
Tradicinė žmonių su negalia darbų paroda „Aš galiu kurti“

Antradienį neįprasto šurmulio Amatų gatvę, Molėtuose pripildė Všį Neįgaliųjų integracijos ir darbinio 
užimtumo centro kieme vykusi žmonių su negalia kūrybinių darbų paroda, kurioje rankų darbo dirbiniais ne tik 
buvo galima grožėtis, bet ir įsigyti. Renginį organizavusi Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo 
asociacijos pirmininkė Nijolė Milkevičienė kalbėjo, kad neįgaliųjų žmonių kūrybinių darbų paroda „Aš galiu 
kurti“ rengiama, ko gero, jau bus penktąjį, o gal ir šeštąjį kartą. „Sunku ir suskaičiuoti, kiek parodų surengta, 
nes veikloje esu dvidešimt metų, o ir parodos paprastai dar vyksta kartu su konferencijomis. Bet svarbiausia, 
kad džiugina žmonių gebėjimai, - žavėjosi vaikų stovykloje sukurta fotosienele, papuošusia vieną iš Neįgaliųjų 
integracijos ir darbinio užimtumo sienų Nijolė Milkevičienė, pasakojusi ir apie suaugusiems neįgaliesiems 
surengtą stovyklą šventojoje, kur dalyvavo Panevėžio, Joniškio, Trakų ir Molėtų neįgalieji, dalyvaujantys ne-
įgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centrų veiklose. Pasak N. Milkevičienės, neįgalūs žmonės ne tik 
kuria nuostabius rankdarbius, bet ir nori juos parodyti, tad ir rengiamos parodos. O šiųmetėje parodoje 
Molėtuose nuostabiais rankų darbo išskirtiniais papuošalais stebino viešnios iš Panevėžio, tik žavėtis beliko 
joniškiečiu Vladimiru Babrausku, kurio buteliai – mįslės buvo vieni iš paslaptingiausių rankdarbių, o kur dar 
fantastiškas iš degtukų arbatos namelis ir anglis vežantis traukinio lokomotyvas. Trakiškiai, turintys ir nuosavą 
bityną, ne tik su medumi, bet ir su aviliu šiuo kartu į Molėtus atbildėjo, o šio miesto neįgaliųjų užimtumo centro
direktorius Juozas Norinkevičius čia pat avilį atvėrė ir stilizuotus medaus korius kilnojo.

Molėtų Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro parduotuvėje, kurioje visada galima įsigyti 
ir pintų, ir megztų, ir nertų, ir rištų bei siūtų dirbinių, paveikslų, dėžučių, krepšelių, vazų, medžių iš karoliukų, 
ir šiuo kartu asortimento nestigo. Savo rankdarbiais prekiavo Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos nariai 
Gitana Žundienė ir Robertas Pikčiūnas, dailius darbelius siūlė pirkti Antanas Žukauskas, o išskirtiniais 
rankdarbiais stebino videniškietė centro lankytoja Danutė Žukauskienė, nunėrusi dvimetrinį žaltį, kuris parodos 
metu įsitaisė pastalėje. Kūrybinga moteris pasakojo, kad žaltį atsivežusi parodyti, nes tai jos namų dekoracija, 
kuriai nunerti prireikė pusės mėnesio... Taip pat videniškietė gamina paukščius, juos puošdama tikromis 
plunksnomis, o namuose yra grybas, aukščiu lenkiantis ir vyrą Antaną. Aptarus rankdarbius, pasigrožėjus jais, 
dar ilgokai bendrauta prie kavos puodelio džiaugiantis vieni kitais ir aptariant būsimus darbus.

Tekstas iš: vilnis.moletai.net/2019/2019-08-30_066.pdf

http://vilnis.moletai.net/2019/2019-08-30_066.pdf





