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Balandžio mėnesio tema

AŠ ESU TOKS PATS KAIP IR TU

AUGINKIME TOLERANCIJĄ SAVYJE

  SVEIKO VAIKO 

Straipsnis apie fizinės negalios ištiktus 
žmones, kai fizinis trūkumas yra 
pastebimas (vaikui ir suaugusiam sunku 
vaikščioti, jo eisena ryškiai išsiskiria iš 
kitų, negali vaikščioti). Tai - asmenys, 
kurie arba jau gimė turėdami fizinę 
negalią, arba po nelaimingo atsitikimo 
tapo neįgaliais.
   

Daugelis fizinės negalios ištiktų asmenų 
patiria, kad kiti nenori/nemoka su jais 
bendrauti. Tai - kaimynai, kurie 
nusisuka, autobuse - žmonės, kurie 
„spokso“, vaikai/jaunimas/suaugę, 
kurie erzina, užgaulioja ar įžeidinėja, 
rodo gailestį.

Fizinės negalios ištiktas asmuo dažniau 
nei kiti asmenys patiria, kad žmonės 
kalba apie jį, o ne su juo. Šio straipsnio 
pagrindinė mintis – skatinti atsakomybę 
ne tik už save, bet ir kitą, ugdyti 
toleranciją savyje.
   

Kita medalio pusė yra ta, kad ne visi 
žinome, kaip galima bendrauti su 
fizinės negalios ištiktu žmogumi, nors 
labai norėtųsi. Skaitant straipsnį 
siūlysiu įsivaizduoti save, jog tai nutiko 
man pačiam, geriausiam draugui ar 
artimam žmogui.
   

Taigi, pagrindinis skirtumas tarp mūsų 
yra tas, kad vienas gali vaikščioti, kitas - 
ne. Tai riboja galimybes, bet ne 
bendravimą. Visa kita yra sąlyginai tas 
pats. Omenyje turiu: pomėgius, norą 

turėti draugų, būti suprastam, nelikti 
atstumtam, siekius išreikšti save ir 
pan.
   

Kalbėdami didžiausią dėmesį ir 
skirsime, kaip mes turime ir galime 
elgtis su asmenimis, kurie turi fizinę 
negalią. Sieksime, kad vieni kitus 
geriau suprastume, vieni  prie
k i t ų  p r i s i t a i k y tume ,  bū tume 
tolerantiškesni.
 

Išvada: dažnai problema yra mums 
patiems, o ne negalės ištiktiems 
žmonėms. Mes patys nejaukiai 
jaučiamės, nežinome kaip bendrauti, 
o ne atvirkščiai. Nes žmonės, ištikti 
negalios bendrauja lygiai taip pat, kaip 
ir iki negalios. Beveik kiekvienas 
asmuo, ištiktas negalios, yra išmokęs 
nesigailėti savęs, todėl nėra pagrindo 
demonstruoti užuojautos, kas jau ir 
taip yra tapę asmens gyvenimo dalimi. 
Tai jau yra sugebėjimo prisitaikyti 
klausimas. Visa kita yra mūsų pačių 
sugebėjimai bendrauti, pasitikėti 
savimi, sugebėjimas suprasti, mokėti 
reaguoti be gailesčio.
 

Pacituosiu vienos šiaulietės merginos 
žodžius, kuri prieš keletą metų 
autoavarijoje patyrė stuburo traumą. 
Kurį laiką Rita sėdėjo vežimėlyje: 
„Mes nesame ateiviai  iš  kitos 
p lanetos.  Žmonės  man nuolat 
primena, kad esu kitokia. Jaučiu, kaip 
gatvėje žiūri į mano kojas, atsisuka, 
palydi žvilgsniu“. Daug išgyvenusios 
stiprios merginos teigimu, „- kai 
negalia tampa kasdienybe, joje 
nebelieka nieko baisaus, stebėtino ar 
išskirtinio. Tiesiog susitaikai ir gyveni. 
Kaip ir sveikieji, - studijuoji, eini į 
teatrą, mokaisi kalbų, dalyvauji 
šventėse, verki ir juokiesi“. 

„- Kai sėdėjau vežimėlyje, pasikeitė 
tik mano judėjimo būdas. Liko tie 
patys jausmai, ta pati aš, bet į mane 
pradėjo visiškai kitaip žiūrėti - kokia 
vargšė mergaitė. Žiūrėkit, ji dar ir 
šypsosi! Dar ir šoka! - jaučiausi kaip 
ateivė, man buvo labai  sunku 

priprasti, - su nuoskauda pasakoja Rita“.
Mergina sakė suprantanti, jog kai kurie 
žmonės taip elgiasi ne iš blogų paskatų. 
Iš tiesų, neįgalieji jaučia sveikų žmonių 
baimę: bendraujama pernelyg atsargiai, 
neretai su užuojauta. O kartais draugai 
atvirai sako: mes nežinome, kaip prieiti, 
kaip bendrauti, ką pasakyti, kad 
neužgautume ir neįžeistume.
   

Bendravimas su žmogumi, sėdinčiu 
vežimėlyje ar vaikštančiu su ramentais:
   

Ÿ Kalbėkite tiesiogiai su žmogumi, kuris 
yra vežimėlyje, o ne su asmeniu, 
s tov inč iu  ša l ia ,  tars i  žmogus 
vežimėlyje neegzistuotų. 

Ÿ Jei bendravimas užtruks ilgiau nei 
pora minučių, atsisėskite arba 
atsiklaupkite, kad Jūsų akys būtų 
tame pat lygyje kaip ir žmogaus 
vežimėlyje. Jei tai nėra įmanoma, 
s tovėk i te  t rupu t į  t o l i au  nuo 
vežimėlio, kad žmogui vežimėlyje 
nereikėtų žiūrėti įsitempus aukštyn. 

Ÿ Žmogaus vežimėlyje neglostykite - tai 
žeidžia žmogaus savigarbą. 

Ÿ Nestumkite ir nelieskite vežimėlio, 
nesiremkite į  j į ,  neatsiklausę 
savininko - tai jo asmeninės erdvės 
dalis. 

Ÿ Neprašykite žmogaus su negalia 
palaikyti Jūsų palto ar rankinės. 

Ÿ Išsiaiškinkite, kokios yra žmogaus, 
sėdinčio vežimėlyje, galimybės. Ne 
v i s i  žmonės,  kur ie  naudojas i 
vežimėliu, negali vaikščioti. Vežimėlį 
jie gali naudoti energijai taupyti ir 
judėjimo greičiui padidinti. 

Ÿ Jeigu žmogus vežimėlyje paprašė 
pagalbos nuleisti jį nuo šaligatvio ar 
pakylos, paklauskite jo, kaip tai 
padaryti. Žmogus pats pasakys, už 
kurios vežimėlio dalies geriau paimti, 
kaip - veidu ar nugara į priekį nešti. 

Ÿ Žmonės su fizine negalia gali atsiremti 
į duris norėdami jas atidaryti. Todėl 
neatidarinėkite durų staigiai.
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Lietuvos nacionalinės rinktinės žaidėjas, klaipėdietis 
Kęstutis Ivaškevičius, subūręs bendraminčius, - 
pradėjo įgyvendinti savo svajonę - Klaipėdos mieste 
įkurti kokybišką, atsakingą futbolo mokyklą, kurioje 
futbolo vingrybių mokytųsi Klaipėdos apskrities vaikai.
 

Vienas iš pagrindinių Koralo akademijos tikslų, tai 
sporto bazė, kurioje futbolo kelią pasirinkę vaikai 
aktyviai sportuoja ir gali mokytis pagrindinių mokslo 
dalykų, būtų prižiūrimi sporto specialistų, medikų. 
Mažais sparčiais žingsneliais einame link to. Dirbame 
su rėmėjais, bendraujame su Klaipėdos miesto 
valdžia.
  

Taip pat turime užsibrėžę tikslą, kad kuo lengviau 
Klaipėdos apskrities vaikai pasiektų futbolo 
treniruotes, norime atgaivinti futbolo populiarumą 
Klaipėdos apskrityje.
   

Šiuo metu Koralo akademistų skaičius perkopė 200 
berniukų skaičių ir kasdien didėja. Akademijoje dirba 
šeši treneriai, artimiausiu metu trenerių komanda 
gausės.  Surengėme keliolika turnyrų, organizuojame 
stovyklas, šventes, komandos vyksta į užsienio 
keliones, turnyrus. Koralas atidarė filialą Dituvoje. 
Artimiausiuose planuose laukia kitų  filialų atidarymai.

Labai džiaugiamės Koralo akademijos tėvelių ir vaikų 
bendruomene. Tai pagrindinis mūsų varikliukas, kuris 
veda mus į priekį. 

Kaip bendrauti su žmogumi, sergančiu cerebriniu paralyžiumi ar turinčiu kalbos 
sutrikimų?
  

Ÿ Žmogaus, patyrusio insultą, sergančio cerebriniu paralyžiumi ar turinčio 
klausos sutrikimų, kalba gali būti sunkiai suprantama. Atvirai bendraukite su 
žmogumi ir pasakykite, jeigu ko nors nesupratote. Nelinksėkite galva, jei jums 
sunku suprasti kas yra sakoma. Paprašykite pakartoti. Jei net 
žmoguipakartojus nesupratote, ką jis nori pasakyti, paprašykite, kad jis tai 
parašytų ant popieriaus arba raskite kitą būdą tęsti pokalbį.  

Ÿ Būkite savimi, bendraukite, kaip esate įpratę, šnekėkite žiūrėdami į jį. 
Neužbaikite kalbančiojo sakinių - užbaigti mintį leiskite jam pačiam. Stenkitės 
išlikti atsipalaidavę. Dažnai asmeniui bus sunkiau bendrauti, jei jis jaus iš Jūsų 
sklindančią įtampą. Svarbu, kad žmogus pasitikėtų savimi ir išlaikytų 
savigarbą. 

Ÿ Norėdami atkreipti žmogaus dėmesį, ištarkite jo vardą ir palaukite, kol žmogus 
į Jus pasižiūrės. Suteikite žmogui pakankamai laiko, kad jis galėtų atsakyti į 
klausimą arba sureaguoti į tai, kas yra sakoma. Bendraudami su žmogumi 
stovėkite pakankamai arti, kad jis galėtų matyti jūsų veido išraišką bei kūno 
kalbą. Tai jam padės su Jumis bendrauti. 

Straipsnį parengė: 
Sveiko vaiko studijos 

šeimos psichologė Daiva Grikšienė

SVARBIAUSIA: auginant toleranciją savyje, neapsimetinėti draugu, jeigu 
nejaučiame draugiškumo. Nebijokime paklausti, ar reikia pagalbos. Mes visi norime 
gyventi pilnavertį gyvenimą. Gerbkime vieni kitus, nes pagarba įrodo lygybę.
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UŽKIRSKIME KELIĄ 
PATYČIOMS

Renginio trukmė: 1,5 val.

Sveiko vaiko studija „Mama, aš esu“ balandžio mėnesį skiria TOLERANCIJOS UGDYMUI savyje ir 
aplinkiniuose. Šiuo tikslu siūlo organizuoti renginį Klaipėdos miesto, rajono, Palangos miesto, Kretingos 

rajono, Plungės rajono ugdymo įstaigose.
  

Tikslinė auditorija: jaunimas nuo 12 iki 18 m. amž.
Renginys organizuojamas pagal ugdymo įstaigos poreikius.

Dalyvių skaičius ≥100 dalyvių.

I DALIS – SPEKTAKLIS

“AŠ KAIP IR TU” - tai renginių organizavimo įmonės „Meno artelė“ ir 
neįgaliųjų globos bendrijos „Klaipėdos viltis“ teatro socialinis motyvacinis 
projektas, mažinantis atskirtį ir skatinantis neįgaliųjų integraciją.
Bendravimas su šiais žmonėmis apnuogina mūsų kasdienybę. Dažnai mes 
sureikšminame tokius dalykus, kurie neturi didelės prasmės, tačiau verčia 
mus jaustis nelaimingais...
Aktorių didžiulis noras: „Kad į mūsų spektaklį ateitų kuo daugiau sveikų 
žmonių, nes tik tarp jų jaučiamės sveikesni“.

Kviečiame iš naujo įvertinti savo reikšmę šiame pasaulyje ir suprasti, kokie mes laimingi šalia vieni kitų!

II DALIS – PSICHOLOGĖS KONSULTACIJA

“- Ką aš padariau, kad sulaukiu tokių skaudžių replikų? Pasitikėjimo savimi ir 
taip trūksta, o dar tie žodžiai… Nepadeda tai, kad ignoruoju, jie toliau 
kabinėjasi...“
ATSAKYMAS: Taip, tikrai norisi prasmegti skradžiai žemę, išgirdus replikas 
apie išvaizdą, būdo bruožus, išgalvotas istorijas. Tokie žodžiai „užmuša“ 
ūpą, sukelia neviltį ir nenorą iš viso pasirodyti tarp žmonių. Nors iš kitos 
pusės, pagalbos reikia ir tiems, kurie turi polinkį žeminti kitus „pakeldami 
savo vertę“.

Pagrindinis principas: „Mes nepadarėme nieko blogo, kad kitas turėtų teisę mus įžeidinėti“. TAČIAU pašaipų ir patyčių 
šiais laikais pasitaiko labai daug. Ir mes KARTU PASVARSTYSIME – Kas atsitinka, kad taip būna? Kaip reaguoti? Kaip 
nenusileisti ir stoti į lygiavertį santykį? Kaip valdyti situaciją, kad ji nevaldytų mūsų?
  

Užsiėmimą veda: Vaikų ir suaugusiųjų psichologė Daiva Grikšienė

III DALIS – SAVIGYNOS MEISTRO PASKAITA

Trenerio nuomone: „ - Mes turime būti stiprūs ir drąsūs, kad užkirstume kelią 
pašaipoms! Dažnai kiti nori „kabinėtis“ prie „silpnesnių“. Mūsų užduotis dirbti su 
savimi, tai reiškia: tobulėti ir stiprėti tiek fiziškai, tiek psichologiškai.
Treneris pasidalins savo asmenine patirtimi ir gyvenimo istorija, kai ankstyvojoje 
vaikystėje teko pačiam išgyventi patyčias ir teko labai anksti išmokti nugalėti save ir 
pakovoti už save. Pagrindinis darbas buvo: suvokti savo vertę ir susikurti statusą ir 
pagarbą gyvenime.

Užsiėmimą veda: Karate klubo „Tigras“ treneris Sergejus Borčevskis

BILIETO KAINA DALYVIUI: 5 Eur
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Sveiko vaiko studija „Mama, aš esu“
Adresas - Tiltų g. 16, PC „Kiras“ (2 aukštas)
Tel. Nr. 8 678 60 660
El. p. studija@mamaassergu.lt

Lietuvoje sparčiai populiarėja Coworking erdvės, skirtos savarankiškai dirbantiems 
šiuolaikiniams žmonės. Coworking tai galimybė dirbti, tobulėti ir įgyvendinti naujas 
idėjas. 
  

Pas mus dirba plataus spektro profesionalai: programuotojai, dizaineriai, kalbų 
dėstytojai, menininkai, fotografai. Darbas Coworking`e — tai galimybė naudoti ne tik 
savo žinias, bet ir prireikus paprašyti konsultacijos kitų specialistų.
  

Qtime Coworking — unikali darbo erdvė skirta būtent Jums! Sunku susikaupti namuose? 
Pabodo kavinių šurmulys? ATEIK PAS MUS.

Qtime Coworking — darbo erdvė tau ir tavo draugams

Tavęs laukia:
    

Ÿ Galingi ir paruošti darbui ir mokslams kompiuteriai su 
integruota Adobe ir kita programine įranga

Ÿ Patogios darbo vietos
Ÿ Parengta konferencijoms skirta įranga
Ÿ Neribotas WIFI
Ÿ Virtuvėlė
Ÿ Skani kava/arbata/sausainiai
Ÿ Poilsio bei pramogų zonos atsikvėpti nuo darbo

Mus rasite adresu: 
Tiltų g. 16, 3 ir 4 aukštas, Klaipėda (PC «Kiras»)
Telefonas: 8 46 228 227
El. p. anticafe@qtime.lt
FB: Qtime space
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Būkite sveiki!


