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Periodinis leidinys

Vasarą vainikavo trys nepamirštamos stovyklos
Jūsų rankose – jau trečias leidinys „Neįgaliųjų
socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas“. Praėjusiame žurnale pristatytos net dvi vasaros stovyklos suaugusiems ir vaikams, turintiems
negalią. Net keturių šalies rajonų neįgalieji puikiai
ir turiningai laiką leido Inturkėje (Molėtų r.) – po
šios stovyklos gimė daugybė kūrybiškų darbų: paveikslų, puokščių, nėrinių ir mezginių, eilių, „kabančių sodų“. Žmonės džiaugėsi susitikę vieni su
kitais, turėdami galimybę ne tik kurti, bet ir pasimaudyti, pažvejoti, pasirinkti vaistažolių šaltiems
žiemos vakarams, pažaisti stalo žaidimus, tiesiog
– pabūti kartu.
Vasaros atostogų metu veiklų užteko ir mažiesiems Centro lankytojams, kurie ir vėl kūrė
„Draugystės žiedą“ bendraudami, lankydami įdomias vietas, atsigaivindami ežero vandenyje karštomis dienomis, kurdami ir žaisdami. Tokiu būdu
užtikrintas turiningas jų laisvalaikis.
Paskutinė šiemet stovykla vyko tradiciškai Šventojoje – nepaprasto grožio kurorte, prie melsvų
jūros bangų ir kaip visada puikioje kompanijoje.
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Stovykla Šventojoje, kurioje dalyvavo neįgalieji iš Molėtų, Trakų, Joniškio, Panevėžio
darbinio užimtumo centrų. Pirmiausia visis džiaugėsi vėl susitikę, o jau netrukus visi
išradingai prisistatė, tad beliko pasinerti į kupiną naujų atradimų, kūrybos, poilsio ir
atsipalaidavimo kupiną stovyklos savaitę.

Smagiam draugų būryje gimsta naujos kūrybinės idėjos

Darbas „verda“
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Įdomus nutikimas buvo šioje stovykloje – išradingieji jos dalyviai net suvaidino auksines vestuves, kuomet prieš 50 metų aukso žiedus sumainę jaunieji atnaujina savo santuokos įžadus po ilgo gyvenimo kartu. Kažin ar buvo šventinė vakarienė bei šūksniai
„Karti, karti“?

Auksinės vestuvės
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Stovyklautojai ypatingai žavėjosi Antano Žukausko sustabdytomis akimirkomis. Antanas itin įspūdingai nufotografavo jūrą, kitus gamtos vaizdinius, kuriuos galima pamatyti ir pasigrožėti asmeninėje šio išradingo, visuomet linksmo ir pozityvaus vaikino
socialinėje Facebook paskyroje.
Beje, Antanas yra ir Molėtų atviro jaunimo centro savanoris, kurio menas visai neseniai papuošė šio centro sieną ☺
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O štai Šventoji stovyklos dalyvį panevėžietį Romaną Skurdenį įkvėpė kitokiai kūrybai.
Jūsų dėmesiui apsakymas, kuris į popierių suguldytas stovykloje, ir kuriame atsispindi
autoriaus užfiksuotos stovyklos akimirkos Šventojoje...

Baladė prie Šventosios
Dar ilgai man atliks atminty...

2021 metų rugpjūtis ir stovykla Šventosios pajūry. Į kurią vis noris ateiti, pabūti kol
vaikštai, kol matai, ar ratukais važiuoji, kol gali.
Prie stalo susėdęs jaunimas – kas mezga, kažkas neria, gal piešia. Ir gėlių įvairiausių
gali pamatyt, o jeigu kuris suklydo, Ingutė gali visus pamokyt pataisyt. Labai surimtėjus
Jovita ką lipdo iš karto suprast negali: gal žemės rutulį ar vaizdą iš jūros peizažų, iš gėlių.
O vėjas nerimsta, kvatojas ir Baltiją blaško kaip laivą. Iš stovyklos nebandyk iškelti
kojos ir tave nusineš ir nusvies tartum vaiką. Visi medžiai palinkę, dejuoja, lūžta šakos
galingos nuo vėjo. Netgi mažo gražaus ąžuoliuko ir to nepagailėjo. Pliažas dingo, visur
vanduo tyvuliuoja, gerai, kad dar kopas paliko. Nežinau, ko jis šėlsta, dejuoja lyg ant
viso pasaulio supyko. Mums nė motais, tegul siaučia stichija už lango, mes turim jaukų
kambariuką, kur susirenka pažįstami, draugai brangūs.
Antanas jau rodo telefoną ir ko tik jame nėra! Vienoje nuotraukoje jis klebonas, kitoj –
policininkas su kepure. Jis šypsosi, – čia aš korespondentas, sunkumų kilnotojas ir jėgų
man negailėt!
Koks auga nuostabus jaunimas, tik Danguolė gali pavydėt. Ji šiais metais nusiminus,
nes netekus mamos nebaigė gedėt. Nuo visų neatsilieka Gintarėlis. Anais metais jis Vladimirą į vežimėlį kėlė, o šiemet Angelę prie jūros nunešė lyg gėlę. Pietų metas, visi
surimtėjo, bet iškart visų veidai nušvito. Į salę įėjo žemaitės virėjos su puodais ir valgiais
nematytais.
Ir ko tik šiais metais nebuvo – kas šoko, dainavo, kas pynė. Net auksines vestuves atšokom taip linksmai rankom susipynę.
Gaila, kad projekto vadovės nebuvo. Ji sprendžia neįgaliųjų problemas gilias. Kaip būtų
gera prie putojančios jūros visiems sustojus jos šypseną įpinti į eiles.
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Dar keletas stovyklos Šventojoje akimirkų
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Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro
draugai – kaip be jų!
Centro darbuotojai ir lankytojai labai džiaugiasi turėdami nemažą būrį draugų ir partnerių, kurie ne tik padeda, bet ir naudingų patarimų pažeria, įdomios ir naudingos
informacijos pateikia. Juk bendrystė ir naujų pažinčių užmezgimas yra vienas svarbiausių neįgaliųjų integracijos į aplinką, darbo rinką ar tiesiog į įdomesnį ir turiningesnį
gyvenimą garantas.
Puikūs Centro santykiai yra su Molėtų rajono savivaldybės socialinės paramos skyriumi. Šio skyriaus specialistės informuoja apie miesto bei rajono gyventojus, turinčius
negalią, kad jiems būtų galimybė naudotis Centro teikiamomis paslaugomis. Molėtų
rajono savivaldybės socialinės paramos centro darbuotojai irgi teikia informaciją apie
Centro veiklą. darbuotojams padedant, informuojama apie Centro veiklą.
Bendraujama su rajono seniūnijų seniūnais, kitais specialistais dėl gyventojų poreikių bei galimybių lankytis Centre. Bendri renginiai organizuojami ir informacija nuolat
keičiamasis su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Molėtų skyriumi. Nuolatinis ryšys
palaikomas ir su Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Molėtų skyriumi – organizuojami bendri renginiai, keičiamasi naudinga ir aktualia informacija. Bendraujama ir bendrai organizuojamos įvairios iniciatyvos su organizacija „Viltis“. Bendradarbiaujama ir
su Užimtumo tarnyba (buvusi darbo birža), Molėtų r. Policijos komisariato pareigūnai
Centro lankytojus supažindina su prevencinėmis programomis, informuoja kaip apsisaugoti nuo sukčių, skaito įvairias paskaitas. Žinoma, nuolatinis bendradarbiavimas
vyksta su Joniškio, Panevėžio, Trakų darbinio užimtumo centrais – rengiamos bendros
vasaros dailės-plenero stovyklos, kiti bendri renginiai.
Deja, pandemija kiek pristabdė ne tik renginius, bet ir susitikimus su mūsų draugais
bei partneriais. Todėl šią vasarą pavyko susimatyti su Molėtų rajono Policijos komisariato bendruomenės pareigūne Lina Šeikiene, kuri priminė kelių eismo taisykles, papasakojo kaip saugiai elgtis kelyje, dėvėti atšvaitus. Tai labai aktualu prasidėjus rudeniui
ir trumpėjant dienoms.
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Ypatingas susitikimas Molėtuose: juokas, prisiminimai,
ateities planai

Kaip gera susitikti...

Molėtų Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre vieną gražią rudens
dieną būta daug šurmulio – čia pabendrauti, aptarti vasaros stovyklas susirinko visų
bendradarbiaujančių Centrų vadovai, kurie ne tuščiomis atvyko. Akį traukė nuostabaus bitininko iš Trakų Juozo Norinkevičiaus su pagalbininkais parengtas stalas. Juozas
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tiesiog spindėjo savo gera nuotaika, negailėjo linksmų istorijų, o ir susidomėjusiems jo
medumi kai kuriuos indelius veltui atidavė. Juozas džiaugėsi nauju leidiniu „Bitininko
kalendorius 2022 metams“, kuriame vietos visuomet atsiranda ir VšĮ Trakų neįgaliųjų
užimtumo centro informacijai.

Juozas, pasakodamas visiems apie dūzgiantį gyvenimą aviliuose, sako, kad jei žmonės mokytųsi gyventi iš bičių, nebūtų tiek
pykčio, blogų dalykų, santvarkų.
Buvo labai įdomu klausytis šio žmogaus pamąstymų, kuriuos jis pats išgirdęs iš kitų.
„Jei žmogus sako, kad neturi laiko, vadinasi, jis negyvena, taip negali būti. Mūsų gyvenime turi būti keli etapai. Tai darymas, kai mokomės, vėliau uždirbame pinigus. Po to
eina turėjimas, kai investuojame pinigus, ir pagaliau – buvimas, kurio esmė – laimė dėl
to, ką turime. Tačiau mūsų visuomenėje dažniausiai laiko buvimui nebelieka, visi skuba,
lekia, dirba, o kada gyventi“, retoriškai klausia J. Norinkevičius.
Šitame ir jaukiame susitikime dalyvavęs Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo
centro vienas iš vadovų Marcijonas Urmonas džiaugėsi atsivežtomis kvepiančiomis
žvakėmis, bendraudamas su kolegomis pabrėžė, kad tokių susitikimų metu dalijamasi
patirtimi, planuojamos būsimos veiklos.
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkė Nijolė Milkevičienė atviravo, kad tokie susitikimai yra labai svarbūs. „Jei būtų galimybės, kurias
labai riboja pandemija, tai ir dažniau visi susitiktume. Kas žino, kada kokia liga ar bėda
užklupti gali, todėl tokie susitikimai su draugais yra labai laukiami ir mieli“, - sakė Ni11

jolė, kalbėjusi ir apie projektus ateityje. Kol kas neaišku, kaip bus kitąmet, nes situacija
šioje jautrioje srityje neįvertinama, nėra suformuota ir tinkama socialinė sistema.

Juozas ir jo medutis

Panevėžiečių papuošalai

Panevėžio neįgaliųjų integracijos centro direktorė Loreta Šernienė, paklausta, iš kur
semiasi idėjų nuostabaus grožio papuošalams, kurių buvo galima įsigyti tądien Molėtuose, sakė, kad ieško visur – internete, matydami kitų darbus. Kaip sakė N. Milkevičienė, būna ir taip, kad įsigyjama kažkas nauja ir gražaus, tuomet žiūrima, kaip ir ko
daiktas pagamintas, mokomasi irgi panašiai padaryti. Taip ir gimsta segės, auskarai ar
apyrankės.

Molėtiškių darbeliai
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Pasaka apie bites

Kartą į mišką pas laukines Bites atvyko Europos Sąjungos delegacija.
-Ko jūs norite? – necivilizuotai pasiteiravo ES atstovų neišauklėtos, laukinės miško
Bitės.
-Mes norime pasiūlyti jums įstoti į ES,– atsakė Bitėms civilizuoti Europos Sąjungos atstovai.
-O kam mums tai? – nusistebėjo laukinės miško Bitės.
-Kaip tai „kam“? Iškart matyti, kad jūs – laukinės, bukos ir necivilizuotos Bitės. Juk išsiauklėjusios, tolerantiškos ir civilizuotos Bitės niekados nepradėtų uždavinėti tokių bukų
ir kvailų klausimų. Juk tai juokinga – nežinoti, kokiu tikslu stojama į Europos Sąjungą! Jūs
juk norite tapti civilizuotomis, europietiškomis Bitėmis, ar ir toliau norite likti bukomis,
necivilizuotomis miško gyventojomis?
-Tai paaiškinkite mums, prašau, kokios naudos mes gausime iš narystės ES? – mandagiai
pasidomėjo Bičių motinėlė.
-Tai bus viena ištisinė nauda! Pavyzdžiui, mes apginsime jus, kad šiaurės lokiai nevogtų
iš jūsų medaus.
-Tai labai įdomu. Bet, tiesą sakant, mes ir pačios galime apsiginti. O jeigu nepasiseks apsiginti, tai bent jau atkeršysim… O ką siūlote jūs?
-Atkeršysit!? Iškart matyti, kad jūs – laukinės ir necivilizuotos. Visi tokio pobūdžio reikalai turi būti sprendžiami tik per humaniškus europietiškus teismus. Pavyzdžiui, jeigu link
jūsų drevės ropščiasi nekviestas lokys ir jau ėmė kopinėti medų – ką reikia daryti?
-Mirtinai jį sugelti. Mes taip visada darome, – atsakė miško Bitės.
-Ne, šitaip negalima. Iškart matyti, kad esate laukinės ir netolerantiškos. Pirmiausiai reikia iškviesti Europos Komisijos atstovus, kad jie apžiūrėtų nusikaltimo vietą ir sudarytų
teisės pažeidimo aktą. Žinoma, paslauga šita ne iš pigiausių. Bet užtat viskas bus pagal
įstatymą.
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-O kas toliau?
-Toliau Aktas, kurį pasirašys Europos Medaus komisija, pereis per visas mūsų instancijas,
kur jį išnagrinės įvairių Europos komitetų atstovai, patikrins, ar jis atitinka Europos įstatymus, ar buvo laikomasi visų įmanomų mažumų teisių.
-Kaip tai suprasti?
-Labai paprastai. Galbūt tasai lokys, atėmęs iš jūsų medų, yra seksualinių mažumų atstovas, kuriam medaus vagystė savotiškai atstoja lytinį aktą. Tada jo veiksmai bus kvalifikuojami ne kaip medaus grobimas, o kaip seksualinių poreikių tenkinimas.
-Kitaip sakant, jo nebegalima bus nubausti? – nusistebėjo Bitės.
-Žinoma, ne. Jūs ką – nusistačiusios prieš mažumas? – apstulbo Europos Sąjungos atstovai.
-O kas toliau? Kas iš to, kad jis nepriklauso seksualinėms mažumoms? Mes juk turime
apginti medų!
-Toliau mes pasižiūrėsime, galbūt lokys priklauso kokiai nors religinei konfesijai, kurios
atstovai privalo vartoti tik laukinį, natūralų medų, o jūs jam neleidžiate to daryti. Tokiu
atveju lokio veiksmai irgi nebus laikomi medaus vagyste.
-O kas toliau?
-Toliau dokumentas bus nusiųstas į Europos Antikorupcinį komitetą, kad būtų patikrinta, ar neorganizavote šios medaus vagystės jūs pačios, kad išsisuktumėte nuo mokesčių.
-Kokie dar mokesčiai? – sukluso laukinės Bitės.
-Įprasti europietiški mokesčiai medaus gamintojams. Jūs turėsite mokėti juos už kiekvieną šimtinę gramų jūsų pagaminto medaus.
-Ir kam atiteks šitie mokesčiai?
-Akivaizdu, kam – jūsų gynimui nuo Lokių ir kitų kenkėjų. O taip pat moralinės žalos
kompensavimui tiems Europos Sąjungos piliečiams, kurie negali vartoti medaus dėl alergijos ar kitų priežasčių.
-Argi mes kaltos, kad kažkas serga alergija medui? – dar labiau nustebo Bitės.
-Jūs, aišku, nekaltos dėl alergijos, tačiau jūsų, kaip bičių, egzistavimas bei paties medaus
egzistavimas sukelia neįtikėtinas moralines kančias tiems Europos Sąjungos piliečiams,
kurie negali vartoti medaus dėl alergijos. Dėl negalėjimo valgyti medų, jiems vystosi nevisavertiškumo kompleksas. O kai kas netgi gali nusižudyti!
-Kaip gaila… – pratarė Bitės. – Ir kokios šių dvasinių kančių kompensacijos sumos?
-Įvairios. Nuo milijono iki kelių šimtų milijonų eurų, priklausomai nuo to, ar labai sunkus atvejis.
-O iš kur mes paimsime tuos milijonus kompensacijoms?
-Žinote, gerbiamos laukinės, necivilizuotos Bitės, tai ne mūsų problemos. Nenorite mokėti mokesčių už medų – liaukitės jį gaminusios. Ir viskas. Nes kitaip atvažiuos euroko14

misarai, aprašys visą jūsų turtą, parduos iš varžytinių – ir tokiu būdu kompensacijos bet
kokiu atveju bus išmokėtos. Jeigu netgi pritrūks lėšų, jūs būsite pasiųstos priverčiamiesiems darbams. Ir jeigu nespėsite iki mirties atidirbti skolų, jas atidirbs jūsų vaikai, anūkai
ir proanūkiai.
-Atleiskite, bet mes nebenorime stoti į jūsų Sąjungą, – prisipažino Bitės. – Jau geriau tegu
kartą į metus ateina Lokys..
*********

Keramikos stebuklai laukia savo naujų namų
Vykdant 2021 m. NVO projektą „Socialinių paslaugų teikimas Molėtų miesto ir rajono
gyventojams turintiems negalią VI“ Centro lankytojai turėjo puikią galimybę išbandyti
save kurdami keramikos darbelius. Juk lipdymas iš molio atpalaiduoja ir padeda nugrimzti į savo mintis.
Džiugu, kad turint nuostabią mokytoją Eriką Andrukonienę buvo sukurti nuostabūs
darbai.
Partiko? Tuomet Centro darbuotojai kviečia užsukti ir įsigyti neįgaliųjų rankų darbo
gaminukų (Amatų g. 16, Molėtai).
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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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