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 „Gausios ir neįgalius vaikus au-
ginančios šeimos su Šeimos korte-
le įgis galimybę naudotis vienkar-
tinėmis ar daugkartinėmis mūsų 
partnerių nuolaidomis tiek vieša-
jame, tiek privačiajame sektoriuje. 
Nuolaidų krepšelis bus kintantis, 
nes sudarome galimybę partne-
riams teikti vienkartines nuolaidas, 
taip pat sudaryti 3 ar 6 mėnesių 
bei ilgesnės trukmės sutartis“, – 
teigia socialinės apsaugos ir darbo 
ministras Linas Kukuraitis.

Šių metų liepos 1 d. įsigaliojus 
Šeimos kortelės įstatymui, pra-
sidės kortelės gavėjų duomenų 
tikslinimas ir vardinių kortelių ga-
myba, o rugsėjo mėnesį kortelės 
turėtų pasiekti gausias ir neįga-
lius vaikus prižiūrinčias šeimas.

Numatoma, kad Šeimos kor-
telė bus gaminama pagal Socia-
linės paramos šeimai informaci-
nėje sistemoje (SPIS) nurodytus 
duomenis ir išsiųsta į faktinę ar 
deklaruotą gyvenamąją vietą. Pri-
oritetas bus teikiamas faktinei gy-
venamajai vietai. Tačiau dar prieš 
tai šeimos gaus elektroninius laiš-
kus, kuriais bus prašomos išreikš-
ti sutikimą gauti Šeimos kortelę. 
Neišsakius tokio sutikimo Šeimos 
kortelė negalės būti gaminama ir 
atsiunčiama dėl sustiprintos as-
mens duomenų apsaugos.

Jeigu šeimos duomenų nėra 
SPIS sistemoje (taip gali nutikti, 
jei šeima nepildė prašymo vaiko 
pinigams), tuomet šeima kortelę 

galės gauti užpildžiusi prašymą 
So cialinių paslaugų priežiūros de
partamentui (SPPD). Prašymą bus  
galima pildyti internetu www.spis.lt.

Šeimai bus išduodama viena 
nemokama kortelė – ja galės nau-
dotis visi asmenys šeimoje, kurių 
vardai ir pavardės bus nurodyti ant 
kortelės. Jeigu šeimos nariai norės 
naudotis kortelėmis atskirai, reikės 
užsakyti papildomus egzempliorius 
ir kompensuoti nustatytas gamy-
bos bei personalizavimo išlaidas. 
Šeimos kortelė turės būti naudoja-
ma kartu su asmens dokumentu.

Kas yra gausi šeima?

Remiantis įstatymu, Šeimos 
kortelėmis galės naudotis gau-
sios ir neįgalius vaikus auginan-
čios šeimos.

Gausi šeima – tai tokia šeima, 
kurioje auga 3 ir daugiau vaikų, 
įvaikių ar globotinių iki 18 metų 
amžiaus. Į gausios šeimos gretas 
patenka ir pilnamečiai vaikai iki 
24 metų, jei jie nedirba, neturi 
savo vaikų ir mokosi bendrojo 
ugdymo mokykloje, profesinėje 
mokykloje pagal formaliojo ug-
dymo programą pirmajai kvalifi-
kacijai įgyti ar studijuoja aukšto-
joje mokykloje pagal nuolatinės 
studijų formos programą.

Gausios šeimos nariu pilna-
metis vaikas išlieka pabaigęs 
bendrojo ugdymo mokyklą iki tų 

metų rugsėjo, kai tradiciškai pra-
sideda studijos universitetuose 
ar profesinėse mokyklose.

Gausioje šeimoje gali būti du 
tėvai ar vienas iš tėvų. Jei pora 
išsiskiria, gausios šeimos statu-
sas lieka tam iš tėvų, su kuriuo 
teismo sprendimu lieka gyventi 3 
ir daugiau vaikų.

Jeigu išsiskyręs asmuo su vai-
kais sukuria naują šeimą su as-
meniu, kuris taip pat turi vaikų, 
vaikų skaičius šeimoje yra verti-
namas bendrai.

Kas yra šeima, kuri slaugo  
ar prižiūrį neįgalųjį?

Neįgalųjį slauganti ar prižiū-
rinti šeima – tokia šeima, kurioje 
tėvai globoja teismo neveiksniu 
pripažintą vaiką ar prižiūri, slau-
go neįgalų ar 55 proc. ir mažesnį 
darbingumą turintį vaiką. Vaikas 
gali būti pilnametis, bet jis turi 
gyventi su tėvais ar globėjais.

Šeimos kortelės partneriai

Šeimos kortelės turėtojams 
specialias lengvatas, paslaugas, 
privilegijas ar nuolaidas suteiks 
privataus ir viešojo sektoriaus 
partneriai. Visos naujienas apie 
nuolaidas bus publikuojamos 
Šeimos kortelės tinklapyje.

Partnerystė galės būti 3 lyg
menų:

Kortelės svečias suteiks vien-
kartines nuolaidos Šeimos korte-
lės turėtojams.

Kortelės draugas užtikrins nuolai-
das sutartoms prekėms ar paslau-
goms ne trumpiau nei 3 mėnesius.

Kortelės partneris sudarys sąly
gas nuolaidomis ir lengvatomis nau
dotis ne trumpiau nei 6 mėnesius.

Įmonės ir įstaigos, kurios nori 
tapti partneriais, gali kreiptis elek-
troniniu paštu seimoskortele@
sppd.lt arba telefonu  8 706 68271.

Šeimos kortelę administruos So-
cialinių paslaugų priežiūros depar-
tamentas (SPPD) prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos.

2019 m. Šeimos kortelių ga-
mybai, mobiliajai programėlei, 
specialiam ženklui, kortelių pla-
tinimui ir informacijos sklaidai 
skirta 184,3 tūkst. eurų.

SADM informacija

Seimas yra nusprendęs, kad gausios ir neįgalų vaiką, nepaisant jo am-
žiaus, prižiūrinčios šeimos šiais metais įgis galimybę pasinaudoti Šei-
mos kortele, kuri garantuos specialias lengvatas, paslaugas, privilegijas 
ar nuolaidas prekėms bei renginiams. Planuojama, kad kortelė šeimas 
pasieks paštu rugsėjo mėnesį, naudotis ja galės visi šeimos nariai.

kam priklausys ir kaip 
atkeliaus iki šeimos
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Nukelta į 4 p.

Pastate bus įrengtos 53 pa-
latos (vienvietės ir  dvivietės). 
Efektyviam pacientų gydymui 
bus įkurtos psichosocialinės rea-
bilitacijos patalpos, audiovizuali-
nės, šviesos terapijos kabinetai, 
dailės terapijos, muzikos terapi-
jos ir darbo terapijos kambariai, 
kompiuterinio raštingumo klasė, 
sporto terapijos patalpos, sporto 
salė, masažo kabinetai, bibliote-
ka – skaitykla, užimtumo kam-
bariai pacientams, gydytojų ir 
konsultacijų kabinetai, susitiki-
mų kambariai, konferencijų salė.

„Įgyvendinus projektą, sosti-
nėje atsirastų moderniausia viso-
je Lietuvoje psichiatrijos ligoninė, 
turinti plačiausią paslaugų spek-
trą ir orias sąlygas pacientams. 
Ligoninėje bus įkurta mokymo 
bazė ne tik Lietuvos, bet ir Eu-
ropos specialistams. Savivaldy-
bės pastatus, kurie bus atlaisvinti 
pastačius naująjį korpusą, bus 
galima pritaikyti kitiems porei-
kiams“, – sako vicemerė Edita 
Tamošiūnaitė.

Dabartiniuose pastatuose Va-
saros gatvėje įsikūrė vienintelė 
visoje Rytų Europoje Valgymo 
sutrikimų tarnyba Ligoninėje  
veikia Psichosocialinės reabilita-

Vilnius statys moderniausią Lietuvoje 
psichikos sveikatos centrą 
Vilnius stato naują modernų psichikos sveikatos  centrą Vasaros ga-
tvėje – sostinės Taryba šiandien pritarė sprendimui iki 2022 metų 
pastatyti didžiulį (4150 kv. m) 3 aukštų ligoninės korpusą, ir tam 
reikės 4,5 mln. Eur. Naujajame Psichikos sveikatos centro korpuse 
įsikurs ūmios psichiatrijos, psichosocialinės reabilitacijos ir kiti sky-
riai, kurie iki šiol veikė Kultūros paveldo departamento saugomuose, 
praėjusio amžiaus pradžioje statytuose pastatuose.

cijos ir Krizių intervencijos sky-
rius, Psichoterapijos skyrius, Psi-
choterapijos dienos stacionaras, 
Savižudybių prevencijos skyrius, 
taip pat Paciento patikėtinio ir Pa-
cientų taryba. Kol kas  dalis pas-
tatų likę nerenovuoti, daugelyje 
palatų gydoma po šešis ar de-
šimt pacientų, skyriuose trūksta 
užimtumo kambarių, kabinetų 
psichologų konsultacijoms.

„Ligoninė per pastaruosius ke-
letą metų  buvo pamažu rekons-
truojama: atnaujinti penki korpu-
sai, pagerintos pacientų gydymo 

ir personalo darbo sąlygos, atsi-
rado galimybė teikti naujas, uni-
kalias psichikos sveikatos paslau-
gas. Įgyvendinus naujo korpuso  
statybos projektą  bus  galima 
dirbti oriai  ir tenkinti visus paci-
entų poreikius“, – pasakojo Jonas 
Bartlingas, Vilniaus miesto savi-
valdybės Socialinių paslaugų ir 
sveikatos departamento vadovas.

Naują ligoninės korpusą pla-
nuojama baigti statyti 2022 me-
tais. Statybos kainuos 4,5 mln. 
eurų, daugiau kaip pusę sumos – 
2,5 mln. eurų skiria Vilniaus sa-
vivaldybė, dar apie 1 mln. eurų –  
iš ligoninės biudžeto, likusias lė-
šas tikimasi gauti iš Valstybės 
investicijų programos ar Europos 
Sąjungos fondų.

Rinkodaros ir komunikacijos 
skyrius, vrt@vilnius.lt

Kasmetiniuose mokymuose – dėmesys psichikos 
sveikatai ir bendruomeninėms paslaugoms
Lina Jakubauskienė

Į balandžio 2627 dienomis surengtus mokymus rinkosi Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijų (LSPŽGB) padalinių  
vadovai iš visos šalies. Pasak bendrijos vadovo Vaidoto Nikžentai-
čio, tai – ne tik proga įgyti naujų žinių, bet ir pabendrauti tarpusa-
vyje, pasidalinti patirtimi.  

Naujausios tendencijos 
psichiatrijoje

Vilniaus Vasaros ligoninės Psi-
chosocialinės reabilitacijos sky-
riaus vadovė Ona Davidonienė 
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pristatė naujausias tendencijas 
psichiatrijoje, kalbėjo apie nese-
niai įsigaliojusį Psichikos sveika-
tos priežiūros įstatymą. 

Pasak jos, sunkiomis psichikos 
ligomis sergančių žmonių skaičius 
išlieka maždaug stabilus, septy-
niems procentams šalies gyven-
tojų nustatyta vienokia ar kitokia 
diagnozė. Vis dėlto kur kas dau-
giau žmonių patiria elgesio sutri-
kimų, depresijų. „Mūsų gyvenimo 
tempas toks, kad streso lengviau 
atrasti negu jo išvengti. Vis dėlto 
toli gražu ne visi žmonės gydosi, 
todėl sutrikimų skaičius nėra tiks-
lus. Didelė problema yra priklau-
somybių ligos, žmonių, turinčių 
priklausomybių, keliolika kartų 
daugiau negu jų gydosi. Deja, ne 
visiems jiems pavyksta padėti“, – 
kalba O. Davidonienė. 

Jos teigimu, sparčiausiai dau-
gėja nuotaikos sutrikimų, depre-
sijų. Prie to prisideda ir emigra-
cijos problemos, Lietuvoje lieka 
vis daugiau vyresnio amžiaus 
žmonių, kuriems priežasčių pa-
tirti nuotaikos sutrikimus dau-
giau negu reikia. Be to, sparčiai 
daugėja demencijų – visuome-
nė sensta. „Gyvename ilgiau, 
bet turime ir daugiau problemų. 
Daug pamirštų, vienišų, pasi-
jutusių nereikalingais vyresnio 
amžiaus žmonių. Vaikai, anūkai 
išvykę, senjorai neturi su kuo 
švęsti švenčių. Tokia situacija 
neprisideda prie geros psichikos 
sveikatos“, – teigia specialistė. 

Pastaruoju metu savižudybių 
Lietuvoje mažėja. Dar ne taip 
seniai per metus nusižudydavo 
pusantro tūkstančio žmonių, da-
bar – mažiau nei aštuoni šimtai. 
Tai – ir suaktyvėjusios savižudy-
bių prevencijos pasekmė. „Gaila, 
bet pas mus, ypač – tarp jaunimo, 
jau tampa mada kalbėti apie sa-
vižudybę. „Man negerai, nesiseka, 
depresija, privalomas komponen-
tas – posakis aš gal nusižudysiu“. 
Stebima, kaip aplinkiniai reaguos. 
Kai kuriais atvejais tai tėra mani-
puliavimas, vis dėlto ant specialis-
tų, išgirdusių tokius žodžius, pe-
čių gula labai daug atsakomybės. 
Galima pasidžiaugti, kad pamažu 
keičiasi žiniasklaidos nuostatos, 
čia mažiau savižudybių romanti-
zavimo. Prie to daug prisidėjo ir 
savižudybių prevencijos biuras“, – 
kalba O. Davidonienė. 

Jos teigimu, nors nuostata dėl 
savižudybių keičiasi, vis dėlto 
žmonių mentalitetas keičiasi lė-
tai – jie ir toliau yra pikti, agre-
syvūs, pilni pagiežos. 

Psichosocialinės  
reabilitacijos –  
per mažai

O. Davidonienė pasakoja, jog 
dar ne taip seniai pati kūrė psi-
chosocialinės reabilitacijos pro-
jektą, dabar tenka jį įgyvendinti 
praktikoje. Šiuo metu vyraujanti 
tendencija psichikos sveikatos sri-
tyje – ambulatorinė bendruome-
ninė pagalba, kuo arčiau namų. 

Vis dėlto, pasak medikės, kalbos 
ne visada atitinka darbus. „Diena 
mūsų psichosocialinės reabilitaci-
jos skyriuje įkainota dvidešimčia 
eurų. Už tiek klientai turi gauti ne 
mažiau kaip penkis užsiėmimus, 
kuriuos veda aukšto lygio speci-
alistai. Plėtoti tokias paslaugas 
sudėtinga, o vien entuziazmu toli 
nenuvažiuosi. Turime visas tris 
pagalbos dalis – tai stacionarinė 
psichosocialinė reabilitacija, kuri 
trunka dvi savaites, trumpalai-
kė psichosocialinė reabilitacija, 
trunkanti nuo mėnesio iki ketu-
riasdešimties dienų, ir ilgalaikė, 
kuri trunka iki pusės metų. Taigi 
su pacientu būname septynis ar 
aštuonis mėnesius. Po tokių pas-
laugų kai kurie pasikeičia neatpa-
žįstamai“, – kalba psichiatrė. 

Jos teigimu, labai svarbu, kad 
iš stacionaro žmogus neišeitų į 
niekur – psichikos ligos taip len-
gvai neišgydomos, problemos 
dažnai yra ilgametės. Kiekvie-
nam klientui Psichosocialinės 
reabilitacijos skyriuje skiriamas 
atvejo vadybininkas, kuris visą 
šį laikotarpį būna šalia psichi-
kos sutrikimą turinčio žmogaus. 
„Matome, kaip daug galima nu-
eiti su žmogumi, kai šalia jo yra 
specialistai. Vis dėlto net ir po 
septynių mėnesių dažnai galvo-
jame – o kas toliau? Mūsų šalyje 
dar tik prasideda bandomieji ap-
saugoto būsto projektai, trūksta 
kitų paslaugų. Esame vienintelė 
įstaiga, teikianti visų etapų psi-
chosocialines paslaugas. Vienu 
metu galime teikti paslaugas 
dvidešimt penkiems žmonėms, 
nors poreikis – kur kas dides-
nis. Jei žmogus grįžta į savo gy-
venamąją vietą, kur negauna 
pagalbos, jo psichikos sveikata  

Atkelta iš 3 p.
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prastėja. Trūksta dienos staciona-
rų, užimtumo veiklos, reikia ge-
rokai daugiau profesinio rengimo 
centrų“, – teigia O. Davidonienė. 

Specialistė piktinasi, jog Lietu-
voje žmogui neskubama pasakyti, 
kokias paslaugas jis gali gauti. „Jų 
teikiama ne taip mažai, bet nie-
kas nesudėlioja dėlionės dalelių 
į vieningą paveikslą. Mūsų gydy-
mo įstaigoje atvejo vadybininkas 
sulipdo jį, tegu ir šiek tiek skylė-
tą. Gera matyti, kai po pusmečio 
pamatai visai kitokį žmogų. Nuo 
„išsibarsčiusio“ – iki pakankamai 
savarankiško, mąstančio, turinčio 
darbą“, – kalba psichiatrė. 

O. Davidonienė taip pat prista-
tė susirinkusiems nuo šių metų 
gegužės pirmosios įsigaliojusį 
Psichikos sveikatos priežiūros 
įstatymą, kalbėjo, kokių gerų da-
lykų ir trūkumų jame esama. 

Kaip įgalinti psichikos 
neįgaliuosius  
bendruomenėse?

LSPŽGB VšĮ Pagalbos ir infor-
macijos šeimai tarnyboje dirban-
ti psichologė Rūta Julija Klovaitė 
susirinkusiems kalbėjo apie neį-
galių asmenų įgalinimą bendruo-
menėje ir psichologinę pagalbą 
šeimai. „Dirbu tiesiogiai su psi-
chikos negalią turinčiais žmonė-
mis. Dalijamės su jais džiaugs-
mais ir rūpesčiais. Ką daryti, 
kad šie žmonės gerai jaustųsi 
visuomenėje, bendruomenėje? 
Ar gali psichikos negalią turintis 
žmogus būti geros savijautos? Į 
šiuos klausimus reikia rasti atsa-
kymus“, – sako R. J. Klovaitė. 

Pasak jos, blogai gali jaustis 
ir „sveikas“ žmogus, o turinčiojo 
psichikos negalią savijauta gali 
būti gera. „Svarbu jaustis savo 
gyvenimo šeimininku, galėti pa-
čiam spręsti kylančias problemas, 
nejausti bejėgiškumo jausmo. Ne 
mažiau svarbu turėti ir gyvenimo 
prasmę, tvirtus santykius, jaus-
tis reikalingu: „aš rūpiu ir man 
rūpi“, „aš mylimas ir turiu ką my-
lėti“. Tai kiekvienam žmogui labai 
svarbu. Kai to neturime, visi jau-
čiamės blogai. Žmonėms svarbu 
suvokti save kaip žmogų, jaustis 
svarbiu ir įvertintu. Jei psichikos 
negalios žmogus turi jį palaikan-

čią aplinką, visa tai jis gali reali-
zuoti“, – dėsto R. J. Klovaitė. 

Pasak psichologės, viskas pri-
klauso nuo paties žmogaus po-
žiūrio, sąmoningumo, nuo to, 
kaip priimame save kaip visuo-
menės nariai. 

R. J. Klovaitė kalbėjo apie 
tai, kaip dirbti su psichikos ne-
galią turinčiais žmonėmis, kaip 
sukurti tinkamą santykį, kaip 
vengti agresijos, psichologinės 
įtampos, pernelyg nesusitapa-
tinti su klientu. „Labai svarbus 
yra empatiškas bendravimas, 
bet nesusitapatinus, nepraran-
dant savų ribų. Galima įsijausti, 
suprasti, kaip kitas žmogus jau-
čiasi, pabūti kito žmogaus vieto-
je, bet neprarasti savasties“, –  
dėsto psichologė. 

Jos teigimu, labai svarbi ir pa-
galba šeimoms, nes jos patiria at-
skirtį. „Šeimos nariai, artimajam 
susirgus psichikos liga, praeina 
visus gedėjimo etapus. Tik po 
to ateina susitaikymas, tuomet 
šeimos nariai artimojo psichikos 
negalią gali aptarti gana lengvai, 
išmoksta išlaikyti pusiausvyrą 
tarp meilės jausmų artimajam 
rodymo ir jo nepriklausomybės 
skatinimo“, – kalba R. J. Klovaitė. 

Ji aiškino susirinkusiems, 
kaip padėti sergantiems psichi-
kos liga ir jų artimiesiems, kal-
bėjo apie savipagalbos grupes, 
kur kiekvienas gali išsakyti savo 
emocijas ir sulaukti patarimo. 
Psichologės teigimu, labai svar-
bu nesureikšminti situacijos, nes 
būtent žmogaus požiūris į prob
lemas sukelia didžiausią stresą. 

Smurtas prieš moteris – 
vis dar skaudi  
visuomenės problema

Apie smurtą prieš moteris 
kalbėjo Lygių galimybių kontro-
lieriaus tarnybos Komunikacijų 
skyriaus vedėja Mintautė Jurku-
tė. Jos teigimu, moterys kur kas 
dažniau nukenčia nuo smurto 
nei vyrai. Vyrai dažniau nuken-
čia nuo vyrų – brolių, tėvų, kitų 
giminaičių. „Vis dėlto statistika –  
tik ledkalnio viršūnė. Kas tre-
čia moteris tiek Lietuvoje, tiek 
mūsų regione Europoje tam ti-
krame amžiaus tarpsnyje patiria 
smurtą. Problema – per mažai 
informacijos, pagalbos, paslaugų 
šioje srityje. Dažnai nežinome 
problemos masto, smurtas vyks-
ta įvairiose šeimose, tai nėra vie-
no kurio nors socialinio sluoksnio 
bėda, smurtaujama visur, net ir 
išsilavinusiose šeimose“, – sako 
M. Jurkutė

Specialistė nupiešė ir tipišką 
smurtautojo portretą. „Jis neturi 
nei socialinio veido, nei amžiaus. 
Smurtas gali būti būdingas vi-
siems. Vienintelis vardiklis – tai 
požiūris į moterį kaip žemesnę 
asmenybę, kuri skirta vyrui ap-
tarnauti. Partnerystėje ji verti-
nama kaip žemesnė“, – kalba  
M. Jurkutė. 

Ji pristatė smurto tipus – fizinį, 
psichologinį, seksualinį, ekono-
minį, kalbėjo apie konfliktus, jų 
sprendimo būdus. Taip pat kal-
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bėjo apie smurto rūšis, aiškino, 
kaip pastebėti skirtingo smurto 
apraiškas ir jo išvengti. 

Neįgaliesiems –  
įsilieti į bendruomenę

Tvaraus perėjimo nuo institu-
cinės globos prie šeimoje ir ben-
druomenėje teikiamų paslaugų 
sistemos sąlygų sukūrimo Lietu-
voje neįgaliųjų, turinčių proto ir 
(ar) psichikos negalią, ir jų šei-
mų srities ekspertė Lina Gulbinė 
kalbėjo apie šalyje vykstančius 
deinstitucionalizacijos procesus, 
bendruomeninių socialinių pas-
laugų plėtrą, apie tai, kaip su-
kurti teisinę bazę, kad iš institu-
cijų išėję žmonės galėtų įsilieti į 
benduomenę, įsikurtų grupinio, 
savarankiško gyvenimo namuo-
se, apsaugotame būste. „Tai tu-
rėtų būti tikras perėjimas, o ne 
žmonių perkėlimas iš didesnės 
institucijos į mažesnę“, – pabrė-
žia L. Gulbinė. 

Ji pristatė šiuo metu vykdo-
mus bandomuosius projektus –  
tai asmeninio asistento, laikinojo 
atokvėpio, atvejo vadybos, ap-
saugoto būsto, šiame projekte 
dalyvauja ir LSPŽGB. 

Plačiau L. Gulbinė kalbėjo apie 
bandomąją asmeninio asisten-
to paslaugą, skirtą žmonėms, 
turintiems skirtingas negalias. 
Šios paslaugos teikiamos Šiau-
liuose ir Kaune. „Iš esmės ban-
domuosius projektus vertiname 
teigiamai, žmonės su negalia 

patenkinti asmeninio asistento 
pagalba. Vis dėlto per bando-
muosius projektus pastebėjome, 
kad neužtenka mokymų asme-
niniams asistentams. Jie labai 
nori padėti, įsijaučia į pagalbą, 
dažnai daro už žmogų, o ne su 
juo, per daug „persiima“ klientų 
reikalais. Svarbiausias jų tikslas 
turėtų būti pagalba klientui įsilie-
ti į visuomenės gyvenimą“, – pa-
sakoja L. Gulbinė. 

Specialistė taip pat kalbėjo,  
apie tai, kokiais atvejais žmogus 
gali gauti asmeninio asistento 
paslaugas, kas gali jas teikti, ko-
kios asmeninio asistento funkci-
jos, su kokiais iššūkiais susiduria 
šį darbą dirbantys žmonės. 

Dar viena paslauga – laikino-
jo atokvėpio, kuri ypač reikalinga 
žmonėms su proto negalia. Ši pa-
slauga teikta visuose Lietuvos regi-
onuose, išskyrus Telšių, kur neatsi-
rado paslaugų teikėjo „Atsiliepimų 
dėl šios paslaugos sulaukiame la-
bai gerų, visi pripažįsta, kad ji labai 
reikalinga. Todėl, pasibaigus ban-
domiesiems projektams, planuoja-
ma ją įtraukti į socialinių paslaugų 
katalogą“, – teigia L. Gulbinė. 

Artimiausiu metu žadama teikti 
pagalbos įdarbinant paslaugą, kuri 
orientuota į proto ir psichikos nega-
lią turinčius žmones. Jos tikslas –  
padėti žmonėms su negalia rasti 
darbo vietą pagal jų poreikius ir 
galimybes. Tikimasi, kad, sulaukę 
tinkamos pagalbos, jie įsidarbins 
atviroje darbo rinkoje. 

Dar viena nauja paslauga – so-
cialinės dirbtuvės, darbinių įgū-
džių formavimas siekiat ugdyti 

bendrus ir specifinius darbinius 
gebėjimus bei didinti įsidarbinimo 
galimybę. Tai taip pat paskatintų 
žmones dirbti ir užsidirbti. Vienas 
iš tikslų – kad tokios dirbtuvės ga-
lėtų pačios save iš dalies išlaiky-
ti, mokėti atlyginimą dirbantiems 
žmonėms. 

„Pirmas blynas“ – 
 konkreti pagalba  
įdarbinant neįgaliuosius

Savo patirtį susirinkusiems 
pristatė olandas Timas van Wij-
kas, kuris neseniai sostinėje įkū-
rė restoraną, pavadintą „Pirmas 
blynas“. Jame dirba intelekto ne-
galią turintys žmonės. 

T. van Wijko teigimu, patirtį jis 
atsivežė iš Nyderlandų, kur taip 
pat dirbo su intelekto negalią tu-
rinčiais žmonėmis, ši veikla jam 
labai įdomi. Prieš dvejus metus 
ėmęsis įgyvendinti projektą, vy-
ras sako susidūręs su įvairiomis 
problemomis. Tuo metu Lietuvo-
je įsidarbinti žmonėms su inte-
lekto negalia praktiškai nebuvo 
jokių galimybių. 

T. van Wijkas pasakojo, kokius 
kelius jam teko nueiti, kol resto-
ranas buvo įkurtas, kalbėjo apie 
dabartinę patirtį, apie tai, kaip 
keičiasi darbą gavę intelekto ne-
galią turintys žmonės. 

„Didžioji dalis pas mus dir-
bančių žmonių – iki trisdešimties 
metų. Jiems dirbti sekasi geriau-
siai. Verdame sriubas, kepame 
blynus – gaminame tai, kas nėra 
sudėtinga“, – dėsto vyras. Jis 
pasidžiaugė, kad dirbantys žmo-
nės su negalia sparčiai keičiasi,  
tampa ne tik savarankiškesni, bet  
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gerėja ir jų savijauta, saviver-
tė.  Pasak jo, šiuo metu kavinė 
vis labiau populiarėja, jis sulau-
kė apdovanojimo „Verslo geno“ 
nominacijoje už sienų laužymą. 
„Vis dėlto svarbiausias pasieki-
mas ne apdovanojimai, bet neį-
galiųjų tobulėjimas. Gera matyti, 
kaip nekalbėję žmonės pradeda 
kalbėti, kaip ima labiau pasitikėti 
savimi, sustiprėja. Atsakomybė 
padeda jiems atsiskleisti“, – dės-
to T. van Wijk. 

Svarbu mažinti  
socialinę atskirtį

Socialinė pedagogė Kristina 
Smirnovaitė pasakojo apie soci-
alinių inovacijų prielaidas socia-
liniame darbe, kalbėjo apie savo 
tėvų šeimos įkurtus namus „Bal-
tažiedė lelija“, kur glaudėsi iš są-
vartynų surinkti vaikai. 

Ji pristatė teorinę analizę, pa-
rengtą vaikų, gyvenusių šeimoje, 
patirtimis. Iš viso „Baltažiedė-
je lelijoje“ pabuvojo 300 vaikų, 
prieš tai patyrusių fizinį smurtą, 
seksualinę prievartą, patyčias, 
gyvenusių skurde. 

„Praeidavo daug laiko, kol šie vai-
kai atsiverdavo, imdavo kalbėtis. Jų 
likimai susiklostė įvairiai. Dauguma 
emigravo, kai kurie nuėjo tėvų pė-
domis. Galima pasidžiaugti, kad ne-
maža dalis gyvena visavertį gyve-
nimą, sukūrė šeimas. Šie rezultatai 
rodo, jog kiekvienas savo iniciaty-
va galime padaryti daug. Svarbu 
ne skėsčioti rankomis, bet daryti. 
Bendromis jėgomis galima rea-
lizuoti gerą mintį, idėją“, – teigia  
K. Smirnovaitė. 

Integracija į darbo  
rinką – ne tik per 
socialines įmones

V. Nikžentaitis kalbėjo apie as-
menų, turinčių psichikos sutri-
kimų, integraciją į darbo rinką. 
Jis apžvelgė tarptautinę negalios 
politiką, pateikė statistinius duo-
menis apie tai, kaip skirtingose 
šalyse įdarbinami psichikos su-
trikimų turintys žmonės. 

Bendrijos vadovas taip pat kal-
bėjo apie skirtingus socialinio vers-
lo modelius įvairiose šalyse. Jo tei-
gimu, Lietuvoje panašios įvairovės 

nėra – čia egzistuoja tik socialinės 
įmonės. „Nėra nei kooperatyvų, 
nei stovyklų, kur žmonės su psi-
chikos negalia turėtų didesnes ga-
limybes, nei kitų užsienyje įprastų 
neįgaliųjų įdarbinimo būdų“, – tei-
gė bendrijos vadovas. 

Pasak V. Nikžentaičio, žmo-
nėms su psichikos negalia su-
teikiama per mažai galimybių, 
tėvai, giminaičiai juos pernelyg 
globoja, daug ką už juos pa-
daro, skatina sėdėti namuose. 
„Kiekvienas žmogus iš prigim-
ties yra smalsus. Jei sužadinsi 
tą smalsumą, jis norės kažką 
gyvenime nuveikti, dirbti“, – 
pabrėžia V. Nikžentaitis. 

Jo teigimu, visi žmonės, kokie 
bebūtų, trokšta dalyvauti prasmin-
goje bendruomenės veikloje. „Esa-
ma daug lemiančių veiksnių, kad 
psichikos problemų turintys žmo-
nės galėtų grįžti į darbo rinką. Tam 
įtakos turi ir šalies sveikatos prie-
žiūros draudimo sistemos, ir socia-
linių pašalpų įtaka, ir kiti veiksniai. 
Dirbančių žmonių psichikos svei-
kata gerėja, didėja savigarba, oru-
mas“, – teigia V. Nikžentaitis. 

Anot bendrijos vadovo, žmo-
nės su psichikos negalia kitose 
šalyse dirba dažniau, užimtumas 
siekia 7–8 proc.  Šioje srityje uni-
kali yra Australija, nes čia veikia 
daug programų, žmonių darbo 
rinkoje yra daugiau kaip 50 proc. 

V. Nikžentaitis pabrėžia, jog dar 
liūdnesnė situacija su negalią tu-
rinčiomis moterimis, kurioms įsi-
darbinti sunkiau. Jo teigimu, didelė 
kliūtis įsitraukti į darbo rinką –  
ir negalėjimas naudotis viešuo-
ju transportu, kas ypač aktualu 
kaimo vietovėse. Taip pat trukdo 

neigiamas visuomenės, darbdavių 
požiūris. „Darbdaviai net neįsi-
vaizduoja, kad pritaikius aplinką, 
pagalbos žmonėms su negalia rei-
kia minimaliai. Nepriimdami nega-
lią turinčių žmonių, nukenčia ir jie 
patys, nes praranda dalį darbuo-
tojų, neišnaudoja jų galimybių“, – 
pabrėžia bendrijos vadovas. 

Jo teigimu, žmonės su psichikos 
negalia kenčia nuo didelio nedarbo, 
padidėjusios rizikos patirti skurdą. 
Psichikos ligomis susergama anks-
tyvame amžiuje, todėl gaunamos 
išmokos yra itin menkos. 

Dar viena problema – kartais 
skirtingos institucijos valstybė-
se veikia skirtingai, siekdamos 
savo tikslų neintegruotai. Toks 
integruotų programų trūkumas 
atspindi, kad net ir geros inicia-
tyvos tampa išskaidytos ir prieš-
taringos. „Vienas iš būdų spręsti 
neįgaliųjų įdarbinimo problemas –  
kad darbo ieškantys žmonės gau-
tų greitą profesionalų dėmesį. Kai 
kurios mokyklos jau turi išorinės 
priežiūros komandas, veikia stu-
dentų orientaciniai centrai, kurie 
rūpinasi jaunuoliais, turinčiais 
sunkesnių psichikos problemų“, – 
dėsto V. Nikžentaitis. 

Jis taip pat kalbėjo apie sociali-
nio verslo pagrindinius aspektus, 
prioritetus, kriterijus, socialinio 
verslo įvairovę kitose šalyse.  
V. Nikžentaičio teigimu, sociali-
nės įmonės turėtų įdarbinti žmo-
nes, turinčius sunkesnę negalią. 
Šias darbo vietas turėtų kurti 
valstybė, kadangi atviroje rinko-
je turintiems psichikos sutrikimų 
įsidarbinti yra sunku.  

Autorės nuotraukos 
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Šiemet – Tauragėje

Pernai pergalę konkurse iško-
vojo Tauragės sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrija, 
todėl šiųmetė šventė surengta 
šio miesto kultūros namuose. 
Pasveikinti susirinkusių šventės 
dalyvių atvyko miesto meras Do-
vydas Kaminskas, kiti atsakingi 
savivaldybės darbuotojai. „Dėko-
ju savo miesto dainininkų kolek-
tyvui, kuris atvežė į mūsų miestą 
tokį šaunų renginį. Tikimės daug 
gražių pasirodymų, dainų, skam-
bančių iš širdies, šypsenų daly-
vių ir žiūrovų veiduose. Dėkoju 
kolektyvų vadovams už įdėtą 
darbą, už tai, kad parengia juos 
šventei. Saviškiams linkiu, kad ir 
kitais metais šventė vyktų mūsų 
mieste“, – sakė miesto meras. 

Susirinkusius taip pat pasvei-
kino Lietuvos Respublikos Seimo 
narės Aušrinės Noreikienės pa-
dėjėja Sandra Valinčienė. Perda-
vusi linkėjimus nuo Seimo narės, 
ji linkėjo visiems sėkmės kon-
kurse bei geros nuotaikos. 

VšĮ Vilniaus miesto psichikos 
sveikatos centro Psichosociali-
nės reabilitacijos skyriaus vedė-
ja Ona Davidonienė priminė, jog 
šiųmetė žmonių su psichikos ne-
galia Eurovizija sutapo su tikrąja 
Izraelyje vykstančia Eurovizija. 

Ji taip pat linkėjo dalyviams ge-
ros kloties, žiūrovų aplodismen-
tų, visiems – puikios nuotaikos ir 
gerų emocijų. 

Skambių šventės akordų linkė-
jo Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos valdy-
bos pirmininkė Algė Nariūnienė. 
Ji priminė, jog „Uždainuokime 
kartu“ šiemet jau vyksta šešiolik-
tą kartą. A. Nariūnienė padėkojo 
Tauragės savivaldybės vadovams 
už šiltą priėmimą ir paskelbė 
šventę atidarytą. „Nesvarbu, kas 
taps konkurso nugalėtoju. Laimė-
tojai esate visi, atvežę į Tauragę 
gražiausias dainas, puikią nuotai-
ką“, – sakė valdybos pirmininkė.  

Komisija – profesionali

Renginį vedęs profesionalus 
vedantysis Artūras Sajevičius 
pristatė komisijos narius, kurie 
vertino „Uždainuokime kartu“ 
dainininkų pasirodymus. Komi-
sijai šįkart vadovavo operos so-
listas Zenonas Žakelis. Nariai –  
O. Davidonienė, VšĮ Vilniaus 
miesto psichikos sveikatos cen-
tro Psichosocialinės reabilitacijos 
skyriaus slaugos administratorė 
Daiva Kalantienė, Telšių ateities 
progimnazijos muzikos mokytoja 
metodininkė, Žemaitijos psichi-
kos negalią turinčių žmonių klu-
bo „Telšių atjauta“ narė Virginija 
Mitkienė ir A. Nariūnienė. 

Šventę pradėjo Z. Žakelis, pa-
dainavęs ariją iš Dž. Verdi operos 

„Mažoji Eurovizija“  
persikelia į Suvalkiją
Lina Jakubauskienė

Dainų šventė „Uždainuokime kartu“ – vienas svarbiausių ir labiau-
siai laukiamų Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 
renginių. Kasmet jis vyksta vis kitame mieste – ten, kur iškeliauja 
nugalėtojams skirtas pereinamasis prizas. Šiais metais ji vyko ge-
gužės 16ąją.
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„Nabukas“. Toliau jau tradiciškai 
šventės dalyvius sveikino šven-
tės šeimininkų – Tauragės kultū-
ros centro ansamblis „Jūrupė“. 

2010 m. spalio mėnesį rajo-
no kultūros darbuotojai suburti 
bendrai dainai, šokiui ir muzikai. 
Kolektyvo repertuare – lietuvių 
liaudies dainos, rateliai, šokiai 
ir žaidimai. 2014 m. folkloro an-
samblis „Jūrupė“ dalyvavo Lietu-
vos dainų šventėje Vilniuje. 

VšĮ Vilniaus miesto Psichikos 
sveikatos centro Psichosocialinės 
reabilitacijos skyriaus atstovės 
Justina Kuliūnienė ir Mantvilė 
Grybauskaitė skyrė susirinku-
siems sveikinimo dainą. „Kartu 
su Justina susitikome maždaug 
prieš metus, ir nuo pat pradžių 
bendra pokalbių tema buvo mu-
zika. Ji – chormeisterė, aš – bu-
vusi choristė. Lyg juokais, lyg 
rimtai Justina pakvietė prisimin-
ti natų džiaugsmą ir padainuoti 
vieną kitą dainą. Tiesa, po ilgos 
pertraukos buvo nedrąsu, bet 
tuo pačiu tai tapo savotišku at-
sipalaidavimu. Šiemet pati lyg 
juokais pakviečiau Justiną už-
dainuoti duetu – pabandėm ir 
panorom šiuo muzikiniu dialogu 
pasveikinti konkurso dalyvius, 
organizatorius, komisijos na-
rius“, – sakė M. Grybauskaitė. 

Konkursinė  
programa – įvairi 

Konkurso programą pradėjo 
tauragiškiai – Tauragės sutri-
kusios psichikos žmonių globos 
bendrijos filialo ansamblis, vado-
vaujamas Regimanto Sergejevo. 
Jie tapo pernykščio „Uždainuoki-
me kartu“, vykusio netoli Kauno 
esančiame Raudondvario dvare, 
nugalėtojais. Kolektyvas darniai 
sudainavo „Gimtinė mano – vy-
tury“, „Vieškelio smiltelė“ ir „Žie-
duotas gegužis“. 

Antri į sceną lipo Šiluvos ne-
įgaliųjų bendrijos „Šidlava“ dai-
nininkai, vadovaujami Jūratės 
Dobžanskienės. Jų repertuare –  
A. Vilčinsko „Mano vienintelis 
žmogau ir „Kas kur yra“, taip pat –  
„Mes išliksim jauni“.  

Vilkaviškio sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos 
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kolektyvas „Radastėlė“, vado-
vaujamas Romos Navickienės, 
publikai padovanojo dainas „Bū-
kim tvirti“, „Vaikystės namai“ ir 
„Pavasarinis tango“. 

Mažeikių sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos ,,Gyve-
nimo spalvos“ kolektyvas, vado-
vaujamas Dalios Valantinavičie-
nės, pritariant pianinui, dainavo 
„Dainos akys“, „Daug dienų“. 
Dainą „Kokia nuostabi Lietuva 
esi“ kartu su mažeikiškiais trau-
kė visa žiūrovų salė. 

Muzikos vadovės Julijos Kova-
lenko vadovaujamas VšĮ Pagalbos 
ir informacijos šeimai tarnybos 
ansamblis „Volungė“ pristatė tris 
kūrinius – „Saulutė teka rytuose“, 
„Vyšnios žydėjo baltai“ ir „Kam 
buri tu iš gėlelės“ bei sulaukė gau-
sybės žiūrovų aplodismentų. 

Panevėžio rajono bendrijos 
„Vilties linija“ dainininkai, vado-
vaujami Stasės Petrauskienės, 
padainavo „Baltos ievos“, „Me-
tai“ ir „Kerėtoja“. 

Autentiškomis žemaitiškomis 
dainomis susirinkusius džiugino 
Telšių sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos dainininkai, ne tik 
pristatę naują muzikos instrumen-
tą – tarką, bet ir įtraukę į pasiro-
dymą žiūrovus. Kolektyvo vadovė 
Jolanta Baliutavičienė šįkart su 
kolektyvu parengė tris dainas –  
„Skauda galvelė“, „Vuo kad aš juo-
jau“ bei šokį – ratelį „Čeverykai.

Kauno klubo „Centras“ daini-
ninkė Bronė Rakitienė padainavo 
„Pirmos žibuoklės“, „Kas yra lai-
mė“ ir „Bernužėli nesvoliok“. 

Visuomeninės organizacijos 
„Kūlgrindos klubas“ ansamblis 
„Svaja“, vadovaujamas Justinos 
Kuliūnienės, padainavo „Lauk ma-
nęs“, „Aš ant balto smėlio para-
šiau tau laišką“ ir „Vasaros šokis“. 

Sakralinės muzikos tradicijas 
puoselėjantis Plungės sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendrija 
,,Mūsų atžala“ kolektyvas, vado-
vaujamas Stepo Bidvos, dainavo 
klasikines dainas: „Jėzau, imk 
mano ranką“, „Ašaros dangui“ ir 
„Mama“. 

Šilutės žmonių su sielos negalia 
klubas „Sielos paguoda“ daininin-
kai, vadovaujami Antano Kmitos, 
padainavo lietuvių liaudies dainas 
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„Mergytė jaunoji“, „Žiedai“, bei Al-
girdo Svidinsko „Toli toli“. 

Šiaulių miesto neįgaliųjų klu-
bas „Dvasinė šiluma“, vadovau-
jamas Vitos Kilčiauskienės, trau-
kė „Lakštutė“, „Ramunę baltąją“ 
ir „Daina tau“. 

Pasvalio krašto klubo „Užjausk 
draugą“ dainininkai, vadovau-
jami Genovaitės Petrušaitienės, 
susirinkusiems padainavo dainas 
„Padovanok“, „Kaimo vakarai“ 
bei  Bijotaičių „Žuvedra“. 

Bene daugiausia aplodismen-
tų sulaukė Kauno klubo „Likimo 
draugai“ dainininkai, vadovauja-
mi Monikos Narvilaitės ir Viltės 
Savodnikaitės. Akomponuojant 
gitarai, jie nuotaikingai traukė 
Sauliaus Prusaičio „39“, Reabell-
heart „Kelias Pas Tave“ ir ansam-
blio „Hiperbolė“ dainą „Išgalvotas 
pasaulis“. Kauniečiai baigė kolek-
tyvų konkursinį pasirodymą. 

Kol komisijos nariai aptarė 
konkurso rezultatus, žiūrovams 
koncertavo Adakavo socialinių 
paslaugų namų liaudiškos mu-
zikos meno kolektyvas „Adkava“ 
bei operos solistas Z. Žakelis. 

Kita Eurovizija –  
Vilkaviškyje

Komisijai išrinkti nugalėtoją šįkart 
nebuvo lengva. „Konkurso dalyviai 
pasirodo vis geriau, „Uždainuokime 
kartu“ lygis tampa vis aukštesnis. 
Kolektyvai ne tik dainuoja sudėtin-
gesnes dainas, bet ir parenka pasi-
rodymams tinkančią aprangą. Šiais 
metais konkurse stiprių kolektyvų 
buvo kaip niekada gausu“, – teigė 
Lietuvos sutrikusios psichikos žmo-
nių globos bendrijos projektų vado-
vė Jurgita Gračiovienė. 

Pasitarę komisijos nariai ge-
riausiu kolektyvu pripažino Vil-
kaviškio bendrijos dainininkus, 
taigi 2020ųjų Eurovizija keliasi į 
Suvalkiją. 

Be apdovanojimo neliko nė vie-
nas „Uždainuokime kartu“ daly-
vavęs kolektyvas. Visiems įteikti 
menininko Osvaldo Žvirblio sukur-
ti suvenyrai, padėkos raštai.  

Besiskirstantys dainininkai 
džiaugėsi puikiai švente, dalijosi 
įspūdžiais ir su žodžiais „Iki pasi-
matymo“ lūpose atsisveikino iki 
kitų metų. 

Autorės nuotraukos 
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Pasak jų, didžiausia problema 
yra ta, kad kai kurie žmonės aki-
vaizdžiai turi psichikos sutrikimų, 
bet problemos nepripažįsta, ne-
priima jokios pagalbos. Dažnai 
tokie žmonės neturi pasų, ne-
gauna išmokų, gyvena skurde. 
Susirinkę specialistai tikėjosi rasti 
atsakymus, kaip elgtis panašiais 
atvejais, kaip dirbti su psichikos 
sutrikimų turinčiais žmonėmis. 

Pristatė bendrijos darbus

Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vado-
vas Vaidotas Nikžentaitis pristatė 
susirinkusiems bendrijos veiklą, 
kalbėjo apie principus, kuriais re-
miantis dirbama su psichikos ne-
galią turinčiais žmonėmis. „Šio-
je srityje dirbame jau dvidešimt 
dvejus metus. Mūsų programa 
parengta remiantis Nacionalinės 
neįgaliųjų socialinės integracijos 
įgvendinimo priemonėmis, daly-
vaujame įvairiuose projektuose. 
Viena iš veiklų – bendradarbiavi-
mas su savivaldybėmis, apskritų 
stalų organizavimas specialis-
tams“, – teigė V. Nikžentaitis. 

Jis taip pat kalbėjo apie psichi-
kos sutrikimų priežastis, prista-
tė bendrąją statistiką Lietuvoje, 
aiškino, kuria kryptimi derėtų 
eiti, kad padėtume psichikos ne-
galią turintiems žmonėms. „Psi-
chikos sutrikimų daugėja visame 
pasaulyje. Tarp vaikams nustato-
mų negalių psichikos yra viena iš 
dažniausių. Kiekvienas žmogus 
yra individualus, todėl kiekvie-
nam reikia vis kitokios pagal-
bos“, – teigė bendrijos vadovas. 

Anot jo, atsiranda vis nau-
jų psichikos sutrikimų gydymo 
būdų, dar neseniai dominavusi 
farmakoterapija nebėra svar-
biausia. Vis dėlto sunkiomis 
psichikos ligomis sergantiems 
žmonėms būtina įvairiapusė 
pagalba. „Ne visi sergantie-
ji psichikos ligomis suvokia, 
kad jiems reikia gydytis. Tokiu 
atveju kenčia ne tik pats žmo-
gus, bet ir jo šeima, aplinka. 
Deja, kol kas dar tinkamai ne-
sutvarkyti teisės aktai dėl pri-
verstinio gydymo. Beje, žodis 
„priverstinis“ turi neigiamą ats-
palvį. Norėtųsi, kad jo vietoje 
būtų vartojama „psichosociali-
nė pagalba“, kuris neskambėtų 
taip bauginančiai“, – pabrėžia  
V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, neįmanoma teik-
ti bendruomeninių paslaugų, 
kol psichikos liga yra paūmėju-
si. „Vaistai šiuo atveju yra labai 
svarbu. Farmakoterapija – pir-
masis pagalbos sergantiems 
psichikos ligomis etapas. Kol jo 
nepraeisime, nebus nei reabilita-
cijos, nei užimtumo. Labai didelė 
problema kyla ir tuo atveju, kai 
psichotropiniai vaistai sumaišomi 
su alkoholiu. Jei tai daroma nuo-
lat, vyksta smegenų degeneraci-
ja“, – kalba bendrijos vadovas. 

Jo teigimu, tik praėjus ligos 
paūmėjimui, galima pereiti prie 

Apie psichikos sveikatos problemas – 
Vilniaus rajono specialistams
Lina Jakubauskienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija tęsia tradicijas 
rengti apvalaus stalo diskusijas vis kitame Lietuvos regione. Šįkart 
aptarti situacijos susirinko Vilniaus rajone dirbantys specialistai, ku-
rie susiduria su žmonėmis, turinčiais psichikos negalią. 
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atstatymo laikotarpio, žmogui 
skirti reabilitaciją, įvairias užim-
tumo veiklas: „Žinoma, nedera 
kalbėti apie tokią praktiką, kokia 
buvo sovietmečiu, kai žmonės 
buvo tik slopinami vaistais. Vis 
dėlto be jų apsieiti dažnu atveju 
neįmanoma. Lengvus psichikos 
sutrikimus gali koreguoti ir psi-
chologai, taip pat žmones galima 
gydyti nespecializuotose sveika-
tos priežiūros įstaigose, išven-
giant stigmatizavimo“.

Pagalbos reikia įvairios

V. Nikžentaitis sako, jog žmo-
nėms su psichikos negalia ypač 
reikalinga įvairiapusė pagal-
ba. Reikia patenkinti ne tik eg-
zistencinius jų poreikius, bet ir 
integruoti į darbo rinką, teikti 
būsto pagalbą. „Labai svarbus ir 
elementarių higienos įgūdžių at-
kūrimas. Ilgesnį laiką sirgdami, 
gulėdami ligoninėse, mūsų žmo-
nės neretai juos praranda. Gau-
namos išmokos – labai menkos, 
todėl pradėti dirbti su šiais žmo-
nėmis kartais reikia nuo elemen-
tarios pagalbos teikimo“, – dėsto 
bendrijos vadovas. 

Jo teigimu, nevyriausybinių or-
ganizacijų atstovai negali pastatyti 
neįgaliesiems būstų, plėtoti reika-
lingos infrastruktūros, bet jie gali 
daug prisidėti teikiant kasdienę 
pagalbą. „Labai svarbu, kad, išėję 
iš psichiatrijos klinikų, žmonės su 
psichikos negalia nebūtų palieka-
mi vieni, be tinkamos pagalbos. 
Reikšmingos ir apgyvendinimo 
programos, tokios kaip apsaugo-
tas būstas, grupinio ar savaran-
kiško gyvenimo namai. Turintiems 
sunkiausią negalią reikalingos ir 
socialinės globos įstaigos, todėl 
visai jų atsisakyti nežadama“, –
pabrėžia V. Nikžentaitis. 

Pasak jo, psichikos negalią tu-
rintys žmonės susiduria su įvairio-
mis problemomis. Nuo jų nusisu-
ka šeimos, juos kankina įvairios 
priklausomybės. Vis dėlto didelė 
dalis dabar gyvenančiųjų socia-
linės globos įstaigose galėtų gy-
venti savarankiškai, jei jiems būtų 
suteikta tinkama pagalba. 

Svarbi pagalbos sritis – pagal-
ba įsidarbinti. Šiuo metu Lietuvo-
je jau vyksta žmonių su psichikos 
ir intelekto negalia įdarbinimo su 

pagalbininku projektas, tikimasi, 
jog jį įgyvendinus dalis žmonių 
su psichikos negalia ne tik įsidar-
bins, bet ir gebės ilgesnį laiką iš-
silaikyti darbo vietoje. 

V. Nikžentaitis teigia, jog labai 
svarbus žmonių su psichikos ne-
galia įgalinimas, būtina išsiaiškin-
ti ne tai, ko jie negali, bet tai, ką 
jie gali: „Pastaruoju metu sąvoka 
„funkcionalumas“ įtraukta į nega-
lios nustatymo programą. Svarbu 
nustatyti ne žmogaus sveikatos 
būklę, bet tai, ką jis gali, apibrėžti 
galimas jo veiklos sritis“. 

Pasak V. Nikžentaičio, prie geres-
nės psichikos sveikatos neprisideda 
ne tik žmonių su psichikos negalia 
stigmatizavimas, bet ir socialinė 
atskirtis, kuri mūsų šalyje ypač di-
delė. „Lietuvoje mažėja darbingų 
žmonių, „sveikoji“ dalis emigruoja. 
Lieka vieniši seneliai, kuriais nėra 
kam pasirūpinti. Vis dėlto žmonių 
su psichikos negalia Lietuvoje ne-
mažėja, todėl nevyriausybinėms 
organizacijoms yra ką veikti, kam 
teikti paslaugas ir pagalbą“, – teigia 
bendrijos vadovas. 

V. Nikžentaitis taip pat prista-
tė susirinkusiems įgyvendinamus 
projektus, kalbėjo apie jaunimo 
psichikos sveikatą ir švietimą, psi-
chikos sveikatą darbo vietos aplin-
koje, pagyvenusių žmonių psichi-
kos sveikatą, sutrikimų priežastis, 
savižudybių prevenciją. 

Pasak jo, psichikos sutrikimų 
įvairovė labai didelė – nuo ribinių 
sutrikimų, paranoidinės šizofrenijos 
iki elgesio problemų, susilpnėjusios 
savikontrolės. „Dažnai sakome –  
mūsų klientai, pacientai, bet ne-
matome visumos. Turėtume matyti 
visą trikampį – šeima, klientas, spe-
cialistas. Kai imame tik vieną fra-
gmentą, problemas spręsti sunku. 
Žmonės su fizine negalia visuome-
nei kelia užuojautą, o su psichikos 
sutrikimais – pyktį, priešiškumą. 
Stigma šioje srityje – ypač didelė. 
Su ja turime kovoti visi“ – pabrėžia 
V. Nikžentaitis. 

Kaip susigyventi su stresu

Bendrijos vadovas pabrėžė, 
jog psichikos sveikata yra labai 
reikšminga žmogaus gyvenime. 
„Be psichikos sveikatos nėra 
bendrosios sveikatos. Kiekvieną 
žmogų kasdien veikia išoriniai 

stresoriai, kone kasdien patiria-
me stresą. Visa tai kenkia mūsų 
psichikai“,  sakė V. Nikžentaitis. 

Apie stresą, pagalbos sau bū-
dus kalbėjo Lietuvos sutrikusios 
psichikos žmonių globos bendri-
jos VšĮ Pagalbos ir informacijos 
šeimai tarnybos psichologė Rūta 
Julija Klovaitė. 

Ji klausė susirinkusių specia-
listų, kaip dažnai jie patiria stre-
są, kaip išgyvena emocijas, kaip 
padeda sau. „Tik galėdami padė-
ti sau, galėsime padėti kitiems 
žmonėms“, – pabrėžė psichologė. 

R. J. Klovaitė kalbėjo apie nei-
giamą ir teigiamą stresą, apie 
jo poveikį žmogui. „Naudingas 
stresas dar vadinamas eustresu, 
žalingas – distresu. Jei patyręs 
stresą žmogus mobilizuoja savo 
jėgas, įveikia stresą, jis itin dide-
lio poveikio sveikatai neturi. Bet 
jei stresas tęsiasi ilgą laiką, jei 
žmogus nuolat patiria įtampą, jis 
suserga įvairiomis ligomis – nuo 
širdies iki nervų. Nuo streso gali-
ma net mirti“, – sako psichologė. 

Pasak jos, jei šeimoje yra psi-
chikos negalią turintis žmogus, 
šeima nuolat jaučiasi gyvenanti 
parengtyje, patiria įtampą. To-
dėl svarbu pasirūpinti ne tik tuo 
žmogumi, bet ir jo artimaisiais. 

Psichologės teigimu, labai 
svarbu tai, kaip pats žmogus re-
aguoja į stresą, kaip jį traktuo-
ja, taip reaguoja ir organizmas.  
R. J. Klovaitė mokė susirinkusius, 
kaip valdyti savo vertinimus, re-
akcijas, būsenas, pateikė keletą 
nesudėtingų streso įveikos būdų. 

Pagalba šeimoms

VšĮ Pagalbos ir informacijos 
šeimai tarnybos direktorė Algė 
Nariūnienė pristatė savo tarny-
bos veiklą. „Psichikos ligomis 
serga įvairaus amžiaus, rasių, 
etninių grupių vyrai, moterys ir 
vaikai. Sutrikimai gali būti susi-
ję su emocijų pasikeitimais, su-
vokimo sutrikimais ir panašiai. 
Paprastai sunkiomis psichikos li-
gomis susergama jaunystėje, iki 
dvidešimt penkerių metų“, – tei-
gė A. Nariūnienė. 

Nukelta į 14 p.
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Saulė mums teikia šilumą, 
šviesą bei malonų įdegį. Pasaulio 
be saulės nebūtų. Bet kas nutin-
ka, kai saulės atokaitoje užsibū-
name pernelyg ilgai arba ji yra 
pernelyg kaitri? Jei saule pik-
tnaudžiaujama, gali ištikti saulės 
smūgis ar net atsirasti stiprūs 
odos nudegimai. Galime perdegti 
tikrąja to žodžio prasme. Kad ne-
perdegtume, mums reikalingos 
apsaugos. Mes tepamės įvairiais 
kremais, dėvime kepures ir tam-
sius akinius. Kitaip tariant, save 
saugome dar prieš perkaitimą ar 
nudegimą.

Perdegti galima ne tik nuo 
saulės. Žodis „perdegti” gali būti 

vartojamas ir netiesiogiai. Pa-
vyzdžiui, sportininkai, treniruo-
damiesi be poilsio, gali perdegti. 
Dideli informacijos kiekiai, grei-
tas gyvenimo tempas kelia didelį 
stresą. Šiais laikais, jei žmogus 
nori būti sėkmingas, jis ne tik turi 
suspėti su visais, bet ir aplenkti ki-
tus. Daugybė žmonių jaučia, kad 
viską turi daryti tobulai, o tai –  
neįmanomas uždavinys. Įtampą 
padidinti gali ir aukšti darbdavių 
reikalavimai. 

Patys turime didelių lūkesčių 
sau, bet kiti gali reikalauti iš 
mūsų dar daugiau. Kyla įtampa, 
įkyrios mintys, nerimas, tai ne-
leidžia žmogui užmigti ir pailsė-

Perdegimas. Kaip jo išvengti?
Psichologė Rūta Julija Klovaitė

ti. Kas nutinka, kai įtampa tam-
pa nebepakeliama? Taip, kaip 
automobilis nebevažiuoja, kai 
saugikliai išsijungia, užfiksavę 
padidėjusią įtampą ir perkrovą, 
taip ir žmogus „išsijungia”, kai 
jo „saugikliai” nebeveikia. Pa-
bandykime ypač karštą vasaros 
dieną pabūti visą dieną lauke. 
Tikriausiai tuoj pat ieškosime 
pavėsio ar kokio nors vandens 
telkinio. Arba apsiginkluosime 
minėtomis apsaugos priemonė-
mis, visais įmanomais būdais 
save saugosime. Bet ar saugo-
me save, kai mums gresia per-
vargimas ir patiriame stresą?

Dažniausia nuo perdegimo 
kenčia emocinę pagalbą teikian-
čių profesijų atstovai. Tai profe-
sijos, tarnaujančios žmonėms, 
pvz. ugniagesiai gelbėtojai, 
medikai, mokytojai, psicholo-
gai, socialiniai darbuotojai ir kt.  

Atkelta iš 13 p.

Ji priminė, kad pasaulyje dau-
gėja depresijos, nuotaikos sutri-
kimų, kai kurie iš jų laikui bėgant 
progresuoja, ir žmonės tampa 
neįgaliais. Psichikos ir elgesio 
sutrikimų turinčių asmenų gydy-
mas yra labai sudėtingas ir gali 
tęstis visą gyvenimą. 

„Dirbdami su šiais žmonėmis 
matome, kaip jie jaučiasi. Visuo-
menėje vis dar labai ryškūs sti-
gmatizacijos reiškiniai. Susiras-
ti darbo žmonėms su psichikos 

negalia neįmanoma, jų nepriima 
net socialinės įmonės. Kyla klau-
simas – kaip šiems žmonės išgy-
venti, jei darbo stažo jie netu-
ri, gauna šiek tiek daugiau kaip 
šimtą eurų? Neigiamą požiūrį į 
turinčiuosius psichikos negalią 
formuoja ir žiniasklaida“, – dėsto 
A. Nariūnienė. 

Jos teigimu, nemažai proble-
mų kyla su alkoholio vartojimu, 
greitaisiais kreditais, kuriuos šie 
žmonės vis dar gali gauti be di-
desnių apribojimų. 

Žmogui susirgus psichikos 
liga, keičiasi visos šeimos gy-

venimas. „Sunkiausia tiems 
psichikos negalią turintiems 
žmonėms, kurie neturi šeimos, 
paramos, užimtumo. Sociali-
nės globos įstaigos jau neprii-
ma žmonių, savivaldybės netu-
ri kur jų dėti. Tokiems žmonės 
lieka tik Nakvynės namai, ku-
rie taip pat labai sunkiai prii-
ma žmones su šia diagnoze“, –  
sako tarnybos direktorė. 

Pasak A. Nariūnienės, žmonės 
su psichikos negalia neretai gy-
vena labai apleisti, be dokumen-
tų, nustatytos negalios, negau-
dami išmokų. 

 „Vis dėlto situacija pastaruoju 
metu gerėja, savivaldybėse at-
siranda savarankiško gyvenimo 
namai, daliai neįgaliųjų paden-
giamos būsto nuomos išlaidos, 
leidžiama lengvatinėmis sąly-
gomis išsipirkti socialinį būstą 
pagyvenus jame penkis metus. 
Tikėtina, kad atsiras apsaugoto 
būsto programa. Žmonėms su 
psichikos negalia teikiama vis 
daugiau paslaugų“,  pabrėžia  
A. Nariūnienė. 

Pranešimams pasibaigus, susi-
rinkę Vilniaus rajono specialistai 
diskutavo įvairiais jiems rūpimais 
klausimais. 

Autorės nuotraukos 
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Kiekvienas socialinės paramos 
srityje dirbantis asmuo patiria 
tam tikrą stresą. Ypač tai pasa-
kytina apie tuos, kurie dirba labai 
angažuotai ir yra atsidavę savo 
klientams. Socialinis darbas yra 
tiesiogiai susijęs su pagalbos tei-
kimu socialinės rizikos grupėms. 
Todėl kyla pavojus kasdieniame 
darbe patirti pernelyg daug nega-
tyvių jausmų. Kai darbe patiria-
mas stresas kaupiasi, laipsniškai 
gali peraugti į distresą, keliantį 
grėsmę asmens sveikatai ir gero-
vei, tarpasmeniniams santykiams 
bei profesinių pareigų atlikimui. 
Perdegimo sindromas yra ilgalai-
kis atsakas į lėtinį emocinį stresą.

Pasaulio sveikatos organiza-
cija (PSO) perdegimo sindromą, 
kuris siejamas su profesine vei-
kla, prieš keletą savaičių įtrau-
kė į tarptautinę ligų klasifikaciją 
(TLK). Specialistai teigia, kad 
stresas darbe gali turėti skaudžių 
pasekmių, nulemti sunkias ligas 
ar net mirtį. 

Perdegimo simptomai pasi-
reiškia emociniu išsekimu, kai 
atsiranda fiziniai ir emociniai 
nuovargio požymiai. Žmogus 
tampa ciniškas, nejautrus, už-
duotis atlieka tarsi robotas, ne-
jaučia pasitenkinimo savo darbo 
rezultatais. Papildomi simptomai 
gali būti tokie kaip pasikeitęs el-
gesys, žmogus darbe tampa ma-
žiau produktyvus, kūrybiškas, 
sunkiai susidoroja su problemo-
mis, vėluoja į darbą, gali prasi-
dėti pravaikštos.

Perdegimo sindromo tyrimai 
parodė, kad žmonės, aktyviai 
kovojantys su stresu, pasižymi 
žemu perdegimo lygiu, ir, prie-
šingai, asmenims, pasyviai be-
sipriešinantiems stresui, nusta-
tomas aukštas perdegimo rizikos 
laipsnis. 

Kas padeda? Svarbiausias da-
lykas yra darbo ir poilsio režimo 
derinimas. Labai padeda fizinis 
aktyvumas, bet kokia fizinė vei-
kla, tai kas patinka: vaikščio-
jimas, bėgiojimas, važiavimas 
dviračiu ir t.t. Taip pat kvėpavi-
mo pratimai, relaksacijos, me-
ditacijos ir kiti savireguliacijos 
būdai. Socialiniams darbuoto-
jams svarbu išlaikyti budrumą, 
leidžiantį nesusitapatinti su kli-
ento jausmais. Klientai turi būti 

skatinami pastebėti bei pozity-
viai vertinti kiekvieną žingsnį 
link savarankiškumo ir/ar pro-
blemos sprendimo. Ši strategija 
leidžia išvengti pernelyg didelės 
atsakomybės naštos, tuo pačiu 
veikia kaip perdegimo sindromo 
prevencija.

Ne visada pavyksta išvengti 
stresinių situacijų, todėl tenka mo-
kytis valdyti save: mintis, emoci-
jas ir kūną. Nuraminti, kont roliuoti 
savo kūną ir protą nėra lengva, 
vis dėlto galima išmokti. Tai ga-
lime padaryti pasitelkę meditaci-
ją. Jau prieš daugelį šimtmečių, 
norėdami pasiekti vidinę har-
moniją, žmonės žinojo ir taikė 
įvairias meditacijos technikas. 
Jau tuomet buvo žinoma, kaip 
sumažinti ar net visiškai paša-
linti kūno ir psichologinę įtampą. 
Dabar viskas sugrįžta, iš naujo 
mokomės to, kas jau seniausiai  
atrasta. Meditacija padeda per 
trumpą laiką susikoncentruoti, 
atsipalaiduoti ir pailsėti. Medi-
tacija padeda sumažinti ar net 
įveikti fizinį bei dvasinį skausmą. 

Šiais laikais bet kokį poilsį 
įprasta vadinti meditacija. Mums 
tai – Ir poilsis prie televizoriaus, 
ir knygos skaitymas patogiame 
krėsle, ir, pagaliau, paprasčiau-
sias snūduriavimas. Vis dėlto 
tai nėra meditacija. Meditacijos 
laikas – tai erdvė susivokti, pa-
ilsėti, atstatyti jėgas, kad kitą 
dieną pasitiktume džiaugsmin-
gai. Medituojant svarbus dė-
mesys, kuris sutelkiamas į tam 
tikrą objektą, pvz. kūną, emo-
ciją, protą arba kvėpavimą. Kai 
visas dėmesys sutelkiamas į 
kvėpavimą, tokia meditacija va-
dinama sąmoningu kvėpavimu. 
Kai įkvepiam, stebim įkvėpimą, 
o kai iškvepiam, stebim iškvė-
pimą. Sąmoningas kvėpavimas 
padeda susikaupti ir sutelkti dė-
mesį į gyvenimą, mažina nerimą 
ir įtampą. Praktikuodami sąmo-
ningą kvėpavimą, išmokstame 
dėmesingai stebėti savo kūną, 
emocijas, jausmus ir protą. 

Dažnai stresas yra tik mūsų 
susikurta reakcija, tad jį įveikti 
galima tik nustojus kaltinti vi-
sus aplink save ir prisiėmus at-
sakomybę už tai, kas su mumis 
vyksta. Prisiminkime vieną seną 
indėnų išmintį. Kadaise senasis 

indėnas atskleidė savo anūkui 
gyvenimišką tiesą: „Mano sūnau, 
kiekviename iš mūsų vyksta 
slapta vidinė kova, panaši į dvie-
jų vilkų kovą. Vienas vilkas yra 
blogio įsikūnijimas – tai pykčio, 
pavydo, šykštumo, melo ir ego-
izmo simbolis. O kitas atstovauja 
gėrio pasaulį – tai džiaugsmas, 
meilė, taika, empatija, žmogiš-
kumas, kilnumas ir tiesa. Jie 
nuolatos grumiasi tarpusavyje“. 
„Seneli, o kuris vilkas laimi?” 
paklausė berniukas. Senolis šyp-
telėjo ir tyliai atsakė:  „Visuomet 
laimi tas, kurį tu maitini.“ 

Ši kova nuolatos vyksta kie-
kvieno iš mūsų viduje. Kasdien 
mūsų viduje grumiasi du balsai: 
vienas sako „Daryk taip“, o kitas 
tam prieštarauja: „Ne, o gal vis-
gi kitaip“. Man „blogasis“ vilkas 
reprezentuoja sudirgimą ir netin-
kamą mūsų elgesį, o „gerasis“ – 
vidinę ramybę ir tinkamas mūsų 
reakcijas į išorinius dirgiklius. Ši 
istorija leidžia susimąstyti apie 
tai, kas mums išties yra svarbu 
ir į ką mes nukreipiame savo dė-
mesį, ką maitiname. 

Kai prarandame pusiausvyrą, 
kai būname per daug užsiėmę, 
prisiimame papildomų darbų, 
vartojame alkoholį, rūkome, kad 
atsipalaiduotume, tuomet mai-
tiname „blogąjį“ vilką. Tuomet 
„blogasis“ vilkas pradeda veikti, 
kartais netgi laimi. Kai pasiren-
kame maitinti „gerąjį“ vilką, grįž-
tame prie ramybės būsenos.

Istorija apie vilkus primena, 
kad turime imtis atsakomybės 
už save, už tai kaip gyvename, 
ką darome. Kiekvieną dieną ir 
kiekvienu momentu. Ši istorija 
primena mums, kad kiekvieną 
dieną turime ir galime rinktis, 
priimti svarbius ir reikšmingus 
mums sprendimus, kurie paro-
do, kokį gyvenimą renkamės, 
kuo gyvename ir su kokiu išori-
niu pasauliu norime susidurti. Ši 
istorija primena, kad net tuomet, 
kai išorinis pasaulis kelia didelius 
reikalavimus, mūsų vidinis pa-
saulis visuomet turėtų būti pa-
grindinis mūsų rūpestis, nes be 
vidinės pusiausvyros negalime 
tinkamai gyventi harmonijoje su 
savimi ir su kitais.

O kaip yra su jumis? Kurį vilką 
jūs maitinate?..
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Šiais metais Europos žmonių su 
negalia bendruomenės Savaran-
kiško gyvenimo dieną paminėjo 
jau šeštąjį kartą. Tai – proga at-
kreipti visuomenės dėmesį į kliūtis, 
kurios trukdo neįgaliesiems gyven-
ti savarankiškai, lygiomis teisėmis 
su kitais visuomenės nariais. 

Pasak asociacijos „Savarankiš-
kas gyvenimas“ prezidento Ričar-
do Dubicko, žmonės, turintys skir-
tingas negalias, vis dar susiduria 
su įvairiomis kliūtimis, atsirandan-
čomis dėl nepritaikytų erdvių, pa-
talpų, neprieinamos informacijos, 
komunikacijos, taip pat – dėl nei-
giamų visuomenės nuostatų. 

Eitynėse, be neįgaliųjų, nuo 
sostinės Kudirkos aikštės link 
Seimo žygiavo apie du šimtus 
eisenos dalyvių, nešini šūkiais: 
„Prieš atskirtį, už įtrauktį“, „Lai-
mė galėti“, „Institucijos – ne 
sprendimas“, „Savarankiškumas 
yra jėga“, „Miestas be kliūčių“. Į 
renginį atvyko žmonės iš įvairių 
miestų – Kauno, Šiaulių, Utenos, 
Panevėžio, Alytaus. Skanduodami 
šūkius, visi pražygiavo Gedimino 
prospektu, vėliau surengė mitingą 
ant nacionalinės Martyno Mažvy-
do bibliotekos laiptų. Neįgaliųjų, 
jų teisių gynėjų, asociacijų atsto-
vai kalbėjo apie tai, kad būtina 
mažinti atskirtį, suteikti galimybę 
žmonėms su negalia būti visaver-
čiais visuomenės nariais. 

Eitynėse dalyvavęs Lietuvos su-
trikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos VšĮ Pagalbos ir informa-
cijos šeimai tarnybos lankytojas 
Janas psidžiaugė, kad žmonės su 
negalia pagaliau susibūrė draugėn, 
išdrįso pareikšti savo nuomonę, pa-
rodyti save. „Požiūris į žmones su 
negalia priklauso nuo visuomenės 
išsilavinimo. Kuo daugiau apie mus 
bus žinoma, tuo geriau bendruo-
menė mus priims“, – teigė Janas. 

Pasak jo, kol kas dar labai 
trūksta informacijos apie ne-
galią, žmonės pernelyg menkai 
pažįsta neįgaliuosius. „Jaučiu 
asmeninę pareigą pajudinti šias 
problemas iš mirties taško. Nori-
si, kad Lietuvoje neįgaliųjų situ-
acija keistųsi iš esmės“. 

Eitynes organizuoti padėjo ne-
maža grupė savanorių. Tarp jų – ir 

Radvilų gimnazijos devintokas Igo-
ris Mackevič. „Savanorystė – tai, 
kas artima mano širdžiai. Esu įsire-
gistravęs Savanorių centro tinkla-
pyje, kai pamačiau skelbimą, kad 
ieškomi savanoriai eitynėms, nė-
maž nedvejojau. Norisi padėti žmo-
nėms. Baigęs vidurinę mokyklą, 
norėčiau rinktis tokią profesiją, kuri 
leistų būti arčiau žmonių – greito-
sios pagalbos gydytojo, socialinio 
darbuotojo“, – dėsto vaikinas. 

Eitynėse taip pat dalyvavo Vil-
niaus miesto savivaldybės atsto-
vai, LR Seimo nariai. Tiesa, rėžti 
kalbas iš tribūnų jiems nebuvo 
leista – šįsyk pasisakė tik patys 
neįgalieji, dirbantys su jais ar jų 
teises ginantys žmonės. 

Vytauto Didžiojo universiteto 
Socialinių mokslų fakulteto de-
kanas prof. Jonas Ruškus kalbėjo 
apie nediskriminavimą, apie nega-
lią turinčių teises, jų teisę gyventi 
savarankiškai, bendruomenėje, ne 
atskirtyje, ne uždarose įstaigose, 
bet kartu su visais. „Lietuva rati-
fikavo Neįgaliųjų teisių konvenciją, 
sudėjo daug vilčių, kad ji bus įgy-
vendinta. Vis dėlto kol kas dar ne-
matome daug priežasčių džiaug-
tis – globos įstaigos tebegyvuoja, 
neveiksnumo institutas tebegalio-
ja, daug žmonių negali balsuoti, 
gyventi savarankiškai savo būste, 
su žmonėmis, su kuriais nori būti. 
Mūsų tikslas – reikalauti savo tei-
sių. Mūsų eitynės – už savarankiš-
kumą, nepriklausomumą, už so-
cialinę įtrauktį, už įtrauktį į darbo 
rinką, į visas aplinkas, taip pat – ir 
fizinę. Už visas žmogaus teises“, – 
pabrėžė J. Ruškus. 

Asociacija „Savarankiškas gy-
venimas“ paskelbė peticiją „Prieš 
neįgaliųjų diskriminaciją/už ne-
įgaliųjų teises“, kur pabrėžtos 
menkesnės žmonių su negalia 
galimybės įsigyti išsilavinimą, 
mokytis drauge su kitais, nepri-
taikyta darbo aplinka, paslaugų 
trūkumas ir pan. Šiek tiek vėliau 
peticija pristatyta LR Seimo pir-
mininkui Viktorui Pranckiečiui. 

Autorės nuotraukos 

Eitynėse „Laimė GALĖTI“ –  
žmonės su skirtingomis negaliomis
Lina Jakubauskienė

Vilniuje gegužės 4ąją surengtos protesto eitynės „Laimė GALĖTI“, 
skirtos Savarankiško gyvenimo dienai, švenčiamai gegužės 5ąją, pa-
minėti. Jose dalyvavo žmonės su skirtingomis negaliomis, taip pat –  
ir Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos atstovai. 
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Tėvai – aktyvūs 
pagalbininkai

„Mamos, tėvai – labai svarbūs 
mūsų pagalbininkai. Jie nuolat 
ateina į bendriją, būna kartu, 
prisideda prie mūsų žmonių ge-
rovės. Kai kyla problemų kuriam 
nors bendrijos nariui, į pagalbą 
atskubame visi“, – sakė bendri-
jos vadovė Marija Kazbarienė.  

Šiuo metu „Spindulyje“ lankosi 
39 psichikos negalią turintys žmo-
nės, sąrašuose – ir dvylika šeimos 
narių. Jie aktyviai talkina tiek ben-
drijos vadovėms, tiek ir kitiems 
nariams. Viena iš tokių mamų –  
elektrėniškė Jelena. Jos sūnus 
Ivanas ateina į užsiėmimus tada, 
kada leidžia sveikata. „Sūnui čia 
gera, jis randa supratingų žmonių, 
kurie jį geranoriškai priima. Ben-
drijoje gera aplinka, Ivanas čia 
nejaučia savo negalios, visi žmo-
nės tokie patys, neišskiria sūnaus 
iš kitų“, – dėsto Jelena. 

Tėvams svarbu, kad Ivanas būtų 
atsakingas, mokėtų pasirūpinti ne 
tik savimi, bet ir kitais. Vyras lanko 
sunkiau gyvanančią pensininkę, tė-
vai nuperka maisto, o Ivanas nune-
ša produktus į namus. 

Pasak M. Kazbarienės, ši elek-
trėniškių šeima – viena aktyviau-
sių. Jei reikia pagalbos, visada 
ateina, padeda, užkrečia kitus 
gera nuotaika. 

Bendrijos reikalais domisi ir ben-
drijoje dirbančios Vilmos Augustai-
tytės mama. Dukra turi negalią, to-
dėl mama domisi jos veikla. 

Prisideda prie bendrijos 
narių gerovės 

Prie bendrijos narių gerovės daug 
prisideda ir Viktoro mama Marijona. 

„Jei ne ji, negautume paramos –va-
lymo, higienos priemonių. Ji pasirū-
pina, kad gautume labdarą iš šiais 
gaminiais prekiaujančios Vilniaus 
bendrovės. Daliname priemones vi-
siems pagal sąrašą, atsižvelgiame, 
kieno pensija mažiausia, bet sten-
giamės, kad pakaktų visiems“, –  
sako M. Kazbarienė. 

Pasak jos, Marijona ateina į 
bendriją kiekvieną penktadienį, 
visada paklausia, ar nereikia jos 
pagalbos. Jei kuriam nors ben-
drijos nariui nutika nelaimė ar 
bėda, pečius suremia visi „Spin-
dulio“ bendrijos nariai ir jų tėvai. 

M. Kazbarienė džiaugiasi ir 
Marijonos sūnumi Viktoru. Vyras 
puikiai išauklėtas, paslaugus, vi-
sada pasirengęs padėti kitiems. 
Jis daug padeda ir mamai – tvar-
ko namus, gelbsti nudirbant įvai-
rius ūkio darbus. 

Bendrijos vadovė geru žodžiu 
mini ir Roberto tėtį Vytautą. „Jis 
sūnui skiria labai daug dėmesio, 
nuolat būna kartu su juo. Vytau-
tas – nuostabus tėtis. Jis taip pat 
dažnas mūsų bendrijos svečias“, – 
sako specialistė. 

Aušros mama Asta į bendriją at-
eina rečiau, bet visada kartu. Do-
vilės mama Nida visada padeda 
sprendžiant bendrijos reikalus, pri-
sideda prie įvairių veiklų. Karinos 
mama Jelena M. Kazbarienei pa-
skambinus, pakvietus visada atei-
na į bendriją, nepamiršta jos narių. 

Pagalba – labai reikalinga 

M. Kazbarienė ypač rūpinasi šei-
ma, kurioje – net trys psichikos ne-
galią turintys žmonės. Jiems sunku 
tvarkytis buityje, prireikia įvairia-

pusės pagalbos. Šiai elektrėniškių 
šeimai padeda ir kiti „Spindulio“ 
nariai. „Situacija šioje šeimoje – 
sudėtinga. Bandome ją spręsti. 
Susitikome su saivaldybės meru, 
su komisija. Šeimai skirta vienkar-
tinė pašalpa, duota užduotis, kad 
geriausios sveikatos šeimos narė 
pradėtų dirbti, dar viena šeimos 
narė – lankyti užimtumą, taip pat 
pas psichoterapeutus dienos sta-
cionare. Trečiasis šeimos narys, 
kurio negalia – sunkiausia, gyvena 
namuose prižiūrimas seserų, pa-
galbą jam teikiame ir mes.  Situ-
acija mūsų pastangų dėka taisosi, 
pasinaudodama proga norėčiau 
padėkoti visiems už pagalbą“, –  
pabrėžia M. Kazbarienė. 

Pasak jos, labai daug psichikos 
negalią turinčių žmonių gyvena 
po vieną, neturi šeimų. „Šiems 
žmonėms paramos reikia ypač 
daug. Pagalbą kai kuriems tei-
kiame tik su sąlyga, kad jie ne-
vartos alkoholio. Deja, bet tarp 
bendrijos narių vis dar pasitaiko 
visko“, – teigia bendrijos vadovė. 

Elektrėniškiai į bendriją renkasi 
du kartus per savaitę. Kiekvienos 
dienos užsiėmimai – skirtingi. Už-
siėmimus veda V. Augustaitytė. Ji 
daug dėmesio skiria negalią turin-
čių žmonių sveikatai, psichologi-
jai, sveikai gyvensenai. Visi kartu 
elektrėniškiai gaminasi maistą, 
kuria įvairius darbelius. „Mūsų 
žmonėms labai svarbu turėti kur 
ateiti, pabendrauti tarpusavyje, 
užsiimti širdžiai mielais darbeliais. 
Tai pailgina ligos remisijos laiko-
tarpį, padeda turintiesiems psi-
chikos negalią pasijusti geriau“, – 
sako M. Kazbarienė. 

Autorės nuotraukos 

Elektrėniškiai paminėjo Motinos dieną
Lina Jakubauskienė

Motinos dienos proga Elektrėnų 
savivaldybės žmonių bendrija 
„Spindulys“ pasveikino bendriją 
lankančių narių mamas. Skambė-
jo Motinai, Tėvynei skirtos eilės, 
mamoms skirtas šventinis progi-
nis tortas, gėlės, vaikų dėmesys. 
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Vyksta jau  
devintąjį kartą

Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrija stovy-
klautojus sukvietė jau devintą-
jį kartą. Pasibuvimas gražioje 
gamtoje, drauge su artimaisiais 
ir likimo draugais, stiprina žmo-
nių su psichikos negalia sveika-
tą, suteikia stiprybės ilgam. 

„Gera matyti, kaip po kelių 
dienų poilsio žmonės su negalia 
ir jų šeimų nariai išvyksta namo 
pailsėję, sustiprėję, pabendra-
vę tarpusavyje, susiradę naujų 
draugų, besišypsantys“, – sako 
Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos vadovas 
Vaidotas Nikžentaitis. 

Jo teigimu, stovyklos programa 
kaskart parengiama taip, kad būtų 
naudinga ir įdomi visiems. Fizinė 
veikla kaitaliojasi su naudingomis 
paskaitomis, psichologo konsulat-
cijomis, aktyviu poilsiu lauke. 

Idėją rengti atokvėpio stovy-
klas V. Nikžentaitis parsivežė iš 
Danijos, kur pusmetį studijavo. 
„Užsienyje specialistai seniai su-
prato tokių renginių naudą. Žmo-
nių pokyčiai po jų būna ilgalai-
kiai“, – sako bendrijos vadovas. 

Pasak jo, Lietuvoje atsiranda 
vis daugiau atokvėpio artimie-
siems paslaugų, jų idėjos kyla iš 

nevyriausybinio sektoriaus orga-
nizacijų. „Žmonės, kurie dirba su 
neįgaliaisiais tiesiogiai, mato, jog 
savivaldybės siūlo per mažai pas-
laugų proto ar psichikos negalią 
turintiems žmonėms. Būtų puiku, 
jei į mūsų, neįgaliųjų organizacijų, 
balsą būtų labiau įsiklausoma –  
mes dirbame su žmonėmis tiesio-
giai ir geriausiai žinome jų porei-
kius“, – sako bendrijos vadovas. 

Pasak jo, 2018aisiais Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
atliktas tyrimas parodė, jog žmo-
nėms su negalia labiausiai trūksta 
sociokultūrinių paslaugų – išėjimo 
iš namų, bendravimo ir panašiai. 
„Žmonės, turintys psichikos ne-
galią, dažnai būna susikaustę, 
juos sunku išjudinti. Labai svarbu 
atrasti individualų priėjimą prie 
kiekvieno, teikti tokias paslaugas, 
kurių konkrečiam žmogui reikia 
labiausiai“, – teigia V. Nikžentaitis. 

Jo teigimu, dirbantieji su turin-
čiais psichikos negalią žmonėmis 
susiduria su itin sudėtingais atve-
jais, randa neįgaliuosius vienus 
namuose, išsekusius, be maisto. 
Labai svarbu, kad šie žmonės ne-
užsidarytų savyje, ieškotų pagal-
bos. „Jei žmonės gyvena aktyviai, 
nesvarbu, ką jie bedarytų, jaučia-
si geriau. Ir mūsų stovykloje su-
sirinkę vieni sportuoja, kiti mau-
dosi, treti piešia ar žaidžia stalo 

žaidimus. Organizuojame veiklas, 
bet netaikome jokios prievartos, 
pasirinkimas – laisvas“, – pabrė-
žia V. Nikžentaitis. 

Veiklos – įvairios

Tradiciškai atokvėpio stovyklos 
siela tapo VšĮ Pagalbos ir infor-
macijos šeimai tarnyboje dirban-
tis Darius Rakauskas. Jis iš anks-
to pagalvojo apie tai, ką veiks su 
stovyklautojais, atsivežė reikia-
mų priemonių, sporto invento-
riaus. „Vykdamas į stovyklą pirmą 
kartą, labai jaudinausi. Dabar jau 
žinojau, kas manęs laukia. Nors 
oro sąlygos šiais metais nebu-
vo lengvos, kepino ekstremalus 
karštis, kolektyvas buvo puikus. 
Visi aktyviai dalyvavo veiklose, 
tie, kurie nenorėjo, palaikė daly-
vavusius“,  teigia D. Rakauskas. 

Kai kurias numatytas veiklas 
teko perkelti į kitą vietą, toliau 
nuo saulės atokaitos, prie ežero. 
Visos vieklos, anot D. Rakausko, 
buvo skirtos tam, kad mokytų 
žmones bendrauti, ugdytų ko-
mandinio darbo įgūdžius. „Buvo 
gera matyti, kaip žmonės po at-
liktų užduočių daugiau šypsosi, 
daugiau kalba, dalijasi patirtimi, 
lūkesčiais. Dažnai mūsų žmonės 
yra uždari, o komandinės užduo-
tys labai praplečia bendravimo 
galimybes“, – sako D. Rakauskas. 

Jo teigimu, žmonėms savame 
rate atsiverti lengviau, be to, pade-
da ir graži gamta. Gamtoje geriau, 
laisviau jaučiasi kiekvienas žmogus. 

Psichologei darbo netrūko

VšĮ Pagalbos ir informacijos 
šeimai tarnybos psichologė Rūta 
Julija Klovaitė tiek rengė bendras 
užduotis, tiek kvietė kiekvieną pa-
sikalbėti individualiai. Pasak žmo-
nių su psichikos negalia ir jų šei-
mų narių, galimybę pabendrauti 
su psichologais jie turi ne visada. 

„Šiais metais idėja užsiėmimams 
gimė spontaniškai. Nusprendžiau 
pamokyti žmones būti čia ir dabar. 

Atokvėpio stovykla – galimybė 
atsikvėpti neįgaliesiems ir jų šeimoms
Lina Jakubauskienė

Birželio 11–13 dienomis psichikos negalią turintys žmonės ir jų ar-
timieji iš visos Lietuvos turėjo progos pailsėti prie nuostabaus gro-
žio Pailgio ežero Švenčionių rajone. Tris dienas poilsiavietėje „Pailgio 
perlas“ veikė atokvėpio stovykla. 
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Kai galvojame apie praeitį, mes liū-
dime, kai galvojame apie ateitį – ne-
rimaujame. Dera suprasti, kad lai-
mė gali būti tik čia ir dabar“, – teigia 
R. J. Klovaitė. 

Psichologė stengėsi, kad užsiė-
mimas vyktų per potyrius, pojū-
čius, jusles – regą, klausą, lytė-
jimą. Visi gavo užduotį – dešimt 
minučių vaikščioti po gamtą, ste-
bėti savo pojūčius ir juos fiksuoti. 
„Skatinau žmones pajusti, kaip 
vėjas paliečia skruostą, pamaty-
ti medžius, ežerą kitu žvilgsniu, 
bandyti paliesti, užuosti. Papra-
šiau, kad kiekvienas parsineštų 
po vieną labiausiai akį patraukusį 
daiktą“, – pasakoja R. J. Klovaitė. 

Paskui visi dalinosi savo patir-
timi, pasakojo mintis, ką paju-
to. Užsiėmimo dalyviai teigė tuo 
momentu pasijutę laimingi. „Tie-
sa, buvo visko. Kai kurie prisimi-
nė neseniai nutikusius nelaimin-
gus nutikimus, bet paskui gebėjo 
sugrįžti į šiandieną. Iš susineštų 
daiktų sudėliojome kompoziciją. 
Visi stebėjomės, kokia ji harmo-
ninga“, – sako psichologė. 

Jos teigimu, panašios stovyklos 
žmonėms su psichikos negalia la-
bai reikalingos. Tai – galimybė 
pabėgti nuo kasdienių rūpesčių, 
sumažinti nerimą. „Gamta pade-
da visiems, jos vaizdai visada vei-
kia teigiamai. Net jei stovykloje 
nebūtų jokių užsiėmimų, žmonės 
vis tiek gautų didelę naudą“, –  
pabrėžia R. J. Klovaitė. 

Laiko būta mažokai

Visi kalbinti stovyklautojai tei-
gė esą labai patenkinti gražia 
aplinka, saule, ežeru, galimybe 
pasijusti bendruomenės dalimi. 

Jurgita iš Elektrėnų į „Pailgio 
perlą“ atvyko su dviem vaikais. 
Mažasis, Nojus, turi negalią. Jur-
gita pasidžiaugė, kad kartu ga-

lėjo atsivežti ir vyresnę dukrą, 
antraip jai būtų buvę liūdna likti 
su tėčiu namuose. 

„Radom daug įvairios veiklos. 
Dalyvavome užsiėmimuose, 
maudėmės, plaukiojom valtimi. 
Atsipalaidavome, pailsėjome. 
Nojus nelinkęs dalyvauti visur, 
jis pasirenka tik tai, kas jam įdo-
mu. Vis dėlto ir jis mokėsi žaisti 
bandmintoną, jungėsi prie kitų 
veiklų“, – sako Jurgita. 

Itin gausus ir draugiškas buvo 
šiauliečių būrys. Klubą „Dvasinė 
šiluma“ lankanti Aldona atokvėpio 
stovykloje poilsiavo jau ketvirtąjį 
kartą. Moteris kartu su Sauliumi 
iš Pasvalio vedė ir talentų vaka-
rą, dainavo. „Muzika, daina man 
labai svarbu. Dalyvauju Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos rengiamose dainų 
šventėse, be to, savanoriauju klu-
be, prireikus pavaduoju vadovę 
Narsetą Klevečkienę. Visi esame 
labai draugiški, padedame vieni 
kitiems. Dažnas mūsiškis gyvena 
vienas, todėl bendravimo mums 
labai reikia“, – dėsto Aldona. 

Šiauliečiai ypatingi tuo, kad ne-
laukia kitų žmonių pagalbos, bet 
patys skuba į pagalbą kitiems. Kū-
dikių namų vaikams primezga ko-
jinių, važiuoja į socialinės globos 
namus koncertuoti. Visada nuve-
ža dovanų, todėl yra laukiami. 

„Didžioji dalis mūsų klubo lan-
kytojų kenčia nuo depresijos. Kai 
pamatome, kad žmogus neatei-
na ilgiau, važiuojame jo lankyti. 
Kai turi širdžiai mielos veiklos, 
gerų draugų, depresija pasimirš-
ta“, – kalba Aldona. 

Moteris labai patenkinta gali-
mybe pailsėti atokvėpio stovyklo-
je. Labiausiai ją džiugina ramybė, 
gražus tarpusavio bendravimas. 
Ji džiaugiasi, kad yra tokios ben-
drijos, kurios suburia psichikos 
negalią turinčius žmones, skatina 

juos daugiau bendrauti tiek vieni 
su kitais, tiek ir su aplinkiniais. 

Šiaulietis Gintaras sako, jog 
atokvėpio stovykloje jis taip pat 
jau ketvirtą kartą. Kuo toliau, 
tuo čia jam labiau patinka, jis su-
tinka daugiau pažįstamų žmonių, 
su kurias gera bendrauti. „Visa-
da grįžtu iš stovyklos geresnis, 
linksmesnis. Gyvenu vienas, liki-
mas manęs nelepina, todėl gali-
mybę pabūti su kitais žmonėmis 
labai vertinu“,  dėsto vyras. 

Gintaras pripažįsta rašantis 
eiles, jų susikaupę jau keletas 
sąsiuvinių. Vieną savo kūrybos 
eilėraštį jis perskaitė ir talentų 
vakaro dalyviams. 

Vyras džiaugiasi matydamas, 
kaip keičiasi žmonės, atradę ma-
lonios veiklos, gražų tarpusavio 
bendravimą. „Visi, atėję į mūsų 
klubą, pasijunta geriau, stebisi – 
„ko taip ilgai sėdėjom tarp ketu-
rių sienų, taip galima iš proto iš-
eiti. Čia – visai kitas gyvenimas“. 
Neįgaliųjų bendrijos keičia žmo-
nių gyvenimus. Atėję užsiimame 
įvairia veikla, kiekvienas turime 
savo pomėgių“,  kalba Gintaras. 

Atokvėpio stovyklos visada ne-
kantriai laukia ir vilkaviškiečiai 
Daiva bei Giedrius. Daiva sako, 
jog kaskart rengtis kelionei jiedu 
pradeda iš anksto, o panašių ren-
ginių trūkumą mato tik vieną – 
pernelyg trumpas laikas pailsėti, 
pabūti kartu su likimo draugais. 

Visi stovyklautojai išsiskirstė 
sukaupę jėgų ilgam ir žadėdami 
čia atvykti kitais metais. 

Autorės nuotraukos
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