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PATVIRTINTI
socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektų atrankos
konkurso organizavimo nuostatų pakeitimai
2016 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-509 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d.
įsakymo Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo
nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo”.
Atkreipiame dėmesį į esminius pakeitimus:
Naikinama nuostata dėl pareiškėjo netinkamumo teikti projektų
paraiškas ir gauti lėšas vykstant teisminiams ginčams tarp Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento ir
pareiškėjo dėl pareiškėjo padaryto ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo.
Papildyti projektų prioritetai. Vadovaujantis atliktais pakeitimais
prioritetas bus teikiamas ir projektams, kuriems įgyvendinti organizacija turi ne mažiau kaip 10 procentų lėšų iš kitų šaltinių.
Naikinama nuostata, skaičiuojant darbo apmokėjimo išlaidas ir
apskaičiuojant projekto darbo užmokesčio fondą, vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511
„Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“ bei LRV 2003 m. kovo 3 d. nutarimu
Nr. 280 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, gaunančių darbo
užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių
biudžetų ir valstybės pinigų fondų, darbo užmokesčio fondo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.
Nustatoma, kad darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų,
įmokų į Garantinį fondą išlaidos ir apmokėjimo įmonei už teikiamas
buhalterines paslaugas išlaidos, jeigu pareiškėjas neturi buhalterio,
gali sudaryti ne daugiau kaip 80 proc. projektui planuojamų lėšų.

Projekto išlaidos (kanceliarinės, telekomunikacijos, transporto, patalpų eksploatavimo) priskiriamos tik prie projekto vykdymo išlaidų.
Patvirtinta nauja nuostata dėl projektų įgyvendinimo kontrolės, numatanti tolesnius veiksmus, nustačius, kad pareiškėjas skirtas valstybės biudžeto lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Nustatoma, kad pareiškėjas privalo jas grąžinti savivaldybės
administracijai per savivaldybės administracijos nustatytą laikotarpį. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka. Pareiškėjas praranda teisę teikti paraiškas
ir gauti finansavimą iš visų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo iš
pareiškėjo priteisiamos neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto
lėšos, įsiteisėjimo dienos.
Patvirtinti nauja redakcija Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 1 ir 2 priedai.
Patvirtinti nauja redakcija Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo
ir naudojimo sutarties 1 ir 2 priedai.
Atkreipiame dėmesį, kad iki 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymo
Nr. A1-509 įsigaliojimo pradėti finansuoti Socialinės reabilitacijos
paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai baigiami finansuoti
pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje
projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus, galiojusius iki
šio įsakymo įsigaliojimo.
Savivaldybių administracijos, Nuostatų nustatyta tvarka, iki šių
metų rugsėjo 17 d. savo interneto svetainėse paskelbs 2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursus.
Neįgaliųjų reikalų departamento informacija

Klauskite psichologo
Mums parašė vadovė, dirbanti su neįgaliųjų grupe.
„Neseniai į mano grupę atėjo naujokas. Jis labai susikaustęs,
nebendraujantis, nuolat šalinasi kitų žmonių. Niekaip nepavyksta rasti būdų jį sudominti, padėti susidraugauti su kitais
grupės nariais. Kokių priemonių derėtų imtis, kad žmogus greičiau pritaptų prie grupės?“.
Į klausimą atsako Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos psichologė Lina BUČYTĖ.

Paprastai žmogus, atsidūręs naujoje,
jam nepažįstamoje vietoje, jaučiasi nesaugiai, jaučia įtampą, yra linkęs atsargiai
stebėti aplinką, ieškoti draugiškai ir geranoriškai nusiteikusių žmonių, su kuriais
galėtų užmegzti ryšį. Tai vadinama adaptacija – prisitaikymu prie aplinkos ar sąlygų,
savo vietos radimu. Natūralu, kad žmonės,
atsidūrę svetimoje aplinkoje, jaučiasi nedrąsiai, nejaukiai, padidėja jų jautrumas.
Tai būdinga visiems žmonėms, tiek turintiems negalią, tiek ir jos neturintiems.
Adaptacijai reikia laiko, kurį reikia tiesiog
išbūti. Galiausiai žmonės prisitaiko naujoje aplinkoje, užmezga naujų pažinčių,
suranda draugų, naujų veiklų ir pomėgių.
Kiekvienoje grupėje, bendrijoje laikui
bėgant susiklosto tam tikri santykiai, susiformuoja tam tikri ryšiai, nusistovi vienokia ar kitokia grupės atmosfera. Atėjusiam
naujokui reikia laiko pajusti grupės nuotaikas, perprasti bendravimo grupėje tradicijas. Jis dar nelabai supranta, kas čia vyksta,
ką ir kada čia galima veikti, kokios rašytos
ir nerašytos taisyklės galioja. Tik praėjus
savaitei, dviems ar net mėnesiui, žmogus
jau pradeda orientuotis naujoje aplinkoje.

Ką šiuo atveju turėtų daryti vadovas?
Pirmiausia susipažinti su nauju grupės nariu, pristatyti jį grupei, bet nespausti naujoko bendrauti, neužversti jo klausimais,
ypatingu dėmesiu, leisti jam apsiprasti. Iš
pradžių galima leisti žmogui būti tiesiog
stebėtojo, klausytojo pozicijoje, neversti
dalyvauti aktyviai. Galima stebėti, kaip
naujokas jaučiasi, kas jam patinka, o kas
ne. Galima pasiteirauti apie jo pomėgius,
mėgstamas veiklas, interesus. Galbūt naujokas mėgsta rankdarbius, fotografavimą,
domisi programavimu, mėgsta piešti ar
žaisti stalo žaidimus. Galbūt ji norės apie
tai papasakoti daugiau ir išsamiau. Taip pat
galima pasiūlyti jam tiesiog paskaityti –
galbūt psichologinės literatūros ar pavartyti žurnalus. Nesijaudinti, jei iš pradžių
naujokui sunku atsakyti į klausimus, sunku
pasirinkti, apsispręsti. Būtina duoti tam
laiko. Galima, atsižvelgiant į situaciją, individualaus pokalbio metu padėti žmogui
pasijausti priimtu, suprastu, jį padrąsinti,

padėti pačiam geriau suprasti savo emocijas ir taip palengvinti adaptaciją naujame kolektyve.
Naujo žmogaus atėjimas į susiformavusią grupę gali būti iššūkis tiek naujokui,
kuriam reikia prisiderinti prie grupės, tiek
grupei, kuriai tenka užduotis draugiškai
ir geranoriškai priimti naują narį. Jei iš
anksto žinoma, kad į grupę ateis naujas
žmogus, galima tam paruošti kitus narius:
juos nuteikti naujo nario priėmimui, paprašyti naujoką priimti šiltai, supažindinti su grupės taisyklėmis, padėti apsiprasti. Kuris nors iš senbuvių galėtų aprodyti
naujai atėjusiajam patalpas, papasakoti
apie veiklas, pavaišinti arbata ar kava. Tai
gali padėti naujokui atsipalaiduoti, pasijusti laisviau ir saugiau.
Iš savo patirties su neįgaliųjų grupe galiu pasakyti, kad įprastai adaptacijai prireikia maždaug savaitės ar dviejų. Kai
žmogus pasijaučia saugiau – tampa aktyvesnis, drąsesnis, dažniau išdrįsta pasakyti savo nuomonę, drąsiau imasi įvairių
veiklų, labiau pasitiki savimi ir kitais. Kuo
bendruomenė draugiškesnė, tuo naujokui
atsiskleisti, be abejo, lengviau. Žinoma,
žmonės nevienodi, kartais apsiprasti naujoje aplinkoje gali prireikti daugiau laiko
ir pastangų. Ypač tais atvejais, kai žmogui
paūmėja psichinio pobūdžio ligos, jis geria stiprius vaistus, yra pervargęs, išsekęs,
dirglus, išgyvena stresą dėl tam tikrų gyvenimo aplinkybių ir pan. Bet kuriuo atveju vadovas privalo turėti kantrybės, noro
padėti žmogui ir jį suprasti. Tokiu atveju
galima tikėtis, kad kiekvienas narys grupėje jausis gerai.
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Kauno psichiatrų iniciatyva: teiks
pagalbą pacientų artimiesiems
Lietuvoje ir visame pasaulyje nuolat daugėjant sergančiųjų psichikos
ligomis, Kauno medikai imasi naujovių. Psichikos sveikatos centruose
jau netrukus prasidės grupinės konsultacijos bei užsiėmimai, skirti psichikos ligonių šeimos nariams.
Penkiose Kauno poliklinikose (Dainavos, Centro, Šilainių, Kalniečių ir
Šančių) veikiantys psichikos sveikatos centruose dirbantys psichiatrijos
profesionalai susivienijo bendram tikslui – sukurti pagalbos tinklą Kauno gyventojams, kurių artimieji serga psichoziniais sutrikimais.

Padės išvengti
kraštutinumų
„Žmogui susirgus psichikos liga, staiga
įvyksta labai daug permainų. Pirmiausia
pasikeičia materialinė padėtis, o ilgainiui
ima keistis ir tarpusavio santykiai. Tuomet
kyla klausimas, kaip su tuo susigyventi.
Žmonės labai skirtingai reaguoja ir netgi
griebiasi kraštutinumų. Vieni bando pabėgti nuo problemų – pavyzdžiui, porose
įvyksta skyrybos. Tėvai arba vaikai taipogi ima ieškoti ne visai adekvačių sprendimo būdų. Kiti, priešingai, tampa pernelyg
globėjiški, savo gyvenimą paaukoja dėl artimojo ligos sekindami savo sveikatą. Pasitaiko, kad ilgainiui jiems patiems prireikia pagalbos.
Kartais kyla konfliktinės situacijos,
kuomet ligonis pradedamas kaltinti, esą
jis nesistengia progresuoti, tingi daryti
kažką daugiau ir panašiai. Šis projektas
gydymą padarys efektyvesniu. Tai padės
artimiems žmonėms pasirinkti teisingas
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priemones ir teikti optimalią pagalbą
savo namiškiams“, – pasakojo Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos (APSCA) tarybos pirmininkė Vida
Matulionienė.
Su tuo susidūrusiems žmonėms paprastai nėra kur kreiptis. Artimieji gali drauge
su pacientais vykti į gydymo įstaigas ir dalyvauti ligonių konsultacijose, tačiau tokia
pagalba jiems nėra efektyvi ir visavertė.
„Šiai dienai susiformavusi tokia situacija, kad Teritorinės ligonių kasos finansuoja sergančiųjų gydymą, tačiau kenčiantiems ir dažnai neturintiems pakankamai
žinių apie ligą paciento artimiesiems gerokai trūksta visavertės pagalbos. Mėginsime bendromis pastangomis šią spragą
užpildyti, nes psichikos ligonio gydymo
sėkmė labai priklauso ne vien nuo tinkamai parinktos terapijos, bet ir nuo šeimos
narių gaunamos pagalbos“, – apie diegiamos naujovės svarbą aiškino projekto vadovė V. Matulionienė.

Konsultacijos
šeimos nariams
Pasak gydytojos psichiatrės, psichoziniai
sutrikimai – tai sunkūs psichikos ligų atvejai, kuomet žmones kamuoja kliedesiai, haliucinacijos ir panašūs negalavimai. Dažnai
pasitaiko šizofrenija, nuotaikos sutrikimai,
labai sunkūs depresijos atvejai, taip pat gali
būti ūmių apsinuodijimų pasekmė.
Psichikos sveikatos centrų duomenimis,
Kaune šiuo metu suskaičiuojama beveik
3 tūkst. sergančiųjų. Statistiškai skaičiuojama, kad vienas psichikos ligonis paveikia mažiausiai septynių arčiausiai esančių asmenų gyvenimo kokybę – artimųjų,
draugų, kaimynų ar kolegų. Labiausiai tai
paliečia šeimos narius, todėl projekto autoriai pasiryžę suteikti konsultacijas ir kitą
pagalbą visiems sergančiųjų namiškiams –
tėvams, vaikams bei sutuoktiniams.
V. Matulionienė patikino, kad specialistai nesirengia žiūrėti griežtų giminystės
ryšių ir priims visus besikreipiančius: „Jei,
pavyzdžiui, vienišą sergantį žmogų globoja tolimesni giminaičiai, kaimynai ar kiti
žmonės, jiems mūsų parama irgi bus pravarti, tad padėsime visiems“.
Paprastai su psichikos liga, lyg su diabetu, pacientams tenka gyventi visą likusį
gyvenimą. Vis dėlto pašnekovė įsitikinusi,
kad teisingai parinktas, kiekvienam individualiai tinkantis gydymas, pacientui jį deramai priėmus, gali situaciją subalansuoti ir
gyvenimas ligoniui bei jo artimiesiems vėl
taps visaverčiu.

Nemokami
bendruomeniški
užsiėmimai
Projekto iniciatoriai renka grupes, prasidėjo įvadinių užsiėmimų kursas. Numatoma jo trukmė – trys mėnesiai. Susitikimai su specialistais maždaug dešimties
žmonių grupėse vyks kartą per savaitę.
„Čia žmonės ne tik sulauks kompetentingų specialistų konsultacijų bei pagalbos, bet ir galės tarpusavyje pasitarti jiems
rūpimais klausimais, pasidalinti patirtimi. Tai bus tarsi savotiška bendruomenė.
Tas bendrystės jausmas žmonėms yra labai
svarbus ir reikalingas – jie nesijaučia esantys vieni su savo problemomis. Tai suteikia
stiprybės“, – akcentavo V. Matulionienė.
Iniciatyvoje dalyvauja penkių didžiųjų miesto poliklinikų psichikos ligų centrai.
Kauniečiai, norintys tapti pagalbos tinklo

dalyviais, gali kreiptis į bet kurią iš aukščiau
minėtų sveikatos priežiūros įstaigų. Ši paslauga kauniečiams bus teikiama nemokamai.
Daugiau išsamesnės informacijos skelbiama
interneto svetainėje www.psckaunui.lt
Specialistai paaiškins, kiek ir kokios pagalbos žmogui reikia, patars, kaip paskatinti
jį priimti medikų skirtas gydymo priemones
ir galiausiai susidėlioti sau tikslus gyvenime
pagal esamą realią ligos stadiją.
„Tokiu atveju šalia esanti ir protingai, ramiai bei racionaliai į viską žvelgianti šeima
tampa kertiniu aspektu. Ji tiesiog padeda pacientui panaudoti visus turimus resursus, kad
gydymo ir sveikimo procesas vyktų sparčiau.

Artimiesiems taps aiškiau, ką iš tiesų jie gali
padaryti dėl psichikos ligos kamuojamo namiškio, kad patys gyventų pilnavertį ir kokybišką gyvenimą, o ne taptų „priedu“ prie šeimos nario ligos. Tai išties įmanoma. Didelė
dalis ligonių geba jausti artėjančias krizes ir
sėkmingai jas išgyvena. Žmonės tiesiog tampa patys savo ligos šeimininkai. Jie valdo ligą,
o ne liga juos“, – teigė pašnekovė.

Dirbs per
dešimt specialistų
Kauno miesto savivaldybės programoje „Iniciatyvos Kaunui“ projektui „Pagal-

bos tinklo sukūrimas Kauno miesto gyventojams, kurių artimieji serga psichoziniais
sutrikimais“ skirta daugiau kaip 7,6 tūkst.
eurų.
„Kauno savivaldybės indėlį vertinčiau
ne vien iš materialiosios pusės. Čia kur kas
svarbiau pats faktas, kad miestui rūpi mūsų
specialistų dedamos pastangos. Tai tiesiog
suteikia papildomos motyvacijos. Susirinkome vedini nuoširdaus entuziazmo
ir tikrai norime savo darbu prisidėti prie
bendros Kauno ir kauniečių gerovės“, –
kalbėjo V. Matulionienė.
„Šis Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos rengiamas projektas – tikras šiuolaikiško požiūrio pavyzdys.
Psichikos sveikatos specialistai į problemas
žvelgia ne siaurai, bet mato bendrą jų visumą bei siūlo pažangias idėjas, kaip visa
tai spręsti. Tokia iniciatyva tiksliai atliepė
vieną pagrindinių miesto prioritetų – visuomenės sveikatos stiprinimą. Nūdienos
aktualijų fone, kuomet vis garsiau šnekama
apie streso, priklausomybių ar savižudybių
prevenciją, bendram tikslui susitelkę Kauno specialistai vietoje kalbų imasi realių
darbų. Toks profesionalų atsidavimas nuteikia labai pozityviai”, – akcentavo Rasa
Šnapštienė, programos „Iniciatyvos Kaunui“ iniciatorė.
Projekte dirba per dešimt specialistų.
Prireikus, jų gretas papildys daugiau psichoterapeutų, psichiatrų ar kitų susijusių sričių profesionalų. Medikai nusiteikę
teikti pagalbą už simbolinį atlygį, daugiau
dirbdami savanoriškais pagrindais.
Kauno miesto savivaldybės informacija
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Šiluva – gabių žmonių kraštas
Lina Jakubauskienė
Šiluvos neįgaliųjų globos bendrija įsikūrusi mediniame kultūros namų
pastate, pirmame aukšte. Ne itin jaukias patalpas puošia gausybė įvairių darbelių, sukurtų darbščių ir talentingų šiluviškių.

Dainingi ir muzikalūs
Šiluviškių meno kolektyvai itin ryškiai
suspindi kasmet Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos rengiamose
dainų šventėse „Uždainuokime kartu“. Nedidelio miestelio ansamblis kaskart išsiskiria dalyvių gausa.
Visus juos draugėn suburia talentingas
ir darbštus meno vadovas Saulius Beniulis.
„Turime net tris kolektyvus. Tai – kapela,
bardų būrelis ir ansamblis. Visi mūsiškiai –
kunkuliuojantys, verdantys, talentingi. Tereikia mokėti jų talentus nukreipti reikiama
linkme“, – aiškina meno vadovas.
Šiluviškiai – aktyvūs miestelio bendruomenės nariai, jie dalyvauja įvairiuose renginiuose, šventėse. Be to, Šiluvos dainininkai
ir muzikantai daug keliauja – jie lankosi pas
kaimynus, kultūros namų kolektyvai įtraukia neįgaliųjų parengtą programą į savo pasirodymus. „Jei nedalyvaujame spektaklyje,
tai bent gauname galimybę pagroti kokiu
nors muzikos instrumentu. Drauge su bendruomenės nariais švenčiame įvairias šventes – Antanines, Jonines. Man labai patinka
vaidinti“, – pasakoja šiluviškė Dalia.
Mergina drauge su Sonata – pagrindinės
Šiluvos ansamblio dainininkės. Abi jos turi
puikus balsus, artistiškos. „Važiuojame visur, kur tik mus kviečia. Mūsų vadovas geba
įtraukti visus, jis pats groja įvairiais instrumentais. Susitinkame dainuoti, muzikuoti
mažiausiai du kartus per savaitę, o prieš pasirodymus – dar dažniau“, – pasakoja Dalia.
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Repertuarą muzikiniam kolektyvui parenka
vadovas, tačiau dainas, kurias atliks, apsvarsto visi drauge.
Lėšos, skiriamos Šiluvos bendrijai, menkos, tad meno vadovas dirba kone savanoriškai. „Kelių dešimčių eurų atlyginimas per
mėnesį – tikrai ne motyvas dirbti su negalią
turinčiais žmonėmis. Man ši veikla įdomi, ji
suteikia daug patirties, todėl ir artimiausiu
metu jos nežadu atsisakyti“, – kalba Saulius.

Kuria rankdarbius
Šiluviškiai ne tik muzikuoja, tarp jų yra ir
kitiems menams gabių žmonių. Pasak meno
būrelio vadovės Laimos Musteikienės, visi
besilankantieji bendrijoje turi vienokių ar
kitokių talentų.
„Vieni piešia, kiti mezga, dar kiti karpo iš
popieriaus, aplikuoja, daro darbelius iš modelino. Svarbu pastebėti kiekvieno talentą.

Štai mūsų Kęstutis, kuris turi itin sunkią
negalią, nekalba, tačiau puikiai kopijuoja net
sudėtingiausius piešinius. Tai jis daro itin
kruopščiai. Be to, Kęstutis dėlioja meniškas kompozicijas iš akmenėlių, kitų gamtinių medžiagų. Gražu stebėti, kaip kūrybos
procesas įtraukia bet kurį žmogų. Tai – tarsi
įrodymas, kad nurašyti negalima nė vieno“, –
kalba Laima.
Kitas šiluviškis – Petras – drožinėtojas.
Jo rankose gimsta šaukštai, kryžiai, vežimai.
Vyras demonstruoja nuotraukų albumą, kur
sudėta gausybė jo darbelių. Petras – ir nuolatinis įvairių mugių, meno dienų dalyvis.
„Vykstant į meno dienas Vilniuje, kaskart mūsiškių prisirenka pilnas autobusas.
Visi nori pasirodyti, pademonstruoti savo
darbelius. Uždirbtus pinigus skiriame įvairioms medžiagoms pirkti, taip pat kitoms
bendrijos reikmėms“, – pasakoja bendrijos
narė Vladislava.
Gražūs darbeliai gimsta ne tik iš pirktų medžiagų – drauge su vadove Laima visi
keliauja į gamtą, kur prisirenka augalų, kankorėžių, kitų gamtos sukurtų gėrybių. Iš jų
kuriami sveikinimo atvirukai, kiti darbeliai.
„Turime ir gabių mezgėjų, kurių darbeliais galėtų pasipuošti bet kuri moteris. Štai
Onutė mezga itin dailias skraistes, gamina
paveiksliukus“, – pasakoja Laima.
Stasį bendrijos nariai vadina „visų galų
meistru“. Bet koks darbas tiesiog lipte limpa jam prie rankų. „Radęs gamtoje bet kokį
daiktą, išsyk pradedu galvoti, kaip jį galima
panaudoti. Be to, mezgu, pinu darbelius iš
virvelių, siūlų“, – apie savo veiklą bendrijoje
pasakoja Stasys. Talentinga ir bendrijos narė
Genutė. Ji gražiai piešia, kuria eiles.

Daugiau paslaugų
Dvi dienas per savaitę šiluviškiai muzikuoja, dvi skiriamos rankdarbiams. Be to,
bendrijos patalpose teikiamos asmens higienos paslaugos: galima išsiskalbti drabužius,
išsimaudyti. „Kol dirbame įvairius darbelius,
automatinė skalbimo mašina sukasi. Eidami
namo, žmonės parsineša jau švarius skalbinius“, – pasakoja Laima.
Visi šiluviškiai ypač mėgsta keliauti, džiaugiasi kasmet Lietuvos sutrikusios
psichkos žmonių globos bendrijos suteikiama galimybe pailsėti prie jūros. Ir šiais metais grupelė šiluviškių po keletą dienų praleido Šventojoje.
Didelį įspūdį Šiluvos bendrijos nariams
paliko kelionė į Klaipėdą, kur aplankytas delfinariumas, kitos miesto įžymybės. Sportuoja
šiluviškiai laisvalaikiu, savo malonumui.

Be to, bendrijos nariai visi drauge švenčia
gimtadienius, kitas šventes. Jubiliatui pagaminamos dovanėlės, padainuojama gimtadienio daina. Vaišes šiluviškiai ruošia visi
kartu.
Šiluvos bendrijos nariai stengiasi būti
naudingi ir miestelio bendruomenei. „Šiluvos bažnyčia žinoma visoje Lietuvoje. Tačiau
ji – nešildoma, žiemą atsisėsti ant klauptų
būna šalta. Pasiuvome apie šimtą dvidešimt
pagalvėlių ir padovanojome jas bažnyčiai. Su
klebonu Erastu Murausku mus sieja gražus
bendradarbiavimas. Jis užsuka į bendriją per
šventes, pasidomi mūsų gyvenimu“, – pasakoja bendrijos nariai

jų nepakanka net kasdienėms reikmėms“, –
pasakoja bendrijos vadovė.
Bendrijos darbuotojai triūsia savanoriškai
arba beveik savanoriškai. Štai Vida Mykolaitienė atsakinga už buities darbus – kasdien bendrijos nariams ji ruošia sveiką, gardų
maistą, moko tvarkytis buityje. Tačiau atlygis
už tokį darbą – itin menkas.

„Darbuotojoms galiu skirti vos po ketvirtį
etato. Gaunamų pinigų dažnam pakanka tik
susimokėti už kelionę į darbą. Nuolat baiminuosi, kad darbuotojos, gaudamos juokingą
atlygį, išsibėgios. Džiugu, kad yra žmonių,
kurie nori padėti žmonėms su psichikos negalia“, – sako vadovė.
Pasak jos, jei algos darbuotojams būtų didesnės, neliktų pinigų neįgaliųjų užimtumo
veikloms organizuoti: medžiagoms, darbelių
reikmenims ir kt. Taigi šiluviškiai priversti
taupyti darbuotojų atlyginimų sąskaita.
Šiluvos bendrijos globotiniams gelbsti ir savanoriai. Štai Angelė be atlygio atveža į bendriją
žmones iš atokesnių vietovių. „Jei ne ji, daugelis
mūsiškių tiesiog negalėtų atvykti į Šiluvą. Tačiau
jai tegalime sumokėti už degalus, moteris talkina
mums savanoriškai“, – aiškina vadovė.
Tačiau net ir dirbdami tokiomis sąlygomis, šiluviškiai jaučiasi laimingi, galėdami susitikti, pabendrauti, pabūti drauge.
„Mums čia labai gera, smagu ateiti, pabendrauti. Gera vadovė, visi jaučiamės lygūs.
Labai gerai, kad tokia bendrija yra“, – reziumuoja Stefanija.
Autorės nuotraukos

Daugiau nei penkiolika
metų veiklos
Šiluvos bendrija įkurta 1999-ųjų gruodžio 15-ąją, tad netrukus švęs dvidešimties
metų jubiliejų. Išgyvena šiluviškiai iš neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektams
skiriamų lėšų. Deja, pasak bendrijos vadovės
Astos Beniulienės, jų kasmet mažėja.
„Kai gauname lėšas, žiūrime, ką galima už
jas nuveikti. Gaila, bet lėšų kasmet mažėja,
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Savarankiško gyvenimo įgūdžių
ugdymo stovykla – geros nuotaikos
užtaisas visiems metams
Lina Jakubauskienė
Kaip ir kasmet, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
suteikė galimybę psichikos negalią turintiems žmonėms pailsėti prie
jūros. Šiais metais neįgalieji iš visos Lietuvos gyveno Šventojoje, jaukiuose, patogiuose namukuose netoli jūros.

Organizuoja kasmet
„Gaila, tačiau psichikos negalią turintiems žmonėms pagal ligų kvalifikaciją retai skiriamas reabilitacinis sanatorinis gydymas. Todėl kiekvieną vasarą rengiame poilsio
stovyklas prie jūros, kur jie gali aktyviai, turiningai praleisti laiką“, – sako Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
vadovas Vaidotas Nikžentaitis.
Vasaros stovyklos – tai ne tik poilsis, bet
ir galimybė pajusti fizinio aktyvumo naudą,
sustiprinti sveikatą. Kiekvienai stovyklos pamainai skiriamas koordinatorius, kuris rengia
įvairius užsiėmimus. Lavinami kasdieniniai
buitiniai įgūdžiai, neįgalieji patys gaminasi
maistą. Be to, draugėn susirinkus žmonėms
iš įvairių miestų, atsiranda galimybė tobulinti
bendravimo įgūdžius. „Tai turintiesiems psichikos negalią taip pat labai svarbu. Žmonės mokosi savarankiškai priimti sprendimus, jaustis atsakingais ne tik už save, bet
ir už esančius šalia“, – kalba V. Nikžentaitis.
Šiųmetėje stovykloje iš viso dalyvavo 290
žmonių. Iš jų 231 – turintis negalią, juos lydėjo 59 asmenys. „Stengiamės, kad kasmet pailsėti prie jūros galimybę turėtų vis kiti žmonės.
kviečiame psichikos neįgaliuosius iš visų bendrijos skyrių bei užimtumo kambarių. Kelialapius skirstome pagal patvirtintus stovyklos
dalyvių atrankos kriterijus, atsižvelgdami į
neįgaliųjų skaičių, jų aktyvumą, darbo kokybę
bendruomenėse. Svarbi ir gydančio gydytojo
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psichiatro rekomendacija“, – sako Lietuvos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos
projekto vykdytoja Valerija Folkienė.
Kiekvienai stovyklos pamainai tradiciškai skirti koordinatoriai, parinkti iš asociacijos narių. Jų funkcija – padėti neįgaliesiems susiorientuoti naujoje aplinkoje,
pasidalyti į užsiėmimų grupeles, organizuoti stovykloje numatytą veiklą, organizuoti
bendrus užsiėmimus.
Šiais metais neįgalieji ilsėjosi penkiomis
pamainomis nuo birželio 27-osios iki rugpjūčio 5-osios.

Žmonėms patiko
Visi kalbinti neįgalieji džiaugėsi galimybe
pailsėti prie jūros, sustiprinti sveikatą. Nedi-

deles pensijas ar pašalpas gaunantiems žmonėms tai – didžiulė paspirtis.
Žmonėms patiko ir galimybė ilsėtis atskiruose namukuose, gražioje Šventosios vietoje, „Elektrono“ poilsio namuose.
„Buvau antrosios pamainos koordinatorė.
Galiu pasidžiaugti, jog šiais metais nesulaukiau nė vieno nusiskundimo dėl poilsio sąlygų. Džiugino ir puikus oras, graži, puikiai
sutvarkyta aplinka. Žmonės džiaugėsi jaukiais namukais, galimybe patiems gamintis maistą“, – pasakoja Rokiškio bendrijos
„Langas“ vadovė Asta Tarozienė.
Jos teigimu, ankstesniais metais, ilsėdamiesi Palangoje, kai kurie poilsiautojai skundėsi dėl pernelyg didelio atstumo iki jūros,
dėl prastesnių kambarių. Šiemet patenkinti
buvo visi.
Pasak A. Tarozienės, kiekviena bendrija,
atvykdama į Šventąją, atsivežė ir savo užimtumo programą. Koordinatoriaus funkcija
buvo jas visas suderinti, organizuoti bendrus renginius. „Surengėme ne vieną išvyką
po Šventąją. Aplankėme skulptūrų parką,
kitas įdomesnes vietas. Visus pradžiugino
galimybė nemokamai apsilankyti dainininko Radžio koncerte. Žinoma, Palangoje vietų, kurias galima aplankyti, gerokai daugiau.
Tačiau visiems patiko ir pasivaikščiojimai
po Šventąją“.

Asta pasidžiaugė ir puikiu oru, saulėtomis dienomis. „Tiesa, jūra buvo banguota,
vėliava – raudona, todėl maudytis nebuvo
galima. Tačiau norintys galėjo iki valios
maudytis netoliese tekančioje Šventosios
upėje. Joje ir vanduo buvo šiltesnis, ir pavojaus – kur kas mažiau“, – kalbėjo pamainos koordinatorė.

Atsiliepimai – šilti
Poilsiu prie jūros džiaugėsi ir Žemaitijos
klubo „Telšių atjauta“ nariai. „Esame dėkingi Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrijai, kad kasmet vykdo tokius
projektus, pasirūpina savo nariais, stengiasi,
kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę
pailsėti prie jūros“, – sakė „Telšių atjauta“
valdybos narė, pamainos koordinatorė Virginija Mitkienė.
Jos koordinuojamoje komandoje pirmoje
pamainoje ilsėjosi ne tik telšiškiai, bet ir Kėdainių sutrikusios psichikos žmonių globos
bendrijos nariai.
„Poilsis prasidėjo nuo susipažinimo vakaronės, kur kiekvienas prisistatė, papasakodamas apie save. Kiekvienas prisisegėme po
šypsenėlę, kuri kaip simbolis lydėtų visą poilsiavimo laikotarpį“, – pasakojo V. Mitkienė.
Programą kasdieniams užsiėmimams moteris parengė iš anksto. „Kai pristačiau užsiėmimų projektą, kiekvienas išsakė savo nuomonę, ko norėtų, kas būtų įdomu visiems.
Komanda vienbalsiai pasirinko temą „Muzikos terapija: muzika ir dailė savarankiško
ugdymo įgūdžių formavimo procese“. Palikome laiko ir asmeniniam poilsiui“, – kalba
V. Mitkienė.

Kiekvienas poilsiaujančiųjų pirmojoje pamainoje rytas prasidėdavo nuo rytinės mankštos ir maudymosi Šventosios upėje ar jūroje. „Sutartu laiku vakarais piešėme mandalas,
fraktalus ne tik ant popieriaus lapo, bet ir ant
smėlio. Muzikavome, dainavome žinomas lietuvių liaudies ir populiarias dainas. Diskutavome įvairiomis psichologinėmis temomis, pavyzdžiui, „Kaip įveikti depresiją“ ir panašiai,
taip pat meditavome“, – nuveiktus darbus pristato pirmosios pamainos koordinatorė.
Laiko poilsiautojai skyrė ir ekskursijoms.
Pasirinkta pažintinė ekskursija „Šventosios
vasaros grožis“. Visi drauge poilsiautojai gaminosi maistą, keitėsi įvairiais maisto gaminimo receptais.
Pasak V. Mitkienės, visi liko patenkinti
smagiu ir turiningu poilsiu. Žmonės susirado naujų draugų, linksmai praleido laiką.
Džiugią nuotaiką lydėjo saulėtos dienos ir
geras oras.
„Per atsisveikinimo vakaronę aš, kaip koordinatorė, įteikiau kiekvienam po atminimo
dovaną – „Receptą visiems metams“. Išklau-

sėme ir visų poilsiautojų atsiliepimų. Jie buvo
tik teigiami“, – kalba V. Mitkienė.
Poilsis prie jūros visiems, poilsiavusiems
pirmojoje pamainoje, paliko gilų įspūdį.
„Man labai patiko fraktalų ir mandalų
piešimas, diskusijos psichologinėmis temomis. ypač nuoširdus bendravimas. Linkiu
kitais metais vėl visiems susitikti,“ – sakė
Natalija Cechanavičienė.
„Viskas labai patiko: užsiėmimai, kolektyvas, geras oras, saulė, jūra. Linkiu kitais metais vėl visiems susitikti,“ – jai antrino Vilija
ir Gediminas Kasperavičiai.
„Man labai patiko ši kelionė į Šventąją.
Buvo labai geras oras, šiltas vanduo, džiugino
įvairių užsiėmimų gausa, kelionės. Noriu visiems palinkėti sveikatos, optimizmo ir susitikti kitais metais“, – sakė ir Genė Česnakienė.
Visi pirmosios pamainos poilsiautojai pasikeitė elektroninio pašto adresais, telefonais.
Visi išsiskirstė su viltimi dar kartą susitikti
kitais metais.
Autorės nuotraukos
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Meno pleneras Šventojoje
surinko gabiausius menininkus
Lina Jakubauskienė

Piešė gamtą

Rugpjūčio pabaigoje Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija tradiciškai surinko gabiausius menininkus iš visos Lietuvos į meno
plenerą. Šiais metais renginys vyko ne Palangoje, kaip anksčiau, bet
Šventojoje.

A. Nariūnienė supažindino susirinkusius
su meno sąvoka, kalbėjo apie įvairias piešimo technikas, demonstravo vertingiausių
pasaulio menininkų kūrinių reprodukcijas.
„Linkiu, kad ir jūsų drobėse gimtų vertingi, meniški kūriniai“, – sakė A. Nariūnienė.
Visas tris dienas plenero dalyvius mokė
Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos
dailės pedagogė Rasa Užpelkytė. Su Palangos
sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos nariais dirbanti Rasa ne tik gražiai piešia,
bet ir siuvinėja, kuria įvairius rankdarbius. Su
neįgaliaisiais ji mielai dalijasi idėjomis ir mintimis. „Esu daugiau pagalbininkė ir padrąsintoja, negu mokytoja. Visi čia susirinkę jau turi
įgūdžių. Tereikia juos lavinti“, – sakė Rasa.
Šiais metais daugiausia dėmesio buvo
skirta piešimui. Pasiūlyta tema – gamta,
jos vaizdai. Būtent gamtos vaizdai vyravo
daugelio plenero dalyvių pateiktuose piešiniuose. Tiesa, jų būta labai skirtingų: nuo
dailiai perpieštų kopijų, iki originalių, meniškų darbų.
Kai kurie plenero dalyviai piešė poilsio
namų „Elektronas“ skirtoje patalpoje, kiti
keliavo į gamtą. Visiems stengtasi sudaryti
kuo palankesnes sąlygas kurti.

Menas gydo
Pasak Lietuvos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovo Vaidoto
Nikžentaičio, meno poveikis sergantiems
psichikos ligomis neginčijamas. „Menas
padeda pamiršti visas negandas. Kuriantis
žmogus jaučiasi sveikesnis, žvalesnis, laimingesnis. Visoje Lietuvoje išsibarsčiusiuose mūsų bendrijos skyriuose menui, kūrybai skiriama itin daug dėmesio. Talentingi
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žmonės piešia, kuria darbelius iš įvairių medžiagų. Ir šiais metais į plenerą atrinkome
gabiausius, talentingiausius. Šventojoje jie
turėjo progos patobulinti savo įgūdžius, išmokti naujų piešimo technikų“.
Pasak bendrijos valdybos pirmininkės
Algės Nariūnienės, stengiamasi, kad plenere
kasmet dalyvautų vis kiti menininkai. „Paraiškų sulaukiame daug. Tačiau stengiamės atrinkti geriausius. Džiugu, kad kasmet dalyviai
būna vis talentingesni“, – sakė A. Nariūnienė.

Dalyviai – talentingi
Paskutiniąją plenero dieną visi kūrėjai
pristatė savo darbus. Kiekviename iš jų –

savita nuotaika, kūrėjo vidinis pasaulis. Didžioji dalis kūrėjų – gabūs ne tik menui. Jie
kuria eiles, rašo.
Plenere šįkart dalyvavo net keturios talentingos menininkės iš Kuršėnų. Pirmą kartą plenere dalyvavusi Virginija pristatė du
darbelius. Moteris augina penkis vaikus. Ji
– ir siuvėja, ir mezgėja, ir kirpėja, be to, kuria žaislus. Piešti moteris pradėjo visai neseniai, todėl pleneras jai – galimybė išmokti
naujų technikų. „Kurdama atsipalaiduoju, į
sielą ateina harmonija. Pleneras įkvėpė – po
jo stengsiuosi dar daugiau piešti, kurti“, –
sakė Virginija.
Eiles kuria ir Nijolė iš Kuršėnų. Jas ji
skaito įvairiuose renginiuose, eilėraščiai
spausdinti neįgaliųjų leidžiamuose almanachuose. „Piešti labai mėgstu. Tai man –
mielas užsiėmimas širdžiai, atgaiva sielai“, –
sakė Nijolė. Plenero pabaigoje ji pateikė du
piešinius gamtos motyvais.
Dar viena kuršėniškė, Ginta, pasirodė
drąsiausia. Ji išdrįso piešti ant didžiausios
drobės. Jos piešinyje pamažu išryškėjo stilingos ir paslaptingos moters portretas. Beje,
didžiąją dalį paveikslo Ginta piešė ne teptuku, o... pirštais.
Bronė iš Tauragės sakosi kurti pradėjusi ligoninėje besigydydama nuo depresijos.
Moteris siuvinėja kryželiu, gamina dėžutes
smulkmenoms, jai įdomu išbandyti viską.
„Esu labai laiminga, kad patekau į plenerą.

Džiugina tai, kad galiu išmokti ką nors naujo. Menas padeda nugalėti ligą“, – sakė Bronė. Moteris taip pat pasidžiaugė, kad Tauragės kultūros namai įtraukė ją į liaudies teatro
spektaklį. Pasak jos, užimtumas žmonėms su
negalia labai svarbus, jis praskaidrina nuotaiką, padeda pamiršti negalavimus.
Gintarė iš Naujosios Akmenės kurį laiką dirbo specialiąja pedagoge. Ji sakosi labai mėgstanti išbandyti naujoves. Plenerui
moteris taip pat pateikė piešinius gamtos
motyvais.
Loreta iš Mažeikių lanko dailės mokyklą,
jai labai patinka piešti. Jos paveikslai praėjusį rudenį buvo eksponuoti parodoje Seime.
Seime savo piešinius turėjo progos pademonstruoti ir Zigmas iš Mažeikių. Be to,
vienas jo piešinys, vaizduojantis audringą
jūrą, buvo išsyk nupirktas. „Stengiuosi kurti taip, kad darbai būtų meniški. Išbandžiau
įvairias technikas, stengiuosi sukurti ką nors
originalaus. Kai dirbi, nejauti ligos“, – sakė
Zigmas. Naujausias jo atradimas – mažosios
skulptūros darbai iš skardos.
Sigutė Genutė iš Šiluvos taip pat kuria
eiles. „Darbeliai man – nusiraminimas, ypač
žiemą, kai ilgi vakarai. Išbandžiau viską –
rišti verbas, austi šalius. Man viskas įdomu.
Džiaugiuosi, kad pakliuvau į plenerą“, – kalbėjo vyriausia meno plenero dalyvė.
Ana ir Karina iš Elektrėnų – profesionalios menininkės. Abi jos baigusios Dailės

akademiją. „Kai susirgau, kurį laiką nesinorėjo nei kurti, nei piešti. Neseniai pradėjau lankytis Elektrėnų bendrijoje, ten mane vėl paskatino grįžti prie kūrybos. Puiku, kad buvau
pakviesta į plenerą, kad galėjau susitikti su
įdomiais žmonėmis, keletui dienų pasinerti
į kūrybos procesą“, – sakė Karina. Jos piešinys – ryškiaspalvis, pavasariškos nuotaikos.
Ana plenere dalyvavo ir anksčiau – kaip
pedagogė. Šįkart savo paveikslui ji pasirinko
tapybą. Jos sukurtą paveikslą plenero rengėjai
įvertino kaip vieną iš meniškiausių.
Kaip visada, visus gera nuotaika sugebėjo užkrėsti nenuilstanti Marina iš Naujosios
Akmenės. „Plenere dalyvavau ir praėjusiais
metais. Visus metus gyvenau jo prisiminimais.
Čia sutiktų žmonių gerumas paliko gilų pėdsaką širdyje. Galimybę kurti man davė Dievas – kad galėčiau būti savimi. Mėgstu įvairius darbus: siuvu, mezgu, piešiu. Viską norisi
išbandyti. Visur matau meną, toks mano pasaulis. Labai mėgstu padėti žmonėms, daryti
gerus darbus. O kai darai gerus darbus, sirgti
nėra kada“, – kalbėjo Marina.
Pleneras sužavėjo visus jo dalyvius. Džiugino geras oras, galimybė pasivaikščioti prie
jūros, atskleisti savo talentus. Tiesa, visi išsakė pageidavimą, kad jis galėtų trukti nors
diena ilgiau – trijų dienų visiems pasirodė
per maža.
Autorės nuotraukos
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Psichozės labirintas –
neįprasta patirtis
Lina Jakubauskienė
Atviros psichiatrijos mėnuo šiais metais prasidėjo neįprastu renginiu – „Psichozės labirinto“ atidarymu Vilniaus Dailės akademijoje. Atidaryme dalyvavo tiek medikų, tiek pacientų, tiek ir įvairių kitų organizacijų atstovai.

„Psichozės labirintas“ – interaktyvus Nyderlandų menininkės Jennifer Canary kūrinys, padedantis pajusti sunkiomis psichikos ligomis sergančių žmonių išgyvenimus.
Tai simbolinis pasivaikščiojimas po psichoze
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sergančios mergaitės Jamie smegenis. Pasak
kūrėjos, žmonės, einantys labirintu, gali patys pasirinkti, kur kreipti dėmesį, kaip patirti
ir kiek leisti pasireikšti vaizduotei.
Vienu metu klaidžioti labirinto takais
leista trims žmonėms. Toli gražu ne visiems
pavyko įveikti visą kelią – dažnas traukėsi,
nepakėlęs slegiančios tamsos, keistų garsų,
apėmusių netikėtų pojūčių.
Pasak autorės J. Canary, psichozės apimtas
žmogus klaidžioja iškreiptos realybės labirinte. Sutrikęs, sunkiai atpažįstantis aplinką ir
save, kitaip reaguojantis į aplinkos dirgiklius,
pojūčius ir siūlomą pagalbą. Tai gali būti vienišumo, iš bendruomenės išskirianti patirtis.
Pasak Vilniaus Dailės akademijos rektoriaus Audriaus Klimo, projektas akademijoje
pristatytas neatsitiktinai: menininkai įprastai
būna jautresni įvairiems stresams, jie dažniau
„perdega“, suserga dvasios ligomis.
Labirinto atidaryme dalyvavo ne tik psichiatrai, studentai, žiniasklaidos atstovai, bet
ir krašto apsaugos ministras Juozas Olekas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro
pareigas, taip pat ministro patarėjas psichiatrijos klausimais Arūnas Germanavičius.
Labirintą išbandė ir Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas
Marcinkevičius.
Visi, įveikę labirintą, pasakojo apie savo
pojūčius, kurie padeda geriau suprasti sergančiuosius psichikos ligomis, susimąstyti,
ką tenka išgyventi šiems žmonėms.
Labirintą pabandė įveikti ir lankantys
VšĮ „Pagalbos ir informacijos šeimai tarnybą“. Kiekvienas iš jų sakė patyręs vis kitokių
įspūdžių. Tačiau visi buvo vieningi – patirtis buvo labai įdomi, visiems patiko originali Nyderlandų menininkės J. Canary idėja.
Atviros psichiatrijos mėnuo Lietuvoje
skelbiamas antrą kartą, jis prasideda rugsėjo 10-ąją ir baigiasi spalio 10-ąją. „Šį mėnesį
vykstantys renginiai tradiciškai skirti pristatyti moderniausius psichiatrijos pasiekimus,
skatinti žmones ieškoti pagalbos laiku. Juose
diskutuojama įvairiais visuomenei ir medikams rūpimais klausimais“, – sako gydytoja psichiatrė Nijolė Goštautaitė-Midttun.
Autorės nuotraukos

Lietuvoje lankėsi Estijos psichikos
sveikatos slaugytojų delegacija
Lina Jakubauskienė
Rugpjūčio 16-ąją Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje lankėsi
psichikos sveikatos slaugytojų delegacija iš Estijos. Aptartos bendros
problemos, pasidalyta patirtimi.

Kolegas iš Estijos ir Lietuvos pasveikino
ligoninės direktoriaus pavaduotoja Jūratė
Lengvinienė. Ji pristatė Vilniaus psichiatrijos ligoninės istoriją, darbus, čia taikomą
gydymą. „Per pastaruosius dešimtmečius gydymo procese daug kas keitėsi. Gydoma visai kitomis sąlygomis, atsiranda naujų vaistų.
Vis didesnį vaidmenį vaidina patys ligoniai,
pasirinkdami gydymo būdus. Tai iš medikų reikalauja daugiau įvairių žinių: medicinos, juridinių, psichiatrijos. Pasidalijimas
patirtimi naudingas abiem pusėms“, – sakė
J. Lengvinienė.
Šiuo metu ligoninėje yra penkiolika skyrių, aštuoni iš jų – specializuoti. Kasmet čia
gydosi apie aštuonis tūkstančius ligonių. Gy-

dytoja pristatė naujausius gydymo metodus,
taikomus gydant sunkias psichikos ligas.
Direktoriaus pavaduotoja slaugai Marija
Skvarčevskaja kalbėjo apie pastarojo meto
psichiatrijos raidą Lietuvoje, apie psichikos
sveikatos slaugytojų darbą, reikalingą kvalifikaciją. Pasak jos, slaugytojų pastaruoju metu
labai trūksta, vidutinis jų amžius ligoninėje –
apie keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų.
.„Mūsų ligoninėje dirba ir kolegijas, ir universitetus baigę slaugytojai. Visi darbuojasi
entuziastingai. Tai rodo ir valstybiniai apdovanojimai, kurių mūsų slaugytojos sulaukė
pastaruoju metu“, – sakė M. Skvarčevskaja.
Apie Estijos psichikos sveikatos kasdienius darbus kalbėjo šios šalies atstovės. Esti-

joje veikia psichikos sveikatos slaugytojų sąjunga, nuolat vyksta konferencijos, kiti renginiai.
Trūkstant psichiatrų, vis daugiau jų funkcijų
perduodama psichikos sveikatos slaugytojams.
Kaip ir Lietuvoje, Estijoje vis daugiau dėmesio skiriama ne stacionariniam, o ambulatoriniam gydymui. Prie gydymo įstaigų veikia specialūs centrai, kur palikę stacionarus,
žmonės kurį laiką gauna reikiamas paslaugas. Apie vieną iš tokių centrų, veikiantį prie
Piarnu psichiatrijos klinikos, kalbėjo psichikos sveikatos slaugytoja Veronika Michailova.
Baigusiems stacionarinį gydymą žmonėms padedama sugrįžti į kasdienį gyvenimą, padedama kurti socialinius santykius,
susigrąžinti prarastus įgūdžius. Be to, žmonėms čia teikiamos įvairios užimtumo paslaugos: šokama, piešiama, dainuojama.
Apie Ida Virumaa psichiatrijos ligoninės
vaikų skyriaus darbą pasakojo Jelena Kangas. Pasak jos, Estijoje vaikų psichiatrų labai trūksta, panašūs skyriai padeda vaikams
greičiau sulaukti pagalbos. Skyriuje dirba
klinikiniai psichologai, socialiniai darbuotojai, psichikos sveikatos slaugytojai. Prireikus vaikas siunčiamas pas kitus specialistus.
Lietuvos slaugos specialistų organizacijos
veiklą pasakojo Psichikos sveikatos slaugytojų
pirmininkė Džiuljeta Serapinienė. Pasak jos,
Lietuvoje yra apie1270 slaugytojų, turinčių
psichikos sveikatos slaugytojos kvalifikaciją. D.
Serapinienė pristatė organizacijos veiklą, pasakojo apie renginius, konferencijas, kitus darbus.
Viešnios iš Estijos apžiūrėjo Vilniaus psichiatrijos ligoninę, susipažino su įvairių skyrių darbu, pasidalijo privalomos pildyti dokumentacijos pavyzdžiais.
Autorės nuotrauka

Sukauptos atostogos kalendorinėmis dienomis kitąmet
bus perskaičiuojamos į darbo dienas darbuotojų naudai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
primena, kad Seimui pritarus ir Prezidentei
pasirašius naująjį Darbo kodeksą, nuo kitų
metų keisis atostogų apskaičiavimo tvarka.
Darbuotojams priklausys nebe 28 kalendorinės kasmetinių atostogų dienos, o 20
darbo dienų. Iki 2017 m. sausio 1 d. dienos
sukauptos atostogos bus perskaičiuojamos į
darbo dienas darbuotojų naudai.
„Sukauptos atostogos bus perskaičiuojamos santykiu septynios su penkiomis, ar
šešiomis, priklausomai nuo to, kiek dienų
per savaitę darbuotojas dirba – penkias ar

šešias. Tai yra už septynias kalendorines
atostogų dienas darbuotojams bus suteikiamos 5 darbo dienos atostogų, jei dirba
6 dienas – šešios. Įvertinus, kad tai yra tik
dėl sukauptų atostogų, kurias realiai darbuotojai turi panaudoti per darbo metus
tam, kad atgautų jėgas ir vėl imtųsi darbų, bei tą faktą, kad atostogos suteikiamos
dienomis, o ne valandomis, perskaičiuojant
atostogas, manome, jos turi būti perskaičiuojamos darbuotojų naudai, tai yra, susidarius skaičiams po kablelių, pavyzdžiui,
5,3 darbo dienos atostogų, realiai darbuoto-

jui priklausytų 6 darbo dienos atostogų“, –
sako Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento direktorė Eglė
Radišauskienė.
Pasak jos, darbuotojams nuo kitų metų
atostogų nemažės, nes kaip ir anksčiau bus
apmokama už darbo dienas, tačiau jei darbuotojams nesinori prarasti kalendorinėmis
dienomis sukauptų atostogų, jie jas gali išnaudoti dar šiemet, t.y. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos informacija
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Palangiškiams – naujos patalpos
Lina Jakubauskienė
Ne vienerius metus Palangos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija glaudėsi nepritaikytose patalpose. Tačiau net ir šaltame, nejaukiame
pusrūsyje lankėsi žmonės, čia gimdavo įspūdingi palangiškių darbeliai.

Kreipėsi visur
Pasak Palangos sutrikusios psichikos
žmonių globos bendrijos vadovės Anės Petrikienės, pusrūsis nuolat buvo užpilamas
kanalizacijos nuotekomis. Patalpose nuolat
tvyrojo smarvė, jos buvo tamsios ir nepritaikytos veiklai. Vadovė dėl neįgaliųjų iškeldinimo į jaukesnes patalpas ne kartą kreipėsi į
Palangos savivaldybę, žiniasklaidos atstovus.
Tačiau situacija išsisprendė tik padėjus Negaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos.
2015-ųjų lapkritį Palangoje vyko Neįgaliųjų reikalų tarybos išvažiuojamasis posėdis,
kur aptartos įvairios neįgaliųjų problemos.
„Tada apsilankėme ir Palangos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrijoje. Vaizdas,
kurį pamatėme, mus pribloškė. Nedelsdami
kreipėmės į Palangos miesto savivaldybę, kad
psichikos neįgaliesiems būtų skirtos kitos
patalpos. Deja, atsakymo sulaukėme tik tuomet, kai parašėme raštą Seimo kontrolieriui.
Jam įsikišus, ledai pajudėjo. Palangos miesto
savivaldybė pagaliau rado galimybę įkurdinti
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žmones su psichikos negalia jaukesnėse patalpose“, – sako Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė Asta Kandratavičienė.
Palangiškiams skirtos patalpos – buvusioje Smičių pradinėje mokykloje, priestate.
Mokyklą uždarius, čia kurį laiką veikė atletinės gimnastikos salė. Priestatas, kuriame įsikurs Palangos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrija, šiuo metu priklauso Palangos savivaldybės biudžetinei įstaigai „Palangos sporto centras“.
„Palangos neįgalieji seniai kėlė problemą
dėl netinkamų sąlygų veiklai. Bendrija dirba
aktyviai, joje besilankančių žmonių nuolat
daugėja. Džiaugiuosi, kad miesto savivaldybė rado galimybę šiems žmonėms padėti.
Tikimės, kad patalpos bus suremontuotos
artimiausiu metu, ir žmonės su psichikos negalia galės gyventi jaukiau ir švariau“, – sako
Palangos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Genutė Kavarzienė.

Geroje vietoje
A. Petrikienė patenkinta, kad jiems skirtos patalpos – miesto centre, kad žmonėms
su psichikos negalia nereikės keliauti į užmiestį. Tačiau vadovei neramu dėl pradedamų darbų vilkinimo, dėl biurokratinių

kliūčių, su kuriomis susiduria projekto vykdytojai.
„Norėtųsi išsikraustyti iš savo „bunkerio“
kaip įmanoma greičiau. Dėl to, kad patalpos
nepritaikytos veiklai, prarandame ir nemažai
bendrijos narių“, – sako A. Petrikienė.
Lėšų buvusios mokyklos priestatui renovuoti skyrė Palangos miesto savivaldybė. Pasak „Palangos sporto centro“, kuriam šiuo
metu priklauso palangiškiams skiriamos patalpos, direktoriaus Romaldo Kazlausko, darbai turėtų būti baigti iki šių metų lapkričio.
„Darbininkams teks apšiltinti pastato sienas, pakeisti langus. Viduje bus sumūrytos
pertvaros. Be to, turėsime sutvarkyti ir šildymo sistemą. Patalpos bus šildomos elektra“, –
sako R. Kazlauskas.
Kažkada šis priestatas buvo prijungtas prie
pastato šildymo sistemos. Tačiau tuomet, kai
čia buvo sporto salė, jos buvo šildomos elektra. „Šilumos mazgas išardytas, tris ar keturis
metus vamzdynai nenaudojami, todėl kitokią šildymo sistemą įrengti būtų sudėtinga.
Suremontavus patalpas, jos bus perduotos
neįgaliųjų reikmėms“, – kalba R. Kazlauskas.
A. Petrikienė baiminasi, kad šildymas
elektra kainuos pernelyg brangiai, jai taip pat
neaišku, kur bus įrengti sanitariniai mazgai
ar virtuvėlė. Tačiau ji patenkinta, kad žmonėms nebereikės glaustis sename, dvokiančiame, kanalizacijos nuotekomis nuolat užpilamame pusrūsyje.
Autorės nuotraukos

Kankina nemiga?
Keletas patarimų, kaip užmigti
keletą mankštos pratimų, išgerkite stiklinę
vandens.

Gulkite miegoti ir
kelkitės tuo pačiu metu
Šios taisyklės būtina laikytis kasdien, tik
tada patarimas bus efektyvus. Tačiau nebūtina kiekvienąsyk atsigulti ir atsikelti minučių tikslumu. Svarbu, kad miego valandos nesikeistų drastiškai, netgi savaitgalį ar
per šventes.

Pavargote –
eikite miegoti
Jei atėjo metas miegoti, jaučiatės pavargę,
nesistenkite savęs priversti dar ką nors nuveikti. Jei nuovargį nustumsite į šalį ir atsigulsite vėliau, užmigti bus sunku, o rytą veikiausiai pasitiksite neišsimiegoję.
Pasak specialistų, miegas būtinas normaliai smegenų veiklai. Jei miegama nepakankamai, žmogaus gyvenimo ritmas sutrinka. Nemiga –
dažnas psichikos sutrikimus lydintis simptomas.
Taigi miegui, jo kokybei reikia skirti ypatingą dėmesį. Pateikiame keletą
patarimų, kaip, atėjus miego laikui, užmigti lengviau.

Pakeiskite patalynę

Įsiminkite patogiausią
miegui pozą

Mankštinkitės anksti ir
nevalgykite vėlai

Kiekvienas iš mūsų turime mėgstamiausią miegojimo pozą. Išsirinkite ją. Įsiminkite patogiausią kūno padėtį ir pakartokite ją,
kai atsigulsite miegoti.

Sugalvokite savo ritualą
Mūsų organizmas linkęs į įprasti prie įvarių dalykų. Todėl galima sukurti savo ritualą, kuris padės užmigti. Pakartokite jį keletą
kartų ir pamatysite, kaip jis taps įprastu ir
padės užmigti. Tai gali būti nedidelis puodelis arbatos ar mėgstama daina.

išvengti didelio nuovargio vakare ir greičiau
užmigti. Tik nederėtų dieną miegoti ilgiau
nei pusvalandį – tai neigiamai atsilieps nakties miego kokybei.

Vakarais
nepiktaudžiaukite kava
Vakare išgertas puodelis kavos gali tapti nemigos priežastimi. Vietoj kavos atlikite

Kreipkite dėmesį į patalynės švarą. Miegoti reikia švariuose pataluose, tuomet miegas bus saldesnis ir ateis greičiau.

Vėlyva vakarienė – didžiausias gero miego priešas. Daugeliui žmonių sunku užmigti
ir po vėlyvo apsilankymo sporto salėje. Įsiklausykite, ką sako jūsų organizmas ir elkitės
taip, kaip sako jis.
Pagal užsienio spaudą parengė
Lina Jakubauskienė

Susikurkite tinkamas
sąlygas miegui
Kad greičiau užmigtumėte, derėtų paisyti kai kurių sąlygų. Kambaryje turi būti tylu
ir tamsu. Patalpa turi būti išvėdinta. Lovos
čiužinys – ne per minkštas ir ne per kietas.
Pagalvė – taip pat.

Pamiegokite dieną
Jei jus nuolat miegas suima dieną, leiskite
sau šiek tiek nusnūsti. Dienos miegas padės
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