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Ar jau ragavote kreminio medaus?

Trakų neįgaliųjų užimtumo centre pradėjome gaminti naują produkciją – kreminį 
medų su keliais skoniais: spanguolėmis, svarainiais bei braškėmis. Pirmieji du labai 
tinka laikotarpiu, kai aplinkui siaučia Covid-19 virusas, nes stiprina imunitetą, gerina 
savijautą, sveikatą. O trečiasis puikiai tinka vaikams tiek prie blynų, tiek su traškia skru-
dinta batono riekele. Tikras delikatesas! 

Centro bitynas taip pat patyrė naujovių, buvo praplėstas, dėl to mes esame dėkingi 
bitininkui Ruslanui Anusevič, kuris jau praeitais metais papildė bityną penkiomis šei-
momis – išaugome nuo 25 iki 30 avilių. Visos bitės išgyveno, t. y., rudenį buvo teisingai 
gydytos ir pamaitintos. Pavasarį bitutės maitintos specialia kandi tešla, kad būtų sveikos 
ir stiprios. Tokios bitės suneša daugiau medaus, prieš tai atlikdamos pagrindinį savo 
vaidmenį – apdulkindamos augalus, kad derlius būtų kuo didesnis. Taip pat pradėjome 
gaminti naujo tipo mini rėmelius, kuriuos, bitėms sunešus medų, galime pasiūlyti medų 
įsigyti koryje. Toks medus yra dar sveikesnis, mat jo nereikia išsukti, jis nesioksiduo-
ja, o kramtant iš pačių bičių pagaminto vaško dar yra gaunami papildomi mineralai. 
Šiam procesui vadovauja projekto meistrė Rasa Nikoličienė, kuri padeda neįgaliesiems 
išmokti šio darbo ypatumų bei tikrina gaminio kokybę. Centro socialinė darbuotoja 
Ina Veromejienė organizuoja projekto dalyvių mokymus tiek tiesiogiai, tiek nuotoliniu 
būdu, jei dalyvis negali dalyvauti tiesiogiai. Yra tikrinamos įsimenamos žinios, tad va-
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sara – tikra praktika, vėliau virstančia rimtu darbu. 
Darbas bityne yra malonus bei įdomus. Beje, centras turi veikiantį apiterapijos namelį, 

kuriame vyksta gydomieji seansai. Orams atšilus visus kviečiame pas mus išmėginti bi-
tučių vibracijos gydomąją galią. Tai pats ekologiškiausias gydymosi būdas ir puiki ligų 
pro� laktika. 

Viešėsite Trakuose? Užsukite į centro parduotuvę, kurioje galėsite įsigyti ne tik naujos 
medaus produkcijos, bet ir kitokių prekių. Pas mus tikrai rasite begalę nebrangių stilin-
gų, šiluma ir meile alsuojančių dovanų. Pirkdami mūsų centro pagamintą produkciją, 
paremsite Trakų neįgaliuosius ne tik pinigine išraiška, bet ir pakelsit jų dvasinę saviver-
tę parodydami, kad jų darbas reikalingas ir vertinamas...

Siekiant, kad žmonės su proto ir psichikos negalia integruotųsi į visuomenę ir į darbo 
rinką, VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre nuo 2020 m. gegužės mėnesio buvo pra-
dėtas įgyvendinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ ir 
įsteigtos Socialinės dirbtuvės neįgaliesiems. 

Projektas įgyvendinamas ES lėšomis, inicijuotas siekiant didinti neįgaliųjų savarankiš-
kumą ir įtraukti į darbo rinką.  10 projekto dalyvių, kurių bendrieji darbiniai gebėjimai 
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BIČIŲ PIENELIS

Bičių pienelis – tikra koncentruotų vitaminų ir mikroelementų gamtos dovana! Tai 
biologiškai labai aktyvus, koncentruotas ir vertingas bičių darbininkių priekinių žandų 
ir ryklės liaukų sekretas, kurį išskiria 4-15 dienų bitės darbininkės.

Bičių pienelis vartojamas ryžio arba žirnio dydžio, paimamas stikline mentele ir pa-
dedamas po liežuviu. Kadangi 
laikant po liežuviu, per burnos 
gleivinę jo veikliosios medžia-
gos patenka tiesiai į kraują, 
o priešingu atveju veikiamas 
skrandžio sulčių netenka gy-
domųjų savybių. 

Bičių pienelį patartina varto-
ti ryte, 30 min prieš valgį. Var-
tojamas apie dvi savaites.

riboti ar labai riboti, dalyvavo bitininkystės veikloje.
Pats didžiausias laimėjimas ir pasiekimas mūsų veikloje ne parduoto medaus kiekis, 

o tai, kad projekto dalyviai pradėjo rečiau naudoti priedėlį „ne“ . Projekto veiklos pra-
džioje projekto dalyviai dažnai abejodavo savo gabumais, sugebėjimais. Dažnai išgirda-
vome „aš nemoku“, „man nepavyks“, „aš nesugebėsiu“.  Įsibėgėjus projektui, visi kartu 
„pasiraitoję rankoves“, su kantrybe, užsispyrimu,  kartais ir su nusivylimu, skynėmės 
kelią į priekį. Kiekvieną dieną platėjo mūsų  šypsenos pamačius apčiuopiamus darbo 
rezultatus. Kasdien vis dažniau ir garsiau vietoje „nemoku, nesugebu, negaliu”, buvo 
sakoma – „moku, sugebu, galiu”.

Džiaugiamės, kad šis projektas – tai puiki galimybė įtraukti žmones su negalia į vi-
suomenės veiklą, pastebėti jų unikalius gebėjimus, o ne jo negalios ypatumus. Kartais 
pamirštame, kad gyvenimo kokybė – ne tik puiki � zinė savijauta, gebėjimas vaikščioti, 
matyti, girdėti ar komfortiškai gyventi. Gyvenimo kokybė – tai vidinė būsena, bylojanti 
apie mūsų gebėjimą jausti pilnatvę, užsiimti mėgstama veikla ir gyventi visavertį gyve-
nimą.

Socialinių dirbtuvių kolektyvas

***
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VASAROS STOVYKLA – BENDRYSTĖS IR GEROSIOS PATIRTIES 
GURKŠNIS

Liepos mėnesį, kaip jau tapo įprasta, Inturkėje (Molėtų r.) esančiame „Bendrystės centre“ 
visą savaitę puikiai laiką leido Molėtų, Panevėžio, Trakų ir Joniškio neįgalieji. Ši kasmeti-
nė stovykla yra Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos (Asociacijos) 
projekto „Aplinka visiems – neįgaliųjų kokybiško gyvenimo garantas“ viena iš sudedamų-
jų dalių. 

Apsilankius pas stovyklautojus maloniai nustebino jų puiki nuotaika, gražus bendravi-
mas, o svarbiausia – įsitraukimas į įvairias veiklas. Kaip sakė kartu su stovyklautojais dir-
banti projekto vykdytoja  Asociacijoje Inga Marcinkevičienė, žmonės čia suvažiuoja vedini 
bendruomeniškumo, noro susitikti, nes dauguma jau pažįstami ir bendrauja ne tik stovy-
klų metu. „Jie čia piešia, mezga, neria, kuria įvairias grožybes, o vakarais yra unikali proga 
pasimaudyti, pažvejoti, žaisti stalo žaidimus“, – pasakojo Inga, kartu įvardindama ir stalo 
žaidimus, ir net rankdarbių kūrimą iki išnaktų. O juk taip ir būna, kai „užsikabini“!

Stovykloje apsilankiusią Asociacijos pirmininkę Nijolę Milkevičienę visi pasitinka plačio-
mis šypsenomis, išreikšdami didžiulę padėką už galimybę susitikti ir puikiai bei turiningai 
praleisti laiką. „Džiaugiasi mano dūšia, kai čia atvažiuoju ir pamatau, kokie „užsidegę“ ir 
laimingi žmonės. Kai atradome šią vietą Inturkėje, nebenorime jos keisti, nors dar laukia 
stovykla rugpjūtį Šventojoje“, – džiaugėsi projekto nauda negalią turintiems žmonėms Ni-
jolė. 
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Šiemet stovykloje dalyvavo 16 neįgaliųjų, o be įvairių individualių veiklų, buvo daug pa-
matyta, aplankyta. Surengta ekskursija į Molėtus, kur nusifotografuota prie įspūdingos žu-
vies, apsilankyta šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Ypatingai visi sužavėti plaukdami 
laivu – to patirto jausmo, kaip sakė ežero bangomis keliavę stovyklautojai, žodžiais nenu-
sakysi.  

Asociacijos pirmininkė Nijolė sako, kad neįgaliųjų žmonių bendrystei, kurios jie taip 
laukia, norisi parinkti vietą gamtos prieglobstyje, vandens ir nuostabaus kraštovaizdžio 
apsuptyje. „Ši vieta Inturkėje labai visiems patinka. Ačiū nuostabiai direktorei Vaidai ir vi-
soms moterims, kurios itin nuoširdžiai ir maloniai rūpinasi mūsų stovyklautojais“, – pasa-
kojo čia jau viską mintinai žinanti Nijolė, kasmet pati aplankydama stovyklaujančiuosius. 

 Žinoma, prie bendro rankdarbių kūrybos stalo neapsieita ir be rimtų kalbų, ateities pla-
nų. Neįgalieji, lankantys Asociacijos įsteigtus Centrus, jau nebeįsivaizduoja savo gyvenimo 
be susitikimų, įvairių renginių, tačiau ateitis nėra užtikrinta dėl menko � nansavimo. Todėl 
visų akys krypsta į Nijolę – ar bus ir kitąmet tęstinis projektas, kad vėl visi draugėn suva-
žiuotų, patirtimi ir kūrybiškomis idėjomis pasidalintų, pabendrautų...

Tiesa, smagu buvo Inturkėje dar dėl to, kad stovyklautojus aplankė ir koncertą dovanojo 
Inturkės moterų ansamblis, vadovaujamas Rimutės Deruvienės, apsilankyta Inturkės baž-
nyčioje, o Liepos 6-ąją – Valstybės dieną, sugiedota Tautinė giesmė. 
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Kaip mikliai rankose judantys virbalai, vašeliai ramina, džiugina...
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Svarbiausia – bendrystė

Žvejas, poetas Vilius ir jo „sodai“

Verta didžiuotis...
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Kokia stovykla be žvejybos!

Tų darbelių gražumas!
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Auksarankiai iš Panevėžio

Panevėžio Neįgaliųjų integracijos centras (toliau – Centras), kurio steigėja yra  Lietuvos 
žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija, veiklas vykdo nuo 2005 m.  Nuo pat 
įkūrimo dienos Centro darbuotojų siekis – tapti Panevėžio miesto ir rajono traukos cen-
tru, kuriame teikiamos paslaugos neįgaliesiems. Todėl įstaigos pagrindinis tikslas ir yra 
siekti neįgaliesiems palankiausių galimybių realizuoti savo sugebėjimus bei užimti deramą 
vietą visuomenėje, integracijos problemas spręsti neatskiriant jų nuo sveikos visuomenės 
dalies problemų, įtraukiant į bendras profesinės reabilitacijos, ugdymo, užimtumo, infor-
macines, socialines, ekonomines, sveikatingumo, kultūros, sporto bei kitas vietinės ar vals-
tybinės reikšmės programas.

Per Centro gyvavimo laiką nusistovėjo puikios sąlygos turiningai praleisti laiką, dalyvauti 
veiklose, bendrauti ir bendradarbiauti. Ne vienerius metus vykdomi įvairūs projektai, skir-
ti žmonėms su negalia, bei jų artimiesiems. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems 
bendruomenėje projektas yra tęstinis, jo veikla apjungia tiek Panevėžio miesto, tiek rajono 
neįgaliuosius. Įgyvendindami projektus, siekiame stiprinti socialinius neįgaliųjų įgūdžius, 
skatinti neįgaliuosius socialinei integracijai. 

Nauja sritis, kurią mūsų Centras pradėjo vykdyti – tai skatinti motyvaciją ir padėti grįžti 
į darbo rinką. Trumpai tariant, tai yra profesinis konsultavimas, kuris apima informaci-
jos apie darbo rinką suteikimą, mokymosi, užimtumo ir įsidarbinimo galimybes, darbo 
paieškos, motyvacijos darbui skatinimas ir kt. Mokomasi sukurti gyvenimo aprašymą ir jį 
parašyti savarankiškai. 

Labiausiai siekiame gerinti socialinius įgūdžius, mokytis spręsti problemas, atlikti užduo-
tį nuo pradžios iki galo, bendrauti komandoje, kalbėti, užmegzti santykius ir dalyvauti vei-
klose, kurios yra vykdomos centre. Organizuojame bei pravedame rankdarbių (papuošalų 
gamybos, siuvimo, pynimo, � oristikos, keramikos mokymus), meninės terapijos būrelių 
metu projektų dalyvius supažindiname su VYTA technika, savo gebėjimus išmėginame 
tapydami ant šilko. 
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Profesionali energinga kineziterapeutė praveda judesio užsiėmimus, įvairias paskaitas 
sveikatingumo, mitybos, socialinio verslo kūrimo ir panašiomis temomis skaito profesi-
onalūs samdomi lektoriai, savanoriai ar įstaigos vykdomų projektų vykdytojai. Patiems 
silpniausiems įstaigos nariams – projektų dalyviams teikiame individualią pagalbą. Tiks-
las – skatinti socialinę integraciją į visuomenę, teikti socialines paslaugas, kurios suteikia 
galimybę ir motyvuoja aktyviau dalyvauti bendruomenės gyvenime. Veiklą vykdo ir savi-
pagalbos grupė, kurios nariai yra ne tik neįgalieji, tačiau ir jų artimieji, kuriems reikalinga 
pagalba.

Kiekvieną vasarą turime galimybę pailsėti, papramogauti, pasidalinti savo turimomis ži-
niomis bei įgūdžiais, pasisemti naujų idėjų savo būsimai veiklai, būsimiems naujiems kitų 
metų projektams nuostabiame Lietuvos kampelyje, gamtos apsuptyje Molėtų rajone, prie 
ežerų, ir vakarinėje Lietuvoje – prie jūros. Už tai labai dėkingi esame mūsų įstaigos steigė-
jams: Lietuvos žmonių su negalia aplinkos  pritaikymo asociacijos pirmininkei gerbiamai 
Nijolei Milkevičienei. 

Galime pasidžiaugti savo įstaigos nariais, projektų dalyviais, kurie lankydami užsiėmi-
mus, įgavo žinių, įgūdžių, juos tobulino ir šiandien jau turi tautodailininko vardą. Patys 
savarankiškai gali dalyvauti mugėse, parodose, taip � nansiškai prisidėdami prie savo bū-
ties pagerinimo, prie savo integracijos į visuomenę didinimo bei savivertės dindimo  ar  
palaikymo. 
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Keletas įstaigos lankytojų (neįgaliųjų) dalyvavo vykdomuose projektuose ar savanoriavo 
juose, atliko visuomenei naudingą veiklą, puikiai užsirekomendavo, o dabar yra įdarbinti 
vykdyti projektus patys. Štai Vida moko Centro lankytojus dailiųjų amatų, Eglė teikia švie-
čiamojo pobūdžio pagalbą stiprinant ir atkuriant darbo įgūdžius, organizuoja savipagal-
bos grupės veiklą, teikia informaciją sveikos gyvensenos, higienos ir kt. klausimais. 

Tiek visam pasauliui, tiek Lietuvai, tiek ir mūsų organizacijai didžiulis išbandymas tapo 
netikėta Covid-19 epidemija. Tai smarkiai palietė visuomenę bei jautriausią dalį, kuri daž-
niau patiria socialinę atskirtį – neįgaliuosius. Teko ir mūsų įstaigai adaptuotis, ieškoti nau-
jų sprendimų ir būdų, kaip geriau padėti įstaigą lankantiems neįgaliesiems ir jų šeimos 
nariams. Šiuo sunkiu laikotarpiu labai reikalingos yra individualios pagalbos paslaugos 
neįgaliajam. Būtent dabar šių paslaugų teikimas atsiskleidė naujomis spalvomis, galimybė-
mis ir  formomis: pagalba buityje, aprūpinimas produktais, vaistais. Tačiau labiausiai trūko 
bendravimo, emocinio palaikymo bei kontakto su žmonėmis. Būti draugu teko mokytis 
visiems drauge – juk pagrindinė teikiama reikalinga pagalba – emocinė pagalba. Šių die-
nų padėtis parodė, kas yra svarbu neįgaliam žmogui ir kokios pagalbos dabar jam reikia 
labiausiai. 

Neįgaliųjų integracijos centro  pagrindinis siekis yra visapusis ir lygiateisis dalyvavimas 
visuomenės gyvenime, taip pat  integracijos į darbo rinką ir neįgaliųjų gyvenimo kokybės 
gerinimas.

Direktorė Loreta Šernienė
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Molėtuose ir vėl pražydo „Draugystės žiedas“

Vasara Molėtuose labai turtinga įvairių stovyklų, kurių kelios pristatomos šiame leidi-
nyje. Po to, kai suaugusieji bendrystės gijas audė Inturkėje, nuo liepos 13 d. Molėtų VŠĮ 
Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre dešimties dienų trukmės stovykloje 
„Draugystės žiedas“ dalyvavo įvairaus amžiaus mažieji centro lankytojai. 

Statistika liūdna – rajone gyvena apie 200 įvairią negalią turinčių vaikų, iš kurių dalis 
gyvena socialiai remtinose šeimose. Dažnai neišgalima jose užtikrinti turiningą laisvalaikį 
vaikams, tad į pagalbą atskuba Centro kolektyvas, nes pagal projektą „Aplinka visiems – 
neįgaliųjų kokybiško gyvenimo garantas“ yra galimybė užimti vaikus jų mėgstama vei-
kla, užtikrinti jų laisvalaikį, bendravimą, pabuvimą kartu. 

Šiųmetėje stovykloje „Draugystės žiedas“ vaikai susirinko paaugę, labiau subrendę. Jie 
ne užsiima rankdarbių kūryba iš įvairių medžiagų, bet ir draugiškai bendrauja, padeda 
vieni kitiems. Kaip sakė Inga Marcinkevičienė, kuriama iš įvairiausių medžiagų, o labiau-
siai vaikams patiko smėlis, molis. „Tačiau ne tik kruopščiai dirbome, bet turėjome ir laiko 
poilsiui. Maudėmės, vaikščiojome po lankytinas vietas Molėtuose. Vaikai, kaip ir suaugę 
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Centro lankytojai, labai laukia šių vasaros stovyklų, vis klausinėja, kada galės susiburti, 
pabendrauti“, - pasakojo direktorė.

Atsižvelgiant į vaikų turimas negalias, jiems buvo siūlomi ir sportiniai užsiėmimai – juk 

aktyvi veikla leidžia ne tik atsigauti po sunkių kūrybinių darbelių, bet ir suteikia energijos, 
sustiprina. Džiugu, kad projektinių lėšų dėka dalis vaikų patiria nepamirštamų įspūdžių 
stovykloje, parodo savo gebėjimus, linksmai leidžia laiką, poilsiauja, kaip ir dera vasarą.
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Poezijos popietėje – Skirmantės kūryba

Stovyklos Inturkėje (Molėtų r.) metu atsiskleidė įvairiausi jos dalyvių gebėjimai. Štai vie-
ną pavakarę jaukiai įsitaisę su rankdarbiais darbštuoliai turėjo unikalią progą pasiklausy-
ti molėtiškės Skirmantės Kalinaitytės Zigmantienės savos kūrybos eilių. Tai, kaip paskui 
pasakojo stovyklos dalyviai, buvo atgaiva širdžiai. Be to, Skirmantė ne tik eiles skaitė, bet 
savo tuometinę nuotaiką, išgyvenimus, jausmus teptuku liejo popieriaus lapuose. Tai tik 
dar kartą įrodo, kokie šie žmonės kūrybingi, kupini gerų emocijų, noriai dalinantys savo 
patirtimi ir talentais.

Sūpuokles vėjas siūbuoja ir šypsosi iki ausų. 
Tos vargšės gailiai dejuoja – 
vienoms joms labai nesmagu.
Pakilsiu nuo lovos ir bėgsiu per pievas mergaite maža.
Raminsiu sūpuokles ir 
supsiuos dainelę dainuodama…

***

Štai truputis Skirmantės poezijos



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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Plazda vasara spalvota
Neša ji mane tolyn - 
Ten, kur upė darganota. 
Akmenukais taškos jin.

Kai buvau dar mažas vaikas
Basa bėgau po balas, 
Nepatiko laužo tvaikas -
Klykdavau, kaip skerdžiama.

Bet dabar jaučiuos suaugus - 
Nelakstau daugiau basa.
Jūros jau labai išalkus, 
Todėl bėgu per rasas.

O tie vasarojai bados- 
Masažuoja pėdas man.
Ir armonika užgroja, 
Parlydėdama kieman...

***

Naktinis miestas
Žibintų šviesoje užgęsta gatvės,
kažkur toli jau skamba muzika tyli.
O miesto pakraštyje verkia katinas,
siūbuoja eglės šėlūno vėjo apsupty.
Štai gatvėje keleivis pasirodė – toks susigūžęs, neramus.
Prasliūkino pro šalį net nepažiūrėjęs
Į mano plaukus, ką tik išplautus.
Na ir nereikia, ir tegul nežiūri
Aš noriu būti tiktai su naktim.
Tyloj paklaidžioti po miestą,
Po snaudžiančias gatves mėnulio apšviestas.


