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Tėvo diena
Tik moterims skirtos dvi šventės per metus: Tarptautinė moters diena,
švenčiama kovo 8-ąją ir Motinos diena, švenčiama pirmąjį gegužės
sekmadienį.
Vyrai galėtų pasipiktinti, kad jiems dėmesio skiriama mažiau (vyriškų
profesijų šventės anaiptol nėra visų vyrų šventės). Pirmasis birželio
sekmadienis paskelbtas Tėvo diena, tačiau, ko gero, tikrai maža šeimų,
kuriose ši šventė yra švenčiama. Galbūt dėl to, kad šventės laikomos
sentimentaliu dalyku, kai žmonės dalijasi savo jausmais. O vyrai iš mažens
mokomi, kad tikram vyrui sentimentalumas turi būti svetimas. Bet vyrai,
kaip ir moterys, nori dėmesio, padėkos, tad tikrai nudžiugtų sulaukę
nedidelės dovanėlės ar tiesiog sveikinimo nuo savo vaikų ir žmonų.

Žodis tėvas ir jo buitiškesnis pakaitalas tėtė ne vienoje kalboje dar yra išlaikęs giminišką šaknį: latvių
tēvs, mirusioje prūsų tāvs, lotynų tata, lenkų tata, rusų тата, anglų dad ir kt. Kai kurie kalbotyrininkai
mano, kad šis žodis yra kilęs iš vaikų kalbos, t.y. vaikai, besimokydami kalbėti, pirmiausia bando tarti
nesudėtingus pasikartojančių priebalsių su balsiais derinius: *tata, *atta (plg rus. отец), *ptata (plg. lot.
pater). Taigi, žodis tėtė, įvardijantis „gimdytoją”, galėjo atsirasti ir prigyti iš vaikų lūpų.
Atkuriamas indoeuropiečių kalbos žodis *pαtēr pirmiausia reiškė ne tėvą kaip gimdytoją, o tėvą kaip
šeimos galvą. Iš tokios žodžio reikšmės nusakomos tėvo pareigos – tėvas turi rūpintis šeima, ją išlaikyti.
Nuo seno įprasta, kad vyrai išeina parnešti maisto, o moterys lieka namie prižiūrėti vaikų. Šis darbas tarsi
yra moteriškas.
Iš tiesų psichologų nustatyta, kad vaiko auklėjimui tėvas turi didžiulę reikšmę. Pastebėta, kad moteriai dar
tik nešiojant kūdikį, svarbu, kad tėvas užmegztų su juo kontaktą – kalbintų ne tik žmoną, bet ir dar
negimusį kūdikį. Vaikas, ypač berniukas, perima iš tėvo daugelį savybių, o pirmiausia - ydas, mat yra
linkęs mėgdžioti savo lyties asmens labiausiai išsiskiriančius veiksmus. Pavyzdys jam dažniausiai yra
artimiausias tos pačios lyties žmogus. Taigi moteris, mananti, kad vaiką išauklės taip, kad jis neperimtų
tėvo ydų, yra gana naivi. Neveltui sakoma, kad moteris turi tekėti už to vyro, į kurį panašių vaikų nori
turėti.
Pagal spaudą parinko Leonora Barauskienė ie Kęstutis Sobeckis

BIRŽELIO MĖNESIO RENGINIAI
2 d. 11:00 val. Koplytėlėje aukojamos Šv. Mišios Tėvo dienai
2 d. 13:30 val. Salėje renginys, skirtas Tėvo dienai paminėti „Žinia Tėvui“
6 d. 14:00 val. Aikštelėje prie sporto salės vyks Taikliosios rankos varžybos
9 d. Išvyka į Tarptautines atvirąsias socialinės globos namų vasaros sporto žaidynes Zarasuose
15 d. 14:00 val. Dailės valandėlė „Nenoriu būti nenuspalvintas“
22 d. 14:00 val. Prie lauko estrados Joninių šventė „Skleidžias paparčio žiedai“
27 d. 10:00 val. Vyks Žvejų varžybos
29 d. 14:00 val. Valgykloje vyks Gimtadienių šventė
Mėnesio eigoje:
 11:00 val. penktadieniais koplytėlėje „ Jėzaus širdies litanijos skaitiniai“
 13:30 val. penktadieniais lauke Vasaros šokiai
 Numatoma globos namų saviveiklininkų koncertinė išvyka į Kaišiadorių raj., Strėvininkų globos
namus
Už birželio mėnesio renginius atsakinga SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė

MANO PASAULIS
Mano pasaulis pilnas vaikiško gerumo ir neblėstančios vilties. Kiekviena diena duoda kažką gera.
Gerumas žmonių bendravime neišvengiamas ir būtinas. Mano gyvenimiška nuostata yra tokia: jeigu pats
būsi geras ir kiti bus geri tau. Ir nesvarbu, kur bebūtum - kelionėje, draugų būryje ar nelaisvėje. Gerumo
jausmas ir prasmė kelia aukštyn ir širdį pripildo džiaugsmo. Tai yra nepakartojama. Labai smagu yra
kažką gražaus ir gero pasakyti ar padaryti kitam, šalia esančiam. Čia, Didvyžių socialinės globos
namuose, daug įvairių žmonių su savo skirtingais poreikiais ir poelgiais. Tačiau galima bendraujant su
gerumu pasiekti tikrai gerų rezultatų, kurie suteikia laimės pojūčių ekstazę ir pasigėrėjimą gyvenimu,
aplinkiniais, kurie yra šalia. Mano pasaulis yra visa kas gera ir gražu. Meilė, svajonės ir viltis. Mane lydi
per dienas ir naktis. Meilė ir gerumas reikalauja pasiaukojimo aplinkiniams, su kuriais tenka bendrauti ir
gražbyliauti. Mano pasaulis yra toks, koks yra kasdienybėje. Kuriame aš jaučiuosi gerai ir laimingas, be
jokių priekaištų ir apmaudo ar apgaulės. Taip aš ir gyvenu savo mažam, o kartu ir dideliam pasauly,
kuriame Aš yra Aš. Ir nieko čia daugiau negalima pridėti ar atimti. Mano pasaulis ir aplinka bei
gyvenimas yra tokie, už kuriuos aš esu dėkingas likimui ir Dievui.
Narvydas Paulionis

PRISIMINIMAI
Prisimenu, kai Birutė Kauspėdaitė pataisė man laikrodį Vilkaviškyje. Ir suprato tai be prašymo. O kai
buvo atsakinga už laikraščio „Likimo draugas“ leidimą, pastoviai paprašydavau ir pateikdavau
išspausdinti savo straipsnius ir eilėraščius, jie visada būdavo išspausdinami. Tuo visi ir visos
pasidžiaugdavome.
Laima Butkevičiūtė

Mieli Jonai ir Janinos
Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo,
Nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje…
Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

ĮDOMYBĖS
23 metų vaikinas per savaitę tapo ir tėvu, ir seneliu!
Jeigu jums kas nors pasakytų, kad tą pačią savaitę tapo ir tėvu, ir seneliu, turbūt nepatikėtumėte. Pasirodo,
tai – įmanoma. Dalinamės tikra vienos šeimos istorija! Tomis Konolis nematė savo pusseserės Lizos 10
metų, tačiau kartą jis išgirdo, kokioje nepavydėtinoje padėtyje ji atsidūrė. Paauglė jau daugiau kaip metus
laiko neturėjo kur gyventi ir buvo nėščia 32 savaitę. Per savo neilgą gyvenimėlį ji spėjo patirti smurtą ir
įklimpti į narkotikų liūną. Antroji Lizos pusė sėdėjo kalėjime, tad vienintelis išsigelbėjimas – rasti Lizai
auklėtoją ir globėją. Ir tada į pagalbą atėjo Tomis. Tomis – 23 metų studentas. Kad giminaitė turėtų kur
gyventi, jis išleido 3000 dolerių ir išnuomojo jai namą. Jam teko įsivaikinti pusseserę ir tapti jos tėvu. Po
kelių dienų ši pagimdė ir Tomis tapo seneliu. Liza pradėjo vartoti narkotikus nuo 11 metų, tapo bename 13os ir pagimdė 16-os. Kadangi Tomis buvo vyriausias šeimoje, jam teko prisiimti atsakingą rolę. Lizos
gyvenimas po vaiko gimimo po truputį normalizavosi. Prieš grįždama į mokymo įstaigą ji netgi išsilaikė
teises. Tomis pasidalino šia istorija su kitais ne todėl, kad manė, jog jo poelgis – kažkoks ypatingas. Jis
norėjo, kad žmonės pamatytų, kaip gali susiklostyti gyvenimas.
Daugiau: http://pasmama.tv3.lt/straipsnis/23-metu-vaikinas-per-savaite-tapo-ir-tevu-ir-seneliu-foto735?category=84&utm_source=copy&utm_medium=txt&utm_campaign=copy-txt
Parinko Gediminas Jurkša

GAMTOS VAISTINĖLĖ
DARŽELIO GĖLĖS STEBUKLAI
„Vienos augaluose esančios medžiagos suaktyvina imuninę organizmo apsaugą, naikina bakterijas ir
virusus, kitos gerina kraujo sudėtį, suteikia organizmui gyvybinės energijos. Pavyzdžiui, valgomieji
danteniai suaktyvina imuninę apsaugą, gali naikinti bakterijas ir virusus, didina organizmo atsparumą
patogeniniams mikrobams.
Labai veiksmingos yra rausvažiedės ežiuolės, jų savo darželyje galite išsiauginti ir patys. Šių augalų
arbata vartojama sergant gripu ir kitomis peršalimo
ligomis, ji tinka ir kaip priemonė nuo uždegimo, o
sveikdami po radiologinio, chemoterapinio gydymo
penkerius metus stiprinkite imunitetą gerdami ežiuolių
arbatą. Prieš vartojant džiovintus šio augalo lapus, žiedus
ir kotus reikia susmulkinti. Įberkite žiupsnį į termosą,
užpilkite verdančiu vandeniu, palikite, kad pritrauktų, ir
gerkite", - pataria J. Ruolia.
Mokslininkas pasakoja, kad iš Šiaurės Amerikos į
Lietuvą daugiau kaip prieš pusę amžiaus atkeliavusi žolė
dėl savo sudėties (polisacharidai, kavos rūgšties
derivatai, cikoro rūgštis, eteriniai aliejai, įvairūs mikro ir makroelementai) pasižymi ne tik itin dideliu imunostimuliaciniu poveikiu, bet veikia ir baktericidiškai,
analgetiškai, todėl šie preparatai naudingi infekcinių ligų profilaktikai, viršutinių kvėpavimo takų
bronchitams, tracheitams gydyti, žaizdų gijimui po operacijų pagerinti, o pavartojus antibiotikų ir
gliukokortikoidų - sutrikusiai fagocitozei reguliuoti.
Pagal spaudą parinko Giedrius Savickas

MŪSŲ GYVENIMO KRONIKA
Šių metu balandžio 26 diena kampelyje
vyko edukacine popietė „Molinis
ąsotėlis” kurio metu renginio pradžioje
SPĮ užimtumo specialiste Danguolė
Dereškienė paaiškino visiems kaip
reikia dirbti su moliu. Jolanta Avinaitė,
Antanas Čekas ir aš parodėme kaip
galima iš molio nulipdyti įvairiausius
darbelius. Kiekvienas nusilipdė ką
norėjo: kas širdeles, kas medalį, kas
raktą ar karvę. Popietėje patiko dirbti su
moliu, mums padėjo darbuotojai.
Modestas Brusokas
Balandžio 26 dieną Didvyžių socialinės globos namuose buvo organizuojama edukacinė lipdymo iš molio
valandėlė „Molinis ąsotėlis“. Kadangi keramikos užsiėmimais domisi ne itin didelis gyventojų skaičius,
šios popietės tikslas buvo supažindinti su organizuojama kūrybine veikla keramikos užsiėmimuose.
Popietės pradžioje visiems paaiškinau, kad šis darbas skubėjimo nemyli. Rankose molio gabalėlis mėgsta
būti mylimas, šildomas ir stipriai minkomas. Ir norint iš jo kažką nulipdyti skubėti tikrai nėra reikalo.
Šiandien popietėje dalyvavo apie trisdešimt globos namų gyventojų. Vieniems gyventojams tai nebuvo
jokia naujiena, nes jų keramikos darbai puikuojasi visose organizuojamose parodose. Kitiems buvo
sunkiau, nes molis jų rankose atsidūrė pirmą kartą. Kaip ir kas ką sugebėjo nulipdyti šiandien nebuvo taip
svarbu. Manau, kad svarbiausias tikslas buvo sudominti ir supažindinti gyventojus su šia veikla.
SPĮ užimtumų specialistė Danguolė Dereškienė

Graži draugystė tęsiasi
Gegužės 4 dieną į globos namus atvyko mokinukai iš Vilkaviškio r. Vinco Žemaičio pagrindinės
mokyklos Daržininkų filialo, kur dalyvavo edukacinėje valandėlėje „Žiedai mamai“. Valandėlės metu
globos namų gyventojai ir darbuotojos mokino pasidaryti dovanėlę brangiausiam žmogui - MAMAI.
Valandėlė vyko jaukioje bibliotekos aplinkoje. Po pirmojo darbo etapo, kol džiūvo dažai globos namų
gyventojai skaitė eiles ir dainavo dainas. Įsidrąsinę mažieji svečiai pasakojo, kaip ruošiasi sveikinti savo
mamas, deklamavo išmoktus eilėraštukus, dainavo dainas. Vaikai džiaugėsi savo gražiais darbeliais, o
globos namų gyventojai džiaugėsi, jog galėjo pamokinti mažuosius draugus.
SPĮ užimtumų specialistė Lolita Stankienė
Šių metų gegužės 4-os dienos rytmetį nekantriai laukėme atvykstančių Daržininkų pagrindinės mokyklos
mokinukų. Mažuosius draugus mokinome
pagaminti dovanėlę mamai. Pirmiausia
liejome akvarelę ant lapo popieriaus ir
mokinome šiaudeliu pūsti. Pučiant per
šiaudeli gaunami įvairūs gražūs vaizdai. Po to
laukėme, kol išdžius akvarelė. Kad laikas
neprailgtu, dainavome daineles, prisiminėm
eilėraščius mamai. Kai akvarelė išdžiūvo,
dekoravome savo darbelius. Visi kartu
nusifotografavome. Parodėme koridoriuje
eksponuojamą rankdarbių parodą ir linksmai
vaikučius
išlydėjome
iki
mokyklinio
autobusiuko.
Modestas Brusokas

Mūsų svečiai
Iš geltono autobusiuko „Mokyklinis“ pabiro mūsų laukiami svečiai Vilkaviškio r. Vinco Žemaičio
pagrindinės mokyklos Daržininkų filialo pradinukai. Vaikučiai čiauškėdami pabiro po kiemą pasiruošę
darbeliams – pasidaryti atviruką skirtą motinos dienai. Darydami atvirukus smagiai čiauškėjo ir stengėsi
dirbti kuo kruopščiau. Mus užbūrė jų švelnumas ir nuoširdumas bei stengimasis kuo geriau ir gražiau
suderinti spalvas pagal mūsų pateiktą darbo technologiją. Vaikai stengėsi dirbti kuo savarankiškiau.
Matėsi, kad juos sužavėjo šis darbas. Vaikai noriai ir intensyviai dirbo. Išvykdami palinkėjo mums gerų
dienų, mes spaudėme jiems rankeles ir sutarėme, kad bendrausime ir toliau.
Leonora Barauskienė ir Ernesta Chaizytė

Paroda mokykloje
Kybartų „Rasos“ specialiojoje mokykloje buvo surengta Didvyžių socialinės globos namų gyventojų
darbelių paroda. Parodoje buvo eksponuojami
keramikos, pynimo, vilnos vėlimo, siuvinėjimo,
mezgimo ir nėrimo bei „Pasidaryk atvirutę pats“
užimtumus lankančių gyventojų darbai.
Parodos lankytojų atsiliepimų knygoje radome
įrašą: „Džiaugiamės galimybe grožėtis Jūsų
darbais. Tiek daug meilės, kruopštumo ir
nuoširdumo sutelpa įvairiuose molinukuose,
karoliukuose, paveiksluose, šiltose kojinėse ir
aksesuaruose. Linkime nenuilstamai darbuotis ir
pradžiuginti daug akių ir širdžių savo kūryba.“
Gyventojai laimingi, jog jų darbeliai įvertinti ir
džiugina. O šie padėkos žodžiai paskatina tik dar
uoliau dirbti, ieškoti naujų išraiškos formų.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

Užsimezgė graži draugystė
Kasmet gegužės 7 dieną minima spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos diena. Globos namuose šiai dienai
paminėti buvo skirtas rytmetis „Žodžio kelias“.
Lietuvių kalbai, spaudai ir knygai svarbią dieną mes
paminėjome ne vieni. Globos namų bibliotekoje
svečiavosi Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos
mokiniai. Kartu mes prisiminėme kaip rusų carinė
valdžia varžė kalbą, lietuviškų knygų leidybą,
spaudą, laisvą žodį. Išsiaiškinome, kuo svarbūs mūsų
kalbos ir spaudos išsaugojimui buvo knygnešiai.
Patys „rašėme“ žodžius, žiūrėjome filmuką, kaip
kuriamos knygos, o tada pasiraitojome rankoves ir
darbo ėmėmės patys. Kūrėme bibliotekos dienyno
puslapius. Visi labai stengėsi padaryti kuo gražiau.
Vieni rašė palinkėjimus, kiti kūrė ir iliustravo pasakas. Kadangi tai lietuviško žodžio atgavimo diena,
kuriamuose puslapiuose atsispindėjo Lietuvos vėliavos spalvos. Globos namų gyventojai ir svečiai darbą
atliko nuoširdžiai, susikaupę ir bibliotekos dienyną papildė spalvingi puslapiai. Visi džiaugėmės
susitikimu, šiltu bendravimu, pasižadėjome draugystę tęsti.
Socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Pas mus svečiuose apsilankė Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos mokiniai, bibliotekoje vyko
rytmetis „Žodžio kelias“, skirtas spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Pasiraitojome
rankoves ir kibome į darbą ir bibliotekos dienoraštis jau pastorėjo. Į bibliotekos knygą kiekvienas
padarėme savo puslapi.
Modestas Brusokas

Mūsų svečiai iš Kybartų specialiosios mokyklos
Šios dienos mes labai laukėme, nes mūsų tarpe yra gyventojų, kurie mokėsi šioje mokykloje. Bendram
susitikimui ruošėsi ir svečiai, ir mes. Visi norėjome turiningai praleisti laiką, pasikalbėti, susipažinti ar
papasakoti kaip gyvenam. Mūsų susitikimui vadovavo socialinė darbuotoja Rita ir užimtumo vadovė
Lolita. Žiūrėjome filmukus apie knygnešius ir draudžiamą spaudą. Antras filmukas buvo apie tai, kaip
Kauno spaustuvėje gaminama knyga, nuo ko viskas prasideda. Po to iš atskirų dėlionės detalių dėliojome
sakinius. Vėliau kiekvienas kūrė bibliotekos dienyno puslapį. Kas nemokėjo rašyti, galėjo nupiešti.
Papuošėm savo knygelės puslapius, kad būtų gražūs ir spalvingi. Visi buvo aktyvūs ir geranoriškai dirbo.
Mūsų susitikimas baigėsi svečių keptu obuolių pyragu ir arbatos vaišėmis. Mokiniams padovanojome
prisiminimui savo gamintus suvenyrus. Visiems buvo smagu, net jų vadovė pagyrė, kad vaikai labai
stengėsi. Susipažinome su vienu berniuku, kuris atvyks pas mus gyventi. Išsiskyrėme draugiškai ir
pakvietėme atvykti kitais metai.
Irena Darčianovaitė
Džiaugiuosi, kad atvyko mokiniai iš Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos, kurią ir aš baigiau. Man
patiko bendrauti su draugais. Mes susirinkę darėm dienyną - bibliotekos knygą. Dirbti su visas patiko.
Linksmai bendrauti ir praleisti laiką. Grojo muzika, gėrėm arbatą, valgėm pyragą.
Modestas Trečiokas

Žiedai manoj širdy
Gražiausias pavasario mėnuo – gegužė. Tai mėnuo, kai sodai pasipuošia nuostabiais žiedais ir į mūsų
namus ateina Motinos diena. Globos namų koplytėlėje buvo aukojamos Šv. Mišios už Mamas.
Kampelį papuošė spalvinga gyventojų darbelių paroda.
Po pietų salėje renginį pradėjo globos namų šokėjai. Gražiausius savo širdies žiedus gyventojai dovanojo
brangiausiam žmogui - MAMAI. Mamai, kuri visad šalia kai tau liūdna ir negera. Mamai, kuri šypsosi ir
laimina tavo žingsnius, stebėdama tave iš aukštybių. Mamai, kuri gal tave tik svajose aplanko. Renginyje
skambėjo globos namų saviveiklininkų dainos.
Daug širdies žiedų mes šiandien dovanojome mamai. Žiedų, kurie žydi meilės, pagarbos, nuoširdumo
spalvomis.
Mylime, prisimename, sveikiname.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

Motinos diena
Motinos dieną (nors ir nėra
šalia mamų, o kai kas jos
niekada nematė) šventėme
su gera nuotaika ir
pakiliai.
Rankdarbių
užimtumo vadovė Lolita
Stankienė sukūrė didelę
širdį, kurią visos grupės
pripildė gėlių puokštėmis
ir gražiausiais eilėraščiais
mamai. Šventė išėjo labai
šilta
ir
jauki,
nes
gražiausios dainos ir eilės
skambėjo mamai. Šventė buvo tokia jautri, kad ne vienas nubraukė ašarą prisiminęs savo mamą. Tokie
renginiai parodo, kokie organizuoti ir darbštūs yra mūsų globos namų SPĮ užimtumo specialistai ir globos
namų gyventojai. Juolab, kad mamas visi sveikino ir patys asmeniškai, bet šis renginys visiems užgavo
širdis ir pripildė pasididžiavimo savo mamomis, kad ir kur jos būtų, bet kur, visada laukiamos ir išsiilgtos,
todėl labai mylimos. Todėl skiriamos joms pačios gražiausios dainos, patys gražiausi žodžiai ir patys
gražiausi eilėraščiai.
Leonora Barauskienė

Gegužės 5 - oji globos namuose buvo skirta Motinos dienai paminėti. Rytmetį pradėjome Šventomis
Mišiomis globos namu kampelyje. Prie valgyklos buvo surengta paroda „Žiedai manoj širdy“. Kampelyje
atsispindėjo tikras gėlių grožis. Buvo išsiuvinėti paveikslai, o pačios gėlės padarytos iš medžiagos pačių
gyventojų. Aš, eidamas pro šalį, peržiūrinėjau net per kelis kartus. Papasakosiu dėl ko taip dariau negalėjau atsigėrėti nuostabiomis gėlėmis. Man asmeniškai labai patiko surengta paroda. Kai būna
surengtos parodos, nė vienos stengiuosi nepraleidinėti, nes man labai smalsu jas apžiūrėti.
Po pietų salėje vyko renginys, skirtas mamoms. Kiekviena grupė skaitėme eilėraščius. Renginio pradžioje
pristatėme šokį „Lietus“. Saviveiklininkai dainavo dainas, skirtas Motinos dienai. Aš taip pat renginyje
skaičiau eilėraštį, kuris buvo skirtas visoms mamoms. Buvo pilna salė globos namų gyventojų. Galiu
pasakyti, kad jiems visiems patiko šis renginys. Iš popierinių gėlių buvo padaryta didelė širdis, kuri
pražydo įvairiomis spalvomis, kai grupių gyventojai tarė sveikinimo žodžius mamoms.
Modestas Brusokas

Išvyka „ Miško takais su draugais“
Saulėtą ir šiltą gegužės 17 dienos rytą 5 globos namų gyventojai ir dvi darbuotojos vyko į Kalvarijos
socialinės globos namų organizuojamas orientacines
varžybas „Miško takais su draugais“. Mus ir dar 3 kitų
globos
namų
komandas
pasitiko
„Gintaro
poilsiavietėje“. Supažindinti su varžybų planu,
prisistatę skambiais šūkiais, atsidavę gamtai ir jos
išdaigoms startavome ieškoti 8 kontroliniuose
punktuose išdėliotų vokų. Fizinio bei loginio mąstymo
gebėjimų pagalba visos komandos įveikė kliūtis,
užduotis ir sėkmingai pasiekė finišą. Per
apdovanojimus pasidžiaugėme vieni kitų ypatingais
gebėjimais, puikiai praleistu laiku bendraminčių rate
gamtos globoje. Dėkojame organizatoriams!
SPĮ užimtumo specialistė Jurgita Tamulevičienė
Šiais metais gegužės 17 dieną buvome išvykę į Kalvarijos socialinės globos namų organizuojamas
orientacines varžybas „Miško takais su draugais“ Gintaro poilsiavietėje Viena komanda buvome mes.
Turėjome pristatyti savo tam tikrą iššūkį. Keliauti miško takais pradėjome nuo starto. Surinkome
spalvotus vokus eidami ir pasiekėme finišą. Labai buvo smagu vaikščioti miško takais.
Modestas Brusokas
Šių metų gegužės 12 dieną linksmai pradėjome jėgos užbandymo varžybas. Pirma buvo apšilimas. Su
muzika apšilome, na ir tada pradėjome jėgų išbandymą. Kas darėme atsilenkimų, laužėme rankas, darėme
atsispaudimus, kilnojome svarsčius. Padarėme pertrauką su šokiais. Po šokių sustojome visi bendrai
apdovanojimui. Gavome padėkas, diplomus, visiems labai patiko ir buvo labai puikus saulėtas oras.
Modestas Brusokas

„Vilties spindulys“ Gatvės Muzikos dienoje
2017 m. gegužės 20 d. Didvyžių socialinės globos
namų 11 gyventojų, lydimi 2 darbuotojų vyko
dalyvauti Gatvės Muzikos dienoje Vilkaviškyje.
Globos namų saviveiklininkų kolektyvas „Vilties
spindulys“ šioje šventėje dalyvavo jau trečius metus.
Nuo pat ryto miestas skendėjo muzikos garsuose.
Mūsų kolektyvas vilkaviškiečiams ir jų svečiams
dovanojo gražiausias ir skambiausias įvairių žanrų
dainas iš savo plataus repertuaro. Esame dėkingi
organizatoriams už puikią šventę ir klausytojams už
nuoširdžius aplodismentus.
SPĮ užimtumo specialistė Vida Valentienė

Žydintys gimtadieniai
Gegužis mirga akyse nuo žiedų gausybės. Sužydi obelys, alyvos, kaštonai, laukuose sumirga geltona
pienių jūra. O gegužės 22 dieną globos namų valgykloje sužydo stalai. Buvo švenčiami gyventojų
gimtadieniai. Jauniausiai Emilijai Baranauskaitei išsiskleidė 21 gyvenimo žiedas, o ilgametės globos
namų gyventojos Leosės sužydo 86 žiedais.
Socialinė darbuotoja Ona Šernienė

Giminių susitikimas „Ilgesio purslai“
Jau nuo ankstaus ryto globos namų kieme virė darbas. Pasiskirstę grupelėmis gyventojai su darbuotojais
puošė aplinką, ruošė darbelių parodas, puošė lauko estradą ir gyveno laukimo nuotaika, nes kiekvienas
laukė atvykstančių artimųjų. O kad ši šventė būtų puiki, paruošiamieji darbai vyko ne vieną mėnesį.
Grupėse gyventojai kūrė kvietimus artimiesiems, kaip ir dera šeimininkams laukiant svečių puošė savo
kambarius. Globos namų saviveiklininkai stropiai mokėsi naujas dainas, šokius, o dramos nariai vaidinimų tekstus. Keramikos, rankdarbių, pynimo užimtumuose ir bibliotekoje darbavosi aktyviausi ir
stropiausi globos namų gyventojai. Baigė pradėtus darbus, kūrė naujas dekoracijas šventei. Kiekvienas
gyventojas norėjo parodyti savo artimiesiems ką naujo per šiuos metus sukūrė, išmoko.
Ilgai laukta šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, už kurias dėkojam mūsų mylimam klebonui Mindaugui
Martinaičiui. Po mišių artimieji buvo
pakviesti stebėti šventinę koncertinę
programą
„Ilgesio
purslai“.
Į
skambias dainas, nuotaikingus šokius
ir
linksmus
mini
vaidinimus
gyventojai sudėjo dalelę savų širdžių,
kurias dovanojo visiems salėje
susirinkusiems svečiams. Pasibaigus
šventiniam koncertui artimieji galėjo
aplankyti globos namų biblioteką, kur
buvo rodomos 2015 m. giminių
susitikimo įamžintos
akimirkos,
gyventojų
laisvalaikio,
vykusių
globos namų renginių nuotraukos,
gyventojų sukurtų atviručių paroda,
globos namų leidžiamas laikraštis
„Likimo draugas“. Globos namų
kieme artimuosius džiugino gausi ir
spalvinga
gyventojų
keramikos,
rankdarbių ir pynimo darbų parodą. Svečiai buvo vaišinami ant laužo virta žuviene.
Dienai įpusėjus prie lauko estrados visus sukvietė Virbalio kultūros namų kapela „Pliumpa“.
Nuotaikingos dainos kvietė visus linksmai palinguoti, pasišokti. Rateliu linksmai sukosi visi - ir
gyventojai kartu su artimaisiais, ir gyventojai, kurių šią dieną artimieji neturėjo galimybės aplankyti. Tai
buvo diena, kupina geros nuotaikos, šiltų jausmų ir džiugių akimirkų.
SPĮ užimtumo specialistė Lolita Stankienė

Mano šventė
Ir štai išaušo šeštadienio rytas. Valio! Pas mane atvažiuoja sūnus Airidas ir vyras. O nervavausi, kol
atvyko. Pagaliau - atvažiavo. Manęs jie nepažino, kai pakalbėjom apsidžiaugiau labai. Sūnus Airidas,
mano Airutis, jam gruodžio 7 dieną bus jau 33 metai. Labai laukiau šio susitikimo. Visko man atvežė,
pavaišinau drauges ir pačiai dar liko. Už tai reikia dėkoti dukrai Gerdai, kuri pasirūpino, kad mama būti
soti. Ačiū, mažute.
Mačiau daug lankytojų. Tik gaila, kad Aidutės niekas neaplankė. Bet nieko, aš pasirūpinau savo drauge,
pavaišinau. Daug kas pamatė mano sūnų ir vyrą. Gera mano šeima. Ačiū, sūneli ir brangusis vyreli. Tai
tiek. Aš čia ponia, man patinka čia gyventi.
Jūratė Albavičienė

Giminiu susitikimą pradėjome šventomis mišiomis. Nemažai buvo susirinkę globos namų gyventojų
artimųjų. Salėje buvo parodytas koncertas „Ilgesio purslai“. Po to bendravome, gyventojų artimieji
apžiūrėjo globos namų gyventojų įvairiausius darbelius. Paroda buvo suorganizuota lauke. Kiek mačiau,
įspūdį tikrai jie susidarė apie globos namų aplinką. Paskui po pietų lauke mums ir artimiesiems
koncertavo Virbalio kaimo kapela „Pliumpa“. Norėčiau padėkoti mūsų globos namų direktoriui, kad
pakvietė į šią nuostabią šventę šį kolektyvą.
Modestas Brusokas

Sūdavos muziejus
Mums pasisekė, nes darbuotojos Lolita ir Rita suorganizavo ekskursiją pėsčiomis į Sūdavos krašto
muziejų. Iš po sunkios žiemos tai pirmas toks
pasivaikščiojimas pėsčiomis. Viso mūsų buvo
13 gyventojų ir dvi darbuotojos. Eidami
kvėpavome geru Suvalkijos oru. Pasigrožėjome
gražiai
sutvarkyta
muziejaus
aplinka.
Praturtinome savo žinias apie krašto istoriją,
kurią pasakojo muziejaus vadovė. Pasakojo apie
liūdną Lietuvos istoriją, apie mokslininkus,
kilusius iš Suvalkijos. Pamatėme suvalkiečių
dailius siuvinėtus, megztus, austus ir nertus
darbus, senoviškus baldus. Muziejaus vadovė
sakė, kad anksčiau žmonės nebuvo toki aukšti,
nes senovinė lova tikrai nedidelė, o joje
miegodavo
du
žmonės.
Pasidžiaugėme
muziejaus vadovės vyro tapytais paveikslais.
Matėme senovines kunigų maldaknyges ir kitas senovines knygas. Atsigėrėme arbatos ir grįžome. Oras
buvo puikus ir kelionė buvo puiki.
Irena Darčianovaitė
Gegužės 31 dieną ėjome po pietų pėstute į Sūdavos krašto muziejų. Oras buvo gražus ir saulėtas.
Aplankėme patį muziejų, mums viską aprodė ir papasakojo muziejininkė Regina Naujokaitienė. Matėme
įvairiausius senovinius daiktus, audimo stakles, verpimo ratelį, didelę geldą skalbti drabužiams. Matėme
senovinius lygintuvus, vieni buvo mediniai, o kiti metaliniai, į kuriuos pilamos karštos žarijos. Iš
senovinių daiktų labiausiai man patiko vandens pompa. Teko pavartyti senovines knygas.
Modestas Brusokas

Susitikimas su ekspertu Linu Slušniu
Gegužės mėnesio 29 dieną globos namų taryba iniciavo globos namų bendruomenės susitikimą, nes
gyventojams iškilo klausimų dėl gyventojų poreikių vertinimų. Susitikimas vyko su institucinės globos
pertvarkoje dalyvaujančių įstaigų gyventojų individualių poreikių vertinimo ekspertu Linu Slušniu ir
institucinės globos pertvarkos eksperte regione Laimute Bagdonavičiene. Rūpimus klausimus gyventojai
pateikė globos namų tarybai, kuri apsvarstė ir atrinko aktualiausius:
1. Kur vyks apklausa?
2. Ar apklausoje galės dalyvauti artimieji, savas asmuo ar mūsų darbuotojai?
3. Mes esame pora, gyvename sykiu jau daug metų. Ar galėsime apklausoje dalyvauti kartu?
4. Aš esu neveiksnus, pasirašyti negaliu už mane pasirašo socialinis darbuotojas. Kaip mane vertins, kas
už mane pasirašys?
5. Ar privaloma dalyvauti apklausoje? Jei aš nedalyvausiu, kas tada bus?
6. Ar man bus paskirtas vertintojas, ar aš galėsiu pasirinkti vertintoją (vyrą ar moterį)?
7. Kaip apklausit gyventojus, kurie nekalba, dėl ligos nesuvokia aplinkos, kurie nebendrauja su
nepažįstamais žmonėmis?
8. Ar vertinime bus atsižvelgiama į gyventojų pageidavimus (išvykti gyvent pas artimuosius ar likti
nuolat gyvent globos namuose)?
9. Kaip mus vertinsit, ar remiantis dokumentais, ar mūsų noru gyventi kur mes norim?

10. Ar gyventojas galės išvykti atostogų, jei jis dar neapklaustas?
11. Kaip apklausit gyventoją, jei jis gulės ligoninėje?
12. Kiek laiko užtruks apklausa?
13. Ar mes būsime supažindinti, kaip mus įvertinote ir kokiu būdu?
Juos pateikė ekspertui Linui Slušniui. Susitikime dalyvavo apie 100 bendruomenės narių.
Vieni iš svarbiausių klausimų buvo kur ir kada bus apklausiami gyventojai ir ar galima atsisakyti
dalyvauti vertinime. Linas Slušnys atsakė, kad gyventojai gali būti apklausiami bet kuriuo metu ir bet
kurioj vietoj. Jei gyventojas atsisakytų dalyvauti vertinimo apklausoje, duomenys apie jį bus renkami
stebėjimo būdu. Informavo, kad ši apklausa užtruks apie du mėnesius ir ją atliks psichologai – ekspertai.
Susitikimo metu kilo daugiau klausimų. Gyventojo Dariaus Steponaičio interesus atstovaujanti globėja
Norgenija Steponaitienė pasiteiravo, kokios bus sudarytos galimybės vertinimo metu atstovauti sūnaus
interesus. Gyventojai pageidavo, kad vertinimai vyktų grupių svetainėse. Nemaža dalis gyventojų klausė
ar jie privalės išsikelti iš globos namų gyventi kitur. Ekspertas patikino, kad jis tokių klausimų
nesprendžia, o atlieka tik vertinimą. Nuramino, kad apklausa turi vykti sklandžiai ir bus atsižvelgta į
kiekvieno gyventojo pageidavimus.
Globos namų tarybos narė Leonora Barauskienė

Valdo Paulausko pamąstymai...
Noriu pasidalinti mintimis su naujais draugais. Kartu mes
klausomės įdomios muzikos. Noriu padėkoti darbuotojoms, kad
man viską išsaugojo ir perdavė. Dar noriu padėkoti broliui, kad
man atsiuntė siuntinuką. Ačiū visiems draugams, darbuotojoms ir
broliui.

Lekia gegužis lyg
Auksiniai sparnai.
Pražysta pirmosios gėlės,
Lyg žvaigždutės danguj.

Labai man patiko koplytėlėje pabūt. Skaitė iš švento rašto
įdomiai apie angelus. Pabuvau truputį su Dievu. Dėkoju, kad
galiu ateit į koplytėlę penktadieniais..

Pabunda gamta
Lyg svajonių laivai.
Džiaugsmas liejas
Lyg ežeruos.
Su artėjančia vasara!

Noriu kartu pasidalinti kaip šventę praleidom, tai yra giminių
suvažiavimą. Pusę dešimtos buvo aukojamos Šv. Mišios. Aukojo
Valdas Paulauskas
labai geras klebonas, gavau Šv. Komuniją. Ačiū jam. Paskui
salėje buvo renginys. Grojo direktorius ir likimo draugas Arvydas
Sriubas su gitara. Labai patiko. Padainavo merginų ansamblis ir vyrų kolektyvas. Salė buvo pilna žmonių.
Gražiai pagrojo ir muziko vadovė. Koncertas pavyko, buvo nuostabus. O antrą valandą pagrojo svečiai kapela „Pliumpa“. Jie taip pat pagrojo nuostabiai gražiai. Buvo paroda rankdarbių. Kaip gražiai padaryta
– nuostabu. Tai buvo nuostabi šventė.
Noriu pasidalinti mintimis apie Sūdavos muziejų, į kurį mes ėjome pėsčiomis. Ten man labai patiko
lietuviški šalmai, granatos ir sviediniai. Dar man labai patiko mūsų, lietuvių kunigų kambariukas ir
muziejaus kiemas. Labai gražiai įrengta. Buvo labai geras oras, buvo puiku. Pasidarėm nuotraukų.
Pavalgėm pavakarius susėdę ant suoliukų. Gavau prizą prisiminimui, kad buvau ekskursijoje.
Valdas Paulauskas

PAMĄSTYMUI...

Gyvenimas teikia daug puikių galimybių, bet neturėtum visuomet
rinktis tai, kas, atrodo, geriausia. Kartais tai, kas geriausia ir
tobula, ne visada yra tai, kas padarys tave laimingą.

SVEIKINAME BIRŽELIO MĖNESĮ GIMUSIUS
O vasara saulėta
O vasara gėlėta
Į laimę pakylėta
Gimimo dieną Jūs
Šiandien linkėjimai gražiausi.
Per laiką ir metus
Džiaugsmingi Jūs keliaukit
Globos namų bendrijoj
Labai gražiai bendraukit.
Narvydas Paulionis
Anskaitis Alfonsas
Bakanas Antanas
Čalna Antanas
Dagilis Edvardas
Dirmantas Jonas
Jasulevičius Laimutis
Karčiauskienė Adelė
Kašėčius Romas
Lifanovas Leontjevas
Minkštimaitė Nijolė

Mizinenko Juozapas Algirdas
Muleckaitė Erika
Ruočkutė Petronėlė
Salanauskas Jonas 60 m.
Sinkevičius Valentinas
Skalys Ramūnas
Trečiokas Modestas 35 m.
Voložko Olga
Matulionis Albinas

PADĖKA...
Dėkojame Didvyžių socialinės globos namų gyventojams, SPĮ užimtumo specialistei Lolitai ir socialinei
darbuotojai Ritai už Kybartų "Rasos" specialiojoje mokykloje suorganizuotą gausią įspūdingų gyventojų
darbų parodą. Buvome sužavėti Jūsų kūrybiškumo, kruopštumo ir darbštumo bei pasisėmėme naujų idėjų.
Kybartų "Rasos" specialiosios mokyklos bendruomenė
Kruopščiai įvertiname padarytą darbą. Dėkojame vadovei Renatai Mališkienei, paskyrusiai Birutę
Kauspėdaitę dirbti į mūsų grupę. Ji punktuali, pareiginga, susikaupusi ir rimta. Mums tikrai patinka ši
vadovė. Visada laukiame atvykstant į darbą. Laiku išduodamos cigaretės, aptariamas gyventojų elgesys.
Tiksliai dirba ir kitos auklėtojos: Kazimiera, Lina, Loreta, Aksana ir aš.
Linkime Birutei Kauspėdaitei sėkmės, gero atlyginimo, sveikatos ir gražių vėl atėjusio pavasario žiedų, ir
akimirkų.
Laima Butkevičiūtė

KŪRYBA – GYVENIMO VARIKLIS
Skambėki muzika širdy
Skambėki muzika širdy
Šviesioj dienoj, tamsioj nakty
Skambėki ilgesio daina
Tu man pasaulyje viena.
Myliu tave aš amžinai
Sakau tau aš nūnai.
Plauks laiko Nemunai
Tu mano svajonėj gyvenai.

Tėtis
Žila galva ir mėlynos alyvos
Sužydo ten toli, toli laukuos
Ir vieną tėtį aš labai jau myliu

Skambėki muzika širdy
Tu mano vienišo kely.
Sakyk mergaite ar myli,
Bet tu šypsaisi ir tyli.
Diena saulėta ir gera
O vakaro miela žara.
Tavęs ilgiuosi, bet nėra
Mano negęstanti viltis tyra.
Tavęs aš ieškau, nerandu
Svajonėse labai aukštai skrendu.
Juk mums gyvenime dar bus
Tiek daug šviesiausių valandų.
Skambėki muzika širdy
Ar mano balsą tu girdi.
Tu man gyvenime sakyk
Kur Tu mane pirmyn vedi.
Narvydas Paulionis

O tėti mielas nepalik manęs
Nes aš žinau bus sunku.
Be tavo stiprių pečių.
Su tavo pagalba aš į ateitį
žiūriu...
Irenius Maldeikis

Tėveli!
Ačiū Tau, kad mane mažą
ant rankų sūpavai.
Kad šiltą žvilgsnį ir savo
meilę
man mažytei dovanojai.
Kad prabėgus daugeliui metų
Doros keliu išmokei vaikščiot
ir nepaklyst gyvenimo kely!
Ona Valaitytė

Man birželio naktis
Man birželio naktis
Tau mano meilės viltis
Man jausmų maišatis
Kam šviesi ateitis
Laimė mano kely
Moja man berželiai žali
Pasakyk kur esi
Ar arti, ar toli.
Atsiliepk mylimoji kur Tu
Mūsų laikas sukas ratu.
Jeigu myli pašauk vardu.
Mes būsim laimingi kartu.
Jei suklydau atleisk,
Tave pabučiuoti man leisk.
O gyvenimo džiaugsme skambėk
Mūsų meilės dainele aidėk.
Aš prašau man padėk
Mylėt amžinai pažadėk.
Mane aukštyn pakylėk
Mane mylėk ir lydėk.
Man birželio naktis.
Tau mano meilės viltis.
Švelniais žodžiais kalbėk,
Kaip gėlė visą kelią žydėk.
Narvydas Paulionis

Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso,
Dangus tik žėri amžinai.
Tu sušukai esu – mes esam,
O aidas atkartojo - kaip trumpai...

Gegužės mėnesį mus paliko:
Danilevičius Juozas
Kranauskienė Zofija
Laikraštį rengė socialinė darbuotoja Rita Zakarauskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
Tiražas 25 egz. Birželio

