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LIETUVOS SUTRIKUSIOS PSICHIKOS ŽMONIŲ
GLOBOS BENDRIJOS ŽURNALAS

Poilsis prie jūros džiugino
širdį ir sustiprino sveikatą
Skaitykite 7 p.

Atokvėpio stovykla – galimybė pailsėti,
įgyti naujų žinių ir pabūti kartu
Skaitykite 13 p.

„Uždainuokime kartu“ šiais metais – ne
varžytuvės, o smagi šventė
Skaitykite 17 p.

Mielieji,
Šiais metais sulaukėme ne vieno Jūsų skambučio – klausėte, kur
dingo žurnalas „Globa“? Deja, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijai lėšų leidiniui šiais
metais pritrūko, todėl negalėjome
leisti žurnalo Jums įprastu grafiku –
kas du ar tris mėnesius.
Vis dėlto vienas „Globa” numeris 2022-aisiais pasiekė mūsų bendruomenę. Esame labai dėkingi
farmacinei kompanijai „Jensen“,
kuri skyrė lėšų jam išleisti. Šios
kompanijos dėka šiais metais galime sveikintis su Jumis, supažindinti su metų darbais, renginiais,
pasiekimais ir rūpesčiais.
Šiame, vieninteliame šiais metais
„Globos“ numeryje, rasite įvairios
informacijos: tai ir medžiaga iš
Bendrijos rengtų konferencijų, susitikimų, mokymų, tiek ir iš mūsų
švenčių. Svarbiausia jų – „Uždainuokime kartu“, kuri pagaliau, po
dvejų metų pertraukos, vyko gyvai.
Gera sveikintis su Jumis, mieli skaitytojai, šiuo nelengvu metu.
Tikimės, kad šis „Globa“ numeris
nebus paskutinis, todėl tariame –
iki kitų susitikimų.
Pagarbiai
Lina Jakubauskienė
„Globa“ redaktorė

2

Mokymai „Smurto artimoje aplinkoje
prieš neįgaliuosius prevencija ir
galimos pagalbos formos“
Mokymų tikslas – supažindinti visuomenę ir specialistus su įvairiomis
smurto artimoje aplinkoje apraiškomis, jo padariniais, teisinėmis pasekmėmis, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui, mažinti smurto apraiškas neįgaliųjų šeimose ir visuomenėje, taip pat informuoti
specialistus apie galimas teisines ir psichologines pagalbos formas
patyrus smurtą bei ugdyti specialistų, dirbančių su psichosocialinę
negalią turinčiais asmenimis bendruomenėje, kompetencijas savireguliacijos, komunikacijos ir elgesio analizės srityje, tobulinti gebėjimus valdyti stresą ir konfliktus, atpažinti ir teisingai vertinti smurto
artimoje aplinkoje prieš neįgaliuosius asmenis apraiškas, gerinant
paslaugų kokybę.
Mokymai šiais metais vyko
penkiose Lietuvos apskrityse.
Balandžio mėn. 21 d. – Tauragėje, kur dalyvavo 29 asmenys,
tarp jų 6 – turintieji negalią. Balandžio 29-ąją mokymai vyko
Elektrėnuose, juose dalyvavo 39
asmenys, taip jų 17 – žmonės su
negalia.
Birželio mėn. 8 d. mokymai
vyko Kėdainiuose, čia dalyvavo
29 asmenys, tarp jų 2 – turintys
negalią. Taip pat birželio mėn.
22 d. mokymai vyko Kaišiadoryse, juose dalyvavo 24 asmenys,
tarip jų 4 – žmonės su negalia.

Rugsėjo.9-ąją mokymai vyko
Molėtuose, juose dalyvavo 15
asmenų, tarp jų 2 – turintieji negalią. Rugsėjo mėn. 16 d. Lazdijuose vykusiuose mokymuose
dalyvavo 20 asmenų.
„Globa“ informacija
Linos Jakubauskienės
nuotrauka

Konferencijoje aptarti
skurdo mažinimo klausimai
Lina Jakubauskienė
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija (LSPŽGB) surengė konferenciją, skirtą aptarti skurdo paplitimo tarp psichikos negalią turinčių žmonių ir jo mažinimo klausimus.

Bendra situacija
Pasak LSPŽGB vadovo Vaidoto
Nikžentaičio, kasmet bendruomenės nariai apklausiami – kokios temos jiems būtų aktualiausios, pagal tai pasirenkamos kasmetinių
konferencijų temos. „Pastaruoju
metu žmonės, turintys psichikos
negalią bei jų artimieji susidūrė su

nemažai naujų problemų. Situaciją sunkino užsitęsusi pandemija,
kuri susijusi su savotišku žmogaus
teisių, sveikatos priežiūros paslaugų apribojimu. Dar labiau mūsų
žmonių psichikos būklė suprastėjo
dėl vasarį prasidėjusio karo Ukrainoje, kuris sukėlė daug nerimo ir
baimės. Džiugu, jog šioje situacijoje žmonių su negalia bendruo-

menės pademonstravo didelį solidarumą – būta daug savanoriškos
veiklos, „Maisto banko“ akcijoje
rinkome maistą ne tik savo žmonėms, bet ir ukrainiečiams. Antra
vertus, žmonės, turintys psichikos
negalią, mažiau atsparūs stresui,
jiems sunkiau išvengti nerimo.
Nukelta į 4 p.
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Atkelta iš 3 p.
Dažnam kyla klausimas – kaip gyvensime toliau? Tiek išvardintos
problemos, tiek auganti infliacija,
ekonominė krizė verčia nerimauti ir kalbėti skurdo tema“, – sakė
LSPŽGB vadovas.
Prieš konferenciją LSPŽGB darbuotojai apklausė bendruomenės
narius, kiek tarp žmonių su psichikos negalia esama šeimų, kur
pajamos asmeniui nesiekia 260
eurų. Pasirodė, jog tokių esama
apie 30 proc., o kai kuriose šeimose pajamos nesiekia net 170
eurų žmogui. „Būtinosios paslaugos ir prekės brangsta valandomis, pagalbos valstybės priemonės nėra tokios greitos ir greitai
pasiekiamos. Turime ir daugiau
problemų – sudėtinga situacija
darbo rinkoje, nors galima pasidžiaugti, jog Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija pastaruoju
metu šioje srityje ėmėsi reformų,
keičiamas Užimtumo įstatymas.
Akivaizdu, jog žmonių su psichikos negalia situacija skiriasi
netgi ir nuo kitas negalias turinčių asmenų. Norėdami įdarbinti
savo žmones, turėsime taikyti
užsienio šalių praktikas, pagalvoti apie tam tikras programas,
adaptyvumą, bendradarbiavimą
su socialinio verslo atstovais, nes
žmonėms su psichikos negalia
patekti į darbo rinką labai sudėtinga“, – kalbėjo V. Nikžentaitis.
Jo teigimu, situaciją sunkina
vis dar gaji stigma, lydinti psichikos negalią, visuomenės požiūris į ją turinčius žmones. Be to,
labai didelė psichikos sutrikimų
įvairovė, pradedant nuo ribinių
sutrikimų iki paranoidinės šizofrenijos ir pan. „Psichikos negalią turinčių žmonių elgesį lemia
emocijų sutrikimai, jie suponuoja sumažėjusią savikontrolę,
šiems žmonėms sunku užmegzti
bei palaikyti santykius šeimoje,
sunku sutarti su bendradarbiais,
dirbti. Susirgimas psichikos ligomis yra ne tik problema pačiam
asmeniui, bet ir didelė papildoma
naštai šeimai bei paslaugų pagausėjimas socialines paslaugas
teikiančioms tarnyboms. Pastaruoju metu vis daugiau kalbama apie savarankišką gyvenimą,
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todėl pagalbos priemonės žmonėms su psichikos negalia turėtų
būti teikiamos platesniame kontekste, įvertinant ne tik klientą,
bet ir šeimą bei specialistų, kurie
teikia pagalbą šeimoms, motyvavimą“, – teigė LSPŽGB vadovas.
Pasak jo, teikiant paslaugas
psichikos negalią turintiems žmonėms, būtina naudotis tam tikrais
principais, visų pirma tai – žmogaus teisių užtikrinimas, tiek globaliame kontekste, tiek ir kasdieniuose dalykuose. „Žmonėms turi
būti užtikrintas bent minimaliai
orus pragyvenimas. Deja, skurdas
tarp mūsų žmonių vis dar didelis,
situaciją sunkina ir visuomenės
izoliacija bei vis dar gajūs stereotipai. Kalbant apie orų gyvenimą,
reikia įvertinti daugybę dalykų –
tai ir socialinis būstas, ir atskiros
programos psichikos negalią turintiems žmonėms, ir institucinė
reforma, kuri jau vyksta. Bendra-

sis žmogaus teisių kontekstas yra
labai svarbus. Ne mažiau svarbios
ir modernios, vartotojų poreikius
atitinkančios paslaugos. Prieš jas
teikiant, derėtų atsiklausti pačių
žmonių su negalia, koks paslaugų poreikis, valstybė turėtų finansuoti tai, kas šiems žmonėms
reikalingiausia. Jei bus visko per
daug, negalėsime užtikrinti paslaugų kokybės. Labai svarbus ir
žmonių su negalia dalyvavimo
skatinimas, kad jie patys būtų
suinteresuoti gerinti savo gyvenimo kokybę. Nesunkūs psichikos
sutrikimai turėtų būti gydomi ne
specializuotose sveikatos priežiūros institucijose, bendruomenėse
galėtų būti teikiamos psichologo,
psichoterapeuto paslaugos. Ne
mažiau svarbus ir prieinamas gydymas, kad žmonės galėtų patekti
į gydymo įstaigas, tokiu būdu valdyti savo sutrikimą, kuris kartais
lydi visą gyvenimą. Reikšminga ir
psichosocialinė reabilitacija grįžus
į bendruomenę, namus. Psichikos negalią turintiems žmonėms
būtina vartoti vaistus, palaikyti santykius su šeima“, – vardijo
V. Nikžentaitis.
Anot jo, kol kas labai trūksta
psichoterapinės,
psichologinės
pagalbos, ypač stinga vaikų specialistų. „Žmonėms, turintiems
psichikos negalią, užsienyje kuriamos atskiros pagalbos programos, jos dėliojamos nuo mokyklos
iki universitetų, orientuojamos į
profesinę sritį, dirbama koncentruotai. Bendrosios pagalbos priemonės mūsų žmonėms ne visada
tinka. Labai svarbi ir savižudybių

prevencija – nors suicido atvejų
pastaruoju metu mažėja, bet vis
dar esame tarp „pirmaujančių“
Europoje ir pasaulyje, skaičiai
pakankamai nemaži. Būtina daugiau dėmesio skirti jaunimo psichinei sveikatai, tinkamai darbo
aplinkai, taip pat – vyresnio amžiaus žmonių sveikatai, socialinei
atskirčiai, skurdui. Šiuos dalykus
tarp pagalbos priemonių įtraukia
ir Europos Sąjungos institucijos,
Pasaulinė sveikatos organizacija“,
– pabrėžė LSPŽGB vadovas.

Priemonės situacijai
gerinti
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento patarėja Daiva Zabarauskienė konferencijos
dalyviams pristatė antiinfliacinį
paketą, kuris įsigaliojo nuo šių
metų birželio pirmosios dienos.
Padidinti tam tikri baziniai išmokų dydžiai, nuo kurių priklauso
įvairios finansinės išmokos.
Ji taip pat kalbėjo apie Užimtumo įstatymą, aptarė nuostatas,
kurios keitėsi, pristatė socialinių
įmonių reformą, kur numatytas
pagalbos teikimas žmonėms su
negalia atviroje darbo rinkoje,
asmeninio asistento dalyvavimas
darbo procese, tam tikros finansinės išmokos darbdaviams, tinkamų sąlygų sudarymas žmonėms
su negalia, darbo vietos pritaikymas, informacijos prieinamumas
darbo vietoje ir kitos priemonės.
Nacionalinę skurdo mažinimo
programą pristatė Nacionalinis
skurdo mažinimo organizacijų
tinklo Socialinės politikos analitikė Rimgailė Baltutė. Ji apžvelgė
naujausius skurdo rodiklius šalyje
ir pagrindinius iššūkius, su kuriais
susiduriama jį mažinant, taip pat
kalbėjo apie savo organizaciją,
jos narius, veiklą. Kalbėjusioji pabrėžė, jog į sprendimų priėmimą
bei įvairias veiklas stengiamasi
įtraukti ir visuomenės narius.
R. Baltutė pristatė skurdo matavimo būdus, kur vertinami tiek
ES, tiek nacionaliniai rodikliai.
Pranešėja aptarė kai kuriuos iš
šių rodiklių, paaiškino, kaip jie yra
apskaičiuojami. „Žemiau skurdo
ribos šiuo metu gyvena apie 20

proc. Lietuvos gyventojų. Vertinant kitas ES šalis, esame arčiau
galo. Analizuojat tam tikrus pjūvius, galima atskirti pažeidžiamiausias grupes, tai visų pirma
vaikai. Jei skurstama vaikystėje,
dažnai turime užprogramuotą
skurdą ateityje, vaikai iš skurstančių šeimų susiduria su problemomis švietimo sistemoje, jiems
sunkiau integruotis darbo rinkoje, jiems stinga socialinių įgūdžių.
Pastaraisiais metais skurdo rodiklis šioje grupėje mažėja, tam
įtakos turėjo taip vadinami vaiko
pinigai. Ne mažiau reikšmingas ir
daugiavaikių šeimų skurdas. Su
skurdu susiduria ir apie trečdalį
žmonių, turinčių negalią. Jie sunkiai integruojasi darbo rinkoje,
jiems mokamos išmokos neadekvačiai menkos. Tarp patiriančių
skurdą – ir senatvės pensininkai,
vieni gyvenantys žmonės, bedarbiai. Jų skurdo lygis yra aukščiausias“, – kalbėjo pranešėja.
Anot jos, kalbant apie socialinės politikos iššūkius skurdo mažinimo kontekste, svarbios dvi
kryptys – pajamų užtikrinimas
per darbo rinkos priemones, kad
žmonės turėtų motyvaciją ir galimybę dirbti, taip pat – išmokos,

jei žmonės negali dirbti. Kita pusė
– paslaugos, kurios padėtų žmonėms integruotis į darbo rinką,
jei jie negali to padaryti savarankiškai, taip pat – kitos paslaugos,
užtikrinančios žmogaus savarankiškumą, orumą, žmogaus teises. „Dirbant šiomis kryptimis,
kyla nemažai iššūkių. Pirmiausia
– kiek tam skiriame lėšų. Nors ES
kontekste skiriamės nedaug, vis
dėlto dažnai susiduriame su neefektyviu lėšų panaudojimu, piktnaudžiavimu“, – sakė R. Baltutė.
Pasak jos, kol kas socialinės išmokos žmonėms tebėra menkos,
jos nesiveja skurdo rizikos ribos.
Išlieka žemas viešųjų paslaugų
prieinamumas ir jų kokybė, integracinės paslaugos į darbo rinką.
„Egzistuoja įvairios pagalbos formos, užimtumo programos, bet,
apklausus žmones su negalia,
Nevyriausybines
organizacijas
matome, kad įsidarbinimas ne
visada yra toks, kokio norėtųsi,
dažnai žmonės neišsilaiko darbo
rinkoje. Priežastys – teikiama pagalba nėra individualizuota, ypač
kalbant apie žmones su negalia,
pažeidžiamas grupes, kuriems
Nukelta į 6 p.
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Atkelta iš 5 p.
reikalingos labai individualizuotos, specializuotos paslaugos,
orientuotos į žmogaus gebėjimus, poreikius. Kol teikiamos
standartizuotos paslaugos, norimo rezultato nepasiekiama. Išlieka diskriminacija darbo rinkoje,
įsidarbinti trukdo slaugomi artimieji ir pan. Labai svarbios paslaugos šeimoms, vaikams, todėl
derėtų išsiaiškinti, kokia pagalba
reikalinga šeimoms. Dažnas susiduria su būsto prieinamumo problema, šeimos gyvena ankštuose
būstuose. Be to, būtina daugiau
dėmesio skirti specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams,
ugdymo įstaigose trūksta specialiųjų pedagogų, logopedų kitų
specialistų“, – kalbėjo pranešėja.
Ji pristatė žmonių su negalia
įtraukties iššūkius, su kuriais jie
ir jų artimieji susiduria. Tai – paslaugų trūkumas, dėl to sumažejusios šeimos narių galimybės
įsidarbinti bei pajamos, socialinė
atskirtis, socialinių įgūdžių stoka,
dėl kurių nutrūksta ryšiai, pablogėja psichikos sveikata ir pan.
Su skurdu susijusios problemos
– ir skaitmeninių paslaugų trūkumas, nes nuo jų dažnai prasideda
darbo paieška, taip pat būtinosios paslaugos pastaruoju metu
vis dažniau keliasi į skaitmeninę
erdvę. Skurdą didina ir susisiekimo paslaugų stoka, ribojanti
gyventojų galimybes įsidarbinti,
energetinis skurdas, įsiskolinimų
grėsmė ir pan.

Kuo ypatingi psichikos
negalią turintys žmonės?
Vytauto Didžiojo universitetas,
Sociologijos katedros profesorius
Vylius Leonavičius skaitė pranešimą „Psichinės negalios asmenų
socialinės ir asmeninės patirties
konstravimo ypatumai“. Jo teigimu, VDU nuo 2000 m. tyrinėja
vieną iš krypčių – sveikatos sociologiją, universitetas dalyvavo
įvairiuose projektuose, susijusiuose su psichikos ir kitomis lėtinėmis ligomis. Pasak pranešėjo,
šiuolaikinės sveikatos priežiūros
problemos yra ne tiek medicinos, bet socialinė problema, todėl, kalbant apie pagalbą psichi6

kos negalią turintiems žmonėms,
dera taikyti biopsichosocialinį
modelį, kai įvertinamas tiek biologinis dėmuo, tiek ir socialinės
problemos, su kuriomis žmogus
susiduria.
V. Leonavičius kalbėjo apie
pagalbą žmonėms, turintiems
psichikos negalią, industrinėje
visuomenėje, kuri atsirado Europoje maždaug 19 a. antroje pusėje. „Visos socialinės, sveikatos
politikos atsiremia į industrinę visuomenę. Iki moderniosios, arba
industrinės, visuomenės jokios
socialinės ar sveikatos politikos
nebuvo. Tai – moderniosios visuomenės reiškinys, kuris nuolat
šiek tiek keičiasi tam tikra pasirinkta kryptimi“, – pabrėžė V. Leonavičius.
Jis kalbėjo apie pastaruoju
metu vykstančią deinstitucionalizaciją, jos iššūkius, kurie vienaip
ar kitaip atsiranda ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. „Dar
ne taip seniai visi sveikatos sutrikimai, taip pat ir psichikos, buvo
gydomi tik mediciniškai. Dabartinė visuomenė 20 a. pabaigoje
perėjo prie demedikalizacijos,
atsirado tam tikra nuostata arba
tam tikras požiūris, kad žmonėms
su negalia nereikia institucijų.
Intensyvi psichoterapija kartais
leidžia pagydyti net tam tikrus
šizofrenijos atvejus. Sovietmečiu institucionalizacija buvo ypač
stipriai išplėtota, viena iš šiuolaikinės
deinstitucionalizacijos
lyderių buvo Prancūzija, ji netgi turėjo problemų, mažindama
institucijų kiekį, nes nemažai pacientų patekdavo į bendruomenes su sudėtingomis problemomis, vėliau jiems tekdavo grįžti
į institucijas. Šiuo metu jau kyla
klausimų ir dėl prievartinio žmonių su psichikos negalia gydymo,
izoliacijos. Suprantama, kad dalis
žmonių gali būti savarankiški, tik
čia kyla paslaugų klausimas“, –
sakė pranešėjas.
Pasak jo, medikas šiuo metu
jau nebėra ekspertas, kurio pacientas turi klausyti besąlygiškai,
kalbama apie bendradarbiaujantį
santykį su juo. Paciento kultūra
atskiriama nuo priežiūros įstaigos kultūros, žmogus, patekęs
į gydymo įstaigą, neverčiamas
žūtbūt jai paklūsti.

Pranešėjas taip pat kalbėjo
apie psichikos negalios asmenų
socialinę raišką, aptarė makrosocialines sąlygas, kurios orientuoja žmogų į diskriminaciją, taip
pat deinstitucionalizacijos proceso socialines problemas.

Problemos – žmogaus
su negalia akimis
LSPŽGB narys Algimantas Baranauskas aptarė teisės aktus,
turinčius įtakos žmonių su psichikos negalia skurdo lygiui. Jis
kalbėjo apie 2010 m. spalio 20
d. Europos Parlamento priimtą
rezoliuciją dėl minimalių pajamų vaidmens kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi, joje
pateiktas nuostatas. Jo teigimu,
žmonėms su psichikos negalia,
labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei, turėtų būti teikiama
ypatinga socialinė pagalba.
Pranešėjas dalijosi dabartine žmonių su negalia situacija,
pristatė savo gyvenimo patirtį,
kalbėjo apie vis dar egzistuojančią pajamų nelygybę, asmeninio
asistento pagalbos būtinybę ir
pan. Jis taip pat aptarė rengiamus
įstatymus projektus, pabrėžė, kas
juose svarbu žmonėms su psichikos negalia, išsakė savo įžvalgas,
skaudulius, pastebėjimus, atrastus neatitikimus įstatymuose.
Apibendrindamas konferenciją,
V. Nikžentaitis kalbėjo apie tai, jog
Lietuvoje vis dar nemažai socialinės atskirties bei skurdo apraiškų.
„Kaip demonstruoja statistika, nelabai turime kuo pasigirti, mums
dar toloka iki gerovės valstybės.
Ją turėtume kurti nuo paprastų
dalykų – nuo kiekvienam žmogui
prieinamų paslaugų, socialinių garantijų konkrečiam žmogui ir pan.
Kaip matome, skurdo problemos
aktualios ne tik patiems žmonėms
su negalia, bet ir institucijoms bei
įvairioms tarnyboms. Esama ir
teigiamų tendencijų: atsižvelgiant
į pastarojo meto permainas galima tikėtis, jog pokyčių bus, mūsų
žmonių pajamos didės, gerės
žmonių su negalia įdarbinimo sąlygos. Dabar priimamų įstatymų
rezultatus pamatysime vėliau“, –
sakė LSPŽGB vadovas.
Autorės nuotraukos

Poilsis prie jūros džiugino
širdį ir sustiprino sveikatą
Įgyvendinant 2022 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą,
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija organizavo neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovyklą. Šiais metais
bendrijos nariai turėjo progos pailsėti poilsio namuose „Relax Palanga“.
Ilsėtasi trimis pamainomis –
kiekvienai skirta po keturias dienas ir tris naktis. Iš viso poilsiavo
šimtas asmenų, iš jų 80 – turintys negalią.
Į stovyklą pakviesti žmonės iš
visų Bendrijos skyrių. Kelialapiai
paskirstyti priklausomai nuo žmonių su neįgalia skaičiaus skyriuje, jų aktyvumo ir darbo kokybės
bendruomenėje, taip pat vadovaujantis bendrijos patvirtintais
savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo stovyklos atrankos kriterijais. Į kiekvieną pamainą vyko
lydintys asmenys, o su sunkios
negalios asmenimis – jų artimieji.
Bendrijos nariai pasidalijo savo
įspūdžiais iš šiųmetės stovyklos.
Pateikiame juos savo skaitytojams.
***
Nors vasaros pradžia nelepino
saulės spinduliais, tačiau Palangoje poilsiautojų netrūko. Nuo
birželio pradžios iš įvairių miestų
ir rajonų į Palangą poilsiauti vyko
nemažas psichikos negalią turinčių žmonių būrys.
Atvykusiems sudaryta galimybė savarankiškumo ugdymui,
laisvalaikio, individualių poreikių

lavinimui. Į stovyklą vyko ir Žemaitijos žmonių su psichikos negalia klubo „Telšių atjauta“ nariai.
Trečiai pamainai pavyko „gaudyti“ saulės spindulius. Esant geram orui, užsiėmimai vyko pajūryje ar grįžus vakare prie bendro
vaišių stalo.
Šiemet stovykla iš Šventosios
persikėlė į Palangą. Pasikeitusi
aplinka vienus liūdino, kiti labai
džiaugėsi. Tačiau visus vienijo
puiki nuotaika, geros emocijos
ir sena arba naujai užsimezgusi
draugystė.
Palanga – didesnis miestas nei
Šventoji, todėl norėjosi aplankyti
kuo daugiau miesto erdvių: šviesos efektais džiuginantį ir „dainuojantį” fontaną, Šv. Mergelės
ėmimo į dangų bažnyčią, Birutės
kalną, Gintaro muziejų ir kt.
Stovyklautojai buvo labai patenkinti tiek geru oru, tiek pačiu
poilsiu. Laimingiausias liko mūsų
mažasis Jokūbas, kuris jau kelinti
metai vyksta į stovyklas prie jūros.
Tariame žemaitišką „diekou“
organizatoriams ir visiems, prisidėjusiems prie poilsio organizavimo bei atvykimo į Palangą.
Mums visiems labai to reikia.

Tikimės, kad finansavimas panašiems renginiams nenutrūks ir
toliau....
Iki kitų pasimatymų mielieji.
Virginija Mitkienė
***
Šių metų stovykla buvo nuostabi ir turtinga ne tik iš anksto
numatytomis veiklomis, bet ir
savo aplinka, gamtos grožiu.
Šilalės SPŽG bendrijos nariai
džiaugėsi kiekviena praleista
akimirka stovykloje: tiek veiklos
kartu, tiek individualus laikas
buvo prasmingas kiekvienam.
Atrodo, jog stovyklaudami lyg
pažinome vieni kitus iš naujo,
diskutavome, kūrėme, dalinomės gražiomis mintimis, idėjomis bei patarimais, atvirai kalbėjome apie kasdienius sunkumus
ir apie iškilusių problemų sprendimo būdus.
Būnant tokioje aplinkoje, atrodo, pranyko visos problemos ir
neigiamos emocijos. Sukūrėme
nemažai naujų darbelių: atvirukų,
gėlyčių, spalvinome mandalas,
sprendėme kryžiažodžius apie Šilalės kraštą, Lietuvą ir taip gilinome savo žinias. Taip pat bendrijos
nariai labai džiaugėsi vieta, kurioje
gyvenome: viskas gražu, patogu ir
pritaikyta gyvenimui.
Dėkojame už galimybę pabūti
šioje stovykloje, labai vertiname
bendrijos įdėtas pastangas rengiant šią stovyklą.
Stasė Palekienė
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Dirbantieji su negalią turinčiais žmonėmis
tobulino vadybos įgūdžius
Lina JAKUBAUSKIENĖ
Gegužės 19-ąją Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija pakvietė bendruomenėse dirbančius specialistus į vadybos įgūdžių tobulinimo mokymus. Kalbėta apie komandinio darbo svarbą
bendruomenėse, pristatytos nevyriausybinio sektoriaus aktualijos,
socialinio darbo naujovės.

Komandinis darbas –
ypač svarbus
VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos psichologė Nida
Matiukienė pristatė pranešimą
„Komandinis darbas organizacijoje, psichologinis aspektas”.
Ji kalbėjo apie tai, kas yra komanda, kuo ji skiriasi nuo grupės,
aptarė įvairius komandos bei darbo
joje aspektus. „Kiekviena komanda
yra grupė, bet ne kiekviena grupė yra komanda. Grupė – žmonių
bendruomenė, kurios narius vienija
bendra veikla, interesai. Komanda
– žmonių grupė, kuri gali veiksmingai atlikti darbą, pasiekti tikslus. Abi
jos atrodo išoriškai panašiai, tačiau
funkcionavimu skiriasi. Komandoje yra vienas ryškus lyderis, kuris
atsako už komandos rezultatus”, –
sakė N. Matiukienė.
Pasak jos, tiek komandinis,
tiek individualus darbas turi privalumų ir trūkumų. „Komandinis sprendimų priėmimas geriau
negu individualus, tačiau rizikos
laipsnis priimant komandinius
sprendimus didesnis nei individualus, nes atsakomybė pasiskirsto
tarp visų sprendimo priėmimų
dalyvių”, – pabrėžė kalbėjusioji.
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Ji taip pat aiškino susirinkusiems, ko reikėtų, kad komanda
galėtų dirbti bet kuriomis sąlygomis, pristatė skirtumus tarp formalių ir neformalių grupių, kalbėjo
apie asmenybės svarbą komandai.
Jos teigimu, labai svarbu užkirsti
kelią specialistų lėtiniam nuovargiui, išsekimui. „Komanda arba
atima iš savo nario jėgas, arba
duoda jų, todėl labai svarbus psichologinis klimatas grupėje. Labai
svarbu, kad privalėjimas kažką
daryti nepranoktų žmogiškųjų resursų”, – sakė N. Matiukienė.
Pranešėja taip pat pristatė
grupės, komandos formavimo
etapus, konfliktus, kurie galėtų
kilti joms formuojantis: „Konfliktai gimsta beveik iškart, nes asmenybės skirtingos, tai natūralu.
Tokiu atveju susitelkimas – sudėtingiausias dalykas. Permainos
atsiranda tada, kai patys komandos nariai nori permainų”.
N. Matiukienė priminė vaidmenis grupėse, apibūdino kiekvieną
iš jų, kalbėjo apie tai, kokios teigiamos ar neigiamos kiekvieno
nario savybės lemia sėkmes ir
nesėkmes. „Ypač svarbus psichologinis klimatas grupėje, asmenybės įtaka jai. Psichologinės aplin-

kos įtaka darbui ypač reikšminga,
kai dirbama sudėtingose, pavojingose situacijose. Psichologinis
klimatas gali ar padėti, ar trukdyti
atlikti darbą”, – sakė pranešėja.
Jos teigimu, kiekvienas organizacijos narys visų pirma turėtų
žiūrėti savęs, į tai, ant kokio pamato jis stato savo gyvenimą: „Turime užduoti sau klausimą – kur
einu ir kodėl einu, ar mano kelias
gali būti taisytinas, ką galiu padaryti, kad gyvenime įtampos būtų
mažiau. Kartais pakanka gero pokalbio prie kavos su kitais organizacijos nariais ir tai išsisprendžia
daug dalykų. Jei gyvenimo tikslas
yra darbas, derėtų pagalvoti, kad
jis nėra visas gyvenimas, todėl labai svarbu, kuo iš esmės norėčiau
būti, kokios mano svajonės, gal
atsisakau jų metai iš metų ir t. t.”.
N. Matiukienė kalbėjo apie tinkamo psichologinio klimato svarbą: „Turime sekti, kokios emocijos, kokie jausmai mus kasdien
lydi, ar jie neveikia sveikatos
tiesiogiai, nes anksčiau ar vėliau viskas atsiliepia mūsų kūnui,
sveikatai. Lėtinis nuovargis yra
ilgalaikė būsena ir sindromas.
Įsitikinimas – „aš privalau, kito
kelio nėra” nėra teisingas. Kuo
nuo savęs nuimam daugiau paslėptų, neigiamų dalykų, tuo
geresnis mūsų funkcionavimas,
taip pat ir komandoje”.
Psichologė priminė, kuo pavojingas lėtinis nuovargis, kaip svarbu
nuolat peržiūrėti motyvaciją, santykius su žmonėmis, kaip atrasti
savo gyvenimo vertę, apmąstyti,
kas esame ir kur norime būti. „Jei
nesame patenkinti savo darbu, visada yra išeitis, galima kurti savo
komandą. Net jei pradedame nuo
nulio, galime rasti pozityvių, panašiai mąstančių žmonių. Derėtų
suprasti, jog privalau turėti grupę,
kuriai priklausau, nes visi esame
pagrindinį poreikį – priklausymo.
Negalime gyventi atskirti. Labai
svarbu turėti bendruomenę, kur
leidžiame laisvalaikį, šeimos grupes. Labai svarbus kokybiškas
laisvalaikis. Privalome atsižvelgti

ir į kūno poreikius - kvėpavimą,
judesį. Kai kvėpuojame tinkamai,
streso gerokai mažiau, imame gyventi draugiškiau su savo kūnu,
sveikata tampa geresnė. Kiekvienas turime žinoti, kas mums yra
poilsis”, – sakė N. Matiukienė.

Apie NVO skirtingais aspektais
Nevyriausybinių organizacijų
informacijos ir paramos centro
direktorė Olia Žuravliova skaitė pranešimą „Nevyriausybinių
organizacijų (NVO) plėtros aktualijos: NVO teisinis reglamentavimas, NVO veiklos skaidrumo
ir atskaitomybės kompetencijų
stiprinimas, NVO vadyba”.
Ji aiškino, kaip galima patobulinti asociacijos veiklas, pagerinti įvaizdį, priminė, ką laikome
NVO. O. Žuravliova pristatė svarbiausius pastaruoju metu priimtus įstatymus, susijusius su NVO
veikla, aptarė pagrindines juose
priimtas nuostatas. Itin svarbus
pastaruoju metu priimtas NVO
plėtros įstatymas, kur reglamentuoti NVO plėtros valstybės politikos formavimo ir įgyvendinimo
principai; NVO plėtros valstybės
politiką formuojantys ir įgyvendinantys subjektai; NVO tarybos ir
savivaldybių NVO tarybų sudarymo tvarka ir funkcijos; NVO finansavimo valstybės ir savivaldybių
biudžeto lėšomis tikslais ir tvarka;
NVO duomenų tvarkymas.
2022 m. sausio 20 d. priimtos
NVO plėtros įstatymo pataisos,
kur suteikta galimybė rinkti nacionalinės ir savivaldybių NVO
tarybų pirmininkus tik iš NVO atstovų, 2 metų kadencijai, taip pat

patikslinta viešosios naudos NVO
sąvoka bei NVO fondo finansavimo tvarka bei patvirtintas NVO
fondo strateginių programų įgyvendinimo administratorius – Europos socialinio fondo agentūra.
Kiti NVO aktualūs įstatymai
– Bendruomeninių organizacijų
plėtros įstatymas; Savanoriškos
veiklos įstatymas; Labdaros ir
paramos įstatymas; Lobistinės
veiklos įstatymas; Teisėkūros
pagrindų įstatymas; Viešųjų pirkimų įstatymas.
„Labai svarbu, kad NVO būtų
stiprios ir patikimos. Tai reiškia,
kad jos turi turėti aiškią misiją ir
identifikuotas tikslines grupes, su
kuriomis dirba. Labai svarbu laiku
rengti bei teikti metines finansines ir veiklos ataskaitas, viešinti
jas savo puslapiuose. Stiprios ir
patikimos NVO yra įsidiegusios ir
laikosi veiklos efektyvumo ir kokybės standartų, bendradarbiauja su
kitomis NO ir dalyvauja skėtinėse
NVO. Jos taip pat teikia siūlymus
viešosios politikos pokyčiams, dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, turi visas būtinas žymas
ir statusus, tokius kaip įtakdario,

paramos gavėjo, NVO žymą, akreditaciją ir kt. Patikimos NVO užtikrina žmogiškųjų ir finansinių išteklių tvarumą, tinkamą jų priežiūrą
ir valdymą, kokybišką vidinių dokumentų politiką, laikosi įstatymų
ir bendrųjų šalies ar tarptautinių
taisyklių”, – dėstė O. Žuravliova.
Ji taip pat kalbėjo apie tai, jog
NVO neturėtų būti laikomos perkančiosiomis
organizacijomis,
priminė, kaip kūrėsi ir plėtėsi
NVO sektorius, aptarė pastarojo meto naujoves, kalbėjo apie
tai, kada NVO gali prarasti savo
statusą. Pranešėja priminė apie
komunikacijos strategijos svarbą, apie tai, kaip geriau pristatyti savo idėjas, būtinybę turėti
papildomų finansavimo šaltinių.

Socialinio darbo naujovės
Jas pristatė Lietuvos socialinių
darbuotojų asociacijos viceprezidentas Saulius Liekis. Jo teigimu,
pastaruoju metu siekiama, kad
kuo daugiau socialinių paslaugų
bendruomenėse teiktų NVO, vis
dėlto joms ne visada paprasta
surasti darbuotojų, o be jų idėjas
įgyvendinti sunku.
S. Liekis kalbėjo apie asociacijos
veiklos kryptis, apie tai, kaip jos
nariai dalyvauja socialinės politikos formavime, dalyvavimą naujos kvalifikacijos kėlimo sistemos
kūrime. Šiuo metu asociacija vienija apie 1000 socialinės srities
darbuotojų, narių nuolat daugėja.
Pranešėjas pristatė pastarojo
meto socialinio darbo naujienas,
pokyčius, taip pat - LR Vyriausybės programą dėl socialinio
Nukelta į 10 p.
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Atkelta iš 9 p.
darbo. „Dėjome daug pastangų
į naujosios kvalifikacijos kėlimo
tvarkos kūrimą, deja, rezultatas mus nustebino ir nuliūdino,
į mūsų pasiūlymus beveik neatsižvelgta. Siūlėme kuo labiau
supaprastinti atestavimo tvarką,
tačiau reikalavimų net padaugėjo, atsirado tokie dalykai kaip
supervizijos. Kaskart iš naujo
atestuojantis reikia pateikti visus dokumentus, net jei jie prieš
tai jau buvo pateikti. Norėtųsi,
kad būtų mažiau biurokratijos,
mažiau reikalavimų. Atestavimo
mechanizmas turėtų lengvėti”, –
teigė S. Liekis.
Jis taip pat pristatė naujoves,
kurios aktualios specialistams,
dirbantiems su psichikos negalią
turinčiais žmonėmis: „SAM siūlo
naują projektą, pagal kurį atsirastų mobiliosios komandos iš 10
žmonių, kurias sudarytų psichiatras, slaugytojas, atvejo vadybininkas ar socialinis darbuotojas ir
pan. Jų užduotis – darbas kliento
namuose su žmonėmis, išėjusiais
iš psichiatrijos ligoninių. Tikslas
– prižiūrėti, kad žmonės laiku
gertų vaistus, saugotų sveikatą.
Tikimės, kad nauja paslauga bus
tinkamai finansuojama, tada psichikos sutrikimų turintiems žmonėms ir jų artimiesiems gyvenimas palengvės”.

T. Liekis taip pat kalbėjo apie
pokyčius neveiksnumo nustatymo sistemoje, pakeitimus negalios nustatymo ir kt. srityse.
Jis taip pat pristatė problemas,
su kuriomis susiduria socialiniai
darbuotojai.

Ataskaitų teikimas ir
kiti pokyčiai
Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos teisininkas LInas Vinickas bei bendrijos vadovas Vaidotas Nikžentaitis pristatė pranešimą „Ataskaitų
teikimas ir viešojo administravimo aktualijos organizacijoje”.
L. Vinickas kalbėjo apie ataskaitų registravimo būtinumą
Registrų centre, nes tai numato asociacijų veiklą reglementuojantis įstatymas. „Ataskaitas
parengia asociacijos numatytas
valdymo organas, valdyba, ar
pirmininkas, tvirtina visuotinis
susirinkimas. Tada vadovas pasirašo ir persiunčia Registrų centrui”, – priminė teisininkas.
Jis aiškino, kas turėtų atsispindėti veiklos ataskaitose – tai
organizacijos tikslai, uždaviniai,
atlikti darbai, planuojami darbai,
narių skaičius ir kita informacija.
„Finansinį rinkinį ruošia buhalteris ar finansininkas. Jei asociacija yra paramos gavėjas ir gauna
paramą, turi būti nurodyta gauta

finansinė parama, nebent ji labai
maža. Paramos šaltinių nurodyti
nereikia. Jei parama didesnė, reikia nurodyti, kas perėmė ir pinigų sumą. Jei asociacijos neteikia
projektų, gyvuoja tik iš savo narių surinktų lėšų, jos vykdo supaprastintą apskaitą, dalies ataskaitų teikti nereikia”, – pabrėžė L.
Vinickas.
Pasak jo, jei asociacija turi internetinį puslapį, ataskaita turėtų būti
pateikta jame. Visas ataskaitas Registrų centras pateikia viešai.
L. Vinickas priminė, kaip registruoti NVO žymą, kalbėjo apie
tai, kad dauguma LSPŽGB priklausančių bendrijų ją jau turi. Ši
žyma reikalinga teikiant paslaugas ar rašant projektus, antraip
pareiškėjas negali teikti projekto.
Teisininkas pristatė naujoves
dėl viešųjų pirkimų vykdymo,
priimtas nuo 2022 m. sausio 1 d.
V. Nikžentaitis kalbėjo apie
projektinę bendrijų veiklą kitiems
metams, kai nebeliks projektų finansavimo. Pasak jo, visa tai bus
apibrėžta teisės aktais, kol kas
su bendruomenėmis informacija
nesidalijama. Bendrijos vadovas
taip pat aptarė naujoves, kurios
atsiras NVO, bendrijų veikloje,
taip pat būsimas reformas, pasidalijo mintimis, kas galėtų kelti
nerimą jas įgyvendinant.
Autorės nuotraukos

Lyderystės mokymai: didžiausias
dėmesys – savipagalbai
Lina Jakubauskienė
Birželio 13–14 dienomis Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrija (LSPŽGB) pakvietė savo narius į Neįgaliųjų lyderystės ir savipagalbos įgūdžių ugdymo mokymus. Programą parengė Tartautinė socialinė akademija, užsiėmimus vedė patyrusios lektorės iš Tarptautinės
socialinės akademijos – prof. dr. Angelė Kaušylienė ir Angelė Bajorienė,
kurios teorinę mokymų dalį puikiai suderino su praktiniais užsiėmimais.

Savipagalba lyderiui –
itin svarbi
Pasak LSPŽGB vadovo Vaidoto
Nikžentaičio, savipagalbos grupės
yra veiksmingas modelis, įgalinantis ir paskatinantis žmones
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perimti atsakomybę už savo gyvenimą. „Viena priežasčių, kodėl
asmenims, turintiems psichikos
sutrikimų, reikalingi savipagalbos
mokymai, yra ta, kad visiems jų
dalyviams būdinga bendra situacija, problema ar būsena. Tik vei-

kiant kartu įmanoma pasiekti tai,
kas dirbant atskirai atrodo neįveikiama“, – pabrėžia V. Nikžentaitis.
Pasak jo, šiais mokymais siekiama, kad žmonės su psichikos
negalia, aktyviai dalyvaujantys
bendruomenių veiklose, formuotų savipagalbos grupes ir taptų
šių grupių lyderiais. Tai būtų pavyzdys visiems, jog žmogus, nepaisant ligų ar kitų problemų, gali
prisidėti prie organizacijos gerovės, nuostatų apie negalią kaitos.
Mokymuose, kurie vyko Švenčionių rajone, prie vaizdingo Pailgio ežero, dalyvavo 15 asmenų,
iš jų 10 – turintys negalią.

Stiprėti neigiamo aplinkos poveikio akivaizdoje
A. Bajorienės teigimu, šiuo nelengvu metu, kai visuomenė susiduria su Covid-19 pandemijos
padariniais, sunkiomis ekonominėmis sąlygomis bei netoliese
vykstančiu karu, svarbu žinoti,
kaip išgyventi sunkius, neramius
laikus: „Tokiomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, turime
būti kuo stipresni, todėl mūsų susitikimo tikslas – stiprėti, išsiaiškinti, ką daryti, kad visiems mums
būtų lengviau“, – teigė lektorė.
Kiekvienas mokymų dalyvis
mokymų pradžioje gavo užduotį:
išsirinkti atviruką, kuris atspindi
jo tos dienos nuotaiką. Visų nuotaikos buvo skirtingos: vieni buvo
linksmi, kiti – liūdni, nerimaujantys, treti jautėsi nuobodžiaujantys, vis dėlto didžiausia dalis
mokymų dalyvių buvo smalsūs ir
trokštantys sužinoti kuo daugiau
naujovių.
„Mūsų mokymų tikslas – kad
žmonės ne tik įgytų naujų žinių,
bet ir pailsėtų, pasimokytų vieni
iš kitų, nes per tai stiprėja žmonių tarpusavio ryšiai. Svarbu kiekvienam dalyvauti diskusijose,
išsakyti savo nuomonę, vidinę
būseną, tik tada atsiras norinčiųjų padėti įveikti neigiamas emocijas“, – pabrėžė A. Bajorienė.
Mokymų dalyvių prisistatymas
taip pat buvo originalus: suskirstyti po du, žmonės turėjo iš nepažįstamo žmogaus išgirsti kuo
daugiau apie jį, kad paskui galėtų
pristatyti ne save, o kolegą. „Tai –
labai svarbu lyderiui: jei jis nemokės apibūdinti kito žmogaus, bus
prastas lyderis. Tokiu būdu susi-

pažįstant apie kitą žmogų galima
sužinoti daug, tik svarbu mokėti
išgirsti kitą žmogų. Vadovaujant
bendruomenei, tai itin reikšminga“, – kalbėjo A. Bajorienė.
Kiekvienas mokymų dalyvis
pristatė pasirinktą draugą, pasidžiaugė pastebėtomis teigiamomis savybėmis, pasirinko tuos
būdo ar išvaizdos bruožus, kurie
jam atrodė reikšmingesni.
Pasak A. Bajorienės, toks susipažinimo būdas atskleidė, kad
kiekvienas matome, vertiname
aplinkinius skirtingai, kad gyvenime yra daug įvairių spalvų, iš
jų susidėlioja gyvenimo mozaika.

Tik padėdamas sau gali
padėti kitiems
Prof. dr. A. Kaušylienė aiškino,
kas yra savipagalba. Tai – gebėjimas panaudoti savo galimybes,
rasti vidinių išteklių, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir
pačiam kreipti jį norima linkme.
Savipagalba reiškia pokyčių pradžią, kai iš pasyvaus stebėtojo
tampama aktyviais savo gyvenimo dalyviais.
Savipagalba galima vadinti
procesą, kurio metu mokomasi
prašyti pagalbos, priimti pagalbą, išdrįsti būti savimi, įvardinti
savo problemas, nustatyti elgesio ribas sau ir kitiems, laikytis
tų ribų. Savipagalba – tai visų
pirma savęs stiprinimas, įtikinant
save pasinaudoti savo jėgomis,
leidžiant sau prašyti pagalbos,
priimti ją ir ja pasinaudoti, nusiteikiant aktyviai veikti.
Profesorė taip pat kalbėjo apie
tai, kokios problemos lydi žmogų dažniausiai: „Tai – sveikatos
bėdos, nuotaikos, artimo žmo-

gaus netektis. Susijaudiname,
kai kažkas kažką ne taip pasakė,
ne taip suprato... Visi mes esame skirtingi – užaugę skirtingose vietose, vieni mėgstam viena,
kiti kita, tačiau kartu ir panašūs.
Žmogų mokslininkai lygina su
obuoliu. Matome, kad tai – obuolys, bet visi šie vaisiai yra skirtingi
– kitokia jų forma, spalva. Savipagalbos grupės skirtos tam, kad
žmonės galėtų išsikalbėti, „išleisti
į erdvę” savo problemas, išklausyti vienas kitą bei suprasti. Vis
dėlto svarbu pirmiausia suprasti
patį save. Kai mums liūdna, ką
dažniausiai kaltiname? „Visi kiti,
valdžia, Dievas, audra dar kažkas“, tik ne aš. Turime kiekvienas atsigręžti į save, pagalvoti,
paklausti savęs – galbūt kažką
ne taip padariau, įskaudinau, gal
tingėjau. Visada reikia mokytis iš
savo klaidų, pamiršti praeitį, gyventi čia ir dabar. Nėra nė vieno,
kuris nebūtų padaręs klaidų, priėmęs neteisingų sprendimų, bet
turime pasimokyti iš savęs. Svarbu pasidaryti išvadas iš praeities
klaidų ir žengti tolyn“.
Pasak A. Bajorienės, kiekvienas žmogus turi vidinių išteklių
savipagalbai, todėl labai svarbu suvokti atsakomybę už save,
savo jausmus, nuteikti save: „Aš
galiu“. Ne mažiau svarbu ir pripažinti kito žmogaus nuomonę
– suvokti, jog ne visi turi galvoti
taip kaip aš.
Prof. dr. A. Kaušylienės teigimu, savo vidų stiprinti reikia todėl, kad mokėtume priimti kitą
žmogų.
Nukelta į 12 p.
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Rengimasis lyderystei
Mokymų vadovės aiškino, kas
yra lyderystė, kokių savybių turi
turėti lyderis, vadovas. „Lyderis
– tai tas vedantysis, paskui kurį
turi eiti. Jis dega, šildo visus, todėl paskui jį eina kiti. Turite būti
stipriausi, kad jumis tikėtų. Vesti
žmones nėra paprasta. Kai lyderis veda, kitiems saugu, jie jaučiasi bendruomenės dalimi. Vis
dėlto vienas lyderiu nebūsi – turi
būti grupė, kur žmonės lyderiui
pritaria ir siekia tam tikrų tikslų,
kuriuos suformuoja visi kartu su
lyderiu. Prieš tampant lyderiu reikia įsivertinti, ar galiu, ar sugebu,
ar patempsiu, ar kiti žmonės eis
paskui mane? Kad būčiau lyderis,
kad kiti eitų paskui, pirmiausia
turiu padėti pats sau. Lyderis turi
būti stiprus, kad galėtų panaudoti
visas savo galimybes. Jam labai
svarbu valdyti pyktį, mokėti analizuoti savo veiksmus“, – sakė prof.
dr. A. Kaušylienė.
Kiekvienas iš mokymų dalyvių
turėjo įsivertinti save, išsakyti
savo gerąsias savybes. Daugeliui
tai nebuvo lengva užduotis. Mokymų organizatorės taip pat kalbėjo
apie lyderystės bruožus, pateikė
patarimus grupės lyderiui, kalbėjo apie komunikaciją lyderiaujant.
Mokymų dalyviai mokėsi atpažinti nerimo, streso požymius, juos
sumažinti, taip pat susipažino
su streso valdymo technikomis.
Patyrusios lektorės kalbėjo apie
tai, kaip galima išvengti konfliktų
lyderiaujant ir vadovaujant, taip
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pat – kaip išmokti klausytis ir išklausyti kitą žmogų.

Atsiliepimai – teigiami
Visi kalbintieji mokymų dalyviai teigė esantys patenkinti tiek
mokymų turiniu, tiek ir medžiagos pateikimu. „Labai džiaugiuosi, kad mane pakvietė į lyderystės mokymus. Esu aktyvi, mielai
visada visur dalyvauju, sužinojusi ką nors naujo, pasidalinu su
draugais. Malonu, jog patekau
tarp tų, kurie rengiami būti lyderiais – manau, buvo parinkti
tie, kurie gebėtų mąstyti ir vesti paskui save kitus“, – sakė VšĮ
Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybą lankanti Erika Šimonytė.
Pasak jos, dabartiniais laikais
informacijos apie lyderystę, pagalbos sau būdus rasti galima
visur, bet ne tokios kokybiškos,
kokia buvo pateikta mokymuose.
„Čia dirbo puikios specialistės. Likau labai patenkinta, įgijau naujų
žinių kaip padėti sau ir kitiems.
Gyvenu Savarankiško gyvenimo
namuose „Savi namai“, dar prieš
išvykstant darbuotojos prašė, kad
grįžusi pasidalinčiau informacija
su kitais gyventojais. Tai būtinai
padarysiu“, – žadėjo Erika.
Jos teigimu, mokymų vadovių
pateiktos užduotys buvo įdomios,
netikėtos, ypač patiko prisistatymo būdas, kai reikėjo apibūdinti
ne save, bet kitą žmogų. „Pasirinkau kaunietį Gediminą, apie kurį
nieko nežinojau. Jis pasirodė labai šaunus. Nuobodžios nebuvo
ir kitos užduotys, mokymai vyko
žaismingai, daug žinių suteikta ne
per sausos teorijos dėstymą, o
per žaidimus. Žinoma, iš pradžių
jautėsi šioks toks nerimas, jaudulys – kiekvienas mūsų į nežinomą vietą atvažiuojame su savo
problemomis, reikia daugiau laiko
adaptuotis. Vis dėlto greitai visos
neigiamos emocijos dingo“, – patirtimi dalijosi mokymų dalyvė.
Kaunietis Gediminas Juodelė
lyderystės mokymuose dalyvavo
ne kartą. „Visada šaunu pakeisti aplinką. Ankstesniuose mokymuose būdavo daugiau teorinių
žinių, šįkart mokėmės per žaidimus, įdomias užduotis. Vis dėlto
ir teoriją pasikartoti buvo naudinga“, – teigė Gediminas.

Anot jo, lyderystės mokymai
labai reikalingi, ypač toms organizacijoms, kuriose trūksta iniciatyvių žmonių. „Man pačiam tenka
organizuoti savipagalbos grupeles, žinau, kaip tai veikia. Nors
man ši tema nebuvo nežinoma,
bet buvo įdomu, ką galima daryti kitaip. Sužinojau, kokia svarbi
yra savipagalba, kad visada viską
reikia pradėti nuo savęs, tik tada
galėsi padėti kitam. Lyderystė
yra labai įdomus dalykas, ypač
dabar, kai vis daugiau bendruomenės narių stengiasi imtis iniciatyvos, savanoriauja“, - pabrėžė
mokymų dalyvis.
Gedimino teigimu, tam, kad
taptum lyderiu, reikia turėti drąsos, peržengti savo vidinius barjerus, nuolat ieškoti naujovių.
Kiekvienam bendruomenės nariui tai yra iššūkis.
Pasak mokymų dalyvio, jų programa buvo išsami ir sudaryta
puikiai. „Kalbėjome apie nerimą,
apie kiekvieno poreikius – materialius, socialinius ir psichologinius, kuo jie svarbūs, apie „aš“
bendruomenėje, apie kiekvieno
lūkesčius, aptarėme lyderio savybes ir kita“, – sakė Gediminas.
Jo teigimu, iš mokymų jis grįš
sustiprėjęs, gyvenimas taps paprastesnis: „Sužinojau apie nerimą, apie streso valdymą. Lektorės pasakojo, jog tam tikrus
dalykus kiekvienas iš mūsų linkęs perdėti, dažnai mes nerimaujame be reikalo – dėl oro,
kurio negalime pakeisti ir prie
kurio galime prisitaikyti tinkamai
apsirengę. Nedera nerimauti dėl
to, kas įvyko praeityje, kas bus
rytoj. Mokėmės nekreipti dėmesio į nerimą bei būdų, kaip jį suvaldyti. Pasisėmiau gerų idėjų,
džiugino ir puiki renginio atmosfera bei nuostabi poilsiavietės
„Pailgio perlo“ aplinka. Visi žmonės – draugiški, atmosfera – labai jauki, skatinanti išsisakyti,
atsipalaiduoti. Tai nebuvo vien tik
lyderystės mokymai – turėjome
galimybę ir pailsėti“.
Kiti mokymų dalyviai taip pat
skirstėsi sutvirtėję psichologiškai, įgiję naujų žinių tiek apie pagalbos sau galimybes, tiek apie
lyderystę bendruomenėse.
Autorės nuotraukos

Atokvėpio stovykla – galimybė pailsėti,
įgyti naujų žinių ir pabūti kartu
Lina Jakubauskienė
Jau ne pirmus metus Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrija (LSPŽGB) sukviečia savo narius bei jų šeimas į atokvėpio
stovyklą nuostabiame gamtos kampelyje – Švenčionių rajone įsikūrusioje poilsiavietėje „Pailgio perlas“. Tai – galimybė žmonėms su
psichikos negalia bei jų šeimos nariams ne tik pailsėti, bet ir praleisti
laiką turiningai, susipažinti, susidraugauti.

Šeimoms emocinė
parama – ypač svarbi
Pasak LSPŽGB vadovo Vaidoto
Nikžentaičio, daugelio turinčiųjų psichikos sutrikimų būklė priklauso nuo šeimų materialinės
ir emocinės paramos. „Šeimos,
gyvendamos su sutrikusios psichikos asmeniu, dažnai išgyvena
stresines situacijas, todėl pagalba turi būti teikiama ne tik žmonėms su negalia, bet ir jų šeimos
nariams. Tokiu būdu užtikrinami
geresni psichosocialinės reabilitacijos rezultatai. Beje, išsivysčiusiose valstybėse vyrauja bendras
požiūris, kad psichikos sveikatos
prevencija neįmanoma be šeimos
prevencijos ir gerovės kūrimo,
todėl ten įgyvendinama daugybė
programų, tokių kaip apsaugoto
būsto, atokvėpio stovyklų, skirtų
žmonių su negalia šeimoms“, –
teigia V. Nikžentaitis.
Šiais metais, kaip ir visada, be
galimybės atsikvėpti, pailsėti numatyti ir kiti tikslai. Stovyklos
dalyviai mokėsi, kaip mažinti kritiškumą, jų šeimos nariai – kaip
atsisakyti psichikos negalią turinčiųjų hiperglobos. Stovyklos daly-

viai taip pat įgijo daugiau psichologijos žinių, mokėsi, kaip spręsti
konfliktus šeimose, kaip pagerinti
bendravimo įgūdžius, susipažino su artimųjų psichologinio prisitaikymo strategijomis. Vienas
svarbiausių stovyklos tikslų – paskatinti artimųjų įtraukimą į bendruomenės veiklas už šeimos ribų.
Vyko tiek bendri, tiek ir atskiri
praktiniai užsiėmimai žmonėms
su negalia bei jų šeimų nariams.
VšĮ Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybos psichologė Nida Matiukienė ne tik rengė užsiėmimus
visiems stovyklos dalyviams, bet
ir konsultavo juos individualiai.

Lavino kūrybiškumą
VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybos projekto vadovas Darius Rakauskas, kaip visada, stengėsi stovyklos dalyviams
parengti kuo daugiau įdomesnių,
įvairesnių užduočių. „Su psichologe N. Matiukiene mokėm stovyklautojus kvėpavimo pratimų, ji
– meditacinio kvėpavimo, aš – dinaminio. Pastarasis labiau susijęs
su scenos kalba, kalbėjimu viešai.
Kaip žinia, mūsų žmonės dažnai

būna nedrąsūs, „užsispaudę“, todėl panašūs pratimai jiems labai
svarbūs“, – teigia D. Rakauskas.
Visus stovyklos dalyvius ypač
sudomino dar vienas D. Rakausko
sumanytas užsiėmimas – kūrybinis istorijų kūrimas. „Kiekvienas
galėjo pasirinkti, apie ką kurs istoriją. Pateikiau istorijos kūrimo gaires, pagrindiniai klausimai – kas
atsitiko, kas pagrindinis personažas, kur veiksmas vyko, laikas ir
pan. Tai – tas pats, lyg sukurtum
apsakymą pagal tam tikrą rėmą.
Pirmiausia eina įžanga, įvykis,
sukuriami personažai, toliau plėtojama, kas pasikeičia, kas atsitiko, galiausiai pateikiama pabaiga. Labai svarbu, kad pasakotojai
suvoktų istorijos struktūriškumą.
Esu bandęs su mūsų žmonėmis
kažką panašaus ir anksčiau, tada
kūrėme detektyvines istorijas. Šįkart galėjai pasakoti apie bet ką.
Žmonės sukūrė tiesiog fantastiškų
dalykų, istorijų personažai buvo
įvairiausi – nuo rožinio drambliuko
iki... plytos. Dauguma pasakojimų
buvo labai įdomūs, nors beveik
visi žmonės juos kūrė pirmą kartą“, – pasakoja D. Rakauskas.
Sukūręs istoriją, kiekvienas turėjo ją papasakoti kitiems. „Tai – ir
viešo kabėjimo patyrimas, juk reikia išdrįsti išsakyti savo mintis, supažindinti kitus su savo fantazija.
Smagu, kad visi istorijų klausėsi
labai įdėmiai, gyvai į jas reagavo.
Kad išdėstytum savo istoriją, reikia
kvėpavimo, raiškos, artikuliacijos,
drąsos, taip pat – kūrybiškumo.
Tai – suma veiksnių, kurie atskleidžia žmogaus vidinį pasaulį. Buvo
gražu žiūrėti, kaip žmonės pamažu atsiskleidė. Be abejo, padėjo
ir graži, atpalaiduojanti aplinka
ir tai, kad stovyklos dalyviai jau
buvo susipažinę, jautėsi saugiai“, – dėsto projekto vadovas.
Jo teigimu, buvo labai svarbu ir
tai, kad stovyklautojai neužsisėdėtų vietoje, todėl jiems pasiūlyta ir fizinių pratimų. „Stengiausi
neužkelti reikalavimų kartelės –
kiekvienas mankštinosi pagal savo
Nukelta į 14 p.
13

Atkelta iš 13 p.
galimybes, pajėgumus. Vienas gali
daugiau, kitas – mažiau, reikėjo
prisiderinti prie individualių kiekvieno gebėjimų. Rezultatas visada geras, kai žmogus ramus, tada
jis geriausiai save išreiškia“, – kalba D. Rakauskas.
Be aktyvių užsiėmimų, žmonės
daug bendravo tarpusavyje, tapė
paveikslus, jautėsi atsipalaidavę.
„Panašios stovyklos labai reikalingos – žmonės išeina iš savo
buities, rutinos zonos, atsiskleidžia, peržengia per save. Tokioje
situacijoje jie gali atlikti ir sudėtingesnes, netipines užduotis“, –
sakė projekto vadovas.

Tiek žmonės su negalia,
tiek šeimos nariai liko
patenkinti
Nors oras šįkart stovyklautojų
nelepino, visi buvo vieningi: nuotaikos tai nesugadino. Žmonės
maudėsi, grožėjosi gamta, vaikščiojo po mišką. „Puikiai pailsėjome
gryname ore. Viskas labai patiko,
tiek pratimai, bendravimas su
psichologe, tiek Dariaus parengti
užsiėmimai. Gaila, šiek tiek pritrūko laiko, norėjosi pabūti ilgiau“, –
sako VšĮ Pagalbos ir informacijos
šeimai tarnybą lankantis Sergejus.
Stovykla patiko ir „Kūlgrindos“
klubą lankančiai Jelenai. „Šiemet
iš mūsų klubo nebuvo daug norinčių vykti į stovyklą – kai kurie
dar tebėra įsibaiminę po Covid-19
pandemijos. Atvykome dviese su
kolege. Puiku, kad nebuvo per
karšta, oras – vėsokas, todėl užsiėmimai vyko po stogu. Ypač patiko tai, kad ir stovyklos uždarymas
vyko ne lauke, o pastogėje, garsas
ten buvo geresnis. Talentų šiemet
buvo įvairių – vieni dainavo, kiti
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vaidino, aš sukūriau naują dainą, kurią ir atlikome per uždarymo renginį. Visada smagu rengtis
uždarymui – žmonės per trumpą
laiką turi kažką sukurti, sugalvoti,
taip ugdomas ne tik kūrybiškumas, bet ir atsakomybės jausmas.
Aš pati net nedalyvavau viename
iš užsiėmimų – kūriau dainą. Pirmą kartą per visą laiką pristatėme
anekdotus su pantomima, visiems
buvo juokinga. Vėliau padainavome mano sukurtą dainą, skaičiau
savo kūrybos eilėraščius tiek lietuvių, tiek rusų kalbomis“, – įspūdžiais dalinasi Jelena.
Jai taip pat patiko užsiėmimai
su psichologe, kvėpavimo pratimai, kurie padeda nusiraminti.
Jelena taip pat pasidžiaugė, jog
visi stovyklautojai buvo draugiški.
Ne naujokė stovykloje buvo ir
Jelena iš Elektrėnų, kuri šįkart į
„Pailgio perlą“ atvyko su visa šeima. „Viskas labai patiko, stovykla
puikiai organizuota, aplinka, kaip
visada, puiki, sąlygos geros, oras
– taip pat. Visi užsiėmimai buvo
labai naudingi“, – pasakoja Jelena.
Moters šeimai labai patiko kvėpavimo pratimai, kurių mokė psichologė Nida ir projektų vadovas
Darius. „Mokėmės, kaip kvėpuoti
kalbant, kaip reguliuoti kvėpavimą. Kitą dieną mokėmės rašyti

istorijas. Aš rašiau apie apleistą
namą – beklaidžiodama miške,
tokį užtikau, vaizdas mane įkvėpė.
Darius pamokė, kaip teisingai susidaryti istorijos planą, kaip sugalvoti istoriją, kad būtų įdomu ir kitiems. Galbūt ne viskas sklandžiai
pavyko, bet pabandyti buvo labai
įdomu. Patyrusi psichologė suteikė
daug naudingų žinių, kur galime
pagilinti žinias apie psichikos negalią ir panašiai“, – dėsto Jelena.
Jos teigimu, visiems patiko ir
meniniai užsiėmimai, jos dukra
Ana nupiešė abstraktų peizažą.
Sūnus, kuris turi psichikos negalią,
šįkart daugiau ilsėjosi – galbūt taip
jį paveikė itin grynas stovyklavietės oras ar vartojami vaistai.
Pasak Jelenos, įdomu bei naudinga buvo pabendrauti su kitomis šeimomis, kuriose vienas narys turi psichikos negalią. Laikas
prabėgo nepastebimai: „Maudėmės, ilsėjomės. Gaila, kad laiko
pritrūko – išvažiuoti iš stovyklos
visada gaila. Labai gera pabūti
vietoje, kur toks tyras oras, graži
gamta, gera aura. Tai labai atpalaiduoja ir suteikia jėgų ilgam“.
Stovyklautojai išsiskirstė tikėdamiesi, jog teks dar ne kartą susitikti kitose atokvėpio stovyklose.
Autorės nuotraukos

„Telšių atjauta” persikėlė į naujas patalpas
ir siūlo savo nariams daugiau veiklų
Lina Jakubauskienė
Liepą Žemaitijos psichikos negalią turinčių žmonių klubas „Telšių
atjauta” persikėlė į naujas patalpas, kurios geriau pritaikytos žmonių su psichikos negalia poreikiams. Čia įsikūrė administracijos patalpos bei, pasak Klubo pirmininko Kazimiero Mitkaus, „komercinė”
socialinių dirbtuvių dalis, kur veikia siuvyklėlė, gaminami įvairūs
rankdarbiai. Medienos apdirbimo cechas, kuriame vyksta triukšmingi darbai, liko netoliese esančiuose garažuose.

Klubo pirmininkas Kazimieras
Mitkus pasakoja, jog svarbiausias
bendruomenės tikslas – pasiūlyti
savo paslaugų gavėjams kuo daugiau veiklų, kad jie turėtų pasirinkimą: 2019 m. gruodžio mėnesį
pasirašyta Partnerystės sutartis
„Nuo globos link galimybių – bendruomeninių paslaugų plėtra“. Nuo
2020 m. liepos mėn. 1 d. klubas
pradėjo vykdyti tris veiklas, tai –
Socialinės dirbtuvės; Apsaugotas
būstas; Įdarbinimas su pagalba.
„Galiu pasidžiaugti, jog daug
pagalbos sulaukiame tiek iš Telšių
miesto savivaldybės, tiek ir iš Lietuvos samariečių bendrijos Telšių
skyriaus”, – sako K. Mitkus.
Šiuo metu daugiausia dėmesio
Klubas skiria buitinių patarnavimų paslaugoms, kurios teikiamos
tiek pavieniams asmenims – neįgaliesiems, senjorams – tiek ir
daugiabučių namų bendrijoms.
„Vasara – šios paslaugos įkarštis,
kai yra daug gerbūvio tvarkymo
darbų. Reikia nupjauti žolę, švarinti daugiabučių namų kiemus,
genėti medžių šakas, formuoti
gyvatvores. Atliekame tuos darbus tiek fiziniams, tiek juridiniams
asmenims. Dominuoja juridiniai,

su kuriais sudarytos metinės sutartys. Atlikę darbus, surašome jų
atlikimo aktus, tada pagal aktą ir
iš anksto numatytą įkainį juridinė įmonė perveda pinigus į mūsų
sąskaitą”, – pasakoja K. Mitkus.
Pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinių reikalų ir
darbo ministerijos vykdomą pertvarkos programą, kiekvienam
socialinių dirbtuvių dalyviui numatytos projektinės lėšos – už darbus per mėnesį skiriama 38 eurai.
„Norime, kad mūsų žmonės tobulėtų, augtų, todėl už dalyvavimą
veiklose skiriame priemoką. Žymime darbadienius, suskaičiuojame,
kas kiek dienų per mėnesį dirbo,
tada iš surinktų pinigų kiekvienam
skiriame priemoką. Tokiu būdu galime matyti šviesą tunelio gale –
pajutę, kad gali dirbti ir užsidirbti,
mūsiškiai daug noriau jungiasi į
veiklas”, – dėsto Klubo vadovas.
Jo teigimu, tokiu būdu pavyko
pasiekti kur kas didesnio žmonių
savarankiškumo. Kai kurių jau
nebereikia lydėti į darbus, prie jų
neturi stovėti Klubo darbuotojas.
„Nors pagal aprašą negalime palikti socialinės paslaugos gavėjo
objekte vieno, bet neturime tiek

darbuotojų, kad pastatytume
prie kiekvieno po žmogų. Atsakomybė, pasitikėjimas – geriausias motyvas, kuris skatina dirbti
geriau. Per dvejus su puse metų,
kiek teikiame socialinių dirbtuvių
paslaugą, jau matome, kuriais
žmonėmis galima pasitikėti, o kuriems geriau skirti prižiūrintį darbuotoją”, – kalba K. Mitkus.
Jis pasidžiaugia, kad Klubo veikla mieste tapo pastebima, įmonės pačios ieško galinčių atlikti
švarinimo ar valymo darbus: „Pasirašėme metinę sutartį su UAB
„Telšių butų ūkio valdos” su galimybe ją pratęsti, jei neturėsime
vieni kitiems priekaištų. Galiu pasidžiaugti, jog rimtų nusiskundimų
apie atlikto darbo kokybę kol kas
nėra. Fiziniams asmenims Klubas
teikia mažiau paslaugų, kadangi
visų pirma vykdome įsipareigojimus pagal ilgalaikę sutartį, kitiems
darbams atlikti pritrūksta laiko ir
pajėgų“, – sako Klubo vadovas.
Socialinėse dirbtuvėse darbuojasi ne mažiau kaip dešimt paslaugos gavėjų – tiek numatyta
projekte. „Norinčių dirbti turime
ir daugiau. Kol vieni darbuojasi,
kiti laukia ant vadinamojo atsarginių suolelio. Jei kuris iš nuolatinių darbuotojų suserga, į jo vietą
skiriame kitą – esame įsipareigoję
sutartimis, todėl privalome padaryti tai, kas joje numatyta. Tie,
kurie tuo metu nedirba, negauna
ir 38 eurų išmokos”, – pabrėžia K.
Mitkus.

Įdarbinimas su pagalba –
svarbi paslauga
K.Mitkus pasidžiaugia, jog sėk
mingai vykdoma ir įdarbinimo su
pagalba programa. Ją bendrijoje
teikia daug metų pedagoge dirbusi Virginija Mitkienė. Patirtis
dirbant su vaikais jai padeda rasti
bendrą kalbą ir su turinčiaisiais
psichikos negalią.
„Be abejo, greito rezultato čia
pasiekti nėra įmanoma, tam yra
Nukelta į 16 p.
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Atkelta iš 15 p.
keletas priežasčių. Visų pirma, paslaugų gavėjui skiriama pernelyg
mažai laiko, kad galėtume jį parengti atvirai darbo rinkai. Be to,
labai sunku surasti darbdavių, kurie
norėtų priimti į darbą psichikos negalią turintį žmogų – mano supratimu, tai tas pats, kaip aklai vištai
surasti grūdą. Lietuvoje labai trūksta apsaugotos darbo rinkos, kuri
žmonėms su psichikos negalia ypač
reikalinga”, – kalba pirmininkas.
Pasak jo, paslaugos teikimas
prasideda nuo bendravimo su
žmogumi, padrąsinimo, žodžių: „Tu
gali”. Žmogaus klausiama – ar norėtum dirbti, prisidurti prie neįgalumo išmokos papildomai? Dauguma atsako – taip, būtų gerai. Tada
jau siekiama, kad tokie norai taptų
realybe. „Daugelis žmonių su psichikos negalia būna nuleidę sparnus, tapę ilgalaikiais bedarbiais, jie
nebesitiki, kad gali pavykti. Dažnas
būna praradęs ir pareigos jausmą,
nebesiekia rezultato, todėl motyvuoti žmones yra labai svarbu”, –
teigia K. Mitkus.
Jis pasidžiaugia net dviem sėkmės istorijomis: „Abi moterys
įdarbintos atviroje darbo rinkoje –
viena presuoja rūbus, o kita dirba
švarinimo įstaigoje, valo prekybos
centro patalpas. Jos ne tik nuėjo, pabandė įsidarbinti, bet, pagal
mūsų įprastus terminus, yra ilgalaikės darbuotojos, abi dirba maždaug metus. Vis dėlto ir dabar
abiems vis dar reikia paramos, pagalbos – jos nuolat skambina įdarbinimo specialistei, pasipasakoja
apie problemas, su kuriomis susiduria, klausia patarimų. Kaip matome, net ir po metų šiems žmonėms tebereikia palaikymo, net jei
dalyvavimas įdarbinimo su pagalba
programoje jiems ir pasibaigęs”.
„Telšių atjautos” vadovas neslepia, jog įdarbinti žmones pavykta
tik pasitelkus asmeninius ryšius:
„Pristatome saviškius darbdaviams,
paaiškiname, kokių nesklandumų
gali kilti, kaip elgtis su jais susidūrus. Dėstome, jog nutikus nenumatytoms situacijoms, jie nieku
gyvu nesiimtų drastiškų priemonių,
skambintų mums, o mes jau žiūrėsime, kaip problemą išspręsti. Nors
incidentų pasitaiko, viską pavyksta
išsiaiškinti geranoriškai”.
Pasak K. Mitkaus, būta ir ne tokių sėkmingų įdarbinimo istorijų.
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Pasitaiko, jog darbdaviai, darbuotojai, pamatę, kad psichikos negalią turintis žmogus silpnesnis,
nemoka atsisakyti, linkę užkrauti
jiems tuos darbus, kurių daryti nepriklauso: „Sykį įdarbinome į vieną įmonę vaikiną. Iš pradžių buvo
patenkintas ir jis, ir darbdavys, bet
vėliau kolegos mūsiškį ėmė siuntinėti, skirti jam papildomus darbus. Vaikinas pervargo, ištiko ligos
atkrytis, jis atsidūrė ligoninėje. Po
nedarbingumo į buvusią darbovietę žmogus taip ir nebegrįžo”.
Todėl, pašnekovo teigimu, labai svarbu iš anksto paruošti tiek
darbdavius, tiek būsimus kolegas,
paaiškinti, jiems, kas yra psichikos
negalia, kad ją turintys žmonės yra
labiau pažeidžiami: „Deja, vis dar
susiduriame su darbdaviais, kurie
rėžia tiesiai – kodėl turėčiau vargi
su „kažkokiu”... Mano supratimu,
derėtų keisti valstybės politiką,
motyvuoti ne tik darbuotojus, bet
ir darbdavius. Kol kas yra mažai
socialiai atsakingų darbdavių, todėl ne visos mūsų įdarbinimo istorijos baigiasi sėkme”.
Klubo pirmininkas apgailestauja ir dėl to, jog neliko socialinių
įmonių, kuriose žmonės su negalia galėdavo įsidarbinti ir dirbti:
„Matome, jog atvirojoje darbo rinkoje mūsų žmonėms sunku. Mūsų
žmonių negalia – labai specifinė,
jie labai sunkiai adaptuojasi, todėl jiems reikalinga ne atvira, o
apsaugota darbo rinka”.
Anot K. Mitkaus, net ir neįgaliųjų organizacijoms nelengva rasti
darbuotojų, kurie norėtų ir galėtų
dirbti su psichikos negalią turinčiais žmonėmis: „Teko susidurti
ir su tokiais darbuotojais, kurie
ateidavo tik pasiimti atlyginimo,
teko su jais atsisveikinti. Rasti
motyvuotų žmonių yra sudėtinga, todėl visada skatiname prieš
įsidarbinant žmones pabūti savanoriais, susipažinti su aplinka, pamatyti, ar galės dirbti su psichikos
negalią turinčiais žmonėmis, pajusti mūsų darbo specifiką.”
Įdarbinimo su pagalba projekte
nuolat turi būti 5 dalyviai, jie keičiasi, vieni baigia dalyvavimą, kiti
pradeda.

Apsaugotas būstas:
svarbu tęstinumas
Dar vienas, klubo „Telšių atjauta“ įgyvendinamas projektas –

apsaugoto būsto programa, kuri
tęsiasi jau trečius metus. Tai –
žmogaus su negalia apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų
aplinkoje, reikalingų paslaugų
organizavimas bendruomenėje,
siekiant kompensuoti, atkurti,
ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens
socialinius bei savarankiško gyvenimo įgūdžius.
„Mano supratimu, apsaugotas
būstas yra pranašesnis nei socialinis. Dažnas asmuo, gavęs socialinį būstą, paverčia jį landyne,
nes niekas neužsuka, neskatina
laikytis tvarkos. Apsaugotame
būste gyvenantiesiems skirtas
atvejo vadybininkas, kuris teikia
paslaugas pagal kiekvieno poreikį
– ugdo pareigingumo, atsakingumo, socialinius, kasdienio gyvenimo įgūdžius ir panašiai. Galime
pasidžiaugti, kad apsaugoto būsto gyventojai dalyvauja ir kitose
mūsų programose – jie ateina į
socialines dirbtuves. Tik gaila, kad
mes jiems negalime mokėti socialinių dirbtuvių projekte numatytos 38 eurų kompensacijos, nes
negalima dalyvauti vienu metu
dvejuose projektuose“, – sako K.
Mitkus.
Šiuo metu Klubas „Telšių atjauta“ apsaugoto būsto paslaugą teikia šešiems asmenims su proto ir
psichikos negalia. Ją teikia dvi apsaugoto būsto vadybininkės, viena
dirba visu etatu su keturiais paslaugos gavėjais, kita dirba puse etato
ir teikia paslaugą 2 asmenims.
„Tikimės, kad, siekiant užtikrinti
apsaugoto būsto paslaugų tęstinumą, ši paslauga bus įtraukta į savivaldybės socialinių paslaugų teikimo planą”, – viliasi Klubo vadovas.
Pasak pašnekovo, labai svarbu,
kad psichikos negalią turintiems
žmonėms būtų pasiūlyta kuo
įvairesnių veiklų, tada jos nenusibosta: „Vieniems patinka darbas mūsų įsteigtoje atiduotuvėje
– rūbų tvarkymas, salės priežiūra ir panašiai, kitiems labiau prie
širdies lauko darbai ar užsiėmimai
medžio dirbtuvėse, dailieji amatai. Kai yra daug galimybių, žmonės gali keistis. Tokiu būdu stengiamės patenkinti visų paslaugos
gavėjų poreikius”.
Nuotrauka iš
„Telšių atjautos” archyvo

„Uždainuokime kartu“ šiais
metais – ne varžytuvės, o
smagi šventė
Lina Jakubauskienė
Šiais metais tradicinė Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos rengiama dainų šventė „Uždainuokime kartu“ buvo kitokia.
Kolektyvai nesivaržė dėl pirmosios vietos ir pereinamojo prizo, tik
pristatė savo parengtas dainas.

Daina suvienija
Šiųmetėje „Uždainuokime kartu“ dalyvavo dešimt kolektyvų iš
visos Lietuvos. Pasak LSPŽGB
vadovo Vaidoto Nikžentaičio,
kasmet pasiruošimas šventei neįgaliuosius suburia, motyvuoja
kūrybinei veiklai, skatina užimtumą ir lavina muzikinius įgūdžius.
„Dainų šventės dalyviai intensyviai renka repertuarą, repetuoja visus metus. Šventė, kurioje
skamba smagi muzika, suteikia
visiems daug teigiamų emocijų”,
– taigia V. Nikžentaitis.
Pasak jo, renginys skirtas ir visuomenei, kad pademonstruotų
žmonių su neįgalia meninius gebėjimus, tuo pačiu padidintų jų
savirealizacijos galimybes, keistų
požiūrį į asmenis, turinčius psichikos negalią, taip pat – visuomenėje gajus stereotipus, kurie
vis dar lydi psichikos sutrikimų
turinčius žmones.

Vyko Trakų žemėje
Dainų šventė šiemet vyko
Trakuose – senojoje Lietuvos
sostinėje. Pernai „Uždainuokime kartu“ nugalėtojais tapo vilniečių kolektyvas – LSPŽGB VšĮ
Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybos ansamblis „Volungė“,
vadovaujamas Julijos Kovalenko.
„Rasti patalpų įkandama kaina
Vilniuje nepavyko, džiaugiamės,
jog mūsų dainininkus ir kitus
šventės dalyvius maloniai priėmė
Trakų kultūros centras“, – sakė V.
Nikžentaitis.
Nukelta į 18 p.
17

Atkelta iš 17 p.
Trakiškiai ne tik suteikė „Uždainuokime kartu“ patalpas –
pasveikinti dainininkų bei muzikantų atvyko ir Trakų rajono
savivaldybės meras Andrius Šatevičius. „Mums didelė garbė priimti renginį savo žemėje, Muzika,
dainos visiems sukelia teigiamų
emocijų bei gerą nuotaiką“, – pabrėžė meras.
Prie šventės organizavimo
prisidėjo ir VšĮ Trakų neįgaliųjų
užimtumo centras. Pasak centro
vadovo Juozo Norinkevičiaus, į
„Uždainuokime kartu” su savo
parengtomis dovanomis atvyko
apie 30 centrą lankančių žmonių. J. Norinkevičius taip pat linkėjo renginio dalyviams puikios,
šventiškos nuotaikos bei gražių
dainų.
V. Nikžentaitis dėkojo trakiškiams, kad priglaudė šventę, taip
pat Trakų neįgaliųjų užimtumo
centrui – už jų rankomis sukurtas dovanas. „Džiaugiuosi, kad
galime pabūti kartu, nepaisant
tik ką praslinkusios epidemijos,
sudėtingos ekonominės situacijos šalyje. Kiekvienam žmogui
svarbiausia – nuoširdus žodis,
tikra draugystė, eiti per gyvenimą su gražia daina“, – visiems
kolektyvams linkėdamas sėkmės
kalbėjo LSPŽGB vadovas.
Jis priminė, jog šiais metais
šventė – kitokia, nebe konkursas. „Mūsų bendruomenės laukia
didelės pertvarkos, nežinome,
kaip gyvensime kitais metais.
Visi kartu nuspręsime, kur šventė vyks kitais metais, stengsimės keliauti ten, kur dar nesame
buvę“, – sakė V. Nikžentaitis.
Priminsime, kad ankstesniais
metais „Uždainuokime kartu“,
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dar vadinama „Mažąja Eurovizija“, vykdavo tame mieste, kurio
kolektyvas tapdavo nugalėtoju
ankstesniais metais. Nuo kitų
metų bus kitaip: patys bendrijų
nariai spręs, į kurį šalies miestą
vykti.

Skambėjo skirtingos
dainos
Be bendrijos muzikinių kolektyvų bei Trakų neįgaliųjų užimtumo centro, „Uždainuokime kartu“
sulaukė ir daugiau svečių. Tai –
Naujojoje Vilnioje įsikūrusių savarankiško gyvenimo namų „Savi
namai“ gyventojai, taip pat –
Prūdiškių socialinės globos namų
kolektyvas. Pastarųjų namų gyventojai ir pradėjo koncertą, atlikę tris smagias ir nuotaikingas
dainas.
Antrieji į sceną iipo pernykštės šventės nugalėtojai - VšĮ
Pagalbos ir informacijos šeimai
tarnybos ansamblio „Volungė”
nariai.
Rokiškio užimtumo kambario
kolektyvas sulaukė daugiausia
ovacijų ir netgi vienintelio „Bis“.
Smagiomis dainomis susirinkusius džiugino Vilkaviškio, Tauragės, Šilutės, Šiaulių, Mažeikių,
Šiluvos dainininkų kolektyvai.
Daug aplodismentų sulaukė ir
pirmąsyk šventėje dalyvaujantis Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos Šalčininkų skyriaus ansamblis „Mūsų
kraštas”, atlikęs tris dainas lietuvių, lenkų bei rusų kalbomis.
Visi šventės dalyviai apdovanoti LSPŽGB bei Trakų neįgaliųjų
užimtumo centro įsteigtais prizais ir išsiskirstė vildamiesi, jog
susitiks ir kitais metais.
Autorės nuotraukos
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