Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Tolerancijos testas
Neįgaliųjų susitikimui Talačkoniuose įprastu laiku – pačiame vidurvasaryje – Pasvalio krašto muziejuje pristatyta respublikinė neįgalių
fotografijos mėgėjų paroda
„Talačkoniai 2019“. Ji šiemet surengta vietoj keturis
dešimtmečius iš visos Lietuvos čia suplaukiančių neįgaliųjų susitikimo.
Išskirtinė susibūrimo
vieta
Talačkoniai neįgaliesiems –
ypatinga vieta. Su ja siejama neįgaliųjų judėjimo pradžia, keturis dešimtmečius tęsęsi kasmetiniai bičiulių susitikimai. Šiemet
Talačkoniuose neįgalieji nesusitiks, o vienybę ir susitelkimą
liudijančią tradiciją primins Pasvalio rajono neįgaliųjų draugijos ir fotografų su negalia klubo
„Mes esame“ surengta pernykščio renginio nuotraukų paroda.
Pasvalio krašto muziejuje pristatytoje ekspozicijoje – 44 nuot
raukos, pasakojančios apie neįgaliųjų susitikimą, bičiulių apsikabinimus, nuotaikingą koncertą,
įspūdingą karinės technikos pristatymą. Ne vienoje nuotraukoje plazda ir trijų šalių kaimynių
vėliavos. Kaipgi kitaip, juk pernai daugiau kaip pora tūkstančių
į tradicinį susitikimą iš visos Lietuvos suvažiavusių žmonių susikibo rankomis, prisimindami
30-ąsias Baltijos kelio metines ir

Atvira visuomenė
Lietuvos neįgaliųjų draugija,
kaip ir kasmet, negalią turinčius vaikus sukvietė į stovyk
lą. Vieną liepos savaitę pajūryje stovyklavo vaikai, kitą –
paaugliai su tėvais, seneliais
ar globėjais. Be kitų įdomių
veiklų, šį kartą stovyklautojų laukė ir naujiena – pažintis su šunimis.
Šunys padovanojo puikių
emocijų
Ar esate darę mankštą vadovaujant šuniui? O štai stovyklos
„Kartu mes galim“ dalyviai net
2 dienas pradėjo nuo pratimų
su mielais ir energingais treneriais iš Lietuvos profesionalios
kaniterapijos tarnybos. Pritūpimai, kojų kilnojimai, šokinėjimai net ir turintiems judėjimo bei koordinacijos sutrikimų
vaikams daug geriau sekasi, kai
sportuojama kartu su niekada
geros nuotaikos nestokojančiais

Talačkonių tradicijos keičiasi,
bet neišnyksta

Į Pasvalio krašto muziejuje surengtą respublikinės neįgalių fotografijos mėgėjų parodos „Talačkoniai 2019“ pristatymą atvyko ir jos autoriai.
Alvido Bajorūno nuotr.

40-ąjį susitikimų Talačkoniuose
jubiliejų. Šventinis renginys buvo išties įspūdingas, o jį įamžinusi paroda tapo svarbiu Talačkonių istorijos puslapiu.

Nuotraukų autoriai –
ir renginio senbuviai,
ir jo naujokai
Parodoje „Talačkoniai 2019“
eksponuojamos 14 autorių nuot
raukos. Vieni jų – nuolatiniai
šio tradicinio susitikimo daly-

viai, kiti čia spėję apsilankyti
vos keletą kartų. Tačiau ir vieni, ir kiti džiaugėsi tapę du jubiliejus paminėjusio renginio liudytojais ir tuo, kad jų įamžinti
vaizdai gražiai papildė tradicinio renginio istoriją.
Pasvaliečiai Vydmantas Bručas ir Vilius Grabskis savo archyvuose turi daugybę keturis dešimtmečius jų rajone vykstančių
neįgaliųjų susitikimų nuotraukų.
O štai kelmiškis Jonas Valantie-

jus į Talačkonius atvažiavo tik
trečią kartą, bet netruko susirasti bičiulių, susidraugauti. Pasak vaikino, jeigu parodoje būtų eksponuojamos ir ankstesnių
metų nuotraukos, būtų galėjęs
pasiūlyti visapusiškesnių vaizdų,
o atidžiai peržiūrėjęs jubiliejinio
renginio akimirkas, parinko 4,
jo nuomone, charakteringiausias fotografijas. Jose užfiksuoti trijų Baltijos valstybių vėliavų fone išsirikiavę dainininkai,

Stovykloje – pažintis su
šunimis ir nuotykių paieškos

Ugnė Nedzinskaitė ir jos šuo Dodis stovyklos dalyvius pakvietė į mankštą.

keturkojais. Ypač daug emocijų
vaikams padovanojo mišrūnas
Dodis kartu su jį treniruojančia
Ugne Nedzinskaite. Stovyklautojai ne tik linksmai pasimankš-

tino, bet ir sužinojo, kaip šunis glostyti, kad jie nesupyktų,
kaip maitinti, kaip išreikalauti,
kad jie paklustų ir vykdytų komandas. U. Nedzinskaitė įsiti-

kinusi – šunys gali labai padėti įvairių negalių ir ligų turintiems žmonėms. Profesionali kineziterapeutė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU)
magistrė, gyvūnų ir žmogaus sąveikos specialistė, kaniterapijos
veiklą pradėjo tuomet, kai pati augino sunkią negalią turintį sūnų ir pamatė, kad šuo gali
prisidėti prie jo būklės gerėjimo.
LSMU lektorius Mindaugas
Paleckaitis vaikams ir jų tėvams
papasakojo, kad šunys – puikūs
pagalbininkai ne tik pasienyje,
policijoje, bet ir susirgus ar ištikus negaliai. Bendravimas su
šunimis mažina stresą, normalizuoja psichologinę būklę, gerėja
socialiniai santykiai. Be to, kartu su šunimi žmonės daug noriau atlieka reabilitacijos pratimus, didėja motyvacija mokytis,

spalvingas grupės „Sare Roma“
pasirodymas, neįgaliųjų judėjimo veteranės Rasutės Čiapienės ir Utenos rajono neįgaliųjų
draugijos pirmininkės Sandros
Ragaišytės susitikimas. Kario
apranga vilkinti Sandra tapo ir
dar vienos J. Valantiejaus nuot
raukos fotomodeliu.
Sandra neslepia seniai norėjusi pasimatuoti kario uniformą,
nes mano, kad moterys taip pat
gali tapti tėvynės gynėjomis.
Mergina sako seniai besižavinti žydų tauta ir tuo, kad Izraelyje karinę tarnybą atlieka visi.
„Nesvarbu, esi vyras ar moteris,
sveikas ar neįgalus – turi atlikti pareigą tėvynei. O kodėl mes
tokios galimybės neturime, jei
deklaruojame, kad visi esame
lygūs?“ – svarsto Sandra.
Parodoje eksponuojamos ir
3 telšiškės Vilijos Jocienės nuot
raukos. Tradiciniame Talačkonių renginyje ji ne naujokė –
(nukelta į 5 psl.)

bendradarbiauti (tai labai svarbu
turintiems autizmo spektro sutrikimą) ir kt. Maža to, yra nemažai atvejų, kai šunys diagnozuoja ligas.
Pažintis su šunimis – šių metų naujovė, išbandyta stovyk
lose. Pasak Lietuvos neįgaliųjų
draugijos renginių organizatorės Saulės Vėjelienės, buvo suplanuota kur kas daugiau kaniterapijos užsiėmimų neįgaliųjų
draugijų rengiamose stovyklose, bet dėl pandemijos jie perkelti į kitus metus.

Laukė daug veiklų
Stovyklautojų laukė puikus
laikas prie jūros su įvairiomis
rungtimis, futbolo, tinklinio
varžybomis, kūrybiniai užsiėmimai. Na, o tėvai galėjo pabendrauti su psichologe Vidute Ališauskaite. Daug įspūdžių
stovyklautojams paliko naktinis
žygis pajūriu, į kurį jie ėjo nešini
deglais ir pačių sukurtais žibintais. Na, o stovyklos kulminacija
(nukelta į 3 psl.)
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Bendruomenės balsas
 Tauragė:

Dainomis apjuosė Tauragę

Tauragės pilies kiemelyje skambėjo nuotaikingos dainos.

Vladislovo Kirkicko nuotr.

Laiške „Bičiulystei“ Vladislovas Kirkickas dalijasi dainų
šventės akimirkomis.
Tauragės r. neįgaliųjų draugija surengė nuotaikingą neįgaliųjų meno saviveiklos kolektyvų šventę „Dainomis apjuosta“.
Į pilies kiemelį susirinko neįtikėtinai didelis žiūrovų būrys.
Žmonės, matyt, pasiilgo bendravimo, gražių dainų. Tiesa,
anksčiau tokiuose renginiuose
dalyvaudavo 10-12 kolektyvų, dabar, pokarantininiu metu, pakoncertuoti panoro tik
keli ansambliai, bet dėl to pati šventės idėja nė kiek nesuprastėjo.
Koncerto dalyvius ir žiūrovus pasveikino Tauragės r. neįgaliųjų draugijos pirmininkas
K. Petkus, Seimo narė Aušrinė
Norkienė, rajono tarybos nariai
Darius Petrošius ir Tomas Raulinavičius. Koncertą vedė nepakeičiama Danutė Norgailienė.
Skambiomis dainomis koncertą

pradėjo mūsų draugijos ansamblis „Svaja“.
Gausiais aplodismentais sutiktas tauragiškis, žinomas operos solistas Liudas Mikalauskas.
Jo atliekamos dainos nepaliko
nė vieno abejingo.
Svajingomis dainomis užbūrė Jurbarko r. neįgaliųjų draugijos ansamblis „Draugystė“, o
Pagėgių savivaldybės neįgaliųjų
draugijos kolektyvas „Rambynas“ nudžiugino pamario krašto
dainomis. Smagu buvo klausytis
Tauragės rajono Lauksargių kaimo saviveiklininkų pasirodymo.
Vakaro akcentu tapo Šilalės
kultūros centro linksmos muzikos ansamblio „Padkava“ atliekami kūriniai. Jų pasirodymas
išjudino ir jaunus, ir senus –
vieni sukosi šokio sūkuryje, kiti pritariamai dainavo.
Skambios dainos, linksmi
žmonės mus suvienija ir suteikia daugiau jėgų bei vilties prieš
gyvenimo negandas.

 Kėdainiai:

Poezijos palytėti

Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos literatai lankėsi Garliavoje.

Kėdainių r. neįgaliųjų draugijos
narė Daiva Sipavičienė su „Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi šilto
susitikimo įspūdžiais.
Kėdainių r. neįgaliųjų draugijos literatai, vadovaujami Celestinos Rimavičienės, tradiciškai buvo pakviesti į Garliavos neįgaliųjų draugiją, kur vyko abiejų draugijų literatų pasidalijimas poezijos patirtimi.
Kėdainių r. neįgaliųjų draugijos literatai kai kurias savo eiles yra pavertę dainomis, tad ir
jos skambėjo šiame susitikime.
Skambant dainai apie tėtį, kuriai
žodžius parašė Celestina, muziką – Ramutė Dzikienė, o ją atliko Leonas Mikolaitis, teko net
ašarą nubraukti.

Šios šventės šeimininkai –
Garliavos neįgalieji – negailėjo aplodismentų, gražių žodžių
svečiams. Klausėmės muzikos,
skambių dainų, gražių eilių, kurios suburia būti kartu, bendrauti, dalytis patirtimi. Grožėjomės
Astutės Lisauskaitės užsidegimu
muzikai ir šokiui. Buvo smagu klausytis, matyti ir džiaugtis. Kiekvienas svečias buvo apdovanotas Garliavos neįgaliųjų
draugijos narės Loretos Drozdovskienės sukurtais suvenyrais
Dėkojame Garliavos neįgaliųjų draugijai, jos pirmininkui
Eugenijui Senovaičiui už šiltą
priėmimą, už gražią šventę ir tikimės, kad draugystė tarp neįgaliųjų draugijų išliks dar ilgam.

2 psl.

 Kazlų Rūda:
Vitalija Kavaliūnaitė rašo
apie svarbų renginį Kazlų Rūdoje.
Į jubiliatų šventę ir ataskaitinį susirinkimą Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešojoje biblio
tekoje noriai rinkosi Neįgaliųjų
draugijos nariai. Juk sunkus buvo metas, kada jie negalėjo ateiti
į draugijos būstinę, kurti darbščiųjų rankų būrelyje, dainuoti
„Sidabrinės gijos“ ansamblyje,
vykti į teatrus, keliauti... Vienintelė bendravimo priemonė
buvo telefonas, prie kurio per
visą karantiną dienomis budėjo
Kazlų Rūdos savivaldybės neįgaliųjų draugijos pirmininkė
Ramutė Sarapinavičienė. Ji sugeba paguosti, užjausti, patarti,
pagelbėti. Jeigu kuriam draugijos nariui reikėjo padėti, buvo
teikiamos įvairios paslaugos net
tuo ypatingu metu.
R. Sarapinavičienė pateikė Neįgaliųjų draugijos tarybos
ataskaitą už 2019 metus. Finansinę ataskaitą ruošė Judita Pranaitienė. Veiklos tikrai buvo
daug: draugystės sporto šventės,
į kurias atvyksta žmonės iš Šakių, Marijampolės, Tauragės, kitų miestų ir miestelių, jubiliatų
pagerbimas, vasaros šventė, kelionės į Vilnių, Lenkiją, Druskininkus, Talačkonius, Operos
ir baleto teatrą, „Grybų šventę“
Varėnoje, į konkursą „Vilties
paukštė“ Anykščiuose. Vieni
draugijos nariai poilsiavo Šven-

 Zarasai:
Laiške „Bičiulystei“ Laima
Gorpinič pasakoja apie sporto šventę.
Būrys besišypsančių bičiulių, pasiryžusių pasivaržyti įvairiose rungtyse, susirinko Dusetų K. Būgos gimnazijos stadione. Į Aukštaitijos regiono neįgaliųjų draugijų sporto šventę
atvyko komandos iš Rokiškio,
Ignalinos, Visagino, Švenčionių,
Utenos, Zarasų. Sportininkų patogumui buvo pastatytos palapinės, stalai, suoleliai, pasirūpinta
gaiviaisiais gėrimais.
Neabejojama, kad sportas,
aktyvus gyvenimo būdas – raktas į sveiką gyvenimą. Neįgaliųjų sporto švenčių tikslas – sudaryti sąlygas neįgaliesiems bendrauti, varžytis pagal savo išgales, siekti sportinių rezultatų,
propaguoti sveiką gyvenimo būdą, diegti kūno kultūrą ir sportą,
kaip vieną iš svarbiausių sveikatingumo formą.
Šventės dalyvius pasveikino
Zarasų r. savivaldybės administracijos direktorius Benjaminas Sakalauskas. Jis pasidžiaugė
sportininkų aktyvumu ir perdavė sporto entuziasto Zarasų mero N. Gusevo nuoširdžius linkėjimus bei padėkas geriausių rezultatų pasiekusiems Zarasų r.
neįgaliųjų draugijos sportininkams Polinai Jankūnienei ir Rimantui Namajuškai. Į renginį
atvyko ir daugiau svečių: Dusetų Santalkos bendruomenės
pirmininkė Aldona Žiliukienė,
Dusetų sporto klubo „Ainiai“
prezidentas Eugenijus Deksnys,
Rokiškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkas Algis Veikšys,

„Mes šiandien švenčiame
gyvenimą“

Ramutė Sarapinavičienė atsiskaito už 2019 metus.

tojoje, kiti – Jurgežeriuose. Pirmininkė ir draugijos nariai nuoširdžiai dėkingi transporto paslaugų įmonės vadovei Angelei
Bižienei ir vairuotojams. Jie niekada neatsisako pagelbėti, pavėžėti. Ramutė dėkojo nuoširdžiai ir atsakingai savo pareigas
atliekančioms Neįgaliųjų draugijos darbuotojoms Nijolei, Genovaitei, Remigijai, Onutei, Aldonai, Ramunei. Be savivaldybės paramos taip pat nelengva
būtų rūpintis draugijos nariais.
Pasveikinti jubiliatų ir draugijos narių atvyko meras Mantas
Varaška, vicemeras Marius Žitkus ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Asta Matukynė, kuruojanti socialines paslaugas. Meras pasidžiaugė, kad
Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugija – viena aktyviausių organiza-

Gražinos Kalvaitienės nuotr.

cijų savivaldybėje. Kiek pavėlavę į Kazlų Rūdą užsuko Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas Ignas Mačiukas ir teisininkė Evelina Kelmelienė.
Jubiliatų pagerbimo šventė būna du kartus per metus.
Šiemet iki liepos mėnesio minėjusius 60, 70, 80 ir 90 metų
sukaktis linksmino ansamblis
„Sidabrinė gija“ ir 5 metų gyvavimo jubiliejų mininti kapela
„Medlieva“. Garbingo 90 metų
jubiliejaus sulaukė Stasė Akranglienė, Salomėja Budrevičienė,
Adelė Draugelienė, dar visas būrys minėjo 80, 70, 60 metų jubiliejus. Tai buvo ypatingas renginys, nes po sudėtingo pavasario meto atėjo suvokimas, kaip
sunku netekti ryšio su artimais
žmonėmis, bičiuliais, draugais,
kaimynais...

Dusetose – Aukštaitijos
regiono neįgaliųjų draugijų
sporto šventė

Zarasų r. neįgaliųjų draugijos sportininkai su pirmininke Vilhelmina Dubnikova ir savivaldybės administracijos direktoriumi Benjaminu Sakalausku.
Aldonos Žiliukienės nuotr.

Ignalinos r. – Regina Slabadienė, Švenčionių r. – Teresa Špakova, Visagino – Joana Kraujalienė. Jie dėkojo Zarasų r. neįgaliųjų draugijos pirmininkei Vilhelminai Dubnikovai, jau antrą
kartą sukvietusiai visus į Aukštaitijos regiono neįgaliųjų draugijų sporto šventę.
Sporto šventės dalyviams
buvo parengtos nuotaikingos
ir aktyvios sportinės rungtys:
smiginis, baudų mėtymas, lankų mėtymas į taikinį, teniso kamuoliukų nešimas, rankų lenkimo, svarmenų laikymo varžytuvės. Rungtims vadovavo ir
teisėjavo patyręs sporto vadovas
Vidas Čekas.
Susumavus visų sportinių

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

rungčių rezultatus, I komandinė vieta atiteko Visagino neįgaliųjų draugijai, II – Ignalinos,
III – Utenos. Nė viena komanda neišvyko tuščiomis. Šventės
dalyviai apdovanoti medaliais,
taurėmis. Sportine atributika,
sportininkų maitinimu pasirūpino pagrindinis šventės rėmėjas LKSKA „Nemunas“.
Ši šventė – ne tik pasivaržymo, bet ir bendravimo, susitikimo, bendruomeniškumo pavyzdys. Jos dalyviai neskubėjo skirstytis į namus, vaišinosi
troškiniu, saldumynais, arbata. Tokios išvykos visus suvienija, pakelia nuotaiką, dovanoja linksmas ir džiugias akimirkas, skatina dar daugiau judėti.

www.biciulyste.lt
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Stovykloje – pažintis su šunimis ir nuotykių paieškos
(atkelta iš 1 psl.)

tapo talentų vakaras, kuriame
savo sugebėjimus parodė ir vaikų, ir tėvų, ir vadovų komandos. Žiūrovus linksmino vaikų vaidinama pasaka apie ropę,
nuotaikingos tėvų atliekamos
dainos, na, o vadovai nusikėlė į
2030-uosius, iš kurių perspektyvos apžvelgė, kuo po 10 metų tapo stovyklos dalyviai. Talentų konkurso pažiūrėti atvykę
artimieji net graudinosi, pamatę, kiek daug gali vaikai, kai jais
patikima, kai jie atsipalaiduoja
ir gerai jaučiasi. Net ir sunkiai
kalbantys stovyklautojai dainavo, šoko, vaidino. Už individua
lius talentus visi buvo apdovanoti. Štai Aistė iš kitų išsiskiria
žiniomis, Kasparas yra tikras savo šalies patriotas, o Artiomas –
geras organizatorius.

Ypatinga meilė
krepšiniui
Pijus Urbanavičius išsiskyrė
iš visų stovyklautojų savo ypatinga meile sportui, o ypač –
Kauno „Žalgiriui“. Jo mama
Elena Karalaitė pasakoja, kad
sūnus nepraleidžia nė vienų
varžybų, o jo drabužiai papuošti krepšinio atributika. Kartu su
Pijumi automobilyje keliauja ir
krepšinio kamuolys. Vaikinas
šioje stovykloje jau ne pirmą
kartą. Jo mama labai patenkinta, kai mato, koks sūnus laimingas, kiek daug susirado draugų.

Pijus ir jo mama Elena.

Elena mano, kad visuomenė dar
nėra pasirengusi tokių vaikų priimti, dėl to jiems nėra paprasta
susidraugauti. Štai kartą Pijus
su negalią turinčiu draugu nuėjo į krepšinio varžybas. Netrukus aplink juos sėdynės ištuštėjo. Žinoma, jie garsiai skandavo,
palaikė komandas, tačiau mama įsitikinusi, kad niekas nenorėjo sėdėti šalia negalią turinčių vaikų.
Pijaus diagnozė – cerebrinis
ataksinis paralyžius, kurį lydi ir
intelekto negalia. Dabar jam 18
metų, nustatyta 30 proc. darbingumo. Pijus buvo antras vaikas,
jis gimė po planuotos operacijos
ir iš pradžių viskas atrodė gerai.
Kai berniukui buvo pusė metų,

mama pastebėjo, kad įdubo jo
krūtinės ląsta. Iš pradžių gydytojai galvojo, kad rachitas. Tačiau buvo aišku, kad berniuko
raida atsilieka – jis nesėdėjo, nevaikščiojo. Dar po 1,5 metų Vaiko raidos centre diagnozavo vaikų cerebrinį paralyžių. E. Karalaitė pasakoja, jog teko įdėti daug
pastangų, kad Pijus vaikščiotų,
reikėjo mokytis ir ryti. Jis netgi
buvo Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų sąrašuose, kur gaudavo visas reikiamas procedūras. Jų dėka Pijus pradėjo vaikščioti. „Nebuvo
lengva. Kankinomės, verkė ir
jis, ir aš, kol pradėjo vaikščioti“, – prisimena Elena. Dabar
Pijus – 18-metis Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus
filialo moksleivis. Tiesa, jam visur reikia pagalbos.

Stovyklose vaikai
pasikeičia
Viena iš stovyklos vadovių
psichologė V. Ališauskaitė, jau
daug metų dirbanti su negalią
turinčiais vaikais, sako pastebinti, kaip per mažiau nei savaitę jie pasikeičia, išdrąsėja, atsipalaiduoja. Ji džiaugiasi, kai sutikusi tą patį vaiką po metų pamato, kad jis labiau savimi pasitiki. Pasikeičia net fizinė būk
lė – vaikai žaisdami užsimiršta,
net nepajunta, kaip nueina didesnius atstumus, noriai šokinėja, bėgioja. Svarbiausia – pradeda labiau džiautis gyvenimu.
Ne paslaptis, kad negalią turintys vaikai neretai susiduria su
patyčiomis, sunkiai randa draugų, o stovykloje jaučiasi lygūs su
visais ir nebijo būti tokie, kokie
yra – su savo ypatingais pomėgiais, netobulumais, sudėtingomis sveikatos bėdomis ir ne visada paklūstančiu kūnu.
„Kodėl mes anksčiau nebuvome atradę tokios stovyk
los?“ – apgailestauja 12-metės
Aistės močiutė Zita. Ji sako stovykloje pavargusi – nesitikėjo,
kad bus tiek daug veiklos ne tik
vaikams, bet ir tėvams. Tačiau
patirti įspūdžiai ir geros anūkės
emocijos atperka viską.
Aurelija BABINSKIENĖ
Autorės nuotr.

Atvira visuomenė

Laukia nauji darbai ir sprendimai

Poilsio namai Šventojoje
lauks neįgaliųjų
Koronaviruso pandemija šiemet pakoregavo neįgaliųjų organizacijų veiklas. LND atšaukė
savarankiško gyvenimo įgūdžių
stiprinimo stovyklas Šventojoje.
Į jas LND autobusas neįgaliųjų
draugijų narių neveža jau nuo
gegužės pabaigos, neveš ir visą
vasarą, tačiau savarankiškai ar
neįgaliųjų draugijų organizuotu transportu žmonės Šventojoje bus priimami.
LND valdybos nariai nutarė,
kad nors buvo atšaukti iš anksto suplanuoti neįgaliųjų draugijų poilsio Šventojoje grafikai,
rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais
ilsėtis planavusios neįgaliųjų
draugijos galės juos atkurti, atvykimo datas suderinus su VšĮ
„Vislida“ poilsio namų Šventojoje administratore. Organizacijos, kurių pagal buvusį grafiką poilsio laikas jau praėjo, gali
jungtis su kitomis draugijomis,
ieškoti naujų galimybių. Poilsis
neturėtų trukti ilgiau nei nei 5
dienas. Vienu metu „Vislidos“
poilsio namuose gali ilsėtis 112
žmonių.
LND valdyba apsvarstė ir

stovyklautojais susitikti savo šeimos sodyboje.

Šuo Argas taip pat mielai bendravo su stovyklos dalyviais.

LND valdyboje

Naujai išrinktos Lietuvos
neįgaliųjų draugijos valdybos laukia nemažai svarbių
darbų, sprendimų reikalauja
ir kai kurios neatidėliotinos
problemos.

Pasak Elenos, kiti nesupranta, kodėl ji sūnui perka brangią
firminę krepšinio aprangą. Bet
mama mato, kiek tai jam suteikia džiaugsmo. Ji stengiasi, kad
sūnus visur dalyvautų, gyventų
visavertį gyvenimą, kad plėstųsi
jo akiratis. Ir ne vienoje stovyk
loje per metus dalyvauja. Elena
įsitikinusi – tokiose stovyklose
vaikai gauna labai daug. Tai –
džiaugsmas, bendravimas, o
svarbiausia – jie susiranda draugų, su kuriais ir vėliau bendrauja. Pijus dar ilgai kalbės apie patirtus įspūdžius – apie šuniukus, į dangų paleistus žibintus,
apie tai, kaip linksmai leido laiką su draugais, vadovais Dovydu ir Gelmine, kaip laimėjo paplūdimio futbolo varžybas, kokią smėlio pilį pastatė. Vaikinas
jau dabar planuoja su kai kuriais

neseniai vykusioje konferencijoje iškeltą klausimą dėl šiemet
padidėjusių poilsio įkainių. Valdybos nariai patvirtino, kad vienos nakvynės Šventojoje neįgaliajam nuo liepos 1 d. iki rugsėjo
1 d. kaina 8 eurai, nuo rugsėjo
1 d. – 7 eurai. Tiesa, papildomai
teks sumokėti ir Palangos miesto savivaldybės nustatytą pagalvės mokestį.
Priimtas ir dar vienas svarbus sprendimas – draugijoms,
kurios pasirūpins organizuotu
žmonių atvežimu, bus skirtos
dalinės kompensacijos už transporto paslaugas ar degalus. Jomis galės pasinaudoti nuo liepos 1 d. į Šventąją vykstančios
draugijos.

Stiprins LND asocijuotų
narių kompetencijas
LND pirmininko Igno Mačiuko teigimu, vienas iš svarbių LND tikslų – stiprinti asocijuotas nares, jų vadovų kompetencijas. Dar šiemet tam
bus surengti keli kvalifikacijos kėlimo renginiai. Rugpjūčio 4 dieną neįgaliųjų draugijų
pirmininkų laukia seminaras
Kaune, kuriame bus nagrinėjamos Darbo kodekso aktualijos – nuo priėmimo į darbą iki
atleidimo iš jo.
Rugsėjo pabaigoje visų asocijuotų narių pirmininkai bus
pakviesti į dviejų dienų strateginę sesiją Šventojoje. Joje bus
aptarti būsimi projektai, išgry-

Įgalinanti Amatų diena

ninti lūkesčiai, ko tikimasi iš
LND ir pan.
Numatyti mokymai ir LND
valdybos nariams – rugpjūčio
11–12 dienomis jie bus pakviesti į lyderystės, komandinio darbo, vadovavimo įgūdžių stiprinimo stovyklą.

„Vilties paukštė“ – išliks
tokia pati ar atsinaujins?
LND valdybos nariai diskutavo ir dėl kasmetinio neįgaliųjų kolektyvų festivalio-konkurso „Vilties paukštė“. Atrankiniai jos turai šiemet numatyti Elektrėnuose, Alytuje, Kazlų
Rūdoje, Rokiškyje, Kuršėnuose
(Šiaulių r.) ir Ukmergėje. Baigiamasis koncertas bus surengtas Anykščiuose.
Kai kurių valdybos narių
nuomone, kolektyvams kasmet vis sunkiau pasirengti šiam
konkursui, regionuose sudėtinga rasti profesionalų vadovą ir
gerus balsus turinčių žmonių
nedaug. Valdybos nariai turėjo priekaištų ir reikalavimams
konkurso repertuarui, vertinimo komisijų sudėčiai. Svarstyta
galimybė atsisakyti konkurso, o
rengti tik festivalius, aptartas ir
I. Mačiuko pasiūlytas neįgaliųjų dainų šventės variantas. Nuspręsta visus šiuos pasiūlymus
išdiskutuoti strateginėje sesijoje ir sprendimą priimti kartu su visais neįgaliųjų draugijų vadovais.
Aldona DELTUVAITĖ

Į Amatų dieną susirinko gausus neįgaliųjų būrys.

Tauragės ratukų sąjunga,
vienijanti neįgaliųjų vežimėliais
judančius žmones, surengė įspūdingą ir smagią šventę – Amatų
dienos 2020.
Gražiame gamtos kampelyje,
prie Balskų užtvankos esančioje
urėdijos poilsiavietėje, susirinko
nemažas būrys ne tik tauragiškių, bet ir aplinkinių rajonų ratukininkų. Už renginio organizavimą buvo atsakingos šios sąjungos moterys: „pirmu smuiku“ grojo visur spėjanti Regina
Gavėnytė, jai nuoširdžiai talkino
Kristina Liolaitė, Vaida Petrauskienė ir kitos renginio dalyvės.
Amatų dienos svečius ir dalyvius pasveikino Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas,
rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkas Kęstutis Petkus, rajono tarybos narys Darius Petrošius bei ratukų sąjungos prezidentas Eugenijus Abromas.

Vladislovo Kirkicko nuotr.

Ir prasidėjo darbai: Kęstutis Gavėnia mokė „prakalbinti“
molį, jo sesuo Regina Gavėnytė
demonstravo karoliukų vėrimo
subtilybes. Tuo labai susidomėjęs rajono tarybos narys D. Pet
rošius savo nuvertą apyrankę
padovanojo neįgaliųjų draugijos
tarybos narei D. Norgailienei.
Didelio susidomėjimo sulaukė deginimo ant faneros edukacija. Čia darbavosi šios srities meistras Petras Kasanavičius. Ne vienas Amatų dienos dalyvis panoro
išmėginti šį kantrybės ir pastangų reikalaujantį darbą. Didelio
neįgaliųjų susidomėjimo sulaukė ir laikinų tatuiruočių menas.
Amatų dienos dalyviai mėgavosi ant laužo keptomis bulvėmis ir skaniu šiupiniu.
Vladislovas KIRKICKAS
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Aš – pilietis

Pritaikyta
aplinka –
misija (ne)
įmanoma?

M

anau, kad kiekvienas
judėjimo negalią turintis žmogus gali pasakyti,
kas ir kur jo mieste yra neprieinama. Na, bet vieno ar
kelių žmonių žinojimas juk
nieko nekeičia. Tam, kad
vyktų pokyčiai, situacija turi būti ištirta ir išanalizuota.
Tai vadinasi statistika. Statistikos panaudojimo galimybės labai plačios. Pavyzdžiui, versle statistika veikia tokiu principu: atliekamas tyrimas, vykdoma analizė, daromi pokyčiai. Tačiau
kartais statistika yra naudojama sukurti veiklos iliuziją.
Lietuvoje neįgaliųjų sferoje tai veikia taip: atliekamas
tyrimas, vykdoma analizė,
duomenys paviešinami, viskas padedama į stalčių ir pamirštama; kitais metais viskas kartojama ta pačia tvarka
ir taip metai iš metų...
Tyrimų buvo daryta pačių įvairiausių, net nevardinsiu visų, bet jie tikrai apėmė
visas įmanomas sritis. Tik
naudos iš jų nėra. Juk turime
daug duomenų, turime gana
gerą aplinkos prieinamumo
įstatymų bazę, turime įvairių
nevyriausybinių organizacijų, kurios mus gina ir mums
atstovauja. Bet aš vis dar negaliu užsukti į norimą kavinę, važiuoti į gydymo įstaigą baugu, nes nežinia, ar bus
kur pasistatyti automobilį, ar
pateksiu į vidų, daugumoje vietų tualetai įrengti pagal kažkieno vaizduotę, o ne
pagal reikalavimus. Stabiliai
kas ketverius metus prisimename nepritaikytas rinkimines apygardas, nes juk geriau
pusmetį iki rinkimų garsiai
apie tai kalbėti, nei per trejus
metus ką nors pakeisti. Sunkiai prieinamos švietimo įstaigos irgi kiekvieną rugsėjį
tampa staigmena.
Nors reikia pasakyti, kad
pokyčiai vyksta, tiesa, ne-

Aktualijos
Norite NDNT teikiamas
paslaugas gauti greičiau? Registruokitės internetu https://epas
laugos.ndnt.lt/registracija. Prisijungimas galimas per E. valdžios vartus arba per NDNT interneto svetainę (neaktualu pensinio amžiaus asmenims).
Aktualu vaikams ir suaugusiems asmenims iki pensinio amžiaus sukakties, kai
į NDNT kreipiamasi pirmą
kartą
 užsiregistravę iš anksto

įgalios sraigės greitumu, bet
vyksta. Tačiau dažnai tie pokyčiai būna labiau dėl varnelės
dokumentuose, nei dėl praktinio naudojimo.
O dabar apie priežastis.
Vyrauja nuostata, kad nevyriausybinės organizacijos yra
kaip tarpininkai tarp visuomenės ir Vyriausybės, atstovauja tam tikrų grupių interesams. Deja, Lietuvoje to nėra.
Neįgaliųjų nevyriausybinėse
organizacijose jau dešimtmečius niekas nesikeičia, jokių
naujų veiklos metodų ar idėjų,
net elementarios komunikacijos nėra, tik problemų įgarsinimas, begalinės diskusijos ir
projektėliai, neduodantys jokios realios ilgalaikės naudos.
Net ir aplinkos prieinamumą
užtikrinti turinti organizacija tik dėlioja varneles statybų
planuose.
Bet yra ir kita bėda. Aplinkos neprieinamumui didelę
įtaką daro ir tai, kad nebaudžiama už įstatymo nesilaikymą. O kai nėra nei prižiūrinčios institucijos, nei bausmės,
tai nėra reikalo ir įstatymo laikytis. Ar įsivaizduojate, kiek
būtų surinkta biudžeto lėšų,
jei būtų paskirtos realios, didelės baudos? Tokio dydžio,
kad būtų naudingiau pritaikyti, nei jas mokėti.
O sprendimas toks – pokyčiai neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų veiklose ir
baudos už įstatymo nuostatų,
numatančių, kad reikia pritaikyti aplinką, nesilaikymą. Atrodytų – nieko sudėtingo, bet
tikriausiai dar reikės atlikti keletą tyrimų, paskui dar viską
išdiskutuoti, o ten, žiūrėk, ir
dar vieni rinkimai ateis – su
neįgaliaisiais priešakyje ir begaline viltimi, kad dabar tikrai
viskas pasikeis.
Virginija DAMBRAUSKAITĖ
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Negalios ABC
Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato,
kad negalią turintys žmonės
ar šeimos, kuriose yra neįgaliųjų, turi teisę į paramą būstui. Parama teikiama nuomojantis ar perkant būstą (galima gauti lengvatinį kreditą ar
išperkamosios būsto nuomos
mokesčių dalies kompensaciją). Šiame „Bičiulystės“ numeryje – apie paramą būstui
išsinuomoti.

Parama būstui išsinuomoti
čio kitoje sav. – metinės pajamos
5 000 Eur ir turtas 7 000 Eur;
 dviejų ar trijų asmenų šeimos, gyvenančios Vilniaus m., r.,
Kauno m., r., Klaipėdos m., r.,
Palangos m., Neringos sav., metinės pajamos 11 375 Eur ir turtas
21 000 Eur, kitose sav. pajamos
10 000 Eur, turtas 14 000 Eur.
 keturių ar daugiau asmenų
šeimos, gyvenančios Vilniaus m.,
r, Kauno m., r, Klaipėdos m., r.,
Palangos m., Neringos sav., metinės pajamos neturi viršyti 13 000
Eur ir turtas 37 500 Eur, kitose
savivaldybėse pajamos 11 500
Eur, turtas 28 000 Eur.

gistruota LR nekilnojamojo turto registre.
Pastaba. Įstatyme turto ir pajamų dydžiai yra susieti su valstybės remiamų pajamų dydžiu
(VRP), kuris šiuo metu siekia
125 Eur. Keičiantis VRP, kinta
ir turto bei pajamų sumos.

Neįgaliesiems – ne eilės
tvarka
Dėl socialinio būsto nuomos reikia kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę,
kuri sudaro laukiančių socialiParamos būstui išsinuomoti
nio būsto eilę.
formos:
Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka socialinis būstas ga socialinio būsto nuoma;
 būsto nuomos mokesčio Pajamų dydis būsto nuomos li būti išnuomojamas ne eilės
kompensacijai gauti:
tvarka šiems asmenims:
dalies kompensacija.
 netekusiems nuosavybės
 asmens be šeimos, gyReikalavimai paramai
venančio Vilniaus m., r., Kau- teise turėto būsto dėl gaisrų, ponuomojantis būstą gauti
no m., r., Klaipėdos m., r., Pa- tvynių, stiprių vėjų ar dėl kitų
Teisę į socialinio būsto nuo- langos m., Neringos sav., me- nuo žmogaus valios nepriklaumą ar į būsto nuomos mokesčio tinės pajamos 7 750 Eur, turtas sančių aplinkybių;
dalies kompensaciją turi asme- 11 625 Eur; gyvenančio kito asmenims, kuriems nustatynys ir šeimos, kurie atitinka vie- se sav. pajamos 6 375 ir turtas tas 0–25 proc. darbingumo lygis;
ną iš šių reikalavimų:
 senatvės pensijos amžių
7 000 Eur.;
 neturi Lietuvos Respubli dviejų ar trijų asme- sukakusiems asmenims, kukos teritorijoje nuosavybės teise nų šeimos, gyvenančios Vil- riems yra nustatytas didelių spebūsto;
niaus m., r, Kauno m., r, Klai- cialiųjų poreikių lygis;
 nuosavybės teise turimas pėdos m., r., Palangos m., Ne šeimoms, auginančioms
būstas, Nekilnojamojo turto ka- ringos sav., metinės pajamos penkis ar daugiau vaikų ar (ir)
dastro duomenimis, yra fiziškai 15 250 Eur ir turtas 21 000 Eur, vaikų, kuriems nustatyta nuolanusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc.; kitose sav. pajamos 13 250 Eur, tinė globa (rūpyba);
 nuosavybės teise turimo turtas 14 000 Eur.
 šeimoms, kurioms viebūsto naudingasis plotas, ten keturių ar daugiau as- nu kartu gimsta trys ar daugiau
kantis vienam asmeniui ar šei- menų šeimos gyvenančios Vil- vaikų;
mos nariui, yra mažesnis kaip niaus m., r., Kauno m., r., Klai šeimoms, kuriose abiem su10 kv. m arba mažesnis kaip 14 pėdos m., r., Palangos m., Ne- tuoktiniams nustatytas 0–25 proc.
kv. m, jeigu šeimoje yra neįga- ringos sav., vienam asmeniui darbingumo lygis ir kurios augilusis arba asmuo, sergantis sun- metinės pajamos neturi viršyti na vaiką (vaikus) ar (ir) vaiką (vaikia lėtinės ligos, įrašytos į Vy- 17 500 Eur ir turtas 37 500 Eur, kus), kuriam (kuriems) nustatyta
riausybės ar jos įgaliotos institu- kitose sav. pajamos 15 500 Eur, nuolatinė globa (rūpyba);
cijos patvirtintą sąrašą, forma.
 neįgaliesiems, vieniems
turtas 28 000 Eur.
Už kalendorinius
auginantiems vaiką
metus deklaruotas tur(vaikus) ar (ir) vaiką
Svarbu žinoti:
tas ir gautos pajamos
(vaikus), kuriam (kuturi neviršyti įstaty-  jeigu savivaldybės išnuomotame socialiniame būste gyriems) nustatyta nuome nustatytų pajamų venantis žmogus ar jo šeimos narys tampa neįgalus ir jam
latinė globa (rūpyba);
ar šeimos nariui turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas
ir turto dydžių.
 šeimoms, aubūstas, toks socialinis būstas turi būti suteikiamas nesilaiginančioms
vaikus ar
kant eiliškumo;
Pajamų dydis
(ir) vaikus, kuriems
socialiniam būstui
 asmenys ir šeimos, su kuriais socialinio būsto nuomos
nustatyta nuolatinė
išsinuomoti
sutartis nutraukta jiems pažeidus socialinio būsto nuomos
globa (rūpyba), kai ne
mažiau kaip dviem iš
Teisę į socialinio sutarties sąlygas, teisę į socialinio būsto nuomą įgyja po 5
jų yra nustatytas sunbūsto nuomą turi as- metų nuo socialinio būsto nuomos sutarties nutraukimo.
kus neįgalumo lygis;
menys ir šeimos, kurie
 šeimoms, kuriose ne madeklaravo gyvenamąją vietą arba
Norintys gauti būsto nuoyra įtraukti į gyvenamosios vie- mos kompensaciją savivaldybės žiau kaip dviem šeimos nariams
tos nedeklaravusių asmenų aps- teritorijoje turi būti išsinuomo- nustatytas 0–25 proc. darbingumo
kaitą, jei jų deklaruotas turtas ję fiziniams ar juridiniams as- lygis ir (ar) didelių specialiųjų poir pajamos neviršija šių dydžių : menims (išskyrus savivaldybes) reikių lygis, kai šeimos nariai yra
 asmens be šeimos gyve- priklausantį tinkamą būstą, su- sukakę senatvės pensijos amžių.
Nuomojant socialinį būstą
nančio Vilniaus m., r., Kauno darydami pagal LR Civiliniame
m., r., Klaipėdos m., r., Palan- kodekse nustatytas sąlygas būs- šeimoms, kuriose yra neįgaliųgos m. ar Neringos sav., gryno- to nuomos sutartį ne trumpiau jų, turi būti suteikta galimybė
sios metinės pajamos 5 750 Eur kaip vieniems metams. Būsto turėti atskirus kambarius neįir turtas 11 625 Eur; gyvenan- nuomos sutartis privalo būti įre- galiesiems.

Paslaugos bus suteikiamos greičiau ir patogiau
internetu savo pasirinktu laiku
atvyksite į NDNT, iškart pateiksite dokumentus ir teritoriniame skyriuje užpildysite asmens
veiklos ir gebėjimų dalyvauti
klausimyną;
 atvykę be išankstinės registracijos pateiksite tik dokumentus (gali tekti palaukti „gyvoje“ eilėje), o užpildyti asmens
veiklos ir gebėjimų dalyvauti
klausimyną turėsite atvykti kitą kartą Jums paskirtu laiku;

 dokumentus taip pat galite atsiųsti paštu, įmesti į prie
įėjimo į NDNT esančias pašto
dėžutes arba pateikti per E. pristatymo sistemą. Dėl asmens
veiklos ir gebėjimų klausimyno
užpildymo turėsite atvykti kitą
kartą Jums paskirtu laiku.
Aktualu vaikams ir suaugusiems asmenims iki pensinio amžiaus sukakties, kai
į NDNT kreipiamasi pakartotinai

Ekstremaliosios situacijos
metu internetu registruotis iš
anksto nereikia – dokumentus
galite pateikti atvykę į NDNT,
atsiųsti paštu, įmesti į prie įėjimo į NDNT esančias pašto dėžutes, pateikti per E. pristatymo sistemą.
Dėl asmens veiklos ir gebėjimų klausimyno užpildymo su
Jumis susisieks NDNT darbuotojas (klausimynas pildomas telefonu arba el. paštu).

Aktualu pensinio amžiaus
asmenims
Pensinio amžiaus asmenims
internetu registruotis iš anksto nereikia – dokumentus galite pateikti atvykę į NDNT, atsiųsti paštu, įmesti į prie įėjimo
esančias pašto dėžutes arba pateikti per E. pristatymo sistemą.
Dėl asmens veiklos ir gebėjimų klausimyno užpildymo su
Jumis susisieks savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas.
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Kaip aš pažinau negalią

„Nenoriu savo globotinių kaip
nors išskirti ar sakralizuoti“
„Nesu socialinis darbuotojas iš pašaukimo“, – sako 22-us metus socialinį darbą dirbantis Arūnas Žilinskas. Tuometiniame
Vilniaus pedagoginiame institute baigęs istorijos studijas vyras
gavo netikėtą pasiūlymą padirbėti besisteigiančiame Markučių
dienos veiklos centre ir neseniai įsikūrusiuose „Vilties“ namuose
Valakampiuose (dabar Socialinių paslaugų namai). Vyras tuomet manė, kad su neįgaliais žmonėmis padirbės laikinai, bet netikėtai sau pačiam liko ilgiems metams.

Arūnas Žilinskas socialinį darbą dirba per 20 metų.

Pirmas globotinio priepuolis
perspėjo
Valakampių socialinių paslaugų namuose Arūnas dabar
dirba socialinio darbuotojo padėjėju, o VšĮ Markučių dienos
veiklos centre – socialiniu darbuotoju. Mintimis grįždamas į
pačią pradžią sako, kad negalią
turinčių žmonių anksčiau nepažinojo, jo paties šeimoje, giminėje ar artimoje aplinkoje žmonių, turinčių proto negalią, nebuvo ir jis neįsivaizdavo, kaip
su jais bendrauti. Tačiau dabar
gali pasakyti, kad artimai pažįsta tuos proto negalią turinčius
žmones, su kuriais dirba, ir jokiu
būdu nenori jų kaip nors išskirti
ar sakralizuoti. „Jie yra tokie pat,
kaip mes, kaip ir visuomenė, kurioje gyvename. Tarp jų yra labai nuoširdžių, geraširdžių, yra
piktų ir tokių, kurie nori ir gali
kitus sužaloti, nuskriausti šalia
esantį, todėl bendraujant su jais
reikia žinoti, kaip elgtis“, – įgyta patirtimi dalijasi pašnekovas.
Kalbėdamas apie žmones, su
kuriais dirba, Arūnas sako, kad
kiekvienas jų yra asmenybė, kuriai pažinti reikia nemažai laiko.
Vyras neslepia, kad pradžia
nebuvo lengva. Pirmą kartą susidūręs su epilepsijos priepuolio ištiktu proto negalią turinčiu žmogumi, Arūnas nesutriko – nors širdis tabalavo, nerimą jis nuslėpė. Neįgalusis nuėjo į tualetą, gerbdamas žmogaus privatumą Arūnas laukė
jo prie tualeto durų, tačiau nuojauta pakuždėjo, kad vyras per
ilgai užtrunka. Jis atidarė duris ir išvydo, kaip dviejų metrų
ūgio vyras krenta. Laimė, Arūnas spėjo jį sugauti. „Vyrui buvo prasidėjęs stiprus epilepsijos
priepuolis, jį visą kratė, jis save kandžiojo. Aš, prisipažinsiu,

Asmeninio archyvo nuotr.

tik sugavau krentantį žmogų ir,
neslėpsiu, išsigandau, o paskui
atėjo darbuotojai, kuriems tokie
mūsų gyventojų priepuoliai –
kasdienis dalykas. Jie žinojo,
ką daryti“, – atmintyje išlikusį
atvejį Arūnas prisimena ir šiandien. Pasak jo, dabar tokie nutikimai – ir jo kasdienybė, tad
puikiai žino, kaip turi elgtis, kai
žmogų ištinka epilepsijos priepuolis. Tačiau tuomet suprato,
kiek daug dar turi išmokti, sužinoti, tad ryžosi tolesnėms studijoms: Vilniaus universitete įgijo specialiojo pedagogo specia
lybę, o tuometiniame Edukologijos universitete – socialinio
darbuotojo kvalifikacinį laipsnį.
Vis dėlto mokytis pažinti žmones, su kuriais dirba, jam tenka
kiekvieną dieną.

Globotiniai nepaliauja
stebinti
Dabartinius savo globotinius
Arūnas pažįsta jau 20 metų. Žino ne tik kas jiems patinka ir ko
jie nemėgsta, bet ir kaip keitėsi
jų likimai, ar jais rūpinasi artimieji (jeigu jų turi), išmano visas jų sveikatos bėdas. „Kartais
būnu priverstas be galo nustebti“, – sako Arūnas ir pasakoja apie Valių (vardas pakeistas),
turintį Dauno sindromą. Dabar
šiam žmogui per 60 metų. Valius savarankiškai važinėja autobusais, pats atvažiuoja į dienos veiklos centrą ir į Socialinių paslaugų namus. „Pirmą
kartą šį žmogų pamačiau atvykęs pas draugą, gyvenantį netoli
Lukiškių aikštės. Pastačiau automobilį aukštelėje, pakėliau akis
ir staiga pamačiau, kad jis purvinu skuduru valo mano automobilio stiklus. Nustebau. Tada
nepažinojau šio žmogaus, nežinojau, kad jis visaip bando už-

sidirbti. Vėliau su juo susitikau
Markučių dienos veiklos centre. Mane stebino Valiaus savarankiškumas, netgi verslumas,
jis įsigudrino gauti laikraščių ir
ligoninėje pardavinėti“, – pasakoja Arūnas. Dabar Valius gyvena Socialinių paslaugų namuose
ir yra vis toks pat aktyvus, nors
jo amžius jau garbus. Jis dainuoja chore, vaidina Markučių dienos veiklos centre vykstančiuose spektakliuose.
„Pažinęs Valių supratau,
kiek daug sugeba Dauno sindromą turintis žmogus ir kiek
daug jį galima išmokyti. Tokie
žmonės puikiai susitvarko savo
daiktus, aplinką, mėgsta švarą,
gražiai piešia. Dauno sindromą
turintis žmogus labai lengvai
susibičiuliauja su kitais, – dalijasi mintimis A. Žilinskas. –
Įdomus įvykis buvo, kai į Markučių dienos centrą atvažiavo
milijardierius filantropas Džordžas Sorosas. Mes visi suglumę,
pasitempę, mūsų globotiniai rodo spektaklį. Staiga įeina Valius,
sako: „Aš jį pažįstu“ ir paduoda svečiui ranką. Pasirodo, Valius eidavo į kavines, esančias
netoli Vyriausybės, kur pietaudavo apsaugos darbuotojai, su
jais pasikalbėdavo. Matyt, kažkur buvo sutikęs ir D. Sorosą...
O gal jam tik taip pasirodė, bet
milijardierius mielai su juo pasisveikino...“
Pasakodamas apie kitus savo globotinius Arūnas prisimena du brolius, kurie viską darydavo vienas paskui kitą: „Vienas
sudaužo lėkštę – ir kitas tuojau
pat, vienas plėšo drabužius, kitas – avalynę. Vieno prasta emocinė būsena tuojau pat persiduoda kitam. Teko juos apgyvendinti atskirai, bet broliai susitinka, bendrauja, nors iš Socialinių
paslaugų namų važinėja į skirtingus dienos veiklos centrus.“
Pašnekovas pasakoja ir apie
dar vieną kuriozišką atsitikimą
iš savo darbo pradžios. Visi centro lankytojai važiavo į dramos
teatrą, vieną jų Arūnui teko paimti iš namų. Susėdus žiūrėti
spektaklio vaikinas pradėjo prašytis į tualetą. Arūnas jį nuvedė,
o vyrukas užsirakino ir nebemoka atsirakinti. „Vyrai kreivai
žiūri į mane – ko čia stypsau? O
aš vis laukiu, gal Mykolui (vardas pakeistas) pavyks atsirakinti,
vis aiškinu, ką daryti, o jam nieko neišeina...“ Arūnas prastovėjo tualete du spektaklio veiksmus ir vis kūrė Mykolo gelbėjimo planą, kol pagaliau pavyko
nelaimėlį išlaisvinti... Spektak
lio abu taip ir nepamatė...
Kai reikia, A. Žilinskas savo
ugdytiniams būna ir griežtesnis,
ir reiklesnis. „Noriu, kad jie pas
mus negyventų kaip šiltnamyje, kad žinotų, jog sutiks visokių
žmonių, kai kurie gali ir įžeisti.
Sakau, kad tokie žmonės patys
turi ydų, todėl dėl jų patyčių nereikia jaudintis.“
Eglė KULVIETIENĖ

Talačkonių tradicijos
keičiasi, bet neišnyksta

Sandra Ragaišytė su karine amunicija.
(atkelta iš 1 psl.)

daugiau kaip 10 metų stengiasi nepraleisti progos pasimatyti
su tokio paties likimo draugais,
pabendrauti, pasipasakoti, kaip
kam sekasi. „Dar gerokai prieš
numatytą susitikimo datą susiskambiname, susitariame susibėgti, – pasakoja Vilija. – Labai
smagu susibūrus ir košę kartu
ragauti, ir pajuokauti. Talačkoniai – reta vieta, kur kiekvienas
galime būti tokie, kokie esame,
nereikia slėpti, kad esi neįgalus.“
Į neįgaliųjų judėjimo pradžią
menančius Talačkonius kartu su
panevėžiečiais nuolat atvyksta
ir dar viena parodos dalyvė –
Stanislava Juozapaitytė. Moteris sako, kad būtent fotografija
ją suvedė su negalią turinčiais
žmonėmis. Bene prieš 6-erius
metus ji prisijungė prie Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijoje įkurto fotografų būrelio,
pradėjo dalyvauti Lietuvos neįgaliųjų draugijos rengiamuose
fotografų pleneruose. Stanislavos nuotraukų galima pamatyti įvairiose erdvėse eksponuojamose šių plenerų darbų parodose, „Bičiulystės“ puslapiuose. 3
jos nuotraukos pateko ir į parodą „Talačkoniai 2019“.
Pasak V. Bručo, dauguma
parodos autorių – fotografų su
negalia klubo „Mes esame“ nariai. Prieš kelerius metus šį klubą – kaip alternatyvią virtualią
erdvę, kurioje būtų galima dalytis savo nuotraukomis, jis sukūrė kartu su panevėžiečiu Algiu
Giba. Šiandien klubo narių skaičius artėja prie pusantro šimto.
Naujus ir senus jo narius V. Bručas ragina į supančią aplinką pažvelgti per savo matymo prizmę
ir neapsiriboti vien buitinėmis
nuotraukomis, paieškoti originalesnių kadrų, parodyti neįgaliųjų gyvenimo akimirkų.

„Blic plenero“ nuotraukos
tapo istorijos akcentu
Pernykščiame Talačkonių
susitikime V. Bručo sumanytas
„Blic pleneras“, į kurį buvo pakviesti visi neįgalieji fotomėgėjai, turėjo paįvairinti renginį, o
jame padarytos nuotraukos papildyti Lietuvos neįgaliųjų draugijos kaupiamą Talačkonių istorijos archyvą. Tiesa, buvo užsiminta, kad įspūdingiausios „Blic
plenero“ nuotraukos galbūt bus
atspausdintos ir surengta jų paro
da, bet tikrai nesitikėta, kad jos

Jono Valantiejaus nuotr.

taps vieninteliu šių metų Talačkonių susitikimų akcentu. Kai
V. Bručas paskelbė klubo „Mes
esame“ skelbto konkurso nugalėtojus ir paragino siųsti tądien
užfiksuotus įdomiausius šventinius momentus, parodos idėja
dar nebuvo iki galo subrendusi. Ji
vėl prisiminta tik paaiškėjus, kad
šiemet Talačkonių susitikimo nebus – LND negavo finansavimo
jam surengti, be to, per pasaulį nusiritusi koronaviruso pandemija bent kuriam laikui privertė pamiršti kelis tūkstančius
žmonių suburiančius renginius.
Iš daugiau kaip 200 gautų
nuotraukų reikėjo atrinkti apie
pusšimtį geriausiai Talačkonių
susitikimų nuotaiką perteikiančių vaizdų, pasirūpinti, kad jos
būtų kokybiškai atspausdintos,
estetiškai išeksponuotos.
Nuotraukų atrankos teko
imtis fotografijos meną gerai išmanančiam V. Bručui – su fotoaparatu buvęs Lietuvos fotomeno draugijos (dabar Lietuvos
fotomenininkų sąjunga) tikrasis
narys nesiskiria jau daugiau kaip
pusę amžiaus. Lėšų nuotraukoms atspausdinti skyrė Pasvalio rajono neįgaliųjų draugija, o
muziejaus dailininkas Paulius
Ramanauskas iš jų sukomponavo patrauklią ekspoziciją.
Į parodos atidarymą atvyko
ne tik dauguma jos autorių, bet
ir rajono meras Gintautas Gegužinskas, porą dešimtmečių neįgaliųjų susitikimų Talačkoniuose nepraleidžianti Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja
Ramutė Ožalinskienė. Sveikinimai, gėlės, muzika – iškilmingumo renginiui tikrai nepritrūko. Tik tvirto pažado, kad kitąmet Talačkoniuose ir vėl susitiks
vieni kitų pasiilgę likimo bičiuliai, išgirsti nepavyko. Vis dėlto LND pirmininkas Ignas Mačiukas nusiteikęs optimistiškiau
ir žada dėti visas pastangas, kad
neįgaliesiems svarbi tradicija nenutrūktų.
O kol kas respublikinė neįgalių fotomėgėjų paroda „Talačkoniai 2019“ pati keliaus po
Lietuvą – bus pristatyta Telšiuose, Utenoje, Kelmėje bei kituose
šalies miestuose ir miesteliuose.
Pasikvieskite ją į svečius ir jūs!
Aldona MILIEŠKIENĖ
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Padėk sau be vaistų

K

ukurūzų krakmolas yra
mažiau paplitęs produktas
negu bulvių krakmolas. Bulvių
krakmolas yra nebrangus ir lengvai prieinamas, tačiau kukurūzų krakmolas yra kokybiškesnė
ir sveikatai naudingesnė medžiaga. Beje, bulvių krakmolas,
ištirpintas vėsiame vandenyje
ir pakaitintas iki virimo, visiškai neištirpsta, vanduo nebūna
visiškai skaidrus, naudojant šį
krakmolą kulinarijoje kisielius
būna tirštas ir elastingas. Kukurūzų krakmolas visiškai ištirpsta
vandenyje, netgi po virimo vanduo būna skaidrus, kisielius būna skystas ir liejasi plona srovele.
Dėl to kukurūzų krakmolas gali
būti naudojamas gaminant įvairius kremus, o bulvių krakmolas labiau tinka tiems valgiams,
kuriuos būtina sutirštinti.
Pastabos:
1) kukurūzų krakmolas turi būti laikomas sandariose talpose sausoje tamsioje vietoje.
Šį krakmolą būtina saugoti nuo
drėgmės, nes jis sugeria drėgmę
ir po to nebetinka vartoti. Laikant krakmolą tinkamomis sąlygomis jo galiojimo laikas – 3
metai.
2) 100 gramų kukurūzų krak
molo kaloringumas – 330 kilokalorijų; tai šiek tiek daugiau negu
bulvių krakmolo.

Reikia fermentų ir B grupės
vitaminų
Kad virškinimo sistema įsisavintų krakmolą, reikia fermentų ir B grupės vitaminų.
Jeigu jų nėra, krakmolas įsisavinimas ilgai. Tai nėra gerai, nes
yra didelė tikimybė, kad bus už-

Konsultuojame,
komentuojame
Nuo liepos 1 dienos įsigaliojo tvarka, suteikianti galimybę kai kuriems asmenims
vaistinėse nemokamai įsigyti
kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos priemonių. Vaistininkai pastebėjo,
kad didelė dalis ateinančiųjų
nežino, ar jie gali pretenduoti į nemokamas priemones.
„Gintarinės vaistinės“ produktų skyriaus vadovas, vaistininkas Martynas Gelžinis teigia,
kad daugelis ateinančių vyresnio
amžiaus žmonių yra girdėję apie
naują tvarką, bet nėra tikri, ar jie
taip pat patenka į kategoriją asmenų, kuriems priemokos mokėti nebereikia. Pasitaiko atvejų, kai asmuo tikisi, kad prie-

kimštas kapiliarų tinklas, prasidės rūgimas, kuris gali sukelti
vidurių pūtimą ir kitokius nemalonius pojūčius pilve.
Kai nesaikingai vartojame
saldžius kepinius (krakmolas +
cukrus), prarandame nemažai B
grupės vitaminų. Ši netektis silpnina imunitetą, sukelia nervų
sutrikimus, širdies ir kraujagyslių ligas ir t. t. Beje, kai gausiai
vartojamas krakmolas, papildomai vartoti B grupės vitaminų nėra prasmės, nes krakmolas
labai pablogina jų įsisavinimą.

Kukurūzų krakmolo
cheminė sudėtis
Kukurūzų krakmole esama
per 90 % angliavandenių, kurie
yra nepakeičiamas energijos šaltinis, likusią nedidelę dalį sudaro baltymų junginiai ir riebalai.
Produkte taip pat rastas nedidelis kiekis vitaminų. Antai
B grupės vitaminai, kurie reikalingi kasdien, nes jie aktyviai
dalyvauja perduodant nervinius
impulsus, virškinimo procese, širdies ir kraujagyslių darbe,
endokrininės, šlapimo ir ir kitų
organizmo sistemų veikloje. Vitaminas PP, kuris kartu su vitaminu B2 įeina į daugelio fermentų, dalyvaujančių energijos gamybos ir kaupimo procesuose,
sudėtį. Jis padeda funkcionuoti nervų sistemai, virškinimo
traktui, veikia kraujo apytaką.
Beje, vitamino PP poreikis nėra didelis, tačiau jis labai svarbus tvarkingam kvėpavimo sistemos darbui, plečia kraujagysles; taigi nuo šio vitamino kiekio priklauso ir arterinio kraujospūdžio lygis.

6 psl.

Kukurūzų krakmolas mažina
cholesterolio lygį
Kukurūzų krakmolas turi ir
kai kurių mineralų. Pavyzdžiui,
šiame krakmole yra pakankamai kalcio, kuris būtinas kaulų
audiniams. Šio mineralo trūkstant susergama atramos ir judėjimo aparato bei burnos ligomis.
Kalis. Jis dalyvauja kenksmingų medžiagų šalinimo iš organizmo procese, padeda įveikti
raumens audinių spazmus, stabdo aterosklerozės atsiradimą.
Kai kurie mokslininkai tvirtina, jog šis mineralas turi ir antialerginių savybių.
Magnis. Ši medžiaga sutinkama visuose organuose ir audiniuose. Magnis reikalingas širdies raumeniui, kraujagyslėms.
Jo trūkumas sukelia širdies rit
mo sutrikimus, greitą nuovargį, miego problemas, pablogina
plaukų būklę.
Natris. Jis reikalingas vandens ir druskų balansui, dalyvauja virškinimo, širdies ir kraujagyslių veikloje.
Fosforas. Jis dalyvauja daugelyje biocheminių reakcijų, būtinas kaulams ir dantims.

Pagrindinės naudingosios
kukurūzų krakmolo
savybės:
1) aktyvina organizmo apsaugines jėgas, tulžies išsiskyrimą, raumeninio audinio augimą;
2) padeda organizmui atsikratyti šlakų ir kenksmingų
medžiagų, kurios ten patenka
vartojant įvairius produktus ir
per aplinką;
3) maitina nervinio audinio
ląsteles;
4) stabilizuoja ir mažina
kraujyje cukraus kiekį;
5) padeda žmogui atsipalaiduoti ir nusiraminti;
6) turi antiuždegiminių savybių;
7) duoda naudos sergant
mažakraujyste bei atsiradus pabrinkimų;
8) tinka žarnyno vėžio profilaktikai;
9) mažina kraujyje cholesterolio lygį.

Pastaba: reikia atsisakyti mito, neva kukurūzų krakmolas
padeda sulieknėti; krakmolas
tokiomis savybėmis nepasižymi, nes iš organizmo pašalina
ne riebalus, o vandenį.

Atvejai, kai kukurūzų
krakmolas nevartotinas
Išimtiniais atvejais kai kuriems žmonėms kukurūzų krak
molas gali sukelti alergiją. Taigi šio produkto turėtų vengti kukurūzams alergiški asmenys. Beje, alergija pasireiškia
tokiais požymiais, kaip dermatitas, odos niežėjimas, paraudimas, pleiskanojimas, dilgėlinė.
Sunkiais atvejais gali būti sutrikdytas kvėpavimo procesas.
Pastaroji būsena gali būti pavojinga gyvybei, nes sukelia asfiksiją (uždusimą). Esant sunkiai
organizmo būklei, turi būti nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.
Kukurūzų krakmolas nevartotinas turint perteklinių kilogramų (mat jis gana kaloringas),
pernelyg krešint kraujui, turint
polinkį sirgti tromboflebitu (venos sienelės uždegimu, kylančiu
dėl to, kad jos spindyje susidaro
trombas arba krešulys), sergant
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opalige, gastritu, varginant
rėmeniui. Beje, jeigu organizmas netoleruoja kai kurių kukurūzų krakmolo komponentų, šis produktas žmogui gali
išprovokuoti astmos priepuolius. Jeigu turima problemų su
kasa, krakmolo kiekis turi būti
mažinamas.
Aktualu kukurūzų,
bulvių ir ryžių
krakmolui!
Virškinant krakmolą susidaro medžiaga, panaši į kleisterį (plikytą krakmolo arba miltų
tirpalą), kuri neleidžia plonosioms žarnoms įsisavinti naudingų elementų. Daugiausia
sutrikdomas jodo įsisavinimas.
Tai pasireiškia pastoviu nuovargiu, mieguistumu, imuninės sis-

temos nusilpimu, pablogėjusiu
mąstymo procesu, prasta nuotaika ir t. t.
Beje, dažnai vartojant krak
molą, kleisteris, kuris trukdo
plonosioms žarnoms įsisavinti vitaminus, mineralus ir kitas
reikalingas medžiagas, su laiku
sukietėja ir žarnyne atsiranda
vadinamieji išmatų akmenys. Jie
gali sukelti vidurių užkietėjimą,
autoimunines ligas ir kitus nemalonumus.
Ir dar. Reiktų vengti vadinamojo rafinuoto krakmolo, kuris
kenkia medžiagų apykaitai, pernelyg skatina insulino sintezę ir
sutrikdo hormonų balansą.

Kukurūzų krakmolo
kisieliaus receptas
Šiam gaminiui prireiks: 6
šaukštų kukurūzų krakmolo,
1 litro vandens, 5 šaukštų cuk
raus, 400 gramų uogų. Kisieliui
tinka įvairios uogos. Prieš jį gaminant uogos perrenkamos, nuplaunamos vėsiu vandeniu, suberiamos į puodą ir užpilamos
cukrumi. Galima įberti nedaug
vanilinio cukraus – tai pagerins
kisieliaus aromatą. Viskas užpilama vandeniu, pašildytu iki
50–60 0C temperatūros, ir indas su ruošiniu pastatomas ant
ugnies. Kai kisielius užverda,
ugnis sumažinama ir verdama
10 min., kol uogos suminkštėja. Atskirame inde krakmolas sumaišomas su 1/4 stiklinės vėsaus vandens ir gerai išmaišoma. Naudojant šiltą arba
karštą vandenį krakmole gali atsirasti gumuliukų, kuriuos
paskui bus sunku išmaišyti. Po
to ugnis sumažinama iki minimumo ir į puodą supilamas
krakmolo tirpalas. Pageidautina pilti plona srovele, nuolatos pamaišant. Šis gaminys dar
2–3 minutes pakaitinamas, neleidžiama užvirti. Po to indas
su kisieliumi nukeliamas nuo
ugnies ir pamaišomas, kad nesusidarytų plėvelė. Pageidautina kisielių vartoti šiltą.
Romualdas OGINSKAS

Naujoji priemokų už vaistus kompensavimo
tvarka suprantama ne visiems
moka jam bus kompensuota iš
Valstybinės ligonių kasos biudžeto, tačiau kompensacija jam
nepriklauso.
„Kartais žmonės ateina į
vaistinę būdami visiškai tikri,
kad jiems priklauso priemokos
už vaistus kompensacija, nors
pagal Vyriausybės nutarimą jie
nepatenka nė į vieną priemokos
kompensaciją galinčiųjų gauti kategoriją. Vaistininkai patys
sprendimo dėl priemokos kompensavimo nepriima, jie suveda
paciento duomenis į e. sveikatos
sistemą ir iš jos gauna atsakymą,
ar asmuo turi teisę į priemokos
padengimą. Jei paaiškėja, kad
pacientas tokios teisės neturi,
tokiu atveju vaistininkai visa-

da pataria kreiptis į Valstybinę
ligonių kasą ir pateikti prašymą
dėl priemokos kompensavimo
bei papildomus dokumentus,
įrodančius paciento teisę į priemokos padengimą valstybės lėšomis“, – aiškina M. Gelžinis.
Jo teigimu, kai pacientas
vaistus turi įsigyti nedelsdamas,
jis vaistinėje gali tai padaryti sumokėdamas priemoką, o vėliau
kreiptis į Valstybinę ligonių kasą dėl priemokos grąžinimo, jei
bus nustatyta, kad priemokos
kompensacija jam vis dėlto priklauso.
LR Vyriausybės nutarimu
nuo liepos 1 d. priemokų už
kompensuojamus vaistinius preparatus ir medicinos priežiūros

priemones nebeturi mokėti visi
75 metų amžiaus ir vyresni asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat
asmenys, gaunantys senatvės
pensiją ir turintys negalią, jei
jų pajamos (pensijos, socialinės išmokos, pašalpos) nesiekia
95 proc. minimalių vartojimo
poreikių dydžio – išlaidų, reikalingų minimaliems žmogaus
poreikiams tenkinti per mėnesį (maistui ir kt. prekėms, paslaugoms). Dabar ši suma siekia
257 eurus.
Vaistininkai sako pastebėję, kad dalis vyresnio amžiaus
žmonių, žinodami, jog nuo liepos 1 d. priemokų už kompensuojamus vaistus neliks, lau-

kė būtent šios datos apsilankyti
vaistinėje, nors kai kuriems turimi vaistai buvo pasibaigę jau
anksčiau. „Buvo ir tokių atvejų, kai žmonės atėję sakydavo,
kad jau keletą dienų vaistų nebeturi, bet anksčiau nepirko, o
laukė, kada galės juos gauti nemokamai, nors toks elgesys kai
kurių susirgimų atveju gali būti net ir labai rizikingas bei keliantis pavojų sveikatai“, – sako
„Gintarinės vaistinės“ produktų skyriaus vadovas.
Preliminariais skaičiavimais,
Lietuvoje yra apie 250 tūkst.
žmonių, galinčių pasinaudoti galimybe kompensuojamuosius vaistus įsigyti nemokamai.
„Bičiulystės“ inf.
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Mokslo parkas

Pasaulio kompasas

Prie jūros kranto įsikuria
patogiai – lyg namie

Paplūdimio nameliai sugalvoti Vokietijoje prieš 140 metų. Poilsiautojai juose slepiasi nuo vėjo, saulės. Šiemet vokiečių kurortuose atsirado patobulintų namelių, kurie skirti neįgaliesiems.
Namelis, į kurį galima
įvažiuoti
Varnemiundės kurorto (šalia Rostoko) vadovai didžiuojasi,
kad jų paplūdimyje galima išsinuomoti visiems prieinamą namelį. Jis stovi netoli jūros, prie
nutiesto patogaus tako, kuriuo
galima atriedėti ir neįgaliojo vežimėliu. Sunkiai judantys poilsiautojai patogia rampa įvažiuoja į namelį, o ten gali likti sėdėti vežimėlyje arba persikelti ant
patogaus minkštasuolio.
Šis namelis nėra vienetinis
auksinių rankų meistro kūrinys. Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos žemėje turizmas plėtojamas naikinant visas aptinkamas kliūtis. Net surengtas
konkursas, kurio dalyviai buvo
skatinami pateikti kuo daugiau
idėjų gražesniam negalią turinčių žmonių gyvenimui. Šis patobulintas pliažo namelis laimėjo
pirmąją vietą. Jį nuomoja ne tik
atvykstantys vežimėliais, bet ir
šeimos su mažais vaikais ar besinaudojantys vaikštynėmis.
Laukiami visi
Kasmet Vokietijos kurortuose, įvairiuose turistiniuose

regionuose apsilanko apie 3 milijonus žmonių su sunkia ar ne
tokia sunkia negalia.
Viešbučiai, restoranai, muziejai, kiti turizmo ir poilsio
objektai, siekiantys panaikinti
turiningam poilsiui trukdančius
barjerus, gauna nacionalinį sertifikatą „Kelionės visiems“ (Reisen fuer Alle). Kad gautum šį
dokumentą, neužtenka pafantazuoti, pasigirti. Ekspertai atvažiuoja ir patikrina vietoje, kaip
yra iš tikrųjų. Tik po išsamaus
patikrinimo galima patekti į populiarų kelionių portalą, skirtą
neįgaliems žmonėms.
Besiruošiantys į kelionę gali pasidalyti svajone, ką norėtų
aplankyti – vieni pasiryžę pakeliauti po nacionalinius parkus,
kitus domina senoji architektūra ir pan. Tenka atsakyti į daugybę klausimų. Tik atviri atsakymai gali garantuoti kelionės
sėkmę. Užtat būsite garantuotas,
kad viešbutyje durų anga nebus
5 centimetrais siauresnė už jūsų
vežimėlį, duše tikrai rasite specialią kėdę, o aplinkoje nebus
jums alergiją keliančių augalų.
Specialūs skyreliai skirti žmonėms, turintiems pažinimo su-

Lietuvos paraplegikų asociacijos
narių dėmesiui!
2020 m. rugsėjo 12 d. 13 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos
„Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse,
Ošupio takas 6a, Palanga, vyks Lietuvos paraplegikų asociacijos
(toliau – LPA) visuotinis rinkiminis Susirinkimas.
Pagal įstatus Susirinkimas yra LPA aukščiausias organas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. ataskaitų pristatymas;
2. įstatų pakeitimai;
3. vienasmenio valdymo organo – prezidento rinkimai;
4. kolegialaus valdymo organo – valdybos rinkimai;
5. kiti klausimai.
Primename, kad pagal LPA įstatus kiekvienas narys Susirinkime
gali dalyvauti ir balsuoti pats arba deleguoti savo balsą
(jeigu jis nedeleguotas) kitam LPA nariui.
Išankstinė registracija tel. nr. 8 687 34194 arba el. paštu info@lpa.lt
Atvykusių dalyvių registracijos pradžia 2020 m. rugsėjo 12 d. 10 val.
Lietuvos paraplegikų asociacijos valdyba

trikimų. Jie gali pageidauti, kad
viešbutyje informacija būtų pateikiama kuo paprastesne kalba, orientuotis padėtų spalvos
ir pan. Pateikus visus pageidavimus, nurodžius planuojamą
aplankyti regioną, galima gauti labai konkrečius viešbučių,
kavinių, kitų įstaigų adresus ir
kontaktus.

Iniciatyva turi
pasekėjų
Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos turizmo asociacijos prezidentas Volfgangas Valdmiuleris tikisi, kad jų iniciatyva išplis
kuo plačiau ir negalią turintys
žmonės galės ilsėtis prie jūros
gražiuose nameliuose.
Brėmerhafene jau nuomojami tokie nameliai. Froidenštate
yra profesinė mokykla, kurioje
amatų mokosi vaikai su negalia.
Jie ėmėsi projekto ir sukūrė savą
paplūdimio namelį. Čia prireikė dailidės, siuvėjo, apdailininko įgūdžių. Viduje po tradiciniu minkštasuoliu įrengtos dėžės daiktams sudėti, o dar reikia bent kelių dailių pagalvėlių,
minkšto patiesalo, tvirtų, bet
lengvų sienų iš trijų pusių, stogelio, vėliavėlių ant kraigo, ko
nors interjerui papuošti. Kiek
erdvės fantazijai!
Studentai iš Osnabriuko
taikomųjų mokslų universiteto
tarptautinėje kelionių ir turizmo parodoje Berlyne pristatė
itin patogų pliažo namelį, skirtą
ir negalios neturintiems, ir neįgaliems, kad visi galėtų gėrėtis
saulėlydžiu.
Idėja gimė
Varnemiundėje
Pasakojama, kad prieš 140
metų Varnemiundėje gyvenęs
krepšių pynėjas Vilhelmas Bartelmanas pagailėjo savo reumatu sergančios žmonos ir nupynė
jai patogų krėslą. Aukštos sienelės iš trijų pusių ir stogelis, o dar
pledas ją saugojo nuo pikto vėjo. Vilhelmo žmona krėslą galėjo pastatyti kur panorėjusi ir
valandų valandas žiūrėti į jūrą.
Dabar tie krėslai jau dideli
ir padaryti ne iš vytelių, bet vokiečiai vis tiek juos vadina krepšiais (Korb). Mat jie pakrantėje
dar turi tikrų namelių, panašių
kaip pas mus Šventojoje. O va
tie, „Vilhelmo“, yra nešiojami.
Galima juos atsukti į jūros pusę, o jei nuo jūros pučia vėjas –
apsukti. Jie jau nepanašūs į vytelių krėslą, bet vis tiek lengvi,
patogūs. Atsirado net tokia verslo šaka. Vieni gamina namelius,
kiti nuomoja juos pliaže nuo pavasario iki rudens, nuneša ten,
kur pageidauja klientas. O labai
darbštūs pensininkai patys juos
gamina, remontuoja ir nuomoja.
Kai kur šie spalvoti, tarsi vaikiški, nameliai sustatyti į tvarkingą
eilę, sunumeruoti.
Labai keista: ta pati jūra, tas
pats smėlis, tas pats paplūdimys,
o poilsiavimo tradicijos visai
skirtingos. Kitur su žiburiu paplūdimyje nerasi jokio namelio
ar krėslo.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita BALIKIENĖ

Muzikos grotuvas, kurį
gali naudoti kurtieji
Vilniaus Gedimino technikos universiteto absolventė Paulina Bradūnaitė sukūrė ir Vilniaus dailės akademijos rengiamam Jaunojo
dizainerio konkursui pristatė taktilinį muzikos grotuvą, kuriuo muziką gali pajausti net ir negirdintys žmonės. „Jis skirtas visiems –
nepriklausomai nuo gebėjimo priimti garsą“, – sako Paulina.

Paulina Bradūnaitė sukūrė prietaisą, kuris leidžia muzikos „klausytis“ ir kurtiesiems.

Muzika perduodama
vibracijomis
Pramonės gaminių dizainą
studijavusi P. Bradūnaitė seniai
domėjosi universalaus dizaino
koncepcija ir norėjo sukurti produktą, kuris galėtų praplėsti girdinčiųjų garso suvokimo ribas.
Imtis kurti būtent kurtiesiems
pritaikytą grotuvą ją įkvėpė išgirsta istorija, kai kurčias žmogus negalėjo patekti į ligoninę,
kur po avarijos buvo atsidūręs jo
sūnus, nes nepavyko susikalbėti
su pagalbos tarnybomis – naktį gestų kalbos vertėjai nedirbo.
Deja, tą naktį sūnus mirė. Paulina sako tuomet supratusi, kad
kurtieji mūsų visuomenėje patiria didelę atskirtį ir nusprendė prisidėti prie jos mažinimo.
„Norėjosi tarsi sujungti kurčiųjų bei girdinčiųjų bendruomenes. Muzika – vienas iš tų dalykų, kurie mus skiria“, – sako
jaunoji dizainerė.
Pasak P. Bradūnaitės, garsas – tai vibracija ir ją nebūtinai
turime priimti per ausis. „Žaltys“ – muzikos grotuvas, kurio
pagrindas yra vibracijos ir kaulų kondukcija (šilumos perdavimas kitam kūnui). Įprastai ausimi negirdimi muzikos dažniai
tokio grotuvo nešiotojui per vib
racijas ištransliuojami į stuburą. Dažniai išskirstomi į žemus,
vidutinius ir aukštus ir į stuburą perduodami per 4 vibracines
kapsules. Įrenginys valdomas telefonu, informacija į jį perduodama bluetooth ryšiu.
„Tai galėtų būti tam tikras
asmeninis muzikos grotuvas,
lyg patobulinta ausinių versija“, – sako Paulina.
Įkvėpimas – baltų mitologija
Dizainerės teigimu, produkto estetika yra grįsta baltų futurizmo idėjomis. „Šia esteti-

kos forma norima parodyti, kad
Lietuvos kultūrą galima naudoti
ateities kontekste ir Lietuva gali
būtų novatoriška ateities valstybė su nauju požiūriu į visuomenę ir darną“, – sako P. Bradūnaitė. Įrenginio formą įkvėpė žaltys ir jo simbolika mitologijoje,
dėl to detalėms parinkta geltona spalva. „Žaltys“ yra lankstus
ir bioniškas, gebantis prisitaikyti prie žmogaus kūno formų ir
nevaržantis judesių.
Įrenginiui naudojamos perdirbamos plastiko rūšys, taip
siekiama prisidėti prie taršos
mažinimo.
Dizainerė sako, kad tai buvo labai rimtas ir ilgas darbas,
prie kurio prisidėjo ne vienos
srities specialistai. Buvo vykdomi tyrimai biomechanikos laboratorijoje, vyko ilgos diskusijos su kurčiųjų organizacijomis.
P. Bradūnaitė „Žaltį“ kūrė daugiau nei 1,5 metų, už koncepciją laimėjo gero dizaino prizą.
Karantinas šiek tiek pristabdė
darbus laboratorijoje, šiuo metu yra padarytas tiktai grubus
„Žalčio“ prototipas, kuris ir toliau testuojamas bei tobulinamas. Paulina norėtų, kad atsiradus finansavimui būtų galima jį
gaminti ir pritaikyti praktiškai.
„Kalbantis su kurčiaisiais aiškėja, kad jiems toks įrenginys būtų aktualus. Yra žmonių, kurie
šoka, groja, netgi kuria muziką
naudodamiesi vibracijomis. Jei
kurčiasis gali ir nori mėgautis
muzika, kodėl negalima atrasti
būdų, kaip visiems komunikuoti
ir gyventi darniai, neatskiriant
klausos negalią turinčių žmonių
nuo didžiosios visuomenės dalies“, – teigia jaunoji dizainerė.
Emilija STONKUTĖ

Mirus ilgametei Kelmės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei
ir LND valdybos narei Elenai KANČIAUSKAITEI,
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija reiškia
nuoširdžią užuojautą jos artimiesiems.
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Kūrybos
laboratorija
arba straipsnio
„Zyliukai“ tęsinys

P

rieš metus „Bičiulystėje“
buvo publikuotas mano
straipsnelis „Zyliukai“, pasakojantis apie ilgametę draugystę su
sparnuočiais ir jų gyvenimo pastebėjimus. Privalau atsiprašyti
savo mažųjų draugų, kad tame
straipsnyje sakinys „Jie bailesni, jie visai nenori draugauti –
svarbu, kad maisto gautų“ visai
neatitinka tikrovės ir įžeidžia jų
garbę ir orumą. Nuoširdžiai atsiprašau, nors žinau – jie į teismą nepaduos...
Šį pavasarį renovuojant namą, kuriame gyvenu, mūsų
draugystė su sparnuočiais patyrė
nemenkų išbandymų. Kai pradėjo ardyti mano balkoną ir teko pašalinti jų „lesyklą“ – seną
taburetę, – atskrisdavo rečiau,
nors vis tiek nutūpdavo ant namą juosiančių pastolių. Tiesa, ir
aš rečiau iškišdavau nosį į balkoną, nes jame dažnai dirbdavo meistrai. Kai orai visai atšilo ir balkonas buvo beveik atnaujintas, jau dažniau pasėdėdavau jame. Ir ką pastebėjau?
Vos tik pasirodydavau, padangėje virš priešais stovinčio namo pradėdavo skraidyti MANO
ZYLIUKAI. Pradžioje – vienas
kitas, paskui kažkur nuskrisdavo . Vėliau supratau – susirinkti
savo „chebrytės“. Tada atskrisdavo jau keli, kol „garbės ratus“ virš namo pradėdavo sukti
gražus būrelis (daugiau nei 10)
sparnuočių.
Jie blaškėsi, puolė prie gretimo namo balkono langų, tarsi
prašytų pagalbos man, atskirtai
pastolių apkaustų, ar sielvartaudami dėl prarasto jaukaus pasisvečiavimo mano balkone. Pas-
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Pasiskraidymai
padangių ekrane
kui vėl kilo aukštyn į padangę,
suko ratus. O aš niekuo negalėjau jiems padėti. Įkaitai – ir
jie, ir aš.
Bet pamažu toks jų elgesys
pradėjo keistis. Aš daugiau laiko
praleisdavau balkone, bet visada, vos kelioms minutėms praėjus, mano sparnuočiai pradėdavo savo pasiskraidymus. Gražu
žiūrėti, kaip jie nardo, krykštauja, sučiulba praskrisdami pro
balkoną, vartosi ore, tik švysteli,
lyg sidabru suspindi saulėje šviesesnės pilvuko plunksnelės. Tiesiog aukštojo pilotažo, akrobatinio skraidymo stebuklus, puikius triukus ir viražus melsvoje padangėje tarp baltų debesėlių išdarinėja mano zyliukai. Ir
mano akys lydi jų skrydį, kartu
su jais skraido melsvoje padangėje. Ir širdis pakyla ten, aukštai, tarp baltų debesų.
Kas pasakė, kad paukšteliai
maži? O mes, žmonės, dideli?
Galvočiau priešingai: mes – maži žemės vabalėliai, skruzdėlės,
tempiančios savos kasdienybės
problemų ir rūpesčių šapelį ir
nieko aplink nematančios, tik
neperkopiamus ir nesibaigiančius vargelių kalnus – skruzdėlynus.
O jie – dideli. Jie žiūri iš
viršaus į mūsų purviną žemę
ir mus, mažus jos vabalėlius.
JIE LAISVI. Jie nei sėja, nei
pjauna, jie GYVENA BŪTIES
PILNATVĖJE – džiaugsmingu
čiulbesiu kasryt padėkoja Dievui
už kiekvieną dieną, už kylančią
saulę, duonos trupinėlį, vandens
lašelį. Jie LAISVI – juos nešioja vėjas, kai sklendžia išskleidę
sparnus, juos pirmuosius pabučiuoja saulės spinduliai, jie ar-

Sveikiname

čiau Dangaus, arčiau tikrosios
GYVENIMO esmės ir prasmės.
Pamažu rimsta visi triukšmingi ardymo darbai, gražėja
mūsų būstas. Gerų žmonių dėka,
kiek įmanoma, bus draugiškesnė
aplinka ir man, ir jiems balkone.
Bėga, skuba gražuolė vasara – pačios ilgiausios dienos, pats
gėlių žydėjimas, liepų kvepėjimas. Jų lapijoj pasislėpusiame
inkile zyliukės tikriausiai jau išsiperėjo ir išsivedė antrąją vadą.
Vieną rytą pastebėjau ant gretimo namo stogo lyg ir nedrąsiai
bandančius skristi mažuosius.
Virš namo stogo, virš jų,
budriai saugodami nuo „baltųjų
ir juodųjų raganų“ (kirų ir varnų) budėjo globėjai. Jiems į pagalbą nuo gretimo namo atskrido pilka balandė ir, atsitūpusi ant
paties stogo kampo, ilgai tupėjo, kol plėšrūnės „raganos“ nuskrido. Kaip gi čia neprisiminsi
legendinės balandės Cher Ami
(liet. brangi draugė), kuri per
Pirmąjį pasaulinį karą išgelbėjo
200 JAV karių gyvybių? Taigi ir
tarp paukštelių yra sava tarpusavio pagalbos ir gynybos sistema
(savotiška NATO). Šitas paskutinis pastebėjimas nepretenduoja į absoliučią tiesą, gal tai buvo
tik atsitiktinumas – nežinau. Bet
man patiko.
O štai šiandien – džiugi žinia – mano zyliukai baigė karantiną ir jau 3 kartus buvo nutūpę ant naujo balkono palangės. Galėsim laikytis vieno met
ro atstumo, o ne tik bendrauti
padangių ekrane nuotoliniu būdu. Mano MIELI SPARNUOČIAI, GYVENIMAS tęsiasi...
Birutė JONELIENĖ
Prienai

Nuotraukų konkursas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis rugpjūčio 6 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.

mėnesį gimusius:

Galiną Dunovskają –
Vilniaus r. neįgaliųjų draugijos
pirmininkę,
Zofiją Švažienę – Akmenės r.
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Daivą Rentelytę – Kalvarijos
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Sigitą Tumbrotą – Telšių r.
neįgaliųjų draugijos pirmininką.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos
administracija

Maišatis...
Iš ko
Tie džiaugsmai
Dideli?
Iš mažų.
O mažyliai?
Iš trupinių,
Ko nesulesė
Dienos
Kasdienės
Snapu
Aštriu.
Iš kur
Ta gėla
Širdy
Suspausta?
Nevilties,
Netekties
Pasėta,
Netikėtai
Sudygus
Šešėlyje
Išdavystės.
Ir visa
Ratu.
Sukomės
Jame
Aš ir tu.
Kažkas
Praėjo
Pro šalį
Pūsdams
Lumzdelį,
Kol
Muzikos
Klausėmės,
Buvo
Gražu.
Prisiminimai
Neatliepia
Senų
Aidų.
---Buvo.
Nebėra.
Niekada
Nebebus.
Nebesvarbu
Kokie
Vėjai
Pūs...
***
Gal
Pasimatysim
Kada.
Ilgesys
Suka
Ratą
Nelygut

Voverė
Apskritime.
Beskubėdamas
Savęs
Nebemato.
Kasdieniai
Išbandymai
Purto,
Krato.
Lauki
Ramumos
Išrišimo,
Ai,
Prisvyla
Kartais
Tie
Patys
Blynai.
Betgi
Vėl
Po
Nakties
Išaušta
Diena.
Būname.
Dar.
Juk
Visko
Gana(?!)...
***
Vasara
Jau
Prispaudė
Pėdą
Žalion
Žolėn
Su
Pienių
Pūkais.
Laiku
Pasirodė,
Neturėtų
Būt
Gėda,
Eiliškumo
Jeigu
Laikais.
Tegul
Subujoja,
Pakvimpa
Visais
Kvapais.
Vasara
Pasirodė.
Kitos
Nesulauksim
Taip
Greit.
Šitą

Dar
Reikia
Praeit.

Nei iš šio,
nei iš to...
Paskutinėn
Pažintin
Nesiveržiu.
Tikrai.
Norisi
Tikėt,
Kad
Ji
Bus
Su
Visagaliu
Kūrėju.
Nebetolygiai
Krūpčioja
Mana
Širdis.
Jinai,
Ne
Aš,
Nuspręs
Plakimą
Paskutinį.
Bevelyčiau
Pastogėje
Gimtinėj.
Žinot
Neduota.
Dėlei
Tvarkos
Reikt
Susirišt
Beržinę
Šluotą.
Brūkšt –
Pabrūkšt,
Švaru.
Įsivaizduoju
Sau,
Pakviptų
Tą
Mirksnį
Gaivumu
Trapiu...
Gražu...
Na,
Argi
Ne gražu (?!).
----------Prisisvajojimai
Nebaudžiami.
Mhu...
Zinaida DILYTĖJURĖNIENĖ
Panevėžio r.

