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visi kartu išgyvename nelengvą laikotar-
pį – karantinas, saviizoliacija, sunkios ligos 
grėsmė... dažnam trūksta galimybės susi-
tikti, pabendrauti, kartu su draugais prisėsti 
prie kavos ar arbatos puodelio. 

antrajame žurnalo numeryje pateikiame 
nemažai informacijos apie tai, kaip nepalūž-
ti koronaviruso pandemijos akivaizdoje, kaip 
padėti sau, kaip sumažinti nerimą, kuris dabar 
yra daugelio iš mūsų palydovas. sužinosite, 
kaip tinkamai laikytis higienos, kad apsisau-
gotume nuo šios bei kitų užkrečiamųjų ligų. 

Leidinyje taip pat galite pasiskaityti apie 
mūsų bendrijos skyrių dar prieš pandemijos 
ir karantino paskelbimą švęstas šventes, nu-
veiktus ir planuojamus nuveikti darbus, rasite 
strapsnių apie talentingus ir veiklius žmones. 

„globoje“ pristatome ir analitikų atlik-
to pirmojo deinstitucionalizacijos etapo 
vertinimo rezultatus, iš kurių sužinosite, 
kaip pasikeičia iš stacionarių globos įstai-
gų į grupinio gyvenimo namus persikėlu-
sių žmonių gyvenimo kokybė, taip pat –  
apie bandomąjį apsaugoto būsto projektą. 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių glo-
bos bendrijos teisininkas Linas vinickas dali-
jasi įžvalgomis, su kokiomis teisinėmis pro-
blemomis dažniausiai susiduria psichikos 
negalią turintys žmonės, kokią teisinę pagal-
bą jiems gali suteikti bendrija. apie tai, ką 
išgyvena sunkia psichikos liga susirgęs žmo-
gus, patirtimi dalijasi jauna mergina vitalija. 

tikimės, jog kitų šiųmečių žurnalo „globa“ 
numerių puslapiai vėl bus pripildyti mūsų kas-
dienių darbų, tikrų, ne virtualių susitikimų ir 
tarpusavio bendravimo. išlaukime. gražaus 
pavasario, sveikatos ir stiprybės. 

Lina Jakubauskienė
Žurnalo „Globa“ redaktorė

mielieji,
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psichikos sveikata 
covid-19 protrūkio metu

net ir griežtai laikydamiesi ka-
rantino taisyklių, neapleiskite 
socialinių ryšių – šiuolaikinės ko-
munikacijos priemonės leidžia tai 
daryti. kalbėkitės su žmonėmis, 
kuriais pasitikite, iš kurių galite 
sulaukti pagalbos. bendraukite su 
šeimos nariais ir draugais. jeigu 
kažkas iš jūsų artimųjų ar draugų 
pateko į griežtesnio karantino są-
lygas, bendraukite su jais telefo-
nu, taip palaikydami juos.

Likę namuose, pasistenkite ne-
apleisti sveiko gyvenimo būdo: 
sveikai maitinkitės, pakankamai 
miegokite, mankštinkitės, išeikite 
pasivaikščioti ten, kur saugu ir nėra 
daug žmonių. nerimo malšinimas 
alkoholiu nėra tinkama strategija.

jeigu nerimas darosi per stiprus, 
kreipkitės į specialistus. daugelis 
jų pasiekiami internetu ir konsul-
tuoja naudodami skYpe, viber, 
messenger, What‘s upp ar ki-
tas programėles. taip pat veikia 
telefoninės pagalbos linijos, tokios 
kaip vilties linija (tel. 116123), si-
dabrinė linija (tel. 8 800 800 20) ir 
kitos. žmonės taip pat gali kreiptis 
į psichikos sveikatos centrus. apie 
emocinės paramos galimybes in-

normalu jausti stresą, nerimą, liūdesį ar net pyktį krizės ir nežinomybės 
laikotarpiu, kokį išgyvename šiuo metu. nerimaujame dėl artimųjų ir 
savo sveikatos, darbų ar gresiančių ekonominių sunkumų, apribotų svei-
katos priežiūros paslaugų, vaikų ugdymo proceso užtikrinimo, turime 
pasirūpinti jų užimtumu namuose. patiriame bejėgiškumą, nes negalime 
nuspėti viruso paplitimo masto, pasveikimo veiksnių. visa tai neigiamai 
veikia mūsų psichikos sveikatą. todėl būtina įsiklausyti, ką pataria spe-
cialistai, kad lengviau įveiktume sunkumus, su kuriais susiduriame, ir 
išsaugotume psichikos sveikatą tokioje sudėtingoje situacijoje.

ternetu daugiau galima rasti čia: 
http://www.klausau.lt/telefonai.

sekite naujienas, tačiau ap-
ribokite gaunamos informacijos 
kiekį. tikrinkite naujienas tik 
vieną ar du kartus per dieną, 
geriausiai – tuo pačiu metu. re-
komenduojama rinktis oficialius 
patikimus informacijos šaltinius, 
pavyzdžiui, Lietuvos respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos 
arba pasaulio sveikatos organi-
zacijos (pso) pranešimus.

nepamirškite, kas jums tei-
kia malonumą ir leidžia nukreipti 
dėmesį nuo varginančių minčių. 
skaitykite knygas, klausykitės ra-
minančios muzikos, relaksacijos 
įrašų, žiūrėkite filmus, aptarkite 

juos su draugais. pavyzdžiu gali 
tapti koronaviruso paralyžiuotos 
italijos gyventojai – jie sutartu lai-
ku išeina į daugiabučių namų bal-
konus ir drauge dainuoja dainas, 
klausosi muzikos, žiūri filmus.

išsaugokite rutiną. pasistenkite 
suteikti dienai tam tikrą struktū-
rą, planuodami ateinančios die-
nos veiklas. tai padeda grąžinti 
kontrolę, kurios praradimas šiuo 
metu ypač skatina nerimą. dienos 
režimas ypač svarbus vaikų turin-
čioms šeimoms.

jei turite psichikos sveikatos 
sutrikimų, labai svarbu nenu-
traukti gydymo. jeigu buvo nu-
matytas vizitas į gydymo įstaigą, 
susisiekite su ja telefonu, gydy-
tojas nurodys, kaip turėtumėte 
elgtis. jei reikia tęsti gydymą 
vaistais, karantino sąlygomis gali 
būti išrašomi elektroniniai recep-
tai, o vaistus atsiimsite vaistinė-
je, pateikę asmens dokumentą.

žmonijos istorija liudija, kad 
iškilus grėsmei kiekvienam ben-
druomenės nariui, stiprėja ben-
drumo jausmai. žinoma ir tai, kad 
epidemijų metu su infekcinėmis 
ligomis susijusi stigma gali skal-
dyti visuomenę, tačiau būtent to-
kiomis aplinkybėmis nepaprastai 
reikalingas bendradarbiavimas ir 
savitarpio pagalba. jei dažnai jau-
čiate bejėgiškumą ar norite padėti 
gerinti susiklosčiusią situaciją, pa-
svarstykite apie savanorystės gali-
mybes. galbūt kažkam iš vyresnių 
kaimynų galite padėti susisiekti su 
giminaičiais ar nueiti į parduotuvę. 
jeigu nesate rizikos grupėje, pasi-
domėkite, ar artimiausioje ligoni-
nėje netrūksta kraujo donorų.

Valstybinis psichikos 
sveikatos centras

pirmasis deinstitucionalizacijos etapas: išėjus iš 
globos įstaigų, žmonių gyvenimo kokybė pagerėjo
Lina Jakubauskienė 

vis dar daug žmonių ne tik Lietuvoje, bet ir europos są-
jungoje gyvena didelėse globos institucijose, atskirti nuo vi-
suomenės. tai riboja jų galimybes dalyvauti bendruomenės 
veikloje. Lietuvoje deinstitucionalizacija, arba globos įstaigų 
pertvarkos projektas, prasidėjo 2014-aisiais. pertvarką nu-
matyta vykdyti dviem etapais. pirmojo etapo rezultatus ana-
lizavo bei pristatė „bgi consulting“ ir „contextus“ analitikai. 

Grupinio gyvenimo namai  
ir apsaugotas būstas

Įvykusioje vaizdo konferencijoje „ins-
titucinės globos pertvarkos i-ojo etapo 
vertinimas: bendruomeninės paslau-
gos asmenims su proto ir (ar) psichikos  
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negalia“ dalyvavo neįgaliųjų or-
ganizacijų atstovai, skirtingų įs-
taigų darbuotojai bei vadovai. 

uab „bgi consulting“ analitikė 
aušra Šilinskienė pristatė vertini-
mo objektą, tai – grupinio gyve-
nimo namai ir apsaugotas būstas. 

grupinio gyvenimo namai – 
socialinės globos įstaiga, kurioje 
bendruomenėje atskirose patal-
pose namų aplinkoje gyvena iki 
10 nesavarankiškų ar iš dalies sa-
varankiškų suaugusių asmenų ar 
vaikų su proto ir (ar) psichikos ne-
galia. pagalba jiems gyvenamo-
joje vietoje teikiama 24 valandas 
per parą, 7 dienas per savaitę.

apsaugotas būstas – paslauga, 
apimanti iki 4 dalinai savarankiškų 
suaugusiųjų su proto ir (ar) psichi-
kos negalia apgyvendinimą ben-
druomenėje atskirose patalpose 
namų aplinkoje. atvejo vadybinin-
kas teikia paslaugas lanksčiu dar-
bo grafiku, palaikydamas nuolatinį 
kontaktą su žmogumi (susitikda-
mas apsaugotame būste, kitose 
vietose, bendraudamas telefonu ir 
pan.). kontaktinio darbo valandų 
su vienu paslaugos gavėju viduti-
nis kiekis – 1 valanda per dieną.

analitikai vertino 26 grupinio 
gyvenimo namų, kuriuos 14-oje 
savivaldybių įsteigė valstybinės 
socialinės globos įstaigos. paslau-
gos gavėjai – apie 200 suaugusių 
asmenų, kurie gyvena po 4–10 ar 
vaikų, kurie gyvena po 4–8. 

apklausta 14 apsaugoto būsto 
gyventojų. bandomasis apsau-
goto būsto projektas vyko ketu-
riose savivaldybėse. trijose iš jų 
paslaugas teikė Lietuvos sutri-
kusios psichikos žmonių globos 

bendrija, vienoje – Šiaulių mies-
to savivaldybės biudžetinė įstai-
ga. iš viso apsaugoto būsto pro-
gramoje dalyvavo 22 žmonės, jie 
apgyvendinti atskiruose butuose. 

apklausa vykdyta pasitelkus 
interviu su grupinio gyvenimo 
namus įsteigusių socialinės glo-
bos įstaigų administracijų atsto-
vais, taip pat – grupinio gyveni-
mo namų gyventojais. grupinio 
gyvenimo namų veiklos efekty-
vumas vertintas pagal stebėse-
nos duomenų analizę, statistinę 
analizę, lyginamąją analizę. 

Iššūkiai, su kuriais  
susidurta

 
a. Šilinskienė kalbėjo apie tai, 

su kokiais iššūkiais susidūrė gru-
pinio gyvenimo namų steigėjai. 
namai pradėti steigti 2017-aisiais. 
steigėjams sudėtinga buvo ras-
ti nekilnojamąjį turtą, taip pat jį 
įregistruoti. „kai reikėdavo rasti 
būstą iki 10 asmenų apgyvendin-
ti, pasirodė, jog jo pasiūla maža, 
todėl dažnai žmonės apgyvendin-
ti netinkamo išplanavimo ar plo-
to būstuose. būsto savininkai dėl 
proto bei psichikos negalią žymin-
čios stigmos nesutikdavo būsto ne 
tik nuomoti, bet ir parduoti. net ir 
žmonėms su negalia įsikūrus kurį 
laiką buvo jaučiamas pasipriešini-
mas iš kaimynų, bendruomenės. 
vėliau tarpusavio santykiai gerė-
jo“, - pabrėžia a. Šilinskienė. 

steigiant grupinio gyvenimo 
namus, kilo problemų ir dėl gru-
pinio gyvenimo namų gyventojų 
ir darbuotojų atrankos procedū-
rų, trukdė paslaugų organizavi-
mo principų aiškumo stoka. taip 
pat problemų kėlė darbuotojų 

nerimas dėl darbo pobūdžio po-
kyčių, jų baimė prarasti darbą, 
pertvarkos poreikio nesuvoki-
mas. pokyčių baiminosi ir glo-
bos įstaigose daug metų gyvenę 
žmonės – jiems buvo nedrąsu 
keisti įprastą aplinką, prarasti 
kontaktus su buvusiais draugais. 

a. Šilinskienė pabrėžė, jog vis 
dar likę pernelyg daug priklau-
somybės nuo grupinio gyvenimo 
namų steigėjų – socialinės glo-
bos įstaigų. „centralizacija įsigy-
jant maisto prekes ir aprangą su-
darė 58 proc., asmens higienos 
reikmenis – 83 proc., vaistus ir 
medicinos pagalbos priemones – 
92 proc.“, - vardijo analitikė. 

pasak jos, keista, jog medika-
mentais aprūpinti grupinio gy-
venimo namų gyventojų negali 
socialiniai darbuotojai, nors jei 
žmogus slaugomas namuose, tai 
daro šeimos nariai, kurie neturi 
jokios kvalifikacijos. „manau, pa-
našius paradoksus derėtų spręs-
ti. decentralizacija turėtų būti 
skatinama“, - kalba analitikė. 

grupinio gyvenimo namuose 
susidurta ir su žmogiškųjų išteklių 
valdymo iššūkiais, darbuotojų trū-
kumu susiklosčius nenumatytoms 
situacijoms – susirgus ar išėjus 
atostogų, taip pat prireikus globo-
tinius palydėti į gydymo įstaigas ir 
panašiai. „esant įprastai situacijai 
darbuotojų pakanka, vis dėlto, 
susiklosčius nenumatytoms aplin-
kybėms, jų pritrūksta. reikėtų 
apsvarstyti galimybes spręsti šią 
problemą“, - teigė a. Šilinskienė. 

Įstaigų efektyvumas – 
skirtingas 

dėl įvairių iššūkių grupinio gy-
venimo namų veiklos efektyvumas 
labai skiriasi. vieno vaiko išlaiky-
mas grupinio gyvenimo namuose 
vidutiniškai buvo 212,88 eurai, su-
augusio – 355,88 euro, neįtraukus 
darbo užmokesčio fondo. vis dėlto 
vieno suaugusio žmogaus išlaiky-
mui skirtos lėšos skirtinguose gru-
pinio gyvenimo namuose skyrėsi 
nuo 211 iki 818 eurų. 

apskaičiuojant sumas, vertintos 
gyventojų einamosios išlaidos: tai 
ryšių paslaugos; mityba; trans-
portas; vaistai ir medicinos pagal-
bos priemonės; apranga; asmens 

atkelta iš 3 p.
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higienos reikmenys; ūkinis inven-
torius; kitos prekės ir paslaugos. 
taip pat komunalinės išlaidos: šal-
tas vanduo; šildymas ir karštas 
vanduo; elektros energija; dujos; 
šiukšlių išvežimas; bendro naudo-
jimo patalpų ir teritorijos valymas; 
kitos komunalinės paslaugos; 
administravimo mokestis. 

pasak a. Šilinskienės, regio-
nuose didžioji dalis išlaidų turėtų 
būti panašios, o skyrėsi jos daž-
niausiai dėl disponuojamo nekil-
nojamojo turto ypatumų. jog tei-
gimu, siekiant sumažinti išlaidas, 
derėtų geriau planuoti nekilnoja-
mojo turto nuomą, įsigijimą, sta-
tybas. „akivaizdu, jog įsigytas ne-
kilnojamasis turtas toks, koks tuo 
metu buvo prieinamas rinkoje. jis 
ne visada ekonomiškas, todėl gy-
ventojų išlaikymo sąnaudos labai 
skiriasi. su jau įsigytais namais 
nelabai ką bepadarysi, galima 
nebent įrengti ekonomiškesnius 
šildymo būdus. patarimas atei-
čiai – stengtis įsigyti kuo ekono-
miškesnius, geriausio energetinio 
efekto būstus“, - kalba analitikė. 

anot specialistės, labai svar-
bu mažinti ir priklausomybę nuo 
steigėjų – valstybinių socialinės 
globos namų. „perėjimas prie 
decentralizuoto pirkimo gali pa-
reikalauti daugiau lėšų, nes pre-
kės ar paslaugos būtų įsigyjamos 
mažmenine kaina, vis dėlto ver-
ta aukoti finansinį efektyvumą 
dėl didesnio grupinio gyvenimo 
namų savarankiškumo“.  

pasak socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos (sadm) soci-
alinių paslaugų skyriaus vedėjos 
violetos toleikienės, jei ir toliau 
prekės bei paslaugos bus perka-
mos centralizuotai, žmonės ne-
išmoks viskuo pasirūpinti patys. 
tokia situacija grąžina žmones į 
centralizuotą globą. 

Kokybiniai pokyčiai – 
svarbiausi 

pasak sadm specialistės, kur 
kas svarbiau nei įstaigų išlai-
kymo efektyvumą yra įvertinti, 
kaip pasikeitė į grupinio gyveni-
mo namus persikėlusių žmonių 
su proto ir (ar) psichikos negalia 
gyvenimo kokybė. remiantis at-
likta analize, absoliuti dauguma 

žmonių teigė, jog jų gyvenimas 
palikus socialinės globos įstaigą 
labai pagerėjo arba pagerėjo. 

kokybinius globos įstaigų gy-
ventojų gyvenimo pokyčius 
pristatė „contextus“ direkto-
rė simona biveinytė. jos teigi-
mu, grupinio gyvenimo namų 
gyventojai savo persikėlimą iš 
stacionarios globos įstaigos ver-
tina palankiai ir labai palankiai. 
pagrindinės priežastys – jie jau-
čiasi ramiau, saugiau, namuose 
geresnė psichologinė atmosfe-
ra, bendra savijauta pagerėjo. 
apsaugoto būsto paslaugą gavę 
žmonės permainas taip pat ver-
tino labai palankiai – jų teigimu, 
jie nuolat jautė socialinių darbuo-
tojų rūpestį, prireikus sulaukė 
konstruktyvios pagalbos.  

būta dalykų, kurie blogino sa-
vijautą grupinio gyvenimo namų 
gyventojams. daugiausia baimės 
kėlė mintis, kad jiems tektų grįž-
ti į stacionarią globos įstaigą. kai 
kurie susidūrė su pinigų trūkumu, 
ne visiems pavyko susirasti gimi-
nes ar artimuosius, su kuriais sie-
kė atnaujinti bendravimą. „daž-
nas žmogus įvairiais būdais ieško 
galimybių užmegzti ryšius su šei-
mos nariais, jei tai nepavyksta, 
žmonės jaučiasi nusivylę ir nelai-
mingi“, - teigia s. biveinytė. 

apsaugoto būsto klientams 
daugiausia nerimo kėlė neaiš-
ki projekto ateitis – jis truko 20 
mėnesių. Labiausiai apsaugoto 
būsto gyventojai nerimavo dėl 
sveikatos, finansinių problemų. 
vis dėlto tiek grupinio gyvenimo 
namų, tiek apsaugoto būsto kli-
entai buvo vieningi: jiems suda-
rytos kur kas geresnės galimybės 
patenkinti skirtingus poreikius. 

Įsidarbinimo 
problemos

pasak s. biveinytės, grupinio 
gyvenimo namų klientai pabrė-
žė, kad jiems sunku įsidarbin-
ti atvirojoje rinkoje. didmiesčių 
gyventojai įsidarbinimo galimy-
bes vertino pernelyg realistiškai, 
nors kai kuriems trūksta motyva-
cijos dirbti. specialistų užduotis 
turėtų būti geriau motyvuoti tiek 
klientus, tiek darbdavius, ypač 
dabartiniu metu. 

„kur kas mažiau galimybių 
įsidarbinti turi kaimiškose vieto-
vėse įkurtų grupinio gyvenimo 
namų gyventojai. darbo pasiūla 
ten itin menka. be to, kaimiško-
je vietovėje didesnė atskirtis nuo 
visuomenės, todėl apsaugotą 
būstą geriau steigti arčiau didžių-
jų miestų“, - siūlo s. biveinytė. 

dar viena kliūtis, trukdžiusi įsi-
darbinti grupino gyvenimo namų 
gyventojams yra ta, kad 80 proc. 
darbinių pajamų tenka atiduoti 
įstaigai. tai – kliūtis žmonėms įsi-
darbinti legaliai, tokia situacija ne-
atitinka deinstitucionalizacijos ke-
liamų tikslų, todėl ją būtina keisti. 

pasak Lietuvos sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos 
(Lspžgb) vadovo vaidoto nik-
žentaičio, darbo rinkoje žmonių 
su psichikos negalia vis dar nėra 
daug, nors profesinės reabilita-
cijos programose jų dalyvauja 
nemažai. „reikalingos speciali-
zuotos programos, kokios veikia 
kitose šalyse. žmonėms su psi-
chikos negalia įsidarbinti ypač su-
dėtinga. galima prognozuoti, jog 
po depresijos laikotarpio, koks yra 
šalyje dabar, bus dar sudėtingiau. 
kiekvieno žmogaus su psichikos 
negalia poreikius dera vertinti in-
dividualiai. iš praktikos matome, 
kad žmonės darbo rinkoje išsilai-
ko labai sunkiai. pritariame sadm 
sukurtai sistemai, kai paslaugų 
įvairovė pritaikoma skirtingo sa-
varankiškumo žmonėms, kai pa-
renkami skirtingi apgyvendinimo 
būdai“, - sako bendrijos vadovas. 

jis taip pat kalbėjo apie apsau-
goto būsto programą, kurioje da-
lyvavo ir Lspžgb. „džiaugiamės, 
kad daugiau kaip 50 proc. dalyva-
vusių programoje susirado darbą, 
daugeliui pavyko atkurti prarastus 
kontaktus su šeimomis. didžioji 
dalis žmonių išėjo gyventi sava-
rankiškai, kiti grįžo pas šeimas. 
atvejo vadybininkai su žmonėmis 
palaiko ryšius ir pasibaigus pro-
gramai“, - kalba v. nikžentaitis. 

pasak s. biveinytės, neįgalie-
ji turėtų būti motyvuoti didesnei 
integracijai su bendruomene. kol 
kas žmonės nemato perspektyvos 
iš grupinio gyvenimo namų persi-
kelti į savarankiško gyvenimo na-
mus, paskui – į apsaugotą būstą. 
būtina juos motyvuoti labiau. 
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1. Kankina kokia nors proble-
ma? Kartokite ją, kol nusibos. 

jei baiminatės važiuoti liftu, 
bandykite pasinaudoti juo tūks-
tantį kartų iš eilės. iš pradžių bus 
labai baisu, bet greitai baimė su-
mažės, o galų gale jums tiesiog 
nusibos važinėtis liftu. taip reikia 
elgtis ir su nemaloniomis minti-
mis, kurios jus nuolat kankina. 
kartokite jas vėl ir vėl, lėtai, apie 
20 minučių. pamatysite, kaip po 
kurio laiko mintis nustos jums 
būti svarbi – taps ramu galvoti 
apie tai, kas anksčiau atrodė di-
džiulė, nerimą kelianti problema.  

2. Pasiekite dugną
kai jūs iš visų jėgų bandote iš-

vengti baimės ir nerimo, jie tik 
stiprėja. geriau leiskite „įsisiau-
tėti“ savo fantazijai, situaciją, 
kuri jus baugina, išplėtokite iki 
begalybės. pagalvokite apie blo-
giausia, kas gali nutikti, ir neri-
mas dings. kai įsivaizduojate sau 
blogiausią išeitį iš situacijos, su-
prantate, kad tai, kas jums ke-
lia nerimą, neturi tokios didelės 
reikšmės. Labai dažnai jūsų bai-
mės – be pagrindo.  

3. Nesibaiminkite, kad išeisi-
te iš proto

jus gali kankinti mintys, jog 
prarasite kontrolę, iškrėsite ką 

nors baisaus, pradėsite elgtis ne-
adekvačiai ar tiesiog išeisite iš 
proto. taip sutvarkytas mūsų pro-
tas, kad galvoje retsykiais gimsta 
„beprotiškos mintys“. jos iššoka 
netikėtai, pačiu netinkamiausiu 
laiku. Taip nutinka kiekvienam. 
užuot išsigandę šių minčių, smer-
kę save, pagalvokite, kad tai – tik 
įdomi proto savybė ir keliaukite 
per gyvenimą toliau. 

4. Atpažinkite netikrą pavojų
jūsų baimė, kad pamiršote iš-

jungti lygintuvą ar užrakinti du-
ris, dar nė karto nepasitvirtino. 
pagreitėjęs širdies ritmas nereiš-
kia, kad jums – širdies priepuolis. 
veikiausiai tai tik natūrali organiz-
mo reakcija į nerimą ar pakilimo 
būseną. didžioji dalis minčių ir 
fizinių pojūčių, kuriuos mes ver-
tiname kaip nerimą keliančius si-
gnalus, tėra „foninis triukšmas“. 
galvokite apie savo pojūčius taip, 
lyg tai būtų ugniagesių automobi-
lio signalas. neskirkite jiems per-
nelyg daug dėmesio. tegu pana-
šios mintys praeina pro šalį. 

5. Įsivaizduokite, kad žiūrite 
kino filmą 

pasistenkite pažiūrėti į savo 
problemas tarsi iš šalies. Įsivaiz-
duokite, kad viskas vykta ekra-
ne, o jūs tiesiog stebite filmo 

herojus, sėdėdami jaukioje kino 
teatro salėje. tai – filmas apie 
dar vieną gyvenimą. Įdomu su-
žinoti, kas bus toliau? 

6. Pagalvokite apie tai vėliau 
stengiamės susidoroti su savo 

nerimu, vos tik neramios mintys 
ateina į galvą. ar tikrai tai būtina 
daryti tuoj pat? jei gaunate pra-
nešimą elektroniniu paštu būdami 
užsiėmę, juk nepuolate išsyk at-
sakinėti – toliau dirbate numaty-
tus darbus. atsakote į laišką tada, 
kai turite laiko. taip pat elkitės su 
neramiomis mintimis. nustatyki-
te laiką, kada susidursite su savo 
baimėmis. skirkite tam 20 ar 30 
minučių per dieną, tam tikru pa-
ros metu, pavyzdžiui, 6 valandą 
vakaro. jeigu nerimaujate nuo 
pat ryto, pasakykite sau: „turėsiu 
laiko apgalvoti savo nerimą vaka-
re“. iki to momento, tikėtina, ne-
rimas jau bus sumažėjęs, o visą 
dieną praleisite ramiai. 

7. Nelaikykite „rankos ant 
pulso“

jūs nuolatos stebite orų pro-
gnozę, situaciją keliuose, atmos-
feros slėgį ar magnetines au-
dras? nebandykite kontroliuoti tų 
dalykų, kurių negalite kontroliuo-
ti, antraip būsite panašūs į skęs-
tantįjį, kurs beviltiškai mojuoja 
rankomis, tik rydamas vandenį. 
jūs negalite kontroliuoti visko. 
nuostabiausia: kai „paleidžiate 
situaciją“, imate jaustis tvirčiau. 

8. Kvėpuokite
pastebėjote – kai jūsų kūnas įsi-

tempia, jums pradeda trūkti oro? 
koncentravimasis į kvėpavimą – 
įprasta, bet labai efektyvi atsipa-
laidavimo technika. susikoncen-
truokite į kvėpavimą, klausykitės 
jo. pajauskite, kaip oro srautas 
pasiekia šnerves, kaip pakliūva 
į plaučius. mintys nukrypo į šalį? 
neišgyvenkite, tiesiog ramiai grįž-
kite prie įprasto jums gyvenimo, 
galvokite apie esamą momentą. 

9. Galvokite apie laiką
kai nerimaujate, jums atro-

do, kad užklupo kritinė situaci-

nerimas ir būdai su juo susidoroti
nerimas, panika siaučiant koronavirusu ne vienam tampa kasdieniais 
palydovais. panaši būsena vienais ar kitais gyvenimo atvejais būdin-
ga kiekvienam žmogui. kas galėtų padėti susidoroti su nerimu? sma-
gūs bei žaismingi specialisto patarimai – iš tinklapio realsimple.com. 
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rankų higiena – tai dažnas ir tin-
kamas rankų plovimas vandeniu 
su muilu arba rankų valymas al-
koholio turinčiomis priemonėmis 
(tirpalais, geliais, servetėlėmis ar 
kitomis priemonėmis). rankų hi-
giena yra racionali, pigiausia pre-
vencijos priemonė, nesukelianti 
reikšmingos susijusios rizikos.

Rankas reikia reguliariai plau-
ti muilu ir vandeniu muiluojant 
jas 20–40 sekundžių. rankų de-
zinfekavimo priemonės, kurių 
pagrindą sudaro alkoholis, nėra 
labiau veiksmingos ir naudingos 
nei rankų plovimas.

rankų plovimui rekomenduoja-
ma naudoti skystą muilą be anti-

rankų higiena sumažina covid-19 ir kitų 
užkrečiamųjų ligų perdavimo ir užsikrėtimo riziką

mikrobinių priedų, neutralaus ph, 
dozatoriuose. kietas muilas nere-
komenduojamas viešose vietose, 
tačiau gali būti naudojamas na-
muose, jei juo naudojasi vienas 
žmogus ar šeimoje niekas neserga 
užkrečiamąja liga. plauti reikėtų 
vėsiu vandeniu, nes karštas van-
duo nuriebalina, skatina odos pa-
brinkimą (patinimą), išsausėjimą.

jei nėra galimybės nusiplauti 
rankų, rekomenduojama naudo-
ti antiseptikus (dezinfekavimo 
priemones). tinkamas jų naudo-
jimas nužudo daugumą mikro-
organizmų ant rankų ir užkerta 
kelią ligoms plisti. rekomenduo-
jamas naudoti 60–85% spiritinis 
tirpalas. rankų dezinfekavimo 

priemonės efektyvios ir yra nau-
dojamos jei rankos vizualiai nesu-
terštos išskyromis, t. y. švarios. 
jei rankos nešvarios, prieš nau-
dojant alkoholio turinčius rankų 
dezinfekavimo skysčius, rankas 
reikia nuplauti vandeniu su muilu.

covid-19 gali būti perduoda-
mas su lašeliais tiesiogiai kon-
taktuojant arba netiesiogiai, 
perduodant rankomis virusą iš 
kvėpavimo takų ar kitų sekretų, 
rankų higienos priemonės reko-
menduojamos visose bendruo-
menės vietose (namuose, mo-
kyklose, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose, darbo vietose ir kt.) 
visą koronaviruso plitimo laiko-
tarpį.

venkite liesti neplautomis ran-
komis akis, burną, nosį dėl galimo 
viruso patekimo į organizmą per 
gleivines. rankos plaunamos taip:
•  rankų plaštakos ir riešai su-

drėkinami vėsiu vandeniu;
•  namuose naudojamas kietas 

ar skystas muilas be antimikro-
binių priedų, viešose – skystas 
muilas;

•  kruopščiai, 15-20 sek. rankos 
muiluojamos trinamaisiais ir 
sukamaisiais judesiais, ypač 
riešai, tarpupirščiai, pirštų ga-
liukai, nagai, nykščiai;

•  muiluotos rankos nuplauna-
mos tekančio vandens srove. 
vanduo turi tekėti nuo riešo 
pirštų link;

•  nuplautos rankos nusausina-
mos vienkartiniu popieriniu 
rankšluosčiu ar servetėle;

•  vandens čiaupas užsukamas 
su panaudotu vienkartiniu 
rankšluosčiu ar servetėle, kuri 
išmetama į šiukšlių dėžę.

SAM informacija 

ja be išeities, kad žemė slysta 
iš po kojų. prisiminkite, kad vi-
sas jūsų nerimas – tik laikinas 
reiškinys. kiekvienas panikos 
jausmas praeina, kiekviena 
problema vienaip ar kitaip išsi-
sprendžia, ekstremali situacija 
tampa įprasta. paklauskite sa-
vęs: „ką galvosiu apie tai po sa-

vaitės, mėnesio, metų? ar jausiu 
tokį pat nerimą?“. atsakymas 
veikiausiai bus „ne“, tai padės 
nusiraminti. 

10. Neleiskite nerimui griauti 
gyvenimo

dauguma dalykų, kurie kėlė 
nerimą, po kurio laiko atrodys 

nereikšmingi. jūsų bemiegės 
naktys, padažnėjęs pulsas ir ki-
lusi įtampa – tai tik nedideli ne-
patogumai. ką turėtumėte dary-
ti, jei nerimą jaučiate nuolat? ogi 
viską, kas tiktai šauna į galvą!

Pagal užsienio spaudą 
parengė Lina Jakubauskienė
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Šilališkiai – prie kavos 
puodelio

Šilalės sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrija kovo 
11-osios šventei pradėjo ruoštis 
prieš keletą savaičių. „pasiga-
minome dekoracijų, kurios buvo 
Lietuvos vėliavos spalvų. taip pat 
mūsų bendrija pakviesta prisi-
jungti prie Šilalės kultūros centro 
idėjos, skirtos Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dienai pami-

nėti. mūsų bendrija prisidėjo ir 
pagamino net 50 ,,Laisvės malū-
nėlių“. buvome labai dėkingi, kad 
mus įtraukė į šią įdomią ir nuosta-
bią iniciatyvą – mūsų rajone buvo 
pagaminta apie 6 000 laisvės ma-
lūnėlių“, - pasakoja bendrijos va-
dovė stasė palekienė. 

kovo 11-ąją visi šilališkiai su-
sėdo prie kavos puodelio, dalijo-
si mintimis apie laisvę, kalbėjo ir 
stebėjosi, kaip greit bėga laikas, 
kad Lietuva nepriklausomybę jau 
atgavo prieš 30 metų. „pasida-
linome atsiminimais, kaip prieš 
tris dešimtis metų siekėme nepri-
klausomybės, kaip reagavome į 
žinias, kad atgausime ją. kalbėjo-
me apie tėvynės, jos laisvės svar-
bą kiekvienam žmogui“, - teigė  
s. palekienė. 

Nepriklausomybę 
pagerbė kelmiškiai ir 
vilkaviškiečiai

Lspžgb kelmės skyriuje Lietu-
vos nepriklausomybės atkūrimo 
30-mečio proga surengtoje šven-
tėje dalyvavo didelis būrys žmonių 
su negalia. „prieš 30 metų žinia 
apie atkurtą Lietuvos nepriklau-

somybę pasklido po visą pasau-
lį. Šiandien mes kiekvieną dieną 
kuriame savo valstybę ir patys 
esame už ją atsakingi. vertinki-
me tai, ką jau turime. Švęskime ir 
kurkime mūsų valstybės ateitį, te-
gul šios šventės šviesa paryškina 
mūsų Laisvės kelią, sustiprina pi-
lietiškumą, pareigingumą, sutelkia 
kurti Lietuvos gerovę“, – šventės 
proga kalbėjo skyriaus pirmininkė 
Lijana radvanskienė

vilkaviškio sutrikusios psi-
chikos žmonių globos bendrijos 
nariai nepriklausomybės atkūri-
mo 30-mečio susirinko paminėti 
kovo 10-tą dieną.

apie istorinius Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo įvykius 
susirinkusiems priminė bendri-
jos pirmininkė bronė vaišnienė ir 
narys valentinas krunglevičius. 
buvo prisiminti ir tragiškieji 1991 
m. sausio 13 dienos įvykiai, taip 
pat žmonės, kovoję ir žuvę už 
Lietuvos nepriklausomybę.

 „tylos minute pagerbėme žu-
vusiuosius, skaitėme poezijos 
posmus, skirtus Lietuvai, jos gro-
žiui, jos žmonėms, kuriantiems 
vis  gražesnę gimtinę“, - pasako-
ja bendrijos pirmininkė.

savo kūryba bendrijos pirmi-
ninkė, eiles pasirašanti kaip bi-
rutė vaišnienė, pasidalino ir su 
mūsų žurnalo skaitytojais. 
_________________________

Apkabinsiu aš Lietuvą 

Apkabinsiu aš Lietuvą eilėraščių posmais
Ir žiedais išdabinsiu, ir rūtom žaliom.
Kai pavasarį sodai žiedlapiais sninga,
Tie žiedai visados – „Vardan tos Lietuvos“

kovo 11-ąją paminėjo 
nuotaikingai ir spalvingai
Lina Jakubauskienė

Šiais metais kovo 11-oji visiems buvo ypatinga – Lietuva šventė 
nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Lietuvos sutrikusios psichikos 
žmonių globos bendrijos (Lspžgb) skyriai visoje šalyje taip pat ne-
pamiršo šios gražios šventės. ji paminėta dainomis, išmoningais dar-
beliais, gimtinei skirtomis eilėmis. 
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Apkabinsiu aš Lietuvą eilėraščių posmais,
Te skambės jie pasauly gražiausiom dainom,
Kai svetur motinėlė sups sūnų ant rankų,
Jam dainuos apie grožį mūs Lietuvos.

Be Tavęs kas aš būčiau, o Lietuvos  žeme?
Žmogus be Tėvynės, tautybės, šaknų!?
Būčiau tik vargšas benamis klajūnas,
Būčiau tik pasimetęs šioj žemėj žmogus.

Apkabinsiu aš Lietuvą eilėraščių posmais,
Pasimelsiu Viešpačiui, paprašysiu globos,
Kad nemindytų priešo batai mūs žemės,
Kad nedrįstų nieks menkinti mūs Lietuvos!

Širdyje įrašyti 

Supa kūdikį švelniai mama
Ir lopšinę jam tyliai niūniuoja,
Kad žinotų jis visada:
Lietuva – jo Tėvynė tikroji.

Ten lakštutės skambiausia daina
Ir žmonės patys darbščiausi,
Mieliausia lietuviui kalba
Ir duona pati gardžiausia.

Kraštas šis – mūs garbi Lietuva,
Protėvių papročiai išlaikyti,
Su pienu ir lopšine mamos
Visada širdyje įrašyti.
_________________________

vilkaviškiečiai prie kavos ir 
arbatos puodelio diskutavo apie 
Lietuvą, apie dabartinį laisvą 
gyvenimą be sienų, be kitokių 
suvaržymų. išvada buvo tokia: 
gera gYventi neprikLauso-
moje Lietuvoje!

„kovo 11-tą dieną su Laisvės 
vėjo malūnėliais, kuriuos pasiga-
minome iš anksto, dalyvavome 
Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo dienos minėjime vilkaviš-
kio miesto aikštėje“, - pasakoji-
mą baigia b. vaišnienė.

Vilniečiai sulaukė  
garbingo svečio

všĮ pagalbos ir informacijos šei-
mai tarnybos lankytojai šventės 
proga į svečius pasikvietė rašytoją, 
žurnalistą, teatro ir judesio aktorių 
arkadijų vinokurą. „Labai norėjosi 
visiems brangią šventę paminėti 
originaliai, netradiciškai. a. vino-
kurą sutikome knygų mugėje, kur 

nukelta į 10 p.
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pabuvojome kartu su pagalbos ir 
informacijos šeimai tarnybos lan-
kytojais. apsidžiaugėme, kai arka-
dijus mielai sutiko atvykti pas mus 
į svečius“, - sako socialinė darbuo-
toja vilma kunsmonaitė. 

svečias pasakojo žmonėms su 
psichikos negalia apie savo gyve-
nimą, dalijosi prisiminimais apie 
sovietmetį, kai jam už antisovie-
tinę veiklą teko pabuvoti psichia-
trijos ligoninėje. 

a. vinokuras kalbėjo ir apie 
savo darbą cirke, apie paties su-
galvotus originalius numerius, 
kurie domino didžiausių pasaulio 
cirkų savininkus. asmeniškai pas 
jį, prašydamas pademonstruoti 
sugalvotą cirko numerį maskvo-
je, į stokholmą atvyko maskvos 
cirko klounas jurijus nikulinas. 

iš Lietuvos dar sovietmečiu a. 
vinokuras išvyko į izraelį, iš ten, 
vedęs švedę, iškeliavo į Švediją, 
kur dėstė neverbalinę komunika-
ciją, taip pat – ir aukščiausio ran-
go kariuomenės vadams, minis-
trams, turėjo susikūręs didžiulį 
kontaktų ratą kariniuose ir po-
litiniuose sluoksniuose, taip pat 
aktyviai dalyvavo Švedijos lietu-
vių veikloje, dirbo Švedijos radi-
jo lietuviškų laidų atsakinguoju 
redaktoriumi, bendradarbiavo su 
įvairiomis pasaulio radijo stoti-
mis. a. vinokuras taip pat vaidino 
Švedijos karališkajame teatre. 

a. vinokuras aktyviai įsitraukė 
į sąjūdžio veiklą, daug prisidėjo 
kuriant nepriklausomos Lietu-
vos kariuomenę, padėjo Lietuvos 
krašto apsaugai, tvarkė Lietuvos 
pripažinimo reikalus. 2020 m. 
Lietuvos prezidento dekretu už 
nuopelnus Lietuvai a. vinokurui 

atkelta iš 3 p.

išimties tvarka suteikta Lietuvos 
pilietybė. 

svečias atsakė į iš anksto všĮ 
pagalbos ir informacijos šeimai lan-
kytojų parengtus klausimus apie jo 
gyvenimą, veiklą. klausimus pa-
rengti padėjo všĮ pagalbos ir infor-
macijos šeimai tarnybos projektų 
vykdytojas darius rakauskas. ar-
kadijus, akomponuodamas gitara, 
dainavo savo kūrybos dainas tiek 
lietuvių, tiek švedų kalbomis. 

rašytojas kalbėjo apie savo 
parašytas knygas, apie bene di-

džiausią atgarsį Lietuvoje sukė-
lusią publicistinę istorinę knygą 
„mes nežudėme“. knygą išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras. 

a. vinokuras  taip pat prista-
tė savo naujausią kūrinį – knygą 
„taksi kristaus išpažintis“, pasa-
kojo apie jos „gimimo“ istoriją. 
tam, kad knyga būtų tikroviškes-
nė, autoriui teko devynis mėne-
sius padirbėti taksistu, susipažin-
ti iš arti tiek su šiuo darbu, tiek 
ir su vilniečiais, išgirsti jų pasa-
kojamas istorijas. „be šio dar-
bo knygos nebūčiau parašęs“, - 
sako a. vinokuras. knygą su savo 
autografu autorius padovanojo 
pagalbos ir informacijos šeimai 
tarnybos lankytojams. 

visiems susirinkusiems a. vi-
nokuro pasakojimas paliko didelį 
įspūdį, pademonstravo, kad net ir 
negyvendamas Lietuvoje gali būti 
jos patriotas, prisidėti prie jos lais-
vės bei nepriklausomybės siekio. 

Nuotraukos – autorės ir  
iš bendrijų archyvų
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Patyrė, ką reiškia  
būti dugne

kazimieras pasakoja į sunkią 
depresiją paniręs tuomet, kai jį 
išdavė verslo partneriai. vos Lie-
tuvai atgavus nepriklausomybę, 
jis ėmėsi verslo, remontavo elek-
tronikos prietaisus. kai bendrovė 
žlugo, verslo partneriai pasitrau-
kė, visą atsakomybę dėl patirtų 
nuostolių bei nesėkmių perkėlę 
ant k. mitkaus pečių. 

„mano psichika neatlaikė. su-
sirgau sunkia depresija. dvylika 
metų buvo sudėtinga net iš namų 
išeiti. pasveikęs ėmiausi pagelbė-
ti likimo draugams, įkūriau klubą 
„telšių atjauta“, - pasakoja klubo 
pirmininkas. 

prie klubo kūrimo prisidėjo 
žmonės, kuriuos k. mitkus sutiko 
besigydydamas nuo depresijos. 
iš pradžių jie buvo keturiese, vė-
liau narių padaugėjo iki dvylikos. 
dabar „telšių atjauta“ vienija 149 
narius. „tikraisiais klubo nariais 
laikome tuos, kurie reguliariai 
moka nario mokestį. Yra ir to-
kių, kurie dėl įvairių priežasčių, 
kartais – nelabai pateisinamų, 
nesusimoka nario mokesčio. jų 
nediskriminuojame, jie gali būti 
kartu su mumis, bet priimant 
sprendimus balsuoti gali tik tie, 
kurie mokestį moka reguliariai. 
nemokantys įtakos klubo veiklai 
neturi“, - kalba k. mitkus. 

„telšių atjautos“ pirmininkas 
vadovauja ir Lietuvos samariečių 
bendruomenės telšių skyriui. „to-
kiu būdu atsiranda labai gera terpė 
mūsų klubo nariams įsijungti į vi-
suomenei naudingą veiklą. jie mie-
lai savanoriauja, padeda kitiems. 
priėmus tinkamus sprendimus, 
mūsų žmonės gali nuveikti daug 
gerų darbų“, - sako k. mitkus. 

pasak jo, dirbdamas kitų labui, 
atrandi daug teigiamų emoci-

„telšių atjauta“: čia žmonėms ateiti gera
Lina Jakubauskienė

žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „telšių atjau-
ta“ gyvuoja jau šeštuosius metus. jo pirmininkas kazimieras mit-
kus, pats ilgą laiką negalėjęs išsivaduoti iš depresijos gniaužtų, daro 
viską, kad čia atėjusiems žmonėms būtų teikiama kuo daugiau ir 
įvairesnių paslaugų. 

jų, su fiziniu nuovargiu aplanko 
ir geros mintys, kad nesi bejė-
gis, gali pasidžiaugti nuveiktais 
darbais. „dažniausiai psichikos 
sutrikimai prasideda dėl neigia-
mų emocijų pertekliaus. kažkur 
skaičiau, kad, patyrus vieną nei-
giamą emociją, jai kompensuoti 
reikia patirti net aštuonias teigia-
mas. iš kur jų tiek paimti? kur 
kas didesnė tikimybė, kad patirsi 
aštuonias neigiamas ir vieną tei-
giamą. mano geras bičiulis, Lie-
tuvos sveikatos paslaugų naudo-
tojų prezidentas saulius pečiulis 
sakydavo: „nuo beprotiško pa-
saulio žmonės priversti bėgti pa-
sislėpti į beprotnamius“. todėl 
kartu su klubo nariais ieškome, 
kaip išsklaidyti blogas emocijas, 

kaip atrasti kuo daugiau teigiamų 
dalykų“, - dėsto pašnekovas. 

tai, kad klube žmonėms gera, 
rodo gražūs jį lankančių žmonių 
atsiliepimai. anicetas Šilgalis „tel-
šių atjautai“ paskyrė savo eiles: 
_________________________

Klubui

Mes norim visi pagyventi – 
Nors dieną paversti švente, 
Bet gyvenimo vėjas pakilęs 
Netikėtai aplanko tave.

Jis nuplėšia sielos ramybę,
Širdy pasirodo beribė tamsa, 
Žmogus tarsi kūdikis gimęs
 Ir jam reikalinga kitų parama.

Padėkime alkstantiems, neįgaliesiems,
Pripildykim puodus kvapnia arbata.
Tai galim daryti, ir mes padarysim –
Darnus kolektyvas – TELŠIŲ ATJAUTA.
_________________________

Stengiasi, kad veiklų 
būtų daug ir įvairių

k. mitkus pasakoja, jog iki ka-
rantino, kuris Lietuvoje paskelb-
tas dėl koronaviruso grėsmės, 
klubas dirbo kasdien – taip pat ir 
šeštadieniais bei sekmadieniais. 
Šiuo metu teikiama individuali 
pagalba kiekvienam. „nors ir ka-
rantinas, žmonėms su psichikos 
negalia reikia pagalbos. teikiame 
ją nuotoliniu būdu. per savaitę 
sulaukiu iki dešimties klubo narių 
skambučių. mūsų klube besilan-
kantys žmonės neturi kur kreip-
tis, jiems patarimo reikia čia ir 
dabar“, - sako klubo pirmininkas. 

„telšių atjauta“ pagal sociali-
nės reabilitacijos projektą teikia 

nukelta į 12 p.
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pagalbą žmonėms su psichikos 
negalia priimtant kasdienius 
sprendimus. tai – individuali pa-
galba neįgaliesiems: įvairiapusės 
informacijos teikimas padedant 
priimti tinkamus sprendimus, pa-
tarimai, kaip tvarkytis su finan-
sais ar pašlijusiais santykiais su 
artimaisiais, vaikais, tėvais. taip 
pat padedama išsiaiškinti kilusius 
nesklandumus su valstybės insti-
tucijomis, seniūnija, savivaldybe, 
gydymo įstaigomis ir panašiai. 

„puiku, kad esama tokių projek-
tų. galime pasisamdyti daugiau 
žmonių, pritraukti gerų specialis-
tų. nauji projektai – tai galimy-
bė gauti daugiau lėšų, taip pat 
ir mokėti didesnius atlyginimus 
žmonėms. nepasisamdysi dar-
buotojo už keliasdešimt eurų, kai 
jis turi būti pasirengęs atsiliepti 
telefonu ir naktį, ir savaitgaliais. 
mūsų žmonės gali skambinti vien 
dėlto, kad jiems nesimiega, iš 
nuobodulio, nevilties ar norėda-
mi ko nors paklausti. neslėpsiu: 
yra ir tokių, kurie vietoj vaistų ar 
kartu su jais vartoja svaigalus. 
tada tiesiog nesuvokia, koks pa-
ros metas“, - aiškina k. mitkus. 

jo teigimu, psichikos negalia – 
sunkiausia iš visų, darbas su ją 
turinčiais žmonėmis yra labai su-
dėtingas. „mūsų žmonės neretai 
gyvenimą baigia savižudybe. per 
keletą metų taip atsisveikinom 
su trimis klubo nariais. po tokių 
atvejų kartu su besilankančiais 
klube aptariame, kokias klaidas 
darėme, kodėl nepastebėjome, 
kad žmogui blogai, ko nespėjom 
padaryti, kad tragedijos nebūtų 
įvykę. Ši tema žmonėms su psi-
chikos negalia labai aktuali. kai 
žmogus atsiduria keblioje situa-

cijoje, nuolat jaučia įtampą, labai 
sunku priimti racionalius spren-
dimus. ne visi linkę atvirauti ir 
išsipasakoti. tik bendraudamas 
artimai gali pastebėti, kad žmo-
gui kažkas ne taip. privalai žinoti, 
kaip reaguoti į jo siunčiamus si-
gnalus, kaip jam padėti, padrą-
sinti. Labai svarbu, kad žmonės 
nesijaustų vieniši, žinotų, kad 
visada galės kreiptis pagalbos. 
vis dėlto nė vienas žmogus nėra 
visagalis, ne visagaliai ir mes“, - 
apgailestauja klubo pirmininkas. 

savo nariams k. mitkus sten-
giasi padėti visais gyvenimo 
atvejais. „mūsų klubą lanko pora, 
abu jie turi psichikos negalią. 
Šeima augina keturis vaikučius, 
kurie gyvena internate, į šeimą 
grįžta savaitgaliais. telšiškiai gy-
vena socialiniame būste, dau-
giabutyje. Šeimos vaikai nuolat 
užkliūva kaimynams, jie piktina-
si dėl triukšmo, kviečia policiją, 
kuri skiria baudas. ilgai ieškojom 
sprendimo, kaip šeimai padėti. 
viena klubo narė, daug metų dir-
busi, pasistačiusi nemažą namą, 
jau nebegali gyventi viena, jai 
neužtenka paslaugų, kurias tei-
kia socialinių paslaugų centras. 
jai pagalbos reikia ir vakarais, ir 
savaitgaliais. pasiūlėme šeimai 

apsigyventi pas ją. kol kas abu 
sutiko. gera matyti, kaip žmonių 
akyse užsidega vilties kibirkštė-
lė“, - pasakoja pašnekovas. 

Ieško naujovių

klubas „telšių atjauta“ ketina 
dalyvauti net trijuose naujuose 
projektuose: tai socialinės dirbtu-
vės, apsaugotas būstas ir įsidar-
binimas su pagalba. „vadovauda-
mas klubui visą laiką stengiausi, 
kad mūsiškiai galėtų ne tik dirb-
ti, bet ir užsidirbti. aktyviai da-
lyvaujame samariečių bendrijos 
įkurtos ir globojamos atiduotu-
vės veikloje. didžioji dalis ten sa-
vanoriaujančių – mūsiškiai. min-
tis įkurti atiduotuvę kilo siekiant 
padėti sunkiau besiverčiantiems 
klubo nariams. geranoriški žmo-
nės dalinasi nebereikalingais, bet 
naudoti dar tinkamais daiktais – 
rūbais, patalyne, baldais, namų 
apyvokos daiktais. gaudami kai 
kuriuos dalykus veltui, mūsiškiai 
gali pasitaupyti, skirti daugiau 
pinigų geresniam maistui, bran-
gesniam vaistui ar kultūrinei iš-
vykai“, - sako k. mitkus. 

jo teigimu, per 2019-ųjų vieną 
ketvirtį atiduotuvės paslaugomis 
pasinaudojo 545 žmonės, per 
metus – daugiau nei du tūks-
tančiai. tai rodo, kad panašios 
paslaugos žmonėms labai reika-
lingos. „žmonės pasiima ne po 
vieną daiktelį – ima rūbų, pata-
lynės. Ypač pagalba reikalinga 
tiems, kuriuos ištinka nelaimė. 
per praėjusius metus parėmėme 
net penkias nuo gaisro nukentė-
jusias šeimas. jos gavo ir rūbų, 
ir baldų, ir patalynės, ir skalbi-
mo mašinų, ir šaldytuvų – visko, 
ko jiems reikėjo. esame dėkingi 
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tiems, kurie atneša daiktus, da-
linasi su tais, kam labiausiai rei-
kia“, - kalba klubo pirmininkas. 

jis taip pat dėkingas savival-
dybei už tai, kad finansavo ketu-
rių naudotos tekstilės surinkimo 
bankų (konteinerių)  įsigijimą. 
taip žmonės pratinami ne tik da-
lintis, bet ir rūšiuoti atliekas, ne-
mesti tekstilės gaminių į buitinius 
konteinerius, atiduoti tiems, kam 
galbūt dar reikia. tokiu būdu nu-
šaunami du zuikiai – gyventojai 
gauna paramą bei prisideda prie 
švaresnės miesto, šalies aplinkos. 

„telšių atjauta“ taip pat vykdė 
projektą „kaimo sodžius“. mies-
te, daugiabučiuose gyvenantiems 
žmonėms sudaryta galimybė už-
miestyje pasisodinti daržovių, pa-
būti gamtoje, pasikaitinti saulėje, 
turiningai praleisti laisvalaikį. Šiais 
metais projektą žadama tęsti, pa-
sinaudojus jau su įgyta patirtimi. 

dar vienas telšiškių vykdytas 
projektas – miesto erdvių tvarky-
mas, jis vadinasi „pagražink mūsų 
telšius“. klubas sudarė sutartį su 
miesto savivaldybe dėl aštuonių 
mažiau prižiūrimų objektų tvar-
kymo. jie prižiūrimi nuo balandžio 
iki gruodžio mėnesio. 

Nauji projektai,  
naujos veiklos

vienas iš naujų projektų – so-
cialinės dirbtuvės. „klubo nariai, 
dalyvaujantys projekte, kasdien 
po šešias valandas dirbs sociali-
nėse dirbtuvėse. be abejo, bai-
minamės, kad gali kilti šiokių 
tokių problemų – ar turintiems 
psichikos negalią, atpratusiems 
nuo pareigos, atsakomybės 
jausmo, tai nebus pernelyg ilgas 
laikas, ar jie ištvers. vis dėlto ti-
kimės, kad visi į veiklas įsitrauks 
sėkmingai“, - mano k. mitkus. 

tam, kad veiklos būtų pagal 
kiekvieno pomėgius, jų stengia-
masi parinkti kuo įvairesnių. Šiuo 
metu „telšių atjauta“ jau turi įsi-
rengusi medienos dirbtuves, kur 
remontuoja medinius padėklus. 
žadama tęsti ir aplinkos švari-
nimo darbus, taip pat viliamasi 
rasti ir daugiau veiklų. 

„vienas mūsų klubo veiklos baras 
– buitiniai patarnavimai žmonėms 
su negalia, senjorams. praėjusiais 
metais šią paslaugą išbandėm, tai 

labai svarbu. kaip sakė j. F. getė, 
„teorija – sausa šaka, gyvenimo 
vaisingas medis žydi“. praktiškai 
išbandėme, kas mums sekasi, ką 
reikia tobulinti. galėsime sėkmin-
gai paslaugos teikimą pratęsti“, - 
kalba klubo pirmininkas. 

telšiškiai bendradarbiauja ne 
tik su Lietuvos, bet ir užsienio 
įmonėmis, pagal pasirašytą su-
tartį su danijos kompanija „glo-
bal pack“ pakuoja baldų surinki-
mo instrukcijas. k. mitkus viliasi, 
jog pavyks įtikti ir olandams, ku-
rie nori užsakyti inkilėlių paukš-
čiams gamybą. be to, telšiškiai 
sulaukė užsakymo iš palangos, 
bandys gaminti gultus paplūdi-
miui. be to, glaudžiai bendradar-
biaudami su Lietuvos samariečių 
bendrijos kauno skyriumi, telšiš-
kiai žada pradėti siūti medžiagi-
nius, aplinkai draugiškus maiše-
lius prekėms susidėti. 

dalį įrangos medienos dirb-
tuvėms telšiškiai jau turi, lėšų 
surinko iš projekto „pagražinki-
me mūsų telšius“. jie jau įsigijo 
gręžtuvų, pneumatinių plaktukų, 
darbastalių, pasiruošė elektros 
instaliaciją. pradžia jau yra, įgy-
vendinant projektą tikimasi gau-

ti daugiau lėšų įrangai bei įran-
kiams įsigyti. 

pagal apsaugoto būsto progra-
mą „telšių atjauta“ žada atski-
ruose butuose apgyvendinti šešis 
asmenis su psichikos ir intelekto 
negalia. „apsaugoto būsto pro-
gramoje dalyvaus tie, kurie gy-
vena apgailėtinomis sąlygomis. 
Rinksime pareigingiausius, atsa-
kingiausius – tai didelis darbas. 
gerai, kad visi jie – mūsų klubo 
nariai, žinome jų būdo bruožus, 
charakterio savybes. bus galima 
lengviau atrinkti, kas su kuo gali 
gyventi“, - dėsto k. mitkus. 

jo teigimu, jau preliminariai 
aptarta, kur bus nuomojamas 
būstas, kalbėta su butų savi-
ninkais. atsiras ir 3,5 nauji so-
cialinio darbuotojo etatai. dabar 
būsimieji darbuotojai stažuojasi, 
dirbdami su psichikos bei intelek-
to negalią turinčiais žmonėmis – 
tokia yra projekto sąlyga. 

dar viena veikla – įsidarbini-
mas su pagalba. „jei pavyks pa-
rengti psichikos ar intelekto ne-
galią turintį žmogų, kuris pajėgs 
įsidarbinti atviroje darbo rinkoje 
ir joje išsilaikyti, bus labai dide-
lis pasiekimas. būtina atstatyti jo 
turėtus įgūdžius, įdiegti naujus, 
tokius kaip pareigos jausmas, at-
gauti savivertę. atsiras dar dau-
giau socialinių darbuotojų, kurie 
turės parengti žmogų darbui, 
padėti jam įsidarbinti ir palaikyti 
ryšį tarp jo ir darbdavio“, - kalba 
klubo vadovas. 

pasak jo, veiklų imamasi tam, 
kad žmonės, turintys psichikos 
negalią, galėtų oriai jaustis vi-
suomenėje. orus gali būti tik 
savo vertę žinantis, dirbantis ir 
užsidirbantis žmogus. 

Nuotraukos – iš klubo archyvų
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Kreipiamasi per vėlai

turintieji psichikos negalią, 
susidūrę su skirtingomis pro-
blemomis, ne visada žino, kur 
kreiptis, jiems trūksta informa-
cijos apie jų teises, apie tai, kaip 
jas įgyvendinti. Labai svarbu, 
kad pagalba būtų profesionali, 
pateikiama žmogui suprantama 
kalba, aiškiai nurodžius galimus 
problemos sprendimo būdus ir 
galimybes. 

L. vinickas žmones su psichi-
kos negalia konsultuoja įvairiais 
klausimais: mokesčių, saugaus 
turto valdymo, ginčų, aktualių 
teisės aktų išaiškinimo ir pa-
našiai. Teisininkas taip pat ats-
tovauja neįgaliesiems valsty-
bės, savivaldybių ir teisėsaugos 
institucijose, dalyvauja darbo 
grupių, sprendžiančių teisinio 
veiksnumo, teisinės pagalbos 

teisinė pagalba žmonėms 
su psichikos negalia
Lina Jakubauskienė

žmonės, turintys psichikos negalią, susiduria su įvairiomis teisinė-
mis problemomis. jais manipuliuoja aplinkiniai, sergantieji psichikos 
ligomis gali susidurti su apgaulėmis, jiems reikia pagalbos priimant 
finansinius sprendimus. 
pagalbą turintiems psichikos problemų žmonėms ne vienerius me-
tus teikia Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 
(Lpžgb) teisininkas Linas vinickas. 

neįgaliesiems problemas, vei-
kloje, teikia pasiūlymus rengia-
miems teisės aktų projektams.

„daugiausia žmonėms su psi-
chikos negalia teikiame pirminio 
lygio teisines paslaugas. vis dėl-
to prireikus atstovaujame jiems 
ir teismuose, nors tokių atvejų 
nėra daug. dažniausias darbas 
– konsultuoti žmones, kurie at-
eina turėdami įvairių problemų. 
išsiaiškinu situaciją, tada spren-
džiame, kaip padėti žmogui su-
sidoroti su užklupusiomis bėdo-
mis“, - aiškina L. vinickas. 

jo teigimu, dažniausiai į teisi-
ninką kreipiamasi dėl pradelstų 
skolų. „deja, absoliuti dauguma 
ateina konsultuotis tik tada, kai 
situacija tampa labai bloga, kai 
skola smarkiai pradelsta, išau-
gusios milžiniškos palūkanos, 
įsiskolinimai perduoti išieškoti 
antstoliams. dažniausiai tai būna 

įsiskolinimai už komunalines pas-
laugas ar prisiimtus greituosius 
kreditus, pradelstos lizingo įmo-
kos. mūsų žmonės linkę prisiimti 
daiktų net tada, kai jų nereikia“, -  
sako teisininkas. 

pasak L. vinicko, vis dar ak-
tuali žmonėms su psichikos ne-
galia greitųjų kreditų problema: 
„valstybės institucijų priimti 
sprendimai tam tikrais atvejais 
neišduoti greitųjų kreditų yra 
skirti žmonėms, kurie suvokia 
situaciją. tam, kad kreditai ne-
būtų išduodami, žmogus turi 
pats norėti, kad jo teisė skolintis 
būtų apribota“. 

anot teisininko, dažniausiai 
žmonės su psichikos negalia pa-
siima keleto šimtų eurų dydžio 
paskolas, tačiau pasitaiko ir kur 
kas didesnės sumos, iki dešimčių 
tūkstančių. „paklausus, kam rei-
kėjo pinigų, dažnas atsako: „no-
rėjau gražiai atšvęsti kalėdas“, 
„nusipikrti naują telefoną“. da-
bar visiems būtinai reikia ir elek-
tronikos prietaisų, ir kitų gražių 
daiktų. deja, žmonės ne visada 
pasveria, ar panašus pirkinys 
jiems pagal kišenę“, - aiškina 
pašnekovas. 

L. vinickas pabrėžia: jei žmo-
gus turi psichikos problemų, bet 
neįrašytas į specialų duomenų 
registrą ir yra veiksnus, bet ku-
riuo metu gali gauti greitąjį kre-
ditą. duomenų registre įrašyti 
tik neveiksnūs ar iš dalies veiks-
nūs žmonės. neveiksnumas šiuo 
metu gali būti nustatomas tik tam 
tikroje srityje – pavyzdžiui, finan-
siniams sandoriams sudaryti. 

„mano praktikoje pasitaikė 
vienas žmogus, kuris pats siekė, 
kad jam būtų apribotas finansinis 
veiksnumas. jis sakė negalintis 
atsispirti pirkimo manijai – eina 
pro parduotuvę, pamato daiktą, 
ir, jei prekybininkai suteikia lizin-
gą, jį pasiima. žinoma, prekybi-
ninkai dažniausiai tokią galimybę 
sudaro, nes jų tikslas – parduoti 
kuo daugiau. Įtrauktas į iš dalies 
neveiksnių asmenų sąrašą, toks 
žmogus nelieka be galimybės įsi-
gyti reikiamą daiktą, jis gali gauti 
lizingą ar paslaugą, tačiau tik per 
rūpintoją, kuris jam paskirtas“, - 
dėsto L. vinickas. 

teisininkas primena, kad už-
blokuoti save kaip kredito gavėją 
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galima interneto adresu: https://
www.manocreditinfo.lt/paslau-
gos/nenoriu-kredito. 

Pasekmės būna  
skaudžios

pasak L. vinicko, itin retai 
pavyksta anuliuoti žmogaus su 
psichikos negalia sudarytą su-
tartį su greitųjų kreditų bendro-
ve. Tai galima padaryti tik tais 
atvejais, jei kreditas išduotas 
neteisėtai, pažeidus numaty-
tas taisykles. „grąžinant kredi-
to įmokas, žmogui turi likti ne 
mažiau kaip 40 proc. kiekvieną 
mėnesį gaunamų pajamų. tar-
kim, jei žmogus gauna 300 eurų 
per mėnesį, kreditų bendrovė 
gali paimti ne daugiau kaip 120 
eurų. jei grąžintina suma – di-
desnė, galima sudarytą sutartį 
apskųsti Lietuvos banko prie-
žiūros tarnybai, ir ji anuliuoja-
ma. tokiu atveju žmogui pinigų 
grąžinti nereikia. vis dėlto pa-
sitaikė tik keletas tokių atvejų, 
kai tai padaryti pavyko, todėl 
norėčiau pabrėžti: prieš suda-
rydami sutartį su greitųjų kre-
ditų bendrove, gerai pagalvoki-
te. negalite tikėtis, kad pinigų 
grąžinti nereikės“, - pabrėžia 
pašnekovas. 

jo teigimu, greitųjų kreditų 
bendrovės mielai sudaro pasko-
los grąžinimo grafiką, net labai 
ilgą, kad žmogus galėtų mokė-
ti tegu ir po dešimt eurų kas 
mėnesį. vis dėlto tokiu atveju 
grąžintina suma dar labiau pa-
didėja, nes kas mėnesį auga 
palūkanos. „greitųjų kreditų 
verslas yra toks, koks yra. gai-
lestingumo iš verslininkų negali 
tikėtis. jei pasiimtas kreditas 
negrąžinamas ilgesnį laiką, sko-
la perduodama antstoliui, įkei-
čiamas kliento turimas turtas“, 
- sako L. vinickas. 

teisininko praktikoje pasitaikė 
pora atvejų, kai dėl prisiimtų kre-
ditų žmonės prarado butus, atsi-
dūrė gatvėje. 

„būtų puiku, jei žmonės atei-
tų pasikonsultuoti su teisininku 
prieš prisiimdami finansinius 
įsipareigojimus, paprašytų ap-
skaičiuoti, kokią sumą pinigų 
turės grąžinti. vis dėlto pasi-

tarti neateina niekas. Į teisi-
ninką kreipiamasi tik tada, kai 
žmogus gauna keletą raštų iš 
antstolio, kai butas ar namas 
jau parduodami iš varžytynių, 
nes skola daug kartų pradelsta. 
tuomet nelabai ką gali padaryti. 
kai skolos išieškojimas perduo-
damas antstoliui, ji padidėja dar 
keletą kartų, nes dar ir antstolis 
pasiima savo dalį. niekam neį-
domu, kad žmogus – su nega-
lia, už išieškojimą reikalaujama 
suma gali siekti ir du tūkstan-
čius eurų. kreditoriais tampa ne 
tik greitųjų kreditų bendrovės, 
bet ir anstoliai. žmonėms su 
psichikos negalia būtina nuolat 
aiškinti, kokios grėsmės jų tyko 
prisiėmus nepamatuotų finan-
sinių įsipareigojimų“, - tvirtina 
pašnekovas. 

Artimieji linkę  
pasinaudoti 

dar viena teisininko darbo sri-
tis  – turto paveldėjimo reikalai. 
konsultuotis ateina vyresnio am-
žiaus žmonės, norintys sudaryti 
testamentą, siekdami pasiaiškin-
ti, kaip padalinti turtą tarp vaikų 
ar kitais atvejais. pasitaiko, kad 
žmonėmis su psichikos negalia 
artimieji pasinaudoja. jie nepra-
neša, kad eina pas notarą priimti 
palikimo ir panašiai. 

„dažniausiai tai būna broliai 
ir seserys, besidalijantys turtą 
po tėvų mirties. žmogui su psi-
chikos negalia galima padėti, 
jei turto dalybų procedūros pa-
žeidžiamos. vis dėlto taip būna 
ne visada. dažniausiai žmogus 
įkalbamas pasirašyti dokumen-
tus, kad atsisako savo turto. to-
kiais atvejais labai sunku įrodyti, 
kad jis pasirašė nesuvokdamas, 
ką daro. viskas „įvilkta į teisinį 
rūbą“, padaryta tarsi legaliai, tik 
apgaulės būdu. turinčiajam psi-
chikos negalią pasakoma: „kam 
tau vargti, vaikščioti pas notarą, 
pasirašyk, ir mes tai padarysim 
už tave“. vėliau žmogus tiesiog 
iškraustomas iš būsto. tiesą pa-
našiais atvejais būna sudėtinga 
įrodyti net teismuose“, - kalba L. 
vinickas. 

žmonės į teisininką kreipiasi ir 
dėl kitų turtinių santykių – kai ar-

timieji nuomoja žemę, būstą, bet 
nesidalina gaunamomis pajamo-
mis su negalią turinčiu žmogu-
mi. „negaliu pasakyti, kad tokie 
atvejai dažni, vis dėlto jų vis dar 
pasitaiko. teisininkui būna sun-
ku padėti – dažniausiai artimieji 
teisines procedūras atlieka pro-
tingai, gerai viską apgalvoję. 
atvejus, kai žmogų su negalia 
bandoma apgauti nemokšiškai, 
labai nesunku įrodyti. vis dėlto 
tokių – mažuma“, - aiškina tei-
sininkas. 

žmonės su psichikos negalia 
kreipiasi į teisininką ir tais atve-
jais, kai susidaro dideli įsisko-
linimai už komunalines pas-
laugas. būna, kai kurie paveldi 
būstą su skolomis, nemokėję 
už jį būna dar tėvai. pasitaiko, 
kad žmogus atsisako priimti pa-
veldėtą turtą, nes įsiskolinimai 
būna didesni už jo vertę. 

Į teisinininką taip pat kreipia-
si tėvai, kurių vaikai, sergantys 
sunkiomis psichikos ligomis, 
prieš juos smurtauja, prašo pa-
dėti juos paguldyti į ligoninę. 
pagalba tokiais atvejais teikia-
ma kartu su všĮ pagalbos ir in-
formacijos šeimai tarnyba. 

Teisininkas padeda ir turin-
tiems problemų darbe, nors to-
kių atvejų – itin reta, žmonėms 
su psichikos negalia įsidarbinti 
pavyksta nedažnai. darbinės 
problemos susijusios su darbo 
sutartimis, atostogomis, darbo 
laiku, atlyginimu ir panašiai. 

pasak L. vinicko, dar viena 
jo darbo sritis – atstovavimas  
Lspžgb, viešieji pirkimai, daly-
vavimas projektuose. teisinin-
kui tenka atstovauti teismuo-
se, kai atstovaujamas ne fizinis 
asmuo, o juridinis, pavyzdžiui, 
bendrija, kuomet ji į teismo 
posėdį kviečiama kaip trečia-
sis asmuo dėl negalią turinčio 
žmogaus.

teisininkas primena, jog jo kon-
taktus galima rasti Lspžgb in-
terneto tinklapyje www.lspzgb.lt.  
Čia taip pat galima pateikti klausi-
mus aktualia tema, gauti teisinin-
ko atsakymus į juos. 

rašyti teisininkui Linui vinic-
kui galima elektroniniu paštu: 
linasvinickas@yahoo.com arba 
linas@lspzgb.lt.
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Herojės

Net ir tokioje vietoje, kurioje 
turėtume būti izoliuoti nuo visuo-
menes, mes esame ne vieni. Ke-
letas merginų, kurių skaičius per 
savaitę kito nuo aštuoniolikos iki 
aštuonių, gebėjome sukurti ats-
kirą ištremtųjų visuomenę – drįs-
čiau pavadinti, atskirą polių. Ir 
viskas ten tvarkoje, galbūt netgi 
per daug tvarkos. 

„mokausi, kaip tvarkytis su savo liga...“
Vitalija Urbonaitė

psichikos sutrikimas gali užklupti kiekvieną iš mūsų. tai – aksioma. 
gaila, kad vis dar nedrįstame apie tai kalbėti, gaila, kad visuomenė 
susirgusius pažymi itin ryškia stigma. 

Jokio melo, šnabždesių, slėpi-
mų, sukčiavimų ir šiaip nesąmo-
nių, kurios vyksta atviram kovos 
už išgyvenimą lauke – nesuvar-
žytoje visuomenėje. Mes vienos 
prieš kitą nuogos: nuogos savo 
praeitimi, dabartimi ir net norais, 
svajonėmis, ateities projekcijo-
mis. Netgi visų širdys dega vie-
nodai, kurenam jas tom pačiom 
malkom, kitaip tariant, tuo pačiu 
užsidegimu: PASVEIKTI. Taip, bū-

tent pasveikti. Mes pripažįstam, 
jog negaluojam, suprantam, jog 
tam, kad jaustumeisi sveikas, 
nuoširdžiai sveikas, turi gydytis, o 
ne slopinti simptomus, negalavi-
mus ir laukti, kol ateis ta diena, kai 
virvė ar peilis atsidurs rankoje...

Ir taip – mes ten ir čia, ir visada 
liksime panašios. Panašios, nes 
kiekviena esame didvyrė sau.

Vėl ir vėl sugrįžtame į tą patį 
mūsų pačių susikurtą polių, su 
savais dievais, pusdieviais ir 
herojais, kuriais esame tik pa-
čios sau ir tik toms, kurios taip 
pat izoliuotos nuo nieko matyti 
nenorinčios visuomenės. Aš di-
džiuojuosi būdama čia ir aukštai 
iškeliu savo mažą, pablizgintu 
galiuku nosytę...

Ar tai – šių laikų karceris?

Jau antra diena kaip aš čia, į gal-
vą šauna tik Franklin ir Balio kny-
gų fragmentai. Tik visi maisto ant 
stalo turi. 
Nustatytos valgymo vietos.
Dienos davinys.
Prašymo žodis neišgirstas.
Tačiau vakare pradedi jaustis 
kaip namuose. 
Ar aš jau klipata?

Namai

Pamenu, Graikijoje rašiau, kad 
namai – tai žmonės, o ne pasta-
tai ar vietos. 

Per mano pirmąjį pietų miegą 
(galbūt po daugiau nei poros mė-
nesių) susapnavau Tėčio tėviškę. 
Be žmonių, tik sodybą. Supratau 
kai ką kita: gulėjimas „durniukų” 
sanatorijoje priverčia išsiilgti ir 
vietos. Gamtos, gražių akimirkų 
prabėgusių ten. 

Norisi namo. Pagaliau. 
Byra ašaros širdy, kaip norisi 

sugrįžti į vietas, kuriose prabėgo 
linksmiausios mano dienos. Ten, 
kur pasimiršo blogybės, kur iš-
sigrynino skaidriausi deimantai, 
buvo rasti brangiausi perlai – sta-
tytos būstinės, palaidoti žiurkė-
nai, užkasti stiklai su gėlytėm (pa-
klausti mamos), neštos malkos 
kaimynams per talkas bei žaisti 

Priešistorė 

vienu gyvenimo laikotarpiu, po ilgų kelionių, naujų pažinčių, 
gyvenimo visai kitokioje aplinkoje nei įprasta, teko sugrįžti į Lie-
tuvą ir tęsti pradėtas studijas, grįžti į ankstesnį ritmą. 

tuo metu man tai buvo nemenkas iššūkis. turėjau atsisakyti 
visko, kas atrodė didžiausia gyvenimo svajonė. po šio sukrėtimo 
man prasidėjo klinikinė depresija, trukusi apie devynis mėnesius 
ir visiškai išbalansavusi organizmą. tuo metu kreipiausi pagalbos 
į psichologę, kuri po keleto susitikimų rekomendavo kreiptis į 
psichiatrą, kad gydytojas parinktų vaistus. tada dar negalėjau 
suvokti, jog esu situacijoje, iš kurios pati, nenaudodama vaistinių 
preparatų, negaliu išlipti. taigi tiesiog susigyvenau su realybe ir 
laukiau pokyčių jų nekurdama. 

praėjo nemažai laiko, prasidėjo nauji mokslo metai ir labai 
gražus ruduo. netikėtai suitikau naujų žmonių, prasidėjo nesi-
baigiantys vakarėliai. nesaugojau savęs, netausojau sveikatos, 
neatlikdavau skirtų užduočių. keletą savo nugyventų mėnesių 
vertinčiau kaip baisų „išsitaškymą“ visomis prasmėmis. realiai 
nebesuvokiau, kas vyksta aplinkui, nors galvojau, jog viską pui-
kiai išmanau ir suprantu. vėliau išsiaiškinau, jog susidūriau su 
baisia manija. išeiti iš šios būsenos padėjo tik psichiatrinė li-
goninė, kurioje turėjau praleisti vos keletą dienų, bet gydymas 
užsitęsė iki daugiau nei mėnesio. ten sutikau ir šv. kalėdas, ir 
naujuosius metus. po manijos vėl sekė depresija... Ligoninėje 
man nustatyta diagnozė – bipolinis sutrikimas. 

Šiuo metu mokausi, kaip su savo liga tvarkytis. nėra nė die-
nos, kad neapsvarstyčiau savo veiksmų ir netyrinėčiau juntamų 
emocijų. vis bandau suprasti – ar vėl neklimpstu į depresiją, kada 
viskas pasidaro pilka, rankos nekyla stengtis dėl savo gerovės, ar 
vėl nelinkstu į pasipūtelišką maniją, per kurią gali prarasti artimus 
draugus, susigadinti draugystę su jais negrįžtamai, pakenkti savo 
sveikatai, žmonių požiūriui į tave, o šiai būsenai praėjus, vėl kas-
dien galvoti apie begalę pridarytų klaidų, kurias norėtum ištaisyti, 
tačiau jau per vėlu... 

daugumą šių mažų apysakėlių parašiau būdama ligoninėje, nes 
manijos metu jaučiau didelį įkvėpimą.
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kiemų karai. Dar buvo ir „namai“ 
laiptinėje su kiemo draugais. 

Noriu namo.
Jeigu nori – tai sveikas. 
Gerai, kai užtenka tik noro. 
Narkomanams išbūti blaiviems 

keliolika metų yra didis pasieki-
mas. Nevartojantiems narkotikų 
niekas medalių nededa, tiesa? 

Tai kiekvieno žmogaus pasieki-
mas pačiam sau, jis didelis ir ne-
kvestionuojamas. Vieniems kažku-
ri būsena yra normali, ir buvimas 
joje nekelia jokių klausimų ar dė-
kingumo jausmo. Kitiems tam, kad 
pasiektų tokią pat būseną, reikia 
įdėti begalę pastangų. Ją pasiekę 
jie jaučiasi pilni, įvykdę savo tikslą, 
laimingi. Tai galioja ne tik narko-
manams – ne ne. Žmonės skiriasi 
vienas nuo kito sveikatos sutriki-
mais, kultūrinėmis kliūtimis, geo-
grafine gyvenamąja vieta, finan-
sinėmis galimybėmis. Kai supranti 
tai, jog net sėdėti ant šitos kedės ir 
barbenti į klaviatūros klavišus kaž-
kam būtų svajonės išsipildymas ar 
per didžiulius vargus bei kliūtis pa-
siektas tikslas, atsiveria akys. Kad 
ir kokioj tu duobėj būtum, tas du-
gnas gali būti kažkieno viršūnė. 

Tyla

Vienas. Su visais. Vis tiek 
vienas. Ir tyla. Nėra jos, nė su 

žiburiu. Netgi tamsiam miške 
uždegęs žibalinę lempą, nieko 
nerandi. Kuo giliau į mišką, tuo 
daugiau medžių. Tuo sunkiau su-
rasti tylą. 

Tylą savy. Tylą tyloj.
Gal mandala, gal „puzlės“, gal 

gal gal.
O jei niekas nepadės?
O jeigu nustotume uždavinėti 

tuščius, nieko vertus klausimus 
ir pabandytume? Vieną, du, tris 
kartus. Tiek, kiek reikės, kol su-
rasim tai, ko ieškojom.

Gal mūsų tyla garse, gal gar-
sas tyloj.

Tyla garse...
Raskim kiekvienas savo tylą, o 

tyloj – ramybę.

Šeštadienis 
(Apatija. Drebulys)

Ji grįžo. Ji grįžo po šešių die-
nų. Netiko vaistai. Drebulys ir 
apatija lydėjo vaistų poveikį. 
Nepasveiko. Paprašė atsiriboti 
nuo išorinio pasaulio dar kartą 
ir gydytis. Bandyti dar ir dar. 
Tikiuosi, trečias kartas neme-
luos. 

Plyšta širdis matant, kaip di-
džiulis noras pasveikti nesuderi-
namas su kūno polinkiu sirgti.

Kūnas nesiklauso medikamen-
tų. Medikamentai kūno.

Naujas gydymas, naujos ap-
valios, pailgos, baltos, geltonos, 
raudonos tabletės. Kad tik jos 
padėtų uždegti žalią šviesą. Kad 
tik būtų leista eiti į kitą pusę, kur 
žolė žalesnė.

Tu pasveiksi, tik išlauk geres-
nės dienos nei turėjai vakar. Ne-
leisk vakarykščiams rūpesčiams 
sugriauti šios dienos suteiktos 
galimybės išsikapstyti.

Tikiu Tavimi...

Spindulių saulė

Po apniukusio dangaus pasi-
rodo vienas, labai ilgai lauktas 
saulės spindulys. Vienas, kitas, 
dar vienas... jau ir visa saulė pro 
debesis matyti.

Be spindulių nebūtų saulės. To 
pamiršti nevalia.

Apniukęs metas gyvenime pra-
deda skaidrėti po spindulį. Spin-
dulys po spindulio – ir visos spal-
vos tampa ryškesnės. 

Jeigu praleisi tą vieną ar antrą 
spindulį ir nematysi jokio spalvų 
gamos pokyčio, tuomet, labai 
tikėtina, debesys taip ir nepasi-
slinks.

Reikia tik labai nedaug, keleto 
sekundžių per parą, kad pamaty-
tum tuos lendančius iš padebesių 
spindulius!

Nuo to ir pradėkime!

Negalią turinčio asmens priežiūra
kai dienos centre teikiama dienos ar trumpalaikė 
socialinė globa, bet centras dėl karantino neveikia.

Kas gali prižiūrėti ir gauti išmoką?
Neįgaliojo tėvai, įtėviai, globėjai.

Negalią turinčio senjoro priežiūra
kai dienos centre teikiama dienos ir trumpalaikė 
socialinė globa, bet centras dėl karantino neveikia.

Kas gali prižiūrėti ir gauti išmoką?
Senjoro sutuoktinis, vaikas, įvaikis, globėjas. 

Kada priklauso nedarbingumas ir ligos išmoka, 
kai prižiūrimas negalią turintis asmuo?

Negalią turinčio vaiko iki 21 m. priežiūra
kai mokosi pagal bendrojo ar specialioji ugdymo 
programą, bet mokykla dėl karantino neveikia.

Kas gali prižiūrėti ir gauti išmoką?
Neįgaliojo tėvai, įtėviai, globėjai, budintys glo-
botojai, seneliai, jei tėvai negali dirbti nuotoliniu 
būdu ir darbe jiems nėra paskelbta prastova.

Socmin.lrv.lt informacija

galioja, kai valstybėje paskelbiama ekstremali situacija arba karantinas

Išmokos dydis: 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus”.
Būtina sąlyga: reikia turėti bent 3 mėn. socialinio draudimo stažą per metus arba 6 mėn. socialinio 
draudimo stažą per dvejus metus.
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ruslano romo Šerkšnio paroda, skirta 
Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti

Lina Jakubauskienė

vasario 16-osios proga sostinės 
savivaldybėje atidaryta spal-
vinga menininko ruslano romo 
Šerkšnio akvarelių paroda „eu-
ropos link“. joje – tiek vilniaus, 
tiek kitų miestų vaizdai, taip 
pat – peizažai bei natiurmortai. 

dėme skirti ją vasario 16-osios 
šventei. pavadinimas „europos 
link“ atspindi Lietuvos siekį žengti 
į ateitį kartu su europa“, - pabrė-
žia menininkas. 

Šįkart visi ruslano paveikslai 
atlikti akvarele, tik kai kuriuo-
se galima atrasti ir kitų tapybos 
stilių elementų. visi darbai – di-
delio formato, ryškiaspalviai, 
įspūdingi. 

r. r. Šerkšnys kūryboje tradi-
ciškai eksperimentuoja tapybos 

technikomis, kompozicija ir ta-
pybos stiliais, bet stengiasi, kad 
paroda įgytų bendrą vizualinį 
vaizdą bei atitinkamai būtų per-
teikta parodos žiūrovui. 

Domėjosi menu
nuo vaikystės

menininkas gimė vilniuje, mo-
kėsi pradinėje meno mokykloje 
ir b. dvariono muzikos moky-
kloje, akordeono klasėje. 1979 
m. įstojo į m. k. Čiurlionio meno 
mokyklos dailės skyrių, vėliau 
mokėsi ir 1996 m. baigė kauno 
stepo žuko aukštesniąją meno 
mokyklą, įgijo dailiosios kerami-
kos meistro specialybę. 2008 m. 
r. r. Šerkšnys baigė ir vilniaus 
Šilo specialiosios profesinės mo-
kyklos kompiuterinio raštingu-
mo klasę. 

nemaža dalis ruslano gyveni-
mo prabėgo globos įstaigose, ten 
jis pragyveno apie septyniolika 
metų. dabar negalią turintis me-
nininkas džiaugiasi geresnėmis 
galimybėmis kurti tiek savo gy-
venimą, tiek ir naujus, originalius 
meno kūrinius. 

be tapybos, r. r. Šerkšnys 
skaptuoja skulptūras iš medžio, 
kuria eiles, yra parengęs kele-
tą poezijos rinkinių. menininkas 
taip pat dirba estradinės muzi-
kos srityje, filmuojasi kino stu-
dijos kuriamų filmų masinėse 
scenose. be to, ruslanas dai-
nuoja naujininkų senjorų chore 
„vėlyvis“. 

menininkas yra vilniaus tau-
todailininkų studijos „paletė“, 
vadovaujamos tapytojo r. bičiū-
no, narys, taip pat – asociacijos 
„Šnipiškiečių namai“ dailės pro-
gramų mokytojas, čia jis dirba 
savanoriškai.  

ruslanas dažnai dalyvau-
ja įvairiose parodose. 2013 m. 
ukmergės mieste vykusioje tau-
todailininkų parodoje „rudens 
saulutė“ r. r. Šerkšnį miesto 
meras apdovanojo padėkos raštu 
„už pasiekimus tapyboje“. 

Darbai nupiešti 
per vienus metus

pasak ruslano, parodai jis 
rengėsi visus praėjusius me-
tus. iš pradžių ją ketinta su-
rengti Šnipiškių bendruomenės 
namuose, vėliau kilo mintis iš-
plaukti į platesnius vandenis ir 
pristatyti kūrybą visiems sosti-
nės gyventojams. 

svarstyta galimybė atidaryti 
parodą prieš praėjusių metų ka-
lėdas, vis dėlto nuspręsta, kad 
prieššventinių renginių gausoje 
ji pasimes ir nesulauks daug dė-
mesio.

„kadangi mano parodoje dau-
giausia Lietuvos vaizdai, nuspren-
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pagyros menininkui 

pasveikinti ruslano su parodos 
atidarymu atvyko draugai iš sa-
varankiško gyvenimo namų „savi 
namai“, buvę bendramoksliai iš 
m. k. Čiurlionio meno mokyklos, 
s. žuko aukštesniosios meno 
mokyklos, taip pat giminės, ko-
legos, artimieji. 

surengti parodą r. r. Šerkš-
niui padėjo Šnipiškių bendruo-
menė, jos pirmininkas algirdas 
Čiukšys taip pat atvyko į atida-
rymą pasveikinti menininko. jis 
pasidžiaugė, kad ruslanas sa-
vanoriauja bendrijoje, pasakojo 
apie tai, kaip gimė idėja sureng-
ti parodą. 

a. Čiukšio dėka ruslanas tapo 
Šnipiškių bendruomenės dali-
mi, aktyviu jos nariu. „džiau-
giuosi ruslano talentais. jis 
nepasiduoda negaliai, visomis 
jėgomis kabinasi į gyvenimą. 
menas, muzika jam padeda iš-
reikšti save. tai – labai daugia-
lypis menininkas“, - pabrėžia  
a. Čiukšys.

vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotoja rita balčiūnienė pa-
sidžiaugė, kad paroda atidary-
ta savivaldybėje: „džiugu, kad 
kiekvienoje seniūnijoje yra ta-
lentingų žmonių, kurie garsina 
bendruomenes. džiaugiamės, 
kad savo talentu, kūryba jie 
dalinasi su kitais, suteikia gali-

mybę visiems pasidžiaugti savo 
kūriniais“. 

savarankiško gyvenimo namų 
„savi namai“ l. e. p. vedėja anže-
lika žolnerukaitė taip pat džiau-
gėsi, kad jų bendruomenė turi 
tokį talentingą žmogų. „paroda 
„europos link“ – ne pirmoji rus-
lano gyvenime, jų jau būta kele-
tas, skirtingose sostinės vietose. 
ruslanas turi daug įvairių talen-
tų – jis muzikuoja, kuria eiles, 
piešia. manau, ruslanas galėtų 
būti puikus pavyzdys ir „sveikie-
siems“, kurie niekaip neatranda 
vietos savo gyvenime. ruslanas 
mus visada pradžiugina tiek savo 
kūryba, tiek pozityvumu, dėme-
singumu geranoriškumu“, - kal-
ba a. žolnerukaitė. 

Už įkvėpimą Ruslanas ypač 
dėkoja menininkei, teksti-
lininkei Žanetai Jakštienei. 
„Moteris suteikė nakvynę, 
kol tapiau darbus Kaune, 
paskui padėjo nuvykti pas gi-
mines į Jūrmalą“, - pabrėžia 
R. R. Šerkšnys. 
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