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Periodinis leidinys

Nijolė Milkevičienė: „Eikime per gyvenimą
bendraudami, kurdami, atrasdami save“
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija įkurta 1997 m. Tai visuomeninė, 4,8 tūkstančius žmonių su negalia vienijanti organizacija, užsiimanti viešosios
ir gyvenamosios aplinkos pritaikymu judėjimo, regos arba kompleksinį neįgalumą turintiems asmenims.
Visuomenės ir pačių judėjimo negalią turinčiųjų pastangos netenka prasmės, jeigu ryškią fizinę negalią turinčio ir jam prilyginto asmens gyvenamoji ir visuomeninė aplinka
yra nepritaikyta kasdieniniam gyvenimui. Dažnas neįgalusis yra stipriai priklausomas
nuo jį prižiūrinčių artimųjų fizinės pagalbos, kadangi negali patekti į savo buto patalpas ir gyvenamojoje vietovėje esančius viešos paskirties patalpas. Pritaikyto patekimo į
šiuos objektus nebuvimas (laiptai, slenksčiai, siauros durys, turėklų nebuvimas, slidūs
paviršiai) stipriai apriboja silpniau judantį neįgalųjį.
Asociacija yra 4 savarankiškai dirbančių viešųjų įstaigų skirtinguose Lietuvos rajonuose bei 6 apskričių skyrių steigėja. Šios įstaigos vykdo socialinį darbą organizuodamos neįgaliųjų meninės saviraiškos, darbinio persikvalifikavimo užsiėmimus, užimtumo, informacijos teikimo ir daugybę kitų projektų.
Kaip sako ilgametė Asociacijos pirmininkė Nijolė Milkevičienė, gyvenimas susideda iš
mažų dalelių, o mes kiekvienas esame savo likimo kalvis.
-Labai norėčiau, kad kiekvienas negalią turintis žmogus
pagaliau išsivaduotų iš savo
baimių, išeitų iš savo namų ir
įsilietų į bendrystę. Juk kartu
daug smagiau realizuoti save,
savo gebėjimus kuriant, šokant, dainuojant, piešiant ar
tiesiog bendraujant su savo likimo draugais, – sako Nijolė.
Juk siūloma tiek daug veiklų
specialiuose centruose, o kur
dar vasaros stovyklos!
„Suprantu, kad regionams
dar toli iki didžiųjų miestų,
čia sunku žmones „išjudinti“,
nėra tiek veiklų ar galimybių
siekti savo tikslų. Todėl turint
savo mieste Centrą, kuriame
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galima ne tik turiningai ir kūrybingai laiką pralesti, bet ir išsiskalbti, gauti patarimų,
pasportuoti, yra tikras laimėjimas“
Ar galime šiandien kalbėti apie sėkmingą neįgaliųjų integraciją? Vargu, sako N. Milkevičienė.
„Nėra tikros socialinės integracijos, nors priimta daugybė įstatymų, prirašyta straipsnių, o visas procesas dažnai lieka tik žodžiai, pažadai, galimybių studijos. Todėl šiuo
atveju labiausiai ačiū nevyriausybinėms organizacijoms, kurių vadovų, darbuotojų dėka
gimsta realūs projektai, ištiesiama pagalbos ranka labiausiai jos stokojantiems, sudaromos visos galimybės neįgaliam žmogui surasti jam širdžiai artimą veiklą, realizuoti
save“.
Tik ar to užtenka? Ar negalią turintys žmonės turi laukti kitų malonės, kol kažkas už
jį padarys tą ar aną? Ne, kiekvienas turime patys stengtis, eiti į priekį, siekti, bendrauti
ir bendradarbiauti.
„Tai aktualu ne tik neįgaliam žmogui, bet ir jo artimiesiems, draugams. Juk kiek atvejų
būna, kad artimieji palūžta, jiems trūksta informacijos, pagalbos. Dėl to labai svarbus
negalią turintiems bei jų artimiausiems žmonėms socialinis darbuotojas, nuoširdus ir
savalaikis kaimynų, draugų palaikymas“, – sako N. Milkevičienė.
Egzistuoja ir daugiau neišspręstų problemų. Retas neįgalus žmogus turi interneto
prieigą, kompiuterį, todėl jam beveik neįmanoma pateikti naudingą informaciją, naujausias žinias. „Tačiau, viliuosi, kad tai tik laiko klausimas ir naujausios technologijos
ateityje neaplenks negalią turinčių žmonių“, – sako Nijolė, užsimindama ir apie būsto
pritaikymo galimybes.
„Juk labai svarbu, kad neįgalus žmogus gyventų patogiai, galėtų pats apsitarnauti –
tuomet ir į bendruomenę jis ateis geros nuotaikos, su didesniu užsidegimu ir noriai dalyvaus projektinėse veiklose, stovyklose, atskleis savo talentus. O mes juk galime daug –
nuo įstabių rankdarbių sukūrimo iki begalybės“, – šypsosi pirmininkė, pateikdama savo
pažįstamo Juozo (vardas pakeistas) sėkmės istoriją. Jaunas vyras, nevaldydamas rankų
baigė aukštuosius mokslus, tapo puikus informacinių technologijų specialistas, sukūrė
šeimą, džiaugiasi savo vaikelio krykštavimu.
„Sekime šio žmogaus pavyzdžiu, suraskime savo stipriąsias puses, būkime užsispyrę
gerąja prasme. Suprantu, surasti save yra didžiulis menas, bet mes juk GALIME!“.
Nijolė atvira – negalia žmogų užklumpa staiga, netikėtai. Rodos, eini, skubi, dirbi,
gyveni ir staiga viskas sustoja...
„Bet man taip Dievas davė, gal kitaip nebūčiau supratusi savo gyvenimo paskirties
šioje žemėje? Dabar žinau – mano didžiausia misija čia – padėti žmonėms, prakalbinti
juos, paskatinti ir padrąsinti. Tačiau aš vis dar mokausi, užduodu sau begales klausimų,
nuolat planuoju“, – sako pašnekovė, neatskleisdama, kokių naujų idėjų turi kitiems metams.
Lai tai būna paslaptis ir intriga, tačiau aišku viena – jos numatoma veikla bus neatsie3

jama nuo pagalbos ir bendravimo su neįgaliais žmonėmis, jų kūrybos realizacija.

Žurnalas „Neįgaliųjų socialinė integracija –
gyvenimo kokybės garantas“
Kiekvienas patikimų žinių ir gilių patirčių
sklaidos kanalas džiugina,
o ypač malonu pasveikinti iniciatyvos autorius
dėl naujo visuomenei ir specialistams
bendrauti skirto žurnalo leidimo.
Tikėtina, kad šis žurnalas taps tendencijų,
gerųjų patirčių, tyrimų ir diskusijų erdvė,
atvira visiems norintiems dalintis mintimis ir
gausinti patirtį darnios ir visiems prieinamos aplinkos srityje!
(prof. Gintaras Stauskis)
Pristatome naują, dažais kvepiantį leidinuką „Neįgaliųjų socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas“ , skirtą neįgaliesiems, jų šeimos nariams, draugams, su neįgaliaisiais dirbantiems specialistams, kitiems visuomenės nariams, viešosioms bibliotekoms. Tai bendro Asociacijos projekto „Aplinka visiems – neįgaliųjų kokybiško
gyvenimo garantas“ dalis.
Mintis išleisti periodinį leidinį gvildenta gana ilgai – taip norėjosi gražias veiklas,
neįgaliųjų integracijos būdus, šių žmonių mažus žingsnelius tobulėjimo, kūrybiškumo,
bendravimo link įamžinti, sudėti į spalvingą leidinį, kuriame kiekvienas apsidžiaugtų
radęs save ar savo pagamintą dirbinėlį.
Apie savo artimųjų veiklas Centruose sužinos jų artimieji, draugai. Juo labiau, kad šiuo
metu yra ypatingai jautrių temų tiek sveikatos, tiek aplinkos pritaikymo srityse, todėl šis
kas mėnesį Jus pasieksiantis žurnalas tebūna lyg saulės spindulėlis, informacijos šaltinis
– laukiamas, skaitomas, žiūrimas, mylimas.
Leidiniuose, kurių šiemet planuojama išleisti šešis numerius, planuojamos įvairios
temos: neįgaliųjų ugdymas, sveikatos ir socialinė sauga, švietimas, socialinė politika,
socialinės atskirties mažinimas, kultūra, aplinkos prieinamumas neįgaliesiems, užimtumas, įdarbinimas, laisvalaikis.
Kaip motyvacijos priemonės bus pristatomos gerosios patirtys, kurios jau įgyvendintos neįgaliųjų socialinių paslaugų centruose, čia apie save, pomėgius, patyrimus, gyve4

nimą, svajones „kalbės“ patys neįgalieji, suteikdami savo likimo draugams optimizmo,
energijos, teigiamų emocijų, pasidalindami savo sėkmės ar kūrybos istorijomis. Lai šis
leidinys būna švietėjiškos veiklos priemonė, paskatinsianti visuomenę atkreipti deramą
dėmesį į šalia esančius žmones su negalia. Juos pažįstame, sutikę gatvėje pasisveikiname, tačiau kokie jie iš tikrųjų? Tai atsiskleis šiuose puslapiuose.
O šiame pirmajame numeryje maloniai kviečiame skaityti mūsų puikaus draugo, profesoriaus Gintaro Stauskio straipsnį apie darnią aplinką, iš arčiau susipažinti su VšĮ
Molėtų Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro vykdomais projektais, lankytojų veiklomis. Jau liepos mėnesį pristatysime kitų miestų analogiškų centrų veiklas,
kalbinsime jų vadovus, lankytojus, bus ir daugiau įdomių, naudingų publikacijų.
Malonaus, įdomaus skaitymo!

Su didžiule pagarba ir meile, Nijolė Milkevičienė
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SIEKIS – DARNI APLINKA VISIEMS
Prof. Gintaras Stauskis, Vilniaus Gedimino Technikos universitetas
Gyvename itin sparčiai besikeičiančiame pasaulyje – nauji technologiniai sprendimai ir
jiems naudoti skirta įranga atsiranda kasdien. Tačiau esminiai žmogaus poreikiai išlieka
tokie patys: judėjimo laisvė, bendravimo teisė, dalyvavimas viešame ir profesiniame gyvenime – tai pasirinkimai, svarbūs kiekvienam. Visa tai turintiems šios universalios vertybės tampa mažai pastebimos. To stokojantiems yra kitaip: dažnai laisvas judėjimas tampa
pagrindiniu kasdienos iššūkiu, o asmenybės augimas – tolima vizija. Tokiame kontekste
ypač gerai matomas mus supančio pasaulio santykinumas: kas vienam gerai, kitam gali
būti priešingai. Miestiečiai atostogų laikui meldžia gerų orų, o žemdirbys su nerimu stebi
išdžiūvusius laukus. Dažniausiai laiptelio ties įėjimu į senamiesčio kavinę net nepastebime, o juk vien dėl jo daug kas lieka už durų...
Prisimindami Lietuvos miestų būklę, buvusią Nepriklausomybės atgavimo dienomis,
išties turime kuo pasidžiaugti. Lankydamasis mūsų sostinėje garsus danų urbanistas ir
humaniško miesto teoretikas ir praktikas Janas Gelis (Jan Gehl) pabrėžė, kad per pora praėjusių dešimtmečių miesto aplinka ir pastatai išties tapo saugesni, patogesni ir malonesni
naudotis. Pažangiausioms šalims prilygstame įstatymų ir statybos reglamentų griežtumu,
tačiau ne jų laikymusi. Maloniausias yra ryškus visuomenės nusiteikimo pokytis – prieinamumas tapo visuotinai priimtina būtinybe, kurią visi supranta ir kiek galėdami to siekia.
Žmonės yra įvairūs, kaip ir jų pomėgiai bei gebėjimai, kuriuos kartais nulemia skirtingos
fizinės galios. Humanizuotos aplinkos tikslas yra panaikinti visus aplinka besinaudojančiam žmogui iškylančius barjerus, kad jo fizinės galios netaptų jo gyvenimą ir veiklą ribojančiu veiksniu. To siekėme 1993 metais, parengę pirmąjį Nepriklausomoje Lietuvoje šios
srities normatyvą RSN 154-93 (Respublikinės 1993), to siekiame ir dabar, nuo 2020 metų
įsigaliojus reglamentui Statinių prieinamumas (Statybos 2019), kuris papildo privalomai
Lietuvoje taikomą ISO standartą (International 2011).
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad tik
10 proc. Lietuvos mokyklų yra pritaikytos skirtingų fizinių galių vaikams, o visiškai pritaikytos yra tik trys mokyklos. Pavydėdami laimingiesiems turime susirūpinti ir kitais.
Suprantama, kad seniai statyti pastatai yra sunkiai pertvarkomi, jų sienos daug storesnės
nei dabar statomų, bet sprendimų visada galima rasti.
Ar žinome realią padėtį šioje srityje? 77 proc. Lietuvos savivaldybių atsakė, kad jos neatlieka reguliarios pastatų prieinamumo stebėsenos. Pusė šalies ministerijų prisipažįsta, kad
nedisponuoja duomenimis apie savo reguliavimo srities pastatų pritaikymą žmonėms su
negalia. Jau vien šios informacijos viešumas rodo, kad noras rūpintis yra, tačiau daugiau
pasiektume įtraukdami į sprendimų paiešką ir vykdymą visus suinteresuotus asmenis ir
jų grupes. Darbų mastas ir svoris per didelis vieniems pečiams, o kartu galima rasti tikrai
išmintingų sprendimų.
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1 pav. Intuityviai patogus sanitarinio mazgo interjeras ir informacinis ženklas. Biurų kompleksas „Pirklių namai“ Gedimino pr. Vilnius. Autoriaus nuotr.

Doktorantas Jonas Žukas, tyrinėjantis intuityvumo svarbą aplinkos dizaine, pabrėžia,
kad nepastebimas, į daikto ar pastato sprendimą integruotas patogumas, pavyzdžiui, spalvų kontrastas, yra šiuolaikinės daiktinės aplinkos kokybės matas ir privalomas standartas.
Jei anksčiau kai kuriuos nepastebimai patogius aplinkos sprendimus fotografuodavome
užsienio išvykose, tai dabar tokių pavyzdžių yra mūsų miestuose bei pastatuose. Kūrybos
ieškojimai architektus atveda prie nešabloniškų, bet visiems aiškių ir lengvai suprantamų
simbolių ir interjero sprendimų (1 pav.). Jei lankytojui aptarnauti skirta vieta leidžia jam
prisėsti, tai yra patogu daugeliui žmonių, ne tik besinaudojantiems vežimėliu (2 pav.).

2 pav. Lankytojų aptarnavimo vieta. Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės planinės pagalbos
skyrius. Arch. Gintaras Stauskis. Autoriaus nuotr.
7

3 pav. Turėklų greta lauko laiptų dažnai trūksta ne tik Lietuvos miestuose, bet ir Singapūre. Autoriaus nuotr.

Vis tik, dar turime daug kuo pasirūpinti. Sunkiai sekasi
įveikti kai kurias įsisenėjusias architektūros problemas,
daugiausia pastatų išorėje, jų sklypuose. Daug pastangų, laiko ir išteklių pareikalaus esamų kitaip projektuotų ir statytų pastatų pertvarkymas. Skubių sprendimų
laukia modernizuojamų, atnaujinamų namų sektorius,
kur daugumos sprendimai gali nulemti mažumos galimybes. Tokiose situacijose demokratijai turėtume suteikti žmogišką veidą, o pastatų ir
jų interjerų estetikos siekiai turėtų pasipildyti ir humaniško dizaino sprendimais. Didelė
mažos detalės svarba – taip galima įvardinti paprastų ir išties pigių elementų trūkumą, dėl
kurio kyla problemos ir pavojus daugeliui žmonių. Pavyzdys gali būti turėklai prie lauko
laiptų, kurie seniai privalomi pagal visus anksčiau galiojančius ir dabar taikomus statybos
reglamentus, tačiau dažnai matome naujus laiptus, kurie yra tiesiog nesaugūs naudotis, ką
jau kalbėti apie patogumą ar malonumą jais einantiems (3 pav.). Įdomu, iš kieno kišenės
apmokamas ant tokių laiptų susižeidusių žmonių gydymas? Pavyzdžiui, Amerikoje – iš
tokį daiktą suprojektavusio ir į gyvenimą paleidusio specialisto...
Pastaraisiais metais apibrėždami visiems tinkamus sprendimus vis dažniau naudojame
universalaus dizaino sąvoką. Susidaro regimybė, kad atradę idealų „auksinį“ sprendimą
1 lentelė. Prieštaringų naudotojų reakcijų į aplinkos elementus skaičius
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galėsime jį tiražuoti, dauginti ir taip viskas aplink mus palaipsniui taps gražiai patogu ir
universalu. Autoriaus su pagalbininkų grupe atliktas naudotojų poreikių viešuosiuose pastatuose tyrimas, apėmęs biurų, gydymo ir mokymo pastatus Vilniuje, parodė, kad pagyvenusio žmogaus, tėvų su vaiku vežimėlyje, klausos ir regos sutrikimų turinčio žmogaus bei
judėjimui naudojančio vežimėlį poreikiai gerokai skiriasi net vertinant tuos pačius elementus, pavyzdžiui automobilių stovėjimo aikštelę ir lauko pandusą pastato sklype (Stauskis
2018). Daugiausiai skiriasi vežimėliu judančio ir regos sutrikimų turinčio ar aklo žmogaus
vertinimai (1 lent.). Taigi: universalus dizainas yra išties individualus.
Šie tyrimo rezultatai rodo, kad miesto ir pastatų aplinkos kokybės klausimas yra daug sudėtingesnis nei gali atrodyti tiesmukai laikantis normatyvų. Šio proceso kokybė reikalauja
ir visada reikalaus dėmesingo, kūrybiško ir patyrusio architekto rankos, proto, kad būtų
rastas geriausias, vietos ypatumus atitinkantis ir prie visumos derantis sprendimas. Taigi,
erdvė kūrybai čia yra tikrai didelė. Minėtas tyrimas taip pat atskleidė, kad prastų, nepatogių ir nesaugių sprendimų daugiausia yra pastatų sklypuose ir jų viduje – interjeruose. Vis
tik, pokyčiai nuteikia optimistiškai – sprendžiant pagal tirtų pastatų prieigos lygį, sklypo

4 pav. Pastatų prieigos kokybės pokyčiai 2000 – 2017 m. Sudaryta autoriaus.

sprendimo kokybė per 17 metų išaugo nuo 5,6 iki 7,5 balo, pastato – nuo 7,3 iki 8,5 balo,
interjero elementų – nuo 5,9 iki 8,4 balo (4 pav.).
Teisūs bus tie, kas sakys, kad vidutinės reikšmės atspindi tik tendenciją, o ne realią padėtį.
Iš tiesų, nors bendra kryptis ir džiugina, konkretūs kiekvieno pastato vertinimo rodikliai
yra labai netolygūs. Tai yra gera pagalba pastatų naudotojams ir valdytojams, nes jų rezultatai rodo, į kur, esant noro, reikia sutelkti dėmesį artimiausių pertvarkų, remontų, modernizavimų metu.
Kaip matome, vien reglamentų reikalavimų taikymas neužtikrina gero rezultato, o ir patys norminiai aktai turi būti taikomi protingai. Pavyzdžiui, daugelyje šalių, bet ne Lietuvoje, nurodytos jų taikymo išlygos kultūros paveldo pastatams, esamoms susiklosčiusio
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užstatymo teritorijoms ir pastatams, kurių plotas ar lankytojų skaičius yra itin maži, ar
darbuotojams keliami didesni, nei įprasta fizinių gebėjimų reikalavimai.
Matyt, didelis pastarojo laikmečio specialistų susiskirstymas į profesijas ir specializacijas,

5 pav. M. Marcinkevičiaus ligoninės Vilniuje prieinamumo vertinimas. Sudaryta autoriaus.

skirtingas projektų dalis ir kitos priežastys lemia, kad net ir naujai projektuotuose ir tik
ką pastatytuose objektuose toliau tiražuojamos senos klaidos. Viena iš jų sudaro itin daug
iššūkių visiems pėstiesiems – įvažiavimu pertrauktas pėsčiųjų takas, nors reglamento „Ga-

6 pav. Įvažiavimu į automobilių stovėjimo aikštelę pertrauktas pėsčiųjų takas, Pirties g. Palanga.
Autoriaus nuotr.
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tvės ir vietinės reikšmės keliai“ 171 p. (Statybos 2014) aiškiai nurodo, kad pėsčiųjų takas
turi eiti vienu lygiu be aukščių skirtumų, o įvaža vesti automobilius per jo viršų (6 pav.).
Turbūt, tokių projektų kolektyvai ir jų vadovai stokoja reikiamos verslo savininkų kontrolės, kokie garsūs prekių ženklai tai bebūtų. Kaip matome, tokie sprendimai lengvai „slysta“ ir pro dėmesingas savivaldos tarnautojų bei statybą prižiūrinčių inspekcijų darbuotojų
akis.
Miestuose išties yra sudėtingų atvejų, pavyzdžiui, status reljefas vietose, tankiai apstatytame senamiestyje, saugomuose kultūros paveldo pastatuose. Tačiau kartais sprendimai
tiesiog šaukiasi didesnio profesionalumo ir kūrybiškumo. Abejotina, ar betono plytelės
tinka prie gotikos laikus menančios iš akmenų ir plytų sumūrytos miesto sienos, o panduso įrengimas galėtų ir turėtų būti patogus visiems, ne tik riedučių mėgėjams (7 pav.).

7 pav. Pandusas kopijuoja laiptus ar atvirkščiai? Turėklai skirti laiptais ar pandusu einantiems?
Subačiaus g. Vilnius. Autoriaus nuotr..

Žvelgdami į priekį matome, kad architektų, inžinierių, miesto planuotojų, kraštovaizdžio architektų ir kitų specialistų veikla apima vis daugiau aktualijų, tarp kurių aplinkos
humanizavimas yra itin svarbus. Iš kitos pusės, projektais privalu įvertinti klimato kaitos,
taršos mažinimo, demografijos, ilgalaikio naudojimo, racionalių kaštų ir kitus šiuolaikinės
visuomenės keliamus reikalavimus. Be to, miestas yra vienas, o interesų daug. Todėl tas
pats sprendimas turi būti ekologiškas ir ergonomiškas, meniškas ir įsimintinas, racionalus
ir technologiškas, ilgalaikis ir malonus. Šiandienos specialistų darbas išties tapo labai sudėtingas, blaškomas prasilenkiančių reglamentų, nerealių terminų ir juokingų kainų, bet
už mūsų visų pastangas ir darbą bus atlyginta saugiausiais šio pasaulio pinigais: pagarba,
padėka ir meile.
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KELIONĖ MOLĖTŲ NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJOS IR DARBINIO
UŽIMTUMO CENTRO LAIPTELIAIS
Tik priartėjus prie Molėtuose įsikūrusio VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro užplūsta ramybė, malonus potyris žvelgiant į stilingą ir ramybe alsuojančią pastato išorę. Smalsu – o kas ten viduje? Prie durų pasitinka visuomet linksmas ir
šmaikštus Centro vairuotojas Rimantas Simuntis ir direktorė Inga Marcinkevičienė –
abu šypsosi, kviečia užeiti. Su Inga keliaujame po tvarkingą, modernų pastatą, kalbamės
apie čia verdantį gyvenimą, kuris, tiesa, dėl karantino buvo kiek sustojęs...
Centro direktorė trumpai pasakoja apie pačią pradžią, tuos 2005-uosius, kuomet spalio 6 d. įkurta ši įstaiga, kurios steigėja – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija. Inga sako, kad čia lankosi Molėtų miesto ir rajono neįgalieji, turintys
fizinę, protinę bei kompleksinę (įvairią) negalią nuo18 metų. „Mūsų nedidelis, bet darnus, draugiškas, bendruomeniškas ir atsakingas kolektyvas kiekvieną dieną stengiasi
sudaryti neįgaliesiems palankias galimybes realizuoti sugebėjimus bei užimti deramą
vietą visuomenėje, įtraukiant į bendras ugdymo, užimtumo, informacines, socialines,
ekonomines, sveikatingumo, kultūros, sporto ir kitas vietinės bei valstybinės reikšmės
programas“.
Jau vien peržiūrėjus įstaigos sienas puošiančias fotonuotraukas, aišku, jog čia lankytojams yra ką veikti. Jie šoka, kuria, sportuoja, susitinka su įvairiais lektoriais, bendrauja.
O kur dar pažintinės kelionės, išvykos, kasmetinės stovyklos! Centre, kaip sako I. Marcinkevičienė, ugdomi socialiniai ir kasdieniai savarankiško gyvenimo įgūdžiai, teikiamos bendravimo, informavimo, konsultavimo, transporto bei asmens higienos organizavimo paslaugos.
„Mūsų uždavinys yra ugdyti neįgaliojo asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir sėkmingai integruotis į visuomenę, didinant savarankiškumą, orientuojantis į individualius kiekvieno asmens poreikius“, – pasakoja apie Centro lankytojų
kasdienybę pašnekovė.
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Atėjus vasarai, kiek švelnėjant karantino sąlygoms planuojamos naujos veiklos, derinamas stovyklų laikas. Vadinasi, veikti tikrai yra ką, todėl belieka palinkėti šio Centro
bendruomenei kuo malonesnių įspūdžių, kuo stipresnės sveikatos ir noro veikti, judėti
į priekį, burtis.
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Vykdomi projektai
2021 metais VšĮ Molėtų neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre vykdomi
du projektai. Tai Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021
metų projektas, kurį finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bei Nevyriausybinių organizacijų projektas (NVO), finansuojamas Molėtų rajono savivaldybės.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021
metų projektas
Projekto tikslas – užtikrinti Molėtų rajono neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę
teikiant neįgaliesiems būtinas socialinės reabilitacijos ir sporto paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti
jų darbinį užimtumą, galimybes užsiimti sportinėmis veiklomis, būti savarankiškiems,
aktyviems bendruomenės nariams, gerinti neįgaliųjų gyvenimo kokybę.

Projekto uždaviniai:
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Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021
metų projektas
Projekto tikslas – Socialinių paslaugų teikimas skatinant savarankiškumą ir socializaciją, plečiant darbinį užimtumą Molėtų rajono neįgaliųjų gyvenimo kokybei gerinti.

Projekto uždaviniai:
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-Tenka apgailestauti, kad kasmet finansavimas tik mažėja, neatsižvelgiama į prekių
kainų, paslaugų, minimalios algos pokyčius. Nuolat susiduriame su spaudimu ieškotis
papildomo finansavimo pastato išlaikymui. Jei nepasikeis situacija dėl finansavimo –
Centras nebegalės tęsti savo veiklos, esame beviltiškoje situacijoje, lėšos pagal projekto
sąmatą, skirtos minimaliam egzistavimui, bet ne visavertei veiklai, – pasakoja direktorė.
Esant tokiai finansinei padėčiai, iš esmės komplikuojasi Centro veikla, ribojamas priemonių, reikalingų darbinio užimtumo veikloms vystyti įsigijimas, atsiranda transporto
paslaugų problema, kadangi daugelis neįgaliųjų gyvena skirtingose rajono vietose,
todėl vis mažėja galimybė patekti į Centrą
pavieniams asmenims, gyvenantiems atokesnėse vietovėse. Tačiau nepaisant sudėtingų egzistavimo sąlygų, Centras žmones
su negalia suburia į bendruomenę, kurioje
kiekvienas jaučiasi reikalingas, talentingas,
užimtas žmogus, kuris pasitiki savo jėgomis
ir nori užsiimti alternatyvia darbine veikla,
kuris kuria neįtikėtino grožio kūrinius!

Projekto vykdytojas – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
Adresas: Žemaitės g. 21, Vilnius, el. paštas info@aplinkavisiems.lt
Pirmininkė Nijolė Milkevičienė, tel. 865506328.
Projekto vadovė Jūratė Lapašauskė
Leidinį maketavo ir spausdino UAB Respinas
Tiražas – 480 egz.
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