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Neįgaliųjų trasą išbando Marius Montikas.

Konferenciją „Informacijos prieinamumas žmonėms su negalia“ globojo Lietuvos ir Lenkijos pirmosios ponios.

Vienas didžiausių dabarties iššūkių – 
informacijos prieinamumas visiems 

Zarasų laipynių parke – unikali trasa neįgaliesiems

to įgarsinimo programas. Ga-
na patogu naudotis bankų in-
terneto svetainėmis ir progra-
mėlėmis. Orientuotis viešajame 
transporte didžiuosiuose mies-
tuose padeda speciali progra-
mėlė. Tačiau pokyčiai nevyks-
ta taip greitai, kaip norėtųsi – 
nors jau pernai turėjo būti pri-
taikytos visos viešąsias paslau-
gas teikiančių įstaigų interneto 
svetainės, kol kas prieinamos 
tik 10 proc. 

Martyno Kazlausko galimy-
bes apsunkina cerebrinis para-
lyžius. Vaikinas baigė magis-
tro studijas, tačiau nuolat buvo 

priklausomas nuo mamos, nes 
jo rankos pernelyg silpnos, kad 
galėtų surinkti tekstą kompiu-
teriu. Norėdamas būti kuo sa-
varankiškesnis jis ėmė ieško-
ti alternatyvių komunikacijos 
priemonių – galimybės diktuoti 
tekstą. Pamatęs, kad iki šiol nė-
ra šią funkciją atliekančios prog
ramėlės lietuvių kalba, ėmėsi 
pats tokią kurti. Ir čia susidūrė 
su sunkumais – dirbtinis inte-
lektas netiksliai atpažįsta para-
lyžiuoto balso sakomus žodžius. 
Martynas tikisi ištobulinti prog
ramėlę, kad ja galėtų naudotis 
kuo daugiau žmonių. 

Aktualu daugeliui žmonių
Tai tik keletas pavyzdžių, su 

kokiais informacijos prieinamu-
mo iššūkiais susiduria negalią 
turintys žmonės. „Ši konferen-
cija turi didelę reikšmę, nes sis-
teminės infrastruktūros, infor-
macijos, paslaugų prieinamu-
mo, įdarbinimo kliūtys vienaip 
ar kitaip paliečia apie penkta-
dalį Lietuvos gyventojų ir yra 
svarbus darbo laukas, įgyven-
dinant žmogaus teisėmis grįstą 
sistemą sprendžiant žmonių su 
negalia klausimus“, – atidary-
dama konferenciją sakė Diana 
Nausėdienė. 

„Man artima tai, kad žmo-
nės su negalia būtų suvokiami 
ne per jų apribojimus, bet per 
jų galimybes. Kad žmonių su 
negalia potencialas būtų išnau-
dotas, privalo būti atitinkamos 
sąlygos“, – jai pritarė Lenkijos 

Negalią turintys žmonės ne-
retai susiduria su įvairiomis 
kliūtimis norėdami pasinau-
doti paslaugomis, siekti ga-
limybės dirbti ir mokytis. Vis 
dažniau kalbama ne tik apie 
fizinę, bet ir informacinę bei 
skaitmeninę atskirtį – ribo-
tą galimybę gauti informaciją 
prieinama forma. Apie šias 
problemas kalbėta Preziden-
tūroje surengtoje konferencijoje 
„Informacijos prieinamumas 
žmonėms su negalia“, kurią 
globojo Lietuvos ir Lenkijos 
pirmosios ponios. 

Atvira visuomenė

(nukelta į 5 psl.)

Nuo lengvai suprantamo 
teksto iki programėlių 
Edita Daugėlaitė gyvena 

Kauno „Arkos“ bendruomenė-
je. Pasak jos pirmininko Gedo 
Malinausko, šioje bendruome-
nėje daug dėmesio skiriama ly-
giavertiškam bendravimo santy-
kiui kurti. Kad intelekto negalią 
turintys žmonės būtų išgirsti, 
svarbu sudaryti tinkamas sąly-
gas: neskubinti jų, turėti kantry-
bės sulaukti atsakymo, taip pat 
pateikti informaciją jiems priei-
nama forma. Deja, labai dažnai 
jie „nurašomi“ – Editai buvo nu-

statytas neveiksnumas, nes teis-
mas manė, kad ji negali tinkamai 
savimi pasirūpinti. G. Malinaus-
ko teigimu, per mažai skiriama 
dėmesio žmogaus galimybėms 
įvertinti, sąlygoms jam atsiskleis-
ti. Tarkim, kai atliekant intelekto 
vertinimo testą klausimai buvo 
pateikti supaprastinta kalba, re-
zultatai buvo daug geresni. Pasak 
„Arkos“ pirmininko, lengvai su-
prantama kalba turi tapti norma.

Regos ir judėjimo negalią 
turintis Martynas Vitkus sako, 
kad jam labai padeda įvairios 
papildomos technologijos. Di-
dieji portalai yra įsidiegę teks-

Patraukli galimybė 
nepamiršti sporto

Zarasų rajono savivaldybės 
administracijos ir Zarasų turiz-
mo ir verslo informacijos cen-
tro (TIC) projektas ,,Socialinės 
įtraukties didinimas per spor-
tinę veiklą“ sulaukė Sporto rė-
mimo fondo finansavimo ir pa-

skatino ieškoti, kaip patrauklia 
forma paskatinti žmones judėti, 
sportuoti. Pasirinkta šalyje po-
puliarėjanti laipynių parko for-
ma. „Norėjome, kad šis parkas 
būtų prieinamas šeimoms, kad 
įtrauktume jas į sportinę veiklą, 
kad būtų patrauklus ir negalią 

turintiems žmonėms, – parko 
idėją pristato Zarasų TIC pro-
jektų vadovas ir šio projekto au-
torius bei koordinatorius Ramū-
nas Keršys. – Savo viziją įgy-
vendinome ir jau turime laipy-
nių parką su beveik 100 kliūčių 
ir su taku medžiuose neįgalie-

siems. Vežimėliu judantys žmo-
nės gali patirti ir aukščio pojūtį, 
ir kliūtis įveikti, ir netgi pasimė-
gauti skrydžiu.“ 

Pasak R. Keršio, kai kalba-
ma apie vieno ar kito objekto 
pritaikymą neįgaliesiems, daž-
nai apsiribojama tik patekimu 
į patalpas ir į tualetus. „Mū-
sų atveju šalia fiziškai akty-
viems žmonėms skirtų trasų 
medžiuose įrengtas ir neįgalių-
jų takas. Lietuvoje yra apie 65 
tūkst. judėjimo negalią turin-
čių žmonių, manau, kad bent 
dalis jų pasinaudos galimybe 
ne tik įveikti kliūtis, bet ir pa-
sportuoti“, – sako projekto ko-
ordinatorius. 

Tarėsi su neįgaliaisiais
Neįgaliųjų trasa buvo ne-

menkas iššūkis. Pasak R. Ker-
šio, analogiškų trasų pavyzdžių 
paieškos internete nebuvo labai 
rezultatyvios – rasti tik du ne-
įgaliesiems pritaikyti laipynių 

parkai – Didžiojoje Britanijoje 
ir vienoje valstijoje JAV. Nors 
konkursą parkui įrengti laimė-
jusi UAB „Orangutangas“ turi 
daugiau kaip 10 metų tokio dar-
bo patirties, vis dėlto neįgaliųjų 
trasa ir jai buvo naujas dalykas. 

R. Keršys pabrėžia ir tai, jog 
nėra jokių specializuotų aprašų, 
kaip turi būti įrengiamos tokios 
neįgaliesiems skirtos trasos, to-
dėl labai pravertė konsultacijos 
su Zarasų krašto žmonių su ne-
galia sąjunga. „Esame ne iš tų, 
kurie nedrįstų paprašyti pagal-
bos tų žmonių, kurie kasdien 
gyvena su negalia. Palaikėm ry-
šius su Zarasų krašto žmonių su 
negalia sąjunga, diskutavome, 
išklausėme jų patarimų, bandė-
me juos pritaikyti“, – pasakoja 
R. Keršys. Sąjungos pirminin-
kės Olga Ludžiš teigimu, malo-
nu, kad patys projekto kūrėjai 
atsižvelgė į universalaus dizai-
no principus. 

Darni aplinka
Birželį Zarasuose atidarytas 
laipynių parkas tapo dar vie-
nu šio krašto traukos tašku. 
Viena iš medžiuose įrengtų 
trasų skirta neįgaliųjų veži-
mėliais judantiems nuoty-
kių mėgėjams. Tai vienintelė 
tokia trasa ne tik Lietuvoje, 
Baltijos šalyse, bet, ko gero, 
ir visoje Europoje. Laipynių 
parko kūrėjai teigia analogų 
aptikę tik Didžiojoje Britani-
joje ir JAV. 

(nukelta į 3 psl.)
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Nepamiršo nei 
Širvio, nei Šekspyro

 Jonava:

Marius Glinskas „Bičiulys-
tei“ papasakojo, kaip birželio pa-
baigoje Šventojoje ilsėjosi 46 Jona-
vos r. neįgaliųjų draugijos nariai. 

Pasak draugijos pirmininkės 
Valerijos Lopetienės, karantino 
sąlygomis surinkti pilną auto-
busą žmonių buvo nelengvas iš-
šūkis. Keitėsi vežimo taisyklės, 
kelių dar nepasiskiepijusių narių 
teko atsisakyti. Pagaliau po ilgos 
pertraukos jonaviečiai vėl savo 
pėdomis pajuto šiltą paplūdimio 
smėlį, grožėjosi saulės laida. 

Išvyka sutapo su Joninėmis. 
Keliautojų būryje atsirado du 
Jonai ir viena Janina, tad šiai tri-
julei teko drauge pabraidyti po 
stichiją, papozuoti fotografams.

Kitą pavakarę klausytasi 
draugijos narės medikės Jad
vygos Šabūnienės minčių apie 
imuniteto stiprinimą pande-
mijos sąlygomis. Buvusi polik

linikos vyr. slaugytoja primi-
nė, kad svarbu neprarasti geros 
nuotaikos, pozityviai žvelgti į 
susirgimų iššūkius. O pabėgus 
iš kietąsias dulkes skleidžiančių 
miestų išties būtina pasimėgau-
ti gaivaus oro gurkšniais ir „pri-
sigaudyti“ geros nuotaikos vita-
minų. Be abejo, svarbu ir poil-
sis, maistas. Ne veltui draugijos 
nare tapusi kita medikė Alvy-
ra Vėbrienė čia pat padainavo 
dainą apie duoną. Po to Nijolės 
Antanavičienės rankose suklego 
akordeonas, suskambo liaudies 
dainos, šokiai. Nestigo ir poetų, 
kurie skaitė ir Širvį, ir Šekspy-
rą, o upninkietė Laimutė Šatie-
nė pristatė neseniai savo kaimo 
kūrėjų išleistą eilių rinkinį „Ke-
turi“. Paskutinėje „vakaruškos“ 
dalyje dominavo anekdotai – 
apie žemaičius, suvalkiečius, 
undines ir blondines. 

Smagios išvykos akimirkomis 
su „Bičiulystės“ skaitytojais dali-
jasi Šilutės r. neįgaliųjų draugijos 
narė Aldona Petkienė. 

Plieskiant 30°C karščiui 
draugijos nariai suko galvas, 
kur pasislėpti nuo saulės spin-
dulių. Draugijos pirmininkė 
Laima Micienė, išgirdusi narių 
mintis, netruko suorganizuoti 
pasiplaukiojimą laivu iš Rusnės 
link Mingės. Norinčių keliauti 
ilgai neteko ieškoti – po tokio il-
go karantino ši kelionė sujudino 
ne tik šilutiškius, bet ir Katyčių, 
Vainuto seniūnijų neįgaliuosius. 
Per porą dienų susirinko 45 ke-
leivių grupė.

Visą pusdienį praleidome 
ant vandens, stebėdami pakran-
čių grožį, vandens lelijas, būriais 
plaukiančias baltakakles gul-
bes. Gamtos mėgėjai malones-
nės vietos neras – laivelis lėtai 
plaukia pirmyn, o akyse pakran-
čių žaluma, išsipuošusios kaimų 
gyvenvietės, Ventės rago švytu-

rys. Jokie Turkijos paplūdimiai 
neatstos to gamtos grožio, kokį 
turime mes patys. O ir oras šie-
met palankus, atstoja visus pie-
tų kurortus. 

Ši mūsų kelionė sutapo su 
Joninių išvakarių švente, o juk 
tokiame būryje visada atsiras Jo-
nų, Janinų, Rasų, tad ir nupin-
ti ąžuolo vainikėliai buvo skirti 
jiems – varduvininkams. Gru-
pėje buvo ir neseniai gražų jubi-
liejų atšventusi Filomena Švei-
kauskienė, tad teko prisiminti 
gražias akimirkas. Pirmininkės 
Laimos ir bendravardės Biliū-
nienės galvas taip pat papuošė-
me vainikėliais. Laivo kapitonas 
Algis Dirsė pavaišino savo vir-
ta žuviene. 

Turiningai pramogaudami, 
susitikę seniai matytus draugus, 
užmiršome karantinus, kasdie-
nius rūpesčius ir ligas. Į namus 
grįžome su viltimi kuo greičiau 
išgirsti naujus pirmininkės pa-
skelbtus maršrutus.

Emilija Jablonskienė su 
„Bičiulystės“ skaitytojais dalijasi 
prasmingos šventės akimirkomis. 

Tremties atminimo, Ge-
dulo ir Vilties diena Mosėdyje 
R. Granausko viešosios biblio-
tekos Mosėdžio filialo vyresnio-
sios bibliotekininkės Nijolės Vy-
niautienės sumanymu paminėta 
kartu su gimnazijos mokiniais, 
miestelio bendruomene, Skuo-
do kultūros centro Mosėdžio 
skyriumi ir Neįgaliųjų draugijos 
meno studija „Obelėlė“. 

Mosėdžio gimnazijos isto-
rijos mokytoja Lina Sėlenienė 
jautriai kalbėjo apie trėmimus, 
kai buvo ištremta per 200 tūkst. 
Lietuvos piliečių. 

Mosėdžio filialo vyresnioji 
bibliotekininkė N. Vyniautienė, 
miestelio bendruomenės pir-
mininkė Jadvyga Laureckienė 
(pasipuošusi tautiniais Žemai-
čių krašto drabužiais), Skuodo 
kultūros centro Mosėdžio sky-

riaus renginių organizatorė Bro-
nė Gadeikienė skelbė ištremtų 
Mosėdžio seniūnijos gyventojų 
sąrašus. Jų buvo 220.

Neįgaliųjų draugijos meno 
studijos „Obelėlė“ moterys skai-
tė kraštiečių Nijolės Rimkienės, 
Igno Raudonio, Jono Brazdžio-
nio, Marijos InkrataitėsBlažu-
lionienės eiles. Šių eilučių auto-
rė skaitė savo kūrybą, skirtą Si-

biro platybėse kančioms ir mir-
tims atminti. Zita Bučienė pa-
sidalijo išgyventais tremties iš-
bandymais ir skausmu praradus 
brangų žmogų – Tėvą.

Norime tikėti, kad trem-
ties diena birželio 14 oji turė-
tų sujudinti jausmus, brangin-
ti Tėvynę, jos neišsižadėti „dėl 
trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto“.

Ukmergės r. neįgaliųjų drau-
gijos pirmininkė Zita Kviklienė 
su „Bičiulystės“ skaitytojais dali-
jasi smagaus susitikimo su bičiu-
liais įspūdžiais.

Gražią ir saulėtai karštą bir-
želio dieną savo draugijoje su-
laukėme svečių iš Garliavos ne-
įgaliųjų draugijos. Ačiū pirmi-
ninkui Eugenijui Senovaičiui už 
parodytą aktyvumą ir norą tęsti 
dar praeitais metais prie Šinkū-
nuose esančio Ilgajo ežero už-
simezgusią draugystę. 

Susitikimą pradėjome nuo 
draugijos įsikūrimo istorijos, 
parodėme mūsų sukurtą filmu-
ką, pristatėme draugijos darbuo-
tojus, vykdomas veiklas. Labai 
susidomėję garliaviškiai apžiū-
rėjo siuvimo ir mezgimo darbų 
bei fotografijų ir piešinių paro-
dėles, kuriose savo darbeliais 
dalijosi Daiva Malinauskienė, 

Zoja Kilienė, Silvija Puodžiū-
naitė, Eglė Kosmanaitė. Svečius 
sužavėjo ir mūsų šiemetinio už-
siėmimo – siuvinėjimo darbe-
liai, kuriuos sukūrė Danutė Jo-
teikienė, Loreta Latvytė, Tatja-

na Aleliūnienė, Irena Mikienė, 
Vera Šarkienė, D. Malinauskie-
nė. Apie būrelių veiklas papasa-
kojo ir patirtimi pasidalijo būre-
lio vadovė Daina Kačinskienė. 

Svečius pakvietėme pasi-
dairyti po pačią Ukmergę. Su 
gide Aldona Rudokaite bevaikš-
čiodami po gražias ir istorines 
miesto vietas, sužinojome daug 
įdomaus apie Ukmergę... Vy-
kome ir prie Kurėnų ežero, kur 
garliaviškės moterys išbandė 
ežero bangų malonumus.

Vaikščiodama stebėjau žmo-
nes, džiaugiausi jų bendravimu, 
pagarba ir pagalba vieni kitiems: 
jie tiesė rankas sunkiau vaikš-
tantiems, draugiškai šypsojosi. 
Dar kartą įsitikome, kaip mums 
visiems reikia tokių susitikimo 
akimirkų, šiltos bendrystės, tad 
nieko nestebino ir išsiskiriant 
sudrėkusios akys... 

„Bičiulystei“ atsiųstame laiške 
Varėnos r. neįgaliųjų draugijos na-
rė Laima Jezepčikaitė pasakoja 
apie pokyčius organizacijoje. 

Birželio viduryje sureng-
ta Varėnos rajono neįgaliųjų 
draugijos ataskaitinėrinkimi-
nė konferencija. Konferencijoje 
buvo renkamas naujas draugijos 
pirmininkas, nes nuo 1996 m. 
spalio jai vadovavęs Algis Ul-
binas dėl sveikatos šių pareigų 
atsisakė. Neįgalieji vertino jį už 
darbštumą, mokėjimą išklausy-
ti, patarti. 

Ataskaitinęrinkiminę kon-
ferenciją pradėjęs neįgaliųjų 

draugijos pirmininkas A. Ulbi-
nas pristatė ataskaitą apie savo 
nuveiktus darbus. Su revizijos 
komisijos ataskaita supažindi-
no šios komisijos narė Aldona 
Piliuvienė.

Neįgaliųjų draugiją vienija 
300 narių. Konferencijoje da-
lyvavo 35 neįgalieji. Naujuoju 
Varėnos rajono neįgaliųjų drau-
gijos pirmininku vienbalsiai iš-
rinktas Vytautas Dumbliauskas. 
Taip pat buvo renkama revizijos 
komisija ir taryba. Revizijos ko-
misija perrinkta ta pati. Į tary-
bą išrinkti A. Ulbinas, Vytautas 
Martišius, Algis Glavickas, Le-

onas Orlauskas, Genovaitė Bu-
teikienė, V. Dumbliauskas, Vi-
dutė Stadalnykienė.

Renginyje dalyvavo Lietu-
vos neįgaliųjų draugijos pirmi-
ninkas Ignas Mačiukas, Varėnos 
socialinės paramos skyriaus ve-
dėja Dalia Stankevičiūtė, Varė-
nos socialinių paslaugų centro 
direktorė Dovilė Barčiukienė. 
Visi sveikino naują pirmininką 
V. Dumbliauską. A. Ulbinui už 
ilgametį darbą buvo įteiktos Lie-
tuvos neįgaliųjų draugijos pir-
mininko I. Mačiuko ir Varėnos 
rajono savivaldybės mero Al-
gio Kašėtos pasirašytos padėkos. 

Vidos Šakelienės nuotr.

Įspūdingas 
pasiplaukiojimas laivu

 Šilutė:

Kelionę laivu praskaidrino seniai matytų bičiulių šypsenos.

Paminėta Gedulo ir vilties diena Skuodas:

Tremties atminimo, Gedulo ir Vilties dienos minėjime dalyvavo ir neįgaliųjų 
draugijos nariai.

Jonavos neįgalieji prasmingai ilsėjosi Šventojoje.

Šilti ir malonūs vasaros susitikimai Ukmergė:

Tarp Ukmergės ir Garliavos neįga-
liųjų draugijų užsimezgė draugystė.

Neįgalieji išsirinko naują vadovą Varėna:

Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos dalyviai.

Varėnos rajono neįgaliųjų draugijoje išrinktas naujas pirmininkas.
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Zarasų laipynių parke – 
unikali trasa neįgaliesiems

(atkelta iš 1 psl.)

Modestas Baltakis tuoj bus pasiruo-
šęs kilti į trasą. 

„Bičiulystei“ atsiųstame laiš-
kelyje Lietuvos neįgaliųjų ir pen-
sininkų bendrijos valdyba dalija-
si atgijusio renginio akimirkomis. 

Birželio 18osios vidurdie-
nį Lietuvos neįgaliųjų ir pensi-
ninkų bendrijos nariai rinkosi 
į Amfiteatrą paminėti Antano 
vardo dienos. Į renginį atvyko 
seimo narys Valentinas Bukaus-
kas su patarėja, svečio teisėmis 
dalyvavo Telšių Parkinsono li-
gos draugija su mišriu vokali-
niu ansambliu „Jaunystės ai-
dai“ (ansamblio vadovas Vin-
cas Varpiotas).

Pradėdamas renginį bendri-
jos prezidentas Antanas Griga-
lis pasveikino susirinkusiuo-
sius. Bendrija turi gražią tra-
diciją šventėje apdovanoti sa-

vo narius, švenčiančius jubilie-
jinius gimtadienius, arba gerus 
darbus atliekančius žmones bei 
aktyviai bendrijos veiklose da-
lyvaujančius narius. Jubiliatams 
buvo įteikti sveikinimai, o nau-
jiems Lietuvos neįgaliųjų ir pen-
sininkų bendrijos nariams – na-
rio pažymėjimai. Už svarų in-
dėlį į bendrijos veiklą padėkota 
fotografui Tautvydui Zeniaus-
kiui ir kapelos „Dar pabūkim“ 
vadovui V. Varpiotui. 

Po sveikinimų menines 
prog ramas pristatė bendrijos 
kapela „Dar pabūkim“ ir Tel-
šių Parkinsono ligos draugi-
jos mišrus vokalinis ansamblis 
„Jaunystės aidai“. Oras pasitaikė 
gražus ir šiltas, bendrijos nariai 
ilgai šurmuliavo. 

Bendrijos renginių 
atidarymas

 Telšiai:

Renginio akimirka.

Spontaniškas sprendimas apsilan-
kyti laipynių parke Petro Kasanavi-
čiaus nenuvylė. 

Galvojant apie trasos pritai-
kymą neįgaliesiems buvo atsi-
žvelgiama ir į kempingo, prie 
kurio turėjo būti įrengtas laipy-
nių parkas, struktūrą, ir į paties 
parko suplanavimą. „Iš pradžių 
trasos konfigūracija turėjo būti 
kitokia, bet įvertinom, kad neį-
galiesiems gali būti sunku iš vie-
nos ar kitos pusės patekti, grįžti 
į parko teritoriją, todėl buvo pa-
sirinktas kitas variantas“, – pa-
sakoja R. Keršys

Bazinis variantas bus 
tobulinamas

Neįgaliųjų trasa – beveik 
200 metrų medžiuose įrengtas 
takas su virš jo įtemptais lynais. 
„Sudėtingų kliūčių nerengėm, 
mūsų sprendinys – stacionarios 
aikštelės, o tarp jų trosais sutvir-
tinti lankstūs takeliai iš medžio, 
suteikiantys nestabilumo pojū-
tį, – pasakoja R. Keršys. – Tra-
soje yra apie 20 kliūčių. Kaip ir 
visose laipynių trasose, reikia 
prisirišti specialiais apraišais, tik 
šiuo atveju – pririšti ne tik žmo-
gų, bet ir jo vežimėlį.“ 

Pats vežimėliu neįgaliųjų 
trasą išbandęs R. Keršys pri-
pažįsta, kad tai padaryti nebu-
vo paprasta. „Praeiti daug len-
gviau, negu pravažiuoti vežimė-
liu. Nors kliūtys nėra labai su-
dėtingos, vis dėlto reikia tiksliai 
įvažiuoti, nebijoti aukščio, judė-
ti, išvažiuoti iš trasos, nebijoti 
skrydžio – turi valdyti tuos da-
lykus, – sako R. Keršys ir pati-
kina, kad trasa įrengta taip, kad 
skirtingo fizinio pajėgumo neį-
galieji ją galėtų įveikti, bet rei-
kėtų ir pasistengti, ir paprakai-
tuoti. – Šioje trasoje neįgalie-
siems sudarytos tokios pačios 
sąlygos, tokia pati rizika, su ku-
ria susiduria ir visi parko lanky-
tojai: reikia ir karabinus perdė-
lioti, ir skriemulį uždėti, ir tam 
tikrą distanciją perskristi.“ 

Tiesa, dabartinę neįgaliųjų 
trasą R. Keršys vadina baziniu 
variantu ir tikisi, kad ateityje ją 
bus galima patobulinti, įrengti 
daugiau sudėtingesnių kliūčių. 

Neįgaliųjų trasoje – 
varžybos? 

Pirmasis neįgaliųjų trasą iš-
bandė zarasiškis Marius Mon-
tikas. Po prieš trejus metus pa-
tirtos avarijos, per kurią buvo 
pažeistas stuburo nervas, vai-
kinas juda neįgaliojo vežimė-
liu. Tiesa, Marius nepraranda 
vilties vėl vaikščioti: daug tre-
niruojasi, sportuoja. Ir džiaugia-
si pastebintis gerų ženklų: jau 
gali atsispirti, įsitvėręs išlaiky-
ti savo svorį. 

Ekstremalius nuotykius, 
šuolius su parašiutu, įvairius 
adrenalino iššūkius mėgęs Ma-
rius dalyvavo ir parengiamaja-
me tako įrengimo etape, pirma-
sis leidosi išbandyti tako. „Dau-
giausia dėmesio skyrėme veži-
mėlio pririšimui – bandėm, fo-
tografavom. Nežinojom, kaip 
pririšti vežimėlį, kad nuslydęs 
nuo medinio tako jis nenukristų 

žemėn, o žmogus neliktų kaboti 
ore. Iš pradžių priraišiojom per 
daug saugos diržų, bet pamažu 
atsirinkom, kas būtina, nes no-
rėjosi, kad būtų daugiau lais-
vės judėti“, – pasakoja Marius 
ir priduria, kad nors pirmiausia 
buvo galvojama apie saugumą, 
norėjosi ir ekstremalių iššūkių, 
nes jeigu jų nebūtų, kam tada iš 
viso rengti tokią trasą.

Vaikinas mano, kad stipres-
ni, sportiškesni neįgalieji šioje 
trasoje gali pasigesti ir aukščio, 
ir jos ilgio. Bet pasitelkus fanta-
ziją galima sugalvoti, kaip paį-
vairinti šį pasivažinėjimą. Kartu 
su iš Visagino į parką atvykusiu 
Modestu Baltakiu vaikinai su-
galvojo surengti varžybas – ku-
ris greičiau įveiks trasą. Šiam iš-
šūkiui prireikė maždaug 3 mi-
nučių, o greitis trasos kliūtis tik
rai pasunkino. 

Ore pasivažinėjo pirmą 
kartą

M. Baltakis prieš 16 metų 
neteko kojos. Per šį laiką taip ir 
nepavykus pritaikyti funkcio-
nalaus protezo, vyras juda neį-
galiojo vežimėliu. Sporto klubui 
„Visaggalis“ vadovaujantis Mo-
destas sako, kad seniai prisitaikė 
prie negalios – aktyviai gyvena, 
sportuoja. „Bet Zarasų laipynių 
parke pirmą kartą per 16 metų 
pasivažinėjau ne ant žemės, o 
ore, – pasakoja vyras ir pridu-
ria patyręs nepakartojamų po-
tyrių. – Dažnai net mieste nėra 
tokių pritaikymų, kaip įrengta 
neįgaliųjų laipynių trasa.“ 

R. Keršio paprašytas pare-
komenduoti, kaip šią trasą bū-
tų galima patobulinti, Modes-
tas siūlo ją šiek tiek pasunkin-
ti – panaudojus storesnes verti-
kalias lazdas įrengti „gyvatėlę“, 
kurią reikėtų apvažiuoti zigza-
gais. Modesto nuomone, dau-
giau įdomumo suteiktų ir ju-
dančios platformos, panašios į 
beždžionių tiltą. „Dabar trasa 
stabili, norėtųsi ir ekstremales-
nių intarpų“, – sako vyras. 

Tiesa, neįgaliųjų trasoje yra 
distancija, kurią reikia praskris-
ti vežimėlio ratams neliečiant 
tako pagrindo. Pirmą kartą ją 
įveikdamas Modestas šiek tiek 
slystelėjo ir ne iš karto nusilei-

do ant platformos. „Kai važia-
vom greičiui, stipriau pasistū-
miau rankomis ir svorio cen-
tras nunešė...“ – šypsosi Mo-
destas ir priduria, kad buvo ge-
ra proga išbandyti, kaip veikia 
saugos sistema. 

R. Keršys neslepia, kad šis 
atvejis visus šiek tiek išgąsdino, 
bet ir įtikino – gerai pritvirtintas 
vežimėlis nenukrito ant žemės, 
saugos apraišai jį sustabdė ir gra-
žiai nuleido ant platformos. 

Laipynių parkas laukia 
neįgaliųjų

Į tauragiškio Petro Kasana-
vičiaus kelionės po Rytų Lietu-
vą maršrutą laipynių parkas pa-
teko visai netikėtai – vos prieš 
dieną apie jį sužinojęs vaiki-
nas nusprendė nepraleisti pro-
gos išbandyti šio ekstremalaus 
nuotykio. „Smagus pasivažinė-
jimas, – sako jis. – Instrukto-
rius – labai linksmas ir energin-
gas žmogus – papasakoja, kas ir 
kaip, pirmą kartą eina kartu, o 
paskui išleidžia vieną. Nors trasa 
aukštoka (aukščiausioje vietoje  
iki 4 metrų), baimintis ir žiūrė-
ti į žemę nėra kada – priekyje 
vis nauja kliūtis, reikia vis per-
kabinti karabinus. Turbūt įdo-
miausias – skrydis, kai galima 
ir išsigąsti, bet aš to nepatyriau. 
Adrenalino antplūdžio nepaju-
tau, tačiau pramoga tikrai įdo-
mi ir verta ją išbandyti.“

Laipynių parkas veiklą pra-
dėjo mėnesiu vėliau, nei buvo 
planuota, bet jau sulaukė dau-
giau kaip 800 lankytojų, nors 
pagal projektą per vasarą bu-
vo tikėtasi priimti 500 žmonių. 
Neįgaliųjų trasa irgi nebuvo tuš-
čia. Išbandyti save rateliais ju-
dantys žmonės atvyksta iš įvai-
rių Lietuvos miestų.

Vasarą Visagine vyks neį-
galiųjų sporto žaidynės Visagi-
no miesto mero taurei laimėti, 
kuriose dalyvaus sporto entu-
ziastai ne tik iš Lietuvos, bet ir 
Latvijos, Ukrainos. M. Baltakis 
jau planuoja jiems pasiūlyti ap-
silankyti Zarasų laipynių parke. 

R. Keršys primena, kad di-
desnėmis grupėmis į Zarasų 
laipynių parką vyksiantys ne-
įgalieji turėtų užsiregistruo-
ti iš anksto: registracija.visitza-
rasai.lt.

Aldona MILIEŠKIENĖ 

Jūsų vėl laukia respublikinė 
Lietuvos neįgaliųjų šventė Ta-
lačkoniuose, jau tapusi tradici-
niu Lietuvos neįgaliųjų drau-
gijos kultūros renginiu, sma-
giu likimo draugų susitikimu.

Šventė vyks liepos 15 dieną 
Pasvalio rajone, Balsių malūne. 

Norinčius dalyvauti šventė-
je prašome kreiptis į savo mies-
to ar rajono neįgaliųjų draugiją. 
Registruojantis reikės pateikti 
Galimybių pasą. 

Lietuvos neįgaliųjų draugija

Kviečia tradicinė šventė 
Talačkoniuose

Grožėjosi pamario kraštu
 Akmenė:

Akmenės rajono neįgalių-
jų draugijos tarybos narė Albina 
Balodienė dalijasi kelionės į pa-
mario kraštą įspūdžiais.  

Praėjus ilgam karantinui 
Akmenės rajono neįgalieji išsi-
ruošė į pirmą kelionę po Dre-
verną, Rusnę.

Pirmiausia nuvykome į Dre-
verną. 3 valandas plaukėme lai-
vu po marias, žavėjomės gamtos 

grožiu, flora ir fauna. Laikas pra-
bėgo nepastebimai. Pasisėmę ge-
rų įspūdžių, sėdome autobusan, 
važiavome Šilutės link. Pasie-
kėme Rusnę, nuvykome į Ingos 
žuvų rūkyklėlę, ten išklausėme 
jų darbo subtilybių ir ragavome 
įvairios rūkytos žuvies.

Pavargę, bet pasisėmę gerų 
įspūdžių, vakare laimingi grį-
žome namo. 

Akmenės neįgalieji aplankė Dreverną ir Rusnę.
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Natūraliai nei mūsų pla-
netoje Žemėje, nei visa-

toje laiko sąvokos nėra. Todėl 
dažnai žmonių vartojama fra-
zė „neturiu laiko“ skamba ne-
logiškai ir net juokingai. Kaip 
galima turėti (ar neturėti) tai, 
ko nėra? Analizuodama įvai-
rias gyvenimo situacijas, pri-
ėjau prie išvados, kad frazė 
,,neturiu laiko“ nieko bendro 
neturi su laiku. Drįsčiau teig-
ti, kad ji priklauso psichologi-
jos sričiai. Dažnai mes netu-
rime laiko kažkam konkre-
čiam: priešais stovinčiam ar 
kitoje telefoninio ryšio pusė-
je esančiam žmogui, kažko-
kiai veiklai ar knygai... Išta-
ręs šią frazę savo pašnekovui 
žmogus pirmiausia susireikš-
mina, atseit, tu čia visokiais 
niekais užsiiminėji, o aš tam 
neturiu laiko. Tarkim, pažįs-
tamas ar artimas žmogus mus 
pakviečia prisijungti prie žy-
gio, kelionės, išvykos į gam-
tą. Įvertinę, kiek tas asmuo yra 
mums svarbus, ar jis, jo drau-
gai, pomėgiai atitinka mūsų 
susikurtą standartą, lyg ir ap-
gailestaudami ištariame: ,,Ne-
turiu laiko“. 

Posakį „neturiu laiko“ 
greičiau reikėtų pakeisti ,,tu 
mano veiklų sąraše nesi pir-
mas“ t. y. prioritetinis. De-
ja, ne vienas esame įkliuvę į 
šios frazės spąstus: atsisakę 
priimti pasiūlymą, klestelime 
namuose prieš televizorių ar-
ba visiškai beprasmiškai už-
siimame kokia nors veikla, o 
dar blogiau – kelioms valan-
doms paskęstame socialiniuo-
se tinkluose. Žinoma, kartais 
iš tiesų įvykiai taip įsuka, kad 
tenka daug ko atsisakyti, bet 
kuomet žmogus yra tikrai už-
siėmęs, jo balsas skamba ki-
taip, galime čia pat numaty-
ti ir palankesnę abiem susi-
tikimui datą. Kai kada būna 
labai sunku susitaikyti, kad 
vieno ar kito žmogaus gyve-
nime tu nesi prioritetas, ypač 
jei pats turi didelių lūkesčių. 
Tai ypač skaudu tėvams – ne-
retai tenka tuos lūkesčius ko-
reguoti, perjungti savo dėme-
sį bei veiklą į kitas sritis. Ta-
čiau net ir Kristaus mokyme 
visur deklaruojamas ,,laisvos 
valios“ principas. Kartais rei-
kia lūkesčių kartelę nuleisti 
žemyn, nes pretenzijos veda 
tik į konfliktą. 

Prieš pandemiją visi taip 

buvome įsisukę į savo veiklas, 
kad net ir artimoje aplinkoje 
frazė „neturiu laiko“ skambė-
davo vos ne kasdien. Net nesap
navome, kad negalėsime lankyti 
senelių, artimųjų, o vaikai netu-
rės teisės atvykti pas tėvus. Pa-
galbos nesulaukė net ir nega-
lią turintys žmonės. Tačiau yra 
ir gera pusė – mūsų protas tie-
siog nurimo ir atsirado daugiau 
vietos jausmams, o jausmai yra 
mūsų gyvenimo prieskoniai, – 
be jų pamažu prarandame gy-
venimo skonį. 

Laimė turėti gerus kaimy-
nus, gimines. Nejučia prisi-
miniau, kaip bendruomeniš-
kai mes gyvenome vaikystėje. 
Mūsų laiptinėje gyveno kelios į 
pensiją išėjusios moterys. Rak-
tai nuo mūsų butų kabėjo ne ant 
pradinukų kaklo, o pas Onutę. 
Pradinių klasių mokytoja Fi-
lomena padėdavo atlikti namų 
darbus (jos durys būdavo neuž-
rakintos, nežinai ko, ir leki pasi-
klausti, nes norisi kuo greičiau į 
kiemą)... O vis ant suolelio mėg-
davusi pasėdėti Elena galėjo bet 
kuriam iš darbo sugrįžusiam tė-
vui pasakyti, kada ir kokia kryp-
timi nukūrė jo atžala. Žinoma, 
tėvai nelikdavo moterims sko-
lingi – vyrai pataisydavo suge-
dusį vandens čiaupą ar įsukda-
vo perdegusią lemputę. Tai buvo 
natūralūs bendruomeniniai san-
tykiai, apie kuriuos dabar tenka 
prisiminti ir juos atgaivinti, nes 
vienas mūšio lauke – ne karys. 

Pandemija kaip ,,gulintis po-
licininkas“ ant kelio apribojo 
mūsų judėjimo greitį, privertė 
atidžiau apsidairyti, ar ta krypti-
mi ir tuo keliu važiuojame. Da-
bartinėje situacijoje jau elgiamės 
kitaip: žmogiškų santykių šilu-
ma bei šviesa pasirodė svarbiau 
už lėkimą pirmyn. Likę vieni su 
savo niekuomet nesibaigiančio-
mis veiklomis pajutome, kokie 
mums brangūs santykiai su tė-
vais, vaikais, draugais, pažįsta-
mais, kaimynais ir kokia išmin-
tinga pasirodė kažkieno kažka-
da ištarta frazė: ,,Kol esame jau-
ni, dažnai neturime laiko savo 
vaikams, natūralu, kad užaugę 
vaikai neturi laiko mums.“ Tik 
tuomet jau negalima nieko pa-
keisti. Dažnai socialiniuose tin-
kluose tenka skaityti žinomų 
žmonių priešmirtinius laiškus. 
Turinys beveik visuose tas pats: 
„Jei galėčiau atsukti laiką atgal, 
gyvenčiau visai kitaip...“

Angelė RUDŽIANSKAITĖ 

Neturiu 
laiko...

Tinklalaidė „Ieškau atsakymų“ – 
iniciatyvių savanorių kūrinys

kiai, kaip tai daro jis. Komandoje 
Andrius atsakingas ir už techni-
nius dalykus, palaiko mūsų Spo-
tify ir RedCircle kanalus. 

Ozgur – mūsų savanoris iš 
Turkijos. Lietuvoje jis jau me-
tus, neseniai tapo VDU studen-
tu. Ozgur daug dirba su žmo-
gaus teisių temomis tarptautiniu 
lygmeniu, kalba apie savo, kaip 
užsieniečio, patirtį Lietuvoje. 
Jis – ir mūsų montažo specialis-
tas, ir IT prodiuseris, fotografas. 

Henrikas – melomanas, tu-
rintis dalinį kurtumą. Mūsų 
komandoje jis dirba daugiau su 
politinėmis temomis, nes yra ir 
jaunasis socialdemokratas.

Kadangi norėjome tinklalai-
dę padaryti kuo labiau prieina-
mą visiems, Ieva prisiėmė tit
ruotojos poziciją – epizodams 
kuria lietuviškus titrus. Bet tai 
tik viena iš jos pareigų. Ieva yra 
ir mūsų fotografė, dirba su te-
momis apie fizines negalias, nes 
ir pati turi judėjimo negalią, 
naudojasi neįgaliojo vežimėliu. 
Ji taip pat bus ir mūsų balsas.

Ugnė – kol kas pagrindinė 
epizodų vedėja ir daugiausiai iš 
visų komandos narių dirba prie 
temų ne tik jas rengdama, bet 
ir montuodama. Ugnė yra la-
bai universali, kartu su Henriku 
dirba ties politinėmis temomis, 
ateityje pradės ruošti ir laidas, 
susijusias su LGBT. Ji – „Gyvo-
sios bibliotekos“ knyga, atvirai 
kalbanti apie savo aseksualumą. 

Aš, bent jau kol kas, prisi
imu šios tinklalaidės vairą, nors 
tikrai noriu pabrėžti, kad pas 
mus absoliuti demokratija. At-
lieku vadybos, administravimo 
darbus, dalyvauju kūrybiniuo-
se procesuose kurdama tekstus, 
dirbdama su temomis. Šiuo me-
tu dirbu ties suaugusių alkoho-
likų vaikų tema. Pati nesu „Gy-
vosios bibliotekos“ knyga, bet 
esu savanorių koordinatorė, už-
siimu komunikacijos reikalais. 

Mūsų kūrybinę grupę su-
daro labai skirtingi asmenys, 
bet mus vienija vienas bendras 
tikslas – kalbėti apie tai, ko ki-
ti nepasakys.

Kaip rasti šią tinklalaidę?
Tinklalaidės „Ieškau atsaky-

mų“ ieškokite Youtube, Spotify ir 
RedCircle kanaluose.

Kalbėjosi Aldona DELTUVAITĖ

Kaip kilo mintis kurti tokią 
tinklalaidę? Kuo ji ypatinga?

„Gyvoji biblioteka“ yra vie-
ta, kuri suburia skirtingų nuo-
monių, išvaizdų, išgyvenimų 
turinčius žmones. Ne veltui ji 
pasivadino biblioteka, kuri kvė-
puoja – čia lauk pačių įdomiau-
sių pokalbių, todėl labai natūra-
liai kilo idėja suburti mūsų sava-
norius naujam projektui – tink
lalaidei. Norėjome surasti kitą 
būdą, kaip priminti apie save, o 
nežinantiems – padėti mus at-
rasti. Ir nors karantino laiko-
tarpiu gyvenimas sulėtėjo, so-
cialinės problemos niekur ne-
dingo. Norėjome toliau tęsti sa-
vo edukacinę veiklą kalbėdami 
apie žmogaus teises, lyčių lygy-
bę, pasisakydami už nulinę dis-
kriminaciją ir panašius dalykus. 
Kadangi „Gyvosios bibliotekos“ 
savanorių komanda turi sukau-
pusi įvairių kompetencijų, nu-
sprendžiau iškelti idėją savo ži-
nias panaudoti kuriant tinklalai-
dę. Kaip ne vienas pavyzdys jau 
yra parodęs, šis laikas yra tink
lalaidžių laikas – gana profesio-
naliai ir nebrangiai galima išeiti 
į eterį. O žinių ir įgūdžių kurti 
tokiam projektui mes turime. Ši 
tinklalaidė unikali tuo, kad jos 
kūrėjų komanda tikrai žino, apie 
ką reikia kalbėti ir kokius mūsų 
visuomenėje įsigalėjusius mitus 
būtina griauti. 

Tinklalaidę pavadinote 
„Ieškau atsakymų“. Ar nema-
note, kad pirmiausia žmonės 
joje ieškos atsakymų į klausi-
mus, pavyzdžiui, kokios vals-
tybės paramos gali tikėtis vie-
nu ar kitu konkrečiu atveju, 
kaip susirasti darbą ar pan.?

Į konkrečius, ypač socialinės 
srities klausimus, atsakymus ga-
lima rasti valstybinių institucijų 
svetainėse, pavyzdžiui, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministeri-
jos skyrelyje „Socialinė parama: 
kas man priklauso?“ ar Neįga-
liųjų reikalų departamento su-
kurtame puslapyje „Mano ga-
rantijos.lt“. Mūsų tinklalaidė 
plačiąją visuomenę kviečia ap-
žvelgti įvairias socialines prob

lemas, su kuriomis vis dar su-
siduriame, išgirsti atsakymus į 
galbūt seniai ramybės neduo-
dančius klausimus. Norime kal-
bėti ne apie materialinius, bet 
apie vertybinius dalykus. Sie-
kiame ugdyti toleranciją, meta-
me iššūkį stereotipams, skatina-
me socialinių grupių integraciją. 

Jau galima paklausyti pir-
mųjų įrašų. Kokias temas juo-
se nagrinėjote? 

Projektas startavo pakvies-
damas pirmosios tinklalaidės 
apie organų donorystę autorius 
Karoliną Dačkutę ir Aistį Že-
kevičių bei Lietuvos asociaci-
jos „Gyvastis“ vadovę Aušrą 
Degutytę. Pirmajame epizode 
jie pasakoja, kaip transplantaci-
ja pakeičia žmogaus gyvenimą, 
atskleidžia organų donorystės 
prasmę, tuo skatina pasikalbėti 
savo šeimoje dėl savo apsispren-
dimo tapti donoru.

Antrasis „Ieškau atsakymų“ 
epizodas skirtas fizinei negaliai. 
Epizodas unikalus tuo, kad jo ve-
dėja Aistė Bužinskaitė pati juda 
neįgaliojo vežimėliu. Pokalbio 
svečias Martynas Vitkus vis tik 
kviečia nesureikšminti šio fakto 
ir ragina „žiūrėti į žmogų ir ma-
tyti žmogų, o ne jo negalią“. Tuo 
pačiu pasidalija ir linksmais nu-
tikimais iš savo gyvenimo, nes 
kam gi nenutinka kuriozų.

Kol kas dar tik laukiamas tre-
čiasis epizodas pasirodys liepos 
17 d. Jame bus „advokataujama“ 
vaikų autizmui kartu su feisbuko 
puslapio „Autisto tėtis“ įkūrėjais 
Vytu ir Laima Butėnais bei peda-
goge Laura Linkevičiene.

Kas sudaro šios tinklalai-
dės kūrybinį branduolį? Ko-
kiomis patirtimis šie žmonės 
gali pasidalyti?

Tinklalaidės kūrybinė gru-
pė – „Gyvosios bibliotekos“ sa-
vanoriai Ieva Gaučaitė, Ozgur 
Deniz Kaya, Andrius Klajūnas, 
Ugnė Mikalajūnaitė, Henrikas 
Ražanas ir, žinoma, aš – A. But
manaitė. 

Andrius yra „Gyvosios 
biblio tekos“ knyga – žmogus, 
turintis psichikos sutrikimą. Jis 
prisideda prie temų apie psichinę 
sveikatą. Andriaus istorija ir ku-
riamos temos unikalios tuo, kad 
niekas daugiau Lietuvoje apie tai 
nekalba taip drąsiai ir taip aiš-

„Gyvoji biblioteka“ – tai atvi-
ri, drąsūs ir nuoširdūs pokal-
biai su įvairią patirtį turin-
čiais žmonėmis apie jų gyve-
nimus ir išgyvenimus, stereo
tipines visuomenės nuosta-
tas ir būtinybę keisti požiūrį. 
Daugiau kaip dešimtmetį su 
žmonėmis bendravusios „gy-
vosios knygos“ ieško naujų 
formų ir būdų pasiekti kuo 
platesnę auditoriją. „Gyvo-
sios bibliotekos“ savanorių 
komanda pristato naują so-
cialinį projektą – tinklalaidę 
„Ieškau atsakymų“ ir kviečia 
tapti jos klausytojais bei daly-
viais. Apie tai, kas paskatino 
imtis šio projekto, kalbamės 
su tinklalaidės sumanytoja ir 
vadove Alvita Butmanaite. 

Socialinės tinklalaidės „Ieškau atsakymų“ vadovė Alvita Butmanaitė.
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Vytenis Dautartas dirba Socialinio taksi vairuotoju ir asistentu. 

Vienas didžiausių dabarties iššūkių – 
informacijos prieinamumas visiems

Atėjau duoti, o reikėjo 
dalytis

Vytenis tuomet buvo vaiko 
priežiūros atostogose, su žmona 
augino dukrelę. Kartą draugas 
pakvietė savanoriauti. Sutiko. 
Penktadienio vakarais susitikda-
vo su intelekto negalią turinčiais 
žmonėmis, bendraudavo, žais-
davo įvairiausius žaidimus. Jau-
niausiai grupės narei buvo apie 
10, vyriausiam apie 40–50 me-
tų. Vytenį sužavėjo šių žmonių 
paprastumas. „Ėjau savanoriauti 
manydamas, kad praturtinsiu šių 
žmonių gyvenimą, atnešiu gerą 
nuotaiką, savo žinias, tačiau kly-
dau. Tai jie praturtino mane, – 
prisimena Vytenis ir pasakoja, 
kiek emocijų, naujos patirties 
išsinešdavo iš šių susitikimų. – 
Grįždavau namo džiugia širdi-
mi. Supratau, kad iš šių žmonių 
turėtume mokytis gyventi. Gy-
venti paprasčiau, nesureikšmi-
nant kasdienių problemų.“ 

Kai kurie Vytenio globoti-
niai mokėdavo ir pamanipuliuo-
ti, tačiau nuoširdumo, gerano-
riškumo iš jų sklido labai daug. 
„Šiltai daugelį prisimenu“, – sa-
ko Vytenis ir nustebina užsimi-
nęs, kad baigė vadybos studijas, 
tačiau dirbdamas paslaugų, par-
davimų ar kitoje vadybos srity-
je nesijautė realizuojantis save. 
Trūko prasmės, pilnatvės... 

Prasmingo darbo beieškant
Vienu metu Vytenis su ma-

ma prižiūrėjo senjorus namuo-
se, ligoninėse. Tuomet susidū-
rė su vyresnio amžiaus žmonė-
mis, turinčiais judėjimo, įvairias 
kompleksines negalias. „Su vie-
nu sunkiai vaikštančiu seneliu 
teko artimai bendrauti porą me-
tų. Senelis nebuvo vienišas, ta-
čiau labai džiaugdavosi, kad turi 
pagalbininką ir draugą. Mačiau, 
kaip žmogui reikia, kad kažkas 
juo rūpintųsi, o dar svarbiau, 
kad tiesiog būtų kartu. Mokiau-
si iš jo kantrybės, gebėjimo iš-
likti oriam ir dėkingam“, – pa-
sakoja Vytenis. 

Daugėjant užsakymų, rei-
kėjo plėsti savo veiklą, bet be 
pagalbos tai tapo pernelyg su-
dėtinga. Vytenio mama išva-
žiavo darbuotis į JAV, o jis plu-
šo statybose. „Atsitraukęs nuo 
socialinės veiklos turėjau laiko 
permąstyti savo pasirinkimus, 
iš naujo susidėlioti prioritetus, 
įsivertinti, kokia veikla iš tiesų 
man artima, – pasakoja Vyte-
nis. – Esu tikintis žmogus, bet 
aktyvios tikėjimo paieškos ma-
no gyvenime prasidėjo tik su-
laukus 24erių, o sąmoningai 
laisvai katalikų tikėjimą priė-
miau tik būdamas 26erių. Ga-
liausiai buvau nusprendęs ar-
ba įkurti socialinį centrą, ar-
ba persikvalifikuoti į mokyto-
jo profesiją. Nepavykus nei pir-
mam, nei antram, rinkausi tre-
čią. Trečioje vietoje buvo soci-
alinis darbas.“ 

Klientai tampa bičiuliais 
Pradėjęs dirbti Socialinia-

me taksi Vytenis jau žinojo, kad 
teks būti ne tik vairuotoju, bet 
ir pagalbininku, dirbti socialinio 
darbuotojo darbą. Tokios parei-
gos neišgąsdino, atvirkščiai, jau-
tėsi radęs tai, ko norėjo. Dažnai 
žmones turėjo ne tik vežti, bet 
ir padėti nulipti laiptais, nuneš-
ti vežimėlį. Vytenis šiltai prisi-
mena vieną vyresnio amžiaus 
moterį, kuri kraustydamasi iš 
vieno buto į kitą džiaugėsi, kad 
Vyteniui ir kitiems darbuoto-
jams nebereikės jos su neįga-
liojo vežimėliu gabenti iš trečio 
aukšto žemyn ir aukštyn. „Pir-
mus kartus buvo šiek tiek jaudu-
lio, kad neišmesčiau žmogaus iš 
vežimėlio tempdamas jį laiptais. 
Paskui įgudau, jau žinojau, kaip 
turiu dirbti, kad abu būtume 
saugūs“, – pasakoja Vytenis. Jis 
jau žino, kaip kuris iš pastovių 
klientų pripratęs elgtis, kam kuo 
gali pagelbėti. O naujų klien tų 
visada gali paklausti. Būna, kad 

Bendraudami su negalią turinčiais 
žmonėmis galėtume daug išmokti...Vytenis Dautartas – Socia linio taksi vairuotojas ir asistentas. Jis 

ne tik vežioja įvairią negalią turinčius žmones, bet dažnai juos ir 
pagloboja. „Džiaugiuosi, kad esu reikalingas mūsų klientams, 
bet dar labiau džiaugčiausi, jei tos pagalbos jiems nebereiktų“, – 
sako vyras apie savo darbą ir pasakoja ne apie tai, ką duoda ki-
tiems, bet ką gauna pats. 

žmogų reikia palydėti į vaistinę, 
biblioteką, bažnyčią. Tenka vež-
ti ir į dializės procedūras, tuo-
met kartais reikia žmogų pa-
lydėti ir iki lovos. Yra važiuo-
jančių sportuoti arba į dienos 
centrus. „Neseniai vežiau mo-
terį, turinčią judėjimo negalią. 
Ji važiavo iš triračių varžybų ir 
vežėsi medalį. Laimėjo pirmą 
vietą! Buvo gera matyti, kaip ji 
džiaugiasi“, – pasakoja Vytenis. 
Jis šiltai prisimena ir neįgaliojo 
vežimėliu judančią klientę, pa-
tyrusią sunkių išgyvenimų, ta-
čiau entuziastingai pasakojan-
čią apie savo kasdienes veiklas, 
rankdarbių užsiėmimus, lanko-
mus būrelius – žvelgiančią tik į 
priekį ir jau planuojančią kon-
certus, repeticijas.

Su vienais klientais Vytenis 
susidraugauja iš karto, su kitais 
suartėja bėgant laikui. Ne pa-
slaptis, kad dalis Socialinio tak-
si klientų yra sunkūs ligoniai, 
tad su kai kuriais tenka ir atsi-
sveikinti. Vyras prisimena jau 

mirusį vaikinuką. Vaikinas ne-
vaikščiojo, beveik visą savo gy-
venimą praleido ligoninėse arba 
namuose, tris kartus per savai-
tę tekdavo važiuoti į hemodia-
lizės procedūras. „Vaikinas va-
žiuodamas dažnai dainuodavo, 
mėgo juokauti. Kai sužinojau, 
kad jis mirė, nuliūdau. Bet vė-
liau, pagalvojęs, kiek tas žmo-
gus prisikentėjo per savo gyve-
nimą, kažkiek ir pasidžiaugiau, 
kad pagaliau baigėsi jo žemiškos 
kančios“, – sako Vytenis.

Paklaustas, ar nesunku būti 
ir vairuotoju, ir socialiniu dar-
buotoju, Vytenis tik nusišyp-
so: „Žinoma, būna visokių die-
nų. Bet šiek tiek nustembu, kai 
papasakojęs apie savo veiklą iš-
girstu atsiliepimų, kad tai labai 
sunkus darbas. Gal iš tikrųjų esu 
savo vietoje?“

Vytenis augina keturis vai-
kus. Dvi vyresnėlės jo dukros 
lanko Palaimintojo Teofiliaus 
Matulionio gimnaziją, kurioje 
mokosi ir negalią turintys vai-
kai. „Norėjome, kad dukros nuo 
vaikystės pažintų pasaulį tokį, 
koks yra iš tikrųjų. Ir kad suti-
kusios žmogų pirmiausiai žvelg-
tų į jo širdį, – sako vyras. – Kai 
nepažįstame žmonių su negalia, 
mums dažnai kyla visokių bai-
mių, nepasitikėjimo, susikuria-
me savo stereotipus. O be rei-
kalo... Būdami kartu galėtume 
tiek daug išmokti... Mes vis dar 
pernelyg garbiname jaunystės ir 
sveikatos kultą, nesugebame ža-
vėtis ne tik žmonių išore, bet ir 
vidumi“, – atsisveikindamas sa-
vo įžvalgomis pasidalija Vytenis.

Eglė KULVIETIENĖ

(atkelta iš 1 psl.)

„Arkos“ bendruomenės narė Edita Daugėlaitė ir jos pirmininkas Gedas
Malinauskas pasidalijo savo patirtimi. 

pirmoji ponia Agata Kornhau-
serDuda. Ji atkreipė dėmesį, 
kad informacijos prieinamumo 
klausimas – vienas didžiausių 
iššūkių mūsų laikais. 

Lenkijoje – daug pokyčių 
Lenkijoje pastaruoju metu 

prieinamumo srityje pasiekta 
nemažai pokyčių. Viena iš svar-
bių iniciatyvų – programa „Pri-
einamumas plius“, kuriai numa-
tytas 23 mlrd. zlotų biudžetas. 
Lenkijos vyriausybės vasario 
mėnesį priimtoje Asmenų su ne-
galia strategijoje 20212030 me-
tams prieinamumas taip pat yra 
vienas iš prioritetų. „Šiandien 
jau nebegalima mąstyti praei-
ties šablonu, kad prieinamumas 
suprantamas vien kaip fizinės 
aplinkos pritaikymas“, – įsitiki-
nusi A. KornhauserDuda. Dėl 
to numatytas platus informa-
cijos prieinamumą didinančių 
priemonių spektras. Lenkijoje 
jau norma tapo pateikti oficialią 
informaciją lengvai suprantama 
kalba. Labai svarbus aspektas – 
technologinių ir informacinių 
sistemų prieinamumas.

Pasak Lenkijos Šeimos ir so-
cialinės politikos ministerijos 
valstybės sekretoriaus, Vyriau-
sybės įgalioto asmens žmonių 
su negalia klausimams Pavelo 
Vdoviko, programa „Prieina-

mumas plius“ numato prievo-
lę užtikrinti architektūrinį, ko-
munikacinį ir skaitmeninį pri-
einamumą 67 tūkst. viešosios 
paskirties subjektų: mokyklų, 
poliklinikų, stočių ir daugelį ki-
tų įstaigų. Kalbama ne tik apie 
fizinį prieinamumą, bet ir gali-
mybę gauti prieinamą informaci-
ją skaitmenine forma (internetu), 
gestų ir lengvai suprantama kal-
ba. P. Vdoviko teigimu, „Priei
namumas plius“ ir Asmenų su 
negalia strategija buvo prover-
žis. Kai nebuvo privaloma pri-

taikyti aplinką, dažnai tekda-
vo išgirsti, kad norime pritaiky-
ti, bet neturime pinigų, dar teks 
palaukti ir pan. 

Diegiant naujoves negalią 
turintiems žmonėms Lenkijoje 
galima pasinaudoti Valstybinio 
neįgaliųjų reabilitacijos fondo 
parama. Fondo lėšos surenka-
mos iš darbdavių, kurie neįdar-
bina numatyto žmonių su nega-
lia skaičiaus. Pasak fondo valdy-
bos prezidento Kšyštofo Michal-
kievičiaus, paramą gali naudotis 
ne tik valstybės, bet ir privačios 

įmonės, verslai, norintys page-
rinti prieinamumą: pritaikyti in-
terneto svetaines, užtikrinti ges-
tų kalbos vertėjo pagalbą, diegti 
įvairias technologijas klausos ir 
regos negalią turintiesiems. 

Lietuvoje planuojama 
nemažai iniciatyvų 

Socialinės apsaugos ir dar-
bo viceministrė Justina Jakštie-
nė atkreipė dėmesį, kad infor-
macijos prieinamumas – vienas 
iš dabartinės vyriausybės prio-
ritetų. Jau imamasi ir konkre-
čių žingsnių. Vienas iš jų – As-
meninio asistento įstatymas, įsi-
galiojęs nuo liepos mėnesio. Jis 
numato pagalbą ir informacijos 
prieinamumo srityje. 

Parengta Aplinkos prieina-
mumo programa, kurios tikslas – 
užtikrinti fizinės aplinkos, trans-
porto, paslaugų ir informacijos 
prieinamumą. Bus įgyvendina-
mos įvairios priemonės, gerinan-
čios informacinės infrastruktū-
ros ir informacijos prieinamumą 
negalią turinčių asmenų porei-
kiams, bus stiprinama stebėsena 
ir kontrolė, vyks mokymai, ren-
giamos metodikos ir pan. 

Lietuvos ekonomikos gai-

vinimo ir atsparumo didinimo 
plane numatyta lėšų informaci-
jos prieinamumo sistemai kurti, 
informacinių technologijų prie-
monėms klausos ir regos nega-
lią turintiems asmenims diegti, 
lengvai skaitomo teksto naudo-
jimui. Pasak J. Jakštienės, svar-
bu, kad visuomenė gautų minis-
terijų ir savivaldybių informaciją 
jiems prieinama forma. 

Lietuvos sutrikusio inte-
lekto žmonių globos bendrijos 
„Viltis“ atstovė Ramunė Lebe-
dytėUndzėnienė apgailestavo, 
kad geros iniciatyvos dažnai yra 
įgyvendinamos tik projektų rė-
muose ir užgęsta jiems pasibai-
gus. Viena iš naudingų, bet pa-
sibaigusių iniciatyvų – projektas 
„Aš galiu“, kai rengiami straips-
niai buvo pateikiami ir lengvai 
suprantama kalba. 

Vytauto Didžiojo universite-
to profesorius, Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komiteto vice-
pirmininkas Jonas Ruškus pasi-
džiaugė, kad negalią turintiems 
žmonėms svarbūs klausimai at-
siduria aukščiausioje politinėje 
darbotvarkėje. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 
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Kas didina riziką susirgti
Nacionalinio vėžio instituto 

duomenimis, kasmet Lietuvoje 
nustatoma apie 200 naujų mela-
nomos atvejų. Gydytojas V. Ur-
bonas sako, kad siekiant mažin-
ti statistiką, pirmiausiai svarbu 
žinoti, kas didina riziką susirg-
ti šia liga.

„Į rizikos grupę patenka 
žmonės, kurie turi itin daug ap-
gamų, nes pastarieji gali kisti. 
Taip pat tie, kurių šeimoje bu-
vo sergančių melanoma ar me-
lanoma kartu su kitomis vėži-
nėmis ligomis. Rizikos grupėje 
taip pat atsiduria žmonės, ku-
rių šviesi oda ir plaukai, tie, ku-
rie linkę įdegti raudonai. Be to, 
gyventojai, kurie buvo stipriai 
nudegę saulėje vaikystėje. Rizi-
ka padidėja ir žmonėms, dažnai 
būnantiems saulėje ar soliariu-
muose. Ši žmonių grupė, kaip ir 
visi, turėtų kuo dažniau naudoti 
tinkamo stiprumo, t. y. bent SPF 
30 turinčius, apsauginius kre-
mus nuo saulės, būdami stiprioje 
saulės kaitroje dėvėti drabužius 
ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes 
ar sijonus, tinkamai aprengti ir 
vaikus“, – detalizuoja Naciona-
linio vėžio instituto onkologas.

Gydytojas taip pat pastebi, 
kad statistiškai dažniau melano-
ma suserga vyrai, rizika susirg-
ti didėja žmonėms, kurie gydo-
si imunitetą silpninančiais me-
dikamentais, sergantiems ŽIV, 
taip pat vyresniems nei 60 me-
tų žmonėms.

Profilaktinis tikrinimas
Siekiant išvengti ligos, re-

komenduojama profilaktiškai 
kiekvienam žmogui apsižiūrė-
ti apgamus, atkreipti dėmesį, ar 
jie nepakeitė spalvos, dydžio, ar 
kraštai netapo nelygūs, o kilus 
bent menkiausiam įtarimui – 
kreiptis į specialistą. Jei apgamas 
yra didesnis nei pusės centimet
ro dydžio, naudinga pasikonsul-
tuoti su gydytoju dermatologu.

„Ypatingos priežiūros apga-
mams nereikia, svarbu jų nepa-
žeisti, nepiktnaudžiauti saule, o 
svarbiausia – jei kyla kokių nors 
įtarimų, visad nedelsti, apsilan-
kyti pas specialistą. Tai svarbu 
daryti dar ir dėl to, kad pirmo-
siose stadijose melanoma daž-
niausiai išgydoma, todėl svar-
bu neatidėlioti profilaktinių 
priemonių. Naudojant apsaugos 
priemones ir nepiktnaudžiau-
jant, galima saugiai mėgautis 
saule, ji ne tik vitamino D šal-
tinis, bet ir daro teikiamą įtaką 
nuotaikai, padeda mažinti nuo-
vargį“, – drąsina dr. V. Urbonas.

Tarp pasirinkimų – 
ir apsauga su SPF 100
Vaistininkai pastebi, kad ap-

saugą nuo saulės klientai prisi-

mena atėjus šiltajam laikotar-
piui, kai daugiau laiko būna 
paplūdimyje, nors ji reikalinga 
ir leidžiant laiką gryname ore, 
net ir parke ar miške, keliaujant 
į darbą ar einant pasivaikščioti.

„Eurovaistinės“ vaistinin-
kė Jovita Juodsnukytė sako, kad 
renkantis apsaugą svarbu įvertin-
ti savo odos spalvą, kaip inten-
syviai judėsite ir kiek laiko gry-
name ore būsite. „Veidui svarbu 
skirti ypatingą dėmesį, nes jį sau-
gome ne vien dėl sveikatos, bet 
ir dėl grožio. Apsauga nuo saulės 
padeda išvengti pigmentinių dė-
mių, jeigu saugosime veido odą, 
jos nedeginsime saulėje, atsiras 
ir mažiau raukšlių“, – akcentuoja 
vaistininkė. Pasak jos, veidui vi-
suomet turėtume naudoti aukš-
čiausią apsaugą.

Kiek mažesnę apsaugą tu-
rinčias priemones galima rink-
tis kūnui – leidžiant laiką Lie-
tuvoje, kur saulė ne tokia kaitri, 
pakanka ir SPF 30, tačiau atos-
togaujant užsienyje, rekomen-
duojama rinktis didesnę apsau-
gą turinčias priemones.

Vaistinėse jau galima įsigyti 
ir SPF 100 turinčią apsaugą, ku-
ri yra reikalinga žmonėms, tu-
rintiems alergiją, fotojautrumą. 
Šio stiprumo apsauga gali bū-
ti naudojama po estetinių, gy-
domųjų procedūrų, žmonėms, 
turintiems padidėjusią odos vė-
žio riziką ar sergantiems kito-
mis odos ligomis, pavyzdžiui, 
baltme. Svarbu atkreipti dėme-
sį, kad SPF 100 apsaugą tinka 
naudoti skalpo apsaugai, kuris 
tais atvejais, kai nėra saugomas 
plaukų, ypač nudega saulėje. 

Apsauga nuo saulės svarbu 
pasirūpinti maždaug 20 minu-
čių prieš išeinant į saulę ir nepa-
miršti kas 2–3 valandas atnau-
jinti apsaugos priemones. Pla-
nuojantiems maudynes vaisti-
ninkė taip pat primena, kad 
svarbu atsižvelgti ir į tai, ar 
nuo saulės saugančios priemo-
nės yra atsparios vandeniui, an-
traip priemones reikėtų atnau-
jinti kaskart išlipus iš vandens.

Vaikų odos apsauga geriau-
siai pasirūpinti vengiant odos 
spindulių, pridengiant ją skėčiu 
ar drabužėliais.

6 patarimai, kaip suma-
žinti melanomos riziką:
 stebėti apgamus, ar nekin-

ta jų spalva, dydis, forma;
 kilus net menkiausiems 

įtarimams pasirodyti specialistui;
 nepažeisti apgamų;
 naudoti apsauginius kre-

mus nuo saulės, turinčius bent 
SPF 30;
 nuo saulės drabužiais 

dengti kuo daugiau kūno;
 riboti buvimo tiesioginėje 

saulėje laiką.
„Bičiulystės“ inf.

Lankstumo pratimai 
padeda išlikti judriems Apgamai išdavikai – bet 

koks pakitimas svarbus
Nacionalinio vėžio instituto gydytojas onkologas chemoterapeu-
tas dr. Vincas Urbonas įspėja, kad šiltuoju metų laiku reikia 
atsargiai įvertinti, kiek laiko praleisite saulėje. Besaikės saulės 
vonios, šviesi oda ir daugybė apgamų ant kūno didina riziką 
susirgti melanoma. 

Pasak J. Veliulytės, vyresnio 
amžiaus žmonės dažnai save sau-
go: nustoja tūptis, nes skauda ke-
lį, vengia imti daiktų iš aukštai, 
nes praranda pusiausvyrą. Tačiau 
mažiau judant mažėja ir savaran-
kiškumas. Tarkim, kai žmogus 
nustoja tūptis, ilgainiui mažėja 
pajėgumas lipti laiptais, atsisėsti 
ant kėdės, įlipti į autobusą, pra-
sideda klubų skausmai. Pasitai-
ko, kad vyresnio amžiaus žmo-
nės nustoja vaikščioti didesnius 
atstumus ir užsidaro namuose. 
Taip jie sukelia daugiau rūpes-
čių aplinkiniams (reikia pasirū-
pinti maistu, nuvežti pas gydy-
tojus ir pan.), toks užsidarymas 
sutrikdo socializaciją, bendravi-
mą. Na, o žmogaus savarankiš-
kumas, nepriklausomybė nuo ki-
tų yra svarbi orios senatvės dalis. 
Dėl to labai svarbu nepasiduoti 
negalioms, o stengtis iš visų jėgų 
kuo ilgiau išlaikyti stiprų kūną. 

Kaip prisiversti mankštintis? 
Ne paslaptis, kad prisiversti 

kasdien mankštintis nėra papras-
ta. Trukdžių būna daug – bloga 
nuotaika, kūno skausmai, laiko 
trūkumas ir pan. Keletas paprastų 
patarimų, kaip įprasti sportuoti:

1. Atlikite ne daugiau kaip 
3–4 pratimus vienu metu. Kai 
kurie pratimai, tarkim, rankų kil-
nojimas, kelia kraujospūdį, todėl 
juos darant reikia nepersistengti .

2. Nusistatykite žadintuvą 
tam laikui, kuomet planuojate 
atlikti pratimus. 

3. Kai kuriuos pratimus ga-
lima atlikti vykdant kasdie-
nes veiklas. Tarkim, sėsdamie-
si stenkitės ne sukristi į kėdę ar 
fotelį, o gražiai atsisėsti (jei pa-
vyksta – nesilaikydami). Susi-
ruošę žiūrėti televizorių, 3 kar-
tus atsistokite ir atsisėskite. 

4. Susikurkite savo ritualą. 
Pavyzdžiui, mankštinkitės prieš 
gerdami rytinę kavą ar arbatą. 
Keletą pratimų galima atlikti 
belaukiant kol užvirs virdulys. 

5. Neįgaliųjų organizacijos, 
senjorų bendruomenės galėtų 
prisidėti prie aktyvesnio gyve-
nimo skatinimo. Būtų labai nau-
dinga kiekvieną susitikimą pra-
dėti nuo trumpos mankštelės. 
Juk sportuoti kartu – smagiau. 

Parengė Emilija STONKUTĖ

Valakupių reabilitacijos cen-
tro kineziterapeutė Jurgita Ve-
liulytė ragina ir vyresniame 
amžiuje ar netgi turint sudė-
tingų ligų nenustoti mankš-
tintis. Šį kartą ji dalijasi 
lankstumo pratimais.

2 pratimas. 
Sėdime ant kėdės. Atsisė-

dame kuo giliau – sėdmenys 
turi siekti kėdės atramą. At-
silošiame, atsiremiame ir kuo 
aukščiau keliame ištiestas ko-
jas. Iš pradžių po vieną, paskui 
abi. Pasistenkite nesulenkti nu-

garos (nesukumpti), išlaikyki-
te kuo aukščiau pakeltą krūti-
nę. Kartojame 3–4 kartus. At-
liekant šį pratimą aktyvinamas 
pilvo presas (tai labai svarbu 
virškinimui), tempiami apati-
nės nugaros ir kojų raumenys.

3 pratimas. 
Atsistojame prie sienos, 

priglaudžiame nugarą. Sėd
menys prispausti prie sienos. 
Kaklas ištemptas, krūtinė pa-
kelta, pilvas įtemptas. Pake-
liame ištiestas rankas. Svar-
bu, kad nykščiai būtų nusukti 
į sieną. Stengiamės neišsiries-
ti nugaros. Taip stovime 10–
20 sek. Šis pratimas koreguoja 
laikyseną, mažina įtampą pe-
čių juostoje, aktyvina kvėpa-
vimą. Jis skatina pakeisti kas-
dienę padėtį, kai kūprinamės, 
ir pratintis stovėti tiesiai. 

 
Pastaba. Vyresnio amžiaus 

žmonėms sunku atlikti darbus 
iškeltomis rankomis. Tarkim, 
pakabinti užuolaidas. Ir, beje, 
nemažai traumų įvyksta tuo-

met, kai žmogus siekia aukš-
tai padėto daikto. Šie pratimai 
gali padėti sumažinti tokio po-
būdžio traumas. 

1 pratimas. 
Atsistojame per ištiestą 

ranką nuo sienos. Lenkiamės 
žemyn, galva siekiame sienos, 
ja stipriai remiamės į sieną. 
Tokioje padėtyje pastovime 
10–30 sekundžių. Atsitiesia-
me ir vėl remiame galvą į sie-
ną. Atliekant šį pratimą svarbu 
ne nuleisti galvą kuo žemiau, 
bet prispausti ją prie sienos, 
pajausti, kaip susiveda men-
tės. Pratimą kartojame 3–4 
kartus. Šis pratimas pagerins 
pečių juostos mobilumą, su-
mažins įtampą sprando srityje. 

Valstybinės ligonių kasos 
specialistai atkreipia dė-

mesį, kad apdraustiesiems pri-
valomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) ir turintiesiems gydyto-
jo siuntimą nei už magnetinio 
rezonanso tomografijos (MRT) 
tyrimą, nei už vienkartinius 
drabužius papildomai mokėti 
nereikia – pastarieji nėra būtini. 

Jeigu siunčiantis gydytojas 
nusprendžia, kad jam reikalin-
gos pacientui atlikto radiologi-

Už MRT tyrimą mokėti nereikia
nio tyrimo vaizdų kopija, tai jis 
nurodo siuntime. Tyrimą atli-
kęs specialistas kopiją kartu su 
radiologinio tyrimo aprašymu 
pateikia siuntusiam gydytojui. 
Tokiu atveju pacientui nereikia 
mokėti už tyrimo vaizdų kopiją.

Tačiau jei gydytojas siuntime 
nenurodo pateikti tyrimo vaizdų 
kopijos, bet pacientas jos pats pa-
geidauja, gydymo įstaiga gali tą 
padaryti. Tada už jos gamybą tu-
rės sumokėti pats pacientas.

Brangieji tyrimai ir procedū-
ros, kurių išlaidos apmokamos iš 
Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF), atliekami tik gy-
dytojo specialisto – ne šeimos 
gydytojo siuntimą turintiems 
žmonėms. Tokį siuntimą gali iš-
rašyti gydytojas specialistas, tei-
kiantis antrinio ir tretinio lygio 
specializuotas ambulatorines as-
mens sveikatos priežiūros paslau-
gas, už kurias mokama iš PSDF.

VLK ir „Bičiulystės“ inf.
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Viliojo teatras
Nepaisant sunkios negalios, 

Katažyna sugebėjo išsikovo-
ti sau vietą po saule. Paieškos 
truko ne vienus metus. Įsimy-
lėjo teatrą, siekė tapti profesio-
nale. Norėjo žinoti kuo daugiau 
apie scenos meną, būti sava teat
ro pasaulyje, todėl studijavo te-
atrologiją Šlionsko universitete. 
Rašė magistro darbą apie Piotro 
Frončevskio vaidmenis televizi-
jos teatre.

Įgimtas smalsumas stūmė 
ją vis naujais keliais. Studijavo 
žurnalistiką, socialinio elgesio 
psichologiją. Ir visą laiką šalia 
buvo tapyba, poezija.

Ar prisimena?
Kartą Katažyna svečiavosi 

Glivicės (miestas Pietų Lenki-
joje), kur gimė ir gyvena, in-
ternetinio portalo redakcijoje. 
Kunigas Valdemaras Packner 
jos klausinėjo apie kūrybą, 

gyvenimo iššūkius. Paklau-
sė, ar prisimena, kaip nutiko 
nelaimė. 

„Aišku, prisimenu, – sako 
Katažyna. – Papasakojau, kaip 
viskas buvo. 1980ieji, rugpjū-
čio 29 diena, penktadienis. Prieš 
savaitę man buvo sukakę 10 me-
tų. Pakeliui iš mokyklos namo 
su vaikais užsukome į žaidimų 
aikštelę, visai netoli namų. Kaž-
kas su sūpynėmis atsitrenkė į 
mane, suskaudo pečius.“

Lūžo stuburas, sustingo ran-
kos ir kojos – visam laikui. Dve-
jus metus jokių minčių apie atei-
tį nebuvo, paskui Katažyna ėmė 
mokytis gyventi ir veikti neju-
dėdama.

Vežimėlyje
Staiga atsirado daug laiko: 

apsiprasti naujoje realybėje, fi-
ziškai sustiprėti, sužinoti, ko no-
ri iš gyvenimo. Katažyna prisi-
minė anksčiau mėgusi tapyti. 
O kaip tapyti, jei pirštai neju-
da? Burna!

Teatrologijos studijos ir pro-
tinė veikla atrodė prieinames-

nė, tačiau būtent tapyba (iš pir-
mo žvilgsnio visai neįgyvendi-
namas sumanymas) tapo svar-
biausiu dalyku jos gyvenime. 
Praėjus 5 metams po nelaimin-
go įvykio mergina jau tapė bur-
na. Pirmi bandymai buvo juo-
kingi. Sujaudino prancūzų fil-
mas apie moterį, kuri laimėjo 
loterijoje ir nusipirko paveikslą. 
Giminaičiai supyko, ėmė šauk-
ti – jie turėjo tiek planų svar-
biems pirkiniams... Filmo he-
rojė protestuodama išdažė savo 
veidą panašiomis kaip paveikslo 
spalvomis ir tokia pasirodė ar-
timiems, bet tokiems tolimiems 
žmonėms.

Vėliau Katažyna vernisa-
že papasakojo apie savo pirmą 
paveikslą, kuriame abstrakčiai 
bandė pavaizduoti herojės por-
tretą. Nepavyko, išmetė jį. Vie-
nas žiūrovas paklausė: kur tas 
šiukšlynas, kuriame guli jūsų 
pirmasis paveikslas?

Vis dėlto tapyba!
Popierius, aliejiniai dažai, 

akvarelė, teptukai... Daugiau 

nieko nereikia. Katažynos kū-
ryba randa kelią į žmonių šir-
dis visame pasaulyje. Stebina 
ir jaudina.

Nutapė kelis šimtus paveiks-
lų, jau nebeskaičiuoja savo kū-
rinių. Prie vieno dirba iki poros 
savaičių. Prie kiekvieno kūrinio 
prisiriša, tačiau lengvai paleidžia 
keliauti į pasaulį. Tegu džiugina 
žmones. Tik mylimų kačių por-
tretų neparduoda.

Menininkės paveikslai eks-
ponuojami ir parduodami Ja-
ponijoje, Šri Lankoje, Kana-
doje, JAV, Vengrijoje, Čeki-
joje, Vokietijoje. Jų reproduk-
cijos – ant atvirukų, meninių 
kalendorių, dovanų kortelių. 
Mėgstamiausi motyvai – klou-
nai, egzotiniai paukščiai, gėlės, 
drugeliai.

O vietoje teatro atsirado po-
ezija. Išleido 3 poezijos knygas. 
Sėkmingai dalyvauja literatūri-
niuose konkursuose. Piktas sū-
pynių „bučinys“ pataikė į kie-
tą riešutėlį.   

Pagal užsienio spaudą parengė 
Brigita BALIKIENĖ

Netekusi galimybių judėti neatsisakė 
svajonių, išsaugojo talentus

Kodėl nusprendėte kurti 
būtent vaistų dalytuvą, o ne 
kokį nors kitą prietaisą?

Tai nutiko dar 2017 me-
tais. Aurimas ieškojo patogaus 
ir funkcionalaus įrankio, padė-
siančio efektyviai vartoti vais-
tus, kuriuos reikia išgerti kas-
dien, be to, būtinai vienu ir tuo 
pačiu metu. Rinkoje nestinga 
įvairių vaistų dėžučių, bet pa-
togaus vaistų dalytuvo už priei-
namą kainą rasti nepavyko. Rei-
kėjo spręsti šią problemą dėl ki-
lusių sveikatos bėdų, nes dėl jų 
teko ne tik nuolat vartoti vais-
tus, bet ir stebėti jų vartojimo 
periodiškumą. Taigi turėjome 
patys surasti problemos spren-
dimą. Idėja materializavosi Lau-
ros pastangomis.

Kaip įsivaizdavote vaistų 
dalytuvą? Gal šis įrankis la-
biau skirtas vyresnio amžiaus 
žmonėms?

Manome, kad nuolat vartoti 
vaistus tenka įvairaus amžiaus 
žmonėms. Jauni žmonės pa-
prastai labai skuba ir dažnai pa-
miršta laiku išgerti vaistus, vy-
resnieji – stropesni, bet ir jiems 

patogiau gauti priminimą. Mū-
sų sukurtas vaistų dalytuvas – 
tai delne telpantis, patrauklaus 
dizaino ir iš kokybiškų medžia-
gų pagamintas išmanusis prie-
taisas, palengvinsiantis nuola-
tinį vaistų vartojimo procesą 
tūkstančiams pacientų. Sten-
gėmės, kad vaistų dalytuvo iš-
vaizda būtų maksimaliai neut
rali ir nepritrauktų aplinkinių 
dėmesio, norime, kad kiekvie-
nas vartotojas jaustųsi ramiai 
vartodamas vaistus netgi viešo-
je vietoje. Gana dažnai nutin-

ka nesmagių dalykų, kai var-
tojant vaistus aplinkiniai mato 
ne tik vaistų rūšį, taip ir „išsi-
viešinama“, kad vaistus gerian-
tis žmogus turi vienokių ar ki-
tokių sveikatos sutrikimų. De-
ja, tai ne visada malonu. „Pil-
lie“ išmanusis vaistų dalytuvas 
leistų užtikrinti saugumą var-
tojant vaistus.

Bet ar visi gebėsime nau-
dotis šiuo išmaniuoju įrankiu? 
Koks bus jo veikimo principas?

Įsigiję vaistų dalytuvą jūs 
užpildysite jį savo vartojamais 
vaistais mechaniniu būdu. „Pil-
lie“ gali būti naudojamas sąsa-
joje su aplikacija arba kaip sa-
varankiškas įrenginys. Sąsajo-
je su aplikacija „Pillie“ funk-
cionalumai yra didesni, t. y. 
vartotojas, parsisiuntęs mobi-
lią aplikaciją, gali joje pildy-
ti pagrindinius savo sveikatos 
duomenis (pvz., sveikatos su-
trikimai, kraujospūdis, tempe-
ratūra, svoris ar kt.) ir stebėti 
sveikatos pokyčius bei valdy-
ti vaistų vartojimo duomenis 
(dozės, laikas, vartojimo peri-
odiškumas ir t.t.). Nusistačius 
vaistų gėrimo laiką išmanusis 
vaistų dalytuvas garsiniu ir/ar 
šviesos signalu primintų, kad 
metas vartoti vaistus. Patogus 
paspaudimas užtikrintų opti-
malų vaistų vartojimo procesą, 
t. y. netektų „lukštenti“ tabletės 
iš pakuotės ar krapštyti iš ne-
patogios dėžutės ir pan. Suvar-
tojus vaistus, būtų fiksuojamas 
jų vartojimo faktas ir pasikeistų 
„Pillie“ šviesos signalai iki kito 
vaistų vartojimo laiko. Taip pat 
būtų sudaromos galimybės gau-
ti priminimus į mobilųjį telefo-
ną ne tik pačiam vartotojui, bet 
ir jo šeimos nariams.

Kaip šis prietaisas bus už-
rakinamas, siekiant jį apsau-
goti nuo vaikų?

Planuojame, kad šitas prie-
taisas turėtų maksimalią apsau-
gą tiek nuo vaikų, tiek nuo pa-
našius įrenginius turinčių šei-
mos narių klaidos (pvz., netyčia 
supainiojus įrenginius galima iš-
gerti ne savo vaistus). Šį klausi-
mą sprendžiame tiek mechanine 
įrenginio užrakinimo galimybe, 
tiek modernesniais technologi-
niais sprendimais (piršto ants-
paudo atpažinimo technologi-
ja), taigi vaistų dalytuvo atraki-
nimo funkciją planuojame per-
sonalizuoti.

Kada galėsime įsigyti iš-

manųjį vaistų dalytuvą? Ar jis 
bus prieinamas visiems?

Tikimės, kad vartotojus 
vaistų dalytuvas pasieks kitų 
metų pirmąjį pusmetį. Vaistų 
dalytuvas bus prieinamas vi-
siems, taip pat siekiame, kad jo 
kaina būtų patraukli. 

Kokių jau sulaukėte at-
siliepimų apie savo kuriamą 
įrankį?

Startuolio „Pillie“ komanda, 
vystanti išmaniojo vaistų daly-
tuvo idėją, laimėjo Mokslo, ino-
vacijų ir technologijų agentūros 
(MITA) organizuotą konkur-
są „Wanted: Life Sciences In-
novator“. 

Eglė VARPIOTAITĖ

Išmanusis vaistų dalytuvas padės 
ne tik išsiblaškėliams 

Vėl pamiršote išgerti vaistus? Žinoma, patys kalti. Reikėtų vais-
tus išdėlioti matomoje vietoje. Bet vėl bėda: tabletės gali sugun-
dyti mažus vaikus, anūkus ar naminius gyvūnus, o padariniai 
tuomet gali būti nepataisomi. Ką gi daryti? „Pillie“ komanda – 
Aurimas Maldūnas ir dr. Laura Andrijauskaitė – kuria išmanųjį 
vaistų dalytuvą. Jų paklausėme, kaip sekėsi tai daryti. 

Apie Katažyną Varachim kalbama visaip: labai talentinga, per 
daug aktyvi, neefektyviai save barsto ir pan. Moters visur labai 
daug. Ne tik gimtojoje Lenkijoje, bet visame pasaulyje.

Šis prietaisas primins, kada reikia gerti vaistus. 

Katažyna Varachim.

Skaudžią netekties valandą dėl mylimos Mamos mirties  
nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos neįgaliųjų draugijos  

darbuotoją Saulę Vėjelienę ir jos šeimą. Tegul užuojautos  
žodžiai nors maža dalele palengvina netekties skausmą.

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija,
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba,

„Bičiulystės“ redakcija

Aurimas Maldūnas.Dr. Laura Andrijauskaitė.
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

Stanislavos Juozapaitytės nuotr., Panevėžys

 

Dangaus skliautai jau rau-
do, paukščiai džiaugsmin-

gai čirškė, sveikindami ramią ir 
vėsią aušrą.

Boleslovas naktį sapnavo sa-
vo buvusį jaunystės draugą, ku-
rio seniai nematė, ir nutarė jį ap-
lankyti. Girdėjo, kad Petras, iš-
ėjęs į pensiją, persikraustė gy-
venti į seną, nedidelę sodybėlę 
tarp miškų – savo tėviškę. Už-
daro būdo žmogui sunku buvo 
pritapti mieste. Žmonės jį va-
dino keistuoliu. Petras nema-
tė to, ko matyti svetimai akiai 
nereikia, nekišo nosies, kur ne-
reikia, nešnekėjo, kas nepriklau-
so šnekėti. 

Pasakęs žmonai, kad vyks-
ta meškerioti ir įsidėjęs sumuš-
tinį, Boleslovas išvažiavo. Se-
niai knietėjo aplankyti draugą 
ir sužinoti, kaip jis laikosi. Va-
žiuojant keliu, jam pasirodė, kad 
niekada nebuvo matęs tokios 
žydinčios, tokios saulėtos pie-
vos. Saulės spinduliai sūkuria-
vo virš geltonų vėdrynų, mels-
vų veronikų, baltų dobiliukų ir 
išbėgusių violetinių smilgų. Ne-
trukus vienišus pakelės medžius 
pakeitė tankus, tamsus miškas. 
Už jo matėsi maža trobelė, kie-
me stypsojo šulinio svirtis. Pri-
važiavęs prie sodybos, pamatė 
Petrą, betupinėjantį prie avilių: 
pūtė dūlį, kilnojo korius. Šis tik 
po keleto minučių pastebėjo at-
vykusį Boleslovą. 

Iš pradžių kalba sunkiai ri-
šosi. Papasakojo, kaip rado bi-
čių spiečių, susimetusį slyvos 
šakose. Susėmė biteles, sulei-
do į avilį. Dabar jau turi tris bi-
čių šeimas.

– Miške radau laukinių bi-
čių drevę, ją saugoju, – pasako-
jo Petras.

Mažakalbis draugas nusive-
dė Boleslovą prie nedidelio eže-
rėlio pamiškėje. Pažeme driekė-
si tirštas, pieniškas rūkas. Visur 
tvyrojo svaigus laukinių gėlių 
ir iš nakties miego pabudusios 
žemės kvapas. Aukštai ir že-
mai skraidė kregždės. Nuo van-

dens dvelkė tvanki šiluma, dūz-
gė laumžirgiai violetiniais spar-
nais. Saulė maudėsi debesėlių 
putose, braidžiojo ežero vidury-
je. Medžių lapų šnaresys, paukš-
telių čirenimas, ramiai linguo-
janti vieniša valtis priminė vie-
nišo žmogaus gyvenimą.

Petras prasitarė, kad miškas 
jam kaip tikras tėvas: maitina 
uogom ir grybais, jam vargus 
ir skausmus išsipasakoti gali-
ma. Mylėjo jis mišką, medžius, 
žoleles, žvėrelius, gerus ir pik-
tus žmones...

Sugrįžus į sodybą, drau-
gas Boleslovą pasikvietė į tro-
bą. Priemenėje stovėjo nedide-
lis varstotas, prie kurio Petras 
meistraudavo. Beržinių lentų 
sienos ir grindys kvepėjo miš-
ku. Namukas mažais langeliais 
dvelkė šiluma, jaukumu ir ge-
rumu.

Išgėrę žemuogių arbatos su 
medumi, išėjo į sodą – į slėpi-
ningų ženklų erdvę. Boleslovas, 
žiūrėdamas į senus, brandžius 
medžius, suvokė, kiek daug jie 
pamena. Ta ramuma, tas dva-
singumas privertė pagalvoti, 
kad gal gilioje senovėje čia bu-
vo protėvių šventvietė, kai me-
džiai buvo gerbiami, kai žmo-
nės žemę, vandenį, mišką laikė 
saugotojais ir maitintojais. Da-
bar jie atsidėkoja ramybės ne-
šimu, šlamančiu susitelkimu, 

tuo nenusakomu susiliejimo su 
gamta pojūčiu. 

Viduryje sodo stovėjo auku-
ras. Šalia esantys dideli su bal-
tiškais ženklais akmenys pa-
sirodė paslaptingi, alsuojantys 
protėvių dvasia. Petras pasiėmė 
senovę primenantį ragą ir pa-
pūtė. Pasigirdo miško ir žemės 
garsas. Iš akmens plyšio iškišo 
galvą didelis driežas, pasiklausė 
ir vikriai nubėgo savais keliais. 
Kažkur suūbavo pelėda. Iš sodo 
kampų žvelgė Petro daryti mi-
tiniai medžio drožiniai. 

„Betrūksta tik atšliuožiančio 
žalčio“, – pagalvojo Boleslovas 
ir paklausė draugo: 

– O kur Janina, su kuria il-
gai draugavai?

– Išvyko pas gimines į Ame-
riką turtingesnio gyvenimo ieš-
koti, – su liūdesio gaidele atsa-
kė Petras. – Gal vienatvė ir at-
ginė į tėviškę. Ateini į pasaulį, 
pasigroži ir atiduodi ilgesį, viltį 
žemei. Viskas, kas buvo jaunys-
tėje, jau seniai praėjo, nugarmė-
jo į užmarštį ir paliko tik take-
lis į tėviškę, kvepiantis baltais 
dobiliukais.

Prieš atsisveikinant, prisė-
do abu ant senutėlio suolelio, 
nugaląsto vėjų, saulės, išgrauž-
to kinivarpų, bet vis tebesilai-
kančio. Gal daug žmonių ant jo 
sėdėjo – mažų, didelių, senų... 
Į galvą brovėsi mintys, pro akis 
plaukė visas gyvenimas ir įvy-
kiai, seniai nugarmėję į praeitį...

Leidosi saulė. Dideliame 
aukso diske styrojo eglių vir-
šūnės, kaip fantastiški bokš-
tai. Važiavo Boleslovas namo 
ir mąstė, ką pasakys žmonai – 
žuvies tai neprižvejojo, bet gal 
miško medaus stiklainėlis, kurį 
davė Petras, atpirks jo prama-
nytą melą...

Taip bemąstant, staiga išni-
ro šernė su trimis šerniukais ir 
nesidairydama perėjo per kelią. 
„Kelionė su netikėtumais“, – 
pagalvojo Boleslovas.

Žmogus tol jaunas, tol nepa-
sensta, kol prisimena vaikystę ir 
buvusius draugus...

Gražina KALVAITIENĖ
Kazlų Rūda

Keistuolis

kitas „bičiulystės“ numeris išeis liepos 22 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.

Gražinos Kalvaitienės nuotr.


