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            Lietuvos sutrikusios psichikos globos bendrijos 
                                    kolektyvas sveikina Jus 

gražiausių žiemos 
švenčių proga. 

Te į Žemę nusileidęs Kalė-
dų angelas atneš jaukumą ir 
ramybę į Jūsų namus ir šir-
dis. 

Tegu ateinantieji metai 
bus kupini atradimų džiaugs-
mo, nuskaidrinti gražaus 
tar   pusavio bendravimo, tur-
tin gi įdomiomis idėjomis ir 
prasmingais darbais. Sėk-
mės Jums visur ir visada, 
gied rų ir saulėtų dienų, svei-
katos ir šeimyninės laimės. 

Gražių, šiltų ir jaukių 
švenčių Jums, mieli „Globos“ 
skaitytojai. Tikimės, kad ir 
kitais metais būsime kartu. 

Bendrijos kolektyvas 

Mielieji,

Kalėdos – jaukumo, gerumo, susikaupi-
mo metas. Tai laikas, skirtas praleisti su 
savo šeima, artimaisiais, brangiais žmo-
nėmis; laikas, skirtas apmąstyti savo 
pasirinkimus, sprendimus ir darbus. 
Šventiniu laikotarpiu visur jaučiame ore 
tvyrantį gerumą, meilę ir santarvę, šiuo 
metų laiku net šypsotis norisi labiau.

Linkiu Jums, kad šios Kalėdos atneštų 
į Jūsų namus jaukumą ir šilumą, kad 
ateinantys metai žadėtų naujas viltis, 
būtų turtingi ir dvasingi. Lai tas geru-
mas ir jaukumas, papuošiantys šventinį 
metų laikotarpį, neapleidžia Jūsų namų 
net šventėms pasibaigus, o nuoširdžios 
šypsenos puoš Jūsų veidus visus metus.

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų!

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė



Vilniuje lapkričio 16–17 dienomis 
susirinko neįgaliųjų judėjimo ak-
tyvistai iš visos Europos. Rengi-
nyje dalyvavo ir aukščiausių Lie-
tuvos valdžios institucijų atstovai.

Pirmoji renginio diena buvo skir-
ta konferencijai „Negalia ir darni 
plėtra: žiūrint iš JT Neįgaliųjų teisių 
konvencijos perspektyvos“. Atidary-
dama konferenciją, Lietuvos neįga-
liųjų forumo prezidentė Dovilė Juod-
kaitė džiaugėsi, jog tai – vienintelis 
Lietuvos pirmininkavimo Europos 
sąjungai laikotarpiu asmenų su ne-
galia žmogaus teisėms skirtas ren-
ginys, besiremiantis trimis tvaraus 
vystymosi aspektais – socialiniu, 
ekonominiu ir prieinamos aplinkos. 

Europos neįgaliųjų forumo (to-
liau tekste ENF) prezidentas Yannis 
Vardakastanis pažymėjo, jog tva-
rus vystymasis turėtų būti įtrau-
kus. „Tampa vis aiškiau, kad įtrau-
kus vystymasis neįmanomas be 
žmonių su negalia įtraukties. Vys-
tymasis, neįtraukiantis asmenų su 
negalia yra tiesioginis JT Neįgalių-
jų teisių konvencijos pažeidimas. 
Vystymąsi turėtų pajusti kiekvie-
nas pilietis, neišskiriant ir nediskri-
minuojant nė vieno žmogaus “, – 
kalbėjo Yannis Vardakastanis.

Konferencijos atidaryme kalbėjo 
ir Lietuvos Socialinės apsaugos ir 
darbo ministrė Algimanta Pabedins-
kienė, pažymėjusi ypatingą asme-
nų su negalia įtraukties ir aktyvaus 
dalyvavimo svarbą Europos vysty-
mosi procese, Lietuvos pirmininka-
vimo laikotarpiu. „Žmonės su nega-
lia vis dar patiria socialinę atskirtį. 
Siekdami to išvengti, mes turime 

kurti tokius teisės aktus, kurių dėka 
asmenys su negalia taptų lygia-
verčiais piliečiais visose gyvenimo 
srityse. Kalbėdami apie Tūkstan-
tmečio vystymosi tikslus, ypatingą 
dėmesį turėtume skirti moterims 
su negalia. Lietuva deda visas pa-
stangas, kad būtų tinkamai ir visiš-
kai įgyvendinta JT Neįgaliųjų teisių 
konvencija. Nepaisydami ekonomi-
nės krizės, turėtume rasti būdų ko-
voti už žmonių su negalia integra-
ciją ir dirbti ta linkme. Šiam tikslui 
reikia efektyviai išnaudoti Europos 
struktūrinių fondų teikiamą para-
mą“, – kalbėjo A.Pabedinskienė.

Po konferencijos vykusiame 
ENF tarybos posėdyje buvo priim-
tas Pareiškimas dėl visų Europos 
piliečių metų – 2013.

Primenant, kad 2013 metai pa-
skelbti visų Europos piliečių metais, 
o ES gyvena apie 80 milijonų žmo-
nių su negalia (kas sudaro 16% vi-
sos ES populiacijos), ir kad 25 ES 
valstybės narės yra ratifikavusios JT 
Neįgaliųjų teisių konvenciją, Euro-
pos neįgaliųjų judėjimas kviečia Eu-
ropos tarybą, Europos komisiją, Eu-
ropos parlamentą ir ES šalis–nares:

Įtraukti piliečius su negalia į 
sprendimų priėmimo procesą, per
žiūrėti socialinę sritį reglamentuo
jančius teisės aktus, ypatingą 
dėmesį skiriant moterims ir mer-
gaitėms su negalia, užtikrinant, 
kad visiems piliečiams, nepaisant 
negalios, būtų garantuojamas teisi-
nis veiksnumas ir galimybė priimti 
sprendimus (taip pat ir dėl šeimos 
santykių bei motinystės/tėvystės).

Taip pat ENF ragina ES šalis–na-
res dėti pastangas aplinkos priei-
namumo didinimui ir priimti Euro-
pos prieinamumo aktą (European 
Accessibility Act), įdiegti Europos 
mobilumo kortelę, užtikrinančią, 
kad ES šalyse migruojantys as-
menys su negalia gautų tas pačias 
socialines garantijas ir paramą. 
Įtraukti negalės ir lyties klausimus 
į Visų Europos piliečių metų darbo-
tvarkę, užtikrinant, kad būtų kovo-
jama su kliūtimis, galinčiomis są-
lygoti moterų su negalia socialinę 
atskirtį ir apribojimus naudojantis 
savo kaip ES piliečių teisėmis.

Lietuvos neįgaliųjų 
forumo informacija

Lietuvos naujienos
Lapkričio 12 d. Birštono savival-
dybės socialinės paramos ir vaiko 
teisių apsaugos skyriuje organi-
zuotas seminaras (apskrito stalo 
diskusija) – „Psichikos sveikatos 
priežiūra bendruomenėje: iššū-
kiai, problemos, bendradarbiavi-
mo perspektyvos“. 

Seminaro tikslas – gerosios pa-
tirties sklaida, intervencinių pro-
gramų ir priemonių pristatymas, 
bendruomeninių paslaugų plėtra, 

siekiant glaudaus bendradarbiavi-
mo su vietos savivalda ir sociali-
niais partneriais. 

Seminaro programa mode-
liuojama atsižvelgiant į PSO 
(Pasaulinės svei katos organiza-
cijos) penkis pagrindinius moder-
nios bendruomeninės psichikos 
sveikatos priežiūros ele mentus 
(medikamentinis gydymas, psi-
chosocialinė reabilitacija, psi
choterapija, apsaugotas būstas, 
pro fesinė reabilitacija bei užimtu-

mas). Seminaro metu pranešimus 
skai tė Vilniaus psichosocialinės 
rea bilitacijos centro, Vadybos ir 
psichologijos instituto bei LSPŽGB 
specialistai ir ekspertai. Semina-
re dalyvavo 18 asmenų (Birštono 
savivaldybės so cialinės paramos 
skyriaus atstovai, dienos centrų 
sociialiniai darbuotojai, darbo bir-
žos atstovas, psi chologas, sociali-
niai pedagogai ir kt.).

LSPŽGB informacija

Apie psichikos sveikatos priežiūrą bendruomenėje – Birštone 

Neįgaliųjų bendruomenė už įtraukųjį vystymąsi
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Problema – aktuali

Pasak Bendrijos vadovo Vaidoto 
Nikžentaičio, žmonių su psichikos 
negalia teisių apsauga yra itin ak-
tuali. Praktika rodo, jog jos nuolat 
pažeidžiamos. „Mūsų visų tikslas 
– sukurti tokią aplinką, kur būtų 
gerbiamos visų asmenų teisės. Tik 
užtikrinus aukštą visuomenės pilie-
tiškumo lygį, atsiranda galimybės 
žmonėms su psichikos negalia in-
tegruotis į visuomenę“, – sakė V. 
Nikžentaitis. 

Pasak jo, kol kas stigmatizaci-
jos reiškiniai visuomenėje tebėra 
gajūs. „Apklausos rodo, jog didelė 
dalis žmonių nenorėtų nei gyven-
ti šalia psichikos negalią turinčių 
žmonių, nei matyti juos darbo ko-
lektyvuose. Todėl būtina šviesti vi-
suomenę, skleisti informaciją, tuo 
pačiu keičiant požiūrį į šiuos žmo-
nes“, – kalbėjo V. Nikžentaitis. Pa-
sak jo, dirbti galėtų apie 30 proc. 
psichikos negalią turinčių žmonių, 
ir ne tik kvalifikacijos nereikalau-
jantį darbą. „Svarbiausia šiems 
žmonėms laiku suteikti pagalbą, 
pritaikyti tinkamus vaistus. Prakti-
ka rodo: geriausia reabilitacija gali 
būti suteikta žmogaus gyvenamo-
joje aplinkoje, bendruomenėje. To-
dėl būtina plėsti bendruomenines 
paslaugas, daugiau dėmesio skirti 
tam, kad būtų vertinamos ir ger-
biamos visų žmonių teisės“, – tei-
gė V. Nikžentaitis. 

Nediskriminavimas –  
esminė nuostata

Apie lygias galimybes, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
vykdomas priemones lygių gali-
mybių srityje kalbėjo ir ministeri-
jos Lygių galimybių skyriaus vedė-
ja Eglė Čaplikienė. 

„Lygios galimybės turėtų būti 
įteisintos visose gyvenimo srityse. 
Žmogaus teisės turėtų būti pripa-
žįstamos visiems žmonėms, nepai-
sant lyties, socialinio sluoksnio ar 
negalios“, – kalbėjo E. Čaplikienė. 

Ji pristatė Nediskriminavimo ska-
tinimo veiklos planą, jame įtvirtin-
tas nuostatas, priemones, kurios 
įgyvendinamos vykdant šį planą. 

„Šiuo metu žiniasklaidoje bei 
visuomenėje iškreipta neįgalumo 
sąvoka. Dažnai neįgalus reiškia 
„kvailas“. Būtina šviesti žinias-

klaidos atstovus, kaip pristatyti 
neįgaliuosius visuomenei, keisti 
įsigalėjusius stereotipus. Neįgalu-
sis turi būti visavertis visuomenės 
narys, turintis tas pačias teises ir 
galimybes naudotis visomis sis-
temomis, kuriomis naudojasi visi 
žmonės“, – kalbėjo E. Čaplikienė. 

Pasak jos, daugelis neįgaliųjų, gy-
venančių institucijose, galbūt galėtų 
gyventi visuomenėje. „Visi turėtume 
pagalvoti, kaip perkelti žmones iš ins-
titucijų, kad jie galėtų gyventi ben-
druomenėse. Be abejo, turėtų būti 
ir tam tikri profesinės bei socialinės 
reabilitacijos centrai, kur ilgą laiką 
globos institucijose gyvenę žmonės 
būtų parengiami gyventi bendruo-
menėse“, – sakė E. Čaplikienė. 

Pasak jos, žmogaus teisių bei 
deinstitucionalizacijos srityje Lie-
tuvoje planuojama didelė refor-
ma. „Per ateinančius septynerius 
metus planuojame įgyvendinti 
apie 15 naujų globos namų pro-
jektų. Reikės parengti ir specialis-
tus, juos perkvalifikuoti. Sieksime 
ir nediskriminavimo darbo rinko-
je“, – kalbėjo E. Čaplikienė. 

Visų teisės – prigimtinės 

Apie žmogaus teisių politiką Lie-
tuvoje kalbėjo VšĮ Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto direktorė Dovi-
lė Šakalienė. 

Pasak jos, kiekvienas žmogus 
turi prigimtines teises, žmonių ne-
galima skirstyti į grupes pagal vie-
nokius ar kitokius požymius. „Psi-

Konferencijoje – apie žmogaus 
teisių apsaugą bei neveiksnumo 
nustatymo problemas
Lina Jakubauskienė

Gruodžio 13–ąją Lietuvos sutrikusios psichikos globos bendrija sukvie-
tė specialistus į konferenciją „Žmogaus teisių apsauga ir neveiksnumo 
instituto reforma Lietuvoje“. 
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chikos sutrikimų turintys žmonės 
dažnai stigmatizuojami. Tuo tarpu 
kuo žmogus labiau pažeidžiamas, 
tuo labiau jam reikia pagalbos“, – 
kalbėjo D. Šakalienė. 

Pasak jos, kiekvienas žmogus vie-
nu ar kitu savo gyvenimo laikotarpiu 
patiria bent trumpalaikių psichikos 
sutrikimų. „Psichikos neįgalieji nėra 
grupė žmonių, nuo kurių reikia slėp-
tis. Kiekvienas galim patekti į šią 
grupę, todėl reikia būti tam pasiruo-
šus“, – kalbėjo D. Šakalienė. 

Pasak jos, žmonėms su psichi-
kos sutrikimais būtina kompleksi-
nė pagalba. „Svarbiausias tikslas –  
integruoti šiuos žmones į visuo-
menę, taip pat garantuoti teisę į jų 
žmogiškojo orumo išsaugojimą“, –  
sakė D. Šakalienė. 

Tačiau, pasak jos, sudėtinga iš-
saugoti tiek neįgaliojo, tiek kitų 
šeimos narių žmogiškąjį orumą, 
kuomet neįgalumo išmokos tokios 
nedidelės. „Dažniausiai neįgaliojo 
šeimos nariams mokamos išmo-
kos sudaro ne daugiau nei tūks-
tantį litų. Slaugydami artimuo-
sius, žmonės praranda darbus. Be 
to, neįgaliųjų vis dar stengiamasi 
nepastebėti, tebesivadovaujant 
principu „Nėra žmogaus, nėra pro-
blemos“, – kalbėjo D. Šakalienė. 

Pasak jos, situaciją turėtume 
keisti patys, o pagrindinis principas 
turėtų būti „Nesielk su kitu taip, kaip 
nenorėtum, kad su tavimi elgtųsi“.

 
Neveiksnumas – 
socialinė mirtis

Apie neveiksnumo institutą kal-
bėjo VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto Teisės programų vado-
vė Jūratė Guzevičiūtė. Pasak jos, 
neveiksnumas kai kuriais atvejais 
nustatomas žmonėms, kurie galė-
tų gyventi savarankiškai. 

„Naujausias atvejis – neįgalio-
ji, vardu Daiva, kuri atgavo savo 
teises po dvylikos kovos su vals-
tybe metų. Mergina gyveno glo-
bos namuose, sprendimus už ją 
priiminėjo įstaiga. Dabar mergina 
džiaugiasi elementariais dalykais, 
kuriuos gali rinktis pati savaran-
kiškai“, – pasakojo J. Guzevičiūtė. 

Pasak jos, Daiva – klasikinis 
atvejis, kai paskubama žmogų pri-
pažinti neveiksniu. „Neveiksnumo 
institutas taikomas vis rečiau, tik 
kraštutiniais atvejais. Be to, pla-
nuojama neveiksnumo instituto 
reforma, teisėmis grįstas požiūris 

į negalią. Valstybė turi dėti visas 
pastangas, kad neįgalusis turėtų 
visas teises, suteikti jam reikalingą 
pagalbą“, – kalbėjo J. Guzevičiūtė. 

Apie neveiksnumo instituto prak-
tinio įgyvendinimo problemas bei 
perspektyvas kalbėjo VšĮ Klaipėdos 
Psichikos sveikatos centro socialinis 
darbuotojas Saulius Liekis. „Mūsų 
įstaigos socialiniams darbuotojams 
tenka atstovauti psichikos ligo-
niams teismuose, kuomet nustato-
mas neveiksnumas. Iš dalies tai yra 
gerai, kadangi pažįstame žmones, 
turime ligos istorijas, susipažinę su 
giminėmis. Žinome kiekvieno žmo-
gaus situaciją, galime numatyti, ar 
nebus piktnaudžiaujama žmogaus 
neveiksnumu, kokia pagalba reika-
linga. Tačiau šiuo atveju esama ir 
trūkumų – tai teisinė dilema, ar tu-
rime teisę atstovauti neįgaliesiems? 
Į šį klausimą iki šiol neatsakyta“, – 
kalbėjo S. Liekis. 

Pasak jo, neveiksnumas turėtų 
būti kraštutinė priemonė, nes tai – 
žmogaus socialinė mirtis. „Galbūt 
dažniau turėtų būti nustatomas ri-
botas neveiksnumas. Žinau atvejų 
iš praktikos, kuomet neveiksniu pri-
pažintas žmogus gali gyventi sava-
rankiškai. Kartais susidaro įvairios 
teisinės kolizijos dėl institucijos ne-
tobulumo“, – teigė S. Liekis. 

Pasak kalbėjusiojo, ekspertizės 
turėtų būti atliekamos periodiškai – 
žmogaus būklė gali keistis. „Be to, 
teisės aktuose nenumatyta, kokia 
turėtų būti globėjų kontrolė, kaip 
reikėtų pakeisti globėją, jei jis nepa-
teisina lūkesčių. Būtų gerai, jei žmo-
gus pats galėtų apsispręsti ir patvir-
tinti pas notarą, ką jis pageidautų 
matyti globėju“, – siūlė S. Liekis. 

Konvencijos nuostatos 

Apie tai, kaip Lietuvoje ir Euro-
poje įgyvendinamas JT Neįgaliųjų 
teisių konvencijos 12 str., pasako-
jo Lietuvos neįgaliųjų forumo pre-
zidentė Dovilė Juodkaitė. 

„Šį dokumentą Lietuva ratifikavo 
2010–aisiais, taigi jo nuostatos turi 
įsigalioti visose gyvenimo srityse. 
Esminis 12 str. teiginys – lygybė 
prieš įstatymą. Kiekvienas žmogus 
turi turėti vienodas teises“, – kal-
bėjo D. Juodkaitė. Pasak jos, Kon-
vencijoje pristatoma visai nauja 
neveiksnumo samprata. „Anks-
čiau buvo įteisinamas neįgaliojo 
teisių ribojimas, tretieji asmenys 
įgalinami kištis į jo gyvenimą vi-

sais aspektais. Naujos nuostatos 
– požiūrio į neįgalųjų pasikeitimas. 
Neįgalieji pripažįstami kaip teisių 
turėtojai“, – aiškino D. Juodkaitė. 

Pasak jos, visos Konvenciją rati-
fikavusios šalys privalo imtis prie-
monių, kad neįgaliuosius pasiektų 
pagalba, kurios jiems gali prireikti 
įgyvendinant savo teisinius veiks-
mus. Pripažįstamas paties asmens 
gebėjimas priimti sprendimus, o 
valstybė privalo visokeriopai jam 
padėti. 

Kalbėjusioji taip pat pristatė 
Lietuvoje galiojančio Civilinio ko-
dekso neatitikimus Konvencijai, 
būtinybę keisti veiksnumo ir ne-
veiksnumo nuostatas. 

„Žmonėms su psichikos negalia 
ypač trūksta bendruomenės pa-
galbos, būtina reforma ir šioje sri-
tyje. Be Konvencijos, Lietuva turi 
ir kitų tarptautinių įsipareigojimų, 
kuriuos privalės įgyvendinti. Apie 
neveiksnumo nustatymo ydingą 
sistemą jau yra pasisakę ir kitų 
tarptautinių institucijų atstovai“, – 
kalbėjo D. Juodkaitė. 

Nukelta į 6 p.
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Pasak jos, lygybė prieš įstatymą 
kol kas skirtingose valstybėse su-
vokiama nevienareišmiškai, todėl 
rengiami Bendrieji komentarai dėl 
Konvencijos 12 str. įgyvendinimo. 
„Tam tikrų žmogaus teisių įgijimas 
ar neįgijimas turi būti svarstomas 
teismuose. Visas jam Konstituci-
jos garantuojamas teises žmogus 
įgyja vos užgimęs. Todėl turi būti 
kalba ne apie jų ribojimą, bet apie 
tų teisių įgyvendinimą“, – reziu-
mavo D. Juodkaitė. 

Būsimi pasikeitimai 

Apie galiojantį asmens civilinio 
teisinio statuso reguliavimą ir siū-
lomus teisinio reguliavimo pakei-
timus kalbėjo Lietuvos teisingumo 
ministerijos Teisės sistemos de-
partamento patarėja Reda Gabri-
lavičiūtė. Pasak jos, jei šiuo metu 
žmogui nustatomas neveiksnu-
mas, jis laikomas neveiksniu viso-
se gyvenimo srityse. 

„Norėdami nustatyti neveiksnu-
mą, į teismą turėtų kreiptis šeimos 
nariai, globos ar rūpybos įstaigų 
darbuotojai ar prokurorai. Dėl šios 
institucijos panaikinimo taip pat 
gali kreiptis tie patys asmenys“, – 
aiškino R. Gabrilavičiūtė.   

Pasak jos, šioje srityje numato-
mos tam tikros permainos. „Daž-
niau bus taikomas ribotas veiks-
numas, kai žmogus galės būti 
laikomas veiksniu tam tikrose sri-
tyse. Neveiksnumas bus taikomas 
tam tikrose srityse, tam tikram 
laikotarpiui, teismo sprendimas 
bus reguliariai peržiūrimas“, – aiš-
kino R. Gabrilavičiūtė. 

Be to, žmogus galės iš anksto 
nuspręsti, kaip turėtų būti tvarko-
mi jo turtinių ir asmeninių neturti-
nių teisių ir pareigų įgyvendinimo 
klausimai tais atvejais, jei jis bus 
pripažintas neveiksniu ar bus ri-
botas jo veiksnumas tam tikrose 
srityse. Tokį sprendimą privalės 
patvirtinti notaras. 

Taip pat žmogus galės iš anksto 
apsispręsti, kas galės būti jo globė-
jas. „Neveiksnumas galios tam tikrą 
teismo nustatytą laikotarpį, kol ne-
bus priimtas naujas teismo sprendi-
mas“, – aiškino R. Gabrilavičiūtė. 

Taip pat bus galima sudaryti su-
tartį dėl pagalbos priimant spren-
dimus. Ji galės būti sudaroma 
tais atvejais, kai dėl susiklosčiusių 
aplinkybių asmeniui sunku priimti 

geriausius jo interesus atitinkan-
čius sprendimus. Tokia sutartis taip 
pat turės būti patvirtinta notaro ir 
įregistruota Neveiksnių ir ribotai 
veiksnių asmenų registre. Sutartį 
galės sudaryti asmuo iki tol, kol jam 
nebus pripažintas neveiksnumas. 

Pasak R. Gabrilavičiūtės, dažniau 
bus taikomas asmens veiksnumo 
apribojimas. „Teismas turės sprendi-
me nurodyti baigtinį sričių, kur žmo-
gus pripažįstamas ribotai veiksniu, 
sąrašą“, – aiškino  R. Gabrilavičiūtė. 

Be to, neveiksnumas žmogui 
bus pripažįstamas kuo trumpes-
niam laikotarpiui, vėliau jis bus 
peržiūrimas nepaisant to, ar kas 
nors kreipėsi su prašymu tai da-
ryti. „Neįgaliesiems teismuose 
privalės atstovauti advokatas, da-
lyvauti socialiniai darbuotojai ir 
pan.“, – kalbėjo R. Gabrilavičiūtė. 

Diskriminacijos atvejai 

Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos patarėjas teisės klausi-
mais Vytis Muliuolis kalbėjo apie 
lygių glimybių kontrolieriaus tarny-
bos veiklą ir patirtį siekiant mažinti 
diskriminacijos apraiškas Lietuvoje. 

Pasak jo, neįgalieji dėl pažeidžia-
mų jų teisių į tarnybą kreipiasi gana 
retai. „Tiriame įvairius Neįgaliųjų tei-
sių konvencijos pažeidimų faktus –  
ir kuomet kreipiasi pats žmogus, ir 
kuomet randame atitinkamą infor-
maciją žiniasklaidoje. Žmogus su 
negalia negali būti prastesnėje pa-
dėtyje nei tas, kuriam negalia ne-
pripažinta“, – aiškino V. Muliuolis. 

Jis papasakojo apie tvarką, kaip 
turi būti pateikimas skundas dėl 
diskriminavimo, kas jame turi būti 
nurodoma. Prelegentas taip pat 
papasakojo keletą atvejų, kuomet 
tarnyba pagelbėjo grąžinti į dar-
bą neteisėtai dėl negalios atleistus 
žmones. 

„Reikėtų labiau šviesti visuomenę, 
kaip ginti neįgaliųjų teises. Vis dau-
giau gauname pagrįstų skundų –  
tai reiškia, kad visuomenė tampa 
sąmoningesnė“, – teigė V. Muliuolis. 

Neveiksnumas –  
teismuose 

Apie asmens pripažinimo ne-
veiksniu teismuose ypatumus kal-
bėjo Lietuvos Aukščiausiojo teismo 
Teisės tyrimo ir apibendrinimo de-
partamento Privatinės teisės grupės 
teisėjo padėjėja Sigita Taurienė. 

„Teismas yra vienintelė institu-
cija, kuri gali pripažinti žmogų ne-
veiksniu. Tačiau teismas proceso 
neinicijuoja, yra subjektų ratas, 
kurie gali kreiptis į teismą“, – pa-
sakojo S. Taurienė. 

Ji pasakojo susirinkusiems, kaip turi 
būti parengtas pareiškimas, kokių rei-
kia įrodymų bei faktų, kad neveiksnu-
mo klausimas būtų pradėtas svarstyti, 
taip pat pristatė teismo proceso eigą. 
„Asmuo, kuris pripažįstamas neveiks-
niu, turi dalyvauti teismo procese. Jei 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių at-
vykti negali, sprendžiama be jo. Atei-
tyje ketinama priimti nuostatą, kad 
jam atstovautų advokatas. Globėjas 
dažnai būna suinteresuotas asmuo, 
todėl reikia neutralaus asmens“, –  
kalbėjo S. Taurienė. 

Ji taip pat pristatė, kokiais kri-
terijais remiantis nustatomas ne-
veiksnumas. „Turi būti medicininis 
kriterijus – kad žmogus turi psi-
chikos negalią. Be to, ir juridinis –  
kad žmogus dėl negalios negali 
suprasti ir valdyti savo veiksmų, 
dalyvauti jokioje kasdienėje vei-
kloje“, – aiškino S. Taurienė. 

Atkelta iš 5 p.



Priimant sprendimą dėl žmogaus 
pripažinimo neveiksniu, vertinama 
ir ekspertų išvada, tačiau ja nepri-
valoma vadovautis. „Jei kiti įrody-
mai patvirtina žmogaus adaptacijos 
galimybes, ekspertų išvadomis ga-
lima ir nesivadovauti. Todėl visada 
skatiname, kad dalyvautų žmonės, 
kurie asmenį gerai pažįsta – kai-
mynai, draugai ar pan.“, – kalbėjo 
S. Taurienė. Be to, atsižvelgiama ir 
į asmens paaiškinimus, jei jis gali 
dalyvauti posėdyje. 

Jei žmogus piktnaudžiauja alko-
holiu ar narkotinėmis medžiagomis, 
jis gali būti pripažįstmas ribotai 
veiksniu ir jam skiriamas globėjas. 

„Kaip žmogus teismo pripažįsta-
mas neveiksniu, taip gali būti vėl 
pripažįstamas veiksniu. Dėl tokio 
sprendimo į teismą gali kreiptis tie 
patys asmenys, kaip ir pirmuoju 
atveju“, – kalbėjo S. Taurienė. 

Bendruomenių veikla 

Apie žmogaus teisių apsaugą 
neįgaliųjų bendruomenėse pasa-
kojo Lietuvos psichikos negalios 
žmonių bendrijos „Giedra“ progra-
mų vykdytoja Rasa Ralytė. 

„Neįgalumas – ne tik sveikata, 
bet ir įvairūs barjerai, kurie truk-
do neįgaliesiems dalyvauti visuo-
menės gyvenime. Žmogus turėtų 
pats pasirinkti, su kuo nori gy-
venti, gauti asmeninę pagalbą bei 
bendruomenės paslaugas, jam turi 
būti sudarytos sąlygos naudotis 
tomis paslaugomis“, – kalbėjo R. 
Ralytė. 

Ji pasakojo apie bendrijos vyk-
dytą žmogaus teisių stebėseną 
sveikatos priežiūros įstaigose, taip 
pat apie globos namų gyventojų ir 
savarankiško gyvenimo namų gy-
ventojų apklausą. Pasak jos, sava-
rankiškai gyvenantys žmonės yra 
drąsesni, iniciatyvesni, veiklesni. 

Prelegentė papasakojo ir apie 
kitus bendrijos vykdomus projek-
tus, rengiamas rekomendacijas 
psichiatrinėms ligoninėms dėl pa-

ciento atstovo poveikio, dėl diskri-
minacijos mažinimo ir pan. 

Pacientų teisės  
ir jų pažeidimai 

Prieštaringų vertinimų sulaukė 
Respublikinės vilniaus psichiatri-
jos ligoninės Bendruomenės psi-
chiatrijos skyriaus vedėjos, klubo 
„13 ir Ko“ vadovės Danguolės Sur-
vilaitės pranešimas apie pacientų 
teises ir jų pažeidimus. 

Pasak jos, psichikos sveikatos 
sistema Lietuvoje kol kas nesu-
kurta. „Keičiasi ministrai, jie atsi-
veda vis naujas komandas, todėl 
sistemos tarsi ir nėra kam kurti. Iš 
priimamų sprendimų galima dary-
ti išvadą, kad kai kurie valdinin-
kai nėra matę psichikos ligonių“, 
– kalbėjo D. Survilaitė. 

Nors visuomenėje dar tebesama 
neigiamų nuostatų dėl psichiatri-
jos ligoninėse teikiamų paslaugų, 
gydytojos teigimu, Lietuvos psichi-
atrinių ligoninių pacientai vertina 
čia gaunamą pagalbą teigiamai. 
„Tačiau negalima paneigti, jog psi-
chiatrijoje tebėra daugybė proble-
mų. Viena iš jų – galimybė sergantį 
žmogų paguldyti į ligoninę. Kaip ži-
nia, to padaryti be jo sutikimo ne-
galima. Dažnai mums tenka dirbti 
ne savo darbą – tramdyti alkoho-
likus, tam skiriant didelę dalį savo 
darbo laiko“, – sakė D. Survilaitė. 
Ji taip pat kalbėjo apie tai, kad Lie-
tuvoje mažiausia psichiatrijos lovų 
visoje Europoje, todėl prievolė pri-
žiūrėti žmones su psichikos negalia 
dažnai perkeliama globos namams. 

Gydytoja taip pat pristatė vi-
suomenėje sklandančius mitus 
apie psichiatriją ir pabandė juos 
paneigti. 

„Neveiksnumo institucija yra, 
buvo ir bus. Ne visada pats žmogus 
gali priimti sprendimus, už tai jį pri-
valo daryti globėjas. Be to, yra tokių 
ligonių, kurių neįmanoma integruoti 
į visuomenę. Akivaizdu, jog kai ku-
riems ligoniams reikalinga nuolatinė 
priežiūra“, – sakė D. Survilaitė. 

 Gydytoja taip pat turi savo nuo-
monę ir dėl neįgaliųjų integravimo 
į visuomenę. „Niekada nebus įma-
noma visų sergančiųjų integruoti 
į visuomenę. Yra sunkių ligonių, 
kuriems nepadeda jokie vaistai, 
jiems reikalinga nuolatinė medikų 
priežiūra“, – teigė D. Survilaitė. 

Pasak jos, Lietuvoje per prievar-
tą hospitalizuojama vos 3 proc. li-
gonių. Išsivysčiusiose šalyse – nuo 
50 iki 80 proc. „Norėtųsi paneigti ir 
mitą, kad Lietuvoje piktnaudžiau-
jama neveiksnumo institucija. Per 
metus atliekama apie tūkstantį ne-
veiksnumo ekspertizių. Jei jų bus 
atliekama mažiau, daugės pomir-
tinių ekspertizių – žmonės vis daž-
niau ginčijasi dėl paliekamo turto ir 
kitų dalykų“, – sakė D. Survilaitė. 

Be to, pasak jos, Lietuvoje la-
bai trūksta gydytojų, slaugytojų. 
„Specialistai šiuo metu rengiami 
užsieniui. Didžioji dalis jaunų gy-
dytojų išvažiuoja dirbti į užsienį. 
Tai – didžiulė problema, kurią rei-
kėtų spręsti“, – teigė D. Survilaitė. 

Pasak V. Nikžentaičio, svarbu 
nekritikuoti vieniems kitų, o dirbti 
drauge neįgaliųjų labui. 

„Visi dirbame tą patį darbą. Visa-
da pasisakau už paslaugų įvairovę. 
Globos namai dabar puikiai susitvar-
kę, tačiau čia sunkiau prieiti prie kie-
kvieno žmogaus. Savo ruožtu ben-
druomenės gyvena vargingai, todėl 
žmogus, pakliuvęs į bendruomenę, 
patirtų dar didesnį stresą. Reikalin-
ga ir neveiksnumo institucija, jei jau 
žmogus negali savo gyvenimo tvar-
kytis pats“, – sakė V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, visada naudinga su-
sėsti drauge ir diskutuoti visiems 
rūpimais klausimais. „Buvo pa-
teikta įdomių naujovių, kiekvienas 
išreiškė savo pozicijas. Tikiuosi, 
turėsime dar ne vieną progą susi-
rinkti ir spręsti problemas kartu“, –  
reziumavo V. Nikžentaitis. 

Autorės nuotraukos 
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Lietuvoje negalumą asmenims 
nustato Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos (to-
liau – NDNT), kurios 24 teritoriniai 
skyriai išsidėstę tiek didžiuosiuose, 
tiek mažesniuose miestuose asme-
nis aptarnauja pagal jų deklaruotą 
gyvenamąją vietą. Nemenką dalį 
darbingo amžiaus asmenų, turinčių 
negalią, Lietuvoje sudaro asmenys 
su psichikos ir elgesio sutrikimais. 
Jie užima penktąją vietą po kraujo-
takos sistemos ligų, navikų, jungia-
mojo audinio ir raumenų bei skeleto 
ir nervų sistemos ligų sukeltos ne-
galios. Psichikos ir elgesio sutrikimų 
turinčius asmenis, norinčius, kad 
jiems būtų įvertintas neįgalumas 
arba darbingumo lygis, nustatyti 
bendrieji pirminiai specialieji porei-
kiai, aptarnauja keturi specializuoti 
teritoriniai skyriai – Vilniaus V, Kau-
no VI, Klaipėdos III ir Šiaulių III.

Nustatant asmenų (taip pat ir 
kitų ligų sukelto negalumo) neįga-
lumo (vaikų iki 18 m.), darbingu-
mo lygį ar specialiuosius poreikius, 
diagnozė yra labai svarbi, tačiau 
atskaitos tašku imamas organizmo 
funkcijų sutrikimo lygis. Vertinant 
funkcinius ir kitus su asmens dar-
bingumu susijusius kriterijus, turin-
čius įtakos žmogaus darbingumui, 
svarbus jo išsilavinimas, profesija ir 
gebėjimas pagal ją dirbti bei  darbo 
įgūdžiai (atkreiptinas dėmesys, kad 
nustatomas ne prarastas, o išlikęs 
darbingumo lygis). 

Pagrindinis dokumentas, kuriuo 
NDNT specialistai vadovaujasi pri-
imdami sprendimus – asmenį gy-
dančio gydytojo parengtas siunti-
mas. Pagal esamą tvarką, asmuo, 
turintis sveikatos sutrikimų, pir-
miausia turi kreiptis į gydantį gy-

dytoją, kuris, nustatęs diagnozę ir 
atsižvelgęs į tai, kad taikant gydy-
mą ir (arba) reabilitacijos priemo-
nes išlieka organizmo funkcijų su-
trikimų, parengia siuntimą į NDNT. 
Siuntime nurodoma ligos diagnozė, 
jos eiga, gydymo rezultatai ir funk-
cijų sutrikimo laipsnis ir pridedami 
tai pagrindžiantys medicininiai do-
kumentai. Asmuo siuntimą į NDNT, 
prašymą nustatyti darbingumo lygį, 
neįgalumo lygį bei specialiuosius 
poreikius ir kitus reikiamus doku-
mentus turi pateikti per 60 kalen-
dorinių dienų nuo siuntimo išdavi-
mo dienos. Jeigu siuntimą asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga NDNT 
pateikia elektroniniu būdu, asmuo 
per minėtą laikotarpį turi pateikti 
prašymą ir asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą.

Dokumentus galima pateikti 
tiesiogiai atvykus į NDNT teritori-
nį skyrių, juos atsiųsti paštu arba 
per pasiuntinį. Asmenims taip pat 
sudaryta galimybė užsiregistruoti 
vizitui ir internetu. Ši NDNT teikia-
ma paslauga leidžia taupyti laiką, 
nes asmeniui atvykus numatytu 
laiku, jam nereikia laukti eilėje. 
Išankstinės registracijos nuorodą 
galima rasti internetiniame pusla-
pyje www.ndnt.lt. 

Vizitui mažamečius vaikus inter-
netu gali užregistruoti tėvai, o glo-
bojamus vyresnio amžiaus žmones, 
neturinčius galimybių naudotis in-
ternetu, vizitui gali registruoti juos 
globojantys žmonės. Registracijos 
patvirtinimą asmuo gauna elektro-
niniu paštu ir SMS žinute. Kartu su 
registracijos patvirtinimu nurodo-
ma, kokius dokumentus reikia tu-
rėti atvykus į teritorinį skyrių. 

NDNT asmens negalios vertinimą 
atlieka per 15 darbo dienų nuo visų 

reikiamų dokumentų gavimo die-
nos, t. y. vertinimo termino pradžia 
yra visų dokumentų NDNT gavimo 
diena (paaiškiname, kad NDNT pati 
sveikatos sutrikimų nediagnozuo-
ja ir gydančio gydytojo nurodytų 
diagnozių nekeičia, tačiau, esant 
reikalui, gali kreiptis į asmens svei-
katos priežiūros įstaigą, kad būtų 
pateikti papildomi dokumentai). 
Vertinant asmens darbingumo lygį, 
atsižvelgiama į medicininius (bazinį 
darbingumą) ir profesinius – funk-
cinius (darbo aplinkybes) kriterijus, 
turinčius įtakos asmens darbingu-
mui ir jo įsidarbinimo galimybėms. 

Jei asmuo negali dirbti pagal 
įgytą profesiją, NDNT nustato 
profesinės reabilitacijos paslaugų 
poreikį, kuriuo siekiama ugdyti ar 
atkurti neįgaliųjų darbingumą ir 
didinti jų įsidarbinimo galimybes. 
Pagal šiuo metu galiojančią krei-
pimosi dėl profesinės reabilitacijos 
paslaugų poreikio nustatymo tvar-
ką, profesinės reabilitacijos pas-
laugų poreikis NDNT nustatomas, 
kai asmuo pirmą kartą kreipiasi į 
NDNT dėl darbingumo lygio nu-
statymo arba kai asmenį į NDNT 
siunčia teritorinė darbo birža. 

NDNT palankiai įvertinus as-
mens poreikį profesinės reabilitaci-
jos paslaugoms, asmuo kreipiasi į 
teritorinę darbo biržą, kuri siunčia 
asmenį į profesinės reabilitacijos 
paslaugas teikiančią įstaigą. Iš viso 
profesinės reabilitacijos programas 
įvairiuose Lietuvos miestuose įgy-
vendina trylika profesinės reabili-
tacijos paslaugas teikiančių įstaigų. 
Viena iš jų – Vilniuje 2009–aisiais 
įsikūręs specializuotas psichosoci-
alinės reabilitacijos centras. 

Profesinės reabilitacijos progra-
mos padidina asmens įsidarbini-
mo galimybes – atkuriami arba 
išugdomi nauji asmens profesiniai 
gebėjimai, įgyjama profesinė kva-
lifikacija. NDNT jau yra nustačiusi 
profesinės reabilitacijos paslaugų 
poreikį 221 asmeniui su psichikos 
ir elgesio sutrikimais, iš kurių 85 
proc. ją sėkmingai baigė. 

Specialieji poreikiai asmenims 
NDNT nustatomi neatsižvelgiant 
į asmens amžių, neįgalumo arba 
darbingumo lygį. Specialusis po-

Asmenų negalios nustatymo 
aktualijos Lietuvoje
Zdislavas Skvarciany 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktorius 

Pasaulyje taikomi įvairūs negalios vertinimo modeliai. Iki 2005–ųjų Lie-
tuvoje negaliai vertinti buvo taikomas medicininis modelis, atsižvelgiant 
tik į asmens sveikatos sutrikimus. Šiandien požiūris į asmens sveikatą 
pasikeitė – ji suprantama ne kaip ligos nebuvimas, o kaip visavertė fizi-
nė, dvasinė ir socialinė gerovė. Taigi ir negalią vertinti pradėta ne pagal 
medicininį modelį, o pagal biopsichosocialinį, kada yra vertinami ne tik 
asmens fiziniai, funkciniai, bet ir psichosocialiniai sutrikimai, kurie turi 
įtakos asmens gebėjimui dalyvauti socialiniame gyvenime. 



reikis (nuolatinės slauga, nuolatinė 
priežiūra (pagalba), transporto iš-
laidų kompensacija arba lengvojo 
automobilio įsigijimo ir jo techninio 
pritaikymo išlaidų kompensacija) 
yra specialiosios pagalbos reikmė, 
atsirandanti dėl asmens įgimtų ar 
įgytų ilgalaikių sveikatos sutrikimų 
(neįgalumo ar darbingumo neteki-
mo) ir nepalankių aplinkos veiks-
nių. Specialiųjų poreikių vertinimo 
ir nustatymo procedūra yra griežtai 
reglamentuota teisės aktų. Asmens 
sveikatos būklė turi atitikti specia-

liųjų poreikių nustatymo kriterijus. 
Asmenį gydantis gydytojas, reng-
damas siuntimą dėl specialiųjų po-
reikių nustatymo, esant psichikos 
ligoms ir sutrikimams, taip pat pa-
rengia ir įteikia dokumentus, infor-
muojančius apie asmens intelekto 
koeficientą (IQ), atliktą „Mini men-
tal“ testą, psichologinį asmenybės 
tyrimą, patvirtinančius silpnaprotys-
tės laipsnį, elgesio, emocijų, valios 
ir kitus sutrikimus. NDNT specialiuo-
sius poreikius nustato asmeniui da-
lyvaujant NDNT teritoriniame sky-

riuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių 
organizmo sutrikimų asmuo negali 
atvykti į NDNT, jis apžiūrimas na-
mie, ligoninėje ar socialinės globos 
įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gy-
vena. Specialieji poreikiai nustatomi 
asmeniui nedalyvaujant, kai iš pa-
teiktų dokumentų nekyla abejonių 
dėl specialiųjų poreikių nustatymo. 

Asmeniui nesutinkant su NDNT 
teritorinio skyriaus priimtu spren-
dimu, per trisdešimt kalendorinių 
dienų nuo sprendimo gavimo die-
nos jis gali būti skundžiamas NDNT 
direktoriui. Asmens skunde (prašy-
me) dėl teritorinio skyriaus sprendi-
mo peržiūrėjimo turi būti nurodyta, 
su kurio NDNT teritorinio skyriaus 
sprendimu asmuo nesutinka, nu-
rodomos nesutikimo priežastys bei 
motyvai. Pagal nustatytą tvarką, 
pakartotinį vertinimą atlieka NDNT 
Sprendimų kontrolės skyrius, kuris 
vertinimą atlieka ir sprendimą prii-
ma per trisdešimt kalendorinių die-
nų. Atlikus pakartotinį vertinimą, 
asmeniui registruotu laišku išsiun-
čiamas išsamus, motyvuotas spren-
dimas, kuriame nurodomos faktinės 
aplinkybės ir teisinis pagrindimas.

Jei asmuo nesutinka su NDNT 
Sprendimų kontrolės skyriaus pri-
imtu sprendimu, sprendimas per 
30 kalendorinių dienų gali būti 
skundžiamas Ginčų komisijai, kuri 
ginčus dėl NDNT priimtų sprendimų 
nagrinėja ir sprendimus priima So-
cialinės apsaugos ir darbo ministro 
nustatyta tvarka. Ginčų komisijos 
sprendimas gali būti skundžiamas 
teismui įstatymų nustatyta tvarka.

JAV Pensilvanijos Perelma-
nų medicinos mokykloje atliktas 
neuronų jungčių vyrų ir moterų 
smegenyse tyrimas. Jo rezultatai 
paskelbti žurnale „Proceedings of 
National Academy of Sciences“.

Pasak tyrėjų, senieji įsitikini-
mai, jog vyrų ir moterų smegenų 
jungtys skiriasi, nėra be pagrin-
do.  Tyrimo rezultatai parodė, jog 
šie skirtumai – nemenki. 

Atliekant tyrimą, 949 žmonėms 
(521 moteriai ir 428 vyrams) nuo 
8 iki 22 metų atlikta difuzinė to-
mografija, parodanti skaidulų 
trajektorijas smegenyse.

Tiriant nustatyta, jog daugiau 
neuronų jungčių tarp pusrutulio 
priekio ir galinės dalies esama vyrų 
smegenyse. Tai rodytų, kad tokios 
smegenys gali lengviau suderinti 
suvokimą ir koordinuotus veiksmus.

Moterų smegenyse daugiau jung-
čių tarp kairiojo ir dešiniojo pusru-
tulių – tai rodytų geresnį ryšį tarp 
analitinės funkcijos ir intuicijos.

„Šie „žemėlapiai“ rodo, kodėl 
vyrai yra pranašesni vykdant vie-
nas užduotis, o moterys – kitas“, 
– sakė Perelmanų medicinos mo-
kyklos radiologijos departamento 
profesorė Ragini Verma.

Pasak tyrėjų, vidutiniam vyrui 
veikiausiai geriau seksis išmokti ir 
vykdyti kokią nors vieną užduotį, 
pavyzdžiui, orientuotis aplinkoje.

Vidutinė moteris tikriausiai tu-
rės geresnę atmintį ir socialinės 
kognicijos įgūdžius, todėl jai ge-
riau seksis vykdyti keletą užduo-
čių iš karto bei rasti sprendimus, 
kurie tiktų grupei žmonių.

Pasak tyrėjų, juos labiausiai 
nustebino tai, kad vyrų ir moterų 
smegenų funkcijos tarsi papildo 
vienos kitas. Tyrimas taip pat at-
skleidė nedidelius lyčių skirtumus 
amžiaus grupėje iki trylikos metų, 
be to, didesnius skirtumus grupė-
je nuo keturiolikos metų amžiaus.

Parengta pagal užsienio spaudą

Užsienio naujienos
Kuo skiriasi vyrų ir moterų smegenys?
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Iš savo darbo su psichikos nega-
lios žmonėmis teko pastebėti, kad 
teisinės pagalbos paslaugų jiems 
reikia nemažai. Nors valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos 
įstatymas numato nemažai atvejų, 
kada psichikos negalios žmonės ne-
mokamai gali pasinaudoti šia pagal-
ba, negalėčiau pasakyti, kad ji yra 
sėkminga. Tenka girdėti, kad ši pa-
galba yra nekokybiška, advokatai, 
paskirti atstovauti asmeniui, nesi-
lanko teismo posėdžiuose, nepaaiš-
kina nesuprantamų dalykų byloje 
ar iš viso beveik nebendrauja su 
atstovaujamuoju. Manau, kad taip 
yra dėl to, kad asmenys, teikiantys 
minėtą pagalbą, mažai žino apie 
neįgaliuosius, jų sveikatos sutriki-
mo specifiką, kaip su jais bendrau-
ti. Tokiu atveju psichikos negalios 
žmonėms galėtų padėti teisininkai, 
kurie gerai pažinotų šiuos žmones, 

pakankamai būtų susipažinę su psi-
chikos sutrikimų ypatumais, mo-
kėtų aiškiai, tinkamai bendrauti su 
psichikos negalios asmenimis.

Norėčiau pateikti keletą prakti-
nių pavyzdžių, dažniausiai pasitai-
kančių problemų, su kuriomis su-
siduria psichikos negalios žmonės 
bendruomenėje. 

Viena iš tokių problemų yra tai, 
kad šie žmonės gali tapti nusikalti-
mų aukomis. Lietuvoje yra asme-
nų, kurie sukčiauja, vagia ir daro 
kitus nusikaltimus pasinaudodami 
tuo, kad žmonės nesupranta teisi-
nių ar finansinių dokumentų, nesi-
orientuoja aplinkoje, būdami sun-
kios sveikatos būklės, pasirašinėja 
dokumentus net neskaitę, ir tokiu 
būdu išvilioja iš žmonių jų turtą. 

Pavyzdžiui, ateina pas psichikos 
negalios žmogų į namus asmuo su 
parašytu dokumentu ir sako „ar pri-
tariate, kad būtų pakeltos pensijos, 
jei taip, tada pasirašykite šį doku-
mentą”. Ir žmogus net neskaitęs jį 
pasirašo, o pasirodo, kad pasirašė 
vekselį (finansinį dokumentą), kuriuo 
įsipareigoja kitam asmeniui sumo-

kėti tam tikrą pinigų 
sumą. Deja, notaras 
tokį „dokumentą” la-
bai lengvai patvirti-
na. Taip pat gali būti 
sudarytos sutartys, 
pavyzdžiui dėl buto 
pardavimo, kuriomis 
siekiama išvilioti iš ne-
įgaliojo jo pinigus. 

Siūlau psichikos negalios žmo-
nėms: jokiu būdu nepasirašinėkite 
dokumentų jų neskaitę, o jeigu jų 
nesuprantate, pasitarkite su pati-
kimais žmonėmis. Asmenų, kurie 
siūlo Jums tam tikras paslaugas, 
prekes ar dalyvauti vienokiuose 

ar kitokiuose veiksmuose ar prašo 
kur nors pasirašyti, galite papra-
šyti pateikti darbo pažymėjimą. 
Nepamirškite, kad jis taip pat gali 
būti suklastotas. Be to, patariu ne-
palikti savo daiktų be priežiūros.

Kita gana aktuali problema – 
greitųjų kreditų ėmimas. Yra atve-
jų, kuomet psichikos negalios žmo-
nės, būdami paūmėjimo būklėje, 
kuria tam tikrus pseudo verslus ar 
šiaip neapdairiai nusprendžia, kad 
jiems reikia pasiskolinti pinigų ir 
paima taip vadinamus greituosius 
kreditus. Kredito įstaigos labai len-
gvai, nepatikrinusios žmogaus fi-
nansinių galimybių juos išduoda, 
tokiu būdu žmogus užsitraukia sau 
didžiulius finansinius įsipareigoji-
mus, dėl kurių tenka parduoti savo 
butus bei kitą vertingą turtą, ar ku-
rių daug metų negalės įvykdyti. 

 Šiuo atveju galėtų padėti Lietu-
vos įstatymais reglamentuotas ne-
veiksnumo institutas. Tik manau, 
kad šiuo metu galiojančios LR Ci-
viliniame kodekse ir kituose įstaty-
muose nustatytos teisės normos dėl 
asmens pripažinimo neveiksniu ar 
ribotai veiksniu visiškai neatitinka 
gyvenimo praktikos ir Lietuvoje ga-
liojančios Neįgaliųjų teisių konvenci-
jos. Buvo atvejis, kad pats neįgalus 
žmogus atėjo ir pasakė, kad jis nori, 
jog jam būtų apribotas veiksnumas, 
nes pasikartojančiais ligos paūmėji-
mo laikotarpais jis ima greituosius 
kreditus, perka brangius nereikalin-
gus daiktus ar kitaip prisidaro sau 
didelės materialinės žalos. Dėl tokių 
veiksmų, praėjus paūmėjimo laiko-
tarpiui, jis labai gailisi. Bet paaiški-
nus Lietuvos įstatymus, kurie nusta-
to asmens pripažinimą neveiksniu 
ar ribotai veiksniu, šis žmogus su-
prato, kokios problemos jo lauktų jį 
pripažinus neveiksniu. 

Šiuo metu LR teisingumo minis-
terijoje yra parengti, derinami ir to-
bulinami LR Civilinio kodekso ir kitų 
teisės aktų, reglamentuojančių as-
mens pripažinimą neveiksniu ar ri-
botai vaiksniu, pakeitimai. Nesiim-
siu jų dabar komentuoti, nes tai yra 
atskira tema, bet galiu pasakyti, 
kad numatoma veiksnumo ribojimą 

Teisinė pagalba psichikos negalios 
žmonėms ir dažniausiai pasitaikančios 
problemos bendruomenėje
Giedrius Sadzevičius 

Bendraujant su įvairiomis socialinėmis žmonių grupėmis, siekiant darnaus 
bendravimo, pirmiausia, manau, reikia gerai pažinti šiuos žmones. Taip pat 
yra ir su psichikos negalios žmonėmis. Lietuvoje okupacijos metais ilgą 
laiką ši žmonių grupė buvo izoliuota nuo visuomenės. Lietuvai iškovojus 
nepriklausomybę, informacijos apie šią asmenų grupę buvo pateikiama ge-
rokai daugiau, bet iki šiol didelė gyventojų dalis mažai žino apie šių žmonių 
problemas, poreikius, gyvenimą. Dėl to, manau, ir susidaro įvairios kliūtys 
teikiant šiems žmonėms tam tikras paslaugas, taip pat ir teisinę pagalbą. 



smarkiai išskaidyti į įvairias sritis, 
kuriose jis  bus ribojamas, kitose 
srityse asmuo išliks visai veiksnus. 

Veiksnumo ribojimas bus taiko-
mas ne tik dėl piktnaudžiavimo al-
koholiu ar narkotinėmis, toksinėmis 
medžiagomis. Visiškas neveiksnu-
mas, jeigu toks bus patvirtintas, 
ar ribotas neveiksnumas, priėmus 
teismui sprendimą, bus peržiūri-
mas kas tam tikrą laikotarpį, numa-
toma galimybė pačiam asmeniui, 
pripažintam neveiksniu ar ribotai 
veiksniu, kreiptis į teismą dėl tokio 
sprendimo peržiūrėjimo. Tai sutei-
kia daug vilčių, kad situacija page-
rės. Deja, šių pakeitimų įsigalioji-
mas numatomas tik 2015 metais.

Kita gana dažna problema yra 
psichikos negalios asmenų santy-
kiai su antstoliais. Pasitaiko atvejų, 
kai šie žmonės turi skolų, pavyz-
džiui, dėl kažkada nesumokėtos 
baudos už važiavimą be bilieto ar 
dėl nesumokėtų komunalinių mo-
kesčių už gyvenamąjį būstą. Ants-
toliai tokiu atveju pradeda išieško-
jimo veiksmus. Nesakau, kad skolų 
nereikia mokėti, jas reikia mokėti, 
tik, manau, negalima iš žmogaus 
paimti paskutinių jo turimų lėšų. 
Kartais antstoliai, net neišsiaiškinę, 
kokios rūšies pajamas žmogus gau-
na į asmeninę sąskaitą, areštuoja 
ją ir pinigus perveda į savo kontorą. 
Remiantis Lietuvos įstatymais, ne-
galima vykdyti išieškojimo iš socia-
linių šalpos išmokų lėšų. Taigi jeigu 
asmuo gauna minėtas išmokas ir 
žino, kad antstoliai pradėjo išieš-
kojimo veiksmus jo atžvilgiu, jam 
reikia pateikti tai antstolių kontorai 
pažymą iš lėšas mokančios insti-
tucijos, kad į konkrečią sąskaitą 
jis gauna socialinę šalpos išmoką. 
Patarimai neįgaliesiems, turintiems 
skolų, būtų bendrauti su tomis įs-
taigomis, kurioms yra skolingi, kal-
bėtis ir sutarti dėl abiem pusėms 
labiausiai palankaus skolų sumokė-
jimo tvarkaraščio bei jį vykdyti.

Siekiant išspręsti mano aukščiau 
minėtas problemas, siūlau įdarbin-
ti daugiau teisininkų nevyriausybi-
nėse organizacijose ar kitose įstai-
gose, kurie gerai žinotų psichikos 
negalios žmonių problemas, porei-
kius, gyvenimą, turėtų pakanka-
mai žinių apie psichikos sutrikimus, 
mokėtų suprantamai, priimtinai 
bendrauti su šiais žmonėmis, arba 
apmokyti jau dirbančius teisinin-
kus valstybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnybose.

Vitaminai, papildantys 
jūsų sveikatos sąskaitą
„Geritamin Neo“ –  A ir E vitaminų derinys – tai subalansuotas mais-
to papildas, lemiantis stipresnį imunitetą, gerą regėjimą, tvirtus ir 
gražius nagus, elastingą ir sveiką odą bei nepriekaištingą sveikatą.

Ruduo žmogaus organizmui ne pats maloniausias metas, pažerian-
tis darganų, stingdančiu šaltuku supurtantis prie atšiauresnio oro dar 
neprisitaikiusį organizmą. Be to, po vasaros atostogų užgriūna darbų 
gausa, juos lydintis stresas ir įtampa. Visko nuveikti savo sveikatos 
sąskaita neįmanoma, nes sveikata nėra tas aruodas, iš kurio galima 
tik imti, nieko į šią „sąskaitą“ neįnešant, arba įnešant nepakankamai 
ar nuvertėjusių „indėlių“.

Maisto papildai, kurių sudėtyje yra būtinų vitaminų – laiku teikia-
ma pagalba jūsų organizmui. Pasirūpinti sveikata niekada nebūna 
per anksti – galima tik pavėluoti, tačiau vitaminų stoka ypač aktuali 
vyresnio amžiaus žmonėms, nes dėl susilpnėjusio medžiagų įsisavi-
nimo organizmas su įprastais maisto produktais jų pasiima mažiau.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad A ir E vitaminai stiprina imuninę sis-
temą, yra stiprūs antioksidantai. A ir E vitaminai apsaugo ląsteles nuo 
laisvųjų radikalų poveikio, kurie greitina ląstelių senėjimą. A vitaminas 
ypač svarbus norint išsaugoti gerą regėjimą, saugo nuo akies jungi-
nės džiuvimo bei ragenos suminkštėjimo. Jo reikia, kad normaliai vyktų 
ląstelių atsinaujinimo procesai – jei organizme A vitamino stinga, oda 
sensta, išsausėja, pradeda skeldėti. Išlaikyti odos drėgmę, elastingumą 
padeda E vitaminas, svarbus jis ir medžiagų apykaitai, būtinas hormo-
nų bei riebalų metabolizmui. Neatsitiktinai vitaminas A naudojamas su 
vitaminu E, nes jie drauge geriau įsisavinami ir vienas kitą papildo.

Gausu patarimų nuolat vartoti daugiau vaisų, daržovių ir kitų kuo 
įvairesnių produktų, tačiau neįvertinama, kad 2 kg daržovių ir stiklainis 
aliejaus negali tapti įprastine žmogaus maisto norma. Žalumynų įvai-
rove mūsų kraštas nepasižymi, o išlaidos maisto produktams (nepai-
sant jų maistinės vertės) vidutiniškai siekia 32 proc. šeimos biudžeto. 
Sumanius sveikai maitintis dažnai patiriama, kad tai – misija reikalin-
ga, bet neįmanoma. Tačiau, užuot susitaikius, galima rasti sprendimą. 
Vartojant „Geritamin Neo“ maisto papildą organizmas gaus reikiamą 
kiekį A ir E vitaminų ir  tai padės išvengti daugelio 
sveikatos problemų, kurias sukelia 
šių vitaminų stoka.
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Pirmoji – pykstama tam, kad 
pakenktum sau, t.y., kai specialiai 
apkaltini kitą dėl tau vykstančių 
nelaimių. Atsiradęs blogumo jaus-
mas tarsi panaikina pyktį. 

Antroji priežastis – kai pyks-
tama tam, kad būtų galima kon-
troliuoti, t.y., kad būtų galima 
įbauginti kitus. 

Trečioji priežastis – pyksta-
me, kad jaustumėmės galingi, 
t.y., kai pyktis atkreipia kitų žmo-
nių dėmesį.

Dar viena priežastis – pyksta-
me, kad  kovotume su neteisybe, 
t.y., kai pyktį sukelia neteisybė, 
atsitikusi mūsų artimiesiems, arba 
pykstame, kai bandome įrodyti 
savo tiesą. 

Bet kokiu atveju, pykčio nebūna 
be priežasties. 

Taigi pyktis, patinka mums ar 
ne, yra mūsų kasdienio gyvenimo 
dalis. Be jo žmogus būtų pasy-
vus ir apatiškas, linkęs su viskuo 
susitaikyti, abejingas neteisybei, 
vengiantis nuomonių susikirtimo. 
Jeigu situacijose, kai mūsų aky-
se vyksta blogis, mes nejaustume 
pykčio, nebūtume žmonėmis. 

Supykti yra natūralu, tai normali 
žmogaus reakcija, kuri gali kisti nuo 
lengvo suirzimo iki įsiūčio. Tačiau 

pyktis – tai ir toks jausmas, kuris 
gali sugriauti viską: santykius, už-
valdyti mintis, taip pat sukelti daug 
fizinių problemų. Labai svarbu at-
skirti jausmus nuo elgesio. Daž-
niausiai tiesiogiai jausmų negalime 
kontroliuoti, bet mes galime pasi-
rinkti, kaip tuos jausmus išreikšti: 

Pirmiausia, galime akimirks-
niu išsilieti. Dažnai tokiu atveju 
žmogus panašus į vulkaną, kuris 
lava aplieja viską aplinkui. Dau-
gelis žmonių, ypač augę smurtu 
pagrįstoje aplinkoje, supykę pra-
randa galimybę kontroliuoti įvy-
kius, jie leidžia pykčiui „sprogti“, 
elgiasi primityviai. Dažniausiai žo-
dis „agresija“ mums asocijuojasi 
su išdaužytais langais, muštynė-
mis, įžeidinėjimais. Būtent toks 
elgesys blogina santykius, dažnai 
juos komplikuoja, skatina susveti-
mėjimą. Atminkite, „tas, kas mus 
pykdo – nugali mus“.

Antra, galime pyktį užgniaužti, 
ko dažnai mus moko jau vaikystėje. 
Tradiciškai visi jausmai skirstomi į 
gerus ir blogus, pyktis pakliūva tarp 
blogųjų. Toks skirstymas sukelia 
daug psichologinių problemų, ku-
rios lemia mūsų kasdieninį gyveni-
mą. Blogų jausmų mes stengiamės 
nerodyti, juos slepiame, nes jaus-
mai tapatinami su pačiu žmogumi. 
Mes visi norime būti geri, todėl vie-
toj to, kad pripažintume pyktį, mes 
stengiamės jį paslėpti slapčiausiose 
mūsų pasąmonės kertelėse. Deja, 
ilgą laiką slopinant jausmus, ken-
kiama pačiam žmogui. Neišreikštas 

pyktis niekur nedingsta – jis kaip 
bumerangas grįžta su daug nema-
lonesnėmis pasekmėmis. Pykčio 
energija pradeda griauti organizmą 
iš vidaus ir pamažu gali transfor-
muotis į ligą. Slepiamas pyktis gali 
būti streso ir depresijos priežastis. 
Sakoma, kad depresija – tai agre-
sija, nukreipta į patį save. V. Megre 
sakė: „jei žmogus pertekęs pyk-
čio, jo skleidžiamas spinduliavimas 
tamsus, negali pakilti aukštyn ir 
skverbiasi gilyn į Žemę. Atsimušęs 
nuo jos gelmių, sugrįžta ir pasireiš-
kia kaip ugnikalnio išsiveržimas, že-
mės drebėjimas, karai“.

Trečia, galime sustoti ir pagal-
voti, ką dabar daryti. Tai būdas 
ieškoti pykčiui konstruktyvaus 
elgesio, t.y., išmokti kontroliuo-
ti pyktį. Mokėjimas kontroliuoti 
agresyvius impulsus yra būtinas 
įgūdis, kad galėtume sugyventi su 
kitais žmonėmis ir negriautume 
savęs ir visko aplink save. 

Moksliniai tyrimai įrodė, kad nei 
agresyvus pykčio reiškimas, nei 
pykčio ignoravimas ar jo slopini-
mas nėra tinkamiausi žmogaus  
elgesio būdai. Dažnai girdime, 
kad jausmus reikia reikšti tinka-
mai. Tačiau kaip? Galbūt padės šie 
patarimai.
1. Leiskite sau pykti. Pyktis yra 
emocija, ir jūs turite teisę pyk-
ti, kai jus kas nors provokuoja, 
skriaudžia, kai gyvenime kas nors 
einasi ne taip, kaip norite. Pripa-
žinkite, kad šios emocijos egzis-
tuoja ir yra teisėtos.
2. Raskite pykčio šaltinį ir pa-
sistenkite jį pašalinti, išsiaiškin-
dami iškilusią problemą. Kodėl jus 
supykdė būtent tai? Galbūt pyktį 
išprovokavę žodžiai  slepia jūsų 
praeities žaizdas? 
3. Nusiraminkite. Senolių  iš-
mintis sako: kai pradedate pykti, 
suskaičiuokite iki 10, jei labai pikti 
– iki 100! Pasinaudokite kvėpavi-
mo pratimais.  Giliai įkvėpkite, nu-
raminkite save, lėtai ir kelis kartus 
kartodami frazes: „nusiramink“, 
„atsipalaiduok“, „viskas bus gerai“ 
ir pan. Medituokite ar užsiimkite 
kita atpalaiduojančia technika – 
tai atitraukia dėmesį nuo jausmų 
ir padeda nusiraminti įaudrintam 
organizmui. Klausykite mėgsta-
mos muzikos, pieškite, rašykite, 
skaitykite.
4. Neskubėkite. Publijus Siras 
sakė, jog „niekada nėra taip nau-
dinga delsti, kaip pykstant“, todėl, 

Nekaupkime pykčio
Daiva Talutytė
Psichologė 

Pyktis – labai stipri emocija, tu-
rinti įvairiausias priežastis. Tos 
priežastys būna tikrai gilesnės nei 
mes įsivaizduojame. 



užvaldyti pykčio, nepriiminėkite 
jokių svarbių sprendimų. Geriau-
sia „ataušti“ ir „veikti“ kiek gali-
ma vėliau. 
5. Pakeiskite pykčio objektą. 
Vietoj to, kad pultumėte į atlapus 
jus supykdžiusiam žmogui, su-
duokite kumščiu į stalą, daužy-
kite pagalvę ar rėkite, kol prara-
site jėgas. Šokite – šokis puikus 
būdas atsikratyti susitvenkusių 
emocijų. Bet koks fizinis krūvis: 
pasivaikščiojimas, plaukimas, ly-
ginimas, mažina agresiją ir pa-
deda jums nusiraminti ir, svar-
biausia, išsaugoti sveikatą.
6. Persijunkite. Kai tik pajun-
tate, kad pradedate pykti, per-
kelkite dėmesį į kitą objektą ar 
veiklą. Galite užsiimti namų tvar-
kymu ar perdėlioti dokumentus 
ant savo stalo. Jei fiziškai to at-
likti negalite, fantazuokite, gal-
vokite apie malonius dalykus.
7. Nekaltinkite! Galvokite, ką 
kalbate su jus supykdžiusiu žmo-
gumi. Neužgauliokite, nežemin-
kite. Dažnai, apėmus pykčiui, 
mes „priskaldome daug malkų“, 
pasakome tokių žodžių, dėl kurių 
vėliau mums būna gėda. Kalbė-
kite apie tai, kas jus įskaudino; 
„Aš labai supykau, kai tu man 
pamelavai, todėl norėčiau, kad 
visą laiką man sakytum tiesą“.
8. Pakeiskite požiūrį. Kad pyk-
čio nestiprintumėte, ištarkite 
frazę „nieko baisaus neįvyko“, 
„viskas tik į gera“ ar pan. Net 
jeigu jums ir atrodo, kad tie žo-
džiai neatitinka teisybės, jie gali 
jus nuraminti. 
9. Analizuokite. Praėjus pyk-
čiui pabandykite išsiaiškinti, kas 
iš tikrųjų jus taip supykdė. Būti-
na pasimokyti iš situacijos ir pa-
klausti savęs, ką aš galiu pada-
ryti, kad situacija nepasikartotų. 
10. Jei negalite susidoroti su 
pykčiu, jeigu pykstate labai daž-
nai, trinka sveikata ir tai jau 
trukdo normaliam jūsų gyveni-
mui, apsilankykite pas psi-
chologą ar psichoterapeutą. 
Jis padės surasti tikrąsias pykčio 
priežastis bei pasiūlys technikas 
ir metodus, kaip suvaldyti pykčio 
priepuolius. 

Net jei ir nesuvaldėte pykčio, 
nereikia savęs kaltinti. Tikėkite, 
kad  kartą viskas pavyks geriau. 
Žinokite, kad piktas žmogus – 
toks pat geras, tik nuoširdus, 
taigi pykite, bet nebūkite pikti!

Konferencijos dalyviai – 
šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų 
gydytojai, gydytojai psichi-
atrai, bendrosios praktikos, 
bendruomenės slaugytojai ir 
kiti  medicinos darbuotojai, 
kurių susirinko daugiau nei 
100, aptarė kultūros poveikį 
žmogaus sveikatai, klausėsi 
medikų mokslinių pranešimų, 
dalinosi patirtimi, apibendri-
no projekto rezultatus.

„Kultūros receptas – tai 
puikiausias įrodymas, kaip 
galima susikalbėti, susitar-
ti ir padaryti gerus darbus”, 
– sakė šio projekto globėja 
Agnė Zuokienė.

Pasak medikų, Lietuvoje 
kasdien pusšimtis  žmonių 
išgirsta diagnozę – vėžys, 5 
proc. iš 100 tūkst.  turi psi-
chikos sutrikimų, didėja pa-
tiriančių stresą žmonių skai-
čius. Mokslininkai teigia, kad 

tokius ligonius padeda gydyti 
kultūra.

„Kultūros recepto“  projek-
to partnerės – Centro ir Šeš-
kinės  poliklinikos – pacien-
tams išrašydavo  ne tik jiems 
būtinų vaistų, bet ir „kultū-
ros receptus“.  Kultūros re-
cepto tikslas  buvo pagerinti 
sergančiųjų psichinę, fizinę, 
emocinę sveikatą bei page-
rinti jų gyvenimo kokybę. Tai 
buvo siekiama padaryti pasi-
telkiant įvairias meno šakas, 
kultūrinius renginius. Su po-
liklinikos gydytojo išrašytais 
kultūros receptais pacientai 
Vilniaus mokytojų namuose 
gaudavo bilietus į kultūros 
renginius.

„Kultūros receptų“ projek-
to organizatoriai ir iniciato-
riai tikisi, kad šis projektas 
taps tęstinis,  – kad šito pa-
cientai labai norėtų parodė jų 
apklausos rezultatai.

Projekto globėja – Agnė 
Zuokienė, organizatorius – 
Vilniaus miesto savivaldybė, 
projekto autorius – Vilniaus 
Mokytojų namai, partneriai – 
Centro ir Šeškinės poliklinikos.

Vilniaus miesto
 savivaldybės informacija 

Apklausa parodė, kad 
„Kultūros receptas“ padeda 
ligoniams jaustis geriau

Vilniaus Mokytojų namuose vykusia moksline–
praktine konferencija „Meno įtaka žmogaus sveika-
tai“ baigėsi metus trukęs socialinis  projektas „Kul-
tūros receptas“.  
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Potencialūs  
neįgalieji – visi 

„Su neįgaliaisiais bei jų proble-
momis tenka susidurti dažnai. Ta-
čiau manau, kad kur kas svarbesnis 
turėtų būti visuomenės vientisumo, 
o ne susiskaldymo klausimas. Kur 
kas daugiau derėtų rūpintis vadina-
maisiais „įgaliaisiais“, kad jų sąmo-
nė taptų įgalesnė ir jie gebėtų pri-
imti neįgaliųjų problemas. Bet koks 
visuomenės susiskirstymas nėra 
teisingas“, – sakė V. Landsbergis. 

Pasak jo, bet kuris žmogus yra 
potencialus kandidatas į neįgaliuo-
sius. „Neįgalieji – tai mažuma, ku-
ria dauguma turėtų rūpintis. Ben-
dra būtis, o ne atskirtis turėtų būti 
norma“, – teigė V. Landsbergis.

Profesoriaus teigimu, vadina-
mieji įgalieji vis dar nenori gilin-
tis į neįgaliųjų problemas. „Galbūt 
vertėtų įkurti Potencialių neįga-
liųjų asociaciją, pakviesti prie jos 
prisijungti aukščiausius valstybės 
vadovus. Tik suvokę, kad bet ku-
ris bet kuriuo momentu gali atsi-
durti neįgaliojo kailyje, jie galbūt 
kitaip pažvelgs į neįgaliųjų pro-
blemas“, – pusiau juokais, pusiau 
rimtai siūlė V. Landsbergis.  

Mažinti socialinę atskirtį

Pasak V. Blinkevičiūtės, svar-
biausia valstybės užduotis turėtų 
būti socialinės atskirties sumaži-
nimas. „Už ekonomikos, už skai-
čių visada stovi gyvi žmonės. Per 
krizę buvo suduotas didelis smūgis 
socialiniam visuomenės modeliui. 
Politikams derėtų suvokti, jog šis 
aspektas labai svarbus, nors daug 
kam atrodo, kad socialinės inves-
ticijos – tik lėšų švaistymas. Visų 
pirma reikėtų keisti žmonių sąmo-
nę“, – sakė V. Blinkevičiūtė. 

Europarlamentarė kalbėjo apie 
neįgaliesiems rūpimus klausimus, 
pastaruoju metu Europarlamen-
te svarstytus ar turėtus svarstyti 
klausimus. 

Itin svarbi neįgaliesiems – 
Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių 
konvencija (JT konvencija), kuri 
yra pirmoji privaloma tarptautinė 
žmogaus teisių teisinė priemonė. 

JT Konvencijos ataskaita –  
nesvarstyta 

Kaip žinia, 2010 m. Europos Są-
junga kaip regioninė organizacija 
ratifikavo JT Konvenciją. Tai – pir-
masis ES ratifikuotas tarptautinis 
žmogaus teisių dokumentas, todėl 
neįgaliųjų bendruomenė daug ti-
kisi iš tolesnių veiksmų, harmo-
nizuojant teisinę bazę bei imantis 
papildomų iniciatyvų, kad JT Kon-
vencijos nuostatos būtų įgyvendi-
namos Europos mastu. 

2013 m. ES, kaip JT Konvencijos 
narė, turėjo pateikti savo pirmąją 
ataskaitą apie JT Konvencijos nuos-
tatų įgyvendinimą. Tačiau, pasak 
V. Blinkevičiūtės, Europos Komisija 
šios ataskaitos kol kas neparengė, 
taigi europarlamentarai neturėjo 
galimybės jos apsvarstyti. 

„Ataskaitą pateikti vėluojama jau 
visus metus. Baiminuosi, kad šios 
kadencijos parlamentas jau nebe-
spės jos apsvarstyti. Tai padaryti 
teks naujai išrinktam Europos Par-
lamentui“, – sakė V. Blinkevičiūtė. 

Pasak LNF prezidentės Dovilės 
Juodkaitės, Lietuva jau pateikė savo 
ataskaitą, tačiau svarbių iniciatyvų 
joje nesama. Didelės įtakos tam turi 
ir prastai dirbanti Neįgaliųjų taryba. 

 „Liūdna pripažinti, tačiau Lietu-
vos Neįgaliųjų taryba visa sudėtimi 
šiemet nebuvo susirinkusi nė karto. 
Negalime svarstyti strateginių klau-

simų, kuomet nėra kvorumo. Kie-
kvieną antradienį į pasitarimus susi-
renka NVO sektoriaus atstovai, bet 
jie negali priimti sprendimų, kadan-
gi neatvyksta atsakingų institucijų 
atstovai“, – sakė Rasa Kavaliauskai-
tė, Neįgaliųjų sąjungos prezidentė. 

Pasak Lietuvos sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos 
vadovo Vaidoto Nikžentaičio, dide-
lė problema  yra nuolatinė valdi-
ninkų kaita bei savotiškas požiūris 
į neįgaliųjų problemas. Nevyriau-
sybinių organizacijų atstovus var-
gina ir tai, kad programoms įgy-
vendinti numatomas trumpas  
terminas, norint gauti lėšų, kas-
met tenka teikti projektus. Tuo 
tarpu specialistų atlikti šiems dar-
bams labai trūksta – darbuotojų 
atlyginimai čia yra labai nedideli. 

„Be to, šiuo metu paslaugų tei-
kimo srityje egzistuoja labai daug 
tarpininkų. Neaišku, ką veikia kai 
kurie reabilitacijos centrai, nedžiu-
gina Darbo biržos veiklos rezultatai 
siekiant platesnės neįgaliųjų integra-
cijos į darbo rinką. Manau, valstybė 
dalį pinigų per finansinius mechaniz-
mus turėtų atiduoti neįgaliųjų aso-
ciacijoms – jos geriausiai žino, kaip 
tinkamai parengti žmones konkrečiai 
darbo vietai“, – sako V. Nikžentaitis. 

Kiti teisės aktai 

Atsižvelgiant į ES strategijoje 
įvardintas sritis, itin aktualus pas-
taruoju metu yra prieinamumo ne-
įgaliesiems užtikrinimo klausimas. 
ES mastu tai susiję su tolesnėmis 
konsultacijomis tarp valstybių narių 
ir suinteresuotų subjektų ir bendro 
Europos akto dėl prieinamumo pri-
ėmimas. Pasak V. Blinkevičiūtės, ši 
informacija EP taip pat kol kas ne-
pateikta, nors turėjo europarlamen-
tarus pasiekti dar šių metų vasarą. 

Susitikime su europarlamentarais – 
siūlymas kurti potencialių neįgaliųjų asociaciją
Lina Jakubauskienė

Spalio 30–ąją asociacija „Lietuvos 
neįgaliųjų forumas“ (LNF) surengė 
jau tradiciniu tapusį Europos Parla-
mento narių nuo Lietuvos ir Lietu-
vos neįgaliųjų organizacijų atstovų 
neformalų susitikimą. Jame, be ne-
įgaliųjų organizacijų atstovų, daly-
vavo europarlamentarai Vytautas 
Landsbergis ir Vilija Blinkevičiūtė. 



Europarlamentarė pažadėjo iš-
siaiškinti, kokioje svarstymo sta-
dijoje šiuo metu yra šis aktas.

Kaip žinia, Europos Sąjunga 2010 
m. priėmė ir dar vieną neįgaliųjų 
bendruomenei svarbų politinį doku-
mentą – Europos strategiją dėl nega-
lios 2010–2020 m. bendras jos tiks-
las – suteikti neįgaliesiems daugiau 
galimybių, kad jie galėtų pasinaudoti 
visomis savo teisėmis ir visapusiškai 
dalyvautų visuomenės gyvenime. 

„Neįgaliųjų teisės nėra papildo-
mos – jos tos pačios, kaip ir visiems 
žmonėms. Tik neįgalieji kažkodėl vis 
turi įrodinėti, jog jie – tokie patys 
žmonės. Kiekvienas iš mūsų visų 
pirma žmogus ir visuomenės narys, 
kuris turi turėti tas pačias galimy-
bes“, – sako V. Blinkevičiūtė. Pasak 
jos, kol kas valdininkai dažniausiai 
neįgaliuosius mato tik kaip žmones, 
kuriems reikia papildomų lėšų. 

Kam bus skiriamas  
finansavimas? 

Labai aktualus klausimas yra ir 
naujoje ES struktūrinės paramos 
laikotarpio 2014–2020 m. planavi-
mas, pasirengimas jam. Nauji regla-
mentai turėtų įsigalioti 2014–aisiais. 
Tai, kaip bus skirstoma parama, itin 
aktualu nacionaliniu mastu rengiant 
Nacionalinę veiksmų programą bei 
pasirašant Partnerystės sutartis. 

Pasak NVO atstovų, nors naujuo-
siuose reglamentuose yra teigiamų 
pokyčių, tačiau vis dar išlieka po-
tencialių problemų bei abejonių, 
ypač žinant praėjusio Europos stru-
kūtrinių lėšų laikotarpio netinkamą 
naudojimą skirtingose šalyse. To-
dėl, NVO atstovų teigimu, šalys na-
rės turi tinkamai naudoti ateinančio 
laikotarpio lėšas, o EK privalo užti-
krinti, kad tai vyktų tinkamai.  

Neįgaliųjų organizacijų atstovai 
išsakė priekaištus dėl finansavimo 
skyrimo mechanizmo NVO sekto-
riui, taip pat dėl mažų atlyginimų 

bei kvalifikuotų specialistų trūku-
mo. Pasak jų, Lietuvoje vis dar 
stengiamasi išlaikyti ankstesnę 
socialinę sistemą, tik dabar prade-
dama kalbėti apie deinstituciona-
lizaciją, tačiau vis dar tebevyrauja 
dideli globos namai, kuriems skirta 
didžiausia dalis finansavimo iš ES 
lėšų laikotarpiui 2007–2013 m. m. 

„Struktūriniai fondai panaudo-
jami ne socialinės ilgalaikės re-
formos linkme, o investuojant į 
ydingą institucinę globą. Nesino-
rėtų, kad tokia praktika tęstųsi ir 
toliau“, – sako D. Juodkaitė. 

„Struktūrinės paramos paraiškų 
laikas baigiasi. Tačiau neįgaliųjų or-
ganizacijos nežino, kokiu principu 
lėšos bus skirstomos 2014–2020–
ųjų laikotarpiui. Ar jos vėl nenuke-
liaus ten, kur nukeliavo anksčiau? 
Kitos šalys jau seniai kuria apsaugo-
to būsto programas, o pas mus vis 
dar sunku įrodyti, kad neįgalieji gali 
gyventi savarankiškai. Nesprendžia-
ma ir daugybė kitų aktualių proble-
mų“, – sako V. Nikžentaitis. 

Pasak V. Blinkevičiūtės, nėra 
normalu, kad neįgaliųjų organiza-
cijų atstovai nėra kviečiami aptar-
ti struktūrinių fondų panaudojimo 
galimybių. Kol kas neaišku, ko-
kiems projektams lėšų prašoma. 

Pasak jos, dokumentą dėl struk-
tūrinės paramos rengia ne EP, o 
valstybės narės. „Lietuva pirminin-
kauja tokiu metu, kuomet septyne-
riems metams reikia priimti 70 tei-
sės aktų, kurie reglamentuos, kaip 
bus panaudojami pinigai per arti-
miausius metus. Tai – labai svar-
bus uždavinys, kuris turėtų rūpėti 
visiems“, – kalbėjo V. Blinkevičiūtė. 

Europarlamentarė pažadėjo inici-
juoti susitikimą su Finansų, Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
bei kitų atsakingų institucijų atsto-
vais, kad būtų išsiaiškinta, kam lė-
šas numatyta skirti. Pasak D. Juod-
kaitės, labai svarbu iškovoti, kad ES 
pinigai nenueitų į senos institucijos 

restruktūrizavimą. „Nebederėtų re-
novuoti senųjų struktūrų, į jas nauji 
gyventojai neturėtų būti priimami. 
Naujas modelis turėtų būti nedideli 
centrai neįgaliesiems, kad žmonės 
galėtų gyventi nedidelėse bendruo-
menėse ar šeimose, kur jiems būtų 
teikiama specialistų parama bei pa-
galba“, – sakė D. Juodkaitė. 

V. Blinkevičiūtė pažadėjo tarpi-
ninkauti, kad struktūrinės para-
mos svarstymo klausimas neprei-
tų be neįgaliųjų atstovų. „Svarbu 
spėti į traukinį, kad nebūtų primti 
Lietuvai nepalankūs sprendimai“, 
– sakė europarlamentarė. 

Kiti klausimai 

V. Blinkevičiūtė pasakojo apie 
neseniai Europos Komisijos pateik-
tą ir daugybės diskusijų sulaukusią 
studiją dėl vadinamojo socialinių 
pašalpų turizmo. Pasak euroskepti-
kų, žmonės keliauja iš vienos šalies 
į kitą tik dėl didesnių jose mokamų 
pašalpų. Didžiosioms Europos ša-
lims, ypač – Didžiajai Britanijai, tai 
tampa papildoma finansine našta. 

„EK išnagrinėjo situaciją ir pabrė-
žė, kad žmonės, išvykstantys iš savo 
šalių, yra ekonomiškai aktyviausi. 
Jie išvažiuoja dirbti ir užsidirbti, sva-
riai prisideda prie šalies BVP kūrimo, 
moka mokesčius ir yra naudingi. Kur 
kas didesnių problemų kyla šalyse, 
kurias šie žmonės palieka. Todėl 
paprašėme EK parengti atvirkštinę 
studiją, kur būtų matyti, kokia si-
tuacija yra šalyse, iš kurių žmonės 
išvyksta, koks tai spaudimas tų ša-
lių socialinėms sistemoms. Situacija 
šioje srityje išties yra sudėtinga“, – 
sakė V. Blinkevičiūtė. 

Europarlamentarai atsakė ir į kitus 
neįgaliųjų organizacijų atstovams 
rūpimus klausimus bei pažadėjo tar-
pininkauti tiek Lietuvoje, tiek Euro-
pos Parlamente, kad jie būtų spren-
džiami greičiau bei efektyviau. 

Autorės nuotraukos
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Susirinkusieji tuo pačiu ga-
lėjo apžiūrėti naująją bendrijos 
būstinę ir edukacinį centrą, kurį 
remontuoti padėjo Vilniaus psi-
chosocialinės reabilitacijos centro 
globotiniai. Už pagalbą gražinant 
patalpas bendrijos vadovas Vaido-
tas Nikžentaitis įteikė pagalbinin-
kams padėkos raštus. 

Svarbiausia – būti kartu

„Jau ne vienerius metus esame 
kartu. Džiugu pakviesti visus kole-
gas, bendradarbius ir draugus į at-
naujintas patalpas. Visus mus vie-
nija tai, kad nuolat ieškome būdų, 
kaip padėti negalią turintiems 
žmonėms“, – pradėdamas konfe-
renciją kalbėjo V. Nikžentaitis. 

Bendrijos vadovas taip pat pri-
statė situaciją, pastaruoju metu 
susiklosčiusią psichikos priežiū-
ros srityje. Pasak jo, liūdna, ta-
čiau sergančiųjų psichikos ligomis 
daugėja ne tik Lietuvoje, bet ir 
Europoje. „Remiantis statistiniais 
duomenimis, 27 proc. Europos 
gyventojų kreipiasi į gydymo įs-
taigas dėl vienokių ar kitokių psi-
chikos sutrikimų. Dalis pacientų, 
ypač dėl susirgimų depresijomis, 
dažnai nesulaukia reikiamos pa-
galbos“, – sakė V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, per Bendrijos veiklos 
metus įvairiose programose da-
lyvavo per 4 tūkst. žmonių. „Per 
visą laikotarpį tarp dalyvaujančių-
jų mūsų programose pasitaikė tik 
vienas savižudybės atvejis, nors 

Lietuva, kaip žinia, pagal savižu-
džių kiekį pirmauja pasaulyje. Ma-
nau, tai rodo, kad galimybė imtis 
vienos ar kitos veiklos, suteikti 
pagalbą gerokai pagerina žmonių 
su psichikos negalia būklę, jų gy-
venimo kokybę“, – teigė V. Nik-
žentaitis. 

Bendrijos vadovo teigimu, dide-
lė problema ir tai, kad Lietuvoje 
dirba vos 1 proc. psichikos nega-
lią turinčių žmonių. Tam didžiulės 
įtakos turi stigmos – darbdaviai 
nenori priimti į darbą žmonių, tu-
rinčių vienokių ar kitokių psichikos 
sutrikimų. „Manau, derėtų kurti 
daugiau vietų žmonėms, turin-
tiems psichikos negalią. Pavyzdys 
galėtų būti Suomija, kur, pavyz-
džiui, prie leidybos įmonių kuria-
mi nedideli centriukai, skirti žmo-
nėms su psichikos negalia. Čia jie 
gali dirbti tam tikrą jiems pritai-
kytą darbą, tuo pačiu išnaudoda-
mi savo galimybes ir realizuodami 
norą būti reikalingiems“, – sakė V. 
Nikžentaitis. 

Jo teigimu, neblogų rezultatų 
pasiekia Vilniaus psichosocialinės 
reabilitacijos centras – per metus 
įdarbinama apie 20–30 reabilita-
cijos programas baigusių žmonių, 
kai Darbo biržos per tą patį lai-
kotarpį įdarbina vos vieną ar du. 
„Norėtųsi, kad būtų daugiau re-
miamasi Nevyriausybinėmis orga-

Konferencijoje – apie psichikos 
sveikatos priežiūrą bendruomenėje 
Lina Jakubauskienė

Lapkričio 29–ąją Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 
sukvietė Savivaldybių atstovus, bendrijų vadovus, kitus su neįgaliai-
siais dirbančius specialistus į konferenciją, pavadintą „Psichikos svei-
katos priežiūra bendruomenėje, bendradarbiavimo su savivaldybėmis 
perspektyvos“. 



nizacijomis, daugiau dėmesio ski-
riama programų tęstinumui, kad 
įdarbinti žmonės galėtų išsilaikyti 
darbo rinkoje“, – sakė V. Nikžen-
taitis. 

Jis taip pat pristatė ir pastaruoju 
metu Bendrijos nuveiktus darbus, 
teikiamas paslaugas, įgyvendintus 
projektus, surengtas konferenci-
jas bei seminarus. 

„Džiaugiamės, kad galime dirbti 
kartu, ir toliau remsime visas jun-
gimosi ir bendro darbo idėjas. Tarp 
įvairių su neįgaliaisiais dirbančių 
organizacijų negali būti priešprie-
šos“, – kalbėjo V. Nikžentaitis. 

Neįgaliųjų socialinės  
integracijos galimybės 

Nevyriausybinių organizacijų 
atstovai džiaugėsi sulaukę Vil-
niaus miesto savivaldybės tarybos 
Sveikatos komiteto atstovų. Padė-
kos raštą konferencijos dalyviams 
atsiuntė Sveikatos komiteto pir-
mininkė Vitalija Kliukienė. „Dėko-
jame už jūsų nuveiktus darbus ir 
linkime, kad jūsų pastangos pa-
lengvintų gyvenimą dar šimtams 
negalią turinčių žmonių“, – rašo-
ma padėkoje. 

Apie neįgaliųjų socialinės inte-
gracijos galimybes Vilniaus mieste 
kalbėjo Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos Socialinės 
paramos skyriaus vedėja Vilma 
Šilainė. 

Ji pristatė svarbiausias Sociali-
nės paramos skyriaus darbo kryp-
tis, pastaruoju metu įgyvendintus 
projektus, paslaugų organizavimo 
būdus. 

„Labiausiai džiaugiamės, kad 
šiemet pavyko pristatyti Sava-
rankiško gyvenimo namus „Savi 
namai“ žmonėms su psichikos 
negalia. Šiuo metu juose gyvena 
šešiolika asmenų, kai kurie iš jų 
– ir su vaikais. Čia jiems sudary-
ta aplinka, artima namams, juos 
palaiko socialiniai darbuotojai ir 
kiti specialistai. Visi neįgalieji su-
simoka už komunalines paslau-
gas, o tie, kurie dirba ir gauna 
atlyginmus, ir už specialistų tei-
kiamas paslaugas tam tikrą dalį 
nuo pajamų“, – apie Savarankiško 
gyvenimo namų veiklos subtilybes 
pasakojo V. Šilainė. 

Pasak jos, labai svarbu žmo-
nėms su psichikos negalia teikti 
kompleksinę pagalbą. „Svarbu, kad 
šie žmonės sulauktų reikiamos pa-

galbos laiku. Patirtis rodo, jog kitu 
atveju bendruomenės stengiasi tokį 
narį išstumti iš savo tarpo. Ieškome 
specialistų, ką daryti tokiu atveju, 
kaip padėti žmogui. Pagalba gali 
būti ir gydymo organizavimas, ir 
namų priežiūra, kol žmogus gydo-
si, ir pagalba grįžus iš ligoninės“, – 
vardija V. Šilainė. 

Savivaldybės atstovė pristatė ir 
kitas paslaugas, kurios perkamos 
iš Nevyriausybinių organizacijų, 
taip pat apie NVO finansuojamus 
projektus socialinės reabilitacijos 
paslaugoms teikti. 

„Visada esame atviri diskusijoms 
– kaip geriau bei optimaliau teikti 
paslaugas neįgaliesiems. Kol kas 
finansinė situacija negerėja, tad 
tikimės bent jau išlaikyti praėjusių 
metų finansavimo lygį dabartinėms 
organizacijoms“, – sakė V. Šilainė. 

Ji taip pat pristatė Vilniaus mies-
to psichikos sveikatos 2011–15 
metų strategijas, jos pagrindinius 
tolimuosius ir galutinius tikslus. 

Pasak V. Nikžentaičio, problemų 
NVO sektoriuje tebėra apstu; nors 
čia dirba patyrę bei darbui atsida-
vę žmonės, vidutinis jų atlyginimas 
tėra 400 litų. „Gerai, kad mūsų 
žmonės turi kitus darbus. Tačiau 
atlyginimas, kurį jie gauna už sun-
kų ir kartais net pavojingą darbą – 
išties apgailėtinas. Gaila, kad vals-
tybės vadovai vis dar pro pirštus 
žiūri į mūsų teikiamas paslaugas, 
neįvertina jų reikalingumo. Lietuva 
pirmauja pagal suvartojamų anti-
depresantų kiekį. Kad jie negelbsti, 
rodo ir didžiulis savižudybių skai-
čius, todėl labai svarbūs išlieka psi-
chosocialinės reabilitacijos elemen-
tai“, – sakė V. Nikžentaitis. 

Pranešimai ir pristatymai

Bene didžiausio konferencijos 
dalyvių susidomėjimo sulaukė My-
kolo Romerio universiteto Psicho-
logijos katedros docentės, UAB 
Vadybos ir psichologijos instituto 
vadovės doc. dr. Aistės Diržytės 
paskaita „Organizacijos žmogiško-
jo, socialinio ir psichologinio kapi-
talo stiprinimas“. 

Pranešėja supažindino susirinku-
siuosius su nauja vadybos teorija, 
sukurta 2007–aisiais. Jos autorius 
– Fred‘as Luthans‘as. Populiariai ir 
įdomiai prelegentė papasakojo su-
sirinkusiesiems, kaip svarbu tinka-
ma psichologinė atmosfera organi-
zacijose, ką daryti, jei jas ištinka 
žmogiškojo, psichologinio ar finan-
sinio pobūdžio krizės. 

Apie stacionarinę psichosocia-
linę reabilitaciją Vilniaus miesto 
Psichikos sveikatos centre kalbėjo 
skyriaus slaugos administratorė 
Daiva Kalantienė. 

Kalbėjusioji pristatė pagrindines 
centro veiklas, darbo principus, taip 
pat reabilitacijos rūšis. „Svarbiausia 
mūsų darbe – santykių su pacientais 
kūrimas. Visas mūsų darbo procesas 
paremtas šiuo principu. Džiugu, kad 
turime puikią specialistų komandą, 
kuri padeda žmonėms su psichikos 
negalia reabilituotis, pamiršti savo 
ligą užimdami įvairiomis veiklomis“, 
– sakė D. Kalantienė. 

Pasak jos, centre teikiamos dvie-
jų rūšių paslaugos – užimtumo bei 
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psichosocialinės reabilitacijos. „Vei-
klų, kurias siūlome pas mus besilan-
kantiems žmonėms, yra gausybė. 
Pirmiausia išsiaiškiname kiekvieno 
poreikius, tuomet sudarome veiklų 
tvarkaraštį. Daugiau žmonių teikia-
me užimtumo paslaugas. Reabilita-
cijos procesui reikia labai motyvuotų 
žmonių, daugelis renkasi užimtu-
mą“, – sakė D. Kalantienė. 

Apie Lietuvos sutrikusio intelek-
to žmonių globos bendrijos „Viltis“ 
nuveiktus darbus gerinant žmonių 
su intelekto sutrikimais padėtį Lie-
tuvoje pasakojo Dana Migaliova. 

Bendrija įkurta dar 1989–aisiais, 
dr. Dainiaus Pūro ir tėvų, auginan-
čių sutrikusio intelekto vaikus, ini-
ciatyva. Šiuo metu bendrija jungia 
11 tūkst. narių.

„Dar 1991–aisiais pradėjome 
važinėti po tuometinius psicho-
neurologinius internatus ir rody-
ti visuomenei, kaip juose gyvena 
neįgalieji. Tuomet tarptautiniu 
lygiu prabilome apie šiurkščius 
žmogaus teisių pažeidimus globos 
institucijose, apie nežmogiškas 
sąlygas jose. Tikimės bent šiek 
tiek prisidėję, kad sąlygos ten pa-
gerėtų“, – sakė D. Migaliova. 

Ji taip pat papasakojo susirinku-
siems bendrijos istoriją, kaip jos at-
stovai prisidėjo keičiant įstatymus, 
integruojant neįgalius vaikus į visuo-
menę, rengiant specialistus dirbti su 
negalią turinčiais žmonėmis, Lie-
tuvoje ratifikuojant Jungtinių Tautų 
Neįgaliųjų teisių konvenciją. 

„Gaila, tačiau pastaruoju metu 
paslaugų neįgaliesiems mažė-
ja, įstaigos, teikiančios pagalbą, 
uždarinėjamos, žmonės metami 
lauk. Taigi dirbti šioje srityje yra 
dar daug ką“, – sakė D. Migaliova. 

Ji taip pat pristatė susirinku-
siems bendrijos struktūrą, nu-
veiktus darbus, pagalbą, suteiktą 
neįgaliųjų šeimoms, savanorių, 
gelbstinčių neįgaliesiems, tinklą. 

„Svarbiausia mums vadovautis 

principu: Nieko neįgaliesiems be 
neįgaliųjų ar jų teisėtų atstovų“, – 
reziumavo D. Migaliova. 

Apie Pagalbos ir informacijos 
šeimai tarnybos paslaugų organi-
zavimą asmenims, turintiems psi-
chikos negalią, pasakojo VšĮ Pagal-
bos ir informacijos šeimai tarnybos 
direktorė Algė Nariūnienė. 

Pranešėja psidžiaugė sėkmin-
gu bendradarbiavimu su psichi-
kos sveikatos centrais, užimtumo 
kambariais, kuriuose besidarbuo-
jantys žmonės teikia neįgalie-
siems labai reikalingas paslaugas. 

„Džiaugiamės, kad neįgalie-
ji turi vietą, kur gali ateiti, pasi-
pasakoti, pabūti kartu, užsiimti 
širdžiai miela veikla. Tarnybos 
projektinėje veikloje dalyvauja 
24 užimtumo kambariai trylikoje 
savivaldybių. Mūsų darbas yra  ri-
bojamas tam tikromis veiklomis 
ir projektais – bet jei neįgaliajam 
prireikia pagalbos, mes ją sutei-
kiame bet kokia jam prieinama 
forma“, – sakė A. Nariūnienė. 

Ji pasakojo susirinkusiems apie 
bendradarbiavimą su policijos ko-
misariatais, pagalbą neįgaliųjų 
šeimų vaikams. 

„Galbūt pasirodysiu nepopuliari, 
tačiau turiu ir savo nuomonę dėl 
priverstinės hospitalizacijos. Jeigu 
mūsų Tarnybos darbuotojai arba ar-
timieji mato, kad pablogėjo asmens 
psichinė būsena ir jam reikalingas 
gydymas, tai be jo sutikimo kvies-
ti greitosios pagalbos negalima. Ar 
kiekvienas iš mūsų susirgęs pats iš-
sikviečiame greitąją pagalbą? Daž-
niausiai tai padaro artimieji. Kodėl 
išimtis turi būti daroma žmonėms 
su psichikos negalia, kai jie net ne 
visada supranta, kad susirgo? Ma-
nau, šiuos veiksnius derėtų labiau 
įvertinti“, – sakė A. Nariūnienė. 

Be to, pasak jos, Lietuvoje nėra 
pirminės prevencijos programų 
depresijoms gydyti, nors būtent ši 
liga tampa dažniausia savižudybių 
priežastimis. 

A. Nariūnienė dėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie pagalbos neįga-
liesiems, įteikė padėkos raštus psi-
chikos sveikatos centrų atstovams. 
Pranešėja taip pat pristatė arti-
miausius darbus – higienos paslau-
gų teikimą neįgaliesiems, galimybę 
steigti kompiuterinio raštingumo 
klasę, bibliotekėlę ir pan. 

Pasak D. Migaliovos, visame pa-
saulyje daugiausia paslaugų ski-
riama žmonėms, kurių negalios 
negalima išgydyti, jai palengvinti 
pritaikyti specialiųjų priemonių. 
„Kaip tik tokia ir yra proto bei psi-
chikos negalia. Visuomenė turėtų 
suprasti – šie žmonės blogai elgiasi 
ne todėl, kad jie blogi, o todėl, kad 
jiems blogai“, – sakė D. Migaliova. 

V. Nikžentaičio teigimu, labai 
svarbu, kad žmonės su psichikos 
negalia pagalbos sulauktų laiku 
„Tik tuo atveju jie galės maksima-
liai integruotis į visuomenės gyve-
nimą. Kaip tik toks ir yra mūsų visų 
tikslas“, – teigė V. Nikžentaitis. 

Autorės nuotraukos 
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Šeima – svarbu 

Stovykla surengta bendradar-
biaujant su VšĮ Pagalbos ir infor-
macijos šeimai tarnyba. Jos tiks-
las – lavinti vaikų bendravimo 
įgūdžius, supažindinti su juos su 
įvairiais darbais, taip pat tradici-
niais liaudies amatais. 

„Vaikams, kurių tėvai turi psi-
chikos sutrikimų, didesnė rizika 
susidurti su psichikos sveikatos 
problemomis. Jiems kyla daugiau 
problemų mokykloje, gyvenamojo-
je aplinkoje, dažnai tokiose šeimose 
vaikai patiria vienokią ar kitokią dis-
kriminaciją, patyčias. Jų teisių įgy-
vendinimas – gerokai sudėtinges-
nis“, – aiškina Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
vadovas Vaidotas Nikžentaitis. 

Pasak jo, tokios šeimos gyvena 
stigmatizuojančioje aplinkoje, to-
dėl didėja rizika patirti socialinę at-
skirtį. Vaikai iš tokių šeimų mažiau 
dalyvauja visuomenės gyvenime. 

Vaikams, atvykusiems ne tik iš 
Vilniaus, bet ir iš Vilniaus rajono, pa-
rengta įdomi ir turininga programa. 

Pirmąją dieną, visiems susi-
pažinus, surengti meno terapijos 
praktiniai užsiėmimai. Vaikai pie-
šė, lipdė iš plastilino, vėliau ko-
mentavo savo ir vieni kitų pieši-
nius bei darbelius. 

„Meno terapija – puikus bū-
das pamatyti, kuo gyvena vaikai. 
Įvairūs žaidimai, sukurtų darbelių 
analizė padeda atskleisti ir geriau 
suprasti jų vidinę būseną“, – sakė 
Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos socialinė 
darbuotoja Vilma Kunsmonaitė. 
Pavargę nuo piešimo, vaikai žaidė 
judriuosius žaidimus lauke. 

Vėliau edukacinius psichologinius 
užsiėmimus „Aš ir mano šeima“ vai-
kams vedė psichologė. Ji žaidė su 
vaikais žaidimus, imituojančius šei-
mą, padedančius išsiaiškinti skirtin-
gus šeimos modelius, geriau supras-
ti, kaip vaikai jaučiasi savo šeimose.

Arklio muziejuje 

Antrąją dieną vaikai vyko į Anykš-
čius, į Niūronyse įsikūrusį Arklio mu-
ziejų. Čia jie ne tik turėjo galimybę 
susipažinti su krašto istorija, su se-
noviniais rakandais, tradiciniais liau-
dies amatais; vaikai galėjo pasiva-
žinėti arkliuku bei pajodinėti poniu, 
pažaisti senovinius žaidimus, savo 
rankomis išsikepti duonos. 

Prieš tai tautiniais rūbais ap-
sirengusi gidė papasakojo, kaip 
senovėje kaime gyveno lietuviai 
valstiečiai, kaip ir kokius darbus 
dirbo, kokius rakandus naudojo. 
Pasak jos, duonai visada buvo ski-
riama ypatinga pagarba – nebuvo 
galima mindyti rugių, kiekvieną 
nukritusią duonos riekelę reikėjo 
pakelti nuo žemės ir pabučiuoti. 

Iš duonkubilyje jau rūgstančios 
tešlos kiekvienas galėjo pats pasi-
daryti savo duonos kepaliuką. Kad 
jis nesusimaišytų su kitais, kiekvie-
nas pasižymėjo savuosius ypatin-
gais ženklais.  

Kol pašauta į senovinę krosnį duo-
na kepė, vaikai lauke žaidė įvairiau-
sius žaidimus, bandė pasivaikščioti 
su kojūkais, apžiūrinėjo etnografinę 
sodybą, muziejaus eksponatus. 

Vienintelis Lietuvoje Arklio mu-
ziejus įkurtas 1978 m. agronomo 
prof. Petro Vasinausko pastango-
mis. Pirmieji muziejaus eksponatai 
buvo įkurdinti 1978 m. suremon-

tuotoje Elmininkų ūkiui priklausiu-
sioje Niūronių kaimo daržinėje. 

Arklio muziejuje kaupiami eks-
ponatai, atspindintys arklio reikš-
mę lietuvių ūkio ir kultūros isto-
rijoje. Visus sužavėjo senoviniai 
padargai, kuriais buvo ariama ir 
dirbama žemė, sėjami javai, ma-
lami grūdai bei kepama duona. 

Aštuoniuose muziejaus pasta-
tuose eksponuojami arkliniai žemės 
dirbimo padargai, kalvio įrankiai, 
senoviniai krepšiai, arklio gadynės 
transporto priemonės – iš visos Lie-
tuvos surinkti vežimai: bričkelės, 
lineikos, važeliai; unikalios Juozo 
Gelaževičiaus filatelijos bei tauto-
dailininko Jurgio Kazlausko drožinių 
kolekcijos, nuotraukos.

Išvyka patiko 

„Labai džiugu, kad Bendrija pa-
kviečia mus į tokius turiningus 
renginius. Tai – puiki proga ne tik 
sužinoti daug ką naujo, bet ir šei-
mos nariams pabūti kartu“, – sakė 
drauge vykusi Luko mama. 

Pats smalsus ir guvus Lukas sten-
gėsi nepraleisti nė vieno įvykio: jis 
jodinėjo arkliuku, išbandė kojūkus, 
be to, padėjo šių eilučių autorei foto-
aparatu užfiksuoti kuo daugiau įdo-
mių stovyklos akimirkų. 

Grįžtant namo, autobusas gar-
džiai kvepėjo tik ką iškepta duona 
– kiekvienas „kepėjas“ vežė namo  
lauktuvių po savo išsikeptąjį ke-
palėlį. „Niekada nevalgėme tokios 
gardžios duonos“, – vienas per 
kitą klegėjo vaikai. 

Nors vėlyvą rudenį temsta anks-
ti, vaikai dar spėjo užsukti prie Pun-
tuko akmens, išklausyti legendą 
apie velnią, nešusį akmenį, kad ga-
lėtų sudaužyti Anykščių bažnyčią, 
tačiau, užgiedojus gaidžiams, jį iš-
metusį ir palikusį slūgsoti Anykščių 
šilelyje. Smagią išvyką vaikams ir 
jų tėveliams primins anykštietiški 
suvenyrai bei gausybė nuotraukų. 

Susipažino su darbais  
ir profesijomis

Trečiąją dieną vaikai praleido 
Vilniaus Vasaros ligoninės profe-

Rūpestis – ir neįgaliųjų vaikais
Lina Jakubauskienė 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija spalio 28–30 dieno-
mis, per mokinių rudens atostogas, surengė aktyvaus poilsio ir dienos už-
imtumo stovyklą vaikams iš šeimų, kur bent vienas iš tėvų turi psichikos 
negalią arba šeimoje gyvenantis vaikas turi psichikos ar elgesio sutrikimų. 
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Integracija – ypač svarbu

Sėkminga neįgaliųjų integracija į 
visuomenę ir darbo rinką – vienas iš 
svarbiausių socialinės politikos pri-
oritetų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose 
Europos bei pasaulio šalyse. Lygios 
galimybės dalyvauti ir konkuruoti 
darbo rinkoje neįgaliesiems turėtų 
būti kiekvienos visuomenės siekis. 

Konferencijoje kalbėta apie ne-
įgaliųjų užimtumą, jų gyvenimo 

lygį, įsidarbinimo galimybes, sė-
kmingus pavyzdžius, taip pat apie 
profesinę reabilitaciją. Pristatyta 
ir 2014–2020 metų perspektyva 
struktūrinių fondų paramai gauti. 

Svarbu – išsilaikyti darbe 

„Mūsų siekis – dėti visas pa-
stangas, kad neįgalieji galėtų in-
tegruotis į darbo rinką“, – pra-
dėdama konferenciją, kalbėjo 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistrė Algimanta Pabedinskienė. 

Pasak jos, siekiant šių tikslų, bū-
tina įvairiapusė valstybės parama 
tiek neįgaliajam, tiek ir darbdaviui. 
„Labai svarbu skatinti neįgaliųjų 
motyvaciją dirbti, taip pat mažin-
ti ilgalaikį nedarbą. Nors neįgalieji, 
baigę reabilitacijos programas, įsi-
darbina gana dažnai, statistika ne-
džiuginanti: didžiajai daliai įsitvir-
tinti ir ilgai išsilaikyti darbovietėje 
nepavyksta“, – kalbėjo ministrė. 
Jos teigimu, šią problemą būtina 
spręsti kompleksiškai: tobulinti 
profesinės reabilitacijos sistemas, 
daugiau dėmesio skirti integracijai 
į darbo rinką, teikti pagalbą inte-
gruojantis, užtikrinti psichologinę 
pagalbą neįgaliesiems ir pan. 

LR Seimo Socialinių reikalų ir 
darbo komiteto pirmininkės Kris-
tinos Miškinienės teigimu, ypač 
svarbu padėti neįgaliesiems sė-
kmingai integruotis į darbo rinką 
ar skirti paramą pradedantiems 
savo veiklą. Pasak jos, kol kas ne-
daug neįgaliųjų susiranda nuolatinį 
darbą. „Kiekvienas žmogus priva-
lo turėti galimybę realizuoti save. 
Manau, derėtų mokyti neįgaliuo-
sius tų specialybių, kurių ateityje 
prireiks“, – kalbėjo K. Miškinienė. 

Jos teigimu, reikėtų daugiau 
paslaugų bendruomenėse, tačiau 
situacija yra tokia, kokia yra. „Bū-
tina racionaliau naudoti skiriamas 
lėšas, kad jos atitektų žmonių su 
negalia reabilitacijai, jų grįžimui į 

Neįgalusis darbo rinkoje
Lina Jakubauskienė

Gruodžio 3–iąją Neįgaliųjų departamentas drauge su VšĮ Valakupių rea-
bilitacijos centras surengė konferenciją „Neįgalusis darbo rinkoje: realijos 
ir perspektyvos“. Renginys skirtas Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti. 

sinės reabilitacijos centre. Šios 
dienos programa pavadinta „Aš ir 
mano profesija“. Vaikai susipažino 
su įvairiomis profesijomis bei dar-
bais, kai kuriuos iš išbandė patys. 

Vaikai lipdė iš molio įvairius 
dirbinius, virtuvėje susipažino su 
maisto gaminimo įranga. Visiems 
labai patiko padirbėti su siuvimo 
mašina, apsiūti servetėles – vaikai 
džiaugėsi savo darbo rezultatais, 
aptarinėjo juos vieni su kitais.  

Be to, vaikai susipažino su pre-
kybos centro darbuotojo darbu, 
mokėsi dirbti kasos aparatu. Kom-
piuterinio raštingumo klasėje pa-
dirbėjo kompiuteriais. 

„Tačiau bene labiausiai vaikams 
patiko vėlimo pamokėlė. Iš velti-
nio pasigamintus suvenyrus vaikai 
galėjo parsinešti namo“, – pasa-
koja Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos projektų 

vadovė Valerija Folkienė. Per pietus 
vaikai žiūrėjo kinofilmą „Šrekas“, 
aptarinėjo per dieną nuveiktus 
darbus.

Vaikai reabilitacijos centrą pa-
liko kupini įspūdžių. Jie vieni per 
kitus pasakojo, kuo norėtų būti 
suaugę, kokius darbus dirba jų tė-
vai. Tiek vaikų, tiek ir stovykloje 
dalyvavusių tėvų nuomone, pana-
šios stovyklos yra labai naudingos. 

„Tiek išvykos, tiek bendri ren-
giniai labai suartina šeimą. Mano 

sūnus retai kur išvažiuoja su savo 
bendraamžiais, tačiau bendrijos 
rengiamos kelionės, poilsio stovy-
klos jam labai patinka. Čia jis pa-
sijunta savimi, sustiprėja fiziškai 
ir dvasiškai“, – stovykla džiaugėsi 
Luko mama. 

Vaikai išsiskirstė kupini įspū-
džių, pailsėję, įgiję naujų žinių. 
Pasak jų, stovykla buvo puiki pro-
ga ištrūkti iš įprastos aplinkos ir 
pabendrauti tarpusavyje. 

Autorės nuotraukos
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darbo rinką“, – sakė K. Miškinie-
nė. 

Apie neįgaliųjų užimtumą ir gy-
venimo lygį kalbėjo profesorius 
Romas Lazutka. Pasak jo, pagrin-
dinis tikslas, kurio siekiama ben-
druomenėse, kad kuo daugiau 
neįgaliųjų dirbtų. Tačiau šiuolai-
kinėje visuomenėje dirba vis ma-
žiau žmonių. „Dalis žmonių dirba 
pernelyg intensyviai, o dalis ne-
randa darbo visai. Ši problema ak-
tuali ne tik neįgaliesiems – darbo 
neranda ir daugybė jaunų žmonių. 
Atrodo, jog nedarbas šiuolaikinėje 
visuomenėje tampa įprastu reiški-
niu“, – kalbėjo R. Lazutka. 

Pasak jo, esant didžiulei kon-
kurencijai, įsiterpti į darbo rinką 
tampa vis sunkiau. „Rengiamos 
profesinės reabilitacijos programos 
tarsi ir turėtų padėti neįgaliesiems 
įsidarbinti, tačiau panašios progra-
mos rengiamos ir kitiems visuome-
nės nariams – jaunimui, vyresnio 
amžiaus žmonėms. Taigi įsidarbin-
ti, net ir pakėlus kvalifikaciją, tam-
pa vis sunkiau“, – teigė R. Lazutka. 

Pasak jo, labai svarbu ne tik įsi-
darbinti, bet ir išlikti darbo rinkoje – 
ši problema tarp neįgaliųjų itin aštri. 

Kalbėjusysis pristatė ir netobu-
las pensijų bei kitų išmokų sky-
rimo neįgaliesiems problemas, 
apie būtinybę išmokas indeksuoti. 
„Šiuo atveju akcijų neturėtų būti 
– turėtų būti tam tikra pensijų ir 
kitų išmokų indeksavimo sistema, 
susijusi su kainų didėjimu ir pan.“, 
– teigė R. Lazutka. 

Sėkmingi pavyzdžiai 

Savo sėkmingo įsidarbinimo isto-
rijas baigus Valakupių reabilitacijos 
centro parengtas programas pasa-
kojo neįgalieji bei jų darbdaviai. 

„Džiaugiuosi galimybe užsidirb-
ti ir jaustis visaverčiu visuomenės 

nariu. Baigęs reabilitacijos progra-
mą, dirbu jau beveik metus. Tai 
– gana ilgas laikotarpis, per kurį 
spėjau įgyti nemažai patirties“, – 
pasakojo Andrejus. 

„Dėkoju centrui, kad įdiegė naujų 
įgūdžių. Dirbu Valakupių reabilitaci-
jos centre asistento padėjėju, dar-
bu esu labai patenkintas. Didžioji 
dalis čia ateinančių neįgaliųjų išties 
nori rasti darbą ir integruotis į vi-
suomenę“, – pasakojo kitas progra-
mos dalyvis. 

Reabilitacijos centrui dėkojo ir 
Dominyka, kuriai įdarbinimo va-
dybininkai padėjo susirasti dar-
bą „Ūloje“. Mergina svajoja įkurti 
savo nedidelę įmonę, kuri gamintų 
papuošalus. 

„Esame lygūs su visais, galime 
labai daug padaryti visuomenės la-
bui. Džiaugiuosi, kad, baigus reabi-
litacijos programą, pavyko įsidar-
binti pagal naujai įgytą specialybę 
administratoriumi labdaros fonde 
„Algojimas“, – pasakojo Viktoras. 

Pagalba neįgaliesiems 

Apie profesinės reabilitacjos 
programas, pagalbą neįgaliesiems 
įsidarbinti pasakojo VšĮ Valakupių 
reabilitacijos centro direktorė Edi-
ta Šatienė. 

Ji dar kartą pristatė būdus, kaip 
galima patekti į reabilitacijos pro-
gramas, apie mokymo procesą, 
apie darbuotojų kompleksines pa-
stangas įdarbinant neįgaliuosius. 

Pasak jos, kol kas pagrindinis 
centro tikslas – įdarbinti neįga-
liuosius. „Ateityje galbūt būsime 
atsakingi ir už tai, kad neįgalusis 
kaip galima ilgiau išsilaikytų darbo 
vietoje“, – sakė E. Šatienė. 

Pasak jos, daugiausia neįgaliųjų 
pavyksta įdarbinti privačiame sek-
toriuje, mažiau – socialinėse ar 
valstybinėse įmonėse. 

E. Šatienės teigimu, neįgalių-
jų, norinčių dalyvauti profesinės 
reabilitacijos programose, kas-
met daugėja. Didėja ir įdarbintų-
jų skaičius. „2006–aisiais pavyko 
įdarbinti 30 proc., o 2012–aisiais – 
jau 57 proc. programas baigusiųjų 
neįgaliųjų“, – pasakojo E. Šatienė. 

Kalbėjusioji pristatė ir ateities 
perspektyvas, taip pat naujoves, 
kurios bus šioje srityje įdiegtos ar-
timiausiu metu bei pateikė pasiū-
lymus situacijai gerinti. „Manau, 
derėtų reglamentuoti atsakomybę 
piktybiškai darbo vengiantiems 
neįgaliesiems. Situaciją pagerintų 
ir neįgaliųjų įdarbinimo kvotos su-
kūrimas“, – teigė E. Šatienė. 

ES lėšos – ir neįgaliųjų 
integracijai 

Struktūrinių fondų paramą ne-
įgaliųjų integracijai ir 2014–2020 
metų perspektyvas pristatė Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministe-
rijos Socialinės aprėpties departa-
mento direktorė Violeta Toleikienė. 

Pasak jos, esminių naujovių šio-
je srityje nenumatoma; prioritetai 
liks tie patys – socialinės įtrauk-
ties didėjimas, neįgaliųjų įtrauki-
mas į darbo rinką ir pan. 

Kalbėjusioji pristatė, kokia para-
ma iš ES fondų bus skiriama soci-
alinei neįgalųjų integracijai; tarp 
priemonių – ir neįgaliųjų su proto ir 
psichikos negalia socialinės globos 
namų pertvarkos įgyvendinimas, 
ir savarankiško gyvenimo namai 
žmonėms su psichikos negalia, ir 
Apsaugoto būsto programos, ir pa-
rama neįgaliųjų šeimoms, ir slaugos 
paslaugų prieinamumo didinimas. 

Daugiau dėmesio bus skiriama ir 
socialiniam būstui, kurio šiuo metu 
laukia daugiau nei 31 tūkst. žmo-
nių. „Daug dėmesio bus skiriama 
aktyvios įtraukties užtikrinimui, visų 
pirma siekiant pagerinti galimybes 
įsidarbinti“, – kalbėjo V. Toleikienė. 
Pasak jos, vienas iš svarbiausių tikslų 
– pereiti nuo institucinės globos prie 
bendruomenėms teikiamų paslaugų. 

Tarp prioritetų – ir kompleksi-
nės paslaugos šeimoms ir jų vai-
kams, taip pat socialinių paslaugų 
sistemos stiprinimas, savivaldybių 
ir Nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimo skatinimas, so-
cialinės ekonomikos ir socialinių 
įmonių skatinimas. 

Autorės nuotraukos 
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Konferencijoje dalyvavo Socialinės 
apsaugos ir darbo ministrė Algiman-
ta Pabedinskienė, Sveikatos ministe-
rijos viceministrė Jadvyga Zinkevi-
čiūtė, taip pat šioje srityje dirbantys 
aukšto lygio specialistai, gydytojai, 
teisininkai bei pagalbos priemonių 
neįgaliesiems gamintojai iš Lietuvos, 
Danijos, Latvijos bei Estijos.

Ekspertai iš kelių šalių dalijosi pa-
tirtimi, kaip tobulinti techninės pa-
galbos priemonių sistemą neįgalie-
siems. 

„Savarankiško gyvenimo įgū-
džiai svarbūs kiekvienam žmogui. 
Tik juos turėdamas, žmogus gali 
sėkmingai dalyvauti visuomenės 
gyvenime. Būtina sudaryti jiems 
tinkamas sąlygas gauti kokybiškas, 
mobilumą palengvinančias prie-
mones, įrenginius. Neįgaliuosius 
Lietuvoje aprūpinantis techninės 
pagalbos priemonėmis Techninės 
pagalbos neįgaliesiems centras prie 
SADM kasmet plečia savo veiklą, 
didina paslaugų įvairovę, sekdamas 
naujausias tendencijas,“ – kalbėjo 
socialinės apsaugos ir darbo minis-
trė Algimanta Pabedinskienė. 

„Naujausios techninės priemo-
nės – tai naujas požiūris į sveika-
tą. Nuo sveikatos priklauso, kaip 
žmogus gali dalyvauti visuomenės 
gyvenime. Todėl reabilitacija, tuo 
pačiu ir techninės pagalbos prie-
monės, yra labai svarbu“, – kalbė-
jo J. Zinkevičiūtė. 

Techninės pagalbos neįgaliesiems 
centro prie socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos direktorius Kipras 
Šukys kalbėjo apie asmenų aprūpi-
nimo techninės pagalbos priemonė-
mis sistemą Lietuvoje. Prelegentas 
pristatė būdus, kaip asmenys mūsų 
šalyje aprūpinami techninės pagal-
bos priemonėmis. 

„Užsakome techninės pagalbos 
priemones dideliais kiekiais, tokiu 
būdu pavyksta sutaupyti. Be to, 
sutaupome ir dėl pakartotinio prie-
monių išdavimo. Būdas, kuomet 
pats neįgalusis įsigija techninės 
pagalbos priemonę, o valstybė jam 
sumoka kompensaciją, yra gerokai 
brangesnis“, – sakė K. Šukys. Jis 
pristatė ir šiuo metu kuriamą infor-
macinę sistemą, kur neįgalieji ga-
lės susipažinti su rinkoje esamomis 
techninės pagalbos priemonėmis. 

Apie Universalią neįgaliųjų reabi-
litacijos ir integracijos informacinę 
sistemą (UNRIS), jos vystymosi ten-
dencijas bei perspektyvas, kalbėjo 
Neįgaliųjų reikalų departamento prie 
socialinės apsaugos ir dabo ministe-
rijos atstovė Marija Vaškevičienė. 

Kalbėjusioji pristatė sistemos vei-
kimo principą, kaip rasti informaciją 
sukurtame tinklapyje, apie puslapio 
vartotojus ir perspektyvas. 

Apie tarptautinį EASTIN infor-
macijos tinklą kalbėjo Don Carlo 
Gnocchi Onius (FGD) fondo tyrimų 
koordinatorius, Europos pagalbi-

nių technologijų informacijos tin-
klo (EASTIN) asociacijos preziden-
tas Renzo Andrich. 

Prelegentas pristatė pagalbos 
neįgaliesiems teikimo sistemą Ita-
lijoje, kalbėjo apie technines prie-
mones, skirtas prarastiems žmo-
nių gebėjimams atstatyti. 

„Mūsų centras įsikūręs Milane. 
Aprūpiname neįgaliuosius specialio-
siomis priemonėmis, dirbame infor-
macinį darbą. Teikiame informaciją 
apie techninių priemonių spektrą, 
kuriuos siūlo valstybinės ir privačios 
įstaigos. Taip pat mokome specia-
listus, rengiame kursus, atliekame 
individualų neįgaliųjų vertinimą“, – 
centro darbus vardijo R. Andrich. 

Pasak jo, centro tikslas – kad žmo-
nės galėtų gyventi kaip įmanoma sa-
varankiškiau, kad žinotų, kokių prie-
monių yra jo gyvenimui palengvinti. 

R. Andrich pristatė tinklapį eas-
tin.eu, kur galima rasti ir informaci-
ją lietuvių kalba apie rinkoje esan-
čias techninės pagalbos priemones. 

Apie EASTIN sistemą kalbėjo ir 
Danijos pagalbinių technologijų 
centro konsultantas Thomas Lhyn. 

Pranešėjas pristatė ES mas-
to iniciatyvas skleisti žinias apie 
pagalbines technologijas ir remti 
valstybių narių nacionalinę žmo-
nių su negalia politiką. T. Lhyn taip 
pat kalbėjo apie neįgaliųjų aprū-
pinimo technika sistemą Danijoje. 

„Mūsų šalyje galioja solidarumo 
principas: valsybė iš savo lėšų den-
gia techninės pagalbos priemonių 
pristatymą neįgaliajam. Žmonės ap-
rūpinami priemonėmis, kurios pade-
da gyventi patogiau, tinkamai atlikti 
savo darbą. Įvertinimą, kokių prie-
monių žmogui reikia, atlieka vadina-
mieji asmens pagalbos tvarkytojai. 
Žmogus konsultuojamas nemoka-
mai, jam patariama, kokias techni-
nės pagalbos priemones rinktis, jis 
mokomas jomis naudotis. Žmogus 
turi teisę pasirinkti tokią techninės 
pagalbos priemonę, kuri jam tinka 
geriausiai“, – pasakojo T. Lhyn. 

Kalbėjusysis pristatė ir infor-
macinę sistemą „Asist Data“. Šios 
duomenų bazės tikslas – užtikrin-
ti, kad visi Danijos piliečiai gautų 
informaciją apie visas techninės 
pagalbos priemones tiek Danijos, 
tiek Europos rinkose. 

Apie asmenų aprūpinimo techni-
nės pagalbos priemonėmis sistemą 
bei informacinių sistemų neįgalie-
siems vystymo aktualijas Latvijoje 
kalbėjo „Vaivari“ reabilitacijos cen-

Konferencijoje – apie 
techninės pagalbos 
priemonių ir informacinių 
sistemų svarbą neįgaliesiems
Valerija Folkienė

Lapkričio 7–ąją Vilniuje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, 
surengta tarptautinė konferencija „Techninės pagalbos priemonių in-
formacinių sistemų pristatymas. Techninės pagalbos priemonių svarba 
reabilitacijos procese, vystymosi tendencijos ir perspektyvos“.



tro Techninės pagalbos priemonių 
departamento vadovas prof. Aivars 
Vetra. 

Pasak jo, Latvijoje galioja savi-
ta aprūpinimo techninės pagalbos 
priemonėmis sistema. „Socialinės 
apsaugos ministerija sudaro są-
rašus, iš kurių neįgalieji turi teisę 
rinktis techninės pagalbos prie-
mones. Jį sudarant atsižvelgiama 
į ekonomines problemas, sąrašas 
neturi būti pernelyg ilgas. Jis nėra 
atviras, taigi į jį bet kada įtraukti 
naujausius gaminius nėra galimy-
bės“, – pasakojo A. Vetra. 

Pasak jo, Latvija – neturtinga 
šalis, tad priemonių sąrašas neil-
gas; tai sumažina valstybės išlai-
das. „Tiek gydytojai, tiek visuome-
nė nelabai žino, kokias techninės 
pagalbos priemones galima rinktis. 
Pacientams tenka ilgokai palaukti, 
kol gauna jiems reikalingas priemo-
nes. Sąraše – apie penkis tūkstan-
čius pacientų, pavyzdžiui, vežimėlių 
dalis žmonių gali tikėtis sulaukti tiki 
2014–ųjų pabaigoje. Lėšos, skiria-
mos vienam neįgaliajam techninėms 
pagalbos priemonėms įgyti, yra per-
nelyg menkos“, – sakė A. Vetra. 

Pasak jo, esant tokiai situacijai, 
nėra prasmės kurti informacines sis-
temas apie pasaulyje esančias tech-
ninės pagalbos priemones – žmogus 
vistiek negaus to, ko jam reikia. 

Šiek tiek geriau situacija susi-
klosčiusi dar vienoje Baltijos šalyje 
– Estijoje. Apie asmenų aprūpinimo 
techninės pagalbos priemonėmis 
sistemą bei informacinių sistemų 
neįgaliesiems vystymo aktualijas 
Estijoje kalbėjo „Astangu“ reabili-
tacijos centro Neįgaliųjų informaci-
jos ir išteklių plėtros centro specia-
listė Kadri Soosalu. 

Pasak jos, Estijoje sukurta tei-
sinė bazė, kur nustatyta, kaip 
prašyti techninės pagalbos prie-
monių, kaip skirti kompensacijas 
patiriamoms išlaidoms.

Estijoje techninės pagalbos prie-
monėmis neįgaliuosius aprūpina 
50 privačių bendrovių. Kai kurios 
iš jų priemones skolina. Pasak K. 
Soosalu, dabartinė sistema nesu-

teikia galimybės kontroliuoti, kiek 
techninės pagalbos priemonių pa-
skolinta neįgaliesiems, kokias prie-
mones ir kiek laiko neįgalieji turi. 

Šiuo metu šalyje kuriamas infor-
macinis portalas, kur bus galimybė 
susipažinti su techninės pagalbos 
priemonėmis, jų kainomis, nuo-
laidomis. „Bus galimybė palyginti 
keletą gaminių, pamatyti jų nuo-
traukas, sužinoti, kas gamintojas, 
kas parduoda, kokiai negaliai tinka 
ir pan.“, – pasakoja K. Soosalu. 

Pasak jos, organizavus nuomos 
sistemą, bus sutaupyta nemažai 
lėšų, kadangi techninės pagalbos 
priemones bus galima naudoti ir 
pakartotinai. „Mūsų siekis – skai-
drumas ir lėšų taupymas“, – re-
ziumavo K. Soosalu. 

Apie techninės pagalbos prie-
monių vietą reabilitacijos procese 
kalbėjo Vilniaus universiteto ligo-
ninės Santariškių klinikų Reabili-
tacijos, fizinės ir sporto medicinos 
centro vadovas profesorius Alvy-
das Juocevičius.

Kalbėjusysis pristatė šiuolaikišką 
reabilitacijos modelį, įdiegtą Lietuvo-
je, kalbėjo apie specialistų rengimą 
bei paslaugų teikimą pacientams. 

„Pasveikimas – tai visiška psichi-
nė, fizinė ir socialinė gerovė. Mūsų 
tikslas – kuo didesnis individo psi-
chinių, fizinių, socialinių galių sugrą-
žinimas“, – kalbėjo A. Juocevičius. 

Pasak kalbėjusiojo, šiuo metu re-
abilitacijos skyriai įkurti bent vienoje 
iš apskričių ligoninių. „Sveikstantys 
pacientai neprivalo išvažiuoti iš savo 
miesto, jiems reabilitacijos paslau-
gos teikiamos ligoninėse. Tokiu būdu 
šiame procese gali dalyvauti ir arti-
mieji. Be to, teikiame ir ambulato-
rinės reabilitacijos paslaugas. Mūsų 
tikslas – kad reabilitacijos procesas 
vyktų kaip įmanoma arčiau paciento 
namų“, – kalbėjo A. Juocevičius. 

Pasak jo, be abejo, esama ir 
specializuotų reabilitacijos centrų, 
kur teikiamos specializuotos pa-
slaugos pacientams po sunkių ligų 
bei traumų. 

Techninės pagalbos priemonių 
duomenų bazės integravimo į So-

cialinės paramos šeimai informaci-
nę sistemą aktualijas pristatė UAB 
„Nevda“ atstovas Paulius Jonikas. 

Kalbėjusysis pasakojo apie netru-
kus pradėsiančią veikti eSPIS siste-
mą, kuri palengvins paramos gavi-
mą neįgaliesiems. „Kuomet portalas 
bus įkurtas, neįgalieji galės pateikti 
paraišką paramai gauti neišeidami 
iš namų. Taps įmanomas neįgaliųjų 
specialiųjų poreikių nustatymas bei 
tenkinimas“, – kalbėjo P. Jonikas. 

Naudodamiesi portalu espis.lt, 
neįgalieji galės gauti techninės 
pagalbos priemones nevaikščio-
dami po įstaigas. „Prašymas ke-
liaus į savivaldybę, atsakymas į jį 
bus arba kompensacija techninės 
pagalbos priemonei įsigyti, arba 
pati techninės pagalbos priemo-
nė“, – aiškino P. Jonikas. 

Praktinių teisinių patarimų dėl 
informacinių sistemų naudojimo ir 
asmens duomenų tvarkymo patei-
kė teisininkas Paulius Galubickas. 

Jis papasakojo susirinkusiesiems, 
ką reikia žinoti kuriant informaci-
nes sistemas, kaip tvarkyti asmens 
duomenis naudojant IT sistemas, 
duomenų valdytojų ir tvarkytojų 
santykių įteisinimą, konfidencialu-
mo sąlygas. „Už duomenų tvarkos 
pažeidimus gresia nemenkos sank-
cijos. Ateityje jos bus dar dides-
nės“, – sakė P. Galubickas. 

Apie aktyvaus tipo vežimėlių vys-
tymosi tendencijas ir perspektyvas 
Europos šalyse kalbėjo „Invacare“ 
regiono prekybos vadovas, UAB „Tei-
da“ atstovas Evaldas Leonavičius. 

Apie gamintojų aktualijas ir 
problemas, taip pat apie techninės 
pagalbos priemonių vystymosi 
tendencijas, Lietuvoje gaminamų 
priemonių perspektyvas kalbėjo 
AB „Puntukas“ projektų vadovė 
Diana Statkevičiūtė. 

Konferencija baigėsi dalyvių 
diskusijomis apie techninės pagal-
bos priemonių svarbą neįgaliųjų  
medicininės, socialinės ir profe-
sinės reabilitacijos, informacijos 
prieinamumo, darbo ir užimtumo 
srityse, siekiant neįgaliųjų visapu-
siško dalyvavimo bendruomenės 
gyvenime bei visuomenėje, pa-
galbos priemonių vystymosi aktu-
alijas ir gamybos perspektyvas, jų 
vietą reabilitacijos procese.

Linos Jakubauskienės nuotraukos 
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„Šviesos spindulys“ – 
prieinamas visiems

Bendrija „Šviesos spindulys“ įsikū
ru si Panevėžio miesto poliklinikos pa-
talpose, neįgaliuosius pasitinka jau 
nuo 1998–ųjų.  Bendrijos durys kas-
dien atviros visiems, norintiems pa-
bendrauti, pasiguosti, pabūti kartu. 

Pagrindinė bendrijos veikla 
vyksta poliklinikos patalpose, ta-
čiau bendrija dar turi savivaldybės 
skirtą kabinetą, kur glaudžiasi ir 
kitos miesto Nevyriausybinės or-
ganizacijos. Už jo išlaikymą moka 
savivaldybė. Čia „Šviesos spindu-
lio“ nariai  švenčia šventes, dai-
nuoja, rengia poezijos vakarus.

„Šiuo metu mūsų bendrijos sąra-
šuose – 73 nariai. Tačiau neparodo-
me durų nė vienam, atėjusiam pas 
mus. Juk ne kiekvienas, sergantis 
psichikos liga, nori būti įtrauktas į 
vienokius ar kitokius sąrašus – sti-
gmatizacijos reiškiniai mūsuose vis 
dar labai gajūs. Kai kurie neįgalieji 
mus susiranda patys, kitiems drau-
gai ar artimieji pasiūlo mūsų ben-
driją kaip vietą, kur galima pasijusti 
savimi, užsiimti širdžiai miela vei-
kla“, – sako bendrijos pirmininkė 
Daiva Uksienė. 

Trūksta lėšų

Pasak jos, nors Panevėžio ben-
drijoms priklauso itin daug narių, 
joms skiriamas biudžetas – vienas 
iš mažiausių. 

„Remiantis statistika, pas psi-
chiatrą ateina kas dešimtas pane-
vėžietis. Mūsų miestas – specifi-
nis; labai daug emigravusių, lieka 

vyresnio amžiaus, neįgalūs žmo-
nės. Jiems mūsų pagalbos ypač 
reikia“, – sako D. Uksienė. 

Jos teigimu, „Šviesos spinduly-
je“ lankosi sunkiausiomis psichi-
kos ligomis sergantys žmonės. Jų 
ligai būdingos remisijos bei paū-
mėjimai. Bendrijos durys visiems 
atviros penkias dienas per savai-
tę, po keturias valandas per dieną. 

„Atėjęs pas mus žmogus pats 
pasirenka, ką tą dieną veiks. Vieni 
piešia, kiti veria darbelius iš karoliu-
kų, lanksto iš popieriaus ar kitų me-
džiagų. Dar kiti skaito eiles, spalvi-
na mandalas. Svarbu, kad žmogus 
jaustųsi gerai, nejaustų prievartos 
ar spaudimo“, – kalba D. Uksienė. 

Be to, bendrijoje neįgaliesiems 
organizuojamos savipagalbos gru-
pės, kur kiekvienas gali pasipasako-
ti apie savo baimes ir džiaugsmus, 
pasidalyti patirtimi, padėti vieni ki-
tiems patarimais ar geru žodžiu. 

Pasak D. Uksienės, galimas vei-
klas ir darbus riboja ir didžiulis lėšų 
trūkumas. Pinigų užtenka tik muzi-
kos vadovei bei asmeniniam asis-
tentui pasamdyti. Lėšų tenka skirti 
ir buhalterės paslaugoms apmokė-
ti – įgyvendinant projektus priva-
lu, kad visi finansiniai dokumentai 
būtų kruopščiai tvarkomi. 

„Nepaisant itin nedidelio biu-
džeto, mus nuolat tikrina, reikia 
atsiskaityti už kiekvieną projektui 
įgyvendinti skirtą centą. Stebina 
politikų požiūris į neįgaliuosius – 
maždaug, gyvenkite taip, kaip iš-
manote. Tarsi panašios problemos 
jų niekada negalėtų užklupti“, – 
su nuoskauda kalba D. Uksienė. 

Ligoniai, besilankantys „Šviesos 
spindulyje“, džiaugiasi atradę vie-
tą, kur juos priima tokius, kokie jie 
yra, iš jų nesišaipo ir nesijuokia. 
„Yra tokių, kurie ateina pas mus 
kaip į darbą. Jei pasitaiko, kad tu-
rime išvykti į vieną ar kitą renginį ir 
kabinetas tądien būna uždarytas, 
jie labai susijaudina. Tai reiškia, 
kad esame labai reikalingi neįga-
liesiems“, – teigia D. Uksienė. 

Jos teigimu, į „Šviesos spindulį“ 
gali užsukti bet kuris – net ir sun-
kia liga sergantis – žmogus. „Daž-
nai sulaukiame žmonių, kuriems 
liga paūmėjusi, taip pat įsiaudri-
nusių po konfliktų su artimaisiais 
ar aplinkiniais. Tenka juos ramin-
ti, užjausti, rasti tinkamą žodį ar 
užsiėmimą. Pasitaiko, kad, ligai 
paūmėjus, žmogų tenka išvežti į 
ligoninę tiesiai iš užimtumo kam-
bario“, – pasakoja D. Uksienė. 

Bendrijos vadovės teigimu, 
bendrijos darbuotojoms dažnai 
tenka konsultuoti artimuosius, 
kaip elgtis su ligoniu, ypač kai jo 
liga paūmėjusi ar kai žmogus su-
serga pirmą kartą. „Artimiesiems 
itin sunku susitaikyti su žmogaus 
liga. Tenka juos ne tik konsultuoti, 
aiškinti pagrindinius dalykus, bet 
ir glaistyti konfliktus, mokyti ben-
drauti su ligoniais. Turime ir tokių 
bendrijos narių, kuriems nustaty-
tas iki 20 proc. darbingumo lygis. 
Jiems reikia ypač daug dėmesio“, 
– kalba D. Uksienė. 

Pasak bendrijos vadovės, iš-
gyventi šiek tiek padeda 2 proc. 
nuo gyventojų pajamų mokesčio. 
„Tai suteikia galimybę du kartus 
per metus išvykti į ekskursijas. Be 
to, dalyvaujame visose muzikos 
šventėse, kurias rengia Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrija. Mūsų bendrijos na-
riams tai – didžiulė šventė, kurios 
laukiama ir kuriai rengiamasi iš 
anksto“, – sako D. Uksienė. 

„Vilties linijai“ – dešimt 

Antroji Panevėžyje įsikūru-
si bendrovė – „Vilties linija“. Tą-
dien, kaip lankėmės Panevėžyje, 
ji šventė dešimties metų jubiliejų. 

Ta proga bendrijos nariams, rė-
mėjams ir pagalbininkams sureng-
ta smagi šventė. Susirinkusiuosius 
linksmino meno kolektyvai, bendri-
jų ansambliai, skaitovai. Prisimintas 

Panevėžiečių darbai ir šventės
Lina Jakubauskienė

Abi Panevėžyje įsikūrusios sutrikusios psichikos žmonių globos bendri-
jos – „Šviesos spindulys“ ir „Vilties linija“ – šiemet atšventė savo veiklos 
jubiliejus. „Šviesos spindulys“ žmonėms su psichikos negalia gelbsti jau 
penkiolika, „Vilties linija“ – dešimt metų. Taigi šįkart šventiniame mūsų 
žurnalo numeryje – apie Panevėžio bendrijų problemas bei džiaugsmus. 



per dešimtmetį nueitas kelias pade-
dant žmonėms su negalia. 

„Mūsų bendrijos tikslas – teikti 
reabilitacijos paslaugas žmonėms 
su psichikos negalia. Pagrindinis 
uždavinys – siekti kokybės, inte-
gruoti neįgaliuosius į darbo rin-
ką, ugdyti darbo įgūdžius. Be to, 
mokome neįgaliuosius gyventi su 
savo liga“, – pasakoja bendrijos 
„Vilties linija“ pirmininkė Genovai-
tė Kazlauskė. Pasak jos, įgyven-
dinti šiuos tikslus padeda ir Pane-
vėžio psichikos sveikatos centras. 

„Ne visus neįgaliuosius supran-
ta artimieji, ne visus išklauso ir 
padeda. Mūsų bendrijoje jie randa 
panašių į save draugų, įgyja pa-
tirties spręsdami savo ar visiems 
bendras problemas, padeda vieni 
kitiems“, – kalba G. Kazlauskė. 

Atėję į bendriją, neįgalieji ne tik 
sulaukia psichologinės pagalbos; 
čia jiems rengiami meno terapi-
jos užsiėmimai. „Bendrijos nariai 
piešia mandalas, be to, atradome 
ir dar vieną įdomią meno šaką – 
piešimą ant vandens specialiais 
dažais. Tokiu būdu net ir meninių 
gabumų neturintiems žmonėms 
pavyksta sukurti įspūdingus dar-
bus. Be to, siuvinėjame atvirukus, 
neriame vąšeliu, mezgame“, – 
darbus vardija G. Kazlauskė. 

Jos teigimu, neįgaliesiems la-
bai pa deda daina. „Norėtųsi ypač 
padėkoti meno vadovei, kuri dirba 
su neįgaliaisiais be jokio atlygio. 
Jos dėka galime dalyvauti įvairiose 
šventėse bei renginiuose“, – sako 
G. Kazlauskė. 

Bendrijos vadovė dėkinga ir už 
galimybę dalyvauti savarankiško 
gyvenimo ugdymo stovyklose prie 
jūros – jos bendrijos nariams palie-
ka itin gilų įspūdį. Be to, gavę auto-
busiuką iš mokyklos, „Vilties linijos“ 
nariai jau apkeliavo Žemaitiją, lan-
kėsi Nidoje, Mosėdyje ir pan. 

„Jaučiame, kad esame reika-
lingi. Nėra nieko malonesnio, kai 
žmogus ateina ir pasako: noriu 

stoti į jūsų bendriją, girdėjau, kad 
pas jus – labai gera. Tai – didžiau-
sias mūsų darbo įvertinimas“, – 
kalba G. Kazlauskė. 

Pagalba – neįkainojama 

Pasak bendrijos vadovės pa-
vaduotojos Stefanijos Burbienės, 
bendrija – tarsi vilties spindulys 
sergantiems žmonėms. „Šią ben-
driją susiradau tuomet, kai buvo 
itin sunku. Čia radau dvasios ra-
mybę padėdama neįgaliesiems. Su 
didžiuliu noru gelbsčiu organizuo-
jant renginius – tai labai reikalinga 
žmonėms, turintiems dvasinių pro-
blemų. Pirmininkės, socialinės dar-
buotojos dėka atmosfera „Vilties 
linijoje“ – labai šilta. Esu laiminga, 
kad galiu save realizuoti bendrijos 
veikloje“, – sakė S. Burbienė. 

Jos teigimu, didžiausias turtas 
yra tai, kad bendrija yra. „Džiugu, 
kad turime galimybę susirinkti, išsi-
pasakoti, kai sunku. Bendrija labai 
reikalinga, ji neįgaliesiems reikškia 
itin daug. Čia visada rasi pagalbą ir 
paguodą“, – teigia S. Burbienė. 

„Bendrijoje stengiamės sukurti 
ne paciento ir darbuotojo santy-
kius – svarbiausia mums žmogiš-
koji šiluma. Drauge svarstome, ką 
daryti, kad neįgaliųjų gyvenimas 
pasikeistų, kad žmogaus veidą 
nušviestų šypsena“, – sako ben-
drijos socialinė darbuotoja Birutė 
Garuckienė. 

„Dažnai žmogus galvoja tik apie 
tai, ką gali paimti iš gyvenimo. 
Džiaugiamės, kai artimajam nesi-
seka, kaupiame turtus. Tačiau at-
eina akimirka, kuomet toks gyve-
nimas netenka prasmės. Ir vilties 
nelieka. Tokiu atveju labai svarbu, 
kad kas ateitų į pagalbą, paglostytų 
petį ir suteiktų viltį gyventi kitaip. 
Kaip ir „Vilties linijos“ darbuotojai, 
einame į žmones, džiaugiamės su 
jais, džiaugiamės dėl jų“, – sveikin-
damos bendriją jubiliejaus proga, 
kalbėjo Marijos legiono seserys. 

Pasak Panevėžio rajono savival-
dybės atstovių, nors dešimt metų 
nėra daug, tačiau būti kartu, pa-
guosti, padėti – labai svarbus dar-
bas. „Dėkojame pirmininkei už 
energiją, už žmonių, kuriems rei-
kia pagalbos, subūrimą draugėn. 
Dėkojame ir už jūsų keliones po 
seniūnijas, jos labai džiugina ten 
gyvenančius neįgaliuosius. Būdami 
stiprūs, stiprinate šalia esančiuo-
sius“, – sakė savivaldybės atstovės. 

„Esu labai laiminga, kad priklau-
sau bendrijai. Ji duoda tiek daug 
mums. Nebūtų bendrijos, nebūtų 
vilties, neturėtume kur skubėti 
susitikti. Čia laukianti ištiesta pa-
galbos ranka – tarsi vilties spindu-
lys“, – sako bendrijos narė Vida. 

„Iš to, ką sugeba neįgalieji, de-
rėtų pasimokyti vadinamiesiems 
įgaliesiems. Džiaugiuosi, kad pa-
matote kiekvieną žmogų, padedate 
jam įsilieti į visuomenę. Jūsų ben-
drija – viena iš didžiausių „žvaigž-
džių“, padedančių organizuoti ren-
ginius, kuruoti stovyklas. Norėtųsi 
nuoširdžiai padėkoti jums už tokį 
svarbų bei neįgaliesiems reikalingą 
darbą“, – sakė Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrijos 
pirmininkas Vaidotas Nikžentaitis. 

Už nuveiktus darbus padedant 
neįgaliesiems integruotis į visuo-
menę dėkojo ir Padėkos raštą įtei-
kė Pagalbos ir informacijos šeimai 
tarnybos vadovė Algė Nariūnienė. 

Su jubiliejumi sveikino ir Pane-
vėžio rajono poliklinikos atstovai. 
„Linkiu, kad ir toliau laikytumėtės 
vieni kitų, padėtumėte vieni ki-
tiems, ieškotumėte pagalbos. Lin-
kiu, kad jūsų veikla nenutrūktų: 
susikabinkite ir skriskite toliau kar-
tu“, – kalbėjo poliklinikos atstovė. 

„Vilties linijos“ narius bei vado-
vus taip pat sveikino Panevėžio ra-
jono Neįgaliųjų draugija, Pasvalio 
klubas „Užjausk draugą“, kolegos 
iš Panevėžio bendrijos „Šviesos 
spindulys“ dovanojo keletą dainų. 
Poetai bei skaitovai skaitė eiles. 

Bendrijos vadovai savo ruožtu 
dėkojo tiek nariams, besilankan-
tiems bendrijoje, tiek rėmėjams bei 
pagalbininkams. „Esu labai dėkinga 
visiems, kurie atvykote pasveikin-
ti ir pabūti, dėkoju aktyviausiems 
bendrijos nariams bei pagalbinin-
kams“, – reziumavo G. Kazlauskė. 

Autorės nuotraukos 



Grožį galima  
įžvelgti bet kur

Lina Jakubauskienė

Vilniaus rajono centrinės polikli-
nikos Psichikos sveikatos centro 
užim tumo kambario lankytojos 
Sigitos SALEVIČIŪTĖS darbeliai 
išsyk patraukia dėmesį originalu-
mu ir neįprasta stilistika. 

„Įkvėpimo semiuosi iš gamtos. 
Pamačiusi įdomią medžio šaką, 
jau galiu pasakyti, kokį meno kū-
rinį galima iš jos sukurti. Niekada 
negrįžtu iš miškų ar laukų nepri-
sirinkusi akmenukų, augalų, žole-
lių. Iš jų ir kuriu paveikslus, kitus 
meno kūrinius“, – pasakoja Sigita. 

Sigitos darbeliai puošia jos na-
mus, užimtumo kambarį. „Daly-
vauju su savo darbeliais mugė-

se, dovanoju juos draugams ir 
pažįstamiems. Man svarbu, kad 
jie džiugintų aplinkinius“, – kalba 
Sigita. Nemažai darbelių Sigita 
sukūrė ir Kalėdoms. Jos namus 
jie papuošė dar gruodžio pra-
džioje. 

Originalių, nestandartinių dar-
belių sukuria ir kiti šios įstaigos 

nariai. Visi darbeliai buvo ekspo-
nuoti per Lietuvos sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos 
surengtą konferenciją „Psichikos 
sveikatos priežiūra bendruomenė-
je, bendradarbiavimo su savival-
dybėmis perspektyvos“. 

Autorės nuotraukos

Erlandas Parfionovas, 
Kupiškio socialinės 
globos namai

Žiema
Pasiilgau žiemos – 
Baltas sniegas 

kai krinta tamsiais vakarais, 
Ramuma tada sielą užlieja. 

Židinys jaukiai dega – 
Po šiltais patalais mes
Svajojam greta prisišlieję. 

Pasiilgau žiemos, 
Kai gamta tyliai tyliai užmiega, 

Ateini tu plaukais apsnigtais
Ir man ištari – myliu. 

O laukais rogių takas vėl driekias 
Pusnyse pasiklydo namai. 
Ir pūga garsiai štai suvaitoja
Mes išeinam per 

ją į nežinomą tolį. 

Nebijoki, nurims tuoj jinai. 
Užpustytą aš taką prakasiu, 
Kad ateitum ir 

vėl apsnigtais tu plaukais, 
Kaip gražiausiuos sapnuos.. 

Pasiilgau žiemos...

Šv. Kalėdos
Baltas ir tylus vakaras. 
Susėskim visi prie ugniakuro. 
Pamirškim kas bloga buvo vakar. 

Jau teka žvaigždė vakarė 
virš vargano, mažo tvartelio. 

Ten kūdikio verksmas nuaidi, 
Virš menko jo veido karaliai 

trys linksta. 

Jis mūsų išganymui gimė – 
mums linksma. 

Nuo šiol jam 
paklusnios bus tautos. 

Atėjo Kalėdos taip lauktos. 
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Gaminame patys Sviestiniai sausainukai 

Reikės: 
400 g miltų, žiupsnelio druskos, 
200 g sviesto, 2 kiaušinių, 100 g 
cukraus

Gaminimas:
Supilti miltus, cukrų į vieną 

dubenį, įberti druskos, sutar-
kuoti sviestą, įmušti kiaušinius, 
suminkyti vientisą tešlą. Dėti 
30–čiai minučių į šaldiklį. Iš-
kočioti ploną lakštą ir formuoti 
sausainukus. Kepti 180–190 C 
apie 10–15 min.  

Avižiniai sausainiai 

Reikės: 
100 g minkšto sviesto, 200 g 
rudojo cukraus, 1 kiaušinio, 
125 g miltų, 2 ½ puodelio gre-
tai paruošiamų avižinių dirbs-
nių, ½ arb. š. kepimo miltelių, 
½ arb. š. druskos

Gaminimas:
1. Įkaitinkite orkaitę iki 180°C 
temperatūros. Kepimo popieriu-
mi išklokite kepimo skardą.
2. Išplakite elektriniu plaktuvu 
sviestą iki purumo. Suberkite 
rudąjį cukrų ir išplakite.
3. Įmuškite kiaušinį ir dar kartą 
išplakite iki vientisos masės.
4. Kitame dubenyje sumaišykite 
miltus, avižinius dribsnius, ke-
pimo miltelius ir druską.
5. Suberkite miltų mišinį į svies-
to plakinį ir išmaišykite.
6. Imkite drėgnomis rankomis 
po gabalėlį tešlos ir tarp delnų 
suformuokite apvalius rutuliu-
kus. Išdėliokite juos ant kepimo 
skardų, palikdami kelių centi-
metrų tarpus. Kiekvieną tešlos 
rutuliuką švelniai paspauskite, 
kad taptų šiek tiek plokščias.
7. Kepkite įkaitintoje orkaitėje 
apie 15–18 minučių, kol taps 
gražiai auksinės spalvos. Sau-
sainių karšteliai turi būti traš-
kūs, o vidus – minkštas. Neim-
kite iš kepimo skardos sausainių 
dar karštų, leiskite jiems kiek 
pastovėti ir sutvirtėti.

Skanaus!

Pertepti vafliai 
su kondensuotu pienu

Reikės: 
100 g vaflių lakštų, 70 g sviesto, 0,5 
skardinės kondensuoto pieno, 100 g pie-
niško šokolado su smulkintais riešutais

Gaminimas:
Sviestą, kondensuotą pieną ir šokoladą 

kaitinti iki vientisos masės. Imti vaflį, ant 
jo krėsti masės ir tolygiai paskirstyti, vėl 
uždėti vaflį, masę ir t. t. Paskutinis sluoks-
nis – vaflis. Paslėgti. Įdėti į šaldytuvą bent 
valandai, kad sustingtų ir supjaustyti no-
rimo dydžio gabalėliais.
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