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2021 metus vainikuoja šeštasis šventinis žurnalas  
„ Neįgaliųjų socialinė integracija – gyvenimo kokybės garantas“
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Štai tokie spalvingi, kas mėnesį leisti, kupini įvairios informacijos, kūrybos žurnalai 
šiais metais baigia savo kelią link skaitytojų. 

Dėka Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos pirmininkės Nijolės 
Milkevičienės bei jos komandos, šiemet tęstinis projektas buvo papildytas periodinių 
leidinių, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems su-
darymu, leidyba. Taip ir gimė kas mėnesį kuriamas ir leidžiamas 16 puslapių apimties 
žurnalas, kurių po 20 egzempliorių buvo pritaikyta skaitantiems Brailio raštu neįgalie-
siems. 

Perbėgus per visus penkis žurnalo numerius, akys raibsta ir širdis džiaugiasi nuo įvai-
riausių stovyklų, laimingų ir besišypsančių žmonių, kūrybos, įdomių lektorių vestų se-
minarijų, neįgaliųjų renginių, švenčių, kitų užsiėmimų. 

Labai smagu, kad žurnalo puslapiuose susipažinome ne tik su Molėtų Neįgaliųjų inte-
gracijos ir darbinio užimtumo centro darbuotojais ir lankytojais – leidiniuose svečiavo-
si ir charizmatiškasis bitininkas iš Trakų Juozas Norinkevičius, vadovaujantis VšĮ Trakų 
neįgaliųjų užimtumo centrui. 

Labai malonu bendrauti buvo su Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro vie-
nu iš vadovų Marcijonu Urmonu, su kuriuo, kaip sako Asociacijos pirmininkė Nijolė 
Milkevičienė, ne vieną pūdą druskos teko suvalgyti priimant svarbius sprendimus, pla-
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nuojant veiklas, kovojant už neįgaliųjų teises. 
Išskirtinio grožio papuošalai, puošiantys ne tik moteris, bet ir mūsų žurnalo puslapius, 

atkeliavo iš Panevėžio neįgaliųjų integracijos centro, kurio vadovė Loreta Šernienė mie-
lai dalijosi patirtimi, kaip gimsta įvairios idėjos, vėliau tampančios tikru grožiu. 

Centrų vykdomos veiklos yra labai svarbios, įdomios, padedančios neįgaliam žmogui 
ne tik turėti gerą laiką, užsiimti mylima veikla, o svarbiausia – neįgalieji yra telkiami 
bendrystei. Žinoma, susitikimus pastaruosius kelerius metus kiek praretino pandemija 
ir karantinas, todėl šiemetinės stovyklos, seminarai, kiti sambūriai buvo ypatingai svar-
būs. 

Pirmajame leidinyje buvo iškelti šio leidinio tikslai. Ar juos įgyvendinome? Tikrai, 
taip. Leidiniuose ne tik juose esantys neįgalieji, bet ir jų artimieji, draugai, socialiniai 
partneriai galėjo matyti, kaip vyksta žmonių su negalia ugdymas, švietimas, kalbėta te-
oriškai ir praktiškai apie saugų ir patogų aplinkos pritaikymą, pasitelkiant ir kitų šalių 
pavyzdžius. 

Ypatingai daug rašyta apie neįgaliųjų užimtumą, kuris pasireiškia įvairiomis formo-
mis. Kas mėgsta megzti ar nerti, pinti, piešti, kurti eiles, gaminti papuošalus, siūti, kurti 
keramikos šedevrus, lieti žvakes, dalyvauti sportinėse veiklose. 

Tačiau didžiausias džiaugsmas ir malonumas susiburti visiems draugėn, pabendrauti, 
pasidalinti savo džiaugsmais ir rūpesčiais, „pasibėdavoti“, patarti. Deja, dėl pandemijos 
tokie gyvi susitikimai sumažėjo, tačiau esant bent menkiausiai galimybei tas bendravi-
mas visuomet išliko. 
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Kaip sako Asociacijos pirmininkė Nijolė Milkevičienė, kurios dėka kasmet tęsiamas 
projektas žmonėms su negalia, šis naujas projekto etapas – žurnalas, paliko didelį įspūdį 
jo skaitytojams. „Man ši idėja labai patiko, kadangi dabar labai populiaru kuo daugiau 
viešinti veiklas, kalbėti apie tai, kas svarbu ir aktualu. Todėl šešiuose leidiniuose matė-
me, kaip gyvena skirtingų miestų neįgalieji, kaip jie džiaugiasi susitikę bendrose stovy-
klose, o kiek nuostabių darbų jie sukuria. Labai džiugu, kad visus metus besitęsiantis 
projektas buvo sudėtas į spalvotą, įdomų ir labai visų pamėgtą žurnalą „Neįgaliųjų soci-
alinė integracija – gyvenimo kokybės garantas“.

Manęs jau kurį laiką visi klausinėja, ar bus projekto tęsinys ir kitais metais, ar vėl bus ga-
lima paskaityti žurnalą? Tegul atsakymas bus kartu kaip palinkėjimas Naujiems metams 
– labai linkiu, kad projektas vėl būtų. O gal, jei Dievas duos ir sveikata leis, atsiras naujų 
veiklų... Nemėgstu sėdėti sudėjusi rankų, o kai matai, kokie laimingi projekto dalyviai, 
norisi kuo daugiau jiems 
suteikti džiaugsmo.

Linkiu visiems kuo 
daugiau sveikatos 2022 
metais. Tegul visiems už-
tenka kantrybės, ryžto ir 
noro eiti tolyn, stengtis, 
veikti, kurti, bendrauti. 
Kad nepalaužtų mūsų jo-
kios pandemijos ar kito-
kios negandos, kad galė-
tume dažniau pasimatyti 
vieni su kitais, smagiai 
pabendrauti, pasigirti 
savo mažais ir dideliais 
darbais. 

Būkit laimingi, mielieji!

Šiame leidinyje – šventinės nuotaikos, sveikinimai, 
linkėjimai, pasidalijimas mintimis, kokie buvo 

nueinantys metai ir ko tikimasi iš 2022-ųjų

Nijolė Milkevičienė
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Molėtų Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro direktorė, pro-
jekto vykdytoja Inga Marcinkevičienė sako, kad nueinantys metai Centrui nebuvo pa-
tys geriausi, tačiau, reikia nenuleisti rankų ir tikėti, kad kitąmet bus tik geriau, šviesiau. 

„Nepaisant pandemijos, mažesnio finansavimo, šiemet pavyko įgyvendinti visas su-
planuotas veiklas, užsibrėžtus tikslus. Kaip kitaip, juk žmonės nori susitikti, bendrauti. 
Laikydamiesi visų rekomendacijų, išlaikome saugius atstumus, dėvime kaukes, dalina-
mės veikloms į nedideles grupeles skirtingose patalpose.

Svarbiausia, patenkinti jų lūkesčius, kad žmonės nesijaustų vieniši. O kartais tereikia 
pakalbėti telefonu ir sudirgęs žmogus atsipalaiduoja, nusiramina.

Kitąmet planuojame tęstinius projektus, bet jau dabar žinome, kad nebus finansuoja-
ma sportinė veikla. O mes turime reikiamą inventorių, Centro lankytojai labai mėgsta 
fizinį aktyvumą. Džiaugiuosi, kad šiemet vykdėme naują veiklą – kartu su keramike E. 
Andrukoniene 2 mėnesius kūrėme keramikos darbelius. 

Linkiu šiuo nelengvu mums visiems laikotarpiu ištvermės ir kantrybės, o svarbiausia 
– sveikatos ir mylimų, rūpestingų žmonių šalia. 
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O štai Centro lankytojų sveikinimai, skriejantys visiems draugams, artimiesiems, pa-
žįstamiems. 

Rosita U.  „Prasmingų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų“
Ona D.  „Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga visiems linkiu daug daug sveikatos ir visų 

svajonių išsipildymo“
Danguolė Č.  „Sveikinu Centro draugus ir mokytojas  su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 

metais“
Aldona D. „Laimingų ateinančių Naujųjų metų, sėkmės gyvenime“

**********
Antanas Žukauskas – Molėtų krašto „Metų šviesulys“!

Tarp Molėtų savivaldybės apdovanojimo „Metų šviesulys“ nominantų šiemet – Molėtų 
miesto savanoris Antanas Žukauskas, pasiūlytas už nuoširdžią savanorystę, dosniai ski-
riamą laiką kitiems ir dalijimąsi žiniomis bei gerumu su Molėtų miesto bendruomene. 

Nuoširdžiausi sveikinimai Antanui!
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Panevėžio neįgaliųjų integracijos centro, kurio vadovė Loreta Šernienė pasidžiaugė 
įvykusia senųjų metų palydų švente, kurioje dalyvavo Centro aktyvas (dėl rekomenda-
cijų vengti didesnių susibūrimų). 

„Šventės metu aptarėme šiais metais nuveiktus darbus, įgyvendintas veiklas, prista-
tė visi savo sukurtus darbelius, o Kalėdų Senelis ne tik kvietė minti mįsles, žaisti, taip 
trumpam nukeldamas į vaikystę, bet ir dovanas dalijo“, - pasakojo Centro vadovė, pri-
durdama, kad iš Kalėdų senelio maišo traukiami ir dovanojami šie žurnaliukai labai 
nudžiugino Centro lankytojus. 

Anot Loretos, nueinantys metai buvo kupini įvairiausių veiklų, kurias sėkmingai pa-
vyko įgyvendinti tiek mieste, tiek ir rajone. „Labai visi džiaugiasi siuvimo veiklomis, 
pernai įsigyta keramikos krosnelė, nes kai pradėjo Centro lankytojai lipdyti, susipažino 
su raminančiai veikiančiomis molio savybėmis, nutarėme, kad ir toliau šią veiklą tęsi-
me“, – sako L. Šernienė, kartu pasidžiaugdama, kad jau žinomas 2022 metų biudžetas, 
kuris didesnis nei praėjusiais metais! 

Dar viena veikla, kuri yra ypač populiari – tai fizinis aktyvumas, sportas, kuriuo už-
siimti visuomet atskuba kineziterapeutė Birutė. Labai džiaugiamasi, kad ir kitąmet ši 
itin svarbi veikla, kai žmonėms rekomenduojama mažiau judėti dėl pandemijos, vėl bus 
finansuojama ir tęsiama. 
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Ir kaip nesidžiaugti, kai 2022 metais veiklų ne tik nemažės, bet bus ir naujų. Planuo-
jama nauja veikla vyras, o gal ja susidomės ir moterys – medžio drožyba. Juk Centre 
auksarankės moterys kartu su Vida kuria tokius nuostabius papuošalus iš odos, karo-

Palydint senuosius, pasitinkant naujuosius – puiki nuotaika!
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liukų, tad nutarėme, kad reikia naujų veiklų ir vyriškai kompanijai. Kaip seksis, parodys 
laikas...

„Naujais 2022 metais visiems linkiu laimės, nes joje viskas sutelpa. Juk kai žmogus 
laimingas, jo nuotaika puiki, sveikata gera, atsiranda ūpas ką nors veikti, o ne savyje 
užsidaryti. Kad tik nebūtų šie metai prastesni nei praėję ir viskas bus gerai. 

Pasauliui linkiu taikos, kad metai visiems sėkmingi būtų, kad nereikėtų bijoti dėl atei-
ties, bet džiaugtis kiekviena diena“. 
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Bitininkas iš Trakų Juozas Norinkevičius, vadovaujantis VšĮ Trakų neįgaliųjų užim-
tumo centrui, kartu su Onuškio Donato Malinausko gimnazija parengė bendrą metų 
veiklas vainikuojančią informaciją, kuri spausdinta ir Trakų krašto laikraštyje „Trakų 
žemė“.

Bendraujant ir bendradarbiaujant įvairioms švietimo institucijoms įvairėja ugdomoji 
veikla, sužadinamas mokinių smalsumas. Galima daug ko išmokti, išbandyti kūrybiš-
kai atlikti užduotis, susipažinti su ypatingų pomėgių žmonėmis, jų gebėjimais. Kartais 
pravartu pakeisti tradicinę mokymosi vietą, kad kitose edukacijas siūlančiose  erdvėse 
būtum maloniai nustebintas.

VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre vykdoma veikla ,,Socialinės reabilitacijos pas-

laugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 m. projektas“, kurį finansuoja Neįgaliųjų rei-
kalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  iš dalies Trakų rajo-
no savivaldybė. 

Projekto tikslas – plėsti neįgaliųjų integraciją į visuomenę, ugdyti jų savarankiškumą ir 
bendravimą. Tuo tikslu Onuškio Donato Malinausko gimnazijos mokinių ir mokytojų 
grupė lankėsi Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, kurio  lankytojams dovanojo Advento 
popietę. 
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Direktorius Juozas Norinkevičius, bitininkas, Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos ko-
miteto narys, supažindino su centro veikla, aprodė puikiai įrengtas patalpas, pasidžiau-
gė centrą lankančiais žmonėmis ir jų sukurtais darbais. 

Pravedė edukaciją ,,Avilio pasaulis“ apie magišką, pilną paslapčių bičių gyvenimą, bi-
čių produktus. Medus, kaip ir kiti bičių produktai (pikis, duonelė, žiedadulkės), turi 
nuostabią savybę: jis atkuria sutrikusią žmogaus organizmo veiklą, raminančiai veikia 
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streso metu, suteikia energijos. Net bičių įgėlimai stiprina žmogaus organizmą, širdies 
veiklą, gydo reumatizmą. Po to savo rankomis susisukome iš vaško žvakutę, kurią užde-
gėme ant šv. Kūčių stalo. 

Susikaupimo ir rimties metu pasikalbėjome apie Adventą, žvakių simboliką, skambėjo 
Advento giesmės ir dainos.  

Džiaugiamės, kad iš mūsų krašto kilusio Juozo Norinkevičiaus prieš 21 metus įkurtas 
Trakų neįgaliųjų užimtumo centras sėkmingai gyvuoja. 

Neįgalieji turi kur susiburti, kurti, bendrauti, dalyvauti įvairiausiuose projektuose, 
save išbandyti piligriminiuose žygiuose kartu su Onuškio Donato Malinausko Šv. Jokū-
bo kelio draugų asociacijos nariais.  

Prieš gražiausias metų šventes patyrėme gerumo, paprastumo ir ypatingos šilumos 
pliūpsnį bendraudami su negalią turinčiais ir jais besirūpinančiais žmonėmis.
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Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro direktorės pavaduotojas Marci-
jonas Urmonas Naujųjų metų proga linki stiprios sveikatos ir optimizmo, žinoma, 
gerų darbų, įdomių pažinčių ir užsiėmimų. 

Socialinis darbas – tai pokyčių profesija, veikla, kuri reikalauja iš žmogaus ne tik 
žinių ir kompetencijų, bet ir daug iniciatyvumo, kūrybiškumo, naujų idėjų genera-
vimo. Dirbti socialinį darbą – reiškia visą laiką tobulėti, taikyti naujausias žinias ir 
metodus, aktualius sparčiai besikeičiančios visuomenės kontekste. 

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro bendruomenėje – 102 darbuo-
tojai. Čia teikiamos socialinės priežiūros paslaugos, dienos socialinė globa asmens 
namuose, specialiojo transporto paslaugos, techninių pagalbos priemonių išdavi-
mas, skalbimo, asmens higienos paslaugos, apgyvendinimo ir nakvynės paslaugos 
Krizių centre. Visos šios teikiamos paslaugos ženkliai pagerina Joniškio rajono gy-
ventojų gyvenimo kokybę. 

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre dirba 4 socialiniai darbuotojai ir 
71 socialinių darbuotojų padėjėjas. Socialiniai darbuotojai  ir jų padėjėjai kasdien 
dirba su pačiais pažeidžiamiausiais žmonėmis, padeda asmenims, šeimoms spręs-
ti socialines problemas, susidoroti su iškylančiais sunkumais.  Labai džiugu, kad 
šiais metais  pagaliau buvo atsižvelgta į tai, kad už  visuomenei naudingą ir svarbų 
darbą, socialiniams darbuotojams  peržiūrėti ir įstatyme nustatyti  pareiginės algos 
koeficientai, dėl ko didėjo gaunamas atlygis už darbą.

Reikia pasidžiaugti, kad Centre atsižvelgiama ne į kiekybę, o į kokybę, todėl sie-
kiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą, buvo atskirtos dvi paslaugos. Šiuo 
metu specialiojo transporto paslaugas kuruoja vienas darbuotojas, o su techninė-
mis pagalbos priemonėmis dirba kitas darbuotojas. Šių paslaugų atskyrimas užti-
krino galimybę kokybiškai suteikti paslaugą klientui: galima skirti pakankamai lai-
ko kliento išklausymui, lieka  laiko dokumentacijos tvarkymui, ataskaitų rengimui 
ir pan. Esame nutolę nuo didžiųjų mietų, todėl specialiojo transporto paslaugos 
užtikrina mūsų rajono gyventojų saugų nuvykimą į gydymo ir reabilitacijos įstai-
gas pagal kliento poreikius. Techninių pagalbos priemonių teisingas parinkimas, 
jų išdavimas, gerina rajono gyventojų gyvenimo kokybę. 

Centre jau daug metų vykdoma socialinės reabilitacijos neįgaliesiems programa, 
kuri suteikia galimybę rajono neįgaliesiems dalyvauti mėgstamose veikose, jaustis 
visaverčiais visuomenės nariais, būti reikalingais ir svarbiais. Kiek nuostabių darbų 
gimsta jų rankose su darbuotojų pagalba! Ne vienas diplomas gautas už aktyvią 
meninę veiklą mūsų centro dainininkams. Susitikimų metu visada vyksta nuo-
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širdūs pokalbiai, gvildenamos aktualios temos, pasidalinama rūpesčiais ir pasieki-
mais.

Šie metai nebuvo lengvi pandemijos kontekste: būta daug iššūkių, sunkumų, ne-
rimo, tačiau tikrai buvo dosnūs dovanomis. Centro komanda labai dėkinga nuola-
tiniam rėmėjui – UAB „Rivona“ generaliniam direktoriui Dainiui Dunduliui. 2021 
metais Centro gavėjus pasiekė jo labdaros būdu skirti kraujo spaudimo aparatai, 
termometrai, aliejus. Įstaigos darbuotojai be galo dėkingi jam už dovanotus kondi-
cionierius, kurių dėka, karštos vasaros metu darbas įstaigoje galės vykti sklandžiai 
ir saugioje aplinkoje, atitinkančioje visus saugumo reikalavimus. 

 Iššūkių, problemų visada buvo ir bus, tačiau galima drąsiai sakyti, kad stipri 
komanda, kokybiškai ir profesionaliai teikiamos paslaugos, supratimas, gerano-
riškumas, visada padeda įveikti sunkumus ir telkia komandą naujiems darbams ir 
iššūkiams. 



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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