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Graži draugystė su Vilniaus sutrikusios
raidos kūdikių namais tęsiasi
Lina Jakubauskienė
Prieš pusantrų metų Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijoje apsilankė mažyliai iš Vilniaus sutrikusios raidos kūdikių namų.
Jie parengė besilankantiems VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyboje” mielą programėlę, po to dar ilgai bendravo su suaugusiais psichikos negalią turinčiais žmonėmis.

Susitikimas visiems paliko gilų įspūdį.
Ne vienas, pamatęs tėvų neturintį mažylį,
nubraukė ašarą. Tačiau kūdikių namų vaikų nepamiršo – domėjosi jų likimu, siuntė dovanėles. Visus pradžiugino žinia, jog
neįgaliojo ratukuose sėdinti Milanija rado
naujus namus ir iškeliavo į Ameriką.

Kūdikių namų auklėtojos tuomet teigė, kad mažyliams labai svarbu keliauti,
bendrauti su įvairiaus amžiaus žmonėmis, pažinti ne tik kūdikių namų aplinką.
Kiekvienam tokiam susitikimui vaikučiai
kruopščiai rengiasi. Vasario pradžioje kūdikių namų darbuotojus bei gyventojus

apsilankymu ir „Angelų pasakomis” pradžiugino „Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybos” globotiniai. Kartu su socialine
darbuotoja Vilma Kunsmonaite ir muzikos vadove Julija Kovalenko jie parengė
vaikučiams pasirodymą, pavadintą „Angelų pasakos”. „Panašų pasirodymą surengėme ir praėjusių metų Kalėdoms. Tačiau
jį gerokai pakeitėme, kad būtų suprantamesnis ir įdomesnis mažyliams”, - sako V.
Kunsmonaitė.
Į nedidelę kūdikių namų salę susirinko
tiek vaikai, tiek ir darbuotojai. Visi susidomėję stebėjo pasirodymą, plojo katučių ir
šoko skambant muzikai bei dainoms. Vaikai piešė ir spalvino angelus, klijavo juos
ant didžiulių lapų.
Vien tik „Angelų pasakų” visiems neužteko: akomponuojami J. Kovalenko, žmonės su psichikos negalia sudainavo vaikams
dar keletą dainų. Savo pasirodymą svečiams
surengė ir mažyliai.
Pasak Vilniaus miesto sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorės Renatos
Rimdžiuvienės, pastaruoju metu įstaigoje
vyksta esminės permainos. Vaikus stengiamasi išskirstyti po šeimynas, atiduoti
globotiniams. Kūdikiai čia vežami tik išimtiniais atvejais, kai kitos išeities surasti
nepavyksta.
„Puiku, kad pastaruoju metu atsiranda
vis daugiau žmonių, kurie ryžtasi iš šeimų
paimtus vaikus globoti laikinai. Be abejo,
visais įmanomais būdais stengiamės, kad
vaikus būtų galima grąžinti į biologines
šeimas. Mūsų specialistai kiekvienai tokiai
šeimai sudaro specialų planą, stebi tėvus.
Pažanga vertinama, tuomet svarstoma, ar
vaiką galima grąžinti”, - pasakoja R. Rimdžiuvienė.
Pasak jos, nors vaikai gerai prižiūrimi
kūdikių namuose, tačiau jiems vis tiek geriausia augti šeimose.
Autorės nuotraukos
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Ar institucijos nestigmatizuoja
neįgaliųjų organizacijų?
Kas yra „skėtis“?

Vaidotas Nikžentaitis
Pastaruoju metu Lietuvai tenka susidurti su daugybe iššūkių socialinėje
srityje. Tai – ir smurtas prieš vaikus, ir migrantai, ir niekaip nesuderinamos naujojo Darbo kodekso nuostatos. Gaila, tačiau neįgaliųjų problemos neretai nustumiamos į šalį.

Finansavimas –
netolygus
Lietuvoje neįgaliųjų bendruomenių
palaikymo ir išlikimo pagrindas yra Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa. Tik nedaugelis organizacijų,
ypač teikiančių socialines paslaugas, galėtų funkcionuoti be jos. Specialių fondų, 2
proc. paramos lėšų tik Nevyriausybinėms
organizacijoms (toliau – NVO) sektoriui
ar papildomų programų artimiausiu metu
vargu ar sulauksime. ES struktūrinės lėšos
nepastebimai ištirps institucijų užkulsiuose
iki 2020-ųjų, taip ir neatsiradus alternatyvioms ir modernioms bendruomeninėms
paslaugoms.
Ne vienus metus kalbame apie tai, kad lėšos neįgaliųjų organizacijoms paskirstomos
neproporcingai. Skirstant lėšas pagal negalios pobūdį ir veiklas, trūksta logiškumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principų.
Vienoms organizacijoms atitenka daug, o
kitoms – mažai. Palyginimui: remiantis Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
2016-ųjų duomenimis, sutrikusio intelekto
asmenų Lietuvoje yra tris kartus mažiau nei
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sutrikusios psichikos asmenų, o finansavimas pagrindinėms šios negalios organizacijoms skiriasi beveik perpus. Proto negalią turinčiuosius vienijančios organizacijos
„pamaloninamos“ kur kas didesniais pinigais. Kodėl taip yra – atsakymo vis nepavyksta rasti. Kartais atrodo, kad net pačios
valstybės institucijos stigmatizuoja atskiras
neįgaliųjų grupes, ypač turinčiuosius psichikos negalią...
Atlikus Asociacijų veiklos rėmimo projektų analizę ir palyginus ją su praėjusiais
metais, kyla daug klausimų. Norėtųsi žinoti, kaip vertinami projektai, norėtųsi daugiau
skaidrumo. Mano manymu, ypač svarbu,
kad, vertinant projektus, atsirastų stebėsena, dalyvautų žmonės ne tik iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bet ir akademinės visuomenės atstovai, nešališki ekspertai,
suprantantys neįgaliųjų aktualijas, galintys
pažvelgti į situaciją iš šalies.
Bendruomeniniuose socialinės reabilitacijos projektuose stebėsena bent simboliškai veikia, kartais net pavyksta pristabdyti
neteisėtus valdininkų veiksmus, kaip, pavyzdžiui, vertinant projektus 2016-aisiais
Kauno miesto savivaldybėje.

Dar viena problema – iki šiol lieka neaišku, kas yra skėtinė neįgaliųjų organizacija. Ar jai įkurti tereikia turėti keletą šeimų ar keliasdešimt neįgaliųjų bei rėmėjų, ir
tai jau bus „skėtis“? Manau, šioje situacijoje
ypač svarbus atsakomybės ir askaitomybės
klausimas.
Manome, kad mažosios organizacijos
turi teisę burtis ir veikti, būti matomos. Tačiau yra du keliai: jos šliejasi prie pagrindinių
organizacijų pagal negalios pobūdį ar veiklas,
arba gerokai didinamas tokių asociacijų programinis finansavimas. Tuomet vietoje šiuo
metu esančių 27 neįgaliųjų skėtinių organizacijų atsirastų dar keliasdešimt naujų.
Šiuo metu vyksta tik pinigų perskirstymas: „visiems po truputį“. Mažosios organizacijos gauna 5-10 tūkst eurų, su kuriais nelabai ką galima nuveikti. Didžiosioms daug
metų tebeskiriamas toks pat finansavimas,
todėl infliacijos akivaizdoje belieka mažinti žmogiškuosius išteklius ir silpninti savo
veiklų pajėgumus.
Susidaro įspūdis, kad netiesiogiai vadovaujamasi principu „skaldyk ir valdyk“. Biurokratams stiprių, efektyvių ir vieningų neįgaliųjų srityje dirbančių organizacijų, atrodo,
nereikia.
Pastaruoju metu daug kalbama apie psichikos sveikatos stiprinimą, kovą su alkoholizmu, narkomanija. Tai, beje, taip pat yra
psichikos sveikatos dalis. Pamirštama, kaip
svarbu turėti stiprias bendruomenes, kurios galėtų kovoti su šiomis ydomis. Vis dar
palaikomos institucijos, kurios netinkamai
sprendžia neįgaliųjų problemas.
Žmogiškieji resursai taip pat labai priklauso nuo pinigų. Žmonės, dirbantys mūsų
bendrijos skyriuose, gauna labai mažus atlyginimus, o atsakomybė nuolat bendraujant
su psichikos negalią turinčiais žmonėmis yra
didžiulė. Toli gražu ne kiekvienas valdininkas supranta darbo su psichikos neįgaliaisiais specifiką. Tačiau didžioji dalis lėšų vis
dar skiriama medikamentiniam gydymui, o
ne prevencinėms programoms ar užimtumui.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrija numačiusi šešis naujus projektus, tarp kurių svarbiausias – užauginti
lyderius iš neįgaliųjų, kad jie galėtų dirbti
bendruomenėse. Projektą būtų galima pavadinti „neįgalieji – neįgaliesiems“. Tai labai
svarbu, kadangi jie geriausiai supranta vieni
kitus, geba padėti. Tačiau negalime diegti
šios naujovės, nes nepakanka finansavimo.

Priklauso nuo
savivaldybių požiūrio
Kaip žinia, socialinės reabilitacijos projektai vykdomi per savivaldybes. Todėl labai svarbu jose dirbančių žmonių požiūris į
turinčiuosius negalią.
Reta savivaldybė skiria reikiamą dėmesį
socialinėms problemoms spręsti, pernelyg
mažai funkcijų skiriama nevyriausybinėms
organizacijoms.
Mano galva, sprendžiant esmines žmonių
su negalia problemas, seka turėtų būti tokia:
bendruomenės – savivaldybės – valstybinės institucijos. Tik tokiu būdu galėtų gimti
rimtos diskusijos reglamentuojant teisės aktus, aprašus, nuo kurių priklauso finansavimas bendrijoms. Ne mažiau svarbu ir aiškiai
pasidalinti funkcijas – kas teikia paslaugas,
kas kontroliuoja jų teikimą.
Socialinėje srityje šios funkcijos dar nelabai
suprantamos, dėl to kyla įvairiausių problemų.
Tarsi visi dirba, tačiau, nutikus kokiam nors
įvykiui, pasirodo, kad nedirba niekas, trūksta
bendros strategijos, neaišku, kas ką turi daryti.
Savivaldybėms skirta per daug funkcijų, jos ne
visada geba su jomis susidoroti.

Pagrindinės problemos
Probleminių klausimų išties daug, bet,
remdamiesi savo organizacijos patirtimi, išskirtume tris pagrindines, kurios glaudžiai
susiję ir koreliuoja tarpusavyje. Tai:
l skurdas (žemas neįgaliųjų pragyvenimo
lygis, išmokos, būstas ir pan.);
l užimtumas (nedarbas, socialinės įmonės
ir silpnos bendruomenės organizuojant
neįgaliųjų užimtumą);
l sveikatos priežiūros prevencinės programos arba jų nebuvimas, taip pat - priklausomybės.
Atrodo, situacija, kai asmuo dėl savo
ligos ar negalios Lietuvoje visą gyvenimą
pasmerktas negauti darbo, nors tam parengtas, vis dar nesprendžiama. Yra žmonių, kurie norėtų ir galėtų dirbti, tačiau
daugeliui psichikos neįgaliųjų tenka „sočiai“ gyventi mažiau nei už 150 eurų per
mėnesį.
Dar viena labai skaudi problema – kai
motinos, visą gyvenimą prižiūrėjusios neįgalų vaiką lieka be jokių socialinių garantijų. Gaila, tačiau valdininkus tokia situacija,
atrodo, tenkina...

Ką reiktų daryti?
Visas problemas geriausiai galima išspręsti kalbantis, diskutuojant bei ieškant bendrų sprendimų. Todėl neįgaliuosius vienijančioms organizacijoms labai svarbu būtų
užmegzti konstruktyvų dialogą su atsakingomis institucijomis. Turėtų kuo dažniau
rinktis Neįgaliųjų reikalų taryba, kuriai vis
dar trūksta aktyvumo.
Taip pat kartu su suinteresuotomis institucijomis derėtų peržiūrėti visiems aktualių
teisės aktų reglamentavimą, aiškiai apibrėžiant savivaldybių, bendruomenių funkcijas,
nustatant reikalingus terminus ir panašiai.
Vertėtų pagalvoti apie naują modelį stiprinant skėtines neįgaliųjų organizacijas ir grąžinant joms priklausančių organizacijų kontrolę
bei finansavimą, nes per savivaldybes vykdomas modelis, mūsų nuomone, nepasiteisino.
Jau tampa akivaizdu, kad savivaldybėms
sunku susidoroti su joms primestomis funkcijomis. Todėl nevyriausybinis sektorius tebėra izoliuotas ir tarsi pakibęs ore.
Visas šias problemas derėtų spręsti tiek
valstybės institucijoms, tiek ir NVO sektoriuje dirbantiems žmonėms.

VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos veikla
Vilma Kunsmonaitė
2017-uosius VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos lankytojai pradėjo gana aktyvia veikla.
Metams prasidėjus, specialistai kartu su
lankytojais aptarėme, ne tik savo kasdienę
veiklą, bet ir numatėme įvairių išvykų, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų planą.
Visi drauge šventėme Vasario 16-ąją. Parengėme gražią programą, parinko eilių apie
Lietuvą, apie Tėvynės gamtą ir kelią į laisvę.
Šventės pabaigoje visi jos dalyviai sugiedojo Lietuvos himną. Pasibaigus iškilmingam minėjimui, aktorius Darius Rakauskas
surengė Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos globotiniams „Protų mūšį“. Susiskirstę
į tris komandas, neįgalieji atsakinėjo į klau-

simus „Eurovizijos“ tema. Nors nugalėtojų
komanda buvo paskelbta, pralaimėjusiųjų
nebuvo; prizai įteikti visiems žaidimo dalyviams. D. Rakauskas pažadėjo „Protų mūšius“ rengti ir ateityje.
Vasarį jau spėjome pabuvoti Vilniuje
vykstančioje kasmetinėje Knygų mugėje.
„Multikino Ozas“ suteikė mums galimybę nemokamai pažiūrėti du vertingus meninius filmus: „Emilija iš Laisvės alėjos“ ir
„Mančesteris prie Jūros“.
Kovo mėnesį savanorio Dariaus Rakausko dėka tarp neįgaliųjų buvo suorganizuota viktorina „Protų mūšis“, kuri sukėlė daug
aistrų ir gerų emocijų.
Netikėtai buvome pakviesti į „Lietuvos ryto“ arenoje vykstančias varžybas.

Daug kam šis apsilankymas buvo pirmas
ir įspūdingas.
Linos Jakubauskienės nuotraukos
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Moratoriumas – žmonių su negalia
patekimui į globos įstaigas?

Lina Jakubauskienė
Kovo 22-ąją aptarti deinstitucionalizacijos problemų Europos informacijos centre rinkosi įvairių sričių specialistai. Susitikime dalyvavo socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, LR Seimo nariai Monika Navickienė, Justas Džiugelis, Dovilė Šakalienė, Robertas
Šarknickas, taip pat neįgaliesiems atstovaujančių organizacijų vadovai.

Gyventi visavertį
gyvenimą
Pasak M. Navickienės, atėjo metas kalbėti apie tai, kad visi žmonės galėtų integruotis į bendruomenes ir gyventi visavertį
gyvenimą, padedami visuomenės ir atsakingų darbuotojų.
„Šie žmonės neturi gyventi izoliuoti, nes
jie – mūsų visų dalis. Turime stengtis, kad
žmonės nebepatektų į globos įstaigas, kad
galėtų oriai gyventi visuomenėje”, - sakė M.
Navickienė.
Pasak L. Kukuraičio, visuomenė dar nėra
pasiruošusi priimti žmonių su negalia, dar
trūksta kvalifikuotų specialistų, kurie galėtų
teikti paslaugas bendruomenėse. „Kol dar tebėra eilės patekti į globos įstaigas, tol žmonės tebėra institucionalizuojami. Didžioji
dalis jų galėtų gyventi savarankiškai, jei jiems
būtų padedama. Bendruomenės nesikeis, jei
nesikeisime mes“, - sakė ministras.
Pasak Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentės Dovilės Juodkaitės, deinstitucionalizacijos procesai pradėti 2014-aisiais.
Jų esmė: vaikams – šeima, neįgaliesiems
– bendruomeninės paslaugos. „Gaila, tačiau procesai vis dar tebevyksta vangiai.
Blogiausia, kad vis nauji žmonės patenka į globos įstaigas. Jie galėtų gyventi sa6

varankiškai, jei būtų teikiamos tinkamos
bendruomeninės paslaugos. Reikia visiems
siekti, kad mažėtų laukiančiųjų patekti į
globos įstaigas eilės. Vis dar tebekeliamas
klausimas – ar visi turi teisę oriai gyventi
bendruomenėse, nors jau atėjo metas nuspręsti – kada pagaliau bus uždaryta pirmoji globos įstaiga“, - sakė D. Juodkaitė.

Kitų šalių patirtis
VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ direktorė Karilė Levickaitė sako domėjusis įvairiose šalyse vykusiais deinstitucionalizacijos procesais. Vakarų šalyse
globos įstaigos uždarytos jau prieš keliasdešimt metų. „Pavyzdžių, kaip vykdyti procesus, yra daug. Mes nesame pirmi
ir vieninteliai. Svarbu, kad buvo priimtas
planas,numatantis finansavimą deinstitucionalizacijai, valdžia imasi veiksmų. Šiuo
metu daugiausia nerimo kelia ES lėšų panaudojimo klausimas. Ar pinigai vėl nebus
panaudoti institucijoms tobulinti?“, - baiminasi K. Levickaitė.
Pasak jos, derėtų jau dabar nuspręsti, ką
šioje srityje nuveikti iki 2018-ųjų, vėliau – iki
2020-ųjų, kaip įgyvendinti numatytuosius
tikslus. „Gaila, bet jau trejus metus turime
neveikiančią stebėsenos grupę. Derėtų pa-

galvoti, kaip pagerinti stebėseną, kaip ieškoti
naujų iniciatyvų, planuoti pertvarkos procesą. Jei bus einama ne tuo keliu, galime turėti kvazibendruomenines paslaugas“, - sako
K. Levickaitė.
Jos teigimu, kiekviename etape dera apibrėžti tam tikrus tikslus ir žingsnius, pamatyti galimybes, ką artimiausiu metu norime
matyti Lietuvoje.

Procesai – sudėtingi
Neįgaliųjų reikalų departamento vadovė
Asta Kandratavičienė sako: nors procesai
vyksta ne taip greitai, kaip norėtųsi, tačiau
jų labai skubinti nederėtų. Šie procesai yra
labai sudėtingi. „Visuomenė nepažįsta neįgaliųjų žmonių, todėl kol kas nepasirengusi
priimti jų į savo tarpą. Globos įstaigų vadovai deklaruoja, kad savarankiškam gyvenimui
tinka vos keletas žmonių, nors akivaizdu, kad
į bendruomenes galėtų grįžti didesnė dalis.
Be to, globos įstaigose gyvenantieji taip pat
bijosi permainų. Pirmasis pertvarkos etapas
vyksta tam, kad būtų išsiaiškinta, kokie pertvarkos lūkesčiai, ko tikisi darbuotojai bei iš
įstaigų išeinantys žmonės“, - teigia A. Kandratavičienė.
Pasak jos, įgyvendinant pertvarką, derėtų daugiau diskutuoti tarpusavyje, kurti naujas paslaugas. „Nuolat bendraujame
su savivaldybių atstovais. Negalima pasakyti, kad visos savivaldybės yra nekuriančios, neturinčios pertvarkos perspektyvų
– jų esama įvairių. Džiugu, jog pamažu
savivaldybių vadovai supranta, kad stacionarių įstaigų neliks, teks problemas spręsti savivaldybių viduje. Siuntimas į globos

namus – tai ėjimas lengvesniu keliu. Savivaldybės ruošiasi, deja, ne visos vienodai ir
ne taip greitai, kaip norėtųsi. Dėl antrojo
pertvarkos etapo kol kas nėra reglamentuotų nuostatų, nežinome, kokių reikės
paslaugų bendruomenėse. Tik įvertinus
jų poreikį, bus kalbama apie antrojo etapo įgyvendinimą“.

Šeimoms reikia kompleksinių paslaugų,
daugiau pagalbininkų. Psichikos ir proto
negalią turintys žmonės vis dar lieka pažeidžiamiausi. Pagaliau turėkime garbės
pasakyti „stop“ neįgaliųjų siuntimui į globos įstaigas. Uždaro tipo įstaigos 21-ajame
amžiuje nebėra reikalingos“, - teigia
D. Migaliova.

Padėti neįgaliųjų
artimiesiems

Mokytis darbuotojus
regionuose

M. Navickienė sako, jog šiuo metu derėtų
kalbėti apie tuos žmones, kurie dar gyvena
namuose, tačiau šeimos jau pavargusios, artimieji nebeturi nei finansinių, nei emocinių resursų prižiūrėti neįgaliuosius. „Turime svarstyti – kaip sukurti visapusiškesnius
instrumentus paramai šeimoms, suteikti kuo
daugiau pagalbos – ne tik finansinės, bet ir
moralinės, psichologinės. Rūpinimasis turi
vykti žmonių aplinkoje, bendruomenėse. Tai
labai svarbu“.
Lietuvos sutrikusio intelekto žmones
vienijančios bendrijos „Viltis“ vadovė Dana
Migaliova buvo viena pirmųjų, pradėjusių
realiai domėtis situacija globos įstaigose.
„Pirmą kartą 1990-aisiais filmavome Ventos, Pabradės, Jurgaičių globos namus. Tuomet kilo didelis skandalas. Nuolat viešinome tai, kas dedasi globos įstaigose. Pagaliau
sulaukėme sprendimo, kad globos įstaigose
reikalinga pertvarka, kuri nors vis dar vangiai, tačiau jau prasidėjo“.
Jos teigimu, Lietuvoje vis dar esama daug
segregacijos: vien tik neįgalieji kviečiami į
koncertus, globos įstaigų gyventojai net kapinėse laidojami atskirai, jose yra atskiri šarvojimo kambariai ir panašiai.
Be to, pasak D. Migaliovos, žmonės su
sunkesnėmis negaliomis nepriimami į užsiėmimus, šeimoms siūloma tokius artimuosius atiduoti į globos įstaigas. „Mūsų
organizacijoje yra vienuolika tūkstančių mamų, prižiūrinčių neįgalius vaikus.

J. Džiugelis sako, kad savivaldybių darbuotojams reikėtų teikti daugiau informacijos, jiems reikia aiškių gairių. Todėl Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojai
turėtų dažniau vykti į regionus. Esama ir
kitokių problemų. „Švietimo įstaigos turėtų ugdyti ne specialiuosius pedagogus, o
asmeninius asistentus. Kiekvienam žmogui
turėtų būti suteikta teisė pasirinkti, kur jis
nori gyventi. Jei rekia asmeninio asistento
priežiūros visą parą, ji turėtų būti suteikta“.
Pasak jo, gerieji deinstitucionalizacijos
pavyzdžiai turėtų būti labiau viešinami, specialistai turėtų žinoti, kaip pertvarkos procesai vyko užsienyje. „Socialinės globos skyriai
dažnai nežino, kokia kryptimi eiti. Gerąją
patirtį derėtų platinti ir viešinti“, s teigė J.
Džiugelis.
Pasak L. Kukuraičio, globos įstaigos vis
dar tebėra tarsi atskiros kunigaikštystės, tiesiogiai valdomos iš Vilniaus. „Tuos darinius
išardyti yra sudėtinga. Jei merai turi viziją,
būtų galima steigėjo teises perduoti savivaldybėms. Jų atstovai turėtų spręsti, kaip integruoti neįgaliuosius į bendruomenes“.
Anot L. Kukuraičio, šiuo metu derėtų
įvertinti savivaldybių pasirengimą pradėti
pertvarką, siųsti joms aiškią žinią. Resursų
savivaldybėse yra, tiesiog jie nukreipiami
ne ten, kur labiausiai reikia. „Struktūrines
lėšas derėtų naudoti efektyviau. Vis dar
stringama su viešųjų pirkimų konkursais.
Problema ir socialinių įstaigų pavaldumo

keitimas, savivaldybių nenoras prisiimti
atsakomybės dėl paslaugų teikimo. Derėtų susitarti ir dėl prioritetų – skirti lėšas
ne patalpų remontui, o bendruomeniniams
namams kurti“.
K. Levickaitė sako, kad būtina atsakingiau organizuoti mokymus savivaldybėms,
daugiau konsultuoti jų darbuotojus apie įstaigų reorganizacimą, vadybinius klausimus,
teikti joms gerosios praktikos pavyzdžius.

Nebesiųsti žmonių
į globos įstaigas
D. Juodkaitės teigimu, atsakomybę už situaciją globos įstaigose turėtų prisiimti ir
valstybė, ir visos atsakingos struktūros. „Iki
šiol dar nepasirašytas mūsų pasiūlytas moratoriumas dėl žmonių nesiuntimo į globos
įstaigas. Sakoma, kad visuomenė nepasiruošusi, dar nėra tinkamų paslaugų. Derėtų imtis atsakingesnių veiksmų“.
Pasak D. Šakalienės, problema ta, kad iki
šiol bendruomenėse nėra sukurta tinkamų
paslaugų. Žmonių negalima išmesti iš globos įstaigų tarsi į šaltą vandenį. „Pirmiausia
dera nuspręsti, kad į globos įstaigas nepatektų nauji žmonės. Jei būtų pasirašytas moratoriumas, tai priverstų savivaldybes imtis
konkrečių žingsnių“.
Jos teigimu, didesnį vaidmenį pertvarkos procese turėtų vaidinti nevyriausybinės
organizacijos. Be to, turėtų būti skiriamas
didesnis finansavimas, stebima, kad pinigai
neatitektų kitoms reikmėms.
„Reikia sutvarkyti įstatyminę bazę. Neturėtų likti rekomendacijų, turėtų būti nuostatos – privaloma. Taip pat derėtų aiškiai
numatyti finansavimą iš biudžeto paslaugų kūrimui. Reikia realiai planuoti reikalingų lėšų poreikį, žinoti, kokia dalis skiriama
deinstitucionalizacijai įgyvendinti“, - kalbėjo
D. Šakalienė.
Pasak R. Šarknicko, reikėtų pasirūpinti, kad iš globos įstaigų atėjusius vaikus
globos įstaigose globotų ne tik socialinis darbuotojas, bet ir psichologas – tokiu būdu jiems būtų lengviau adaptuotis
visuomenėje.
D. Juodkaitės teigimu, derėtų tinkamiau
įgalinti Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų greičiau kuriamos kompleksinės paslaugos šeimoms, kad atsirastų
asmeniniai asistentai. „Valia yra, reikia resursų. Tuomet pertvarka vyks sklandžiau“.
Pasak M. Navickienės, svarbu, kad susitikimas nesibaigtų vien tik kalbomis, kad visos
įstaigos imtųsi veiklos. „Nors ši tema – nepatogi, problemas būtina spręsti“.
Susirinkimo dalyviai nutarė bendradarbiauti ir dirbti kartu, o artimiausiu metu inicijuoti moratoriumą dėl naujų žmonių patekimo į globos institucijas.
Autorės nuotraukos
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Skleisti informaciją regionų
specialistams – svarbu
Lina Jakubauskienė
Kovo 30-ąją Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija surengė seminarą Alytaus regiono specialistams. Aptarti svarbiausi psichikos sveikatos priežiūros bendruomenėje klausimai, taip pat bendradarbiavimo perspektyvos.

Problemos – skaudžios

čiųjų psichikos neįgaliųjų sveikatos būklė

nėms neįgalumas nebūtų nustatytas. Pagrindinės prioritetinės sritys būtų depresijos ir
savižudybių prevencija, jaunimo psichikos
sveikata ir švietimas, psichkos sveikata darbo vietos aplinkoje ir pagyvenusiųjų psichikos sveikata. Be to, labai svarbu kovoti prieš
socialinę atskirtį.
Pasak V. Nikžentaičio, neteisinga nuomonė, jog Lietuvoje neįgaliųjų ypač daug. Europoje jie sudaro 16 proc., Lietuvoje – apie
10 proc. Jų nėra daugiau nei bet kur kitur.
Deja, požiūris į turinčius judėjimo negalią
gerėja, o į žmonės su psichikos jau apie dešimt metų nekinta.

Streso įveika
socialiniame darbe

Pasak Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovo Vaidoto
Nikžentaičio, ligų, susijusių su psichikos sutrikimais, nuolat daugėja. Daugėja ir savižudybių, taip pat įvairių priklausomybių.
„Gaila, šiuo metu Alytuje nėra psichikos neįgaliuosius vienijančios bendrijos, tačiau čia sėkmingai veikia Psichikos sveikatos
centras. Be abejo, institucijos atlieka svarbų
vaidmenį, padėdamos neįgaliesiems, tačiau
bendruomeninių paslaugų pobūdis – kitas.
Tikiuosi, panaši bendrija ateityje atsiras ir
Alytuje. Manau, toks poreikis yra“, - sakė
V. Nikžentaitis.
Šiuo metu Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrija vienija 38 bendruomenes, kurios veikia vykdydamos socialinės
reabilitacijos programas. „Svarbu surasti kelius, kaip padėti žmonėms, turintiems psichikos negalią. Jų yra daug. Kaip ir užduočių,
kurias turime atlikti“, - sakė V. Nikžentaitis.
Pasak jo, labai svarbu rasti priėjimą prie
kiekvieno konkretaus žmogaus, įgauti jo pasitikėjimą. „Deja, vis dar yra psichiatrų, kurie, gydydami psichikos ligas, apsiriboja vaistų
skyrimu. Tačiau jaunoji medikų karta puikiai
įsigilinusi į įvairias terapijos formas, jų požiūris kitoks, jie siekia, kad žmonės integruotųsi,
turėtų reikalingas paslaugas bei veiklas“.
Bendrijos vadovas pristatė aktualiausias
pastarojo meto problemas. „Daug kalbama
apie žmonių su proto ar psichikos negalia išėjimą iš globos įstaigų į bendruomenes. Tačiau vis dar trūksta būsto programų, atokvėpio tarnybų, kurios jau įprastos
pasaulyje. Labai svarbi tema – ir profesinė reabilitacija bei užimtumas. Dirban8

bei gyvenimo kokybė geresnė“, - teigė V.
Nikžentaitis.
V. Nikžentaičio teigimu, bendruomenės geriausiai žino jose gyvenančių žmonių
poreikius. Tačiau finansavimas joms vis dar
tebėra labai menkas. „Paslaugos, be abejo,
efektyvesnės bendruomenėje nei institucijose. Tačiau kol kas esminis persilaužimo
momentas dar nepasiektas. Didžioji dalis
lėšų tenka institucinei globai“.
Bendrijos vadovas sako, jog ne visi dabar
gyvenantys globos įstaigose galėtų gyventi bendruomenėse – kai kurių būklė labai
sunki, jiems reikia specializuotos priežiūros. Jo manymu, turėtų išlikti ir neveiksnumo institutas. „Be abejo, visiškas neveiksnumas anksčiau buvo nustatomas neatsakingai.
Tuos atvejus būtina peržiūrėti“.
Pasak V. Nikžentaičio, išeinantiems iš
globos įstaigų būtų sudėtinga ir todėl, kad,
ilgai gyvendami institucijose, jie praradę
turėtus savarankiško gyvenimo įgūdžius.
„Šiems žmonėms adaptuotis bendruomenėse būtų sunku. Mums sakoma – darykite, kurkite paslaugas, tarkitės su savivaldybėmis, tačiau lėšų tam neturime. Gaila, bet
ankstesniu ES finansavimo laikotarpiu lėšos
skirtos globos institucijoms gražinti, alternatyvų nebuvo sukurta. Prasidėjus antrajam
etapui, sunku pasakyti, kokia kryptimi einame. Artėja 2020-ieji, neaišku, ar iki jų tinkamas paslaugų tinklas bus sukurtas“.

Skirti dėmesį kiekvienam
Bendrijos vadovo teigimu, daugiau dėmesio reikėtų skirti ligų prevencijai, kad žmo-

Apie tai, kaip susidoroti su stresu darbe,
kalbėjo VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybos“ psichologė Lina Bučytė.
Pasak jos, stresas mus lydi kasdien, kiekvienas randa būdų kaip su juo susidoroti,
tačiau dažnas stresas kenkia fizinei ir psichikos sveikatai. Specialistai, dirbantys su
žmonėmis, yra nuolatinėje rizikos grupėje.
„Streso poveikis individualus, žmones
veikia įvairūs stresoriai, kiekvienas skirtingai išgyvena ir vertina stresines situacijas, todėl nėra vieno visiems bendro streso valdymo būdo. Žmogus nėra abejingas
darbui, kurį atlieka. Su stresu susijęs perdegimo sindromas. Gyvename sėkmingoje visuomenėje, visi turime būti sėkmingi:
kūrybingi,bendraujantys, jaučiame visuomenės spaudimą, tai kelia mums įtampą“,
- sakė L. Bučytė.
Ji pateikė susirinkusiems anketą, kurią
užpildę specialistai galėjo įvertinti, kiek jie
pasiduoda stresams, pateikė keletą patarimų,
kaip su jais susidoroti.

Pagalba – konkreti
VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos“ direktorė Algė Nariūnienė alytiškiams pristatė savo veiklas. Tarnyba teikia
socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje, lėšų gauna per įvarius projektus.
„Mūsų visų tikslai vienodi – dirbti su
žmonėmis. Teikiame neįgaliesiems įvairiapusę pagalbą, su jais dirba socialiniai darbuotojai, asmeninis asistentas padeda susitvarkyti namus, atneša maisto, padeda
pasigaminti, užmokėti už komunalines bei
kitas paslaugas, lydi į ligonines, polikilinikas,
padeda susitvarkyti dokumentus“, - sako A.
Nariūnienė.
Jos teigimu, pašalpos, kurias gauna žmonės su psichikos negalia, itin menkos. Dažnai jos siekia vos 120 eurų. „Stengiamės kiek
įmanydami praskaidrinti ir palengvinti šių
žmonių gyvenimą. Dalyvaujame „Maisto
banko“ akcijose, teikiame psichologo pas-

laugas. Mūsų žmonės ypač mėgsta muziką,
ir dabar rengiamės Respublikinei neįgaliųjų
dainų šventei“.
A. Nariūnienė sako, jog žmogus, turintis
psichikos negalią, ne visada būna priimtinas
sveikajai visuomenės daliai. Kyla problemų
su teisėsauga, greitaisiais kreditais, šeimos
nariais, vaikais ir kaimynais, nenorima gydytis. Negaudami pagalbos laiku, šie žmonės
neretai renkasi savižudybę.
Pasak jos, labai nedidelė dalis sergančių
psichikos ligomis supranta, kad jiems reikia gydytis, gultis į ligoninę. „Tai – didelė
problema artimiesiems. Tėvai atsisako vaikų, vaikai – tėvų, broliai – seserų ir panašiai.
Dažnai šie žmonės paliekami likimo valiai,
gyvena vieniši. Tai – didžiulė problema, kurią spręsti turėtume visi“.
Anot A. Nariūnienės, psichikos neįgalieji
visuomenėje jaučiasi blogai, jie kenčia nuo
neigiamos visuomenės nuomonės. Vis dar
manoma, kad šie žmonės linkę nusikalsti,
trūksta apsaugoto būsto programos, savarankiško gyvenimo namų.

Trūksta bendruomeninių paslaugų, sunkiai kelią skinasi apsaugoto būsto programa.
Jai skiriama pernelyg mažai lėšų. „Panašios
paslaugos yra dvigubai ar trigubai brangesnės nei globos įstaigose, tačiau jos per ilgesnį
laikotarpį atsiperka. Deja, į tai neatsižvelgiama“, - sako V. Nikžentaitis.
Pasak jo, Lietuvoj nesuvokiama, kas yra
institucija, ką gali daryti savivaldybė ir ką –
bendruomenė. „Visoje Europoje savivaldybių
funkcija yra administracinė. Lietuvoje savivaldybės prisistato centrų ir stengiasi aprėpti
visas paslaugas. Tačiau į tikruosius žmonių
poreikius ne visada atsižvelgiama“.
Jo teigimu, nevyriausybinis sektorius išnaudojamas vis dar per mažai. Nors būtent
jame dirbantys žmonės žino, kaip paslaugas
teikti efektyviau bei pigiau. „Psichikos sveikatos centrai teikia geras paslaugas. Tačiau
jie dirba nuo aštuntos iki penktos valandos.
Veikla bendruomenėse vyksta ir savaitgaliais. Bendruomenės gyvenimas neįbruktas
į rėmus, todėl bendruomeninės paslaugos –
tinkamesnės“.

Ukrainiečių psichiatrams –
Lietuvos kolegų pagalba
Lina Jakubauskienė
Lietuvą ir Ukrainą sieja graži draugystė. Pagalbą ukrainiečių kolegoms
teikia ir Lietuvos psichiatrai. Pirmasis bendras Užsienio reikalų bei Sveikatos ministerijų projektas arčiausiai karo zonos esantiems Dnepropetrovsko ir Poltavos regionams įgyvendintas praėjusiais metais.
Lietuvos psichiatrai lankėsi Ukrainoje, kur
išsiaiškino, kokios pagalbos Ukrainos medikams reikia labiausiai. Specialistai iš Lietuvos
pastebėjo, kad Ukrainoje tebėra apstu sovietinio palikimo, psichiatrijoje tebegalioja to
meto įstatymai. Ukrainiečiams labiausiai reikėjo psichosocialinės reabilitacijos paslaugų.
Jų poreikis paaiškėjo tuomet, kai iš karo pradėjo grįžti kareiviai, taip pat į arčiausiai karo
zonų esančius regionus – pabėgėliai.
Ukrainoje Lietuvos psichiatrai apsilankė
įvairiose įstaigose, stengdamiesi perprasti

ten veikiančią sistemą, tuo pačiu sužinoti,
kokios pagalbos Ukrainos specialistams reikia labiausiai.
Į savaitę trukusius mokymus sukviesti
Ukrainos specialistai mokėsi komandinio
darbo principų, įdėmiai klausėsi apie naujas,
jiems negirdėtas, užimtumo veiklas.
Psichikos sveikatos specialistai konsultavo ukrainiečius, kaip kurti Krizių intervencijos, Psichosocialinės reabilitacijos centrus,
kur būtų gydomi žmonės su potrauminiais
stresais, patyrę įvairių krizių.

„Sakoma, kad visos ligos ateina dėl meilės stokos, mylėkime vieni kitus, globokime
ir padėkime visiems, kuriems pagalbos reikia“, - seminare pristatytas temas apibendrino A. Nariūnienė.
Autorės nuotraukos
Mokymuose dalyvavo ne tik specialistai, tačiau ir savanoriai, kurių funkcija – teikti pagalbą iš fronto grįžusiems kariams. Pasak Vilniaus
miesto Psichikos sveikatos centro direktoriaus
Martyno Marcinkevičiaus, pirmąjį etapą teigiamai įvertino Užsienio reikalų ministerija. „Ypač
didelę pažangą padarė Poltavos regiono specialistai. Ten įsteigti trys psichosocialinės reabilitacijos centrai“, - sako M. Marcinkevičius.
Po mokymų Ukrainoje, lietuviai pradėjo
įgyvendinti naują pagalbos Ukrainai etapą –
mokymus Lietuvoje. Mūsų šalyje apsilankė
keturios Ukrainos psichikos sveikatos specialistų grupės. Ukrainiečiai susipažino su Lietuvoje veikiančia psichikos sveikatos sistema,
lankėsi gydymo įstaigose, domėjosi užimtumo
veikla, jiems rengti mokymai darbo vietose.
Lietuvoje lankėsi specialistai iš arčiausiai
karo zonų esančių regionų, tarp jų – Luhansko ir Donecko. „Trečiasis pagalbos Ukrainai
etapas kaip tik ir bus pagalba Donecko ir
Luhansko regionams. Juose dirbantys specialistai atsidūrę itin sudėtingoje situacijoje, tad perduoti jiems savo patirtį mums bus
didžiulis iššūkis“, - sako M. Marcinkevičius.
Prieš pradėdami įgyvendinti naująjį etapą,
Lietuvos specialistai žada pirmiausia nuvykti
į Donecko ir Luhansko sritis ir sužinoti, kokios pagalbos čia dirbantiems specialistams
bei gyvenantiems žmonėms reikia labiausiai.
Lietuvoje apsilankę Ukrainos specialistai teigė esantys labai dėkingi kolegoms iš
Lietuvos, suteikusiems neįkainojama pagalbą. Pasak jų, kieviename regione dirbančių
psichiatrų, psichologų patirtis – vis kitokia.
Tačiau visus vienija tai, kad jiems tenka susidurti su karo padariniais.
Autorės nuotrauka
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Dirbantiesiems bendrijose –
tradiciniai mokymai
Lina Jakubauskienė
Balandžio 21-ąją dirbantieji rajonuose rinkosi į Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos surengtus mokymus. Susirinkusiems
parengta ne tik turininga, bet ir įdomi bei naudinga programa.

Apie psichikos sveikatos
tendencijas
Valstybinio psichikos sveikatos centro
direktorė Ona Davidonienė kalbėjo apie
psichikos sveikatos tendencijas Lietuvoje
ir pasaulyje. Pasak jos, žmonės su psichikos
negalia visuomenėje dar nesulaukia reikiamos pagalbos, ne visi aplinkiniai linkę suprasti jų problemas. „Bendruomenėse turėtų būti daug dirbama, kad visuomenė geriau
suprastų šių žmonių poreikius, problemas,
gyvenimą, ne bėgtų nuo jų, o būtų kartu“, sakė O. Davidonienė.
Pasak jos, lankantis rajonuose, savivaldybėse, akivaizdu, kad žmonių su psichikos
negalia gerovė priklauso nuo žmogiškųjų
veiksnių, nuo savivaldybių vadovų supratimo. „Kelionės po Lietuvą yra labai svarbios.
Pabendravus su bendruomenėmis, kyla diskusijų, po to pasipila skambučiai – specialistai nori daugiau susitikimų, daugiau informacijos. Džiugu, kad atsiranda vis daugiau
„atšilimo“ institucijose, pradedama daugiau
dėmesio kreipti į žmonių su psichikos negalia problemas“.
O. Davidonienė sako, jog labai svarbus
aukščiausiųjų šalies vadovų požiūris į psi10

chikos sveikatą. „Džiugu, kad šalies vadovai,
atrodo, pagaliau atkreipė dėmesį į pajamų
nelygybę, į emigracijos problemas. Vyriausybė žada mažinti socialinę atskirtį. Akivaizdu, kad žmones labiausiai gąsdina neteisingumas, su juo susidūrę, jie nuleidžia
rankas „iki lagamino rankenos“, - vaizdžiai
pasakoja gydytoja.
Pasak jos, sunku kalbėti apie gerą psichikos sveikatą, kai net 29 proc. šalies
žmonių gyvena ties skurdo riba. Daugiau
nei 7 proc. žmonių bent kartą per gyvenimą yra apsilankę psichikos sveikatos įstaigoje, jiems nustatyta diagnozė. „Senstant
visuomenei, pagalbos reikia vis daugiau.
Tačiau psichikos sveikatos sistema atsilieka. Reikia didinti slaugos paslaugas, paliatyvią slaugą. Nuolat daugėja ir nuotaikos
sutrikimų ir depresijų“.
Šiuos metus Pasaulinė sveikatos organizacija paskelbė depresijos metais. Remiantis organizacijos duomenimis, net
ketvirtadalis žmonių bent kartą gyvenime išgyvena mažesnį ar didesnį depresijos
epizodą. Depresija ir nerimas susiję su 50
proc. lėtinių ligų.
Psichiatrė pasakojo susirinkusiems, kaip
atpažinti depresijos požymius, kokios ir kada

pagalbos reikia žmogui. „Depresijos požymis
gali būti nuolatinis nuovargis ir neturėjimas
jėgų kasdienei įprastai veiklai. Nuovargis
ir depresija vienu metu sustiprina abu pojūčius“. O. Davidonienės teigimu, depresija susirgti gali kiekvienas. Jai atsirasti labai
svarbus ir genetinis polinkis.
Gydytoja pasakojo ir apie naujausius, moderniausius depresijos gydymo būdus, apie
psichikos sveikatos stiprinimo galimybes.
Neįgaliųjų diskriminacija – vis dar kasdienybė
Apie tai, su kokiais diskriminacijos atvejais susiduria tiek psichikos, tiek kitas negalias turintys žmonės, kalbėjo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus
vyresnysis patarėjas Vytis Muliuolis.
Pasak jo, nustatant diskriminavimo faktus, labai svarbus yra tarnybos ir neįgaliųjų organizacijų bendradarbiavimas. „Kaip
partnerį ypač vertiname Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendriją. Teko
tirti ne vieną jų pateiktą skundą, padėti turintiesiems psichikos negalią išvengti diskriminacijos. Beje, su diskriminacija susiduria
ne tik patys neįgalieji, bet ir juos prižiūrintys šeimos nariai. Įstatymai gina visus šiuos
žmones“.
V. Muliuolis aiškino įvairių valstybės ir
savivaldybių institucijų funkcijas, skirtas sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliesiems gauti
darbą, dirbti, siekti karjeros arba mokytis,
gauti tinkamai pritaikytas patalpas, socialinį būstą.
„Lygių galimybių įstatymas negalioja šeimos ir privataus gyvenimo srityse, taip pat
religinėms bendruomenėms, religijos pagrindu asmenis vienijančioms organizacijoms. Įstatymas taip pat netaikomas žiniasklaidos turiniui“, - teigė V. Muliuolis.
Jo teigimu, 2016-aisiais atlikti 55 tyrimai,
susiję su negalią turinčiais žmonėmis. „Be
abejo, žmonių su negalia teisės pažeidžiamos dažniau, tačiau ne visi kreipiasi dėl šių
pažeidimų į mūsų tarnybą“.
V. Muliuolis pristatė keletą pastaruoju
metu fiksuotų lygių galimybių įstatymo pažeidimų, kalbėjo, kokia pagalba suteikta negalią turintiems žmonėms.

Streso valdymas
Kaip rodo praktika, žmonės, dirbantys su
psichikos ir kitas negalias turinčiais žmonėmis, ypač dažnai susiduria su stresais. Kiekvienas žmogus į stresą reaguoja skirtingai,

būdingos emocinės reakcijos, depresija, susirūpinimas, pyktis, nerimas, baimė, nusivylimas.
„Stresinė būsena keičia mąstymą, sunku
planuoti, vertinti, priimti racionalius sprendimus. Įtampa pasireiškia įvairaus stiprumo
neigiamais jausmais“, - taigia D. Talutytė. Jos
teigimu, pavojingiausias žmogui yra nuolatinis stresas. Jo požymiai: nerimas, miego
sutrikimai (nemiga), apetito stoka, galvos
skausmas, baimė, emocinis dirglumas.
„Specialistai teigia, jog patiriamo streso
vis daugės. Žmonės su stresu susiduria visur, tačiau didžiausia dalis – darbe. Ne visada
stresas yra blogai. Yra situacijų, kur stresas
gali būti naudingas: jis padeda susikoncentruoti, gelbsti nuo depresijos, padeda išeiti iš
komforto zonos“, - sako psichologė.
Gyvenimas be streso būtų neįmanomas.
„Nedidelis stresas skatina veiklumą, išradingumą, praturtina gyvenimišką patyrimą. Rutina taip pat sukelia neigiamų dalykų – nuobodulį, blogą nuotaiką“, - teigia D. Talutytė.
Pasak jos, labai svarbu išmokti kontroliuoti stresą, tinkamai reaguoti į jį sukeliančias situacijas.

miškas modelis, kuriame priežiūra nuolat
derinama su kliento motyvacija“, - teigė
D. Kalantienė.
Pasak jos, reabilitacijos procesas primena
uždarą ratą. Visų pirma, būtina sukurti santykį su klientu, toliau – įvertinti jo poreikius,
suformuluoti reabilitacijos tikslus ir tai, kaip
jų bus siekiama. Po to ateina metas dirbti
su žmogumi, kad tikslas būtų pasiektas. Kai
žmogus išrašomas iš gydymo įstaigos, atliekamas monitoringas, kaip pakartotinis vertinimas, kiek tie tikslai buvo pasiekti.
D. Kalantienė pasakojo apie tai, su kokiais
klientais ir kaip intensyviai dirbama, kalbėjo
apie įvairius psichosocialinės reabilitacijos
procese taikomus metodus.
Pasak D. Kalantienės, kol kas dar net ne
visi gydytojai supranta, kad psichosocialinė
reabilitacija labai reikalinga. „Šios reabilitacijos nauda – labai didelė, mūsų klientai
gauna daugybę paslaugų bei dėmesio. Šioms
reikmėms reikia ir labai daug lėšų, kurių ligonių kasos, deja, skiria per mažai. Laimė,
mūsų ligoninės vadovas supranta psichosocialinės reabilitacijos reikšmę, todėl galime
teikti pacientams įvairiapuses paslaugas“.

Psichosocialinė
reabilitacija

Pagalbos neįgaliesiems
algoritmai

Apie tai, kaip psichosocialinė reabilitacija taikoma Vilniaus miesto psichikos
sveikatos centro Psichosocialinės reabilitacijos skyriuje, pasakojo slaugos administratorė Daiva Kalantienė. Pasak jos, šis
procesas skirtas gerinti žmonių su psichikos negalia gyvenimo kokybę, savarankiškumą, kad jie galėtų funkcionuoti laisvai
pasirinktoje aplinkoje ir būtų patenkinti
tiek asmeniškai, tiek socialiai. „Tai dina-

Apie juos kalbėjo Anykščių socialinės
globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namų filialo vadovas Edmundas Vaitiekus. „Labai svarbu susieti teoriją su praktine patirtimi, „įvilkti“ problemas į vienokių
ar kitokių metodikų rėmus. Taip pat labai
svarbu rasti būdų, kaip jas išspręsti“, - sakė
E. Vaitiekus.
Jis pristatė susirinkusiems aštuonių
žingsnių metodą. „Pirmiausia labai svarbu

įvardinti problemą ir nustatyti ribas, kurias
apims pokytis. Vėliau – surinkti reikiamus
faktus, įdiegti greitus patobulinimus. Ketvirtas žingsnis – analizuoti surinktus duomenis. Penktasis – idėjos; suvokus, kokia
problema kamuoja klientą ir išsiaiškinus
tikslias jos priežastis, būtina sugalvoti dvi
ar tris idėjas, kaip jas išspręsti. Keli sprendimo būdai reikalingi tam, kad būtų iš ko
rinktis geriausia. Šeštas žingsnis – sprendimų tikrinimas. Ypač svarbu išsiaiškinti, ar kas nors nuo mūsų to spre ndimo
nenukentės, ar galėsime pasiekti rezultatą, kurio norime. Septintas žingsnis – tai
naujo proceso ar veiklos standartizavimas.
Darbuotojai turi aprašyti naują prosesą ar
veiklą, ir, jeigu reikia, atnaujinti dokumentaciją, surengti naujo proceso veiklos mokymus. Ir paskutinis – aštuntas – žingsnis
yra ateities planų numatymas“, - aiškina
E. Vaitiekus.
Prelegentas kalbėjo ir apie kitus galimus
klientų problemų sprendimo būdus, nagrinėjo juos su bendrijų vadovais praktiškai.
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos vadovas Vaidotas Nižentaitis, apibendrindamas mokymų patirtį, kalbėjo apie paslaugų prieinamumą žmonėms su
psichikos negalią, apie socialinę atskirtį, su
kuria susiduria sergantieji psichikos ligomis.
„Pagalbos sistemos žmonėms su psichikos
negalia vis dar labai trūksta, dažnas susirgęs
atsiduria ties skurdo riba. Mūsų bendruomenėje kas antras ar trečias žmogus gauna
mažiau nei du šimtus eurų per mėnesį. Tam,
kad problema mažėtų, būtina skirti jai kuo
daugiau dėmesio. Labai svarbus mūsų uždavinys – šviesti visuomenę. Tai ir stengiamės
daryti visais mums prieinamais būdais“, sakė V. Nikžentaitis.
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„Dvasinė šiluma“
sušildo neįgaliųjų sielas
Lina Jakubauskienė
Šiauliuose įsikūręs Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos skyrius, pasivadinęs „Dvasinė šiluma“, apglobia šiluma ir jaukumu kiekvieną atėjusį. Jau aštuoniolika metų veikianti bendrija kasdien
laukia žmonių su psichikos negalia.

Renkasi noriai
Šiuo metu klubas vienija 94 šiauliečius,
kurių amžius – nuo 18 iki 78 metų. Tarp
jų – 78 neįgalieji ir 16 jų šeimų narių. Nuolat bendrijoje lankosi apie trisdešimt narių.
Klubas teikia kompleksines psichosocialines reabilitacijos paslaugas. Tai – socialinių
įgūdžių atstatymas, savarankiškumo didinimas, sveikos gyvensenos užsiėmimai. Taip
pat teikiamos asmens asistento paslaugos,
klubo nariai sportuoja, gamina suvenyrus,
būreliuose mokosi amatų.
Šiauliečiai renkasi nedideliame, tačiau
jaukiame darbo kambaryje. Čia gimsta dailūs rankdarbiai, namų dekoro puošmenos,
kuriomis prekiaujama įvairiose mugėse.
„Dvasinės šilumos” nariams sudarytos sąlygos tapyti, skatinamas jų kūrybiškumas.
„Stengiamės, kad mūsų veikla būtų ne tik
maloni neįgaliesiems, bet ir naudinga. Kiekvienam veiklas parenkame pagal pomėgius,
siekiame atstatyti kiekvieno darbinius įgūdžius”, - sako klubo vadovė Narseta Klevečkienė.
Pasak jos, žmonėms su psichikos negalia
svarbu atvykti į darbą laiku, kruopščiai atlikti
užduotis, planuoti savo dienotvarkę, ugdyti
valią, bendravimo įgūdžius.
Klubas nuolat organizuoja rankdarbių bei
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fotografijų parodas, kasmet gražiai pamini
didžiąsias metų šventes – šv. Velykas ir Kalėdas, taip pat Pasaulinę psichikos dieną ir
kitas. Šiauliečiai rūpinasi ir sveika gyvensena – 2017-ųjų rugsėjis bus paskelbtas sveikatingumo mėnesiu.

Veiklos – įvairios
Nors „Dvasinė šiluma“ įsikūrusi gana atokioje Šiaulių miesto vietoje, žmonės su ne-

galia čia renkasi noriai. Visus traukia gražus
bendravimas, širdžiai miela veikla.
Šiauliečiai – dainingi. Jie kasmet dalyvauja Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijos rengiamose dainų šventėse
„Uždainuokime kartu“ ir kaskart būna tarp
lyderių. Pasak N. Klevečkienės, daina padeda neįgaliesiems pamiršti rūpesčius, o rengimasis konkursams ar šventėms suvienija.
„Dvasinės šilumos“ nariai nelaukia, kol
jiems kas nors ateis į pagalbą. Jie patys noriai padeda tiems, kuriems pagalbos reikia
dar labiau. Svarbi jų darbo dalis – socialinės
akcijos. Savanoriaujama „Maisto banko“ akcijose, be to, šiauliečiai nuolat tvarko vieną iš
miesto parkų, kurį patys apsiėmė prižiūrėti.
„Parką tvarkome kasmet – sodiname augalus, sugrėbiame lapus. Taip pat prižiūrime
niekieno nelankomus kapus, uždegame ant
jų žvakutę. Tai ugdo jautrumą, atjautą kitam
žmogui“, - kalba N. Klevečkienė.
„Dvasinės šilumos“ nariai taip pat mėgsta įvairias ekskursijas. Pastaruoju metu aplankyta Latvija, Siguldos miestas. Jie noriai
koncertuoja kituose miestuose, kur būna pakviesti į renginius. Kasmet rengia teminius
koncertus šv. Velykų, Kalėdų, Psichikos sveikatos dienos ir kitų švenčių proga.
Kiekvienais metais „Dvasinės šilumos“
nariai vyksta į Šaukėnų geriatrijos skyrių,
rengia Advento koncertą Šiaulių psichiatrijos ligoninėje, taip pat globos namuose.
Tokioms išvykoms šiauliečiai rengiasi itin
kruopščiai. Gerokai iš anksto pradeda ruošti
dovanėles – primezga šiltų kojinių, pagamina suvenyrų. „Šiemet planuojame aplankyti
vaikų namus, padovanoti mažų kojinyčių ir
batukų. Tokie rankdarbiai mums – ir puikus laiko praleidimas. Megzdamos kalbamės, aptariame naujienas, pasipasakojame
savo bėdas ir džiaugsmus. Mums malonu,
kad galime daugiau duoti negu imti“, - sako
N. Klevečkienė.

Neįgalieji – patenkinti
„Dvasinės šilumos“ nariai džiaugiasi, kad
turi kur ateiti, yra vieta, kur jie visada laukiami. Štai Aldona Narutienė lankosi bendrijoje trejus su puse metų. „Visi mes – labai vieningi, draugiški, visada pasirengę atskubėti
vienas kitam į pagalbą. Jei kas suserga – užjaučiame, lankome. Kartu švenčiame gimtadienius. Niekada nesipykstame, visi linksmi,
mėgstame dainuoti. Net per poilsio dienas

spėju pasiilgsti klubo narių. Čia ateiti gera
ir todėl, kad mūsų vadovė labai rūpestinga
ir jautri“, - kalba A. Narutienė
Neseniai klubą pradėjo lankyti Vida. „Tai
– nuostabus, geras klubas, kai liga paspaudžia, turi kur ateiti, pabūti kartu. Mūsų vadovė – nuostabi moteris. Visi labai gerai
sutariame. Tokia vieta mums – tarsi Dievo
palaima, visi esame it viena šeima“.
Vitalijai ir Sigutei ypač patinka megzti,
siuvinėti, ruošti dovanėles kūdikių, senelių
namams. „Visi čia randame kuo užsiimti,
visi dirba – vienas tą, kitas kitą. Mums ypač
svarbu save realizuoti, tinginių mūsų klube
nėra“, - sako Vitalija.
Visiems labai patinka sportuoti, taip pat
lankytis koncertuose, į kuriuos pakvietimų
parūpina klubo narė Aldona.
„Kol čia neatėjau, bijojau bendrauti su
žmonėmis, nepasitikėjau savimi. Dabar situacija pasikeitė iš esmės. Visi vieni kitus
skatiname bendrauti, kalbėti, pasiguodžiame,
vieni kitiems kažką patariame, paguodžiame.
Kartu einame į koncertus, kai gauname pakvietimų“, - sako Vitalija.
Marijai labai patinka piešti. Ji nupiešė
visus stendus, puošiančius klubo patalpas.
„Džiaugiuosi, kad galiu dirbti tokius darbus,
labai patinka važiuoti į meno plenerus, kuriuos rengia Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrija. Džiaugiuosi, kad
čia – pilna veiklos, tada ir sveikata geresnė“.
Moteris turi dailininkės išsilavinimą, tad noriai pamoko ir kitus klubo narius.
Egidijus pasakoja, jog iš pradžių patekęs
į klubą, buvo labai uždaras, niekas iš jo nė
žodžio negalėdavo išpešti. Dabar vyras daug
bendrauja. Jis laimingas, kad yra tokių žmonių ir galėjo patekti į tokį kolektyvą.
Vadovė Vida moko „Dvasinės šilumos“
narius darbelių iš odos. Visi kartu gamina
apyrankes, dėžutes, sages, karolius, pinigines,
aplankus mobiliesiems telefonams ir kitus
darbelius. Jais prekiauja įvairiose mugėse.

Klubo nariams puikiai pavyksta ir dekupažo darbai. Idėjų „Dvasinės šilumos“ nariams kyla įvairiausių. Klubo vadovė vieną
po kito traukia dekoruotas lėkštutes, dėžutes, puodelius. Šiais darbeliais taip pat prekiaujama mugėse.
Išradingi „Dvasinės šilumos“ nariai kiekvienai šventei parengia vis kitokių dovanų.
Visus džiugina dailiai padarytos dirbtinės
gėlės, Kalėdų eglutės, Velykiniai papuošimai.
Nepamirštami ir kiekvieno klubo nario
gimtadieniai, pasveikinamas ir pagerbiamas kiekvienas. Švenčiamos ir kitos šven-

tės, lankomi susirgę klubo nariai. Nuo šių
metų kovo mėnesio neįgaliesiems taikoma
hidroterapija – tai fizinių ar psichologinių
sutrikimų gydymas vandeniu. Hidroterapijos veismingumas įrodytas moksliniais tyrimais – ramina centrinę nervų sistemą, mažina dirglumą, gerina nuotaiką, atitolina ligą.

Pagalba – reikalinga
Pasak N. Klevečkienės, galimybė neįgaliesiems dalyvauti klubo veiklose yra vienas
svarbiausių psichosocialinės reabilitacijos
elementų. „Kai žmonės su psichikos negalia turi kur išeiti, pabūti kartu, gerėja jų gyvenimo kokybė, rečiau reikia ligoninių bei
vaistų“.
„Dvasinė šiluma“ taip pat atstovauja psichikos neįgaliesiems ir jų šeimų nariams
valstybinėse institucijose, gina jų teises.
„Mūsų klubo teikiama pagalba psichikos
neįgaliesiems yra nuolatinė. Daugelio turinčių psichikos sutrikimų neįgaliųjų būklė
labai priklauso nuo šeimų materialinės ir
emocinės paramos. Šeimos, gyvendamos su
sutrikusios psichikos asmeniu dažnai išgyvena stresines situacijas, todėl pagalba yra teikiama ne tik neįgaliesiems, bet ir jų šeimos
nariams, taip užtikrinant geresnius psichosocialinės reabilitacijos rezultatus“, - teigia
N. Klevečkienė.
Autorės nuotraukos
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Kaip įveikti stresą dirbant
su negalią turinčiais žmonėmis?
Lina Bučytė
Daugelis mūsų gyvename veikiami streso. Dėl greito gyvenimo tempo,
konkurencijos, informacijos gausos, laiko trūkumo pamirštame save,
savo norus ir poreikius. Išgyvename kaltės jausmą, vidinę įtampą, sumaištį, nuovargį. Kasdien patiriame didesnį ar mažesnį stresą. Visai jo
išvengti gali būti neįmanoma. Todėl svarbu mokytis tinkamai į jį reaguoti.

2. Norime gauti atlygį – finansinį, socialinį
(pvz. pripažinimas, padėka) bei vidinį (jausmas, kad atlikai gerą ir prasmingą darbą);
3. Norime jaustis bendruomenės dalimi
(jausmas, jog esi grupės dalis, yra svarbus
motyvaciją palaikantis veiksnys);
4. Mums svarbus teisingumas (neteisybės
jausmas dažniausiai kyla tuomet, kai matomas neteisingas atlyginimo skyrimas);
5. Bendros vertybės (svarbus motyvuojantis
veiksnys yra galimybė prisijungti siekiant
tikslo, kuris asmeniškai yra svarbus ir prasmingas).

Perdega ne visi

Stresas – tam tikrų įvykių, mūsų laikomų
grėsmingais ir sunkiais, suvokimas ir reagavimas į juos; tokį streso apibrėžimą pateikia
psichologijos profesorius D. G. Myers.
Endokrinologas Hans‘as Selye dar
1974-aisiais išskyrė tris svarbiausias streso
fazes: aliarmo (kūno reakcija), pasipriešinimo (nukreipta įveikti stresą), išsekimo (jei
stresorius ilgai veikia- jėgos išsenka). Jis pastebėjo, jog ilgalaikė emocinė įtampa gali būti
labai kenksminga organizmo psichinei ar fizinei sveikatai.
Žmogus gali susidurti su didele stresorių
įvairove. Kiekvienas į juos reaguojame skirtingai ir savaip, remdamiesi savo patirtimi,
įveikiame. Vieno recepto, kaip įveikti stresą, nėra. Tačiau esama tam tikrų universalių
veiksmų, kurie padeda kovoti su stresu, jį
sumažinti ar įveikti.

Stresas ir
perdegimo sindromas
Socialinės srities darbuotojai (pedagogai,
psichologai, gydytojai, socialiniai darbuotojai,
policininkai, vadybininkai, politikai) priklauso
rizikos grupei dėl patiriamo streso, nes yra priversti bendrauti, jų profesija įpareigoja nuolat
rūpintis kitais. Su patiriamu darbe stresu yra
susijęs ir perdegimo sindromas.
Sunku rasti dirbantį žmogų, kuris būtų
visiškai abejingas darbui, kurį atlieka. Darbas
gali kelti malonius arba nemalonius jausmus,
motyvuoti arba demotyvuoti, skatinti tobulėti arba atsiriboti, ugdyti darbuotoją arba
būti jam kančia ir pan.
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Dirbdami su negalią turinčiais žmonėmis,
specialistai neretai susiduria su perdegimo
sindromu. Jį būtų galima apibrėžti kaip sudėtingą procesą, susidedantį iš trijų simptomų:
emocinio išsekimo (persidirbimas, psichinis
išsekimas); depersonalizacijos (atsainus požiūris į darbą, abejinga ar negatyvi reakcija į
aplinkinius, cinizmas); sumažėjusio veiksmingumo (nekompetetingumo pojūtis, efektyvumo darbe kritimas). Šie trys perdegimo požymiai yra glaudžiai tarpusavyje susiję.
Jau pirmieji perdegimo reiškinio tyrėjai
pastebėjo: tam, kad perdegtum, turi „degti“
savo darbu, taigi pirmieji perdega tie darbuotojai, kurie dirba daug, ilgai ir per intensyviai.
Naujausi perdegimo tyrimai atskleidžia, jog
skirtingi šio reiškinio požymiai gali pasireikšti
ne vienu metu. Perdegimo sindromui būdingas nuovargis, apatija, mieguistumas, „fizinio
sugriuvimo“ jausmas, taip pat vienatvės, emocinės tuštumos jausmai. Žmogų gali kamuoti
kaltės, bejėgiškumo jausmai, net maža kliūtis
gali atrodyti neįveikiam. Taip pat žmogus gali
jaustis „užpiltas“ darbais, nesuspėjantis, įtarus.
Panašu, jog įsitraukimas į darbą yra sveikas tik iki tam tikro lygio. Nepalankioje
aplinkoje dirbantiems žmonėms pernelyg
didelis įsitraukimas gali tapti perdegimą pagreitinančiu veiksniu.
Dažniausiai minima perdegimo priežastis –
neadekvatus ar per didelis darbo krūvis. Tačiau perdegimo priežasčių gali būti ir daugiau.
Kad išvengtume perdegimo mums svarbu:
1. Kontrolės jausmas (mums svarbu jausti,
jog galime kontroliuoti savo darbines užduotis, jų atlikimo tempą ir pasekmes);

Ne visi žmonės vienodai jautrūs tiek stresui, tiek perdegimo sindromui. Tai lemia
tam tikri asmenybės bruožai, sau keliami
tikslai, tobulumo siekimas, pesimistinis savęs
ir pasaulio matymas, polinkis kontroliuoti
pasaulį, save ir kitus, lūkestis, kad kiti įvertins pastangas, nemokėjimas planuoti savo
laiko, pasirūpinti savimi, vengimas kreiptis
pagalbos. Dažnai perdegti linkę žmonės turi
perfekcionistinės asmenybės bruožų.
Dirbantieji su negalią turinčiais žmonėmis specialistai gali perdegti tais atvejais, kai
savo darbą stengiasi atlikti šimtu procentų,
mano, kad nuo jų priklauso kitų žmonių sėkmės ar nesėkmės, susitapatina su savo klientais, vengia kreiptis pagalbos į kolegas.
Tokie žmonės gali baimintis pasmerkimo,
siekti, kad aplinkiniai juos mėgtų, jausti kaltę
ilsėdamiesi ir skirdami dėmesio sau.

Streso valdymas
Tipinė organizmo reakcija į stresą: „ginkis arba bėk“. Trumpalaikis streso poveikis
– pagreitėjęs pulsas, prakaitavimas, širdies
ritmo, pulso ir kvėpavimo padažnėjimas, įsitempę sprando, kojų, rankų raumenys, sukąsti dantys. Ilgalaikis stresas gali turėti įtakos
įvairių ligų atsiradimui (pvz. širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, miego sutrikimai),
imuninės sistemos susilpnėjimui, apetito pokyčiams, miegui, pradedama rūkyti, vartoti
alkoholį. Dėl streso gali keistis ir socialinis
žmogaus elgesys.
Stresas veikia ir žmogaus psichiką, kelia neigiamas emocijas, apsunkina mąstymą,
sprendimų priėmimą, problemų sprendimą.
Psichologinis atsakas į stresą – tai neigiamos
emocijos (pirminės: įtampa, nusiminimas,
pyktis, antrinės: nerimas, frustracija, liūdesys,
apatija). Atsiranda emocinis išsekimas, kuris
yra pats pavojingiausias žmogaus organizmui.

Streso
kontroliavimo būdai
Įveikti stresą gali padėti keletas būdų.
Efektyviausiu laikomas yra į veiksmą orientuotas būdas, kai siekiama priešintis tam,
kas kelia stresą. Jei negalime pakeisti situacijos, galime pabandyti įveikti stresą keisdami pačios situacijos suvokimą ar jausmus,
susijusius su situacija. Trečias – į priėmimą
(susitaikymą) orientuotas būdas – kai įvyksta
kažkas reikšmingo (pvz. miršta artimas žmogus arba susergama lėtine liga ir pan.) visas
pastangas nukreipiame į streso atlaikymą.
Tam, kad stresas turėtų mažiau neigiamų
pasekmių organizmui, svarbu ugdyti naujus
įgūdžius bei elgesio formas. Žmogui svarbu
išmokti keisti savo emocinę būseną, įvykio
interpretavimą (pvz.: žinoti mąstymo klaidas, atrasti pozityvius įvykio aspektus), suprasti, kas sukelia stresą ir mokytis streso
kontroliavimo būdų. Jų esama pačių įvairiausių. Čia paminėsiu keletą ir jų. Pavyzdžiui, galima ant lapelio surašyti labiausiai
džiuginančius dalykus ir pasikabinti matomoje vietoje.
Pajutus streso požymius, reikėtų išeiti į
gamtą, pasimėgauti saule. Lietuvoje saulės
nedaug, todėl reikėtų ja mėgautis visuomet,
kai tai yra galimybė. Esant vitamino D trūkumui, prastėja nuotaka ir psichologinė būklė. Galima pabandyti elgtis vaikiškai, išdykusiai. Net jeigu vaikystė seniai praėjo,
kartais galite sau leisti į ją sugrįžti.
Kilus stresui, rekomenduojama išjungti
televizorių, kompiuterį. Vietoj to geriau paskaityti knygą ar žurnalą, išeiti pasivaikščioti ar pabendrauti su draugais. Įveikti stresą
gali padėti ir augintinis. Moksliniai tyrimai
liudija, kad augintinį turintys žmonės jaučiasi laimingesni, sveikesni ir ilgiau gyvena.
Puikus streso įveikos būdas – keliauti: aplankyti naujas vietas, pasisemti įspūdžių, susipažinti su naujais žmonėmis. Stresą įveikti gali
padėti kūryba. Galima piešti, megzti, siūti, dainuoti, šokti, kurti eiles ar kt. Veikdami ką nors
kūrybiško, jaučiamės laisvesni, atitrūkstame nuo
rūpesčių, realizuojame savo sugebėjimus. Kūrybingumas yra galingas perdegimo priešnuodis.
Galima išbandyti kažką naujo arba prisiminti
pamirštą mėgstamą hobį. Tačiau, pasirinkti tokius užsiėmimus, kurie nesusiję su darbu.
Sumažinti stresą padeda ir pažintys su
naujais žmonėmis. Naujos pažintys gali padėti kitaip pažvelgti į daugelį dalykų ir išmokyti džiaugtis tuo, apie ką anksčiau nė nesusimąstėme. Daug kam padeda ir galimybė
pabūti vienumoje, pasidaryti „tylos dieną“.
Tai galimybė ramiai viską apsvarstyti, sudėlioti mintis į reikiamas vietas. Nuolatinis
buvimas tarp daugybės žmonių, gali kelti sumaištį, įtampą ir neleisti mėgautis gyvenimu.
Geriau pasijusti gali padėti ir pagalba kitam žmogui be atlygio. Nesavanaudiška pagalba leidžia pasijusti kilniam bei gerbti save.

Gera žinoti, kad kažkam gali būti naudingas.
Esama ir kitų paprastų streso įveikos
būdų: išsimaudyti po šaltu dušu ar šiltoje
vonioje. Tai suteikia energijos, bet padeda
atsikratyti blogų minčių, atpalaiduoja, ramina. Galima pradėti rašyti dienoraštį. Jis
naudingas, kai slegia daug rūpesčių ir kankina bloga nuotaika. Visus rūpesčius išdėsčius
popieriaus lape, tampa lengviau.
Labai svarbu ir susidaryti dienotvarkę –
ramiau, kai dienos darbų planas yra aiškus
ir „prieš akis“. Dienotvarkė padeda išvengti
streso. Net ir suaugusiems patartina pasvajoti, nepaisant to, kad kai kurios svajonės
gali atrodyti naivios ir nepasiekiamos. Sveika
kasdien padaryti pertrauką nuo technologijų. Nustatyti laiką ir „atsijungti nuo ryšio” –
atidėti į šalį nešiojamąjį kompiuterį, išjungti telefoną ir netikrinti elektroninio pašto.
Darbe rekomenduojama nubrėžti ribas,
nepersidirbti, mokytis pasakyti „ne”. Svarbu
atsiriboti nuo darbo namie, neimti jo į namus, apie jį negalvoti, geriau praleisti vakarą
bendraujant su artimaisiais ar skaitant knygą.
Taip pat labai svarbu rūpintis savo fizine
sveikata ir daugiau judėti. Tam tinka bet kokia
aktyvi veikla: vaikščiojimas, šokiai, darbas darže, namų tvarkymas, važinėjimas dviračiu, slidinėjimas ir kt. Fizinė veikla gerina nuotaiką,
suteikia energijos. Sportuojant išsiskiria endorfinai, kurie žinomi kaip laimės hormonai.
Dar vienas puikus streso įveikos būdas –
gerai išsimiegoti. Per parą poilsiui reikėtų
skirti 7–9 val. Miego trūkumas kenkia fizinei
ir psichinei sveikatai bei silpnina imunitetą.
Labai svarbu reguliariai ir sveikai maitintis,
valgyti visavertį ir įvairų maistą.
Kartais suprantame, kad jau esame perdegę, kai išvengti perdegimo nepavyko. Jei taip
yra, svarbu savo būseną įvertinti labai rimtai
ir dar labiau nepakenkti sau tiek fiziškai, tiek
emociškai. Nors aukščiau minėti patarimai
taip pat tinka, šioje situacijoje reikia imtis ir
papildomų veiksmų.
• Sulėtinti gyvenimo tempą. Atsisakyti visų
įsipareigojimų ir veiklų, kurių tik galite.
Duoti sau laiko poilsiui, pamąstymui ir
atsistatymui.
• Ieškoti pagalbos. Kai esame perdegę, natūralu, kad saugome likusį energijos kiekį atsitraukdami nuo kitų. Tačiau sunkiu
laikotarpiu svarbu bendrauti su draugais
ir šeima – kreiptis į juos pagalbos, pasikalbėti apie tai, kaip jaučiamės.
• Iš naujo įvertinti savo tikslus ir prioritetus, pagalvoti apie savo svajones. Ar tikrai
kreipiate dėmesį į tai, kas mums svarbu? Perdegimas gali būti galimybė atrasti,
kas iš tiesų gali padaryti mus laimingus ir
keisti savo gyvenimą.
Norėtųsi visus paraginti – nepamirškime
džiaugtis tuo, ką turime- žmona, vyru, vaikais, kaimynu, tėvais, draugais, saule už lango, lietumi, krintančiais lapais, nepažįstamo
žmogaus šypsena, naujomis užduotimis...

Kėdainiuose – bendrijos
pirmininko rinkimai

VšĮ Kėdainių PSPC Psichikos dienos
stacionare, kurio patalpomis naudojasi
ir Kėdainių rajono sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrija, buvo surengtas
bendrijos susirinkimas. Vyko ir bendrijos
pirmininko rinkimai. Vienbalsiai buvo
nutarta, kad dar dvejus metus bendrijai
vadovaus Monika Pranskūnienė, kuri puikiai rūpinasi jos nariais bei juos globoja.
Prie arbatos puodelio bendrijos nariai aptarė praėjusių metų veiklą, kalbėjosi
apie šių metų numatomus planus, išklausė
pasiūlymus ir pageidavimus.
Didelio susidomėjimo sulaukė įgyvendintas ,,Socialinės reabilitacijos paslaugų
neįgaliesiems bendruomenėje“ projektas,
kuris vykdytas bendradarbiaujant su Kėdainių rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuru. Vyko pokalbiai, diskusijos
apie sveiką gyvenseną, mitybą, nagrinėta teorija ir praktika. Kaip ir kiekvienais
metais, keletas bendrijos narių dalyvavo
savarankiškumo stovykloje pajūryje.
Šio projekto tęstinės veiklos: neįgaliųjų
dienos užimtumas (kasdienės veiklos, įgūdžių palaikymas bei ugdymas; saviraiškos
ir kūrybiškumo lavinimas; mokymas sveikai gyventi), dailiųjų amatų būrelis, pagalba
neįgaliųjų šeimos nariams bus vykdomos ir
šiais metais.
,,Jūs tokie pat, kaip ir mes visi, vieną
dieną vienas susirgo, kitą dieną gali susirgti kitas“, – drąsino bendrijos narius
reikšti savo nuomonę ir nesijausti kitokiais dėl savo negalios daug metų bendrijai vadovaujanti M. Pranskūnienė.
Kėdainiečiai smagiai atšventė ir Užgavėnių šventę. Pasak bendrijos vadovės,
šiais modernių technologijų laikais nieko nėra maloniau už tas iš seno atėjusias
mūsų išpuoselėtas tradicijas, kurias smagu
minėti ir darbuose, ir namuose.
Bendrijos nariai kepė Užgavėnių blynus, gaminosi kaukes, dalinosi papročiais
ir tradicijomis, bei varė žiemą iš kiemo.
Kėdainių rajono sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos inf. ir nuotrauka
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