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Nežymūs psichikos sveikatos sutrikimai
nebebus kliūtimi vairuoti automobilį
Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu atnaujinus vairuoto
jų psichikos sveikatos tikrinimo
reikalavimus, transporto prie
monių vairavimui reikšmingos
įtakos neturinčios ligos, tokios
kaip lengvos formos nuotaikos
sutrikimai, manija ar depresija,
tam tikros fobijos ir neuroziniai
sutrikimai, nebebus kliūtimi gau
ti teisę vairuoti.
Tais atvejais, kai pacientai
serga sunkesnėmis nuotaikos
sutrikimų formomis, dėl jų gali
mybės vairuoti motorines trans
porto priemones individualiai
spręs gydytojai.
Prie ligų, kurios neleidžia vai
ruoti motorinių transporto prie
monių, taip pat nebus priski
riami valgymo, miego, įpročių
ir potraukių sutrikimai, po gim
dymo atsirandantys psichikos ir
elgesio sutrikimai bei tam tik
ri elgesio sindromai, susiję su
fiziologiniais sutrikimais ir fizio
loginiais veiksniais.
Norint atlikti sveikatos ap
žiūrą, būtiną vairavimo teisėms
gauti, pas psichiatrą apsilanky
ti vis tiek reikės, tačiau sąrašas
psichikos sutrikimų, kuriems
esant negalima vairuoti, yra ge
rokai sutrumpėjęs.
Kaip ir anksčiau, vairuotojo
pažymėjimai nebus išduodami
asmenims, turintiems tam tikrų
sutrikimų, pasireiškiančių psi
chozėmis, taip pat kai kurių as
menybės sutrikimų, kurie labai
trikdo nuovoką, elgesį ar sugebė
jimą prisitaikyti. Išimtis bus tai
koma tik tais atvejais, kai patei
kiama gydytojo psichiatro išvada
ir prireikus reguliariai atliekamos
medicininės apžiūros.
Vairuotojų profesionalų svei
katai kai kurių psichikos ir el
gesio sutrikimų atvejais, kaip ir
ankstesniame reglamentavime,
taikomi griežtesni ribojimai nei
nesusijusių su ūkine veikla trans
porto priemonių vairavimo kate
gorijoms.
Spręsdamas individuliai dėl pa
ciento teisės vairuoti, sveikatos
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patikrinimą atliekantis gydytojas
turės atsižvelgti į tiriamojo psi
chikos ir charakterio ypatumus,
adaptacijos kokybę, patologinio
proceso grįžtamumą ir jo progre
savimą bei kitus veiksnius.
Sprendžiant individualiai dėl
psichikos ir elgesio sutrikimų
bus galima skirti trumpesnį pa
kartotino sveikatos tikrinimo
laikotarpį.
Ankstesniame teisės akte bu
vusios nesunkios psichikos ligos,
neturinčios įtakos vairavimo įgū

džiams užkirsdavo kelią psicho
loginės ar psichiatrinės pagalbos
gavimui vairuojančių asmenų
tarpe. Vairuotojai, ypač profe
sionalai, buvo linkę nesikreipti
pagalbos, slėpti ligas ar psicho
logines problemas, gydytis pri
vačiai. Psichikos ligų, trukdančių
gauti teisę vairuoti, skaičiaus
mažinimas sudaro pagrindą ko
vai su psichikos ligų stigmatiza
cija Lietuvoje.
SAM informacija

socmin.lrv.lt

Žmonės su negalia ir viešasis transportas:
ar visada pavyksta sutarti?
Lina Jakubauskienė
Žmonės su psichikos negalia dažnai būna itin jautrūs, labai
pažeidžiami, todėl kelionė viešuoju transportu jiems tampa
iššūkiu. Ar spės pasižymėti bilietą, ar nepaklius kontrolieriui,
ar nebus nubausti? – tokie klausimai neretai sukasi jų galvoje. Deja, kaip rodo praktika, konfliktų autobusuose ir troleibusuose vis dar pasitaiko.

Pakliūva į įvairias
situacijas
Pasak Lietuvos sutrikusios psi
chikos žmonių globos bendrijos
VšĮ Pagalbos ir informacijos šei
mai tarnybos direktorės Algės
Nariūnienės, su konfliktinėmis si
tuacijomis viešajame transporte
žmonės su psichikos negalia susi
duria gana dažnai: „Mūsų žmonės
geria stiprius vaistus, todėl nere
tai būna labiau išsiblaškę, pamirš
ta namuose elektroninio bilieto
kortelę, nespėja jos priglausti prie
komposterio, todėl nuolat gauna
baudas. Tai jiems sukelia didžiulį
stresą, blogina savijautą“.
A. Nariūnienė sako, jog kiekvie
ną kartą pirkti tegu ir mėnesinį bi
lietą, jį laiku pasižymėti dažnam
žmogui su psichikos ar proto nega
lia yra sudėtinga. „Dabar, per ka
rantiną, problema dar gilesnė, nes
daug spaudos kioskų ir kitų elek
troninio bilieto pildymo vietų yra
uždaryta, o viešajame transporte iš
vairuotojo vienkartinio bilieto neįsi
gysi. Matau, kaip mūsų žmonės dėl
to nervinasi, būna, kad po konfliktų
su kontrolieriais atsiduria ligoninė
se“, – dėsto VšĮ Pagalbos ir infor
macijos šeimai tarnybos direktorė.
Jos teigimu, konfliktai su viešo
jo transporto kontrolieriais vis dar
dažni: „Pasitaikė, kad vieną mū
siškį kontrolieriai savo autobusiu
ke pralaikė gerą pusdienį, nes jis
iš baimės nepasakė savo adreso,

nepateikė asmens duomenų. Kitas
žmogus, kuris ilgiau ieškojo elek
troninio bilieto ir nespėjo jo pasi
žymėti iki kitos viešojo transporto
stotelės, pabėgo iš kontrolierių au
tobusiuko palikęs ten visus savo
dokumentus. Teko bendrauti su Vil
niaus miesto savivaldybės įmonės
„Susisiekimo paslaugos“ atstovais,
kol jo dokumentus atgavome“.

Inicijavo klausimą dėl
didesnių lengvatų
Pasak VšĮ Pagalbos ir informa
cijos šeimai tarybos direktorės,
žmonių su psichikos negalia gau
namos išmokos dažnai labai men
kos, jiems reikia daugiau finansi
nės paramos. A. Nariūnienė, kaip
Vilniaus miesto savivaldybės Neį
galiųjų reikalų tarybos narė, posė
dyje iškėlė klausimą, kad žmonės
su psichikos ar proto negalia ga
lėtų važinėti viešuoju transportu
nemokamai, arba, kaip dabar va
žinėja sostinėje pradinukai, nusi
pirkę metinį bilietą už minimalų
mokestį – pavyzdžiui, dešimt eurų.
„Mūsų žiniomis, iš viso Vilniuje
yra apie 3 tūkst. žmonių su psi
chikos ar proto negalia, dalis jų
viešuoju transportu nesinaudoja ir
nesinaudos. Tokių, kuriems galėtų
būti taikoma lengvata, realiai tėra
vos pusantro tūkstančio, taigi su
mos, kurių reikėtų mūsų žmonių
nemokamoms kelionėms, būtų itin
menkos“, – sako A. Nariūnienė.

Nors klausimas svarstyti pateik
tas daugiau kaip prieš pusmetį,
atsakymo komisija iki šiol nesu
laukė. „Globos“ redakcija uždavė
klausimą Vilniaus miesto savival
dybei – ar svarstoma galimybė
suteikti važiavimo lengvatą žmo
nėms su psichikos ir proto negalia,
jei ne – tai dėl kokių priežasčių?
„Šiuo metu Vilniuje psichikos
ar proto negalią turintiems asme
nims taikoma LR transporto len
gvatų įstatyme numatyta lengva
ta viešojo transporto bilietams.
„Susisiekimo paslaugų“ ir Vilniaus
miesto savivaldybės sveikatos
apsaugos skyriaus atstovai ben
dradarbiauja su NVO sektoriaus
neįgaliųjų organizacijomis. Šiuo
metu atliekama analizė, kiek kai
nuotų nemokamo viešojo trans
porto lengvatos minėtiems asme
nims įgyvendinimas. Planuojama,
kad pirmąjį ketvirtį „Susisiekimo
paslaugos“ kartu su savivaldy
bės atstovais įvertins ir pateiks
atsakymą dėl konkrečių galimy
bių tokiai lengvatai“, – atsakė SĮ
„Susisiekimo paslaugos“ komuni
kacijos vadovė Miglė Bielinytė.

Įžvelgia ir kitų grėsmių
Anot A. Nariūnienės, žmonėms
su psichikos negalia nerimą kelia ir
šiuo metu svarstoma tolimojo su
sisiekimo reforma, kur atokesnėms
pasienio savivaldybėms nenuma
tytas tiesioginis susisiekimas su
sostine ar Kaunu, kitais miestais.
„Mūsų žmonės kasmet keliauja
ilsėtis prie jūros, vyksta į mūsų
bendrijos rengiamus seminarus,
konferencijas, mokymus. Kone
kiekvienas prisipažįsta – bet ko
kia kelionė jiems kelia stresą. Jei
vykstant į sostinę iš atokesnių
šalies rajonų jiems tektų per
sėsti, dažno psichikos būklė dar
labiau pablogėtų. Tikiuosi, kad
šalies valdžia, priimdama spren
dimus, atsižvelgs ir į žmonių su
psichikos negalia problemas“, –
tikisi VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos direktorė.
Nukelta į 4 p.
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Atkelta iš 3 p.
Ji ragina ir kituose miestuose
įsikūrusių LSPŽGB skyrių vadovus
inicijuoti klausimą tiek dėl specifi
nių lengvatų žmonėms su psichi
kos ar proto negalia, tiek aktyviau
domėtis rengiama tolimojo susi
siekimo autobusais reforma.
A. Nariūnienės teigimu, jei
sostinės meras Remigijus Šima

šius atkreiptų dėmesį į specifi
nes žmonių su psichikos ar pro
to negalia problemas ir priimtų
sprendimą jiems taikyti dides
nes lengvatas važiuoti viešuoju
transportu, tai galbūt paskatintų
ir kitų miestų vadovus žengti tuo
pačiu keliu.
Autorės nuotraukos

Kauno klubas „Likimo draugai“:
20 metų petys petin
Lina Jakubauskienė
Šių metų sausio 30–ąją Kauno
klubas „Likimo draugai“ minėjo 20–ties metų sukaktį. Iki
tol buvę neformalia žmones
su psichikos negalia vienijančia grupe, 2001–ųjų pradžioje
„Likimo draugai“ įgijo juridinį
statusą.
Šiuo metu klube per metus ap
silanko 65 žmonės, nuolat atei
nančių – apie keturias dešimtis.
Dabartinė klubo vadovė Jolanta
Stankūnienė sako, jog daugiausia
jų – vidutinio darbingo amžiaus
neįgalieji, prisivilioti jaunus žmo
nes sunku, jiems galbūt reikėtų
šiek tiek kitokių veiklų, nors ir da
bar klube jų žmonėms su psichi
kos negalia siūloma daug ir įvairių.

Iniciatyva – klubo narių
J. Stankūnienė pasakoja, jog
idėją suvienyti žmones su psichikos
negalia iš Italijos parsivežė Kristina
Mišinienė, šiuo metu vadovaujan
ti Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimu centrui. „Viešėdama
Italijoje ji pamatė, kaip šeimos
rūpinasi negalią turinčiais vaikais,
susipažino su įdomiomis tos šalies
iniciatyvomis. Ji nusprendė panašų
modelį pritaikyti ir Lietuvoje. Žmo
nes su psichikos negalia K. Mišinie
nė pasirinko neatsitiktinai: matė,
kaip jie kenčia izoliuoti nuo visuo
menės, kiek patyčių ar net smurto
patiria. Taip gimė iniciatyva padėti
šiems žmonėms“.
Iniciatyva gimė dar praėju
sio amžiaus pabaigoje, 1995–
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1996–aisiais. Iš pradžių susitikimai
vykdavo neformaliai, skirtingose
Kauno vietose. Vėliau žmones su
psichikos negalia priėmė „Cari
tas“ šeimos centras. Vėliau vienas
iš klubo narių, Robertas Jonaitis,
nusprendė parengti organizacijos
įstatus, kad klubas įgytų juridinį
statusą, taptų formalia, įteisinta
organizacija. 2000–ųjų lapkričio
11–ąją įvyko steigiamasis susirin
kimas, kur įteisintas ir dabartinis
klubo pavadinimas – Kauno klubas
„Likimo draugai“. Jį, kaip ir logotipą,
kuris galioja iki šiol, sugalvojo patys
klubo nariai. Padedamas kitų žmo
nių, Robertas klubą įregistravo.
„Iš pradžių klubas buvo tar
si savipagalbos grupė. Žmonės
rinkdavosi kartą per savaitę, kal
bėdavosi tarpusavyje, dalindavosi
bėdomis ir džiaugsmais. Tuo metu
aš įsidarbinau Psichikos sveikatos
centre ir galėjau jiems organizuo
ti savipagalbos grupes. Besilan

kantieji savipagalbos grupėje kas
mėnesį rinkdavo po vieną litą, kad
turėtų iš ko nusipirkti kavos, arba
tos. Pastebėjau, kad dėl to kyla
daug nesutarimų tarp klubo narių –
vieni pinigus duoda kas mėnesį,
kiti ne. Pamaniau, kad reikia gauti
lėšų, kad turėtume pinigų ne tik
kavai bei arbatai, bet ir kitoms
veikloms. 2002 m. Kauno miesto
savivaldybė patvirtino projektą,
o mus laikinai priglaudė Kauno
miesto Centro poliklinika“, – pa
sakoja J. Stankūnienė. – Gavus
finansavimą klubo veikla nuo sa
vipagalbos grupių išsiplėtė: lan
kėme sergančiuosius ligoninėje,
organizavome išvykas po Lietuvą,
mokėmės anglų kalbos, lankėme
kultūrinius renginius“.
Po penkerių metų patalpas
Centro poliklinikoje klubo nariai
privalėjo palikti, naują vietą su
sitikimams panaudos pagrindais
skyrė Kauno miesto savivaldybė.
„Tada tapome pripažinta kaip ofi
cialus juridinis vienetas organi
zacija, turinti savo įstatus, patal
pas bei teisę rūpintis žmonėmis
su psichikos negalia ir atstovauti
jų interesams“, – mena „Likimo
draugų“ vadovė.

Tapo Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos
bendrijos nariais
Po kurio laiko R. Jonaitis, su
žinojęs apie Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendriją
(LSPŽGB), nusprendė pateikti do
kumentus, kad klubas taptų ben
drijos nariu. „Tuo metu rašydavo
me projektus, gaudavome lėšų,
dalyvaudavome šventėse, išvyko
se, su bendrija užsimezgė glaudus
bendradarbiavimas. Vis dėlto iki
2018–ųjų pagrindinis mūsų tiks
las buvo išlaikyti organizaciją, nes

finansavimas buvo nepastovus,
niekada nežinodavom, kiek lėšų
gausime kitiems metams, ar turė
sime iš ko mokėti atlyginimus“, –
dėsto J. Stankūnienė.
Pasak jos, iki 2018–ųjų klube
būta labai daug savanoriškos vei
klos, nors atsakomybės, veiklos
tikrinimo – apstu: „Iš mūsų buvo
reikalaujama vis daugiau profe
sionalumo: pažinti ir negalią, ir
žmones, išmanyti socialinį darbą,
turėti profesinių įgūdžių. Esu bai
gusi pedagogines studijas, taip pat
įgijau socialinio darbuotojo profe
siją Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete, todėl man dirbti buvo
paprasčiau. Įsivaizduoju, kad ki
tiems LSPŽGB skyrių vadovams
turėjo būti gerokai sunkiau“.
2019–aisiais, šalyje prasidėjus
Institucinės pertvarkos reformai,
atsirado daugiau naujų paslaugų
žmonėms su negalia, tuo pačiu ir
galimybių neįgaliuosius vienijan
čioms bendrijoms. J. Stankūnie
nė sako išsyk ėmusis rašyti ke
letą projektų, kad klubas galėtų
dalyvauti pertvarkos procesuose.
Vienas jų – Kauno miesto savi
valdybės skelbtas Infrastruktū
ros projektas.
„Mūsų turimos patalpos –
apverktinos būklės. Kaip žinia,
įprastai savivaldybės panašioms
organizacijoms panaudai skiria
apleistas, niekam nebereikalingas
patalpas. Norėdamas geriau pasi
rūpinti negalią turinčiais žmonė
mis, užtikrinti jų gerovę, privalai
galvoti apie ateitį. Dabar pripažįs
tu – rašydama projektą dėl gru
pinio gyvenimo namų steigimo
žmonėms su psichikos negalia
nesitikėjau sėkmės. Nemaniau,
kad mumis pasitikės, galvojau,
kad mieste yra stipresnių orga

nizacijų. Vis dėlto savivaldybė
mūsų projektą įvertino palan
kiai, daugiau norinčių dalyvauti
jame žmonių su psichikos negalia
nebuvo, taigi įgijome galimybę
steigti grupinio gyvenimo namus
žmonėms su psichikos negalia,
tuo pačiu – ir dienos centrą bei
socialines dirbtuves“, – džiaugiasi
J. Stankūnienė.
Surasti vietą, pastatyti ir
įrengti pastatą, kuriame įsikurs
grupinio gyvenimo namai, dienos
centras su socialinėmis dirbtuvė
mis, įsipareigojo Kauno miesto
savivaldybė iki 2022–ųjų liepos.
Pasak klubo vadovės, didžioji
dalis grupinio gyvenimo namuo
se apsigyvensiančių žmonių bus
išėję iš globos įstaigų, vis dėlto ji
tikisi, kad ten apsigyventi galės ir
mažiau savarankiški klubo nariai,
kuriems reikia daugiau paslaugų.

Naujos veiklos
Be šio, klubas „Likimo drau
gai“ taip pat dalyvavo ir Neįga
liųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterijos skelbtame projekte dėl
socialinių dirbtuvių steigimo. „Ir
čia nelabai tikėjomės sėkmės –
projektas buvo skirtas toms or
ganizacijoms, kurios jau vykdo
darbinio užimtumo veiklas. Vis
dėlto mums pavyko, taip atsirado
„Amatų laboratorija“. Pasamdė
me naujų iniciatyvių, kūrybingų
darbuotojų, kurie rūpinasi dar
binių įgūdžių ugdymu“, – dėsto
„Likimo draugų“ vadovė.
Paslaugos socialinėse dirb
tuvėse teikiamos šešioms mo
terims ir šešiems vyrams, 7 iš
jų – nuo 21 iki 40 metų, 5 pri
klauso 41–60 amžiaus žmonių

grupei. Trys iš jų iki tol turėjo
kvalifikuotus darbinius santy
kius. Paslaugas šiems žmonėms
teikia 4 darbuotojos: užimtumo
specialistė, individualios prie
žiūros specialistė, socialinė dar
buotoja ir rinkodaros specialistė.
Socialiniai „Amatų laboratorijos“
partneriai – UAB „Aromika“, UAB
„Kapinių valdymo sprendimai“.
Socialinėse dirbtuvėse žmonės
su psichikos negalia gamina ori
ginalius dirbinius iš odos, lanksto
dėžutes, taip pat atlieka kapinių
skaitmeninimo paslaugas.
„Išsiaiškinome, kokie dalykai
svarbūs mūsų paslaugos gavė
jams. Atsakymai buvo: darbas,
užimtumas, išėjimas iš namų; ben
dravimas, mikroklimatas, žmo
nės; pinigai. Pagrindiniai iššūkiai,
kuriuos keliame sau – parengti
paslaugos gavėjus laisvajai darbo
rinkai, rasti norinčių dirbti sociali
nėse dirbtuvėse, kiekvienam pa
slaugos gavėjui pritaikyti užduotį
suteikiant galimybę tobulėti, su
kurti motyvuojančius santykius ir
išlaikyti žmonių pasitikėjimą. Bene
svarbiausias tikslas – sukurti pa
klausią prekę ir ją parduoti, kon
Nukelta į 6 p.
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Atkelta iš 5 p.
kuruoti ja laisvojoje prekių rinko
je“, – pasakoja J. Stankūnienė.
Šiuo metu kauniečiai gamina
kvepiančius papuošalus iš odos,
rankines mobiliajam telefonui,
pagalvėles patogiam sėdėjimui.
Prekes galima įsigyti socialiniame
tinkle Facebook, taip pat – „Ama
tų laboratorijos“ interneto tinkla
pyje. J. Stankūnienė pasidžiau
gia, jog „Amatų laboratorijos“
gaminiais domisi ne tik lietuviai,
bet ir užsieniečiai.
„Mums visada buvo svarbu, kad
dienos užimtumas būtų prasmin
gas, kad veiklos mažintų įtampą,
nerimą, kad žmonės susirastų
draugų ir gerai jaustųsi. Nors per
dienos užimtumo veiklas darėme
beveik tą patį, kaip ir socialinėse
dirbtuvėse, vis dėlto dabar žmo
nės jaučia kur kas didesnę atsa
komybę. Jie žino – skirtus darbus
reikia padaryti, jiems nebereikia
sakyti: štai kartonas, lankstyki
te dėžutes, žmonės patys ima ir

6

Prie naudingos veiklos
prisideda visi

lanksto. Be abejo, kartais mū
siškiams pritrūksta motyvacijos,
tada tenka priminti, kodėl visa tai
darome, kad tai padės užsidirbti
lėšų naujoms patalpoms pagra
žinti, jaukiai ir patogiai jose įsi
kurti“, – aiškina klubo vadovė.
Anot J. Stankūnienės, dirban
čiuosius socialinėse dirbtuvėse
labiausiai motyvuoja ne pinigai,
juolab kad uždirbamos sumos
nėra didelės, per dieną nesudaro
ir dviejų eurų. Jei žmogus dirba
penkias valandas per dieną, per
mėnesį uždirba 31 eurą. Be to,
visi gauna papildomą užmokestį ir
už parduotas prekes, ši suma gali
sudaryti ir 50 eurų per mėnesį.
„Pastebėjau, kad atlyginimas,
kurį mūsų žmonės gauna sociali
nėse dirbtuvėse, nėra toks svar
bus. Svarbiausia jiems – veiklos
prasmingumas, kitų požiūris į jų
veiklą. Kiekvienas dirbantis soci
alinėse dirbtuvėse kasdien gau
na konkrečias užduotis, mokosi ir
prieš darbą, ir po jo susitvarkyti
darbo vietą, jie privalo išbūti tam
tikrą laiką, negali išeiti kada pa
norėję. Struktūruota veikla sta
bilizuoja žmonių savijautą, jie
jaučiasi geriau“, – aišikina klubo
vadovė.
Jos teigimu, ne kiekvienas psi
chikos negalią turintis žmogus
galėtų dirbti vadinamojoje lais
vojoje darbo rinkoje: „Atsiranda
darbdavių, kurie mielai įdarbintų
mūsų žmones, vis dėlto pastebiu,
kad žmonės su psichikos negalia
ne visada atlaiko kasdienę įtampą
bei rutiną darbe, todėl ilgesnį laiką
darbo vietoje išsilaikyti neįstengia.
Tokia šios negalios specifika“.

„Likimo draugai“ turi ir daugiau
prasmingos veiklos. Viena iš jų –
tris kartus per savaitę dalinami
„Maisto banko“ produktai. Šios
veiklos nesustabdė ir karantinas.
„Tris kartus per savaitę veža
me žmonėms maisto produk
tus, kuriuos su besibaigiančiu
galiojimo terminu gauname iš
parduotuvių. Produktus suren
ka, surūšiuoja, paskirsto klube
besilankantys savanoriai. Visus
darbus pasidaliname bei pasi
skirstome. Mūsų organizacijos
stiprybė – kiekvienas daro tai,
ką geriausiai sugeba ir stiprina
kitus savo gebėjimais, prisideda
darbais, kurie jam geriausiai se
kasi. Vieni surenka maisto pro
duktus iš parduotuvių, kiti juos
išrūšiuoja, dėlioja į dėžes, dar kiti
išvežioja žmonėms į namus“, –
pasakoja J. Stankūnienė.
Dalį maisto produktų klubo
nariai sunaudoja per dienos už
imtumo veiklas. „Mokomės ga
minti valgį, ieškome būdų, kaip
sunaudoti greičiau gendančius
produktus. Pavyzdžiui, kartą ga
vome didelį kiekį bananų. Darėm
iš jų ledus, kepėme pyragus. Taip
mokomi savo žmones taupyti“, –
dėsto klubo vadovė.
Jos teigimu, „Maisto banko“
produktai – didžiulė parama
psichikos negalią turintiems
žmonėms: „Sulaukiu padėkų
ne tik iš pačių negalią turinčių
žmonių, bet ir iš jų šeimos na
rių. Nors maisto produktų išda
lijame gana nemažai, juos šei
mos sako suvartojančios visus.
Du kartus per metus dalyvau
jame ir Lietuvoje vykstančiose
„Maisto banko“ akcijose, renka
me produktus iš parduotuvėse
besilankančių pirkėjų“.
Pasak J. Stankūnienės, svar
biausias jos tikslas – kad visi
klube besilankantys žmonės
jaustųsi naudingi, visi atrastų
savo vietą, galėtų darbuotis kitų
labui. „Bendra veikla suvienyja,
o galimybė padėti kitiems daro
mus stipresnius“, – pabrėžia
klubo vadovė.
Nuotraukos – iš klubo archyvų

20–ojo gimtadienio šventė – virtualiai

Lina Jakubauskienė
Kauno klubas „Likimo draugai“ sausio pabaigoje minėjo gražią sukaktį – 20–ties metų jubiliejų. Ta proga kauniečius sveikino klubo įkvėpėja Kristina Mišinienė, Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijos (LSPŽGB) vadovas Vaidotas Nikžentaitis, buvę klubo nariai, darbuotojai ir draugai.

Pradžia – sudėtinga
K. Mišinienė prisiminė, jog rei
kėjo nemažai ryžto suburti savi
pagalbos grupę, skirtą žmonėms
su psichikos negalia: „1995–96–
aisiais psichiatrija dar tik buvo
pradėjusi atsigauti po sovietmečio.
Grįžusi iš mokslų Italijoje, toliau
mokiausi Lietuvoje. Praktiką turė
jau atlikti psichiatrijos ligoninėje,
patekau į sudėtingą vyrų psicho
zių skyrių. Duris tekdavo atsidaryti
atsinešta rankena, trijuose milži
niškuose kambariuose stovėjo 70
lovų, patalpose tvyrojo migla ir
dūmų kvapas – tuo metu palatose
buvo leidžiama rūkyti. Viduje buvo
niūru, trošku, pilka. Tokiomis sąly
gomis žmonės gyvendavo ir pen
kis, ir dešimt metų. Pamaniau –
negi gali būti toks žmogaus gyve
nimas? Juk kada nors ir sergantys
turi išeiti iš ligoninės. Kaip jie gy
vens toliau, kas jų laukia išėjus,
ar nors kiek geresnis gyvenimas?
Taip kilo mintis pažiūrėti į žmogų,
sergantį sunkia liga, kitu žvilgsniu“.
K. Mišinienė tuo metu buvo vie
na pirmųjų socialinių darbuotojų
Lietuvoje, dirbusių psichiatrijos
srityje. Ji sumanė suburti grupę

žmonių, kurie galėtų susitikti už
ligoninės sienų, susėsti, pasikal
bėti, pasipasakoti, pasivaišinti.
„Nebuvo labai didelių tikslų kal
bėti moksliškai, analizuoti knygas
– siekėme tiesiog susitikti, nežiū
rėti vieni į kitus kaip į ligonius,
neklausti, ar išgėrei vaistus, nors
apie tai per susitikimus irgi buvo
kalbama. Taip pat kalbėjome apie
sunkią būtį, sudėtingą gyvenimą,
domėjomės, su kuo draugauja
me, ką skaitome, kokius filmus
žiūrime, kaip sekasi bendrauti su
namiškiais. Priimdami žmones į
grupę orientavomės į tuos, kurie
norėjo išėję iš ligoninės grįžti į gy
venimą, siekti kažko daugiau. Šie
žmonės labai mane palaikė“, –
pasakoja socialinė darbuotoja.
Pasak jos, ypač nustebino kai
kurių psichiatrų reakcija į kuriamą
neįgaliųjų grupę – vieniems atrodė,
kad tai yra tiesiog nesąmonė, o kiti
džiaugėsi ir vadino tai puikia idėja.
„Pamažu kūrėme grupės taisykles,
mokėmės išklausyti vieni kitus,
nekelti chaoso. Pasitaikydavo, kad
ateidavo ir sunkios būsenos žmo
nės. Pamažu mūsų būrys plėtėsi,
būdavo dienų, kai netilpdavome į
kambarį. Pamažu mokėmės atei

ti tą pačią dieną, tuo pačiu laiku.
Pradžia buvo chaotiška, tekdavo
dorotis su įvairiausiomis situacijo
mis. Žmonės pasipasakodavo to
kių dalykų, kurių niekam daugiau
pasakoti nedrįsdavo. Tokiu atveju
liedavosi kitų grupės narių pata
rimai. Į susitikimus kviesdavo
mės psichologus, psichiatrus. Jie
negalėdavo mums aiškinti, kaip
gyventi, tiesiog pasakodavao apie
save, savo jausmus, problemas.
Taip pamažu judėjome pirmyn“, –
mena K. Miškinienė.
Ji pasidžiaugia, kad klubas gy
vuoja iki šiol, kad tiek metų vis dar
renkasi draugėn, bendrauja, kad
tapo užuovėja psichikos negalią
turintiems žmonėms. „Gyveni
mas susideda iš nedidelių laimių
ir nelaimių. Tai, kad jūs esat –
didelė laimė, reiškianti, kad man
kažkas gyvenime pavyko“, –
sako specialistė.
Klubo vadovė Jolanta Stankū
nienė dar kartą priminė visiems
„Likimo draugų“ istoriją. Steigia
masis susirinkimas vyko 2000–
ųjų lapkričio 11 d. Šeimos centre,
tada 15 narių patvirtino faktą,
kad reikalinga žmonėms su psi
chikos negalia atstovaujanti or
ganizacija, priėmė įstatus. 2001
m. sausio 30 d. Kauno miesto
savivaldybė įregistravo asociaci
ją Kauno klubą „Likimo draugai“.
Klubo pirmininku tapo Robertas
Jonaitis. J. Stankūnienė klu
bo nare tapo 2001 m. gruodžio
mėnesį. 2002 m. parašė pirmąjį
projektą ir iš Kauno miesto sa
vivaldybės gavo lėšų socialinėms
paslaugoms teikti. Ji pasako
jo, kaip keitėsi narių sudėtis, su
kokiomis problemomis susidūrė
anksčiau ir susiduria dabar.

Lankytojų įspūdžiai
Klubo nariai galėjo pasidalinti
savo mintimis, patirtimis, pri
siminimais ir įspūdžiais. Lolita,
viena pirmųjų pradėjusių lankyti
savipagalbos grupę, mena, jog
iš ligoninės išėjusi labai ieškojo
bendravimo. „Pamačiau, kad yra
Nukelta į 8 p.
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tokie „Likimo draugai“. Ten su
siradau draugų, eidavome vieni
pas kitus į svečius. Vėliau Rober
tas pasiūlė įkurti savo klubą, kad
gautume finansavimą. Mums pa
vyko“, – pasakoja moteris.
Margarita pasakoja atradusi
„Likimo draugus“ 2005–aisiais.
„Prieš tai klausiau gydytojos, ar
panašių organizacijų yra Kaune.
Ji man paaiškino, kad tokių nėra
ir negali būti, nes jei būtų, tokie
žmonės susirinkę vieni kitus su
žlugdytų. Sužinojusi apie klubą,
atėjau ir pamačiau, kad čia žmo
nės vieni kitų nežlugdo, atvirkš
čiai, palaiko vieni kitus. Atėjusi
pradėjau savanoriauti, labai no
rėjau kažkur save realizuoti, nes
buvau „iškritusi“ iš darbo rinkos.
2006–aisiais buvau įdarbinta klu
be, dirbu iki šiol“, – dėsto moteris.
Gediminas pasakoja klube pra
dėjęs lankytis 2008–aisiais. „Su
laukęs siūlymo ateiti, ilgai dve
jojau. Kai atėjau, radau tai, ko
ieškojau – gražų bendravimą. Tuo
metu mano sveikata buvo bloga,
trūko stabilumo. Kai liga stabili
zavosi, nuo 2012–ųjų pradėjau
dirbti klube. Dabar esu atsakin
gas už socialinių įgūdžių lavinimą
ir saviraišką, taip pat – už kultūri
nius renginius“, – sako vyras.
Edvardas taip pat į klubą atė
jo 2008 m., jį pakvietė kitas na
rys: „Kurį laiką buvau įdarbintas
projekto vykdytoju, tik šiais me
tais nedirbu, nes sunkiai serga
mama, reikia jai padėti. Jei kitais
metais priims, vėl norėsiu dirbti“.
Algis sako apie klubą sužinojęs
iš spaudos – laikraštį 2016–aisiais
perskaitė jo mama. Ji kelis mė
nesius kalbino, kad vyras nueitų
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į „Likimo draugus“, pažiūrėtų: „Iš
pradžių labai bijojau, paskui ry
žausi. Buvo daug nerimo, nieko
nepažinojau. Vėliau apsiraminau,
susipažinau, pradėjau klube sa
vanoriauti. iš pradžių lankiau ligo
nius namuose ir ligoninėse, dabar
jau antri metai dirbu su „Maisto
banku“.
Žydrūnas prisiminė, jog kar
tą teko į stovyklą Šventojoje iš
važiuoti pabėgus iš namų. Vyro
namiškiai labai nenorėjo, kad jis
lankytųsi klube, manė, kad ten
jis įgis blogos patirties, kad jam
reikia bendrauti tik su „sveikai
siais“. J. Stankūnienė prisiminė,
kaip visi klubo nariai laukė Žy
drūno autobuse, kai jis atbėgo be
daiktų, tik su šlepetėmis, palikęs
šiukšlių kibirą už namų durų.
Žydrūnas šiu metu gyvena Ai
rijoje, bet prisimena lankymąsi
klube kaip puikią patirtį. „Buvo
daug įdomių dalykų. Aš iš pradžių
buvau labai kompleksuotas, kan
kino nuotaikų kaita. Dažnai tylė
davau – nenorėjau užkrauti liū
dnų emocijų kitiems žmonėms.
Būdavau išsišiepęs, bet viduje –
liūdnas“, – dėsto vyras.
Klubo narė Eglė pasakojo, ką
jai duoda lankymasis klube. „Kai
darai kažką rankomis, atsipa
laiduoji, kitaip susidėlioja min
tys. Žinai, kad čia tave supras.
Be abejo, ir čia visko būna, bet
būna visur. Gyvenimas nėra vien
tik liga ir keturios sienos. Dabar
mokausi gyventi čia ir dabar, ne
bijoti ateities“, – sako moteris.
Pasak Dariaus, iš pradžių at
ėjus į klubą nebuvo lengva, po
kyčiai buvo lėti. Šiuo metu vyras
nebesilanko klube, jo gyvenimas
taip susiklostė, kad teko apsigy
venti Didvyžių socialinės globos
namuose. Vyras prisiminė, kaip
klube išklojo plytelėmis virtu
vėlę, sukalė lentynas sandėlyje,
pasidžiaugė, kad „Likimo drau
gai“ jo nepamiršta, su kai kuriais
jis bendrauja ir iki šiol.
Savo prisiminimais, kaip augo
su daug dirbančia mama, pa
sidalino ir klubo pirmininkės J.
Stankūnienės dukra Silvija Stan
kūnaitė: „Mama visą laiką buvo
labai užsiėmusi, daug darė žmo
nėms su negalia. Visada jutau jos
nuoširdų norą jiems padėti. Man
buvo linksma – kartu dalyvauda

vau stovyklose, važiuodavau prie
jūros. Nors šie žmonės už mane
vyresni, bet su jais buvo įdomu
ir linksma“.

Nauji darbai ir planai
J. Stankūnienė supažindino
šventės dalyvius su naujomis
darbuotojoms, dirbančiomis so
cialinėse dirbtuvėse – Daiva, Ina
ir Sigita. „Šios moterys turi uni
kalių savybių atrasti negalią tu
rinčių žmonėse tokių dalykų, apie
kuriuos net jie patys nežinojo.
Visi esame pasipuošę dirbtuvė
se pagamintais odiniais papuo
šalais, sėdime ant ten gamintų
pagalvėlių. Socialinių dirbtuvių
esmė – padėti įgyti žmonėms
socialinių įgūdžių, kad vėliau jie
galėtų dirbti atvirojoje rinkoje.
Labai džiaugiuosi naujųjų dar
buotojų gebėjimais iš nieko pa
daryti tobulus dalykus“, – dėsto
klubo vadovė.
Ji papasakojo susirinkusiems ir
kitus ateities planus, kalbėjo apie
tai, kaip jie bus įgyvendinti.
„Likimo draugus“ sveikinęs
LSPŽBG vadovas V. Nikžentaitis
pabrėžė, jog šis klubas – vienas
iš sipriausių organizacijoje. „Jūs
esate fantastiški – tarsi žiburė
liai, šviečiantys ir kitiems. Džiau
giamės nuostabia švente, džiau
giamės, kad esate mūsų šeimoje,
mokomės iš jūsų. Puiku, kad iš
arbatos gėrimo klubas išaugo
iki socialinių dirbtuvių, kitų rim
tų struktūrinių projektų. Širdis
džiaugiasi žiūrint į jus ir jūsų dar
bus“, – sakė V. Nikžentaitis.
Jis taip pat vylėsi, kad šiais
metais LSPŽGB galės kviesti na
rius jau ne tik į virtualius, bet
ir į gyvus renginius, tokius kaip
respublikinė dainų šventė ir pa
našiai. „Linkiu visiems esamiems
ir buvusiems „Likimo draugų“ na
riams, stiprybės, kantrybės, mei
lės. Sveikinu visus su viltimi, kad
dabartis pasikeis, ateis diena, kai
dirbsime ir būsime kartu“, – lin
kėjo LSPŽGB vadovas.
Kiti esami ir buvę klubo nariai
taip pat linkėjo „Likimo drau
gams“ ilgų gyvenimo metų, skaitė
savo ar poetų eiles. Visi džiaugėsi
atradę klubą – namus, kur galima
ateiti, išsikalbėti, kur visi jaučiasi
tarsi didelė, vieninga šeima.

Kaip keičiasi iš globos įstaigų
išėjusių žmonių gyvenimas?
Lina Jakubauskienė
Sausio 28–ąją surengtas socionomų forumas „Ar karantinas
bendruomenėje – tik pandemijos padarinys? Grupinio gyvenimo namų gyventojų patirtys bendruomenėje“. Pristatyta projekto idėja ir globos sistemos reforma, taip pat kalbėta apie
atliktas apklausas keliuose miestuose, kur jau veikia grupinio
gyvenimo namai. Apie asmenines patirtis persikėlus į grupinio gyvenimo namus ar apsaugotą būstą kalbėjo buvę socialinės globos įstaigų gyventojai.

Kitokios paslaugos ir
kitokios galimybės
Vilniaus universiteto Socialinio
darbo ir socialinės gerovės kate
dros dr. Eglė Šumskienė prista
tė projektą, jo tikslus, surinktus
duomenis ir pastebėjimus, ku
riais pasidalino su virtualaus ren
ginio dalyviais.
Pasak jos, šiuo metu grupinio
gyvenimo namuose gyvena apie
400 žmonių, planuojama, jog iki
2023–iųjų jų turėtų padaugėti
iki 900. „Bendruomenėse įsikū
rusiems žmonėms reikia daug
įvairių paslaugų. Vienos jų susi
ję su sveikatos priežiūra, kitos –
su švietimu, laisvalaikio leidimu,

užimtumu ar darbu. Vis dėlto
svarbiausia grandis – socialinės
paramos sistema. Kai kurios pa
slaugos Lietuvoje jau veikia – tai
asmeninio asistento, apsaugoto
būsto, laikino atokvėpio, kitas
dar žadama įgyvendinti“, – sakė
E. Šumskienė.
Pasak pranešėjos, pertvarkos
dalyviai – tai Socialinės apsau
gos ir darbo ministerija, savi
valdybės, pertvarkomos globos
įstaigos, nevyriausybinis sek
torius, kuris įtraukiamas į pas
laugų teikimą. Kiti du svarbūs
veikėjai – asmenys, turintys ne
galią, ir bendruomenės, kuriose
jie apsigyvena. „Mūsų nuomone,
pertvarka labiausiai reikšmin

ga pastariesiems jos dalyviams.
Žmonės su negalia iš vieno tipo
įstaigų atsidūrė kitokio tipo įs
taigose, kitaip gyvena, kitokia jų
darbotvarkė, kitokios gaunamos
paslaugos bei galimybės. Keičiasi
ir bendruomenės, kuriose įsiku
ria grupinio gyvenimo namai, dėl
to mūsų projekte daugiausia dė
mesio kreipta į šias dvi sritis“, –
sakė dr. E. Šumskienė.
Ji kalbėjo apie tai, kaip svar
bu žmonėms su negalia gyven
ti bendruomenėje, ne uždaro
se globos įstaigose. Gyvendami
grupinio gyvenimo namuose ar
apsaugotame būste, jie gali iš
vykti, bendrauti su kitais žmonė
mis, rinktis, kaip leisti laisvalaikį,
žmonės tampa savarankiškesni.
Vis dėlto, pasak pranešėjos,
įgyvendinant pertvarką kyla ir
tam tikrų įtampų. „Kaimynai ne
visada nori, kad negalią turintys
žmonės būtų šalia, jie protes
tuoja. Kai kuriais atvejais net
atsisakoma steigti grupinio gy
venimo namus vienoje ar kitoje
vietovėje, kad įtampos netaptų
pertvarkos simboliu. Bandydami
prisidėti prie šio klausimo spren
dimo, parengėme ir pradėjome
vykdyti projektą, kurio tikslas –
suprasti, kaip keičiasi bendruo
menės gerovė joje apsigyvenus
negalią turintiems asmenims.
Tirame, kokios paslaugos teikia
mos bendruomenėje, ar jos priei
namos, ar jų pakanka. Taip pat
kreipiame dėmesį į bendruome
nės narių požiūrio pokyčius, kaip
bendruomenės gyvenime daly
vauja negalią turintys asmenys,
kaip siejasi pertvarkos esmė ir
bendruomenės gerovė. Projektą
vykdome keturiuose miestuose:
Tauragėje, Panevėžyje, Kelmėje
ir Marijampolėje. Skaitėme, kas
rašoma laikraščiuose ir internete
apie pertvarką, tyrėme visuome
nės nuomonę, gyventojai pildė
apklausos anketas“, – pasakoja
dr. E. Šumskienė.
Projekto dalyviai kalbino ben
druomenės narius, paslaugų tei
kėjus ir praeivius gatvėse, lankė
si grupinio gyvenimo namuose,
kalbėjosi su jų gyventojais ir
darbuotojais, piešė ekologinius
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žemėlapius. Įsitikinta, jog dau
guma miestų gyventojų žinojo,
kad jų mieste įsikūrę grupinio
gyvenimo namai.

Pirminiai tyrimo
rezultatai
Pasak kartu su kolegėmis at
likusios tyrimą Socialinio darbo
ir socialinės gerovės katedros
dr. Jurgos Mataitytės–Diržienės,
domėtasi, kaip pasikeičia žmo
nių su negalia gyvenimas, per
sikėlus iš globos įstaigų į ma
žus grupinio gyvenimo namus,
kokiomis paslaugomis žmonės
naudojasi, ar tomis, kurios skir
tos tik žmonėms su negalia, ar
ir tomis, kurios bendros visiems
toje teritorijoje gyvenantiems
žmonėms. Tam, kad į klausimus
atsakyti būtų paprasčiau, žmo
nėms su negalia pasiūlyta piešti
vadinamuosius ekologinius že
mėlapius.
Apklausti 35 grupinio gyveni
mo namų gyventojai, 14 socia
linių darbuotojų ir 24 bendruo
menės nariai keturiuose šalies
miestuose. Metų pabaigoje tyrė
jai žada pristatyti daugiau atlikto
tyrimo duomenų.
Socialinio darbo ir socialinės
gerovės katedros dr. Violeta
Gevorgianienė kalbėjo apie tai,
kur dažniausiai lankėsi grupinio
gyvenimo namų gyventojai, kaip
skyrėsi jų lankomos vietos nuo
kitų bendruomenės narių. Gru
pinio gyvenimo namų gyventojai
dažniausiai minėjo parduotuves,
užimtumo veiklas, kirpyklas,
renginius mieste. Kai kurie taip
pat paminėjo išvykas, keliones.
Kitų bendruomenės narių daž
niausiai lankomos vietos buvo
darbas, taip pat – draugai ir arti
mieji. „Visi žemėlapiai buvo uni
kalūs, apie tai reikėtų pasakoti
atskirai. Išvada – ekologinis že
mėlapis leido identifikuoti žmo
nių su negalia lankomas vietas ir
jose užmegztų kontaktų pobūdį.
Atlikdami tyrimą, daugiausia dė
mesio skyrėme žmonių su ne
galia kontaktams su kitais ben
druomenės nariais“, – pabrėžė V.
Gevorgianienė.
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Tyrėjai nustatė, kad dažniau
siai grupinio gyvenimo namų gy
ventojai su kitais bendruomenės
nariais gali susitikti parduotuvė
se, kirpykloje, miesto renginiuo
se, esant geram orui – gamtoje.
„Ar susitikę neprasilenksime? Ar
rasime bendrą tikslą ir kursime
santykį? Visi egzistuojame dau
gybėje socialinių erdvių, pasau
lių, kurie nebūtinai persidengia.
Gal verta ieškoti sąlyčio taškų,
kur naudą patirtų abi pusės – ir
bendruomenės nariai, ir negalią
turintys žmonės. Reikia perženg
ti barjerą tarp socialinių ribų“, –
pabrėžė pranešėja.

Pertvarkos proceso
dalyviai: esame
patenkinti permainomis
Virtualaus renginio dalyviams
buvo įdomu išgirsti, ką apie per
tvarką mano joje dalyvaujantys
proto ir/ar psichikos negalią tu
rintys žmonės, kokių permainų į
jų gyvenimą atnešė pertvarkos
procesai. Savo patirtimis dalinosi
Žaneta, Edvardas ir Mindaugas.
Žaneta iš globos įstaigos pir
miausia persikėlė į grupinio gy
venimo, vėliau – savarankiško
gyvenimo namus ir apsaugotą
būstą. „Gyvenimas visiškai pa
sikeitė, nes grupinio gyvenimo
namuose įgijau savarankiškumo
įgūdžių, ten galėjau judėti lais
vai, išeidavau į parduotuves be
jokios palydos. Dabar gyvenu
atskirai, bute, atsikeliu kada no
riu, pasigaminu ką noriu valgyti,
kur noriu einu. Nėra taip, kad kas
nors mane lydėtų kaip mažą vai
ką ar baksnotų – padaryk tą ar
tą. Gyvenu kaip visi žmonės“, –
pasakoja Žaneta.
Edvardas sako, kad jo gyveni
mas persikėlus iš globos įstaigos
į apsaugotą būstą keitėsi iš es
mės. Socialinės globos įstaigos
dažnai nutolusios nuo miestų,
kaimo bendruomenės turi spe
cifinių bruožų, todėl jam kilo iš
šūkių prisitaikyti mieste. „Visas
veiksmas globos namuose vyko
mažame sukurtame rate, virėm
savo sultyse. Persikėlus gyventi
į būstą, ištiko kultūrinis šokas,
viskas turėjo nusistovėti, kad
būtų įmanoma savyje susitvar

kyti, pradėti veikti. Tai – daugiau
vidiniai pasikeitimai negu išori
niai. Žinoma, integruotis labiau
šiuo metu trukdo karantinas, vė
liau pradėsiu mokytis kulinarijos,
galbūt galėsiu įsidarbinti“, – sakė
Edvardas.
Mindaugas grupinio gyveni
mo namuose gyvena vienerius
metus, bet jau susirado darbą,
jaučiasi visuomenei naudingas.
Dabar jis labiau patenkintas gy
venimu, nors grįžta iš darbo pa
vargęs, bet jo nuotaika geresnė:
„Tapau savarankiškesnis, tai la
bai maloniai nuteikia. Tėvai gy
vena netoli, nuvažiuodavau pas
juos, kol nebuvo karantino. Kol
kas mano darbo diena trumpa,
bet po karantino tikiuosi dirbti ir
ilgiau“.

Svarbu šviesti
visuomenę
Adakavo socialinės globos
namų direktorė Kristina Aniu
lienė sako niekada neabejojusi
pertvarkos nauda. „Prieš aštuo
nerius metus pradėjusi dirbti
mačiau, kad didelės įstaigos nu
asmenina žmones, jos žalingos.
Visomis jėgomis kibome į insti
tucinės globos pertvarkos pro
cesą, juolab kad mūsų įstaiga
papuolė į pertvarkomų sąrašą.
Ėmėmės visų imanomų inicia
tyvų, dalyvavome visuose pro
jektuose. Dabar turime vienus
veikiančius grupinio gyvenimo
namus, kituose kuriamės. Mūsų
žmonės gali gyventi visai kitaip,
oriai, gauti visai kitas paslau
gas bendruomenėje“, – sako K.
Aniulienė.
Dar viena Adakavo socialinės
globos namų teikiama bando
moji paslauga – apsaugotas
būstas. Išnuomoti trys būstai,
juose gyvena septyni žmonės.
„Keisčiausia, kad susidūrėme su
neigiama darbuotojų nuostata.
Teko šviesti savo darbuotojus,
kuria linkme turime dirbti, kad
jie dar įstaigoje pradėtų ruošti
gyventojus įsilieti į bendruome
nę. Sulaukėme ir didžiulio ben
druomenės pasipriešinimo, tai
nenuostabu – nežinomi dalykai
visada baugina. Turime labai ar
timai bendradarbiauti su savi

valdybėmis, kviesti jų atstovus
bendrauti, nešti žinią, važiuoti
kartu į bendruomenes ir kalbėtis
su jų atstovais, kad žmonės iš
globos įstaigų anksčiau ar vėliau
turės gyventi bendruomenėse.
Viešinimas yra labai svarbus“, –
įsitikinusi K. Aniulienė.
Pasak jos, vienų grupinio gy
venimo namų numatytą vietą
teko keisti, nes bendruomenė
piktinosi itin aršiai. „Kitoje vie
toje su bendruomene klausimai
išspręsti, užtikrinome, kad žmo
nės su negalia gyvens ir proble
mų nekels. Žygiuojame dideliais
žingsniais pertvarkos keliu ir
tuo labai džiaugiuosi. Be abejo,
sunkumų buvo ir bus, vis dėlto
matome, kad pasikeitimai žmo
nėms su negalia yra labai nau
dingi. Ypač tai išryškėjo dabar,
pandemijos laikotarpiu: globos
įstaigose labai daug užsikrėtimų
koronavirusu atvejų, grupinio
gyvenimo namuose žmonių gy
vena mažiau, taigi jie saugesni,
čia visai kitaip valdomi procesai.
Be abejo, dabartinis etapas labai
sunkus, bet kelias į žvaigždes –
tik per kančias“, – teigė Adakavo
socialinės globos namų vadovė.

Griauti sienas
nėra paprasta
VšĮ „Psichikos sveikatos pers
pektyvos“ direktorė Karilė Le
vickaitė ir projektų vadovė Milda
Beišytė pristatė naują projektą,
kuriuo bandys paneigti neigia
mas nuostatas bendruomenėse
prieš žmones su negalia.
„Žmonės su intelekto ar psi
chosocialine negalia mūsų ša
lyje, kaip ir daugelyje kitų, ilgą
laiką buvo už sienų. Tas sienas
griauti nėra paprasta. Už geresnę
integraciją į bendruomenes esa
me atsakingi visi – ir akademi
kai, ir NVO sektoriaus atstovai,
ir gyventojai. Vis dėlto norėtųsi
labiausiai pabrėžti bendruomenių
įtaką. Svarbu didinti visuomenės
sąmoningumą, supratimą, kas
yra negalia, psichikos sveikata.
Šioje srityje esame labai neraš
tingi. Mūsų projektas skirtas tam,
kad įgytume daugiau supratimo
apie save ir psichikos sveikatą“, –
teigia K. Levickaitė.

Projektą, kurį finansuoja Akty
vių piliečių fondas su Šeimos idė
jų centru bei Šiaurės Norvegijos
universitetine ligonine, pristatė
M. Beišytė. „Bandome užtikrinti
žmonių su negalia teisę gyventi
savarankiškai bendruomenėje.
Projekto tikslas – prisidėti prie
asmenų, turinčių intelekto ar psi
chosocialinę negalią, teisių užti
krinimo Lietuvos regionuose“, –
sakė speciaistė.
Jos teigimu, neigiamos nuos
tatos atsiranda dėl psichikos
sveikatos žinių trūkumo, dėl pa
tirčių neturėjimo bendraujant su
žmonėmis, turinčiais intelekto ar
psichosocialinę negalią, bei netu
rint galimybių juos geriau pažin
ti. „Liūdna, kad prie to daug pri
sideda ir žiniasklaida, kuri didina
stigmą. Globos sistemos refor
mos rėmuose nebuvo investuota
į visuomenės švietimą. Istorijos,
kur skaitome apie didelį pasiprie
šinimą grupinio gyvenimo ar ki
tiems namams, didele dalimi su
tuo susijusios. Vykdant globos įs
taigų reformą, nebuvo numatyta
ir žmogaus teisių stebėsena“, –
pabrėžia M. Beišytė.
Pasak jos, labai svarbu griau
ti mitus bei neigiamas nuostatas
bendruomenėse, rengti švietimo
kampanijas
bendruomenėms.
Projekte numatyta įtraukti 10
savivaldybių: Tauragės, Švenčio
nių, Kauno, Kelmės, Akmenės,
Visagino, Telšių, Alytaus, Šiau
lių ir Marijampolės. Numatytas

psichikos sveikatos raštingumo
mokymas, viešos dokumentinio
filmo peržiūros ir diskusiojos po
jų. „Kviesime žmones su psicho
socialine negalia pasidalinti savo
istorijomis, bendruomenės na
riai galės užduoti jiems rūpimus
klausimus. Tokiu būdu atsiras
žmogaus teisėmis grįsta diskusi
ja, kurios labai trūksta viešojoje
erdvėje“, – sakė pranešėja.
Taip pat ketinama organizuoti
žiniasklaidai skirtą kompaniją, ži
niasklaidos atstovai bus skatina
mi komunikuoti etiškai, remiantis
žmogaus teisėmis grįstu požiū
riu. Žadama išleisti informacinį
bukletą žiniasklaidos priemo
nėms, kaip tinkamai kalbėti apie
psichikos sveikatą ir negalią, tai
padės užtikrinti žmogaus teises
teikiant paslaugas asmenims su
negalia. Taip pat bus atliekama
žmogaus teisių stebėsena trijuo
se grupinio gyvenimo namuose,
naudojant PSO „Quality rights“
priemonių rinkinį. Bus rengiami
mokymai personalui, dalijamasi
gerąja praktika iš Norvegijos, tei
kiamos rekomendacijos paslaugų
tobulinimui.
Ketinama rengti apvalaus sta
lo diskusijas savivaldybėse, taip
pat pakviesti specialistus, savi
valdybių, bendruomenių atsto
vus į nacionalinį renginį, kur bus
pristatytas oficialus projekto ati
darymas.
Autorės nuotraukos
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Kėdainiškė Gražina Grudienė:
karantinas atveria ir daugiau
galimybių
Lina Jakubauskienė
Kėdainiškei Gražinai Grudienei likimas nepagailėjo skausmo bei
išbandymų. Vis dėlto moters nepalaužė nei sūnaus, nei artimųjų
netektys, nei ligos ar traumos. Atsitiesti jai padėjo noras keistis,
tobulėti, taip pat – troškimas nešti gėrį aplinkiniams.

Depresija –
po sūnelio mirties
Skaudžiausia moters patir
tis – sūnaus Mindaugo netektis.
Berniukas gimė su širdies yda,
situacija vis blogėjo, medikai nu
sprendė širdį persodinti. Buvo in
tensyviai ieškoma donoro širdies,
tik nespėta – vieną dieną Mindau
gas užgeso ant motinos rankų.
„To skausmo apsakyti žodžiais
neįmanoma. Kurį laiką visai nega
lėjau kalbėti, praradau atmintį –
kaip vėliau paaiškino psichologė,
tokiu būdu smegenys siekė mane
apsaugoti, pasirinko poziciją atsi
minimus, kurie ne tokie reikšmin
gi, sudėlioti į stalčiukus, kad jie
nekeltų tiek daug skausmo. Daug
kas nesupranta, kodėl iki šiol ne
galiu eiti į laidotuves. Atsiprašau
net artimų žmonių, nes per laido

tuves išlenda prisiminimai. Menu,
kaip laikiau savo mirštantį vaiką
ant rankų, kaip rengiau baltais
drabužėliais, kaip laidojau... Tai
nepakeliamai skaudu, niekam
nelinkėčiau patirti ko nors pana
šaus“, – pasakoja Gražina.
Pasak moters, ilgą laiką ji ne
galėjo susitaikyti su sūnaus ne
tektimi: „Norėjosi bėgti paskui
kiekvieną panašaus amžiaus
vaiką – tarsi ir paltukas, ir ke
purytė kaip mano sūnelio... Kar
tą į palatą, kurioje gulėjau, įbė
go tokio pat amžiaus berniukas,
šaukdamas: „Labas, mamytė,
kaip aš tavęs pasiilgau“... Mama
jį pašaukė Mindaugėliu – mano
sūnelio vardu. Negaliu apsakyti,
kaip tuo metu jaučiausi. Palatos
seselė, vos pažvelgusi į mane,
viską suprato ir paprašė moters –
„Būkit geri, išeikit į koridorių“.
Panašių situacijų pasitaikydavo
nuolat, jos labai skaudino“.
Gražina visam laikui įsiminė
sūnelio paskutinius žodžius: „Ma
myte, neverk, aš visada būsiu su
tavim“. Moteris sako jį visada
jaučianti šalia: „Ką bedaryčiau,
mano baltas angeliukas su mani
mi. Sapnuoju jį, būnam kartu, o
paskui Mindaugėlis sėda ant de
besėlio ir kažkur išplaukia. Iš ten,
atrodo, visą laiką stebi mane. Tai
padeda gyventi“.

Iš duobės lipo lėtai
Po skaudžių išgyvenimų mo
teris susirgo depresija. Kurį laiką
po sūnelio mirties Gražina bandė
pati tvarkytis su savo jausmais,
vis dėlto dar po kelių jos šeimą
ištikusių nelaimių neištvėrė – pati
nuvažiavo į Žiegždrių psichiatri
jos ligoninę. Ten jai buvo gerai
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– galėjo bendrauti su psichologu,
vaikščiojo į dailės, mezgimo už
siėmimus, kūrė rankdarbius. Mo
teris pasakoja ligoninėje sutikusi
daug įdomių žmonių, jų skaudžios
patirtys ir viltingi pasakojimai tei
kė stiprybės. Medikai neskubėjo
Gražinos išleisti iš ligoninės – lai
kė tol, kol jos psichologinė būsena
pradėjo gerėti.
Taip pamažu Gražina ėmė lipti iš
duobės. Tiesa, moteris neslepia –
depresija ją lydi iki šiol: „Būna
juodų minčių, ypač lapkričio pir
mąją, dieną, kai iškeliavo mano
sūnelis. Tada būnu ir pikta, ir ner
vinga. Vis dėlto dabar jau galiu
sakyti – pavyko „susidraugauti“
su depresija, nebepanirti į ją tarsi
į tamsią duobę visam laikui“.
Pasak Gražinos, skaudžios gy
venimo patirtys žmogų ne tik
sustiprina, bet tarsi nuskaidrina
jo sielą. Dabar moteris geriau at
pažįsta ir kito žmogaus jausmus,
svetimą skausmą.
Moteris baigė Giluminės dai
lės terapijos užsiėmimus, gavo
tai patvirtinantį pažymėjimą.
„Man šie užsiėmimai labai padė
jo, išmokau vertinti kito žmogaus
piešinius tarsi pažvelgdama į jo
sielos gelmes. Kartą terapeu
tė paprašė pakomentuoti kitos
moters piešinį, kuris iš pažiūros
atrodė labai gražus, ryškus, spal
vingas. Įžvelgiau jame labai daug
vidinio, gniuždančio, neišverkto
skausmo. Taip ir pasakiau. Ma
čiau, kaip moters veidas persi
mainė, ji pradėjo verkti, tuokart
supyko ant manęs, ėmė bartis.
Vis dėlto atėjusi į kitą užsiėmi
mą, nuoširdžiai padėkojo. Sako –
„išvertėte“ mane iš vidaus, pa
dėjote išsiveržti į paviršių tam,
kas ilgai spaudė ir kankino. Tai

supratusi, moteris pradėjo kitaip
elgtis, net rengtis ryškiau ir dai
liau“, – pasakoja Gražina.
Ji sako nesyk įsitikinusi, jog
žmogaus šypsena nereiškia, kad jis
laimingas: „Greičiau atvirkščiai –
jei žmogus nuolat bando šypsotis,
gali įtarti, kad viduje nešiojasi di
delį skausmą. Galiu pasidžiaugti –
dvejus metus lankyti dailės tera
pijos užsiėmimai davė labai daug
psichologinių žinių, supratimo, kad
neverbalinė žmogaus kalba yra
svarbesnė už žodžius. Matau už
šypsenos slepiamą plyštančią šir
dį, pati mokausi atleisti, suprasti,
nepykti“, – dėsto moteris.
Savo skausmą, mintis moteris
pabandė išdėstyti ir ant popie
riaus lapo. „Kartą vienas iš mūsų
literatų gildijos svečių paprašė –
duok paskaityti savo kūrinį. Per
skaitęs pradėjo verkti, sako,

aprašei mane. Pasirodo, neseniai
mirė jo žmona, ir mano išgyve
nimai jam pasirodė labai artimi.
Supratau, kad kiekvieno išgyve
namas skausmas turi daug ben
drų savybių, o patirtos nelaimės
padaro žmogų jautresnį ir kito
žmogaus bėdoms. Stengiuosi at
rastomis gerosiomis patirtimis
dalintis su kitais. Nebijau prieiti
prie kito žmogaus, apkabinti, pa
sakyti gerą žodį. Visiems mums
to reikia, tik ne visi drįsta garsiai
pasakyti“, – įsitikinusi pašnekovė.

Karantinas – galimybė
imtis naujų veiklų
Karantinas Gražinai, kitaip nei
daugeliui žmonių, tapo naujų ga
limybių laikotarpiu. „Dabar sa
vanoriauju Moterų krizių centre,
tvarkau daiktų banką. Surūšiuo
ju, sudedu labdarai gautus dra
bužius, kitus daiktus. Kaip jau
minėjau, per karantiną baigiau
Giluminės dailės terapijos užsi
ėmimus, taip pat – siuvėjų kur
sus. Išmokti siūti buvo mano sena
svajonė, džiaugiuosi, kad ją pavy
ko įgyvendinti“, – dėsto moteris.
Vis dėlto Gražina neslepia, jog
per šį laikotarpį patyrė ir naujų
išbandymų. Medikai plaučiuose
atrado auglį, kurį laiką įtarė, kad
jis gali būti piktybinis. „Ėmiau
galvoti – kaip jausčiausi, jei man
pasakytų, kad tai – vėžys, kaip
reaguočiau, ką daryčiau. Žino
ma, pirma reakcija buvo ašaros.
Vėliau pradėjau galvoti – kiek
daug dar nespėjau gyvenime pa
daryti, kiek dar minčių, idėjų tu
riu. Stengiausi į šią situaciją per
nelyg neįsijausti: dirbau sode,
sodinau gėles, nuiminėjau derlių.
Apsidžiaugiau, kai paskutiniai ty
rimai parodė – auglys nedidelis,
„miegantis“, mažai šansų, kad

jis supiktybės“, – pasakoja pa
šnekovė.
Pasak jos, pandemijos, būtiny
bės izoliuotis poveikis priklauso ir
nuo to, kaip žmogus į tai reaguoja.
„Žinoma, gali sėdėti sudėjęs ran
kas, verkti, bijoti ir nieko nedaryti,
bet yra ir kita išeitis – ieškoti naujų
galimybių. Nepasiduoti man labai
padeda sūnus, kuris atvežė daug
psichologinio turinio knygų. Ypač
gilų įspūdį paliko Laurent Gounelle
„Dievas visada keliauja incognito“,
ją perskaityti raginčiau visus, ku
rie turi psichologinių problemų“, –
siūlo moteris.
Gražina taip pat mėgsta rank
darbius, labiausiai – nerti vąšeliu.
„Neriu varliukus, kaktusus, darau
papuošalus iš karoliukų. Dar labai
norėčiau parašyti naują literatūri
nį kūrinėlį. Taip pat tikiuosi dau
giau laiko skirti piešimui, svajoju
apie dar spalvingesnius gėlynus
savo kieme. Mano įsitikinimu, gali
sėdėti ir verkti, o gali suimti save
į rankas ir nepasiduoti bet kokioje
situacijoje“, – kalba pašnekovė.
Taip pat Gražina mėgsta tvar
kyti savo namus, kiemą, daro tai
kartu su vyru. „Karantinas mus
dar labiau suartino. Daugiau lai
ko būnam kartu, kartu ieškome
naujų galimybių. Tai – puikus lai
kotarpis imtis to, ko per darbus
ar kitus reikalus padaryti nespė
jai“, – pabrėžia moteris.
Daug bėdų ir tragedijų savo
gyvenime patyrusi moteris įsiti
kinusi, kad visi žmogui duodami
išbandymai – tai pamokos, kurias
privalome išmokti. „Tik išmokęs
nepykti, nekaltinti, neklausti –
„kodėl man, už ką“, mylėti save,
gali pamilti ir kitus žmones“, –
įsitikinusi Gražina.
Nuotraukos – autorės ir
iš asmeninio archyvo
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Vasario 16–ąją paminėjo patriotinėmis
dainomis ir Ruslano Šerkšnio autorine
tapybos darbų paroda
Lina Jakubauskienė
BĮ Valakampių socialinių paslaugų namų Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“ neišvengė COVID–19 protrūkio,
kurį laiką čia gyvenantys žmonės privalėjo izoliuotis. Vis dėlto izoliacija atnešė ne tik neigiamų dalykų – per šį laikotarpį
gimė nauja „Savų namų“ gyventojo Ruslano Šerkšnio tapybos
darbų paroda „Vienuolika viruso mėnesių“. Ji iškilmingai, laikantis saugaus atstumo tarp renginio dalyvių, atidaryta minint Vasario 16–ąją – Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną.

Ruslanas priminė, jog Vasario
16–oji parodos atidarymui pa
rinkta ne šiaip sau – ši data Rus
lanui svarbi įvairiais aspektais.
„Visų pirma, tai mūsų Valstybės
atkūrimo diena. Visų antra, tą
dieną iškart po karo susituokė
mano seneliai. Senelis buvo lie
tuvių kalbos mokytojas, kalbi
ninkas, vėliau dirbo Švietimo mi
nisterijoje. Ten jie ir susipažino
su senele, o vasario 16–ąją su
situokė, taigi ši diena man svar
bi ir asmeniškai“, – pasakoja R.
Šerkšnys.

Paveikslų tematika ir
simbolika

Skirta Lietuvos
atkūrimo dienai
Renginys prasidėjo nuo visų
renginio dalyvių kartu sugiedo
to Lietuvos himno. Vėliau „Savų
namų“ dainininkai surengė pasi
rodymą, kur skambėjo eilės Lie
tuvai, patriotinės dainos.
Kolektyvui vadovauja muzikos
vadovė Julija Kovalenko. „Parin
kau žmonėms tiek eilėraščių apie
Lietuvą, tiek patriotinių dainų.
Visi šventės dalyviai ruošėsi labai
atsakingai – mokėsi eilėraščius,
dainas. Kalbėjomės apie Tėvynę,
meilę jai, patriotiškumą, todėl
visi buvo pakiliai nusiteikę, labai
laukė Vasario 16–osios paminėji
mo dienos“, – sako J. Kovalenko.
Po
dainininkų
pasirodymo
„Savų namų“ seniūnas, meni
ninkas R. Šerkšnys pristatė savo
tapytus darbus. Jų šįkart – vie
nuolika. „Tas skaičius – ne atsi
tiktinis, praėjo lygiai vienuolika
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mėnesių nuo koronaviruso epi
demijos pradžios. Kodėl mano
paveiksluose dominuoja korona
virusas? Ogi todėl, jog idėja tapy
ti paveikslus kilo tada, kai buvau
priverstas izoliuotis. Aštuonias
paras sėdėjau savo kambaryje,
niekur negalėdamas išeiti. Tuo
met draugė dailininkė iš Kauno ir
pasiūlė – jei jau sėdi, tai pradėk
tapyti“, – pasakoja menininkas.

Menininkas sako, jog, kurda
mas paveikslus, turėjo tenkintis
tomis medžiagomis, kurias tu
rėjo savo kambaryje – išeiti į ki
tas patalpas tuo metu negalėjo.
„Per aštuonias dienas nutapiau
maždaug pusę iš vienuolikos pa
veikslų, likusius – dar per mėnesį.
Džiaugiuosi, kad spėjau paveiks
lus ir įrėminti, kitaip jų eksponuoti
nebūtume galėję“, – dėsto vyras.
Visi R. Šerkšnio paveikslai ta
pyti ant kartono, aliejiniais da
žais. Kiekvienas paveikslas skir
tas vienam iš vienuolikos metų
mėnesių, su tam metų laikui bū
dinga simbolika.
Pasak menininko, jo paveiks
luose atsispindi ir kiekvienam

mėnesiui būdingi reiškiniai, ir per
pastarąjį laikotarpį mus lydėjęs
koronavirusas. Paveikslus galima
priskirti ornamentiniam simboliz
mui, arba taikomajai dekoratyvi
nei tapybai.
R. Šerkšnys dėkojo „Savų
namų“ vadovams, ypač – sociali
nei darbuotojai Giedrei Jakubaus
kienei, taip pat darbuotojoms
Teresai Jaglinskajai, Nijolei Dirsie
nei, kurios nuoširdžiai padėjo jam
surengti savo meno darbų parodą.
Menininkas pasidžiaugė, kad
pasirengti parodai jam daug pa
dėjo ir draugai dailininkai. Jie
parėmė tiek medžiagomis, tiek ir
pinigais. Jis ypač dėkingas savo
draugui, Šnipiškių bendruomenės
pirmininkui, Algirdui Gražiui, ku
ris prisidėjo prie parodos atidary
mo vaišių.

Džiaugiasi
Ruslano talentu
Parodos atidarymo proga R.
Šerkšnį sveikino „Savų namų“
gyventojai, svečiai. „Gaila, per

karantiną šventė negalėjo būti di
delė. Tikiuosi, kad daugiau žmo
nių parodą galės atvykti apžiūrėti
vėliau, ji bus eksponuojama il
gesnį laiką“, – sakė R. Šerkšnys.
Savarankiško gyvenimo namų
vedėja Neringa Žalėnė pasidžiau
gė, kad „Savi namai“ turi tokį
meno ekspertą, kuris nuolat džiu
gina visus savo darbais. Ši paroda
– jau trečioji, kurią menininkas
surengė „Savuose namuose“. Be
to, Savarankiško gyvenimo namų
kiemą puošia ąžuolinė angelo
skulptūra „Geltonasis angelas“
bei gėlių darželyje įkomponuotas
dekoratyvinis medžio akcentas.
„Apie Ruslaną, kaip meninin
ką, išgirdau prieš metus, kai jis
surengė parodą Vilniaus miesto
savivaldybėje. Perskaičiau apie
tai spaudoje. Atėjusi į „Savus na
mus“ dirbti praėjusių metų lapkri
tį, pamačiau ir čia eksponuojamus
jo darbus, taip pat išgirdau labai
daug šiltų pasakojimų apie meni
ninką“, – pasakoja N. Žalėnė.
Vedėją žavi, kaip pagarbiai
Ruslanas kalba apie meną, kaip
rūpestingai rūšiuoja, archyvuoja,

saugo tiek įvairius kūrybai reika
lingus reikmenis, tiek ir paveiks
lus. Kruopščiai menininkas rengė
si ir būsimai parodai: „Ruslanas
nekalbėjo apie tai, kokią parodą
rengia, tik žinojome, kad ji susi
jusi su koronavirusu, užsitęsusiu
laikotarpiu, kai visi turėjome izo
liuotis. Šį laikotarpį jis norėjo pa
teikti kaip įmanoma pozityviau –
tai matyti ir parodoje eksponuo
jamuose paveiksluose, menininko
parinktose spalvose. Visi darbai –
nepaprastos estetikos, jie ramina
širdį, malonūs akiai. Puiku, kad
užsidarymas, saviizoliacija paska
tino Ruslaną kurti. Džiaugiuosi,
kad jo pomėgis, talentas padėjo
išgyventi visiems mums sunkų
laiką“, – dėsto specialistė.
N. Žalėnė tikisi, kad Rusanas
kurs ir toliau, žada palaikyti visus
jo sumanymus. „Stengsimės pa
dėti įgyvendinti menininko planus
ir tikslus, ieškosime partnerių, rė
mėjų, patalpų, kur galėtume eks
ponuoti Ruslano darbus. Jo menas
nusipelno, kad jį pamatytų kaip
įmanoma daugiau žmonių“, –
pabrėžė „Savų namų“ vadovė.
Autorės nuotraukos
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