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Ekspertai iš įvairių Šiaurės šalių dalijosi patirtimi, kaip užtikrinti vaikų ir jau-
nimo gerovę.

Tolerancijos iššūkiai

Socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančioje Utenos rajono neįgaliųjų draugijoje veiklos netrūksta.

Socialinės reabilitacijos paslaugos – 
kokia ateitis jų laukia?

Šiaurės šalys: vaikai su negalia turi būti išgirsti

5 mln. 125 tūkst. eurų. Socia-
linės reabilitacijos veiklos buvo 
sujungtos su sporto veiklomis, 
todėl padidėjo ir biudžetas. Kas-
met vidutiniškai finansuojama 

380 nevyriausybinių neįgalių-
jų organizacijų (NVO) pateik-
tų projektų, o paslaugas gauna 
apie 28–29 tūkst. negalią turin-
čių asmenų ir jų šeimos narių. 

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (SADM) Socialinių 
paslaugų skyriaus vedėjos Vio-
letos Toleikienės teigimu, per-
žiūrėti socialinės reabilitacijos 
paslaugų organizavimą būtina 
todėl, kad skiriasi paslaugų ko-
kybė, jas teikiančių specialistų 
kompetencijos, neužtikrinamas 
paslaugų prieinamumas, jų tęs-
tinumas ir pan. Siūloma socia-
linės reabilitacijos paslaugas ne-
įgaliesiems bendruomenėje pri-
skirti socialinės priežiūros pas-
laugoms bei sudaryti galimybes 
jas akredituoti ir taip užtikrin-
ti kokybę. Pasak Lietuvos žmo-
nių su negalia sąjungos sureng-
tuose mokymuose numatomus  

Seimui pateiktas Socialinių 
paslaugų įstatymo pakeiti-
mo projektas, kuriame pasiū-
lyta socialinės reabilitacijos 
paslaugas neįgaliesiems ben-
druomenėje prilyginti sociali-
nės priežiūros paslaugoms ir, 
siekiant užtikrinti jų kokybę, 
prieinamumą bei tęstinumą, 
taikyti tuos pačius reikalavi-
mus, kaip ir kitoms tokio po-
būdžio paslaugoms, jas akre-
dituoti. Kas paskatino imtis 
tokių permainų ir kaip jos at-
silieps tiek šių paslaugų teikė-
jams, tiek jų gavėjams? 

(nukelta į 3 psl.)

Pokyčių poreikis 
Neįgaliųjų socialinės integ

racijos įstatyme reglamentuo-
tos socialinės reabilitacijos pa-
slaugos teikiamos siekiant su-
formuoti arba atkurti žmonių 
su negalia socialinius ir sava-
rankiško gyvenimo įgūdžius, 
padėti įsigyti išsilavinimą, už-
tikrinti galimybes dalyvauti vi-
suomenės gyvenime bei darbo 

rinkoje. Šiems projektams įgy-
vendinti iš valstybės ir savival-
dybių biudžetų kasmet skiriama 
daugiau kaip 4,5 mln. eurų. Šie-
met ši suma netgi dar didesnė – 

Šiaurės ir Baltijos šalys – 
kartu 

Prie konferencijos daly-
vių prisijungė Lygių galimy-
bių kontrolieriaus tarnyba, Ju-
nior Achievement, Šiaurės ge-
rovės centras, Latvijos ir Estijos 
Šiaurės ministrų taryba, Unisef 
Lietuva, PSO, Vaiko teisių ap-
saugos tarnyba ir kitos organi-
zacijos iš Baltijos šalių, Švedijos, 

Norvegijos, Suomijos, Danijos, 
Islandijos. 

„Mes esame atsakingi, kad 
mūsų vaikai gyventų saugioje 
aplinkoje. Turime klausti jaunų 
žmonių ir vaikų, ko jiems rei-
kia“, – atidarydama konferenci-
ją sakė Šiaurės tarybos generali-

nė sekretorė Paula Lehtomäki. Ji 
pabrėžė, kad Šiaurės šalys daug 
dalykų sprendžia kartu. Yra re-
miama daug programų ir inicia
tyvų Baltijos šalyse, kad kiek
vienas regionas turėtų galimy-
bę augti. 

Konferencijoje daug dėme-

sio skirta negalią turinčių vaikų 
situacijai aptarti. PSO Europos 
regioninio biuro Kopenhagoje 
atstovas dr. Martinas Willi We-
ber, kalbėdamas apie vaikų pati-
riamus iššūkius Covid19 akis-
tatoje, pabrėžė, kad labai svarbu 
užtikrinti jų teisę lankyti moky-
klą. Ypač tai aktualu negalią tu-
rintiems vaikams. Taip pat bū-
tina įtraukti vaikus į sprendi-
mų priėmimus dėl jų sveikatos. 

Negalią turinčių vaikai turi 
spręsti patys 

Suomijos nacionalinės mo-
terų su negalia asociacijos pro-
jektų koordinatorė Jaana Tiiri 
turi negalią nuo gimimo. Ji pa-
sakoja, kad nors gimė kaime, at-
skirties nepatyrė – mokėsi kartu 
su kitais, įgijo išsilavinimą, turi 
darbą, namus, yra susituokusi. 

„Nuo jaunystės buvau 
įtraukta į sprendimų priėmi-
mą“, – pasakoja Jaana. Jos ma-
ma manė, kad dukra turi teisę 
išsakyti savo nuomonę dėl me-
dicinos procedūrų, dėl sociali-
nės pagalbos. Kartą Jaanai rei-
kėjo atlikti eilinę sudėtingą ope-
raciją. Ji turėjo trukti 12 valan-

dų, nebuvo garantijos, kad pa-
vyks. Mergaitei tuo metu buvo 
11 metų. Kai mama paklausė jos 
nuomonės, Jaana pasakė, kad iš-
moko gyventi blogai judėdama 
ir nebenori dar kartą visko mo-
kytis iš naujo. „Mama išgirdo 
mane ir pasakė medikams, kad 
atsisako operacijos. Aš visada 
atsiminsiu, kad turėjau tokia-
me jauname amžiuje galimybę 
spręsti dėl savo kūno“, – pasa-
koja moteris. Ji sako suprantanti, 
kad vaikas ne visada galės rink-
tis medicinines procedūras, bet 
labai svarbu, kad jam suteikia-
ma galimybė dalyvauti priimant 
sprendimą. 

Deja, dažnai svarbūs spren-
dimai priimami neįtraukiant į 
juos vaikų, ypač kai jie maži. 
Dažnai ir jų ateitis, profesijos 
pasirinkimas yra nulemtas iš-
ankstinių nuostatų, kad tai tin-
ka žmogui su negalia. Neretai 
tai reiškia, kad tenka atsisaky-
ti norų, svajonių. Pasak Jaanos, 
įtrauktis – tai galimybė pačiam 
kontroliuoti savo kasdienį gyve-
nimą, savo ateitį ir tai, kas vyks-
ta aplink. 

Atvira visuomenė

Vilniaus rotušėje vykusio-
je konferencijoje ekspertai iš 
įvairių Šiaurės šalių disku-
tavo, kaip užtikrinti vaikų ir 
jaunimo gerovę teikiant jiems 
reikalingą pagalbą ir įtrau-
kiant juos į visuomenę. Di-
džiausias dėmesys skirtas 
vaikams iš pažeidžiamų gru-
pių (migrantams, negalią tu-
rintiems, globojamiems). Be-
ne dažniausiai konferencijoje 
skambėjo mintis, kad spren-
džiant su vaikais susijusius 
klausimus labai svarbu iš-
klausyti jų pačių nuomonę. 

(nukelta į 3 psl.)
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„Šiuo metu pažymėjimas at-
spausdinamas ant blanko, už-
klijuojama asmens nuotrau-
ka ir pažymėjimas laminuoja-
mas. Toks pažymėjimų išdavi-
mo procesas yra neefektyvus. 
Tai užima daug laiko ir didina 
darbuotojų, išduodančių pa-
žymėjimus, darbo krūvį. Ky-
la daug problemų su pažymėji-
mų spausdinimo, laminavimo 
įranga ir asmenų pateikiamų 
nuotraukų kokybe. Be to, to-
kie pažymėjimai nėra patogūs 
naudoti“, – sako Seimo narė ir 
šios idėjos iniciatorė Rimantė 
Šalaševičiūtė.

Pagal preliminarius tokių 
pažymėjimų gamintojų komer-
cinius pasiūlymus, neįgalio-
jo plastikinės kortelės su mini-

maliu apsaugos lygiu gamini-
mo ir išvežiojimo paslauga kai-
nuotų apie 2,7 Eur su PVM už 
vieną kortelę. Tad pagaminti 
apie 100 tūkstančių pažymėji-
mų valstybei kainuotų 273 460 
Eur su PVM.

Pasiūlymą pasirašiusieji Sei-
mo nariai mano, kad lėšų plas-
tikinėms neįgaliųjų kortelėms 
būtų galima skirti iš Valstybės 
biudžeto įplaukų, gaunamų už 
alkoholinių gėrimų bei apdoro-
to tabako akcizus arba iš viršpla-
ninių biudžeto pajamų už par-
duotą konfiskuotą turtą, baudų 
už administracinės teisės pažei-
dimus, bei Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijai skirtų asig
navimų ir skolintų lėšų.

LRS inf.

Siūloma keisti 
neįgaliųjų pažymėjimus

Vilija Vilkelienė su „Bičiu-
lystės“ skaitytojais dalijasi minti-
mis apie jautrų renginį, skirtą Am-
žinybėn iškeliavusiems draugijos 
nariams prisiminti.

Pirmosiomis mėnesio dieno-
mis atidavę pagarbą mirusiems 
artimiesiems, dabar susirinko-
me paminėti į Amžinybę iške-
liavusių Kalvarijos savivaldybės 
neįgaliųjų draugijos narių. Iš pat 
ryto buvo aukojamos šv. Mišios 
Kalvarijos Šv. Mergelės Mari-
jos vardo bažnyčioje. Klebonas 
Algirdas Žukauskas pasakė pa-
mokantį pamokslą, kad mirties 
nereikia bijoti, o ją priimti kaip 
Dievo dovaną. Šiais metais drau-

giją paliko 22 nariai. Prisiminė-
me jų nuveiktus darbus. Vitas 
Zigmantas, ne vieną kadenciją 
buvęs draugijos tarybos narys, 
daug prisidėjo įrengiant neįga-
liųjų draugijos būstinę. Elvyra 
Kazlauskienė – buvusi draugijos 
revizorė, Janina Kazlauskienė – 
darbščiųjų rankų būrelio narė, 
Juozas Dvareckas – buvęs šaš-
kininkas, parvežęs į draugiją ne 
vieną apdovanojimą. Tai tik ke-
li mus palikę bičiuliai, kuriems 
prisiminti ir buvo skirta ši diena.  

Po šv. Mišių neįgalieji rin-
kosi į draugiją. Čia vyko poezi-
jos skaitymai išėjusiems į Am-
žinybę. Renginį paįvairino Bri-

Pagerbėme iškeliavusius 
draugijos narius

 Kalvarija:

Kalvarijoje surengta popietė išėjusiems į Amžinybę draugijos nariams atminti.

gitos Gintautaitės atliekami kū-
riniai. Skausmo paženklinti jos 
žodžiais ir muzika sukurti kū-
riniai ,,Malda“, ,,Valandos“ su-
graudino ne vieną. Eiles skaitė 
Lietuvos nepriklausomų rašyto-
jų sąjungos narė, 8 knygelių au-
torė, 29 metus Kalvarijoje gyve-
nusi, dabar marijampolietė Ge-
ma Galinienė; 40 metų dirbusi 
Marijampolės Petro Kriaučiū-
no bibliotekoje 4 knygelių auto-
rė Aldona Murauskienė; 2 kny-
gelių autorė, rašanti išskirtinio 
skambesio eiles Zena Paukštai-
tienė, savo poezijos knygutę iš-
leidęs draugijos narys Tadas Si-
manavičius ir šių eilučių autorė 
V. Vilkelienė. 

Draugijos pirmininkė Daiva 
Rentelytė prisiminė visus 22 na-
rius. Jų netektis – tarsi atsisvei-
kinimas su šeimos nariu. 

Kiekvienais metais po šv. 
Mišių draugijoje būdavo gie-
damas rožinis. Šiemet, kadan-
gi amžiaus liga palietė ne vie-
ną draugijos narį, nutarta pa-
klausyti poezijos ir muzikos 
kūrinių, liudijančių apie žmo-
gaus trapumą, jo laikinumą šio-
je žemėje. 

Dar ilgai neskubėjome skirs-
tytis, gėrėme arbatą, dalijomės 
prisiminimais. Atsisveikinome 
linkėdami vieni kitiems, kad 
visų namus aplenktų šio am-
žiaus maras, kad kitą kartą ga-
lėtume susirinkti džiugesio pil-
nomis širdimis.

Panevėžio miesto neįgaliųjų 
draugija jau ruošiasi Kalė-

doms – šiuo metu draugijos na-
riai, vadovaujami Aldonos Ba-
gužinskienės, pina Advento vai-
nikus, puošia patalpas. „Ruošia-
mės ir puošiamės, visokių rank-
darbių ir keramikos pridarome, 
paskui dovanojame visiems“, – 
sako draugijos pirmininkė Sta-
nislava Arbutavičienė. 

Vienas mėgstamiausių ir re-
zultatyviausių draugijoje – foto-
grafijos būrelis. Šiemet surengta 
nemažai parodų – jos vyko Ku-
piškyje, Pasvalyje, įvairiose Pa-
nevėžio vietose. Pridaryta dau-
gybė nuotraukų pačiomis įvai-
riausiomis temomis. Deja, šiuo 
metu būrelyje liūdnos nuotai-
kos – neseniai neteko veiklaus 
būrelio vadovo Alvido Bajorūno. 

Jau daug metų draugijos na-
riai noriai renkasi į ansamblio 
„Jovaras“ repeticijas. S. Arbu-
tavičienė giria naująjį kolektyvo 
vadovą, kuris ir pats muziką ku-
ria, ir eiles pritaiko. Taip gims-
ta originalios, niekur dar negir-
dėtos dainos. Šiemet ansamblis 
koncertavo Šiauliuose, Kėdai-
niuose, Radviliškyje, Tauragė-
je, Vabalninke, Likėnuose, Pa-
nevėžyje. Moterys labai džiau-
gėsi, kad pateko į finalinį „Vil-
ties paukštės“ turą – tai pats tik
riausias jų veiklos įvertinimas. 

Kartu su miesto savivaldybe 
įgyvendinant projektą „Panevė-
žio miesto neįgaliųjų organizaci-
jų viešos aplinkos sutvarkymas ir 
pritaikymas socialinei bei kultū-
rinei veiklai“ kieme buvo įreng-
ti gėlynai, pastatyti treniruokliai. 

Bus padaryti ir suoliukai, pakyla 
koncertams, alpinariumas. Rug-
pjūtį čia įvyko gražus renginys, 
sukvietęs negalią turinčius žmo-
nes iš įvairių rajonų ir Panevėžio 
miesto neįgaliųjų organizacijų. 

Liucija Anilionienė anksčiau 
gyveno Pasvalyje, dabar įsikūrė 
Panevėžyje ir kai tik pasitaiko 
proga, užsuka į neįgaliųjų drau-
giją: „Ką ten namuose veikti? Jei 
niekur neisi, sustingsi. Pajudu, 
pagerėja nuotaika.“ 

„Noriu pasidžiaugti, kad 
draugijoje esame laukiami. Čia 
randu paguodą, džiaugsmą – ir 
dainuojame, ir sportuoti galime, 
ir akis mums patikrina, ir anglų 
kalbos mokėmės, vyksta kera-
mikos, šokių būreliai“, – įsiter-
pia ir Janina Jašinskienė. Mote-
ris pasakoja, kad išėjimas iš na-
mų, dainavimas jai padeda at-
sigauti nuo kasdienybės rūpes-
čių – namuose tenka prižiūrėti 
visišką negalią turintį vyrą. 

Pasak S. Arbutavičienės, la-
bai dažnai žmonės ateina į drau-

giją ar paskambina pasikalbėti, 
ko nors pasiteirauti. Kartais tai 
būna kasdienės smulkmenos, 
o kartais tenka padėti išspręs-
ti ir rimtus klausimus. Žmonės 
neturi interneto, tad prireikus 
kreipiasi į draugiją. Buvo daug 
norinčių pagelbėti išsiimti gali-
mybių pasą. Per dieną sulauk-
davo iki 10 žmonių. 

Draugija džiaugiasi naujo-
mis patalpomis, tačiau didžiau-
sias skaudulys – susisiekimas. 
Į draugiją labai nepatogu atva-
žiuoti viešuoju transportu. 

S. Arbutavičienė spalio mė-
nesį buvo išrinkta Panevėžio 
miesto neįgaliųjų draugijos pir-
mininke dar vienai kadencijai. 
Nors sulaukė didelio narių pa-
laikymo, tačiau neramu – laukia 
atsakingas darbas, o sveikatos 
ir jėgų mažėja. Vis dėlto ji ran-
kų nenuleidžia – kitiems me-
tams vėl suplanuota daug veik
lų, renginių. 

Emilija STONKUTĖ 
R 11-22

Veikla nenutrūksta ir siaučiant epidemijai
 Panevėžys:

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugijos fotografų būrelio nariai.
Stanislavos Juozapaitytės nuotr.

Seime įregistruotas siūlymas moraliai pasenusius popierinius ne-
įgaliųjų pažymėjimus keisti labiau šiuolaikinėmis plastikinėmis 
kortelėmis. Šį teikimą pasirašę 65 Seimo nariai mano, kad plas-
tikinė kortelė sumažintų galimybę suklastoti dokumentą, jis būtų 
ne tik žymiai saugesnis, bet ir patogesnis naudoti.

Įstatymuose būtų įtvirtinta, 
kad šuo pagalbininkas yra pagal 
šunų pagalbininkų dresavimo 
programą parengtas šuo teikti 
pagalbą neįgaliajam, įrašytas į 
Šunų pagalbininkų sąrašą.

Pasak Seimo nario J. Džiu-
gelio, šiuo metu Lietuvoje nėra 
reglamentuota šių šunų pagalba 
žmonėms, nors tai įteisinta prak-
tiškai visose Europos Sąjungos 
šalyse. „Lietuvoje šiuo metu Bal-
tijos kinologijos cent re rengiami 
4 šunys pagalbininkai, tačiau ne-
sant teisinio reglamentavimo jie 
negali turėti oficialaus šuns pa-
galbininko statuso“, − pažymi-
ma projekto aiškinamajame rašte.

J. Džiugelis pabrėžia, kad 
įteisinus šunis pagalbininkus 
atsirastų nauja priemonė žmo-
nėms su negalia integruotis į vi-
suomenę. „Ši pagalbos priemo-
nė, tai yra šunys asistentai arba 
šunys vedliai, ypač pasitarnau-
ja regos negalią turintiems žmo-
nėms, taip pat žmonėms, kurie 
serga cukriniu diabetu, nes ga-
li perspėti apie kylantį pavojų, 
atlikti kitus naudingus daly-
kus“, − pristatydamas pataisas 
kalbėjo parlamentaras.

Pagal pataisų projektus, ne-
įgalusis kartu su šunimi pagal-
bininku galėtų naudotis viešojo 
transporto infrastruktūra ir nu-
matytomis transporto lengva-
tomis, patekti į viešąsias erd
ves ir visuomeninės paskirties 
statinius.

Šuo, teikiantis pagalbą neįga-
liajam, privalėtų būti pažymėtas 
skiriamaisiais ženklais, o asmuo, 
kuris naudosis tokio šuns pagal-
ba, privalėtų turėti šuns pagal-
bininko sertifikatą (ar jo kopiją), 
kurį išduotų Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba.

Po pristatymo už teisės ak-
tų pakeitimus (projektai Nr. 
XIVP1019, Nr. XIVP1020, 
Nr. XIVP1021) balsavo 112 
Seimo narių, susilaikė 4 par-
lamentarai. Pritarus projek-
tams po pateikimo, toliau jie 
bus svarstomi Seimo komite-
tuose. Prie šio klausimo svars-
tymo Seimo posėdyje planuo-
jama grįžti IV (pavasario) Sei-
mo sesijoje.

LRS ir „Bičiulystės“ inf. 

Šuns pagalbininko teisinis 
reglamentavimas palengvintų 

neįgaliųjų gyvenimą
Seimas pradėjo svarstyti Seimo nario Justo Džiugelio pristatytas 
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo ir lydimųjų teisės aktų 
pataisas, kuriomis siekiama įteisinti šuns pagalbininko statusą, 
sureguliuoti jo registravimą, ženklinimą, skiriamuosius ženklus, 
dresavimo tvarką bei dokumentų išdavimo procedūrą.

Bus įteisinti šunys pagalbininkai.
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pokyčius pristačiusios V. Tolei-
kienės, tai ne tik padėtų išspręsti 
įvardytas problemas, bet ir gal-
būt išplėstų paslaugų teikėjų ra-
tą. Pasak jos, pradėjus akredi-
tuoti vaikų dienos centrų pas-
laugas į rinką atėjo apie 70 nau-
jų teikėjų. 

Finansiniam tvarumui 
užtikrinti – 3 metų sutartys 

SADM Tikslinės pagalbos 
skyriaus vedėjos Daivos Zaba-
rauskienės teigimu, vienas pa-
grindinių šiandieninės sociali-
nės reabilitacijos paslaugų neį-
galiesiems bendruomenėje trū-
kumų – jų tvarumas ir veiklų 
tęstinumas. Kasmet reikia reng-
ti naujus projektus, konkuruoti 
su kitomis organizacijomis, to-
dėl nė viena NVO nėra tikra, ar 
veiklos bus tęsiamos, o gal sa-
vivaldybė nuspręs pasirinkti ki-
tą paslaugų teikėją. Todėl, pa-
sak D. Zabarauskienės, vienas 
svarbiausių planuojamų poky-
čių tikslų – užtikrinti sociali-
nės reabilitacijos paslaugų tva-
rumą, darbuotojų kvalifikaci-
ją, finansavimą, pačių paslaugų 
prieinamumą. 

Kitas trūkumas, dėl ko siū-
loma keisti sistemą – adminis-
tracinė našta. „Savivaldybėms 
gana sudėtinga kasmet patikrin-
ti, įvertinti, sudaryti finansavi-
mo sutartis, kontroliuoti daug 
projektų. Didelis krūvis tenka 
ir organizacijoms, turinčioms 
parengti naujus projektus, teik-
ti ataskaitas ir konkuruoti tar-
pusavyje“, – sako D. Zabaraus-
kienė. 

Ji atkreipia dėmesį, kad Sei-
mui priėmus siūlomus Sociali-
nių paslaugų įstatymo pakeiti-
mus savivaldybės su akredituo-
tais paslaugų teikėjais pasirašy-
tų 3 metų finansavimo sutartis. 
Taip vietoje konkursinio finan-

savimo būtų užtikrintas akredi-
tuotas paslaugas teikiančių or-
ganizacijų finansinis tvarumas.

Bus akredituojamos ne 
atskiros paslaugos, o visas 

paslaugų paketas
D. Zabarauskienė pabrėžia, 

kad bus akredituojamos socia-
linės reabilitacijos paslaugos, o 
ne jų teikėjas. SADM atstovės 
teigimu, socialinė reabilitacija – 
ne atskira paslauga, o paslaugų 
paketas, todėl ir akredituojamos 
bus ne pavienės paslaugos, o vi-
sas jų paketas. 

Planuojama, kad Socialinių 
paslaugų katalogas bus papil-
dytas socialinės reabilitacijos 
paslaugų neįgaliesiems paketu. 
Siūloma, kad į jį būtų įtrauk-
tos šios paslaugos: informavi-
mas, konsultavimas; tarpinin-
kavimas, palydėjimo ir (ar) pa-
vėžėjimo organizavimas ir (ar) 
pagalba lankantis įstaigose; 

pagalba priimant sprendimus 
asmenims su proto ir (ar) psi-
chine negalia; kasdienio gyve-
nimo įgūdžių ugdymas ir (ar) 
palaikymas ir (ar) atkūrimas; 
socialinių įgūdžių ugdymas ir 
(ar) palaikymas ir (ar) atkūri-
mas individualiai ir (ar) pagal-
bos sau grupėse; įsidarbinimo 
su pagalba, pagalbos ieškant 
darbo, atliekant įsidarbinimo 
procedūras bei lydimosios pa-
galbos paslaugos; darbo įgū-
džių ugdymas, stiprinimas ar 
atkūrimas; saviraiškos įgūdžių 
ir meninių gebėjimų lavinimas 
ir (ar) palaikymas; individua-
lios emocinės – psichologinės, 
informacinės pagalbos šeimos 
nariams, pagalbos sau ir šeimos 
paramos grupių veiklos orga-
nizavimas. 

Beveik visos į paketą siūlo-
mos įtraukti paslaugos teikia-
mos ir dabar, todėl NVO dėl to 
nerimauti nereikėtų. 

Fizinę negalią turinčiam as-
meniui gali reikėti informavi-
mo ir konsultavimo, pagalbos 
įsidarbinant, tarpininkavimo, 
palydėjimo paslaugų, o, pavyz-
džiui, pagalbos priimant spren-
dimus nereikės. Tačiau į paslau-
gų paketą tokia paslauga taip pat 
turės būti įtraukta, nes jos ga-
li prireikti kitam neįgaliajam. 
„Organizacija turi turėti gebė-
jimus teikti visas paslaugas“, – 
pabrėžia D. Zabarauskienė. Pa-
sak jos, nustačius socialinės rea
bilitacijos paslaugų poreikį, bus 
sudarytas individualus planas, 
įvertinti asmens poreikiai. So-
cialinės reabilitacijos paslaugos 
turėtų būti teikiamos nemoka-
mai ir terminuotai, kol bus pa-
siekti numatyti tikslai (proto 
ar psichikos negalią turintiems 
asmenims jos galėtų būti tei-
kiamos nuolat). Vėliau asmuo, 
esant poreikiui, bendra tvarka 
galėtų kreiptis dėl kitų sociali-
nių paslaugų.

Turės atitikti tam tikrus 
reikalavimus 

Akredituotos socialinės re-
abilitacijos paslaugos turės bū-
ti teikiamos neįgaliesiems pri-
taikytose patalpose. „Jeigu or-
ganizacija teiks paslaugas savo 
patalpose, jos turi būti pritaiky-
tos specialiesiems neįgaliųjų po-
reikiams, – sako SADM atsto-
vė. – Jeigu organizacija patalpų 
neturi, ji gali pasirašyti sutartį 
su fiziniu ar juridiniu asmeniu, 
kur patalpos pritaikytos, ir tam 
tikras veiklas teikti jose.“ 

Atkreipdama dėmesį į per-
sonalo išsilavinimui keliamus 
reikalavimus, D. Zabarauskie-
nė pabrėžia, kad bent vienas so-

cialinis darbuotojas privalės tu-
rėti atitinkamą kvalifikaciją. Šis 
darbuotojas galės dirbti ir nepil-
nu darbo krūviu.

Savivaldybė su akredituotų 
socialinės reabilitacijos neįga-
liesiems bendruomenėje pas-
laugų teikėjais pasirašys šių pas-
laugų teikimo ir finansavimo 
sutartis ir visus juos registruos 
Socialinės paramos šeimai in-
formacinėje sistemoje (SPIS). 
Taigi socialinės reabilitacijos 
neįgaliesiems paslaugų gavė-
jas ar teisėtas jo atstovas turės 
galimybę pasirinkti šių paslau-
gų teikėją.

Laukiamas pokytis
Jeigu Seimas pritars Socia-

linių paslaugų įstatymo pakei-
timams, bus parengti poįstaty-
miniai aktai. Socialinių paslau-
gų kataloge bus apibrėžtos so-
cialinės reabilitacijos neįgalie-
siems bendruomenėje paslau-
gos, patvirtinti reikalavimai 
akredituotoms socialinės rea-
bilitacijos neįgaliesiems paslau-
goms, asmens (šeimos) sociali-
nių paslaugų poreikio nustaty-
mo ir skyrimo tvarkos aprašas, 
socialinės reabilitacijos paslau-
gų finansavimo tvarka. 

Socialinės reabilitacijos pa-
slaugos turėtų būti akredituoja-
mos 2023 metais. Pasak D. Za-
barauskienės, pristatytos per-
mainos – dar tik pradinis ma-
tymas, kaip viskas turėtų būti 
reglamentuota. Ji patikino, kad 
dar bus tariamasi su specialis-
tais, konsultuojamasi su NVO, 
kad planuojami pokyčiai atliep-
tų ir organizacijų, ir žmonių su 
negalia lūkesčius. 

Aldona MILIEŠKIENĖ

Socialinės reabilitacijos paslaugos – 
kokia ateitis jų laukia?

(atkelta iš 1 psl.)

Matydama, kad daug žmo-
nių su negalia patiria diskrimi-
naciją, Jaana pasirinko ginti jų 
teises. Jos įsitikinimu, jaunimas 
pats turi galimybę daug padary-
ti, kad situacija pasikeistų, kad 
atskirties būtų mažiau. 

Kartais padeda paprasti 
sprendimai 

Diskusiją moderavęs Aistis 
Norkus pasakoja, kad dėl ne-
galios net 3,5 metų mokėsi na-
muose, nes mokykla buvo ne-
pritaikyta. Kai atėjo laikas eiti į 
gimnaziją, buvo rastas sprendi-
mas – didelė dalis pamokų per-
kelta į pirmą aukštą. Vėliau, su-
tarus su Aisčiu, kad jis gali ke-
lis kartus per savaitę užlipti į 
antrą aukštą, dar daugiau laiko 
praleisdavo su bendraamžiais. 
„Kartais labai paprastai galime 
įtraukti žmones į visuomenę. 
Turime pasitikėti, kad jie gali 
spręsti patys ir paklausti“, – įsi-
tikinęs Aistis. 

Vaikinas mokyklą baigė prieš 
10 metų, visą laiką, kol jis mo-
kėsi, buvo kalbama, kad reikia 
įrengti liftą, bet tai nebuvo pri-
oritetas, nes liftas įrengtas tik 

dabar, renovuojant pastatą. Pa-
sak Aisčio, nepritaikyta aplinka 
šiuo metu bene labiausiai trukdo 
negalią turintiems žmonėms įsi-
traukti į visuomenę. Jis nuo gi-
mimo serga mitochondrine mio-
patija. Dėl šios ligos nuolat jaučia 
didelį silpnumą – kai kurie orga-
nizmo raumenys dirba tik iki 20 
proc. Įveikti aukštus laiptus Ais-
čiui gali būti labai sunku. Vai-
kinas mėgsta lankytis įvairiuose 
kultūriniuose renginiuose, pats 
muzikuoja, dėl to jam būna ap-
maudu, kai atėjus į renginį tenka 
susidurti su kliūtimis. Deja, to-
kių vietų yra daug. Tarkim, ne-
seniai įrengti nuolydžiai Gedi-
mino prospekte prie parduotu-
vių, bet jie padaryti taip, kad net 
mama su vežimėliu neįvažiuos. 

Taip pat ir Rotušė, kurioje 
vyko konferencija, turi keltu-
vą, deja, nėra jokių nuorodų, 
kaip juo pasinaudoti. Aistis su-
tinka, kad daug ką gali keisti 
pat ys negalią turintys žmonės, 
bet kartais tenka ir nusivilti – 
prieš dešimtmetį jis sako rašęs 
laiškus Neįgaliųjų reikalų de-
partamentui apie aplinkos pri-
taikymo problemas. Deja, iki 
šiol nesulaukė jokio atsakymo. 

Geros iniciatyvos Šiaurės 
šalyse

Šiaurės šalių gerovės centro 
Stokholme vyriausioji patarė-
ja Merethe Løberg atkreipė dė-
mesį, kad Šiaurės šalyse vaikai, 
taip pat ir su negalia, įtraukia-
mi į sprendimų priėmimus vals-
tybės institucijų, savivaldybės, 
vaikų teisės tarnybų veiklose. 
Norvegijoje labai svarbus pata-
riamasis jaunimo tarybos balsas. 

Vis dėlto, pasak M. Løberg, 
vaikai jaučiasi per mažai išgirs-
ti. Tarkim, mokykloje daug ką 
sprendžia mokytojai, jie sako, 
kad negalią turinčius vaikus sun-
ku išklausyti, trukdo kalbos bar-
jeras. Yra nemažai būdų šiems 
barjerams mažinti – pavyzdžiui, 
Lego sukūrė kaladėles su užra-
šais Brailio raštu. Mokykloms 
buvo nupirkti šių žaislų kom-
plektai, kad vaikai galėtų žaisti 
kartu. Buvo sukurtas universa-
liai pritaikytas portalas Snakke-
medbarn.no, kuriame vaikai ga-
li saugiai pranešti apie patiriamą 
prievartą ar kitus sunkumus. Vis 
dėlto svarbiausia, pasak M. Lø-
berg, tiesiog kalbėtis, pačių vai-
kų paklausti, kas jiems svarbu. 

Švedijos paralimpinio komi-

teto vadovė Ulrika Askengren 
papasakojo, kad daugiau nega-
lią turinčių vaikų į sportą pavy-
ko įtraukti pasitelkus mentorius. 
Kitaip tariant, vaikui parenka-
mas globėjas, draugas iš tos sri-
ties, kuri jam patinka. Mento-
rius, taip pat turintis negalią, 
savo pavyzdžiu paskatina įsi-
traukti į aktyvią veiklą, pasidali-
ja patirtais iššūkiais, gali patarti 
dėl įvairiausių dalykų. Švedijos 
paralimpinis komitetas rūpina-
si 500 sporto kubų veikla, vie-

nija judėjimo, regos ir intelekto 
negalią turinčiuosius. Imtis po-
kyčių nusprendė pamatę, kad 
per pandemiją žmonių su ne-
galia aktyvumas sumažėjo apie 
70 proc. 

Konferencijos svečius svei-
kinusi Ministrė Pirmininkė 
Ingrida Šimonytė išreiškė viltį, 
kad auganti naujoji karta sukurs 
visuomenę, kurioje bus priima-
mas kiekvienas. 

Aurelija BABINSKIENĖ 
Autorės nuotr. 

Šiaurės šalys: vaikai su negalia turi būti išgirsti
(atkelta iš 1 psl.)

Aistis Norkus (dešinėje) moderavo diskusiją apie vaikų ir jaunimo su negalia 
įtrauktį. 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą 
įgyvendina ir Jurbarko rajono neįgaliųjų draugija.
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Ar ilgai slėpsime savo 
kančią?

lygas moteriai su neįgalia gauti 
pagalbą. Pagalba turi ir atliepti 
moters poreikius, ir būti teikia-
ma anonimiškai.

Ar į anketos klausimus 
moterys atsakinėja atvirai? 

S.A.: Sunku atsakyti, nes 
nesame kartu su moterimis, 
kai jos pildo anketas. Tyrime 
dalį moterų kalbiname gyvai, 
šie pokalbiai atrodo labai nuo-
širdūs ir vertingi, nors tikrai 
skausmingi pačioms moterims. 
Smurtas yra ypač jautri ir sun-
ki tema, todėl sunku platinti 
anketą. Esame be galo dėkingi 
visoms moterims, kurios skyrė 
tam laiko, patikėjo, kad jų pa-
tirtis gali prisidėti inicijuojant 
pokyčius.  

Akivaizdu, kad moterys yra 
pavargusios kalbėti apie skau-
džias patirtis, nemato prasmės, 
netiki, kad tai veda į reikšmin-
gus pokyčius. Matydamos tai 
kalbame apie daugybę kitų sa-
vo ar kolegų tyrimų, kurie pri-
sidėjo prie reikšmingų sprendi-
mų, naujų paslaugų ar praktikų 
atsiradimo. Kad situacija keis-
tųsi, būtina išsiaiškinti daugy-
bę aplinkybių ir čia mums pa-
deda apklausos. 

Kaip šios anketos pasiekė 
neįgalias moteris?

D.J.: Anketas platinome per 
visas negaliai atstovaujančias 
organizacijas, per specializuo-
tus centrus, per Neįgaliųjų rei-
kalų departamentą prie SADM, 
anketos gale yra įrašyta vaizdo 
informacija gestų kalba, tačiau 
respondenčių, pildančių anke-
tas, atsiranda labai nedaug.

Kokių veiksmų žadate im-
tis gavę apklausos rezultatus?

S.A.: Rezultatus pristaty-
sime valstybės institucijoms ir 
pagalbą moterims teikiančioms 
organizacijoms, specialistams. 
Akivaizdu, kad teikiant pagal-
bą moterims su negalia, ne vi-
sada atsižvelgiama į su negalia 
susijusias aplinkybes – tai gali 
būti fizinis prieinamumas, taip 
pat didesnė priklausomybė (tiek 
pagalbos prasme, tiek finansiš-
kai) nuo smurtautojo. 

Tikimės, kad apklausos re-
zultatai leis efektyviau reaguoti 
į sunkumus, su kuriais susidu-
ria smurtą patiriančios moterys 
su negalia bei kurti reikalingų 
paslaugų tinklą.

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

LNF išplatino anoniminę 
anketą, kurią kviečia užpil-
dyti bet kokį smurtą patyru-
sias moteris su negalia. Kas 
paskatino daryti šią apklausą? 

D.J.: Į sudėtingą asmenų su 
negalia, ypač moterų, padėtį 
pradėjome gilintis 2018 metais. 
Tačiau nebuvo paprasta. Tyrimų 
iki tol nebuvo atlikta. Neturė-
jome jokių duomenų, kiek neį-
galių moterų patiria smurtą ar-
timoje aplinkoje. 

Pradėję gilintis susidūrėme 
su labai apytikriais skaičiais. 
Analizuojant smurtinius nusi-
kaltimus paaiškėjo, kad smurtą 
artimoje aplinkoje patiria dvi 
neįgalios moterys iš trijų. Bend
ra statistika rodė, kad smurtą 
artimoje aplinkoje patiria vie-
na iš trijų moterų. Skaičiai tik
rai nelinksmi. Ir jie nėra tiks-
lūs, nes pareiškimų apie smur-
tą artimoje aplinkoje iš neįga-
lių moterų policija gauna mažai. 
Ištiriamų nusikaltimų prieš ne-
įgalias moteris taip pat mažai. 

Tokia buvo mūsų pradinė 
analizė. Pradėjome domėtis, ką 
rodo europinė praktika, Euro-
pos parlamento rezoliucija dėl 
neįgalių moterų padėties. Pa-
tvirtinta, kad seksualinį smur-
tą negalią turinčios moterys pa-
tiria 5–6 kartus dažniau negu 
visos kitos. Jos yra priklauso-
mos nuo šeimos narių, globė-
jų, socialinių darbuotojų ar ki-
tų asmenų. Priklausomos fiziš-
kai, finansiškai, neįsivaizduoja, 
kaip reikėtų toliau gyventi be 
žmogaus, kad ir smurtaujančio 
prieš jas, globos. Kas bus, jeigu 
tas žmogus jas paliks? 

Kitas dalykas, kad moterys, 
turinčios negalią, nežino, kur 
kreiptis, o ir bijo, todėl smurtą 
savo atžvilgiu vertina kaip ne-
išvengiamą dalyką.

Moterų su negalia padė-
tis yra daug sudėtingesnė negu 
vyrų. Jos dažniau patiria skur-
dą, joms sunkiau įsidarbinti. 
Šios žinios mus ir paskatino la-
biau pasidomėti negalią turin-
čių moterų padėtimi. 

Ko  moterų klausiama an-
ketoje?

S.A.: Anketoje aiškinamės, 
kokį smurtą moterys patiria, 
kaip dažnai prieš jas smurtau-
jama, taip pat kas yra smurtau-
tojai, kokiomis aplinkybėmis jų 
agresija pasireiškia.

Domimės ir priežastimis, 

kurios trukdo atsiskirti nuo 
smurtautojo/s artimoje aplin-
koje, mums svarbu suprasti, ar 
tai susiję su negalia, su galima 
priklausomybe nuo smurtau-
jančio žmogaus. 

Kita klausimų kategorija – 
moterų patirtis ieškant pagal-
bos. Klausiame, ar moterys ži-
no, kur ieškoti pagalbos, ar krei-
piasi, ar ją gauna, ar suteikiama 
pagalba yra vertinga. 

Dar viena atskira klausimų 
grupė – apie institucinį smur-
tą, kurį apibrėžiame kaip že-
minantį, nepagarbų, atsainų 
valstybės institucijų darbuo-
tojų elgesį, kylantį iš neigiamų 
nuostatų apie negalią ar dėl pa-
žeidžiamos žmogaus su nega-
lia padėties. 

Su kokiais sunkumais su-
sidūrėte pradėję šią apklausą? 

D.J.: Labai sudėtinga rasti 
moterų, kurios sutiktų atsakyti 
į mūsų pateiktą anoniminę an-
ketą. Atsakyti galima nuotoli-
niu būdu. Supratome, kad pil-
dydamos šią anketą moterys pa-
tiria didelį emocinį krūvį. Gir-
dėjome ir pasisakymų: „O kas 
iš to?“, „Kas pasikeis, jeigu aš 
pasisakysiu, kad mane skriau-
džia?“ Moterys įsitikinusios, 
jog realiose situacijose pagal-
bos jos nesulauks.

Gal joms galėtų pagelbė-
ti socialinės ir psichologinės 
pagalbos centrai? Ar jie daž-
nai sulaukia moterų su nega-
lia prašymų padėti?

D.J.: Deja, mūsų apklaus-
ti pagalbos centrų darbuotojai 
sakė, kad moterys su negalia į 
juos kreipiasi labai retai. Toks 
mažas skaičius besikreipian-
čiųjų rodo, kad moterys netu-
ri informacijos ar tiesiog neno-
ri kreiptis pagalbos. 

Specializuotuose pagalbos 
moterims centruose dirba psi-
chologai, pasiruošę išklausyti ir 
padėti, tačiau moterys su nega-
lia apie tai dažnai nežino. Kur-
čios moterys su psichologu ga-
li kalbėtis tik per gestų kalbos 
vertėją. Intelekto negalią turin-
čiai moteriai taip pat reikalinga 
speciali pagalba. Tad labai svar-
bu sudaryti kuo palankesnes są-

Smurtas prieš moteris, ypač 
su negalia, labai opi tema. 
Negalią turinčios moterys 
vis dar neišdrįsta ne tik ieš-
koti pagalbos, bet ir kalbėti 
apie patiriamą smurtą. Kaip 
joms padėti? Ar išvis įmano-
ma pagelbėti? Apie tai kal-
bamės su Lietuvos negalios 
organizacijų forumo (LNF) 
prezidente Dovile Juodkaite 
ir komunikacijos projektų va-
dove Simona Aginskaite.

Dovilė Juodkaitė.

Kreipėmės į Socialinės pasau-
gos ir darbo ministeriją, prašy-
dami paaiškinti, nuo ko priklau-
so šių kompensacijų dydžiai ir ar 
jiems turi įtakos tai, kad tikslines 
kompensacijas moka savivaldybės. 

Pateikiame ministerijos atsa-
kymą.

Tikslinių kompensacijų ne-
įgaliesiems dydžių lentelėje bu-
vo nurodyti tikslūs kompensaci-
jų dydžiai. Svarbu tai, kad nuo 
2019 m. įsigaliojo naujos specia
liųjų poreikių rūšys (du nuolati-
nės slaugos lygiai ir du nuolati-
nės priežiūros (pagalbos) lygiai) 
bei nauja tikslinių kompensacijų 
mokėjimų tvarka. 

Siekiant išsaugoti asmenų, 
kuriems iki 2018 m. gruodžio 
31 d. buvo nustatytas specialu-
sis nuolatinės slaugos ar prie-
žiūros (pagalbos) poreikis, tei-
ses ir garantijas, jiems paskir-
tos tikslinės kompensacijos 
mokamos iki nustatyto ter-
mino pabaigos pagal iki 2018 
m. gruodžio 31 d. galiojusius 

tikslinių kompensacijų bazi-
nius dydžius: 

1. slaugos išlaidų tikslinė 
kompensacija yra 2,5 tikslinių 
kompensacijų bazės dydžio – 
300 Eur.

2. priežiūros (pagalbos) iš-
laidų tikslinė kompensacija yra 
šių dydžių:
1) asmenims, netekusiems 

75–100 proc. darbingumo, 
ir vaikams, kuriems nu-
statytas sunkus neįgalumo 
lygis, – 1 tikslinių kom-
pensacijų bazės dydžio – 
120 Eur;

2) asmenims, netekusiems  
60–70 proc. darbingumo, 
vaikams, kuriems nustaty-
tas vidutinis neįgalumo ly-
gis, ir asmenims, sukaku-
siems Lietuvos Respubli-
kos valstybinių socialinio 
draudimo pensijų įstatymo 
nustatytą senatvės pensi-
jos amžių, – 0,5 tikslinių 
kompensacijų bazės dy-
džio – 60 Eur.

Simona Aginskaitė.

specialusis 
poreikis

ką tai reiškia? bazės 
dydis*

2021 m. 2022 m.

nuolatinė priežiūra (pagalba):

nuolatinė slauga:

tikslinės kompen
sacijos dydis eur

Kodėl skiriasi tikslinių 
kompensacijų dydžiai? 
„Bičiulystėje“ paskelbę Socialinės apsaugos ir darbo mi-

nisterijos parengtą Tikslinių kompensacijų neįgaliesiems dy-
džių lentelę, sulaukėme skaitytojų klausimų ir pastabų, kad 
jų gaunamos išmokos neatitinka 2021 metams nurodytų su-
mų. Kelmės rajone gyvenanti skaitytoja teigė, kad jai nusta-
tytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagal-
bos) poreikis, tačiau ji gauna ne 132 eurus, o 120 eurų. Biržų 
rajone gyvenančiai neįgaliajai nustatytas pirmojo lygio spe-
cialusis nuolatinės slaugos poreikis, o jos gaunama išmoka – 
300 eurų, o ne 312 eurų, kaip nurodyta SADM informacijoje.

* Nuo 2021 m. sausio 1 d. tikslinių kompensacijų bazės dydis yra 120 eurų. Nuo 
2022 m. sausio 1 d. šį dydį bus siūloma didinti iki 126 eurų.

Tuo atveju, jei asmenims yra 
nustatytas pirmojo arba antrojo 
lygio specialusis nuolatinės slau-
gos poreikis ar pirmojo arba an-
trojo lygio priežiūros (pagalbos) 
poreikis pagal nuo 2019 m. sausio 

1 d. įsigaliojusią tvarką, tačiau as-
menys gauna mažesnes už lente-
lėje nurodytas išmokas, siūlytu-
me kreiptis į savivaldybės admi-
nistraciją, kuri ir skiria bei mo-
ka šias tikslines kompensacijas.

Nuo 2019 m. sausio Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tar-
nybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įvertinus su-
augusio žmogaus ar vaiko specialiuosius poreikius, skiriama prie-
žiūros (pagalbos) arba slaugos tikslinė kompensacija. Kiekvienas 
specialusis poreikis turi du lygius.

Pirmojo lygio 
specialusis 
nuolatinės 
priežiūros 
(pagalbos) 
poreikis

reikalinga 
nuolatinė 4–5 val. 
per parą kitų 
asmenų teikiama 
priežiūra (pagalba)

1,1 132 Eur 138,6 Eur

Antrojo lygio 
specialusis 
nuolatinės 
priežiūros 
(pagalbos) 
poreikis

reikalinga 
nuolatinė ne 
ilgesnė 3 val. per 
parą kitų asmenų 
teikiama priežiūra 
(pagalba)

0,6 72 Eur 75,6 Eur

Pirmojo lygio 
specialusis 
nuolatinės 
slaugos 
poreikis

reikalinga 
nuolatinė 8 
val. per parą ar 
ilgesnės trukmės 
slauga

2,6 312 Eur 327,6 Eur

Antrojo lygio 
specialusis 
nuolatinės 
slaugos 
poreikis

reikalinga 
nuolatinė 6–7 val. 
per parą slauga

1,9 228 Eur 239,4 Eur
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tis tualetai prekybos centruose 
buvo uždaryti.

Moteris pasakoja, kad Gri-
giškėse, kur ji su šeima ir gyve-
na, šaligatviais neįgaliojo veži-
mėliu judėti sunku. Pasak Ire-
nos, prie jos namų esantys šali-
gatviai buvo įvardyti kaip avari-
nės būklės. „Neužteko lėšų su-
tvarkyti 50 metrų šaligatvio iki 
mano laiptinės, – apgailestauja 
moteris. – Nemanau, kad labai 
sunku padėti negalią turinčiam 
žmogui. Tiesiog per daug abe-
jingumo. Ar tai nėra neįgalių 
žmonių diskriminacija?“ 

Irenos Trečiokienės įžvalgas 
paprašėme pakomentuoti Lietu-
vos žmonių su negalia sąjungos 
projektų vadovės Gintos Žemai-
taitytės.

Irena – aktyvi moteris ir no-
ri gyventi kuo savarankiškesnį 
gyvenimą. Tačiau tokios prob
lemos, kaip nepritaikytas gyve-
namasis būstas, judėti vežimė-
liu netinkami šaligatviai, tik
rai neprideda taip reikalingos 

motyvacijos. Labai pagirtina, 
kad ji aktyviai siekia pagerin-
ti situaciją, nurodydama pro-
blemas ir kaip jas reikėtų paša-
linti. Esu kreipusis į Grigiškių 
seniūną, kad atkreiptų dėme-
sį į Irenos siekį gyventi aktyvų 
ir savarankišką gyvenimą. Dėl 
to labai reikėtų sutvarkyti kelis 
metrus gatvių aplink jos namus. 
Seniūnas pažadėjo, kai tik ateis 
eilė šiai gatvei remontuoti, bus 
viskas padaryta kaip priklauso. 

Dėl pagalbos pritaikant būstą 
reikia kreiptis į savivaldybę. Būs-
to pritaikymo neįgaliesiems tvar-
kos aprašas numato, kad žmogui 
su negalia gali būti skirta būsto 
pritaikymo išlaidų kompensaci-
ja, jei žmogus parduoda jo porei-
kiams nepritaikytą būstą ir perka 
pritaikytą būstą (minėto aprašo 
16.9. punktas). Tokį sprendimą 
priima savivaldybių administra-
cijų sudarytos būsto pritaikymo 
neįgaliesiems komisijos. 

Labai apmaudu, kad ne vi-
siems piliečiams sudaromos 
vienodos sąlygos savarankiškai 
ir visapusiškai dalyvauti visose 
gyvenimo srityse, kaip numa-
to ir JT neįgaliųjų teisių kon-
vencija. Žmonėms su judėjimo 
negalia vienas svarbiausių šios 
konvencijos punktų – prieina-
mumas. Ir valstybės pareiga už-
tikrinti, kad įvairūs pastatai – 
parduotuvės, gydymo ir kitos 
įstaigos būtų prieinamos žmo-
nėms su negalia. Taip pat svar-
bu, kad ir privačios įmonės, siū-
lančios visuomenei prieinamus 
produktus ar teikiančios paslau-
gas, atsižvelgtų į visus neįgaliųjų 
prieinamumo aspektus. 

Eglė VARPIOTAITĖ
Asmeninio archyvo nuotr.

Paroda „Tarp“ siekia skatinti dialogą tarp negalią turinčių asmenų ir visuo-
menės.

Nepritaikyta aplinka – ne tik 
kliūtis, bet ir diskriminacija

Nepagydoma liga – išsėtinė sklerozė – Irenai Trečiokienei smo-
gė prieš 10 metų. Moteris išmoko gyventi su savo liga. Ji dirba, 
stengiasi dalyvauti renginiuose, net oro balionu skrido. Tačiau 
neįgaliojo vežimėliu judančiai Irenai kasdien tenka susidurti su 
judėjimo negaliai nepritaikyta aplinka. Kliūtys patekti į sveika-
tos priežiūros įstaigą ar į kitas vietas moterį žemina ir skaudina. 
Irena dalijasi savo pastebėjimais, išgyventa patirtimi.

Kelias ilgas, bet vaisiai 
saldūs

Paroda yra Europos solida-
rumo korpuso tęstinio projekto 
„Kultūra visur“ dalis, jos orga-
nizatoriai – Marijampolės kul-
tūros centro savanoriai. Šiuo 
renginiu siekiama mokytis ir 
suprasti, kaip elgtis su negalią 
turinčiais asmenimis, kaip juos 
skatinti įsitraukti į kultūrines 
veiklas, kaip kalbėti apie temas, 
kurios yra ne visiems supranta-
mos ir pažįstamos.

Parodos organizatorei ir ku-
ratorei Rugilei Navickaitei šio 
renginio kūrybos kelias buvo 
ilgas, truko daugiau nei metus. 
Merginai teko susidurti su įvai-
riais ieškojimais, organizaciniais 
iššūkiais. Galiausiai, prisijauki-
nus žmones, išgirdus jų istori-
jas, daug dirbus ties idėjomis ir 
jų įgyvendinimu, rezultatas tapo 
matomas visiems. Jos teigimu, 
parodos pavadinimu „Tarp“ bu-

vo norima parodyti atskirtį tarp 
negalią turinčių žmonių ir liku-
sios visuomenės dalies, ją supras-
ti ir mažinti. Pasak Rugilės, svar-
bus ne tik galutinis variantas, ta-
čiau ir pats procesas, kuris leido 
labiau pažinti žmones su nega-
lia, išmokti mažinti diskrimina-
ciją pasitelkiant kultūrinius ren-
ginius, neįprastus sprendimus. 

Nors sunkumų neišvengta, 
ypač finansinių, R. Navickaitės 
manymu, visuomenės požiūris 
yra vienas didžiausių iššūkių, 
nes pasak jos, „jis dar siauras, 
sunku išlaisvinti žmones. Tik 
tokios patirtys, istorijos, pateik-
tos per meną, didina pilietišku-
mą, taip atrandame kultūrą, ki-
tų skirtumus ir bendrybes.“

Rugilė pasakoja, kad palai-
kė bendraminčiai, kurie tikėjo 
jos idėja. „Manyje degė ugnis, 
o žmonėse – viltis ir noras. Bu-
vo labai įdomus procesas. Tai, 
ką kartu sukūrėme per atidary-

mą, yra neapsakoma: bendrystės 
jausmas labai stiprus“, – minti-
mis dalijasi parodos organizatorė.

Istorinis kontekstas ir 
įkvepiančios žmonių 

istorijos
Įvairūs šio renginio metu 

vaizduojami meno kūriniai bei 
instaliacijos ragina ir kitus me-
nininkus prisidėti prie įvairo-
vės skatinimo, nagrinėti net tas 
problemas, su kuriomis nesusi-
duria asmeniškai, įtraukti į savo 
repertuarą negalią turinčių me-
nininkų darbus. Parodoje palik-
ta daug vietos interpretacijoms, 
todėl kiekvienas gali iš jos išsi-
nešti vis ką nors naujo, neatras-
to. Renginio ašis – Rūtos Kup-
činskaitės, moters, turinčios 
įgimtą judėjimo negalią, gyve-
nimo istorija. Čia galima išvys-
ti keramikos dirbinius su moters 
kojų įspaudais, stebėti šio kūry-
bos proceso vaizdo įrašą. Rūtos 
požiūris į negalią ir gyvenimą 
išties įkvepiantis.  

Parodoje taip pat vyrauja se-
novinė atmosfera, suteikianti is-
torinį kontekstą. Čia galima iš-

Paroda „Tarp“ – siekis mažinti 
socialinę atskirtį Marijampolės kultūros centre duris atvėrė paroda „Tarp“, ku-

rios tikslas – pasitelkiant meninę kūrybą skatinti dialogą tarp 
negalią turinčių asmenų ir visuomenės. Parodoje vaizduojamos 
unikalios neįgaliųjų bei sunkumų patiriančių žmonių nuotrau-
kos, jų darbai, informaciją suprasti padeda gestų kalbos ir gar-
sinis vertimas, Brailio raštas.

bandyti sovietinį neįgaliųjų ve-
žimėlį, paliesti senovinį radiją, 
apžiūrėti senas pašto dėžutes, 
pabandyti mušti būgnus, patir-
ti kitų pojūčių. Tai gali padary-
ti ir regos negalią turintieji, nes 
paroda pritaikyta ir jiems. 

Ši paroda – tik pradžia
Paklausta apie būsimus pla-

nus, R. Navickaitė teigia: „Atei-
tyje turime planų apie renginius 

žmonėms su negalia, tačiau vie-
nas lauke – ne karys. Reikia no-
ro, susidomėjimo, finansavimo. 
Nuolat ieškome galimybių, ben-
draujame, bendradarbiaujame, 
manome, kad toks parodų pri-
taikymas yra būtinas.“

Kas neturėjo progos apsi-
lankyti parodoje, ją gali apžiū-
rėti iki gruodžio 2 dienos Ma-
rijampolės kultūros centro fojė.

Justė MEIŠTAITĖ

„Kai susirgau, dar kurį lai-
ką vaikščiojau, tačiau jau metus 
judu neįgaliojo vežimėliu, – pa-
sakoja antrame daugiabučio na-
mo aukšte su šeima gyvenanti 
Irena. – Pati dar sugebu nulip-
ti, bet neįgaliojo vežimėlį kas 
nors iš artimųjų ar kaimynų turi 
išnešti. Tad nuolat esu privesta 
prašyti pagalbos.“ Pasikeisti bu-
tą nėra paprasta. Nors Irena dir-
ba, pajamos mažos, lėšų naujam 
būstui, kuris būtų pirmame na-
mo aukšte, neužtenka.

Su nepritaikyta aplinka Ire-
na dažnai susiduria, kai atsiran-
da reikalų Vilniaus senamies-
tyje. Nepritaikytos net medi-
cinos įstaigos. Pavyzdžiui, Šei-
mos medicinos centras Pylimo 
gatvėje. Kaip į jį patekti judant 
neįgaliojo vežimėliu? 

Nepatogumų Irena patiria 
ir kai medikai paskiria pasida-
ryti rentgeno nuotrauką ar per-
sišviesti. Sunku pasinaudoti ir 
odontologo paslaugomis. „Sku-
bios pagalbos paslaugos sutei-

kiamos namuose, tačiau ne vi-
sada to užtenka. Poliklinikoje 
odontologijos kabinete kėdė ir-
gi nepritaikyta žmogui su judė-
jimo negalia. Sudėtinga ir lan-
kantis pas ginekologą – turėtų 
būti nors mažas keltuvėlis, pa-
dedantis pasiekti apžiūros kė-
dę“, – skaudžias patirtis vardi-
ja moteris.

Irena sako, kad didžiau-
siuose prekybos centruose lyg 
ir viskas pritaikyta, kad žmo-
gus su judėjimo negalia galė-
tų savarankiškai judėti, bet už-
tenka užeiti į tualetus. „Preky-
bos centre „Panorama“ susidū-
riau, kad vienoje unitazo pusėje 
ranktūriai yra, o kitoje – nėra. 
O jeigu žmogus nevaldo dešinės 
rankos ar kairės? – klausia mo-
teris. – Neprižiūrimi ranktūrių 
prisukimai, ne kartą teko susi-
durti su atsipalaidavusiais. Aš 
pati dar pajėgiu pastovėti, o jei-
gu žmogus visai nevaldo kojų? 
Kaip jam elgtis? Kaip susitvar-
kyti savo reikalus?“

Irena pasakoja, kad apsi-
lankiusi sostinės Gerosios vil-
ties gatvėje esančios degalinės 
tualete apskritai nematė jokių 
ranktūrių, o ir pats klozetas – 
be dangčio. 

Moteris tokių nesklandumų 
nepraleido pro akis. Parašė laiš-
kus prekybos centrų, jos aplan-
kytos degalinės vadovams. Iš 
„Panoramos“, „Maksimos“ at-
sakymų greitai sulaukė, bet de-
galinės vadovai atsakyti nesi-
skubino. 

Irena su nuoskauda prisime-
na ir savo apsilankymą Šven-
tojoje. Neįgaliesiems pritaiky-
tų tualetų šiame kurorte taip 
pat labai mažai. Jai ten lankan-

Irena Trečiokienė.

Ranktūrių reikia abiejose unitazo 
pusėse.
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Parsinešė ne bet kas, o patsai 
Napoleonas į skverną kibių pri-
sikibdęs. Mat iki pat 1815 me-
tų Prancūzija nė regėt nebuvo 
mačiusi jokių varnalėšų, bota-
nikai tą faktą įrodė. Kai Napo-
leonas su savo alaviniais karei-
vėliais norėjęs Maskvą nuga-
lėt, veržęsis smarkiai, per brūz-
gynus, per maurynus plaukus, 
nosį draskęs, ir nieko tatai jam 
nepavykę, užtat su pilnais užan-
čiais varnalėšos kibių nuknabęs 
tą subraižytą nosį gimtinėn su-
grįžęs. Arkliai irgi susišiaušu-
siais karčiais per kaltūnus ke-
lio nebematydami tąsyk alkani 
parknopsėjo. 

Tad iki pat šiolei šia rusų do-
vana nepatenkinti rauko nosis 
prancūzai, baisiausia piktžole 

vadina, sunkiai kamuojasi ne-
begalėdami išnaikint. Ir kur tau 
išnaikinsi, kai šaknys keliolika 
metrų siekia, o varnalėšų kibiai 
smagiai į vaikų kelnes kimba ir 
visur kur panorėję išsinešioja. 
Ne veltui liaudiškai varnalėša 
vadinama ir pakeleiviu, velnia-
nagiu, kibiu ir dar kuo tik išgal-
vosi – vaikų džiaugsmu dar pa-
vadinčiau.

Amerikon lygiai taip pat pa-
našiais metais didžiosios varna-
lėšos (lot. Arctium lappa L., rus. 
Лопух большо́й) parėjo, bet 
amerikonai visai dėl nieko ne-
burnoja ir ramiausiai sau mar-
meladus, iš anų šaknų pasiga-
mintus, čepsėdami verda. 

Japonai savo ruožtu varna-
lėšas augina specialiose plan-

ultravioletinių spindulių.
Polifenoliai naudingi tiek 

sveikiems asmenims, tiek ser-
gantiems. Anot J. Ruolios, po-
lifenoliai yra didžiausias antiok-
sidantų šaltinis.

„Mokslinėje literatūroje pa-
teikiamuose tyrinėjimuose yra 
įrodytas teigiamas polifenolių 
poveikis imunitetui, nauda vė-
žio prevencijai, dar daugiau – 
gebėjimas sulėtinti pirmalai-
kio senėjimo procesus, širdies 
ir kraujagyslių bei galvos sme-
genų neurodegeneracinių ligų, 
tokių kaip Parkinsono, Alzhei-
merio ligos, prevencijai. Poli-
fenoliai taip pat gali padėti su-
mažinti kvėpavimo takų infek-
cijų riziką“, – pabrėžia onkolo-
gė E. Juodžbalienė.

Klinikinėje praktikoje la-
biausiai ištyrinėti du polifeno-
liai – tai kurkuminas, išgau-
namas iš dažinių ciberžolių, ir 
res veratrolis, išgaunamas iš ja-
poninių pelėvirkščių. Resvera-
trolis – vienas stipriausių poli-
fenolių. Jis stabdo senėjimo pro-
cesus, padeda palaikyti norma-
lią širdies ir kraujagyslių siste-
mos veiklą.

O dažinė ciberžolė (kurku-
minas) padeda palaikyti imuni-
nės, nervų, širdies ir kraujagys-
lių, kvėpavimo sistemų ir ke-
penų veiklą, normalų kepenų 
lipidų kiekį ir cholesterolio lygį 
kraujyje, gerina apetitą ir virš-
kinimą. Daug tyrimų su dažine 
ciberžole atliekama onkologijos 
srityje. Kurkuminas yra unika-
lus ir daug žadantis polifenoli-
nis junginys, tačiau jis mažai 

tirpus vandenyje ir organizme 
pasižymi prastu biologiniu pri-
einamumu. Su maistu pakliu-
vęs į skrandį ir žarnyną kurku-
minas pasisavinamas blogai, o 
žarnyne bei kepenyse jis greitai 
suskaidomas į kitus junginius, 
todėl pagardinus maistą pries-
koniu, turinčiu kurkumino, ar-
ba išgėrus kurkumino tablečių, 
kraujyje dažniausiai randami tik 
šios medžiagos pėdsakai.

Ragina rinktis apdairiai
Išgirdę apie polifenolių nau-

dą, žmonės neretai susigun-
do reklamuojamomis tabletė-
mis ar kapsulėmis. Tačiau on-
kologė E. Juodžbalienė ragina 
rinktis apdairiai. „Įrodyta, kad 
iš polifenolių tablečių ir kapsu-
lių mūsų organizmas pasisavina 
mažiau nei ketvirtadalį maisto 
medžiagų, tad, galima sakyti, 
pinigus išmetate į balą“, – sa-
ko medikė.

Spręsdami šią polifenolių 
pasisavinimo problemą, Lietu-
vos mokslininkai sukūrė skys-
tus polifenolius, kurie iš karto 
skystu pavidalu keliauja į žarny-
no limfagyslę, o iš ten yra išne-
šiojami po visą organizmą. Taip 
nedirginamos kepenys, skran-
dis, priešingai, nei naudojant ta-
bletes ar kapsules.

„Siekiant maksimalios nau-
dos sveikatai ir geresnio polife-
nolių pasisavinimo, labai svar-
bu, kad skystas resveratrolis su 
skystu kurkuminu būtų viena-
me buteliuke“, – pabrėžia gydy-
toja onkologė E. Juodžbalienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Pats laikas kasti varnalėšas

7 patarimai, ką daryti, jeigu turite 
genetinį polinkį susirgti vėžiu

Paveldimo vėžio atvejais dažniausiai kalbama apie genų muta-
cijas, kurios didina riziką susirgti krūties, kiaušidžių, prostatos, 
rečiau – kasos vėžiu. Tačiau visais atvejais paveldimos genų 
mutacijos nulemia ne ligą, o tik polinkį ja susirgti. Tad ką dary-
ti sužinojus apie riziką susirgti? 

Tie prancūzai, sakyčiau, yr 
labai keisti žmogėnai. Va, apie 
kiaulpienes tūpčioja, aikčioja, 
kaip esą aniems lietuviams ge-
rai, kad tiek žemės turi ir ekolo-
giškas kiaulpienes gali sau leist 
augint, paskui kasinėtis ir svei-
kai gyventi. Ir italai štai kiaul-
pienių pūkus kaip dideliausią 
auksą sėklų parduotuvėse par-
davinėja. 

Bet va varnalėša aniems 
markizams jau atseit nebegerai, 
piktžolė esą baisiausia, nebėra 
jokio gyvenimo per ją. Bet juk 
varnalėšos šaknys niekuo nenu-
sileidžia kiaulpienėms, ar nebus 
tik dar vertingesnės! 

Bėda su ta prancūzų nuomo-
ne – istorinė. Pasirodo, aniems 
tai visiškai užneštinis augalas. 

Giedrė Bružienė – Klaipėdos rajone Gerduvėnų kaime gy-
venanti rašytoja, kalbininkė, o kartu ir žoliautoja. Su vyru tu-
ri žolelių ūkį. 2011 m. Giedrė išleido sėkmės sulaukusį roma-
ną „Ilja. Paliesti dievą“, kupiną meilės žmogui, gamtai ir au-
galams, o 2019 m. parašė knygą apie lietuviškas vaistažoles 
„Ir ateis ta diena. Pasakojimai apie žoleles“. Pristatome ciklą 
straipsnių, kurie kupini šmaikštumo, humoro ir meilės augalui 
bei aplinkiniams. Žavesio straipsneliams suteikia ir sykiais že-
maitiškas, kartais šiurkštokas ar sentimentalus stilius. 
Žoliautoja G. Bružienė pasiryžusi atsakyti ir į „Bičiulystės“ 
skaitytojų klausimus apie žoleles ir sveikatą. Juos galite užduo-
ti įprastu redakcijos el. paštu, telefonu ar Facebook paskyroje. 

Lino Bružo nuotr.

tacijose, taigi ir mes turėtume į 
ką lygiuotis.

Vėl atėjo metas pasikast di-
džiosios varnalėšos šaknų. Vė-
lyvą rudenį jos pačios naudin-
giausios, bet ir pavasarinės yra 
vertingos. Šaknys stambios, ga-
lingos, reiks paplušėt, nemenką 
duobę iškasti. Sudėtinga su var-
nalėšų šaknimis dar ir todėl, kad 
naudingiausios visgi yra pirma-
metės. Senesnės jau nebe tokios 
veiksmingos. Bet suprask, kad 
gudras, kuri yr pirmametė – ne-
bent neštumeis į mišką lentelę ir 
pasižymėtumei, kad štai šita tik 
pernai lapelius skleisti pradėjo.

Taigi jei jau išsikasėme, rei-
kės gerai nuplaut ir nuskust, 
paskui supjaustyt ir nekarštai 
išdžiovint. O gydančių savybių 
varnalėšos šaknys turi itin daug: 
labai gerai jų nuovirą vartoti ser-
gant inkstų ligomis, šlapimo pūslės 
akmenlige, gastritu, o ypač – am-
žiaus rykšte cukriniu diabetu. La-
bai gerai nuoviras tinka užkie-
tėjus viduriams, reumato priepuo-
liams, odos ligoms, sunkioms aler-
gijoms. Lapų kompresai naudo-
jami baisiausioms šlapiuojančios 
ir pūliuojančioms odos ligoms. Dar 
ir plaukų slinkimą tie nuovirai 
sustabdys, plikę netgi gali atgai-
vinti – juk ne šiaip sau šampū-
nuose varnalėša būna paminėta.

Nuoviro receptas: paruoštas, 
susmulkintas šaknis (15–20 g) 
užpilkite 1 stikline vandens ir 
virkite ant mažos ugnies apie 20 
min. Tada palikite prisitraukti dar 
30 min. Nukoškite ir vartokite 
po 1 šaukštą nuoviro prieš valgį 
3–4 kartus per dieną. Tokį nuo-
virą vartokite esant tulžies ar inks-
tų akmenligei, šlapimo pūslės už-
degimui, podagrai, osteochondrozei 
ir reumatui, taip pat peršalus kaip 
prakaitavimą skatinančią priemonę.

O štai ir amerikonų mar-
melado receptas: 1 litras van-
dens, 50 g acto esencijos ir 1 
kilogramas varnalėšų šaknų. Į 
vandenį supylus actą, pašildyti 
iki virimo, sudėti mėsmale su-
maltas šaknis ir virti maždaug 
2 valandas, kol taps kažkas pa-
našaus į marmeladą.

Varnalėšų šaknis galima 
ir kepti, paskui valgyti apipy-
lus sviestu, galima ir marinuo-
ti, ir tyrę gaminti. Bereik šei-
mininkės fantazijos su sveika-
tos užtaisu.

Mityba – pirmoje vietoje
Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Kauno klinikų gy-
dytoja onkologė Edita Juodž-
balienė tikina, kad didžioji da-
lis onkologinių ligų išsivysto 
dėl netinkamo gyvenimo būdo. 
Nacionalinis vėžio institutas pa-
brėžia, kad laikantis sveikos gy-
vensenos ir vėžio prevencijos re-
komendacijų, rizika susirgti vė-
žiu yra beveik 20 proc. mažesnė 
negu tiems, kurie į sveiką gy-
venseną ir per didelį kūno svo-
rį numoja ranka.

Venkite rūkytų ir sūdytų mė-
sos gaminių – kancerogeninių 
maisto produktų, kurie laikomi 
vėžio sukėlėjais. Kaip nepalankūs 
sveikatai vertinami daug gyvu-
linių riebalų turintys produktai, 
kepti, virti aliejuje. Taip pat ga-
miniai, kuriuose gausu cukraus. 
Tikimybę susirgti vėžiu didina 
riebus maistas ir nutukimas. Tai-
gi mitybos koregavimas – pirmas 
žingsnis, kurį turėtume žengti, 
norėdami nesusirgti vėžiu.

Antras žingsnis – fizinė 
veikla

Sportuokite, judėkite, vaikš-
čiokite ir mankštinkitės. Atras-
kite tokią judėjimo formą, kuri 
jums teiktų džiaugsmą, kad ir kas 
tai būtų: šokiai, ėjimas su šiaurie-
tiškomis lazdomis ar jogos prati-
mai ant kilimėlio namie. „Moks-
liniais tyrimais nustatyta, kad 
fizinio aktyvumo metu prade-

da veikti apsauginiai organizmo 
mechanizmai, kurie teigiamai 
veikia lėtinį uždegimą, stiprina 
imunitetą ir net koreguoja DNR 
pažeidimus, stabdo įvairių loka-
lizacijų vėžio atsiradimą“, – fizi-
nio aktyvumo naudą vardija gy-
dytoja onkologė E. Juodžbalienė. 
Pavyzdžiui, fiziškai aktyvioms 
moterims susirgti krūties vėžiu 
rizika yra 20–30 proc. mažesnė, 
palyginti su fiziškai neaktyvio-
mis moterimis. Pasaulio sveika-
tos organizacija suaugusiesiems 
rekomenduoja pajudėti bent 30 
minučių 5–7 dienas per savaitę.

Šviesios mintys padeda 
pasveikti

„Žmonės, įveikę onkologinę 
ligą, dažnai sako, kad susidoroti 
su ja padėjo optimistinis požiū-
ris į gyvenimą, pozityvios min-
tys“, – sako ilgametę darbo pa-
tirtį sukaupusi E. Juodžbalienė. 
Manoma, kad teigiamos min-
tys padeda sveikti, o neigiamos 
dar labiau pablogina būklę. To-
dėl kiekvienam reikėtų moky-
tis valdyti savo mintis, pažinti 
emocijas ir jokiu būdu nekaup-
ti jų savyje.

Tikrintis būtina
Reguliari patikra – atsaky-

mas, kaip laiku pastebėti vėžį. 
Šiandien Lietuvoje veikia net 4 
onkologinių ligų ankstyvosios 
diagnostikos programos: gim-
dos kaklelio, krūties, prostatos 

ir storosios žarnos. Šiuolaiki-
nės technologijos leidžia aptikti 
neapčiuopiamą vėžį, todėl ypač 
svarbu ateiti ir pasitikrinti.

Esant tam tikroms indikaci-
joms atliekami onkogenetiniai 
tyrimai, kurie reikalingi ne tik 
diagnozei nustatyti / patvirtin-
ti, bet ir individualizuotam gy-
dymui parinkti. Naviko geneti-
nė analizė padeda aptikti pakiti-
mus vėžio genuose, kurie ir nu-
lemia skirtingus ligos progresa-
vimo mechanizmus. 

Antioksidantai – prieš vėžį
Anot garsaus fitoterapeuto 

Juozo Ruolios, norėdami ne-
susirgti onkologine liga, mity-
bą turime papildyti tokiomis 
medžiagomis, kurios slopina su 
piktybėjimu susijusių genų raiš-
ką, koreguoja imuninę sistemą 
ir veikia navikų atsiradimą bei 
vystymąsi. Tai gali būti jungi-
niai, kurie inicijuoja pakitusių 
ląstelių žūtį ir skatina normalių 
ląstelių dalijimąsi.

Ypač naudingi yra augalai 
antioksidantai. 

Mokslas atsigręžia į skystus 
polifenolius

Fenoliniai junginiai – tai di-
delė augaluose esančių veikliųjų 
medžiagų grupė, kuriai priklau-
so ir polifenoliai. Šie junginiai 
ne tik suteikia spalvą ar sustipri-
na vaisių skonį bei aromatą, bet 
ir dalyvauja augimo bei daugi-
nimosi procesuose, padeda auga-
lams apsisaugoti nuo negatyvių 
aplinkos veiksnių: mikrobinių ar 
grybelinių infekcijų, intensyvių 
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Nepaliekantis abejingų
Dž. Nešas – vienas žymiau-

sių XX amžiaus mąstytojų, ma-
tematikos mokslininkas, vie-
niems girdėtas iš didžiulio po-
puliarumo sulaukusio Holivu-
do filmo „Nuostabus protas“, 
kitiems, besidomintiems psi-
chikos sveikata, labiau žinomas 
dėl savo pastangų išsivaduoti iš 
šizofrenijos gniaužtų. Kai kurie 
jį galbūt sieja su žaidimų teori-
ja ir kitais svarbiais matemati-
kos pasiekimais. Svarbu tik vie-
na – tai žmogus, privertęs pro-
tingiausius pasaulio asmenis ti-
kėti proto galia.

Prakeiksmas ar 
išsigelbėjimas?

„Nedrįsčiau teigti, kad yra 
tiesioginis ryšys tarp matema-
tikos ir beprotybės, tačiau nėra 
abejonių, jog didieji matemati-
kai dažnai kenčia nuo kliedesių, 
manijos ar šizofrenijos simpto-
mų“, – teigė mokslininkas, ku-
riam 1959 m. buvo nustatyta 
paranoidinė šizofrenija.

Šizofrenija – lėtinė psichikos 
liga, kuomet sutrinka tikrovės 
suvokimas, galimas socialinis 

atsiribojimas, mažėja mąstymo 
nuoseklumas. Dažniausi para-
noidinės šio sutrikimo formos 
simptomai – persekiojimo, pa-
vydo kliedesiai, verbalinės arba 
neverbalinės klausos haliucina-
cijos, įtarumas.

Pats Dž. Nešas apie savo li-
gą yra pasakęs: „Dėl beproty-
bės maniau, kad esu svarbiau-
sias žmogus pasaulyje.“ Jau 
1958aisiais, dėstydamas Ma-
sačusetso technologijos ins-
titute, matematikas pradėjo 
justi pirmuosius ligos simpto-
mus. Kartais jis be perspėjimo 
dingdavo ištisoms dienoms, 
o grįžęs nieko nepaaiškinda-
vo. Taip pat ilgai užsisvajoda-
vo per paskaitas, o kolegoms ir 

studentams pradėdavo įrodi-
nėti kažką neaiškaus. Galiau-
siai net tapo paranojišku, į jo 
kabinetą atėjusiesiems neleis-
davo atsistoti tarp jo ir durų, 
mat manydavo, kad visą laiką 
yra sekamas.

Ligai progresuojant Dž. Ne-
šui buvo pasiūlyta savanoriškai 
gultis į ligoninę, tačiau jis atsi-
sakė, nes buvo įsitikinęs, kad tu-
ri atlikti svarbių darbų kaip pa-
saulinio judėjimo už taiką, apie 
kurio egzistavimą žinojo tik jis 
vienas, lyderis. Galiausiai bu-
vo priverstinai sulaikytas ste-
bėjimui.

Dž. Nešas kovojo su šizof-
renija daug metų, vis buvo gul-
domas į psichiatrijos ligonines, 

neretai ne savo noru. Kurį laiką 
jis buvo gydomas insulino šo-
ko terapija bei antipsichoziniais 
vaistais, tačiau galiausiai to at-
sisakė. Mokslininkas tikėjo, kad 
psichotropiniai vaistai perverti-
nami ir nėra atsižvelgiama į jų 
neigiamą poveikį turintiesiems 
psichikos sveikatos problemų.

Viltis miršta paskutinė
Galiausiai Dž. Nešo psichinė 

sveikata pradėjo gerėti, jis išmo-
ko atskirti savo haliucinacijas, 
nebeleido joms kontroliuoti gy-
venimo. Matematikas toliau tęsė 
savo mokslinę karjerą, 1978 m. 
buvo apdovanotas Džono fon 
Neimano premija už Nešo pu-
siausvyros teoriją, o 1994aisiais 
gavo Nobelio premiją.

Dž. Nešo istorija teikia daug 
vilčių tiek šizofrenija bei kitomis 
psichikos ligomis sergantiems 
žmonėms, tiek ir jų artimie-
siems. Nors šis sutrikimas nere-
tai būna žiaurus ir destruktyvus, 
trunkantis visą gyvenimą, pasi-
duoti nevertėtų. Kai kuriais atve-
jais sergantysis, pasitelkęs kvali-
fikuotą specialistų pagalbą bei 
šeimos narių kantrybę ir rūpestį, 
gali vėl išmokti visavertiškai gy-
venti. Tokios kaip Dž. Nešo pa-
tirtys įrodo, kad nors gyvenimas 
sergant šizofrenija nėra lengvas, 
tačiau nusivilti neverta, geriau 
stengtis siekti pergalių ir kon-
centruotis į pasiekimus ir viltį.

Pagal užsienio spaudą parengė 
Justė MEIŠTAITĖ 

Filmo verta Džono Nešo istorija – ar 
genialumas gali nugalėti beprotystę?

Lietuvos golbolininkai per 
tris pirmas rungtynių minutes 
praleido du įvarčius ir atsidū-
rė besivejančiųjų vaidmenyje. 
Mūsų komandos situacija ga-
lėjo komplikuotis dar labiau, 
bet ukrainiečiai neįmušė bau-
dinio – Lietuvos rinktinę išgel-
bėjo vartų virpstas.

Pirmo kėlinio viduryje lie-
tuviai atkuto: Justas Pažaraus-
kas taikliu metimu rezultatą su-
švelnino, o Nerijus Montvydas 
sugrąžino pusiausvyrą – 2:2. 

Šie skaičiai buvo švieslentėje ir 
rungtynėms įpusėjus.

Pirmo kėlinio pabaigoje 
Lietuvos rinktinės atakų lyderį 
N. Montvydą pakeitęs Artūras 
Jonikaitis aikštėje liko ir po per-
traukos. Jis jau antrą antro kė-
linio minutę išvedė lietuvius į 
priekį. Vis dėlto persvara mūsų 
komanda džiaugėsi tik iki kitos 
ukrainiečių atakos, pasibaigu-
sios įvarčiu – 3:3.

Lietuvos rinktinei minima-
lią persvarą grąžino J. Pažaraus-

kas, kurio mestas kamuolys lyg 
peilis perrėžė ukrainiečių gyny-
bą ir suspurdėjo vartų kampe. 
Paskutinius du smūgius lietu-
viai savo varžovams sudavė li-
kus žaisti mažiau nei dvi minu-
tes, kai A. Jonikaitis ir J. Paža-
rauskas pelnė dar po įvartį – 6:3.

Lietuvai J. Pažarauskas pelnė 
tris įvarčius, A. Jonikaitis pri-
dėjo du, N. Montvydas pasižy-
mėjo kartą.

Naudingiausiu čempiona-
to žaidėju pripažintas Lietuvos 
rinktinės atakų lyderis N. Mont
vydas.

„Super, super, super! Emo-
cijos tikrai tik pačios geriausios, 
jausmas labai geras. Šiandien 
sužaidėme labai gerai ir tik
rai pelnytai nugalėjome, tapo-
me Europos čempionais. Prieš 
čempionatą sakiau, kad čia įma-
noma viskas, nes buvo neaišku, 
kokių sudėčių ir kaip nusiteiku-
sios atvažiuos kitos komandos. 
Vis tik suvažiavo visi stipriausi 

ir kovos buvo atkaklios. Na, bet 
mes buvome geresni, nepaisant 
to, kad atvykome ne visos sudė-
ties. Mūsų galimybės tapti Eu-
ropos čempionais pradėjo atro-
dyti labai realios po laimėto ket
virtfinalio. Tada vis supratome, 
kad galime eiti iki galo. Taip ir 
įvyko“, – šypsodamasis pasa-
kojo Lietuvos rinktinės trene-
ris V. Gecevičius.

Lietuva Europos čempio-
natuose yra iškovojusi devynis 
medalius: penkis aukso, du si-
dabro ir du bronzos.

Mūsų šalies rinktinė me-
dalius Europos čempionatuose 
skina be pertraukų nuo 2007 m. 
ir apdovanojimus iškovojo jau 
aštuntame Senojo žemyno čem-
pionate iš eilės.

2021 m. Lietuvos rinktinei – 
išskirtiniai, nes rugsėjį naciona-
linė komanda pasipuošė Tokijo 
paralimpinių žaidynių bronzos 
medaliais.

LPAK ir „Bičiulystės“ inf. 

Lietuvos golbolininkai – 
penktą kartą Europos 

čempionai!

Lietuvos vyrų golbolo rinktinė po ketverių metų pertraukos su-
sigrąžino Europos čempionės karūną. Valdo Gecevičiaus treni-
ruojama nacionalinė komanda Turkijoje vykusių Senojo žemy-
no pirmenybių finale 6:3 nugalėjo Ukrainos ekipą ir penktą kar-
tą istorijoje tapo Europos čempionais.

„Žmonės visuomet bando 
skleisti idėją, kad psichikos li-
gomis sergantys žmonės ken-
čia, – sakė matematikos geni-
jus, Nobelio premijos laurea-
tas Džonas Nešas. – Manau, 
kad beprotybė gali būti pabė-
gimas. Jei viskas nėra labai 
gerai, atsiranda noras įsivaiz-
duoti ką nors geresnio.“

Džonas Nešas.

Lietuvos vyrų golbolo rinktinė įkopė į Europos čempionato viršūnę.

Remiantis statistika, kasmet 
vienam milijonui žmonių visa-
me pasaulyje amputuojama ga-
lūnė ar tam tikra jos dalis. Tai 
priverčia šiuos asmenis kardi-
naliai keisti gyvenimo būdą, 
atsisakant įprasto darbo ir lais-
valaikio veiklų bei nuolat pati-
riant fizinius nepatogumus. Ta-
čiau „Huawei“ užsakymu at-
liktoje tarptautinėje 2025 me-
tų pramonės vizijos ataskaitoje 
prognozuojama, kad visai ne-
trukus pasirodys visas amputuo-
tos galūnės funkcijas atlikti ga-
lintys robotizuoti protezai, pa-
dėsiantys šiems žmonėms grįž-
ti į įprastą gyvenimo ritmą. Pa-
sak Mindaugo Plukio, „Huawei 
Technologies“ korporatyvinės 
komunikacijos vadovo Lietu-
voje, nors vienokie ar kitokie iš-
manūs galūnių protezai kuriami 
jau ne pirmą dešimtmetį, o pa-
saulyje įvykdytas ne vienas ban-
dymas gyvūnų smegenyse im-
plantuoti dirbtinės galūnės val-
dymui būtiną implantą, rinkoje 
vis dar nėra visiškai funkciona-
laus dirbtinio galūnės pakaitalo.

„Didžiausia kliūtis, su ku-
ria iki šiol susiduria mokslinin-
kai – išversti smegenų implanto 
nuskaitytas protezui siunčiamas 
komandas, kad jis funkcionuo-
tų būtent taip, kaip amputuota 
žmogaus kūno dalis. Vis dėlto 
labai tikėtina, jog šią problemą 
ateinančiais metais galutinai iš-
spręs pajėgūs dirbtinio intelekto 
(DI) algoritmai, teisingai inter-
pretuojantys smegenų impulsus 
bei taip įgalinantys net ir sudė-
tingiausių veiksmų atlikimą pro-
tezu“, – teigia Huawei atstovas. 

Visame pasaulyje fizinį dar-
bą dirba labai didelė populiaci-
jos dalis. Kai kurių profesijų at-
stovams kasdien reikia kelti ar 
pernešti sunkius objektus, kas 
ilgainiui baigiasi sunkiomis ir 
nedarbingumą sukeliančiomis 
traumomis. 2025 metų pramo-
nės vizijos ataskaitoje minima, 
kad visai netrukus tokio tipo 
nelaimingų atsitikimų smarkiai 
sumažės, o darbuotojų produk-
tyvumas pagerės, nes vis plačiau 
bus pradėti naudoti mūsų kūnų 
fizines galimybes išplečiantys 
egzoskeletai. 

„Bičiulystės“ inf. 

Robotizuoti 
protezai 

išplės 
žmogaus 

galimybes 
Šiandien kiborgais vadina-
mi žmonės, kurių biologi-
nės galimybės dėl tam tikrų 
priežasčių papildytos nebio-
loginiais organais. Ekspertai 
prognozuoja, kad netolimo-
je ateityje vienu ar kitu tikslu 
kiborgais ateityje virs didelė 
visuomenės dalis.

Skaudžią netekties valandą mirus mylimai Mamai  
nuoširdžiai užjaučiame Vilkaviškio krašto neįgaliųjų draugijos 

pirmininkę Valę MASiliūNiENę. 
Lietuvos neįgaliųjų draugijos valdyba

Lietuvos neįgaliųjų draugijos administracija
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Kūrybos laboratorija

 

Vasarą dažnokai vykstame 
į vyro gimtinę aplankyti 

artimųjų kapų. Sodybos jau se-
niai nebėra, žaliuoja javų laukai. 
Bet vyras vis dar bando apytik
riai nustatyti vietą, kur ji stovė-
jo. Prisiminimai gyvi, brangūs, 
kaip ir ten gyvenusių žmonių 
atminimas. 

Sunkiai gyveno šeima, du 
seneliai ir vieniša moteris su 
vaikais. Dar ir našlaite tapu-
sią sesers dukrą augino. Kaimo 
darbai nelaukia, reikalauja ne-
mažai jėgų ir atsidavimo, todėl 
su dėkingumu ir meile prisime-
na artimiausius kaimynus, mini 
juos geru žodžiu ir kuo dažniau 
stengiasi aplankyti vieną iš jų – 
dėdę Antaną.

Giminystės ryšiai jų nesieja, 
tačiau juk daug kas sako, kad 
geras kaimynas už tikrą gimi-
nę svarbesnis.

Ši šeima savų vaikų neturė-
jo. Antanas vis taikėsi kiek ga-
lėdamas pagelbėti vyriškuose 
darbuose, jo žmona Onutė labai 
mylėjo vaikus, tad mielai pavai-
šindavo sviestu aptepta duonos 
rieke ar namuose keptais karš-
tais pyragėliais. Nelikdavo sko-
linga ir vyro šeima. Mama pa-
dėdavo kaimynei daržus nura-
vėti, paaugę vaikai taip pat sten-
gėsi būti naudingi.

Dabar gi vyras vykdamas se-
nuko aplankyti visada nu-

perka duonos, o manęs prašo iš-
kepti naminio pyrago. Antanas 
niekuo nesiskundžia ir neprašo. 
Žmonai mirus gyvena vienas, 
pensiją gauna ir sako, kad jam 
visko užtenka. Bet parduotu-
vė gana toli, nelengva ją senam 
žmogui pasiekti. Lauktuves pri-
ima noriai, nors visada pasiūlo 
už jas sumokėti.

Aišku, atsisakome priimti 
pinigus, juk ne to čia atvažia-
vome. Žmonai mirus gyvena 
vienas, artimų giminių neturi. 
Tiesa, yra du sūnėnai, mirusios 
sesers vaikai, bet jie gyvena toli, 
aplanko retai, su kaimynais ma-
žai bendrauja, nameliai skurdūs, 
gyvulių seniai nebelaiko, tik ke-
lias vištas, kiek leidžia sveikata, 
sodelį ir nedidelį daržiuką sten-
giasi prižiūrėti. Kaip pats sako, 
nedaug jam ir tereikia.

Po kiemą laksto net trys šu-
nys. Nuo didžiausio vilkšu-
nio iki mažo, anot jo, kišeninio 
kiemsargiuko. Ir loja skirtingais 
balsais. Žinoma, nedaug kas čia 
lankosi, taigi tikriausiai taip bū-
na nedažnai.

Vyras čia jaučiasi kaip namie, 
tad tuojau susiranda dar-

bo. Apipjauną žolę aplink sodą 
ir šalia keliuko, vedančio į so-

dybą, aš pašluoju kiemelį. Į vi-
dų nekviečia, gal gėdijasi savo 
viengungiškos netvarkos. Pasiū-
lo serbentų ar agrastų, rudenį – 
obuolių. Turime vaisių ir uogų, 
bet žinodama, kad siūlo nuo-
širdžiai, kartais šiek tiek paimu.

Glostau prie kojų besiglau-
džiančio šuniuko galvą ir 

klausiu, ar tikrai jam reikia vi-
sų trijų. Tuoj pat suprantu, kad 
mano klausimas ne vietoje. Juk 
jau turi, tai, matyt, ir reikia. Ži-
nau ir visų atsiradimo istorijas. 
Didysis Juodis – buvusio kai-
myno. Kai senuką į miestą išsi-
vežė sūnus, o šuns neturėjo kur 
dėti, Antanas parsivedė namo. 
Rudis – pamestinukas, matyt, 
kažkieno pamestas pakely, pri-
glaustas nuo praeito rudens. O 
mažąjį sargiuką atvežė sūnėnas. 
Kažkada nupirko jį savo sūnui. 
Tačiau vaikas ne itin šunimi do-
mėjosi, paskui ir visai jam nusi-
bodo, tad atvežė dėdei ir paliko.

Vyras neša dalgį į pašiūrę, 
o iš ten paėmęs grėblį įteikia 
man. Pats, pasiėmęs plaktuką, 
nueina vartelių link. Matyt, ten 
kažką reikia pataisyti. Mačiau, 
vinių iš namų atsivežė. Sugrie-
biu žolę ir sukraunu į krūvelę 
sodo gale. Gera čia pabūti. Ty-
lu. Vienkiemį iš visų pusių su-
pa dirbami laukai. O ir miškas 
netoli, čiulba paukščiai, iki ke-
lio toloka – nei dulkių, nei ma-
šinų triukšmo beveik negirdėti. 
Vasarą gerai, o žiemą, ypač kai 
sniego daug, gali pasijusti visai 
nuo pasaulio atskirtas.

Grįžtu į kiemą ir matau vy-
rus besikalbančius. Nesku-

bu prie jų, sustoju prie margų 
papurgalvių jurginų. Jie mano 
pasodinti. Jau daug metų lan-
kausi šioje sodyboje, o taip pa-
sielgiau tik pirmą kartą. Neži-
nau, neišdrįsau ar nesusipratau. 
Kol buvo gyva teta Marytė, to 
ir nereikėjo. Ji pati juos augino. 
Gėlių čia netrūko.

Praeitą vasarą, kai dėdė An-
tanas lankėsi pas gydytojus, bu-
vo trumpam apsistojęs mūsų na-
muose. Giminių nei draugų jis čia 
neturi, tad pakvietėme į svečius. 

Vieną vakarą, paglostęs di-
džiulį mano jurgino žiedą, tars-
telėjo, kad jo Marytė labai mėgo 
gėles. Tada ir šovė galvon mintis 
tai padaryti. Kai apie tai pasa-
kiau vyriui, šis nepritarė: 

– Neprisigalvok, jam tikrai 
to nereikia.

Žinau vyro požiūrį į gėles. 
Tačiau šį kartą nenusileidau. 
Parinkau du nemažus kerus ir 
kai pavasarį važiavome į kapi-

nes, slapčia įsidėjau į bagažinę. 
O nuvykus į svečius, beliko tik 
pasodinti. Vyras prieštaravo, bet 
šeimininkas kastuvą atnešė...

Dabar džiaugiuosi, kad taip 
pasielgiau. Matyti, kad jie čia 
reikalingi. Palaistyti, pririš-
ti prie kuolelių, kad vėjas neiš-
laužytų. Gausiai žydi ir puošia 
seną sodybą.

Einu prie vyrų ir girdžiu, apie 
ką jie kalbasi. Antanas pasakoja, 
kad vienas inkilas iš medžio iš-
kritęs, džiaugiasi, kad špokiukai, 
kaip jis juos vadina, spėjo užaug-
ti ir išskristi. Vyras žada sukalti 
naują ir vėl įkelti. Tik prašo, kad 
pats į medį neliptų. Šis tik galvą 
liūdnai palinguoja...

Laikas bėga gretai, metas jau 
ir mums ruoštis į kapinai-

tes, o paskui ir į namus. Vyras 
neša padargus į pašiūrę, o An-
tanas prieina prie manęs. Deda 
ranką ant peties, pasižiūri į akis 
ir tyliai sako:

– Klausei, ar man reikia tų 
šunų. Atsakysiu gal ir nelabai 
gražiai. Daug vargo mačiau ir 
žmonių nemažai pažinti teko, 
tad juo daugiau jų pažįstu, tuo 
labiau noriu būti ir bendrauti 
su šunimis.

Minutėlę mąstau, ką turė-
čiau atsakyti. Gaila žmogaus. 
Matyt, tikrai nemažai skriaudų 
patirta, daug išgyventa.

– Nusiminei? – klausia vėl. – 
Gal aš neteisingai išsireiškiau. 
Juk tikrai yra gerų, labai gerų 
žmonių. Labai myliu sūnėnus 
ir jų šeimas, gaila tik, kad re-
tai mane aplanko. O ir aš jų na-
muose nekaip jaučiuosi. Nemo-
kėčiau gyventi užsidaręs bute. 
Man reikia savo kiemelio, sode-
lio ir šuniukų juk į miestą nesi-
veši. Ačiū, aplankėt, pabuvot, ži-
nokit, visada jūsų lauksiu. Ir ma-
no žmonos kapelį tu aptvarkyk. 
Uždengiau jį, juk taip retai ap-
lankau, žole neapžels, bet truputį 
nušluoti reikia. Juk aptvarkysi?

– Žinoma, – sakau. – Ir gė-
lių pamerksiu. Iš namų vežuosi. 
Ir žvakutę uždegsiu. Tik sveikas 
būkit, aplankysim.

Su vyru jie apsikabina, len-
gvai papurto vienas kitą.

– Žiūrėk, mano šaunusis 
berniukas jau visai žilas, – ne-
linksmai nusijuokia senukas. 

Šypteli ir vyras:
– Aš gi jau irgi senelis.
Kelionė į namus pilna ap-

mąstymų. Jei dėdė Antanas bus 
gyvas ir sveikas, žinau tik viena: 
mes dar ne kartą čia atvažiuosim.

Rima DANYLIENĖ 
Radviliškis

Žmogui juk reikia 
artimo žmogaus 

kitas „bičiulystės“ numeris išeis gruodžio 9 dieną.

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

Sveikiname                                   mėnesį  
gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
lapkričio mėnesį gimusiems neįgaliesiems.

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Lidiją Dainiuvienę – Biržų r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Ireną Valatkevičienę – 
Prienų r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę,
Liudmilą Makselienę – 
Alytaus r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę,
Oną Matuzienę – Pakruojo r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę.

lapkričio

Vilijos Jocienės nuotr., Telšių r.

Nuotraukų konkursas

Nors vis daugiau žiniasklaidos persikelia į internetą, jus ir to-
liau lankys „Bičiulystės“ laikraštis. Lietuvos neįgaliųjų draugijos 
atlikta apklausa parodė, kad 73 proc. neįgaliųjų draugijų vadovų 
mano, jog „Bičiulystė“ turi išlikti spausdinta. 

Užsukite į savo miesto ar rajono neįgaliųjų organizaciją ir užsisa-
kykite laikraštį, kuriame rasite visas negalią turintiems žmonėms svar-
bias aktualijas, naujienų komentarus. Jūsų lauks įkvepiančios žmonių 
su negalia gyvenimo istorijos, pamėgti sveikatos ir kūrybos puslapiai. 
Bus ir naujų rubrikų.

„Bičiulystės“ prenumeratos kaina 2022 metams – 10 eurų. 
Neįgaliųjų organizacijos prenumeratorių lauks iki gruodžio 10 d. 

„Bičiulystės“ redakcija 

Jau galite užsisakyti „Bičiulystę“ 2022-iesiems!


