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Mieli skaitytojai, 

Jūsų rankose – pirmasis šių metų žurnalo „Globa“ numeris. Nors jo apim-
tis – nedidelė, stengėmės, kad pateikiama informacija būtų kuo įvairesnė. 

Balandį Jungtinių Tautų neįgaliųjų komiteto sesijoje Ženevoje svarstyta, 
kaip Lietuvoje įgyvendinama Neįgaliųjų teisių konvencijos. Apie svarstymo 
rezultatus – žurnalo puslapiuose. 

Jau tradicinėje ir skaitytojus ypač sudominusioje rubrikoje „Klauskite 
psichologo“ kalbame apie dirbančiųjų ir psichikos neįgaliųjų santykius, šį-
kart – ypač specifinius. 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija metų pradžioje 
surengė ne vieną renginį. Tai – ir apvalaus stalo diskusija Kaune, ir ben-
druomenėse dirbančiųjų mokymai sostinėje. Apie juose nagrinėtas proble-
mas taip pat galėsite pasiskaityti pirmajame šiųmečiame „Globos“ žurnalo 
numeryje. 

Jau gražia tradicija tapo ir drauge rengiamos įvairios šventės. Šįkart – 
apie smagias Užgavėnes, kurias VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nybos“ globotiniai šiais metais surengė kartu su Viršuliškių bendruomene. 

Pasaulyje ypač populiarėja savanorystė. Šį pavasarį apsilankiusi Italijo-
je, turėjau progos iš arčiau susipažinti su šioje šalyje dirbančiais savano-
riais. Buvo gražu žiūrėti į pasitempusius, jaunatviškus senjorus, kuriems 
gyvenimą įprasminti padėjo pagalbos silpnesniems idėjos. Apie gražias ita-
lų savanorystės tradicijas – taip pat pirmajame šių metų žurnalo numeryje. 

„Globos“ žurnale šįkart pristatome ir dvi sėkmingas žmonių su psichikos 
negalia integracijos į visuomenę istorijas. Marina iš Naujosios Akmenės 
neseniai sukūrė savo verslą, vilnietis Ruslanas, ilgą laiką praleidęs globos 

įstaigose, sėkmingai kabinasi į savarankišką gy-
venimą bendruomenėje. 

Žurnale rasite ir įdomių istorijų apie keistes-
nius psichikos sutrikimus, apie įdomų sostinėje 
vykusį meno terapijos renginį ir kt. 

Džiaugiamės, kad dar vienerius metus galėsi-
me būti su Jumis, mieli „Globos“ skaitytojai. 

Jūsų redaktorė  
Lina Jakubauskienė



 „Sulaukę Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių komiteto rekomendacijų ir bendra-
darbiaudami su visomis atsakingomis ins-
titucijomis bei organizacijomis, sieksime 
numatyti efektyvius problemų sprendimų 
būdus ir realiai šalinti kliūtis, trukdančias 
negalią turintiems asmenims pasinaudoti 
pagrindinėmis teisėmis visuomenėje“, – se-
sijos metu pabrėžė A. Pabedinskienė.

Pasak ministrės, komiteto rekomendacijos 
padės Lietuvai ir toliau tobulinti teisinį ir ins-
titucinį mechanizmą bei politines priemones, 
užtikrinant geresnę asmenų su negalia teisių 
apsaugą ir socialinę integraciją bei vieno reikš-
mingiausių tarptautinių žmogaus teisių apsau-
gos dokumentų – Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijos – įgyvendinimą.

Svarstymo metu delegacija atsakė į komite-
to klausimus, liečiančius Lietuvos pažangą įvai-
riausiose neįgaliųjų gyvenimo srityse. Nuo šių 
metų pradžios apribojant asmens veiksnumą 
atsisakyta absoliutaus neveiksnumo instituto 

– asmens veiksnumas galės būti apribotas tik 
konkrečiose tam tikrose srityse. Taip atsisaky-
ta posovietinėms šalims būdingo modelio, že-
minusio neįgaliųjų orumą ir diskriminavusio 
juos kitų asmenų atžvilgiu. Be to, nuo 2016 m. 
nagrinėdami bylas teismai vadovaujasi ne vien 
tik medicininiais dokumentais ir jų išvadomis, 
bet ir savivaldybės socialinio darbuotojo išvada 
apie asmens, kurį prašoma pripažinti neveiks-
niu tam tikroje srityje, gebėjimą pasirūpinti 
savimi ir priimti kasdienius sprendimus, tam 
parengtas ir socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro įsakymu patvirtintas Asmens gebėjimo 
pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius spren-
dimus nustatymo tvarkos aprašas.

Taip pat didelis dėmesys skirtas aplinkos 
pritaikymo neįgaliesiems klausimui, akcen-
tuota paslaugų žmonėms su negalia plėtra: 
tai ir „atokvėpio paslaugos“, skirtos neįga-
liųjų artimiesiems, „apsaugoto būsto“ pro-
grama, skirta psichinę negalią turintiems 
žmonėms, bei nestacionarių paslaugų plėtra.

Kiekviena valstybė, ratifikavusi JT Neįga-
liųjų teisių konvenciją, JT Neįgaliųjų teisių 
komitetui periodiškai privalo pateikti atas-
kaitas apie tai, kokių priemonių buvo imtasi 
įsipareigojimams pagal šią konvenciją įgy-
vendinti ir kokios pažangos pasiekta. Taip 
pat visos šalys turi teisę pateikti ir alterna-
tyvias ataskaitas, kuriose pilietinės visuome-
nės atstovai gali atskleisti savo požiūrį į pro-
blemas (Lietuvoje tokios ataskaitos rengimą 
koordinavo Lietuvos neįgaliųjų forumas).

Lietuva JT Neįgaliųjų teisių konvenciją 
ir jos Fakultatyvų protokolą ratifikavo 2010 
metais. 2012 parengta pirmoji oficiali ataskai-
ta apie konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, 
kurią ruošiant dalyvavo beveik visos ministe-
rijos, pateikusios išsamią informaciją apie tai, 
kas jų srityje − švietimo, aplinkos, sveikatos, 
kultūros, sporto ir kitose − yra daroma dėl ne-
įgaliųjų teisių įgyvendinimo. Praėjusį rudenį 
parengta papildoma ir atnaujinta informacija 
apie konvencijos įgyvendinimą.

„Per šiuos metus nuo konvencijos ratifi-
kavimo nueitas ilgas kelias ir pasiekta sva-
ri pažanga įgyvendinant žmonių su negalia 
teises, tačiau taip pat laukia ir dar daug dar-
bų, siekiant, kad konvencijos nuostatos taptų 
realybe. Konvencija apima visas pagrindines 
visuomenės gyvenimo sritis, todėl reikalauja 
plataus ir išsamaus visų politikos priemonių 
derinimo“, – sakė A. Pabedinskienė.

Anot jos, šiame procese turi aktyviai ir 
sistemiškai veikti visos valstybės, savivaldos 
institucijos, patys žmonės su negalia, taip pat 
ir nevyriausybinės organizacijos, dalyvau-
jančios įgyvendinant konvenciją, o siekiant 
tų pačių tikslų, labai svarbu visiems išsakyti 
savo lūkesčius, susitarti dėl pagrindinių prin-
cipų ir bendrai ieškoti būdų kliūtims šalinti.

SADM informacija
3

Ženevoje kalbėta apie efektyvesnį 
Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą
Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų komiteto 15-ojoje sesijoje Ženevoje 
(Šveicarija) baigtas pirmosios Lietuvos ataskaitos dėl Jungtinių Tau-
tų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo svarstymas, kurio metu 
socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės va-
dovaujama delegacija atsakė į komiteto narių klausimus. Apsvarstęs 
ataskaitą ir įvertinęs įsipareigojimų pagal konvenciją įgyvendinimą ša-
lyje, komitetas suformuos rekomendacijas, kaip geriau užtikrinti neį-
galiųjų teises Lietuvoje.
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Problemų – apstu 

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių 
globos bendrijos vadovas Vaidotas Nik-
žentaitis papasakojo apie bendrijos veiklą, 
pastaruoju metu nuveiktus darbus, spręs-
tas problemas. 

„Svarbiausi dalykai, į kuriuos koncentruo-
jamės dirbdami, yra psichosocialinė neįga-
liųjų reablilitacija, jų aprūpinimas būstu bei 
užimtumo problemos. Kol šios problemos 
neišspręstos, sunku kalbėti apie žmonių su 
psichikos negalia integraciją į bendruome-
nę“, - teigė V. Nikžentaitis. 

Jo teigimu, šiuo metu daugiausia ir kal-
bama apie sugrįžimą nuo institucinės globos 
prie bendruomeninių paslaugų. „Svarbu, kad 
kiekviena institucija tinkamai atliktų savo 
darbą, kad neįgalieji būtų labiau autonomiš-
ki, dalyvautų įvairiose užimtumo programo-
se“, - sakė V. Nikžentaitis. 

Jis pristatė ir pagrindinius bendruomenės 
psichiatrijos principus. Tai – žmogaus teisių 
užtikrinimas, modernios, vartotojų poreikius 
atitinkančios paslaugos, biopsichosocialinio 
modelio plėtros pusiausvyra, neįgaliųjų auto-
nomijos ir dalyvavimo skatinimas, nesunkių 
psichikos sveikatos sutrikimų gydymas ne-
specializuotose sveikatos priežiūros įstaigose, 
psichikos sutrikimų prevencija kaip neatsie-
jamos ir prioritetinės sveikatos švietimo ir 

socialinės apsaugos strategijų įgyvendinimo 
dalys, paslaugų vartotojų ir nevyriausybinio 
sektoriaus vidmens stiprinimas. 

Pasak V. Nikžentaičio, kol kiekviena 
institucija dirba savo darže, bendrus tikslus 
pasiekti yra sunku. Nors problemos visuo-
menėje tampa vis labiau akivaizdžios. „Psi-
chikos sutrikimai jau lenkia visas kitas ligas. 
Daugėja depresijų, kitų ligų. Būtent todėl 
daugiau dėmesio reikėtų skirti depresijų ir 
savižudybių prevencijoms, šviesti jaunimą, 
kalbėti apie psichikos sveikatą darbo aplin-

koje, pagyvenusių žmonių psichikos sveikatą. 
Taip pat būtina kovoti su išankstiniu nusis-
tatymu prieš psichikos neįgaliuosius bei jų 
socialinę atskirtį“, - teigė bendrijos vadovas. 

Jis taip pat kalbėjo apie psichikos svei-
katos tendencijas, veiksnius, nulemenčius 
rizikas susirgti. Tai – ir socialinė ekonomi-
nė situacija, ir asmeninio gyvenimo pro-
blemos, ir traumuojantys tarpusavio santy-
kiai, ir piktnaudžiavimas psichotropinėmis 
medžiagomis. 

Trūksta programų 

„Kol kas labai trūksta intervencinių pagal-
bos šeimai programų, menkai finansuojamos 
psichikos sveikatos priežiūros priemonės. 
Itin maži atlyginimai Nevyriausybiniame 
sektoriuje neskatina čia ateiti dirbti jaunus, 
išsilavinusius žmones. Bendruomeninių pas-
laugų svarba mūsuose kol kas dar nėra su-
prasta“, - teigė V. Nikžentaitis. 

Jo teigimu, žmonių su psichikos negalia 
nuolat daugėja tiek Europoje, tiek Lietuvo-
je. Pagrindinės priežastys – ligos, nelaimin-
gi atsitikimai, neįgalumą sukeliančios būklės 
dėl amžiaus. Lietuvoje negalia dažniausiai 
pripažįstama dėl kraujotakos sistemos, jun-
giamojo audinio ir skeleto bei raumenų sis-
temos ligų ir piktybinių navikų. 

Stigmatizacijos  
reiškiniai – gajūs 

„Kol kas mūsų visuomenėje labai ga-
jūs stigmatizacijos reiškiniai. Gyventi gre-
ta psichikos neįgaliųjų nenori kone pusė 
Lietuvos gyventojų. Žmonių su psichikos 

Apvalaus stalo diskusijoje 
Kaune – aktualiausios problemos
Lina Jakubauskienė

Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija tęsia gražią tra-
diciją rengti apvalaus stalo diskusijas vis kitame šalies regione. Kovo 
pabaigoje bendrijos sukviesti specialistai rinkosi Kaune. 
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negalia organizacijų nenori remti ir priva-
tūs rėmėjai. Didžiąją dalį paramos mums 
sudaro valstybės teikiamos lėšos“, - teigia 
V. Nikžentaitis. 

Su žmonėmis, turinčiais psichikos ne-
galią, nenorima dirbti vienoje darbovietė-
je.  Tačiau užimtumas šiems žmonėms ypač 
svarbus. „Situaciją stebime kone dvidešimt 
metų. Kai žmonės, turintys psichikos nega-
lią, dirba, įsitraukia į jiems mielą veiklą, jų 
sveikatos būklė gerėja. Todėl integracija į 
darbo rinką jiems ypač svarbi“, - kalba ben-
drijos vadovas. 

Pasak jo, ne visai savo funkcijas atlieka ir 
socialinės įmonės. Problema ta, jog jos pati-
kėtos privačiam verslui. „Atskirų programų, 
kurios būtų skirtos įdarbinti žmones su psi-
chikos negalia, nėra. Atviroje darbo rinkoje 
šiems žmonėms įsidarbinti sunku“, - sako 
V. Nikžentaitis. 

Jis taip pat kalbėjo apie bendrijos inici-
juotą apsaugoto būsto programą, pasiekimus 
šioje srityje. „Globos namų pertvarka pradėta 
gerokai pavėluotai. Iš 2007-2013-aisiais Lie-
tuvai skirtų ES lėšų šios įstaigos gerokai mo-
dernizuotos. Įdėjus tiek lėšų jas uždaryti vėl 
gi nėra protinga“, - kalba bendrijos vadovas. 

Anot jo, per trumpą laikotarpį bendruo-
meninės paslaugos gali pasirodyti kainuo-
jančios brangiau. Tačiau jų rezultatai – aki-
vaizdžiai geresni. 

Apsaugoto būsto  
programos

V. Nikžentaitis pristatė bandomąsias ap-
saugoto būsto programas. Jose galės dalyvau-
ti 36 suaugę asmenys, projektas bus įgyven-
dinamas Vilniaus mieste bei rajone ir Kauno 
mieste ir rajone. Jo trukmė – 24 mėnesiai. 
Žmonėms bus suteikta apgyvendinimo pa-
slauga su specialistų priežiūra. Projekto įgy-
vendinimas turėtų prasidėti jau šiais metais. 

„Įgyvendinant apsaugoto būsto progra-
mas, labai svarbūs atrankos kriterijai. Žmo-
gus, dalyvaujantis programoje, turi turėti kur 
grįžti – arba į šeimą, arba jam turi būti su-
teiktas socialinis būstas. Specialistai turi ras-

ti kelių, kaip tokį žmogų apgyvendinti sava-
rankiškai“, - sakė V. Nikžentaitis. 

Jis pristatė galimus apsaugoto būsto mo-
delius. Kol kas neišku, kokiu keliu bus eina-
ma Lietuvoje. 

Konkreti pagalba  
neįgaliesiems

VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tar-
nybos“ direktorė Algė Nariūnienė kalbėjo 
apie konkrečias problemas, su kuriomis su-
siduria turintys psichikos negalią žmonės. 

Ji pristatė tarnybą, jos veiklą, tikslus, už-
davinius. „Visų mūsų, dirbančių su neįgaliai-
siais, tikslas – vienodas: padėti šiems žmo-
nėms“, - kalbėjo A. Nariūnienė. 

Tarnybos padaliniai veikia dvylikoje sa-
vivaldybių. Užimtumo kambariuose ugdomi 
neįgaliųjų socialiniai bei savarankiško gyve-
nimo įgūdžiai, jie palaikomi arba atkuriami. 
Taip pat mokoma sveikos gyvensenos, higi-
enos  ir panašiai. „Labai svarbu ir žmonių su 
psichikos negalia užimtumas. Įrodyta, jog 
turintys užsiėmimą žmonės jaučiasi geriau“, 
- teigia A. Nariūnienė. 

Ji pristatė pagrindines problemas, su ku-
riomis susiduria psichikos negalią turintys 
žmonės. Tai problemos su teisėsauga, grei-
tųjų kreditų bendrovėmis, santykiai su vai-
kais, kaimynais, giminaičiais. „Nemaža da-
lis žmonių su psichikos negalia, negalėdami 
pragyventi, prašosi priimami į globos namus. 
Tačiau į visus patekti laukia didelės eilės. 
Galbūt, suteikus daugiau bendruomeninių 
paslaugų, šie žmonės patirtų mažiau pro-
blemų, jie galėtų gyventi savo aplinkoje, tarp 
mūsų“, - sako A. Nariūnienė. 

Itin skaudžiai psichikos neįgalieji kenčia 
dėl greitųjų kreditų, kitų paskolų, kurių ne-
įstengia grąžinti.  „Nesugebėdami grąžinti 
greitųjų kreditų, žmonės išmetami iš ben-
drabučių ir paliekami likimo valiai. Skaudi 
problema – ir savižudybės. Ne visada pade-
da ir gydymas. Žinau atvejį, kuomet mote-
ris, tris mėnesius praleidusi ligoninėje, iš gy-
venimo pasitraukė tą pačią naktį, kai grįžo 
į namus. Tokios situacijos mums, tiesiogiai 

dirbantiems su psichikos neįgaliaisiais, ypač 
skaudžios“, - kalba A. Nariūnienė. 

„Pagalbos ir informacijos šeimai tarnyba“ 
bendradarbiauja su Maisto banku, lanko ne-
įgalius žmones namuose, bendradarbiauja su 
psichikos sveikatos centrais. 

Susirinkusieji aktyviai diskutavo apie 
greitųjų kreditų bei kitų finansinių įsiparei-
gojimų sukeliamas problemas. Žmonės su 
psichikos negalia sugeba pasiimti išsimo-
kėtinai net po keletą telefonų, vėliau finan-
siniai įsipareigojimai užgula jų šeimų pečius. 

Galimybė pažvelgti  
į savo vidų

Psichologė, prof. Aistė Diržytė šį kartą 
susirinkusių nevargino teoriniais samprota-
vimais. Specialistams ji pasiūlė psichologinį 
pratimą, skirtą geriau pažinti save. „Bandy-
kime išsiaiškinti mūsų, kaip specialistų, vei-
kimo mechanizmą. Tai padės geriau suprasti 
ir tai, kas vyksta mūsų pacientų gyvenimuo-
se“, - sakė A. Diržytė. 

Visi susirinkusieji noriai dalyvavo įdo-
miame eksperimente, pasakojo, kokius išgy-
venimus ir emocijas per jį patyrė. „Norėjo-
si priversti į žmones, į save pažvelgti kitaip. 
Suprasti, kokius gerus dalykus turime savy-
je“, - teigė A. Diržytė. 

Autorės nuotraukos
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Savanorių – gausu

Remiantis oficialiais duomenimis, daugiau 
nei 6 proc. Italijos Bendrojo vidaus produk-
to sukuria savanoriai. Neįgaliesiems paslau-
gas taip pat teikia savanoriškos organizacijos.

Italijos Mokesčių kodekse esama straips-
nio, pavadinto „Penki nuo tūkstančio“. Tai 
reiškia, kad kiekvienas šios šalies mokesčių 
mokėtojas nuo tūkstančio eurų pajamų pri-
valo penkis eurus skirti kuriai nors visuome-
ninei organizacijai. Tokiu būdu remiamos 
ir neįgalius žmones vienijančios bendrijos. 

Dar vienas savanorių finansavimo šalti-
nis – gyventojų aukos. Aukojimo tradicijos 
čia taip pat labai gilios. Nuolat veikia tele-
fono linijos, kur, išsiuntus SMS žinutę, gali-
ma paaukoti visuomeninėms organizacijoms 
didesnę ar mažesnę sumą. 

Remiantis Eurobarometro duomenimis, 
maždaug 24 proc. Europos Sąjungos gyven-
tojų vienaip ar kitaip prisideda prie savano-
rių judėjimo. Italijoje šis skaičius sudaro 26 
proc. Beje, ir per finansų krizę savanorių Ita-
lijoje nesumažėjo. Atvirkščiai – jų netgi šiek 
tiek padaugėjo. 

Šiuo metu Italijoje veikia apie 300 tūkst. 
ne pelno siekiančių asociacijų. Jos rūpinasi 
neturtingais žmonėmis, neįgaliaisiais, pabė-
gėliais, kaliniais ar benamiais gyvūnais. 

Įdomu tai, kad netgi greitosios pagalbos 
komandos darbuojasi ranka rankon su sava-
noriais. Kai kuriais atvejais savanoriauja vai-
ruotojas, kai kada tokiu pat principu dirba 
ir visa medikų brigada. Savanoriai Italijoje 
organizuoja donorystės centrus, kur iš gy-
ventojų paimtas kraujas atitenka valstybi-
nėms ligoninėms. 

Nutikus įvairioms nelaimėms, gamtos ka-
taklizmams, į pagalbą gyventojams dažnai 
taip pat pirmieji atskuba savanoriai. 

Savanoriai – iš įvairių 
visuomenės sluoksnių

Būti savanoriu Italijoje garbinga. Kai ku-
riems italams savanorystė – pagrindinis dar-
bas, kitiems – laisvalaikio užsiėmimas. Sava-
noriškas darbas ypač populiarus tarp senjorų. 
Išėję į pensiją žmonės, užuot sėdėję namuo-
se nieko neveikdami, mielai imasi visiems 
naudingo darbo, tokiu būdu įprasmindami 
savo gyvenimą. 

Italijoje galioja įstatymas dėl alternatyvos 
tarnybai armijoje. Jaunuoliai, kurie nenori 
eiti į kariuomenę, gali rinktis savanorišką 
veiklą. Užuot laikę rankose ginklą ir mokęsi 
karybos paslapčių, vaikinai turi galimybę pa-
dirbėti globos įstaigose, neįgaliųjų organiza-
cijose ir panašiai. Tokią galimybę pasirinkęs 
San Damiano d‘Asti gyventojas Marčello 
teigia niekada dėl to nesigailėjęs – savano-
riškas darbas tapo didžiule patirtimi, padė-
jusia perkainoti gyvenimiškąsias vertybes. 

Savanorystė populiari ir tarp dirbančių 
žmonių. Laisvalaikiu sergančiuosius priima 
gydytojai, savo laiką žmonėms aukoja psi-
chologai, psichoterapeutai. 

Mokyklose taip pat egzistuoja įvairios 
savanorių skatinimo sistemos. Vieni vaikai 
šią veiklą renkasi patys, kitus paskatina tė-
vai. Savanorystės idėjos čia perduodamos iš 
kartos į kartą – padėti silpnesniems, likimo 
nuskriaustiems Italijoje laikoma šeimos gar-
bės reikalu.  

Italai savanoriauja ne tik savo šalyje – jie 
noriai vyksta į misijas užsienyje. Tai – dar 
vienas būdas pažinti svetimus kraštus, su-

sipažinti su kitų šalių kultūra. Štai „Oremi“ 
fondas, įsikūręs Asčio mieste, remia Indijos 
bei Nigerijos vaikus, tarp jų – ir neįgalius. 
Fondo savanoriai nuolat lankosi šiose šaly-
se, renka lėšas mokyklų, ligoninių statyboms, 
neįgalių vaikų mokslams bei lavinimui. 

Renka lėšas

Norint surinkti lėšų savanoriškai veikian-
čioms organizacijoms, pasitelkiami įvairūs 
būdai. Populiaru kepti sausainius, pyragus, 
gaminti įvairius dirbinius ir pardavinėti juos 
per šventes, mugėse, taip pat vietose, kur su-
sirenka daugiau žmonių. 

Viešint Italijoje, teko dalyvauti vienoje 
iš „Oremi“ surengtų akcijų Asčio miesto li-
goninėje. Žmonės noriai pirko savanorių 
pardavinėjamus sausainius žinodami, kad 
jų suaukoti pinigai nukeliaus labdarai. Kaip 
teigė viena iš fondo įkūrėjų italė Mariel-
la, tokiu būdu pavyksta surinkti tūkstančius 
eurų. Pinigai nekaupiami sąskaitose – juos 
išsyk stengiamasi panaudoti pagal paskirtį. 

Italijoje taip pat įprasta rengti labdaros 
vakarienes, kurių dalyvių paaukoti pinigai 
keliauja neįgaliesiems ar kitiems likimo nu-
skriaustiems žmonėms paremti. 

Valstybės parama žmonėms su negalia – 
finansinė. Neįgaliesiems mokama pašalpa 
sudaro apie šešis šimtus eurų per mėnesį. 
Šiems žmonėms taip pat nemokamai sutei-
kiamas sveikatos draudimas,  jie nemoka ir 
už paslaugas, teikiamas ligoninėse ar gydymo 
įstaigose. Nemokamai skiriama ir visa neįga-
liajam reikalinga įranga. Tačiau užimtumas –  
vien tik savanorių prerogatyva. 

Pagal savanoriaujančiųjų kiekį pirmauja 
Šiaurės Italijos regionai Lombardija, Toska-
na, Venetto bei Pjemontas.  Šiame regione 
įsikūręs ir Asčio miestas – su jame dirban-
čiais savanoriais teko susipažinti iš arčiau. 

Pjemonte iš viso veikia apie keturis 
tūkstančius savanorių organizacijų. Dirba-
ma įvairiose srityse – gamtosaugos, civili-
nės saugos, taip pat senjorų bei neįgaliųjų 
priežiūros. 

Autorės nuotraukos 

Italijoje savanorystė – ypač populiari
Lina Jakubauskienė

Apie Italiją bei italus sklando gausybė įvairiausių mitų bei legendų. 
Neva, kaip būdinga pietiečiams, jie – tingūs ir viską mėgsta gauti vel-
tui. Tačiau susipažinęs su šia šalimi iš arčiau, netrunki įsitikinti: italai –  
nepaprastai nuoširdūs ir geranoriški žmonės, o poreikis padėti silpnes-
niam, likimo nuskriaustam ar neįgaliajam šioje šalyje itin stiprus ir per-
duodamas iš kartos į kartą. 
Tiesa, pasak pačių italų, šiaurės ir pietų Italija bei jų gyventojai skiriasi 
it diena ir naktis. Pietuose žmonės labiau atsipalaidavę bei linkę gyventi 
šiauriečių pastangomis ir  darbu sukuriamų gėrybių sąskaita. Savano-
rystės tradicijos bei idėjos kur kas populiaresnės šiaurės Italijoje.
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Marina į Lietuvą atkeliavo prieš trisdešimt 
metų iš Sibiro, ištekėjusi už lietuvio. Moteris 
visa širdimi pamilo Lietuvą, ji kalba, rašo, skai-
to lietuviškai. Marina moko darbelių Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių globos bendri-
jos Naujosios Akmenės skyriaus neįgaliuosius.

Marina mielai padeda kiekvienam, kuriam 
prireikia jos pagalbos. Nors pinigai moteriai – 
toli gražu ne pirmaeilis dalykas, tačiau, pasak 
jos, dirbti ir užsidirbti taip pat labai svarbu. 
Tačiau dar svarbiau – teigiamos emocijos, ku-
rias jos darbeliai teikia aplinkiniams. 

„Man svarbu, kad žmogus liktų paten-
kintas mano darbu. Kiekviename iš jų įdėta 

mano rankų šiluma ir geriausi palinkėjimai 
kiekvienam, kuris nešios mano drabužį ar 
papuošalą”, - sako Marina. 

Marina kuria unikalius darbelius mažyliams, 
siuva nestandartinės figūros žmonėms. Pasak 
moters, papuošti tokius žmones dar įdomiau, 
negu lieknus – kuriant drabužį apvalesnei mo-
teriai, tenka įdėti daugiau fantazijos, išmonės. 

Savo siuvykloje Marina modeliuoja, siu-
va drabužius iš savo ar kliento medžiagos. Ji 
priima užsakymus vestuvėms, gamina bižu-
teriją, įvairius papuošalus. Be to, jos siuvy-
kloje galima ilgesniam ar trumpesniam lai-
kui išsinuomoti siuvimo mašiną. 

Su Marinos darbeliais iš arčiau galima 
susipažinti jos socialinio tinklapio Facebo-
ok profilyje. 

Autorės ir Marinos Bakienės nuotraukos

Negalia – ne kliūtis pradėti savo verslą
Lina Jakubauskienė

Pažįstantys auksarankę Mariną Bakienę iš Naujosios Akmenės žino, 
kad ši moteris apdovanota daugybe talentų. Ji piešia, gamina įvairius 
rankdarbius, velia iš vilnos, siuva, mezga, neria vąšeliu. Pastaruoju 
metu moteris ėmėsi savo verslo – atidarė siuvyklą, kur kuria drabu-
žius, gamina bižuteriją. 

Meno ir psichikos sveikatos specialistų su-
kurtos Fluxus principais grįstos instrukcijos 
skirtos sveikam ir sergančiam asmeniui geriau 
pažinti save meno aplinkoje, šiame renginyje 
susietos su geresnės psichikos sveikatos veiks-
niais. Renginio dalyviai žaidė po vieną ir kartu 
patirdami buvimo „čia ir dabar“ malonumą, 
turėjo galimybę apibūdinti savo patyrimą ir 

juo dalintis. Baigiamajame renginyje Nacio-
nalinėje dailės galerijoje pagal pateiktas pir-
mines instrukcijas dalyviai apžiūrėjo grafikės 
Birutės Stančikaitės parodą, joje veikė ir da-
linosi įspūdžiais, o tada kūrė savo instrukci-
jas kaip stiprinti psichikos sveikatą. Renginys 
baigė instrukcijų kakofonija-sutartine vedama 
prof. Eglės Gandos Bogdanienės. 

Smegenys gali būti suprantamos ir kaip itin 
sudėtingas paprastų instrukcijų rinkinys, kuris 
verčia mus kvėpuoti, išalkti, patirti, pažinti, do-
mėtis.  Nurodymas veikti gali pasireikšti klus-
niai kaip refleksas, kartais sudėtingai kaip sąžinė, 
pareiga, meilė. Smegenų siunčiami signalai būna 
prieštaringi, bet žmogus juos įgyvendindamas 
pasiekia svarbių tikslų. 

Veiksmingiausi nurodymai ir receptai sme-
genų sveikatai stiprinti puikiai žinomi. Jie ilga-
laikiai, kasdieniai, verčia dirbti, gali būti nuo-

bodūs, tačiau tampa artimesni juos išbandžius 
ir sužaidus.  Sukauptos instrukcijos bus  nau-
dojamos kituose renginiuose, kūriniuose . Jos 
bus tiriamos, apibendrinamos ir tobulinamos 
Fluxus smegenyse. Toliau tyrinėsime ko reikia 
smegenims, kad jos galėtų sveikai ir kūrybiškai 
veikti, kaip parengti instrukcijas, kurias vykdyti 
yra lengviau. Daug atsakymų pateikia sveika-
tos mokslai, biomedicina, neuromokslai, o kai 
kurių atsakymų teks ieškoti eksperimentuo-
jant, žaidžiant. Iki sekančių susitikimų. Idėjos 
autorės Nijolė Goštautaitė Midttun, Kornelija 
Česonytė, Eglė Ganda Bogdanienė.

Linos Jakubauskienės nuotraukos 

Fluxus smegenys Nacionalinėje dailės galerijoje
Kovo 14-20 d. Lietuvoje jau aštuntus metus paminėta Smegenų paži-
nimo savaitė. Všį „Psichikos sveikatos iniciatyva“, Vilniaus dailės aka-
demija, Nacionalinė dailės galerija ir Meno terapijos laboratorija šią 
savaitę kūrybiškai tyrinėjo smegenyse kylančius „nurodymus veikti“ 
projekte „Fluxus smegenys“.  



8

Paslaugos – įvairios 

Viena iš psichikos neįgaliuosius vieni-
jančių bendrijų – Kauno klubas „Centras“, 
įsikūręs miesto centre.

 „Nekonkuruojame nė su viena kita iš 
Kaune veikiančių bendrijų. Atvirkščiai: 
džiaugiuosi, kad mūsų yra daug. Esame kole-
gos, palaikome vieni kitus, dirbame žmonių 
su negalia labui. Džiaugiamės ir dėl to, kad 
mūsų atstovas išrinktas į Kauno miesto Ne-
įgaliųjų tarnybą, dirbdamas ten, daug prisi-
deda prie žmonių su psichikos negalia žmo-
nių problemų sprendimo. Tokiu būdu mūsų 
veikla apima platesnį barą“, - sako klubo 
„Centras“ pirmininkė Jurgita Kupčinskienė. 

Pirmininkė klubui vadovauja savanoriš-
kais pagrindais. „Savanorystė turėtų būti 
svarbi kiekvienam iš mūsų. Gaila, kad ši vei-
klos sritis dar nėra populiari tarp vyresnio 
amžiaus žmonių. Mano įsitikinimu, kiekvie-
nas iš mūsų turėtų pabūti savanoriu. Tai –  
puiki gyvenimo patirtis, savęs atradimas, pa-
galba tiems, kuriems ji labiausiai reikalinga“, -  
kalba J. Kupčinskienė. 

Klubas „Centras“ įkurtas 2000-aisiais, 
siekiant suvienyti žmones, turinčius psichi-
kos sveikatos srities patirties. Tai – ne tik 
neįgalieji, bet ir su jais dirbantys specialistai, 
taip pat neįgaliųjų šeimų nariai ar žmonės, 

siekiantys  susipažinti su psichikos negalia 
iš arti. Vienokiu ar kitokiu momentu klubui 
priklausė ir studentai, ir savanoriai. 

Šiuo metu „Centro“ klube nuolatos lan-
kosi 45-50 žmonių. Čia jiems teikiamos 
įvairios paslaugos. Su neįgaliaisiais dirba 
šeši kvalifikuoti darbuotojai, siūlantys įvai-
rių sričių užsiėmimus. Žmonės su psichikos 
negalia gali pasirinkti, kokia veikla artimes-
nė jų sielai. 

Užsiėmimai – 
kiekvienam 
pagal pomėgius 

Tarp kauniečių ypač populiarūs anglų 
kalbos užsiėmimai. Juos veda Birutė Bajo-
raitė, baigusi anglų kalbos studijas ir turinti 
šios srities magistro laipsnį. „Nors ji pati turi 
negalią, dirba nepaprastai nuoširdžiai. Kar-
tais neįmanoma atsistebėti jos pareigingumu, 
kruopštumu. Iš Birutės turėtų ko pasimokyti 
kiekvienas žmogus“, - sako klubo „Centras“ 
darbuotoja Renata Alikauskienė. 

Anglų kalbos užsiėmimus lanko dvylika 
žmonių. Tai – bene didžiausia „Centro“ lan-
kytojų grupė. Beje, tik treti metai, kai klu-
bas gali sumokėti Birutei už darbą – iki tol 
ji dirbo savanoriškai. 

Kauno neįgalieji pamėgo ir užsiėmimus, 
kuriuos nuo šių metu veda menininkė, flo-
ristė, dabar socialinė darbuotoja Silvija Ke-
liauskienė. Moteris moko klubo lankytojus 
floristikos, dekupažo, taip pat sveikos gyven-
senos paslapčių. 

Lankantys šiuos užsiėmimus įgyja žinių, 
kaip stiprinti sveikatą, kaip pasigaminti gar-
džių ir maistingų kokteilių, juos čia pat pa-
ragauti bei įvertinti.

 „Maisto produktų gauname iš projek-
tinių lėšų. Žmonėms, ateinantiems į užsiė-
mimus, galimybė pavalgyti yra labai svarbi. 
Daugelis iš mūsiškių verčiasi gaudami gana 
kuklias pajamas, todėl visada džiaugiasi ga-
lėdami sutaupyti“, - sako Renata. 

Pasak jos, neįgaliesiems mieste siūloma 
daug įvairių paslaugų, todėl „Centro“ dar-
buotojos stengiasi sugalvoti ką nors naujo, 
originalaus, kas patiktų ir būtų naudinga 
žmonėms, turintiems psichikos negalią. 

„Centro“ klube veikia savipagalbos gru-
pės, kur vyksta bendri užsiėmimai. Juos veda 
puiki specialistė, socialinė darbuotoja, šiuo 
metu studijuojanti psichoterapiją, Vestina 
Kuliešiūtė.  Ji dirba klube nuo pat jo įkūri-
mo pradžios. 

Kauno klubas „Centras“: 
reikalingiausios paslaugos neįgaliesiems
Lina Jakubauskienė

Kaune veikia ne vienas Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos 
bendrijos skyrius. Visi jie skirti padėti žmonėms su psichikos negalia 
geriau adaptuotis bendruomenėje, lavintis, išmokti naujų dalykų, užsi-
imti širdžiai miela veikla. 
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„Per šiuos užsiėmimus žmonės moko-
si susivokti savyje, suprasti savo emocijas, 
taip pat sugebėti jas tinkamai reikšti. Kva-
lifikuoto  pagalba padeda psichikos neįga-
liesiems ilgiau išlikti bendruomenėje, nepa-
kliūti į gydymo įstaigas ar globos namus“, -  
kalba Renata. 

Pati Renata „Centro“ klubo lankytojams 
veda dailės terapijos užsiėmimus. Moteris 
šiuo metu mokosi dailės terapijos, tad yra 
tikra profesionalė ir teikia žmonėms su psi-
chikos negalia kvalifikuotą pagalbą. 

„Užsiėmimai vyksta grupėje. Iš pradžių 
piešiame, po to nagrinėjame tai, ką kiekvie-
nas pavaizdavo savo piešinyje. Norėčiau pa-
brėžti, kad dailės terapija nėra užimtumo 
veikla. Tai – terapija, padedanti žmonėms su 
psichikos negalia geriau suprasti savo min-
tis, jausmus, poelgius“, - pasakoja Renata. 

„Centro“ lankytojai mėgsta ir kompiute-
rių užsiėmimus. Jie – socialinio darbuotojo 
magistro laipsnį įgijusios Vaidos Tarvydai-
tės kompetencija. 

„Su kiekvienu užsiėmimų lankytoju 
dirbama individualiai, atsižvelgiant į tai, 
kokia pagalba kuriam iš jų yra reikalin-
giausia. Vieni nori išmokti surinkti tekstą, 
kiti – pasitikrinti paštą, panaršyti interne-
te. Toliau pažengusieji mokosi susimokėti 
mokesčius internetu, taip pat neišeidami 
iš namų įsigyti įvairių daiktų. Tai pade-
da žmonėms su psichikos negalia jaustis 
visaverčiais visuomenės nariais“, - kalba 
Renata. 

Klubo lankytojai mėgsta ir mezgimo už-
siėmimus, kur išmoksta sau ar šeimos na-
riams nusimegzti originalų rūbą, aksesuarą 
ar dailų papuošalą namams. 

Renkasi 
konkrečias veiklas 

Renatos teigimu, „Centro“ klubo veikla įvai-
riais laikotarpiais buvo skirtinga. Šiuo metu klubo 
nariai orientuojasi tik į konkrečius užsiėmimus. 

„Nerengiame ekskursijų, išvykų, kitų 
atrakcijų. Tiesa, dalyvaujame mieste vyks-
tančiose mugėse, kur prekiaujame savo pačių 
sukurtais darbeliais. Tačiau nebevažinėjame 
į panašius renginius sostinėje – apsiribojame 
vykstančiais savame mieste“, - sako Renata. 

Jos teigimu, žmonėms su psichikos nega-
lia labai svarbu žinoti, kad užsiėmimai vyks 
kaskart tuo pačiu metu, jiems svarbus stabi-
lumas, tvarka. Klubo nariai gali lankyti visus 
užsiėmimus, jei tik turi tam noro ir laiko. 

 „Pastaruoju metu surengėme keletą ren-
ginių, skirtų suvienyti visiems klubo nariams. 
Visiems labai patiko Advento laikotarpiui skir-
tas renginys. Parengėme nedidelę programė-
lę, gaminome žaisliukus Naujametei eglutei. 
Šiek tiek anksčiau surengėme ir braškių sezo-
no šventę.. Taigi galima teigti, jog pastaruoju 
metu mūsų klube pradeda megztis ir bendrų 
renginių idėja“, - sako Renata. 

Visos veiklos klube vykdomos iš projekti-
nių lėšų. „Galima teigti, jog jų įvairioms vei-
kloms gauname pakankamai. Užtenka pini-
gų ir medžiagoms rankdarbiams, ir maisto 
produktams pirkti. Kita kalba – apie atly-
ginimus darbuotojams. Jie kvalifikuotiems 
specialistams itin maži“, - sako Renata. 

Tačiau net ir menkas darbo užmokestis ne-
sumažina dirbančiųjų entuziazmo, noro padėti 
silpnesniems už save. „Kiekvienas iš mūsų tu-
rime savo darbų viziją, idėją. Kiekvienas žino-
me, ką ir dėl ko darome, mėgstame savo darbą. 
Todėl mūsų darbuotojų kolektyvas – stabilus 
ir itin susitelkęs“, - kalba Renata. 
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Bibliomanija 

Bibliomanija – vienas iš neurozinės būklės 
pasireiškimų. Tai – patologinė aistra rinkti bei 
kaupti knygas. Jos perkamos ne tam, kad skai-
tytum, o todėl, kad labai norisi jas turėti. Bi-
bliomanijos aukos surenka kur kas daugiau 
knygų negu įmanoma perskaityti per visą gy-
venimą. Be to, perka ne po vieną, o išsyk po ke-
letą ne tik to paties autoriaus, bet ir tos pačios 
leidyklos išleistų knygos egzempliorių. 

Kai kuriais atvejais bibliomanai tampa va-
gimis. Štai prieš keletą metų Vokietijoje buvo 
pagautas valdininkas, per dvi dešimtis metų iš 
įvairių Vokietijos ir kitų valstybių bibliotekų 
vogęs knygas. Tokiu būdu jis sugebėjo sukaupti 
didžiulę kolekciją, tarp kurių – net 24 tūkst. la-
bai retų spaudinių. Nors kolekcijos vertė – dau-
giau nei 20 mln. eurų, bibliomanija sirgęs vyras 
jų net nebandė parduoti; pinigai jam nerūpėjo. 

Užsienietiško  
akcento sindromas 

Vienas iš keisčiausių sutrikimų – užsienie-
tiško akcento sindromas. Tai kalbos sutriki-
mas, kai žmogus, kalbėdamas gimtąja kalba, 
staiga pradeda kaitalioti intonacijas, linksnius, 
maišyti žodžius, o kartais prabyla net su ryškiu 
akcentu. Priežastys – insultas ar kiti smegenų 
pažeidimai, galvos traumos.  Be to, tai gali būti 
ir artėjančio insulto požymis. Šį sindromą gali-
ma išgydyti pasitelkus logopedus, kai kuriems 
žmonėms įprasta kalba sugrįžta savaime.

Tai – labai retas sutrikimas; nuo 1941 iki 
2009 m. nustatyta vos apie 60 atvejų. Deja, 
šis sindromas nesuteikia galimybės žmogui 
kalbėti užsienio kalba, tik paženklina gim-
tąją užsienietišku akcentu. 

Tačiau esama ir tokių atvejų, kuomet 
žmonės po vienokių ar kitokių sukrėtimų 
pradeda kalbėti užsienio kalba. Vienas kro-
atas, pabudęs po komos, pradėjo kalbėti vo-
kiškai, nors šios kalbos niekada nesimokė. 

Miunhauzeno sindromas 

Daugeliui iš mūsų nepatinka sirgti, tad 
stengiamės įvairiais būdais stiprinti sveikatą, 
kad išvengtume ligoninių bei gydytojų. Ta-
čiau žmonės, kenčiantys nuo Miunhauzeno 
sindromo, daro viską, kad imituotų vienos ar 
kitos ligos simptomus. 

Šis sindromas apibūdinamas kaip psichi-
kos sutrikimas, kai žmogus įsikalba sau li-

gas, bandydamas sukelti aplinkinių gailestį 
bei užuojautą. Miunhauzeno sindromo ka-
muojamas ligonis simuliuoja ligos požymius, 
o kartais net sukelia juos specialiai, tokiu 
būdų siekdamas, kad  jį apžiūrėtų gydytojai, 
atliktų jam visus reikiamus tyrimus. 

Tokie žmonės dažniausiai lankosi vis ki-
tose gydymosi įstaigose, ieško vis naujų ligų 
požymių, prašo išrašyti vaistų ar atlikti ko-
kią nors medicinos procedūrą. Tokio elgesio 
priežastys nėra iki galo išaiškintos. Manoma, 
kad ligų simuliacija padeda žmonėms gauti 
tai, ko jie iš tikrųjų trokšta: dėmesio, užuo-
jautos, psichologinio palaikymo. 

Dar blogesnis variantas – deleguotas 
Miunhauzeno sindromas, kuomet žmo-
gus daro viską, kad pakenktų šalia esančiam 
žmogui ir jį susargdintų. 

Fregoli sindromas 

Šis sindromas pavadintas italų aktoriaus 
Leopoldo Fregoli, išgarsėjusio gebėjimu stai-
giai persikūnyti, vardu. Kenčiantieji nuo šio 
sindromo mano, kad visi aplinkiniai – tai 
vienas ir tas pats žmogus, kuris nuolat kei-
čia savo išvaizdą. 

Turintis šį sindromą žmogus kenčia nuo 
paranojos, manydamas, kad yra persekioja-
mas. Tai nenuostabu: juk jis įsitikinęs, kad 
kiti tik apsimeta jo nepažįstantys. Kenčian-
tieji nuo Fregoli sindromo vaizduojasi, kad 
juos persekioja būrys įvairių personažų, kurie 
vis kaitalioja išvaizdą ir apsimeta kitais žmo-
nėmis. Šie persekiotojai neva grimuojasi, už-
sideda perukus, persirengia, net darosi plasti-
nes operacijas. Pacientui atrodo, kad jis nėra 
kvailas, nes atpažįsta jį persekiojantį asmenį. 

Pirmą kartą liga buvo diagnozuota 1927 
m. vienai moterai. Ji buvo įsitikinusi, kad ją 
persekioja du aktoriai, kuriuos ji matė tea-
tre, neva apsimetinėjantys jos artimaisiais. 
Šis sindromas gana lengvai atpažįstamas, 
nes visai nepažįstamiems žmonėms pacien-
tas aiškina, kad juos pažįsta, kad jie yra jam 
labai gerai pažįstami asmenys.

Kapgraso sindromas

Šis sindromas – tarsi priešingybė Frego-
li sindromui. Kenčiantieji nuo jo, turi pro-
blemų atpažindami kitus žmones. Turintieji 
Kapragaso sindromą įsitikinę, kad pažįsta-
mus žmones pakeitė antrininkai, kurie nori 
būti panašūs į jų artimuosius, tačiau iš tiesų 
yra apsišaukėliai. Tokia būsena kyla sergant 
šizofrenija, kenčiant nuo demencijų, galvos 
traumų bei migrenos. Įdomu tai, jog šis sin-
dromas dažniau nustatomas moterims. 

Manoma, kad šis sindromas atsiranda, kai 
pažeidžiama smegenų dalis, atsakinga už vei-
dų atpažinimą. Medicinos istorijoje aprašytas 
įvykis, kuomet 74 metų moteris manė, kad jos 
vyrą pakeitė nepažįstamas žmogus; ji miego-
davo atskirame kambaryje ir rakindavo duris 
tam, kad apsisaugotų nuo apsišaukėlio. Nepai-
sant to, ji atpažindavo visus kitus šeimos narius. 

Limos sindromas 

Limos sindromas – tai situacija, kuomet te-
roristai jaučia tokią stiprią simpatiją įkaitams, 
kad juos paleidžia. Limos sindromas yra priešin-
gybė visiems žinomam Stokholmo sindromui. 

1996-aisiais Japonijos ambasadoje, Limoje, 
Peru, sukilėliai įkaitais paėmė šimtus ambasa-
doriaus rezidencijoje šventusių žmonių. Praėjus 
vos kelioms dienoms, užpuolikai į laisvę palei-
do didžiąją dalį savo įkaitų, tarp kurių buvo ir 
itin svarbūs asmenys. Manoma, jog sprendi-
mą lėmė užsimezgęs glaudus ryšis su įkaitais.

Po to psichologinė būsena, kai pagrobė-
jai prisiriša prie savo aukų ir pradeda joms 
jausti artumą, pavadinta Limos sindromu. 

Stokholmo sindromas

Stokholmo sindromo pavadinimas kilęs nuo 
miesto, kuriame taip pat vyko įkaitų drama, pa-
vadinimo. 1973-iaisiais Švedijos sostinėje buvo 
apiplėštas bankas. Aukos ir pagrobėjai kartu 
praleido šešias dienas ir prisirišo vieni prie kitų 
taip, jog manė kovojantys dėl bendro tikslo.

Keisčiausi psichikos sutrikimai
Psichikos sutrikimai, nustatomi 
žmonėms, nuolat evoliucionuoja. 
Šįkart pateikiame savo skaityto-
jams keletą keistesnių psichikos 
sutrikimų. 
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Šis sindromas apibūdinamas kaip psi-
chologinė būsena, kai pagrobta auka savo 
pagrobėjui jaučia simpatiją, empatiją ir kitus 
pozityvius jausmus. Ilgainiui įkaitas pradeda 
teisinti piktadarį, užjausti jį, prisiriša ir netgi 
tampa lyg viena komanda. 

Stendalio sindromas 

Nuolat girdime apie tai, kad menas gali 
sukelti itin stiprias emocijas. Tačiau turin-
tieji Stendalio sindromą patiria visai kitas 
emocijas. Susidūrę su meno kūriniais, ypač 
– labai gražiais, žmonės alpsta, jiems pra-
deda greičiau plakti širdis, suktis galva, kai 
kuriais atvejais jie ima matyti haliucinacijas. 
Nors daugeliui menininkų tokia reakcija į jų 
kūrinius atrodytų kaip didžiausias kompli-
mentas, tačiau ji laikoma nenormalia. 

Kai kuriais atvejais turintieji Stendalio 
sindromą pradeda elgtis visai neadekvačiai, 
net stengiasi sugadinti jiems ypač patikusį 
meno kūrinį. 

Šis sutrikimas pavadintas garsaus prancū-
zų rašytojo Stendalio vardu. Teigiama, kad 

rašytojas pats patyrė šią būseną, kuomet 
1817-aisiais apsilankė Florencijoje. 

Gydytojai nurodo, kad šį sutrikimą lydi 
tokie simptomai kaip padažnėjęs pulsas, al-
pimas, orientacijos erdvėje praradimas, gal-
vos svaigulys, haliucinacijos.

Manoma, kad Stendalio sindromą išgyve-
no ir kitas garsus rašytojas – Fiodoras Dosto-
jevskis. Jam galvą susuko Šveicarijoje, Bazelio 
muziejuje, esantis paveikslas „Miręs Kristus“. 
Remiantis kai kuriais šaltiniais, išgyventus 
jausmus grožintis šiuo kūriniu rusų rašytojas 
aprašė savo garsiajame romane „Idiotas“.

Pirmą sykį Stendalio sindromą 
1979-aisiais aprašė italų psichiatrė Graziella 
Magherini, nors apie jį gan plačiai buvo kal-
bama dar devynioliktajame amžiuje. Specia-
listė ištyrė šimtą šio sutrikimo atvejų ir priėjo 
prie išvados, kad kai kurie žmonės, susidūrę 
su jiems itin gražiu meno kūriniu, trumpam 
liaujasi mąstę įprastai. Anot G.Magherini, 
meno kūrinys paveikia žmonių pasąmonę 
taip, kad jie pasijunta tarsi nesavi. 

Stendalio sutrikimas nėra įtrauktas į psi-
chikos sutrikimų sąrašus, kadangi jo simp-

tomai dažnai būna vienkartiniai, susiję su 
vienu meno kūriniu. 

Rubenso ir  
Pigmalijono sindromai 

Su meno įtaka žmogui susiję dar du sin-
dromai. Pirmasis iš jų – flamandų tapytojo 
Rubenso vardu pavadintas sindromas. Visi 
žino, jog Rubensas paveiksluose vaizdavo 
putlias nuogas moteris. Kai kuriems muziejų 
lankytojams Rubenso paveikslai taip susu-
ka galvas, kad jie nebevaldo emocijų ir žūt-
būt siekia patenkinti savo seksualinę aistrą.

Panašią reakciją sukelia ir Pigmalijono sin-
dromas. Pigmalijonas – tai Kipre gyvenęs legen-
dinis žmogus, geriausiai žinomas iš Ovidijaus 
„Metamorfozių“. Teigiama, kad tai buvęs ne-
rangus, nervingas jaunuolis, nejaukiai jausdavęsis 
greta moterų. Atsisakęs merginų draugijos, Pi-
gmalijonas, esą, įsimylėjo savo sukurtą skulptū-
rą. Kenčiantieji nuo šio sindromo, pradeda jausti 
ypatingą potraukį sklulptūroms.

Pagal užsienio ir Lietuvos spaudą 
parengė Lina Jakubauskienė 

Grupės narių santykiai su darbuotojais 
dažnai esti įvairūs. Problemų gali kilti tiek 
dėl grupės nario meilės idealizuojamam dar-
buotojui, tiek dėl neapykantos jam. Teikiant 
socialinio darbuotojo ar psichologo paslau-
gas, svarbu santykis su žmogumi. Dažnai pa-
galba teikiama per gerus, palaikančius santy-

kius, tarpusavio kontaktą, kuris klientų gali 
būti suprastas ir interpretuotas skirtingai. 
Žmogui gali kilti nuoširdūs, tačiau nerea-
listiški simpatijos, meilės jausmai.

Bet kuris žmogus, dirbantis su psichikos 
neįgaliaisiais, dažniausiai turi iš anksto nu-
statytas tam tikras bendravimo grupėje tai-
sykles. Jose turėtų būti aiškiai apibrėžta, koks 
elgesys grupėje yra priimtinas, o koks jau 
peržengia ribas. Jei klientas rodo darbuoto-
jui ypatingą dėmesį, dera priminti jam apie 
bendravimo grupėje taisykles ir tam tikras 
ribas. Be abejo, kartais tai padaryti gali būti 
nelengva. Todėl nedera ignoruoti atsiradu-
sių kliento jausmų, juos verta aptarti su kli-
entu, žinoma, pasirinkus tinkamą aptarimo 
būdą. Kaip tai padaryti – turėtų spręsti pats 
darbuotojas. Jis geriausiai pažįsta žmones, su 
kuriais dirba, jis turi savo patirtį, bendravimo 
stilių, vertybes ir panašiai. 

Dirbantysis turėtų aiškiai, nevyniodamas 
žodžių į vatą, pasakyti klientui, kad jokių ne-
darbinių santykių tarp darbuotojų ir klientų 
negali būti. Kai klientas išreiškia savo jaus-
mus, darbuotojas turi elgtis suprantamai ir 
aiškiai į tuos jausmus neatsakydamas. Klientui 
turi būti visiškai aišku, kad darbuotojas negali 
būti jo meilės ar seksualinis objektas. Tai yra 
tabu. Klientui tai turėtų padėti suprasti, kad 
ne visi jo norai ir lūkesčiai gali būti patenki-
nami. Kita vertus, žmogus, dirbantis su neįga-
liaisiais, turėtų išlaikyti tam tikrą distanciją ir 
neduoti pagrindo artimesniems santykiams. 

Jei darbuotojui rodomas dėmesys tampa 
liguistas, problemai spręsti derėtų pasitelkti ir 
kitus darbuotojus, vadovus. Kiekvienas speci-
alistas paprastai dirba komandoje, tad tokiu 
atveju svarbi kitų komandos narių pagalba. Į 
pokalbį su įkyrų dėmesį rodančiu klientu de-
rėtų pasikviesti administracijos atstovą. 

Jei nepadeda ir tai, jei dėmesys virsta įky-
riu persekiojimu, reikėtų pagalvoti apie tai, 
kad žmogui galbūt reikia rimtesnės specia-
listų pagalbos. Derėtų pasiūlyti jam kreiptis 
į psichiatrą ar psichoterapeutą. 

Sunkiausiu atveju, kuomet prasideda 
grasinimai, kai įkyrus asistavimas perauga į 
konfliktinę situaciją, galbūt žmogui reikėtų 
pasakyti, kad jei jo elgesys nesikeis, grupės 
užsiėmimų jis nebegalės lankyti. 

Dirbant su žmonėmis, turinčiais psichi-
kos negalią, svarbus ir grupėje vyraujantis 
mikroklimatas. Atsiradus žmogui, trikdan-
čiam grupės darbą, jos veikla gali būti nee-
fektyvi, o klientams teikiamos paslaugos – 
nevisavertės. Bet kuriuo atveju svarbi ne tik 
psichikos neįgaliųjų, bet ir dirbančių su jais 
žmonių gerovė. 

Klauskite psichologo
Į mus kreipėsi jauna moteris, dirbanti su psichikos neįgaliųjų grupe. 

„Negaliu atsikratyti vieno grupės nario dėmesio. Jis nuolat demonst
ruoja man savo jausmus. Per užsiėmimus kaskart jaučiu įdėmų, trik-
dantį jo žvilgsnį. Nesinori vyriškio įžeisti, tačiau, žinoma, atsakyti į jo 
jausmus negaliu. Kaip elgtis tokioje situacijoje? Kaip taktiškai parody-
ti žmogui, kad jo dėmesys man – nemalonus? Tokia situacija trukdo 
bend ram grupės darbui. Galbūt, susiklosčius tokiems santykiams, de-
rėtų išbraukti tokį žmogų iš grupės sąrašų?“.

Į klausimą atsako Lietuvos 
sutrikusios psichikos žmonių
 globos bendrijos psichologė 

Lina BUČYTĖ.
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Žmonių psichikos 
sveikata prastėja 

Pasak bendrijos vadovo Vaidoto Nikžen-
taičio, mokymai svarbūs dėl to, kad dirbantieji 
su psichikos neįgaliaisiais įgytų naujų žinių, 
pabendrautų su specialistais bei tarpusavyje. 

Valstybinio psichikos sveikatos centro di-
rektorė Ona Davidonienė supažindino su 
pastarojo meto tendencijomis psichikos svei-
katos srityje. Jos teigimu, dėl įvairių priežas-
čių žmonių psichikos sveikata blogėja. 

„Sunkiomis psichikos ligomis serga nuo 
vieno iki dviejų procentų šalies gyventojų. 
Tačiau daugėja depresijų, nerimo sutriki-
mų, priklausomybių. Problemų kelia ir il-
gėjanti gyvenimo trukmė – dėl to daugėja 
demencijų, senatvinių depresijų“, - aiškino 
O. Davidonienė. 

Ji taip pat kalbėjo apie tai, kur galima 
gauti pagalbą susirgus psichikos ligomis. 
Šiuo metu Lietuvoje yra 112 Psichikos svei-
katos centrų, taip pat 40 dienos stacionarų, 5 
krizių intervencijos centrai, 5 kompleksinės 
psichiatrijos pagalbos vaikui ir šeimai cen-
trai. „Labai svarbu, kad būtų daugiau dėme-
sio skiriama nemedikamentiniam gydymui. 
Vaistai visų psichikos sveikatos problemų 
išspręsti negali“, - kalbėjo gydytoja. 

Pasak jos, žmonėms dar labai trūksta psi-
chologinės pagalbos. Situacija turėtų page-
rėti nuo kitų metų, kai psichologų etatų pa-
daugės dvigubai. 

O. Davidonienė kalbėjo apie veiksnius, 
lemiančius psichikos sutrikimus bei savižu-
dybes. „Lietuvoje labai išplitęs girtavimas, 
smurtas šeimose. Žiauriai sumušti vaikai iš-
gydyti grąžinami į šeimas. Kai kurie po to į 
medicinos įstaigas pakliūva dar kartą. Toks 
abejingumas pribloškia. Tarsi visos instituci-
jos dirba pagal instrukcijas, tačiau jei vyksta 
tokie dalykai, reiškia, kažkas negerai su tomis 
instrukcijomis. Reikia keisti jas“. 

Pasak gydytojos, daugiau dėmesio reikėtų 
skirti darbui su šeimomis, tėvais. Dalis socia-
linės rizikos šeimų galbūt nežino ir nemoka, 
kaip elgtis vienokioje ar kitokioje situacijoje, 
neturi vaikų auginimo bei auklėjimo įgūdžių. 

Gydytojos teigimu, daugiau dėmesio reikėtų 
skirti psichikos ligų prevencijai. „Dabartinė ter-
pė yra tokia, kuri nepatraukli žmonėms gyventi. 

Vyrauja skurdas, bedarbystė. Žmonės nepasitiki 
savimi, jaučiasi niekam nereikalingi. Todėl Lie-
tuvoje vis dar labai daug savižudybių“. 

O. Davidonienė kalbėjo apie būtinybę 
daugiau bendrauti su politikais. „Artėja Sei-
mo rinkimai. Galbūt derėtų išnaudoti prieš-
rinkiminę situaciją. Retas politikas dabar 
drįstų atsakyti dėl vienokių ar kitokių spren-
dimų, baimindamasis tapti nepopuliarus“. 

Pasak jos, kol situacija nesikeis kiekvieno 
gyvenamojoje vietoje, nieko nepadės naujų 
atmintinių ar taisyklių rašymas. 

 „Dauguma iš mūsų gyvena švytuoklės 
principu, matome tik juoda ar balta. Tačiau 
gyvenimas privalo turėti visokių spalvų. 
Svarbu jį pajusti visą, rasti kuo pasidžiaugti, 
į ką atkreipti dėmesį. Visi turėtume jaustis 
svarbūs ir reikalingi, o gal kada nors sulauk-
sime to laiko, kai politikai išmoks mus gir-
dėti“, - reziumavo O. Davidonienė. 

Finansavimas –  
nevienodas 

Neįgaliųjų reikalų prie SADM direktorė 
Asta Kandratavičienė Asta Kandratavičienė 
pristatė susirinkusiems šiuo metu departa-
mento finansuojamas programas. 

Kasmetiniuose bendrijos 
mokymuose – svarbiausios problemos
Lina Jakubauskienė

Balandžio 22-ąją Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija 
skyrių vadovus sukvietė į jau tradicija tapusius mokymus. Susirinku-
sieji supažindinti su pastarojo meto naujovėmis. 
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Iš jų matyti, jog vis dar didžiausias finan-
savimas skiriamas žmonėms su fizine ne-
galia. Psichikos negalia dėl savo specifikos 
mažiau pastebima. 

„Problemų mūsų darbe yra daug. Pavyz-
džiui, socialiniai darbuotojai ir psichologai 
biudžetinėse įstaigose atlyginimą gauna pa-
gal vienokį koeficientą, NVO – pagal kitokį. 
Kol kas neaišku, ar tokią situaciją pavyks iš-
taisyti“, - kalbėjo A. Kandratavičienė. 

Pasak jos, daugelis žmonių neskiria psichi-
kos negalios nuo proto. Šių negalių neskiria net 
ir specialistai, formuojantys sveikatos politiką. 

„Ženkliai didesnis dėmesys šiuo metu 
skiriamas „gaisrams gesinti“. Su šeimomis 
dirbama tik tuomet, kai kas nors atsitin-
ka. Kai kas nors nukenčia, tarsi pamatome, 
kad žmogus su psichikos negalia yra šalia 
mūsų“, - sakė direktorė. 

Ji taip pat kalbėjo apie neįgaliųjų įdar-
binimo problemas, jų socialinę integraciją, 
leidybos finansavimą, pristatė neseniai at-
siradusią rubriką lrytas.lt „Aš galiu“, skirtą 
supažindinti visuomenę su neįgaliųjų gyve-
nimu, jų problemomis. 

„Labai svarbus pastaruoju metu įgyvendi-
namas projektas – tai „Perėjimo nuo instituci-
nės globos prie šeimoje ir bendruomenėje tei-
kiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be 
tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų 
planas“. Reikia pripažinti, jog kol kas jo įgy-
vendinimas juda sunkiai. Tačiau nenorėkime 
visko iš karto. Šiuo metu vykdomas pirmasis 
etapas. Kuo geriau bus parengta dirva pertvar-
kai, tuo sklandžiau ji vyks“, - teigė direktorė. 

A. Kandratavičienė taip pat pristatė ban-
domuosius projektus, kurie bus įgyvendina-
mi artimiausiu metu. 

Svarbu padėti  
sergančiųjų artimiesiems

VšĮ „Rastis“ psichologė Rūta Šulskytė ir 
savanorė Eglė Paulauskienė kalbėjo apie tai, 
kaip padėti psichikos liga sergančių žmonių 
artimiesiems. 

„Psichosocialinė reabilitacija – procesas, 
kuris suteikia asmenims, turintiems psichi-
kos bei elgesio sutrikimų, galimybę pasiekti 
optimalų savarankiško funcionavimo ben-
druomenėje lygį“, - teigė R. Šulskytė 

VšĮ „Rastis“ klientams taikomos dvejo-
pos programos: trumpalaikė reabilitacija, kur 
numatyta dvylika apsilankymų, ir ilgalaikė, 
kur numatyta penkiasdešimt apsilankymų. 

Specialistės pristatė pagrindinius reabi-
litacijos proceso etapus, tikslus, veiksmus ir 
įgūdžius, taip pat pažangos vertinimą ir to-
lesnių rekomendacijų pateikimo būtinybę. 

„Labai svarbu į sveikimo procesą įtraukti 
neįgaliojo artimuosius. Jie turi kuo daugiau 
žinoti apie artimojo ligą, palaikyti sergantįjį 
visais gyvenimo atvejais. Tokiu būdu suma-
žėja atkryčio tikimybė, pailgėja remisijos lai-
kotarpis“, - aiškino E. Paulauskienė. 

Psichologės kalbėjo apie tai, su kokiais emo-
ciniais sunkumais susiduria susirgusiųjų arti-
mieji, kokius jausmus išgyvena vaikai, tėvai, su-
tuoktiniai, taip pat apie galimybes jiems padėti. 

Veiklos tobulinimas ir 
lygios galimybės 

Lietuvos edukologijos universiteto dėstyto-
jas, Vadybos sprendimų centro partneris Juras 
Eidukas skaitė pranešimą „Institucijų vady-
ba ir veiklos tobulinimas bei tarpininkavimas 
socialiniame darbe“.  Jis kalbėjo apie tai, kaip 
parengti programas institucijų veiklai tobu-
linti, į ką būtina atsižvelgti jas rengiant, kokie 
veiksniai svarbiausi įgyvendinant pertvarkas. 

„Labai svarbu, kad tobulinti veiklą norėtų 
visi organizacijos nariai. Kaip žinia, vienas 

lauke ne karys, tad tai turėtų būti visiems 
svarbus procesas“, - sakė J. Eidukas. 

Lietuvos edukologijos universiteto prof. 
dr. Irena Zaleskienė kalbėjo apie lygių ga-
limybių politiką. Ji paaiškino, kas yra lygios 
galimybės, kodėl būtina valstybėje derinti 
skirtingų žmonių interesus, kad būtų užti-
krinta galimybė visiems gyventi valstybėje. 

„Visi mes esame skirtingi, tačiau visi turė-
tume būti lygūs. Visiems turi būti sudarytos 
lygiateisės sąlygos, nepaisant jų sugebėjimų 
ar galimybių. Tokia turėtų būti lygių galimy-
bių politika“, - kalbėjo I. Zaleskienė. 

Ji taip pat pristatė labiausiai paplitusius 
diskriminacijos atvejus, patarė, kur kreip-
tis susidūrus su diskriminacija dėl negalios. 

Autorės nuotrauko
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Morės iškamša pasirūpino „Liepsnelės“ 
vadovai. Malkas laužui parūpino Viršuliš-
kių seniūnijos atstovai. Vaišių bendram sta-

lui skyrė „Viršuliškių būstas“. Krašto apsau-
gos savanoriai greta bendrijos pastato surentė 
erdvią palapinę. 

„Mūsų šventė tapo pavyzdžiu, kaip suvie-
nijus jėgas, net ir neturint daug pinigų, gali-
ma surengti įspūdingą šventę. Malonu buvo 
matyti drauge susirinkusius tiek vaikus, tiek 
senjorus. Tikiuosi, bendros Užgavėnės taps 
gražia tradicija“, - sakė Viršuliškių ir Justi-
niškių seniūnas Valerijus Kirilovas. 

Išmoningą programą šventei parengė VšĮ 
„Pagalbos ir informacijos šeimai“ tarnybos so-
cialinė darbuotoja Vilma Kunsmonaitė. Užga-
vėnių kaukėmis pasipuošė ne tik globotiniai, bet 
ir visi bendrijos darbuotojai; paburti iš delno vi-
liojo žavios čigonės Jurgita bei Algė, lašininio, 
galiausiai pralaimėjusio kovą su Kanapiniu ir 
priversto pasitraukti drauge su pabodusia žie-
ma, vaidmenį atliko bendrijos vadovas Vaidotas. 

Renginys vyko pagal gražiausias etnogra-
fines tradicijas. VšĮ „Pagalbos ir informacijos 
šeimai“ tarnybos globotiniai traukė senovi-
nes dainas, stengdamiesi suburti visus susi-
rinkusiuosius draugėn. Čigonės rūbais pasi-
puošusi Vilma kvietė visus bendram šokiui. 
Sušalusieji galėjo čia pat, palapinėje, pasi-
vaišinti karšta arbata, suvalgyti saldumynų. 

Užgavėnių šventę vainikavo didžiulis lau-
žas, ant kurio supleškėjo išmoningai „Lieps-
nėles“ vaikų sukurta bei papuošta Morė. 

„Mums džiugu, kad viršuliškiečiai skirs-
tėsi patenkinti renginiu. Daugelio nuomo-
ne, mūsų, neįgaliųjų, pasirodymas ir tapo ta 
svarbiausia grandimi, padėjusia visus suvie-
nyti“, - sakė Vilma. 

Autorės nuotraukos 

Įrengiami dienos centrai ir galimybė šei-
moms gauti visą reikiamą specialistų pagalbą 
yra viena iš Vilniaus savivaldybės priemonių, 
kuria siekiama per artimiausius metus per-
tvarkyti visą sostinės globos namų sistemą.

„Neretai tėvams, susilaukusiems neįgalaus 
vaiko, tiesiog pritrūksta žinių ir laiku suteikia-
mos paramos. Nuo šiol Vilniaus sutrikusio vys-
tymosi kūdikių namuose pradėtos teikti dienos 
socialinės globos paslaugos suteiks galimybę 
tėvams nesijausti vieniems nelengvame speci-
aliųjų poreikių vaiko auginimo kelyje“, - sako 
Socialinių reikalų ir sveikatos departamento l. 
e. direktorės pareigas Rasa Laiconienė.

Su vaikais dienos socialinės globos centre 
dirbs patyrusių specialistų komanda – psi-
chologas, kineziterapeutas, masažuotojas, 
ergoterapeutas, logopedas, specialusis pe-

dagogas, socialinis pedagogas. Vaikams su 
negalia bus užtikrinama kompleksinė, nuo-
latinės specialistų priežiūros reikalaujanti 
pagalba dienos metu, įvertinami kiekvieno 
vaiko individualūs poreikius, lavinami pažin-
tiniai gebėjimai, ugdomi socialiniai įgūdžiai.

Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių na-
muose įrengtas sensorinis kambarys, skirtas 
emocinių ir elgesio sutrikimų būklių pageri-
nimui vaikams su depresija, nuotaikų svyra-
vimais, hiperaktyviu elgesiu, dėmesio kon-
centracijos stoka, autizmo spektro bruožais, 
įgimtais smegenų sutrikimais, regos sutriki-
mais, sutrikusiais motoriniais gebėjimais ir 
pan. Sensorinis kambarys bus  naudojamas 
ne tik BĮ Vilniaus sutrikusio vystymosi kū-
dikių namuose augantiems vaikams, bet vil-
niečių šeimų vaikams, teikiant jiems raidos 
sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, dienos 
socialinės globos paslaugas kūdikių namuose.

Dėl dienos socialinės globos paslaugų 
skyrimo vaiko tėvai ar globėjai, kiti teisėti 
vaiko atstovai gali kreiptis į Vilniaus miesto 
socialinės paramos centro Socialinio darbo 
skyrius seniūnijose. Socialinio darbo organi-
zatorių kontaktiniai telefonai yra skelbiami 
Vilniaus miesto socialinės paramos centro 
internetinėje svetainėje www.spcentras.lt.

Vilniaus miesto savivaldybės informacija
Linos Jakubauskienės nuotraukos

Užgavėnes atšventė kartu 
su vietos bendruomene
Lina Jakubauskienė

Bendradarbiavimas tarp žmonių su psichikos negalia bei visuomenės 
ypač svarbus. Nepažindami neįgaliųjų, aplinkiniai vengia bendravimo 
su jais. Puikiu bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdžiu tapo Užgavė-
nių šventė, kurią Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos 
darbuotojai surengė kartu su Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Liepsnelė“ 
vaikais, bendrija „Viršuliškių būstas“, Viršuliškių seniūnija ir Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų kariškiais bei Viršuliškių rajono gyventojais.

Neįgalius mažylius auginančioms 
šeimoms – reali pagalba
Jau nuo kovo mėnesio Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose 
pradėtos teikti dienos socialinės globos paslaugos negalią turintiems 
vaikams iki septynerių metų. Patyrusių specialistų komanda suteiks 
mažyliams visą reikiamą pagalbą, parengs individualias programas, 
konsultuos tėvelius ir suteiks galimybę jiems palikti savo atžalas profe-
sionalių darbuotojų rankose.
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Gabus menams 
Ruslanas gabus įvairiems menams. Jis pie-

šia, kuria eilėraščius, groja įvairiais muzikos 
instrumentais, dainuoja. Psichikos sutriki-
mas vyrą užklupo tarnaujantį sovietų armijoje. 

Susiklosčius gyvenimo aplinkybėms, Rus-
lanas atsidūrė Ukmergės rajono Jasiuliškių so-
cialinės globos namuose. Ten jis taip pat turėjo 
galimybę kurti, mokytis įvairių meno technikų. 

Po to kurį laiką Ruslanas bandė kabintis į 
gyvenimą sostinėje – jis vedė ir persikėlė pas 
žmoną. Tačiau netrukus jų keliai išsiskyrė, ir 
vyras vėl pateko į globos namus. 

Tęsėjo pažadą 

Po septynerių metų, praleistų Jasiuliškyje, jis 
gavo progą persikelti į Vilniuje įsikūrusius Sa-
varankiško gyvenimo namus žmonėms su psi-
chikos negalia. Nors, pasak Ruslano, gyvenimas 
ne globos namuose yra sudėtingesnis, tačiau jis 
stengiasi visais įmanomais būdais kabintis į gy-
venimą. Vyras dirba, sportuoja, piešia, kuria eiles. 

„Kuomet turiu širdžiai mielų užsiėmi-
mų, ligoms nelieka laiko. Jau ilgą laikotarpį 
neteko gydytis ligoninėse. Turiu ir daugybę 
planų ateičiai“, - kalba Ruslanas. 

Vieną iš jų – surengti Anapilin iškeliavu-
sio tėvo dailės darbų parodą – Ruslanas jau 
įgyvendino. Paroda atidaryta Vilniaus Me-
dicinos bibliotekoje. 

Parodos atidarymas

Į parodos atidarymą susirinko būrelis tėvo 
bei paties Ruslano draugų. Ruslano tėvas 

buvo ne tik liaudies menininkas, kūręs savita 
technika, bet ir muzikantas; jis grojo sovie-
tmečiu garsiame „Trimito“ orkestre būgnais, 
taip pat – „Nemuno žiburiuose“, vėliau –  
prezidentūros orkestre. 

„Džiaugiuosi matydamas didelį būrį ar-
timų žmonių, susirinkusių į parodos atida-
rymą. Dėkoju giminaičiams, padėjusiems 
išsaugoti tėvo darbus. Metų pradžioje tė-
vui būtų sukakę 70 metų. Ta proga surengta 
paroda skirta šiam jubiliejui paminėti“, - per 
parodos atidarymą kalbėjo Ruslanas. 

Kilus idėjai surengti parodą, Ruslanas 
ėmėsi ieškoti tėvo darbų. Didelė dalis jų buvo 
padovanota, kai kurie – jau eksponuoti įvai-
riose parodose, taip pat – ir užsienyje. Ne vi-
sus paveikslus pavyko išsaugoti – dalis jų su-
degė per Profsąjungų rūmuose kilusį gaisrą. 

Menininkas savo darbuose naudojo įvai-
rią techniką – grafiką, piešė pastelinėmis 
kreidelėmis, pieštukais, flomasteriais, krei-
delėmis, taip pat aliejiniais dažais. 

Planų – ir daugiau 

Pasak Ruslano, tėvas ne tik pats buvo me-
niškas, bet ir nuolat rūpinosi sūnaus lavini-

mu – skatino piešti, muzikuoti. Gabumus 
menui vyras teigia paveldėjęs iš savo tėvo. 

Prisiminimais apie Šerkšnį vyresnįjį da-
lijosi jo giminaičiai, draugai, kaimynai. Visi 
jie prisiminė Anapilin iškeliavusį meninin-
ką kaip linksmą, dosnų, talentingą žmogų. 

Ruslanas planų ateičiai turi ir daugiau. 
Savo 50-čio jubiliejui jis žada surengti savo 
dailės darbų parodą, taip pat išleisti eilėraš-
čių knygelę.  

Autorės nuotraukos 

Ruslanas Šerkšnys pagerbė tėvą, 
atidarydamas jo darbų parodą
Lina Jakubauskienė

Ruslanas Šerkšnys daug metų praleido globos įstaigose. Šiuo metu jis 
gyvena Vilniaus savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai“. 
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