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MOKYMAI „ATSTOVAVIMAS SAU“ – 
KAS TAI? – 3 P.

AGRESIJOS VALDYMAS LABIAU NEI 
REIKALINGAS – 13 P.Kaip tvirtina patyrę terapinių šunų vedliai, „Vilties“ mokykla 

viena iš tų ugdymo įstaigų, kurioje jiems nė karto neteko išgirsti 
apie sunkios negalios vaiką, kad jis nepajėgus ar jam kas nors ne-
pavyks. Kai vaikui nesiseka, čia sakoma, jog galbūt jo prasta nuo-
taika arba jam paprasčiausiai reikėtų pailsėti ir pabandyti dar 
sykį. Žodžiu, čia ieškoma galimybių ir nenuleidžiama rankų...

O gegužės 30-ąją visa mokyklos bendruomenė šventė savo 
veiklos dvidešimtpenkmetį. Be pompastikos, valdiškų kalbų ir 
prezidiumų. Tokie dalykai čia „nelimpa“, nes svarbiausi ir kasdie-
nybėje, ir šioje šventėje – „Vilties“ vaikai. Mylimi, rūpestingai glo-
bojami ir ugdomi vaikai.

Todėl ir mes, būrelis Kaniterapijos asociacijos narių, kartu su 
visa bendruomene mokyklos sode sodinome Lietuvos ąžuolą. Jis 
augs greta Vilties ąžuolo, kuriam jau ne viena dešimtis metų. 
Kiek vienas šventės dalyvis, kiek leidžia jėgos, bėrė ant medelio 
po žiupsnį žemių. „Ąžuolas užaugs ir, važiuodami pro savo 
mokyk lą, galėsite jį visiems parodyti“, – viltingi kreipėsi į šventės 
dalyvius direktorė Augienė Vilūnienė.

Paskui lydimi smagaus maršo visi žygiavome aplink mokyk-
lą. Gėrėjomės išpuoselėtu mokyklos sodu, ryškiomis spalvomis 
papuoštu sporto aikštynu. Pasiskirstę į grupes ieškojome sode 
paslėpto lobio. Džiaugėmės suradę. Aplankėme mokyklos mu-
ziejų „Po beržu“. Klausėmės šventinio koncerto. Visa tai darėme 
kartu su terapiniais šunimis – auksaspalve retrivere Rėja ir Lab-
radoro retrivere Kia. Ir nesijautėme svečiais, nes čia lankomės 
jau antri metai.

Iš pradžių terapiniai šunys su savo vedliais čia atliko praktiką, 
o nuo praėjusio rugsėjo jau lankė „Vilties“ mokyklos vaikus kiek-
vieną savaitę – vedė tęstinius edukacinius terapinius užsiėmi-
mus. Pagal iš anksto numatytą grafiką, kiekvienam užsiėmimui 
sukurtą ugdomąjį planą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimy-
bes ir poreikius.

Rėją ir Kią mokykloje visi pažįsta ir myli. Galbūt ateinančiais 
mokslo metais jos čia netgi turės kaniterapijos kabinetą. Nors ir 
šiais mokslo metais sąlygos ugdyti vaikus čia buvo puikios, nuo-
lat padėjo ir konsultavo mokyklos specialistai. Mokyklos jubilie-
jaus proga pasipuošę žaliais – vilties spalvos – marškinėliais, jie 
mums tądien atrodė kaip didelė darni šeima. 

AURELIJA STASKEVIČIENĖ
Kaniterapijos asociacijos viešųjų ryšių atstovė

Antrus metus Kaniterapijos 
asociacija gražiai 
bendradarbiauja su Vilniaus 
„Vilties“ mokykla-daugiafunkciniu 
centru. Mūsų terapiniai šunys 
padeda ugdyti šios mokyklos 
vaikus. Tad jau spėjome 
susidraugauti.

DVIDEŠIMTIEJI MŪSŲ VISŲ ŽURNALO LEIDIMO METAI

MOKYKLA, AUGINANTI 
ĄŽUOLUS 
IR VILTIS

VILNIAUS „VILTIES“ MOKYKLA VEIKIA JAU 
DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS.

SUKAKTIES PROGA ČIA ĮVYKO GRAŽI ŠVENTĖ.

ŠVENTĖJE DALYVAVO DAUG SVEČIŲ.

TARP JŲ IR SPECIALISTAI SU ŠUNIMIS.

DU RETRIVERIŲ VEISLĖS ŠUNYS SUSIDRAUGAVO 
SU MOKINIAIS.

ŠUNIS RĖJĄ IR KIĄ MOKYKLOJE VISI MYLI.

PRAĖJUSIAIS METAIS RĖJA IR KIA LANKYDAVOSI 
MOKYKLOJE KIEKVIENĄ SAVAITĘ.

JOS PADĖJO MOKINIAMS GERIAU JAUSTIS.

ŠIAIS METAIS JOS TAIP PAT LANKOSI MOKYKLOJE.

GALBŪT KITAIS METAIS NET TURĖS SAVO KABINETĄ.

Į „VILTIES“ MOKYKLOS ŠVENTĘ SUSIRINKO 
MOKYTOJAI, MOKINIAI, JŲ TĖVAI IR KITI SVEČIAI.

VISI JIE PASODINO LIETUVOS ĄŽUOLĄ 
MOKYKLOS SODE.

ČIA JAU AUGA VILTIES ĄŽUOLAS.

MOKINIAI PRIŽIŪRĖS ABU ĄŽUOLUS.

KAD ĄŽUOLAI UŽAUGTŲ DIDELI.

ŠVENTĖS DALYVIAI ŽYGIAVO APLINK MOKYKLĄ.

JIE DŽIAUGĖSI PAPUOŠTU SPORTO AIKŠTYNU.

TADA IEŠKOJO SODE PASLĖPTO LOBIO.

IR DŽIAUGĖSI, KAI JĮ SURADO.

PASKUI APLANKĖ MOKYKLOS MUZIEJŲ.

KLAUSĖSI ŠVENTINIO KONCERTO.

VISI BUVO PASIPUOŠĘ MOKYKLOS MARŠKINĖLIAIS.

ŽALIA MARŠKINĖLIŲ SPALVA REIŠKIA VILTĮ.

ŠVENTĖJE VISI JAUTĖSI KAIP DIDELĖ ŠEIMA.

„VILTIES“ MOKYKLOS ŠVENTĖ
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IV etapas. Dviejų spalvotų nuotraukų poravimas
Ant stalo prieš mokinį padedamos puodelio ir kamuoliuko spalvo-

tos nuotraukos. Rodoma dar viena spalvota kamuoliuko nuotrauka ir 
prašoma vaiko surasti tokią pat. Kai vaikas suranda tokią pat nuotrau-
ką, galima pereiti prie kito paveikslėlio.

V etapas. Spalvotos nuotraukos poravimas su nespalvota
Ant stalo prieš mokinį padedamos spalvotos kamuoliuko ir puode-

lio nuotraukos. Rodoma nespalvota kamuoliuko nuotrauka. Mokinys 
turi surasti spalvotą nuotrauką.

VI etapas. Dviejų nespalvotų nuotraukų poravimas
Prieš mokinį ant stalo padedamos nespalvotos puodelio ir kamuo-

liuko nuotraukos. Tada rodoma dar viena nespalvota kamuoliuko nuo-
trauka. Mokinys turi surasti tokią pat nuotrauką. Mokymui galima 
parinkti tuos daiktus, kurie vaikui įdomūs ar aktualūs veikloje. Tai 
gali būti puodelis ir šaukštas, pieštukas ir knygelė, lėlė ir žaislinė maši-
nytė... Kiekvienam mokiniui galima parinkti vis kitus daiktus.

Galimos ir kitos šios metodinės mokymo priemonės panaudojimo 
galimybės ugdymo procese.

Žaidimas „Kas netinka?“ padeda mokiniui suvokti sąvokų „toks 
pat“ ir „skirtingas“ reikšmę. Prieš mokinį padedami du vienodi daiktai 
ir vienas skirtingas. Prašoma parodyti tokius pat. Panašiai galima 

dirbti ir su paveikslėliais arba maišeliu, kurį mokinys gali liesti. Į jį įde-
dami keli daiktai. Prieš mokinį ant stalo padedami tokie pat. Tada pra-
šoma iš maišelio nežiūrint ištraukti nurodytą daiktą.

Žaidimas „Kas dingo?“ ugdo mokinio atmintį, pastabumą, dė-
mesį. Prieš mokinį padedami keli daiktai. Tada paprašoma užsimerkti 
ir vienas daiktas paimamas. Vaikas turi pasakyti arba parodyti pa-
veikslėlyje, kokio daikto nebėra.

Žaidimas „Daiktas ir paveikslėlis“. Klasėje išdėliojami keli 
daiktai iš rankinės. Iš pradžių matomose vietose, vėliau paslepiami. 
Mokiniui duodama padėto daikto nuotrauka ir paprašoma tą daiktą 
suradus atnešti.

Naudodamasis metodine priemone „Nuo daikto prie paveikslėlio“ 
mokinys pradeda žiūrinėti paveikslėlius, atpažinti daiktus ir jų nuo-
traukas, suvokti ir vykdyti žodinius nurodymus. Tuo pačiu lavėja vaiko 
atmintis ir dėmesys. Mokinys parengiamas alternatyviosios komuni-
kacijos naudojimui ugdymo procese, išmoksta suprasti paveikslėlius. 
Priemonė labai naudinga sudarant mokinio dienotvarkę, pagreitina 
perėjimą nuo dienotvarkės su daiktais prie dienotvarkės su nuotrau-
komis ir paveikslėliais. Tokią priemonę galima susikomplektuoti ir 
patiems, atsižvelgiant į mokinių pažintinių procesų ypatumus ir ugdy-
mo proceso turinį.

RASA ASMINAVIČIENĖ
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro 

mokytoja konsultantė

Seniai aišku, kad vasara – smagių susitikimų, ke-
lionių ir nuotykių metas. Kai dienos ilgos, o naktys 
paslaptingos, nėra kada liūdėti. Atvirkščiai, norisi 
linksmintis, šėlti, išragauti visus vasaros siūlomus 
malonumus ir, žinoma, pokštauti... O dar – įamžinti 
savo neužmirštamus vasaros įspūdžius ir būtinai da-
lyvauti mūsų žurnalo konkurse „Vasaros pokštas“.

Dėkojame visiems, kurie jau spėjo atsiųsti mums 
nuotaikingų nuotraukų. O likusiuosius raginame ne-
atsilikti ir dar nudžiuginti mus savo pagaulia akimi 
sustabdytomis linksmomis akimirkomis. Primename, 
kad nuotraukų, kurių lauksime iki rugsėjo mėnesio 
vidurio, autoriai turi pateikti leidimą publikuoti jas 
žurnale. 

O koks gi konkursas be prizų? Pirmosios vietos 
laimėtojas pelnys... kelialapį į „Vilties“ stovyklą kitai 
vasarai!!! Antrąją ir trečiąją vietas užėmę konkurso 
dalyviai gaus vertingus daiktinius prizus! Nugalėtojus 
paskelbsime trečiajame šių metų žurnalo numeryje. 
Sėkmės ir išradingumo pokštaujant drauge su vasara! 

ŽURNALO RENGĖJAI

„VASAROS POKŠTAS“ ĮSIBĖGĖJA! 

Išties džiugu, kad jau dvidešimt penkerius metus gyvuoja ir klesti Vilniuje „Vilties“ mokykla-
daugiafunkcinis centras. Ugdymo įstaiga, kuriai nereikia pompastikos, valdiškų kalbų ir 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
sunkios negalios vaikų gerovės. Mokyklos bendruomenė nepailsdama ieško 

priemonių ir būdų, kad šie vaikai kasdien pažintų pasaulį, lavėtų, 
lengviau gyventų ir patirtų kuo daugiau džiaugsmo. 

Tad sveikindami „Vilties“ mokyklos-daugiafunkcinio centro bendruomenę 
su gražia sukaktimi linkime, jog ir toliau į ją lygiuotųsi visi, 

kuriems išties rūpi neįgaliųjų likimas.

ŽURNALO RENGĖJAI

Pirmiausia išsirinkome eskizą, kurį piešime. Tada nieko nelau-
kę čiupome po teptuką, popieriaus lapą, dažų. Atsirado ir tokių mū-
sų bendrijos narių, kurie nusprendė piešti tiesiog pirštais. Kaip 
įdomu buvo maišyti spalvas, rinktis atspalvius. Negalėjome atsi-
džiaugti, kai kiekviename popieriaus lape pradėjo ryškėti Vienara-
gio kontūrai. Pasirodo, mes išties mokame ne tik dainuoti, vaidinti, 
bet ir piešti. Baigtus piešinius pasirašėme kaip tikri dailininkai ir 
nutarėme, kad pasipuošime jais namus. E. Šuldiakovas mums paža-
dėjo kartą per mėnesį atskleisti vis naujų dailės paslapčių ir padova-
nojo savo paveikslą „Viltis“. 

Labai dėkingi esame ir mūsų bendrijos narei Aušrai Rumkienei, 
kuri mus mokė dekupažo meno. Pradėjome praktikuotis nuo smul-
kių dėžučių, padėkliukų, žvakių... Visi pasinėrėme į kūrybą: spalvi-

Šiais metais pirmą kartą mūsų „Šilutės vilties“ 
bendrijoje apsilankė nuostabus žmogus – Eugenijus 
Šuldiakovas. Negailėdamas nei laiko, nei žinių jis 
mokė mūsų bendrijos narius meno paslapčių. 
Nesuklysime sakydami, kad jam pavyko įrodyti – 
piešti mokame visi. 

nome, lakavome, kirpome, klijavome, džiovinome. Procesas ilgas, 
bet smagus. O dar smagiau savo rankomis dekoruotą dėžutę ar žva-
kę padovanoti artimam žmogui. Puoškime pasaulį savo rankomis ir 
jis taps gražesniu...

„Šilutės vilties“ bendrijos informacija

I etapas II etapas III etapas IV etapas

PIEŠTI MOKAME VISI

daugiafunkcinis centrasdaugiafunkcinis centras
prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 

sunkios negalios vaikų gerovės. Mokyklos bendruomenė nepailsdama ieško 

Tad 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
. Ugdymo įstaiga, kuriai nereikia pompastikos, valdiškų kalbų ir 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
sunkios negalios vaikų gerovės. Mokyklos bendruomenė nepailsdama ieško 

 „Vilties“ mokyklos-daugiafunkcinio centro bendruomenę 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
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Jau kadais baigėsi taip ilgai lauktas ir 
godotas pavasaris. Mūsų tradicinė gegužės 
mėnesio gerų santykių ir draugystės šven
tė, skirta Motinos dienai paminėti, nuste
bino ne tik svečių ir dalyvių gausa, bet ir 
iškritusiomis baltomis snaigėmis. O dabar, 
vasarai įpusėjus, ne mažiau stebina ir net 
baugina, regis, tiesiog prakiuręs dangus, iš 
kurio kliokte kliokiančios lietaus čiurkšlės 
baudžiasi paskandinti miestus ir mieste
lius. Ir dar nežinia, ar liūčių sezono staiga 
nepakeis alinantis karštis...

Netikėti ir nenuspėjami įnoringos gam
tos pokštai skatina susimąstyti ir apie ne
paliaujamus pokyčius visuomenės gyveni
me. O dar stengtis įvertinti susiklosčiusias 
aplinkybes, numatyti jų reikšmę mūsų or
ganizacijai ir jos nariams. Juk visi žinome 
ir suprantame, kad geriausius mūsų norus 
tarsi stichinės nelaimės gali lemti nevykę 
politiniai sprendimai, neapdairūs mūsų 
pačių veiksmai, apmaudūs nesusitarimai...

Labai gaila, kad šiandien Lietuvoje kaip 
niekada trūksta dialogo ir supratimo ne tik 
tarp politinių judėjimų, valdžios atstovų ir 
paprastų žmonių, bet ir tarp mūsų organi
zacijos narių, pavyzdžiui, tėvų ir specialistų, 
lygiai kaip tarp giminingų visuomeninių 
organizacijų. 

O man pačiai didžiausią nerimą ir liū
desį kelia akis badanti aplinkybė, kad mūsų 
organizacijos veikloje vis mažėja aktyvių 

tėvų. Senosios kartos viltiečiai, kurie sto
vėjo prie mūsų organizacijos ištakų, ne
skaičiuodami laiko ir nesigailėdami jėgų 
darė viską, kad tik „Viltis“ tolydžio stiprėtų 
ir taptų ramsčiu tėvams, auginantiems su
trikusio intelekto vaikus, šiandien jau no
rėtų trauktis (o nemažai ir pasitraukė) iš 
aktyvios veiklos, bet nemato vertos pamai
nos. Deja, naujų pilietiškai mąstančių tėvų, 
norinčių aukotis dėl bendro labo, yra labai 
mažai. Per mažai.

Kas pakeis ilgamečius Vilniaus, Telšių 
ar kitų miestų ir rajonų lyderius? Kas įsi
jungs į respublikinės organizacijos veiklas 
ir perims tęstinius darbus? Kodėl iki šiol 
Ignalinoje, Vilkaviškyje, Kelmėje, Švenčio
nyse, Alytuje ir kituose miestuose ir mies
teliuose „Vilties“ organizacija egzistuoja tik 
popieriuje? Nejaugi viskas jau padaryta? 
Ar tikrai jau užtenka paslaugų, o pagalbos 
mastai atitinka poreikius? Ar tikrai tėvams 
jau visiškai nebereikia bendrystės? Ar jau 
galime pridėję ranką prie širdies pasakyti, 
kad viskas padaryta, pasiekta, todėl metas 
ramiai pasitraukti iš aktyvios veiklos? De
ja, į visus šiuos klausimus šiandien nežinau 
atsakymų.

Tačiau žinau, kad vis dar aktyviai dir
bantys mūsų organizacijos vadovai ir na
riai ne tik dažnai kritikuojami valdžios 
žmonių, bet dar ir sulaukia nepasitikėji
mo, kritikos iš savųjų. Todėl puikiai su
prantu vietos organizacijų vadovus, kurie 

pavargę kartoja, kad daugiau nebegali taip 
dirbti. Labai dažnai ir man pačiai nusvyra 
rankos. Bet nepasiduoti padeda viena min
tis – nuveikta daug, bet padaryti reikia dar 
daugiau. 

Dvidešimt pirmas amžius atnešė pa
sauliui didžiulių pokyčių. Nemažai jų išties 
sveikintini, pavyzdžiui, viešas pripažini
mas, kad neįgalieji yra lygiateisiai žmonės, 
kad jų problemos turi būti sprendžiamos 
žmogaus teisių ir neįgalių žmonių teisių 
apsaugos kontekste.

Lietuva ne išimtis. Mūsų šalis ratifika
vo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių kon
venciją, parengė ir pristatė ataskaitas 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komite
tui Ženevoje. Rekomendacijos mūsų vals
tybei, ką politikai turi nedelsdami padaryti 
šioje srityje, tapo pagrindiniu mūsų orga
nizacijos įrankiu ir instrumentu įtikinėjant 
visų lygių politikus ir vykdomosios val
džios atstovus, kad būtina keisti švietimo, 
socialinės apsaugos, sveikatos ir teisinę 
sistemas. Paslaugos sutrikusio intelekto 
asmenims, jų tėvams ir globėjams turi tap
ti norma. Deja, dar ir šiandien taip ilgai 
lauktos kompleksinės paslaugos bendruo
menėje tėra veikiau graži išimtis. Paskirtos 
lėšos iš Europos Sąjungos struktūrinės pa
ramos ir planuoti įgyvendinti bandomieji 
projektai kol kas neatnešė apčiuopiamos 
naudos. Valdžios institucijos, atsakingos 
už skubų socialinės globos sistemos per
tvarkos vykdymą, iš įvairių priimtų „tvarkų 
ir nutarimų“ susirentė aukštas ir neįveikia
mas popierines sienas tarp savęs ir neįga

Labai gaila, kad šiandien 
Lietuvoje kaip niekada trūksta 
dialogo ir supratimo visais 
lygiais.

Nepasiduoti padeda viena 
mintis – nuveikta daug, bet 
padaryti reikia dar daugiau.

KAI NEATSAKYTŲ KLAUSIMŲ 

Pastaruoju metu netikėti ir nenuspėjami pokyčiai mūsų visuomenės 
gyvenime dažnai primena įnoringos gamtos pokštus. Kaip vertinti 
susiklosčiusias aplinkybes ir kokių veiksmų imtis, kad tiek daug 
išgyvenusi ir nuveikusi mūsų organizacija toliau stiprintų savo pozicijas 
ir tinkamai atstovautų žmonių, turinčių proto negalią, interesams. 

VIS DAUGĖJA...
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kios jau veikiančios įstaigos turi, nes pati 
socialinės globos įstaigų licencijavimo tvar
ka buvo rengiama didelių stacionarių soci
alinės globos įstaigų veiklos pagrindu.

Taigi viskas lyg ir aišku. Visažiniai, ku
rie tariasi viską suprantantys apie tai, ko 
reikia vienai ar kitai pažeidžiamų žmonių 
grupei, sėkmingai „įsisavina“ pinigus, tei
kia tvarkingas ataskaitas ir aiškiai duoda 
suprasti, kad jų trukdyti nevalia.

Tiesa, gal įvyks stebuklas ir šiek tiek 
pajudės socialinių įmonių tolesnės veiklos 
klausimai. Šiuo metu kelių Seimo narių ir 
Lietuvos neįgaliųjų forumo iniciatyva per
žiūrima socialinių įmonių koncepcija. Re
gis, virsmo sulauksime. Juk negalime ir 
toliau remti verslo, kuris dangstosi neįga
lių žmonių likimais...

Yra vilčių, kad naujasis socialinės ap
saugos ir darbo ministras atgaivins Neįga

JAU SENIAI PRAĖJO PAVASARIS.

SPĖJO ĮPUSĖTI VASARA.

BET GAMTA MŪSŲ NELEPINA.

O VISUOMENĖS GYVENIMAS PERMAININGAS KAIP ORAI.

TODĖL KARTAIS GERIAUSI NORAI NEIŠSIPILDO.

KAD MŪSŲ ORGANIZACIJAI GERAI SEKTŲSI, REIKIA 
MOKĖTI ĮVERTINTI SUSIKLOSČIUSIAS APLINKYBES.

VISI VILTIEČIAI TURI BŪTI VIENINGI.

NELAUKTI, KOL DARBUS PADARYS KAS NORS KITAS.

ŠIANDIEN LIETUVOJE NESUTARIA PARTIJOS.

SKIRIASI VALDŽIOS IR PAPRASTŲ ŽMONIŲ POREIKIAI  
IR NORAI.

TRŪKSTA SUTARIMO IR VISUOMENINĖSE 
ORGANIZACIJOSE.

TOKIOMIS APLINKYBĖMIS VILTIEČIAI TURI BŪTI 
AKTYVESNI IR DRAUGIŠKESNI.

REIKIA, KAD DAUGIAU TĖVŲ, AUGINANČIŲ NEĮGALIUS 
VAIKUS, ĮSIJUNGTŲ Į ORGANIZACIJOS DARBĄ.

KAD NEGAILĖTŲ LAIKO IR PASTANGŲ BENDRAM LABUI.

REIKIA ATGAIVINTI „VILTIES“ BENDRIJOS VEIKLĄ 
IGNALINOJE, VILKAVIŠKYJE, KELMĖJE, ŠVENČIONYSE, 
ALYTUJE.

NEGALIMA MANYTI, KAD VISKAS JAU PADARYTA.

O AKTYVIAI DIRBANČIUS NARIUS BŪTINA PALAIKYTI.

NEPASIDUOTI PADĖS MINTIS, KAD REIKIA PADARYTI 
DAR LABAI DAUG.

ŠIUO METU VISI PRIPAŽĮSTA, KAD NEĮGALIEJI TURI 
LYGIAS TEISES SU KITAIS ŽMONĖMIS.

LIETUVA PATVIRTINO TARPTAUTINIUS DOKUMENTUS, 
KURIE ĮTVIRTINA NEĮGALIŲJŲ TEISES.

TODĖL ĮSIPAREIGOJO TEIKTI PASLAUGAS SUTRIKUSIO 
INTELEKTO ASMENIMS IR JŲ TĖVAMS.

BET VISAPUSIŠKŲ PASLAUGŲ BENDRUOMENĖJE 
STINGA.

VILKINAMA SOCIALINIŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ PERTVARKA.

PAINŪS REIKALAVIMAI STABDO REIKIAMUS POKYČIUS.

ATSIRANDA ŽMONIŲ, NORINČIŲ PASIPELNYTI 
NEĮGALIŲJŲ SĄSKAITA.

BET VISUOMENINĖS NEĮGALIŲJŲ ORGANIZACIJOS 
NEPASIDUODA.

JOS DAUG TIKISI IŠ NAUJOJO SOCIALINĖS APSAUGOS IR 
DARBO MINISTRO.

MAT ŠIS MINISTRAS PALAIKO PILIETINĖS VISUOMENĖS 
SIEKIUS.

„VILTIES“ BENDRIJOS PIRMININKĖ LINKI VISIEMS 
VILTIEČIAMS SAULĖTOS IR SMAGIOS LIKUSIOS 
VASAROS.

JI KVIEČIA VISUS AKTYVIAI DIRBTI BENDRAM TIKSLUI.

NEPRARASTI VIENYBĖS.

PUOSELĖTI ŠVIESIAS VILTIS.

KAI NEATSAKYTŲ KLAUSIMŲ VIS DAUGĖJA...

liųjų reikalų tarybą prie Socialinės apsau
gos ir darbo ministerijos, nes jis nebijo rizi
kuoti, labai gerai išmano nevyriausybinių 
organizacijų darbo specifiką ir tiki, kad pi
lietinė visuomenė yra svarbus veiksnys po
kyčiams. Tik klausimas, ar ministrą palaiko 
jo komanda.

Vasarai vis labiau įsibėgėjant linkiu vi
siems geros nuotaikos, ramių ir saulėtų 
dienų, smagaus laiko stovyklose. Nuošir
džiai ir maloniai kviečiu viltiečius, jaunus 
ir vyresnius tėvus, aktyviau įsijungti į dar
bus dėl bendro reikalo – mūsų vaikų atei
ties. Būkime vieningi kaip sunkiausių iš
bandymų akivaizdoje. Stiprybės ir sveika
tos, naujų vilčių visiems.

DANA MIGALIOVA
„Vilties“ asociacijos vadovė

liųjų, jų šeimų, tėvų ir globėjų ar jiems ats
tovaujančių organizacijų. 

Daugiau nei keistai belieka vertinti rei
kalavimus turėti veiklos licenzijas naujos 
kokybės bandomosioms bendruomeni
nėms paslaugoms. Akivaizdu, kad visi rei
kalavimai dalyvauti skelbiamuose konkur
suose pritaikyti jau veikiančioms sociali
nės globos įstaigoms. Žinau ne vieną tokią 
įstaigą, kurioje prireikus tai išnešami iš 
kambarių, tai vėl įnešami baldai ir lovos to
kiu būdu tenkinant reikalavimus naujo ti
po paslaugų teikimui. Be to, licenzijas to

Paslaugos sutrikusio intelekto 
asmenims, jų tėvams ir 
globėjams turi tapti norma.
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Silvijana
Penkių dienų mokymo programa Švento

joje, kur tiek daug saulės ir vėjo, jūros ir smė
lio šnaresio, medžių lingavimo ir žuvėdrų kly
kavimo, pralėkė akimirksniu. 

Kiekvieną rytą, po pusryčių, mus prie 
bendro stalo suburdavo mokymų vadovė Ali
cija. Daug klausimų ji mums uždavė, o mes 
neskubėdami turėjome nuoširdžiai pažvelgti 
į save ir drąsiai kalbėti apie savo norus ir po
reikius. O tai pasirodė nelengva. Daugeliui 
asmenų su negalia prireikė laiko, tylos pau
zių, kad galėtų atsakyti į Alicijos klausimus. 
Įdomiai paruoštos užduotys skatino mąstyti 
ir atsakingai veikti, o jas atliekant prireikda
vo darbuotojų pagalbos.

Žaidimo forma drauge analizavome įvai
rias gyvenimo situacijas ir bandėme surasti 
tinkamiausius sprendimus. Aš pati, asistuo

MOKYMAI „ATSTOVAVIMAS SAU“ –

KAS TAI?
Šių metų birželio 11–16 dienomis Šventojoje „Vilties“ bendrija organizavo 
atstovavimo sau mokymus ir pakvietė Dienos centro „Šviesa“ lankytojus su 
negalia ir darbuotojus dalyvauti. Pasitarę nusprendėme šiuokart deleguoti į 
minėtus mokymus ne vieną ar du dalyvius, bet didesnę grupę, kad įgytas 
žinias galėtume veiksmingiau pritaikyti mūsų centro gyvenime. Tad kartu 
aptarę mokymų tikslus bei lūkesčius, išvykome labai rimtai nusiteikę daug 
sužinoti ir išmokti. Kadangi mokymai buvo skirti asmenims su negalia, jie 
prie stalo užėmė pagrindines vietas, o darbuotojai liko antrame plane, palei 
sienas, todėl visų smagiai buvo praminti „pasieniečiais“. Nuoširdžiai 
dėkodami mokymų organizatoriams už galimybę dalyvauti, su įkvėpimu 
dalijamės įspūdžiais.

dama Miglei, stengiausi aiškiai pateikti už
duoties turinį ir skatinau ją priimti sprendi
mus. Kalbėdami apie socialinius vaidmenis 
mėginome juos įsivardyti, paskui užrašėme ir 
klijavome tiesiog ant... savęs. Taip geriau save 
suvokė ne tik Miglė, bet ir visi kiti mokymų 
dalyviai. Na, o užsisėdėti vienoje vietoje nete
ko. Dalį aktyvių užduočių atlikdavome lauke 
ne tik saulei šviečiant, bet ir vėjui pučiant. 
Alicijos pasiūlyti žaidimai skatino bendrauti, 
veikti, reikšti savo norus, dalytis geromis 
emocijomis.

Birutė
Atstovauti sau reiškia pasirūpinti savimi. 

Kalbėjome apie viešą ir asmeninę informaci
ją, apie tai, kur galima gauti pagalbos, kam ir 
ką galima sakyti, o ko – ne.

Prireikus pagalbos, „pasieniečiai“ padė
davo, kai nereikėdavo – netrukdydavo. Mo
kytis labai patiko, nes Alicija aiškiai ir links
mai viską aiškino, neleido nusirašinėti skai
drių, kad aktyviau dalyvautume. Kasdien 
daug juokdavomės. Baisu nebuvo, gal tik tru
putį iš pradžių...  

Mane drąsino ir girdavo už gerus atsaky
mus, jaučiausi daug galinti, nes gebėdavau 
atsakyti į klausimus. Pradėjau labiau pasiti
kėti savimi ir džiaugiausi. 

Kalbėjome apie jausmus ir baimes, mo
kėmės juos atpažinti. Patiko žaidimai su vo
keliais. Mokėmės įsivardyti socialinius vai
dmenis. Pasirodo, esame labai svarbūs, nes 
turime daug socialinių vaidmenų (pavyz
džiui, aš esu sesuo, dukra, aktorė, muzikan
tė, seniūnė...).

Audrius
Mokymai Šventojoje iškart patiko, nes 

nuo pat pradžios atmosfera buvo labai drau
giška. Pradėjome nuo susipažinimo – tam 
naudojome korteles ir žaidimą, kurio užduo
tis buvo sugalvoti žodį, prasidedantį ta raide, 
kuri yra pirma varde. Kortelės su vardais 
(man tai ypač padėjo, nes tikrai ne visų var
dus žinojau), kurias kiekvienas dalyvis nešio
jo per užsiėmimus nuo mokymų pradžios, 
palengvino bendravimą. 

Lektorės gebėjimas žaismingai įtraukti 
kiekvieną dalyvį padėjo visiems jaustis reika
lingiems ir neatsipalaiduoti. Užduotis po 
kiek vieno užsiėmimo įvardyti, kas buvo nege
rai ir ką reikėtų keisti, irgi neleido per užsiė
mimus būti abejingiems ar nedėmesingiems. 

Žavėjo lektorės bendravimas, gebėjimas 
susidariusias sudėtingas situacijas spręsti 
lengvai, nekeliant balso ir nežeminant žmo
gaus. Jos kantrybę įvertino visi užsiėmimų 
dalyviai – ne tik darbuotojai, bet ir patys 
žmonės su negalia (visi nutildavo ir įsivyrau
davo visiška tyla, kol prabildavo sunkiai kal
bantis žmogus).

Sustingti nepatogiose kėdėse neleido 
įvairios užduotys, įdomūs žaidimai kieme. 
Nuo mokymų pradžios iki pabaigos ausį glos
tė kiekvieno asmens atsakymo pozityvus 
įvertinimas ir pagyrimas, kuris savaime ska
tindavo dar aktyviau dalyvauti.

Man, kaip naujokui, labai padėjo patirtį 
turinčių darbuotojų dalyvavimas ir patari
mai. Esu labai dėkingas ir organizatoriams, ir 
dalyviams už galimybę būti ir dalyvauti.

Laimos Galaburdienės ir Nestos Budrionienės nuotraukos
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Rima
Mokymai, o gal labiau – bendravimo ma

lonumai, praėjo puikiai. Atmintyje liko žais
mingas Alicijos minčių dėstymas – ne per sal
dus, bet gerai suprantamas ir aiškus. Patiko, 
kad teorinę dalį keitė žaidimai lauke. „Pasie
nietės“ vaidmuo man tiko ir patiko. Ir man 
uždavinėjo klausimus, neišsisukau nuo pa
mąstymų apie save ir kitus. Susutikau ir susi
pažinau su naujais žmonėmis, patiko nefor
malus bendravimas per pertraukėles.

Jaučiausi saugiai, kaip šeimoje. Kas tik 
galite, būtinai kitąkart dalyvaukite, nes ir aš 
noriu dar... Labai ačiū.

Jurgita 
Dalyvauti tokiuose mokymuose teko pir

mą kartą, tad visa informacija buvo labai nau
dinga ir reikalinga. Žavėjausi lektore Alicija – 
ji kasdien mus sutikdavo su šypsena, neiš
blėstančia iki pat vakaro. Labai žavėjo jos 
nuoširdumas, kantrybė ir dėmesys kiekvie
nam. Noriu palinkėti visiems daug šypsenų, 
juk su šypsena gyventi smagiau ir tai nieko 
nekainuoja, o šalia esančiam žmogui sutei
kiame šilumos ir pasitikėjimo savimi.

Paulius
Pirmą dieną buvo nedrąsu, bet labai 

smalsu ir įdomu. Mokymuose sužinojau, kad 
būtina turėti savo nuomonę ir ją išsakyti, ge
bėti daryti sprendimus ir padėti silpnesniems 
draugams. Mokytis labai patiko ir labai laukiu 
kitų užsiėmimų.

Romualdas
Labai patiko rytinė mankšta lauke, žaidi

mai ir užduotys. Per mokymus stengiausi kal
bėti lietuviškai, nors man tai buvo labai sun
ku, bet labai patiko. Neišdildomą įspūdį pali
ko jūra – ji man ligi šiol stovi akyse. Visiems 
patariu nors kartą dalyvauti tokiuose moky
muose ir patirti viską savo kailiu, nes perteik
ti savo jausmus yra sudėtinga. Labai džiau
giuosi, kad turėjau tokią nuostabią galimybę, 
ir tikiuosi, kad kitą kartą vėl pavyks dalyvauti.

Jonas
Socialinį darbą pradėjau dirbti visai nese

niai, todėl labai džiaugiuosi, kad turėjau gali
mybę iš arčiau pažinti neįgalų žmogų ir jam 
atstovauti visų mokymų metu, taip pat lais
valaikiu. Stebėjau jo charakterį ir pomėgius. 
Stiprinau žinias sprendimų priėmimo ir pa
galbos suteikimo sutrikusio intelekto žmo
nėms srityse. Išmokau, kaip reikia skatinti, 
drąsinti ir padėti pasitikėti savimi.

Renata
Pirmąkart dalyvavau tokiuose mokymuo

se. Labiausiai įsiminė tai, kad apie pyktį rei
kia kalbėti, atsakyti sau, kodėl pykstu, nes 
gali būti, kad kažką skauda. Beje, įsiminė ir 
tai, kad galima nieko nesakyti, patylėti, tai 
taip pat pasirinkimas. 

Patiko šokti, sportuoti, o labiausiai – eiti 
prie jūros ir maudytis. Iš pradžių buvo labai 
šaltas vanduo, bet po truputį pripratau. Nu
stebino vokuose parašyti linkėjimai, padrąsi
nimai, juos skaičiau kartu su tėveliais ir daug 
gero sužinojau apie save.

Joana
Patiko mokymų tema: „Kaip suprasti, ko 

aš noriu, ko man reikia ir kaip pasirinkti“. 
Smagu buvo eiti su šiaurietiško vaikščiojimo 
lazdomis pajūriu, maudytis jūroje kartu su 
Renata, dūkti vandenyje, o vakarais – piešti. 
Sunku buvo kalbėti, galvojau, kad niekas ne
supras manęs.

Dainius 
Sužinojau, kas yra emocija, kaip atpažinti 

pyktį, kai pyksta kitas arba kai aš pats pykstu. 
Dabar žinau, kam reikia daugiau pagalbos, 
pavyzdžiui, vežimėlyje sėdintiems vaikinams. 

Patiko naudotis kortelėmis: žalia – viskas pui
kiai, geltona – turiu klausimą, raudona – „stop“.

Labiausiai patiko žaidimas „Vaiduoklis“: 
reikėjo pasakyti kito vardą ir gaudyti. Patiko 
eiti prie jūros, vaikščioti pajūriu. Tada kildavo 
daug minčių: ką veikti su draugais, kokį vaid
menį pasirinkti teatre. Prisiminiau filmą, ku

riame Leonardo Di Caprio vaidina įsimylėjusį 
romantiką. Labai pradžiugino susitikimas su 
dviem dideliais haskių veislės šunimis, jie 
man pasirodė labai mieli, juos pakalbinau. 

Po mokymų esu drąsesnis ir labiau pasiti
kiu savimi, man ėmė labiau rūpėti neįgaliųjų 
klausimai.

Ramunė
Labai patiko mokymų temos, manau, kad 

jos paprastos, tačiau kasdieniškai svarbios. 
Kaip suvokti, ko reikia, mintimis, jausmais ir 
kūnu? Kaip pasirinkti sprendimą, kas gali pa
dėti? Kodėl svarbu pasirinkti pačiam? Gera 
buvo matyti, kaip stiprėja asmenų su negalia 
pasitikėjimas savimi, kaip išmokstama pasa
kyti savo nuomonę ir ją apginti. Žinoma, di
džiausia padėka ir pagarba Alicijai – ji puikiai 
išmano šią sritį ir geba išjudinti visus sma
giais žaidimais, įvairiomis kūrybiškomis už
duotomis, pastebėti tyliausius ir apsnūdusius 
dalyvius. Smagu buvo vaikštinėti prie jūros, 
palydėti saulę.

 
Laima
Manau, kad šių mokymų sėkmė ir įdomu

mas labiausiai priklausė nuo lektorės. Labai 
patiko stebėti, kaip ji bendrauja su dalyviais – 
ir asmenimis su negalia, ir darbuotojais, kaip 
pateikia mokymų medžiagą.

Tiesiai to nesakydama, lektorė parodė, 
kad jai šiuose mokymuose svarbūs visi, o la
biausiai – asmenys su negalia. Ji profesiona
liai formuluodavo klausimus, kantriai lauk
davo atsakymo, nepamiršdama nė vieno. Taip 
pat mokė gerbti kitus, išgirsti jų nuomonę, 
ramiai pristabdydavo aktyvesnius, norinčius 
kalbėti už kitus. Labai patiko tai, kaip džiau
gėsi ir nuolat gyrė kiekvieną už atsakymus ar 
tiesiog dalyvavimą. Iš šių mokymų gal labiau
siai pasimokiau neskubėti ir neskubinti as
mens su negalia, jei jis neatsakė į klausimą, 
neatliko kokio veiksmo tuoj pat, o dar dėme
sio visiems ir kiekvienam.

 
Povilas
Man patiko mokslai ir žaidimai. Dalyvau

siu ir kitą kartą, jei bus galimybė. Man visai 
nesunku padėti kitiems. Mokėmės, kaip pri
imti sprendimus, kokia gali būti pagalba, kur 
jos ieškoti, kas yra vieša ir asmeninė informa
cija, kaip suvokti, ko mums reikia. Žaidėme 
žaidimą „Kurčias ir nebylys“. Supratau, kad 
neverbalinė kalba ir emocijos taip pat yra 
svarbios. Šventojoje gerai maitino. Laisvalai
kiu aplankėme Danielių Monciškėse, kartu 
dainavome. Rytais anksti eidavau prie jūros, 
ten labai patiko. Rudenį tie, kurie dalyvavo
me mokymuose, centre pasakosime visiems 
apie juos ir apie korteles – jomis reikia naudo
tis, jos padeda. 

Tadas
Iš pradžių kilo klausimai: „kur patekau?“, 

„ką reikės daryti?“. Bet jau po pirmos užsiė
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mimų dienos nerimas išsisklaidė. Lektorė Ali
cija mus, kaip kokią girliandą, ilgai gulėjusią 
užgrūstą spintoje tarp kitų nenaudojamų 
daiktų, išpainiojo, nupūtė visas dulkes ir įžie
bė. Mes kaip girliandos lemputės gražiai 
spingsėjome visą savaitę.

Jausdamas visišką lektorės palaikymą, 
girdėdamas padrąsinimus, išlaisvinančius 
manąjį vidinį „aš“, išmokau mėgautis tuo, ką 
šiuo metu darau, ką jaučiu, išgyvenu būda
mas čia ir dabar. Auginau gebėjimą greitai 
reikšti mintis, kurios pirmiausia šauna į gal
vą, nesigilinant į apmąstymus. Išmokau būti 
kūrybiškai laisvas.

Supratau, kad palengvėjimas ateina pasi
dalijus kuo nors su kitais. Išklausius kitų nuo
mones ateina bendrystė ir supratimas. Priim
damas kito pagalbą supranti, kad dar turi ko 
mokytis. Suteikiant pagalbą kitam užlieja ar
tumo jausmas. Atradau, kad priimant pagal
bą iš Alicijos ir tuo pat metu padedant kaip 
asistentams ateina gilus patyrimas, kaip 
tarp asmeniniame ryšyje su asistuojamaisiais 
atrasti prasmę ir džiaugtis, kai ta sukelta pa
galbos ir supratimo banga išsilieja į krantą, 
nugludindama visus „už“ ir „prieš“, palikda

ma tik buvimą kartu.
Man buvo svarbu, kad Povilas sakinyje 

„kas man svarbu, visiems turi būti svarbu“ 
žodelį „turi“ pakeistų į „gali“. Manau, jam tai 
pavyko. Povilas jautėsi toks pasitikintis savi
mi, visur ir viską žinantis, o aš – „naujokas“. 
Povilas lyg koks Alicijos įžiebtas laužas degė 
jau porą savaičių prieš važiavimą. Jo noras 
važiuoti buvo beribis. Jo minimi velomobi
liai, trys kortelės ir jų reikšmė – tai man jau 
buvo žinoma iki mokymų. Pats Povilas sako 
ten būdamas supratęs, kas yra BIČIULIS.

Manau, kad labiausiai besimokančiuosius 
žavėjo pati aplinka: jūra, smėlis, kopos... Dar 
atotrūkis nuo tėvų, globėjų, pakeitimas kas
dieninės rutinos. O didžiausias visuose tuose 
mokymuose man vis dėlto pasirodė lektorės 
indėlis. Tikrai siūlyčiau visiems sudalyvauti.

Justina
Mokymai labai patiko. Ėjome prie jūros, 

ten buvome labai laimingi. Patiko daryti 
mankštą. Dar žaidimai, ypač užrištomis aki
mis. Birutė pavaišino mane ledais. Paskutinį 
vakarą vaidinome su balionais, dainavome, 
šokome, valgėme dešreles.

Supratau, kad dar noriu mokytis. Patiko, 
kad gavome daug dėmesio, kad drąsino pri
imti sprendimus. Tad aš kiekvieną rytą pati 
su džiaugsmu ir pasitardama priimdavau 
sprendimą, kuo apsirengti. 

Buvo įdomu būti be tėvų – tai kažkas nau
jo, neįprasto, smagu, smalsu. Jaučiausi suau
gusi, o grįžusi taip pat patyriau didelį džiaugs
mą, kad susitikau su tėvais ir galėjau vėl juos 
apkabinti. 

Miglė
Išmokau būti savimi ir kitam padėti. 

Kartais būdavo sunku, bet labai patiko. Gal 
dar kartelį pavyks kada nuvažiuoti. Paliko 
įspūdį jūra, saulėlydžiai, smagu buvo rinkti 
kriaukleles. 

Ernesta
Mokymais likau labai patenkinta. Dar

buotoja Inga rūpinosi manimi. Man patiko 
žaidimai, ilgi pasivaikščiojimai, skanus valgis, 
tik oras buvo truputį šaltas. Buvome kavinė
je. Man sunku kalbėti, bet manęs visi kantriai 
klausėsi. Mokymuose buvau laiminga, tad 
gaila, kad jie baigėsi. Norėčiau dar. 

BIRŽELĮ ŠVENTOJOJE VĖL VYKO ATSTOVAVIMO SAU 
MOKYMAI.

MOKYMUOSE DALYVAVO DAUG DIENOS CENTRO 
„ŠVIESA“ LANKYTOJŲ.

DAR PRIEŠ KELIONĘ JIE NUSPRENDĖ, KAIP 
PANAUDOS ĮGYTAS ŽINIAS.

TODĖL IŠVYKO NUSITEIKĘ DAUG SUŽINOTI  
IR IŠMOKTI.

MOKYMAI BUVO SKIRTI ŽMONĖMS SU NEGALIA.

TODĖL JIEMS TEKO DIDŽIAUSIA ATSAKOMYBĖ.

O DARBUOTOJAI JIEMS TIK PADĖJO MOKYTIS.

SIŪLOME JUMS MOKYMŲ DALYVIŲ ATSILIEPIMUS.

SILVIJANA

PENKIOS MOKYMŲ DIENOS PRABĖGO LABAI GREITAI.

VISUS SUBŪRĖ MOKYMŲ VADOVĖ ALICIJA.

JI SKATINO MOKYMŲ DALYVIUS KALBĖTI APIE SAVO 
NORUS IR POREIKIUS.

IŠ PRADŽIŲ JIEMS TAI SEKĖSI NELENGVAI.

BET ĮDOMIAI PARUOŠTOS UŽDUOTYS SKATINO 
DALYVAVIMĄ.

DALYVIAI APTARĖ SAVO GYVENIMO PROBLEMAS.

IR DRAUGE IEŠKOJO SPRENDIMŲ.

DAUG UŽDUOČIŲ DALYVIAI ATLIKO LAUKE.

GRAŽUS ORAS ŽADINO GERUS JAUSMUS.

BIRUTĖ

ATSTOVAUTI SAU REIŠKIA MOKĖTI PASIRŪPINTI 
SAVIMI.

DALYVIAI SUŽINOJO, KAM IR KĄ GALIMA SAKYTI, 
O KO NEGALIMA.

KAI KILDAVO SUNKUMŲ, PADĖDAVO DARBUOTOJAI.

MOKYMŲ VADOVĖ ALICIJA VISKĄ AIŠKIAI AIŠKINO.

MANE GYRĖ UŽ GERUS ATSAKYMUS.

AŠ PASIJUTAU DAUG GALINTI.

PRADĖJAU LABIAU PASITIKĖTI SAVIMI.

MES KALBĖJOME APIE JAUSMUS IR BAIMES.

MOKĖMĖS ATPAŽINTI SKIRTINGUS JAUSMUS.

TAIP PAT ĮVARDYTI SAVO VAIDMENIS GYVENIME.

MOKYMAI „ATSTOVAVIMAS SAU“ – KAS TAI?
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PASIRODO, AŠ ESU DUKRA, SESUO, AKTORĖ, 
MUZIKANTĖ, SENIŪNĖ.

AUDRIUS

MOKYMAI ŠVENTOJOJE MAN LABAI PATIKO.

APLINKA BUVO LABAI DRAUGIŠKA.

SUSIPAŽINIMUI NAUDOJOME KORTELES SU VARDAIS.

JOS PADĖJO MAN ĮSIMINTI KITŲ DALYVIŲ VARDUS.

UŽDUOTYS BUVO ĮDOMIOS.

MOKYMŲ VADOVĖ PO KIEKVIENOS UŽDUOTIES 
PASAKYDAVO, KAS BUVO GERAI, O KAS NE.

TAI SKATINO AKTYVIAI IR DĖMESINGAI DALYVAUTI.

VISI DALYVIAI ĮVERTINO MOKYMŲ VADOVĖS 
KANTRYBĘ.

JI MOKĖ MUS IŠKLAUSYTI KITO ŽMOGAUS 
NUOMONĘ.

NEPERTRAUKINĖTI SUNKIAI KALBANČIO ŽMOGAUS.

SURASDAVO KIEKVIENAM GERĄ ŽODĮ.

MAN, KAIP NAUJOKUI, LABAI PRAVERTĖ 
DARBUOTOJŲ PAGALBA.

ESU DĖKINGAS MOKYMŲ RENGĖJAMS.

RIMA

BENDRAUTI PER MOKYMUS BUVO MALONU.

MOKYMŲ VADOVĖ ALICIJA KALBĖJO LABAI AIŠKIAI.

PATIKO, KAD TEORIJĄ KEITĖ ŽAIDIMAI LAUKE.

UŽDUOČIŲ PAKAKO IR NEĮGALIESIEMS, IR 
DARBUOTOJAMS.

SUSIPAŽINAU SU NAUJAIS ŽMONĖMIS.

JAUČIAUSI SAUGIAI, KAIP ŠEIMOJE.

KUO DAUGIAU NEĮGALIŲJŲ TURĖTŲ SUDALYVAUTI 
ŠIUOSE MOKYMUOSE.

JURGITA

ŠIUOSE MOKYMUOSE DALYVAVAU PIRMĄ KARTĄ.

INFORMACIJA PASIRODĖ LABAI NAUDINGA.

SUŽAVĖJO ALICIJOS NUOŠIRDUMAS.

NORIU PALINKĖTI VISIEMS KUO DAUGIAU ŠYPSOTIS.

ŠYPSENA NIEKO NEKAINUOJA, BET DŽIUGINA KITUS.

PAULIUS

PIRMĄ DIENĄ TRUPUTĮ BIJOJAU.

BET BUVO LABAI SMALSU IR ĮDOMU.

SUŽINOJAU, KAD REIKIA TURĖTI SAVO NUOMONĘ.

O DAR MOKĖTI JĄ IŠSAKYTI.

KAI TURI NUOMONĘ, GALI PRIIMTI SPRENDIMUS.

DAR REIKIA PADĖTI DRAUGAMS SUSIDARYTI 
NUOMONĘ.

MOKYTIS MAN LABAI PATIKO.

ROMUALDAS

LABAI PATIKO RYTINĖ MANKŠTA, ŽAIDIMAI IR 
UŽDUOTYS.

DIDELĮ ĮSPŪDĮ PADARĖ JŪRA.

VISIEMS PATARIU DALYVAUTI TOKIUOSE 
MOKYMUOSE.

JUOSE IŠMOKAU SUPRASTI SAVO JAUSMUS.

LABAI NORIU MOKYTIS TOLIAU.

JONAS

NESENIAI DIRBU SU NEĮGALIAIS ŽMONĖMIS.

MOKYMAI PADĖJO GERIAU JUOS PAŽINTI.

PERPRASTI CHARAKTERIUS, POMĖGIUS.

IŠMOKAU GERIAU TEIKTI PAGALBĄ.

TAIP PAT SKATINTI IR DRĄSINTI.

RENATA

ŠIUOSE MOKYMUOSE DALYVAVAU PIRMĄ KARTĄ.

SUŽINOJAU, KAD APIE PYKTĮ REIKIA KALBĖTI.

ATSAKYTI SAU Į KLAUSIMĄ, KODĖL PYKSTU.

PASIRODO, PYKTĮ GALI SUKELTI SKAUSMAS.

DAR SUŽINOJAU, KAD KARTAIS GERIAU PATYLĖTI.

TAI IRGI PASIRINKIMAS.

MAN PATIKO ŠOKTI, SPORTUOTI.

EITI PRIE JŪROS, MAUDYTIS.

MOKYMUOSE DAUG SUŽINOJAU APIE SAVE.

JOANA

MOKYMAI PADĖJO SUPRASTI, KO AŠ NORIU IR KO 
MAN REIKIA.
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PATIKO VAIKŠČIOJIMAS SU ŠIAURIETIŠKOMIS 
LAZDOMIS IR MAUDYNĖS JŪROJE.

NORS MAN SUNKU KALBĖTI, KITI MANĘS KLAUSĖSI.

DAINIUS

SUŽINOJAU, KAIP ATPAŽINTI SAVO IR KITO  
ŽMOGAUS PYKTĮ.

SUPRATAU, KAD KITIEMS REIKIA MANO PAGALBOS.

PAVYZDŽIUI, VEŽIMĖLYJE SĖDINTIEMS VAIKINAMS.

PATIKO ŽAIDIMAI. PASIVAIKŠČIOJIMAI PAJŪRIU.

PO MOKYMŲ TAPAU DRĄSESNIU.

RAMUNĖ

LABAI PATIKO MOKYMŲ TEMOS.

PAPRASTOS, BET SVARBIOS.

DALYVIAI IŠMOKO REIKŠTI SAVO NUOMONĘ  
IR JĄ GINTI.

PASIRINKTI SPRENDIMUS.

SUŽINOJO, Į KĄ KREIPTIS PAGALBOS.

DIDELE DALIMI TAI MOKYMŲ VADOVĖS ALICIJOS 
NUOPELNAS.

LAIMA

ŠIUOSE MOKYMUOSE SVARBŪS BUVO VISI DALYVIAI.

MOKYMŲ VADOVĖ ALICIJA VISUS IŠKLAUSYDAVO.

O DĖMESINGIAUSIAI NEĮGALIUOSIUS.

LABAI PATIKO GERANORIŠKUMAS.

PASIRODO, NEREIKIA SKUBINTI NEĮGALAUS ŽMOGAUS.

IR TADA JAM VISKAS PAVYKS.

POVILAS

MAN PATIKO MOKSLAI IR ŽAIDIMAI.

PASIRODO, AŠ GALIU PADĖTI KITIEMS.

MOKĖMĖS PRIIMTI SPRENDIMUS.

SUSIRASTI PAGALBĄ.

SUŽINOJOME, KUO SKIRIASI VIEŠA INFORMACIJA 
NUO ASMENINĖS.

RUDENĮ DALYSIUOSI SAVO ŽINIOMIS SU KITAIS 
CENTRO LANKYTOJAIS.

PAPASAKOSIU APIE KORTELIŲ NAUDĄ.

TADAS

IŠ PRADŽIŲ SUNERIMAU.

BET GREITAI NUSIRAMINAU.

PADĖJO ALICIJOS PALAIKYMAS.

MOKIAUSI REIKŠTI MINTIS.

TAPAU KŪRYBINGESNIU.

SURPATAU, KAD SVARBU DALYTIS SAVO MINTIMIS  
SU KITAIS.

TAIP PAT IŠKLAUSYTI KITŲ NUOMONĘ.

REIKIA PADĖTI KITIEMS.

IR PRIIMTI PAGALBĄ IŠ KITŲ.

ŽAVI BUVO IR MOKYMŲ APLINKA:

JŪRA, SMĖLIS, KOPOS...

MOKYMUOSE SUPRATOME, KĄ

REIŠKIA ŽODIS BIČIULIS.

JUSTINA

MOKYMAI LABAI PATIKO.

MANKŠTA, ŽAIDIMAI, DAINOS, ŠOKIAI.

SUPRATAU, KAD NORIU DAR MOKYTIS.

PATIKO DĖMESYS MUMS.

DRĄSINIMAS PRIIMTI SPRENDIMUS.

TODĖL KASRYT PATI NUSPRĘSDAVAU, KUO 
RENGSIUOSI.

BUVO ĮDOMU PAGYVENTI BE TĖVŲ.

IR LABAI SMAGU VĖL SU JAIS SUSITIKTI.

MIGLĖ

IŠMOKAU BŪTI SAVIMI.

TAIP PAT PADĖTI KITAM.

KARTAIS BŪDAVO SUNKU.

BET LABAI PATIKO.

PALIKO ĮSPŪDĮ JŪRA, SAULĖLYDŽIAI.

ERNESTA

MOKYMAIS LIKAU LABAI PATENKINTA.

DARBUOTOJA INGA RŪPINOSI MANIMI.

PATIKO ŽAIDIMAI, ILGI PASIVAIKŠČIOJIMAI.

NORS MAN SUNKU KALBĖTI, VISI MANĘS  
KANTRIAI KLAUSĖSI.

MOKYMUOSE BUVAU LAIMINGA.

GAILA, KAD JIE BAIGĖSI.

NORĖČIAU DAR.
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Ši kelionė buvo seniai sumanyta kaip so
cialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruo
menėje projekto veiklos priemonė, skirta 
įtvirtinti žinioms apie Lietuvą, gautoms per 
neįgaliųjų raštingumo būrelio užsiėmimus. 
Kelionę organizavusi minėto būrelio vadovė 
Rita Bendikienė užsakė UAB „VLASAVA“ dvi
aukštį autobusą. Tad kai kurie viltiečiai pirmą 
sykį gyvenime džiaugėsi galimybe iš aukštai 
gėrėtis kraštovaizdžiu. 

Atvykusių į Lietuvos buities muziejų ke
liauninkų jau laukė du gidai ir edukatorė. Iš 
pradžių močiute Danute prisistačiusi gidė nu
sivedė mus apžiūrėti aukštaitiškos pirkios. Ji 
papasakojo, kad įeidami į namo vidų vyrai 
privalėdavo nusiimti kepures, o žengdami per 

Projektas tikslas –  neįgaliųjų aktyvios 
veiklos skatinimas suteikiant jiems galimybę 
slidinėti. Pasirodo, nei fizinė, nei proto nega
lia šiai pramogai ne kliūtis. Turintiesiems ju
dėjimo negalią pritaikyta speciali sėdynė ir 
lazdos. Be to, jiems kiekvieną akimirką pasi
ruošę ateiti į pagalbą patyrę instruktoriai.

Už galimybę išmėginti save ir patirti nepa
kartojamų emocijų labai dėkojame Kretingos 
rajono savivaldybei ir Kretingos uždarosioms 
akcinėms bendrovėms „Varkojis ir Ko“, „Sma
gratis ir Ko“, „Juozo alus“, kurios padengia 
mums kelionės išlaidas. Tokio socialinio atsa
kingumo turėtų pavydėti visi verslininkai.

KELIONĖ Į... 
PRAEITĮ
Šių metų birželio 29-ąją „Kretingos 
vilties“ bendrijos nariai kartu su gausiu 
Kretingos ir Salantų dienos veiklos 
padalinio lankytojų būriu išsirengė ilgai 
laukton kelionėn į Lietuvos buities 
muziejų Rumšiškėse. 

slenkstį labai saugodavosi, kad ant jo neužlip
tų, nes dėl to galėjo supykti namų dvasios. 

Gidas Povilas lygino anuometines ir da
bartines gyvenimo sąlygas. Anksčiau mote
rys skalbdamos drabužius trindavo į medinę 
skalbimo lentą. Iš anksto, prieš tris dienas, 
pasiruošdavo pelenų šarmą, kad galėtų išve
lėti žlugtą. O lygindavo skalbinius mediniu 
volu ir brauktuvu dar drėgnus. 

Žiemą didžiąją dalį buities darbų šeima 
nudirbdavo prie smilkstančios balanos, nes 
maži langeliai būdavo aklinai uždangstomi 
taupant šilumą. Grindis troboje atstojo plūk
ta asla. Močiutė Danutė parodė dvi šluotas: 
viena ražinę, o kita pušies šakų ir klausė, kam 
jos buvo naudojamos? Pasirodo, ražinė – 

VASARĄ NUO KALNIUKO SU... SLIDĖMIS! 
IR NEĮGALIEJI ĮGALŪS... 
SLIDINĖTI!
Taip, mes įgalūs slidinėti! Mes norime naujų potyrių ir iššūkių! Druskininkų 
„Snow Arenos“ inicijuotas projektas neįgaliesiems „Mes įgalūs slidinėti“ 
atvėrė mums naujas galimybes, suteikė džiaugsmo ir nepakartojamų 
įspūdžių. Taigi mes, Kretingos dienos centro lankytojai, esame labai laimingi, 
kad dalyvaujame šiame projekte.

Į kiekvieną slidinėjimo žygį du kartus per 
mėnesį iš Kretingos išvyksta rimtos pajėgos: 
du sunkios negalios asmenys, du vidutinės 
negalios asmenys ir du lydintieji, tai yra įstai
gos specialistai. Neįgaliesiems sudaroma gali
mybė vieną arba dvi valandas mėgautis trasa, 
žadančia daugybę naujų pojūčių. 

Panašūs projektai padeda įsisąmoninti 
paprastą tiesą: neįgaliesiems neverta nenorė
ti ir baimintis naujų patirčių, nes greta ne
stinga geranoriškų žmonių, kuriems rūpi 
plėsti jų (o ir savo) pažinimo ribas. Todėl Kre
tingos dienos veiklos centras ir „Kretingos 
vilties“ bendrija tikisi, kad slidinėjimo projek

aslai, o pušinė – žarijoms išstumti ir paruošti 
krosnį duonai kepti. 

Močiutė Danutė pakvietė mūsų Rugilę as
los šluoti ir kaipmat įvertino klaidas. Esą jo
kiu būdu nevalia šluoti iš centro link durų, 
nes iššluosi savo laimę, šeimos ramybę ir san
tarvę. Reikia pradėti nuo slenksčio į centro 
pusę. Apsivalius, galima ir lovas išbandyti. 
„Užpečkėje“ (kaip ir senais laikais) sugebėjo 
sugulti net šeši mūsų keliauninkai: vienų gal
vos, kitų kojos, bet visiems buvo labai smagu, 
juk šiandien niekas taip nebeguli.

Sunkiausiai vaikštančių keliauninkų gru
pelė buvo atvežta į suvalkiečių namus, kur vy
riausioji muziejininkė etnologė Erika Nenar
tavičiūtė pristatė jiems senąją kaimo gyvento
jų aprangą. Pirmiausia ji padėjo Liudai ir Ga
brielei apsirengti anuomet įprastais lietuvai
tėms drabužiais, o visi likusieji keliauninkai 
turėjo progą apžiūrėti, pačiupinėti, net pauos
tyti įvairiausių audinių, iš kurių siūdavo dra
bužius, paspėlioti, kam kuri medžiaga skirta. 

Dėkojame kelionę organizavusiai Kretin
gos dienos veiklos centro vyresniajai sociali
nei darbuotojai ir „Kretingos vilties“ bendri
jos pirmininkei Sigutei Bendikienei, taip pat 
saugiai bei rūpestingai mus vežusiam UAB 
„VLASAVA“ vairuotojui Edmundui Šemetai. 
Iki pasimatymo kitose kelionėse!

„KRETINGOS VILTIES“ BENDRIJOS INFORMACIJA 

te sudalyvaus dar daug sunkios negalios jau
nuolių, kad jie patirs nusileidimo nuo kalno 
euforiją, kai emocijos liete liejasi per kraštus, 
ir kad jų pasaulis tolydžio platės ir gražės.

BIRUTĖ VISKONTIENĖ
Kretingos dienos veiklos centro direktorė
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Diskusijai paskatinti pateikėme tris skirtingas gyvenimiškas si
tuacijas, į kurias įsijausti turėjusios neįgaliųjų mamos pasiskirstė 
vaid menimis ir, remdamosi asmenine patirtimi, jas suvaidino. Pačios 
mamos kėlė klausimus, kaip tokiais atvejais būtų geriausia pasielgti, 
o ieškoti atsakymų joms padėjome mes, psichologė Rimantė Giedri
mienė ir Vilniaus universiteto psichologijos studentė Ūla Bendikaitė. 

Pirmoji situacija – mažas berniukas bijo ir gėdijasi papasakoti 
draugui apie savo brolio negalią. Jis negali eiti žaisti su draugu, nes 
turi prižiūrėti neįgalų brolį, tad jam iškyla dilema: ar pasakyti drau
gui, nieko nežinančiam apie neįgalų brolį, tiesą, ar pameluoti. Situa
ciją vaizdžiai suvaidinusios mamos pasirinko melą, nes analogiškai 
elgdavosi jų pačių įgalūs vaikai.

Aptarimo metu mamos sužinojo, kad tokia brolių ar seserų reak
cija – normali. Atlikti tyrimai rodo, jog ir sutariantieji su savo neįga
liais artimaisiais, ir nesutariantieji gali jausti gėdą ir baimę dėl jų ne
galios. Tokiu atveju labai svarbus nuolatinis bendravimas šeimoje. 
Tėvams reikėtų pastebėti negatyvius savo įgalių vaikų jausmus ir jo
kiu būdu jų už tai nekaltinti. Tiesiog priimti kaip duotybę ir galbūt 
pasidalyti panašia savo patirtimi, kartu pasvarstyti, kodėl išgyvena
mi tokie jausmai ir gėdijamasi neįgalaus artimojo, paskatinti susi
mąstyt, jog panašios situacijos susidaro dėl aplinkinių negebėjimo 
priimti neįgaliųjų. 

Antroji situacija – rūpindamiesi neįgaliu vaiku, tėvai dažnai už
miršta pasirūpinti savimi. Veiksmas vyksta parduotuvėje. Neįgalus 
vaikas paprašo nupirkti jam žaislą. Tėvams iškyla dilema: ar pirkti 
žaislą, ar plaukų džiovintuvą, apie kurį mama jau seniai svajojo, nes 
abiem daiktams pinigų neužteks. 

Ir vėl neįgaliųjų mamoms sudarėme galimybę pasidalyti savo pa
tirtimi: kaip jos elgdavosi, atsidūrusios panašiose situacijose. Aptari

TARPUSAVIO SANTYKIAI 
ŠEIMOJE, AUGINANČIOJE VAIKĄ 

Pavasariui perkopus į antrąją pusę, „Kretingos vilties“ 
bendrija pakvietė tėvus į savigalbos grupės 
susitikimą „Santykiai šeimoje, auginančioje intelekto 
sutrikimą turintį vaiką“. Susitikimo tikslas – paskatinti 
diskusiją, kas pasikeičia šeimoje, kai joje auga 
intelekto sutrikimą turintis vaikas, kaip tai paliečia 
tėvų tarpusavio santykius, ką išgyvena tokio vaiko 
broliai ir seserys, kaip jaučiasi pats neįgalusis. 

mo metu priėjome bendros išvados – būtina neįgaliam vaikui nusta
tyti ribas ir neleisti jų peržengti. Priešingu atveju jis sutriks, nebesu
pras, kas jam iš tiesų galima, o kas ne, tad greičiausiai kils auklėjimo 
problemų. Ribos būtinos ne tik tėvų, kurie turi teisę į savo asmeninį 
gyvenimą ir poreikius, bet ir paties vaiko, kuris tokiu būdu išmoksta 
valdyti savo impulsus, labui.

Trečioji situacija – įgalus sūnus susipyksta su geriausiu drau
gu ir nori pasipasakoti apie tai mamai. Tačiau mama labai skuba pa
lydėti neįgalią dukrelę iki mokyklinio autobuso. Mamai iškyla dile
ma, kaip pasielgti: ar išklausyti sūnų, ar atidėti pokalbį vėlesniam 
laikui.

Išklausius mamų nuomonę ir pasidalijus patirtimi, aptarimo me
tu padaryta išvada: svarbu, kad įgalus vaikas nesijaustų pamirštas ir 
gožiamas neįgaliojo šeimoje. Todėl šioje situacijoje būtų galima kartu 
vestis sūnų prie mokyklinio autobuso, kad jis pakeliui papasakotų sa
vo problemas, arba pažadėti aptarti jo problemą vėliau, bet šio savo 
pažado nepamiršti, kitaip vaikas gali pasijusti apgautas ir panašiose 
situacijose pagalbos nebesikreipti. 

Svarbiausias patarimas tėvams – nebijoti šeimoje kalbėtis, 
dalytis jausmais ir mintimis ne tik tarpusavyje, bet ir su vai-
kais. O iškilus rimtesnėms tarpusavio santykių ar neįgaliojo auklėji
mo problemoms, nebijoti kreiptis į specialistus ir ieškoti profesiona
lios psichologinės pagalbos. 

SU PROTO  
NEGALIA

Labai svarbus nuolatinis bendravimas šeimoje.

Būtina neįgaliam vaikui nustatyti ribas ir neleisti 
jų peržengti.

Svarbu, kad įgalus vaikas nesijaustų pamirštas ir 
gožiamas neįgaliojo šeimoje.
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Ką neįgalaus vaiko tėvams reikėtų žinoti  
apie kitus savo vaikus

Įgalūs vaikai kartais gali pasijusti pamiršti, kai mažiau bendraujate su jais dėl dėmesio neįgaliajam.

Jie anksti išmoksta rūpintis kitais, yra jautresni, tolerantiškesni, atsakingesni, supratingesni ir 
labiau nepriklausomi už bendraamžius, greičiau subręsta ir labiau saugo savo sveikatą.

Daugumai iš jų nesunkiai sekasi prisitaikyti prie situacijos. 

Tačiau visi jie jaučia: nerimą ir baimę; pyktį ir pavydą; gėdą ir kaltę; liūdesį; vienatvę ir atskirtį.

Paauglystės metais įgaliems vaikams dažnai atrodo, kad tėvai primeta jiems rūpinimąsi ir 
atsakomybę neįgaliuoju.

Jie vengia kviestis į namus draugų, gėdijasi savo aplinkos.

Jiems sunkiau sekasi susirasti draugų, sukurti šeimą.

Jaunesnius vaikus dėl pergyvenimų gali pradėti kamuoti nemiga. Jiems dažnai būdinga baimė, 
agresija, perdėtas rūpinimasis savo sveikata, nenoras žaisti, bendrauti ir mokytis, apatija, itin 
didelės pastangos padėti tėvams, siekis imituoti ligą.

Įgalių vaikų reakcijos priklauso nuo amžiaus.

Turi įtakos ir neįgaliojo sutrikimo pobūdis. Jei sunku bendrauti su neįgaliuoju, daugiau kyla ir 
problemų. 

Kai neįgaliajam reikalinga medicininė pagalba, keičiasi šeimos gyvenimo sankloda.

Brolių ir seserų santykiams su neįgaliuoju turi įtakos tėvų gebėjimas susidoroti su problemomis ir 
tarpusavio santykiai.

Veiksmingi patarimai tėvams, 
auginantiems neįgalų vaiką

Išmokite susitaikyti su savo jausmais. 
Blogi jausmai praeina – tik reikia išlaukti. 

Nepamirškite rūpintis savimi.

Rinkite informaciją apie vaiko ligą – 
sumažės nerimas.

Susipažinkite ir bendraukite su kitais 
tėvais, turinčiais panašių problemų.

Išmokite kalbėti apie jausmus.

Nebijokite kreiptis pagalbos  
į profesionalus.

Stenkitės palaikyti nusistovėjusią tvarką 
šeimoje (pusryčiai tuo pačiu metu, 
savaitgalio vizitai pas giminaičius ir pan.).

Kiek įmanoma sutelkite dėmesį į vaiko 
daromą pažangą.

Išmokite džiaugtis vaiku.

Dažnai sakoma, kad kai labai nori, viskas įmanoma. Bet di
džiausias virsmas įvyksta tada, kai greta mūsų atsiranda žmogus, 
realiais veiksmais patvirtinantis šią tiesą. Tokiu žmogumi klubo 
„Erzon“ ir teatro „Niša“ aktoriams tapo režisierė Asta Žiurinskienė. 
„Pabandom, – pasiūlė ji, – pasidalyti savąja patirtimi“. Ir jaunimo 
klubo nariai pradėjo vienas per kitą pasakoti apie savo nueitą kelią. 
Kelią, kuriame iki šiol būta ne per daugiausiai šviesių spalvų. Ta
čiau juk galima patiems pamėginti praskaidrinti niūrią kasdienybę. 

Augustas ir Robertas ėmėsi nuosavo verslo, o dabar ne tik dar
bais, bet ir įtaigiu žodžiu nuo scenos byloja aplinkiniams, kad svar
biausia – laisvė būti savimi. Edgaras prieš kiekvieną pasirodymą už 
kulisų valiūkiškai šypsosi, bet į sceną išrieda vežimėliu susikaupęs 
ir drąsiai teigia: „Svarbu veikti tai, kas labiausiai patinka“. Justas 

LAUŽYTI STEREOTIPUS
VERTA!Utenoje vykusioje Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų regioninėje apžiūroje 

Druskininkų šeimos paramos centro neįgalaus ir sveiko jaunimo klubas „Erzon“ 
drauge su Druskininkų teatru „Niša“ pristatė bendrai sukurtą spektaklį „Mintys“, 
pateko į finalą – XXIII Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų baigiamąją šventę 
„Atspindžiai“ – ir net tapo laureatais.

per repeticijas nuolat bamba, kad ir vėl reikės dirbti... Bet tas bam
bėjimas visiems kelia geraširdišką šypseną, nes be jo jau sunku įsi
vaizduoti klubo veiklą. O šiaip jau Justas niekada neatsisako padė
ti ar duoti patarimą. O išėjęs į sceną drąsiai rėžia tiesą, kurią žmo
nės, turintys negalią, įrodinėja aplinkiniams metų metais: „Neįga
lus – dar ne niekam tikęs“.

Savo veržlumu ir energija Irmantas su Emilija nuolat bando 
įteigti aplinkiniams: smagu gyventi, kaip liepia širdis. O dar yra 
klube žmogus, nuoširdžiai besidžiaugiantis visais klubo narių pa
siekimais, niekada neužmirštantis pasiteirauti, ar viskas gerai, gal 
reikia kokios nors pagalbos. Tai Vaidos mama Virginija. Ir kasdie
niame gyvenime, ir scenoje Vaida su Virginija rodo puikų pavyzdį, 
kaip šviesiai žvelgti į šiandieną, ateitį ir aplinkinius žmones. O kai 
savo lėle angelu nešina išeina į sceną Ievutė, rami, gal kiek nedrąsi 
mergina, nuo jos gebėjimo džiaugtis visiems išsyk tampa šviesiau. 

Žodžiu, ir repeticijose, ir pasirodymuose, ir spektaklio aptari
muose Druskininkų šeimos paramos centro neįgalaus ir sveiko jau
nimo klubo „Erzon“ ir teatro „Niša“ nariai tiesiog spinduliuoja gerą 
nuotaiką ir laužo stereotipus. Kol dalis jaunimo tik deklaruoja, kad 
jiems visi lygūs, Irma Miliauskaitė, Mindaugas Maliukevičius, Do
natas Lazauskas ir teatro „Niša“ aktoriai drauge su neįgaliaisiais 
veikia ir kuria. Jie rūpinasi kolegomis, džiaugiasi jų pasiekimais ir 
derina bendrus ateities planus.

INGA VARKALAITĖ
Druskininkų šeimos paramos centro narė

ŪLA BENDIKAITĖ 
Vilniaus universiteto psichologijos studentė
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Gegužei įpusėjus vėl sukvietėme ma
mas į tradicinę šventę. Šiemet joms pasiū
lėme klasikinį aprangos kodą – visada ma
dingą juodos ir baltos spalvos derinį. Ren
ginys, skirtas mamoms, vyko Druskininkų 
jaunimo užimtumo centre, o šventę vedė 
viltiečių savanoris Dovydas Kalėda. Rengi
nio pradžioje tylos minute pagerbėme mi
rusias mamas. Sveikindamos mamas dar
buotojos priminė, jog mama – artimiausias 
ir brangiausias žmogus pasaulyje, o pagar
ba motinai tuo pačiu yra pagarba ir žmoni
jai, ir Kūrėjui. 

Dienos užimtumo centrą lankantys vai
kai ir jaunuoliai deklamavo gražias eiles 
apie kilnią mamos širdį, nuolatinį rūpestį, 
švelnumą, nuoširdumą, darbštumą, džiu

GRAŽIAUSI ŽODŽIAI IR

Kai akis pradeda glostyti gaivi žaluma, o medžiai pasipuošia žiedais, 
kaskart minime Motinos dieną, pačią nuoširdžiausią pavasario šventę. 
Nors šį pavasarį orai mūsų nelepino, jie nė trupučio neatšaldė didelio 
„Druskininkų vilties“ bendrijos narių noro pasveikinti mamas, iš visos 
širdies padėkoti joms už rūpestį ir meilę. 

LINKĖJIMAI – MAMOMS!

gino mamas šokiais ir įteikė po gėlės žiedą. 
O dar mamoms šventėje buvo išdalyti 
paukšteliai, ant kurių sparnelių jos turėjo 
užrašyti savo didžiausią norą.

Šventėje dalyvavo daug svečių. Sveiki
nimo žodžius mamoms tarė Socialinės pa
ramos skyriaus vyriausioji specialistė Bro
nė Petrikienė, Socialinio paslaugų centro 
direktorė Asta Aleksienė, Jaunimo užimtu
mo centro direktorė Aušra Nedzinskienė, 
Neįgaliųjų draugijos pirmininkas Raimun
das Tenenis, Jaskonių ir Naujasodės kaimų 
bendruomenės pirmininkas Juozas Sa
dauskas, buvusi „Druskininkų Vilties“ ben
drijos darbuotoja Stanislava Mezenceva. 

O vainikavo šventę humoristinis spek
taklis „Mama, grįžtu namo“. Pagrindiniai 

jo veikėjai, diedulis ir bobutė, gyvena kuk
liai ir labai ilgisi savo vaikų. Jų turi daug, 
tik kad visi išsibarstę po platųjį pasaulį. Ta
čiau diedulis su bobule vis dėlto viliasi: gal 
Motinos dieną įvyks stebuklas ir bent vie
nas iš vaikų sugrįš jos pasveikinti. Ir ste
buk las išties įvyksta – į namus staiga sugu
ža visi vaikai. Darius iš užsienio parsiveža 
didžiulį lagaminą, pilną pinigų, ir ruošiasi 
ūkininkauti tėviškėje, Rūtelė – tamsaus gy
mio anūką seneliams... Žodžiu, ilgam šei
moje nestinga kalbos ir gero ūpo.

Per Motinos dieną pratęsėme dar vieną 
gražią tradiciją – pasodinti gėlę, kuria rū
pinsis dienos užimtumo centro lankytojai. 
Šiais metais minėta atsakinga užduotis ati
teko naujajai tarybos narei Laurai Gardziu
levičienei, kuri su savo šeima į „Druskinin
kų viltį“ įnešė gaivaus vėjo. Grojant Jasko
nių ir Naujasodės kaimų kapelai „Malūnė
lis“ šokome, dainavome, o vėliau įspūdžiais 
dalijomės prie kuklaus vaišių stalo.

LORETA SADAUSKIENĖ
„Druskininkų vilties“ bendrijos 

pirmininkė 

Mitai apie seksualumą
Mitų apie seksualumą nestinga. Bet šį

kart aptarsime tik du: apie grožio etalonus ir 
įsitikinimą, kad seksualumas – išskirtinė 
„sveikųjų“ privilegija. 

Medijose gausu įvairių seksualiausių vyrų 
ir moterų dešimtukų. „Seksualiausieji“ susi
laukia didžiulio dėmesio, tampa savo laikme
čio paauglių dievukais, juos stengiamasi aklai 
mėgdžioti. Tačiau atidžiau pažvelgę į įvairiais 
laikmečiais skirtingose kultūrose dominavu
sius grožio ir seksualumo etalonus, sutriktu

NEĮGALIŲJŲ SEKSUALUMO 
NEIGIMAS – NE IŠEITIS 
Neįgalių paauglių tėvai, globėjai ir ugdytojai dažnai nenori pripažinti 
jų seksualumo, tikėdamiesi tokiu būdu pabėgti nuo keblių klausimų ir 
dar keblesnių problemų. Bet jų vis tiek kyla... Ir jas būtinai reikia spręsti.

me. Pasirodo, kiekvienoje epochoje jie buvo 
skirtingi. Renesanso laikotarpiu gražiomis 
moterimis laikytos tik apkūnios, o štai praė
jusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio gra
žuolės – plokščios it lentos. Tad pelnytai kyla 
klausimas, kurios gi iš tikrųjų yra gražios ir 
gali būti vadinamos seksualiomis?

Kaip byloja realybė ir sveikas protas, nepri
klausomai nuo žmogaus amžiaus, kūno svorio, 
socialinės padėties ir kitų dalykų, kiekvienas 
asmuo yra seksuali būtybė, slepianti savyje šį 
Dievo (ar gamtos) padovanotą stebuklą.

Antras seksualumo mitas – kad seksualu
mas yra išskirtinė „sveikųjų“ visuomenės at
stovų privilegija. O visi pasiligoję, seni, fiziš
kai ar protiškai neįgalūs asmenys, kaip stan

Neįgaliesiems nesvetimi 
bendražmogiški potraukiai ir 
intymaus bendravimo 
džiaugsmas.
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darto neatitinkantys, negali pretenduoti į 
galimybę vadintis seksualiais. 

Bet juk neįgalūs asmenys, lygiai kaip ir 
visi kiti, patiria pačius įvairiausius jausmus, 
jiems nesvetimi bendražmogiški potraukiai ir 
intymaus bendravimo džiaugsmas. Tad kal
bėdami apie neįgaliųjų lytiškumą turėtume 
būti pozityviai nusiteikę dėl šio žmogaus pri
gimties fenomeno.

Kas turėtų formuoti vaikų 
lytiškumą?
Nors šiandien plačiai diskutuojama, kas 

turėtų imtis didesnės iniciatyvos ir atsakomy
bės už jaunuolių intymaus gyvenimo sferos 
formavimą: šeima, religinė bendruomenė, vi
suomenė ar valstybė per švietimo įstaigas, vis 
dėlto verta pabrėžti, kad visų pirma tėvai yra 
atsakingi už savo vaikus.

Tėvų pareiga sukurti jiems saugų psicho
loginį, fizinį, emocinį, intelektualinį ir dvasinį 
gyvenimo pamatą. Tad jie turėtų imtis inicia
tyvos ir atsakomybės ugdyti savo vaikų lytiš
kumą. O mokytojai ir specialistai turėtų būti 
tėvų pagalbininkai, konsultantai ir įgalintojai, 
nesistengdami perimti tėvų vaidmens.

Deja, daugeliui tėvų sudėtinga kalbėtis 
apie lytiškumą su savo vaikais ir tai nepri
klauso nuo išsilavinimo, socialinės padėties, 
religijos, kultūros ar kitų socialinių aspektų. 
Dažnai tėvai dėl netinkamo vaikų elgesio pri
siverčia pradėti kalbą ir ima moralizuoti savo 
atžalas. Tačiau ar tai teisingas kelias?

Kokie yra neįgaliųjų lytinio 
brendimo ypatumai?
Tyrinėtojai teigia, kad vaiko seksualinis 

brendimas prasideda iš karto po gimimo ir 
tęsiasi iki visiškos fizinės brandos pabaigos – 
apytikriai iki dvidešimt vienerių metų. Neįga
lių asmenų seksualinė raida lygiai tokia pati. 

Jau kūdikystės periodu vaikų patiriami 
prisilietimai, jų trūkumas ar prievarta turi 
poveikį lytiškumo raidai. Trečiuosius metus 
skaičiuojantis vaikas jau suvokia, kokios ly
ties yra jis pats ir aplinkiniai žmonės. Prieš
mokyklinukai domisi savo kūnu, jo dalimis, 
išmoksta jas įvardyti. Lytiškumas pasireiš
kia smalsumu, domėjimusi, ką turi jis ir ko 
neturi ji.

Pradinėje mokykloje vaikų lytiškumas 
„snaudžia“, visą dėmesį jie nukreipia į moky
mąsi, socialinių įgūdžių lavinimą, bet prasi
dėjęs paauglystės laikotarpis su ryškiais kū
no lytinio brendimo pokyčiais sukelia didelį 
susidomėjimą, o kartu įneša į jaunuolių gyve
nimą sumaišties. Todėl tinkama, brandi ir 
taktiška tėvų ar globėjų pagalba jiems labai 
reikalinga.

Pagrindinės tėvų ir ugdytojų klaidos
Neįgaliųjų tėvai, globėjai ir ugdytojai daž

nai neigia neįgaliųjų seksualumą. Pernelyg 
griežtai juos prižiūri, nesuteikia galimybės 
pasireikšti jų seksualiniams impulsams. Sau
godami savo vaikus, tėvai stengiasi atriboti 
juos nuo bet kokių seksualinių patirčių. Daž
nai seksualumas tiesiog neigiamas, dėmesys 
nukreipiamas į kitus dalykus, o tuo pačiu ri
bojamos neįgaliųjų teisės ir laisvės. 

Kartais tai netgi gali baigtis pastangomis 
atskirti neįgaliuosius nuo juos supančios 
aplinkos, nuo bet kokių objektų ar reiškinių, 
žadinančių romantinius jausmus ar seksuali
nius potraukius. Jiems nesistengiama su

prantamai suteikti informacijos apie jų sek
sualumą, paauglystės metu patiriamus kūno 
pokyčius, galimybę pastoti, apsisaugojimo 
priemones, lytiškai plintančias ligas ir t. t. 

Sprendimų paieškos
Prieš pradedant kalbėtis su paaugliais 

apie seksualumą, reikėtų tinkamai pasiruošti: 
numatyti pokalbio turinį ir savo emocines re
akcijas. Tai padėtų tėvams išvengti nepatogių 
ar neprognozuojamų klausimų ir patirčių. 

Kadangi paaugliai į viską reaguoja labai 
emocingai, kalbantis reikėtų būti kuo atvires
niems ir geranoriškesniems. Svarbu suprasti, 
kad jiems ne visada pavyksta išlikti ramiems. 
Informaciją jiems reikėtų pateikti supranta
mai, atsižvelgiant į jų brandą ir gebėjimą įsi
sąmoninti žinias.

Neverta stengtis pateikti kuo daugiau in
formacijos. Protingiau atsakyti į vaikams rū
pimus ir aktualius klausimus, nes kartais su
augusieji iškloja viską, ką žino, o vaikams te
reikia atsakymo į labai konkretų klausimą. 

Dažnai tėvai išvis nesiryžta gvildenti šios 
opios temos su atžalomis, nes patys nėra pa
sirengę atvirauti apie panašius dalykus. Ta
čiau pamėginti vis dėlto verta.

RAMŪNAS JUKNA
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo 

centro psichologas

Neįgaliųjų tėvai turėtų imtis 
iniciatyvos ir atsakomybės 
ugdyti savo vaikų lytiškumą.

Neįgaliesiems reikia 
suprantamos informacijos apie 
seksualumą, kūno pokyčius, 
kontraceptines priemones, 
lytiškai plintančias ligas ir t. t.

Ši šventė įvyko jau šešioliktą kartą, bet pavadinimą įgijo vos prieš 
dvejus metus. Pasirinkome jį todėl, kad jis geriausiai apibūdina rengi
nio idėją. Renginio, į kurį susirinkusios atskiros šeimos ir kartos susi
buria į vieną didelę šeimą. 

Šiais metais šeimų šventę paįvairino Pakruojo rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos biuro specialistė Laisvida. Ji pamokė mus visus 
smagios ir aktyvios mankštos. Nuoširdus viešnios bendravimas ir įkve
pianti programėlė pradžiugino šventės dalyvius. Esame jai labai dėkin

NUOTAIKINGA 
ŠEIMŲ ŠVENTĖ
Saulė, grynas oras, medžių ošimas, skambus juokas, didelis draugų 
būrys... Ko dar bereikia, kad puiki nuotaika lyg ant sparnų pakylėtų? 
Šių metų birželio 17 dieną Linksmučių pušyne „Pakruojo vilties“ 
bendrijos surengtoje tradicinėje šeimų šventėje „Aš ir Tu – MES 
ŠEIMA“ nestigo prasmingo ir smagaus buvimo drauge džiaugsmo.

gi už draugystę ir bendradarbiavimą. 
Paskui Dariui Skrudupiui grojant akordeonu visi nuotaikingai 

traukėme žinomas dainas, kūrėme šeimos medį iš delnų atspaudų, ak
tyviai dalyvavome smagiose ir judriose estafetėse, kepėme dešreles ant 
laužo. Žodžiu, pasisėmėme tiek geros nuotaikos ir teigiamų emocijų, 
kad, regis, visai vasarai užteks. 

JUSTINA JUŠKAITĖ
Socialinė darbuotoja 
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Mūsų Vilniaus „Vilties“ specialiojoje mokyklojedaugiafunkci
niame centre kaskart mokinio agresijos protrūkio akivaizdoje ant 
darbuotojų pečių gula dviguba našta: atsakomybė už jį ir kitus ugdy
tinius, taip pat baimė dėl savo saugumo. Todėl jiems labai reikalin
gos žinios apie tinkamus ir saugius būdus konfliktinėms situaci
joms spręsti.

Teoriškai supratome, kad agresyvų elgesį gali paskatinti situaci
jos, kai neįgalus žmogus neįstengia patenkinti savo norų. Jis gali 
įtūžti negavęs reikiamo daikto ar negalėdamas numalšinti troškulio, 
kitaip tariant, kai aplinkiniai nesupranta jo poreikių arba kai jį išmu
ša iš vėžių, jo manymu, netikėti reikalavimai. Tada pradėjome ieško
ti atsakymų į šiuos klausimus:
• Kaip išvengti situacijų, galinčių paskatinti mokinių agresyvumą?
• Kaip atpažinti artėjantį agresijos protrūkį?
• Kaip pačiam darbuotojui valdyti savo neigiamas emocijas?
• Kaip darbuotojui elgtis, kad įstengtų suvaldyti mokinių agresijos 

protrūkius?
• Kaip suvaldyti savo baimę, kad ši labai stipri emocija paniškai ne

sukaustytų valios ir nesulėtintų reakcijos (baimė būti sužeistam, 
nesugebėti apsaugoti kitų mokinių gali visiškai išmušti iš vėžių)? 

• Kaip suvaldyti emocijas, kai neprognozuojamas agresyvus moki
nio elgesys kartojasi diena iš dienos, kai nesumoji, ką daryti?

AGRESIJOS VALDYMAS 
LABIAU NEI REIKALINGAS

Nauji valstybinai dokumentai, o ir pats gyvenimas pastaruoju metu skatina mus dar sykį permąstyti 
pažeidžiamiausių visuomenės grupių – vaikų, paauglių, neįgaliųjų – padėtį. O tuo pačiu ir su jais dirbančio 
personalo saugą, nors apie pastarąją viešai kalbėti kažkaip vengiama, tarsi ši problema turėtų išsispręsti 
savaime. Deja, neišsisprendžia, nes darbuotojams dažnai kyla sunkumų dėl, pavyzdžiui, neįgaliųjų 
nesugebėjimo atpažinti kylančių neigiamų emocijų ir tinkamai jų valdyti. 

Uždavę sau minėtus klausimus ir pamėginę į juos atsakyti, išsiaiš
kinome, kad savo bendruomenėje turime atlikti rimtą darbą siekdami:
• gerinti komunikaciją tarp mokyklos ir šeimos, nes visi, net ir 

mažiausi incidentai, vykstantys su vaiku namie ar mokykloje, 
turi būti žinomi, o informacijos nevalia slėpti;

• nustatyti informavimo apie incidentus tvarką ir jos laikytis; 
• mokytis identifikuoti asmens elgesio rizikos lygmenis, gebėti 

parinkti ir praktiškai pritaikyti verbalinės ir (ar) fizinės inter
vencijos strategijas.
Išsiaiškinę problemas ir siekius, pradėjome ieškoti, kas mums 

galėtų padėti, ir atradome Šiaulių universiteto studijų modulio pro
gramą „Agresijos valdymas“. Taigi Šiaulių universiteto Ugdymo 
mokslų ir socialinės gerovės fakulteto docentė Renata Geležinienė 
vedė mokymus trims mūsų centro personalo grupėms (45 darbuoto
jams). Džiugu, kad mokymuose buvę darbuotojai jau konsultuoja 
tuos, kurie jų dar tik laukia. Mat paskutinė 15 darbuotojų grupė 
vyks į mokymus spalį. Taigi net 60 mokytojų, auklėtojų, mokytojų 
padėjėjų, socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų, 
slaugytojų ir administracijos atstovų įgys žinių, labai reikalingų kas
dieniame darbe.

AUGIENĖ VILŪNIENĖ
Vilniaus „Vilties“ specialiosios mokyklos-daugiafunkcinio 

centro direktorė

DARBUOTOJŲ ATSILIEPIMAI APIE MOKYMUS
„Dėstytoja pateikė labai naudingų praktinių pavyzdžių, kaip įvertinti po-

tencialiai pavojingą situaciją ir taikyti nesmurtinės fizinės intervencijos meto-
dus, atsižvelgiant į konkretų atvejį ir kontekstą.

Mokymų dalyviai gavo akredituotus pažymėjimus, suteikiančius galimybę 
saugiai dirbti, vykdyti agresyvaus elgesio prevenciją ir užtikrinti tinkamą pagal-
bą taip besielgiančiam asmeniui.

Dalyvavimas šiuose mokymuose – tik didelio darbo pradžia. Jie parodė, 
kad reikės dar nemažai laiko, kol teorinius ir praktinius mokymų įgūdžius galė-
sime paversti organiška kasdienio darbo dalimi.“

Rasa Ulevičiūtė
3-ios lavinamosios klasės mokytoja metodininkė 

„Tikriausiai daugeliui iš mūsų teko matyti, kaip vaikas gatvėje, autobuse 
ar kitoje viešoje vietoje krenta ant žemės, muša mamą, tėtį ar kitą su juo esan-
tį žmogų, supykęs mėto daiktus, žaloja save ar kitus... Tokių netinkamo elgesio 
atvejų pasitaiko ir mūsų mokykloje, nes čia ugdomi vaikai, turintys įvairiapusių 
raidos, autizmo spektro, intelekto sutrikimų. 

Kaip jaučiasi mama ar tėtis, kai vaikas elgiasi agresyviai savo ir (ar) kitų 
žmonių atžvilgiu? Kaip jaučiamės mes, pedagogai, ugdydami emocijų ar elgesio 
sutrikimų turintį mokinį, kai jo netinkamas elgesys yra grėsmingas, kai dėl fizi-
nės agresijos kyla pavojus jam pačiam ar kitiems šalia esantiems žmonėms? 
Ką mes darome ar turėtume daryti būdami greta vaiko, kuriam būdingi ūmūs ir 
nenuspėjami pykčio priepuoliai? 

Į šiuos ir kitus su vaiko agresija, jos valdymu ir prevencija susijusius klau-
simus mums padėjo atsakyti lektorė R. Geležinienė. Įgytos žinios padės teisin-
gai elgtis probleminėse situacijose siekiant palengvinti vaiko emocinę būseną.“

Valerija Liaudanskienė
direktorės pavaduotoja ugdymui, logopedė

„Rūpestis, priežiūra, sauga ir apsauga – tai vis svarbūs principai, kurių 
mes laikomės ugdymo procese ir neformalių veiklų metu. Kaip šiuos principus 
įgyvendinti praktiškai, ne barant ar baudžiant, bet nuolat giriant net už mažiau-
sias tinkamo elgesio apraiškas, renkantis „taip“ vietoj „ne“, nepailstamai ku-
riant kuo pozityvesnę nuotaiką ir aplinką, sužinojome mokymuose „Agresijos 
valdymas“.
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Docentė R. Geležinienė profesionaliai, įdomiai, nuosekliai ir jautriai išdės-
tė teorines ir praktines studijų programos žinias, suteikė mums, pedagogams, 
labai aktualių įgūdžių. O tuo pačiu ir daugiau pasitikėjimo savimi bendraujant 
su sudėtingo elgesio mokiniais.“

Sonata Sinkevičienė
7-os lavinamosios klasės mokytoja vyr. spec. pedagogė 

„Mokymų teorinės žinios ir praktiniai užsiėmimai pasirodė labai naudingi 
ir pravers mums ne tik darbe, bet ir gyvenime. Supratau dar kartą, kad labai 
svarbus komandinis darbas, bendri susitarimai, tikslai, uždaviniai. Visi specia
listai turėtų laikytis vienodų nuostatų ir normų.

Dar svarbu, kad su vidaus tvarka būtų supažindinami ir mokinių tėvai. 
Mes esame profesionalai ir privalome valdyti savo emocijas, tinkamai reaguoti 
į kritines situacijas ir suvokti tolesnes kiekvieno savo veiksmo pasekmes. 
Džiugu, kad mokymai paskatino toliau domėtis, diskutuoti.“

Eglė Penkaitienė
5-os lavinamosios klasės mokytoja vyr. spec. pedagogė

„Kas rizikingiau: kažką padaryti ne taip ar išvis nieko nedaryti? Mokymai 
ne tik suteikė žinių, bet ir glaimybę į daugelį dalykų pažvelgti kitomis akimis. 
Susipažinome su teigiamo ir neigiamo elgesio skatinimo būdais, strategijomis, 
komandinio darbo svarba ir nauda. Mokymai pasižymėjo aiškiu tikslu, konkre-
čiu turiniu ir prasmingomis užduotimis. Pasirodo, reikia ugdyti nuostatą kontro-
liuoti savo emocijas.“

Elona Tijunonienė
logopedė spec. pedagogė metodininkė 

„Mokymai surengti labai laiku ir atitinka bendruomenės interesus. Šiuo 
metu vaiko priežiūros įstatymai skatina tėvus ieškoti humaniškų auklėjimo 
priemonių. Vaikai nori jaustis saugūs, suprasti ir įvertinti suaugusiųjų. Mokyto-

jai tikisi pagalbos iš mokslo ir medikų bendruomenės, kad galėtų ugdyti moki-
nius skatinančiais ir motyvuojančiais metodais. Šiuose mokymuose sužinojo-
me apie dar vieną neprievartinę krizių valdymo sistemą, kurią pasipraktikavę 
galėsime naudoti savo darbe. Be to, patarti tėvams ir bendruomenės nariams, 
kaip saugiai elgtis su neįgaliaisiais ir formuoti palankią psichosocialinę aplin-
ką. Ačiū mokymų rengėjams už pastangas spręsti opias problemas.“

Romualdas Brūzga
muzikos mokytojas metodininkas 

„Dirbant su ugdytiniais, turinčiais elgesio ir emocijų sutrikimų, labai daž-
nai tenka susidurti su neadekvačiu jų elgesiu ir agresija. Neretai ši agresija 
būna nukreipta į aplinkinius: kitus vaikus ir darbuotojus. Kiekvienas suaugęs 
žmogus, susidūręs su agresyviai nusiteikusiu vaiku, elgiasi intuityviai, pagal 
savo suvokimo lygį. Pasitaiko atvejų, kai toks intuityvus elgesys būna žalingas 
vaikui. Taip atsitinka dėl tam tikrų žinių neturėjimo ir įgūdžių stokos. 

Todėl mokymai išties labai naudingi pažintine prasme. Lektorė pabrėžė, 
kad pagrindinės vertybės yra rūpestis ir gerovė, sauga ir apsauga, kad visų 
mokymų esmė – gebėti rasti saugią išeitį iš situacijos, kai pasireiškia agresija. 
Beveik pusę mokymų laiko nagrinėjome konkrečias situacijas ir atskirus agre-
sijos atvejus, ieškojome problemų sprendimo kelių, aptarinėjome agresijos 
valdymo lygius ir būdus. 

Nevalia pamiršti, kad ugdytiniams, turintiems kompleksinę negalią, ne-
svetimi jausmai ir baimės, tačiau jie dažnai nesuvokia savo emocijų, todėl el-
giasi neadekvačiai. Lektorė pabrėžė, kad kiekvienam žmogui būtina suteikti 
galimybę pajusti sėkmės skonį, todėl mes, suaugusieji, turėtume nukreipti juos 
tinkama linkme.

Nors išklausiau teorinį mokymų kursą ir dalyvavau praktinėse pratybose, 
dar nesujaučiu itin kompetentinga agresijos valdymo srityje, nes įgūdžiai atsi-
randa su patirtimi, tačiau šie mokymai tikrai suteikė daug naujų žinių.“

Rita Lapackienė
4-os lavinamosios klasės vyr. mokytoja 

Mūsų centrą lankantys sutrikusio inte
lekto jaunuoliai yra smalsūs, drąsūs ir ryžtin
gi. Todėl jiems nestinga noro ir motyvacijos 
keisti savo gyvenimo būdą ir stengtis gyventi 
sveikiau. Tai patvirtino ir projektas „Sveikos 
gyvensenos virusas“, finansuojamas Panevė
žio miesto savivaldybės Visuomenės sveika
tos rėmimo specialiosios programos lėšomis. 

Džiugu, kad turėjome galimybę pasikvies
ti žinomų sveikatinimo specialistų ir įsigyti 
šiaurietiško ėjimo lazdų. Naudotis šiomis laz
domis mūsų centro lankytojus mokė instruk
torė Taisa Balčiūnienė. Labai smagu, kad ne 

„SVEIKOS GYVENSENOS
VIRUSAS“

Pastaruoju metu sveika gyvensena tampa vis aktualesne. Daugelį žmonių 
domina ekologiški produktai, sveika mityba, aktyvus gyvenimo būdas. Jie  
uoliai ieško informacijos, buriasi į įvairias bendraminčių grupes. Tad ir mes, 
Panevėžio jaunuolių dienos centro lankytojai, jų tėvai ir darbuotojai, 
nusprendėme neatsilikti...

tik patys įvaldėme vaikščiojimo su šiomis laz
domis meną, bet ir pasidalijome patirtimi su 
Panevėžio socialinio paslaugų centro lanky
tojais ir darbuotojais. 

Projekto metu vykdėme ir įvairias kitas 
veiklas. Balandžio mėnesį pas mus svečiavosi 
garsus Lietuvos triatlonininkas Vidmantas 
Urbonas. Svečias aiškino, kaip tapti stipriam, 
skatino mūsų jaunuolius nuolat sportuoti pa
gal savo galimybes ir aktyviai leisti laisvalaikį.

Nešykštėjo mums dėmesio sveikatingu
mo klubo „Ir Tau“ treneris Dainius Mikšys. 
Jis parodė, kaip teisingai atlikti įvairius prati

mus ir išvengti traumų. Panevėžio miesto sa
vivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo 
specialistė Giedrė Kundrotienė skaitė paskai
tą „Sveikatą žalojančios elgsenos prevencija“. 
Sveikos gyvensenos paslaptimis mielai dalijo
si visiems gerai žinomas Panevėžio sveikuolis 
Kazimieras Ilginis. Balandžio mėnesio rengi
nius vainikavo sveiko maisto gamyba ir de
gustavimas. Ant stalo puikavosi įvairios salo
tos, gausybė vaisių ir žaliųjų kokteilių.

Gegužės mėnesį projekto dalyviai akty
viai išbandė įvairias sportines veiklas. Kadan
gi Panevėžys garsėja triatlono renginiais, ir 
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mes suorganizavome savitą renginį „Triatlo
nas kitaip“, kuriame drąsiai galėjo dalyvauti 
sutrikusio intelekto judėjimo negalią turintys 
žmonės. Pirmasis etapas – bėgimas Senvagė
je. Čia prie mūsų jaunuolių prisidėjo svečiai iš 
Italijos ir Olandijos. Visi stengėsi ir visiems 
užteko jėgų pasiekti finišą. Bėgimo dieną 
mus lepino nuostabus saulėtas oras, džiugino 
centro šokių grupės pasirodymai. Džiugu, 
kad sveikos gyvensenos „virusu“ mums pavy
ko užkrėsti ne tik vietos gyventojus, bet ir 
užsienio svečius.

Antrame etape mūsų laukė važiavimas 
dviračiais sporto ir sveikatingumo klube „Ir 
Tau“. Malonu, kad treneriai Dainius Mikšys ir 
Diana Štankelienė pritaikė važiavimo ritmą ir 
techniką mūsų jaunuoliams. Puikų apšilimą 
prieš treniruotę jiems suorganizavo kinezite
rapijos studentės iš Panevėžio kolegijos. Dau

gelis mūsų jaunuolių pirmą kartą lankėsi 
sporto klube, išbandė sportinį inventorių, 
pajuto treniruočių skonį. Nenuostabu, kad 
grįžome iš klubo kupini energijos ir geros 
nuotaikos. 

Trečias etapas – plaukimas „Aukštaitijos“ 
baseine. Čia mūsų jaunuoliai aktyviai atliko 
vandens pratimus, o mankštos prieš didįjį 
startą juos mokė sporto mokyklos studentės 
iš Olandijos Bo ir Tesa. Mes visiems įrodėme, 
kad galime daugiau, nei apie mus galvoja ap
linkiniai. 

Birželio mėnesį projektą vainikavo rengi
nys „Miškas kitaip“. Vykome į sodybą Žaliojo
je girioje. Ši vieta idealiai atitiko mūsų lūkes
čius. Čia galėjome didelėje ir tvarkingoje er
dvėje aktyviai leisti laiką, gardžiuotis gaiviu 
girios oru, klausytis šalia srovenančio upelio 
almėjimo. Kadangi jau buvome išmokę nau

dotis šiaurietiškomis lazdomis, vos atvykę 
išsiruošėme į žygį miško takeliais. Nuostabus 
jausmas energingai žingsniuojant per mišką 
klausytis paukščių čiulbėjimo, jausti gaivaus 
vėjelio dvelksmą. Grįžus iš žygio mūsų jau 
laukė linksmosios estafetės, orientacinis žai
dimas, sveiko maisto degustavimas. 

Mes visi labai džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad įveikėme visus projekto „Sveikos 
gyvensenos virusas“ etapus. Sportas kelia 
nuotaiką, keičia požiūrį į atsakomybę už savo 
sveikatą. Tad tariame nuoširdų AČIŪ Panevė
žio miesto savivaldybei už suteiktą galimybę 
jaustis lygiaverčiais visuomenės nariais ir lin
kime visiems užsikrėsti sveikos gyvensenos 
„virusu“!

JOLITA KAVALIAUSKIENĖ
Socialinė darbuotoja 

VISI DAUGIAU ŽMONIŲ NORI GYVENTI SVEIKAI.

TAI YRA SVEIKAI MAITINTIS, JUDĖTI, SPORTUOTI.

PANEVĖŽIO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO 
LANKYTOJAMS TAI IRGI RŪPI.

TODĖL JIE AKTYVIAI DALYVAVO SVEIKAI GYVENSENAI 
SKIRTAME PROJEKTE.

PIRMIAUSIA JAUNUOLIAI IŠMOKO NAUDOTIS 
ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO LAZDOMIS.

PASKUI PAMOKĖ ŽYGIUOTI SU JOMIS PANEVĖŽIO 
SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LANKYTOJUS IR 
DARBUOTOJUS.

BALANDŽIO MĖNESĮ CENTRE SVEČIAVOSI 
TRIATLONININKAS VIDMANTAS URBONAS.

JIS SKATINO JAUNUOLIUS NUOLAT SPORTUOTI PAGAL 
SAVO GALIMYBES.

TAIP PAT AIŠKINO, KAIP TAPTI IŠTVERMINGAIS.

SVEIKATINGUMO KLUBO „IR TAU“ TRENERIS DAINIUS 
MIKŠYS MOKĖ JAUNUOLIUS TEISINGAI ATLIKTI 
ĮVAIRIUS PRATIMUS.

SVEIKOS GYVENSENOS PASLAPTIMIS SU JAIS DALIJOSI 
PANEVĖŽIO SVEIKUOLIS KAZIMIERAS ILGINIS.

PASKUI CENTRO LANKYTOJAI GAMINO IR RAGAVO 
SVEIKĄ MAISTĄ.

GEGUŽĖS MĖNESĮ JAUNUOLIAI IŠBANDĖ SPORTINES 
VEIKLAS.

JIE DALYVAVO RENGINYJE „TRIATLONAS KITAIP“.

RENGINĮ SUDARĖ KELIOS RUNGTYS.

PIRMIAUSIA JAUNUOLIAI IŠBANDĖ JĖGAS BĖGIME 
SENVAGĖJE.

ŠIAME BĖGIME DALYVAVO SVEČIAI IŠ ITALIJOS IR 
OLANDIJOS.

VISI LABAI STENGĖSI IR PASIEKĖ FINIŠĄ.

PADĖJO PUIKUS ORAS IR CENTRO ŠOKIŲ  
GRUPĖS PASIRODYMAS.

PASKUI PROJEKTO DALYVIAI IŠBANDĖ VAŽIAVIMĄ 
DVIRAČIAIS SVEIKATINGUMO KLUBE „IR TAU“.

DAUGELIS JAUNUOLIŲ TAI DARĖ PIRMĄ KARTĄ.

TODĖL IŠ KLUBO GRĮŽO KUPINI ĮSPŪDŽIŲ IR  
GERAI NUSITEIKĘ.

TREČIA RUNGTIS BUVO PLAUKIMAS „AUKŠTAITIJOS“ 
BASEINE.

JAUNUOLIAI AKTYVIAI ATLIKO VANDENS PRATIMUS.

MOKĖSI MANKŠTOS, VADOVAUJAMI VIEŠNIŲ  
IŠ OLANDIJOS.

JIE ĮRODĖ, KAD GALI DAUGIAU NEI MANO APLINKINIAI.

BIRŽELIO MĖNESĮ ĮVYKO PASKUTINIS PROJEKTO 
RENGINYS „MIŠKAS KITAIP“.

JAUNUOLIAI LANKĖSI SODYBOJE ŽALIOJOJE GIRIOJE.

JIE PANAUDOJO ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO LAZDAS  
MIŠKO TAKELIUOSE.

ŽINGSNIAVO IR GROŽĖJOSI GAMTA.

PASKUI DALYVAVO LINKSMOSE ESTAFETĖSE.

SKANAVO SVEIKĄ MAISTĄ.

DĖKUI PANEVĖŽIO SAVIVALDYBEI UŽ GALIMYBĘ 
IŠBANDYTI SVEIKOS GYVENSENOS MALONUMUS.

SVEIKOS GYVENSENOS PROJEKTAS
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„Vilties“ bendriją  
2017 m. remia:

Viršelyje: „Druskininkų vilties“ bendrijos nariai  
sveikina mamas

Mokiniams, turintiems vidutinį arba žymų intelekto sutrikimą ir kompleksinę 
negalią, dėl pažintinės veiklos, valios, emocijų, fizinio vystymosi sutrikimų 
kyla specifinių mokymosi, pasirengimo gyvenimui, socialinės adaptacijos ir 
integracijos problemų. Todėl jiems itin reikalingos išmaniai parinktos 
metodinės priemonės.

Dažnai pirmaisiais mokymosi metais la
vinamosios klasės mokiniai menkai tesidomi 
juos supančia aplinka, mokomosiomis prie
monėmis, žaislais, knygelėmis, neapžiūrinė
ja iliustracijų, nuotraukų. Nesupranta ir ne
vykdo jiems duodamų žodinių nurodymų, 
sunkiai įsitraukia į veiklą. Todėl ugdymo pro
cese reikalingas didelis vaizdumas, demons
truojant natūralius daiktus, veiksmus.

Pratinant mokinius domėtis aplinka, 
mokomosiomis priemonėmis, paveikslėliais 
labai praverčia Švedų specialiosios pedagogi
kos instituto parengta metodinė priemonė 
„Nuo daikto prie paveikslėlio“. Ši mokinių 
vertinimui ir mokymui skirta priemonė pa
deda išsiaiškinti, kaip vaikas suvokia daikto 
ir paveikslėlio ryšį, kaip vykdo žodinius nu
rodymus. Naudojant ją ugdymo procese gali
ma išmokyti mokinius poruoti daiktus, su
vokti daikto ir paveikslėlio ryšį, bendrauti, 
apžiūrinėti ir analizuoti paveikslėlius.

Ši priemonė puikiai motyvuoja moki
nius, nes yra spalvinga ir sudaryta iš daugy
bės įvairiausių daiktų. Minėti mokiniui dau
giau ar mažiau žinomi daiktai sudėti į talpią 
spalvingą rankinę. Kai kurių daiktų yra po 
du, kad būtų galima juos suporuoti. Be to, 
priemonę sudaro rankinėje esančių daiktų 
nuotraukos: po dvi spalvotas ir po dvi ne
spalvotas. Daiktai geros kokybės, atsparūs 
smūgiams. Nuotraukos laminuotos, nepasi
duodančios drėgmei ir glamžymui.

Taigi rankinėje yra: po du šaukštus, šaku
tes, puodelius, dantų šepetukus, žadintuvus, 
šukas, kamuoliukus, žaislinius automobiliu
kus, teptukus, po vieną plakiklį, kepurę, barš
kutį, lėlę, pliušinį šunį, pliušinę katę, vilkelį, 
pieštukinę lėlę, lego kaladėlių ir medinių kala
dėlių rinkinį. Tokią priemonę galima susi
komplektuoti ir patiems, atsižvelgiant į moki
nių poreikius ir ugdymo proceso aktualumą. 

Darbą su priemonę galima suskirstyti į 6 
pagrindinius etapus. 

Paruošiamasis etapas. Jo metu išsiaiš
kinama, ar mokinys geba atpažinti daiktus, į 
ką atkreipia dėmesį, kas jį domina. Galima 

vaikui duoti apžiūrėti rankinės turinį ir ste
bėti, kas jį sudomins. Tada leisti pažaisti su 
patinkančiu daiktu. Pereinant nuo daikto 
prie nuotraukos rekomenduojama kartu su 
mokiniu daiktus piešti, pasirenkant vieną ar 
du, kurie būtų piešiami kiekvieną dieną 
(pvz.: šakutę, puoduką ir pan.). Daiktas ir 
nupieštas paveikslėlis panaudojami veikloje 
(pvz., sudarant mokinio individualią dieno
tvarkę). Palengva didinamas piešiamų daik
tų skaičius.

I etapas. Daikto poravimas su daiktu
Paimami du vaikui žinomi daiktai (pvz., 

kamuoliukas ir puodelis) ir padedami prieš jį. 
Vaiko prašoma parodyti kamuoliuką ir puo
delį. Jei mokinys neparodo, tai daroma su
ėmus jo ranką ir įtvirtinat žinias: čia kamuo
liukas, o čia puodelis. Tada paimamas dar 
vienas daiktas (kamuoliukas). Mokinio pra
šoma surasti tokį pat. Jei vaikui sunku tai 
padaryti pačiam, reikia jam padėti. Pereiti 
prie kitos daiktų poros galima tik tada, kai 
vaikas savarankiškai suranda tokį pat daiktą.

II etapas. Daikto poravimas su 
spalvota nuotrauka
Ant stalo padedamas kamuoliukas ir 

puodelis. Mokiniui rodomas kamuoliukas ir 
jo spalvota nuotrauka. Sakoma: čia kamuo
liukas, o čia jo nuotrauka. Paskui iškeliama 
kamuoliuko nuotrauka ir prašoma vaiko pa
duoti tą daiktą, kurį mato nuotraukoje. Kai 
vaikas kamuoliuką paduoda, tą pačią užduotį 
galime atlikti su kitu daiktu ir jo nuotrauka.

III etapas. Spalvotos nuotraukos 
poravimas su daiktu
Ant stalo padedamas kamuoliukas ir 

puodelis. Mokiniui rodomas kamuoliukas ir 
jo spalvota nuotrauka. Sakoma: čia kamuo
liukas, o čia jo nuotrauka. Paskui iškeliamas 
kamuoliukas ir prašoma vaiko paduoti jo 
nuotrauką. Kai vaikas suranda kamuoliuko 
nuotrauką, tą pačią užduotį galime atlikti su 
kitu daiktu ir jo nuotrauka.

METODINĖ PRIEMONĖ 
„NUO DAIKTO PRIE 

PAVEIKSLĖLIO“
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IV etapas. Dviejų spalvotų nuotraukų poravimas
Ant stalo prieš mokinį padedamos puodelio ir kamuoliuko spalvo-

tos nuotraukos. Rodoma dar viena spalvota kamuoliuko nuotrauka ir 
prašoma vaiko surasti tokią pat. Kai vaikas suranda tokią pat nuotrau-
ką, galima pereiti prie kito paveikslėlio.

V etapas. Spalvotos nuotraukos poravimas su nespalvota
Ant stalo prieš mokinį padedamos spalvotos kamuoliuko ir puode-

lio nuotraukos. Rodoma nespalvota kamuoliuko nuotrauka. Mokinys 
turi surasti spalvotą nuotrauką.

VI etapas. Dviejų nespalvotų nuotraukų poravimas
Prieš mokinį ant stalo padedamos nespalvotos puodelio ir kamuo-

liuko nuotraukos. Tada rodoma dar viena nespalvota kamuoliuko nuo-
trauka. Mokinys turi surasti tokią pat nuotrauką. Mokymui galima 
parinkti tuos daiktus, kurie vaikui įdomūs ar aktualūs veikloje. Tai 
gali būti puodelis ir šaukštas, pieštukas ir knygelė, lėlė ir žaislinė maši-
nytė... Kiekvienam mokiniui galima parinkti vis kitus daiktus.

Galimos ir kitos šios metodinės mokymo priemonės panaudojimo 
galimybės ugdymo procese.

Žaidimas „Kas netinka?“ padeda mokiniui suvokti sąvokų „toks 
pat“ ir „skirtingas“ reikšmę. Prieš mokinį padedami du vienodi daiktai 
ir vienas skirtingas. Prašoma parodyti tokius pat. Panašiai galima 

dirbti ir su paveikslėliais arba maišeliu, kurį mokinys gali liesti. Į jį įde-
dami keli daiktai. Prieš mokinį ant stalo padedami tokie pat. Tada pra-
šoma iš maišelio nežiūrint ištraukti nurodytą daiktą.

Žaidimas „Kas dingo?“ ugdo mokinio atmintį, pastabumą, dė-
mesį. Prieš mokinį padedami keli daiktai. Tada paprašoma užsimerkti 
ir vienas daiktas paimamas. Vaikas turi pasakyti arba parodyti pa-
veikslėlyje, kokio daikto nebėra.

Žaidimas „Daiktas ir paveikslėlis“. Klasėje išdėliojami keli 
daiktai iš rankinės. Iš pradžių matomose vietose, vėliau paslepiami. 
Mokiniui duodama padėto daikto nuotrauka ir paprašoma tą daiktą 
suradus atnešti.

Naudodamasis metodine priemone „Nuo daikto prie paveikslėlio“ 
mokinys pradeda žiūrinėti paveikslėlius, atpažinti daiktus ir jų nuo-
traukas, suvokti ir vykdyti žodinius nurodymus. Tuo pačiu lavėja vaiko 
atmintis ir dėmesys. Mokinys parengiamas alternatyviosios komuni-
kacijos naudojimui ugdymo procese, išmoksta suprasti paveikslėlius. 
Priemonė labai naudinga sudarant mokinio dienotvarkę, pagreitina 
perėjimą nuo dienotvarkės su daiktais prie dienotvarkės su nuotrau-
komis ir paveikslėliais. Tokią priemonę galima susikomplektuoti ir 
patiems, atsižvelgiant į mokinių pažintinių procesų ypatumus ir ugdy-
mo proceso turinį.

RASA ASMINAVIČIENĖ
Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro 

mokytoja konsultantė

Seniai aišku, kad vasara – smagių susitikimų, ke-
lionių ir nuotykių metas. Kai dienos ilgos, o naktys 
paslaptingos, nėra kada liūdėti. Atvirkščiai, norisi 
linksmintis, šėlti, išragauti visus vasaros siūlomus 
malonumus ir, žinoma, pokštauti... O dar – įamžinti 
savo neužmirštamus vasaros įspūdžius ir būtinai da-
lyvauti mūsų žurnalo konkurse „Vasaros pokštas“.

Dėkojame visiems, kurie jau spėjo atsiųsti mums 
nuotaikingų nuotraukų. O likusiuosius raginame ne-
atsilikti ir dar nudžiuginti mus savo pagaulia akimi 
sustabdytomis linksmomis akimirkomis. Primename, 
kad nuotraukų, kurių lauksime iki rugsėjo mėnesio 
vidurio, autoriai turi pateikti leidimą publikuoti jas 
žurnale. 

O koks gi konkursas be prizų? Pirmosios vietos 
laimėtojas pelnys... kelialapį į „Vilties“ stovyklą kitai 
vasarai!!! Antrąją ir trečiąją vietas užėmę konkurso 
dalyviai gaus vertingus daiktinius prizus! Nugalėtojus 
paskelbsime trečiajame šių metų žurnalo numeryje. 
Sėkmės ir išradingumo pokštaujant drauge su vasara! 

ŽURNALO RENGĖJAI

„VASAROS POKŠTAS“ ĮSIBĖGĖJA! 

Išties džiugu, kad jau dvidešimt penkerius metus gyvuoja ir klesti Vilniuje „Vilties“ mokykla-
daugiafunkcinis centras. Ugdymo įstaiga, kuriai nereikia pompastikos, valdiškų kalbų ir 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
sunkios negalios vaikų gerovės. Mokyklos bendruomenė nepailsdama ieško 

priemonių ir būdų, kad šie vaikai kasdien pažintų pasaulį, lavėtų, 
lengviau gyventų ir patirtų kuo daugiau džiaugsmo. 

Tad sveikindami „Vilties“ mokyklos-daugiafunkcinio centro bendruomenę 
su gražia sukaktimi linkime, jog ir toliau į ją lygiuotųsi visi, 

kuriems išties rūpi neįgaliųjų likimas.

ŽURNALO RENGĖJAI

Pirmiausia išsirinkome eskizą, kurį piešime. Tada nieko nelau-
kę čiupome po teptuką, popieriaus lapą, dažų. Atsirado ir tokių mū-
sų bendrijos narių, kurie nusprendė piešti tiesiog pirštais. Kaip 
įdomu buvo maišyti spalvas, rinktis atspalvius. Negalėjome atsi-
džiaugti, kai kiekviename popieriaus lape pradėjo ryškėti Vienara-
gio kontūrai. Pasirodo, mes išties mokame ne tik dainuoti, vaidinti, 
bet ir piešti. Baigtus piešinius pasirašėme kaip tikri dailininkai ir 
nutarėme, kad pasipuošime jais namus. E. Šuldiakovas mums paža-
dėjo kartą per mėnesį atskleisti vis naujų dailės paslapčių ir padova-
nojo savo paveikslą „Viltis“. 

Labai dėkingi esame ir mūsų bendrijos narei Aušrai Rumkienei, 
kuri mus mokė dekupažo meno. Pradėjome praktikuotis nuo smul-
kių dėžučių, padėkliukų, žvakių... Visi pasinėrėme į kūrybą: spalvi-

Šiais metais pirmą kartą mūsų „Šilutės vilties“ 
bendrijoje apsilankė nuostabus žmogus – Eugenijus 
Šuldiakovas. Negailėdamas nei laiko, nei žinių jis 
mokė mūsų bendrijos narius meno paslapčių. 
Nesuklysime sakydami, kad jam pavyko įrodyti – 
piešti mokame visi. 

nome, lakavome, kirpome, klijavome, džiovinome. Procesas ilgas, 
bet smagus. O dar smagiau savo rankomis dekoruotą dėžutę ar žva-
kę padovanoti artimam žmogui. Puoškime pasaulį savo rankomis ir 
jis taps gražesniu...

„Šilutės vilties“ bendrijos informacija

I etapas II etapas III etapas IV etapas

PIEŠTI MOKAME VISI

daugiafunkcinis centrasdaugiafunkcinis centras
prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 

sunkios negalios vaikų gerovės. Mokyklos bendruomenė nepailsdama ieško 

Tad 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
. Ugdymo įstaiga, kuriai nereikia pompastikos, valdiškų kalbų ir 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
sunkios negalios vaikų gerovės. Mokyklos bendruomenė nepailsdama ieško 

 „Vilties“ mokyklos-daugiafunkcinio centro bendruomenę 

prezidiumų. Mat nuo pat pradžių čionai dirbama ne dėl menamos, bet dėl tikros 
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MOKYMAI „ATSTOVAVIMAS SAU“ – 
KAS TAI? – 3 P.

AGRESIJOS VALDYMAS LABIAU NEI 
REIKALINGAS – 13 P.Kaip tvirtina patyrę terapinių šunų vedliai, „Vilties“ mokykla 

viena iš tų ugdymo įstaigų, kurioje jiems nė karto neteko išgirsti 
apie sunkios negalios vaiką, kad jis nepajėgus ar jam kas nors ne-
pavyks. Kai vaikui nesiseka, čia sakoma, jog galbūt jo prasta nuo-
taika arba jam paprasčiausiai reikėtų pailsėti ir pabandyti dar 
sykį. Žodžiu, čia ieškoma galimybių ir nenuleidžiama rankų...

O gegužės 30-ąją visa mokyklos bendruomenė šventė savo 
veiklos dvidešimtpenkmetį. Be pompastikos, valdiškų kalbų ir 
prezidiumų. Tokie dalykai čia „nelimpa“, nes svarbiausi ir kasdie-
nybėje, ir šioje šventėje – „Vilties“ vaikai. Mylimi, rūpestingai glo-
bojami ir ugdomi vaikai.

Todėl ir mes, būrelis Kaniterapijos asociacijos narių, kartu su 
visa bendruomene mokyklos sode sodinome Lietuvos ąžuolą. Jis 
augs greta Vilties ąžuolo, kuriam jau ne viena dešimtis metų. 
Kiek vienas šventės dalyvis, kiek leidžia jėgos, bėrė ant medelio 
po žiupsnį žemių. „Ąžuolas užaugs ir, važiuodami pro savo 
mokyk lą, galėsite jį visiems parodyti“, – viltingi kreipėsi į šventės 
dalyvius direktorė Augienė Vilūnienė.

Paskui lydimi smagaus maršo visi žygiavome aplink mokyk-
lą. Gėrėjomės išpuoselėtu mokyklos sodu, ryškiomis spalvomis 
papuoštu sporto aikštynu. Pasiskirstę į grupes ieškojome sode 
paslėpto lobio. Džiaugėmės suradę. Aplankėme mokyklos mu-
ziejų „Po beržu“. Klausėmės šventinio koncerto. Visa tai darėme 
kartu su terapiniais šunimis – auksaspalve retrivere Rėja ir Lab-
radoro retrivere Kia. Ir nesijautėme svečiais, nes čia lankomės 
jau antri metai.

Iš pradžių terapiniai šunys su savo vedliais čia atliko praktiką, 
o nuo praėjusio rugsėjo jau lankė „Vilties“ mokyklos vaikus kiek-
vieną savaitę – vedė tęstinius edukacinius terapinius užsiėmi-
mus. Pagal iš anksto numatytą grafiką, kiekvienam užsiėmimui 
sukurtą ugdomąjį planą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimy-
bes ir poreikius.

Rėją ir Kią mokykloje visi pažįsta ir myli. Galbūt ateinančiais 
mokslo metais jos čia netgi turės kaniterapijos kabinetą. Nors ir 
šiais mokslo metais sąlygos ugdyti vaikus čia buvo puikios, nuo-
lat padėjo ir konsultavo mokyklos specialistai. Mokyklos jubilie-
jaus proga pasipuošę žaliais – vilties spalvos – marškinėliais, jie 
mums tądien atrodė kaip didelė darni šeima. 

AURELIJA STASKEVIČIENĖ
Kaniterapijos asociacijos viešųjų ryšių atstovė

Antrus metus Kaniterapijos 
asociacija gražiai 
bendradarbiauja su Vilniaus 
„Vilties“ mokykla-daugiafunkciniu 
centru. Mūsų terapiniai šunys 
padeda ugdyti šios mokyklos 
vaikus. Tad jau spėjome 
susidraugauti.

DVIDEŠIMTIEJI MŪSŲ VISŲ ŽURNALO LEIDIMO METAI

MOKYKLA, AUGINANTI 
ĄŽUOLUS 
IR VILTIS

VILNIAUS „VILTIES“ MOKYKLA VEIKIA JAU 
DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS.

SUKAKTIES PROGA ČIA ĮVYKO GRAŽI ŠVENTĖ.

ŠVENTĖJE DALYVAVO DAUG SVEČIŲ.

TARP JŲ IR SPECIALISTAI SU ŠUNIMIS.

DU RETRIVERIŲ VEISLĖS ŠUNYS SUSIDRAUGAVO 
SU MOKINIAIS.

ŠUNIS RĖJĄ IR KIĄ MOKYKLOJE VISI MYLI.

PRAĖJUSIAIS METAIS RĖJA IR KIA LANKYDAVOSI 
MOKYKLOJE KIEKVIENĄ SAVAITĘ.

JOS PADĖJO MOKINIAMS GERIAU JAUSTIS.

ŠIAIS METAIS JOS TAIP PAT LANKOSI MOKYKLOJE.

GALBŪT KITAIS METAIS NET TURĖS SAVO KABINETĄ.

Į „VILTIES“ MOKYKLOS ŠVENTĘ SUSIRINKO 
MOKYTOJAI, MOKINIAI, JŲ TĖVAI IR KITI SVEČIAI.

VISI JIE PASODINO LIETUVOS ĄŽUOLĄ 
MOKYKLOS SODE.

ČIA JAU AUGA VILTIES ĄŽUOLAS.

MOKINIAI PRIŽIŪRĖS ABU ĄŽUOLUS.

KAD ĄŽUOLAI UŽAUGTŲ DIDELI.

ŠVENTĖS DALYVIAI ŽYGIAVO APLINK MOKYKLĄ.

JIE DŽIAUGĖSI PAPUOŠTU SPORTO AIKŠTYNU.

TADA IEŠKOJO SODE PASLĖPTO LOBIO.

IR DŽIAUGĖSI, KAI JĮ SURADO.

PASKUI APLANKĖ MOKYKLOS MUZIEJŲ.

KLAUSĖSI ŠVENTINIO KONCERTO.

VISI BUVO PASIPUOŠĘ MOKYKLOS MARŠKINĖLIAIS.

ŽALIA MARŠKINĖLIŲ SPALVA REIŠKIA VILTĮ.

ŠVENTĖJE VISI JAUTĖSI KAIP DIDELĖ ŠEIMA.

„VILTIES“ MOKYKLOS ŠVENTĖ


