.
Pastaba: laukinių paukščių bei
kai kurių naminių paukščių, pavyzdžiui, ančių ir žąsų kiaušinių
lukšto milteliai gydymui nerekomenduojami (dažniausiai būna užkrėsti mikroorganizmais).
Miltelių paruošimas
a) netgi laikant savo vištas,
milteliams gaminti skirtus kiaušinius būtina nuplauti šiltu vandeniu su muilu ir šepetėliu, gerai perskalauti ir tik po to virti
(10 min.);
b) jeigu naudojami pirkti
kiaušiniai, jų lukštus rekomenduojama kaitinti orkaitėje arba
keptuvėje ant viryklės;
c) jeigu kiaušinių lukšto milteliais numatoma gydytis ilgai,
pravartu įsigyti specialią grūstuvę (smulkinami tik gerai išdžiovinti lukštai);

d) lukštus galima susmulkinti kavamale arba labai smulkiai malančiu malūnėliu, tačiau
naudojant grūstuvę, milteliai
būna aktyvesni;
e) visais atvejais po kiaušinio lukštu neturi būti plėvelės;
f) milteliai laikomi sandariame inde.
Miltelių vartojimas
Profilaktiškai milteliai dažniausiai vartojami nuo 1/4 iki
0,3 šaukštelio kasdien (priklausomai nuo žmogaus amžiaus)
per pusryčius, įmaišius jų į cit
rinų sultis (geresnis variantas)
arba įbėrus į varškę, košes, sriubas, bulvių gaminius, padažus
(kiek blogesnis variantas). Užsiimti profilaktika galima bet
kada, tačiau ji ypač svarbi metų
pradžioje, kai mūsų organizme
sulėtėja kalcio apykaita.
Šie milteliai gydymui vartojami ne tik raumenų atrofijos atveju, bet taip pat esant judamojo aparato deformacijoms,
įgimtam dubens išnirimui ir panašioms negalėms.
Pastaba: neturint citrinos sulčių, jas galima pakeisti greipfruto
sultimis; abiem atvejais sulčių turėtų būti tik tiek, kad susidarytų
lengvai nuryjama košelė.
Moterims klimakso metu ir
pagyvenusiems vyrams
Rekomenduojama kasdien
vartoti po 0,5 šaukštelio miltelių
kartu su citrinos sultimis (vartojama 2 kartus per metus po 1,5
mėn.). Papildomai geriama žuvų taukų (jų dozę ir vartojimo
trukmę nustato gydytojas).

Mokslininkai pataria
Ajovos universiteto (JAV)
mokslininkai pataria valgyti
obuolius su žievele. Mat žievelėje yra ursolo rūgšties, kuri gali padidinti raumenų masę daugiau kaip 15 proc. Kaip parodė
tyrimai su gyvūnais, ši medžiaga perprogramuoja genus, reguliuojančius raumenų masės netektį ir jų pakeitimą riebalais.
Romualdas OGINSKAS

Kaip sušvelninti koronaviruso įtaką
psichikos sveikatai
bos grupių veikla, streso ir nerimo valdymo užsiėmimai, didinamas visuomenės psichikos
sveikatos raštingumas.
Pagalbos prieinamumą padidinti tikimasi ir steigiant mobiliąsias specialistų komandas,
kurios teiktų psichologinę pagalbą nutikus krizinei situacijai
bendruomenėje. Tokios komandos pradėtų veikti nuo rugsėjo
pradžios ir teiktų pagalbą ypatingais atvejais, pavyzdžiui, jei
bendruomenę sukrečia skaudi netektis, nusikaltimas ar panašūs įvykiai. Per metus mobili komanda galėtų padėti iki
1800 kartų.
Taip pat sutarta plėsti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apimtis, teikiant papildomą psichologinę-socialinę

pagalbą gyventojams, kurie iš
naujo integruojasi į visuomenę
po sudėtingų psichikos sveikatos sutrikimų. Tokiomis paslaugomis šiais metais galėtų papildomai pasinaudoti apie 300
žmonių, o 2021 metais – apie
1000 žmonių.

Emocinės ir
psichologinės paramos
linijų stiprinimas
Pandemijos metu gyventojai
buvo skatinami kreiptis emocinės ir psichologinės paramos
į įvairias pagalbos linijas, tačiau šią sritį irgi būtina stiprinti. Šiuo metu planuojama užtik
rinti emocinę paramą senjorams
telefonu, pailginti „Tėvų linijos“
konsultacijų laiką, sudaryti sąlygas „Vaikų linijai“, „Jaunimo

linijai“ ir „Pagalbos moterims
linijai“ paslaugas teikti susirašinėjant (per chatą) – tokia paslaugos forma gelbsti esant smurto
grėsmei ar neturint sąlygų kalbėti telefonu.
Plane numatyta ir specializuota pagalba vyrams, patiriantiems krizines situacijas.
Šioje srityje ketinama stiprinti
konsultacines paslaugas vyrams
krizių centruose. Šios paslaugos
galėtų būti teikiamos ir nuotoliniu būdu.
Plane numatyti ir įvairių sričių specialistų mokymai atpažinti savižudybės grėsmę, dep
resiją ar nerimą, teikti kokybiškas paslaugas nuotoliniu būdu,
įveikti stresą, traumas, profesinius sunkumus, perdegimą.
SADM ir „Bičiulystės“ inf.
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Pasaulio kompasas

Kaip gyventi su negalia
ir neišprotėti?
Negalia – ne prizai ir balionai, o nuolatiniai varginantys nepatogumai. Ir visai ne rožinė kasdienybė. Kaip iš jos išsiveržti ir
tapti savu visuomenėje, kuriai visai nerūpi tavo judėjimo sutrikimai? Lucyna Zdunčyk daug mąstė, kaip nesusikoncentruoti
į negalią, kaip vėl tapti moterimi, ne tik elektriniu vežimėliu judančiu objektu. Kartą pasitaikė proga viską pakeisti – ir ji šitos
galimybės nepraleido.

Lucyna Zdunčyk žinojo, kad nori dirbti, būti naudinga visuomenei.

Permainų projektas gimė
galvoje
„10 metų esu vadinamoji
neįgalioji...“ – ironizuoja Lucyna ir žvelgia į save tarsi iš šalies.
Ji ilgai slėpė nepasitikėjimą savo
jėgomis, kol pagaliau suprato,
kad teks labai rimtai ir atvirai
pakovoti už savo svajonę – tapti nepriklausoma, patirti saldų
laisvės jausmą. „Prisimenu savo
pirmąją reabilitaciją, – pasakoja Lucyna. – Gydytojas Mariušas sakė: privalai išmokti kitaip
mąstyti, nes negalia yra galvoje.
Labai stengiausi. Net nepastebėjau, kaip ėmiau svajoti grįžti į
darbą. Bet neįsivaizdavau, koks
darbas man, neįgaliajai, tiktų.“
Moteris „matavosi“ įvairias
profesijas. Kankino abejonės: ar
įstengs fiziškai, ar netaps kolektyvui nemaloniu priedu, ar darbas po kelių dienų nenusibos?
Jai buvo aišku tik tiek, kad nori
dirbti, būti naudinga visuomenei, gyventi visavertį gyvenimą. Savo mintimis dažnai pasidalydavo su bičiule Alicija. O ši
vieną dieną pasiūlė kartu dalyvauti integracijos projekte „Laboratorija“. Turbūt visoje Lenkijoje nebuvo kito žmogaus, kuriam labiau reikėjo šio projekto
nei Lucynai, pasiryžusiai grįžti
į darbo rinką.
Ruošėsi lyg karui
Alicijai dalyvavimas projekte buvo tarsi nuotykis, o Lucyna

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

www.biciulyste.lt

pasiryžo nepaleisti šios galimybės, nes turėjo svarbesnių tikslų
nei draugė. Ji nutarė įgyvendinti individualią programą: pateikė paraišką projekto vykdytojams, atsakė į šimtus ekspertų
grupės klausimų. Bendromis jėgomis jai buvo kuriama specia
li programa. Galiausiai Lucyną
nukreipė į Gdynės integracijos
centrą, kur prasidėjo naujas jos
gyvenimo etapas.
Programa buvo individuali,
bet jos sėkmę lėmė šalia buvę
profesionalai – socialinė darbuotoja, darbo trenerė, psichologai, savarankiško gyvenimo
specialistai. Jie kartu tiesė profesinės kvalifikacijos ugdymo
kelią. Ką pakeisti, ką sukurti, ko
visai atsisakyti – darbo rinkos
link ėjo lyg į kokį karą. Žinojo,
kad nepakaks nusiųsti gyvenimo aprašymą. Pasiseks, jei bus
pasiruošusi psichologiškai ir fiziškai, pasitikinti savo jėgomis
ir nusiteikusi laimėti.

Svajonės išsipildymas –
darbo vieta!
Lucyna, ar integracijos pro
jekto mokymai turėjo įtakos jūsų aktyvumui, sprendimams,
padėjo siekti tikslo?
Pokalbiai su specialistais padėjo įveikti praeities demonus.
Buvo labai įdomu bendrauti su
kitais projekto dalyviais. Mane
mobilizavo jų pastangos, noras
pasiekti kuo geresnių rezultatų,

Ilgai nežinojau, kuo noriu būti. Tiesiog neįsivaizdavau, koks
darbas man tiktų. Programa
buvo universali, bet galiausiai
atėjo laikas nuspręsti. Ir tapo
aišku – registratorė poliklinikoje! Būtent tokioje darbo vietoje jausiuosi labai gerai ir negalia visai netrukdys. Per mokymus labai daug išmokau, žinojau, kad įstengsiu gerai atlikti pareigas. 3 mėnesių praktika,
tiesą sakant, buvo labai sunki.
Kas buvo sunkiausia pirmomis dienomis?
Kasdien važiavau į darbą,
teko perprasti labai daug naujų
dalykų. Kartais penktadienį jau
negalėjau prisiminti savo vardo.
Bet aš stipri moteris, viską įveikiau, kitaip būčiau sėdėjusi namie ir gailėjusi savęs.
Dirbate tai, apie ką svajojote. Taigi – pergalė?
Darbo vietą gavau tikrai
vien savo pastangomis, be jokių
nuolaidų negaliai. Niekas nesakė: na, tu neįgali, tai gal šito ir
šito nedaryk, pasėdėk, tau per
sunku. Ne. Šį darbą labai pamėgau. Iš anksto žinojau, kad
man patiks, būsiu savo vietoje. Ne vien tik registruoju, kalbuosi su pacientais, kurie kenčia. Dažnai jie yra vieniši. Keli nuoširdūs žodžiai jiems daug
reiškia, o aš jaučiuosi reikalinga. Tai tiesiog puiku: daryti gerą
darbą, dirbti su žmonėmis kolektyve, būti to kolektyvo dalimi. Atsirado puikus jausmas,
kad esu visuomenės dalis.

Darbas – prabangos prekė
neįgaliajam?
Lucyna daug mąsto apie neįgaliųjų įtrauktį. Jai nepatinka nuomonė, kad darbas – tai
tarsi prabangos prekė neįgaliajam. Ji mano, kad daugelis neįgaliųjų net nesuvokia, kokių
gabumų turi. Lucyna skatina:
„Reikia eiti iš namų, bendrauti
su žmonėmis, pažinti save, imtis naujų veiklų. Man pasisekė,
kad patekau į projektą „Laboratorija“, bet aš tam ruošiausi.
Grūdas nukrito į tinkamą dirvą. Dabar gyvenu tikrą gyvenimą. Dažnai būnu labai pavargusi, bet laiminga.“
Lucyna vairuoja automobilį,
lanko baseiną, keramikos studiją. Turi šuniuką, kuris mėgsta kartu važinėtis automobiliu.
Kaip gyventi su negalia
ir neišprotėti? Gal pasiūlykite receptą.
Pamilkite save. Kiekvieną
dieną sutikite naujus iššūkius.
Išeikite iš namų. O man... Apetitas kyla bevalgant! Bijau spėlioti, ką dar sugalvosiu nuveikti.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita BALIKIENĖ

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Skaudžią netekties valandą dėl Rietavo savivaldybės
neįgaliųjų draugijos pirmininko
Petro JONUŠO
mirties nuoširdžiai užjaučiame vyro, tėčio, senelio
netekusią šeimą ir artimuosius.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija

Mokslo parkas

Išmanioji apyrankė
padės nepasiklysti
sergant Alzheimerio liga

Aurelija Šilinskaitė.

Asmeninio archyvo nuotr.

Mobilioji programėlė „Aichom“, veikianti su „Apple“ išmaniąja apyranke – puikus sprendimas žmonėms, kenčiantiems nuo
laikino atminties praradimo, dėl kurio kyla baimė pasiklysti, nerasti kelio namo. Kaip jis palengvins senatvinėmis demencijomis
sergančių žmonių, jų artimųjų gyvenimą, kalbamės su viena šio
startuolio įkūrėjų, jo vadove Aurelija Šilinskaite.
Kas yra „Aichom“?
„Aichom“ – tai mobilioji programėlė, sukurta padėti
žmonėms, kurie serga senatvinėmis demencijomis (pavyzdžiui, Alzheimerio liga) ir jų
slaugytojams. Ji praneša apie
galimus paciento sveikatos pokyčius ir slaugytojui pateikia
informaciją apie paciento būk
lę, taip pat nuotoliniu būdu
pasiūlo įvairių patarimų, kurie galėtų palengvinti paciento slaugymą.
Kaip tai veikia?
Slaugytojas naudoja mobiliąją programėlę, susietą su
apyranke, kurią nešioja pacientas. Šiuo metu kuriame mobilią aplikaciją, kuri bus susieta su
„Apple“ išmaniuoju laikrodžiu.
Programėlėje bus galima matyti, kai pacientas palieka saugos
zoną, pavyzdžiui, namus. Ji informuos slaugytoją apie pakitusius paciento sveikatos duomenis, pavyzdžiui, miego kokybę,
pulsą ir širdies ritmą. Taip pat
teiks individualius rekomendacinio pobūdžio patarimus slaugytojui, kaip pagerinti paciento sveikatos būklę (pavyzdžiui,
daugiau su pacientu pasivaikščioti ar pasirūpinti, kad šis miegotų naktį, o ne dieną).
Kas paskatino imtis tokio
sprendimo paieškų?
Pasaulyje daugiau kaip 50
milijonų žmonių patiria senat
vinės demencijos požymių. Pavyzdžiui, Alzheimerio liga sergantys žmonės kenčia nuo laikino atminties praradimo, dėl
kurio kyla baimė pasiklysti, nerasti kelio namo. Alzheimeriu
sergantys žmonės dažnai palaikomi benamiais, nes neras-

dami kelio blaškosi gatvėse ir iš
pirmo žvilgsnio sunku suprasti, kad jiems reikalinga pagalba.
Kadangi jie yra sutrikę, retai kada kreipiasi pagalbos, tikimybė
juos rasti labai menka.
Vienas mūsų startuolio įkūrėjų turi tėvą, kenčiantį nuo
Alzheimerio ligos ir su ja kovojantį jau 10 metų. Kartą jis dingo, o artimieji kelias dienas beviltiškai ieškojo ligoninėse, prieglaudose. Po šio nutikimo Tomas pradėjo ieškoti sprendimo,
kuris padėtų išvengti panašių situacijų ateityje.
Naudojant mobiliąją programėlę „Aichom“, slaugytojas
matys paciento buvimo vietą, ji
įspės globėją ekstremalios situacijos atveju. AI (ang. artificial intelegence, liet. – dirbtinis
intelektas) analizuos pagrindinius paciento sveikatos duomenis, teiks rekomendacijas, kaip
jam padėti.
Kas galės naudotis šia naujove?
„Aichom“ taps pagalba žmonėms, sergantiems bet kokia
demencijos forma. Pirmiausia
šis sprendimas bus pristatytas
Amerikoje.
Tyrimų duomenimis, vienas iš 10-ies 65 metų ir vyresnių
žmonių (10%) serga Alzheimerio demencija. Beveik du trečdaliai Alzheimerio liga sergančių žmonių yra moterys.
Kokioje fazėje dabar yra šis
produktas?
Šiuo metu atliekamas jo testavimas.
Eglė KULIAVIENĖ
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Ko nutilo dainos
mylimoj Dzūkijoj?

Kūrybos
laboratorija

A

tsakymą į šį klausimą 1944
metais sužinojo Dzūkija, o
vėliau – ir visa Lietuva.
Pirčiupių vardu vadinosi du
kaimai – Senieji Pirčiupiai ir
Naujieji Pirčiupiai. Apsupti pušynų tie du Pirčiupiai gyvavo
nuo neatmenamų laikų. Kaimas
buvo senovinis, gatvinis. Trobelė prie trobelės, po kiekvienos
langais gatvės pusėje – rūtų darželis, suolelis. Kieme – šulinys su
svirtimi. Žaliaskarės girios padėjo dzūkams grybais, uogomis.
Netoli Pirčiupių driekėsi
plentas Vilnius–Gardinas. Juo
be perstojo ūžė karo mašinos,
o padangę raižė duslūs lėktuvų
garsai. Bet pavasaris yra pavasaris. Reikia žemelę suarti, apsėti.
Piemenukai jau iš ankstaus ryto
savo karves suvarydavo į bendrą
kaimo ganyklą. Stipresni, augesni jau ir paskui žagrę krypuodavo, kaip kas galėdavo tėveliams
padėdavo.
zūkijos miškuose slėpėsi
sovietiniai partizanai de...
santininkai, kurie naktimis iššokdavo iš rusiškų karinių lėktuvų. Vieną naktį buvo apšaudytas sunkvežimis su vokiečių
kareiviais. Du nušovė. To ir užteko, kad Pirčiupių kaime, kuris dėl šito įvykio buvo visai nekaltas, prasidėtų „svieto pabaiga“. Fronto linija jau prie Vilniaus, o čia – nušauti kareiviai.
Vokiečių širdyse suliepsnojo tokia keršto ugnis, kad jie tiesiog
sužvėrėjo. Savo kerštą jie išliejo ant arčiausiai plento buvusių
Naujųjų Pirčiupių.
Teofilės Saulėnaitės-Bučienės šeima gyveno tos nelaimės
paženklintame kaimelyje. Teofilės tėvelis buvo lenkas, o lenkus tame Lietuvos pakraštyje vokiečiai itin persekiojo, nes
daug jų slapstėsi miškuose su
partizanais. Teofilės tėvelis su
10-mečiu sūneliu irgi buvo išėjęs į mišką. Ten praleido apie
10 dienų. Manydamas, kad jau
viskas aprimo, kad karas eina į
pabaigą, grįžo namo, bet vokiečiai jį suėmė ir Eišiškėse sušaudė. Teofilės mama, bijodama,
kad vėl gali pasirodyti vokiečių
kareiviai, paliko namus ir kepalėliu duonos, vandens, drabužėlių ryšulėliu nešina su abiem
vaikais išėjo pas už 7 kilometrų
gyvenančius tėvus.
šaušo birželio 3-ioji. Nuo
plento į Pirčiupių kaimą pasuko vokiečių mašinos, pilnos
kareivių. Iššokę iš sunkvežimių,
jie pasklido po kiemus, pradėjo
iš namų varyti žmones. Varė ir
namuose buvusius, ir daržuose dirbusias moteris. Nežiūrėjo, ar jaunas, ar senas, ar motina su kūdikiu ant rankų, ar senutė su lazdele – įrėmę į nuga-
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ras šautuvus, visus stūmė pro
duris. Varė į pievelę prie Saulėnų namo. Suvarytų buvo daugiau kaip šimtas. Prie karininko atsistojo vertėjas ir pradėjo
skaityti: „Jūs visi būsit sudeginti gyvi už tai, kad kažkas šalia
jūsų kaimo nušovė du vokiečių
kareivius.“ Žmonės verkė, šaukė: „Mes nešovėme, mes nežinome, kas tai padarė.“ Motinos
parklupo ant kelių, laikydamos
rankose vaikus: „O, Dieve, gelbėk!“ Bet matė tik atsuktus šautuvus ir dantis iš pykčio sukandusių kareivių žvilgsnius.
Suvarytųjų būryje buvo ir
Teofilės kaimynas Stasys Jalmokas, 20-metis jaunuolis, grįžęs
atostogų iš Vokietijos, kur buvo
išvežtas priverstiniams darbams.
Per kelis ten praleistus metus
buvo pramokęs vokiečių kalbos,
kažką pasakė vokiškai. Kareivis
ištempė jį iš būrio. Stasys rodė
ranka į savo šeimą, bet buvo nustumtas – niekam daugiau neleido išeiti. Suvarytųjų būryje buvo Eišiškėse, mokesčių rinkimo
kontoroje, dirbusi Marytė Uždavinytė, atvažiavusi praleisti sek
madienio su savo šeima. Ji irgi
šiek tiek mokėjo vokiškai. Prašė,
maldavo, kad paleistų jos šeimą.
Paleido tik ją.
šliko gyva ir Antosė Pečiukonienė, kuri buvo išėjusi į Senuosius Pirčiupius pas brolį. Išgyveno ir Teklė Kavaliauskaitė.
Pro langą pamačiusi į kiemą įbėgančius vokiečių kareivius, ji išspruko pro kitas trobelės duris ir
pasileido į mišką. Kulka ją pasivijo, sužeidė, bet Teklė spėjo pasiekti girią. O ten sutiko motiną,
kuri, išgirdusi triukšmą kaime,
skubėjo namo. Deja, nespėjo jos
sulaikyti. Išgirdę triukšmą, šaudymą, piemenukai irgi sukluso, sulipo į medžius pažiūrėti,
kas dedasi. Vieni išsigandę bėgo gilyn į mišką, bet buvo ir tokių, kurie pasileido pas į mirties
aikštę suvarytas mamas. Laukus
arę artojai, pamatę tokį neramumą, paliko žagres ir grįžo į kaimą, nes rūpėjo šeimos. Jie irgi
buvo įstumti į mirtininkų būrį.
yrus uždarė į du kluonus,
moteris – į tris pirkeles ir
viską padegė. Tą nelaimingą birželio 3-iosios dieną virš Dzūkijos pakilo juodų dūmų kamuoliai. Niekas negalėjo nei pagalvoti, nei įsivaizduoti, koks pragariškas siaubas ir kančia užgulė
Pirčiupius. Dar keletą dienų vokiečių kareiviai saugojo smilkstantį kaimą. Pagaliau jiems pasitraukus kitų kaimų žmonės atė
jo pasižiūrėti, kas čia atsitiko.
Giminės, kaimynai ant apanglėjusių kūnų ieškojo kokių nors
atpažinimo žymių. Valkininkų
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klebonas paprašė, kad leistų nelaimėlius palaidoti. Leido, tik be
bažnyčios varpų, be dzūkiškų
raudų. Vienos sudegusios trobelės rūsyje buvo rasta besilaukianti moteris su dvimečiu vaikeliu ant rankų. Sudegusius lavonus kabino šakėmis ir dėjo į iš
lentų sukaltas dėžes, turėjusias
atstoti karstus. Ir be draudimo
Dzūkijoje ilgai neskambėjo dainos, net paukščiai tarsi nutilo...
o II pasaulinio karo kaimas
atstatytas. 1960 m. pastatytas skulptoriaus Gedimino Jokūbonio ir architekto Vytauto
Gabriūno paminklas „Pirčiupių motina“. Memorialinėje sienelėje iškaltos 119 aukų pavardės. Paminklas pastatytas pagal
Teofilės Saulėnaitės-Bučienės
pusseserės Ievos Uždavinienės
nuotrauką. Iki šių dienų vietoje,
kur palaidoti pirčiupiečiai, vyksta gegužinės pamaldos, birželio
3-iąją žmonės uždega žvakeles.
Teofilės mama į Pirčiupius
grįžo pasibaigus karui. Atstatė
trobelę. Uogaudami, grybaudami prie jos statybos prisidėjo ir
vaikai. Teofilė, vadinama Saulele, nuo 1958 metų gyvena Telšiuose – baigė lengvosios pramonės technikumą ir dirbo „Masčio“ fabrike. Ji – Telšių rajono
neįgaliųjų draugijos narė nuo
pat jos įkūrimo. Ilgai dainavo
draugijos ansamblyje „Žemaitija“, dalyvauja darbščiųjų rankų
būrelio veikloje, kuria eilėraščius, kurie dažnai skamba organizacijos narių susibūrimuose. Draugija planuoja aplankyti
Pirčiupius, uždegti Saulelės artimiesiems žvakelę. Tikime, kad
mūsų viltys išsipildys, o Saulelė šioje kelionėje bus mūsų gidė.
ydi birželis – toks spalvingas, kvepiantis sodais,
skambantis pakalnučių varpeliais, paukštelių trelėmis. 1940
metais sovietiniai okupantai jį
„pakrikštijo“ Juoduoju birželiu.
Jie lyg nuspėjo, kad šis mėnuo
Lietuvos istorijos puslapiuose
bus įrašytas kaip baisiausias ir
kruviniausias. 1941 metų birželio 14 dieną prasidėjo lietuvių
tautos genocidas – imti tremti šviesiausi Lietuvos žmonės.
Ablingoje baisioji tragedija irgi įvyko šį mėnesį – birželio 23
dieną. Rainių miškelio kankiniai taip pat nukankinti birželį, bet jau sovietų budelių. Senieji telšiškiai žino, kaip kaukė,
staugė tankai, kad tik nesigirdėtų gyvų verdamų, pjaustomų
žmonių klyksmų. Ir kodėl, birželi, į Lietuvos istoriją įsirašei
tokiomis juodomis, krauju apšlakstytomis raidėmis?
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Pagal Teofilės Bučienės
pasakojimą užrašė
Danutė ŠERŽENTIENĖ

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis birželio 18 dieną.

Kai motulė laukia
Drėgnom vagelėm nuskubėjo
veidas,
Sudiržo rankos nuo sunkių darbų,
Tik apsimesti niekad sau neleidai,
Kad tau vienai ilgu ir neramu.

Tu nubusk nelauktai – pavėlavęs,
Tik truputį paskolink savęs,
Jau naktis žvaigždėmis nualsavo.
Leisk priglusti prie tavo sapnų,
Kol nekūkčioja liūdesio aidas,
Su lijundros suknia ateinu,
Tylūs žodžiai pabyra po raidę...

Pakvipo obuoliais marga prijuostė,
Pražydusi vaivorykštės spalvom.
O kaip norėčiau tau aš pasiguosti,
Parimusi po rankomis gerom.

Svetimi

Tik akys, žvelgiančios į tylą,
Nusekdamos laukimo upeliu.
O retkarčiais klaiki pagunda kyla
Pažvelgt į nuotraukas anūkų ir
vaikų.
O mes vis skubam, vis neturim
laiko
Sriubos prisiminimų paragaut.
Gal kada nors, po uždelsimo paiko,
Skaudžiai nagus galėsim nusikąst.
Todėl skubėkime į tėviškėlę,
Ten, kur gimti laukai javus augins.
Ten, kur giesmė linksmuolės
volungėlės
Į motinėlės dainą įsipins.

Leisk priglusti
Leisk priglusti prie tavo sapnų,
Vieversėliu prie šilto arimo.
Patyliukais, girdi? – ateinu,
Be tavęs mano dienos užkimo.
Vis gręžiojuos lyg vėtra sparnu,
Tartum vaikščiočiau įtemptu lynu.
Nebijok, nesužeisiu sapnų,
Nes Dangus man sparnus
priaugino.
Kai pašvaistėm žara nusiris
Ir išaikčios padangė raudonį,
Aš į sapną pro baltas duris
Tau įšvirkšiu pavasario skonio.
Laikas sakalu suka ratus,
Spalvomis nutapydamas būtį,
Atiduočiau ne vienus metus
Už trumpiausią silpnumo minutę.
Paklaidina šešėliai gatves,

Geriu vis, geriu vakarais
skambėjimą rudenio godžiai,
Paglostau medžius akimis,
lyg padedu paukščiui pakilti.
Nesvarbūs visai man
tavo vingio naktiniai
kryžiažodžiai,
Lyg skvarbus drebulys
nuvingiuojantys miegančiais
tiltais.
Nežinau, gal šią naktį
svarią pėdą įspausiu iš lėto,
Lyg palietus kažką,
kas išduoda, užgauna, įžeidžia...
Pasilieku už vakaro šito,
kad kažką nutylėčiau
Ir stebėčiau, kaip taikliai
baltas rūkas ant mūs
nusileidžia.
Tavo pėdas klastoja ruduo
ir lapais raudonais apmėto,
Pilkas vingis migloj
išnyksta su rytmečio dūmu.
Mano rytas trokšta šviesos,
o švinta iš lėto, iš lėto...
Ir gomuriu teka gaivos
begalinis saldumas.
Aptrupėjęs motyvas nakties
plečia vyzdį į aušrą prinokusią,
Ši, aušros apžavėta,
apsipylusi spindesiu šoka.
Patikėk – apsisprendžiau
ties saulėta rudens ekvinokcija,
O dabar jau einu,
nes vėsu, apmaudu ir šaltoka.
Regina PALEVIČIENĖ – KARILĖ
Vilnius

Nuotraukų konkursas

Sigitos Letkauskaitės nuotr., Pasvalio r.

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

