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Projekto santrauka 
Projektu „Artability+“ buvo siekiama pasiūlyti mokymo galimybes, kurios leistų suaugusiems asmenims su
negalia pagerinti savo socialinį dalyvavimą, įgyvendinant menines veiklas  ir (arba) vartojant kultūrą
bendruomeninėje aplinkoje. Šiuo tikslu projekto mokymo programoje buvo numatyta ne tik mokymosi
galimybės, orientuotos į meninę sritį, bet ir visa apimantis mokymasis, skirtas neįgaliųjų savarankiškumo
didinimui, kad kiekvienas dalyvis pasiektų konkrečius aptartus tikslus.
Projektui keliami uždaviniai: 
- sukurti ir parengti mokymo programą, orientuotą į meninių technikų mokymą ir mokymąsi, įtraukiant
žmonių su negalia asmeninio savarankiškumo skatinimą.
- įgyvendinti mokymo programą įtraukiant vidutiniškai 12 dalyvių iš kiekvienos projekte dalyvaujančios
šalies.
- siekti pokyčio, kad žmonės su negalia pereitų iš segreguotos aplinkos į bendruomeninę aplinką.
Pagrindinis apčiuopiamas šio projekto rezultatas yra intelektualinio produkto, pagrįsto mokymo turinio
kūrimu, parengimas ir įgyvendinimas. Rezultatai ir novatoriški, ir perkeliami tiek kitiems neįgaliųjų
sektoriuje dirbantiems subjektams, tiek kitiems subjektams, dirbantiems su žmonėmis, atsidūrusiais
socialinėje rizikoje. Reikia pažymėti, kad dalį šio turinio sukūrė asmenys, turintys negalią, kurie dalyvavo
viso projekto metu ir vadovavo procesui, kad projekto rezultatai būtų geriau pritaikyti prie realių dalyvių
poreikių.
Tarp mokymų turinio buvo sukurtas turinys, susijęs su meninėmis technikomis, kaip sukurti nebrangius
paramos produktus, kad būtų užtikrintas prieinamumas, kaip surengti parodą ir kaip jai vadovauti, taip pat
metodinis vadovas, apimantis, kaip dirbti su aspektais, susijusiais su žmonių su negalia įgalinimas, kaip
skatinti jų savarankišką vystymąsi, pagrindinės veiksmų kryptys su aplinka ir viskas, kas susiję su
mokymo proceso vertinimu.
Projekto įgyvendinimo metu buvo sudaryta metodinė medžiaga apie įvairias menines technikas,
naudojant nebrangias, kiekvienam prieinamas priemones. Taip pat parengta informacija, kaip surengti
parodą ir kaip joje būti gidu. Sukurtos metodinės gairės, kaip dirbti su asmenų, turinčių negalią, įgalinimu,
kaip skatinti jų savarankiškumą.

Autoriai



PROJEKTAS



Trejų metų trukmės projekto Artability+ tikslas - pasiūlyti mokymo galimybes
meno srityje, kad suaugusieji su negalia galėtų aktyviau dalyvauti
visuomeniniame gyvenime ir didėtų jų socialinė integracija skatinant meninę
veiklą, plėtojant ir kuriant meninę kūrybą bei skatinant kultūros sklaidą įprastoje
aplinkoje.

Remiantis dalijimusi gerąja patirtimi, įtraukiant neįgaliuosius į mokymosi visą
gyvenimą procesą per vizualiųjų menų užsiėmimus ir meno parodų organizavimą,
taip pat stiprinant pasitikėjimą savo jėgomis.

Projekto tikslai yra šie:

 - Sukurti ir plėtoti mokymo programą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama
meninių technikų mokymui ir mokymuisi bei kurioje numatoma įtraukti įvairius
dalykus, susijusius su neįgaliųjų savarankiškumo skatinimu.

 - Įgyvendinti mokymo patirtį pagal parengtą mokymo programą, kurioje dalyvauja
vidutiniškai 12 žmonių iš kiekvienos šalies, ir kad jie iš mokinių taptų savo
patirties turinčiais instruktoriais.

 - Siekti, kad neįgalieji iš skirtingų specifinių terpių pereitų į normalią aplinką.



TAIKYTA
METODOLOGIJA



Pastaraisiais metais meninių metodų taikymas siekiant socialinės integracijos ir
negalią turinčių žmonių reabilitacijos tapo pamėgtu metodu tarp instruktorių,
suaugusiųjų švietimo darbuotojų, psichologų ir pačių neįgaliųjų.

Pedagoginiai principai, kuriais grindžiama šio projekto metodinė veikla, yra
intervencijos principai, pagal kuriuos dalyviai mokosi remdamiesi savo patirtimi. 

 - Prasmingas mokymasis. Prasmingas mokymasis - tai mokymasis, kai žmonės
įsisavina juos supančią kultūrą. Žmogui gimus, jis ateina turėdamas tam tikrų
žinių, kurios jau būna iš anksto įgytos, tačiau laikui bėgant ir sąveikaujant su
aplinka jis įgyja naujų žinių, kurias vėliau susieja su ankstesnėmis žiniomis,
kurias įsisavina, susistemina, taip įgauna prasmingą mokymąsi, kurį pritaiko
aplinkoje, kurioje jis gyvena.

 - Į asmenį orientuota metodika. Atsižvelgiant į kiekvieno dalyvio pomėgius ir
poreikius, jam individualiai pritaikoma veikla. Nuo laisvos kūrybos, motyvacijos,
medžiagų tyrinėjimo ir įvairių technikų naudojimo, kuriami asmeniniai ir
kolektyviniai meniniai projektai. Ypatinga reikšmė teikiama kūrybos procesui ir
darbų parodai kitiems grupės nariams. Skatinamas bendradarbiavimas ir abipusė
pagalba.

Ši metodika grindžiama giliu įsitikinimu, kad nei vienas žmogus nėra toks pat kaip
kitas, visi turime skirtingus pomėgius, poreikius ir svajones, todėl
individualizavimas turi būti ir iš tikrųjų yra pagrindinė žmonėms teikiamų paslaugų
vertybė, remiantis principu „visi skirtingi, visi lygūs”.

Grupės ir besimokančiųjų tarpusavio sąveika yra labai svarbi, nes jie mokosi iš
savo bendraamžių. 

Labai svarbu palikti dalyviui laisvę, jo neversti, kad nenutrūktų jo kūrybinis
procesas.

 - Sokrato metodas, tai metodas, kuris bus taikomas, ypač susipažįstant su kitų
menininkų kūryba.

 - Veiksmo ir dalyvavimo metodas, kurio metu dalyviai patys kurs darbus, kurie
vėliau bus eksponuojami.



ĮGYVENDINIMAS



3.1 
Savaitiniai meniniai užsiėmimai



Meniniai užsiėmimai buvo rengiami kartą per savaitę pagal sudarytą grafiką, dėl
kurio instruktoriai/mokytojai ir dalyviai susitarė, laikantis demokratinės
pedagogikos, neformaliojo ugdymo ir patirtimi grįsto mokymosi principų,
paaiškintų pirmiau. Buvo svarbu, kad tokie dažni susitikimai būtų organizuojami
siekiant užmegzti pasitikėjimu grįstus santykius tarp instruktoriaus ir dalyvių bei
tarp pačių dalyvių. Be to, meno kūrimas nėra darbas, kuriam reikia iš anksto
apibrėžto konkretaus laiko. Reikia tiek, kiek reikia kurti, tobulinti ir mėgautis.
Dalyviai ir instruktoriai taip pat sutarė dėl darbo vietų įrengimo. Geras meninių
užsiėmimų organizavimas buvo esminė viso projekto sėkmės sąlyga. Meniniai
užsiėmimai vyko partnerių valstybine kalba ir buvo vykdomi pagal instruktorių ir
dalyvių susitarimą.

ANTIGONE - Graikija

Graikijoje meniniai užsiėmimai vyko 24 mėnesius (2019 m. gruodis - 2022 m.
gegužė). Jie vyko kiekvieną savaitę ANTIGONE patalpose. Kadangi mūsų
užsiėmimai prasidėjo nedaug likus iki 2020 m. pavasarį prasidėjusio COVID 19
protrūkio, šie praktiniai užsiėmimai netrukus tapo internetiniais susitikimais
(facebook grupės pokalbiai). 

Paaiškėjo, kad šiame naujame, iššūkių kupiname virtualiame pasaulyje galima
eksperimentuoti tik su keliomis meninėmis technikomis. Daugeliui dalyvių buvo
ypač sunku dalyvauti internetiniuose užsiėmimuose dėl kelių priežasčių: techninių
priemonių ir įrangos trūkumo (nebuvo interneto ryšio ar įrangos, seni mobilieji
telefonai ir t. t.), taip pat neturėjimo arba labai menkų ankstesnių žinių, kaip jais
naudotis, dėl to buvo ribotas asmeninis bendravimas ir kontaktas su instruktoriais
ir komandos nariais, didėjantis nerimas dėl pandemijos ir socialinio
susvetimėjimo, kurį jiems (tiesą sakant, visiems) sukėlė ši susidariusi situacija. 

Ši sąlyga buvo tikras iššūkis daugumai programoje dalyvavusių grupių, tačiau tuo
pat metu jai didelę įtaką darė kiekvienoje šalyje taikomos visuomenės sveikatos
prevencinės priemonės. Graikijoje šios priemonės buvo gana drastiškos: kelis
mėnesius trukęs ilgalaikis izoliavimas apribojo gyventojų judumą, todėl beveik
visą 2020 ir 2021 m. laikotarpį asmeniniai susitikimai buvo praktiškai neįmanomi.
Per tą laiką, be keleto kitų vaizdo pamokų, Graikijos komanda parengė meninį
kalendorių („Meno pristatymas”), kurio kiekviename puslapyje ir (arba) kiekvieną
mėnesį buvo rodomas kiekvieno dalyvio sukurtas meno kūrinys arba meno
kūrinių rinkinys. 



Galiausiai, 2021 m. rugsėjį vėl buvo pradėti rengti užsiėmimai ANTIGONE
patalpose; dalyviai džiaugėsi, kad vėl galės susitikti asmeniškai, ir labai noriai
dalijosi tuo, prie ko dirbo ankstesniu sunkiu laikotarpiu, kai vienas po kito vyko
uždarymai. Kviestiniai menininkai, pedagogai ir aplinkosaugos aktyvistai lankėsi
praktiniuose užsiėmimuose visą programos laikotarpį: pirmieji mokytojai 2021 m.
rudenį grupei pristatė rankdarbių technikas, skatinančias antrą kartą panaudoti
perdirbamas medžiagas; „Menas su butelių kamšteliais” ir „Krepšys iš senų
marškinėlių” - tokios buvo šių užsiėmimų pamokos.

Siekiant išlaisvinti dalyvių vaizduotę, buvo naudojama ne tik pažintis ir
supažindinimas su meno technikomis, bet ir organizuojami patyriminiai
užsiėmimai. Grupėms buvo labai svarbios diskusijos, kuriose dalyvavo
instruktoriai ir pakviesti menininkai bei aktyvistai. Paprastai po to, kai grupė
atlikdavo kokią nors meninę techniką, ji skirdavo laiko peržiūrėti mokomuosius
vaizdo įrašus, kuriuos tuo tarpu buvo įkėlę jos dalyviai; kartais mūsų praktiniai
užsiėmimai kildavo iš idėjų, kurios kildavo po to, kai pažiūrėdavome ir
aptardavome partnerių technikas.

Daug diskutuota apie projekto principus ir filosofiją. Visą šį laikotarpį buvo
rūpinamasi, kad grupei būtų sukurta saugi ir patikima aplinka. Reikėjo laiko, kad
kiekvienas grupės narys aiškiai suprastų, jog mes nevykdome grupinės terapijos
ir nesikoncentruojame į sutrikimus ir trūkumus. Priešingai tam, mes stengiamės
išnaudoti kiekvieno iš mūsų stipriąsias puses ir talentus. Kad tai pasiektume, be
meno profesionalų ir pedagogų vedamų užsiėmimų (pvz., origamio, fotografijos),
mes pasitelkėme technikas, kurias patys dalyviai norėjo parodyti kitiems; todėl
daugybė iniciatyvų, kilusių grupės viduje, lėmė meno pamokas, kuriose
kiekvienas dalyvis jautėsi turįs kuo pasidalyti su kitais grupės nariais. Tai buvo
puikus būdas sutelkti dėmesį į gebėjimus, konkrečius talentus ir įgūdžius, o ne į
problemas ir iššūkius.  

Po to grupė eksperimentavo su tam tikromis technikomis (pvz., šešėliavimas,
perspektyva, didinimas, mišri technika, koliažas), medžiagomis (pvz., popieriaus
lankstymas, pieštukai, temperos, pastelės, markeriai), meno stiliais ir
konkrečiomis mokyklomis (pvz., popartas, kubizmas, modernus ir abstraktus
menas), kurias dalyviai patys pasirinko ir galiausiai sukūrė savo meno dirbinius. 

Užsiėmimų pobūdis buvo tiek daugiašalis, tiek asmeninis. Dalyviai susipažino su
priemonėmis ir gavo žinių, kad galėtų toliau asmeniškai rinktis menines
medžiagas ir technikas. Vieni jų dirbo poparto stiliumi, kiti graviravo, treti derino 
 



ikonografiją su poparto stiliumi. Kai kurie dalyviai vėl dirbo prie senesnių savo
darbų, kad juos patobulintų, arba bandė to paties kūrinio variantus. Nepaisant to,
kad kiekvieno grupės dalyvio procesas buvo asmeniškesnis ir įvairesnis, buvo
nuostabu stebėti, kokia šilta buvo grupės narių komandinė dvasia,
bendradarbiavimas, abipusė parama, domėjimasis ir rūpinimasis vienas kitu. 

COGAMI-Ispanija

Ispanijoje meno užsiėmimai buvo vykdomi nuo 2019 m. gruodžio mėn. iki 2022
m. gegužės mėn. Jie buvo rengiami 4 valandas per savaitę Galisijos neįgaliųjų
konfederacijos Lugo miesto neįgaliųjų dienos centre.

Užsiėmimų metu dalyviai kūrė savo ir kitus darbus, pasinaudodami vaizdo
technika, kuria dalijosi Europos organizacijos, dalyvaujančios projekte Artability+.

Dalyviai dirbo įvairiomis technikomis, tokiomis kaip meninė fotografija, antrinis
medžiagų panaudojimas, pirografija, siuvimas, laisvoji tapyba, modeliavimas,
kostiumų ir atributikos kūrimas, modelių kūrimas ir t.t., taip pat panaudodami
daugybę medžiagų.

16 dalyvių, turintys įvairią negalią, sudarė įvairialypę grupę: žmonės su fizine,
pažintine, mišria... įgimta, persirgta negalia, nuo 18 iki 65 metų amžiaus, kilę iš
kaimo ir miesto, ir visi jie turėjo tam tikrą gyvenimo istoriją. 

Projekto dalyviai (6) tai traukėsi, tai vėl jungėsi prie programos daugiausia dėl
COVID-19 atsiradusios pandemijos, tačiau nors jie ir tęsė nuotolinį dalyvavimą
projekte, prie centro veiklos nebeprisijungė, kai šis vėl atsidarė ir galėjo priimti
lankytojus. Užsiėmimuose buvo užregistruoti šeši nauji dalyviai. Vienas dalyvis
taip pat pasitraukė dėl centro pasikeitimo, tačiau vietoj jo atvyko kitas dalyvis.

Kai kurie iš jų skatino kurti individualius darbus, nors didžioji dauguma pasirinko
grupinių darbų kūrimą. Tai rodo, kad užsiėmimų metu vyravo didelės grupės
susitelkimas, bendradarbiavimo ir pagalbos kitam atmosfera. 

Per šiuos trejus metus užsiėmimuose dalyvavo įvairūs žmonės, susiję su meno
pasauliu (pavyzdžiui, vietiniai menininkai Lago Eireos ir César Loureiro, neįgali
menininkė Lorena Quintas arba provincijos muziejaus restauratorė Blanca 



Besteiro), kurie bendradarbiavo iš įvairių perspektyvų: mokė konkrečių technikų,
pasakojo apie savo, kaip menininkų, patirtį ir kt.

Užsiėmimų pabaigoje mūsų miesto savivaldybės bibliotekoje buvo surengta
sukurtų darbų paroda, kad bendruomenė galėtų dalyvauti projekte, taip pat buvo
eksponuojami projektui parengti vaizdo įrašai.
 

Valakupių reabilitacijos centras – Lietuva

Lietuvoje projekto Artability+ meniniai užsiėmimai vyko nuo 2020 m. vasario mėn.
iki 2022 m. birželio mėn. Lietuvoje meniniai užsiėmimai vyko Valakupių
reabilitacijos centro Kauno skyriuje.

2020-2022 m. kassavaitiniuose susitikimuose dalyvavo 10-12 dalyvių, turintys
intelekto, psichikos ar fizinę negalią, iš viso 20 asmenų. Profesionalių darbuotojų
komanda, kurią sudarė instruktoriai, socialiniai darbuotojai, psichologai,
palengvino visą procesą ir padėjo įveikti iškilusius sunkumus.

Projekto komanda kas savaitę rengė meninius užsiėmimus, kuriuose daugiausia
dėmesio skyrė aktyviam dalyvaujančio asmens integravimui. Dėl pandemijos
situacijos kilo tam tikrų iššūkių organizuojant meninius užsiėmimus internetu arba
nuotoliniu būdu. Kad dalyviai būtų laimingi ir užimti, VRC komanda dėjo daug
pastangų organizuodama susitikimus internetu, įtraukdama ir aktyviai
bendraudama su visais dalyviais.

Užsiėmimų metu dalyviai mokėsi įvairių meno technikų, padėjo projekto
komandai kurti vaizdo pamokas, įgijo žinių ir įgūdžių, kaip rengti parodą ir
prižiūrėti ją.

Per praėjusius metus visuomenei pristatytos 2 autorinės ir 2 kolektyvinės parodos
Valakupių reabilitacijos centro būstinėje Vilniuje, Kauno prekybos centre MOLAS,
Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

ATA - Rumunija

Yransilvanijos jaunimo asociacija nuo 2020 01 06 iki 2022 05 30 organizavo tris
meninių užsiėmimų sesijas. Pirmųjų užsiėmimų metu buvo atrinkti 5 meno



kūriniai, užsiėmimuose dalyvavo 5 suaugusieji su negalia (1 turintis fizinę, 3
kognityvinę ir 1 mišrią negalią), kurių amžius nuo 18 iki 37 metų, ir kurie vyko nuo
2020 01 06 iki 2020 03 27. Antrųjų užsiėmimų metu buvo atrinkti 8 meno kūriniai,
dalyvavo 6 asmenys su negalia (2 turintys kognityvinę ir 4 mišrią negalią), kurių
amžius nuo 18 iki 27 metų, ir kurie vyko nuo 2020 12 10 iki 2021 04 07.
Paskutinių užsiėmimų metu buvo atrinkti 5 darbai, juose dalyvavo 3 suaugusieji
su negalia (1 turintis kognityvinę ir 2 mišrią negalią), kurių amžius nuo 18 iki 22
metų, ir kurie vyko nuo 2022 01 17 iki 2022 05 30. Nors iš pradžių planuota, kad
užsiėmimai truks nuo 6 iki 6 mėnesių, tačiau dėl COVID 19 pandemijos šį planą
turėjome pakeisti ir pritaikyti prie laikotarpių, kai apribojimų nebuvo arba jie buvo
sušvelninti.

Į šiuos meninius užsiėmimus įtraukėme 11 žmonių su negalia. Kadangi mūsų
nevyriausybinė organizacija turi mažesnes integracijos galimybes, yra nesusidūrę
su mokymu ir neturi patirties tiesiogiai dirbant su neįgaliaisiais, todėl pirmajame
etape kaip instruktoriai tiesiogiai dirbome su

 - autistu, kuris yra bedarbis, gyvena su tėvais ir nelanko jokio neįgaliųjų dienos
centro, tačiau dažnai lankosi mūsų centre, kad galėtų atsispausdinti mandalas ir
kitus paveikslėlius, kuriuos kasdien spalvina.

 - neįgaliojo vežimėlyje sėdinčiu asmeniu, kuris dvidešimties metų amžiaus patyrė
sunkią traumą, o šiuo metu mėgsta motyvuoti žmones pasitelkdamas meną ir
socialinę žiniasklaidą, su kuriuo jau dirbome vykdydami elektrinio neįgaliojo
vežimėlio kampaniją, ir norėdami dirbti su kitomis projekto tikslinėmis grupėmis,
bendradarbiavome su 3 įstaigomis, su kuriomis jau dirbome ir kurios turi darbo su
neįgaliaisiais patirties ir žinių, ir mokėme bei padėjome jų auklėtojams, specialiojo
ugdymo mokytojams, socialiniams darbuotojams ir terapeutams, kad jie taptų šio
projekto instruktoriais:

 - Pirmuosiuose užsiėmimuose dalyvavo Cristuru Secuiesc iš mūsų miesto
„Gondviselés Segélyszervezet” (Apvaizdos paramos organizacija), kuri, be kita
ko, siūlo savaitinius užsiėmimus neįgaliesiems. Buvo įtraukti ir surengti meniniai
užsiėmimai kitiems 3 asmenims iš pirmosios užsiėmimų sesijos.

 - Antrų užsiėmimų metu buvo pasinaudota Orbano fondu iš kaimyninio miesto
Odorheju Sekujesko, kuriame yra 10 mišrią negalią turinčių asmenų globos
namai ir akredituota neįgaliųjų mokykla. Pirmųjų užsiėmimų metu buvo įtraukti ir
surengti meniniai užsiėmimai 6 dalyviams.

 



 - Trečiajame etape tęsėme veiklą su Orbano fondu, kuris įtraukė vieną naują
narį, bei su naujai įsteigta „Három Galamb Egyesület” (Trijų balandžių asociacija)
iš šalia mūsų miesto esančio kaimo Porumbenii Mici. Ji buvo įsteigta kaip
neįgaliųjų dienos globos centras pagal Camphill modelį ir įtraukė du naujus
dalyvius, kurie yra tie patys, kaip ir 2 asmenys iš 1 grupės, kurie pakeitė su jais
dirbančią įstaigą.

Tik vienas iš asmenų, su kuriais dirbome, turėjo prieigą prie kompiuterio ir žinių
kaip naudotis internetu, tačiau su juo nuotoliniu būdu dirbome pirmųjų meninių
užsiėmimų metu (prieš COVID-19) ir mokėmės naujų technikų iš kitų šalių
parengtų vaizdinių pamokų. Su visais kitais neįgaliaisiais, su kuriais galėjome
dirbti, buvo galima dirbti tik gyvai susitikus, todėl pritaikėme meninių užsiėmimų
bei mokymosi iš vaizdo pamokų laiką prie laikotarpių, kai apribojimų nebuvo arba
jie buvo švelnesni.

Šie meniniai užsiėmimai vyko vidutiniškai 5 valandas per savaitę mūsų biuro
patalpose, neįgaliųjų namuose ir trijose pirmiau išvardytų įstaigų patalpose
Cristuru Secuiesc, Odorheju Sekujesko, Porumbenii Mici ir Șoimoșu Mic
miestuose. Dauguma meninių užsiėmimų vyko mažesnėse 3-4 žmonių grupėse,
kuriose visi kūrė tos pačios krypties meno kūrinius, tačiau kiekvienas pagal savo
tempą ir norus. Buvo galima išbandyti keramikos, audimo, fotografijos, odos
dirbinių, mandalų spalvinimo, tapybos ant įvairių paviršių ar su įvairiomis
medžiagomis, origami, modeliavimo ir koliažo technikas. Buvo sukurti 178
individualūs meno kūriniai, iš kurių kai kuriomis technikomis buvo sukurta gana
daug, iš dalies dėl naudojamos meno technikos (kaip fotografijos atveju, kai buvo
padaryta beveik 50 geros kokybės galutinių nuotraukų), o kitomis - tik keletas,
nes juos buvo sunku padaryti ir reikėjo daug laiko, kaip, pavyzdžiui, vejavimo ar
siuvinėjimo atveju.

2022 m. birželio 24 d. mūsų Cristuru Secuiesc miesto, Molnár István muziejaus
parodų salėje surengėme 18 meno kūrinių ir 18 mokomųjų vaizdo įrašų parodą.
 



3.2
Mokymas



Ispanijoje taip pat buvo surengti mokymai, skirti virtualios parodos, kuri yra
projekto dalis ir kurioje surinkti keturių organizacijų projekto dalyvių darbai,
kūrimui.

Dalyviai ir specialistai iš keturių šalių susitiko, kad priimtų sprendimus dėl
parodos pavidalo ir išdėstymo bei išmoktų technikų (pvz., fotografuoti meno
kūrinius), kurios padarytų parodą patrauklesnę visuomenei.

Penkias dienas vyko šie darbai:

 - Scenarijaus kūrimas.

Sprendėme, kaip apskritai atrodys paroda: grindų ir sienų spalvos, meno kūrinių
apšvietimas, kaip bus išdėstyti kiekvieną organizaciją ir parodą paaiškinantys
užrašai ir plakatai.

 - Meno kūrinių fotografavimas.

Kaip gerai nufotografuoti meno kūrinius ir kaip išspręsti trimačius kūrinius, kad jie
gerai matytųsi parodoje.

 - Kolektyvinio darbo kūrimas parodai.

Pasinaudodami tuo, kad buvome keturių organizacijų dalyviai, sukūrėme bendrą
kūrinį eksponuoti virtualioje parodoje.

 - Plakato ir parodos pristatymo dizainas. 

Sukūrėme parodos plakatus. Mokėmės kurti sieninius lipdukus su informacija
apie kiekvieną meno kūrinį.



REKOMENDACIJOS



 COGAMI-Ispanija

Buvo akivaizdžiai pastebima, kas yra dalyviai, anksčiau dalyvavę tokio pobūdžio
veiklose (pavyzdžiui, ankstesniuose Artability ar kituose su menu susijusiuose
projektuose), nes tai buvo tarsi atskaitos taškas, po kurio jie toliau tobulino savo
techniką arba išbandė naujus metodus, apskritai patobulėjo kūrybos ir
eksperimentavimo su menu srityje. Viena iš Ispanijos rekomendacijų - toliau
skatinti ir plėtoti integracinius meno projektus ir veiklą, nes taip daugiau žmonių
susiduria su menu, o tie, kurie su juo susiduria, toliau tobulėja.
 
Koronavirusas suteikė mums galimybę ieškoti naujų virtualaus darbo būdų,
kuriuos būtų labai įdomu ištirti, nepamirštant gyvo bendravimo, nors šio projekto
virtualios parodos veiklos rezultatai jau atspindi tam tikrą šios dvasios dalį.
 
Apskritai tokie projektai yra labai naudingi žmonėms, atsidūrusiems nepalankioje
socialinėje padėtyje, šiuo atveju fizinę negalią turintiems žmonėms, su kuriais
mes dirbame, o tai, kad jie vykdomi Europos lygmeniu kartu su kitomis
organizacijomis, daro juos patrauklesnius ir įdomesnius mainų ir mokymosi
požiūriu.
.

 ATA - Rumunija
 
Artėjant Artability+ projekto įgyvendinimo pabaigai, turime tris pagrindines
rekomendacijas ateičiai:

Pirma, kad visi 4 partneriai įsipareigotų platinti mokymo programas ir beveik 80
projekto metu sukurtų vadovėlių, kad kitos įstaigos, dirbančios su neįgaliaisiais
asmenimis, galėtų padėti jiems tobulėti naudojant šias dvi neįkainojamas
priemones, ir motyvuoti tas įstaigas, kurios pradės jomis naudotis, įsipareigoti
daryti tą patį. Mums tai svarbu, kad sukurti rezultatai nepasentų ir neliktų
neatnaujinti atsižvelgiant į meno ir darbo su neįgaliaisiais raidą.

Antra, artimiausiu metu vėl teikti paraišką panašiam projektui, kurio pagrindinis
tikslas būtų panaudoti jau sukurtą mokymo programą ir išbandyti jos
veiksmingumą po COVID 19, bendradarbiaujant su esamais ir naujais partneriais,
sutelkiant dėmesį į menų užsiėmimus, mokymo programų kūrimą, taip pat
organizuojant reguliarias meno kūrinių, sukurtų mūsų dalyvių, parodas.



Galiausiai, stengtis organizuoti kuo daugiau tarptautinių įvairių tautybių neįgaliųjų
susitikimų. Tai grindžiama patirtimi, įgyta per mokymus Lugo mieste, Ispanijoje,
kur visi dalyviai ir vadovai iš komforto zonos buvo perkelti į savo kūrybos zoną ir
ne tik susipažino su naujais žmonėmis ir kultūromis, bet ir su plačia naujų meno
technikų palete, kurią galės parsivežti namo, naudoti ir pritaikyti visiems savo
dalyviams. Tai galėtų būti daroma arba lankantis kaimyninėse šalyse, kad
atstumai nebūtų tokie dideli, ir susitinkant dvišaliuose susitikimuose, arba,
pavyzdžiui, vykdant tarptautinį projektą Erasmus+, arba strateginę partnerystę,
pavyzdžiui, Artability+, kai visose šalyse būtų rengiami mokymai, pavyzdžiui,
tokie, kurie pagal šį projektą vyko Lugo mieste. 

 
 
 ANTIGONE - Graikija

Naudojimasis ankstesne patirtimi pasirodė esąs didelis šios programos
privalumas. Iš tiesų, kaip jau pastebėjo mūsų partneriai iš COGAMI, ilgalaikis
neįgaliųjų grupių dalyvavimas meno užsiėmimuose yra labai naudingas šių grupių
nariams, nes ne tik gerina jų techninius įgūdžius, bet ir ugdo bei stiprina jų
savivertę ir pasitikėjimą savimi. Sistemingas, struktūrizuotas, kassavaitinis
praktinis užsiėmimas kartu su galimybe keliauti ir mokytis užsienyje, susitikti su
organizacijomis partnerėmis ir jų grupėmis yra idealus ir veiksmingas būdas
ugdyti stipresnius, labiau pasitikinčius savimi ir kūrybingesnius asmenis. 

Dažniausiai mūsų dalyviai negali dalyvauti socialinėje ir (arba) profesinėje
veikloje, leidžiančioje jiems aplankyti kitas vietas ir susipažinti su žmonėmis, todėl
jie labai vertina, kai jiems suteikiama galimybė praplėsti savo patirtį ir
pasaulėžiūrą.  

Galimas pasiūlymas dėl tolesnio projekto tobulinimo, kurį būtų galima pritaikyti
panašioje programoje ateityje, - paskatinti ir sudaryti sąlygas surengti bendrą
meno parodą, kurioje dalyvautų visos grupės iš visų partnerių organizacijų
viename iš projekte dalyvavusių miestų. Tokiu būdu dalyviai turėtų galimybę
toliau bendrauti vieni su kitais, bendradarbiauti, rasti bendrą kalbą ir kartu
organizuoti renginį vietoje, o ne tik virtualioje erdvėje, kaip tai darome su
virtualios parodos programėle. Tai galėtų būti labai įdomus iššūkis visoms
dalyvaujančioms šalims ir paskatintų bendradarbiavimą bei abipusius mainus.
 



 VALAKUPIŲ REABILITACIJOS CENTRAS – Lietuva
 
Keletas rekomendacijų iš Valakupių reabilitacijos centro patirties.
Labai svarbu užmegzti partnerystės ryšius, kad būtų galima nuolat organizuoti
kassavaitinius menų užsiėmimus, nes jie daro labai teigiamą poveikį dalyviams
su negalia.

Ši veikla turėtų įtraukti:

 - naujų meno technikų išbandymas;

 - dalijimasis naujų meno technikų išbandymo patirtimi, sukurtais meno kūriniais
su kitais susitikimų ar užsiėmimų metu, taip pat per socialinę žiniasklaidą;

 - lankymasis meno parodose bendruomenėje;

 - kūrybinių seminarų dalyvių parodų inicijavimas.

Vietinių ar tarptautinių neįgaliųjų susitikimų organizavimas turi labai teigiamą
poveikį juose dalyvaujantiems neįgaliesiems, todėl organizacijos turėtų ieškoti
būdų, kaip juos periodiškai organizuoti. Kai kuriems dalyviams kelionė į Artability+
mokymo renginį buvo pirmoji tarptautinė kelionė arba kelionė lėktuvu. Deja,
daugelis neįgaliųjų dėl savo negalios ar lėšų stygiaus gyvena gana izoliuotai,
todėl Erasmus+ dotacijos tarptautiniams mokymo renginiams yra labai svarbios.



Projektas „Artability“ iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos programos
„Erasmus+“ lėšomis.

Už šio leidinio turinį atsako tik Galisijos žmonių su negalia konfederacija (COGAMI), o nei
Europos Komisija, nei Ispanijos švietimo internacionalizavimo tarnyba (SEPIE) nėra

atsakingos už bet kokį joje esančios informacijos naudojimą.

 

Ši licencija leidžia kitiems remiksuoti, pritaikyti ir kurti jūsų darbą net komerciniais tikslais, jei jie priskiria
jus ir licencijuoja savo naujus kūrinius identiškomis sąlygomis.


