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Aleksandros ir Trakų mintys apie stovyklą

„Virinta” man labai patiko. Susirinko linksma, nuoširdi, draugiška kompanija. 
Labai graži aplinka ir namas, kuriame gyvenome. 
Rūpestingos darbuotojos. Iš karto padeda, jei paprašai pagalbos. 
Ką aš veikiau „Virintoje“?
Tapiau paveikslus. Nužydėjusias pienes ant ryškaus fono. Balta spalva paryškina. 

Paveikslas tampa įdomus ir gyvas. 
Nepatikėsite! Žvejojau.
Pagavau tris žuvytes. Jos buvo nedidelės. Todėl mes jas paleidome į ežerą. 
Nunėriau du vėrinius iš karoliukų. Gėlytes ir grandinėles. Gavosi labai gražiai.
Dėkojame Nijolei Milkevičienei ir Juozui Norinkevičiui, kad pakvietė į stovyklą. 
Džiaugiuosi, kad važiavau.
Liko labai šilti prisiminimai.
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Stovykla Molėtuose: dirbome, ilsėjomės, bendravome, 
juokavome

Paskutinę gegužės mėnesio savaitę vyko stovykla Molėtų rajone. Prie nuostabaus 
Virintų ežero stovyklavo 16 neįgaliųjų iš Molėtų, Joniškio, Panevėžio ir Trakų. 

Oras nebuvo labai pavasariškas, bet po lietaus matėme vaivorykštę. Laukėme sau-
lės, stebėjome kaip stiprus vėjas sukelia ežero bangas. 

Visas dienas kūrėme. Mezgėme kojines, šalikus, rankines, piešėme atvirukus, vė-
rėme karoliukus, nėrėme servetėles. 

Smagus buvo ir poilsis. Žaidėme stalo žaidimus, šaškėmis, mėtėme į krepšį. 
Džiaugėmės, kad mokame pajuokauti, bendrauti, padėti vieni kitiems. 
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Paskaita, kaip būti saugiems

Stovykloje įdomią paskaitą vedė Molėtų Socialinės paramos centro direktorė 
Jurgita Burbaitė.

Jurgita papasakojo, koks yra smurtas. Tai fi zinis, kai kitas žmogus stumdo, 
mėto daiktus, tampo už plaukų. 

Taip pat negalima tyčiotis ir šaipytis iš kito žmogaus. 
Būna, kad kitas žmogus neleidžia dirbti, ką nors nusipirkti, atima uždirbtus 

pinigus. Tai dažnai pasitaiko šeimose. 
Būna, kad tėvas nuteikinėja vaikus prieš motiną, arba atvirkščiai.  
Kartais uždraudžia bendrauti su draugais, giminėmis, gąsdina, kad kažką blo-

ga jiems padarys. 
Pavyzdžiui, mokyklose vyresni mokiniai iš mažesnių atima pinigus, brangius 

daiktus. Jie liepia padaryti kokį negerą darbą. Ką nors pavogti. 
Jurgita sako, kad patyrus smurtą, negalima tylėti. Reikia kreiptis pagalbos. Yra 

pagalbos linijos, visuomet veikia trumpasis pagalbos telefonas 112. 
Jei žmogus skriaudžia kitą, tai darys daug kartų. Dėl to, reikia laiku tą sustab-

dyti. 
Dažnai jei smurtauja tėvai, tai tą mato ir paskui daro jų vaikai. Jie galvoja, kad 

tai normalu. 
Labai daug smurto atvejų nustatyta per karantiną, kai daug žmonių neteko 

darbo ar dirbo namuose. 
Patyrus smurtą būtina kreiptis į socialinį darbuotoją ar žmogų, kuriuo pasitiki. 
Negalima pamačius skriaudžiamą žmogų patiems padėti – reikia kviesti poli-

ciją. 
Po šios paskaitos stovyklos lankytojai klausė Jurgitos įvairių patarimų. Kaip 

gauti socialinį būstą, kada žmogus gali patekti į teismą, diskutavo kitomis svar-
biomis temomis. 

Paskui visi vaišinosi vaisiais, bendravo. 
Ačiū Jurgitai už įdomius pasakojimus ir patarimus.
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Ačiū Jurgitai už įdomius pasakojimus ir patarimus. 
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Apie ką šlamėjo  meldai?

Norėjau parašyti eilėraštuką – sulūžo tušinukas. 
Bulgarijoj aukštai ant kalno sėdžiu ir nepamačiau, kaip prie manęs prisėlino vel-

niukas. 
- Ką, sulūžo? Paskolinti galiu, - nustatė miną rimtą. – Jei parašysi apie ežerą 

Virintų. 
O kas man beliko? Juk velniuko tušinuką rankoj laikau. Aš sutikau, nebuvo šanso 

kito. Ir sugrįžau aš prie tiltelio. 
Bangelės ritasi nuo vėjo. Nežinau, ar jūs visi, ar tas velniukas mane pakerėjo?
Nuo ko pradėti – nežinau. Gal mūza neaplanko. Šitaip sakydavo Antanas, sėdė-

damas prie kranto. 
Matau Kęstutis meškerę vynioja. Aistutė slieką mauna. Visus tas ežeras vilioja, 

kol kažką pagauna. 
Rosita Arvydą įsižiūrėjo – čia nieko nedarysi. Tačiau šalia Angelė sėdi, tuo viskas 

pasakyta. 
Visus jau apkerėjo gražuolė Aleksandra, net linksmuolis Laimutis apie ją dantį 

galanda. 
Labai santūri Danutė buvo, visus tortu vaišino. Ilgiausių metų jai palinkėjom su-

stoję prie pušyno.
Staiga sutemo, nematau, kažkas aptemdė protą. Pro meldus kažkas pakuždėjo 

daktaro Tomo anekdotą.
Kas gali pasakyti, kiek tai tiesos? Gal Dapkūniškių Edita. Nesuradau aš kitos. Te-

gul taip būna surėdyta. 
Nuo kalno su vėjeliu atskrieja džipas. Kas tai galėtų būti? Gal pietus veža Rimas? 

Tarytum bičių avily staiga visi sujudo. Jūratė su Jovita pripildė barščių „bliūdus“. 
Čia visko neišpasakosi, geriau jau po truputį. 

Kai maitintoja Mama Nijolė šalia, geriau negali būti. 
Draugystės medis jau nupintas, draugystės gėlės žėri. 
Mezgėjos džiaugiasi darbais žavingais, kurių užteks iki kitos vasarėlės. 
Visi Trakų medutį gyrė, puodynėm namo vežė. 
O kai atsisveikinti reikėjo, iš skausmo širdis „gręžė“... 

Romanas Skurdenis, Bulgarija – „Virinta“
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Iš vytelių kuriami stebuklai

Molėtų Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centre lyg bitutė sukasi py-
nėja Zita Girdvilienė. 

Kolektyvas ją gražiai Zitute vadina. 
Zita pasakoja, kad pirmiausia reikia žilvičio vyteles pamerkti.      
Tada jos tampa minkštos ir pinti lengva. 
Pina ji jau 20 metų. Kad nusprendė išmokti pinti, niekada nesigailėjo. 
Zita sako, kad jai tai ir darbas, ir malonumas, ramybė, poilsis.           
Tam reikia miklių pirštų, nes rankos greitai pavargsta. 
Labai svarbu turėti kantrybės, nes nupinti bet kokį daiktą daug laiko užima. 
Zita turi ir savo mokinių, kurie mielai pina. Ji juos pamoko, parodo kaip ir ką 

daryti. 
Užsakymų irgi netrūksta. Žmonės nori įsigyti pintų krepšių, saldaininių, gaubtų 

dujų balionams ir kitų pintų grožybių. 
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,,TRAKŲ VASARA 2022”

Kasmet pirmąjį birželio savaitgalį Trakai pasitinka vasarą tradicine miesto švente. 
Kasmet šventėje aktyviai dalyvauja ir VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro pas-
laugų gavėjai. 

Štai ir šiemet ,,Trakų vasarą 2022” sutikome prekiaudami mugėje savo gaminiais, 
jau šviežiai surinktu medumi, dalyvaudami teatralizuotoje eisenoje ir įvairiose 
mėgėjiško sporto rungtyse bei kultūriniuose renginiuose. 

        Tradicinėje teatralizuotoje eisenoje dalyvavo aktyviausi įstaigos lankytojai. 
Akcentuodami ekologišką požiūrį į gamtą, o tuo pačiu ir paminėdami birželio 3 d. 
- Pasaulinę dviračio dieną, šių metų reprezentuojančiu simboliu pasirinkome vis 
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labiau visame pasaulyje populiarėjančią susisiekimo priemonę – dviratį.  Ir galime 
pasidžiaugti: teatralizuotoje miesto eisenoje pelnėme 3 vietą, o sporto rungtyse: 
pasagų mėtyme - II ir III vietas, maišelių mėtyme - III vietą, žiedų mėtyme - I vie-
tą,  svorio laikyme (spec. gr.) - II vietą. 

        Buvo smagu sutikti vasarą!
Neringa Kerinienė



14

VšĮ Panevėžio neįgaliųjų integracijos centre puoselėjama graži tradicija pinti 
vainikus. 

Dar mūsų protėviai domėjosi ir naudojo augalus vainikų pynimui. Šiuo metu 
tai lyg aksesuaras, mados dvelksmas. Itin populiarios fotosesijos, kurios papildo 
žmogų puikiomis emocijomis ir palieka įsimintiną įspūdį - nuotrauką.

Puošti namus, serviruoti, pasigaminti natūralius gamtos dovanotus papuoši-
mus yra labai gražu ir miela.

Augalus rekomenduojama naudoti šviežius. Nebijoti derinti, taip siekiant ori-
ginalumo. 

Tinka lankstūs augalai: rugiagėlės, ramunėlės, dobilai ir kitos pievų gėlės. Įsi-
mintinoms progoms naudojami medžių lapai.

Nuo seno yra paprotys vainiką sudžiovinti ir laikyti namuose, kad apsaugotų 
namus nuo ,,piktos akies“.

Veiklose neįgaliesiems suteikiamos žinios, vyksta bendravimas.

Panevėžyje – gėlių pynės
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Emocinės sveikatos gerinimas
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Trakuose įgyvendinamas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Trakų 
rajono savivaldybėje“. Projekto veiklos ypač reikalingos žmonėms, turintiems 
sveikatos sutrikimų. 

  Užsiėmimų metu  naudojamos ir atsipalaidavimo technikos, kurias dalyviai ir 
ateityje galės pritaikyti asmeniniame gyvenime. Šiuose užsiėmimuose aktyviai 
dalyvavo ir VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centro paslaugų gavėjai.

„Pandemija mus įpareigoja laikinai izoliuotis, laikytis atokiau vienas nuo kito. 
Tai neigiamai veikia mūsų mąstyseną. Jaunuoliai mokosi namuose. Suaugusieji 
dirba iš namų. Jie jaučiasi tarsi atskirti. Todėl kyla nerimo, baimės, pervargimo 
jausmai. 

Negalime susitikti su draugais, pasivaikščioti, laisvai pasikalbėti. Tai būdinga 
iki dabar. Suprantama, jog negalėjimas bendrauti tiesiogiai labai trukdo džiaug-
tis gyvenimu.

Kartais tiesiog pamirštama, kas yra laimės jausmas. 
Puiku, kad žmonėms buvo suteikta nuostabi galimybė stiprinti savo emocinę ir 

psichologinę sveikatą. 



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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             Buvo labai gera dirbti su VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centru, nes jų 
dėmesys ir aktyvumas kaskart  virsdavo kūrybinėmis veiklomis ir visiems dova-
nodavo gerą nuotaiką“ – savo mintimis dalijosi projekto vykdytoja, VšĮ ,,Žinių 
gausa” darbuotoja psichologė Jolanta Žilinskytė-Kovgerė. 

Neringa Kerinienė


