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Asta Kuktienė su šeima.

Gerumas keičia likimus

Įkvėpė asmeninė  
patirtis 

A. Kuktienė džiaugiasi, kad 
dienos centras jau netrukus at-
vers duris: „Tai buvo mano sva-
jonė – prieš 5 metus apie tai sva-
jojau, galvojau, kada nors aš vis 
tiek padarysiu.“ 

Viskas prasidėjo nuo „Vil-
ties spindulėlio“ grupės socia
liniame tinkle Facebook. Ši 
grupė vienija šeimas, auginan-
čias negalią turinčius vaikus, 
padeda joms įveikti sunkias si-
tuacijas. Asta įsitraukė į šios 
grupės veiklą, vėliau prisidėjo 
prie jos administravimo. As-
tos dukra Austėja gimė su ne-
galia – ją, pasak mamos, lėmė 
gimdymo trauma. Mergaitė ne-
kalba, nevaikšto, nepasėdi. „Jei 
ne daugybė procedūrų, ieškoji-
mų, tikriausiai turėtume gulin-

čią daržovę ant lovos, kaip sakė 
gydytojai“, – pasakoja A. Kuk-
tienė. 

Mergaitė iki 7 metų lankė 
specialųjį darželį, vėliau, kai rei-
kėjo pradėti eiti į mokyklą, pa-
sidarė sudėtinga. Nuolat lankyti 
mokyk los Austėja negali – pa-
blogėja sveikata, prasideda epi-
lepsijos priepuoliai. Tačiau die-

nos centro, kuriame priimtų 
vaikus su sunkia judėjimo ne-
galia, Kauno mieste nėra. Bū-
tent tuomet ir pradėjo galvoti, 
kad galėtų pati įkurti tokį cen-
trą, kuris būtų nedidelis, šei-
myniškas, priimantis ir sunkios 
negalios vaikus. Tačiau tada sa-
vivaldybės palaikymo nesulau-
kė. „Buvau ir poreikį nustačiu-

si, surinkusi parašus, bet nulei-
dau rankas“, – prisimena Asta. 

Priartėjo svajonės link
Tuo metu atsirado galimybė 

Austėjai lankyti Kauno rajono 
savivaldybės dienos centrą. „Tai 
nuostabi vieta, visą laiką neap-
leido mintis, kodėl Kaunas ne-
turi tokios. Pavyzdys man buvo 

ir Druskininkuose įkurtas cen-
triukas vaikams su negalia“, – 
prisimena moteris. Tad kai atsi-
laisvino patalpos, kuriose anks-
čiau buvo vaiko raidos klinika, 
Asta nusprendė vėl siekti savo 
svajonės. Šį kartą reikalai klos-
tėsi kur kas geriau. Pavyko gauti 
akreditaciją dienos centrui, pa-
sirašyti sutartį su savivaldybe. 
„Dienos socialinei globai skiria-
mos lėšos yra nedidelės, bandy-
sime gyventi iš projektų, para-
mų, kažkiek turės mokėti ir tė-
vai. Nebus paprasta, tai nėra tas 
dalykas, iš kurio tu gali daryti 
verslą“, – atvirauja Asta. 

Moteris įsivaizduoja, jog ši-
tas centras bus didelė pagalba 
tėvams, kurie įkalinti namuose 
su vaiku, kad ir jie turėtų laiko 
sau, kad vaikas gautų socialinės 
globos paslaugas. „Norime, kad 
čia būtų ergoterapija, kinezitera-
pija, psichologo paslauga. Kur-
sime šeimyninę atmosferą, kad 
šeimos čia jaustųsi kaip antruose 
namuose, ramiai paliktų net ir 
sunkios negalios vaiką. Dienos 
užimtumas bus organizuojamas 
pagal vaiką, atsižvelgiant, ką jis 
mėgsta, kokie jo poreikiai“, – 
idėjomis dalijasi A. Kuktienė.

Centras bus įtraukus – jį ga-
lės lankyti ir negalios neturin-
tys vaikai. Pasak centro įkūrė-
jos, iš „Vilties spindulėlio“ sto-
vyklų matyti, kad broliai, sesės, 
turi poreikį būti kartu. 

Tolerancijos iššūkiai
„Lietuvos žmonės yra nuos-
tabūs“, – sako vaikų dienos 
centro „Vilties spindulėlis“ 
įkūrėja Asta Kuktienė. Jai pa-
vyko įgyvendinti savo svajo-
nę – įkurti dienos centrą, kurį 
netrukus galės pradėti lankyti 
ir negalią turintys, ir jos ne-
turintys vaikai. Pasak centro 
įkūrėjos, tai ji gali padaryti 
tik dėl to, kad daugybė žmo-
nių palaikė ir padėjo. 

(nukelta į 5 psl.)

Asmeninio archyvo nuotr.

Balto kelio į Šv. Kalėdas 
ir Naujuosius metus!

Ritos Mockeliūnienės nuotr.

M i e l i e j i,

Baigiasi dar vieni metai. Artė-
jančios gražiausios žiemos šventės 
nejučiomis tampa visų metų įsi-
vertinimo ir naujų siekių nusima-
tymo laiku. Pasidžiaukime prabė-
gusiu prasmingu laiku, nuveiktais 
darbais, įgyvendintais sumany-
mais, o į ateitį ženkime tvirti, orūs 
ir vieningi, pasiryžę visada būti ša-
lia žmogaus ir vienas kito, galintys 
įveikti visus sunkumus.

Gaudami dovaną užpildome 
savo delnus, tačiau tik dovanoda-
mi jas kitiems užpildome džiaugs-
mu ir prasme savo širdis. Artėjančių 
didžiųjų metų švenčių proga linkiu 
dovanoti gerus darbus, dėmesį ir 
laiką vieni kitiems, juk JOKIO SKIR-
TUMO, kas esame, kuo tikime ir 
gyvename, kiekvienas iš mūsų iš-
pildo save tik dalindamasis savo 
jausmais, rūpesčiu, neįkainojamu 
laiku ir patirtimis.

Tik dalindamiesi  visu tuo 
drauge mes suvokiame mūsų visų, 
skirtingų, individualių ir tiek pat 

nuostabių, bendrystės svarbą.
Prasmingų artėjančių šven-

čių ir sėkmingų ateinančių metų!

Eglė ČAPLIKIENĖ 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos direktorė

Tegu šis šventinis laikotarpis 
būna kupinas jaukių akimirkų, ši-
lumos ir prasmingo bendravimo 
su artimaisiais. Telydi Jus ben-







drystės jausmas kuriant atei-
ties planus. Branginkite tai, kas 
svarbiausia – sveikatą, santarvę 
ir abipusę pagarbą.

Linkiu jaukių, kvapnių ir švie-
sių Kalėdų! Tegul laimė ir geri no-
rai lydi Jus ne tik per Kalėdų šven-
tę, bet ir visus ateinančius metus. 

Pagarbiai

Ignas MAČIUKAS
Lietuvos neįgaliųjų draugijos 

pirmininkas
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Su „Bičiulystės“ skaitytojais 
Karolina Naprienė dalijasi įspū-
dingos išvykos įspūdžiais. 

Šiemet gamta jau nuo pat 
pirmųjų kalendorinių žiemos 
dienų pasidabino baltu snie-
gu, apšerkšnijusiais medžiais ir 
minusine temperatūra. Namų 
languose sužibo margaspalvės 
švytinčios girliandos, miestai ir 
miesteliai įžiebia eglutes, vaikai 
lipdo sniego senius. 

Na, o Vievio neįgaliųjų 
draugijos nariai panoro pabu-
voti tikroje šviesų pasakoje, ste-
buklų šalyje – Pakruojo dvare. 
Draugijos pirmininkė Marija 
Slavinskienė pasirūpino trans-
portu, užsakė išankstinius bi-
lietus į šventę ir su grupele ne-
bijančių sušalti žmonių išvyko į 
Pakruojo dvaro šviesų festivalį.

Atvykome pačiu laiku – dva-
ro teritorijoje jau buvo įžiebtos 
visos šviesos. Lietuvos televizija 
ne kartą rodė reportažus iš Pa-
kruojo dvaro, todėl žinojome, ką 
pamatysime. Bet tai, ką išvydo-
me, pranoko visus lūkesčius. Pa-
sijutome kaip ta pasakos  „Alisa 
pasakų šalyje“ herojė. Didžiulė 
dvaro teritorija ir kiekvienas ta-
kelis ar kalniukas švytėjo ir žėrė-
jo įvairiomis spalvomis, fantas-
tiškomis figūromis. Stebėjomės, 
kiek fantazijos ir išmonės turė-
jo žmonės, sukūrę visą šį grožį, 
kokį didelį darbą atliko dvaro 
darbuotojai ir visi pakruojiečiai. 
Viskas apgalvota, viskas pritai-
kyta, kad įtiktų net priekabiau-

siems lankytojams. Bet tokių ir 
nebuvo. Norėjosi tik dėkoti or-
ganizatoriams už galimybę visa 
tai pamatyti. Galėjome paska-
nauti įvairių skanėstų, nusipirkti 
lauktuvių namiškiams. Stebėjo-
mės, kad net paspaudus šaltukui, 
beveik naktį, po parko teritori-
ją vaikšto tūkstančiai lankyto-
jų, dauguma jų su vaikais. Ma-
šinų stovėjimo aikštelėse rikia-
vosi šimtai automobilių ir auto-
busų. Niekas neskubėjo namo, 
nors sakoma „svečiuose gerai, 
bet namuose geriausia“, todėl ir 
mes dalijomės įspūdžiais jau šil-
tame autobuse.

Noriu visų vardu padėkoti 
Elektrėnų autobusų parko vai-
ruotojui Vladui Putvinskui už 
kantrybę laukiant vėluojančių, 
pildant mūsų užgaidas pake-
liui į namus dar aplankyti kele-
tą eglučių. Taigi turėjome pro-
gos pasigrožėti Panevėžio mies-
to žaliaskare ir pasidairyti po 
išpuoštą miestą. Kitas sustoji-
mas – Širvintose, garsėjančio-
se puošniausiomis ir gražiausio-
mis eglėmis. Šalia eglutės švy-
tėjo įvairūs rutuliai, pingvinai, 
baltosios meškos...

Kupini gerų emocijų ir įspū-
džių grįžome į savo namus Vie-
vyje. Už nuostabią kelionę esa-
me dėkingi Vievio neįgaliųjų 
draugijos pirmininkei M. Sla-
vinskienei. Linkime jai stiprios 
sveikatos, linksmų Kalėdų, lai-
mingų Naujųjų metų ir dar daug 
tokių kelionių. 

Kelionė į stebuklų šalį
 Vievis:

Vievio neįgaliųjų draugijos nariai apsilankė Pakruojo dvare. 

Mokėsi apie pagalbos 
poreikį ir finansavimo 

būdus
Birželio pradžioje LND aso-

cijuotiems nariams surengė nuo-
tolinius mokymus, kuriuose kal-
bėta apie tai, kaip nustatyti ne-
galią turinčio asmens pagalbos 
poreikį, numatyti priemones, 
padėsiančias jį atliepti. Moky-
mus vedusios Vilniaus techno-
logijų mokymo centro lektorės 
Alina Vaitekūnienė ir Loreta 
Ivanovienė pabrėžė, kad paslau-
gos turi būti teikiamos siekiant 
pokyčio, žmogaus įgalinimo. Pa-
sak L. Ivanovienės, organizacijos 
turi skatinti palaikyti turimus 
įgūdžius, savarankiškumą. Mo-
kymų dalyviai aptarė keletą po-
reikio vertinimo variantų, buvo 
pasiūlytas pavyzdinis modelis. 

Siekdama paskatinti plačiau 
pažiūrėti į organizacijos finan-
savimo galimybes, LND sa-
vo narius pakvietė į mokymus 
„NVO lėšų pritraukimo strate-
gija – organizacijos ateities pla-
nas“.  Portalo aukok.lt vadovės 
Giedrės ŠopaitėsŠilinskienės 
teigimu, tvari organizacija turi 
turėti ne mažiau kaip 3 lėšų šal-
tinius, kad vieno netekus nerei-
kėtų nutraukti veiklos. 

Pasak MB Valdymo inova-
cijų agentūros „Innovate“ vado-
vės Ievos Adomaitytės Subačie-
nės, pagrindinis NVO lėšų šal-
tinis – projektinė veikla (pro-
jektų rengimas), tačiau galima 
pardavinėti savo paslaugas ar 
prekes, t.y. imtis socialinio vers-
lo ar komercinės veiklos, rinkti 
paramą bei labdarą. I. Adomai-
tytė Subačienė mokymų daly-
viams pristatė įvairius fondus, 
kuriems galima teikti paraiškas. 
Į komandas susiskirstę mokymų 
dalyviai turėjo sukurti projek-
to idėją – patrauklų renginį, į jį 
įtraukti verslo partnerį. 

Aukok.lt prekės ženklo va-
dovė Živilė Pikturnaitė pabrėžė, 
kad norint surinkti lėšų, būtina 
gera komunikacija. Labai svar-
bu skelbiant įrašus socialiniuo-
se tinkluose ar kitaip komuni-
kuojant apie savo veiklą įvardy-
ti, kam parama bus panaudota. 

Atvejo vadyba ir inovacijos 
Šventojoje susirinkę LND 

nariai mokėsi, kaip taikyti atve-

jo vadybą socialiniame darbe. 
Mokymus vedė Valakupių rea-
bilitacijos centro (VRC) darbuo-
tojos. Socialinė darbuoja Dovilė 
Kuzmaitė mokymų dalyviams 
pristatė, kaip vertinti žmogaus 
poreikius, numatyti asmens in-
dividualias problemas padedan-
čią spręsti pagalbą, po to įvertin-
ti rezultatą. Pasak D. Kuzmai-
tės, socialiniame darbe rezulta-
tus pamatuoti sunkiau negu ki-
tose srityse, ilgiau trunka juos 
pasiekti. Rezultatas gali būti ir 
didesnis asmens įsitraukimas į 
bendruomenę, mažesnis užda-
rumas, emocinė gerovė. 

VRC medicinos psicholo-
gė Eugenija Danieliūtė prista-
tė remiamo įsidarbinimo me-
todą, kurį VRC perėmė iš pa-
tirties bendradarbiaujant tarp-
tautiniame LEAD projekte ir 
sėkmingai taiko savo darbe su 
neįgaliais asmenimis. 

Kaune vykusiuose moky-
muose ir socialinio verslo dizai-
no mąstysenos dirbtuvėse nevy-
riausybinių organizacijų atsto-
vams diskutuota apie tai, kaip 
savo organizacijos veiklą pasukti 
socialinio verslo, inovacijų link. 

Nacionalinio socialinės 
integ racijos instituto steigėjas, 
programų vadovas, „Inovato-
rių slėnio“ direktorius Arūnas 
Survila ir Nacionalinio sociali-
nės integracijos instituto direk-
torė Monika Stankevičiūtė pri-
statė galimus inovacijos būdus, 
ragino nebijoti eksperimentuo-
ti, ieškoti naujovių ir skirtingų 
organizacijos finansavimo šalti-
nių. Mokymų dalyviai buvo pa-
kviesti sukurti galimą būsimo 
socialinio verslo modelį. 

LND siūlymai siekiant 
naujovių

Tarptautinę neįgaliųjų die-
ną Lietuvos neįgaliųjų draugi-
ja (LND) kartu su Seimo Ne-
įgaliųjų teisių komisija surengė 
apskritojo stalo diskusiją „Ga-
lūnių protezai: ar užtikrinama 
negalią turinčių žmonių gyve-
nimo kokybė“. Į Seimą susirin-
ko Sveikatos apsaugos ministe-
rijos (SAM), Valstybinės ligonių 
kasos atstovai, protezų naudo-
tojai ir ortopedijos įmonių dar-
buotojai. Aptartos galūnių pro-
tezų kompensavimo aktualijos, 
numatytos galimybės pradėti 
kompensuoti naujus protezus. 

Pasak LND pirmininko Igno 
Mačiuko, toks formatas, kai ap-
tariamos labai konkrečios prob
lemos, pasiteisino, nes neretai 
po jų įvyksta pokyčiai. Ateityje 
galima būtų kalbėtis ir apie ki-
tas ortopedijos aktualijas. Prie 
pokyčių prisideda ir konkretūs 
LND pasiūlymai, kaip tobulinti 
galūnių kompensavimo tvarką. 
Jie pateikti Valstybinei ligonių 
kasai, Sveikatos priežiūros ko-
misijai prie SAM, Valstybinei 
akreditavimo sveikatos priežiū-
ros veiklai tarnybai prie SAM. 

LND parengė ir lankstinuką, 
kuriame galima rasti visą svar-
biausią informaciją apie galūnių 
protezus. 

Įgyvendinant projektą su-
rengti 5 susitikimai savivaldy-
bėse, kuriuose diskutuota apie 
laukiančius projektų finansavi-
mo pokyčius, būtinybę paslau-
gas teikiančioms organizacijoms 
akredituotis. Po susitikimų bu-
vo pateikti siūlymai, kaip gerin-
ti NVO ir savivaldybės bendra-
darbiavimą. 

Mokymai paskatins imtis 
pokyčių 

Pasak LND projektų vadovės 
Linos Arlauskienės, visus metus 
vykusių mokymų tikslas – su-
teikti galimybę mąstyti plačiau, 
paskatinti organizacijas nebūti 
priklausomoms vien tik nuo pro-
jektų, imtis inovacijų ir nebijoti 
naujovių. Organizuojant rengi-
nius buvo atsižvelgta į dabarties 
aktualijas, laukiančius pokyčius. 
Neįgaliųjų organizacijų veiklos 
samprata ir finansavimo gali-
mybės sparčiai kinta, tad būtina 
nuolat tobulinti savo žinias, ge-
bėjimus. Vis dėlto L. Arlauskie-
nė pasigedo didesnio pačių orga-
nizacijų aktyvumo. „Ne į visus 
mokymus mūsų asocijuoti nariai 
noriai registravosi, tad kvietėme 
ir kitų neįgaliųjų organizacijų at-
stovus“,  sakė L. Arlauskienė. 

I. Mačiuko teigimu, moky-
muose dalyvavę draugijų atsto-
vai įgijo kompetencijų, todėl bus 
lengviau prisitaikyti prie naujo-
vių, atitikti kintančius reikala-
vimus. „Jei sulauksime finansa-
vimo, tikimės kitais metais pa-
siūlyti daugiau aktualių moky-
mų ir kitų veiklų“,  sako LND 
pirmininkas. 

Emilija STONKUTĖ 
R 12-20

Įgyvendinamas projektas padėjo 
neįgaliųjų organizacijoms stiprėti 

Lietuvos neįgaliųjų draugija 
(LND) 2021 metais įgyven-
dino projektą „Lietuvos neį-
galiųjų draugijos institucinis 
stiprinimas“, finansuojamą 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos lėšomis. Vi-
sus metus vykę mokymai, ki-
tos veiklos suteikė neįgaliųjų 
organizacijoms daugiau ži-
nių, kaip įveikti laukiančius 
pokyčius, kokybiškiau teikti 
paslaugas, vyko susitikimai 
su valdžios atstovais, teik-
ti siūlymai sprendimus prii-
mančioms institucijoms. 

Seime surengta apskritojo stalo diskusija apie galūnių protezų kompensavi-
mo aktualijas.

Utenos rajono neįgalių-
jų draugija šiemet eglu-

tę papuošė originaliai. Rekla-
mine spauda užsiimanti įmonė 
„Respinas“ draugijai padovano-
jo žaisliukų, papuoštų organiza-
cijos logotipu. 

„Pamačiau „Utenos radijuje“ 
kalėdinį ženkliuką su jų logoti-
pu, man labai patiko, tad pasido-
mėjau, kur jį gavo. Kreipiausi į 
„Respiną“, norėdama užsisaky-
ti tokius pat su draugijos logo-
tipu. Labai džiugu, kad mums, 
kaip veikliai ir neįgaliųjų labui 
dirbančiai organizacijai, įmonė 
nusprendė žaisliukus padovano-
ti“,  sako Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos pirmininkė San-
dra Ragaišytė. 

Pasak S. Ragaišytės, draugi-
jos nariai, pamatę taip papuoš-

tą eglutę, labai domisi ir džiau-
giasi. Daugelis pirmą kartą ma-
to kalėdinį žaisliuką su logotipu. 

„Bičiulystės“ inf.

Originalus kalėdinis 
žaisliukas

 Utena:

Žaisliukas su Utenos rajono neįga-
liųjų draugijos logotipu.
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Socialinės terapijos na-
mai – ne visai tradicinis žmo-
nėmis su negalia besirūpinan-
čios organizacijos įvardijimas. 
Kas užkoduota po šia sąvoka?

Esame tarptautinio „Camp
hill“ judėjimo“ dalis. Tai pasau-
linis bendruomeninių organiza-
cijų tinklas, kurio metodai re-
miasi antroposofinės socialinės 
terapijos principais, o vertybės 
bei filosofija kyla iš antroposo-
finio pasaulio suvokimo. Pasau-
lyje „Camphill’ai“ yra skirtingi 
savo formatais – tai gyvenimo 
bendruomenės su žemės ūkiu ar 
be jo, dirbtuvės, dienos centrai, 
mokyklos vaikams, miesto ben-
druomenės ir kt. Juos vienija tai, 
kad visi nariai – tiek žmonės su 
negalia, tiek bendradarbiai – čia 
kuria erdvę, kurioje atliepiami 
individualūs kiekvieno asmens 
poreikiai. Kai socialinė aplinka 
draugiška, galime atsiverti, tuo-
met lengviau sutikti save ir kitą 
su jo iššūkais, idėjomis, keistu-
mais. Kai vienas kitą priimame, 
tuomet ir vyksta tikrasis terapi-
nis procesas. 

Kuo užsiima socialinės te-
rapijos namų lankytojai? Kaip 
padedate jiems atsiverti?

Savo formatu veikiame kaip 
dienos centras, į kurį mūsų lan-
kytojai, kuriuos vadiname na-
miškiais, ateina kiekvieną die-
ną. Turime keturias dirbtuves, 
kiek vienas namiškis dirba vie-
nose iš jų. Virtuvės dirbtuvė-
se gaminame skanų maistą 40 
žmonių. Veikia rankdarbių, 

lauko dirbtuvės (kiemas, so-
das, daržas). Didžiausias pasi-
didžiavimas – socialinės dirb-
tuvės „Pilnos širdys“. Čia ga-
miname specialius sąsiuvinius 
Valdorfo mokykloms. Visi dir-
bame kartu, broliškai vienas ki-
tam padėdami. 

Be darbinės veiklos mums 
organizacijoje labai svarbus ir 
kultūrinissocialinis gyveni-
mas. Sąmoningai formuojame 
organizacijos tradicijas, kurias 
patirdami žmonės galėtų jaustis 
saugūs. Kartu švenčiame šven-
tes, išgyvename savaitės, sezo-
nų, metų ritmus. Švęsdami jau-
čiame, jog esame lygūs, bet kaip 
gerai, kad tokie skirtingi!

Trečioji sritis – mūsų vidi-
nis, dvasinis lygmuo. Kiekvie-
nas bendruomenės narys turi 
savo asmeninius augimo ir to-
bulėjimo tikslus, kiekvienas ke-
liame sau užduotį užaugti į ge-
riausią savęs versiją. Kokia ta 
versija – laisva valia apsispręsti. 
Be abejo, žmogui su intelekto 
negalia reikia pagalbos tokiame 
apsisprendime, tad čia didžiulė 
erdvė kūrybai bei naujiems ko-
munikacijos metodams. Įkvėpi-
mo ir prasmės suteikia gilinima-
sis į žmogaus prigimtį, antropo-
sofijos idėjas. 

Dirbtuvės „Pilnos širdys“ – 
Neįgaliųjų reikalų departa-
mento projekto „Nuo globos 
link galimybių: bendruome-
ninių paslaugų plėtra“ dalis. 
Kaip jos pakeitė jūsų namiš-
kių gyvenimą?

Į socialinių dirbtuvių veiklą 
įsitraukė per 14 žmonių, vie-
ni darbuojasi pilną dieną, kiti – 
dalį. Intelekto negalią turintiems 
žmonėms labai sunku susirasti 
darbą atviroje darbo rinkoje, kai 
kuriems reikia nuolatinės pagal-
bos. Dirbtuvės „Pilnos širdys“ – 
puikiausias įrodymas, kad pritai-
kius darbo vietą, pobūdį visi gali 
dirbti. Mūsų namiškiai lanksto 
ir komplektuoja popieriaus lapus 
sąsiuviniams, bloknotams, dirba 
su nesudėtingais ir saugiais po-
pieriaus įrišimo įrenginiais, pa-

kuoja ir pristato klientams jau 
pagamintą produkciją. Žmonės 
dirba, stengiasi, kasdien išmoks-
ta ko nors naujo. Auga jų savi-
vertė, stiprėja pasitikėjimas savi-
mi. Šie žmonės pirmą kartą gy-
venime dirba ir užsidirba – jiems 
mokama 38 eurų stipendija. Ti-
kimės, kad kažkas iš jų galės 
dirbti ir atviroje darbo rinkoje.

Tiesa, pradžia namiškiams 
lengva nebuvo – teko mokytis 
paprasčiausių dalykų, pavyz-
džiui, kad dirbti pradedame tik 
švariai nusiplovę rankas arba 
kad 45 min. dirbame, ir tik ta-
da 15 min. ilsimės. Disciplina, 
tam tikros taisyklės daugeliui 
buvo nelengvai įveikiamas iššū-
kis. Užtruko ir kol perpratome 
technologinį procesą, išmokome 
planuoti savo laiką ir užduotis, 
dirbti komandoje, valdyti savo 
emocines būsenas. Tačiau apie 
daugelį iššūkių jau galiu saky-
ti – „buvo“, nes per pusantrų 
metų pasiekėme didžiulės pa-
žangos. Kai kiekvienam suda-
rytos sąlygos dirbti, bendrauti, 
socializuotis, tuomet negalia ne-
trukdo, jos nebesimato – žmo-
gus jaučiasi visavertis, naudin-
gas ir reikalingas.

Žmonių su negalia teisių 
gynėjai kritiškai vertina socia
linių dirbtuvių modelį. Pasak 
jų – tai ta pati segregacija, tik 
jos apimtys mažesnės. 

Manau, tai, ką daro Neįga-
liųjų teisių konvencijos gynėjai, 

įvairios jos įgyvendinimo prie-
žiūros komisijos, yra labai reika-
lingas procesas – jie neša „kel-
rodę žvaigždę“, paskui kurią 
visi sekame. Mes, visuomenė, 
siekiame sukurti formas ir bū-
dus, kad atitiktume tuos idealus, 
apie kuriuos kalba teisių gynė-
jai. Tačiau šiandien pasaulis dar 
funkcionuoja beprotiškos kon-
kurencijos, evoliucijos („išlieka 
stipriausi“) principais. Tokiame 
pasaulyje sudėtinga atrasti ver-
tę žmogui su negalia, o ypač su 
intelekto, kompleksine negalia. 
Mes „Akviloje“ siekiame prisi-
dėti prie proceso, kad visi ke-
liautume link tos „žvaigždės“, 
link tos visuomenės sandaros, 
kur kiekvienas yra vertingas, 
kur atliepiami asmens indivi-
dualūs poreikiai, kur net sąvo-
ka „negalia“ nebeteks prasmės, 
o ją pakeis kiekvieno individu-
alumas, unikalumas. Esmė – 
kaip mes elgiamės vieni su ki-
tais, kokiais principais vadovau-
jamės, kaip kuriasi bendrystės, 
draugystės. Kartais mes sako-
me, kad kuriame būtent tokios 
bendruomenės ir visuomenės 
socialinį prototipą. Ir matome, 
kaip keičiasi šeimų, bendradar-
bių, pačių žmonių su negalia, 
netgi svečių, kurie pas mus už-
suka, organizacijų, kurios perka 
mūsų produktus ar mus remia, 
mąstymas. 

Labai skaudu girdėti pasta-
bas apie segragaciją ir, tiesą pa-

sakius, tai demotyvuoja, bet kai 
žinai, ką ir kodėl darai, nusipur-
tai ir eini toliau. Šiandien mes 
norėtume, kad socialinės dirb-
tuvės būtų kaip pasirinkimas 
žmonėms su intelekto negalia. 
Pasirinkimas šalia kitų formų, 
kur jie galėtų save realizuoti, 
mokytis, augti, gyventi visaver-
tį gyvenimą. 

Socialinių dirbtuvių truk
mė – treji metai. Nebus gai-
la įdėtų pastangų, kai projek-
tas baigsis?

Turime planų dirbtuvių 
veik lą tęsti ir projektui pasibai-
gus. Šiuo metu jau visos 7 Lie-
tuvos Valdorfo mokyklos per-
ka sąsiuvinius būtent iš mū-
sų, dirbtuvių „Pilnos širdys“, 
o ateityje svajojame ir apie už-
sienio Valdorfo mokyklas, ku-
rių pasaulyje yra daugiau kaip 
1000. Turime partnerių ir tarp 
kitų mažesnių mokyklų, užsa-
ko ir privatūs asmenys. 2021 m. 
pagaminome apie 14 tūkst. įvai-
riausių formatų sąsiuvinių. Be 
to, dirbtuvės pamažu plečia 
asortimentą – gaminame ir už-
rašų knygutes, bloknotus, pro-
ginius atvirukus. Šiais metais 
sukūrėme šių dirbtuvių prekės 
ženklą „Pilnos širdys“, orien-
tuotą į pirkėjus, kuriems svar-
bi socialinės atsakomybės idė-
ja. Tikėjimą ateitimi sustiprina 
ir tai, kad socialinės dirbtuvės 
persikels į naujas patalpas, ku-
rios šiuo metu jau ruošiamos – 
galėsime dirbti erdviose, pato-
giose patalpose. Tad savo pa-
vyzdžiu rodome, kad sociali-
nės dirbtuvės gali sėkmingai 
gaminti naudingus, rinkai rei-
kalingus produktus. 

Norėtume, kad pasibaigus 
projektui, dirbtuvių veikla iš-
augtų į socialinį verslą, šiuo me-
tu visi laukiame naujo įstatymi-
nio reglamentavimo šiai veiklai. 
O kodėl gi tokio socialinio vers-
lo bendrasavininkai negalėtų 
būti ir mūsų lankytojai – žmo-
nės su intelekto negalia? 

Kalbėjosi Aldona MILIEŠKIENĖ
AKVILA archyvo nuotr.

„Pilnos širdys“ – socialinės dirbtuvės, 
brandinančios socialinio verslo idėją

Žmonėms su negalia – Kalėdų eglutė į namus

Socialinių dirbtuvių lankytojai gamina sąsiuvinius Valdorfo mokykloms. 

Socialinio taksi dovanojamos eglutės keliauja į žmonių su negalia namus.

Nemažam būreliui žmonių, 
turinčių intelekto sutrikimų, 
Garliavoje įsikūrę sociali-
nės terapijos namai „Akvi-
la“ tapo antraisiais namais. 
Draugiška aplinka, juos su-
prantantys ir natūraliai prii-
mantys darbuotojai, galimy-
bė atsiskleisti, pasijausti rei-
kalingiems – viso to sieku-
si „Akvilos“ įkūrėja Jolita 
Čilvinaitė neslepia – tai jos 
svajonės išsipildymas. Ta-
čiau taško čia ji dar nededa 
ir dalijasi ambicingomis atei-
ties vizijomis. 

Šventinė nuotaika bus!
„Žmonėms su negalia dažnai 

sudėtingiau ar net neįmanoma 
patiems pasirūpinti šventiniais 
atributais, – sako Socialinio tak-
si vadovė Solveiga Ratkevičiū-
tė. – Galimybes įsigyti ir parsi-
vežti kalėdinę eglutę neretai ri-
boja nepritaikyta aplinka ir vie-
šasis transportas, tad ne vienas 
lieka be šio šventės džiaugsmo.“ 

Socialinio taksi komanda 
nutarė šiems žmonėms padova-
noti šventinę nuotaiką ir atvež-
ti Kalėdų eglutę. Jeigu reikės, 
padės ir ją papuošti. „Socialinis 
taksi šiuo metu teikia paslaugas 
jau 13oje savivaldybių ir kiek
vienoje jų galime padėti žmo-

gui su negalia pajusti mažą ka-
lėdinį džiaugsmą, – sako Sol-
veiga. – Drauge sukurti šventi-
nį stebuklą paraginome ir visus 
Lietuvos žmones – portale au-
kok.lt pakvietėme juos prisidėti 
prie šios gražios akcijos.“

Kalėdinis kvietimas buvo 

išgirstas – geros valios žmonės 
suaukojo beveik porą tūkstan-
čių eurų. Vieni prisidėjo pini-
gais, kiti – Žalia stotelė, Vilniaus 
Kalėdinės Eglutės, Tango Trees, 
Eaugalai, UAB „Skogran“ – pa-
dovanojo ir pačias žaliaskares. 
„Už surinktas lėšas taip pat bus 
nupirktos eglutės ir išvežiotos iki 
Kalėdų, o po švenčių jas surink-
sime ir pasodinsime“, – minti-
mis dalijasi S. Ratkevičiūtė.

Stebuklus kuriame kartu
Socialinio taksi sumanymą 

žmonės su negalia priėmė džiu-
giai. Jie dėkojo už gražią inicia-
tyvą ir parodytą dėmesį, dalijo-
si šventiniais lūkesčiais. Organi-
zatoriai gavo per 30 jų anketų. 

„Tuščius namus labai užpil-
dytų kalėdinė eglutė. Ji man do-
vanotų daug džiaugsmo“, – vi-

liasi vienas. „Noriu matyti ne 
vien 4 kambario sienų žalumą, 
bet matyti ir jausti švenčių di-
džiausią akcentą – eglę“, – jam 
pritaria kitas. „Neseniai tapau 
fizinę negalią turinčiu asmeniu, 
todėl ribotas judėjimas“, – skau-
džia lemtimi dalijasi dar vienas 
žmogus, anksčiau pats pasirū-
pindavęs eglute Kalėdoms.

Pirmoji kalėdinė eglutė pa-
siekė prieš 5erius metus insul-
tą patyrusio vilniečio Gedimi-
no namus. Vyras iki šiol jaučia 
klastingos ligos pasekmes: ji at-
ėmė regėjimą, kojų stiprumą. 
Iš draugų sužinojęs apie šią ak-
ciją, užpildė anketą ir dėkingas 
už tokią dovaną.  

„Stebuklus kuriame kar-
tu“, – įsitikinusi S. Ratkevičiūtė. 

Onė PŪKAITĖ
Socialinio taksi archyvo nuotr. 

Kalėdos jau čia pat. Dažnuo-
se namuose jau kvepia im-
bieriniais sausainiais, lan-
guose blyksi girliandos, miš-
ko aromatą skleidžia žalia
skarės eglutės. Vis dėlto yra 
žmonių, kurie patys nebepajė-
gia susikurti šventinės nuotai-
kos. „Kalėdos – stebuklų me-
tas, padėsime jums tuo įsiti-
kinti“, – nusprendė Socialinio 
taksi komanda ir ėmėsi veiklos.
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Metų pabaiga – gera 
proga apžvelgti, kas 

per metus įvyko. Pasidalin-
siu savo įžvalgomis, kas bu-
vo nuveikta, kad žmonės su 
negalia turėtų daugiau ga-
limybių. 

Nuo liepos 1 d. Lietuvo-
je įsigaliojo įstatymo patai-
sos dėl asmeninės pagalbos. 
Žingsnis geras, nes Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijos 19 straipsnis kal-
ba būtent apie asmeninę pa-
galbą kiekvienam žmogui 
su negalia. Tačiau tai, kas 
priimta, visiškai neatitinka 
šio straipsnio nuostatų, nes 
žmonės su negalia turi prisi-
mokėti iki 20 proc. nuo savo 
gaunamų pajamų. Todėl ky-
la nerimas, kad jie neišgalės 
susimokėti už pagalbą ir tuo-
met ja nesinaudos. Labai gai-
la, kad mūsų valstybėje dar 
vyrauja supratimas, kad už 
teises, kurios ir taip turi bū-
ti užtikrintos, reikia mokėti. 
5 Bendrojoje pastaboje, ku-
rią parengė Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių komitetas, 
aiškiai nurodyta, kad finan-
savimą, skirtą žmogui su ne-
galia susimokėti už asmeni-
nę pagalbą, turi kontroliuoti 
pats žmogus su negalia. 

Lietuvoje vykstantis 
deinstititucionalizacijos pro-
cesas taip pat prieštarauja 
Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių konvencijos nuos-
tatoms. Galima tai įvardy-
ti transinstitucionalizacijos 
procesu, kai žmonės su ne-
galia iš didelių institucijų 
perkeliami į mažesnes, bet 
vėlgi institucijas – grupinius 
gyvenimo namus. Perkė-
lus kanarėlę į naują, gražes-
nį narvelį, ji netampa laisvu 
paukščiu, galinčiu rinktis, 
kur skristi. Žmogaus teisės 
negalią turintiesiems atsiran-
da tik tada, kai jie yra lais-
vi rinktis, kur ir su kuo gy-
venti, nekontroliuojami kitų, 
ne specialiai suprojektuotose 
aplinkose, o bendruomenė-
je, kartu su visais, kai jiems 
suteikta asmeninė pagalba ir 
būtinos paslaugos, o taip pat 
sudarytos sąlygos mokytis 
ir dirbti bendrosios paskir-
ties sistemose.

Lietuvoje dažniau pradė-
ta kalbėti ir apie informaci-
jos, ne tik apie aplinkos pri-

einamumą. Lengvai supran-
tama kalba kaip viena iš in-
formacijos pateikimo formų 
po truputį vis labiau atsiran-
da Lietuvos padangėje, tačiau 
vis dar nepriimama jokių re-
glamentuotų nuostatų, pagal 
kurias būtų aišku, kaip reikia 
rengti tokio pobūdžio tekstus.

Laimėta byla prieš Lietu-
vos valstybę dėl švietimo pri-
einamumo. Išnagrinėjęs visas 
aplinkybes teismas konstata-
vo, kad Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija neužtikrino 
individualių ugdymosi porei-
kių turinčios pareiškėjos gali-
mybės mokytis profesinio ug-
dymo įstaigose. Ši preceden-
tinė byla gali paskatinti po-
kyčius įtraukaus profesinio ir 
tęstinio ugdymo srityje. 

Be to, kad žmonėms su 
negalia Lietuvoje nėra užtik
rinamas mokymosi visą gy-
venimą procesas, kol kas 
sunkiai judama ir link įtrau-
kaus ugdymo proceso mo-
kyklose, nors 2024 metai, 
kai įstatymai įpareigos mo-
kyklas priimti visus vaikus, 
jau netoli. Ilgai buvo kovota 
dėl Švietimo įstatymo patai-
sų, tačiau jame iki šiol nėra 
nuostatos, kad specialiojo ug-
dymo mokyklos naikintinos, 
nors pagal Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos 
nuostatas ir teisę į įtraukų ug-
dymą, specia liųjų/segreguo-
tų ugdymo įstaigų visai ne-
turi likti.

Šiemet vyko kampanija 
„Jokio skirtumo, su ar be ne-
galios“, kuri pabrėžė, kad ne-
svarbu, ar tu su negalia, ar be 
negalios, bet galime bendrauti 
visomis temomis. Ši kampani-
ja taip pat paskatino įsitrauk-
ti įmones, kad atviroje darbo 
rinkoje būtų įdarbinta daugiau 
žmonių su negalia. 

Pirmą kartą Lietuvoje at-
liktas žmonių su negalia šei-
mų tyrimas. Jo duomenys pa-
rodė, su kokiais sunkumais 
šios šeimos susiduria mūsų 
visuomenėje. Žmonių su ne-
galia teisių stebėsenos komi-
sija tyrimo pagrindu parengė 
rekomendacijas politikos for-
muotojams. Norisi tikėti, kad 
bus priimti tinkami sprendi-
mai ir kitais metais žengsime 
dar vieną žingsnį oresnio gy-
venimo link.

Kristina DŪDONYTĖ 

Žingsniai 
žengti, bet 

neturime 
sustoti 

Daugiaveidis 
smurtas – 

kaip jį  
atpažinti 

ir apsiginti? 

LND parengtoje atmintinėje 
ne tik „nupieštas“ tipinio smur-
tautojo prieš neįgalią moterį/
mergaitę portretas, bet ir pa-
brėžta, kad situacijai keisti bū-
tinos įvairių rūšių intervencijos: 
informavimo kampanijos, so-
cialinių normų kaita, dėmesys 
psichinei sveikatai, ankstyvo-
sios prevencijos priemonės vai-
kystėje, mokykloje ir kt.

Pasaulio sveikatos organiza-
cijos teigimu, jei visuomenė su-
geba užkirsti kelią smurtui arba 
palaikyti nuo jo nukentėjusias 
moteris, saugomos jų teisės, rū-
pinamasi fizine ir psichine svei-
kata bei gerove. 

Informacinei kampanijai 
pritrūko lėšų

LND buvo suplanavusi su-
rengti ir informacinę kampani-
ją „Atpažink. Sustok. Padėk“. Ji 
turėjo būti orientuota į tris pa-
grindines grupes: neįgalias mo-
teris ir mergaites („Atpažink“), 
smurtautojus („Sustok“) ir vi-
suomenę („Padėk“). Ketinta su-
kurti 3 vaizdo klipus, tam pa-
sitelkti profesionalius aktorius, 
filmavimo ir montavimo ko-
mandą, juos išplatinti sociali-
niuose tinkluose, per LRT, kad 
ši kampanija pasiektų kuo dau-
giau žmonių. Deja, dėl suma-
žinto finansavimo projektui šio 
sumanymo teko atsisakyti. 

„Atmintinę apie smurtą 
prieš neįgalias moteris ir mer-
gaites“ jau galite rasti LND in-
terneto svetainėje www.drau-
gija.lt bei draugijos sociali-
nio tink lo Facebook paskyro-
je. Elektroniniu paštu ji išsiųsta 
visoms 64 LND asocijuotoms 
narėms, kurios šia informacija 
pasidalys su savo darbuotojais 
ir organizacijos nariais. LND 
parengta informacija pasieks ir 
kitas neįgaliųjų srityje veikian-
čias NVO, įvairias valstybines 
įstaigas (neįgaliųjų dienos cen-
trus, mokyklas ir pan.). „Šios 
atmintinės pasieks LND narių 
vienijamą tikslinę auditoriją – 
neįgalias moteris, mergaites, jų 
šeimos narius, taip pat specialis-
tus, dirbančius su tiksline gru-
pe“, – patikino L. Arlauskienė.

Aldona DELTUVAITĖ

Atmintinėje – susisteminta 
informacija 

LND projektų vadovės Li-
nos Arlauskienės teigimu, pir-
miniai Europos Sąjungos duo-
menys apie neįgaliųjų, taip pat 
ir moterų bei mergaičių, situa-
ciją pateikti tik 2018 m. Euro-
pos Parlamento priimtoje rezo-
liucijoje. „Joje pabrėžiama, kad 
negalią turinčios moterys pati-
ria 2–5 kartus didesnę smurto, 
išnaudojimo ir prievartos riziką, 
palyginti su kitomis moterimis. 
Per gyvenimą 34 proc. moterų, 
turinčių sveikatos problemų ar 
negalią, patiria fizinį ar seksu-
alinį savo partnerio smurtą, – 
sako L. Arlauskienė. – Taip pat 
pažymėta, kad moterų su nega-
lia sterilizavimas be jų žinios ar 
sutikimo yra dažna smurto for-
ma. Neįgalieji, ypač moterys su 
negalia, gauna mažesnes paja-
mas, jiems kyla didesnė skurdo 
ir socialinės atskirties rizika.“

Tokia situacija kelia nerimą 
ir skatina ieškoti būdų, kaip at-
pažinti artimoje aplinkoje pati-
riamą smurtą ir užkirsti jam ke-
lią. LND išsikėlė tikslą išanali-
zuoti ir susisteminti informaciją 
apie smurtą prieš neįgalias (at-
kreipiant dėmesį į kiekvieną ne-
galios rūšį) moteris ir mergaites 
ir pasidalyti ja ne vien su smurtą 
patiriančiomis ar galimai patir-
siančiomis neįgaliosiomis, bet ir 
su visuomene, nuo kurios pri-
klauso, kaip į šį reiškinį bus re-
aguojama. 

Ar atpažįstame smurtą?
„Atmintinę suskaidėme į 4 

pagrindinius blokus, kuriuo-
se aptartos smurto prieš neįga-
lias moteris formos; smurto at-
pažinimo įrankiai; pateikta in-
formacija, kur kreiptis pagalbos; 
apibūdintas tipinio smurtautojo 
prieš neįgalią moterį/mergai-
tę portretas, pasidalyta įžvalgo-
mis, ką gali padaryti visuome-
nė“, – pasakoja L. Arlauskienė. 
Jos teigimu, dažniausiai kalbė-
dami apie smurtą dėmesį sutel-
kiame į fizinį, seksualinį, kar-
tais – dar ir į ekonominį smur-
tą. Tačiau yra ir dar viena mažai 
aptariama rūšis – pasyvus smur-
tas arba nepriežiūra. Lankstinu-

ke ji apibūdinama kaip nuolati-
nis būtinų fizinių, emocinių ir 
socialinių poreikių netenkini-
mas ar aplaidus tenkinimas, su-
keliantis žalą ar pavojų gyvybei, 
sveikatai, raidai. 

Nepriežiūra gali būti fizi-
nė – kai nėra tinkamo būsto, 
maisto ar drabužių; medicini-
nė – kai nesirūpinama sveika-
ta, nesuteikiama pagalba susir-
gus; neįgalių moterų sterilizacija 
joms nežinant ar neduodant su-
tikimo. Nesudarytos galimybės 
socializuotis, asmens uždary-
mas namuose, draudimas bend
rauti, judumo įrenginių atėmi-
mas – tai socialinė nepriežiūra. 
Abejingumas, asmens emocinių 
poreikių neatliepimas priskiria-
mi psichologinei–emocinei ne-
priežiūrai.

Pasak L. Arlauskienės, labai 
svarbu laiku atpažinti pirmuo-
sius gresiančio smurto požy-
mius ir kreiptis pagalbos. Daž-
nai neįgalios moterys ar mergai-
tės nepasitikėjimo savimi, sun-
kiai valdomų emocijų, baimės, 
žemos savivertės, nuolatinės 
kaltės jausmo nelaiko rimtomis 
bėdomis, o tai yra pirmieji pa-
vojaus, kad gresia psichologinis 
smurtas, signalai. „Todėl į at-
mintinę sudėjome adresus, kur 
kreiptis pagalbos, kaip apsigin-
ti smurtą patiriančiai neįgaliai 
moteriai ar mergaitei, – pabrėžia 
L. Arlauskienė. – Nurodėme vi-
soje šalyje tokią pagalbą teikian-
čius krizių centrus. Labai svarbu 
žinoti, kad visiems nuo smurto 
artimoje aplinkoje nukentėju-
siems asmenims specializuotos 
kompleksinės pagalbos centrų 
teikiama pagalba yra nemoka-
ma ir konfidenciali.“ 

Visuomenės atsakomybė
Atmintinėje pabrėžiama, 

kad moterys dažnai smurtą ver-
tina kaip neatsiejamą ir natūra-
lią šeimos santykių dalį. Tai ro-
do visuomenėje įsigalėjusį pa-
kantumą smurtui ir žemą as-
mens savivertę. Todėl, pasak 
L. Arlauskienės, labai aktualus 
suaugusiųjų švietimas infor-
muojant apie smurto žalą asme-
nybės raidai, ugdant neigiamą 
smurto vertinimą visuomenėje. 

Smurto prieš neįgalias moteris ir mer-
gaites prevencija šiais metais buvo įvar-
dyta kaip viena prioritetinių neįgaliųjų 
asociacijų veikos rėmimo sričių. NVO 
pasitelkė skirtingas jos įgyvendinimo 
priemones: inicijavo tyrimus, organiza-
vo mokymus ir pan. Lietuvos neįgalių-
jų draugija (LND) dėmesį sutelkė į in-
formacijos sklaidą ir parengė „Atmin-
tinę apie smurtą prieš neįgalias moteris 
ir mergaites“. 
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Jonas ir Virginija Mačiukevičiai gyveno tikrą, ne išgalvotą gyvenimą.

Gerumas keičia likimus

Knygos žmonai ir dukrai
„Būna dienų, kai man atro-

do, kad Jonas ligoninėje ar sa-
natorijoje ir greit grįš namo“, – 
sako Virginija. Ji dar nelietė vy-
ro daiktų. Prie sienos stovi ne-
įgaliojo vežimėlis, kuriuo taip 
neseniai dar judėjo Jonas. „Tik 
paskutinius penkerius metus, – 
į mano žvilgsnį atsako Virgini-
ja. – Kai susipažinome, Jonas 
vaikščiojo su ramentais. Visada 
stengėsi būti savarankiškas“, – 
priduria ir rodo nuotraukų al-
bumus – knygas, kuriose po 
kiekviena nuotrauka paties Jo-
no ranka parašyta, kada fotogra-
fuota, kas tuomet vyko.

Vieną tokį albumą Jonas su-
kūrė žmonai Virginijai, kitą – 
dukrai Vijonei. Lentynose ša-
lia daugybės knygų – ir Jono 
parašytosios. Tarp jų – ir kny-

ga „Laiškai mylimoms mote-
rims“ – jau išėjusiai motinai, 
žmonai ir dukrai. Kompiutery-
je – knygos ir eilės vaikams, te-
belaukiančios leidėjų... „Neturi-
me lėšų patys išleisti, – atsidūsta 
Virginija ir vėl pasakoja: – Jo-
nukas kiekvieną rytą sėsdavo 
prie kompiuterio ir rašė. O ra-
šyti artrito susuktais sąnariais 
tikrai nebuvo lengva. Kompiu-
teriu dirbti išmokome abu kar-
tu, o kai nebegalėjo rašyti deši-
ne ranka, Jonukas išmoko kai-
riąja ir labai gražiai rašė.“ 

„Mes ne lakstėme, o 
skraidėme“

Pamažu su Virginija sukame 
laiko ratą atgal. Grįžtame į dau-
giau nei prieš 30 metų vykusį 
vakarą tuometiniuose Vilniaus 
profsąjungų rūmuose. „Jonu-

kas atėjo su ramentais, o taip 
šiltai kalbėjo, skaitė savo kūry-
bą“, – prisimena Virginija. Pa-
gauta vakaro nuotaikos ji mąs-
tė: „Žmogus tiek iškentėjęs, o jo 
balse tokia šiluma, tiek gyveni-
mo geismo...“

Jiems buvo lemta ir vėl susi-
tikti. „Baigusi tuometinį Peda-
goginį institutą dėsčiau Gele-
žinkeliečių mokykloje. Draugė 
paprašė padėti tuometinei Inva-
lidų draugijai registruoti susiti-
kimo dalyvius. Tą kartą Inva-
lidų draugijos Vilniaus skyrius 
organizavo nuveiktų darbų ap-
tarimą Kauno gatvėje.“ 

Virginija renginyje matė 
daugiau neįgaliųjų ir vėl susi-
dūrė su Jonu, bet jo nepažino ir 
paklausė: „Kokia jūsų pavardė?“ 
Jonas kone įsižeidė, kad mergina 
nepažįsta žmogaus, kuris įkūrė 
tą neįgaliųjų organizaciją. Pas-
kui abu šalia sėdėjo prezidiume, 
Jonas matė, kaip stropiai Virgi-
nija užrašinėjo renginyje vyku-
sias diskusijas. „Gal dėl to pa-
tikau?“ – šypteli moteris ir pa-
sakoja, kad, pradėjusi artimiau 
bendrauti, o vėliau galvoti apie 
vedybas su Jonu, iš draugių gir-
dėdavo, jog daranti klaidą. „Tu 
negalėsi su juo lakstyti po pie-
vas“, – sakė viena jų. „Dabar 
galiu atsakyti: mes ne lakstėm, 
mes skraidėme, nes mūsų sielos 
atliepė viena kitą.“ 

Nebuvo paprasta sujung-
ti gyvenimus – Jonas už Vir-
giniją buvo 22 metais vyresnis. 
Virginija buvo patyrusi širdies 
operaciją, jai buvo įdėtas dirb-
tinis širdies vožtuvas. „Medikai 
man pranašavo neilgą gyveni-
mą, sakė, kad nerealu susilauk-
ti vaikų, – tęsia pasakojimą pa-
šnekovė. – Bet jaučiau, Jonas – 
mano žmogus, ir buvau akty-
vesnė, pati pradėjau kalbą apie 
vedybas. Jonas baiminosi, kad 

Gyvenimas, kurio neišgalvosi
Šis pokalbis nepanašus į ankstesnius. Kalbindavau žmones, ku-
rių susitikimai su neįgaliaisiais trukdavo tik tol, kol jie drauge 
statė spektaklį, kūrė filmą ar darė kitus darbus. Šį kartą mano 
pašnekovė – Jono Mačiukevičiaus žmona Virginija Mačiu-
kevičienė, beveik 30 metų buvusi šalia mylimo vyro, rašyto-
jo, pub licisto, poeto, visuomenės veikėjo, palikusio mus šių me-
tų spalį. Nevardinsiu Jono pastangų ir darbų Lietuvos neįga-
lių žmonių labui, šį kartą noriu klausti Virginijos apie jos vyrą, 
duk ros tėvą, apie šeimos kasdienybę. Ar ta kasdienybė kitokia, 
kai vyras turi negalią?

netaptų man našta. Būdamas 17 
metų išsikaitinęs pirtyje jis šoko 
į sniego pusnį, o žiema buvo šal-
ta kaip niekada. Naktį pervėrė 
sąnarių skausmai. Penkeri me-
tai ligoninėse. Jonui buvo dia-
gnozuota sąnarių liga – artritas. 
Paskui operacijos, daug opera-
cijų, bet Jonas atsilaikė, rašė ir 
vaikščiojo, nors ir su ramentais.“ 
Virginija labai dėkinga savo tė-
vams, broliams, sesei, kad jie 
iš karto priėmė Joną, kad matė 
žmogų, o ne jo negalią.

Mylimasis pakvietė šokti
„Jonas buvo labai kantrus. 

Kai jį kamuodavo skausmai, 
padejuodavo, bet greit sakyda-
vo: „Užteks, reikia gyventi, ne 
dejuoti.“ O gyveno aktyviai. 
Kartą Panevėžyje per renginį 
jis mane nustebino. Grojo mu-
zika, o Jonas metė ramentus ir 
pakvietė mane šokti“, – prisi-
mena Virginija.

Kai tik leido galimybės, 
sveikata, juodu keliavo. Po ves-
tuvių pirmą kartą su neįgaliai-
siais važiavo į Paryžių, vėliau 
keliavo po Ispaniją, Šveicariją, 
Vengriją.

„Aš nieko namuose neda-
riau daugiau negu kitos mote-
rys. Jonukas internetu mokėjo 
visus mokesčius. Jis labai verti-
no mano atliekamus namų ruo-
šos darbus, baimindavosi, kad 
nepervargčiau, ir mokėjo dėko-
ti. Pamenu, kai buvau sunegala-
vusi, Jonas su ramentais stovė-
damas prie viryklės kepė man 
kiaušinienę ir atnešė su špižiniu 
puodu, – pasakoja Virginija. – 
Jis suprasdavo žmones, mokėjo 
bendrauti, o jau tas gebėjimas 
pajuokauti... Mano draugės atei-
davo pas mus į svečius jau vien 
dėl to, kad galėtų pasikalbėti su 
Jonu. Su juo buvo lengva ir pa-
prasta.“ 

Klausausi Virginijos ir pri-
simenu J. Mačiukevičiaus eilė-
raštį: „Ak moterys, ak mielo-
sios, pabūkit su manim kartu...“ 
Virginija sako, kad ji nejautė nei 
metų skirtumo, nei Jono nega-
lios: „Mudu buvome bendra-
minčiai, draugai. Man nereikėjo 
žiūrėti žinių per televizorių, Jo-
nas visas naujienas kasdien pa-
pasakodavo.“

Dukrytė pažadino vaikų 
rašytoją

„Kai pradėjau lauktis duk
ros, man jau buvo gerokai per 
30. Medikai, baimindamiesi dėl 
mano sveikatos, dvejojo, ar ga-
lėsiu gimdyti. Jonas taip pat la-
bai jaudinosi. Bet aš nuėjau pas 
profesorių Vytautą Sirvydį, o jis 
pasakė: „Nori vaikelio – rizi-
kuok.“ Jonukas labai laukė du-
krytės ir vardą jai išrinko su-
dėjęs mūsų vardų pirmuosius 
skiemenis – Vijonė. Kai dukre-
lė augo, Jonas su ja daug skai-
tydavo. Tuomet atrado savyje 
ir „vaikišką plunksną“. Parašė 
„Ančiuką Krypčiuką“, „Bar-
borą“, „Birutę“ ir t. t. Vijonė 
studijuoja mediciną, bet išliko 
didelė knygų mėgėja. Jiedu su 
tėvu buvo panašūs, abu intra-
vertai, o aš ekstravertė“, – pa-
sakoja Virginija ir priduria, kad 
supykusi dukrai ir tėvui saky-
davo: „Abu jūs vienodi.“ Pasi-
bardavome, kaip kitaip. Tik kas 
nemyli, tas nesibara“, – liūdnai 
šypteli Virginija. 

Moteris labai ilgisi mylimo 
vyro, vis pasiklauso pagal Jono 
žodžius parašytų dainų. „Vi-
siems patinka daina „Išgalvotas 
gyvenimas“. Esu laiminga, kad 
mudu su Jonu gyvenome tikrą 
gyvenimą, mūsų vienintelį, ne-
pakartojamą“, – sako Virginija.

Eglė KULVIETIENĖ
Asmeninio archyvo nuotr. 

Svetimo skausmo nebūna 
A. Kuktienė neslepia, kad te-

ko įveikti nemažai iššūkių. „Pa-
vyko tik gerų žmonių paramos 
ir aplinkinių palaikymo, ragini-
mo nepasiduoti, nenuleisti ran-
kų dėka. Lietuvos žmonės yra 
nuostabūs, empatiški ir atjau-
čiantys. Kai sakoma, kad sve-
timo skausmo nebūna, tai yra 
tiesa“, – sako Asta. Ji pasakoja, 
kad visi daiktai, kuriais apsta-
tytas centras, yra dovanoti: lo-
vos, patalynė, žaislai, kita įran-
ga. Neseniai centras gavo dova-
nų minkštą dangą, kurią paklo-
jus vaikai galės patogiai įsikurti 
ant žemės. Tiesa, dar daug ko ir 
trūksta – reikia lentynų, spinte-
lių, stalų žaislams, knygutėms 
susidėti. „Baigiame įrengti 270 
kv. m patalpas. Čia bus bendra 
veiklų vieta, poilsio zona, mini 
sporto salė. Svarbiausia – pa-
talpos visiškai pritaikytos vai-
kams su negalia“, – džiaugiasi 
A. Kuktienė. 

Svarbu rasti savo 
bendruomenę 

Grupės „Vilties spindulėlis“ 
administratorė ir geroji dvasia 

Silvija Kopūstienė graudinasi: 
„Sėdžiu kambary, kuris pilnas 
sauskelnių, paklotų. Esu sujau-
dinta žmonių gerumo. Kažkas 
visus metus rinko sauskelnes, 
grupės „Virbaliukas“ narės pri-
mezgė didžiausią krūvą kojinių. 
Žmonių gerumas yra sunkiai 
žodžiais nusakomas.“ 

Pasak dukrą Elzę, turinčią 
sunkią negalią, auginančios Sil-
vijos, Kalėdos – ypatingas me-
tas, kai, anot populiarios dai-
nos, žmones „pramuša ant ge-
rumo“. Visų širdys atviros, visi 
nori dalintis. „Tu negali tikėtis, 
kad Kalėdos bus kiekvieną die-
ną, bet džiaugiuosi, kad „Vilties 
spindulėlis“ gali padėti šeimoms 
visus metus. Viena šeima nesu-
laukia tiek pagalbos, kiek visi 
kartu“, – sako Silvija. Bendruo-
menė rengia stovyklas, siunčia 
iš užsienio sauskelnes (Lietu-
voje labai sunku gauti didesnio 
dydžio sauskelnių, priemoka 
joms milžiniška), kitas priemo-
nes, padeda šeimoms gauti nuo-
latinės reabilitacijos paslaugas, 
kokybiškas techninės pagalbos 
priemones. Šiuo metu „Vilties 

spindulėlis“ jungia apie 70 šei-
mų, auginančių negalią turin-
čius vaikus, o grupė turi apie 
21 tūkst. sekėjų.

Pasak Silvijos, pagalba šei-
moms – ne tik materialinė: „Kai 
gimsta vaikutis su negalia, tu 
esi vienišas, palūžęs ir staiga iš-
girsti, kad yra spindulėlis, ir to-
liau einam ne viena šeima, o 
visi. Aš sakau, kad pirmiausia 
toms šeimoms, kurios yra vie-
nos, reikia susirasti komandą.“ 
Pasak S. Kopūstienės, baisiausia 
yra ne pati negalia, o kai jautie-
si vienišas ir bejėgis: „Kai gimė 
mano Elzė, man buvo pasaky-
ta, kad ji mirs. Aš nieko nepra-
šiau, kad tik išgyventų. Ir šian-
dien ji mus stebina.“

Dalinkimės gerumu
S. Kopūstienė įsitikinusi – 

kai sunku, svarbu išdrįsti kreip-
tis pagalbos arba tiesiog įvardy-
ti savo poreikius: „Labai sunku 
prašyti, visos tai praėjome, bet 
dabar mes kitas mamas drąsi-
nam. Kai man buvo labai blo-
gai, tada atėjo savivaldybė su 
dienos socialine globa, vėliau 

suteikė finansinę paramą šildy-
mo katilui remontuoti. Vienai 
mamai labai reikėjo kondicio-
nieriaus, nes dukra sunkiai pa-
kėlė karštį. Paprašė ir per porą 
dienų turėjo...“ Taip ir kuriant 
„Vilties spindulėlio“ dienos cen-
trą – užteko įvardyti poreikius, 
ir žmonės atėjo padėti. „Situa-
cija nuo to laiko, kai gimė El-
zė, yra akivaizdžiai pasikeitusi – 
žmonėms pradėjo labiau rūpė-
ti negalią turintys vaikai, ir pa-
galbos galima sulaukti kur kas 
daugiau. Neįgaliųjų daugėja, nes 
medicina žengia į priekį, pama-
žu išmoksime gyventi kartu“, – 
mintimis dalijasi Silvija.

Tiesa, problemų valstybėje 
dar yra labai daug. Pavyzdžiui, 
tragiškai trūksta paslaugų, ko-
kybiškų techninės pagalbos, 
slaugos priemonių. „Situaciją 
pakeisime tik kažką darydami, 
dėl to ir kuriame dienos cen-
triuką. Tačiau neramu, kaip pa-
vyks išsilaikyti – norėtųsi, kad 
tėvai mokėtų priimtiną kainą. 
Juk daugelio iš jų finansinė pa-
dėtis yra sunki“, – apgailestau-
ja S. Kopūstienė. 

Kalėdų proga Silvija visiems 
linki nebijoti dalintis. „Mes 
grupėje dalijamės savo gyveni-
mais, savo poreikiais, savo ži-
niomis, patirtimis. Dalinkimės 
savo širdimis, savo pagalba, lai-
ku, piniginės turiniu, savo suge-
bėjimais. Gerumas keičia gyve-
nimus“, – sako S. Kopūstienė. 

Aurelija BABINSKIENĖ 

Austėja gimė su sunkia negalia. 



6 psl.2021 m. gruodžio 23 – 31 d., Nr. 24 (1537), „Bičiulystė“

rias ant mėšlo tūpdama išskiria. 
Štai kodėl tas šamano gėrimas 
šitaip tuosyk mokslininkui iš-
gyti padėjo.

Jei jau svečiams istorija ne-
patiko, kompotą laukan pilkite, 
bet visgi paslapčiom apsidžiau-
kit, jei į Naujųjų šampaną šiemet 
kokia birbalinė jums įskris, tuo-
met išvis puikūs metai jums nu-
tiks. Žinoma, tą žinią sužinoję, 
senos silkės privartoję, neimkit 
kompoto iš musių virti, ta is-
torija tiktai džiunglėse galioja.

Tuomet prie stalo apie kitus, 
skanesnius, dalykus pakalbėki-
me. Kad ir apie vaistinę me-
detką (Calendula officinalis L.), 
vasaros akių džiaugsmą. Žiemai 
pradžiuginti reikia turėti pasi-
džiovinus žiedelių, mat, be gy-
duolės pavadinimo, ji dar turi ir 
ketvirtarūšio šafrano vardą. Kad 
ir neprilygsta tikrajam šafranui, 
bet puikiausiai galėtume medet-
kų lapeliais savo mišraines ir sil-
kes, ryžius ir kepinius pasipuoš-
ti. Ir visai pigus tas prieskonis, 
kaip šafrano sunkiai rinkti ne-
reikia, kai pagalvoji, nes medet-
kų močiutės pasiaugina kone po 
kiekvienu langu ar bulvialauky 
koloradams baidyti. 

Kas augina šias gražuoles, 
tas žino, ką daro. Medetkos tu-
ri antiseptinių ir priešuždegi-
minių medžiagų (bus muselei 
gėrale pakeisti). Medetkų nuo-
virai gydo odos ligas, dezinfe-
kuoja išbėrimus, spuogus, pū-
linius ir kitus bjaurumus, de-
zinfekuoja burną, dantenas, o 
kompresai ramina pavargusias 
akis, gerina regėjimą. Arbata 
padeda esant išsiplėtusioms ve-
noms, organizmui valyti, geras 
vaistas nuo skausmingų mens-
truacijų. Arbatą tinka gerti ser-
gant skrandžio dvylikapirštės 

žarnos opalige ir geltlige, pui-
kiai nuteikia kepenis, vadinasi, 
ir po gausių išgėrimų labai pa-
dės, ypač jei dar ir vaistinės dir-
vuolės ar pelkinės vingiorykštės 
sykiu užsikaisime. 

Medetkomis dar ir šventiš-
kai pasigražinti galima – stipriu 
medetkų nuoviru skalaukite 
galvą, jei panorėtumėt stipres-
nių ir šviesesnių plaukų.  

O štai ir medetkų ir agur-
kų salotų receptas, labiau va-
sarai tinkamas, bet kad par-
duotuvėse kiaurus metus agur-
kų pirkti yra, tiks ir džiovinti (o 
visų geriausia – šaldyti) medet-
kų žiedlapėliai. Supjaustykite du 
agurkus, sudėkite porą šaukštų 
medetkų žiedų, krapų, svogū-
nų ar svogūnų laiškų, vieną vir-
tą kiaušinį, druskos, aliejaus ar-
ba grietinės – ir lapatai į pilvą. 

Žinoma, nereikia ilgam vien 
tik medetkų įsižiūrėti, per daž-
nai vartoti; kitais kartais į maistą 
džiovintų dilgėlių lapelių ar sėk
lų, kraujažolių pamatinių lapų, 
paprastųjų morkų miltelių pasi-
barstyti, bitkrėslės sagelę ant sū-
dyto lašinio sutrupinti, raudonė-
lį, čiobrelį ar juozažolę į kokią 
šaltieną įmesti, vadinamųjų bal-
zamitų (balzaminių bitkrėslių) į 
miltinį klecką įminti.

Sėdėdami sau prie žiemiš-
ko stalo šitaip žolelių priesko-
niais maistą apsibarstę vasarą 
prisiminsim, gerovės prilinkė-
sim, naują periodą gražiai pasi-
tiksim. Bet paskiau, per šventes 
smarkiai prisiėdę, lašinių užsi-
auginę, lįskim kas sau į urvus ir 
šiltai letenas įsikandę eikim ra-
miai gulti, pavasario saulelės ir 
pirmųjų žolių laukti.

Giedrė BrUžIENĖ
žolelių ūkis „Viršūnėlės ir 

šaknelės“

Pasirūpinti dovanomis, su-
planuoti šventinį meniu, pa-
puošti namus – rodos, malonios 
užduotys, tačiau prieš šventes 
dažnai užgožiančios džiaugs-
mą ir ramų laukimą. Vaistinin-
kė Karolina Kudzinskienė pri-
mena, kad geresnei savijautai 
svarbu prisiminti, kas iš tiesų 
kuria šventinę nuotaiką.

„Švenčių esmė yra artumas, 
bendravimas, šeimos susibūri-
mai ir ilgi pašnekesiai, pavyz-
džiui, prie kakavos puodelio. 
Ir visai nesvarbu, ar gyvai, ar 
vaizdo skambučiu. Šventės – tai 
jausmas širdy, o ne gausa bran-
gių dovanų“, – akcentuoja vais-
tininkė ir kviečia prieš šias Ka-
lėdas skirti kuo daugiau dėme-
sio detalėms, prisiminimams ir 
bendravimui.

Vaistininkė pastebi, kad 
emocine sveikata susirūpina vis 
daugiau žmonių, tačiau vis dar 
neatsikratome ir uždarumo, už-
sisklendimo savyje, baimės pra-
šyti pagalbos. „Nuolat prime-
name neignoruoti simptomų, 
kurie išduoda emocinį pervar-
gimą – nepagrįstas ir perdėtas 
nerimas, nemiga, nuolat kanki-
nančios mintys, nervingumas, 
apatiškumas, pasyvumas ir at-
siribojimas nuo aplinkinių“, – 
vardija K. Kudzinskienė.

Įveikti šias problemas pir-
miausiai galime pradėti nuo pri-
pažinimo ir pokalbio su žmogu-
mi, kuriuo pasitikime – tai gali 
būti ir artimasis, ir specialistas. 
Bendravimas padeda lengviau 
pastebėti šiuos simptomus ne 
tik kituose, bet ir savyje.

Kovojant su emocinėmis 
problemomis, ne mažiau svar-
bu ir suprasti, kas jas sukelia 
bei imtis pokyčių. „Galbūt lai-
kas sulėtinti gyvenimo tempą 
ar atsitraukti nuo supančių rū-
pesčių, jeigu tik tai įmanoma, 
atrasti veiklą, kuri teiktų malo-
numą. Vis dėlto, jeigu visa tai 
nepadeda, nejaučiate noro sau 
padėti, nekyla rankos, visa tai 
gali vesti į depresiją, todėl labai 
svarbu nedelsiant kreiptis pagal-

bos į specialistus ar padrąsinti 
kitus, jeigu matote, kad jiems 
ši pagalba reikalinga“, – sako 
vaistininkė.

Šventiniai stebuklai
Pasak „Eurovaistinės“ vais-

tininkės, būtent šventinis lai-
kotarpis gali būti tas metas, kai 
sulėtiname tempą, įsiklausome į 
save ir aplinkinius, įsivertiname, 
kas mums svarbu ir kam norime 
skirti savo energiją. K. Kudzins-
kienė pastebi, kad ignoruodami 
savo jausmus, užsisukame kas-
dienėje veikloje, o tada ima at-
rodyti, kad artimieji mūsų ne-
vertina taip, kaip mes tikimės, 
kyla konfliktai, todėl šias mintis 
svarbu laiku pastebėti.

„Kviečiu rūpintis savimi, 
skirti laiko sau ir savo mėgsta-
moms veikloms, bendrauti su 
draugais ir artimaisiais. Šven-
tinis laikotarpis puikiai tinka 
pasakyti ir parodyti artimie-
siems, kaip mes juos mylime. O 
svarbiausia – iš tikrųjų pasaky-
ti „myliu“, parodyti brangiems 
žmonėms, kad jie mums svarbūs 
ir nuoširdžiai rūpi. Visa tai atro-
do savaime suprantama, tačiau 
nesuklyskite, taip nėra. Kiek
vienam tai svarbu išgirsti, nors 
kartais gali būti sunku ir nejau-
ku pasakyti“, – sako vaistininkė.

Nors dažnai užsisukę dar-
buose nerandame pakankamai 
laiko artimiesiems, draugams, 
vaistininkė sako, kad galiausiai 
tai atsiliepia bendrai mūsų sa-
vijautai. „Pokalbiai su bendra-
minčiais ir santykių tvirtumas, 
palaikymas suteikia mums už-
tikrintumo ir pasitikėjimo. Ži-
nodami, kad esame ne vieni, 
kad rūpime kitiems, kad turime, 
kas padės, apkabins, kai sun-
ku ir liūdna, džiaugsis ir juok-
sis drauge, galime tvirtai ženg-
ti. Tad linkiu visiems parodyti ir 
pasakyti artimiesiems kaip juos 
mylime, skirti laiko savo šeimai 
ir patiems artimiausiems, o kar-
tais galbūt ir atkurti pamintą ry-
šį“,  – dalijasi K. Kudzinskienė.

„Bičiulystės“ inf. 

Žoliniai prieskoniai tiks 
ir šventiniam stalui Ką daryti, kai 

artėjančios šventės 
nedžiugina?

Šventinis laikotarpis neretai būna kupinas streso, skubėjimo, 
įtampos ir visa užgožiančio šurmulio. „Eurovaistinė“ kviečia 
šiais metais prieš Kalėdas labiau įsiklausyti į savo emocinę sa-
vijautą, skirti daugiau laiko pokalbiams ir brangiems žmonėms.

Kad jau šiuo džiugiu šven-
tiniu periodu daugeliui, 

ko gero, stalo rūpestėliai tapo 
svarbiausi, todėl reik rašyti apie 
pilvų ir akių džiaugsmus. Apie 
mūsų žolinius prieskonius tru-
putį, bet pirma paminėsiu kam-
barinės musės (Musca domesti-
ca L.) vardą. Šitatais jeigu aplink 
jūsų gražų stalą ims birbinė-
ti kokia apsimiegojusi, nuo pe-
čiaus įšilusi musė, o jei dar ir į 
kokio gėralo stiklinę ims atsipū-
tusi lįsti, tikrai neimkit nervin-
tis ir baidytis. Geriau keistą is-
toriją apie musę ir šamaną sve-
čiams papasakokit, nuramin-
kit ir kompoto nuo stalo trauk-
ti nepulkit. 

Seniai seniai mūsų kraštų 
keliauninkas po Pietų Ameri-
ką karštligiškai klampojo, neat-
rastų lobių ir gyvulėlių ieškojo. 
O šitaip smarkiai beieškodamas 
ėmė ir baisinę viduriavimo ligą 
susirado. Nieks anam nebepadė-
jo, liga niekaip nepraėjo, kiau-
rai viskas ėjo. Bet vat labai ge-
rai, keli plikiai džiunglėse laks-
tė – jie susirgėlį trobelėn priėmė 
ir savo tupyklą paslaugiai užlei-
do. Tupyklą jis nutupėjo, akys 
jam išvarvėjo, kakta iškarštėjo. 
Kai visai liūdnai paliko, plikiai 
susirgėlį pas džiunglių šamaną 
nuvedė. Tas šamanas prisimer-
kęs niekur neskubėjo – kai pyp-
kę išpapsėjo, pasigavo porą mu-
sių ir mediniam vandens bliū-
daly plaukioti paleido. Pateliūs-
kavo, apžiūrėjo, o kad šamanas 
baltaveidžių visai nemylėjo, „še, 
durniau, gerk“, tesumurmėjo.  

Išgėrė nelaimėlis iš kar-
to, muses be dvasios ant dug
no palikęs. Ir mat kaip – grei-
tai ir karštis nukrito, ir užpaka-
lį jau ėmė raukti, linksmiau iš-
kart pasidarė.

Tėvynėn grįžęs, kadangi 
nedurnas buvo, bet žalias kaip 
sandalas, žmogėnas ilgai galvą 
kasė, galvojo, kaži kas jam ten 
buvo nutikę. Ir suprato – musės 
juk baisiai nešvarūs padarai, ant 
atmatų ir sugedusių mėsų tupia 
ir dvėsti nenudvesia, vadinasi, 
turi savy kaži kokių medžiagų, 
kurios jų sveikatą saugo. Ir išty-
rė – vandenin ar į bet kokias iš-
rūgas įkritusi musė iš savisaugos 
paleidžia tas pačias, į antibio
tikus panašias, medžiagas, ku-

unsplash.com nuotr.

Pagal naują gimdos kaklelių 
piktybinių navikų prevencinę 
programą, pasitikrinti gali vi-
sos moterys nuo 25 iki 59 metų 
amžiaus (imtinai):
  moterims nuo 25 iki 

34 m. (imtinai) – kartą per tre-
jus metus. Tyrimo metu pai-
mamas gimdos kaklelio cito-
loginis tepinėlis ir suteikiama 

rezultatų įvertinimo paslauga.
  moterims nuo 35 iki 

59 m. (imtinai) – kartą per pen-
kerius metus. Atliekamas gim-
dos kaklelio medžiagos paėmi-
mas AR ŽPV ir gimdos kakle-
lio citologinio tepinėlio tyrimui 
atlikti (kai AR ŽPV rezultatas 
teigiamas) bei rezultatų įverti-
nimo paslauga. 

Profilaktinius tyrimus mo-
terims atliks šeimos gydytojas 
arba šeimos medicinos paslau-
gas teikiančios komandos narys 
(gydytojas akušeris ginekologas 
ar akušeris). 

Svarbu paminėti, kad nėra 
vienos veiksmingiausios pre-
vencijos priemonės. Vertinant 
šiuo metu esamas tendencijas, 
apskaičiuota, kad vakcinacija 
nuo žmogaus papilomos viruso 
(ŽPV), organizuotas patikros 
programų vykdymas, laiku at-
liktas teisingas gydymas ir mo-
ters stebėjimas po jo gali padėti 
sumažinti šios ligos dažnį. 

SAM ir „Bičiulystės“ inf. 

Nuo kitų metų – nauja gimdos kaklelio 
vėžio prevencinė programa

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nemokamai dėl gimdos kaklelio vėžio 
moterys pasitikrinti galės pagal naują Gimdos kaklelio vėžio anks-
tyvosios diagnostikos programą. Naujiena – 35–59 m. amžiaus 
moterims bus atliekamas aukštos rizikos žmogaus papilomos vi-
ruso (AR ŽPV) tyrimas skystoje terpėje. Paslaugos apmokamos 
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (PSDF). 
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Projekto veiklos buvo vyk-
domos keliomis kryptimis. 
Pirmiausia buvo atliktas tyri-
mas „NVO advokacijos kom-
petencijų tobulinimo poreikis“. 
2021 m. kovobalandžio mėne-
siais vykdytas tyrimas atsklei-
dė, kad daugumai nevyriausy-
binių organizacijų atstovų ir na-
rių trūksta žinių, kaip atstovauti 
tikslinės grupės interesams. Su-
stiprinusios advokacijos kom-
petencijas organizacijos galėtų 
kokybiškiau atstovauti kurčių 
ir neprigirdinčių vaikų intere-
sams, todėl remiantis tyrimo iš-
vadomis buvo organizuoti mo-
kymai regioninių NVO atsto-
vams. Mokymų metu buvo pa-
gilintos žinios ne tik apie advo-
kaciją, bet ir apie organizacijos 
resursų panaudojimą, tikslinių 
grupių atstovavimą nuotoliniu 
būdu, taip pat gerintos bendros 
psichologinės ir viešojo kalbė-
jimo žinios. 

Dar viena svarbi projekto 
veikla – mokymai švietimo spe-
cialistams. 2020 m. Seimo pri-
imti Švietimo įstatymo pakeiti-
mai naikina diskriminuojančias 
nuostatas negalią ir specialiųjų 
ugdymosi poreikių turintiems 
moksleiviams. Bendrija PAGA-
VA, rūpindamasi, kad sutriku-
sios klausos vaikai gautų koky-
bišką ugdymą bendrojo lavini-
mo įstaigose, organizavo mo-
kymus švietimo specialistams. 
Mokymų dalyviai įgijo žinių 
apie kurčių/neprigirdinčių vai-
kų mokymo(si) specifiką, suvo-
kimo, bendravimo ypatumus, 
gestų kalbą, klausos aparatus ir 
kochlearinius implantus. Buvo 
pasidalyta sėkminga sutriku-
sios klausos mokinių ugdymo ir 
šeimų į(si)traukimo į mokymo 
procesą patirtimi, dalyviai bu-
vo supažindinti su Rekomenda-
cijomis mokykloms dėl moki-
nių, turinčių klausos sutrikimą, 

ugdymo organizavimo. Šie mo-
kymai sulaukė ypatingo švieti-
mo specialistų susidomėjimo – 
tai rodo, kad specialistai ruošia-
si naujoms reformoms ir ieško 
būdų, kaip pagilinti savo žinias. 

Dar viena labai reikšmin-
ga grandis, padedanti užtikrin-
ti kurčių ir neprigirdinčių vai-
kų gerovę, yra tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo koordinato-
riai. Šių metų birželio mėnesį 
bendrija PAGAVA organizavo 
keturis nuotolinius susitikimus 
su tarpinstitucinio bendradar-
biavimo koordinatoriais, ku-
rių metu supažindino koordi-
natorius su savo veikla ir patei-
kė trūkstamą informaciją, ku-
ri reikalinga teikiant paslaugas 
kurčio vaiko šeimai. Po nuo-
tolinių susitikimų šiems spe-
cialistams buvo organizuojami 
ir kontaktiniai mokymai „Pa-
galba šeimai, auginančiai vai-
ką su klausos sutrikimais“, ku-
rių metu aptarėme iššūkius, su 
kuriais susiduria šeimos, augi-
nančios klausos sutrikimą tu-
rinčius vaikus, bei jų poreikius, 
buvo pristatyta specialioji peda-
goginė pagalba ir rekomendaci-
jos šių vaikų ugdymo organiza-
vimui, pristatytos techninės pa-
galbos priemonės kurtiesiems ir 
neprigirdintiems, išsamiai nag
rinėta valstybės išmokų tvar-

ka, koordinatoriai dalinosi savo 
patirtimi teikiant paslaugas šiai 
asmenų grupei. Nuotolinių su-
sitikimų ir kontaktinių moky-
mų dėka tarpinstitucinio ben-
dradarbiavimo koordinatoriai 
bus kompetentingi suteikti in-
formaciją apie bendriją PAGA-
VA į juos besikreipiančioms šei-
moms, kartu ieškos būdų, kaip 
padėti šeimoms spręsti jų vai-
kams svarbius klausimus. 

Taip pat projekto įgyvendi-
nimo metu parengta bendrijos 
PAGAVA advokacijos strategi-
ja, kuri yra svarbi siekiant kur-

čių ir neprigirdinčių vaikų bei jų 
šeimų gerovės ir teigiamos įta-
kos viešosios politikos formavi-
mo procesui.

Bendrija PAGAVA tikisi, 
kad įgyvendintų mokymų me-
tu organizacijos darbuotojų ir 
savivaldybių bei švietimo spe-
cialistų įgytos žinios virs kryp-
tingais veiksmais, kurie paska-
tins teigiamus pokyčius sutri-
kusios klausos vaikų ugdymo 
procese ir darys įtaką viešojoje 
politikoje.

„Pagavos“ inf. 
R 12-13

Tampame stipresni dėl kurčių vaikų

„Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“ – tai ne tik įgyvendinamo 
projekto pavadinimas, bet ir bendrijos PAGAVA siekis. Įgyven-
dinamu projektu buvo siekiama didinti bendrijos darbo efekty-
vumą, stiprinant narių gebėjimus atstovauti, plečiant partnerys-
tę su valstybės institucijomis ir gerinant viešųjų paslaugų koky-
bę. Projektas finansuotas Socialinių paslaugų priežiūros depar-
tamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis. 

Įgyvendinant projektą „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“ surengti mokymai. 

Specialistės aiškina, kad 
burnos sausumas stebimas as-
menims, vartojantiems tam 
tik rus vaistus, sergantiems au-
toimuninėmis ar kitomis ligo-
mis, taip pat tiems, kuriems 
taikoma radioterapija galvos ir 
kaklo srityje. Žmonės, sergan-
tys Sjogreno sindromu, reuma-
tinėmis ligomis, hipertenzija, 
cukriniu diabetu, dažniausiai 
skundžiasi, kad trūkstant sei-
lių burnoje, ne visada gali val-
gyti mėgstamą maistą, sutrin-
ka miegas. Nors seilių liaukų 
funkcijos pakitimai yra susiję 
su organizmo senėjimu, tyri-
mais nustatyta, kad ją išlaiky-
ti pavyksta net ir itin garbaus 
amžiaus asmenims. 

Stresas, nerimas ir depresija 
taip pat turi įtakos išsiskirian-

čių seilių kiekiui. Ypač dažnai 
burna džiūsta ir trukdo kal-
bėti stresinėje aplinkoje, tuo-
met kalbantieji paprastai turi 
nuolat gurkšnoti vandenį. Ką 
gi daryti? Medikių nuomone, 
būtina gerinti psichinę, emoci-
nę ir fizinę sveikatą. Todėl sie-
kiant padėti žmonėms, kuriuos 
vargina burnos sausumas, bu-
vo nuspręsta sujungti klasiki-
nės ir Rytų medicinos priemo-
nes, padedančias organizmui 
atsistatyti ir sveikti. Taip gimė 
„Burnos ir sveikatos gerinimo“ 
projektas.

Projekto sumanytojas – 
sveikatos technologijų startuo-
lis MB „Dentfuture“. Jį įkūrė 
patyrusių gydytojų odontologų 
komanda, vadovaujama prof. 
A. Pūrienės. 

Ką žmogaus sveikatos 
būk lė turi bendro su sausa 
burna?

Nustatyti ir pašalinti pagrin-
dines burnos sausumo priežas-
tis nėra lengva. Tačiau pastebi-
ma, kad vien pašalinus psichi-
nę įtampą žmogaus organizme 
natūraliai ima vykti atsistatymo 
procesai: atsipalaiduoja krauja-
gyslės, harmonizuojasi endo-
krininių liaukų ir kitų vidaus 
organų veikla, gerėja savijauta. 

Vanduo itin reikalingas sei-
lėms gamintis, taip pat svarbus 
ląstelėms pamaitinti bei nerei-
kalingoms medžiagoms paša-
linti iš kūno. Pradžioje išger-
ti reikiamą kiekį vandens sun-
koka, bet labai greitai tai tampa 
sveiku įpročiu, gerinančiu visų 
organizmo sistemų veiklą, ma-
žinančiu išsausėjimo pojūtį. Be 
abejo, svarbus fizinis aktyvu-
mas bei visavertė mityba. Šios 
sritys taip pat įtrauktos į mū-
sų parengtą kompleksinę prog
ramą. 

Taigi koks šio projekto tiks-
las? 

Projektu siekiame sukur-
ti priemonių kompleksą ne tik 
sausos burnos problemoms 
spręsti, bet ir sistemiškai page-
rinti žmonių sveikatą, kad jie 
geriau jaustųsi fiziškai, emociš-
kai bei psichologiškai.

Kaip vyksta darbas?
Pirmiausia projekto dalyviai 

atvyksta į odontologijos kabine-
tą, kur ištiriama burnos sveika-
ta, išmatuojamas kiekvieno sei-

lėtekis, vėliau seilių mėginyje 
galima išmatuoti ir kortizolio 
(streso hormono) koncentraci-
ją. Papildomai išmatuojamas 
širdies ritmo variabilumas, pa-
sitelkus standartizuotus klausi-
mynus įvertinama bendra or-
ganizmo būklė. Kartu projekto 
dalyviai gauna ir išsamią kon-
sultaciją, todėl aiškiai žino, ku-
rias problemas spręsti itin svar-
bu. Vėliau, vykdant interakty-
vias veiklas, žmonės supažindi-
nami su sveikos gyvensenos re-
komendacijomis ir yra kviečia-
mi vertinti save, savo įpročius: 
vandens suvartojimą, fizinį ak-
tyvumą, mitybą, taip pat skati-
nami kasdien du kartus per die-
ną atlikti specialius kvėpavimo 
pratimus. Mokymai vyksta nuo-
toliniu būdu, juos veda daugiau 
kaip 30 metų mokymų patirties 
turintis natūraliosios medicinos 
ir kvėpavimo technikų meistras. 

Ką projekto dalyviams 
duoda kvėpavimo sesijos?

Atliekant kvėpavimo prati-
mus padidėja anglies dvidegi-
nio kiekis, o tai lemia smulkiųjų 
kraujagyslių prasiplėtimą, dėl to 
suaktyvėja kraujotaka, ląstelės 
gauna daugiau deguonies, mais-
to medžiagų ir efektyviau šalina 
metabolitus (medžiagų apykai-
tos produktus) bei toksinus. Tai-
gi pagerėja vidaus organų veikla. 
Mokslinėje literatūroje rašoma, 
kad sąmoningo kvėpavimo pra-
timai harmonizuoja simpatinės 
bei parasimpatinės nervų siste-
mos aktyvumą, normalizuoja 

hormonų pusiausvyrą, mažina 
stresą, gerina emocinę savijau-
tą. Dėl to žmogus geriau jaučia-
si, atsipalaiduoja, sumažėja ne-
rimas ir vidinė sumaištis, jau-
čiasi energingesnis, budresnis, 
darbingesnis. Kad poveikis bū-
tų ilgalaikis, svarbu pratimus at-
likti reguliariai. 

Kokių rezultatų jau pavy-
ko pasiekti?

Po kvėpavimo sesijų žmonės 
jaučiasi labiau atsipalaidavę. Jie 
mokosi analizuoti savo pojūčius 
ir juos valdyti. Jau net atlikdami 
pirmus pratimus kai kurie pa-
jaučia, kaip burnoje ima kauptis 
seilės. Gerėja bendra savijauta, 
nuotaika, žmonės jaučiasi ener-
gingesni. Kartu ugdoma kantry-
bė, disciplinuotumas, suteikian-
tis galimybę lengviau įveikti ki-
tas kasdienes situacijas darbe, 
namuose, santykiuose su aplin-
kiniais. Matome, kad tūkstant
metes tradicijas menantys kvė-
pavimo pratimai, mus pasiekę iš 
Tibeto, pasiteisina.

Kaip šią veiklą matote pa-
sibaigus projektui?

Šis tradicinės ir netradicinės 
medicinos susidūrimas yra la-
bai įdomus mums, kaip moks-
lininkėms. Neabejojame, kad 
įžvalgas, gautas stebint projek-
to dalyvių savijautos ir objek-
tyvių organizmo rodiklių po-
kyčius po programos, galėsime 
sėkmingai pritaikyti gydydami 
pacientų burnos sausumą ir su 
juo sietinas problemas. 

Eglė KULVIETIENĖ

Burnos sausumo sindromas.  
Kaip sau padėti?

Mokslinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje įvairaus lygio burnos 
sausumą patiria 1 iš 4 gyventojų. Šįkart savo pastebėjimais da-
lijasi profesorė Alina Pūrienė ir gydytoja odontologė Indrė 
Stankevičienė, dirbančios prie projekto „Burnos ir sveikatos 
gerinimas“.  

Indrė Stankevičienė. Alina Pūrienė.
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Kūrybos laboratorija

Nuotraukų konkursas

 

„Pradėjau kurti devintoje 
klasėje, kai man buvo 17 metų. 
Pirmą eilėraštį  skyriau rudeniui. 
Rašau apie tai, ką išgyvenu, kas 
mane stipriai sukrečia. Eilėraš-
tį turiu subrandinti kaip vyną, 
todėl jis gali negimti ir iki pusės 
metų. Mama ir Palangos sociali-
nių paslaugų centro darbuotojai 
padeda užrašyti eilėraščius. Pati 
negaliu rašyti ranka (dėl įgimto 
cerebrinio paralyžiaus), rašau tik 
kompiuteriu su specialia pele“, – 
mamos Nijolės lūpomis skaity-
tojams prisistatė palangiškė poe
tė Eglė Baranauskaitė. 

Su tėvais Nijole ir Romu Ba-
ranauskais ji atvyko į Lentvarį, 
kad šio miesto bibliotekoje pri-

statytų savo trečiąjį poezijos rin-
kinį „Šilta Šalta“. Kodėl taip pa-
vadinta knyga? Rinktinės suda-
rytojas Julius Kvedarauskas sa-
kė, kad toks pavadinimas susi-
jęs su Palangos miestu, kuror-
tu. Juk dažnas vasarą vykstame 
į Palangą atvėsti purslojančios 
Baltijos bangose, o žiemą – ra-
miai pasivaikščioti, iš naujo iš-
gyventi vasaros prisiminimus, 
kurie mus labai šildo.

„Man yra svarbu, kad ma-
ne išgirstų, kad mano eilėraš-
čiai nedulkėtų kampe. Kūryba  
bandau atkreipti į save dėmesį: 
kad aš esu, esu vertinga ir kažką 
galiu padaryti visuomenės labui. 
Kai pradėjau kurti, turėjau įro-
dinėti, kad tai mano, o ne ma-
mos mintys.  Taigi eilėraščiai – 
tai būdas susipažinti su mani-
mi, pažinti mane“, – teigia Eglė. 

Tikra tiesa, nes pažinti Eglu-
tę lakštutę, kaip ją pavadino 
vienas kalbėtojas, yra didelis 
džiaugsmas. Ji rašo verlibro sti-

liumi (pranc. vers libre – laisvo-
sios eilės), kai žodžiai ne rimuo-
jami, o skamba patys iš savęs ir 
spinduliuoja prasmę. Štai eilė-
raštis „Mano diena“: „Jaučiuo-
si kaip žvaigždė tamsioj nakty,/ 
Tik kūnas uždarytas/ Auksinia-
me narve./ Noriu pabėgti į šal-
tą rūką./ Širdis dainuoja mei-
lės ir laiko dainą.“ Pati Eglutė 
negali atitrūkti nuo neįgaliojo 
vežimėlio ir „pabėgti į šaltą rū-
ką“, tačiau: 

Vaikystės pėdutėmis
Brendu per nuotrupas
Link savo gimtinės
Atmintyje mano žemės širdis
Pušis mena paslaptį
Žuvėdros ant mėlynos bangos
Krykštauja saulėlydžio peizaže
Suaugau
Išskrendu mintimis
Kur daugiau gyvenimo
Rašantiems verlibro stiliumi 

ne tiek svarbūs skyrybos žen-
klai, kiek grafinis žodžių ir ei-
lučių išdėstymas. Todėl Eglu-

„Eilėraštį turiu subrandinti...“

kitas „bičiulystės“ numeris išeis sausio 13 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.

Sveikiname                                  mėnesį  
gimusius:

Nuoširdžius sveikinimus siunčiame visiems 
gruodžio mėnesį gimusiems neįgaliesiems. 

Lietuvos neįgaliųjų 
draugijos administracija

Stanislavą Globienę – 
Kaišiadorių r. neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę,
Birutę Alūzienę – Kelmės r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Eugeniją Kurmienę – Plungės r. 
neįgaliųjų draugijos pirmininkę,
Valę Masiliūnienę – Vilkaviškio 
krašto neįgaliųjų draugijos 
pirmininkę.

gruodžioKvepia žemė krikšto alie
jumi. Po dangaus taberna-
kuliais sidabro monstranci-
ją adoruoja. Rarotų laukia.

Vilnonės pelerinos, už-
mestos ant eglyno pama-
tinių šakų, pūstelėjus vėjui 
šilkais sušmėžuoja.

Varva nuo kėnio viršū
nės šerkšno karūnos. Trupa, 
skyla akmenukais, smul
kiais deimantais pažyra. Į 
akių šulinius subyra.

Baltuos minties korido-
riuos atlaidinės bičių vaško 
žvakės užsidega.

Balti žodžių vainikai šir-
dies upėmis plaukia.

rita Mockeliūnienė

Ritos Mockeliūnienės nuotr., Šakių r.

Esama atkaklių žmonių. Juos 
sutikti – didžiulė likimo do-
vana, kurią nedažnai tenka 
gauti. Šį kartą norisi papa-
sakoti apie vieną tokį neeili-
nį atvejį. 

tei artimas ir japoniškasis haiku 
eiliavimas.

Iš tiesų poezija yra tai, kas 
padeda giliau pažvelgti į pasau-
lį, pakilti virš kasdienybės šur-
mulio, kurti, jausti ir dalytis 
savo išgyvenimais su kitais, ko 
taip reikia jaunam, pasaulį atvi-
ra širdimi priimančiam žmogui. 
Laiko riba, skausmas, laimė, gy-
venimas – viskas sutelpa vos ke-
liose eilutėse. Trumpi, bet gilūs 
posmai jaudina kiekvieną, ku-
ris vos prisiliečia prie šios poetės 
kūrybos. „Eilėraštis neprideda. 
Jis atima visa tai, kas nereika-

linga. Lieka nedaug žodžių, bet 
savų, išgyventų. Tokia yra Eglės 
poezija“, – kalbėjo knygelės su-
darytojas, psichologas, lektorius 
J. Kvedarauskas. Anot jo, Eglės 
poezija veda į tylą, kuri reika-
linga visiems, besisukantiems 
kasdienybės ritmu. 

Viešnią iš Palangos šiltai svei-
kino Lentvario miesto biblio
tekos vedėja Dalia Bagdžiuvie-
nė. Poezijos rinkinio sudarytojo 
skanduojamas E. Baranauskai-
tės eiles lydėjo Ūlos Paliokaitės 
kank lių ir Aleksandro Šubino gi-
taros užburianti muzika.

Povilas Sigitas KrIVICKAS

Aleksandras Šubinas, bibliotekos vedėja Dalia Bagdžiuvienė, Julius Kvedarauskas, Eglė Baranauskaitė, Nijolė Bara-
nauskienė. Lentvario miesto bibliotekos archyvo nuotr.


