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Europos žmonių su negalia savarankiško gyvenimo diena paminėta Vilniaus Katedros aikštėje. 

Į parodos „AccessAbility“ atidarymą Prezidentūros kieme atvyko ir jos herojų, ir garbingų svečių.

Paroda, kviečianti užtikrinti pagarbą 
ir orumą kiekvienam žmogui

Savarankiškas gyvenimas – 
galimybė laisvai judėti

Paroda – unikali proga at-
kreipti dėmesį į ne vieną ak-
tualų žmonių su negalia gyve-
nimo aspektą. Ji kalba apie šių 
žmonių kelyje vis dar pasitai-
kančias kliūtis ir ragina ieškoti 
galimybių joms spręsti. Viena 
tokių – žmonių su negalia sa-

varankiškumą ribojanti nepri-
taikyta aplinka. Pasak D. Nau-
sėdienės, labai dažnai iš pirmo 
žvilgsnio sudėtingas problemas 
galima išspręsti paprastais bū-
dais: „Kartais pakanka tik durų 
be slenksčio, kad jos būtų atvi-
ros kiekvienam. Kartais pakan-

ka paprasto techninio sprendi-
mo pateikti informaciją ir raštu, 
ir žodžiu, o televizijai subtitruo-
ti filmą – ir žinios tampa priei-
namos kiekvienam.“

Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Eglė Čaplikie-
nė išsakė viltį, kad negalią tu-
rinčių žmonių nuotraukų ir is-
torijų paroda, tapusi kultūrinio 
sezono pradžia, taps kataliza-
toriumi ir aplinkos prieinamu-
mo srityje.

„Šiandien atidaromos paro-
dos tikslas – diskusija apie žmo-
nių su negalia įgalinimą įvai-
riose gyvenimo srityse: moks-
le, darbe, sporte, kultūroje, – 
šventiniame renginyje kalbėjo 
Seimo narė, Neįgaliųjų teisių 

Į Vilnių sugrįžo prieš šešerius 
metus Švedijos instituto, Šve-
dijos ambasados ir Lietuvos 
negalios organizacijų forumo 
iniciatyva sostinėje pris tatyta 
paroda „AccessAbility“. „Te-
būnie ši paroda dar viena pro-
ga kalbėtis ir keisti paprastus 
dalykus, kurių kiekvienas yra 
didžiojo pokyčio pradžia“, – 
sakė unikalios 28 negalią tu-
rinčių žmonių nuotraukų ir 
jų istorijų ekspozicijos globėja 
Diana Nausėdienė, pabrėžda-
ma, kaip svarbu matyti pa-
saulio visumą, o joje – paste-
bėti kiekvieną.

Tolerancijos iššūkiai

(nukelta į 6 psl.)

Parodos tikslas – kalbėti 
apie svarbius dalykus
„AccessAbility“ – galia. Ga-

lia būti laisvu, nepriklausomu, 
aktyviu savo paties gyvenimo 
šeimininku bei bendruomenės 
nariu, reiškia būti oriu. Būti 
laisvu ir nepriklausomu – vie-
na iš esminių teisių, – parodos 
atidaryme Prezidentūros kieme 

kalbėjo D. Nausėdienė. Pasak 
jos, tai siekiamybė, kurią leng
va dek laruoti, bet ypač sunku 
įgyvendinti realiame gyveni-
me. – Mums visiems ypatingai 
svarbu susitikti be išankstinių 
nuostatų ir atvirai mąstyti apie 
būtinus pokyčius.“

Dar nėra galimybės jaustis 
laisvam

„Savarankiškas gyveni-
mas – tai laisvė judėti. Šiuo me-
tu negaliu to padaryti, nes visur 
laiptai, borteliai, išeiti iš namų 
negaliu savarankiškai. Labai 
sunku“, – sako porą metų neį-
galiojo vežimėliu judanti Jelena 
Grigaitė. Pasak jos, tik atsisėdusi 
į ratelius pamatė, koks didžiulis 
skirtumas judėti vaikštant ir va-
žiuojant vežimėliu.

Martynas Vitkus paminė-
ti Savarankiško gyvenimo die-
nos atvyko iš Kauno. Judėjimo 
ir regos negalią turintis vaikinas 
būtų savarankiškesnis, jei būtų 
daugiau garsinių šviesoforų, ve-
dimo linijų. „Savarankiškas gy-
venimas žmogui su negalia yra 
galimybė būti eiliniu visuome-
nės nariu ir turėti teisę laisvai 
judėti, gyventi, dirbti. Tam, kad 
tai vyktų, valstybė turi įvyk-
dyti savo įsipareigojimus, ku-

riuos ratifikavome prieš 11 me-
tų, pasirašydami Neįgaliųjų tei-
sių konvenciją. Kuo daugiau tų 
įsipareigojimų valstybė įvykdys, 
tuo žmogus su negalia taps sava-
rankiškesnis“, – sako Martynas. 

Galima vaikščioti ir 
rankomis

Asociacijos „Savarankiškas 
gyvenimas“ prezidentas Ričar-
das Dubickas apgailestauja, kad 
dar yra labai daug vietų, kur ne-
galią turintys žmonės negali pa-
tekti. R. Dubickas pademonstra-
vo, kaip jie įveikia laiptus nepri-
taikytose erdvėse – išlipo iš veži-
mėlio ir sėdėdamas, vieną po ki-
tos rankomis perkeldamas kojas, 
užkopė Katedros aikštėje esan-
čiais laiptais. Yra ir kita galimy-
bė įveikti pasitaikančias kliūtis 
kai neklauso kojos – vaikščioti 
rankomis. Deja, taip gali vos vie-
netai. Tarp jų – pasaulio fitneso 
čempionas Viktoras Topol. Jam 

savarankiškumas – tai galimybė 
eiti ten, kur nori, negalvojant, ar 
pavyks patekti. 

Pasak Viktoro, dabar sugal-
vojus kur nors išeiti reikia labai 
planuoti, dažnai tenka taikytis 
prie draugų, kolegų, kad jie ne-
dirbtų tą dieną, būtų laisvi ir ga-
lėtų kartu su tavimi judėti. Bet 

ne visada gali padėti draugas, 
kad ir koks geras jis būtų. Su-
trukdyti gali ir tokia „smulkme-
na“, kaip nepritaikytas tualetas. 
O tai šiuo metu didelė proble-
ma. „Gali eiti į puikiai pritaiky-
tą miestą, bet jei nerasi pritaiky-
to tualeto, klausimas, ar eisi iš 
namų, – sako V. Topol. – Daž-

niausiai žmogus kai kur nors 
eina, negalvoja, kaip tai darys. 
Mums dar reikia išsiaiškinti, ar 
tikrai galime ten nueiti ir tuo-
met atsakyti į klausimą „kaip“. 
Laisvė – kai nereikia daug gal-
voti apie tokius dalykus, kai tie-
siog eini ir darai.“

Darni aplinka
Gegužės 5 dieną minima Europos žmonių su negalia savarankiš-
ko gyvenimo diena. Negalią turintiems žmonėms savarankišku-
mo sąvoka ypatingai svarbi – juk galimybė būti nepriklausomam 
yra viena iš sąlygų jaustis oriai. Paminėti šią dieną būrelis aso-
ciacijos „Savarankiškas gyvenimas“ narių susirinko į Vilniaus 
Katedros aikštę. Šį kartą daugiausiai dėmesio skirta mobilumui. 

(nukelta į 6 psl.)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. 



2 psl.2021 m. gegužės 20 d. – birželio 2 d., Nr. 10 (1523), „Bičiulystė“

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(toliau – LND) įregistruota 

1996 m. birželio 7 d. Organiza-
cijos buveinė yra adresu Salto-
niškių g. 31, Vilnius. Identifi-
kavimo kodas:191676690. LND 
turi 64 asocijuotus narius (juri-
diniai asmenys) 57 savivaldybė-
se Lietuvoje.

Draugija yra pelno nesie-
kiantis ribotos civilinės atsako-
mybės juridinis asmuo, kurio 
tikslas atstovauti LND nariams 
ir fizinę negalią turintiems as-
menims, jų pilietinėms, teisi-
nėms, žmogaus ir socialinėms 
teisėms bei skleisti informaciją 
apie žmonių su negalia padėtį, 
savo veikla prisidedant prie ak-
tualių žmonėms su negalia klau-
simų sprendimo.

Finansiniai metai yra kalen-
doriniai metai: finansinių metų 
pradžia – sausio 1 d. pabaiga – 
gruodžio 31 d. 

Draugijos lėšų šaltiniai: gau-
tas valstybinis, ES fondų ir sa-
vivaldybių projektinis finansa-
vimas, parama.

2020 m. veiklą pradėjo nau-
jai išrinkta LND valdyba, kurios 
nariai: Zita Kviklienė (Vilniaus 
apskr.), Aurelija Petronienė (Pa-
nevėžio apskr.), Onutė Čer-
niauskienė (Alytaus apskr.), Lai-
ma Micienė (Klaipėdos apskr.), 
Sandra Ragaišytė (Utenos 
apskr.), Martynas Poškevičius 
(Telšių apskr.), Vida Pieniutie-
nė (Tauragės apskr.), Eugenijus 
Senovaitis (Kauno apskr.), Loli-
ta Narkevičiūtė (Šiaulių apskr.), 
Irma Kavaliauskienė (Marijam-
polės apskr.).

LND pirmininkas – Ignas 
Mačiukas.

2020 m. gruodžio 31 d. 
LND dirbo 7 darbuotojai: Ignas 
Mačiukas, Evelina Kelmelienė, 
Kristina Vainienė, Antanas Ja-
sinskas, Lina Arlauskienė, Saulė 
Vėjelienė, Akvilė Siaurukaitė.

LND priklausančios  
įstaigos

VšĮ „Bičiulystė“, įmonės 
kodas 122244264, Saltoniškių 
g. 31, Vilnius; vadovė Aldona 
Milieškienė; veikla: laikraščio 
leidyba.

VšĮ „Vislida“, įmonės ko-
das 125446794, Saltoniškių g. 
31, Vilnius; direktorius Ignas 
Mačiukas; veikla: poilsio neį-
galiems asmenims organizavi-
mas, apgyvendinimo paslaugų 
teikimas.

Veikla pagal kryptis
2019 m. LND konferencijos 

metu patvirtintos veiklos kryp-
tys 2020 metams (tokios pat, 
kaip ir 2016, 2017, 2018, 2019 
metais, atsižvelgiant atitinka-
mai į 2020 m. (NRD) bei kitą 
projektinį finansavimą):
 per asociacijos veiklą, tei-

sės aktų stebėseną atstovauti ir 
ginti neįgalių žmonių pilietines, 
socialines, ekonomines teises; 
 per aktyvų dialogą su val-

džios institucijų atstovais siek-
ti, kad Lietuvoje būtų įtvirtin-
tos JT neįgaliųjų teisių konven-
cijos nuostatos ir užtikrinamas 
tinkamas neįgaliųjų teisių įgy-
vendinimas;
 teikti teisinę ir kitą aktu-

alią informaciją ir pagalbą LND 
asocijuotiems nariams bei ki-
tiems negalią turintiems asme-
nims;
 dalyvauti įvairiuose rengi-

niuose, darbo grupėse, susitiki-
muose;
 vykdyti LR teisės aktų 

taikymo stebėseną, teikiant pa-
siūlymus atsakingoms institu-
cijoms dėl teisės aktų tobulini-
mo ir efektyvesnio jų taikymo 
praktikoje;
 Neįgaliųjų teisių konven-

cijos įgyvendinimas;
 pasiūlymų dėl LR įstaty-

mų bazės papildymo ir galiojan-
čių įstatymų, susijusių su neįga-
liųjų problematika, teikimas ir 
priežiūra;
 aktyvaus poilsio stovyklų 

ir renginių organizavimas LND 
nariams.

Pastabų ir pasiūlymų 
teikimas teisės aktų 

projektams
 Dėl LR vidaus vandenų 

transporto kodekso 30 str. pa-
keitimo;
 Dėl LR transporto lengva-

tų įstatymo  Nr. VIII1605 5 ir 
7 str. pakeitimo;
 Dėl LR socialinės apsau-

gos ir darbo ministro ir Lietu-
vos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2005 m. kovo 
21 d. įsakymo Nr. A178/V179 
,,Dėl darbingumo lygio nusta-
tymo kriterijų aprašo ir darbin-
gumo lygio nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo pakeitimo“;
 Dėl LR švietimo įstatymo 

Nr. I1489  5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 
36 str. pakeitimo įstatymo pro-
jekto;
 Dėl LR socialinės apsau-

gos ir darbo ministro   2006 m. 
gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1
338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo 
techninės pagalbos priemonė-
mis ir šių priemonių įsigijimo 
išlaidų kompensavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo pakeitimo“;
 Dėl Socialinių įmonių 

kreipimosi „Dėl darbo vietų so-
cialinėse įmonėse išsaugojimo 
karantino metu“;
 Dėl LR  aplinkos ministro 

2012 m. spalio 23 d. įsakymu 
Nr. D1857 patvirtintų minima-
lių komunalinių atliekų tvarky-
mo paslaugų kokybės reikalavi-
mų;

 Dėl LR atliekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimo projekto;
 Dėl nediskriminavimo 

skatinimo 20212023 m. veiks-
mų plano projekto;
 Dėl neįgalių tėvų teisių už-

tikrinimo auginant savo vaikus;
 Dėl LR socialinės apsau-

gos ir darbo ministro 2018 m. 
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1
668 „Dėl lengvojo automobi-
lio įsigijimo ir jo techninio pri-
taikymo išlaidų kompensacijos 
mokėjimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo pakeitimo“. 

Darbas darbo grupėse, 
komisijose, susitikimuose, 

posėdžiuose
Ekspertų komisija prie 

TPNC – teisininkė Evelina 
Kelmelienė;

Socialinių įmonių reikalų 
komisija – teisininkė Evelina 
Kelmelienė;

Neįgaliųjų sveikatos priežiū-
ros politikos grupė prie SAM – 
teisininkė Evelina Kelmelienė;

Vilniaus miesto tikslinės te-
ritorijos vietos veiklos grupė – 
projektų vykdytoja Lina Ar-
lauskienė;

Darbo grupė dėl šunų asis-
tentų įteisinimo Lietuvoje – tei-
sininkė Evelina Kelmelienė;

Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo ta-
ryba – projektų vykdytoja Lina 
Arlauskienė. 

LND iniciatyva kreipimaisi į 
institucijas, Seimo narius
 Susitikimas su socialinės 

apsaugos ir darbo ir sveikatos 
apsaugos ministrais dėl neįga-
liųjų padėties karantino metu;
 Kreipimasis į Vilniaus 

miesto savivaldybę dėl pagalbos 
vaikams su negalia privačiuose 
darželiuose suteikimo;
 Kreipimasis raštu ir susiti-

kimas gyvai su Palangos miesto 
savivaldybės administracija ap-
tariant aplinkos prieinamumo 
klausimus žmonėms su negalia 
Šventojoje;
 Susitikimas su socialinės 

apsaugos ir darbo viceministre 
Vilma Augiene aptariant nevy-
riausybinių organizacijų finan-
savimo problemas;
 Susitikimas su Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės kanc
leriu Algirdu Stončaičiu apta-
riant nevyriausybinių organiza-
cijų padėtį ir finansavimo gali-
mybių plėtrą;
 Susitikimas su Neringos 

miesto meru ir savivaldybės 
administracijos atstovais apta-
riant Neringos miesto univer-
salaus dizaino didinimo galimy-
bes žmonėms su negalia Nerin-
gos miesto savivaldybėje.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
2020 metais įgyvendinti 

projektai
1. Lietuvos neįgaliųjų 

draugijos veiklos rėmimo 
projektas: skirtas dalinis Ne-
įgaliųjų reikalų departamento 
prie LR SADM finansavimas – 
112 727 Eur.

Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis: 2020 m. sausio 
1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto užda-
viniai:

1. Teiktos teisinės konsulta-
cijos (gavo 163 asmenys). 

2. Suorganizuota 1 švietėjiš-
kos veiklos priemonė „Pažink 
negalią“, orientuota į visuome-
nės ir viešąsias paslaugas tei-
kiančių specialistų švietimą ne-
įgaliųjų teisių klausimais.

3. Teikta metodinė pagalba 
60 neįgaliųjų asociacijos narių.

4. Suorganizuota 20 susiti-
kimų neįgaliųjų asociacijose ir 
savivaldybėse.

5. Suorganizuotas 1 kvali-
fikacijos tobulinimo renginys: 
konferencija LND narių atsto-
vams „Neįgaliųjų asociacijų 
ateitis: iššūkiai ir perspektyvos“ 
(Šventosios mokymo ir reabili-
tacijos centre).

6. Suorganizuoti 48 sava-
rankiško gyvenimo įgūdžių ug-
dymo stovyklos: 47 stovyklos 
Šventosios mokymo ir reabili-
tacijos centre (1 562 asmenys, 
iš jų neįgaliųjų 1 195) ir 1 mo-
terų su negalia stovykla „Nere-
gėta AŠ“ (Šventosios mokymo 
ir reabilitacijos centre, 10 neįga-
lių moterų).

7. Suorganizuoti 2 aktyvaus 
poilsio renginiai: 1 vaikų ir tė-
vų (įtėvių), auginančių neįga-
lius vaikus ir 1 paauglių ir jų tė-
vų (įtėvių) stovykla (Šventosios 
mokymo ir reabilitacijos cen-
tre, 28 asmenys, iš jų 14 neįga-
lių vaikų).

8. Suorganizuoti 3 kultū-
ros renginiai: 1 kūrybinė sto-
vykla „Karpiniai iš praeities“, 
kurioje dalyvavo 10 neįgalių-
jų ir 2 neįgaliųjų meno mėgė-
jų kolektyvų konkursai „Vil-
ties paukštė 2020“, kuriuose 
dalyvavo 167 asmenys, iš jų 
neįgaliųjų 136.

2. Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos institucinis stipri-
nimas: skirtas Lietuvos Res-
publikos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos finansavi-
mas – 45 143 Eur.

Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis: 2020 m. vasario 
1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto užda-
viniai:

1. Sukurta 1 nauja techninė 
priemonė (duomenų bazė) LND 
asocijuotų narių veiklos skaid
rumui, viešumui ir atskaitomy-
bei užtikrinti.

2. Atliktas savivaldybių po-
žiūrio į NVO galimybes teikti 
socialines paslaugas ir jų finan-
savimo tyrimas.

3. Pateikti raštiški siūlymai:
• 20201214 Dėl galūnių 

protezų kokybės ir finansavi-
mo tvarkos Lietuvoje gerinimo 
(LR Sveikatos apsaugos minis-
terijai; Valstybinei ligonių kasai 
prie LR SAM; Neįgaliųjų svei-
katos priežiūros politikos grupei 
prie LR SAM);

• 20200724 Dėl Neįgaliųjų 
asociacijų veiklos rėmimo 2021 

metais projekto nuostatų (Neį-
galiųjų reikalų departamentui 
prie LR SADM);

• 20200629 Dėl Sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje 2021 
metais projekto nuostatų (Neį-
galiųjų reikalų departamentui 
prie LR SADM).

4. Surengta stovykla LND 
narių vadovams (valdybos na-
riams) „Lyderystė nuo asmens 
iki vadovo: tikslai, stiprybės, ko-
munikacija“ – 12 asmenų;

5. Surengta strateginė sesi-
ja LND narių vadovams (stra-
tegijos kūrimas, motyvavimas 
siekti užsibrėžtų tikslų, inicia-
tyvų tikslams pasiekti apsibrė-
žimas) – 65 asmenys;

6. Projektų valdymo prak-
tinių pagrindų mokymai LND 
nariams – 65 asmenys;

7. Mokymai LND nariams 
„Darbo kodekso praktinis tai-
kymas“ – 45 asmenys;

8. Konferencija galūnių pro-
tezų kompensavimo ir inovacijų 
tema – 50 asmenų;

9. Mokymai „Viešųjų pas-
laugų teikimo perdavimas ne-
vyriausybiniam sektoriui: ko-
kios galimybės?“ – 26 asmenys.

3. „Vilties paukštė 2020“: 
skirtas dalinis Kultūros rėmi-
mo fondo finansavimas – 4 000 
Eur (2020 m. panaudota lėšų – 
1 148 Eur).

Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis: 2020 m. birželio 
1 d. – 2020 m. gruodžio 18 d. 
(dėl COVID19 pandemijos lai-
kotarpis pratęstas iki 2021 m. 
gruodžio 17 d.).

Įgyvendinti projekto užda-
viniai:

1. Suformuotos atrankinių 
koncertųkonkursų ir baigiamo-
jo renginio kolektyvų vertinimo 
komisijos, parengti ir patvirtinti 
nuostatai ir vertinimo kriterijai. 
Bendradarbiavimas su kultūros 
organizacijomis, suteiksiančio-
mis patalpas atrankiniams kon-
certams organizuoti;

2. Iš planuotų 6 atranki-
nių koncertųkonkursų įvyko 
2 renginiai:

• Spalio 20 d. Elektrėnų kul-
tūros centre;

• Spalio 22 d. Alytaus mies-
to teatre.

4. Socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems ben-
druomenėje projektas: skirtas 
Šiaulių miesto savivaldybės fi-
nansavimas – 6 193 Eur.

Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis: 2020 m. sausio 
1 d. – gruodžio 31 d.

Įgyvendinti projekto užda-
viniai:

1. Teikta individuali pagal-
ba neįgaliajam/darbo paieškos 
asistento pagalba. Naudą gavo 
35 asmenys, iš jų neįgaliųjų 35.

5. Dėl pagalbos nevyriau-
sybinėms organizacijoms, 
nukentėjusioms nuo CO-
VID-19 sukeltų pasekmių: 

ASOCIACIJOS LIETUVOS NEĮGALIŲJŲ DRAUGIJA 
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ignas Mačiukas.

(nukelta į 3 psl.)
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skirta LR SADM subsidija – 
10 000 Eur (panaudota kom-
piuterinei technikai ir įrangai, 
asmens apsaugos priemonėms 
įsigyti, darbo užmokesčiui pa-
dengti).

Iš viso per 2020 m. įgyven-
dintus projektus pritraukta fi-
nansavimo: 178 063 Eur.

Tęstiniai Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos 2020 m. vykdyti 

projektai
1. Karjeros galimybių plėt-

ra neįgaliesiems: skirtas dalinis 
ES fondų ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto finansa-
vimas – 272 031,40 Eur.

Projekto įgyvendinimo lai-
kotarpis: 2018 m. balandžio 
3 d. – 2022 m. balandžio 3 d.

Daugiau informacijos apie 
projektą ir jo vykdymo eigą bei 
pasiektus tarpinius rezultatus: 
www.karjeratau.lt.

Nuo projekto įgyvendinimo 
pradžios 2018 m. įsisavinta lėšų: 
257 732,87 Eur.

2. #SportasVisiems: skir-
tas dalinis Sporto rėmimo fon-
do finansavimas – 44 362 Eur.

Projekto įgyvendinimo 
laikotarpis: 2019 m. liepos 
1 d. – 2021 m. spalio 8 d.

Įgyvendinti projekto užda-
viniai:

1. Pritaikyti Šventosios mo-
kymo ir reabilitacijos centro 
lauko erdves neįgaliųjų fiziniam 
aktyvumui, įrengiant sveika-
tingumo taką bei lauko treni-
ruoklius:

• įrengtas 50 kv. m sveika-
tingumo takas (1 vnt.);

• įrengti 3 lauko treniruok
liai ir 1 sūpynės neįgaliesiems.

2. Suorganizuoti 4 grupi-
niai kineziterapijos užsiėmi-
mai neįgaliesiems, kurių me-
tu stip rinami raumenys, geri-
namas sąnarių mobilumas, pa-
slankumas, mažinamas ūmus 
ir lėtinis skausmas. Užsiėmi-
mai vyko 2020 m. rugpjūčio 
26 d. (2 užsiėmimai), rugpjū-
čio 28 d. ir rugsėjo 17 d. Šven-
tosios mokymo ir reabilitaci-
jos centre.

3. Suorganizuoti 2 fizinio 
aktyvumo su šunimis užsiėmi-
mai neįgaliesiems (po 4 dienas 
(2 d. vienai grupei asmenų ir 
2 d. kitai grupei asmenų)). Už-
siėmimai vyko 2020 m. liepos 
910 d., liepos 1617 d., rugsė-
jo 2829 d. ir rugsėjo 30spalio 
1 d. Šventosios mokymo ir rea-
bilitacijos centre.

Nuo projekto įgyvendinimo 
pradžios 2019 m. įsisavinta lėšų: 
14 389,24 Eur.

Ignas MAČIUKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkas

mų su tėvais metu bus skiriama 
bendravimo su vaikais kultūrai, 
smurto prevencijai šeimoje ap-
tarti. Psichologas stiprins tėvų 
savivertę auginant „kitokius“ 
vaikus, skatins tėvus daugiau 
pasitikėti savo vaikais, suteikti 
jiems savarankiškumo, laisvės 
patiems priimti sprendimus. Tė-
vai aktyviai įsitrauks į kūrybi-
nes veiklas, dalyvaus išvykoje ir 
kituose užsiėmimuose.

Stovykla rengiama vykdant  
2021 m. neįgaliųjų asociacijų 
veiklos rėmimo projektą, ku-
rį finansuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. 

Pynimo iš žolynų kūrybinė 
stovykla „Gyvybės medis“

Rugpjūčio 1621 dienomis 
Šventosios mokymo ir reabili-

tacijos centre numatoma orga-
nizuoti pynimo iš žolynų kū-
rybinę stovyklą „Gyvybės me-
dis“. Šioje stovykloje gali da-
lyvauti 10 suaugusių asmenų 
su negalia. Stovyklai vadovaus 
Gint vilė Giedraitienė – profesi-
onali tautodailininkė, 24 metus 
pinanti iš žolynų, vedanti mo-
kymus visoje Lietuvoje tiek su-
augusiems, tiek vaikams ir jau-
nimui. G. Giedraitienės veda-
muose seminaruose dalyviai iš-
moksta jos sukurtos pynimo iš 
žolynų technikos, padedančios 
sukurti originalius, su baltiška 
simbolika ir ornamentika susi-
jusius kūrinius. 

Kūrybinės stovyklos tiks-
las – sustiprinti neįgaliųjų kū-
rybinius įgūdžius, ugdyti jų kū-
rybiškumą, skatinti įsitraukimą 
į meninę veiklą. Stovykla ren-

(atkelta iš 2 psl.)

„Bičiulystę“  
skaitykite 

ir internete

www.biciulyste.lt

LND kviečia į kūrybines stovyklas Lietuvos neįgaliųjų draugija 
ir vėl kviečia pasinerti į kū-
rybą, atrasti užslėptus talen-
tus, išlaisvinti vaizduotę. Šią 
vasarą planuojamos trys įdo-
mios, įtraukios ir originalios 
kūrybinės stovyklos.  

Teatro ir kūrybiškumo 
stovykla „Pajausk“ 

paaugliams su negalia ir jų 
tėveliams

Liepos 18–23 d. Šventosios 
mokymo ir reabilitacijos centre 
LND organizuoja teatro ir kū-
rybiškumo stovyklą „Pajausk“ 
paaugliams (12–18 metų) su ne-
galia bei jų tėvams (globėjams). 
Kviečiame tuos, kam patinka 
kurti, vaidinti, juoktis, mėgau-
tis ir svajoti. Šioje stovykloje da-
lyviai sužinos daugybę įdomių 
faktų apie teatrą ir jo užkulisius, 
patys leisis į kūrybos ir vaizduo-
tės pasaulį, susipažins su žino-
mais aktoriais ir patys žengs pir-
mąjį žingsnį į sceną. Mūsų tiks-
las – pasitelkiant teatrą ir vaiz-
duotę paskatinti stovyklos da-
lyvius kurti, per improvizacijas 
atrasti pasitikėjimą savo jėgo-
mis, leisti stovyklos dalyviams 
įsijausti į aktoriaus bei atlikėjo 
gyvenimą, paskatinti domėtis ar 
net prisijungti prie kultūros kū-
rimo ir jos sklaidos.

Stovykloje vaikų tėvams bus 
teikiama individuali ir grupinė 
profesionalaus psichologo pagal-
ba, siūlomos įvairios terapijos 
formos. Daug dėmesio užsiėmi-

giama vykdant  2021 m. neįga-
liųjų asociacijų veiklos rėmimo 
projektą, kurį finansuoja Neį-
galiųjų reikalų departamentas 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos. 

Tapytojų stovykla 
„Paprotinės lietuvių šventės 

drobėje“
Rugpjūčio 2530 dienomis 

Bendrystės centre Inturkėje, 
Molėtų r., LND vykdys Lietu-
vos kultūros tarybos finansuo-
jamą projektą „Paprotinės lietu-
vių šventės drobėje“, kurio me-
tu surengs 6 dienų trukmės kū-
rybinę tapytojų stovyklą. Sto-
vyklos dalyviai tapys Lietuvos 
tautinio paveldo buitį, kalendo-
rines paprotines šventes: Užga-
vėnes (kaukės), Jurgines (paukš-
čių sugrįžimo šventė), Sekmines 
(beržų šakelėmis puošiami pa-
kelės kryžiai), Velykas (margu-
čiai), Verbų sekmadienį (verbos) 
ar Rugių kirtimo pabaigtuves 
(vakaruška), vestuves, naktigo-
nę, Jonines ir kitas pačių autorių 
parinktas temas. Projekto metu 
nutapyti darbai 2021 m. pabai-
goje bus eksponuojami Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos galeri-
joje Vilniuje.

Registruokitės, nepraleiskite 
galimybės pasisemti kūrybinio 
įkvėpimo. Daugiau informacijos 
rasite LND interneto svetainėje: 
www.draugija.lt.

LND inf.

Kūrybinės stovyklos – tęstinė ir kasmet vis atsinaujinanti LND veiklos sritis. 

Išdrįso užsiregistruoti 
Apie tai, kad vyks vairavimo 

kursai judėjimo negalią turin-
tiems žmonėms, Birutė sužinojo 
visai atsitiktinai – Utenos rajono 
neįgaliųjų draugijos, kurios na-
rė yra, Facebook paskyroje per-
skaitė skelbimą. Ji sako ilgai dve-
jojusi: buvo nedrąsu, ar pavyks. 
Juolab kad ir buvęs vyras saky-
davo, kad kas jau kas, bet ji nie-
kada nevairuos, juk net dviračiu 
gerai nepavažiuoja (Birutė buvu-
si dviratininkė, tačiau dėl inten-
syvaus sporto pažeistos jo kojos). 

„Gal pabandysiu, negi esu 
tokia beviltiška“, – mąstė mote-
ris, bet vis nesiryždavo surinkti 
telefono numerio. Vieną dieną 
sutiko Utenos rajono neįgalių-
jų draugijos pirmininkę Sandrą 
Ragaišytę ir užsiminė apie savo 
svajonę. „Norą turi? Galimy-
bės yra“, – trumpai drūtai pa-
sakė Sandra ir padėjo užpildyti 
reikiamus dokumentus. 

Netrukus Birutė sulaukė 
skambučio iš VRC ir buvo pa-

kviesta atvykti į Kauną. Moteris 
sako tą laiką prisimenanti kaip 
vieną gražiausių savo gyvenime. 
Apgyvendino, aplinka puiki, 
mokytojai draugiški. Susidrau-
gavo su kitais mokymų bičiu-
liais – iki šiol bendrauja. Tie-
sa, mokytis reikėjo daug. „Ilgas 
valandas sėdėjome prie kompiu-
terio spręsdami uždavinius“, – 
prisimena Birutė. 

Ji pasakoja, kad kartą, kai 
nepavyko gerai pastatyti auto-
mobilio, buvo kilusi mintis vis-
ką mesti. Tačiau, pasak Birutės, 
mokytojai psichologiškai pasi-
ruošę – moka padrąsinti, žino, 
kaip elgtis su įvairių negalių tu-
rinčiais žmonėmis. Nors persė-
dus į „Regitros“ automobilį bu-
vo daug baimės, kaip ir važinė-
ti po nepažįstamą Kauną, vaira-
vimo egzaminą pavyko nesun-
kiai išlaikyti. „Neįsivaizduojat, 
kokios tai emocijos. Nežinojau, 
kaip džiaugtis“, – emocijų ne-
slepia moteris. 

Pasijuto laisva 
„50mečio proga pasidova-

nojau sau teises“, – moteris sako, 
kad išsipildė jos svajonė. Gavu-
si vairuotojo pažymėjimą Birutė 
nusipirko automobilį, kuris tapo 
jos geru draugu: „Kur noriu, ten 
važiuoju, nieko nereikia prašyti, 
maldauti, kad nuvežtų.“ Tai jai 
labai svarbu, nes gyvena vienkie-
myje, kur autobusai nevažiuoja, 
o iki rajono centro 40 km. Birutė 
susirado darbo Utenoje, iki ku-
rios 130 km – nuvažiuoja, 3 die-
nas dirba, tuomet grįžta namo.

Moteris pasakoja, kad vaira-
vimas jai ne tik dovanojo lais-
vę, bet ir išvadavo iš depresi-
jos – išėjus vaikams (vyras mi-
rė kai Birutei buvo 35eri) gy-
venimas buvo praradęs spalvas. 
Dabar ji džiaugiasi kiekviena 
diena ir ragina visus išdrįsti už-
siregistruoti į vairavimo moky-
mus. „Gal mano pavyzdys pa-
rodys, kad viskas įmanoma“, – 
sako moteris. 

Kviečiami registruotis 
Birutė pasakoja, kad turi vos 

20 proc. darbingumo, jos ko-
jos silpnos. Bet tai ne bėda – 
sėkmingai vairuoja automobi-
lį su automatine pavara. Be to, 
ant vairo uždedamas specialus 
burbulas, nes viena jos ranka 
pažeista. 

Vairuoti kviečiami ir visai 
kojų nevaldantys, kitokią judė-
jimo negalią turintys žmonės – 
tereikia užsiregistruoti. Į Neį-
galiųjų vairavimo mokyklą pri-
imami judėjimo sutrikimų tu-
rintys asmenys, kuriems nusta-

tytas 045 proc. darbingumo ly-
gis ir Vairuotojo sveikatos patik
rinimo medicininėje pažymoje 
(Forma Nr. 0831/a) nurody-
tas transporto priemonės pritai-
kymo apribojimas (apribojimų 
kodai 1043). T. y. asmuo gali 
vairuoti tik transporto priemo-
nę su rankinio valdymo įranga 
ar su automatine pavarų dėže 
bei priedais sutrikusiai griebi-
mo funkcijai kompensuoti. Teo-
rijos mokymai šiemet vyks nuo-
toliniu būdu, o praktinis vaira-
vimas – Kaune. Dalyviai iš kitų 
miestų gali būti apgyvendinami. 
Kaip pradėti? Reikia kreiptis į 
savo šeimos gydytoją dėl medi-
cininės pažymos ir tada paskam-
binti vairavimo kursų koordina-
torei Linai telefonais 85 247 74 
51, 8 612 09926. 

Šie kursai nemokami, juos 
finansuoja Neįgaliųjų reikalų 
departamentas. 

Emilija STONKUTĖ 

Vairavimo kursai pakeitė gyvenimą
Birutė Sakalauskienė nega-
li atsidžiaugti – sėda į auto-
mobilį ir važiuoja kur tik no-
ri: pas gydytojus, į parduo-
tuvę, į bažnyčią, prie ežero. 
Jos gyvenimas pasikeitė nu-
sprendus lankyti vairavimo 
kursus. Tokią galimybę judė-
jimo negalią turintiems žmo-
nėms suteikia Valakupių re-
abilitacijos centras (VRC). 
Šiuo metu čia renkama grupė 
į birželio mėnesį vyksiančius 
vairavimo mokymus. Judėjimo negalią turintieji kviečiami registruotis į vairavimo mokymus. 
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Visuomenė, bendraudama 
su neįgaliaisiais, nors da-

ro klaidų, bet tobulėja. Stip
rėja teisinė sistema, gausėja 
socialinių paslaugų. Juk nega-
lia, įsiveržusi į žmogaus gyve-
nimą, sužeidžia ne tik jį, nu-
kenčia ir šeima, artimieji. Tik 
ar visada neįgalus žmogus, jo 
artimieji žino apie teikiamas 
paslaugas, gali jomis pasinau-
doti? Norėtųsi, kad kiekvienas 
būtų pastebėtas, sulauktų dė-
mesio, individualios pagalbos.  

Asmeninė pagalba neįga-
liajam ypatingai svarbi. Ja sie-
kiama užtikrinti negalią tu-
rinčių asmenų teisę gyventi 
bendruomenėje, savarankiš-
kumą bei paskatinti sunkiau-
sią negalią turinčius žmones 
aktyviau gyventi. 

Laukiant pagalbos, tinka-
mų sprendimų, kai kuo tenka 
ir nusivilti. O gal tereikia ti-
kėtis, kad jau sukurtą teisinę 
sistemą, praktinius žingsnius 
papildys kiti? Negali asme-
niniu asistentu rinktis šeimos 
nario, artimo žmogus. Bet kas 
geriau tave pažįsta, kas gali pa-
dėti greičiausiai, tinkamiausiu 
būdu, su didžiausia atsakomy-
be?! Kai artimųjų neturi, ne-
lieka kitokio pasirinkimo. Pa-
sirenki iš to, ką gali rasti sa-
vo aplinkoje ir nuogąstauji, ar 
į savo prašymą neišgirsi atsa-
kant: „Man tai nepriklauso.“ 

Dažnai nuogąstaujama dėl 
mokėjimo už paslaugas. Neį-
galiam žmogui reikia ne vie-
nos. Baugina, kad paslauga 
taps dar brangesnė, prie socia
linių išmokų pridėjus stipen-
diją, atlyginimą. O kiekvienas 
papildomas bandymas apsi-
lankyti parodoje ar koncerte, 
noras pamatyti kino filmą ne-
įgaliajam kels papildomų išlai-
dų kartelę: teks sumokėti ir už 
bilietą asistentui, ir padengti jo 
kelionės išlaidas. Bet ne visa-
da gali rinktis, kai nori šven-
tę pasidaryti. 

Pagal užsienio šalių patirtį 
Lietuvoje asmeninio asisten-
to pagalba, kaip bandomasis 
projektas, pradėta teikti dar 
2018 metais. Iki šiol neįgalieji 
už asmeninio asistento pagal-
bą nemokėjo. Ji finansuojama 
iš Europos Sąjungos struktū-
rinių fondų lėšų. Jonavos ra-
jono neįgaliųjų veiklos centro 
direktorė Aurika Matutienė 
teigia, kad bandomajame pro-
jekte dalyvauja bene 15 Jona-
vos miesto, Ruklos miestelio, 
keliose kitose seniūnijose gy-
venančių neįgalių asmenų. Pa-
galbos pageidautų ir pensinio 
amžiaus neįgalieji, sutikda-
mi už ją prisimokėti. Tačiau 
jie tokios galimybės neturi. 
Ar bandomojo projekto daly-

viai asmeninio asistento pagal-
ba naudosis ir po liepos 1osios, 
užbaigus bandomuosius projek-
tus, sunku pasakyti. Dalis neį-
galiųjų, pasvėrę tokios pagalbos 
naudą, jos neatsisakys, nors ga-
linčiųjų ją gauti nemokamai su-
mažės. Tik tuomet, kai neįga-
liojo pajamos neviršija 256 eu-
rų, už asmeninę pagalbą nerei-
kėtų mokėti. 

Už asmeninio asistento pa-
galbą reikalaujant susimokėti 
iki penktadalio pajamų dydžio 
mokestį, dalis pretenduojančių 
ją gauti verčiau rinksis artimųjų, 
kaimynų, draugų pagalbą. Aki-
vaizdu: kuo silpnesnis esi, tuo 
daugiau paslaugų reikia. Ir už vi-
sas turi mokėti. Tačiau išmokos 
slaugai taip pat ribotos, ne visada 
atsveria paslaugų poreikį. Viskas 
kainuoja: maistas, mokesčiai už 
komunalines, transporto paslau-
gas, išlaidos gydymuisi ir kita, be 
ko negali išsiversti. Paradoksalu, 
kad asmuo, turintis mažesnę ne-
galią, asmeninio asistento pagal-
bą gali gauti nemokamai. Teko 
išgirsti sakant: jautiesi saugiau 
žinodamas, kad kritiniu atveju 
galėsi paprašyti pagalbos, bet ne-
gali rinktis paslaugų, jei jos tau 
per brangios. 

Rekomenduojama savival-
dybėms prisiimti dalį finansi-
nės naštos. Ar tai realu, tik lai-
kas parodys. 

Kitas klausimas – kaip neįga-
liųjų organizacijoms ar paslaugas 
teikiančioms įstaigoms sužinoti 
apie žmogų, kuriam vos tapus 
neįgaliu reikia ir informacijos, ir 
pagalbos, ir bendruomenės pa-
laikymo? Asmens duomenų ap-
sauga ne tik duomenis įpareigojo 
saugoti, bet ir atstumus iki neį-
galaus asmens padidino. Gyve-
nimo su negalios žyme pradžia 
silpniausius gali pražudyti. Pa-
skendęs savo nelaimėje žmogus 
pasitikėjimo savimi ir artimai-
siais turi mažiau. Kol sustiprėja, 
jam reikia ne tik padrąsinimo, 
bet ir žinojimo, kuo gali pasi-
kliauti. Apmaudu, bet esminių 
komandinio darbo principų at-
sisakyta ir ligi šiol nesugalvota, 
kaip pranešti socialiniams dar-
buotojams, nevyriausybinėms 
organizacijoms, kad tapai neįga-
liu ir lauki pagalbos. Šioje gran-
dyje pakaktų tinkamo, įteisinto 
ryšio su šeimos gydytoju. Pa-
dėtume neįgaliajam, jo šeimai 
įveikti atstumus ir mieste, ir nu-
tolusiame vienkiemyje. 

Vis dėlto svarbu, kad tokia 
pagalba įteisinta, kad galimy-
bių laukas plečiasi, o neįgalaus 
žmogaus gyvenime daugėja jo 
savarankiškumo ženklų. Žino-
ma, laukia ir naujos kliūtys, o jas 
įveikus – pergalės džiaugsmas. 
Tikėkime ir vilkimės. 

Violeta NEIMONTAITĖ

Asmeninis 
asistentas 

bus, bet ar 
rinksimės?

Įkūrė verslą, kad padėtų 
likimo bičiuliams

mų buvusį Šiaulių universitetą, 
informacinių technologijų pro-
gramą. Vis dėlto dėl nepritaiky-
tos universiteto aplinkos nuolat 
reikėjo ieškoti pagalbos. Po ke-
lių mėnesių paprašė akademinių 
atostogų. Per jas Radviliškyje iš-
silaikė vairavimo egzaminą, įsi-
gijo automobilį. 

„Gyvenimas keistis pradėjo, 
kai išvažiavau į Vilnių. Pirmiau-
sia – į reabilitacijos cent rą“, – 
pasakoja vaikinas. Čia praleis-
tas pusmetis Vaidui suteikė vil-
ties, kad gali susigrąžinti gyve-
nimą į savo rankas – iki devinto 
prakaito mankštinosi, sportavo 
ir pastangos pradėjo džiuginti. 

Padės likimo bičiuliams
Vaidas apsisprendė – kraus-

tysis į Vilnių, gyvens savaran-
kiškai. Išsinuomojo butą naujos 
statybos name, fiziškai sustiprė-
jęs pats galėjo pasiekti liftą, bu-
tą. Susirado darbą – tapo va-
dybininku neįgaliųjų technika 
prekiaujančioje įmonėje. Vėliau 
budėjo prie stebėjimo kamerų. 
„Neįsivaizduoju nuobodesnio 
darbo“, – tarsteli Vaidas, prisi-
pažindamas ilgai čia neužsibu-
vęs ir pabandęs taksisto darbą – 
išsiėmė individualios veiklos 
pažymą ir ėmė vežioti žmones. 
Deja, nelaimingas eismo įvykis, 
kai į iškvietimą važiuojantį prie 
šviesoforo sustojusį jo automo-
bilį atsitrenkė dvi mašinos, vis-
ką apvertė aukštyn kojom. Stip
riai nukentėjęs vaikinas vėl at-
sidūrė ligoninėje. 

„Bet gerai žinojau, kad lo-
voje gulėdamas ir nieko neda-
rydamas greitai prarasiu visą 
įdirbį. Šįkart prireikė trijų mė-
nesių, kad atsistatyčiau“, – pa-
sakoja Vaidas. 

Sustiprėjęs susirado darbą 
automobilių nuomos įmonėje – 
dirbo vadybininkuadministra-
toriumi. „Įmonės vadovas ne-
akcentavo mano negalios, o pa-
dėjo, daug išmokė“, – pasakoja 
Vaidas. Čia nusprendė mokytis 
toliau, įstojo į M. Romerio uni-
versitetą.

Vaidas neslepia dažnai pa-
galvodavęs ir apie savo verslą, 
norėjęs padėti tokio pat likimo 
žmonėms. „Asistentinis taxi“ – 
kaip tik ir yra tai, kur galėsiu 
įgyvendinti savo siekius“, – įsi-
tikinęs jis. 

Aldona DELTUVAITĖ

Kelionė bus saugi ir ori 
„Pagrindinės problemos, su 

kuriomis susiduria žmonės su 
negalia – taksi automobiliai ne-
pritaikyti neįgaliesiems, o vai-
ruotojai neturi reikiamų įgūdžių 
padėti negalią turinčiam kelei-
viui, – sako V. Kuliauskas. – Be 
to, neįgalūs žmonės dažnai gy-
vena arba vyksta į vietą, kuri yra 
nepritaikyta jų poreikiams, to-
dėl ir čia jiems reikia pagalbos.“ 

Visus šiuos nepatogumus 
Vaidas ir pats išgyveno. Po pa-
tirto autoįvykio beveik metus 
nedrįso sėsti prie automobi-
lio vairo, o transporto paslaugų 
reikėjo nuolat. Tada ir įsitikino, 
kad rateliais judantis žmogus 
paliktas likimo valiai. „Greito-
sios pagalbos automobiliu buvau 
nuvežtas į ligoninę. Gydytojams 
nusprendus, kad joje pasilikti 
nereikės, turėjau grįžti namo, 
o parvežti nėra kam. Greitosios 
pagalbos automobilis galėtų pa-
dėti, bet tik po kelių valandų, ir 
tai jeigu nebus skubių iškvieti-
mų“, – pasakoja Vaidas. 

Panašios gyvenimiškos pa-
tirties turėjo ir Vaido bičiulis 
Mindaugas, su kuriuo susipaži-
no besigydydamas sanatorijoje. 
Po patirtos kaklo traumos Min-
daugas jau 12tus metus irgi ju-
da neįgaliojo vežimėliu. „Buvo 
lūžusi koja, teko vykti į gydymo 
įstaigą, reikėjo, kad mane, sėdin-
tį rateliuose, kas nuvežtų, bet už 
priimtiną kainą tokios paslaugos 
neradau“, – sako Mindaugas. 

Bičiuliai nusprendė imtis 
iniciatyvos ir patys pradėti teik-
ti transporto paslaugas neįga-
liesiems. Viską apsvarstę įsigi-
jo „Renault trafic“ automobilį, 
turintį neįgaliesiems vežti bū-
tiną pritaikymą: rankinį valdy-
mą, įmontuotą keltuvą. Mažą-
ją bendriją įkūrę ir savarankiš-
ko verslo ėmęsi vaikinai sako, 
kad jų sumanytas „Asistenti-
nis taxi“ – ne vien pavėžėjimo, 
bet ir pagalbos kelionėje paslau-
ga. „Ir taksi vairuotojai, ir asis-
tentai bus apmokyti, kaip elgtis 
su negalią turinčiais žmonėmis 
ir senjorais, todėl užtikriname, 
kad kelionė bus maloni, saugi ir 
ori“, – sako V. Kuliauskas. 

„Asistentinį taxi“ bus galima 
užsisakyti prieš porą valandų iki 
kelionės. Vaikinai tikisi, kad jei-
gu bus poreikis, jie verslą plės – 
įsigis daugiau automobilių, pas-
laugas teiks ir kituose miestuose. 

Pirmas tokią traumą 
patyręs vaikas 

Kelias iki savarankiško vers-

lo buvo netrumpas. Jau 27 me-
tus Vaidas juda neįgaliojo ve-
žimėliu. Nelaimė įvyko, kai jis 
buvo 10ies. Su draugais dažnai 
nubėgdavo prie netoliese buvu-
sio tvenkinio: maudėsi, šokinėjo 
nuo tiltelio. Vis dėlto tąkart vie-
nas Vaido šuolis buvo lemtingas. 
Vaikinas prisimena: „Krantas 
buvo šlapias, įsibėgėdamas pa-
slydau, nespėjau išsilenkti šuo-
liui ir panėręs atsitrenkiau tie-
siai į akmenį.“ Visa laimė, kad 
per pietus prie tvenkinio buvo 
atvažiavęs Vaido tėtis. Jei ne jis, 
Vaidas būtų paskendęs.

Laukti greitosios pagalbos 
atrodė gaišti brangų laiką. Pa-
žįstamo policininko motociklo 
„lopšyje“ tėvas su vaiku ant ran-
kų atsidūrė akimirksniu ir leido-
si į Radviliškio ligoninę. Vieti-
niams medikams atvejis pasi-
rodė ne iš lengvųjų, todėl ne-
trukus berniuką išsiuntė į Kau-
no klinikas. 

„Manęs neoperavo, o darė 
slankstelinį kaklo tempimą: du 
metalinius strypus įgręžė į kau-
kolę, kitus du su svoriais pri-
tvirtino virš lovos, – pasako-
ja Vaidas. – Buvau tik kalban-
ti galva – kūnas iki kaklo buvo 
lyg ne mano, jo visai nejaučiau. 
Gydytojai sakė, kad buvau pir-
mas tokią traumą patyręs vaikas 
ir tikino, kad kurį laiką taip pa-
gulėsiu, paskui tuos metalus iš 
galvos išims, o mankštos, spor-
tas vėl pastatys mane ant kojų.“ 

Lovą atstojusi paklode už-
tiesta lenta, strypai kaukolė-
je buvo dar ne viskas. Duben-
kaulio srityje susiformavo gili 
pragula. „Turėjo labai skaudė-
ti, bet kadangi nejaučiau kūno, 
tai nejaučiau ir pragulos sukelto 
skausmo“, – prisimena Vaidas. 

Viltis sugrįžo
Apie 7 mėnesius trukęs gy-

dymas laukiamų rezultatų ne-
davė, Vaidas vaikščioti taip ir 
nepradėjo. Į namus grįžo sėdė-
damas vaikiškame neįgaliojo 
vežimėlyje ir buvo visiškai pri-
klausomas nuo tėvų. Mokyklos 
lankyti taip pat negalėjo, nes ji 
buvo visiškai nepritaikyta. Ja ta-
po namai. Čia išlaikė ir viduri-
nės mokyklos baigimą patvirti-
nančias įskaitas. 

Kurdamas ateities planus 
Vaidas nusprendė siekti aukštojo 
mokslo. Pasirinko arčiausiai na-

Europos savarankiško gyve-
nimo dieną į sostinės gatves 
išriedėjo žmonėms su nega-
lia į visavertį gyvenimą grįž-
ti padėsiantis „Asistentinis 
taxi“. Dviejų neįgaliųjų ve-
žimėliais judančių vaikinų – 
Vaido Kuliausko ir Mindau-
go Stanevičiaus – iniciatyva 
taksi paslauga atsirado iš po-
reikio negalią turintiems žmo-
nėms laiku ir saugiai nuvykti 
ne tik į gydymo, ugdymo įs-
taigas, bet ir aktyviai gyventi. 

Vaido Kuliausko ir Mindaugo Stanevičiaus iniciatyva Vilniuje pradėjo veikti 
„Asistentinis taxi“.
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metų naująją išmoką gautų vi-
si vieniši senjorai ir neįgalieji, 
nesvarbu, ar jie yra našliai, išsi-
skyrę ar niekada nesukūrę šei-
mos“, – sako socialinės apsaugos 
ir darbo ministrė M. Navickienė. 

Pasak ministrės, tikimasi, 
kad ši papildoma išmoka padės 
sumažinti ne tik senjorų ir neį-
galių našlių, bet ir visų vienišų 
mūsų senjorų ir neįgaliųjų skur-
dą ir atskirtį. 

Vienišo asmens išmokos vie-
nišų pagyvenusių asmenų skur-
do rizikos lygį turėtų sumažinti 
7,4 procentiniais punktais.

Vienišo asmens išmoka ne-
diskriminuoja socialinio drau-
dimo ir šalpos pensijų gavėjų, į 
jos gavėjų sąrašą įtraukti ir neį-
galieji – viena labiausiai skurdą 
patiriančių visuomenės grupių.

Iki šiol panaši – našlių pen-
sija – yra mokama tiems neįga-
liems ir senatvės pensijos am-
žių sukakusiems asmenims, 

kurių miręs sutuoktinis turėjo 
bent minimalų pensijų draudi-
mo stažą arba iki mirties dienos 
gavo netekto darbingumo ar se-
natvės pensiją.

Vienišo asmens išmokos ne-
būtų įskaičiuojamos į pajamas 
skiriant valstybės paramą ne-
pasiturintiems gyventojams ar 
skiriant mažų pensijų priemoką.

Šiuo metu vidutinė naš-
lio pensija siekia 28,63 eurus, 
ją gauna apie 210 tūkst. našlių 
pensijų gavėjų. Nuo šių metų 
liepos  1 d. teisę gauti 28,63 eu-
rų dydžio vienišo asmens išmo-
ką įgis dar daugiau nei 60 tūkst. 
asmenų. O nuo 2022 m. 32 eu-
rų dydžio vienišo asmens išmo-
ką arba našlių pensiją jau gaus 
per 400 tūkst. žmonių.

Šiemet vienišų asmenų iš-
mokoms numatyta skirti 15 
mln. eurų, tiek 2022 metais, tiek 
2023 metais tam prireiks 106 
mln. eurų. Našlių pensijų didi-
nimui 20222023 metais papil-
domai turės būti skiriama po 3  
mln. eurų kasmet.

SADM ir „Bičiulystės“ inf.

Zenonas Misiūnas išugdė ne vieną specialiosios olimpiados dalyvį. 

Neįgaliesiems – būsto pritaikymo 
naujovės ir vienišų asmenų išmoka

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija numato ke-
letą naujovių, kurios aktu-
alios būsto pritaikymo lau-
kiantiems ir vienišiems neį-
galiesiems. 

Vaikai trenerį susirado patys 
Z. Misiūnas prisimena, kaip 

intelekto negalią turintys vaikai 
patys priprašė, kad jis treniruotų 
ir juos. „Tuo metu dirbau admi-
nistracinį darbą ir treniravau 
vaikus Utenos sporto mokyk
loje. Treniruotės vykdavo Sau-
lės stadione. Dažnai matyda-
vau, kaip vaikai iš tuomet Ute-
noje veikusios specialiosios mo-
kyklosinternato smalsiai žiūrė-
davo į besitreniruojančius mo-
kinius“, – pasakoja Zenonas ir 
priduria, kad visa širdimi jautė, 
jog šiems vaikams labai norisi 
sportuoti, tačiau be direktoriaus 
leidimo negalėjo jų treniruoti. 
„Iki tol nepažinojau vaikų, tu-
rinčių specialiųjų poreikių, bet 
nuojauta kuždėjo: sportas – jų 
galimybė išreikšti save“, – pri-
simena treneris. 

Geros mintys prišaukia ge-
rus darbus. Pas Zenoną netikė-
tai atėjęs minėtos mokyklos–
internato direktorius prisipaži-
no, jog mokinukai jam neduo-
da ramybės, tik ir kalba, kad la-
bai nori treniruotis kaip ir visi 
vaikai. Ir vis šneka apie trene-
rį Zenoną. 

Z. Misiūnas tada nenujautė, 
kad šie vaikai jo gyvenimą pa-
suks sava kryptimi. Ir ne tik jo 
paties, bet ir dukros Astos, ta-
pusios plaukimo trenere ir treni-
ruojančios ypatingus vaikus. O 
tuokart jis tiesiog sutiko su di-
rektoriaus pasiūlymu, nes matė 
noru sportuoti degančias vai-
kų akutes. 

Mokyklos direktorius iš pra-
džių skyrė dvi valandas, bet vai-
kų vis daugėjo, tad pridėjo ir va-

landų. „Negalėjau pasakyti, kad 
tu, Jonuk, per silpnas, nepajėgsi 
dalyvauti varžybose. Greit su-
pratau, kad šie vaikai gal ir ne-
pasieks įspūdingų rezultatų, bet 
padarys tiek, kiek leidžia jų ga-
limybės, ir padarys sąžiningai, 
be apgaulės“, – pasakoja trene-
ris. Zenonui svarbiausia buvo 
matyti, kad sportuodami vai-
kai jaučiasi pakylėti, laimingi. 

Jau per pirmąsias varžybas 
jie nustebino ne tik savo trenerį, 
bet ir kitus dalyvius. Varžybo-
se dalyvavo mokiniai ir iš bend
rojo ugdymo, ir iš specialiosios 
mokyklos. „Mano treniruoja-
mi vaikai, anksčiau niekada ne-
sportavę, pasiekė tokių puikių 
rezultatų, kad net pralenkė ki-
tus varžybų dalyvius“, – pasa-
koja treneris. 

Zenonas prisimena dažnai 
išgirsdavęs klausimą, kaip jis 
geba taip sėkmingai tvarkytis 
su būriu vaikų, turinčių įvairių 
raidos sutrikimų. Į tai jis atsaky-
davo: „Man jie tokie pat sporti-
ninkai, kaip ir kiti. Neturiu jo-
kios specialios metodikos. O ir 
nereikia.“

Įgavę pasitikėjimo pasijuto 
oresni

2000 metais tapęs Utenos 
specialiosios mokyklosinter-
nato direktoriumi Z. Misiū-
nas pradėjo treniruoti tik spe-
cialiųjų poreikių turinčius vai-
kus. „Kuo labiau juos pažinau, 
tuo geriau supratau, kad šie vai-
kai geriausiai gali save išreikšti 
per kūno kultūrą ir sportą. Ži-
noma, dailė, keramika, muzika, 
įvairūs rankų darbai taip pat la-

bai naudingi, tačiau treniruotės, 
sporto varžybos mano auklėti-
niams padėjo tapti savarankiš-
kesniems, oresniems, jie išmo-
ko pasitikėti savimi“, – pasakoja 
Zenonas. Jis matė, kad turintys 
specialiųjų poreikių vaikai vė-
liau subręsta, jiems trūksta sa-
varankiškumo, dažnai ir bai-
gusiems mokyklą ilgai reikia 
pagalbos, palaikymo. Tačiau 
sportininkai greičiau tampa sa-
varankiški, lengviau įsikuria. 
„Aš jais didžiuojuosi“, – sako 
Zenonas ir pasakoja apie vieną 
savo auklėtinį. 

Tadas pradėjo sportuoti dar 
mokydamasis specialiosios mo-
kyklos pirmoje klasėje. Iš pra-
džių jis buvo nedrąsus, bet iš-
tvermingas, atkaklus. Tapo ilgų 
distancijų bėgiku, pasiekė pui-
kių rezultatų. Baigęs specialią-
ją mokyklą vaikinas sėkmingai 
kabinosi į gyvenimą. Dabar dir-
ba baldų įmonėje ir toliau spor-
tuoja. „Stebėdamas, kaip keitėsi 
šis vaikinas, supratau, kaip svar-
bu vaikams, turintiems intelek-
to negalią, sudaryti sąlygas at-
siskleisti. Jiems sunku išmokti 

Intelekto negalios vaikų treneris: 
dar daug reikia nuveikti, bet nieko 

čia nėra sunkaus, tereikia norėti
Zenonas Misiūnas – profesionalus slidininkas, specialiosios olim-
piados prezidentas, treneris. 17 metų vadovavo Utenos specia-
liajai mokyklai-daugiafunkciam centrui, daugiau nei 30 metų 
treniruoja intelekto negalią turinčius vaikus ir jaunuolius. Tre-
niruotėse, varžybose ir kelionėse į turnyrus svečiose šalyse Ze-
nonas ne tik artimai pažino negalią turinčius vaikus, bet ir įsi-
tikino, kad aktyvus sportas yra pati geriausia neįgaliųjų įtrauk-
tis į visuomenę.

bendrojo ugdymo dalykus, jie 
vėliau subręsta negu bendraam-
žiai, tačiau piešdami, lipdydami, 
sportuodami tampa savimi, atsi-
skleidžia jų galimybės ir vėliau 
jiems daug paprasčiau kabintis į 
gyvenimą“, – sporto nauda ne-
abejoja Zenonas.

Kelionėse po pasaulį – 
neįkainojamos pamokos
Z. Misiūnas sako matęs, 

kaip svarbu šiems vaikams su-
teikti kuo daugiau socialinių 
įgūdžių. „Visi mano sportinin-
kai važiuodavo ir ateityje va-
žiuos į įvairiose užsienio šalyse 
vykstančias varžybas, olimpia-
das. Tačiau svarbu ne tik var-
žybos. Keliaudami po pasaulį 
jie ne tik patiria daugybę įspū-
džių, bet ir išmoksta orientuotis 
oro uostuose, sužino, kaip elgtis 
aukščiausios klasės viešbučiuo-
se, restoranuose ar per susiti-
kimus su aukštais pareigūnais. 
Viso to neišmoksi per pamokas 
ar pratybas“, – tikina treneris. 

Zenonas sako, kad tokiose 
kelionėse jis iš naujo pažindavo 
savo auklėtinius ir sužinodavo 

apie netikėtai atsiskleidusias jų 
galimybes. „Nustebdavau! Ne-
sitikėdavau, kad mano vaikai 
gali taip puikiai orientuotis, – 
prisipažįsta Zenonas ir prisi-
mena vieną nutikimą tarptau-
tiniame Maskvos oro uoste. – 
Skridome iš lengvosios atleti-
kos čempionato. Domodedovo 
oro uoste vieną mūsų vaikinu-
ką muitinės pareigūnai kažko-
dėl sumanė išsivesti. Nesupra-
tome kodėl. Turėjome skubėti į 
lėktuvą. O lėktuvo į Vilnių var-
tai buvo kitoje oro uosto pusėje. 
Siaubingai nervinausi. Aurimui 
20 metų, bet vaikino mąstymas 
lėtesnis negu bendraamžių. Kas 
bus? Lėktuvas nelauks. Ir staiga 
matau: per visą oro uostą lekia 
Aurimas ir lekia tiesiai į mus. 
Vaikinas nemokėjo rusų kalbos, 
tačiau, kaip vėliau pats sakė, ži-
nojo žodį „Lithuania“ – ir susi-
kalbėjo!“ Aurimas, kaip ir kiti 
Zenono auklėtiniai, turėjo pa-
tirties tarptautiniuose oro uos-
tuose ir nesutriko patekęs į ke-
blią padėtį.

Apie savo auklėtinius tre-
neris gali pasakoti be galo, jis 
atsimena visų vardus, laimėji-
mus. Gaila tik, kad specialioji 
mokyk lainternatas, vėliau ta-
pusi ir daugiafunkciu centru, 
buvo reorganizuota, sporto bū-
relis uždarytas ir dabar treni-
ruočių baze tapo metalinis ga-
ražas... 

Zenonas džiaugiasi ir di-
džiuojasi, kad su tokia pat mei-
le ypatingiems vaikams dirba ir 
jo dukra plaukimo trenerė Asta: 
„Mums dar daug reikia nuveik-
ti, kad vaikai, turintys intelekto 
negalią ar kitokių raidos sutriki-
mų, jaustųsi visaverčiais visuo-
menės nariais. Ir nieko čia nėra 
sunkaus. Tereikia norėti.“

Eglė KULVIETIENĖ

Būsto pritaikymo  
naujovės

Savivaldybėms numaty-
ta galimybė vykdyti viešuo-
sius pirkimus ne tik einamai-
siais metais planuojamiems pri-
taikyti būstams, bet ir ateinan-
tiems metams. Savivaldybės ga-
lės vykdyti viešuosius pirkimus, 
atsižvelgdamos į skiriamas vals-
tybės biudžeto lėšas einamie-
siems metams, planuojamus 
skirti asig navimus kitiems me-
tams ir vidutinį kasmet gauna-
mų prašymų pritaikyti būstą ir 
patenkinamų prašymų skaičių. 

„Šie pakeitimai leis greičiau 
ir kokybiškiau pritaikyti būstą 
neįgaliesiems, užtikrinti sava-
rankiškesnį gyvenimą žmonėms 
su negalia, o savivaldybėms pa-
lengvins administracinę naštą 

bei sudarys sąlygas efektyviau 
panaudoti būsto pritaikymui 
skirtas lėšas“, –  teigia sociali-
nės apsaugos ir darbo ministrė 
Monika Navickienė.

Anot ministrės, šiais metais 
iš valstybės biudžeto būsto pri-
taikymui skirta beveik 80 proc. 
daugiau lėšų nei pernai, t. y.  
3,17 mln. eurų.

Į būsto pritaikymo darbų 
sąrašą įtraukti lubinių keltuvų 
pirkimo arba gamybos ir mon-
tavimo darbai, taip pat suteik-
ta teisė žmogui pasirinkti, ko-
kia perkėlimo įranga jam tin-
kamiausia: mobilūs keltuvai, 
lubiniai keltuvai, laiptų kopik
lis ar visų šių perkėlimo įrangų 
kompleksas.

Numatoma paprastesnė būs-
to dėl pritaikymo poreikio ap-
žiūra ir vertinimas. Būstą apžiū-
rės ir įvertins vienas komisijos 
narys ir statybos darbų specia-
listas.  Kiti komisijos nariai ga-

lės būti supažindinami su būsto 
pritaikymo poreikio vertinimo 
rezultatais vaizdo reportažu ar 
nuotraukomis.

Išmoka vienišiems 
asmenims

Skurdas paliečia vis dar la-
bai daug senyvo amžiaus ir ne-
įgalių žmonių. Lietuvoje namų 
ūkių, kuriuos sudaro vienišas 
senyvo amžiaus žmogus (65+), 
skurdo rizikos lygis yra dvigu-
bai didesnis nei didesnių namų 
ūkių ir siekia net 47 proc.

„Siūlome šiemet vienišo as-
mens išmoką pradėti mokė-
ti skurdžiausiai gyvenantiems 
vienišiems neįgaliems ir pensi-
nio amžiaus sulaukusiems žmo-
nėms – tiems, kurie dabar gau-
na šalpos pensijas ar mažų pen-
sijų priemokas. Šiemet jie gautų 
28 eurų dydžio vienišų asmenų 
išmoką – tiek, kiek dabar vidu-
tiniškai gauna našliai. Nuo kitų 
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Paroda, kviečianti užtikrinti pagarbą 
ir orumą kiekvienam žmogui

komisijos pirmininkė Monika 
Ošmianskienė. – Labai džiau-
giuosi tokia gražia iniciatyva, 
kuri parodo, kad žmonės su ne-
galia yra įdomūs, drąsūs ir stip
rūs. Ši paroda man ir empatijos 
išraiška, kuri parodo, kad juda-
me teisingu visuomenės pažan-
gos keliu, mokomės priimti įvai-
rius žmones“. 

Švedijos ambasadorės Inger 
Buxton teigimu, „AccessAbili-
ty“ paroda – puikus įrodymas, 
kaip žmonės su negalia patys va-
dovauja savo gyvenimui ir savo 
ateičiai, bet kartu ji primena, jog 
dar daug turi būti padaryta, kad 
žmonės su negalia galėtų mė-
gautis visiška lygybe visuome-
nėje. Aplinkos, įstatymų, požiū-
rio pokyčiams reikia daugiau re-
formų. „Tikiu, kad „AccessAbi-
lity“ paroda gali padėti padaryti 
postūmį teisinga linkme“, – sa-
kė Švedijos ambasadorė.

Vaduojasi iš gyvenimo 
paraleliniame pasaulyje
Parodos atidaryme Lietu-

vos negalios organizacijų foru-
mo (LNF) prezidentė Dovilė 
Juodkaitė pabrėžė, kad gyven-
ti oriai, būti laisvu, savarankiš-
ku, aktyviu savo paties gyveni-
mo šeimininku, bendruomenės 
nariu – kiekvieno mūsų prigim-
tinė teisė. Nors, pasak D. Juod-
kaitės, tai atrodo kaip savaime 
suprantamas dalykas, tačiau 
žmonėms su negalia neretai jis 
nepasiekiamas arba pasiekiamas 
per dideles kliūtis. „Ilgai žmo-
nių su negalia Lietuvoje nebuvo 
matyti mūsų visuomenėje – jie 
tarsi gyveno paraleliniame gy-
venime, kur žaidė, mokėsi, dir-
bo, bendravo, gyveno su kitais 
negalią turinčiaisiais specialio-
siose mokyklose, specializuo-
tose įmonėse, globos namuose. 
Ir nors šiandien jau matome ge-
rokai pasikeitusią realybę, visgi 
iki šiol tai yra dalies žmonių su 
negalia kasdienybė“, – kalbėjo 
LNF prezidentė.

D. Juodkaitė įsitikinusi, kad 
bet koks susitikimas su nega-
lią turinčiu žmogumi, su kito-
kiu žmogumi, jo pažinimas ir 
supratimas keičia mus asmeniš-
kai. „Keičiamės ir bręstame mes, 
kaip visuomenė, kai pamatome 
ir įvertiname įvairovės atnešamą 
naudą ir supratimą apie kiekvieno 
žmogaus vertingumą“, – sakė ji.

Pasak D. Juodkaitės, „Access
Ability“ paroda leidžia mums 
visiems pažvelgti į tai, kaip gy-
vena, kokie yra žmonės su ne-

galia, kai jie turi galimybę būti 
tarp mūsų, kai jie yra daug duo-
danti mūsų bendruomenės dalis. 
Dalindamasi šių žmonių portre-
tais ir istorijomis paroda mums 
leidžia ne tik pamatyti žmonių 
veidus, bet įsijausti į jų istorijas, 
sužinoti apie jų talentus ir gali-
mybes. „Tai istorijos, kurios at-
skleidžia jų valią, tikėjimą savo 
jėgomis ir gebėjimais bei neįkai-
nojamas patirtis įveikiant kliūtis 
ne tik savo kelyje, bet ir skinant 
kelią kitiems žmonėms su nega-
lia“, – sakė D. Juodkaitė. 

Istorija keičiasi kiekvieną 
akimirką

Į parodos atidarymą atvy-
ko ir joje pristatomų nuotraukų 
bei istorijų herojės: Irma Jokš-
tytė, Irmina Beneševičiūtė, In-
ga Filipovič. Merginos užsimi-
nė apie išgyventą, o kartais dar 
ir dabar juntamą socialinę at-
skirtį, savo ryžtą ir pastangas iš 
jos išsivaduoti. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministrė Moni-
ka Navickienė atkreipė dėmesį į 
prie Ingos nuot raukos parašytus 
žodžius: jeigu žmogaus mintys 
yra pozityvios, tai viskas aplin-
kui irgi yra pozityvu. Ministrė 
patikino, kad Vyriausybės ir jos 
pačios prioritetai (įtraukusis ug-
dymas, negalią turinčių asme-
nų darbas atviroje rinkoje, pas-
laugų prieinamumas žmonėms 
pagal jų individualius poreikius) 
padės, kad gyvenimas Lietuvo-
je tiek žmonėms su negalia, tiek 
tiems, kurie jais rūpinasi, gerė-
tų ir lengvėtų.

Kai į parodą I. Jokšytę at-
lydėjusi Nijolė Oželytė jai per-
skaitė čia pristatytą jos pačios 
istoriją, mergina sakė norėjusi 
pasakyti: „Nutrinkim pusę, nes 
jau pasikeitė.“ „Neprisiriškim 
prie to, kas ten parašyta, – kal-
bėjo ji. – Šiandien galiu pasaky-
ti, kad valstybėje, kurioje gyve-
nu, yra žymiai lengviau moky-
tis, labiau prieinamas aukštasis 
mokslas, yra nuveikta daug gra-

žių darbų aplinkos prieinamu-
mo klausimais. Man dėl to la-
bai gera. Aš atstovauju neregių 
bendruomenei visame pasaulyje 
ir sakau draugams iš kitų šalių – 
atvažiuokit į Lietuvą, aš jau tu-
riu jums ką parodyti, turiu kur 
nusivesti.“

O štai kiti Irmos pasvarsty-
mai privertė susimąstyti. „Sto-
viu kitoje barikadų pusėje. Taip 
kartais jaučiuosi, – kalbėjo ji. 
Visų pirma – aš esu Lietuvos 
Respublikos pilietė, žmogus, 
kuriam svarbi mano valsty-
bė, kuris nori dirbti savo šalies 
gerovei. Esu žmogus, kuriam 
svarbi mūsų valstybės ateitis, 
kuris ją kuria. Ir kartais, nepai-
sant viso to, jaučiuosi stovinti 
už tam tikros ribos. Dėl to, kad 
matau kitaip negu visi kiti. Dėl 
to nenorėčiau, kad mano istorija 
būtų priimama kaip nors kitaip, 
nei kito piliečio istorija.“ 

Pasak Irmos, kiekviena is-
torija yra svarbi: „Jeigu atneš-
tume 14 žmonių istorijas, ku-
rie mato taip, kaip dauguma iš 
jūsų, ir nepamatytume tų žo-
džių šalia mūsų istorijų – ar 
neregys, ar kitaip girdi, kitaip 
vaikšto, mes tiesiog pajustume 
vieną labai svarbų dalyką, kad 
tos istorijos yra apie tuos pa-
čius dalykus – jos apie tai, kaip 
mes randame savo būdą gyven-
ti, kaip kuriame, kaip dirbame 
savo valstybei, savo visuome-
nei. Todėl man labai svarbu, 
kad mūsų darbas nebūtų verti-
namas kitaip tik todėl, kad mes 
kitaip matome ar kitaip judame. 
Kad nebūtų galvojama, jog mes 
esame kažkuo geresni arba blo-
gesni dėl kažkokių savo fizinių 
ypatumų. Aš noriu būti pilietė 
valstybės, kurioje įvairovė yra 
norma, kurioje nebesistebima, 
kad kažkas nemato ar sunkiau 
vaikšto. Manau, kad tai yra ge-
rovės valstybės pirminis užda-
vinys – padaryti taip, kad tai 
nebūtų nuostabos kupinas da-
lykas, kad mums nebereikėtų 
tokių parodų apskritai.“

Parodą „AccessAbility“ Pre-
zidentūros kieme galima aplan-
kyti darbo dienomis nuo 18 iki 
21 val., savaitgaliais ir šventi-
nėmis dienomis – nuo 11 iki 22 
valandos. Paro da veiks iki gegu-
žės 23 d.

Aldona MILIEŠKIENĖ 
Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarijos nuotr.

Parodą apžiūri Diana Nausėdienė (viduryje), Švedijos ambasadorės Inger 
Buxton (dešinėje) ir LNF prezidentė Dovilė Juodkaitė (kairėje).

(atkelta iš 1 psl.)

R. Dubickas turi daug prie-
kaištų Vilniaus miestui – sena-
miesčiu iš viso neįmanoma va-
žiuoti, o Katedros aikštėje, kuri 
neblogai pritaikyta, vietoj laip-
tų galėtų būti įrengta daugiau 
nuolydžių, kad norint iš jos iš-
važiuoti nereikėtų apsukti viso 
rato. Didelė bėda ir Gedimino 
prospektas, kuriame galima pa-
tekti vos į keletą kavinių ar par-
duotuvių. Karantino metu dide-
le kliūtimi tapo ir gatvėje besi-
kuriančios kavinės – greta vie-
nas kito sustatyti staliukai truk-
do laisvai pravažiuoti. Vis dėlto 
R. Dubickas pasidžiaugė, kad 
pokyčiai vyksta. Jis ypač išsky-
rė viešąjį transportą. 

Ragina imtis pokyčių 
„Šiandien yra tas geriausias 

laikas, kai turime visi susitelk-
ti ir padaryti proveržį žmonių 
su negalia gerovei ir visiems iš-
šūkiams – tiek fiziniams, tiek 
skait meniniams, tiek informaci-
jos, tiek žmonių požiūrio. Ir jei 
kiekviena ministerija, kiek vienas 
Seimo komitetas, kiek viena ins-
titucija – ar savivaldybė, ar vers-
lo organizacija, ar NVO – visos 
kartu imtųsi konkrečių veiksmų, 
turėtų labai aiškų planą, mes tu-
rėtume tūkstančius gerų spren-
dimų žmonių su negalia gerovės 
link“, – sakė prezidento Gitano 
Nausėdos patarėja ekonominės 
ir socialinės politikos klausimais 
Irena Segalovičienė. 

Seimo narė, Neįgaliųjų tei-
sių komisijos pirmininkė Monika 
Ošmianskienė pasidžiaugė, kad 
dabartiniame Seime daug dė-
mesio skiriama negalią turinčių 
žmonių savarankiškumui, sup
rantama, kad tai reikia įtraukti į 
visų ministerijų prog ramas, kad 
daugiau nebūtų išleista pinigų 
seg regacijai didinti ir pan. Jos tei-
gimu, ateity bus daugiau dėme-
sio skiriama statinių prieinamu-
mui juos rekonstruojant, atsiras 
galimybė skųsti atvejus, kai sta-
tiniai nepritaikomi, nes siūloma 
nepriei namumą įteisinti kaip vie-
šąjį interesą. Be to, pertvarkant 
jau „priduotus“ statinius bus pri-
valoma iš naujo atlikti ekspertizę. 

Pasak M. Ošmianskienės, 
labai opus ir susisiekimo klau-
simas, ypač regionuose. Džiugu, 
kad Susisiekimo ministerija ski-
ria vis daugiau dėmesio, kad ke-

lionės būtų prieinamos visiems. 
„Savarankiškas gyveni-

mas – tiek negalią turinčiam, 
tiek bet kuriam kitam žmo-
gui – tai žmogaus teisė būti sa-
vo gyvenimo šeimininku. Kai 
pats sprendi, ką veikti, ką val-
gyti, kaip leisti laiką, kur dirb-
ti, ką mokytis“, – sakė Seimo 
narė. Ji pasidžiaugė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
siekiu užtikrinti negalią turin-
tiems žmonėms galimybę kuo 
ilgiau gyventi bendruomenėje, 
savo namuose. „Tai yra bran-
gesnis modelis, bet politiniame 
lygmenyje jau suprantama, kad 
tai yra svarbu, kad tai žmogaus 
teisė ir einama to link. Tai yra 
optimistinis ir vilties teikiantis 
dalykas. Dideli pokyčiai laukia, 
be abejo, jie nepasidarys per me-
tus“, – sako Seimo narė. 

Ne visi gali laisvai reikšti 
savo mintis

Savarankiško gyvenimo die-
na Europoje paminėta jau 8 kar-
tą. Nors didelių mitingų, eitynių 
šiemet nevyko, negalią turintys 
žmonės įvairiose Europos šaly-
se priminė apie savo norą gyven-
ti savarankiškai. Deja, ne visur 
žmonės gali laisvai reikšti savo 
nuomonę. Europos savarankiš-
ko gyvenimo tinklas (ENIL) ge-
gužės 5ąją išplatino pranešimą, 
kuriuo ragina nedelsiant iš įka-
linimo paleisti Baltarusijos neį-
galiųjų teisių įstaigos darbuoto-
jus Sergejų Drozdovskį ir Ole-
gą Grablevskį. Jie buvo sulaikyti 
dar vasario mėnesį ir apkaltinti 
sukčiavimu (jiems gresia laisvės 
atėmimas iki 4 metų). Neįgalių-
jų teisių gynėjai šiuo metu izo-
liuoti nuo bet kokio bendravi-
mo su išoriniu pasauliu. Taip pat 
buvo apieškota neįgaliųjų teisių 
įstaiga, konfiskuotas visas tur-
tas, t. y. paralyžiuota jos veikla. 
S. Drozdovskio ir O. Grablevs-
kio laisvė buvo suvaržyta dėl to, 
kad Baltarusijos neįgaliųjų teisių 
įstaiga teikė teisinę pagalbą nu-
kentėjusiems protesto akcijų da-
lyviams. ENIL atkreipia dėmesį, 
kad žmogaus teisių gynėjai ne-
turi atsidurti teisėsaugos akiraty-
je. Nors į neįgaliųjų teisių akty-
vistų sulaikymą dėmesį atkreipė 
tarptautinė bendruomenė, kalti-
nimai jiems panaikinti nebuvo. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr.

Savarankiškas 
gyvenimas – galimybė 

laisvai judėti

Viktoras Topol bene vienintelis Lietuvoje, galintis vaikščioti ant rankų.

(atkelta iš 1 psl.)

Parodos globėja Diana Nausėdienė su nuotraukų herojėmis Irmina Beneševi-
čiūte (kairėje) ir Inga Filipovič (dešinėje) bei LNF prezidente Dovile Juodkaite.
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Ką gali žodžiai telefone
Kaip baigėsi tas įžangoje mi-

nėtas naktinis pokalbis? Janas 
sako, kad netruko išsiaiškinti – 
pašnekovas sėdi darbe ir geria 
degtinę. Ką su tokiu daryti? Ja-
nas pasiūlė ant stalo pastatyti 
dar vieną stiklinę, toliau „gerti“ 
dviese ir kalbėtis. Diskutavo, kol 
tas vyriškis išsisėmė ir užmigo.

Janas sako, kad pradžioje 

skambindavo ieškantys psicho-
loginės paramos, labai susiner-
vinę žmonės. Be to, tekdavo 
patarti, kaip spręsti socialines 
problemas. „Vienišiams tapda-
vau draugu, su kuriuo galima 
bet kada pakalbėti“, – pasakoja 
vyras. Jo teigimu, prieš tris de-
šimtmečius Lenkijos neįgalieji, 
galima sakyti, niekam nerūpėjo. 
Veikė gal tik pora draugijų, ne-

reikšmingų, nepopuliarių. Bė-
gant metams situacija pasikei-
tė iš esmės. Daugybė bendrijų, 
įvairių savipagalbos organizaci-
jų, valdžios dėmesys. Ir vis tiek 
Janui skambina...

Jis sako, kad per pandemiją 
skambučių nepadaugėjo, bet pa-
sikeitė pokalbių temos. Žmonės 
nebesusitvarko su depresijomis, 
įvairiomis baimėmis. „Aš nega-
liu teikti profesionalios konsul-
tacijos, bet palaikau pašnekovą 
dvasiškai, kad jis pats imtų ieš-
koti problemos sprendimo bū-
dų. Neįgaliųjų problemos – tos 
pačios, kaip ir sveikųjų, bet neį-
galiesiems sunkiau su jomis su-
sidoroti“, – apie darbo specifiką 
kalba psichologas.

90 tūkstančių pokalbių
Sunku net įsivaizduoti krū-

vį, kurį teko patirti Janui per 
35 metus. Kol buvo jaunas, at-
siliepdavo visą parą. Dabar jau 
tausoja save: į skambučius atsi-
liepia darbo dienomis nuo 9 val. 
iki pusės keturių (Lenkijos lai-
ku). Jam skambina ne tik iš Len-
kijos, bet ir užsienio.

Kai kurie pašnekovai tapo 
telefoniniais draugais, su jais Ja-
nas kalbasi jau ne vieną dešimt
metį. Su kai kuriais susitinka, 
net į namus pasikviečia, jei ne-
toli gyvena.

Problemų atsiranda, kai 
skambinusieji pamiršta, kad Ja-
nas – irgi neįgalus žmogus, to-
li gražu ne supermenas. Vienas 
vyriškis labai prašė jį aplanky-
ti namuose, sakė, net kaukia iš 
vienišumo. Janas nuvažiavo ir 
mato: žmogus gyvena 8ame 
aukšte, o vežimėlis nepralen-
da pro lifto duris. Teko organi-
zuotis pagalbą ir kėdę, ant ku-
rios sėdėdamas pasiekė 8 aukš-
tą. Paskui lygiai taip pat atgal. 
Na, bet čia tradicinės neįgalių-
jų problemos. Kai Janas ima do-
mėtis gyvenimu be barjerų įvai-
riuose miestuose, ne tokių da-
lykų pamato. Kartą atrado, kad 
netgi neįgaliuosius aptarnaujan-
ti tarnyba įsikūrusi viršutiniame 
namo aukšte.

Kokios temos 
sudėtingiausios?

Janui labai sunku kalbėtis su 
potencialiais savižudžiais. „Lei-
džiu tokiems išsikalbėti, išlie-
ti emocijas, – sako Janas. – Kai 
jau viską išpasakoja, imu ieško-
ti pliusų jo gyvenime. Juk kiek
vienas turi savo stiprybės lauką 
ar bent kamputį, kuriame rei-
kia saugiai įsikurti. Kai nusira-
mina, galima patarti pasikalbė-
ti su psichiatru.“

Janui skambina ir moterys, 
dvejojančios – gimdyti neįga-

lų kūdikį ar daryti abortą. To-
kie pokalbiai būna labai sunkūs. 
Nėščios neįgalios moterys kaps-
tosi po savo vaikystę – ar tėvai jas 
mylėjo lygiai kaip sveikus brolius 
ir seseris?.. Tiek emocijų! „Paste-
bėjau, kad kartais moterys pačios 
nežino, ko labiau bijo – gimdy-
mo ar neįgalaus vaiko. Mano 
pozicija paprasta: vaikas, net jei-
gu jis neįgalus, yra savas ir bran-
gus“, – pasakoja konsultantas.

Dar sudėtingiau su meilės 
reikalais. Labai stresuoja neį-
galių jaunuolių tėvai, jei jų vai-
kams peršasi sveikieji. Visko 
prisigalvojama. Visko bijoma. 

Bendraudamas su žmonė-
mis, Janas į jų istorijas žiūri lyg 
į filmą apie realų, nepagražintą 
gyvenimą ir kartais jam skau-
da širdį dėl neįgaliųjų apleistu-
mo. Kartą paskambino moteriš-
kė, ėmė klausinėti, gal jis galėtų 
jai padėti įsigyti vežimėlį. Janas 
ją išklausinėjo, kas ir kaip, sa-
kė pats negalįs jai parūpinti ve-
žimėlio, bet jai tereikia kreip-
tis konkrečiu adresu. O paskui 
susimąstė: ta moteris 20 metų 
gyveno šliaužiodama po savo 
butą, ją matė kaimynai, laiška-
nešys, kalėdojantis kunigas... Ir 
niekam nešovė mintis – o gal 
galima ją pakelti nuo grindų...

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Viskas prasideda nuo pokalbio

Nauji pojūčiai
Fechtavimas vežimėliuose 

turi gana senas tradicijas, į para-
limpinių žaidynių programą jis 
įtrauktas dar 1960 m. Lietuvoje 
šį sportą organizuotai kultivuoti 
pradėta tik 2019 m. rudenį, kai 
iniciatyvos ėmėsi Fechtavimo 
akademija. Pasak akademijos 
vadovės Vilmos Kasiulynienės, 
T. Šiliauskas individualiai tre-
niravosi ir anksčiau, tačiau or-
ganizuotos grupinės treniruotės 
startavo užpernai, pradėjus vyk-
dyti projektą „Sportas – mano 
gyvenimo būdas“, ir tęsėsi 2020 
m. įgyvendinant projektą „Judu, 
aktyviai gyvenu“. 

T. Šiliauskas į vežimėlį atsi-
sėdo po traumos, patirtos prieš 
11 metų – per motokroso var-
žybas jam lūžo stuburas. Sporto 
entuziastas pasakojo, kad fech-
tavime atsidūrė visiškai atsitik-
tinai: „Manęs paprašė padėti in-
formuoti neįgaliųjų bendruo-
menę apie galimybę fechtuotis. 
Be viso kito, esu Paraplegikų 
asociacijos narys, tai bandžiau 
savo terpėje paskleisti tą žinią. 
Atėjau į susitikimą tik pažiūrėti, 
kiek žmonių pavyko prikalbinti, 
bet buvau visiškai vienas. Pasi-
darė nesmagu prieš fechtavimo 
bendruomenę. Pagalvojau: ka-
dangi atėjau vienas, tai aš ir pa-
bandysiu.“ 

Jis pradėjo dalyvauti, kaip 
pats sako, mėgėjiškuose susitiki-
muose su treneriu Jurgiu Atroš-

kevičiumi ir po truputį atsirado 
susidomėjimas, azartas. „Fech-
tavimas man atrodė gan nuo-
bodus, snobiškas sportas, bet iš 
tiesų jis labai dinamiškas, net ir 
sėdint vežimėlyje. Treniruotės, 
kovos yra pakankamai intensy-
vios. Anksčiau išbandžiau kitas 
neįgaliųjų sporto šakas, žaidžiau 
krepšinį, tačiau būtent fechtavi-
me atradau naujus pojūčius“, – 
teigia T. Šiliauskas. 

Kol kas – tik špaga
Taisyklės neįgaliųjų fechta-

vime yra maždaug tokios pa-
čios kaip ir sveikųjų. Didžiau-
sias skirtumas – neįgalieji sė-
di pritvirtintame vėžimėlyje. 
Tam, kad neapsiverstų. Varžy-
bos vyksta trijose kategorijose: 
amputantų ir liemenį valdančių, 
liemens nevaldančių ir tų, kurių 
rankų funkcija sutrikusi.

„Fechtavime nebūtinas di-
delis raumenų kiekis ar didžiulė 
ištvermė, nes daug lemia tech-
niniai dalykai. Aišku, jėgos ir 
greičio vis tiek reikia, bet fech-
tuotis gali ir žmonės su kaklo ar 
stuburo pažeidimais. Yra skir-
tingos klasifikacijos, žmonės 
suskirstomi pagal pajėgumus. 
Kova suteikia adrenalino, už-
kabina, atsiranda noras laimėti. 
Ši sporto šaka individuali, todėl 
viskas priklauso nuo tavęs pa-
ties. Kiek įdėsi darbo, toks re-
zultatas ir bus. Fechtavime labai 
daug improvizacijos, reikia grei-

tai priimti sprendimus“, – sako 
T. Šiliauskas.

Fechtavime naudojami trys 
ginklai: špaga, rapyra ir kardas. 
Tomas kol kas naudoja tik špa-
gą, bet ateityje norėtų įvaldy-
ti ir rapyrą.

Jis apgailestauja, kad Lietu-
voje iki šiol yra tik viena vieta, 
kurioje galima fechtuotis sėdint 
vežimėlyje. T. Šiliauskas teigė 
girdėjęs, kad būta bandymo pra-
dėti treniruotes ir Kaune, tačiau 
tas bandymas rezultatų neatne-
šė. Pasak Tomo, visose kaimy-
ninėse šalyse – tiek Lenkijoje, 
Latvijoje, Estijoje, tiek Balta-
rusijoje – fechtavimui vežimė-
liuose skiriama daugiau dėme-
sio nei Lietuvoje. 

Tik entuziazmo neužtenka
Fechtavimo akademijos va-

dovė V. Kasiulynienė teigė, kad 
fechtavimu vežimėliuose užsi ima 
8 žmonės. Pastaraisiais metais 
vyravo nuotolinės treniruotės. 

Nors entuziastų nedaug ir 
didelės konkurencijos tarp žmo-
nių su negalia nėra, T. Šiliauskas 
džiaugiasi, kad visada atsiranda 
su kuo pasivaržyti. Jei prirei-
kia, į vežimėlį atsisėda sveikieji 
fechtuotojai. Norint pasivaržy-
ti oficialiose varžybose, tektų 
vykti į užsienį. „Kai išvažiuoji 
iš kaimo lygio galvodamas, kad 
esi labai geras, ir atvažiuoji pas 
profesionalus, tuo užsiimančius 
daug metų... Aišku, pamoka 
buvo labai gera, dabar supran-
tu, kad reikia įdėti dar daugiau 
darbo“, – juokėsi T. Šiliauskas.

Tomas atsargiai vertina kal-
bas, kad jis gali būti kandidatas 
į 2024 m. Paryžiaus paralimpi-
nes žaidynes: „Reikia patirties, 
kaip ir visose sporto šakose. Rei-
kia kovoti su pasaulinio lygio 
sportininkais, kad matytum sa-
vo galimybes. Tokius kovotojus 
galima sutikti „Grand Prix“ tu-
ro varžybose. Ten renkiesi rei-
tingo taškus, pamatai, kur tavo 

stipriosios ir silpnosios vietos. 
Tam reikalingas ir atitinkamas 
požiūris iš Paralimpinio komi-
teto arba Neįgaliųjų sporto fede-
racijos. Ir šioks toks finansavi-
mas. Dabar jau žmonės pamatė, 
kad neįgaliųjų sportas nėra tik 
entuziazmas, aklas užsispyri-
mas. Tai yra sisteminis požiūris 
į tikslą – tiek paties sportinin-
ko, tiek trenerių, reikia ir atsta-
tomosios medicinos. Vien noru 
toli nenuvažiuosi.“

Pirmas blynas
Lietuvoje fechtavimo ve-

žimėliuose varžybos apskritai 
nevykdavo, tačiau šiemet ledai 
buvo pralaužti – gegužės 8 d. 
Fechtavimo akademija Vilniuje 
surengė pirmąjį turnyrą. Jame 
varžėsi tiek neįgalieji, tiek į ve-
žimėlius atsisėdę sveikieji spor-
tininkai. Turnyro nugalėtoju ta-
po T. Šiliauskas, finalinėje dvi-
kovoje 10:4 įveikęs Mindaugą 
Kraulaidį.

Projektinė veikla, kurios dė-
ka Lietuvoje pradėtas kultivuoti 
žmonių su negalia fechtavimas, 
baigiasi gegužę, tačiau Fechtavi-
mo akademija žada, kad jos tre-
neriai planuoja tęsti veiklą. Ti-
kimasi, kad rudenį prasidėsian-
čiame naujame sezone sportuo-
jančių žmonių su negalia gre-
tos bus išlaikytos, o treniruotės 
vyks kontaktiniu būdu.

Povilas STAKUTIS

Ir vežimėlyje galima 
pasijusti muškietininku

Fechtavimu vežimėliuose užsiimančiam Tomui Šiliauskui prieš 
kelerius metus špaga siejosi tik su „Trimis muškietininkais“, nuo-
tykiais, romantika. Susipažinęs su šia sporto šaka, Tomas pa-
matė, kad tai labai dinamiškas, bet tuo pačiu metu ir susikau-
pimo reikalaujantis užsiėmimas. 

Naktį paskambino vienas nelaimėlis. Sakė niekaip negalįs atsi-
kratyti minčių apie savižudybę, jau net pasiruošė viską, ko rei-
kia žengiant paskutinį žingsnį...
Šį mėnesį sukako 35 metai, kai negalią turintis visuomeninin-
kas, poetas, psichologas Janas Arčevskis įkūrė pasitikėjimo te-
lefoną neįgaliesiems. Jis kviečia likimo draugus juodžiausią mi-
nutę skambinti jam ir pasikalbėti. 

Vilniuje vyko pirmasis fechtavimo vežimėliuose turnyras. 

Janas Arčevskis.

Nori susipažinti
Noriu sutikti panašaus likimo ir 
amžiaus neteistą, dvasingą gyve-
nimo draugą. Man 43 m., esu su 
negalia. Jei domina tik rimta pa-
žintis, laukiu Tavęs. 

Tel. 8 606 96887
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Gegužės 21 d. pirmą kar-
tą bus surengtas tarptautinis 
regėjimo negalią turinčių as-
menų dainų konkursas ILSC 
(„International Low-Vision 
Song-Contest“). Jame daly-
vaus 17 Europos šalių, pri-
statysiančių dainas, kurias 
sukūrė ir atlieka žmonės su 
regėjimo negalia. Konkursas 
bus transliuojamas interne-
tu. Balandžio 30 d. tiesiogi-
nės „Facebook“ transliacijos 
metu buvo išrinktas Lietu-
vos atstovas dalyvauti šiame 
konkurse.

„Siekėme suorganizuoti pa-
našų konkursą į visiems pažįs-
tamą Euroviziją, tik geresnį, – 
transliacijos Lietuvoje atidary-
mo metu apie savo idėją pasako-
jo Vokietijos neregių ir silpnare-
gių federacijos atstovas Reineris 
Delgado. – Konkurse dalyvaus 
tik po vieną dainą iš kiekvienos 
šalies. Bet aš džiaugiuosi visais 
visais kūriniais, kurie skamba 
nacionalinėje atrankoje. Ir sa-
kau – pripildykime pasaulį sa-
vo muzika.“

Pirmą kartą rengiamame 
konkurse skambės dainos iš 
Belgijos, Bulgarijos, Danijos, 
Vokietijos, Prancūzijos, Graiki-
jos, Didžiosios Britanijos, Itali-
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumu-
nijos, Rusijos, Šveicarijos, Tur-
kijos ir Kipro. Dar dviejų šalių 
organizatoriai neįvardijo. Infor-
macija apie balsavimą bus skel-
biama Vokietijos neregių ir sil-
pnaregių federacijos puslapy-
je https://www.dbsv.org/ilsc.html.

Lietuvos nacionalinėje at-
rankoje kūrinius pristatė ketu-
ri atlikėjai ir muzikos grupės: 
„Grazzy Eye“ (Gražvydas Sidi-
niauskas), „The Wind Rose“ (Ir-
ma Jokštytė bei Dainora Lauk-
žemytė), Vaida Butautaitė ir 
grupė „Credo“. Taip jau sutapo, 
kad visi neregiai, kurie ryžosi 
savo kūrinius pristatyti konkur-
sui, buvo televizinio TV3 pro-
jekto „Chorų karai“ nugalėtojai. 
Šie dainininkai 2015 metais lai-
mėjo projektą su choru „Fenik-
sas“, vadovaujamu dainininko ir 

prodiuserio Stanislovo Stavic-
kioStano. Pats Stano taip pat 
dalyvavo tiesioginėje translia-
cijoje ir džiaugėsi savo buvusios 
komandos nariais: „Jaučiuosi 
kaip tėvas, susitinkantis su sa-
vo vaikais, – savo buvusio choro 
dainininkus su šypsena pasvei-
kino Stano. – Ir kaip tik šian-
dien pagalvojau – koks nuosta-
bus buvo laikas, kai dalyvavome 
„Chorų karuose“. O didžiausias 
džiaugsmas yra tas, kad, pra-
bėgus keleriems metams, vėl 
susitinkame dainų konkurse. 
Mes toliau kuriame, toliau ieš-
kome, išbandome savo galimy-
bių ribas. Teisingai kolega Rei-
neris pasakė – man nugalėtojų 
yra mažiausiai keturi. Visi, ku-
rie ryžosi savo dainas pristatyti, 
kurie nepabijojo šio iššūkio, ku-
rie išdrįso išeiti iš komforto zo-
nos, jie padarė labai labai daug. 
Ir jie jau laimėjo!“

Balsuoti ir rinkti labiausiai 
patikusią dainą prieš finalinę 
transliaciją buvo galima 10 die-
nų. O transliacijos metu visos 
keturios dainos buvo dar kar-
tą ištransliuotos. Stano džiau-
gėsi visais dalyviais ir negailėjo 
jiems pagyrimų: „Onute, labai 
džiaugiuosi, kad buriate žmo-
nes į ansamblius, kad esate tokia 
pozityvi. Chore jūs lygiai taip 
pat buvote mūsų širdis. Vaida, 
stebiuosi tavo pažanga. Tikrai 
profesionaliai įrašytas kūrinys, 
išbaigtas, labai gražus darbas. 
Taip pat džiaugiuosi Gražvydo 

paieškomis. Manau, tu vis dar 
neradai savęs, bet tik ieškantis 
atlikėjas ir yra įdomus. Ši dai-
na – labai labai rimta paraiška. 
Ir tikiu, kad ji atras ir tarptau-
tinį klausytoją. Irmos ir Daino-
ros daina bei vaizdo klipas ma-
ne labai nustebino! Tikrai nesi-
tikėjau, kad jis bus toks įspūdin-
gas. Užsimaniau tokios kelionės, 
į kurią kviečia ši daina. Tikiu, 
kad išklausę ją, taip pasvajosite 
ir visi pasaulyje! Daug kas ban-
do daryti panašų kelionės die-
noraštį su vaizdu ir muzika, bet 
dažnai jis išeina pigus ir senti-
mentalus. Šiuo atveju – viskas 
priešingai“,  – apie dainininkų 
pasirodymus kalbėjo Stano.

Susumavus išankstinius ir 
tiesioginės transliacijos metu 
gautus balsus, nugalėjo grupės 
„The Wind Rose“ (Vėjų rožė) 
daina „Invisible Colors“ (Nere-
gėtos spalvos). Šios grupės vo-
kalistė – I. Jokštytė, pianistė bei 
aranžuotoja – D. Laukžemytė. 
Dabar visi lauksime merginų 
pasirodymo Europoje gegužės 
21 d. 20 val. Lietuvos laiku, tie-
sioginėje transliacijoje Youtube.

Grupės „The Wind Rose“ 
vokalistė ir dainų autorė I. Jokš-
tytė po šios pergalės sakė: „Da-
bar, kai tiek daug emocijų, no-
risi tik visiems padėkoti už šią 
pergalę. Mums tai ir didžiu-
lė atsakomybė. Bet pagrindinis 
mūsų tikslas yra kviesti žmo-
nes kurti. Nenoriu svarstyti šio 
konkurso uždarumo ar svarbos. 
Aš noriu kurti. Kviečiu keliauti 
drauge su mumis ir dalytis mū-
sų žinute, ir būti vieningiems.“

Irmai pritarė jos kolegė, gru-
pės pianistė, kompozitorė bei 
aranžuotoja D. Laukžemytė: 
„Dalyvavome konkurse tik to-
dėl, kad norėjome tiesiog išleisti 
šią mums labai brangią dainą į 
gyvenimą. Mes norime dalytis 
tomis spalvomis, kurias atran-
dame, norime susitikti ir kal-
bėtis, ką visuomet ir darydavo-
me projekto „Dialogas tamso-
je“ susitikimų metu. Čia esame 
tik dviese, bet mūsų komanda 
susideda iš daugybės žmonių, 
kurie kartu su mumis šią žinu-
tę neša. Labai jiems dėkojame, 
ir ši nuostabi pergalė bus mums 
didžiulė paspirtis kurti toliau.“

Taigi, Lietuva! Turime dar 
vieną viziją! Grupės „The Wind 
Rose“ daina, kurią prodiusavo 
Germanas Skoris ir prie kurios 
aranžavimo prisidėjo smuiki-
ninkas Tadas Dešukas, gegužės 
21 d. lauks jūsų visų palaikymo.

Parengė Lina PUODŽIŪNIENĖ
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 
kultūros projektų vadovė, nacionalinės 

atrankos į ILSC organizatorė

Europos žmonių su regėjimo 
negalia dainų konkurse 

skambės ir Lietuvos daina

kitas „bičiulystės“ numeris išeis birželio 3 dieną.

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

gegužėsSveikiname                             mėnesį gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
gegužės mėnesį gimusiems neįgaliesiems.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Zigmantą Jančauskį – Elektrėnų neįgaliųjų draugijos pirmininką, 
Valeriją Lopetienę – Jonavos r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Raimundą Tenenį – Druskininkų sav. neįgaliųjų draugijos pirmininką,
Sandrutę Kairaitienę – Joniškio r. neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Almą Jankauskienę – Šiaulių r. neįgaliųjų draugijos laikinąją 

pirmininkę,
Aldoną Voverienę – Grigiškių neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Stanislavą Arbutavičienę – Panevėžio m. neįgaliųjų draugijos 

pirmininkę,
Loretą Stašinskienę – Pagėgių sav. neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

Pianistė, kompozitorė ir aranžuotoja Dainora Laukžemytė.

„The Wind Rose“ vokalistė Irma Jokš-
tytė.


