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20-metį atšventusiam Centrui linkėta
ąžuolo stiprybės
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centras) paminėjo 20-ąsias savo veiklos metines. Į jubiliejinį renginį susirinkęs gausus būrys techninės pagalbos priemonių tiekėjų,
jų remontu užsiimančių įmonių atstovų, savivaldybių, reabilitacijos specialistų, nevyriausybinių organizacijų vadovų, neįgaliųjų tik patvirtino, kokiai plačiai visuomenės daliai
svarbi ir reikalinga jo veikla. Drauge prisimintas Centro nueitas kelias, pasidžiaugta šios srities naujovėmis ir pažanga.

Už ilgametį ir
nepriekaištingą darbą –
„Gerumo žvaigždė“

Techninės pagalbos neįgaliesiems centro direktorius Vytautas Bruzga apdovanotas „Gerumo žvaigžde“.
Egidijaus Skipario nuotr.

Sveikinimai, padėkos jubiliejiniame renginyje – įprastas dalykas. Netrūko jų ir Centro šventės dieną. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos (SADM) Lygių galimybių skyriaus vedėja
Eglė Čaplikienė pirmiausia dėkojo Centro kolektyvui – sutelktam, nuoširdžiai dirbančiam, visada pasirengusiam padėti. Pasak jos, ministerija nėra gavusi
jokių nusiskundimų dėl Centro
darbuotojų. Labiausiai nusipelniusiems bendradarbiams, ranka rankon dirbančios Ekspertų komisijos nariams, remonto
įmonių vadovams, techninės pagalbos priemonių tiekėjams padėkų negailėjo ir Centro direktorius Vytautas Bruzga. Beje, jo

paties tądien taip pat laukė maloni staigmena – socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato
Jankausko įsakymu už ilgametį
ir nepriekaištingą darbą Centro
direktorius buvo apdovanotas
aukščiausiu Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos apdovanojimu – „Gerumo žvaigžde“.
Iš 20-ies Centro gyvavimo
metų V.Bruzga jam vadovavo
14. Per šį laiką įvyko daug teigiamų permainų – sutelktas darbštus ir neįgaliesiems paslaugus kolektyvas (nuo 6 darbuotojų pradžioje iki 35 dabar), gerokai išsiplėtė techninės pagalbos priemonių asortimentas, pagerėjo jų kokybė, neįgaliųjų aprūpinimo jomis galimybės
Šiandien Centras kartu su
techninių priemonių tiekimo įmonėmis neįgaliesiems siūlo įsigy-

ti daugiau kaip 140 rūšių techninės pagalbos priemonių; kartu su remonto įmonėmis individualiai pritaiko ir suremontuoja daugiau kaip 3 tūkst. šių priemonių ir elektrinių vežimėlių per
metus; kartu su 60 miestų ir rajonų savivaldybių specialistais pakartotinai per metus panaudoja
daugiau kaip 13 tūkst. techninės
pagalbos priemonių; vidutiniškai
per metus išmoka 900 tūkst. litų
kompensacijų už žmonių įsigytas
techninės pagalbos priemones.
V.Bruzga džiaugėsi, kad šiandieninis Centras – stiprus, turintis 10 padalinių, daugumos kurių
(net 7) patalpos taps Centro nuosavybe. Tokia galimybė atsirado
jam ėmus įgyvendinti ES projektą „Kuriame Lietuvos ateitį“.
(nukelta į 5 psl.)

Naujos tradicinio fotoplenero variacijos
jų kūrybingumui pasireikšti visai nesutrukdė.
Pasak V.Klimavičiaus, organizuoti plenerą visiškai naujoje
vietoje nebuvo lengva. Tačiau šią
Teresės Murauskaitės iniciatyvą
palaikė Birštono savivaldybė, jos
vicemeras Juozas Aleksandravičius padėjo surasti, kur apgyvendinti plenero dalyvius, pasirūpino transportu, kitais būtinais dalykais. V.Klimavičius džiaugiasi,
kad niekas, į ką kreipėsi kokios
nors pagalbos, neatsisakė padėti. Mielai po savo šeimos išpuoselėtą sodybą fotografus vedžiojo Arūnas Senavaitis, kaip seniai
lauktus svečius priėmė etnografinės Kazakevičių sodybos šeimininkė Daiva Earle, o kelto per
Nemuną vairininkas nepaisė
darbo valandų ir prireikus plukdydavo neįgaliuosius į vieną ar
kitą upės pusę.

Nauja vieta, nauja tema,
nauji žmonės – taip galima apibūdinti šiemet Lietuvos neįgaliųjų draugijos surengtą tradicinį
fotografų plenerą. Naujų akcentų jame yra ir
dar daugiau. Šio plenero
dalyvių nuotraukos taps
nebe vienos, o dviejų parodų eksponatais, o visas
kūrybinės stovyklos procesas bus įamžintas specialiai sukurtame filme.

Nauji įspūdžiai – naujos
nuotraukų kolekcijos
Šventąją, Nidą – tradicines
Lietuvos neįgaliųjų draugijos organizuojamo fotografų plenero
vietas pakeitęs Birštonas su savo
Nemuno vingiais gerokai papildė plenero dalyvių fotoarchyvus
naujais kurorto, gamtos vaizdais,
medžio skulptūrų, žinomų šio
krašto rašytojų, poetų gimtinių
nuotraukomis. Justino Marcinkevičiaus tėviškę įamžinti plenero dalyviams pasiūlę jo sumanytojai griežtų ribų kolegoms nenustatė – juk žmogaus tėviškė – ne
vien gimtoji sodyba, o daug pla-

Fotografų pleneras į savo būrį priėmė 7 naujokus.
tesnė sąvoka. Todėl plenero vadovas, profesionalus fotografas
birštoniškis Vytautas Klimavičius neįgalius bičiulius suskirstė
į 3 grupes, kurios pasikeisdamos
tai kėlėsi per Nemuną į Birštoną,

tai fotografavo netoliese esančią
Just.Marcinkevičiaus gimtinę,
jo lankytą pradžios mokyklą, tai
keliavo į medžio skulptūrų parką. Tiesa, ne visiems šios išvykos buvo vienodai sėkmingos,

Egidijaus Skipario nuotr.

mat plenero darbui labai trukdė
prapliupęs lietus. Tačiau sprendžiant iš to, kiek šios kūrybinės
stovyklos dalyviai pateikė nuotraukų būsimos parodos atrankai, atrodo, kad gamtos kaprizai

Plenerai skatina norą
tobulėti
Dauguma kūrybinės stovyklos dalyvių atsivežė gerus fotoaparatus. Vadinamųjų „muilinių“ tebuvo vos viena kita.
(nukelta į 8 psl.)
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20-metį atšventusiam Centrui linkėta
ąžuolo stiprybės
(atkelta iš 1 psl.)

Svarbiausi veiklos
akcentai – keliais
sakiniais
Vyresnio amžiaus neįgalieji puikiai prisimena Romo Klimavičiaus pavardę. Šis žmogus
stovėjo prie socialinės neįgaliųjų integracijos sistemos kūrimo
ištakų. Su jo vardu susijęs ir šio
Centro įkūrimas. Jubiliejiniame
renginyje R.Klimavičius prisiminė, jog įsakymą įkurti Respublikinį invalidų kompensacinės
technikos centrą 1992 m. gegužės 5 d. pasirašė tuometinis socialinės apsaugos ministro pavaduotojas Antanas Vinkus. Žinoma, prieš tai reikėjo parengti tokio Centro viziją, pagrįsti jo reikalingumą ir pan. Šį darbą atlikęs R.Klimavičius juokavo, kad
daugelio projektų ateitį jam numatyti padėdavo šachmatininko
mąstymas bei intuicija.

Ąžuolo stiprybės Centrui linkėjo UAB
„Teida“ direktorė Edita Želvienė.
18 metų Centre dirbanti direktoriaus pavaduotoja Elena
Nekrošaitė susirinkusiesiems
priminė ir daugiau šios neįgaliesiems svarbios įstaigos veiklos
momentų.
Pirmiausia tik įkurtam Centrui buvo pavesta vykdyti protezinių-ortopedinių gaminių užsakymą ir finansavimą, o nuo 1993
m. gruodžio 1-osios jis buvo įpareigotas neįgaliesiems parduoti
specialiuosius lengvuosius automobilius.
Pirmaisiais Centro kompensacinės technikos tiekėjais tapo
UAB „Taneta“ (tiekė masažo kabinetų įrangą, kėdutes, laikiklius,
lazdas), PKB „Puntukas“ (neįgaliųjų vežimėlius, staliukus virš lovos, specialias kėdes), sportinių
gaminių fabrikas (medinius ramentus), UAB „Magnetas“ (šviesos skambučius, šviesos žadintuvus), UAB „Litema“ (šaldykles-šildykles, higieninius maišelius). Per 1993 m. Centras išdavė 6 311 kompensacinės technikos priemonių už 531 tūkst. litų.
Tuomet tai buvo didžiulis laimėjimas, o lyginant su šiandiena –
tik lašas jūroje. 2011 m. techninės
pagalbos priemonėmis aprūpinta daugiau kaip 34 tūkst. neįgaliųjų, o joms įsigyti skirta 8 mln.
37 tūkst. litų.

Nuo 1994 m. Vyriausybės
nutarimu Centrui buvo paskirta vykdyti specialiųjų lengvųjų automobilių ir motorinių vežimėlių įsigijimo ir jų techninio
pritaikymo išlaidų kompensavimo funkciją (tuomet – kartą
per 8 metus išmokėti iki 4 tūkst.
litų kompensacijas). Šią funkciją Centras vykdė iki 2001 m. Per
šį laikotarpį buvo išmokėta 230
kompensacijų, bendra jų suma –
917 730 litų. Vėliau visi duomenys apie išmokėtas kompensacijas buvo perduoti miestų (rajonų)
savivaldybių socialinės paramos
skyriams.
1995 m. buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Centro, „Motivation“ ir AB „Puntukas“ dėl vežimėlių vaikams, sergantiems cerebriniu paralyžiumi, gamybos.
Tokio tipo vežimėlių Lietuvoje
niekas negamino ir netiekė, todėl, nepaisant pradinio projekto
trūkumų, tai buvo gera pradžia
kuriant vaikišką kompensacinę
techniką. Šis bendradarbiavimas
truko iki 2000-ųjų.
Iki 1997 m. neįgaliuosius vežimėliais daugiausia aprūpino
AB „Puntukas“ – jo pagamintus vežimėlius neįgaliesiems išduodavo visuomeninės organizacijos. Nuo 1997 m. šią funkciją perėmė Centras. Kartu jis pradėjo rūpintis ir kompensacinės
technikos remontu. Centras sudarė sutartis su AB „Puntukas“,
UAB „Dangija“, SP UAB Vilniaus Naujininkų darbo rinkos
mokymo centru ir kitomis neįgaliųjų įmonėmis: UAB „Senieji
kapsai“, UAB „Retenė“, J.Girtos
„Likimo laiptai“ ir kt. Buvo organizuotas ir elektrinių vežimėlių remontas, kurį iš pradžių atliko AB „Puntukas“, o vėliau –
A.Gruzdžio įmonė, UAB „Medicinos projektai“. Dauguma šių
įmonių techninės pagalbos priemones remontuoja iki šiol.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministro D.Jankausko įsakymu
pasirašyta ir šiuo metu veikianti nauja lanksti neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarka sudaro neįgaliesiems didesnių pasirinkimo galimybių. Šiuolaikišką techniką judėjimo sutrikimų turintiems neįgaliesiems teikia UAB „Teida“,
UAB „Biomedika“, UAB „Taneta“, AB „Puntukas“, UAB „Slaugivita“, UAB „Idemus“, UAB
„Kasko group“. Jubiliejiniame
renginyje dauguma jų pristatė
savo tiekiamus gaminius. Techninės pagalbos priemonėmis
Centras aprūpina ir regos bei
klausos negalią turinčiuosius.
Centras ne tik įsigyja bei aprūpina techninės pagalbos priemonėmis šalies gyventojus, bet
ir teikia socialines paslaugas neįgaliesiems – parenka, individualiai pritaiko ir išduoda judėjimo, regos ir klausos techninės
pagalbos priemones, apmoko jomis naudotis.

Reabilitologai
neišsiverstų be techninės
pagalbos priemonių
Miestų gatvėse sutinkami rateliais judantys žmonės yra tapę

Žiniasklaidoje
apie neįgaliųjų
gyvenimą

Nori būti
toks, kaip visi
„Kauno dienos“ tinklalapyje paskelbtame Indrės
Papcevičiūtės straipsnyje „Klausos negalią turintis K.Gumbrys: nereikia
iš mūsų šaipytis“ rašoma
apie klausos negalią turintį 35-erių metų kaunietį Kęstutį Gumbrį.

Centro direktorius Vytautas Bruzga padėkos raštą įteikia Romui Klimavičiui.

Centro Metodinio skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Juškienė su neįgaliaisiais.
savotišku atskaitos tašku, padedančiu įvertinti neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis lygį. Reabilitacijos specialistas profesorius Alvydas
Juocevičius prisiminė prieš porą
dešimtmečių Lietuvoje apsilankiusių amerikiečių nuostabą, kai
jie mūsų gatvėse nesutiko nė vieno neįgaliojo. Dabar situacija pasikeitusi iš esmės – Lietuvos neįgalieji gali džiaugtis patogiais ir
šiuolaikiškais vežimėliais, suteikiančiais jiems daugiau laisvės ir
savarankiškumo.
Reabilitologės Gintarės Vaitkienės teigimu, modernios techninės pagalbos priemonės – ir
būtina sėkmingos reabilitacijos
sąlyga. „Be jų mes būtume bejėgiai“, – šventiniame renginyje sakė ji. Nors reabilitacija Lietuvoje taip pat labai tobulėja, vis

daugiau traumas patyrusių žmonių grąžinami į gyvenimą, užsienio šalių patirtis – akivaizdus įrodymas, kiek daug dar reikia nuveikti. Prof. A.Juocevičius pateikė iškalbingą pavyzdį – vienos
dienos reabilitacijai skiriamų pinigų kiekį. Lietuvoje tai 200 litų,
Danijoje – 800 eurų, Šveicarijoje
– 1500 eurų. Todėl tik suvienytos pastangos gali duoti apčiuopiamų rezultatų.
Įtaigiai ir įžvalgiai šventiniame renginyje nuskambėjo UAB
„Teida“ direktorės Editos Želvienės palinkėjimas Centrui ąžuolo
stiprybės. Šio palinkėjimo Centro darbuotojams tikrai neleis pamiršti dovanų gautas ąžuoliukas
– dar liaunas, bet žaliuojantis ir
stiprėjantis.
Aldona DELTUVAITĖ
Egidijaus Skipario ir Vytauto Karsoko nuotr.

Lietuvos paraplegikų asociacijos
narių dėmesiui
Liepos 28 d. 12 val. Lietuvos paraplegikų asociacijos (LPA) „Landšafto terapijos ir rekreacijos centre“ Monciškėse, Ošupio takas 6a, Palanga, vyks
LPA ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Pagal įstatus, susirinkimas yra LPA
aukščiausias organas.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. veiklos ataskaitos už 2011 m. pateikimas;
2. finansinės atskaitomybės už 2011 m. tvirtinimas;
3. vienasmenio valdymo organo – prezidento – rinkimai;
4. kolegialaus valdymo organo rinkimai;
5. kiti klausimai.
Primename, jog pagal LPA įstatus kiekvienas narys susirinkime gali dalyvauti ir balsuoti pats arba deleguoti savo balsą (jeigu jis nedeleguotas)
kitam LPA nariui.
Išankstinė registracija tel. nr. 8 687 341 94 arba
el. paštu: lp.asociacija@gmail.com
Atvykusių dalyvių registracijos pradžia liepos 28 d. 10 val.
Lietuvos paraplegikų asociacijos valdyba

Prašantis, kad aplinkiniai
neišskirtų jo ir panašaus likimo žmonių iš kitų, vyras prisipažįsta, jog vaikystėje, gyvendamas Švenčionių rajone ir
lankydamas pradinę mokyklą,
jautėsi vienišas. Sveikas gimęs
ir 3-ejų metukų stipriai susirgęs berniukas ėmė prastai girdėti, jam teko nešioti klausos
aparatą. Mokydamasis kaimo
mokykloje pašaipų Kęstutis išvengė, bet viduje jautėsi labai
blogai. Vyras prisimena mamai
nuolat dejuodavęs, kad yra vienintelis toks negirdintis visame
pasaulyje.
Baigęs 9 klases jis išvyko
studijuoti į sostinę – į Vilniaus
kurčiųjų profesinę mokyklą.
Ten vaikinas ir pamatė, kad tokių kaip jis, kurčiųjų, yra daugiau. Pabendravęs su jais Kęstutis suprato, jog visi jie iki susitikimo su panašaus likimo žmonėmis manė esą vieninteliai.
Profesinėje mokykloje Kęstutis studijavo batsiuvio amatą. Kurį laiką tuo ir užsiėmė.
Tačiau vėliau pajuto norįs siekti daugiau. Įstojo dar kartą – į
maketuotojo specialybę. Baigęs mokslus įsitraukė į ES projektą tarpininkauti įdarbinant
kurčiuosius Vilniuje.
„Dirbome dviese: girdintis
asmuo bendraudavo su vadovais, aš – su darbo ieškančiais
kurčiaisiais. Porininkas pasakydavo, kur yra laisvų darbo
vietų, ten eidavau su kurčiuoju ir vertėjaudavau jam bendraujant su personalu“, – kaip
pradėjo savo karjerą, pasakojo pašnekovas. Projektui pasibaigus, atsiradus laisvų darbo vietų mūsų rinkoje 2009 m.
K.Gumbrys sulaukė pasiūlymo
iš „Rimi Lietuva“ vadovų dirbti
Personalo skyriuje. Specializacija – darbas su negalią turinčiais žmonėmis. Vyras padėdavo jiems įsidarbinti „Rimi“ parduotuvėse visoje Lietuvoje. Dabar K.Gumbrys šioje bendrovėje turi kainodaros asistento pareigas. Jį bendradarbiai vertina
teigiamai.
Save jaunas vyras linkęs vadinti optimistu, atkakliu ir turinčiu tikslų, kuriuos siekia įgyvendinti. Tiesa, buvo laikas, kai
pasitikėjimo savimi trūko, bet,
dirbdamas įvairiuose darbuose, bendraudamas su įvairiais
žmonėmis, po truputį jo įgijo.
Vyras norėtų, jog į neįgaliuosius sveikieji žvelgtų kaip
į tokius pat kaip jie, o ne kaip į
tuos, kuriems visada reikia padėti, jų gailėti.

