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Antanas ir jo batukai

Neįgaliųjų darbinio užimtumo ir integracijos centre lankytojas Antanas daro ba-
tukus. 

           Jo batukai iš odos. Jie nedideli, bet labai spalvingi ir mieli. 
          Batukai tinka pakabinti prie raktų.
          Antanas sako, kad sugalvojo batukus stovykloje. 
          Antanas per vieną dieną gali padaryti 3-5 batukus. 
          Daug jų padovanota. Batukai padovanoti Molėtų rankininkams, žinomiems 

Lietuvos krepšininkams. 
           Batukus su Lietuvos vėliavos spalvomis užsakė žmonės iš Australijos. 
           Antanui labai patinka ką nors iš odos daryti. Anksčiau jis gamino žvakes, 

dar mėgsta pinti iš vytelių. 
           Šaunuolis mūsų Antanas...
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********************************
Informacija

Paveikslų galerijoje Vilniuje šiais ir kitais metais įgyvendinamas projektas ,,Savas 
muziejus“, kurio metu galerijoje vykdomos edukacijos, skirtos žmonėms su nega-
lia.

 Jei sudomino, kviečiame kreiptis į koordinatorę Jolantą Sereikaitę elektroniniu 
paštu jolanta.sereikaite@lndm.lt)
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Ežerų šventėje Mindūnuose

Ežerų šventėje Mindūnuose, Molėtų rajone, vyko nuostabi ir spalvinga šventė. 
Vieni koncertavo, kiti – virė skanią žuvienę, rodė įvairius amatus.

Buvo ir didelė mugė. Joje dalyvavo VšĮ Neįgaliųjų integracijos centro kolektyvas 
su savo darbeliais. Centro atstovės Jovita ir Jūratė siūlė šventės dalyviams daug 
gražių darbelių. 

Buvo galima įsigyti pirkinių maišelių, prijuosčių, medelių iš karoliukų, paveikslų, 
pintų rankinių, raktų pakabukų. Artėjant rudeniui siūlytos vilnonės kojinės, ska-
ros. 

Prie Centro darbelių vis apsilankydavo žmonės, pirko, domėjosi, bendravo. 
Išliko pačios gražiausios akimirkos ir įspūdžiai!
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Molėtiškės Aldonos Dirmienės kūryba – apie meilę,
ilgesį, tėvynės grožį...

Draugai manęs vis klausia, kodėl aš nepalieku Lietuvos
Negaliu, negaliu palikti žalių rūtų ir sesės mylimos.

Matau mamytės siluetą varteliuos sutemoj.
Ji lauks manęs kasdieną sugrįžtant Lietuvon.

Čia mano pėdos žemę mynė, čia viskas miela ir sava.
Tenai aš būsiu paukštė, išmesta iš lizdo.

Ten būsiu svetima...

Tekės ir leisi saulė užu aukštų miškų.
Čia protėviai gyveno ir aš čia gyvenu.

Stovėsiu kaip ąžuolas plačiai šakas iškėlęs.
Neišraus jokios vėtros manęs iš savo tėviškėlės.

Žemele, motinėle, tavęs aš neišduosiu
Ir užjūrio turtais manęs nesuviliosi...

********
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Ilgesys

Pasiilgau tavęs, akių mėlynų, juoko skardaus
Na ir kas nuostabaus?

Pasiilgau ir tiek – gero draugo, žmogaus...
Negaliu niekam išsakyt svajonių, minčių,

Tik šaltą akmenį turiu.
Prie šalto akmens prisiglaust atėjau,

Aš troškau tik meilės ir nieko daugiau...
Akmenėlis šaltas ir jo širdelė šalta,

Paslapties neišduos... niekada, niekada...
********

Inturkėje atsisveikinome su vasara 

Rugpjūčio 30 d. Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro lankytojai su 
Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos komanda sudalyvavo įdomioje, links-
moje sporto šventėje. 

Šalia Inturkėje (Molėtų rajone) esančio „Bendrystės centro“ vyko įvairios sporto 
rungtys. Tai futbolas, smiginio varžybos, šaškės, baudų metimas į krepšį. 

Patys geriausi sportininkai apdovanoti prizais. Svarbiausia buvo dalyvauti, ben-
drauti, kažką nauja sužinoti.  

Renginio metu apie pirties malonumus, naudą sveikatai ir gerai nuotaikai pasa-
kojo pirtininkas, laidos „Vantos lapas“ vedėjas Saulius Tučkus. Šventės dalyviai ne 
tik pirtyje, bet ir kubile maudėsi. 
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Ačiū nuostabioms „Bendrystės centro“ šeimininkėms Vaidai Bacenskaitei ir Da-
nutei Vaškevičienei už gardų kopūstų troškinį, obuolių pyragą.

Ačiū už nuostabią kelionę ežero bangomis pramoginiu laivu.
Centro lankytojai dėkoja Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkei 

Marytei Baliūnaitei už pakvietimą į tokią aktyvią, kupiną geriausių įspūdžių šven-
tę.

Plaukėme pramoginiu laivu
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Žaidėme šaškėmis                           Linksmasis futbolas

Šaunieji mūsų pirtininkai



10

Danguolė ir Julius džiaugiasi
prizais

Rūtelė ir smiginio rungtis

Pramogos kubile Rimti vyrai laive
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Futbolas su treneriu Julius – smiginio varžybų
laimėtojas

Linksmoji „boča“
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Kūrybinė parodėlė Panevėžyje
Panevėžio E. Mezginaitės vardo bibliotekoje, Vaikų literatūros skyriuje „Žalio-

ji pelėda“ įvyko VšĮ Panevėžio neįgaliųjų integracijos centro lankytojų kūrybinių 
darbų parodėlės atidarymas.

Paroda skirta miesto gimtadieniui „Tau, mano mieste“.
Pusę metų buvo vykdoma veikla pagal 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslau-

gų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Panevėžio miesto neįgaliesiems. 
Projektą finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM bei Panevėžio 

miesto savivaldybė.
Vaikų biblioteka „Žalioji pelėda“ apie parodą rašo:
„Įvyko VšĮ Panevėžio neįgaliųjų integracijos centro narių Inetos Černeckytės, 

Lauros Kavaliauskaitės, Renatos Skrebytės, Juliaus Mikaliūno, Deimantės Kamins-
kaitės, Bronės Šaumanienės, Vytauto Ščegausko kūrybinių darbų parodos „Tau, 
mano mieste“ atidarymas.

Parodos kuratorė dailininkė Lidija Dailidėnienė.
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Dailės terapija Trakuose

Tarp daugybės įvairių terapijų, viena žinomiausių – tai meno arba dailės tera-
pija. Šiemet ją išbandėme ir VŠĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre. Paslaugų ga-
vėjai visą vasarą aktyviai dalyvavo individualiuose ir grupiniuose terapijos užsiė-
mimuose. Juose mokėsi pažinti save, stebėti savo nuotaikas, įvardinti jausmus ir 
atrasti šviesiąsias savo gyvenimo puses. Ciklo pabaigai parodomojo užsiėmimo 
metu terapijos dalyviai sukūrė bendrą darbą – koliažą ,,Emocijų žemėlapis”. 

Dailės terapijos terminą pirmą kartą panaudojo dailininkas Adrian Hill ir psicho-
terapeutė Irene Champernowne apie 1940 m. Anglijoje.  Būdamas pacientas Hill, 
kad laikas neprailgtų ligoninėje, pradėjo piešti. Vėliau skatino ir kitus tuberkulioze 
sergančius ligonius imtis kūrybos. Piešimas pasirodė labai veiksminga priemonė 
išreikšti nerimą kariams, kurie dalyvavo Antrajame pasauliniame kare.

Dailės terapijos proceso pagrindas – tai kūrėjo, kūrinio ir dailės terapeuto sąvei-
ka. Kiekviename žmoguje glūdi vidinių jėgų potencialas, tampriai susijęs su kūry-
binėmis galiomis. 

Dailės terapinis procesas pagrįstas žmogaus sugebėjimu vidinius išgyvenimus 
perteikti vaizdiniais lengviau nei kalba, o apibūdinant kūrinį, geriau suvokti iški-
lusią problemą, ją priimti ir ieškoti sprendimo būdų.

Negalią turinčių žmonių meno kūrinius galime matyti galerijose ir leidiniuose, 
šie darbai kūrėjams suteikia pasitikėjimo ir pozityvių emocijų bei atkreipia  visuo-
menės dėmesį į šią žmonių grupę – vyksta socialinės integracijos procesas.

,,Piešimas - natūrali pažinimo veikla, dominuojanti vaikystėje, tai ypatingas bū-
das bendrauti su savimi ir pasauliu.  Pirmiausia, leidžiama rinktis įvairiausias dai-
lės priemones, kuriomis asmuo galėtų išreikšti savo poreikius, lūkesčius, mintis 
– perkelti į vaizdinius. Po to yra dalijamasi išgyvenimais apie tai, kas vyko kūrybos 
proceso metu, kalbama apie piešinio asmenines prasmes ir reikšmes“, – taip api-
būdina savo pasirinktą veiklą VšĮ Trakų neįgaliųjų užimtumo centre užsiėmimus 
vykdžiusi  antrojo kurso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus dailės 
akademijos magistrantūros studijų programos ,,Dailės terapija” studentė Vida Juš-
kaitė.

                                                                                                 Neringa Kerinienė
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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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Kolektyvas „Mūza“ pasirodė Žolinių šventėje

Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro kolektyvas „Mūza“ pasirodė Žo-
linių šventėje ir atliko keletą kūrinių prie Joniškio bažnyčios. 


