Šeimai, ieškantiems bendraminčių ir paguodos
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Tolerancijos testas
Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND), įgyvendindama
projektą „Karjeros galimybių
plėtra neįgaliesiems“, surengė inovacijų ir verslumo mokymus. 2 savaites negalią turintys žmonės gilinosi į verslo
subtilybes, aiškinosi ekonomikos terminus, susipažino
su buhalterinės apskaitos pagrindais. Vis dėlto tiek mokymų dalyviai, tiek specialistai
sutaria – įgytos žinios negarantuoja, kad pavyks įsitvirtinti darbo rinkoje.
Domisi verslo
galimybėmis
LND teisininkė, projekto
„Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ konsultantė Evelina
Kelmelienė pasakoja dažnai sulaukianti negalią turinčių žmonių klausimų dėl galimybės kurti savo verslą. Jie domisi, nuo ko
pradėti, kokią verslo formą pasirinkti, kyla klausimų apie mokesčių sistemą, paramą verslo pradžiai. Inovacijų ir verslumo mokymų tikslas – suteikti
pradinių žinių tiems, kurie nori dirbti individualiai, susikurti
darbo vietą ar steigti verslą. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro dėstytojos mokymų dalyviams pristatė teisinius verslo aspektus, supažindino su mokesčių aktualijomis, parama verslo pradžiai.
Buvo modeliuojamos situacijos,
kokia verslo forma konkrečiu

Atvira visuomenė
Lietuvos neįgaliųjų draugija (LND) jau antrą kartą
meno puoselėtojus pakvietė
į kūrybinę stovyklą „Karpiniai iš praeities“. Savaitę trukusius didžiulės kantrybės ir
kruopštumo reikalaujančius
mokymus vainikavo Šventosios mokymo ir reabilitacijos
centre surengta paroda, kurioje puikavosi fantazijos prisodrinti ažūriniai karpiniai,
stebinę netikėtais jų autorių
kūrybinės minties viražais.
Nieko nėra neįmanomo
Elektrėniškė Onutė Dambrauskienė žirklutes paėmė gerokai abejodama savo galimybėmis. Galvos smegenų aneurizma, patirtas insultas paliko savo
pėdsakus – dešinė moters ranka
iki galo taip ir neatsigavo. Kurį
laiką Onutė užsiėmė žvėrelius

Kad neįgalieji įsidarbintų,
neužtenka pavienių iniciatyvų

Povilui Stundžiui baigtų mokymų pažymėjimą įteikė Lietuvos neįgaliųjų draugijos teisininkė Evelina Kelmelienė.

atveju tiktų – gal tai būtų mažoji bendrija, individuali įmonė,
o gal UAB.
Povilas Stundys įmonėje
„Spaudmeta“ dirba dizaineriumaketuotoju. Jam darbas patinka, tačiau ne visada būna užsakymų, dėl to dirba ne visu etatu. P. Stundys sako susidomėjęs
verslumo mokymais norėdamas
praplėsti savo akiratį, sužinoti
daugiau apie esamas galimybes.
Jis jau anksčiau dalyvavo LND
surengtuose interneto tinkla
lapio projektuotojo mokymuo-

se, kurie truko net 3 mėnesius
ir buvo labai naudingi – išmoko sukurti nesudėtingas svetaines. Vis dėlto imtis savo verslo
fotografijos techniko išsilavinimą turintis Povilas nesiryžtų –
tokių minčių kyla, bet pradėti nedrąsu.

Planuoja savo verslą
Romanas Šamatovič sako,
kad kursai buvo naudingi. Labiausiai jį domino buhalterinė
dalis – mokymuose praktiškai
išbandė, kaip skaičiuojamas at-

lyginimas, rengiamas metinis
balansas, pajamų ir išlaidų ataskaita. Vyriškis sako planuojantis už 2–2,5 metų pradėti savo verslą, dėl to svarbu suprasti, kaip viskas vyksta. Romanas svarsto apie galimybę pasinaudoti valstybės subsidija savo
verslui steigti, dėl to norėjo daugiau apie tai sužinoti.
R. Šamatovič manymu, tokių mokymų tikslas – ne tik suteikti konkrečių žinių, bet ir sužadinti žmonėms norą ką nors
veikti, galbūt pabandyti užsi-

dirbti savarankiškai. „Svarbu
parodyti, kad savas verslas nėra
kažkas baisaus, verta pabandyti. Gal ir nepasiseks iš pirmo sykio, bet nieko baisaus – pavyks
kitą kartą, – svarsto vyriškis. –
Mes dažnai randame pasiteisinimą, kodėl negalime to ar kito
daryti – vieniems trūksta ryžto,
kitiems pinigų, tretiems dar ko
nors. O iš tikrųjų reikia tik išdrįsti pradėti.“ Jis supranta, kad
neįgaliesiems dažnai sutrukdo
sveikatos bėdos. Ir jo paties darbingumas labai ribotas – dėl stuburo problemų negali ilgai sėdėti, sunku vaikščioti. Jis sako
galvojantis apie „verslą iš lovos“.
„Aplinkybės verčia. Esu kaip
šiltnamio augalas“, – juokauja
Romanas. Nedirbti jis negali –
vienas augina 2 vaikus. R. Šamatovič įsitikinęs, kad galimybių tikrai yra. Per karantiną visos įmonės, kurios dirbo internetu, parodė gerus rezultatus, o
tie, kurie dirbo tradiciniu būdu,
(nukelta į 6 psl.)

Karpinių ažūruose – ir tautinio paveldo
detalės, ir šių dienų atspindžiai
primenančių kepurių vaikams
mezgimu, bet šio darbo turėjo
atsisakyti, nes ilgiau pamezgusi nebegalėdavo atlenkti pirštų.
Ieškodama kitų saviraiškos galimybių pabandė floristiką – kūrė
įvairias kompozicijas iš augalų.
Radusi LND skelbimą apie organizuojamą karpinių seminarą,
nors ir dvejodama, vis dėlto pasiryžo pabandyti prisiliesti prie
dar kitokios kūrybos. „Niekada
to nebuvau dariusi, dešine ranka man sunku valdyti žirkles,
baiminausi, kad nieko nesugebėsiu... – pasakoja Onutė. – Buvo labai neramu, bet nepabandęs negali žinoti, kiek užslėptų
gebėjimų tūno kiekviename iš
mūsų.“ Moteris kalba atvirai –
pirmą seminaro dieną buvo
(nukelta į 6 psl.)

Šventojoje surengto karpinių seminaro dalyvės.

Aldonos Deltuvaitės nuotr.
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Bendruomenės balsas
 Radviliškis:

Kelionės dovanoja daug
įspūdžių

Ekskursijos dalyviai grožėjosi Rokiškio dvaro interjeru.

Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkės pavaduotoja Irena Vilniuvienė rašo, kur šią vasarą keliavo radviliškiečiai.
Saulėtą ir karštą rugpjūčio
rytą grupė Radviliškio r. neįgaliųjų draugijos narių išvyko į suplanuotą ekskursiją po Rokiškį.
Pirmiausia atvykome į Rokiškio dvarą. Dvaro grožis ir jame
esančios autentiškos ekspozicijos sužavėjo visus ekskursijos
dalyvius. Buvo įdomu pamatyti
ir pasiklausyti gido pasakojimų
apie grafų Tyzenhauzų gyvenimą ir pomėgius. Daugelis dvaro
eksponatų autentiški – naudoti pačių dvariškių. Neišdildomą
įspūdį paliko eksponuojami garsiausio XX a. dievdirbio Liongino Šepkos drožiniai. Labai patiko vienintelė Lietuvoje prakartėlių ekspozicija.
Vėliau vykome į nuostabaus
grožio Šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčią. Nustebino vie-

nintelė Lietuvoje pagal visus liturginius reikalavimus įrengta
krikštykla. Lankėmės bažnyčios rūsyje ir unikalioje Šv. Juozapo koplyčioje, kuri yra nacionalinis architektūrinis ir sakralinis paminklas. Paskui vykome į kavinę „Senas grafas“. Čia
klausėmės įdomaus pasakojimo
apie sūrio gaminimą, jo rūšis ir
kitų populiarių Rokiškio krašto
maisto produktų gamybą, degustavome įvairių rūšių sūrius.
Grožėjomės Rokiškio senamiesčiu, originaliai išpaišytomis senų namų langinėmis.
Tą pačią dieną 10 mūsų draugijos sportininkų dalyvavo Pak
ruojyje vykusioje Šiaulių regiono
neįgaliųjų sporto šventėje. Mūsų
komanda užėmė antrą vietą ir
parsivežė 13 medalių: 4 aukso, 5
sidabro ir 4 bronzos. Varžyboms
pasiruošta vykdant Neįgaliųjų
socialinės integracijos per kūno
kultūrą ir sportą projektą.

 Kazlų Rūda:

Lankė Pamario kraštą

 Telšiai:
Telšių Parkinsono ligos draugijos narės Vida Petkienė ir Laimutė Sabaliauskienė rašo apie
įgyvendintą projektą „Zanavykijos perlai“.
Saulėtą rugpjūčio rytą Telšių
Parkinsono ligos draugijos nariai lankėsi Zanavykijos sostinėje – Šakiuose. Atvykę grožėjomės kariljonu, kuris pasitiko mus
skambančia gražia melodija, ežeru pačiame miesto centre, šalia
stovinčiu rašytojo Vinco Kudirkos paminklu, skulptūra, vaizduojančia bėgančią mergaitę.
Toliau kelionę tęsėme Zyplių
dvare. Gidė supažindino su dvaro istorija, muziejaus eksponatais. Vaikštinėdami parke grožėjomės klevais, ąžuolais, tuopomis, maumedžiais, pušimis, kėniais, beržais ir guobomis. Zyp
lių dvaro renesansu galima vadinti metą, kai į jį dėmesį atkreipė Lukšių seniūnas Vidas Cikana ir ėmėsi gaivinti šią vietą.
Viename dvaro pastate – vežiminėje – įkurtas Zanavykų
muziejus. Muziejuje gausu namų
apyvokos daiktų: kraitinės skrynios, tautiniai kostiumai, žemdirbystės įrankiai. Čia eksponuojamos ir meno darbų parodos.

 Kaišiadorys:
Kaišiadorių r. neįgaliųjų draugijos pirmininkė Stanislava Globienė ir tarybos narė Birutė Gudačiauskienė informuoja „Bičiulystės“ skaitytojus apie įdomią kelionę.
Mes, Kaišiadorių r. neįgaliųjų draugijos nariai, dviem autobusiukais iškeliavome Žemaitijos link. Pirmiausia aplankėme
netoli nuostabaus Platelių ežero įrengtą raketų bazę. Muziejus įkurtas, kad galėtų papasakoti visam pasauliui apie 50 metų trukusį Šaltąjį karą, jo poveikį Europos ir Lietuvos istorijai.
Gidės pasakojimai mus sukrėtė.
Paskui nuvykome prie didingo Platelių ežero. Pabraidžioję po ežerą susirinkome į
poilsiavietę papietauti. Daugelis patraukė eglyno link ir parėjo su pilnomis rankomis voveraičių, kitų grybų. Žemaitijoje
grybai auga gausiau nei pas mus.
Plungės rajone apsilankėme Energetinių labirintų ir geometrinių figūrų parke. Šio parko įkūrėjai plungiškiai Jurga ir
Antanas Jakimavičiai. Sodyboje

 Rietavas:

„Aisytės“ laivu neįgalieji plaukė į Rusnę.

Lina Čepaitė su „Bičiulystės“
skaitytojais dalijasi įdomios kelionės įspūdžiais.
Pasiilgę bendravimo ir kelionių ankstų rugpjūčio rytą Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugijos
nariai išsiruošė į tolimą ir dar
nepažintą Pamario kraštą. Svečius iš Sūduvos pasitiko Rusnėje
gyvenanti gidė Iveta. Draugijos
nariai nuo Šilutės laivu „Aisytė“ plaukė į Rusnę ir susipažino su šios salos įdomybėmis. Iš
Rusnės jie pasiekė Kuršių marias, Nemuno žiotis, Ventės ragą, Mingę. Laive gidė mokė dainuoti Pamario krašto dainas, čia
vyko ir rūkytų žuvų degustacija.
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Pamario krašto vandenimis grįžus į Šilutę Hugo Šojaus
muziejaus kieme keliautojų laukė dvaro ponia. Ji supažindino
su ano meto turtingų žmonių
gyvenimu, papročiais ir įpročiais, vaišino svečius pyragėliais ir kafija.
Vakarėjant draugijos nariai
autobusu pasuko link Melnragės, braidė po Baltijos jūrą.
Kazlų Rūdos girių žmonės šią
išvyką ilgai prisimins ir todėl,
kad susirinko puiki įvairaus amžiaus draugiškų, malonių, kantrių žmonių komanda.
Nuotrauka iš Kazlų Rūdos neįgaliųjų
draugijos metraščio.

Rietavo neįgaliųjų draugijos
pirmininkė Lina Laurinaitienė
rašo apie tai, kaip bėga rietaviškių vasara.
Rietavo neįgalieji išsiruošė į
kelionę po Jurbarko kraštą. Aplankėme Raudonės pilį, Veliuoną, Raudondvario dvarą. Pabuvome medaus slėnyje, vaišinomės arbata, ragavome įvairių
rūšių medaus. Grįždami namo
pasveikinome draugijos narę Aldoną, tą dieną šventusią 70 metų jubiliejų.
Liepos pabaigoje 9 draugijos nariai ilsėjosi Nidoje. Ten lipome į švyturį, aplankėme aktoriaus Daliaus Mertino kapą,

Grožėjosi Zanavykijos perlais

Išvyka į Zanavykų kraštą prasidėjo prie Šakių kariljono.

Zyplių dvare esančiame restorane „Kuchmistrai“ mūsų laukė edukacinė programa ,,Zanavykų ragaučius“. Ją vedusi Gaspadinė papasakojo apie dvaro
virtuvėje naudojamus seniai žinomus maisto gamybos būdus –
rauginimą, ilgą kepimą, rūkymą, kurie užkariauja ir šiuolaikinį meniu bei dera su sveikesniu požiūriu į kasdienę mitybą.
Mums smalsumą žadino šaltiena, mišrainė ir negirdėta krosnyje kepta kopūsto galva. Zanavykai taip pat didžiuojasi iš
senolių paveldėtais abriedukais,
švilpikais, sausgare ir duonzupe.

Aplankėme ir Sudargo piliakalnius. Tai 5 piliakalnių kompleksas, primenantis kovas su
kryžiuočiais. Sakoma, kad čia
stovėjo viena svarbiausių gynybinių pilių, padėjusių atsilaikyti
prieš kryžiuočius. Išliko tik piliakalniai – Balnakalnis, Žydkapis, Bevardis, Pilaitė ir Vorpilis.
Pakilus į juos prieš mus atsivėrė Nemuno juostos žydrynė. Iš
gidės pasakojimo sužinojome,
kad Sudargas gali pasigirti ir
knygnešiais, ir šiame miestelyje gyvenusiais pasaulyje garsaus
rašytojo Džeromo Deivido Selindžerio proseneliais.

Sužavėjo Žemaitija

Įspūdingos išvykos į Žemaitiją akimirka.

yra penki labirintai, šalia kurių
gėlėmis išsodinta ir iš akmenukų išdėstyta mandala „Gyvybės
gėlelė“. Stebėjomės šeimininkų
išmintimi ir kruopštumu, augalų grožiu ir įvairove.
Mūsų dar laukė Telšiai – Žemaitijos sostinė. Miesto centre
pasitiko žemaičių galiūnė meška
su laikrodžiu letenose. Katedros
papėdėje granitinėse lentose žemaitiška tarme išpasakota žemaičių istorija. Atradome meškutę su
meškiukais. Anot padavimų, patrynus jiems nosytes ir sugalvojus
norą, jis visada išsipildo.

Atkeliavome iki „Džiugo sūrio namų“. Žemaitijos sostinės
įkūrėjas buvo mitologijoje minimas galiūnas milžinas, vardu
Džiugas. Tai jo garbei ir pavadintas šis sūris. Su juo gaminami karameliniai saldainiai, ledai, pyragaičiai. Vieni prisėdome paskanauti sūrio gaminių,
kiti aplankėme rūsyje esantį
muziejų. Už 150 kilometrų dar
mūsų laukė vakarienė pakeleivingoje ,,Levitano“ užeigoje. Per
vakarienę visi džiaugėmės kelione, dėkojome vieni kitiems už
draugystę, buvimą kartu!

Turininga vasara

Įspūdžių kupina rietaviškių kelionė.

ragavome žuvies, važinėjomės
traukinuku, pabuvome prie jūros, klausėmės paskaitų apie
medų, buvome grupės „Amberlife“ koncerte. Vieną vakarą saulėlydį sutikome plaukdami laivu

„Austėja“. Esame dėkingi kapitonui Romui, kuris mus plukdė
nemokamai. Turininga mūsų
vasara. Dar laukia sporto šventė, rugsėjo mėnesį dalis draugijos narių ilsėsis Šventojoje.
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 Vilkaviškis:

LND akiratyje – dėmesys strateginiam mąstymui,
komandiniam darbui, kompetencijų stiprinimui

Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos Vilkaviškio padalinio
vadovė Danutė Medekšienė „Bičiulystės“ skaitytojams pasakoja
apie turiningą organizacijos veiklą.
Vilkaviškio krašto neįgaliųjų
draugijos veiklą stipriai pakeitė
koronavirusas, tačiau pandemijai aprimus pamažu grįžtame į
įprastą ritmą.
Liepos mėnuo buvo gausus
veiklų. Pagal savo išgales dalyvaujame įvairiuose miesto bendruomenės renginiuose. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti rinkomės prie V. Kudirkos paminklo,
kur jau ketverius metus padedame savo nupintą vainiką ir uždegame žvakę. J. Basanavičiaus
aikštėje drauge su miesto bendruomene sugiedojome himną.
Sporto šventėje „Valstybės dieną atminkim“ draugijos nariai
„Ąžuolo“ progimnazijos stadio
ne žaidė visų pamėgtą bočią.
Pirmininkei Valei Masiliūnienei esame dėkingi už galimybę dalyvauti trijų dienų projektinėje menų veikloje Birštono turizmo bazėje. Lietuvos
žmonių su negalia tinklinio ir
badmintono asociacijos pirmininkas Tomas Kiveris mus supažindino su Neįgaliųjų teisių
konvencija. Vėliau iš šio dokumento kiekvienas turėjome išsirinkti po straipsnį, pagal kurį kitą dieną ant drobės tapėme
paveikslus. Užduotis labai sunki, tačiau juvelyrė, menų mokytoja Agnė Varpukevičiūtė sugebėjo įkvėpti pasitikėjimo. Rytais
mankštinomės su Vakare Bagdonaite.
Mūsų draugijos literatai svečiavosi Jurbarko r. neįgaliųjų
draugijos organizuotoje literatūrinėje popietėje „Liepų medus“.
Įgyvendinant Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje ir Neįgaliųjų socialinės integracijos
per kūno kultūrą ir sportą projektus buvo organizuota sveikatingumo stovykla. Išklausėme Renato Mizero paskaitą apie
pagrindines sveikatingumo ir
fizinio aktyvumo gaires, Taut
vydas Antanavičius ir jo buvęs
treneris pasakojo apie kovų menus, jų atsiradimo istoriją. Užgniaužę kvapą stebėjome, kaip
sportininkai demonstravo praktinius kovos menų veiksmus.
Vėliau R. Mizeras parodė, kaip
mankštintis sėdint ant kėdžių.
Šie pratimai labai tinka neįgaliesiems. Pasižadėjome ir toliau
daryti šiuos pratimus ir stengtis
gyventi sveikiau. Abi dienas žaidėme bočią, golfą, lauko tenisą,
mėtėme lankus, sportavome su
treniruokliais.
Visada jaučiame pirmininkės V. Masiliūnienės rūpestį savo nariais. Jai noriai talkina padalinių vadovai, tarybos
nariai. Suburta komanda turi
daug idėjų ir planų, kad neįgaliesiems būtų kuo lengviau gyventi. Džiaugiamės, kad neretai
į draugiją užsuka ir mūsų veikla
domisi savivaldybės atstovai.

LND pirmininkas Ignas Mačiukas įsitikinęs – skėtinė organizacija savo asocijuotosioms narėms turi skirti kuo daugiau dėmesio,
kelti jų vadovų kompetencijas, sudaryti sąlygas įgyti naujų žinių.
Šiemet išrinktos LND valdybos nariams aktualūs ir komandinio
darbo įgūdžiai, strateginis planavimas, gebėjimas išgryninti veik
los tikslus ir uždavinius. Tai akcentuojama ir LND Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai pateiktame ir palankiai įvertintame Lietuvos neįgaliųjų draugijos institucinio stiprinimo projekte.

Vėl esame
aktyvūs

Pagilino Darbo kodekso
žinias
LND teisininkės Evelinos
Kelmelienės teigimu, klausimai dėl darbo sutarčių sudarymo, nutraukimo, papildomų
darbų įforminimo bei kitų problemų – vieni dažniausių, dėl
kurių į LND pagalbos kreipiasi neįgaliųjų draugijų pirmininkai. Todėl rengiant LND institucinio stiprinimo projektą poreikis pagilinti šios srities žinias
buvo įvardytas kaip prioritetinis.
Rugpjūčio pradžioje neįgaliųjų draugijų atstovus LND pakvietė į mokymus „Darbo kodekso praktinis taikymas“. Didelę darbo ginčų nagrinėjimo
patirtį turinti advokatė Edita
Radzevičiūtė pristatė svarbiausius darbo santykių klausimus,
atkreipė dėmesį į įsigaliojusius
naujausius šio teisės akto pakeitimus. Kaune surengtuose mokymuose buvo išsamiai aptartas darbo sutarčių sudarymas ir
jų sąlygų keitimas, išanalizuotos
dažniausiai pasitaikančios klaidos, aiškintasi, kuo terminuotos
sutartys skiriasi nuo projektinių,
kalbėta apie įvairias darbo sutarčių nutraukimo galimybes, atostogų suteikimo ypatumus ir kt.
Nemažai dėmesio lektorė skyrė
ir dėl koronaviruso pandemijos
ypač svarbiais tapusiems darbo sutarčių straipsniams: prastovų įforminimui, nuotoliniam
darbui.
Mokymų dalyviams rūpėjo
sužinoti, ar tą pačią veiklą vykdančios organizacijos kasmet su
savo darbuotojais privalo iš naujo
sudaryti terminuotas darbo sutartis, kaip elgtis, jeigu darbdavys primygtinai reikalauja išeiti iš
darbo savo noru, domėjosi, kaip
apmokėti darbuotojui už prastovą, jeigu prie valstybės subsidijos
organizacijai reikia prisidėti ir savo lėšomis, o ji jų neturi.
Nors mokymuose daugiausia dėmesio buvo skirta bendrosioms Darbo kodekso nuostatoms, neišskiriant neįgaliesiems
aktualiausių klausimų, draugijų
atstovai tikino atnaujinę turėtas
žinias, sulaukę naudingų patarimų, sužinoję, kur kilus problemai kreiptis patarimo.
Strateginis planavimas –
vadovų duona
Širvintų rajone surengtoje
stovykloje „Lyderystė nuo asmens iki vadovo: tikslai, stip
rybė, komunikacija“ strateginio planavimo, taktikos bei komandinio darbo mokėsi šiemet
išrinktos LND valdybos nariai.
„Dalydamiesi įvairiomis įžvalgomis, nuomonėmis, pasiūlymais sukūrėme LND strategiją

4–5 metams“, – džiaugiasi LND
pirmininkas I. Mačiukas. Pasak
jo, asociacijai labai svarbu turėti
ilgalaikę ateities viziją, nusimatyti prioritetines sritis. Preliminariai į šią strategiją įtraukti tokie tikslai kaip LND turimą poilsiavietę Šventojoje paversti neįgaliųjų reabilitacijos vieta (pailginti sezoną, teikti kineziterapijos, kitas sveikatinimo paslaugas), užsiimti neįgaliųjų turizmu (asociacija turi neįgaliesiems
vežti pritaikytą autobusą, todėl
galėtų organizuoti keliones į užsienį, ieškoti naujų maršrutų),
rengti neįgaliųjų dainų šventes
ir kt. „Šio strateginio plano met
menis pristatysime rugsėjo pabaigoje Šventojoje vyksiančiuose LND asocijuotųjų narių mokymuose, pakviesime neįgaliųjų draugijų pirmininkus padiskutuoti, jį pakoreguoti, pasiūlyti
savo idėjų“, – sumanymais dalijasi I. Mačiukas.
Strateginio planavimo mokymais liko patenkinti ir kiti
stovyklos dalyviai. Pasak jų, čia
gautos žinios labai pravers rengiant projektus, padės išgryninti draugijų tikslus ir uždavinius.

Komandinis darbas – tai
atsakomybė ir pasitikėjimas
Utenos r. neįgaliųjų draugijai Sandra Ragaišytė vadovauja
5-erius metus. Neįgaliųjų pasitikėjimą pateisinusi pirmininkė
buvo ne tik perrinkta antrai kadencijai, bet ir tapo LND valdybos nare. Ji sako gerai įsidėmėjusi LND pirmininko I. Mačiuko
žodžius, kad valdybos narys –
ne tik savo organizacija besirūpinantis pirmininkas, bet ir
žmogus, padedantis spręsti kitų rajonų bei miestų draugijoms
kylančias problemas. O tai, pasak S. Ragaišytės, didelė atsakomybė ir įpareigojimas. „Šioje stovykloje supratome, kas yra
komandinis darbas, suvokėme,
kad esame atsakingi ne tik už
save, bet ir vieni už kitus. LND
konferencijose vis pasigirsdavo
nuomonių, kad valdybos nariai
nedirba su atstovaujamų apskri-

Į Darbo kodekso taikymo mokymus LND nariai susirinko iš visos Lietuvos.

čių pirmininkais. Šie mokymai
suteikė žinių, praktinių įgūdžių,
kaip tai daryti, kaip dirbti komandoje“, – mintimis dalijasi S. Ragaišytė. Pasak jos, komandinis darbas svarbus ne vien
LND valdyboje, bet ir bendraujant su apskričių pirmininkais,
bendriems tikslams telkiant neįgaliųjų draugijų tarybas.
LND valdybos nare tapusi
10 metų Marijampolės I grupės
neįgaliųjų draugijai vadovaujanti Irma Kavaliauskienė atsakomybę už visos LND asocijuotąsias nares taip pat prisiėmė pirmą kartą. Moteris neslėpė, kad
ši patirtis jai visiškai nauja, todėl
buvo atvira visoms mokymuose
išgirstoms žinioms, praktiniams
įgūdžiams. Pasak jos, buvo labai
naudingos paskaitos apie strategijos, organizacijos tikslų formavimą. „Įkvėpimo, kaip nusimatyti tikslus ir jų siekti, auginti ir stiprinti organizaciją, pasisėmėme iš buvusio specialiųjų
operacijų pajėgų kario, Sužeistų karių asociacijos įkūrėjo Algimanto Valaičio. Daugybę iššūkių ir išbandymų patyręs vyras ne tik sugebėjo nenuleisti
rankų, bet ir pasiryžo ginti tokio paties likimo žmonių teises, jiems atstovauti, – pasakoja I. Kavaliauskienė. – Mes taip
pat atstovaujame negalią turintiems žmonėms, tad buvo labai
įdomu sužinoti, kaip savo tikslus ir strategiją susidėlioja Algimantas, kokius žingsnius daro,
jų siekdamas, kaip bendrauja su
įvairiomis institucijomis. Įsidėmėjau, kad, norėdamas ko nors
pasiekti, turi atlikti daug namų
darbų – pamąstyti apie būtinų veiksmų seką, apgalvoti argumentus, pasitelkti viešumą.“

Svarbiausia – kiekvieną
išgirsti ir išklausyti
Ukmergės r. neįgaliųjų drau-

Praktinės komandinio darbo užduotys padėjo įtvirtinti gautas žinias.

gijos pirmininkė Zita Kviklienė LND valdybos nare išrinkta jau antrai kadencijai, tačiau
neslepia, kad per 15 savo darbo
su neįgaliaisiais metų tokiuose mokymuose dalyvavo pirmą kartą. „Šie mokymai gerokai skyrėsi nuo tradicinių, kai
lektorius perskaito pasiruoštas
skaidres ir atsako į keletą mokymų dalyviams kilusių klausimų, – pasakoja Z. Kviklienė. – Šįkart labai reikalingos ir
svarbios žinios buvo perduotos
įtaigiai ir betarpiškai – jeigu ko
nesupratome, iškart klausėme
ir sulaukėme paaiškinimų.“ Be
to, lyderystės, komandos sutelkimo įgūdžiai buvo įtvirtinami atliekant įvairias netradicines užduotis. „Vieną jų reikėjo atlikti tylomis, – prisimena
Z. Kviklienė ir priduria, kad tai
buvo nemenkas išbandymas. –
Mes įpratę daug kalbėti, patarinėti, bet paaiškėjo, kad vienas
kitą galime suprasti ir iš žvilgsnio, mimikos. Beje, sulaukėme
mokymų vadovo Kęstučio Vingilio pagyrimo, mat, pasak jo,
retai kada šią užduotį pavyksta
atlikti iš pirmo karto. O mums
pavyko – taigi, nors LND valdyba ir nauja, bet suburta stipri
komanda“, – džiaugiasi Z. Kvik
lienė. Neįgaliųjų draugijos pirmininkei įsiminė ir lektoriaus
patarimai, kaip organizacijoje
paskirstyti užduotis, motyvuoti žmones, pritraukti jaunimą.
Ši vadovų komandos sesija buvo naudinga ir Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų
draugijos pirmininkui Martynui Poškevičiui. „Puikus užsienyje mokslus baigęs Europos lyderystės instituto lektorius, žmogiškųjų išteklių ekspertas K. Vingilis naujoviškai
pateikė visą parengtą medžiagą, įvairių problemų sprendimo
būdus, – savo įžvalgomis dalijasi M. Poškevičius. – Gavome
labai įdomių ir naudingų praktinių užduočių, leidžiančių pasitikrinti, kaip supratome pateiktą
medžiagą.“
M. Poškevičius gerai įsidėmėjo ir lektoriaus patarimą pirmiausia įsiklausyti į kiekvieno
žmogaus nuomonę ir tik paskui
priimti sprendimą.
Mokymuose dalyvavusių
LND narių atsiliepimai patvirtino, kad toks dėmesys asocijuotosioms narėms padeda tobulėti
ir dar kryptingiau dirbti.
Aldona MILIEŠKIENĖ
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Negalios ABC

Aš – pilietis

Kurkime
bendruomenes,
kuriose gera
visiems

P

rieš mažiau nei pusę metų teko susidurti su didžiuliu skausmu. Man diag
nozavo neuralgiją. Tuomet
bičiulių klausiau, ar masažistas-kineziterapeutas padėtų pagreitinti gijimo procesą. Gavau atsakymą, kad
galima pabandyti, bet vargu, ar padės – reikėtų gerti
vaistus, galbūt netgi leistis.
Po daugybės bandymų pasveikti supratau, kad neuralgijos požymiai yra glaudžiai susiję su sielos skausmu (tai buvo streso, nuovargio padarinys). Tai toks jausmas, kai jauti gilų skausmą
ne tik pažeistoje kūno vietoje, bet ir visame kūne. Atrodė, lyg ant manęs būtų užgriuvę daugybė akmenukų,
taip pat jaučiau įtampą rankose, žandikaulyje, gerklėje strigo gumulas, norėdavau verkti... Nuslopinti sielos skausmą (tiesa, šiuo metu jis ir vėl atsinaujino) man
padėjo mėgstamos veiklos,
buvimas su šeima, muzikos
terapija ir laikas nuostabioje
bendruomenėje.
Bendruomeniškumas labai svarbus visiems. Tą tik
riausiai kiekvienas gali pagrįsti savo patirtimi, tą patvirtina ir mokslas. Mano
patirtis byloja, kad tinkamoje bendruomenėje gali jaustis emociškai geriau,
rasti atsakymus į svarbius
klausimus.
Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje bendruomeniškumui plėtotis sąlygos ne
pačios geriausios. Augant
miestams, maišantis įvairioms kultūroms, vis labiau
akcentuojamas geografinis
ir kultūrinis skirtumas tarp
žmonių. Galiausiai bene visas pasaulis yra susitelkęs į
socialinių tinklų erdvę.
Ypač bendr uomenės
naudingos pažeidžiamoms
gyventojų grupėms. Pavyzdžiui, neįgaliuosius bendruomenės palaikymas gali paskatinti tobulėti – daugiau skaityti, kurti, lankyti
įvairias paskaitas, jie sužino
apie savarankiškesnį gyvenimą, galimybes turėti nuosavą verslą ir pan. Buvimas
bendruomenėje mažina vienišumo jausmą, plečia mąstymą, bendraujant su kitais
kyla noras įgyvendinti įvairias idėjas.

„Bičiulystę“
skaitykite ir
internete

Turime puoselėti galimybes ir psichikos negalią turintiems asmenims, jų tėvams ar
globėjams kurti kokybiškesnį
bei saugesnį gyvenimą. Įvairios organizacijos, bendruomenės galėtų daug prie to prisidėti. Proto negalią turintieji galėtų mokytis kartu su jos
neturinčiais žmonėmis, tai
padėtų tiek mokiniams, tiek
mokytojams ugdyti emocinį
intelektą, platesnį mąstymą.
Galbūt didesnis psichikos negalią turinčių asmenų įtraukimas į visuomenę netgi padėtų
prislopinti jų ligą. Aišku, tai
skamba utopiškai, tačiau prisiminkite Tomo Eicher-Lorkos, turinčio autizmo spektro sutrikimą, pavyzdį. Šiuo
metu jis geba suprasti aplinkinių jausmus, aiškiai kalbėti, spręsti sudėtingus matematikos uždavinius ir pan. Viso
to pasiekė tik sunkiai dirbdamas ir, labai tikiu, aplinkinių
padedamas.
Tikiu, kad visa tai ir stengiamasi įgyvendinti, bet aš
matau didelę tendenciją neįgaliems asmenims piršti neigiamą informaciją, o jie dažnai linkę tuo patikėti. Sutinku, kad neturi vyrauti vien
teigiamos emocijos. Visur
privalo būti balansas, tačiau
reikėtų pasistengti, kad bendruomenėje būtų skatinamas
pozityvus požiūris į save ir
gyvenimą.
Mano linkėjimas būtų
toks – nepersistenkite dirbdami, darykite tai, kas jums teikia džiaugsmą, nustokite prieš
save psichologiškai smurtauti.
Būtinai atsirinkite žmones, su
kuriais bendraujate, atveriate
savo širdį. Suprantu, kad tai
visiems seniai žinomos tiesos,
bet dažnai jas užmirštame, tad
verta tai kartoti daug kartų.
Nė vienas žmogus nėra
tarsi atskira sala, todėl kurkime tokias bendruomenes, kuriose kiekvienas žmogus būtų
priimtas, išklausytas ir drąsinamas gyventi kokybiškesnį
gyvenimą. Nesvarbu, kas tai
būtų – įvairios organizacijos,
mokymo įstaigos, klubai, būreliai... Taip sukursime stip
resnę valstybę ir padėsime
numalšinti sielos skausmus.
Inesa SKAPAITĖ

www.biciulyste.lt

Studentams, kurie studijuoja
aukštojoje mokykloje ir kuriems yra nustatytas 45 proc.
ar mažesnis darbingumas,
taip pat sunkus ar vidutinis
neįgalumo lygis, priklauso
finansinė pagalba – kas mėnesį mokama išmoka specia
liesiems poreikiams tenkinti, iš dalies kompensuojamos
studijų išlaidos (jei studentas
studijuoja mokamoje vietoje)
ir kas mėnesį mokama išmoka studijų prieinamumui didinti. Taip pat negalią turintys studentai gali kreiptis dėl
socialinės stipendijos ir valstybės remiamos paskolos studijoms.

Finansinė pagalba
neįgaliems studentams
liesiems poreikiams tenkinti ir
tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos
vienam semestrui. Norėdami
gauti finansinę pagalbą, studentai kiekvieno semestro pradžioje
turi aukštajai mokyklai, kurioje
studijuoja, pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Prašymai rudens semestrui priimami
nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.
iki spalio 16 d., pavasario semestrui – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 dienos.
Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios
pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys
pagal laipsnio nesuteikiančias

semestrui rugsėjo 15 d. – spalio
10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos – Valstybinio
studijų fondo interneto svetainėje https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos.

Paskolos studijoms
Studentai kiekvienais metais
gali kreiptis į Valstybinį studijų fondą dėl valstybės remiamos
paskolos studijoms. Fondo tinklalapyje www.vsf.lrv.lt reikia užpildyti prašymą-anketą.
Artimiausio prašymų-anketų teikimo dėl paskolų 2020–
2021 studijų metams pradžia –
2020 m. rugpjūčio 20 d. 8 val.
Išmokų dydžiai
Prašymą-anketą bus galima užpildyti ir pateikti iki 2020 m.
Išmoka specialiesiems porugsėjo 25 d.15 val.
reikiams tenkinti –
Gavus valstybės
50 proc. bazinės socia
Svarbu žinoti:
garantiją, valstybės relinio draudimo penmiamos paskolos susijos (BSI) dydžio kas  Finansinė pagalba teikiama, kai negalią turintis studentartį nustatytu termimėnesį (šiuo metu – tas anksčiau nėra įgijęs atitinkamos studijų pakopos išsilavinimo (aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą).
nu bus galima suda90,48 Eur).
ryti su „Swedbank“
Tikslinė išmoka  Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų
banku.
studijų išlaidoms iš pajamų.
Paskolos atidavidalies kompensuoti –
mo terminas – 15 me124,8 Eur kas semestrą  Nėra reikalavimo gaunant finansinę pagalbą neturėti
akademinių skolų ar aukštosios mokyklos skirtų nuobaudų.
tų. Nedarbingais pri(mokama, jei studijuopažinti asmenys ar nejama valstybės nefi-  Bet kokio lygio negalią turintys, valstybės finansuojamogalintys valstybės renansuojamoje vietoje). je vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai (-ės) yra atmiamos paskolos grąTikslinė išmoka leidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.
žinti dėl neįgalumo,
studijų prieinamumui didinti – 156 Eur per studijų programas (išskyrus re- ligos ar sužalojimo Valstybinio
mėnesį (mokama iš Švietimo, zidentūrą), studijuojantys tiek studijų fondo direktoriaus sudamokslo ir sporto ministerijai valstybės finansuojamose vie- rytos komisijos sprendimu gali
skirtų Europos Sąjungos struk- tose, tiek už studijas mokantys būti atleidžiami nuo valstybės
savo lėšomis. Studentas, norė- remiamos paskolos ar jos dalies
tūrinių fondų asignavimų).
Socialinė stipendija – kar- damas gauti socialinę stipendiją, grąžinimo.
Įvairios aukštosios mokytą per mėnesį skiriama 3,25 BSI privalo užsiregistruoti Valstybi(šiuo metu – 126,75 Eur) dy- nio studijų fondo interneto tin- klos gali numatyti ir kitas lenklapyje ir elektroniniu būdu už- gvatas – mokesčio už mokslą ar
džio išmoka.
pildyti nustatytos formos paraiš- bendrabutį sumažinimas, atleiKur kreiptis?
ką. Paraiškos pildomos interne- dimas nuo stojamojo mokesčio,
Finansinė pagalba specia- tu du kartus per metus: rudens įvairios stipendijos ir pan.

K

Negalią turintiems žmonėms–
išimtys dėl kaukių dėvėjimo

ai kuriems žmonėms, turintiems negalią, taikomos
veido apsaugos priemonių dėvėjimo išimtys. Jiems paslaugų teikimo, laisvalaikio ir pramogų vietose, sporto varžybose ir renginiuose, oro uostuose,
taip pat viešajame transporte bei
darbo vietose leidžiama nedėvėti kaukių ar kitokių kvėpavimo
takų apsaugos priemonių, jei jie
dėl savo sveikatos būklės negali
jų dėvėti arba jų dėvėjimas galėtų pakenkti negalią turinčiojo sveikatai.
Ši išimtis numatyta valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – sveikatos apsaugos ministro
Aurelijaus Verygos sprendime.
„Esame ne kartą prašę visuomenės sąmoningumo, tolerancijos bei supratingumo dėl
negalią turinčių žmonių. Deja,
pastarųjų dienų viešoje erdvėje
aprašytos istorijos, pavyzdžiui,
kai viešajame transporte įžeidinėjami žmonės su negalia arba
neįleidžiami į parduotuves, jei
nedėvi kaukės, rodo, kad tole-

rancijos ir elementaraus žmogiškumo stinga. Tad priimtas
sprendimas šias išimtis įforminti, kad nebeliktų vietos interpretacijoms, nes, panašu, kad žodinių prašymų neužtenka“, – sako ministras.
A. Veryga apgailestauja ir atsiprašo tų šeimų ir žmonių, kuriems dėl negalios ir negalėjimo dėvėti kaukės ar kitos veido
apsaugos priemonės teko patirti
pažeminimus ir įžeidinėjimus.
„Atsiprašau, kad teko tai patirti. Tikiuosi, kad įteisinta išimtis visiems bus aiški ir nebeliks
daugiau klausimų ar noro įžeidinėti silpnesniuosius. Turime suprasti, kad niekas nesame apsaugoti nuo negalios. Tai gali nutikti bet kam – mums patiems, vaikams, anūkams, artimiesiems.

Tad būkime supratingi, tolerantiški ir draugiški vieni kitiems“, –
sako ministras A. Veryga.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad apsaugines kaukes dėvėti privaloma prekybos paslaugų teikimo vietose,
sporto varžybose ir renginiuose, oro uostų patalpose, viešajame transporte, darbo vietose tiek
darbuotojams, tiek lankytojams,
vyresniems nei 6 metų vaikams.
Išimtys taikomos, kai apsauginės
kaukės trukdo suteikti paslaugas,
pavyzdžiui, atliekant veido grožio procedūrą ar atliekant barzdos skutimo paslaugą.
Kaukės dėvėti nereikia ir
sportuojant sporto klubuose bei
lankantis laisvalaikio ar pramogų parkuose.
SAM ir „Bičiulystės“ inf.
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Kaip aš pažinau negalią

Atvira visuomenė

Negalia – ne priežastis nuleisti rankas

Prieš ketvirtį amžiaus
susibūrę žemaūgiai –
lyg viena šeima

Petras Jucevičius, grupės „16 Hz“ vokalistas, grojantis akustine gitara, muzikos ir tekstų kūrėjas, prodiuseris, sako, kad visiems niurgzliams, nepatenkintiems gyvenimu, turėtų būti gėda
prieš neįgaliuosius. Pažinęs iš arčiau negalią turinčius žmones
Petras suprato, ką gali tvirta valia, užsispyrimas. Jis sako suvokęs, kiek daug jėgų mumyse slypi. Deja, jų net nesistengiame
išnaudoti, o negalią turintys žmonės atranda savyje neįtikėtinai
daug stiprybės.

Petras Jucevičius.

Sauliukas tapo Sauliumi
Paklaustas, kaip nutiko, kad
grupės „16 Hz“ nariai pirmieji
pradėjo globoti Kaune veikiantį sveikatos ir integracijos klubą
„Sauliukas“, Petras pasakoja, jog
pažintis prasidėjo prieš 15 metų, o Sauliukui Šatinskui tuomet buvo gal penkeri. Sauliukas
turėjo stuburo išvaržą. Medikai
tėvams buvo pasakę, kad jis nevaikščios, nesėdės, nekalbės. Tačiau vaikinas ne tik sėdi, vaikšto, kalba, bet ir puikiai plaukia,
skina apdovanojimus. „Tuo metu klubo įkūrėjas, vienas iš idėjos sumanytojų, buvo Sauliuko
tėtis Alvydas Šatinskas. Jis, kaip
ir kiti neįgalių vaikų tėvai, norėjo atsidėkoti už pagalbą jų vaikams „Lietuvos vaikų vilties“
organizacijai ir visiems rėmėjams, Amerikoje gyvenantiems
geros valios žmonėms. Buvo sumanyta sukurti dainą. Žodžius
parašė poetė Nijolė Laukavičienė, o muziką sukūrė ir dainą atliko mūsų grupės nariai“, – prisimena Petras. Daina vadinosi
„Leiskite paliesti jūsų širdis“. Ji
visiems patiko, tad kilo idėja nufilmuoti vaizdo klipą. Prasidėjo
susitikimai su klubą lankančiais
vaikais. Šio klubo narių misija ir
yra padėti neįgaliems žmonėms
atskleisti savo galias ir galimybę
oriai gyventi. Petras sako esantis laimingas, kad jis ir visa „16
Hz“ grupė pažįsta šio klubo na-

Loretos Kondrotės nuotr.

rius, kad gali jiems padėti. „Mane žavėjo ir žavi Sauliuko, dabar
jau Sauliaus tėvų tvirtybė. Jų ir
savo atkaklumo dėka Saulius,
nors ir patyręs daug operacijų,
tapo puikiu plaukiku, dalyvauja tarptautinėse varžybose, yra
iškovojęs daugybę apdovanojimų. Mūsų akyse užaugo pirmieji „Sauliuko“ klubo nariai, ir
kiekvienas savo keliu integravosi
į visuomenę“, – pasakoja grupės
„16 Hz“ narys.

Nuoširdūs ir scenoje,
ir žiūrovų salėje
Petras prisimena, kaip pirmą kartą koncertavo neregiams.
„Nerimavome, kaip jie jausis,
kaip reaguos? Juk mūsų nematys,
tik girdės. Nustebome. Negalintys mūsų matyti žiūrovai plojo,
džiūgavo... Išgirdau, kaip vienas
kito klausė: „Ar matei?“ Tuomet
supratau, kad iš tiesų jie mus ne
tik girdėjo, bet ir matė savu matymu. O koks jis? To nesupratau,
tik pajutau nenusakomą džiaugsmą, kokį jaučia atlikėjas, kai žiūrovai jį priima visa širdimi“, –
prisimena P. Jucevičius.
Atlikėjas pasakoja, kad jam
ir grupei „16 Hz“ teko dalyvauti
įvairiuose projektuose, į kuriuos
buvo įtraukti ir negalią turintys
žmonės. „Koncertavome Kupiškio socialinės globos namuose
drauge su šių namų gyventojais ir darbuotojais. Pirmą kar-

tą, neslėpsiu, jaudinausi. Baiminomės, kad neįvyktų koks nors
netikėtumas, bet be reikalo. Ir
žiūrovai mus gerai priėmė, ir
neįgalieji scenoje jautėsi laisvai,
be jokių trikdžių“, – dalijasi prisiminimais Petras. Jo teigimu,
kiek kartų koncertavo drauge su
proto negalią turinčiais žmonėmis ar ateidavo į dienos užimtumo centrą, kurį jie lanko, visada
stebėdavosi, kokie jie draugiški.
„Ateini lyg pas senus bičiulius.
Jie kitokie? Na, ir kas. O mes irgi
būname visokie. Tačiau jie nepaprastai nuoširdūs, be kaukių.
Būdami scenoje atsiduoda visa
širdimi“, – sako atlikėjas.

Jis žino, ko negali, bet
sužinojo, kiek daug gali
Su Algirdu (uošvio kurso
draugu) Petras pradėjo bendrauti
kai vedė. Tuomet susipažino ne
tik su žmonos giminėmis, bet ir
su šeimos draugais. Vienas iš jų
ir buvo Algirdas, judantis tik neįgaliojo vežimėliu. Nelaimė vyrą ištiko trečią vestuvių dieną.
Išlydėjęs svečius Algirdas nutarė atsigaivinti Nemuno vandenyje. Vyras nėrė ir atsitrenkė į
dugną. Paskui laukė ilgi mėnesiai ligoninėje, apgaulinga viltis,
kad vaikščios ir... gyvenimas neįgaliojo vežimėlyje. Petras pasakoja, kad Algirdas ne tik susitaikė su likimu, bet ir atrado savo
naują pašaukimą. Vyras studijavo automobilių transporto ekonomiką, mokėsi Vengrijoje, o
po nelaimės pradėjo versti knygas iš vengrų kalbos į lietuvių.
„Susitinkame prie jūros Monciškėse, neįgaliesiems pritaikytoje poilsio bazėje. Diskutuojame, žaviuosi jo erudicija“, – sako Petras. Jis pasakoja, kad Algirdą iki šiol globoja buvę kurso
draugai. Jie nupirko jam elektrinį vežimėlį, pasirūpino, kad būtų įrengtas įvažiavimas į butą.
Draugai atsiveža Algirdą prie jūros, į Šventąją. „Kai žiūriu, kaip
jie visi šiltai bendrauja, man atrodo, kad tuomet ir pats Algirdas, ir jo draugai pamiršta, jog
jis neįgalus, – dalijasi mintimis
atlikėjas. – Algirdas ne kartą yra
sakęs, kad jis galėjo rinktis – nuleisti rankas ir graužtis dėl savo
nelaimės ar sutelkti dėmesį į tai,
ką jis gali nuveikti. Ir jis pasirinko.“ Petras prisipažįsta, kad tuomet, kai jam pačiam būna sunku, visada pagalvoja apie Algirdą ir suvokia, kokie maži tie jo
paties sunkumai, palyginti su
tuo, ką kasdien įveikia šis vyras.
„Mane įkvepia ne tik pačių
neįgaliųjų stiprybė, bet ir jų artimieji“, – sako Petras. Jis prisimena šeimą, auginančią sunkią
negalią turintį sūnų: „Matau,
kaip darniai, padėdami vienas
kitam abu tėvai rūpinasi savo
sūnumi. Tokios darnos gali pavydėti ne viena pora, kurios nepalietė jokios nelaimės, nebent
jų susikuria patys.“
Eglė KULVIETIENĖ

Akimirkos iš Kauno sporto halėje vykusio renginio.

Jono Danielevičiaus nuotr.

Šiemet Lietuvos žemaūgių žmonių asociacija (LŽŽA) mini savo 25 metų įkūrimo jubiliejų. 1995 m. liepą įvyko pirmas Lietuvos žemaūgių susitikimas, o tais pačiais metais lapkritį surengta
steigiamoji konferencija.

Jubiliejinio renginio dalyviai.

Mes, likimo broliai ir seserys, tapome artimi kaip vienos
šeimos nariai. Socialiniame tinkle Facebook turime saviškių
grupę, kurioje vieni kitus sveikiname įvairiomis progomis,
dalijamės susitikimų nuotraukomis, kitaip bendraujame.
Nenustebkite išgirdę žodį
frantavikai. Tai mes, LŽŽA nariai, kartu perėję ugnį, vandenį ir varines triūbas. Vieni be
kitų mes neįsivaizduojame gyvenimo, todėl stengiamės kasmet susitikti. Pernai nusprendėme surengti susitikimą, skirtą
LŽŽA 25-mečiui paminėti. Kai
visi baiminosi dėl koronaviruso,
mes ruošėme programą ir labai
tikėjome, kad susitikimas įvyks.
Ir jis įvyko – rugpjūčio viduryje susitikome Šventojoje, poilsio
namuose „Žara“. Nors pagrindinė renginio diena buvo rugpjūčio
15-oji, LŽŽA aktyvas, pasivadinęs „Neptūno“ komanda, atvyko pora dienų anksčiau. Laukė
daug darbų – vieni pakavo dovanoms skirtus puodelius, kiti
ruošėsi krikštynoms.
Vakare visi susirinkome prie
bendro stalo – kiekvienas atsivežėme vaišių ir sau, ir draugams Pasikeitėme dovanėlėmis,
drauge palydėjome saulę.
Kitą dieną surengtame posėdyje daugelis sužinojo nemalonią naujieną – Registrų centras inicijuoja asociacijos likvidavimą. Nusprendėme, kad, nepaisant to, mes vis tiek būsime
kartu, nes asociacija visada bus
mūsų širdyje. Paskui aptarėme
ateinančių metų renginį, kitus
rūpimus klausimus.
Padirbėję visi susitikome
prie pietų stalo „Žaroje“. „Neptūno“ komandos nariams buvo
įteikti pažymėjimai. Paskui visi ėjome į netoli jūros paruoštą
vietą krikštynoms. Angelas, kunigas (šių eilučių autorė ir Almantas) tapo pagrindiniais šio
renginio veikėjais. „Krikštu-

Vilmos Zondelienės nuotr.

kams“ reikėjo ir žodžius sudėlioti, ir surištomis kojomis bėgti,
ir įvairias užduotis atlikti. Nepamiršome ir priesaikos, apipylimo vandeniu. Paskui prisijungėme prie Lietuvos hipofizės pacientų asociacijos surengtos akcijos „Rankos“, skirtos Akromegalijos pažinimo dienai paminėti.
Vakarą praleidome kavinėje,
tarėmės, kur rengsime fotosesiją. Kitą dieną spėjome ir lauktuvėmis pasirūpinti, ir Baltijos
jūra pasidžiaugti. Per pietus visiems jubiliejinio renginio dalyviams prisiminimui buvo įteikti magnetukai su užrašu „LŽŽA
25“. Nuoširdžiai dėkojame žmogui, sumokėjusiam už jų pagaminimą, bet nenorėjusiam būti
įvardytam. Už tai, kad galėjome
dalyvauti renginyje, esame dėkingi ir Zarasų rajono savivaldybės merui Nikolajui Gusevui.
Malonių emocijų suteikė
fotosesija, o vėliau – ir Vilmos
Zondelienės organizuotos pramogos. Visų dar laukė iškilminga vakarienė. Ją pradėjome
tylos minute, pagerbdami Anapilin iškeliavusius mūsų bičiulius. Paskui buvo perskaitytas asociacijos įkūrėjos Jolantos
Dorszynski sveikinimas, o Valė
Jaugienė papasakojo apie pirmą
susitikimą Šiauliuose. Buvo apdovanoti aktyviausi nariai, pasveikinti jubiliatai.
Ankstų rytmetį laukė dar
viena tradicinė fotosesija prie
jūros. Nejučiom atėjo laikas atsisveikinti. Išsiskirti labai nesinorėjo, bet sutarėme, kad vėl
taupysime pinigėlius ir lauksime
naujo susitikimo. Kitais metais
norime organizuoti susitikimą
su Lietuvos hipofizės pacientų
asociacija. Kviečiame visus atvykti. Susitikime ir vėl!
Liudmila RIMEIKIENĖ
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Kad neįgalieji
įsidarbintų, neužtenka
pavienių iniciatyvų
(atkelta iš 1 psl.)

pajuto nuosmukį. Pasak R. Šamatovič, tai Lietuvoje dar neišnaudota niša.

Padėtų įkvepiantys
pavyzdžiai
Romanas įsitikinęs – kaip
žmogui po vienokių ar kitokių
mokymų seksis, priklauso nuo
jo paties. Vyriškio manymu,
tiems žmonėms, kurie ilgai sėdi namuose ir dar turi sveikatos
bėdų, reikia tam tikro postūmio,
pagalbos. Ne paslaptis, kad, užklupus negaliai, dažnai ištinka ir
depresija, atsiranda įvairių fobijų. „Mūsų žmonės nėra verslūs,
o jei jie dar palūžę morališkai,
reikia paskatinti, gal netgi pasiūlyti konkrečias galimybes. Didžiausią poveikį turi realūs pavyzdžiai – galimybė pamatyti,
kad galbūt kitam žmogui buvo
taip pat, tačiau jis susirado darbą, susikūrė verslą. R. Šamatovič įsitikinęs – tie, kurie baigę
valstybės ar kitų institucijų finansuojamus mokymus susirado darbą ar įkūrė savo verslą,
privalėtų prisidėti prie kitų integracijos ir dalytis savo patirtimi.
Pavyzdžiui, neįgaliojo vežimėliu judantis žmogus pradėjo siūti. Kitas pagalvos: o kodėl gi nepabandžius, juk ir aš taip moku.
Turi būti teikiama
kompleksinė pagalba
Projekto „Karjeros galimybių plėtra neįgaliesiems“ psichologė Akvilė Siaurukaitė sutinka, kad labai dažnai žmonėms
įsidarbinti sutrukdo motyvacijos stoka ir nusiteikimas. Žinoma, negalios atveju tai yra susiję ir su gilesnėmis problemomis,
kurių dažnai nepavyksta įveikti
patiems, reikia ir specialisto pagalbos. Dėl to įgyvendinant projektą buvo teikiama kompleksinė pagalba – jo dalyviai ne tik
dalyvavo mokymuose, bet ir galėjo konsultuotis su psichologu,
socialiniu darbuotoju, teisininku-karjeros konsultantu.
A. Siaurukaitei pritaria karjeros konsultante projekte dirbanti teisininkė E. Kelmelienė.
„Nemažai projekte dalyvavusių
žmonių turi ir reikalingų įgūdžių, ir specialybę, ir darbo patirties, bet nemoka parodyti savo stiprybių“, – sako E. Kelmelienė. Jos teigimu, kartais siūlomas darbas, bet žmonės iš anksto nusprendžia, kad jiems bus
per sunku, jie nepritaps ir pan.
Įgyvendinant projektą nebuvo
siekiama šiuos žmones įdarbinti, bet keltas tikslas suteikti jiems
įrankius patiems žengti į darbo
rinką – motyvuoti, padėti susikurti gyvenimo aprašymą, prisistatyti, išsiaiškinti įsidarbinti
trukdančias kliūtis ir pan.
Pradėti reikia nuo tinkamai parengto gyvenimo aprašymo. E. Kelmelienė atkreipia
dėmesį, kad jį siunčiant reikia
atsižvelgti į skelbime nurodytus reikalavimus – jei darbui
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Karpinių ažūruose –
ir tautinio paveldo detalės,
ir šių dienų atspindžiai
gaubti širdelę. Aušros kūrybiškumas stebino ir koleges, ir seminaro vadovę, nors pati moteris apgailestavo visai nemokanti piešti. „Viena sugalvoti idėją,
o visai kas kita ją perkelti ant
popieriaus. Tai pats sunkiausias
darbas“, – neslėpė kūrybinga,
puikius augalų kilimus audžianti moteris. „Tobulumui ribų juk
nėra“, – į Aušros savikritiką reagavo seminaro dalyvės.

reikia kruopštumo, ir gyvenimo aprašyme, motyvaciniame
laiške svarbu parodyti, kad turi
šių savybių. Taip pat labai svarbus darbo pokalbis. „Kiekvienas
žmogus eidamas į darbo pokalbį jaudinasi, o neįgaliam, kurio
savivertė nedidelė, tai tampa didžiuliu iššūkiu. Padėti pamatyti
savo klaidas gali darbo pokalbio
modeliavimas – projekto dalyviai mokėsi prisistatyti, atsakyti
į nepatogius klausimus“, – pasakoja E. Kelmelienė.

Trūksta patirties
R. Šamatovič nuomone, mokymai yra gerai, bet svarbu, kad
viskas nesibaigtų diplomų įteikimu, o būtų sudaroma galimybė įgyti patirties. Jo manymu, geras sprendimas – padirbėti savanoriu. Juk ieškant darbo labai didelė problema – patirties stoka. Tarkim, 50-mečiui
atsitiko nelaimė. Žmogus persikvalifikavo, o naujo darbo įgūdžių nėra, dėl to niekas jo nepriims. Galbūt galima būtų padirbėti neįgaliųjų draugijose,
savivaldybėse, kad vėliau būtų lengviau įsidarbinti. Po visų
mokymų turėtų būti tęstinumas – svarbu palaikyti ryšį su
žmogumi, paklausti, kaip jam
sekasi, galbūt padėti užmegzti
ryšį su darbdaviais. „Turėtų būti
bendra sistema – nuo mokymų,
pagalbos ieškant darbo iki paramos darbo vietoje“, – įsitikinęs
R. Šamatovič.
Jam pritaria ir E. Kelmelienė. Išties daugeliu atvejų neįgaliesiems rasti darbo padėtų palydėjimas į darbo rinką, tarpininkavimas tarp jų ir darbdavių.
Juk jie irgi dažnai baiminasi priimti negalią turinčiuosius, nes
nežino, ko tikėtis. Labai trūksta kompleksinės pagalbos – neįgalumo nustatymas sau, profesinė reabilitacija sau. Neretai į
mokymus ateina žmonės, baigę
daugybę įvairių programų, bet iš
to nėra jokios naudos. „Norint
padėti žmogui, reikia ir psichologų, ir atvejo vadybininkų pagalbos. Tai ilgas darbas“, – įsitikinusi E. Kelmelienė.
Romanas sako susidūręs su
valstybės sistemos absurdiškumu. Kai po operacijos jis nuėjo į Neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybą (NDNT),
jam pasiūlė profesinę reabilitaciją. Jis labai norėjo mokytis, bet
tuo metu jam to neleido sveikata – negalėjo nei stovėti, nei sėdėti, gėrė stiprius nuskausminamuosius. Kai kitą kartą, šiek
tiek sustiprėjęs, atėjo į NDNT,
jau buvo nusižiūrėjęs profesiją,
bet paaiškėjo, kad profesinė reabilitacija nepriklauso – ji skiriama tik kreipiantis pirmą kartą.
„Kodėl neatsižvelgiama į konkretaus žmogaus konkrečią situaciją?“ – nesupranta Romanas.
Aurelija BABINSKIENĖ

Karpytomis užuolaidėlėmis Zinaida tikisi nustebinti klojimo teatrų festivalio
svečius.
(atkelta iš 1 psl.)

labai nedrąsu, bet pamažu pasitikėjimas savo jėgomis stiprėjo ir seminarui artėjant į pabaigą pati negalėjo patikėti, kad jos
karpiniai – iš keturių popieriaus
sluoksnių iškarpytos kregždutės,
tautos paveldo simboliais pagražintas medis – nenusileidžia kitų šios stovyklos dalyvių darbeliams. „Man ši kūrybinė stovykla buvo ne tik prisilietimas
prie naujos meno rūšies, bet ir
puiki reabilitacija – pabendravau su kūrybingais žmonėmis,
pakeičiau aplinką, – džiaugiasi
Onutė. – Ir įsitikinau, kad galiu daugiau negu įsivaizdavau.
Nemaniau, kad sugebėsiu taip
išlaviruoti žirklėmis. Pasirodo,
nieko nėra neįmanomo.“

Karpiniai sujungs skirtingas
meno rūšis
Seminarą vedusi tautodailininkė Virginija Jurevičienė karpyti norinčioms išmokti moterims suteikė daug kūrybinės
laisvės. Trumpai supažindinusi su pagrindinėmis popieriaus
karpymo, lankstymo, klijavimo
taisyklėmis, parodžiusi, kaip pagal pirmąją savo vardo raidę galima susikurti karpytą ekslibrisą, paaiškinusi užuolaidėlių ornamentų karpymo techniką ir
kiekvienai pažadėjusi individualią pagalbą, paragino pačioms
išlaisvinti savo fantaziją. Tiesa,
idėją vienam karpiniui pasiūlė LND renginių organizatorė
Saulė Vėjelienė – visų paprašė
iškarpyti po paukštį. Pasak jos,
šie karpiniai taps LND rengiamus meno projektus jungiančia
grandimi – simboliniu LND
organizuojamo meno mėgėjų kolektyvų festivalio „Vilties
paukštė“ apdovanojimu.
Išmonę pasitelkusios, V. Jurevičienės padedamos moterys piešė, karpė matytus ir tik
įsivaizduojamus sparnuočius,
o tos, kurioms sunkiau sekėsi,
pasinaudojo į seminarą vadovės
atsivežtais trafaretais. „Džiaugiuosi, kad moterys aklai nekopijavo, kiekviena improvizavo, įpynė ir savo išmonės, –
jau baigtus ir įrėmintus karpinius komentavo tautodailininkė. – Pirmą kartą sėdus prie
tokio darbo visiems sunku, to-

Į šį karpinį Onutė įdėjo daug pas
tangų.

dėl gerai, kai yra į ką pasižiūrėti, tačiau svarbu, kad tai netaptų
įpročiu eiti lengviausiu keliu.“

Fantazijai ribų nėra
Uteniškės tautodailininkės
Genovaitės Adiklienės karpiniai
išsiskyrė iš kitų darbų. Tapybai
ištikima kūrėja nutarė iškarpyti
porą savo paveikslų. Spalvingas
drobes tapanti moteris juokavo,
kad dviejų spalvų jai per mažai,
tad ir jos karpiniuose akį traukė
spalvų žaismas. „Panaudojau ir
karpymo technikas – labai pravertė šešėliavimo būdas“, – šypsojosi Genovaitė.
Spalvingi karpiniai sudomino ir telšiškę Loretą Juškienę. Avangardistinių darbų autore V. Jurevičienės pavadinta
seminaro dalyvė parodė, kokie
nepanašūs gali būti du vienodi
karpiniai – užtenka vieną paklijuoti ant vienspalvio pagrindo, o
kito ornamentams parinkti kelis skirtingus atspalvius. „Atrodo, lyg būtų du visiškai skirtingi darbai“, – stebėjosi moterys.
Genovaitės paskatinta Loreta neatsispyrė pagundai vieną
karpinį suklijuoti iš įvairiaspalvių ornamentų. Vandens gelmių
augaliją primenantis paveikslas
išties buvo labai įdomus.
Seminarą vainikavusioje
parodoje net 7 ir 33 pristatytų
darbų buvo pažymėti uteniškės
Aušros Budzinskienės inicialais.
Dar 4 jos karpiniams tiesiog neužteko rėmelių... Labiausiai visų
dėmesį traukė originalus Aušros juokais pavadintas 3D karpinys – delnuose laikoma širdis.
Moteris sugalvojo priklijuoti tik
kai kuriuos pirštų galiukus, o
kitais, šiek tiek palenktais, ap-

Kiekvienuose mokymuose –
naujos idėjos
A. Budzinskienė buvo viena iš nedaugelio seminaro dalyvių, šiek tiek „ragavusių“ karpymo meno. „Dalyvavau vienuose
mokymuose, kuriuos vedė karpytoja Rasa Slesoriūnienė. Susipažinę su šio meno pagrindais
karpėme gyvybės medį, – prisimena Aušra. – Paskui dar namuose tai šį, tai tą pakarpinėjau – tai ir visi mano mokslai.“
Karpymo pradmenų pernai LND surengtame seminare jau buvo išmokusi ir vilnietė Jelena Pavlovskaja. Seminaro vadovė prisimena tada ją buvus labai nedrąsią, tad džiaugėsi
matydama akivaizdžią pažangą.
„Iškarpiau dvi papuoštas raides,
užuolaidėlę, tris paveikslus, –
vardijo Jelena. – Pernai grįžusi
iš seminaro rankų sudėjusi nesėdėjau – mano karpytais angelais, snaigėmis, užuolaidėlėmis
buvo papuošti ir namai, ir Vilniaus miesto neįgaliųjų draugija. Šiemet išmokau ornamentus
karpyti ir iš keturgubai sulenkto popieriaus.“
Kartu su Jelena į seminarą atvyko ir Tamara Lobanova,
tad moterys juokavo, kad šiemet draugijos patalpos bus išpuoštos dar gražiau. Joms nusileisti neketino ir iš Panevėžio
rajono į Šventąją atvažiavusi Zinaida Jurėnienė. Moteris žadėjo
karpytomis užuolaidėlėmis papuošti bent porą iš septynių savo
trobos langų – galės jomis pasigrožėti tradiciškai jos sodyboje
rengiamo klojimo teatrų festivalio dalyviai.
Nauja patirtimi buvo patenkinta ir Vilniaus rajono neįgaliųjų draugijos narė Zofija Lučinska, ir kėdainiškė Loreta Virbickienė. O radviliškietė Rima
Danylienė stovyklos organizatoriams dėkojo už unikalią galimybę bent trumpam sugrįžti į
vaikystę, tas dienas, kai nesudėtingų karpinių ją mokė močiutė.
Ir tai, pasak Rimos, labai atitiko seminaro pavadinimą „Karpiniai iš praeities“. Jai pritarė ir
tautodailininkė V. Jurevičienė –
šis menas išties atkeliavo iš praeities, o šiandien, gerbdami ir
puoselėdami tautos paveldą, jį
galime ne tik atgaivinti, bet ir
paįvairinti dabarties akcentais.
Aldona DELTUVAITĖ
Autorės nuotr.
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Mokslo parkas

Pasaulio kompasas

Saša keičia neįgaliųjų
gyvenimus

Jaunam informacinių technologijų specialistui Sašai Avdevič po
nesėkmingos kelionės motociklu atsivėrė durys į kitą pasaulį, kupiną nuotykių ir iššūkių.
Skaičiai, faktai,
pastebėjimai, svajonės
2-3. Tiek neįgaliųjų vežimėliuose Saša pastebėjo viešose vietose iki tol, kol jam atsitiko nelaimė – trenkėsi motocik
lu į stulpą. Nebendravo su jais,
kaip ir su aklaisiais ar neprigirdinčiais, nesusimąstė apie jų gyvenimus. Dabar į viską žiūri jų
akimis: pastebi visas smulkmenas – pradedant Brailio raštu ant
bankomato skydelio ir baigiant
aukštais šaligatvių borteliais.
Įėjimas nemokamas. Saša
per internetą surinko pinigų ir
Lydoje atidarė reabilitacinį treniruočių centrą, kuriame yra
sukurtos geros sąlygos neįgaliesiems, pasirūpinta patogia įranga. Negalią turintys žmonės čia
sportuoja kartu su visais.
Grožis. Gulėdamas ligoninės palatoje, labiausiai jaudinosi, kad žmonėms bus nemalonu
į jį, neįgalųjį, žiūrėti. Saša pyksta, kad visuomenėje sukurtas
nuskriausto neįgaliojo įvaizdis.
Jis netruko įsitikinti, kad ir būnant neįgaliam galima įdomiai,
turiningai gyventi.
5-10. Maždaug tiek gerų darbų dar planuoja padaryti Saša, o
tuomet kels savo kandidatūrą į
Lydos deputatus ir ims rūpintis
kuriuo nors miesto rajonu.
Baras visiems. Vaikinas
svajoja įsteigti Minske kavinę,
kurios visi darbuotojai turi negalią, o kavos išgerti čia ateina
visi – nuo bankininkų iki mokinukų. Saša įsitikinęs – būtina
suteikti sveikiems progą susipažinti su kitokiais žmonėmis, nustoti jų gailėtis, imti bendrauti.
Dvi dienos. Saša nenori girdėti pasiteisinimų, kad dėl negalios jo kolegos jaučiasi atsidūrę

paraštėse. Per dvi dienas neįgalusis gali įsidarbinti. Tereikia
šiek tiek išmanyti kompiuterį ir
susisiekti su tarnyba 124.by, kuri kiekvienam ras darbą – rašyti
tekstus, atsiliepti į skambučius,
priimti užsakymus ir kt. Dar ir
padės užsiregistruoti, įforminti veiklą.
Rich Cat. Taip vadinasi
Minsko kavinė, kurios apsaugininkai neįleido į vidų Sašos
draugo – aktyvaus visuomenininko, turtingo verslininko, kuris norėjo čia praleisti vakarą su
žmona. Neįleido dėl to, kad jis
juda neįgaliojo vežimėliu.
Pragulos. Dėl sulaužytų
šonkaulių Sašai labai skaudėdavo, kai slaugytojos ateidavo versti
jo ant vieno ar kito šono. Suprantama, jos norėjo, kad vaikinas išvengtų didelio blogio – pragulų.
Ar nieko negalima pakeisti? Saša
paieškojęs porą minučių internete rado informacijos apie specialius čiužinius. Ligoninės darbuotojai sakė, kad jų anksčiau ligoninėje buvo, o dabar nebėra. Sašos tėvai rado tokį čiužinį kitame
mieste, nupirko ir atvežė. Išvykdamas iš ligoninės, Saša čiužinį paliko kitiems nelaimėliams.

Išgarsėjo, kai 86 dienas
rankiniu dviračiu keliavo po
Vakarų Europą
Sašos idėja buvo panaši į
avantiūrą. Juk išvyko neturėdamas kelionės plano, kartais net
nežinodavo tikslios krypties,
kur keliauja, ir tikslo. Neretai
sukdavo ten, kur jam patardavo
bičiuliai socialiniuose tinkluose. Aplankė 13 šalių, nuvažiavo per 3000 km. Davė interviu
Olandijos, Portugalijos, Belgijos, Prancūzijos žurnalistams.

DĖMESIO!
Rugsėjo 23 d. 10 val. Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje
(Vilniaus g. 41, Vilnius) įvyks Vilniaus miesto neįgaliųjų draugijos
ataskaitinė-rinkiminė konferencija.
Konferencijos dienotvarkė:
1. Neįgaliųjų draugijos pirmininkės veiklos ataskaita.
2. Revizijos komisijos ataskaita.
3. Neįgaliųjų draugijos pirmininko ir revizijos komisijos rinkimai.
4. Neįgaliųjų draugijos tarybos tvirtinimas.

Turkijoje jo garbei skyrė dviračių maratoną.
Ar nebijojai taip rizikuoti?
Jei važiuočiau motociklu
per dykumą, priekyje – 300 km
smėlio, kuprinėje – pusė buteliuko vandens, tuomet būtų reali rizika ir klausimas, ar ištversiu. O Europoje kas 50–100 km
miesteliai ir žmonės. 80 proc. iš
jų buvo pasiruošę padėti, jei tik
kreipdavausi. Taigi jokios rizikos,
tik išdrįsti paprašyti pagalbos.
Bet pasitaikydavo nemalonių minučių?
Kartais. Danijoje miegojau
palapinėje miške, pliaupė lietus.
Kai sustoji – tada ir rizika. O kai
važiuoji, viskas kitaip. Pamatai
artėjantį lietų – pasislepi stotelėje ar po medžiu. O kartais tiesiog prisidengdavau lietpalčiu ir
tęsdavau kelionę.
Iš kur parsivežei maloniausių įspūdžių?
Be abejo, iš Paryžiaus. Sutartoje vietoje ant tilto susitikau su
bičiuliais iš socialinio tinklo Facebook. Jie atsinešė alaus, vyno,
skanėstų. Stovime toks triukšmingas ir netvarkingas būrelis.
Mums tikrai buvo labai linksma, aš pasakojau visokius patirtus nuotykius. O tą dieną Paryžiuje buvo paskirtas naujas žandarmerijos generolas, pagal rangą – kaip mūsų generalisimas,
aukščiau tik dangus. Jų kortežas
sustojo, generolas priėjo, pakalbėjome, nusifotografavome. Baltarusijoje prie generalisimo per
kilometrą neprieičiau. Daug buvo puikių akimirkų. Vokietijoje
palikau prie kelio piniginę su dokumentais, telefonu. Tik po kelių
kilometrų supratau, kas atsitiko.
Ten toks siauras kelias, nėra kaip
apsisukti ir grįžti. Nervinuosi,
jaudinuosi. Tik girdžiu – autobusas man signalizuoja ir vairuotojas rodo sustoti. Mano piniginė šiuo autobusu atvažiavo!

Susipažinkite: Navi
Saša labai trokšta pakeisti
neįgaliųjų situaciją ir vietą visuomenėje. Jis nesitiki to padaryti greitai, bet turi idėją, kuri, anot Sašos, po vienos kartos
įvykdys tikrą perversmą. Pradėti siūlo atsisakant tų visų žodelių – invalidų, neįgaliųjų ir pan.
Reikia skambaus ir uždegančio
vardo. Saša siūlo: Navi. Jis kirčiuoja pirmą skiemenį ir rašo iš
didžiosios raidės.
Kartu su nauju vardu reikia
pradėti galingą reklaminę kampaniją – rodyti, kaip Navi dirba,
poilsiauja, kuria, ieškoti ir pateikti kuo daugiau teigiamų pavyzdžių. „Patikėkite, kita karta
jau visai kitaip žiūrėtų į negalią
turinčius žmones, – tikina Saša. – Vienas žodis – rodos, ką jis
gali, o iš tikrųjų gali labai daug.
Jei tik sugebėsime parodyti, kaip
Navi ieško savęs, tobulina save.“
Žinoma, dabar situacija Baltarusijoje įtempta. Ne neįgaliųjų integracija svarbiausia. Aleksandras važiuoja Lydoje į gatvę
ir jungiasi prie protesto vardan
su baltomis gėlėmis gatvėje išsirikiavusių moterų.
Pagal užsienio spaudą parengė
Brigita BALIKIENĖ

Sukūrė prietaisą,
kuris padės lengviau
išsikviesti pagalbą
„Jaunojo dizainerio prizo“ produkto dizaino kategorijos laureatu
šiemet tapo Vilniaus dailės akademijos (VDA) absolventas Vilius Vaura. Šis apdovanojimas jam atiteko už sukurtą artimųjų
apsaugos sistemą „Familink“, kuri, jo teigimu, galėtų būti labai
naudinga negalią turintiems žmonėms.
Įkvėpė asmeninė patirtis
V. Vaura kartą pateko į ginkluotą užpuolimą. Jaunuolis sako tuo metu labai sutrikęs, išsigandęs ir pasijutęs visiškai bejėgis, nes negalėjo išsikviesti
pagalbos. Svarbiausia, kad viskas vyko Kauno mieste, atviroje vietoje, o artimieji buvo
šalia esančiame pastate. Pasak
V. Vauros, jiems perduoti žinios
jis niekaip negalėjo – išsitraukti
telefoną ir surinkti numerį nebuvo įmanoma. Dar absurdiškiau situacija atrodė dėl to, kad
netoliese buvo žmonių, bet jie,
atrodo, nematė, kas vyksta, o atkreipti į save dėmesio Viliui nepavyko. „Suėmė pyktis – kokie
mes, žmonės, tokiais atvejais pasidarome bejėgiai“, – sako jaunuolis. Tuomet jam kilo idėja
pačiam sukurti prietaisą, kuriuo
būtų galima prireikus nesunkiai
išsikviesti pagalbą. Šiemet „Jaunojo dizainerio prizo“ konkursui Vilius pristatė artimųjų apsaugos sistemą „Familink“. Šis
darbas buvo išrinktas geriausiu produkto dizaino kategorijoje, be to, sulaukė daugiausiai
15min.lt skaitytojų balsų.
Lengva išsikviesti pagalbą
Pasak V. Vauros, viena iš
grupių, apie kurias jis galvojo kurdamas šią apsaugos sistemą, buvo negalią turintys žmonės. Kai kuriems iš jų gali būti
labai sunku išsikviesti pagalbą
dėl įvairių priežasčių. Be to, jie
gali atsidurti tokioje situacijoje,
kai nepajėgs savimi pasirūpinti,
o šalia telefono nebus. Dažna situacija – kai vyresnio amžiaus
žmonės išvirsta ir nebegali atsikelti. „Familink“ sistemos prietaisai gali būti nešiojami kaip
pakabukas, apyrankė arba segė,
dėl to jų galima niekada nenusiimti ir pagalbą išsikviesti, pavyzdžiui, būnant vonioje.
Pagalba iškviečiama, kai
prietaisas aktyvuojamas palietus ar spustelėjus. Jis gali skleisti garsinį signalą aplinkiniams
įspėti (tai gali būti aktualu vaikams, kurie vieni vaikšto mieste) arba sujungti su pagalbos tarnybomis ar artimaisiais. Bet to,
prietaise yra įmontuota kamera, kuri gali užfiksuoti situaciją.
Tiesa, Vilius sako šiek tiek naiviai mąstęs, kad pagalbos tarnybos iš karto galėtų gauti ir vaizdo įrašą. Tai galėtų būti aktualu, tarkim, kurtiesiems. Deja, to
negalima padaryti dėl žmogaus
teisių apsaugos. Tačiau įrašas galėtų būti kaip papildoma funkcija norint įsitikinti, kas iš tiesų įvyko.

„Jaunojo dizainerio prizo“ konkur
sui Vilius Vaura pristatė artimųjų
apsaugos sistemą „Familink“.

Patogus ir gražus
„Funkcijų prietaisui buvau
sugalvojęs tikrai daug, bet pasilikau prie esminių: garsinis
signalas, pagalbos iškvietimas,
taip pat prietaisą galima naudoti kaip signalizaciją daiktams
saugoti. Šias funkcijas kiekvienas naudotojas gali pasirinkti
individualiai“, – sako V. Vaura.
Prietaisas valdomas mobiliąja
programėle.
Dizaineris daug dėmesio
skyrė prietaiso dizainui. „Norėjau sukurti tokį prietaisą, kurį noriai nešiotų bet kurio amžiaus žmogus. Jis ne tik šiuolaikiško, patrauklaus dizaino, bet ir
funkcionalus – jį galima nešioti
ne tik ant rankos, kaklo ar prie
drabužių, bet ir pritvirtinti prie
dviračio, lagamino ar kur norisi“, – pasakoja V. Vaura.
Kol kas sukurta tik sistemos
„Familink“ koncepcija. V. Vaura
sako, kad panašaus analogo Lietuvoje nematęs, todėl tikisi, kad
ateityje šis prietaisas galėtų būti
pradėtas gaminti.
Vilniaus dailės akademijos
Dizaino inovacijų centro direktorius Marius Urbanavičius atkreipė dėmesį, kad kiekvienais
metais „Jaunojo dizainerio prizo“ konkursui pateikiama nemažai medicininių priemonių
dizaino projektų. „Matome, kad
VDA dizaineriai empatiškai pažvelgia į žmonių sveikatos prob
lemas ir bando pagerinti jų medicininį gydymą arba socialines
neįgaliųjų problemas“, – sako
M. Urbanavičius.
Emilija STONKUTĖ

VDA Dizaino inovacijų centro nuotr.
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Kūrybos
laboratorija
Iš ciklo
„Juzefos rūpesčiai“

U

ž lango šypsosi pavasaris ir
kviečia Juzefą į svečius. Tačiau senoji neskuba. Rūgšti mina tarsi kaukė pridengusi jos veidą kalba: tupiu lyg ciucis, šungaudžių įkištas į narvą. Tas narvas – gimtoji troba, o šungaudis – korona. Televizorius aiškina, kad jos amžius – lengvas
grobis tai nelabajai. Juzė ją įsivaizduoja stovinčią už kampo ir
besitaikančią pastverti už skverno. Ir gamta neslauna: naktys ledinės, o ir dieną neretai pažyra
ledo kruopos, šiaurys pučia lyg
pasamdytas, ko tik žandai nesprogsta.
Ateina Jurginės – laikas purenti žemelę, berti sėklą, bet
nekyla rankos pasklaidyti sėklų
maišelius, perrinkti bulvikes.
„Ak, – dūsauja Juzė, – ir sveikata – lyg vanduo iš kiauro butelio laša ir laša prošal, nėra vaistų nuo senatvės. Neduok Dieve,
gal jau reikės keltis į senelių namus kai paskutinis lašas išlašės.
Čia dar kipšai raguotieji tą lipnią
koroną atjodė, žmones išskyrė.
Laimė, kad geradariai dėmesiu
palepina, ko paprašyti nuperka,
širdį geru žodžiu paglosto.“
Gegužis padabina sodus neapsakomo grožio žiedais. Mintyse senoji nuskrenda į pamiškę, kur laukinės obelys puošiasi baltais nuometais, o į ausytes
vestuvinius palinkėjimus joms
dūzgia ratuotos bitutės. Gal reikėtų nukeliauti, atgaivinti dvasią žydinčiu stebuklu? Pasirinktų ir žiedų nuo skilvio negandų.
Nutaria: žygiuos rytoj. Bet nak-
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Dar pagyvensime
tį sugrįžta žiema. Vėjas kaukia
pasiutusio šuns balsu, dangus
drebia sniegą, kas gyvas, slepiasi
nuo gamtos smūgių, lūžta medžių šakos, žiedus sugniaužia ledinis mirties kumštis. Juzė visą
naktį dreba klausydamasi gamtos šėlsmo: kamine dejuoja, rauda keisti balsai, nematoma ranka
į langų stiklus mėto sniego saujas, purto rėmus, girdėti, kaip
lauke siautėja stichija. Ryte vėjas aprimsta, bet šaltis nesitraukia – kiek akys užmato, viskas
padengta sniegu. Nustėrusi senoji apžvelgia apsnigtas žydinčias šakas. Ar išgyvens? Ar nenušals, kaip praėjusiais metais?
Jaučia žiedų agoniją, iki širdies
prasismelkiantį šiaurės šalčio
siaubą. Tokį jautė Sibiro tremtyje. Pakelia akis į dangų, šis paniuręs, tamsiai pilki debesys nežada šilumos. Gal ir gerai, kad
nieko nesėjo? Nuteš sniegas, užbers žemelę garstyčiom, tepailsi.
Pailsės ir pati.
Sniegas pradingsta. Tarsi atsiprašydama gamta pamalonina
lietučiu, pašildo naktis ir kas gyvas atsigauna. Bet korona vis dar
maišosi po kojom, stovi už durų,
tyko grobio. Netverianti troboje, Juzė aprūko kambarius ir save džiovintomis gailių šakelėm,
užsikabina kaukę ir pasibrukusi sėklų maišelį žengia laukan.
Nusičiumpa grėblį – padrapakuos žemelę, papurens, o paskui ir užsės garstyčiom. Dūsaudama, kad taip aptingo, atpėdina
į pernykštį bulvių laukelį, pasilenkia žemai, kiek leidžia sumedėjęs stuburas, ir išsižioja. „Vajetau, negali būti, musėt vaidenasi?“ – net lošteli atgal senoji.
Pamiršusi kojų gėlą klūpteli ant

žemelės ir pirštais brauko žalias
bulvių skareles. „Stebuklas“, –
vis dar negali atsitokėti Juzefa.
Nesodino pati, tada kas tas geradarys, padaręs gražų darbą?
Išsišiepusi pasikelia, numeta
kaukę ir nuskuba namo atsigerti vandens – net burna išdžiūvo
iš laimės. Atsigėrusi pritupia ant
suoliuko ir toliau mena mįslę. Į
pagalbą ateina protas. „Pameni,
koks sausas buvo ruduo, šakės
nelindo giliai, krapštei peiliu.
O augalas protingas – sausroje
skverbiasi gilyn, ieško drėgmės.
Paviršines nukasei, o tos atsarginės peržiemojo, atėjus laikui ir
sužaliavo. Žiemos kaip ir nebuvo – štai ir geradarys. Eik, pažiūrėk, gal ir kiti gyventojai sulaukė pavasario“, – ragina save.
Ir tikrai suranda kelias morkų
šluoteles, žiū, agurkėliai lenda
į saulę, vienas, du, penki pomidorų stiebeliai sužiūra į Juzefą,
kreivi, vėjo nulankstyti, bet atlaikę gamtos negandas. Krapai,
išsibarstę po daržą, visa galva
pranokę išstybusias rūgštynes
bei žieminius svogūnus, džiugina širdį. Neatsilieka ir balandos
su žliūgėm. Nekviestos, neprašytos ir jos veliasi tarp daržovių.
Juzefa pakelia akis į saulę,
užsimerkia ir visu kūnu jaučia
sklindančią šilumą bei ramybę.
Žemelė jos nepamiršo – paslėpė, išsaugojo sėkleles naujam
derliui, atjautė jos vargą. Be žodžių, bet širdimi. Senoji valiūkiškai nusišypso ir lyg sau, lyg
sargiui lepteli: dar pagyvensime
savo gūžtoj, dar padraugausime
su motinėle žeme viršuje, dar
padraugausim.
Gražina ČEKAVIČIENĖ
Jonava

Nuotraukų konkursas

Sveikiname
gimusius:

mėnesį

Janiną Žekienę – Vilkaviškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Algį Veikšį – Rokiškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Zitą Kviklienę – Ukmergės r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Danutą Zagrodniają –
Šalčininkų r. neįgaliųjų
draugijos pirmininkę,
Rolandą Petronienę –
Šiaulių m. neįgaliųjų
draugijos pirmininkę.
Lietuvos neįgaliųjų
draugijos administracija

Gyvenimui

Prie upelio

Pažvelki beržo akimis į saulę ryto,
Paglostyk rasą ant gležnų žiedų.
Palieski jautriai stygą smuiko seno
Ir ašarą nubrauki nuo visų veidų.

Supas upėje baltos lelijos,
O pakrantėje meldai žali.
Šilti vakaro lietūs nulijo...
Supas upėje baltos lelijos.

Vis prauskis dar pavasariais alyvų
žieduose,
O vasarom kvepėk geltonu liepų
medumi.
Suok paukščio giesmele miškuose,
Su vėjais švilpauk karklo
lumzdeliu.

Mūsų širdys atvertos gerumui.
Trūksta žodžių jausmams
išsakyt.
Supas upėje baltos lelijos,
O pakrantėje – meldai žali.

O rudenį surinki visą saulės auksą
Nuo gelstančių klevų, beržų...
Ir dovanoki žemei vaiskią tylą
Su austiniu voratinklių tinklu.

Širdyje – vasaros diena,
Gamtoj tiek daug žiedų.
Suklykia kregždė lėkdama.
Širdyje – vasaros diena.

Rugpjūtis
Sidabro gijų gausiai pribarstė
Rugpjūčio vorai maži ir sumanūs.
Nupjautos ražienos kojas subraižė
Ir debesys markstos dangaus
pakraščiais.

Vasaros diena

Atverkim langus ir duris,
Pabūkime kartu.
Širdyje – vasaros diena,
Gamoj tiek daug žiedų.

Jaunystė liko tik dainoj

Jau retesni plaštakių šokiai daros
Tarp paskutinių vasaros žiedų.
Ir saulė vis ramiau per lauką ritas,
Nes ryto miglos gula ant pečių.

Jaunystėje gražiau žydėjo sodai
Ir medumi kvepėjo dobilai.
Tada šventai tikėjau tavo
žodžiais,
Kaip tiki saule vasaros žiedai.

Basi kaip kadaise klajojam laukais,
Gandrai suka ratus, žvelgdami
į pietus.
Klykauja gervės, ištiesę sparnus,
Ir lapas nukritęs supas tylus.

Lakštingalos pernakt linksmiau
čiulbėjo,
O pilnatis nuskendo ežere,
Kai baltos ievos paupėj žydėjo,
Jų kvapas apsvaigindavo mane.

Rasų perlais sužydę žolynai
Supas rūko minkštuos pataluos.
Kažko širdyje trūksta, kažko
neramu...
Ir liūdesys užplūsta pamažu...

Kodėl, jaunyste, taip trumpai
viešėjai
Ir negrįžai išėjus sutemoj?
Jaunystėje linksmiau žydėjo
sodai,
Jaunystė pasiliko tik dainoj.

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda



Aldona RAIŠIENĖ
Kupiškio r.

Kitas „Bičiulystės“ numeris išeis rugsėjo 10 dieną.

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

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.

