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Naujajame leidinyje – naujos istorijos, renginiai, 
stovyklos, projektai

2021 metais buvo parengti ir išspausdinti šeši žurnalai „Neįgaliųjų socialinė 
integracija – gyvenimo kokybės garantas“, kurie buvo skirti neįgaliesiems, jų 
šeimos nariams, draugams, su neįgaliaisiais dirbantiems specialistams, kitiems 
visuomenės nariams, viešosioms bibliotekoms. Tai bendro Lietuvos žmonių su 
negalia aplinkos pritaikymo asociacijos, kurios direktorė Nijolė Milkevičienė, 
projekto dalis - „Aplinka visiems – neįgaliųjų kokybiško gyvenimo garantas“.

 Apie savo artimųjų, draugų veiklas Asociacijai priklausančiuose Centruose, 
kurie yra Molėtuose, Joniškyje, Panevėžyje ir Trakuose, galėjo paskaityti cen-
trų lankytojai, jų artimieji.  

Leidiniuose, kurių pernai išleisti šeši, buvo įvairios temos, kelionės, paskai-
tos, stovyklos, neįgaliųjų kūryba: eilėraščiai, mezginiai, „kabantys sodai“, įvai-
rūs papuošalai, žvakės.  

2022 metais bus išleisti keturi žurnalai. Kalbėsime su neįgaliaisiais, kaip 
jiems sekasi ir kokia veikla jie užsiima, dalyvausime vasaros stovykloje, spaus-
dinsime daug nuotraukų.     

 Šis leidinys ir vėl paskatins visuomenę atkreipti didesnį dėmesį į šalia esan-
čius žmones su negalia. 

  Šių metų žurnaluose 40 procentų, beveik pusė tekstų pateikiama lengvai 
suprantama kalba, kad tekstai būtų suprantami ir lengvai skaitomi įvairią ne-
galią turintiems skaitytojams. 

          Malonaus, įdomaus skaitymo!
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2021 metų prisiminimai
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Tokiu ženkliuku žymimi tekstai lengvai suprantama kalba

Terminas lengvai suprantama kalba nurodo rašymo ar kalbėjimo būdą, kai kalba 
yra pritaikoma prie specialiųjų tam tikrų visuomenės grupių poreikių.

Lengvai suprantama kalba parašyti tekstai išsiskiria tuo, kad juose trumpais ir 
aiškiais sakiniais perteikiama svarbiausia informacija kokia nors tema. Paprastai 

Prie tokio teksto pateikiami ir paveikslėliai, padedantys greičiau ir lengviau su-
prasti tą informaciją.

Pirmojo lygio tekstai yra trumpi, juose pateikiama tik esminė informacija. Pir-
mojo lygio teksto sakiniai yra labai trumpi, vieną sakinį sudaro vidutiniškai 5 žo-
džiai. Mintys dėstomos labai aiškiai ir nuosekliai, jos iliustruojamos pavyzdžiais 
iš kasdieninio gyvenimo. Šio lygio tekstus skaitytojams padeda suprasti kiekvieną 
mintį iliustruojantys paveikslėliai.

Pirmojo lygio tekstai žymimi šiuo ženklu:  
              
Antrojo lygio tekstai yra neilgi, jie perteikia svarbiausią informaciją tam tikra 

tema. Nauja ir detalesnė informacija tekste įvedama palaipsniui, tik tada, kai ši 
informacija būtina. 

Šio lygio tekstų turinys ir kalba taip pat yra itin supaprastinti. Antrojo lygio saki-
niai yra pakankamai trumpi - sakinį sudaro vidutiniškai 7 žodžiai. Mintys dėsto-
mos labai aiškiai ir nuosekliai, jos iliustruojamos pavyzdžiais iš kasdieninio gyve-
nimo. 

Antrojo lygio tekstai žymimi šiuo ženklu:  

Trečiojo lygio tekstuose perteikiama tiek pagrindinė, tiek aiškiai pateikta detali 
informacija. Šio lygio tekstai gali apimti ir įvairių sričių specialistams skirtas te-
mas, tačiau jų turinys ir kalba taip supaprastinti, kad būtų suprantami plačiajai 

Lengvai suprantama kalba
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visuomenei. 
 Trečiojo lygio teksto sakiniai gali būti kiek ilgesni - vieną sakinį sudaro vidutiniš-

kai 10 žodžių. Mintys dėstomos aiškiai ir nuosekliai, prireikus jos iliustruojamos 
pavyzdžiais iš kasdieninio gyvenimo. Šie tekstai gali būti papildomi paveikslėliais, 
kurie padėtų greičiau suprasti informaciją.

Trečiojo lygio tekstai žymimi šiuo ženklu: 
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 Molėtų neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre yra gerų naujienų. 
2021 metų gruodžio mėnesį Vilniuje vyko Kalėdų labdaros mugė. Mugės metu 

buvo gauta pinigų. Jie atiduoti toms įstaigoms, kurios rūpinasi mažais vaikais, jau-
nimu, pagyvenusiais žmonėmis. Kad jiems būtų geriau gyventi.  

Molėtų centro lankytojai gali džiaugtis ir dirbti. Gauta nauja siuvimo mašina ir 
lygintuvas.

Lankytojai galės mokytis siūti, lopyti rūbus. Bus galima išmokti lyginti rūbus. 
Dėl siuvimo mašinos ir lygintuvo prasidės ir nauji darbai.

Molėtiškiai džiaugiasi naujomis dovanomis

Nauja siuvimo mašina

Naujas lygintuvas



8

Ką turi žinoti negalią turintys žmonės?

Molėtų socialinės paramos centro direktorė Jurgita susitiko su neįgaliaisiais. 
Buvo kalbėta apie žmonių su negalia teise, laisves, kad šie žmonės turi būti ger-
biami.  

Neįgaliesiems buvo papasakota, ką jie gali daryti, kad gyventų gerai ir pato-
giai. 

 Neįgalieji turi gauti reikalingus dalykus. Jie turi gyventi ir bendrauti su kitais, 
šeimos nariais, draugais, kaimynais. 

Turi būti patogu ir saugu lankytis pastatuose, eiti per gatvę. Tai yra laisvas 
judėjimas savo mieste, kituose miestuose, kitose valstybėse.

Visi žmonės gali balsuoti rinkimuose. Neįgalieji taip pat gali.  

Labai gaila, kad dažnai neįgalieji negali dirbti. Jiems nėra patogių kabinetų, 
gatvių, automobilių. Jie dažnai negali mokytis, išmokti naujų dalykų. Neturin-
tys darbo neįgalieji dažniau turi problemų.

 Žmonės gali kreiptis į teismą, jeigu mano, kad su jais elgiamasi netinkamai  
ar nesąžiningai. 

Visi žmonės gali  eiti į mokyklą ir universitetą, išmokti naujų dalykų.

Vėliau kalbėjo patys neįgalieji. Jie klausė, kur kreiptis dėl asmens neveiksnu-
mo nustatymo. Buvo įdomu, kur galima kreiptis teisinės pagalbos.  

Sergantys neįgalieji žmonės gali gydytis ligoninėje, lankytis pas gydytoją, nu-
sipirkti vaistų ar vitaminų.  

Neįgalieji gali džiaugtis menu, sportu ar turizmu, apsilankyti muziejuje. Taip 
pat žaisti krepšinį, tenisą, važiuoti atostogauti.
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Vėliau kalbėjo patys neįgalieji. Jie klausė, kur kreiptis dėl asmens neveiksnumo 
nustatymo. Buvo įdomu, kur galima kreiptis teisinės pagalbos. 

Įdomios veiklos Panevėžyje

VšĮ Panevėžio Neįgaliųjų integracijos centre vykdomi projektai miesto ir rajono 
gyventojams.

Pirmadieniais puiki siuvėja moko siūti. Tuo pačiu metu mokosi siūti 10 žmonių. 

Antradieniais neįgalieji mokosi kurti gėlių puokštes su tautodailininke Vida. Po 
pietų visi sportuoja su trenere Birute. 

Trečiadieniais vyksta tapymo pamokėlės. Tapyti ir piešti moko Lidija. Darbai 
bus rodomi parodoje.

Po pietų,  du kartus per mėnesį, vyksta keramikos darbai su vadove Dalia. Dalis 
pamokų vyksta dabar, kitos vyks rudenį. 
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Dirbti su moliu visiems labai patinka. Molis 
kočiojamas, lipdomas rankomis. Galima dirbti 
su raudonuoju, geltonuoju, baltuoju moliu. Ga-
minami puodeliai, lėkštelės, vazos, saldainiams 
sudėti vazelės. 

Ketvirtadieniais kartu su Vida gaminami pa-
puošalai ant kaklo, rankos, auskarai.  

Gaminti inkilai paukščiams 

Nauji darbai - medžio apdirbimo mokymai. Gaminti inkilėliai, kurie buvo įkelti 
žaliuojančius beržus. Dabar inkiluose apsigyveno varnėnai, peri vaikučius. Rudenį 
bus gaminamos lesyklėlės. 

Pirmadieniais - trečiadieniais neįgaliesiems, gyvenantiems grupinio gyvenimo 
namuose. Padedama neįgaliųjų šeimos nariams.

Pirmadieniais ir antradieniais teikiama individuali pagalba. Jiems padeda apsi-
pirkti, tvarkytis namuose. Taip pat išskalbti rūbus, pavežti.  
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Molėtai kviečia naujus narius
Nuo 2022 metų sausio mėnesio Molėtų Centre vykdoma pagalba neįgaliesiems 

- palydėjimas ar pavėžėjimas į Centrą ar kitas įstaigas.

Neįgalieji gali išmokti tvarkytis namuose. Nuo vasario mėnesio veiklos vyksta 
pirmadienį - trečiadienį nuo 8 val. iki 13 val.

Dienos užimtumo veiklos irgi prasidėjo vasario mėnesį. Kalbama apie neįgaliųjų 
savarankiškumą. 

Visi dirba amatų būreliuose.  

Veiklos vyksta pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 12 val. Pagrindinis 
Centro lankytojų tikslas – bendravimas.

Kviečiami visi norintys dalyvauti Centro veiklose.

**********
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Motinos dienos šventė Trakuose 
Pirmąjį gegužės mėnesio sekmadienį minima Motinos diena. Trakų neįgaliųjų 

užimtumo centre surengtas šventinis  koncertas. 

Neįgaliuosius  ir jų mamas, močiutes, globėjas sveikino Vilniaus Mokytojų namų 
senjorų mišrusis choras ,,Versmė”, kurio vadovas Gintaras Skapas. 

Visų širdis šildė gražios dainos. Buvo malonu prisiminti vaikystę.  

Renginio metu visi sveikino mamas. Centro darbuotojai džiaugėsi savo lankyto-
jais.  

Širdingai dėkojame atvykusiems į renginį!

                                                                                       Neringa Kerinienė
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Trakų centro lankytojai dalyvauja sėkmės istorijoje

Devintą kartą vysta Europos socialinio fondo projektų  dalyvių  sėkmės istorijų 
konkursas „Žingsniai 2022“. 

Trakų neįgaliųjų užimtumo centras pateikė du dalyvius. Tai Aleksandra Koryt-
čenko ir Jaroslavas Šilobritas. Abi kandidatūros buvo priimtos. 

Jaroslavui buvo trauma, daug operacijų. Dėl to atsirado  suvokimo, judėjimo 
problemos. Pradėjęs lankyti centrą, Jaroslavas pasidarė drąsesnis. Jis išmoko ben-
drauti, suprato, kad gali dirbti. 

Aleksandra Korytničenko lankosi centre nuo 2013 metų. Ilgai ji su niekuo ne-
kalbėjo, buvo užsidariusi savyje. 

Šio projekto tikslas - suprasti, kad žmogus gali dirbti nuo ryto iki pietų. Gali iš-
mokti dirbti su kitais lankytojais. 
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Aleksandra iš pradžių nieko nenorėjo veikti. Dažnai miegodavo, bet po kelių 
metų tapo centro lankytojų tarybos pirmininke. Jai labai patinka bitininkystė. Ji 
domisi ir centro darbais. 

Aleksandra nori būti centro socialinio darbuotojo padėjėja.  

Aleksandra bityne pamatė bičių motinėlę, pažymėtą mėlyna spalva. Jai pasirodė 
įdomus bičių judėjimas. Pagalvojo apie šeimą, jos sandarą, kaip visi vienas kitu 
rūpinasi, tai pritaikiusi iš teorijos bei praktikos gilinantis į bitininkystę (bitės pa-
siskirsto darbus). Ir atsirado stimulas susirasti savo „antrą“ bitę...

Aleksandra moka pasirūpinti savimi. Ji yra labai aktyvi.  Moteris nori padėti sau 
ir kitiems. 

Aleksandra nori būti dailininkė. O kai pati išmoks, nori mokyti kitus. Kaip bitės 
rūpinasi vienos kitomis.

Gyvenimas be bičių yra labai sunkus Trakų centre. 

Bitininko darbas labai skirtingas visus metus. Darbas su bitėmis išmoko dirbti  
visus metus. 

Linkime projekto dalyviams laimėti. 

                                                                                       Neringa Kerinienė
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Trakų centro lankytojai mokosi ir kuria



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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Svarbios birželio mėnesio dienos

Birželio 1 diena – Tarptautinė vaikų gynimo diena
Birželio 3 diena – Sąjūdžio diena

Birželio 5 diena – Tėvo diena. Sekminės
Birželio 13 d. – šv. Antanas

Birželio 14 diena – Vilties ir gedulo diena
Birželio 24 diena – Rasos šventė – Joninės

Birželio 29 diena – šv. Petras ir Povilas


