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Profesinė reabilitacija – kelio  
į darbo rinką pradžia

Visiems vienodi kokybės 
reikalavimai 

Šiuo metu Lietuvoje profesi-nės reabilitacijos paslaugas teikia 12 įstaigų. Pasak Neįgaliųjų reika-lų departamento direktorės Astos Kandratavičienės, jos visos skir-tingos, kiekviena turi savo speci-fiką. Tačiau nėra vienodų kokybės reikalavimų, todėl ne visada užtikrinama, kad kiekviename profesi-nės reabilitacijos centre klientas gautų vienodos kokybės paslau-gas. Valakupių reabilitacijos cen-tre veikiančio profesinės reabili-tacijos metodinio centro projektų koordinatorė Natalija Markovska-ja atkreipė dėmesį, kad šiuo metu paslaugų kokybė nėra reguliuoja-ma, nebent pats centras nuspren-

džia tai daryti pasitelkęs Europoje pripažintas kokybės sistemas. Ta kokybė – ne tik patalpos ar dar-buotojų profesinė kvalifikacija. Kiekviena įstaiga turi vadovautis Neįgaliųjų teisių konvencija, už-tikrinti etišką elgesį su klientais, paslaugų individualumą, tęstinu-mą baigus profesinės reabilitaci-jos programą ir pan.Valakupių reabilitacijos, Vil-niaus Žirmūnų darbo rinkos mo-kymo, Šiaulių darbo rinkos moky-mo centrai yra gavę patvirtinimą, kad atitinka tarptautinius profesi-nės reabilitacijos paslaugoms ke-liamus EQUASS bei ISO standartus. Tų, kurie jau įsidiegė kokybės sis-

temas, manymu, būtent tai ir ga-lėtų būti paslaugų kokybės matas. Pasak Žirmūnų darbo rin-kos Profesinės reabilitacijos skyriaus vedėjos Reginos Miel-dažienės, įstaiga jau antrą kar-tą pasitvirtino, kad jų teikiamos paslaugos atitinka EQUASS ko-kybės standartą. Jos teigimu, įdiegus šią vadybos sistemą, iš-ties pagerėjo įstaigos darbas:  į procesą įtraukiami visi dar-buotojai, vertinamas individu-alus žmogaus augimas, į moky-mą žiūrima kompleksiškai (mo-koma ne tik profesinių įgūdžių, bet ir teikiamos kinezitarapijos, 
(nukelta į 5 psl.)

Po atlikto remonto patalpos iš esmės pasikeitė: čia šviesu, er-dvu, įrengti pritaikymai įvairios negalios asmenims. Lietuvos pa-raplegikų asociacijos preziden-tas Juozas Bernatavičius, išban-dęs patalpose esančią nuovažą, 

teigė, kad stipresni ratukinin-kai jas nesunkiai įveiks. Jis pats be pagalbos neišsivertė, tačiau dar nuožulnesniems ir ilges-niems pandusams įrengti ne-buvo sąlygų.

Naujose patalpose – 
pradėtų darbų tąsa  

ir naujos idėjos 

Neįgaliųjų reikalų departamentas persikėlė į naujas 
patalpas. Jam skirtos atnaujintos buvusios Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo tarnybos patalpos Švitrigai-
los g. 10, Vilniuje. Simbolinę jų atidarymo juostelę per-
kirpusios l.e.p. socialinės apsaugos ir darbo ministrė Al-
gimanta Pabedinskienė ir Neįgaliųjų reikalų departa-
mento direktorė Asta Kandratavičienė vylėsi, kad šioje, 
jau ketvirtoje, vietoje Departamentas įsikurs ilgam, o jo 
darbai bus prasmingi ir neįgaliesiems labai reikalingi. 

Aplinka visiems

(nukelta į 3 psl.)

Druskininkuose, VšĮ „Pro-
fesijų spektras“, buvo su-
rengti mokymai profe-
sinių įstaigų atstovams, 
taip pat vyko apskritojo 
stalo diskusija apie tai, 
kaip tobulinti profesi-
nių paslaugų kokybę ku-
riant šiuolaikinį, profesi-
nės rea bilitacijos paslau-
gų teikimo neįgaliesiems 
reikalavimus atitinkantį 
įstaigų tinklą. 

Integracijos keliu

VšĮ „Profesijų spektras“ vadovė A. Baziliauskienė pristatė centre teikiamas 
paslaugas.

Įkurtuvių juostelę perkirpo l.e.p. socialinės apsaugos ministrė A. Pabedins-
kienė ir Neįgaliųjų reikalų departamento direktorė A. Kandratavičienė. 

draugijos Kartenos padalinio an-samblis „Šviesulys“ renginį pra-dėjo nostalgiškomis dainomis apie rudenį. „Mums pavargt ne-duoda dainos ir draugai“, – prisi-pažino D. Tamošauskienės vado-vaujami dainininkai. 

Pakruojo rajono neįgalių-jų draugijos ansamblis „Šila-dis“ (vadovė Ramunė Petrai-tienė) taip pat buvo nusitei-kęs nostalgiškai – dainavo apie meilę, vasaros ilgesį, svajones, ir... jūrą. Na, o kaip palangiškiai be jū-ros? Palangos miesto neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas „At-gaiva“ (meno vadovas Ringaudas Juozapavičius) taip pat pasirin-ko dainas apie mylimą miestą ir brangią jūrą. 
Skirtingi kolektyvai Šiaulių rajono neįgaliųjų draugija į šventę atvežė 2 an-samblius – „Svają“ iš Kuršėnų ir „Viltį“ iš Meškuičių. B. Lazdaus-kytės vadovaujama „Svaja“ sub-tiliai išdainavo meilę gimtajam kraštui, romantiškai savo dai-nomis nuteikė ir Rasos Zelbie-nės vadovaujamas kolektyvas „Viltis“.

„Vilties paukštė“ – reikalinga ir laukiama

Savo kelionę bebaigianti 
„Vilties paukštė“ šį kartą 
pusdieniui nutūpė Kretin-
goje. Čia suvažiavo 12 neį-
galiųjų kolektyvų. Ir ne tik 
iš Žemaitijos. Ansambliai, 
kapelos iš širdies traukė 
mėgstamas dainas, kvie-
tė linguoti visą salę. 

Integracijos keliu

Nostalgiškos dainos 
nuteikė lyriškai Šventę pradėjusios renginio vedėjos Danutės Tamošauskie-nės teigimu, visus į Kretingą su-važiavusius neįgaliuosius vieni-ja meilė muzikai, dainai, net ir žvarbų rudens rytą išviliojanti į repeticijas, į koncertus. Šven-tės šeimininkas Antanas Juškė-nas pasidžiaugė, kad vien daly-vių į renginį suvažiavo net 110. 

Dėl to net salę reikėjo keisti – iš pradžių buvo planuota šventę su-rengti Kartenoje.Renginio dalyvius pasveikino Lietuvos neįgaliųjų draugijos pir-mininkė Jelena Ivančenko. Ji pa-ragino visus atsipalaiduoti, ma-

loniai pabendrauti, nepagailėti gero žodžio vienas kitam. Kre-tingos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Danutė Skruibienė pasidžiaugė, kad kultūros cen-tras gyvas, pilnas žmonių. Kretingos rajono neįgaliųjų 

Daug žiūrovų palaikymo sulaukė Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos ansamblis „Krantų gėlė“.
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psichologo paslaugos), žmogus palydimas į darbo rinką. Šiaulių darbo rinkos mokymo centras EQUASS kokybės siste-mą pasitvirtino jau 3 kartą. Pasak Profesinės reabilitacijos skyriaus vadovės Giedrės Martinaitienės, nors atsirado daugiau popierių ir pradžioje buvo sunku, tačiau pagerėjo paslaugų kokybė, atsi-rado sistema. 
Tinklalapyje – profesinės 

reabilitacijos dalyvių 
darbai A. Kandratavičienės teigimu, neįgalieji pridaro labai gražių darbų: pintų, megztų, floristikos dirbinių ir pan. – daugelis žmo-nių juos mielai įsigytų, tačiau ne-žino, kur rasti. Todėl kilo suma-nymas sukurti tinklalapį, kuria-me vienoje vietoje būtų mato-mi visi profesinės reabilitacijos dalyvių ir kitų neįgaliųjų darbai.Pasak Valakupių reabilitaci-jos centro projektų koordinatorės Marijos Markinos, žmogus, tinkla-lapyje atradęs vieną ar kitą dirbti-nį, galėtų susisiekti su jį gaminu-sia įstaigą ar asmeniu ir jį įsigyti. Dovanų idėjos, drabužiai, prekės namams, papuošalai, aksesuarai – tinklalapyje bus galima rasti visą spektrą iš įvairių medžių ir įvai-riomis technikomis atliktų darbų. R. Mieldažienės teigimu, iš jų centro dažnai užsisakoma duo-nos, konditerijos gaminių, tačiau labai populiarios ir įvairios pa-slaugos, apie kurias taip pat ga-

lima būtų skelbti tinklalapyje. Mažas pajamas gaunantys žmo-nės, pensininkai gali nebrangiai pasinaudoti Žirmūnų darbo rin-kos profesinės reabilitacijos da-lyvių teikiamomis masažo, kir-pimo, manikiūro, pedikiūro pas-laugomis. 
Visa informacija – 

vienoje vietoje Profesinės reabilitacijos pa-slaugos teikiamos 10yje šalies miestų (Vilniuje, Kaune, Klai-pėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Radviliškyje, Trakuo-se, Marijampolėje, Mažeikiuo-se), galima pasirinkti iš daugiau nei 100 mokymo programų (šie-met neįgalieji buvo pasirinkę 114), tačiau informacijos apie veikiančias profesinės reabilita-cijos įstaigas, jų siūlomas moky-mo prog ramas nėra daug. Neįgaliųjų reikalų departa-mento iniciatyva parengtas ir iš-leistas lankstinukas, kuriame šią informaciją bus galima rasti vie-
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noje vietoje. Lankstinukai platina-mi Lietuvos darbo biržos teritori-niuose padaliniuose, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarny-bos skyriuose ir kitur. Kiekvienas besidomintis iš jų galės sužino-ti, kokia profesinės reabilitacijos įstaiga veikia arčiausiai jo, o gal-būt pasirinkti kitą, kurioje ras sau patinkančią mokymo programą. Lietuvos darbo biržos duo-menimis, per 2016 m. profesinės reabilitacijos programoje dalyva-vo 971 asmenys. Jie dažniausiai rinkosi apskaitininko, prekybos salės darbuotojo, kompiuterio 

Profesinės reabilitacijos centrų atstovai diskutavo, kaip pagerinti paslaugų 
kokybę.

Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro Druskininkų iliale įrengta moderni 
virtuvė.

techniko, floristogėlių pardavė-jo, kompiuterių techniko, slaugy-tojo padėjėjo, staliaus, santechni-ko, plataus profilio kirpėjo, deku-pažo, kasininko juvelyro, kom-piuterinio raštingumo, meninių odos dirbinių gamintojo, rekla-mos maketuotojo programas. Ta-čiau pavarčius lankstinuką, ma-tyti, kad yra ir kur kas įvairesnių profesijų – krautuvo vairuotojo, želdynų prižiūrėtojo, bitininkys-tės darbuotojo. Jų spektras – la-bai įvairus. Vis dėlto labai svar-bu, kad renkantis būsimą profe-siją žmogaus norai atitiktų ir ga-limybes. Tai įvertinama profesi-nės reabilitacijos pradžioje. 
Siūlo atrasti save iš 

naujoLietuvos darbo birža skel-bia, kad įsidarbino šiek tiek dau-giau nei pusė profesinės reabili-tacijos programą baigusiųjų. VšĮ „Profesijų spektras“ direktorės Aldonos Baziliauskienės teigi-mu, jos vadovaujamame cen-tre besimokantieji turi galimy-bę įgyti praktikos realioje dar-

bo vietoje, todėl dauguma jų ne-sunkiai įsidarbina, o dar ir stei-gia darbo vietas kitiems – atida-ro grožio, masažo salonus ir pan. Žirmūnų darbo rinkos mo-kymo centro Druskininkų filialo vadovės pareigas laikinai einanti Vaida Jautakienė sako, kad Drus-kininkuose nesunkiai darbo ran-da SPA paslaugų teikėjai, grožio specialistai. Filialas neseniai įsi-rengė šiuolaikišką virtuvę, kurioje mokosi būsimieji duonos gaminių kepėjai, virėjai, konditeriai. Deja, dar nėra labai daug norinčių mo-kytis šių specialybių, nors jos la-bai paklausios. Dažniausiai ren-kamasi kelionių vadovų, draudi-mo konsultantų, medžio dirbinių drožėjų, siuvėjų ir santechnikų mokymo programas. Iš 17 pro-gramą baigusiųjų 11 įsidarbino. A. Baziliauskienės manymu, profesinė reabilitacija – tai gera proga pradėti gyvenimą iš naujo, jei jis sugriuvo dėl ligos ar trau-mos. „Mes priimame visus – la-biausiai tuos, kuriuos visuome-nė „nurašė“ ir padedame atsi-stoti ant kojų“, – sako VšĮ „Pro-fesijų spektras“ direktorė. Pasak jos, žmogus čia ne tik mokomas profesinių įgūdžių, jam padeda-ma ir psichologiškai, jis gali pa-sinaudoti teikiamomis sveikati-nimo paslaugomis. Ir vis dėlto kaip seksis, daugiausiai įtakos turi paties žmogaus noras ir pa-stangos. Žinios ir įgūdžiai – tik įrankis tam pasiekti. 
Emilja stONkUtĖ 

Autorės nuotr.

Tai tradicinė Lietuvos muzikų rėmimo fondo jau 23čius metus organizuojamos šventės „Žvaigž-dės ir žvaigždutės“ dalis. Šiemet parodą teko rengti pora dienų anksčiau, nei pačią šventę, kad jaunieji menininkai, dalis kurių pirmą kartą vyko į Vilnių, turėtų laiko pasigrožėti dideliu miestu. Sugužėjo visas būrys vaikų ir jau-nuolių (net 14), nešinų dėžėmis su įvairiais neįtikėtina technika atliktais darbais. Tai ir paveiks-lai, klijuoti iš degtukų, sukurti dažų pūtimo technika, padaryti iš kruopų ir sėklų, ir papuošalų dėžutės iš kiaušinių lukštų, iš da-žytų laikraščio juostelių nupinti krepšiai, šulinio maketas, papjėmašė technika pagaminti papuo-šalai, kryžiuku išsiuvinėtas Lin-kuvos herbas ir daug kitų darbų, kuriais negali nesižavėti. Prista-tydama parodą mokyklos direk-torė Rima Juozapaitienė įteikė kepalą Linkuvoje keptos duonos. Gavome dovanų ir mokyklos so-de užaugintų raudonskruosčių obuolių. Vaikai rūpinasi sodu, tad obuolių ir pačių pasigamintų sul-čių skanauja kasdien.  

Linkuvos specialioji mokykla įkurta 1990 m. Specialiosiose, lavinamosiose ir socialinių įgū-džių klasėse šiandien ji ugdo 51 intelekto sutrikimą turintį moki-nį. Čia mokosi vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 metų. Ugdymą orga-nizuoja 19 kompetentingų, kūry-bingų ir savo profesijai atsidavu-sių pedagogų. Jaunieji meninin-kai kasmet dalyvauja įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse bendrojo lavinimo mokykloms ir gimnazijoms skirtose parodose ir pelno apdovanojimus. Daug puikių idėjų, patarimų moksleiviams pasiūlo specialioji pedagogė Ona Buitvydienė. Šie-met jos ugdytinė Ugnė Timins-kaitė Panevėžio gamtos mokyklos organizuotame tarptauti-niame konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ ap-dovanota diplomu už kūrybinį darbą, kuris vertinimo komisi-jos pripažintas geriausiu. 2016 m. pradžioje moksleiviai lankė-si Seime, nes buvo laimėję Sei-mo narės A. Bilotaitės skelbtą plakato konkursą „Mes prieš korupciją“. 

Meistriškumo paslaptis pade-da atskleisti ir pedagogė Sonata Burbienė, mokanti įvairių techno-logijų. Moksleiviai savo darbais ne tik puošia mokyklą, savo namus, bet rengia parodas, taip pat da-lyvauja renginiuose Pakruojyje, Panevėžyje, Nidoje, Vilniaus oro uoste, sostinėje. Gautus pinigus už mugėse parduotus darbelius skiria pramogoms. O pramogauti vaikai mėgsta, kelionės jau tapo tradicija. Štai ir šį kartą jie kopė į Trijų kryžių kal-ną, grožėjosi rudenine Vilniaus panorama, apsilankė Aušros vartuose, Bernardinų bažnyčio-je ir Bernardinų sode. Kitų me-tų sausio pradžioje, atvykę pasi-imti parodos, jau planuoja pabu-voti Valdovų rūmuose, pažiūrėti spektaklį. Iš kiekvienos išvykos vaikai parsiveža ir darbeliams reikalingų idėjų bei medžiagų. Direktorė teigė, kad jų aplinkoje 

nėra jokių atliekų, viskas panau-dojama darbeliams kurti. 19metė U. Timinskaitė, atei-dama į šią mokyklą, teigė nekur-sianti jokių darbelių, o šiandien ji – ne vieno konkurso laureatė, svajoja apie apdailininkės darbą, nori puošti savo namus ir dirb-ti meniškos gyslelės reikalaujan-tį darbą. Į akis krinta begalinis kruopštumas. Ugnė prie šulinio maketo sugaišo net 2 savaites. Ne mažiau kruopštaus darbo parei-kalavo ir E. Dumašiūtės, M. Sva-raitės, K. Pučkaus, A. Steponaity-tės, M. Zavaliauskaitės, D. ir E. Ste-ponaičių, D. Paukštelio, A. Čepur-nos, D. Mickevičiūtės, D. Brinky-tės, A. Šnapščio ir daugelio kitų darbeliai.Direktorė džiaugėsi, kad mo-kykloje tvyro labai draugiška atmosfera. Čia negalios vaikų nie-kas nenuskriaus, nepastums, iš jų nepasijuoks, nieko neatims. Ir 

vaikai atsidėkoja nuoširdumu, kū-rybiškumu, palaiko įvairias jiems pasiūlytas idėjas. Mokytoja Reda Kinkevičienė sugalvoja įvairius projektus, šven-tes ir su vaikais slapta joms ruo-šiasi. Vaikai saugo paslaptį, entu-ziastingai ruošiasi ir pateikia gra-žią staigmeną mokyklos bendruomenei. Mokytoja Reda rengia ir visas tradicines mokyk los šven-tes, kurių vaikai labai laukia. Lau-kė jie ir kelionės į Vilnių. Tad pa-bendravę su Fondo darbuotojais, apžiūrėję S. Vainiūno namus, iš-girdę autentiško kompozitoriaus fortepijono akordus ir pasivai-šinę, linkuviškiai išskubėjo įgy-vendinti savo svajonių, iš kurių kaip mozaiką dėlioja gyvenimą. O mes ar svajojame pavaikščioti dideliais tiltais? 
aušra DUOBIENĖ

Lietuvos muzikos rėmimo fondo 
projektų vadovė

Svajoja pasivaikščioti 
dideliais tiltais

Linkuvos specialiosios mokyklos jaunųjų menininkų parodą atidarius. Renatos Kinkevičienės nuotr.

Jie turi svajonę, gal kiek neįprastą šiandieniniame pa-
saulyje – pasivaikščioti dideliais tiltais. O ir kitos jų sva-
jonės – paprastos, bet spalvingos. Gal todėl ir jų darbeliai 
pražysta gražiausiomis spalvomis. Tuo galėjome įsiti-
kinti Stasio Vainiūno namuose, kuriuose buvo atidaryta 
Linkuvos specialios mokyklos moksleivių darbų paroda. 
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