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Mokykimės būti drauge!
«Galvojame, kad atvažiavome sužinoti ką nors nauja apie kitus, o 

iš tikrųjų atvykome sužinoti nauja apie save, geriau pažinti 
patys save, pažinti žmogaus galimybes».

(A. Zacharevičienė, VPPT darbuotoja)

Gruodžio 3-oji — Žmonių su negalia diena



Jei nori būti laimingas valandą – numik.

Jei nori būti laimingas dieną – eik žvejoti.

Jei nori būti laimingas metus – paveldėk turtą.

Jei nori būti laimingas visą gyvenimą –

padėk kam nors kitam.

(Kinų patarlė)



Parolimpinio komiteto prezidentas 
Mindaugas Bilius

2009 m. Amerika. Auto avarija. 
Sulaužyti 27 kaulai. 14 dienų išbuvo 
komos būsenos. 

Į Lietuvą grįžo neįgaliojo vežimėlyje. 
Sunkiai valdo kairę ranką ir koją. 
Fiziniai pratimai. Neįgaliųjų sportas.

Kilnoja štangą, vėl grįžo prie rutulio 
stūmimo, disko metimo. Dabar 
Mindaugui 36 m.

Pasaulio čempionas, Parolimpinių 
žaidynių Rio-de-Žaneire 2016 m. 
sidabro ir aukso medalių 
laimėtojas.



Mindaugas Bilius:

„Žmogus žmogui turėtų būti žmogiškesnis.

Geriausia pagalba neįgaliems – suprasti juos kaip lygius su 
lygiais.

Mes visi einame tobulumo link. 

Svajonės, siekiai padeda tobulėti, tačiau tobulumo pasiekti 
neįmanoma.“



Danas Sodaitis -
sprinteris, fotografas

29 metai. Mokėsi Karo 
akademijoje, domėjosi ir 
tebesidomi motosportu.

Prieš 5 m., važiuodamas 
motociklu, patyrė avariją. 
Dešinės rankos išgydyti 
nepavyko.

„Puoliau savo negalią“.

Įstojo ir baigė universitetą, 
susidomėjo neįgaliųjų 
sportu.

https://www.zmones.lt/naujiena/europos-vicecempionas-danas-sodaitis-esu-gyvas-

irodymas-kad-svajones-pildosi.74eb117f-d769-11e8-86a7-aa000054c883



Danas Sodaitis - Europos, pasaulio parolimpinių 
varžybų prizininkas ir dalyvis.

2018 m., Europos čempionatas (Berlynas), 

100 metrų sprintas

Michał Derus – aukso medalis (10,77sek)

Danas Sodaitis – sidabras (11,36 sek)







Ką daryti siekiant tobulinti save?

To do List

Užrašyk tikslą, siekius.

Pasirūpink priemonėmis.

Maži dalykai yra svarbūs.

Svarbu noras ir ryžtas.

Tegul jus  vertina pagal tai, ką jūs gebate 
atlikti geriausiai.



Ernestas Česonis 
- triatlonininkas

Dabar 35 m. 

Gimė be kairės rankos. 
Patyčios mokykloje.

Nuo 6 metų – futbolas, 
baseinas, nuo 16 –
lengvoji atletika.

Būdamas suaugęs, susidomėjo triatlonu.

Dėkingas už kitų žmonių pagalbą.



2017 m. dalyvavo «Ironman» 
varžybose

2 km - plaukiama, 90 km - minama dviračiu,

21 km bėgama.





2018 vasarą Lietuvos Ernestas Česonis Estijoje 
vykusiame Europos čempionate užėmė devintą vietą.

Asmeninis rekordas – 850 m plaukte, 20 km dviračiu ir 5 km 
bėgte įveikė per 1 valandą 8 minutes 13 sekundžių.

Siekis ir ryžtas –

sudalyvauti 

Parolimpinėse žaidynėse 

Tokijo 2020 m.

Bus pirmasis lietuvis 

triatlonininkas

parolimpinėse žaidynėse.

https://www.youtube.com/watch?v=VumfOX_gZDY



Ernestas Jasonis - „Geležinis žmogus“: 

„Nereikia gailėtis savęs, svarbiausia 

įrodyti sau, o vėliau visam 
pasauliui, kad  sunkiu darbu viskas 
pasiekiama. 

Svarbu nepasiduoti baimei, o tiesiog 
pradėti nuo mažų dalykų, kurie 
vėliau virsta dideliais. 

Savo pavyzdžiu motyvuoju ir sveikus, 
kurie sėdi ir verkšlena, jeigu kažko 
nesugeba“.



Jaroslav Milevskij –
„sulūžęs, bet nepalūžęs“, 32 m.

Būdamas 16-kos nesėkmingai nėrė į 
vandenį. Lūžo kaklo slanksteliai. 
Negalėjo valdyti nei rankų, nei
kojų. 

„Vanduo skystas, bet kietas“.

Ligoninė, reabilitacija, visko mokėsi iš
pradžių. Reikėjo 1,15 val., kad
apsirengtų. Dabar — 15 min.

Turi šeimą, vaiką. Užsiima socialine
veikla. Svajoja vėl atsistoti ant
kojų.



Jaroslav Milevskij:

Neakcentuokite žmonių, turinčių 
negalią, neįgalumo.

Neįgalūs žmonės moka juokauti, net ir 
iš savo ligų.

Visi mes tam tikrose situacijose galime 
pasijausti neįgalūs. 

Neįgalumas jaučiamas, kai atsiranda 
kliūtis. Neįgaliems svarbios 
priemonės, įranga, kurios 
pagelbėtų įveikti kliūtis.

Įranga, skirta neįgaliesiems, pvz., 
pandusais, labai patogu naudotis ir 
sveikiems — pagyvenusiems, 
mamoms su vaikų vėžimėliais ir kt.

Lygūs su lygiais.





Agnieška Toločko —
«nesutramdoma užsispyrėlė» 

Kai buvo 2 mėn., Agnieškos
nugaroje gydytojai aptiko auglį, 
užspaudžiantį nervą stubure. 

Daug operacijų. Kojos nelaiko.

Neįgaliųjų žmonių šokių 2007 m. 
Europos čempionė. 
Mokymasis. Studijos Kaune.

Važiavimas automobiliu — aistra.

Kriminalistė. Šiuo metu siekia
antrojo aukštojo išsilavinimo.

https://gyvbudas.lrytas.lt/likimai/2017/05/01/news/tevams-itarima-sukeles-

dukrytes-elgesys-negriztamai-pakeite-gyvenima-986036/



Agnieška mokėsi J.Lelevelio 
vidurinėje mokykloje :)

Žaisdavo kvadratą kartu su
kitais mokiniais.

Visi draugai buvo įgalūs.

Tėvai visada sako «ateik».

Jeigu nori padėti — visada
paklausk, kaip.





2000 m. gripo komplikacija — nusilpo
širdies raumuo. Duso. Paeidavo vos
kelis žingsnius.

Širdies stimuliatorius. Dirbtinė širdis. 
Donoro širdis.

Rimvydas Vekerotas — žmogus, 
turintis donoro širdį



Rimvydas Vekerotas — žmogus, 
turintis donoro širdį

12 metų — su donoro širdimi. 

Bėgioja krosus, augina sūnų.

Neįgalūs tampame
pirmiausia smegenyse.

Judėjimas  gelbsti ir 
pratęsia gyvenimą.

Kiekviena diena — DOVANA.

Socialinė veikla – kalbasi su 
žmonėmis apie donorystę.



R. Vekerotas: «Tik dėl donoro širdies likau 
gyvas. Dabar privalau už tai atidirbti»

Sužinoti artimųjų nuomonę apie 
donorystę, pakalbėti namuose.

Donoro kortelė







Vytautas Gendvilas – Brailio rašto specialistas (silpnaregis)
Justinas Kilčiauskas – elektroninės aplinkos prieinamumo 
specialistas (neregi nuo gimimo)



Aklieji ir silpnaregiai visuomenėje (palyginti -
musulmonų šalyse yra garbinga padėti aklam 
kaimynui pastatyti namą, padėti sukurti šeimą).

24 psl. įprasta knyga prilygsta tai pačiai, bet 140 
psl. Brailio raštu atspausdintai.

Norėdami pagelbėti, visada paklauskite, ar 
reikalinga pagalba, kokios pagalbos reikėtų.



Artūras Bolyčevas — bėgikas, kultūristas

23 m. Nuo gimimo serga apatinės kūno
dalies cerebriniu paralyžiumi. 
«Patogiausias mamos vaikas»...

Iššūkiai: mokykla, savęs atradimo jausmas
— aš kitoks.   

„Pasirinkau sporto šaką, kur tik aš
sprendžiu, kokie bus rezultatai.“

„Turėjau padaryti daugiau, nei kiti“ (gydytojų 
nustatyta tik 40 proc. darbingumo).

Pasaulio bei Europos kultūrizmo
čempionas neįgaliųjų kategorijoje. 
Lietuvos  lengvojsios atletikos 
rekordininkas. 

Svajoja patekti į parolimpinę lengvosios 
atletikos rinktinę, irkluoti. Studijuoja 
kineziterapiją.



Nebijokite judėti lėtai, bijokite stovėti vietoje



Artūras Bolyčevas — Road to the Dream:

Nemėgstu skųstis. Palaikymo ir dabar nelabai daug.

Niekas niekam nėra skolingas.

Negaliu sudalyvauti visur. Turiu rasti savo kelią.

Nekenkti žmonijai, o padėti žmonijai.

Sureguliuoti laisvalaikį, darbą.

Atrasti savo sistemą.

«Tu dar vaikštai?»

https://www.youtube.com/watch?v=LmfGuMcXjkQ



Ačiū
už 

dėmesį!

Nė vienas žmogus negali pasirinkti, kokiu jam 
gimti, bet gali pasirinkti, kuo tapti gyvenimo 
eigoje.   (A. Bolyčevas)

Pateiktį parengė visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė L. Slotvinska, 2018 12

Vilniaus J.Lelevelio inžinerijos gimnazija


