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Prezidentas Gitanas Nausėda įvertino, kaip Šeirės pažintinis takas priraikytas negalią turintiems žmonėms. 

Alytaus m. savivaldybės ir asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ atstovai 
apžiūri būsimo daugiafunkcio centro patalpas. 

Prezidento žinia Lietuvai: paslaugos 
ir erdvės turi būti prieinamos visiems

Daugiafunkcio centro steigimas – 
su įkalnėm ir nuokalnėm

masi situaciją gerinti. „Ne visa-
da reikia sudėtingų sprendimų, 
tiesiog svarbu pagalvoti apie vi-
sus žmones“, – patirtimi dalija-
si Ginta. 

Žemaitijos nacionalinio par-
ko direktoriaus Ramūno Lydžio 
teigimu, Šeirės pažintinis takas 
pritaikytas ne tik judėjimo ne-
galią turintiems žmonėms – yra 
įrengti stendai ir išleisti lanks-

tinukai Brailio raštu, parengtas 
audiogidas. Ateity prieinamu-
mas turėtų dar gerėti.

R. Lydis pasakoja, kad tai 
prieš 10 metų įgyvendintas 
projektas. Kad reikia padaryti 
objektą, kuris pritaikytas neįga-
liesiems, sutarė ir projekto už-
sakovas, ir rangovas, ir projek-
tuotojas. „Negaliu pasakyti, kad 
100 proc. idealus tas takas. Dar 

reikėtų patobulinti. Mes, par-
ko direkcija, praktiškai kasmet 
sugrįžtame, ir nors tai ne mū-
sų infrastruktūra, vis patvar-
kome“, – pasakoja direktorius. 

Žemaitijos regioniniame 
parke yra ne vienas pritaikytas 
objektas. Prieinamas lankyto-
jų centras (išskyrus antrą aukš-
tą), Amatų centras, Užgavėnių 
ekspozicija. Iš dalies pritaiky-
tas dviračių takas aplink Plate-
lių ežerą (kai kur reikia asistento 
dėl stačių nuokalnių). „Prade-
dame kurti sistemą. Siekiamy-
bė yra, kad žmonės su negalia 
regioniniame parke turėtų ga-
limybę praleisti ne tik porą va-
landų, bet ir visą savaitgalį“, – 
sako R. Lydis. 

Pasivaikščiojimas gamtos ta-
kais, apsilankymas bibliote-
koje – tokia įprasta veikla, 
kad dažnai apie tai net nesu-
simąstome, tačiau ar tai priei-
nama judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms? Per savo 
darbinį vizitą į Telšių regioną 
Prezidentas Gitanas Nausė-
da daug dėmesio skyrė bū-
tent negalią turintiems žmo-
nėms, skleisdamas žinią, kad 
viešosios paslaugos, erdvės ir 
informacija turi būti prieina-
ma visiems. 

(nukelta į 3 psl.)

Pritaikytas ne tik judėjimo 
negalią turintiesiems
Pirmiausia Prezidentas 

G. Nau sėda apsilankė Žemai-
tijos regioniniam parkui pri-
klausančiame Šeirės pažintinia-
me take Plateliuose. Į pasivaži-
nėjimą gamtos takais pakvietęs 
Gintą Žemaitaitytę bei Aušrinę 
Packevičiūtę, jis įvertino, kaip 
šis takas pritaikytas negalią tu-
rintiems žmonėms. 

Pasak G. Žemaitaitytės, 

tai vienas geriausiai pritaiky-
tų pažintinių takų. „Džiugina 
tai, kad yra supratimas, kad jau 
nuo pats pradžių mąstoma, jog 
reikia įtraukti negalią turinčius 
žmones“, – sako Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos atsto-
vė. Ji džiaugiasi, kad su Žemai-
tijos regioninio parko direkci-
ja pavyksta rasti bendrą kalbą, 
pastabos priimamos ir stengia-

Patraukli centro vizija 
„Savarankiško gyvenimo“ 

narė alytiškė Kristina Nekra-
šienė sako, kad nors mieste yra 
įvairias socialines paslaugas tei-
kiančių įstaigų, vis dėlto sunkių 
raidos sutrikimų turintys žmo-
nės reikiamos pagalbos nesulau-
kia. „Socialinių paslaugų cen-
tras priima tik lengvesnę negalią 
turinčius žmones bei tuos, ku-
riems nereikia specialios prie-
žiūros, nes esą neturi pakanka-
mai jais užsiimti galinčių spe-

cialistų, – sako moteris. – O 
būtent sunkiais neįgaliaisiais 
besirūpinančioms šeimoms la-
biausiai ir reikia pagalbos: tė-
vams – atokvėpio paslaugų, jų 
vaikams – toliau lavėti, moky-
tis savarankiškumo.“ 

Daugiafunkcio centro stei-
gimo iniciatoriai turi viziją, kad 
žmonės su negalia čia gaus jų in-
dividualius poreikius atliepian-
čias kineziterapijos, ergoterapi-
jos, masažo paslaugas, su jais ir 
jų tėvais dirbs psichologai, cen-
tre veiks dirbtuvėlės, kuriose 
neįgalieji mokysis gaminti įvai-
rius dirbinius, galės pasijausti 
kuriančiais žmonėmis. „Centras 
veiks visą parą, 7 dienas per sa-
vaitę, todėl prireikus tėvai čia 
galės ramiai palikti savo vai-
kus, kelioms dienoms išvažiuoti 
pailsėti ar net grįžti į darbą“, – 
ateities planais dalijasi asociaci-
jos „Savarankiškas gyvenimas“ 
prezidentas Ričardas Dubickas. 
Pasak jo, į centro veiklą ketina-
ma įtraukti aukštųjų mokyklų, 

ruošiančių medicinos, sociali-
nės srities specialistus, studen-
tus – jie čia galės atlikti prak-
tiką. „Toks bendradarbiavimas 
bus naudingas abiem pusėms: 
mūsų klientams jų pagalba ne-
kainuos, o studentai įgis nau-
dingų įgūdžių dirbti su negalią 
turinčiais žmonėmis. Planuo-
jame įtraukti ir savanorius, ku-
riais pasiryžę tapti nemažai cen-

trą lankysiančių neįgalių jau-
nuolių tėvų – jų patirtis mums 
labai svarbi, nes centre iš karto 
bus žmonių, mokančių elgtis su 
įvairią negalią turinčiais asme-
nimis, spręsti sudėtingas situa-
cijas, galinčių savo patirtį per-
duoti kitiems centro darbuo-
tojams“, – tikina R. Dubickas. 

Alytaus miesto savivaldy-
bės taryba neprieštaravo Kau-

no „Arkos“ bendruomenės pa-
vyzdžiu sekančių daugiafunkcio 
centro iniciatorių sumanymui ir 
dar praėjusių metų gruodį pri-
ėmė sprendimą šią idėją įgy-
vendinti pasiryžusiai asociacijai 
„Savarankiškas gyvenimas“ 5 
metų laikotarpiui pagal panau-
dą skirti dalį neseniai uždarytos 
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo 
mokyklos patalpų. 

Aistros dėl pastato remonto
Preliminariai rugsėjį veik-

ti norėjusio pradėti centro lū-
kesčius sustabdė įsiplieskusios 
diskusijos dėl remonto darbų 
finansavimo. Veiklą baigusios 
įstaigos pastatų būklė buvo ga-
na nebloga ir neatrodė, kad jos 
pritaikymas naujai paskirčiai 
pareikalaus didelių investicijų. 
Deja, netrukus paaiškėjo, kad 
buvusiems pastato šeiminin-
kams išsikraustant patalpos bu-
vo tiesiog nusiaubtos, todėl joms 
suremontuoti prireiks kur kas 

Darni aplinka

21-erių sulaukę jaunuoliai su 
negalia turi palikti ugdymo įs-
taigas. Kur kreiptis, kad nenu-
trūktų lavinimo procesas, kur 
ieškoti specialistų koordinuo-
jamo šių jaunuolių užimtu-
mo? Atsakymų į šiuos klau-
simus ieško dauguma sunkią 
negalią turinčius vaikus augi-
nančios šeimų. Alytuje susi-
vieniję tokių vaikų tėvai pasi-
telkė asociaciją „Savarankiš-
kas gyvenimas“ ir patys ini-
cijavo daugiafunkcio centro 
paaugliams ir suaugusiems 
asmenims su negalia steigimą. 

(nukelta į 3 psl.)

Tolerancijos iššūkiai

Asociacijos „Savarankiškas gyvenimas“ archyvo nuotr.

Prezidento kanceliarijos nuotr.
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Pakeitus Neįgaliųjų aprūpi-
nimo techninės pagalbos prie-
monėmis ir šių priemonių įsi-
gijimo išlaidų kompensavimo 
tvarkos aprašą, didėja čiužinio 
ir pasėsto praguloms išvengti 
įsigijimo išlaidų kompensaci-
jos. Nuo šiol žmogus turės tei-
sę gauti šių priemonių faktinių 
įsigijimo išlaidų kompensacijas 
iki 80 proc. (maksimali čiu-
žinio kompensacija – 100 Eur, 
pasėsto – iki 200 Eur) kartą 
per 3 metus. 

Taip pat padidėjo palydovo 
valdomo rankinio neįgaliojo 
vežimėlio vaikui iki 18 me-
tų faktinių įsigijimo išlaidų 
kompensacija iki 1450 eurų 
kartą per kartą per 4 metus. 

Judėjimo negalią turintys 

žmonės vieną kartą per 6 me-
tus galės gauti triskart dides-
nę nei iki šiol skuterio fakti-
nių įsigijimo išlaidų kompen-
saciją – iki 900 eurų. 

Trečdaliu sutrumpintas 
stovėjimo atramos vaikams 
naudojimo laikas – nuo 6 me-
tų iki 4 metų bei numatyta 
galimybė šią priemonę įsigy-
ti savo lėšomis ir gauti įsigi-
jimo išlaidų kompensaciją iki 
1200 eurų. Įsigyjamai stovėjimo 
atramai vaikams bus taikomas 
3 metų garantinis terminas. Be 
to, perkant šias priemones suda-
ryta galimybė Techninės pagal-
bos centrui pateikti šių priemo-
nių įsigijimo išankstines sąskai-
tas-faktūras. 

SADM ir „Bičiulystės“ inf. 

Bus kompensuojama 
didesnė išlaidų techninės 

pagalbos priemonėms dalis

Laikino atokvėpio paslauga, 
priklausomai nuo poreikio, gali 
būti organizuojama kaip pagalba 
į namus ir (arba) socialinė glo-
ba ir teikiama asmens namuose 
ir (arba) įstaigoje.

„Laikino atokvėpio paslauga 
yra itin reikalinga pagalba pri-
žiūrintiems žmones su negalia. 
Besinaudojantys šia paslauga 
gyventojai turi galimybę nors 
trumpam atsikvėpti ir sutvarky-
ti neatidėliotinus reikalus, nu-
vykti į sveikatos priežiūros įs-
taigą ar tiesiog trumpam pailsėti 
nuo kasdienių rūpesčių“, – sako 
Panevėžio miesto savivaldybės 
administracijos Socialinių rei-
kalų skyriaus vedėja Aud ronė 
Grainienė.

Kas šiuo metu gali naudo-
tis laikino atokvėpio paslauga?

Laikino atokvėpio paslaugos 
naudos gavėjais laikomi suau-
gusio asmens, turinčio nega-
lią, šeimos nariai (tėvai (įtė-
viai), vaikai (įvaikiai), broliai, 
seserys ir jų sutuoktiniai, as-
mens sutuoktinis arba asmuo, 
su kuriuo asmuo bendrai gy-
vena neįregistravęs santuokos 
ir kt.) ir globėjai (rūpintojai), 
kurie gyvena kartu su suaugu-
siu asmeniu, turinčiu negalią, 
ir namuose jį augina, prižiūri 
ir (ar) globoja.

Laikino atokvėpio paslaugas 
gali teikti socialiniai darbuoto-
jai, psichologai, socialiniai pe-
dagogai, individualiosios prie-
žiūros personalas ar kiti sociali-
nių paslaugų bei sveikatos prie-

žiūros srities darbuotojai, kurie 
turi bent metų patirtį dirbdami 
su negalią turinčiais ar senyvo 
amžiaus žmonėmis.

Artimieji turi suteikti visas 
tuo metu prižiūrimam ar slau-
gomam asmeniui būtinas prie-
mones arba apmokėti išlaidas 
už maistą, higienos priemones, 
įvairių įstaigų lankymą. 

Ar laikino atokvėpio pa-
slaugos mokamos?

Laikino atokvėpio paslau-
gos yra iš dalies mokamos, bet 
priklauso nuo negalią turin-
čio suaugusio asmens ar vaiko 
pajamų. 

Paprastai negalią turintys as-
menys gali gauti tikslines kom-
pensacijas, šalpos pensijas arba 
netekto darbingumo pensijas. 
Jeigu asmens ar šeimos pajamos, 
tenkančios vienam nariui, yra 
mažesnės už valstybės remia-
mų pajamų dvigubą dydį (256 
Eur), laikino atokvėpio paslauga 
teikiama nemokamai. Pagalbos 
į namus paslaugos kainuoja iki 
20 proc. negalią turinčio asmens 
pajamų. Dienos arba trumpalai-
kė socialinė globa – iki 50 proc. 
asmens pajamų.

Dėl laikino atokvėpio pa-
slaugos asmenys gali kreiptis 
tiesiogiai arba  el. paštu į laiki-
no atokvėpio paslaugą teikian-
čią įstaigą ne vėliau kaip likus 
20 darbo dienų iki laikino ato-
kvėpio paslaugos pageidaujamos 
gavimo pradžios.

Panevėžio miesto savivaldybės 
ir „Bičiulystės“ inf.

Panevėžiečiams – laikino 
atokvėpio paslauga

Nuo šių metų pradžios Panevėžio miesto įstaigos – Panevė-
žio socialinių paslaugų centras, Jaunuolių dienos centras, VšĮ 
Šv. Juozapo globos namai, Panevėžio specialioji mokykla-dau-
giafunkcis centras, pasiruošė teikti laikino atokvėpio paslaugas 
asmenims, kurie prižiūri žmones su negalia, senjorus namuose.

Judėjimo negalią turintį vaiką auginančios šeimos ar suaugę ju-
dėjimo negalią turintys žmonės nuo šiol turės mažiau prisidėti 
patys, pirkdami neįgaliojo vežimėlį, skuterį, pasėstą ar čiužinį 
praguloms išvengti. Taip pat sudaryta galimybė stovėjimo atra-
mą vaikui įsigyti patiems ir gauti šios priemonės įsigijimo išlai-
dų kompensaciją.

Kas gali lankyti ligoninėje 
gulinčius artimuosius?

Ligoninėje gulinčius arti-
muosius gali lankyti COVID-19 
liga persirgę arba nuo jos pilnai 
paskiepyti gyventojai. Tam jie 
turi gauti šio asmens gydančio 
gydytojo leidimą. Kitose gydy-
mo įstaigose leidimą aplankyti 
pacientą išduoda įstaigos vado-
vas arba jo įgaliotas asmuo.

Lankymas turi būti vykdo-
mas gydymo įstaigos vadovo 
nustatyta tvarka, užtikrinant 
žmonių srautų reguliavimą, dė-
vint asmens apsaugos priemones 
ir laikantis privalomų infekcijų 
kontrolės reikalavimų. 

Atėjęs aplankyti paciento 
gyventojas turės parodyti doku-
mentą, patvirtinantį, kad jis bu-
vo pilnai paskiepytas nuo CO-
VID-19 arba persirgo šia liga per 
pastarąsias 180 dienų. Tai ga-
li būti atspausdintas arba elek-
troniniu formatu pateiktas išra-
šas ar tiesiogiai prisijungus prie 
e.sveikatos sistemos parodytas 
reikiamas dokumentas arba gy-
dymo įstaigos išduotas atitinka-
mas išrašas popieriniu ar skait-
meniniu formatu. Ligoninėms 
draudžiama lankytojų pateikia-
mus dokumentus rinkti, saugo-
ti ar kitaip tvarkyti, jie gali bū-
ti tik pateikiami peržiūrėjimui.

Ar kiti (nepersirgę ir nepa-
skiepyti) asmenys gali lankyti 
artimuosius?

Kitiems asmenims lanky-
ti pacientus karantino sąlygo-
mis neleidžiama. Išimtis daro-
ma lankant terminalinės būklės 
pacientus ir pacientus iki 14 me-
tų, taip pat gimdyves ligoninė-
se, kurios negydo COVID-19 
pa cientų. Tokiais atvejais taip 
pat reikalingas gydymo įstaigos 
vadovo arba gydančio gydyto-
jo leidimas.

Stacionarinėse asmens svei-
katos priežiūros įstaigose, ku-
riose gydomi COVID-19 liga 
sergantys pacientai, privalo bū-
ti nustatyta informacijos teiki-
mo pacientų artimiesiems apie 
jų sveikatos būklę tvarka.

Kas yra artimas asmuo, 
kuriam leidžiama lankyti pa-
cientą? 

Paciento artimas asmuo – 
medicinos dokumentuose (for-
moje Nr. 003/a „Gydymo sta-
cionare ligos istorija“) paciento 
pasirašytinai nurodytas žmogus, 
kuriam suteikiama teisė gauti 
konfidencialią informaciją apie 
paciento sveikatos būklę.

Kaip sužinoti apie CO-
VID-19 skyriuose gydomų ar-
timųjų sveikatą? 

Informacija apie COVID-19 
skyriuose gydomų asmenų svei-
katos būklę artimiesiems turi 
būti prieinama ją teikiant ry-
šio priemonėmis arba tiesiogiai 
kontaktuojant su įstaigos per-
sonalu. 

Pacientai, jei reikia su perso-
nalo pagalba, mobiliomis ryšio 
priemonėmis patys gali susisiek-
ti su artimaisiais ir informuoti 
apie sveikatos būklę. Pasikeitus 
pacien to sveikatos būklei, arti-
mieji informuojami mobilaus, 
laidinio arba kitomis prieinamo-
mis ryšio priemonėmis.

Informacija apie pacientus 
teikiama Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveika-
tai atlyginimo įstatymo nusta-
tyta tvarka.

Pacientas turi teisę nuro-
dyti asmenis, kuriems konfi-
denciali informacija negali bū-
ti teikiama.

SAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Jau galima aplankyti 
ligoninėje gulinčius 

artimuosius 
Sveikatos apsaugos ministe-
rija informuoja, kad imuni-
tetą nuo COVID-19 turin-
tys asmenys jau gali aplan-
kyti ligoninėje gulinčius ar-
timuosius.  

Kėdainių rajono paraplegikų 
asociacijos nariai dalyvau-
ja įvairiose judėjimą skati-
nančiose veiklose. Jos vyksta 
įgyvendinant asociacijos pir-
mininkės Almos Margevičie-
nės parengtą projektą ,,Spor-
tas mus išlaisvina“. Šis pro-
jektas bendrai finansuojamas 
valstybės Sporto rėmimo fon-
do lėšomis. 

Šaltasis metų laikas Kėdai-
nių rajono paraplegikų asocia-
cijos nariams reikšdavo, kad iš 
gamtos prieglobsčio prie seniū-
nijos rūpesčiu įrengto tvenkinio 
Liepų gatvėje, iš jaukios pavėsi-
nės keldavomės į bendruome-
nės socialinio centro patalpas. 
Čia vykdavo mankštos ir kiti 
užsiėmimai. 

O mes dar ir šokėjai. Šil-
tu oru šokių pamokos vykdavo 
prie to paties tvenkinio, o atvė-
sus orams – Vilainių kultūros 
centro salėje. Šiuo metu viskas 
kitaip, turime laikytis atstumo 
ir negalime susitikti. Bet asocia-
cijos pirmininkė A. Margevičie-
nė rado išeitį. Ji pasiūlė susitiki-
nėti per Zoom programėlę. Ži-
noma, daugeliui tai buvo iššū-
kis. Teko mokytis, konsultuotis, 
kalbėtis su kolegomis. Taip gi-

Karantinas – ne priežastis užsisklęsti 

mė ne viena puiki idėja. Nepa-
mainomas šiuose reikaluose pa-
sirodė Modestas Tarasevičius, 
kuris padėjo išmokti naudotis 
naujausiomis technologijomis. 

Per Zoom programėlę mes 
mankštinamės. Mankštą veda 
kineziterapeutė Santa Vareikie-
nė. Ji parodo, kaip daryti prati-
mus, o mes pakartojame. Prati-
mai įvairūs – skirti galvai, ran-
koms, pečiams, juosmeniui, pa-
gal galimybes – ir kojoms. Įpra-
tome taip mankštintis ir labai 
džiaugiamės. Užsiėmimai vyks-
ta du kartus per savaitę. Juo-
se dalyvaujame gausiai ir no-
riai, nes vadovaujant specialistei 
mankšta daug prasmingesnė nei 
atliekant pratimus vienumoje.

Dar vienas smagus užsiė-
mimas – šokių pamokos, ku-

rias veda šokių mokytojai iš Vil-
niaus, VšĮ ,,Stok ir šok“ steigėjai 
Jurgita ir Tomas Jančorai. Jiedu 
niekada nestokoja geros nuotai-
kos, o šokių judesius ragina at-
likti su šypsena. Šokame maka-
reną, sėdimą rokenrolą, salsą, 
vėliavų šokį, tvistą. Judesiai per 
kurį laiką pasimiršta, tad nuo-
lat turime juos pakartoti. Mo-
kytojai žada išmokyti ir daugiau 
naujų šokių.

Šylant orams atsiranda ga-
limybė vėl pradėti rinktis prie 
mūsų pamėgto tvenkinio, žino-
ma, laikantis saugaus atstumo. 
Kol kas tai galėsime daryti tik 
mažomis 10 žmonių grupelėmis. 
Bet po virtualių susitikimų ir to-
kie susibūrimai labai džiugina.

Rasa STANKEVIČIENĖ
R. 04-03

Kėdainiškius šokti moko Jurgita ir Tomas Jančorai. 
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Gamta turėtų  
džiaugtis visi

„Matome, kad Šeirės ta-
kas yra vienas populiariausių. 
Jei būtų nepatogu ir neįdomu, 
matyt, taip nebūtų. Teko ma-
tyti, kad žmonės su negalia at-
važiuoja, reiškia, žinia yra pa-
sklidusi“, – mintimis dalija-
si Žemaitijos regioninio parko 
direktorius. 

„Visiems žmonėms svarbu 
kur nors lankytis, bendrauti, su-
sipažinti, turėti teigiamų emo-
cijų. Mes taip pat norime išva-
žiuoti, pakeliauti miško takais, 
pasigrožėti, pakvėpuoti grynu 
oru, atrasti paukščius. Neatsi-
menu, kada buvau tokiu bun-
dančiu metu miške. Tai kaž-
kas tokio“, – įspūdžiais dalijasi 
Ginta ir atkreipia dėmesį, kad 
tokie takai patogūs ne tik veži-
mėliais judantiems žmonėms. Ji 
sako pažintiniame take sutikusi 
senjorę, kuri tik nutirpus snie-
gui iškart skuba pasivaikščioti 
po mišką su šiaurietiškomis laz-
domis. Juk daug patogiau vaikš-
čioti taku negu bristi per sama-
nynus. Tokį patį džiaugsmą gali 
patirti ir mama su mažu vaiku 
vežimėlyje. 

„Natūralus žmogaus porei-
kis lankytis gamtoje – mes, per 
tiek metų neturėję galimybių, 
užmiršome tai. Labai apmaudu, 
kai įrengiant naujus objektus 
apie tai nepagalvojama. Aišku, 

visų takų nepritaikysi, to mes ir 
nesiekiame, bet jei yra galimybė 
ir gamtos reljefas dėkingas, tu-
rėtų būti pagalvota apie prieina-
mumą visiems“, – sako Ginta. 

Pasak G. Žemaitaitytės, pri-
einamumas prasideda nuo in-
formacijos. Labai svarbu, kad ji 
būtų adekvati esamai situacijai. 
Kai kada paskambinus pasako-
ma, kad viskas pritaikyta, o at-
vykus paaiškėja, kad pritaikytas 
tik fragmentas arba kad neįma-
noma naudotis. Ginta atkreipia 
dėmesį, kad objektas negali bū-
ti laikomas pritaikytu, jei nebus 
tinkamai įrengtos automobilio 
aikštelės, iš jos negalima patek-
ti į objektą, nėra pritaikyto tu-
aleto ir pan. Kuriozinių situaci-
jų išvengiama, kai bendraujama 
su neįgaliųjų atstovais. 

Biblioteka visiems 
G. Nausėda apsilankė ir Ma-

žeikių rajono savivaldybės vie-
šojoje bibliotekoje, ant kurios 
durų puikuojasi užrašas „Bib-
lioteka visiems“. Pasak direk-
torės Alinos Bernotienės, bib-
liotekos patalpos tapo prieina-
mos visiems po 2016 m. atlik-
tos renovacijos. Ji pritaikyta ne 
tik fizinę, judėjimo negalią, bet 
ir kalbos, komunikacijos ir el-
gesio sutrikimų turintiems lan-
kytojams. Bibliotekos fonduo-
se yra garsinių bei Brailio raštu 
parašytų knygų regėjimo nega-
lią turintiems asmenims.

Bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
skyriuje įkurta „Emocijų raiškos 
erdvė“, kurioje galima mokytis 
valdyti emocijas, susitvarkyti su 
pykčiu, įtampa ir pan. Ji ypač 

naudinga autizmo spektro sutri-
kimą turintiems žmonėms. Taip 
pat vis populiarėja (ypač karan-
tino metu) knygų pristatymo į 
namus paslaugą negalintiems 
pasiekti bibliotekos. 

Biblioteka aktyviai bendrau-
ja su neįgaliųjų organizacijomis, 
rengia renginius, parodas, filmų 
peržiūras, edukacinius užsiėmi-
mus, kalendorines šventes, lėlių 
teatro spektaklius ir pan. „Tiks-
las – kad biblioteka būtų atvi-
ra visiems nepriklausomai nuo 
amžiaus, nuo negalios. Ir tikrai 
tai nebėra tik knygų atsiėmimo 
vieta“, – sako direktorė A. Ber-
notienė. 

Žmonių su negalia gerovė – 
bendras reikalas

„Man asmeniškai visada kil-
davo klausimas, kodėl nepriklau-
somoje, link Vakarų žengiančioje 
Lietuvoje, jos gatvėse, kavinėse, 
žaidimų aikštelėse, parduotuvė-
se, valstybinėse įstaigose ar kitur 
viešumoje nematyti žmonių su 
negalia? Kai tuo tarpu keliauda-
mas užsienyje akivaizdžiai ma-
tydavau visuomenės įvairovę, – 
„Bičiulystei“ sakė Prezidentas 
G. Nausėda. – Dirbdamas Lietu-
vos žmonėms kaip savo pagrin-
dinį tikslą išsikėliau socialinės 
atskirties mažinimą ir jo nuo-

sekliai siekiu.“ Jo teigimu, žmo-
nės su negalia Lietuvoje sudaro 
8 proc., o jei į šį skaičių įtrauktu-
me ir jų artimuosius – turėtume 
kone penktadalį Lietuvos, pati-
riantį vienokią ar kitokią atskirtį. 

Pasak Prezidento, žmonių su 
negalia gerovė – tai neužbaig-
tas Nepriklausomybės darbas. 
Visuomenės įtrauktis bei lygios 
galimybės ir nediskriminavimas 
yra sritys, kur Lietuvoje reikia 
proveržio. „Siekiu, kad žmonių 
su negalia gyvenimo kokybė pa-
gerėtų iš esmės ir visose gyveni-
mo srityse. Šiems darbams turi-
me susitelkti visi. Viena ar dvi 
institucijos ar įstaigos norimo 
proveržio nesukurs. Todėl kvie-
čiu vadovautis vieninga nuosta-
ta, kad žmonių su negalia gerovė 
yra mūsų visų bendras reikalas 
ir kiekvienas jam galime įsipar-
eigoti asmeniškai.“ 

Pokyčių jau įvyko ir Prezi-
dentūroje – ekskursijos po Pre-
zidento kanceliariją tapo priei-
namos ir žmonėms su klausos 
negalia (jos verčiamos į lietuvių 
gestų kalbą). Suplanuotos edu-
kacinės programos ir intelekto 
negalią turintiems vaikams – 
Valstybės pažinimo centras pa-
kvies į jiems pritaikytą eduka-
ciją „Atrask simbolio prasmę“.

Aurelija BABINSKIENĖ 

Prezidento žinia Lietuvai: paslaugos 
ir erdvės turi būti prieinamos visiems

(atkelta iš 1 psl.)

daugiau lėšų. R. Dubicko tei-
gimu, „Savarankiškas gyveni-
mas“ veiklos imsis tik tuomet, 
kai su savivaldybe pasirašys pa-
naudos sutartį ir patalpų priėmi-
mo-perdavimo dokumentus. O 
tam patalpos turi būti taip sure-
montuotos, kad atitiktų Higie-
nos pasui gauti keliamus reika-
lavimus. 

Viešojoje erdvėje pasipylė 
diskusijos, pamąstymai, kodėl 
savivaldybė turi finansuoti ne 
Alytuje registruotos asociaci-
jos veiklą, ar apskritai reikia dar 
vienos socialinių paslaugų įstai-
gos, ar nepakanka jau esančių ir 
pan. Žinoma, atsidėjo ir patal-
pų remontas. „Praėjo jau ketu-
ri šių metų mėnesiai, o reikalai 
beveik nepajudėjo į priekį – iš 
būsimų centro patalpų išvežtos 
šiukšlės, o rimtas remontas vis 
dar nepradėtas“, – apgailestauja 
R. Dubickas. 

Palaiko centro idėją
Norėdama galutinai išsklai-

dyti alytiškių abejones dėl cen-
tro steigimo, asociacija „Sa-
varankiškas gyvenimas“ nu-
sprendė surengti nuotolinį Aly-
taus m. savivaldybės tarybos 
narių susitikimą su neįgaliųjų 
įtrauktimi besirūpinančių vals-
tybės institucijų atstovais, iš-
klausyti jų nuomonės.

Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministrės Justinos Jakštie-
nės teigimu, atokvėpio paslau-
gos labai svarbios, deja, nema-
žai savivaldybių tokios pagal-
bos negalią turinčiais artimai-

siais besirūpinančioms šeimoms 
neteikia. Pasak jos, labai norisi 
savivaldybių lyderystės, todėl 
J. Jakštienė sakė palaikanti šio 
centro kūrimą.

Mokslo, švietimo ir sporto 
ministerijos Bendrojo ugdymo 
departamento direktorė Jolanta 
Navickaitė taip pat pasidžiaugė, 
kad gali atsiremti į savivaldybių 
iniciatyvas teikti paslaugas šei-
moms, besirūpinančioms ne-
galią turinčiais jaunuoliais. Jos 
nuomone, nors švietimo siste-
moje vaikai gali būti ugdomi 
iki 21-erių metų, tačiau procesas 
neturi sustoti, o būti pritaikytas 
prie individualių poreikių, kad 
nebūtų prarasti įgyti įgūdžiai.  

Pasak Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorės Eglės 
Čaplikienės, labai svarbu plė-
toti bendruomenines paslaugas, 
kad žmonės su negalia nepatek-
tų į stacionarias globos įstaigas. 
Departamento direktorė paža-
dėjo metodinę ir švietėjišką pa-
galbą, prisidėti prie visuomenės 
informavimo. „Džiugu, kad yra 
sutarimas tarp NVO ir savival-
dybės“, – pabrėžė E. Čaplikienė. 

Pritaria ir Prezidentas 
Idėją Alytuje kurti daugia-

funkcį centrą „Savarankiško 
gyvenimo“ vadovas R. Dubic-
kas yra aptaręs ir su šalies Prezi-
dentu Gitanu Nausėda. Nors jo 
poziciją turėjusi perduoti Pre-
zidento patarėja socialinės po-
litikos klausimais Irena Segalo-
vičienė nuotoliniame susitiki-
me dalyvauti negalėjo, jo daly-
viams atsiųstame laiške teigia-

ma: „Žmonių su negalia gero-
vė Lietuvoje – didelio progreso 
reikalaujanti sritis. Bendruome-
ninio tipo paslaugų prieinamu-
mas, ypač švietimo, socialinių, 
sveikatos, kultūros ir susisieki-
mo, yra kritiškai svarbus žmo-
nių su negalia ir jų šeimų gy-
venimo kokybei bei savaran-
kiškam gyvenimui. Ypač pras-
minga, kad būtent nevyriausy-
binis sektorius kartu su savival-
da imasi inciatyvos kurti naujas 
ir kokybiškas paslaugas.“

Šalies vadovo įsitikinimu, jei 
kiekviena institucija kasmet už-
sibrėš savo planuose kad ir ne-
didelį pokytį žmonių su nega-
lia atskirčiai mažinti ir jį įgy-
vendins – metų pabaigoje bus 
žengti tūkstančiai žingsnių link 
teisingesnės visuomenės.

NVO prisideda prie 
paslaugų kokybės

Susitikime dalyvavusio Aly-
taus m. savivaldybės tarybos 
nario Gedimino Daukšio teigi-
mu, reikia tik džiaugtis, kad at-
siras dar viena socialines pas-
laugas teikianti įstaiga. Tiesa, 
politikas pripažino, kad kai ku-
rios dabar veikiančios įstaigos 
įžvelgia konkurencijos grėsmę. 
Ko gero, būtent šis įsivaizduo-
jamas pavojus ir paskatino vie-
šas diskusijas bei abejones dėl jo 
reikalingumo. 

Alytaus miesto savivaldy-
bės tarybos narys, Neįgalių-
jų reikalų komisijos pirminin-
kas Sigitas Leonavičius įsitiki-
nęs, kad ne be reikalo susitelkė 
neįgalius vaikus auginančių tė-

vų bendruomenė ir ėmėsi šios 
iniciatyvos. Dėl tėvus netenki-
nančio neįgaliųjų ugdymo pas-
taruoju metu šiame mieste bu-
vo kilę nemažai problemų, ku-
rios sulaukė didelio atgarsio vi-
suomenėje. „Pirmuosius dvejus 
naujos kadencijos savivaldybės 
tarybos metus laikykime edu-
kaciniu laikotarpiu, bet turime 
judėti į priekį“, – ragino S. Le-
onavičius. Jo teigimu, be NVO 
įsitraukimo, paslaugų kokybė 
mieste negerėja. Todėl daugia-
funkcis centras užimtų ne tik 
neįgalių paauglių, jaunuolių, su-
augusių asmenų užimtumo bei 
jų šeimos narių atokvėpio pas-
laugų nišą, bet ir paskatintų pa-
gerinti jau veikiančių socialinės 
paskirties įstaigų teikiamų pas-
laugų kokybę. 

Kada laukti įkurtuvių?
Pasitarime dalyvavęs Aly-

taus m. savivaldybės vicemeras 

Povilas Labukas patikino, kad 
planas suremontuotas, tvarkin-
gas patalpas perduoti rugpjūčio 
1 dieną, likus mėnesiui iki rug-
sėjo, kai galėtų prasidėti planuo-
jama veikla, tikrai bus įgyven-
dintas. Gal netgi dar anksčiau – 
Butų ūkio, kuris remontuos pa-
talpas, vadovas pažadėjo, kad 
darbai bus baigti dar mėnesiu 
anksčiau. Taigi, pasak P. Labu-
ko, žinia, kad centro steigėjai tu-
rės du mėnesius pasirengti star-
tui, pranešti bendruomenei apie 
būsimas funkcijas, – tikrai gera. 

R. Dubickas situaciją verti-
na nuosaikiau. „Net jeigu patal-
pos ir bus suremontuotos, laukia 
dar nemažai kitų darbų. Esa-
me įsipareigoję pasirūpinti rei-
kiama įranga, įrengti kabinetus 
pagal jų paskirtį. Laukia ir pro-
fesionalių darbuotojų, savano-
rių paieška“, – ateities rūpesčiais 
dalijasi „Savarankiško gyveni-
mo“ vadovas. Jis neslepia – šia-
me centre teikiamos paslaugos 
bus mokamos, todėl reikės su-
planuoti ir pagrįstą paslaugų ap-
mokėjimo tvarką, numatyti, ko-
kios lengvatos bus taikomos sa-
vanoriausiančių tėvų neįgaliems 
jaunuoliams, aptarti kitus svar-
bius dalykus.

Daugiafunkcio centro kūrė-
jai tikisi, kad tiek laikinojo ato-
kvėpio, tiek neįgaliųjų užimtu-
mo, įgūdžių stiprinimo ir palai-
kymo paslaugas savo gyvento-
jams pirks ir savivaldybė. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Daugiafunkcio centro steigimas – su įkalnėm ir nuokalnėm

Prezidentas domėjosi Mažeikių rajono bibliotekos, kuri yra atvira visiems, veikla.

(atkelta iš 1 psl.)

Asociacijos „Savarankiškas gyveni-
mas“ prezidentas Ričardas Dubickas. 
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Žodžiai, kuriuos renka-
mės, kai kalbame apie 

žmones su negalia, turi di-
delę reikšmę, nes būtent kal-
ba formuoja mūsų suvokimą 
apie pasaulį. Laikui bėgant 
negalios kalba keitėsi, o ter-
minai, kurie buvo vartoja-
mi prieš kelerius metus, da-
bar jau nebepriimtini. Todėl 
svarbu daugiau kalbėti apie 
terminus, kurie yra tinkami 
naudoti kalbantis ir su žmo-
nėmis, turinčiais negalią, ir 
apie juos. 

Žodžiai negalia, neįgalusis 
yra prigiję Lietuvoje ir ofici-
alioje, ir praktinėje vartose-
nose. Taip vadiname vieno-
kių ar kitokių sutrikimų tu-
rinčius asmenis. Tačiau ar 
iš tiesų įvyko esminis per-
ėjimas nuo žeminančio prie 
pagarbaus negalią turinčio 
asmens įvardijimo, kai žo-
dį invalidas pakeitėme į neį-
galusis? Tikrai ne. Vartoda-
mi žodį neįgalusis mes tar-
si kalbame apie nugalintą, 
išgalintą žmogų. Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijoje naudojama asmens 
su negalia arba negalią turinčio 
asmens sąvoka – asmens di-
mensija laikoma pagrindine, 
o negalia arba sutrikimas – 
antrine. Todėl terminas as-
muo su negalia arba negalią 
turintis asmuo yra kur kas 
priimtinesnis nei neįgalusis. 
Taigi galime sakyti asmuo 
su judėjimo negalia, asmuo su 
regos negalia, klausos negalią 
turintis asmuo, asmuo, kuris 
naudoja alternatyvų bendra-
vimo metodą, ir pan.

Vis pasitaiko, kad sako-
ma autizmu, cerebriniu pa-
ralyžiumi sergantis žmogus. 
Autizmu ar cerebriniu pa-
ralyžiumi nesergama, nes 
tai ne ligos. Nuo autizmo ar 
cerebrinio paralyžiaus nėra 
vaistų, nemirštama, nepa-
sveikstama, jie tiesiog yra. 
Dažnai girdime sakant dau-
nas, autistas ar autistukas, o 
tai man primena globėjišką 
požiūrį į negalią. Geriau sa-
kykime autistiškas vaikas ar-
ba žmogus su Dauno sindro-
mu bei žmogus su cerebriniu 
paralyžiumi.

Taip pat dažnai matomi 
ir girdimi netinkamai varto-
jami terminai proto/psichikos 
negalia. Protas ir intelektas 
nėra tas pats. Yra daug inte-

lekto negalią turinčių, bet la-
bai protingų žmonių, taip pat 
ir labai aukšto intelekto, bet 
neprotingų. Konvencijoje mi-
nima psichikos negalia. Jungti-
nių Tautų Žmonių su negalia 
teisių komitetas siūlo vartoti 
naują psichosocialinės negalios 
terminą – jis pabrėžia socia-
linę psichikos sveikatos pri-
gimtį. Todėl geriau vartoki-
me intelekto ir/ar psichosociali-
nė negalia.

Taip pat reikėtų nustoti 
vartoti specialiųjų poreikių ter-
miną, kai kalbame apie nega-
lią turinčius žmones. Jų po-
reikiai yra tokie patys, kaip ir 
visų žmonių. Kiekvienas vai-
kas turi, tarkime, individua-
lių mokymosi poreikių, ku-
rie priklauso ne nuo negalių, 
bet nuo kiekvieno vaiko indi-
vidualių gebėjimų, lūkesčių ir 
svajonių. Šiuo atveju siūlyčiau 
vartoti terminą poreikiai tinka-
mam sąlygų pritaikymui. Tin-
kamas sąlygų pritaikymas – 
būtini ir tinkami pakeitimai, 
kurių reikia siekiant užtikrinti 
žmonėms su negalia galimybę 
naudotis visomis žmogaus tei-
sėmis ir pagrindinėmis laisvė-
mis lygiai su kitais asmenimis. 
Mes dar nesuvokiame, kad tas 
„lygiai su kitais“ priklauso nuo 
visuomenės (taip pat ir visų ly-
gių valdžios), kuri turėtų in-
vestuoti į visas reikiamas pa-
galbas, kad žmogus su negalia 
turėtų lygias galimybes.

Kiti svarbūs terminai, į ku-
riuos verta atkreipti dėmesį yra 
integracija ir įtrauktis. Jie negali 
būti keičiami vienas kitu, nes 
labai skiriasi. Integracija – tai 
procesas, kurio metu žmogus 
prisitaiko prie visuomenės, o 
įtrauktis – tai visuomenės kai-
tos procesas, į kurį įtraukiami 
visi, nepriklausomai nuo jų 
tam tikros būsenos ar sutriki-
mo. Todėl šiuo metu ir turime 
labai sparčiai ruoštis įtraukiam 
(ne integruotam) ugdymui.

Netinkama kalba gali at-
stumti žmones arba įžeisti, ji 
gali būti kliūtis visapusiškam 
ir prasmingam dalyvavimui 
visuomenėje. Žeminanti ar-
ba netinkama kalba gali net-
gi reikšti diskriminaciją. Pri-
imdami kalbą, kuri pripažįs-
ta įvairovę, prisidėsime prie 
žmogaus teisių negalios mo-
delio stiprinimo ir prie įtrau-
kesnės Lietuvos kūrimo.

Kristina DŪDONYTĖ

Žodžiai gali 
ir žeisti, ir 

diskriminuoti 

Negalią matome, 
o moterį?

su negalia izoliavimas namuo-
se didina pavojų patirtį smurtą, 
o smurtauti gali ne tik partne-
riai ar artimieji, bet ir socialiniai 
darbuotojai, slaugytojai. Izo-
liuota moteris niekur negali iš-
eiti ir kreiptis pagalbos, o smur-
tauti gali žmogus, kuris jai pa-
deda ir nuo kurio ji tampa ypač 
priklausoma.

A. Auškalnytė pastebi, jog 
tik pusė apklaustųjų sutiktų, 
kad darbe jiems vadovautų mo-

teris su negalia. Eks-
pertė sako, kad šios 
nuostatos vėlgi ky-
la sandūroje su lyties 
stereotipais. Ilgalai-
kės tokių nuostatų, o 
taip pat ir nepritaiky-
tos aplinkos, pagalbos 
stygiaus pasek mės yra 
ir psichologinės. Dau-
gybė moterų su nega-
lia užaugo vienaip ar 
kitaip izoliuotos, ne-
teko dalies galimybių 
kurti santykius, atrasti 

savo pomėgius, galų gale geriau 
pažinti savo seksualumą. Mote-
rys su negalia neretai pasakoja 
apie nepasitikėjimą savimi, ta-
čiau įsigilinus į jų patirtis pui-
kiai matyti, kad tokį vidinį ne-
pasitikėjimą sukėlė aplinkiniai 
ir aplinkybės.

Vyrų ir moterų nuostatos 
apie moteris su negalia 

nesiskiria
A. Auškalnytė teigia, kad 

visuomenės nuostatų apklau-
sa neparodė didelių skirtumų 
tarp vyrų ir moterų nuostatų 
apie moteris su negalia. Nors 
apklausose apie lyčių stereoti-
pus moterys paprastai linku-
sios labiau palaikyti lygias ga-
limybes, nepritarti patriarchali-
niams lyčių stereotipams. Šiuo 
atveju jos tarsi nesolidarios. O 
juk atrodo, kad moterų be ne-
galios ir moterų su negalia pa-
tirtyje tiek bendro – visos pati-
ria didžiulį dirbtinai suformuo-
tų, niekada nepasiekiamų gro-
žio standartų spaudimą, nuei-
na ilgą kelią kol atranda meilę 
savo kūnui. Apie tokių patirčių 
bendrumą iki šiol menkai buvo 
kalbama. Atėjo metas pagaliau 
pastebėti moterų su negalia pa-
tirtis, jų strategijas prisitaikant 
prie nepalaikančios aplinkos ir, 
nepaisant to, kuriant prasmingą 
ir turtingą gyvenimą.

Eglė KULVIETIENĖ

Nepaisoma moterų su 
negalia motinystės teisių

Pasak dr. M. Jankauskai-
tės, susirūpinimą kelia tai, kad 
didelė dalis apklaustųjų mano, 
jog pasirinkdamos turėti vaikų 
moterys su negalia elgiasi neat-
sakingai, ir mano, kad kažkas 
kitas gali nuspręsti už jas turėti 
vaikų ar ne. Moterų su negalia 
motinystės teisių yra nepaisoma, 
nes matoma ne pati moteris, jos 
moteriškumas, o tiesiog negalia. 
Moterys su negalia patiria didelį 
spaudimą neturėti vaikų.

M. Jankauskaitė su-
tinka, kad moterims 
su negalia auginat vai-
kus reikalinga dides-
nė pagalba, pritaikyta 
aplinka. Tačiau ją pik-
tina tai, kad mes, užuot 
kūrę paslaugas, puola-
me apriboti moterų su 
negalia teises. Jaučia-
mės galintys paaiškin-
ti joms, kaip gyventi.

Ekspertė A. Auš-
kalnytė teigia, kad mo-
terys su negalia pati-
ria lyčių stereotipų žalą. Nega-
na to, jų patirtis yra specifinė ir 
skiriasi tiek nuo moterų be ne-
galios, tiek nuo vyrų su nega-
lia. Ekspertė pateikia pavyzdžių: 
kai moteris girdi, esą ji neturėtų 
susilaukti vaikų, nes turi judėji-
mo negalią, ir tai bus didžiulis 
vargas vyrui, už šios aplinkinių 
nuostatos slypi ne tik jos sumen-
kinimas dėl su negalia susijusių 
klaidingų įsitikinimų, bet ir ste-
reotipas, kad moteris turi „apšo-
kinėti keturis namų kampus“, o 
tėtis yra tik vaiko auginimo pa-
galbininkas. 

Kitas pavyzdys – seksua-
linio priekabiavimo patirtys. 
Moterys su negalia ne tik aps-
kritai patiria daugiau seksuali-
nės prievartos dėl to, kad visuo-
menė jas pastato į pažeidžiamą 
poziciją, bet kasdienis prieka-
biavimas gali pasireikšti aplin-
kiniams „padedant“ judėti ne-
pritaikytoje erd vėje. O moterų 
reprodukcinės teisės iš viso nėra 
matomos kaip pamatinės žmo-
gaus teisės.

Nepasitikėjimą savimi lemia 
aplinkos požiūris

M. Jankauskaitė pastebi, kad 
didelė dalis (4 iš 10) apklaustųjų 
pritaria, kad normalu, jog mote-
rys su negalia didelę laiko dalį 
praleidžia namuose. Tam prieš-
tarauja tik 2 iš 10 apklaustų-
jų. Žmonėms, deja, nerūpi, kad 
moterys su negalia nėra visa-
vertiškai įsiliejusios į visuome-
nės, jau nekalbant apie politinį, 
gyvenimą. Ekspertės nuomo-
ne, toks mąstymas byloja apie 
pavojingą tendenciją – moterų 

Ar moterys su negalia šian-
dien jau yra saugios, apgin-
tos, ar nejaučia diskrimina-
cijos dėl savo negalios? Ieš-
kodamas atsakymų į šiuos 
klausimus Lygių galimybių 
plėtros centras Panevėžio 
mieste ir rajone bei Taura-
gės rajone atliko visuomenės 
nuostatų moterų su negalia 
atžvilgiu tyrimą. Buvo ap-
klausti 564 žmonės. Centro 
eksperčių dr. Margaritos Jan-
kauskaitės ir Aurelijos Auš-
kalnytės paprašėme pako-
mentuoti tyrimo rezultatus.

Aurelija Auškalnytė.

Margarita Jankauskaitė.

Tyrimas atskleidė: 

 kas antras respondentas visiškai arba iš dalies sutinka 
su teiginiu, kad priverstinė sterilizacija ir (arba) priverstinis 
nėštumo nutraukimas moterims, turinčioms tam tikrą ne-
galią – pateisinamas;

 teisė kurti šeimą moterims su negalia nėra pripažįstama; 
teiginiui, kad pasirinkdamos turėti vaikų moterys su negalia 
elgiasi neatsakingai, prieštaravo tik 38 proc. apklaustųjų;

 tik 22 proc. apklaustųjų pritaria teiginiams, kad moteriai 
su negalia jos vyro smurtas neturėtų būti priežastimi išsi-
skirti.

Lygių galimybių plėtros centro nuotr.
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žis, kuris atvėrė tarptautinių 
čempionatų vartus, įvyko bai-
gus reabilitaciją bei magistran-
tūros studijas ir persikėlus gy-
venti į Vilnių, o dar tiksliau – 
kai beieškant naujo trenerio su-
sipažinau su tuo metu ir dabar 
geriausius sprinterius treniruo-
jančiu treneriu Martu Skrabu-
liu. Į treniruotes kibau dar su 
didesniu entuziazmu, o treni-
ruotis su sveikaisiais sportinin-
kais buvo didelė motyvacija bei 
iššūkis. Dėl trenerio diktuoja-
mos disciplinos, reikalaujamo 
profesionalumo bei itin ryžtin-
gos komandos nusiteikimo siek-
ti auksčiausių rezultatų minčių 
apriboti ambicijas ir nemėginti 
savo jėgų tarptautiniuose star-
tuose neliko. Nuoseklios treni-
ruotės, tarptautinės stovyklos 
ir štai po kiek daugiau nei pus-
mečio sunkaus darbo 2018 m. 
Europos neįgaliųjų lengvosios 
atletikos čempionate 100 met-
rų bėgimo rungtyje, tapau vi-
cečempionu.  

Ši vasara bus trečiasis sezo-
nas, kuomet treniruojuosi su 
sveikaisiais sportininkais. Per 
šį laikotarpį ne kartą teko daly-
vauti sporto stovyklose Lietuvo-
je ir užsienyje, aplankiau Turki-
ją, Ispaniją, Kroatiją, Japoniją. 
Šiuo laikotarpiu turėjau išvykų 
ir tarptautinių startų Lenkijo-
je, Estijoje, Austrijoje, Prancū-
zijoje, Portugalijoje, o 2019 m. 
dalyvavau Pasaulio neįgaliųjų 

lengvosios atletikos čempiona-
te Jungtiniuose Arabų Emira-
tuose (Dubajus).

Ką patartum kiekvienam 
negalią turinčiam žmogui, ku-
ris nedrįsta ar dvejoja žengti į 
sportą?

Sportas – tai ne tik fizinis to-
bulėjimas, tačiau ir moralinis as-
menybės augimas. Sportas – tai 
milžiniškos galimybės atrasti ir 
realizuoti save, tai kelias įveikti 
savo baimes ir gauti paskatą siek-
ti tikslų, apie kuriuos net nesva-
jota. Tu neprivalai būti geriau-
sias tam, kad pradėtum sportuo-
ti, tačiau tu turi pradėti sportuoti 
tam, kad būtum geriausias.

LNSF siekia pritraukti neįga-
liuosius, padėti jiems integ ruotis 
į visuomenę per sveikiausią – 
sporto sritį, todėl ieško galimy-
bių sporto klubų nariams ne tik 
rimtai sportuoti, bet ir kitaip fi-
ziškai aktyviai leisti laiką ben-
draminčių bendruomenėje. Vie-
nas iš būdų – valstybinių insti-
tucijų pagalba. 2021 m. LNSF 
sulaukė Neįgaliųjų reikalų de-
partamento paramos: skirta lėšų 
rengti seminarus neįgaliesiems; 
pamatyti galbūt nematytas Lie-
tuvos vietas kelionėse; organi-
zuoti neįgaliųjų sporto žaidynes 
ir kt. Tokia finansinė pagalba yra 
labai svarbi, kol kas, deja, per 
mažai vertinamam neįgaliųjų 
poreikiui – fiziniam aktyvumui.

Paulius GLASKA

Irmina Beneševičiūtė su mama. 

Lietuvos neįgaliųjų sporto 
federacija – kelias į kitokį gyvenimą 

Lietuvos neįgaliųjų sporto 
federacija (LNSF), vienijan-
ti 19 neįgaliųjų rekreacijos ir 
sporto klubų, siekia suteikti 
jų nariams galimybes būti fi-
ziškai aktyviems ir sportuoti, 
siekti savo užsibrėžtų tikslų, 
kurie gali būti labai įvairūs: 
nuo elementaraus noro įsilieti 
į bendraminčių – sportuojan-
čių neįgaliųjų gretas, iki no-
ro tapti aukšto meistriškumo 
lygį pasiekusiu sportininku ir 
ginti Lietuvos vardą tarptau-
tinėse arenose.

Negalios paliesto vaikučio 
gimimas yra emociškai sukre-
čiantis įvykis, kuris pakeičia 
šeimos gyvenimą. Pirmą skau-
dų išgyvenimą motinoms ten-
ka patirti išgirdus medikų žinią 
apie vaiko sutrikimus, ligą. Šal-
tos medikų diagnozės piešia su-
dėtingą jo ateities perspektyvą, 
o mamoms tai – didelis šokas. 
Sutrinka įprastas socialinis gy-
venimas, vargina nežinia. Nuo-
latinė vaiko priežiūra ar slauga, 
buities rūpesčiai išvargina, ma-
mos praranda fizinę ir psicholo-
ginę sveikatą. Deja, psichologi-
nės pagalbos tokioms mamoms 
tiesiog nėra. Joms tenka patir-
ti nemažai patyčių, stigmatiza-
vimo, etikečių klijavimo. Ypač 
skaudu, kai negalią turinčius 
vaikus auginančios šeimos pri-
lyginamos žemiausiai sociali-
nei visuomenės grupei. Pas mus 
priimta, kad visi turi būti svei-
ki, perspektyvūs, gražūs, daug 
pasiekę karjeroje, o tai labai žei-
džia tuos, kurie kartais neati-
tinka visuomenėje vyraujančių 
normų ar lūkesčių. 

Šeimai, auginančiai nega-
lios paliestą vaiką (o kartais net 
ir kelis), labai svarbi neformali 
socialinė draugų, bičiulių, kai-
mynų parama. Reikšmingas ir 

religijos vaidmuo. Tikėjimas 
dvasiškai stiprina mamas, pa-
tiriančias sunkių išgyvenimų. 
Itin reikšmingas bendrystės ir 
tapatumo jausmas šeimoje, ku-
rį kuria tradicijos. 

Susilaukus negalios palies-
to vaiko šeimai kyla ir nemažai 
ekonominių problemų. Dirbti 
mamos dažnai negali dėl vai-
kui būtinos nuolatinės priežiū-
ros. Ypač skaudžiai tai išryškėja, 
kai pašlijus šeimos santykiams 
mama lieka viena. Išvargina ir 
nesuskaičiuojamos kelionės pas 
medikus. Mamos susiduria su 
informacijos trūkumu, pačios 
ieško specialistų, kurie padėtų 
jos vaikui. Ypač sunku kaimuo-
se gyvenančioms šeimoms arba 
kai šeima neturi automobilio, o 
transporto paslaugų tiesiog nėra. 
Į neviltį veda įvairiose įstaigose 
dirbančių specialistų stoka ir jų 
nežinojimas, kaip padėti nega-
lios paliestam vaikui. Nesulaukę 
pagalbos Lietuvoje, tėvai dažnai 
jos ieško užsienyje. 

Socialinių paslaugų prieina-
mumas – labai reikšminga pagal-
ba šeimoms, auginantiems vai-
kus su negalia. Deja, valstybės 
pagalba vis dar nėra pakanka-
ma. Jos tenka ilgai laukti, šeimų 
prob lemos sprendžiamos lėtai. 

Koks čia nevyriausybinių 
organizacijų (NVO) vaidmuo? 
Nors NVO kryptingai orien-
tuojasi į socialinės reabilitacijos 
paslaugas, kuriomis dažniausiai 
naudojasi suaugę neįgalieji, dalis 
NVO vykdo ir negalios palies-
tiems vaikams ar jaunuoliams 
skirtas veiklas. Ne paslaptis, kad 
dėl finansinių resursų trūkumo 
NVO pagalba šeimoms nėra 
efektyvi, ypač mažuose mieste-
liuose ar kaimuose, tačiau nėra 
abejonės, kad socialinę politiką 
formuojantieji ir ją vykdantie-
ji privalo šią sritį stiprinti, nes 
NVO tikrai gali daug nuveikti 
gerovės labui.  

Labai reikšminga parama 

Jos atlaiko didžiausias likimo audras
Pirmąjį gegužės sekmadienį nusilenkiame Motinoms. Kiekvie-
nas vaiko atėjimas į pasaulį – stebuklas. Tačiau ką tenka patirti 
Motinoms, susilaukusioms vaikų, kurie mūsų visuomenėje ne-
retai trakuojami kaip kitokie?

mamoms yra savipagalbos gru-
pės – jose galima išsikalbėti, 
viena kitą palaikyti, suprasti, 
padėti susitaikyti su esama situ-
acija, pamatyti negalios palies-
tą vaiką ne tik kaip patiriamų 
sunkumų šaltinį. Kartais žmo-
giškas tarpusavio bendravimas 
duoda daug daugiau, negu sau-
si įstatymai, kurie kartais net 
nevykdomi.  

Tėvai dažnai patys imasi 
įvairių iniciatyvių. Jų aktyvu-
mas tampa pavyzdžiu ir neįga-
liam vaikui, motyvuoja, kad 
ir jis gali daug nuveikti, siek-
ti savo gyvenimo tikslų. Ma-
moms tenka nemažai kovoti, 
kad jų vaikas galėtų oriai mo-

kytis mokyk loje kartu su kitais, 
gautų realią pagalbą. Svarbu, 
kad šeimos, auginančios nega-
lios paliestus vaikus, būtų įtrau-
kiamos į problemų sprendimo 
procesą. Tai – būtina atviros 
visuomenės ir politikos forma-
vimo sąlyga. Socialinę politiką 
formuojantieji ir ją vykdantieji 
turėtų labiau eiti dialogo su šei-
momis link, nepasitenkinti vien 
gražiais šūkiais ar pažadais, bet 
formuoti realią pagalbą, kuri 
atitiktų šeimų lūkesčius.

Galbūt nieko naujo nepasa-
kiau ir įvardintos problemos jau 
seniai žinomos, o kiek dar ne-
išvardintų. Tačiau norėjau at-
kreipti dėmesį, kad privalome 
padėkoti Mamoms. Ir ne tik 
per Motinos dieną. Ačiū, mie-
los Mamos, už Jūsų begalinį at-
sidavimą, meilę, rūpestį, pagal-
bą. Už kasdienius darbus, kurių 
dažnai nematome. Jūs esate kaip 
uola, kuri atlaiko didžiausias li-
kimo audras. Motinos – Vilties 
ambasadorės, liudijančios mei-
lę ir žmogiškumą. Anot Popie-
žiaus Pranciškaus, visuomenė 
be Motinų būtų nežmoniška, 
nes motinos visuomet, netgi 
blogiausiais momentais, liudija 
švelnumą, atsidavimą ir mora-
linę stiprybę. 

Pasaulyje daug kas keičiasi – 
požiūriai, pasiekimai, gyvenimo 
būdas, tačiau Mamos niekas ne-
pakeis. Ji visada bus brangi.

Irmina BENEŠEVIČIŪTĖ 

LNSF yra vieta, kuri gali 
padėti kiekvienam, besidomin-
čiam sportu, pradėti savo kelią 
šioje veikloje“, – teigia LNSF ge-
neralinė sekretorė Irena Burim. 
Minėti 19 sporto klubų yra įsi-
kūrę įvairiuose Lietuvos mies-
tuose (Vilnius, Kaunas, Klaipė-
da, Alytus, Marijampolė ir t.t.), 
kiekviename klube yra kulti-
vuojamos įvairios sporto šakos 
(krepšinis vežimėliuose, plau-
kimas, tinklinis sėdint, bočia ir 
t.t.), todėl kiekvienas, norintis 
įsilieti į sportuojančių neįgalių-
jų gretas, turi nemažą pasirin-
kimą nuo ko ir kur pradėti, te-
reikia padaryti pirmą žingsnį – 
susisiekti su LNSF darbuotojais. 

LNSF kiekvienais metais, 
nuo 1990-jųjų, vykdo ne ma-
žiau kaip 15 Lietuvos neįga-
liųjų sporto čempionatų, iš ku-
rių vienas yra lengvosios atle-
tikos – tai sporto šaka, kurioje 
yra bene daugiausiai pasiekusių 
sportininkų Lietuvos neįgalių-

jų sporto istorijoje. Vienas jų – 
Danas Sodaitis, besivaržantis 
ne tik su neįgaliaisiais, bet ir su 
sveikaisiais.

Danai, papasakok apie sa-
vo negalią. Kokia ji? Kaip pa-
vyko su ja „susigyventi“?

Negalia mano gyvenime at-
sirado po patirtos avarijos su 
motociklu. Jau 8-erius metus 
dėl patirtos traumos – pažeisto 
nervinio rezginio negaliu valdy-
ti dešinės rankos. Beje, tuo me-
tu buvau dešiniarankis. Ar pra-
radimas – taip, ar gyvenimo pa-
baiga – ne. Studijuodamas Ge-
nerolo Jono Žemaičio Lietu-
vos karo akademijoje išmokau, 
kad net ir pats geriausias planas 
keičiasi po pirmo šūvio, tad la-
bai greit po įvykio supratau, jog 
planas A, pagal kurį dėliojau sa-
vo gyvenimą bei siekius, dingo. 

Geriausia gynyba yra puoli-
mas, tad vengdamas depresijos, 
savivertės praradimo ir negaty-
vių minčių kėliau sau iššūkius: 

pradėjau aktyvią reabilitaciją, 
įstojau į magistrantūros studi-
jas – jaunųjų šaulių sąjungos 
instuktoriaus specialybę.

O kaip susidomėjai sportu? 
Sportas ir aktyvus laiko lei-

dimas visuomet užėmė dide-
lę dalį mano laisvalaikio. Man 
tai buvo savirealizacijos ir iššū-
kių sau kėlimo galimybės. Iki 
patirtos traumos apie neįgalių-
jų sportą nebuvau girdėjęs, ta-
čiau kelios paieškos internete ir 
aš jau teiravausi Lietuvos neįga-
liųjų sporto federacijos apie ga-
limybę sportuoti. Su lengvąja 
atletika ir trumpų nuotolių bė-
gimu buvau šiek tiek susipažinęs 
iki patirdamas traumą, tad jau po 
kelių dienų nuo skambučio Kau-
no „Ąžuolyno“ stadione susiti-
kau su tuo metu sportininku, o 
šiuo metu Paralimpinio komi-
teto prezidentu Mindaugu Bi-
liumi ir bėgau savo pirmuosius 
100 metrų. Taip prasidėjo mano, 
kaip paraatleto sprinterio, kelias. 

Kokie tavo pasiekimai 
sporte? 

Jau pirmajame, kuriame da-
lyvavau, žmonių su fizine nega-
lia lengvosios atletikos uždarų 
patalpų čempionate, bėgdamas 
60 m tapau šios rungties čem-
pionu bei nauju Lietuvos rekor-
dininku. Esu daugkartinis Lie-
tuvos rekordininkas ir čempio-
natų nugalėtojas 60 m, 100 m ir 
200 m bėgimo rungtyse. 

Esminės permainos ir lū-

Sigito Mikučio nuotr.

Sportas Danui Sodaičiui atvėrė gali-
mybes atrasti ir realizuoti save. 
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žmogus, analizuodamas gydy-
mo rezultatus, atsižvelgdamas 
į asmeniškai patiriamus fizi-
nius pojūčius ir išgyvenamus 
jausmus, reaguodamas į artimų 
žmonių poziciją bei jų siunčia-
mus signalus, pasitelkdamas sa-
vo filosofiją arba tikėjimą.

Rekomendacijos 
siekiantiems padėti sau

Rūpinkitės emocine savijauta
 Moksliškai įrodyta, kad 

žmogaus emocinė sveikata da-
ro poveikį jo fizinei savijautai. 
Pasak JAV gydytojo Herber-
to Bensono, medicina nulemia 
tik 25 proc. ligos kontrolės, ki-
tus 75 proc. nulemia mūsų įsi-
tikinimai.
 Pagalbą sau pradėkite nuo 

suvokimo, kad tikroji prob lema 
yra ne tai, kas įvyko, bet tai, 
koks yra jūsų požiūris į tai.
 Antra svarbi žinia: susir-

go kūnas, ne siela. Žmogaus ge-
rovė, gyvenimo pilnatvė apima 
kur kas daugiau nei fiziologinės 
ligos nebuvimas.
 Nepraraskite vilties, nes ji 

yra stebuklas. Nerimas dėl ryto-
jaus pavagia šios dienos džiaugs-
mą ir pasitenkinimą ja.
 Su dėkingumu priimkite 

kiekvieną naują dieną nesureikš-
mindami to, kokia ji bus: kupi-
na fizinio skausmo, abejonių ir 
nerimo ar džiuginanti malonia 
savijauta ir artimųjų dėmesiu. 
Tai – raktas į prasmingą gyve-
nimą, kurio paprastai neranda ir 
milijonai sveikų žmonių.

Leiskite jums padėti 
 Nėra būtinybės viską iš-

tverti vienam. Leiskite sau pa-

prašyti pagalbos. Leiskite, kad 
likimas padėtų susitikti su žmo-
nėmis, kuriems rūpi jūsų savi-
jauta ir patiriami išgyvenimai. 
Palaikymas yra nuostabus daly-
kas. Verčiau rinkitės bendrauti 
su žmonėmis (susitikdami arba 
kalbėdami telefonu), o ne žiū-
rėti televiziją.
 Pasirinkite gydytoją, ku-

riuo pasitikite. Paprašykite jo 
papasakoti arba nurodyti, kur 
galite plačiau paskaityti apie sa-
vo ligą. Užsirašykite kylančius 
klausimus, pastebėjimus. Kur-
kite sąžiningumu ir pasitikėji-
mu paremtą santykį. Į pokal-
bį pasikvieskite artimą žmogų, 
kuris kartu su jumis išklausy-
tų svarbią informaciją ir padė-
tų prisiminti tai, ką galbūt pa-
miršote.
 Niekada neatsisakykite 

tradicinio medikamentinio gy-
dymo pasikliaudami vien netra-
diciniais gydymo metodais. Nė-
ra priežasčių nepasitikėti gydy-
tojais ir mokslu. Gydymą gali-
ma sėkmingai derinti su sveika 
mityba, meditacijomis, atpalai-
duojamaisiais kvėpavimo pra-
timais arba kitomis papildomo-
mis organizmo stiprinamosio-
mis priemonėmis.
 Sprendimus priimkite ne-

skubėdami. Tam jūs turite pa-
kankamai laiko. Gydymas gali 
pritemdyti jūsų mąstymą, tad 
būkite budrūs ir pasitikėkite ar-
timais žmonėmis.
 Leiskite artimiesiems pa-

dėti, kai sunkiose situacijose 
jus aplankys baimė ir dvejonės. 
Baimė skleidžia neviltį, o be-
jėgiškumas sunkina suvokimą, 

Ligonių kasos vis dažniau 
sulaukia pacientų klausimų, ar 
jiems reikia mokėti už kojų venų 
(flebektomijos) operacijas, ypač 
kai jos atliekamos lazeriu. Apie 
papildomą užmokestį žmonėms 
neretai užsimena pačios gydy-
mo įstaigos, kuriose atliekamos 
tokios operacijos. Motyvas – esą  
ligonių kasos padengia tik dalį 
operacijos kaštų.

Ligonių kasų specialistai pa-
brėžia, kad visos planinės svei-
katos priežiūros paslaugų išlai-
dos PSD apdraustiems žmo-
nėms apmokamos PSDF lėšo-
mis, jei šios paslaugos teikiamos 
turintiesiems gydytojo siuntimą 
ir jei paslaugas teikiančios gydy-
mo įstaigos yra sudariusios su-
tartis dėl jų  teikimo su terito-
rine ligonių kasa (TLK). „Tai-
gi visais atvejais, jei išsiplėtusių 
kojų venų operacijos yra atlie-
kamos pagal medicinines indi-
kacijas, nepriklausomai nuo to, 

kokiu būdu, ligonių kasos PSDF 
lėšomis apmoka visą šios paslau-
gos nustatytą bazinę kainą. Pa-
cientui už operaciją, vaistus bei 
reikalingas specialias priemo-
nes mokėti nereikia“, – sako 
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-
jos (VLK) Paslaugų ekspertizės 
ir kontrolės skyriaus vyriau-

Psichologinė pagalba sau

Kojų venų operacijos 
apdraustiesiems – nemokamos
Privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) apdrausti asmenys už 
jiems atliktą kojų venų operaciją patys mokėti neturi. Nepriklau-
somai nuo operacijos metodo – ar tai būtų chirurginis ar lazeri-
nis – išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF). Vidutinė kompensuojama šios paslaugos 
kaina – 828,85 euro.

Psichologine prasme diag-
nozė „Onkologinė liga“ sukelia 
didžiulį nerimą, vidinę sumaiš-
tį. Sužinojus diagnozę kyla daug 
sudėtingų klausimų. Visa tai pa-
liečia kiekvieno sergančiojo vė-
žiu saugumo ir gerovės jausmus, 
sveikatos, gyvenimo kokybės 
bei šalia esančių artimųjų gy-
venimus. Perkainojamos turi-
mos vertybės, peržiūrima, kas 
gyvenime yra svarbu. Dažnas 
žmogus tik susirgęs suvokia ir 
supranta šias gyvenimo tiesas:
 mes esame labai priklau-

somi nuo kitų žmonių;
 mes nežinome savo gyve-

nimo trukmės.
Taigi susidūrimas su liga ku-

pinas įvairių reakcijų ir galimy-
bių: nuo apatijos ar bejėgiškos 
pozicijos iki konstruktyvios ir 
sąmoningos pagalbos sau. Ku-
riuo keliu žengti, renkasi pats 

Vėžio ar kita sunki diagnozė 
gyvenimą apverčia aukštyn 
kojomis. Paskubomis tenka 
išmokti naują medicinos ter-
minų kalbą, įveikti gydytojų 
kabinetų labirintą, susitaiky-
ti su įvairiomis apžiūromis ir 
tyrimais. Maža to, reikia su-
vokti, kad susidūrus su rimtu 
iššūkiu nebetenkama galimy-
bės įprastai kontroliuoti savo 
gyvenimo eigos ir kokybės. 
Dalijamės psichologės pata-
rimais, kaip išlikti stipriems 
sveikstant. 

unsplash.com nuotr.

kad žmogaus dvasia yra galin-
gesnė už ligą. Veikdami kartu 
su gydytoju ir artimaisiais, jūs 
įgysite daugiau pranašumo ir 
galimybių.
 Jūs nesate vienintelis ken-

čiantis žmogus. Jūsų artimie-
siems taip pat sunku. Jie neri-
maus mažiau, kai su jais toliau 
bendrausite atvirai ir sąžiningai. 
Žinutė, skambutis arba trumpas 
susitikimas gali tapti jausmų ap-
tarimu, padrąsinimo šaltiniu ar 
netgi lūžio tašku.

Apdovanokite save mažais 
malonumais

 Jūs esate žmogus, suda-
rytas iš kūno, minčių ir jaus-
mų. Kai bus sunku, leiskite sau 
verkti, liūdėti, abejoti. Tai su-
kels palengvėjimą. Kai nurim-
site, pamąstykite, kuo jūsų pro-
tas ir veiksmai gali padėti kūnui.
 Sveikas mąstymas veda 

sveiko kūno link. Mažinkite ne-
rimo, streso lygį, subalansuoki-
te savo mitybą – taip stiprinsite 
imuninę sistemą. 
 Leiskite sau ilsėtis. Mie-

gas, meditacijos, poilsis, o ne 
laiko švaistymas yra dovanos, 
kurias galite sau įteikti. Jums at-
sipalaidavus pamažu grįš ener-
gija, atsigaus kūnas.
 Viskas, ką darysite, kad 

pasijustumėte geriau, veiks stip-
riau, kai atsipalaiduosite.
 Veikite tiek, kiek pajėgia-

te. Tai, kad jūs esate vertingas 
tik tada, kai ką nors veikiate, 
yra mitas. Derinkite aktyvumą 
ir dvasios ramybę.
 Susikoncentruokite į tai, 

ką vis dar turite, o ne į tai, ką 
prarandate.

 Susikurkite prisiminimų 
banką. Sudėkite į jį malonius 
vaikystės prisiminimus, mėgs-
tamus kvapus, mintis. Sunkio-
mis akimirkomis pasinaudoki-
te tuo.
 Po nemalonių arba vargi-

nančių procedūrų apdovanokite 
save mažais malonumais: naujo 
žurnalo skaitymu, naujos radi-
jo stoties klausymu, susitikimu 
su įdomiu žmogumi, nusipirki-
te naują darbužį arba patinkan-
tį niekutį ir pan.
 Tikėkite tuo, kad viskas, 

kas vyksta, yra jūsų kūno ir sie-
los labui. Kentėdamas kūnas pa-
prastai paskatina vidinę žmo-
gaus brandą. 
 Bus gerų ir blogų dienų. 

Jos keis viena kitą. Tą būtinai 
prisiminkite, kai bus sunku. 
Tuo metu leiskite draugams ir 
jus mylintiems žmonėms pasi-
rūpinti jumis. Tai padės išsaugo-
ti jėgas laukiant rytojaus.
 Gyvenkite šios dienos re-

alybe, o ne dvejonėmis dėl pra-
eities ar nežinomybe dėl ateities. 
Jūs turite pakankamai jėgų vie-
nai dienai. Tiek jums šiandien 
ir pakanka.

Eglė GUDELIENĖ 
Psichologė

sioji specialistė Rasa Savičiū-
tė.  Pasak jos, už šią paslaugą iš 
PSDF sumokama vidutinė kai-
na – 828,85 euro – yra pakan-
kama ir visiškai padengia ope-
racijos, kokiu metodu ji bebūtų 
atliekama, sąnaudas.

Ligonių kasų specialistai pri-
mena, kad turint nusiskundimų 
dėl išsiplėtusių kojų venų, pir-
miausia reikėtų kreiptis į šei-
mos gydytoją, kuris, įvertinęs 
pacien to sveikatos būklę, nu-
spręs dėl tolesnio gydymo – ty-
rimų, siuntimo konsultuotis pas 
specialistą ir kt.

Turėdamas siuntimą kojų 
venų operacijai, pacientas gali 
rinktis gydytoją ir gydymo įs-
taigą, kuri turi sutartį su TLK, 
ir gauti PSDF lėšomis apmo-
kamas paslaugas. Paprastai ko-
jų venų operacijos yra planinės, 
dažniausiai jos atliekamos die-
nos chirurgijos sąlygomis, t. y. 
pacientas tą pačią ar kitą dieną 
išleidžiamas namo. Operaciją 
atliksiantis gydytojas turi įver-
tinti konkretų paciento atvejį, 
paskirti datą ir paaiškinti apie 
numatomą operacijos metodą.

Kad pacientams būtų leng-
viau pasirinkti sveikatos prie-
žiūros įstaigą, VLK interneto 
svetainėje skelbia gydymo įstai-
gų, su kuriomis yra pasirašytos 
sutartys, sąrašus. Pasitikrinti ga-
lite dalyje E. paslaugos: „Svei-
katos priežiūros įstaigos ir pa-
slaugos visoje Lietuvoje“. 

Lietuvoje kompensuojamą-
sias medicinos pagalbos priemo-
nes (MPP) pernai naudojo 171 
tūkst. pacientų, vien tik šlapi-
mo ir išmatų sulaikymui skirtą-
sias (inkontinenciją sulaikančias 
priemones) – 58 tūkst. Pakeitus 
Kompensuojamųjų medicinos 
pagalbos priemonių sąrašą (va-
dinamąjį C sąrašą), asmenims, 
kuriems nustatytas sunkaus šla-
pimo nelaikymo laipsnis, nuo 
liepos ligonių kasos galės kom-
pensuoti  ne 45, o  60 vienetų 
sauskelnių per mėnesį.  

Dėl PSDF lėšomis kompen-
suojamų sauskelnių pirmiausia 
reikia kreiptis į šeimos gydyto-
ją. Įvertinęs šlapimo arba išma-
tų nelaikymo sutrikimo rizikos 
veiksnius ir laipsnį, jis turi diag-
nozuoti sutrikimą ir išrašyti re-
ceptą kompensuojamoms prie-
monėms gauti – pagal kompe-
tenciją tai priklauso šeimos gy-
dytojui. Prireikus nuodugnes-
nio ištyrimo, šeimos gydytojas 
gali pacientą siųsti patvirtinti 
diagnozę pas gydytoją specia-
listą (pvz., ginekologą, urologą).

Pirmą kartą skiriamų kom-

pensuojamųjų medicinos pagal-
bos priemonių receptą  išrašo gy-
dytojas, nes jis diagnozuoja pa-
cien to ligą, dėl kurios jam gali bū-
ti paskirtos kompensuojamosios 
priemonės. Vėliau šiuos recep-
tus turi teisę išrašyti slaugytojai. 

Specialistai primena, kad  gy-
dytojui nustačius šlapimo ir (ar-
ba) išmatų nelaikymą, šiuo me-
tu per mėnesį galima gauti šias 
kompensuojamas priemones:

Vaikams, turintiems šlapimo 
nelaikymą, kai nustatyta nega-
lia, – 60 sauskelnių;

Suaugusiesiems:
 esant vidutiniam šlapimo 

nelaikymui – 60 įklotų, kurių 
sugeriamumas nuo 300 ml;
 esant sunkiam šlapimo 

nelaikymui – 45 sauskelnes, 
nuo liepos – 60 sauskelnių bus 
kompensuojama ir suaugusie-
siems, turintiems tik šlapimo 
nelaikymą;
 esant vien tik išmatų ne-

laikymui – 45 sauskelnes;
 jei asmuo turi ir šlapimo, 

ir išmatų netaikymą – 90 saus-
kelnių.

VLK ir „Bičiulystės“ inf.

Bus kompensuojama daugiau 
sauskelnių

Nuo liepos 1-osios privalomuoju sveikatos draudimu apdraus-
ti asmenys galės gauti ketvirtadaliu  daugiau kompensuojamų-
jų sauskelnių nei dabar.
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Manė – neišgyvens
1784 m. valstiečių Biffe-

nų šeimoje gimė keistas vai-
kas. Leisgyvis, pasmerktas. Vi-
si manė, neišgyvens be rankų, 
be kojų. Skubiai pakvietė šven-
tiką, kad tik spėtų pakrikštyti 
prieš mirtį.

Sara nesiruošė mirti. Ne-
linksma buvo jos vaikystė tarp 
keturių sienų, bet kartais su-
laukdavo šventės. Ją išnešdavo į 
sodą, o ten – medžiai, paukščiai.

Rūpestingi tėvai išmokė 
mergaitę apsitarnauti, taisyti 
drabužius, lūpomis suėmus ada-
tą. Ji savarankiškai valgė, buvo 
tvarkinga. Tas pats šventikas, 
skubėjęs ją pakrikštyti, išmokė 
Sarą skaityti ir rašyti.

Kas toliau?
Artimieji ir draugai padarė 

viską, ką galėjo. Pamažu ir kai-
mas susitaikė su mintimi, kad 
gal ne demonų mergaitė atsiųs-
ta. Jie, beraščiai, susirinkdavo 
paklausyti naujienų, kurias Sa-
ra perskaitydavo iš laikraščių.

Vis dėlto visi jautė, kad ne-
trukus kažkas nutiks ir jiems ne-
bereikės sukti galvos, kas gi bus 
su ta mergiote. Taip ir nutiko. 
Nugirdęs apie ją, į kaimą atva-
žiavo tais laikais labai populia-
raus „apsigimėlių“ cirko šeimi-
ninkas. Jam labai reikėjo Saros į 
trupę, kurioje jau buvo tankiais 
plaukais nuo galvos iki kulnų 
apaugusi moteris, sulipę dvyniai 
ir kt. Nugirdytas tėvas pardavė 
Sarą į cirko vergovę už penkis 
funtus, kuriuos turėjo gauti kas-
met net 16 metų. Daugiau į kai-
mą Sara nebegrįžo.

Publikos numylėtinė
Tokie buvo laikai, tokie pa-

pročiai. Vaikai su ypatinga nega-
lia buvo paklausūs, kai kuriems 
netgi pavykdavo susitaupyti pi-
nigų ir vėliau nusipirkti namelį.

Šeimininkas ją pavadino 
stebuklu be rankų ir kojų, ve-
žiojo po Angliją ir rodė vi-
siems, kas nusipirkdavo bilie-
tuką. O jei sumokėdavo papil-
domai, gaudavo autografą. Dar 
pridėjo pinigėlių – gavo čia pat 
parašytą laišką ar nupieštą pa-
veiksliuką. Visi aikčiojo, ste-

bėjosi. Nagi tikrai stebuklas!
Sekmadieniais, kai nereikė-

jo dirbti, Sara piešdavo. Mokėsi, 
tobulinosi. Piešė cirko, buities 
siužetus, ypač pamėgo portre-
tus. Jos kūriniai būdavo bran-
giai parduodami, tačiau lobo tik 
šeimininkas, nes visi pinigai ke-
liavo į jo kišenę.

Artėjo diena, kai turėjo 
baigtis tėvo ir cirko šeiminin-
ko sudaryta sutartis. Negi Sa-
rai teks grįžti į kaimą, kur jos 
niekas nelaukė?

Piktas aristokratas laiku pa-
sirodė prie Saros palapinės. Jis – 
garsusis grafas Mortonas – tapo 
Saros globėju, pasikvietė gy-
venti į savo rūmus.

Likimo vingiai
Grafas Mortonas davė cir-

ko šeimininkui pinigų, kad jam 
lengviau būtų išsiskirti su tokia 
pelninga trupės nare. Tik dabar 
Sara pasijuto laisva, nepriklau-
soma nuo svetimų įgeidžių. Nie-
kas nerodė jos kaip kokios bež-
džionėlės.

Globėjas nusamdė merginai 
piešimo mokytoją, žymų to me-
to portretistą, kuris tapė akvare-
le, turėjo užsakymų ir iš kara-
liaus dvaro. Mokytojas labai ati-
džiai ištyrė Saros talentą ir pa-
tarė jai kurti miniatiūras – ant 
dramblio kaulo, popieriaus ar 
stiklo. Sunkus darbas, bet labai 
pelningas. Visi norėjo užsisakyti 
mažytį medalioną su brangiau-
sio žmogaus portretu.

Aukštuomenė užpylė Sarą 
užsakymais. Ji dirbo nuo ryto 
iki nakties. Stingo lūpos, labai 
skaudėjo kaklą, bet tokia buvo 
populiarumo kaina. Jos pavar-
dė nuolat skambėjo viešumoje. 
Dikensas Sarą paminėjo trijuo-
se romanuose. Sara jau nebuvo 
eksponatas – parodose buvo de-
monstruojami jos kūriniai.

Grafas Mortonas rūpinosi 
Sara iki savo mirties 1827 me-
tais. Ji neprapuolė, turėjo daug 

darbo, taigi ir pinigų. Buvo 
netgi ištekėjusi už paslaptingo 
misterio Raito, kuris netrukus 
dingo su visomis Saros santau-
pomis.

Geriausi laikai tolo į praeitį
1837 metais Angliją ėmė val-

dyti karalienė Viktorija. Dar bū-
dama maža princesė ji nepapras-
tai pamėgo cirką ir netgi pagei-
davo jame apsigyventi. Viktori-
ja nuolat kvietė apsilankyti savo 
dvare gigantus, „actekus“, žmo-
nes-kirmėles ir kitus keistuo-
lius, vadintus frykais (angliškai 
freak – neįprastos, išsiskirian-
čios, nukrypstančios nuo nor-
mų išvaizdos ar elgesio žmo-
gus; keistuolis). Jų būriui vado-
vavo neūžauga, vardu generolas 
Tom Tambas. Pastarasis nuolat 
krėtė pokštus ir visus linksmino.

Ar Sara tarsi grįžo į vaikystę 
ir vėl tapo eksponatu? Ne visai. 
Net ir tie frykai, išsiskiriančios 
išvaizdos keistuoliai, valdant ka-
ralienei Viktorijai įgavo solidu-
mo, oficialumo, jie nebebuvo tik 
juokdariai. Netgi teigiama, kad 
valdant Viktorijai tie keistuoliai 
tapo įžymybėmis jie buvo ger-
biami, gerai apmokami asme-
nys... Taip 1849 m. Oksfordo žo-
dyne atsirado šis žodis – celebrity 
(angl. žymus asmuo, garsenybė).

Ne ne. Jei Sara būtų buvu-
si frykas, karalienė nebūtų už-
sakiusi jai savo vaikų portretų, 
pirkusi jos kūrinių.

Bėgant metams prastėjo Sa-
ros sveikata, atėjo senatvė. Ji 
apsigyveno Liverpulyje, įsteigė 
studiją ir kažkodėl ėmė vadintis 
buvusio vyro pavarde. Minia-
tiūros ir šiaip jau išėjo iš mados, 
o kažkokios misis Rait kūryba 
dar mažiau domino...

Sara mirė 1850 m. Laidotu-
vėse dalyvavo tik duobkasiai, 
manę, kad laidoja vaiką – toks 
mažas buvo karstelis.
 Pagal užsienio spaudą parengė 

Brigita BALIKIENĖ

Saros likimas: 
nuo cirko 
juokdarės 

iki karaliaus 
dvaro 

dailininkės

Ateities protezus kuria 
studentai

Piktas anglų aristokratas skubė-
jo turgaus link ir vis labiau širdo: 
„Kiek galima klaidinti tautą? Gy-
vename ne tamsiais laikais, jau 
1812 metai, o jie tikina, kad juok-
darė apsigimėlė tapo nuostabius 
paveikslus!“ Ne jis vienas turgu-
je ieškojo keliaujančių artistų pa-
lapinės ir, kaip visi, apmirė išvy-
dęs: tamsoje prie molberto sėdėjo 
mergina be rankų ir kojų. Ji tapė 
paveikslą. Teptuką laikė lūpomis.

Sara Biffen. Autoportretas.

Ką tyrinėja jūsų katedroje 
dirbantys mokslininkai? 

Tyrinėjame, kaip veikia 
žmogaus griaučių ir raumenų 
sistema. Mums rūpi jos dina-
mika ir šios sistemos modeliavi-
mas matematiniu požiūriu. Ty-
rinėjame, kaip veikia žmogaus 
kūnas, kai kuri nors viena šios 
sistemos funkcija sutrinka dėl li-
gos, negalios ar traumos. Aiški-
namės, kaip tą funkciją papildyti 
ar atkurti. Matuojame ir kieky-
biškai įvertiname žmogaus ju-
desius, projektuojame ir mode-
liuojame individualius implan-
tus bei protezus. Kai abejojama, 
ar protezas parinktas tinkamai, 
siūlome keletą tyrimo būdų:
 biologiškai suderinamų 

medžiagų mechaninių savybių 
tyrimą ir modeliavimą;
  biosignalų matavimą, 

analizę ir apdorojimą;
 žmogaus judesių matavi-

mą ir kiekybinį įvertinimą.
Pagal pirmojo tyrimo duo-

menis galime parinkti tinka-
miausias medžiagas protezui ir 
toms jo dalims, kurios liečiasi su 
oda, galime patikrinti, ar kitos 
protezo medžiagos, iš kurių jis 
pagamintas, yra tinkamos ir ar 
atlaikys apkrovas judesio metu. 

Kaip matuojate žmogaus 
judesius?

Žmogaus judesiams matuoti 
naudojame jėgos plokštes, iner-
cinių jutiklių ir optinę judesių 
registravimo sistemas, taip pat 
biosignalus. Taip galima gauti la-
bai daug įvairių parametrų, kurie 
leidžia nustatyti, ar tinkamai pa-
rinktas protezas. Žinoma, kiek-
vieną sistemą galima naudoti ir 
atskirai. Pavyzdžiui, naudojant 
jėgos plokštes galima išmatuo-
ti atramos sistemos jėgas einant. 
Jėgų pasiskirstymas parodo, ar 
yra skirtumas tarp kairės ir de-
šinės kojos. Kai matome didelį 
skirtumą, galime teigti, kad pro-
tezas parinktas netinkamai, vie-
nai kojai tenka didesnė apkrova. 
Todėl reikėtų pakoreguoti prote-
zą, kad einant abiem kojoms tek-
tų vienoda apkrova. 

Kas dar svarbu tinkamai 
parenkant protezus?

Norint tinkamai parink-
ti protezą judesius galima re-
gistruoti inerciniais jutikliais ar 
vaizdo kameromis ir gautus duo-
menis įkelti į griaučių ir raume-
nų sistemos skaitinio modeliavi-
mo programą, kuri leidžia ana-
lizuoti judesius. Šis metodas ga-
li suteikti daugiau informacijos 
apie kinetinius ir dinaminius pa-
rametrus. Trimatės modeliavi-
mo programos leidžia sumode-

liuoti žmogaus protezą (tokį pa-
tį, kuriuo jis naudojasi) ir įkelti 
jį į griaučių ir raumenų sistemos 
skaitinio modeliavimo prog-
ramą – taip sumodeliuojamas 
žmogaus kūnas su protezu. To-
kiu modeliu galima nuodugniau 
išanalizuoti judesius ir nustatyti, 
ar protezas parinktas tinkamai. 

Kokius studentų suprojek-
tuotų protezų modelius galėtu-
mėt paminėti? 

Inovaciją ar prietaiso, ku-
ris vėliau galėtų būti pritaiky-
tas kasdienėje veikloje, proto-
tipą studentai kuria rašydami 
baigiamuosius darbus. Galima 
paminėti išmaniąją knygų pus-
lapių vertimo sistemą, griebimo 
funkciją atkuriantį įtvarą, bio-
mechatroninį kulkšnies sąnario 
protezą, taktilinį Brailio ekraną, 
avalynės įdėklą pėdos diagnos-
tikai, universalų įtvarą skoliozei 
gydyti, dinaminį ortezą spasti-
kos kontrolei, pusiausvyros tre-
niruoklį, multikontaktinį takti-
linį įrenginį. Tačiau norint su-
kurti gerą protezą reikia turėti 
nemenką biudžetą. Mūsų stu-
dentai universitete įgytas žinias 
pritaiko modeliuodami mažes-
nio dydžio nei tikrieji protezus; 
juos paskui galima išspausdinti 
3D spausdintuvu. Taip įsitikina-
ma, ar viskas sumodeliuota gerai, 
kad vėliau protezą būtų galima 
surinkti nuosekliai ir be klaidų. 

Ar studentams įdomu kurti 
prietaisus, padedančius neįga-
liesiems ar turintiesiems kokių 
nors sutrikimų?

Studentai, kurių giminėje, 
šeimoje ar draugų rate yra as-
menų, turinčių negalią ar kitų 
sutrikimų, dažnai patys siūlo 
kurti prietaisus, lengvinančius 
artimųjų gyvenimą. Gydymo 
įstaigų ar įmonių atstovai kar-
tais kreipiasi į katedrą prašyda-
mi, kad padėtume jiems sukurti 
ar patobulinti konkretų prietaisą 
arba sukurti tyrimo metodiką. 

Eglė VARPIOTAITĖ

„Vilnius Tech“ (buvusio VGTU) Biomechanikos inžinerijos kated-
roje atliekama daug įdomių tyrimų, padedančių parenkant tin-
kamus protezus. Kalbiname šios katedros lektorių Donatą Lukšį. 

Donatas Lukšys.
Asmeninio archyvo nuotr.

Mirus ilgametei Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkei 
Elenai KAČINSKIENEI,  

nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba ir administracija

Netekus jautrios, kūrybingos asmenybės  
Stefanijos FEDULAITĖS  

reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems.
Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija
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Nuotraukų konkursas

Gražinos Kalvaitienės nuotr., Kazlų Rūda

Spaudos, radijo ir televizijos rėmi-
mo fondas iš dalies remia projektą 
„Negalia ir šiuolaikinė visuomenė: 
iššūkiai ir sprendimai“. Jam skirta 9 
tūkst. eurų dalinė finansinė valstybės 
parama.

kitas „bičiulystės“  
numeris išeis  

gegužės 20 dieną.

 

Gyvenimas – tai meilės kal-
nas, į kurio viršūnę žvelgdamas 
eina žmogus. Eina ir tikisi kada 
nors užkopti į ją.

* * *
Gyvenime mano, broli aklas, 

ar tu mane, ar aš tave vedu? 
Meile mano, drugeli margas, 
auginau tave kaip mokėjau. Pra-
šiau tik į saulę neskristi, nes ga-
li sudegti.

Angele sarge, kaip mal-
dą mane prieš sapną apkabink. 
Už rankos paimk ir veskis, kur 
meilė gyvena. Bet tu tyliai į au-
sį kuždėjai: „Tavo meilės me-
tai praėjo“.

* * *
Neliūdėk, bičiuli, jeigu ap-

siniaukę. Jeigu lietūs lyja. Pa-
vasarį dienų be saulės tiek ne-
daug. Kas trokšta saulės, giedrą 
pamatys. Nenuleisk sparnų, ne-
tikėk silpnųjų dalia. 

Anapus ribos, ties laiko be-
dugne, – amžinai viliojanti gy-
venimo paslaptis. Tik nesistenk, 
bičiuli, jos įminti. 

* * *
Širdim prie žmogaus einu. 

Matau nueinantį. Kad ir šauk-
siu, tu negirdėsi. Per daug nu-
tolę sėdinčių ir einančių keliai. 
Jie dar viršūnėj, bet laikas visus 
arčiau žemės nuleis.

Diena nutolsta nuo dienos 
kaip laivas, palikęs brydę, nu-
bėgančią į tylą. Šaltas, vėjuo-
tas rytas atėjo, tiesdamas dienai 
šviesos taką. Eik juo, žmogau, 
ir klausyki, ką dangus ir žemė 
šnekasi už tavo slenksčio atsi-
stoję, kokį rytojų žada. Atverk 
jam savo širdies duris, te gražūs 
žodžiai ir darbai sukris. 

* * *
Laike, tu primeni man, – jei 

iš gyvenimo ką nors ėmei, bent 
dalį sugrąžinti reikia. Be žo-
džių iš širdies sugrąžint negaliu 
aš nieko. Tikiuos, patikėjai jais, 
bičiuli, ir mane supratai.

* * *
Sako, Dievas nepalieka be 

takelio į kito širdį nė vieno 
žmogaus. Sako, per žemę rei-
kia vaikščioti kojomis ir ieškoti 
takelio į kito širdį. 

* * *
Sustoki, akimirka metų šven-

ta. Leisk giedantį strazdą išgirs-
ti. Nušluostyk neišverktą ašarą, 
saulę languos sulaikyk. Ištieski 
man delną, žmogau. Įdėsiu gal 
jau paskutinę meilę negęstan-
čią – vienišą žvaigždę danguje.

* * *
Laike, tu kaip paukštis – lai-

kai snape mūsų dienas. Ar ne per 
sunku tau jas laikyti? Nepaleisk 
jų, kol dar širdys moka gintis nuo 
beprasmio laiko. Pakelk Dan-

gaus skarą, te saulė iš savo sos-
to žemę glosto. Saulės apšviesti 
daiktai ir žmonės atrodo geresni. 

Viltie, su tavim šviesus kiek-
vienas rytas, nes tu many esi. 
Su tavimi, atrodo, žemėj vis-
kas atvira. Tiktai belskit ir bū-
sit įleisti. 

* * *
Viskas praeis. Ateis pabai-

gos minutė. Išplauks iš toli vei-
dai, kuriuos tu mylėjai. Kai jie 
susirinks – šalia pasisodink. Po 
žodį į lūpas įdėki. Tikėki, se-
se, brolau, ir aš su jumis norė-
čiau pasėdėti. Savo džiaugsmą, 
vargus iškalbėti. Ant kiekvieno 
skausmo iškamuotos galvos ran-
ką kaip tvarstį uždėti. 

* * *
Už viską tau, gyvenime, esu 

dėkinga, už akimirką kiekvie-
ną, nematomą rūko lašelį, ku-
ris jau greit pavirs į ašarėlę. Lie-
tum pravirks. Už tą, kuris var-
ge mūsų nepaliks, už tuos, ku-
rie skubės padėti, kai ims labai 
labai skaudėti. Už visus tuos, 
kuriuos gyvenime sutikti teko. 

In memoriam
Stefanijai Fedulaitei

rašytojai, tapytojai, bičiulei

Jau išeina draugai, nesuspėję
atsisveikint vieni su kitais.
Tarsi žiedus nudrasko vėjas
ir nusineša sodo takais.

Gal jie skuba į šalį žadėtą
pasitikti savosios lemties?
Gal todėl ir ištart nesuspėta
to vienintelio žodžio „sudiev“?

Pasakyt, kaip karštai jie mylėjo
ir kaip troško dar būt mylimi...
Per vėlu, jau varpai nuskambėjo
ir pakeisti lemties negali.

Gražina DAUGINIENĖ 
Vilnius 

Gyvenimas – 
tai meilės kalnas

Netekome mielos bičiulės, il-
gametės „Bičiulystės“ autorės 
Stefanijos Fedulaitės. Dauge-
lį metų jos jautrūs ir įtaigūs 
žodžiai guosdavo negalią tu-
rinčius žmones. Prisiminda-
mi Stefaniją, dalijamės jos 
kūrinių ištraukomis. 

Stefanija 
FEDULAITĖ 

1935-2021

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys


