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Tema: suaugę asmenys, turintys Dauno sindromą, negalia, lygios galimybės, stere-
otipai. 

Metodas, tinkantis šiems dalykams: etika, psichologija, tikyba, biologija, socia-
linio pedagogo veiklos laukas, klasės vadovo veiklos laukas. 

Grupės dydis: iki 30 žmonių, metodikos elementus galima pritaikyti ir platesnei 
auditorijai kino salėje, mokymuose.

Filmas skirtas: 10–12 klasėms

Trukmė: 140 min. (3 pamokos). 

Susijusios žmogaus teisės: lygios galimybės, gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis 
į bendruomenę.

Filmu siekiama:
Atskleisti suaugusių, brandaus amžiaus Dauno sindromą turinčių žmonių poreikius, 
nesiskiriančius nuo kitų šio amžiaus žmonių poreikių. 

Formuoti žiūrovų suvokimą, kad asmenims, turintiems Dauno sindromą, kaip ir kie-
kvienai brandaus amžiaus asmenybei, būdingas charakterio individualumas, indivi-
dualūs gyvenimo tikslai, ambicijos, svajonės. 

Griauti visuomenėje susiformavusius stereotipus, kad Dauno sindromą turintys as-
menys yra visada laimingi, naivūs ir vaikiški.   

VEIKLŲ EIGA:

Pasiruošimas filmo 
peržiūrai

Atspausdinta medžiaga moki-
niams su filmo personažų nuo-
traukomis ir klausimais 

Lapeliai, pritaikyti žaidimui 
„Nupiešk figūrą“

Paruoštas rodyti filmas, kom-
piuteris, ekranas, projektorius, 
popierius, rašikliai 

Įžanga

Filmo peržiūra 

Filmo aptarimas ir 
diskusija, filmą siejant 
su mokinių asmenine 
patirtimi 

5
min

5
min

20
min

20-30
min

Apibendrinimas

LAIKAS UŽDUOTIS KOKIŲ PRIEMONIŲ REIKIA?

80
min

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:

Patalpa, pritaikyta filmo peržiūrai. Mokiniams siūloma susėsti ratu, pus-
lankiu su galimybe greitai perstumti kėdes, lengvai judėti patalpoje. Prieš 
diskusiją siūloma su mokiniais aptarti diskusijos taisykles, jas galima užra-
šyti ant didelio popieriaus lapo ar atvaizduoti linksmais piešinukais (disku-
sijos moderatorius iš anksto gali būti pasiruošęs piešinukų). Mokiniai patys 
skatinami pasiūlyti diskusijos taisykles: pvz. „kalbame po vieną“, „norėdami 
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Dokumentiniame Čilės režisierės Maite Alberdi filme „Suaugėliai“ (ori-
ginalus pavadinimas ispanų kalba „Los Niños“– „Vaikai“) pasakojama apie 
brandaus amžiaus Dauno sindromą turinčius žmones, kurie lanko privačią 
mokyklą. Pats filmo pavadinimas pabrėžia, kad visuomenė Dauno sindromą 
turinčius asmenis infantilizuoja. Mokykloje lavinami šių žmonių darbiniai, 
socialiniai, kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, stiprinami gebėjimai patiems pri-
imti sprendimus. Mokyklos lankytojai dirba kulinarijos klasėje, kur gamina 
įvairius saldumynus ir parduoda juos aplinkiniams gyventojams. Mokyklos 
gyvenimas tikrai įvairus ir nukreiptas į šios negalios asmenų sąmoningumo 
stiprinimą. Mokykloje vyksta prezidento rinkimai, kurių metu atsiskleidžia 
asmenų, turinčių Dauno sindromą, noras laimėti, pralaimėjimo nuoskau-
dos. Mokyklos prezidento rinkimų, siekiant prisivilioti rinkėjus, epizode ga-
lima atpažinti  „korupcijos“ elementų (dovanas-saldainius). Filme vaizduo-
jama mokykla – lyg mikropasaulis, kuriame vyksta tie patys procesai kaip ir 
„didžiajame“ pasaulyje. Dauno sindromą turinčių asmenų keliami klausimai 
yra artimi kiekvienam mūsų: kaip mylėti, būti kartu su mylimu žmogumi, 
atsiskirti nuo tėvų ir pradėti gyventi savarankiškai, sukurti šeimą, priimti 
santuokos sakramentą, laimėti rinkimus, uždirbti daugiau pinigų, būti lai-
mingam, kurti lygiaverčius santykius. 

Filmo unikalumas – dokumentika, pastiprinta vaidybinių epizodų, kuriuo-
se filmo veikėjai, turintys Dauno sindromą, vaidina patys save. Padedami 
režisierės, aktoriai įtaigiai kuria brandaus amžiaus asmenybių vaidmenis. 
Filmo herojai Ana María (Anita), Rita, Andrés, Ricardo ir kiti myli, svajoja, 
sprendžia konfliktus, kenčia, siekia asmeninės suaugusio žmogaus nepri-
klausomybės. Įsimylėjėlių pora Anita ir Andrés atkakliai gina savo teisę gy-
venti kartu sukuriant šeimą. Deja, Čilėje vyraujantis visuotinis, bažnyčios, 
šeimos narių požiūris užkerta kelią vyrui ir moteriai savo siekį įgyvendinti 
(visuomenės požiūriu – santuoka galima tik tarp subrendusių, suvokiančių 
savo sprendimą ir prisiimančių atsakomybę už tą sprendimą asmenų, o Dau-
no sindromą turintys žmonės tokie nėra). Filmo herojai patiria nusivylimą, 

kalbėti pakeliame ranką“, „kalbame, tik moderatoriui suteikus žodį“ ir pan. 
Kino salėje ar didesnėje auditorijoje pasirūpinama kalbančiųjų įgarsinimu. 

FILMO APRAŠYMAS

liūdesį, išsiskyrimo skausmą bei suvokimą, kad šiandienos visuomenėje su 
vyraujančiomis nuostatomis Dauno sindromas yra pagrindinė kliūtis būti vi-
saverčiais bendruomenės/visuomenės nariais ir būti laimingiems. 

Filme matome Dauno sindromą turinčius žmones, kurių gebėjimai, sva-
jonės, troškimai yra skirtingi, kiekvienas veikėjas turi stiprų charakterį, yra 
unikalus. Matome ir skirtingus socialinius ryšius: vaiko/tėvų, anūko/senelės, 
moters/vyro, draugų. Šių socialinių ryšių kontekste išryškėja ir priklausomu-
mo vienas kitam momentas. 

Trumpai apie filmo veikėjus: 

Anita – brandaus amžiaus moteris, pavargusi nuo 40 metų rutinos toje 
pačioje mokykloje, toje pačioje kulinarijos klasėje, trokštanti pokyčių ir tu-
rinti svajonę ištekėti, gyventi su mylimu vyru Andrés, kuris ją žavi vyriškumu, 
atidumu ir globa. Anita jaučiasi geidžiama moterimi, siekdama to, įgyven-
dina mylimojo vyriškąją fantaziją – surengia seksualų šou, pasirodydama iš 
didelio torto. Ji atkakliai įtikinėja savo mamą trokštanti gyventi su Andrés. 

Andrés – brandaus amžiaus vyras, išmintingas, sąmojingas, atidus ir švel-
nus kitiems. Myli Anitą ir svajoja su ja gyventi. Andrés neturi tėvų, gyvena 
su seserimis ir jų vaikais. Vyras, siekdamas įgyvendini savo svajonę, nori nu-
pirkti Anitai vestuvinį žiedą, bet turimų pinigų pakanka tik 10 proc. žiedo 
kainos. Vyro pajamos itin mažos, jis neturi nei kreditinės kortelės, nei čekių 
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knygelės, jam niekas nesutinka padėti. Nors abu su Anita kuria ateities pla-
nus, kalbasi apie vyro ir moters porai aktualius dalykus, svajonės įgyvendinti 
nepavyksta. Andrés priverstas palikti mokyklą, nes jo seserys neišgali sumo-
kėti mokesčių už mokyklos paslaugas. 

Ricardo – mokyklos prezidentas, siekiantis gyventi savarankiškai. Ricar-
do dirba dvejuose darbuose, mokykloje ir senelių namuose, bet jo uždarbis 
labai menkas. Vyras suvokia, kad dirbdamas labai daug ir sunkiai, jis neturi 
galimybių užsidirbti savarankiškam gyvenimui. Ricardo – tikras mokyklos ly-
deris, gebantis išmoningai užsitikrinti mokyklos prezidento postą, bet kartu 
jautrus, kantrus, atidus kitiems, nebijantis atsakomybės. 

Rita – 45 metų moteris, kuriai sunkiau suvokti aplinką. Ji patikli ir švelni, 
labai mėgsta saldumynus ir išmoningai randanti galimybę jų slapta paska-
nauti. Nors Rita visus uždirbtus pinigus išleidžia žaislams ir lėlėms, ji irgi ne-
abejinga vyrams. Savo meilę ji demonstruoja atvirai ir aistringai, tuo išgąs-
dindama parnerį Danielį. Rita myli savo draugus ir nuoširdžiai sielojasi dėl jų 
nesėkmių bei džiaugiasi jų pasiekimais.

Sąvokos ir faktai, kurių prireiks aptariant filmą

Dauno sindromas pavadintas anglų pediatro L. Dauno (Down) garbei. Šis 
gydytojas 1866 metais išsamiai aprašė vaikus, turinčius šiam sindromui bū-
dingų bruožų. 

Mokslas įrodė, kad tikimybė susilaukti vaiko, turinčio Dauno sindromą, 
didėja su moters amžiumi. Jeigu jaunesnei nei 30 metų moteriai tikimybė – 
1 iš 1000, 35 metų – 1 iš 400, 42 metų –  1 iš 60, 48 metų – 1 iš 12. Dauno 
sindromas gali būti diagnozuojamas tiek nėštumo metu, tiek po gimimo. 
Pasaulyje apie 92 proc. šeimų, kurios nėštumo metu sužino apie Dauno sin-
dromo diagnozę, nutraukia nėštumą. Šiuolaikinio mokslo pasiekimai teikia 
vilčių, kad nėštumo laikotarpiu gali būti atliekama šio sutrikimo korekcija. 

Apie Dauno sindromą – kiekvienoje žmogaus ląstelėje yra branduolys, 
kuriame saugoma genetinė informacija. Genai yra atsakingi už įgimtus bruo-
žus ir susigrupavę į strypo pavidalo struktūras, vadinamas chromosomomis. 
Paprastai kiekvienos ląstelės branduolys turi 23 chromosomų poras, kurių 

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR JOS KONTEKSTAS:

pusė yra gauta iš kiekvieno tėvo ir motinos. Dauno sindromas diagnozuoja-
mas tada, kai asmuo turi pilną arba dalinę 21-ąją chromosomą. Ši papildo-
ma chromosoma lemia Dauno sindromui būdingus bruožus ir raidą (www.
saulytes.lt).

Kaip atrodo Dauno sindromą turintis asmuo? Šie asmenys labiau pana-
šūs vieni į kitus nei į savo šeimos narius. Vieni iš daugelio Dauno sindromui 
būdingų bruožų yra: plokščias pakaušis, plokščias ir apvalus veidas, įstriži 
akių plyšiai, mažas apatinis žandikaulis, žema plaukų linija, žemas raume-
nų tonusas, pernelyg lankstūs sąnariai, žemas ūgis, nerangumas, kūno gle-
bumas. Tačiau nebūtinai kiekvienas asmuo gali turėti visus šiam sindromui 
būdingus bruožus. Vieni jų pasitaiko dažniau, kiti – rečiau. Asmuo, turintis 
Dauno sindromą, yra unikali asmenybė, kuriai būdingi unikalūs veido bruo-
žai ir charakterio savybės. 

Asmens, turinčio Dauno sindromą, gyvenimas. Visi asmenys su Dauno 
sindromu turi lengvesnę ar sunkesnę proto negalią. Jiems sunku abstrakčiai 
ir logiškai mąstyti, jie sunkiai įsimena, negali ilgai sukaupti dėmesio. Tačiau 
juos galima išmokyti skaityti, rašyti, skaičiuoti, savarankiškai apsitarnauti 
ar atlikti nesudėtingus darbus. Paaugliams, turintiems Dauno sindromą, – 
kaip ir visiems paaugliams, – nemažai rūpesčių kelia lytinė branda, kuriai 
juos reikia parengti. Kaip ir visi kiti, jie nori ir gali turėti draugų, gali įsimy-
lėti, palaikyti ilgalaikius santykius, gyventi drauge su palaikomąja pagalba. 
Dauno sindromą turintys asmenys šeimos narių, specialistų ir savo pastan-
gų bei atkaklumo dėka geba įgyti profesiją, baigti studijas kolegijose ar net 
universitetuose. Kaip ir kiekvienas mūsų, asmuo, turintis Dauno sindromą, 
turi jausmus, norus, savus poreikius, savo nuomonę. Kiekvienas turi savitai 
nuostabų ir tik jam būdingą vidinį pasaulį. 

Stigma – visuomenės požiūrių ir nuostatų (dažniausiai neigiamų) visuma 
tam tikrų visuomenės grupių (negalia, liga, tautybė ir kt.) asmenybės savy-
bėms, atsižvelgiant į vyraujančias ir priimtas kultūrines ir moralines normas, 
kurioms įtaką daro nepagrįstos baimės, prietarai, neteisingas įsivaizdavimas.

Stereotipas – supaprastintas visuomenės sąmonėje dominuojantis vaiz-
dinys apie tam tikras visuomenės grupes ar asmenis, ignoruojantis tarpas-
meninius skirtumus ir kiekvieno individualumą. 

Diskriminacija – tam tikrų teisių apribojimas, lygiateisiškumo atėmimas. 

http://www.saulytes.lt
http://www.saulytes.lt
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Asmenų, turinčių Dauno sindromą, situacijos Lietuvoje apžvalga 

Po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo asmenų ir šeimų, 
kuriose auga ir gyvena šią negalią turintys asmenys, gyvenimas pradėjo spar-
čiai gerėti. Mūsų šalies ratifikuoti tarptautiniai ir valstybėje veikiantys teisės 
aktai užtikrina šių asmenų gydymą, ugdymą, užimtumą, gyvenimą bendruo-
menėje, paramą šeimai. Deja, posovietinis mūsų visuomenės mentalitetas 
vis dar primena apie save. „Kad gimė dukra, turinti Dauno sindromą, man 
pranešė ligoninės valytoja“ - pasakoja moteris, auginanti 6 metų dukrą. Nors 
šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus su šiuo sutrikimu, turi tei-
sę pasirinkti ugdymo įstaigą – vis dar vyrauja nuostata, kad jiems geriausia 
mokytis specialiosiose, tik neįgaliesiems skirtose mokyklose. Šalies sociali-
nės politikos formuotojai dar neturi aiškios vizijos apie suaugusių asmenų, 
turinčių proto negalią, visavertį gyvenimą. Dažniausiai šį sindromą turintys 
asmenys gyvena su tėvais, yra globojami dienos centruose, kur realizuoja 
savo galias ir gebėjimus. Dar pasitaiko atvejų, kai šeima, kurioje gimė vaikas 
su Dauno sindromu, atsisako jį auginti ir palieka valstybės globai. Dauguma 
šį sindromą turinčių suaugusių asmenų minimaliai padedant galėtų dirbti 
specialiose dirbtuvėse ar apsaugotose darbo vietose laisvoje darbo rinkoje, 
gyventi savarankiško gyvenimo namuose arba apsaugotuose būstuose. Nei 
Lietuvoje veikiančios religinės institucijos, nei Lietuvos įstatymai nedraudžia 
asmenims, turintiems Dauno sindromą, kurti šeimas. Tokių pavyzdžių mūsų 
šalyje jau yra. Susituokę asmenys, dažniausiai su artimųjų pagalba, džiau-
giasi šeimine laime ir gyvenimu kartu. Tačiau plačiajai visuomenei vis dar 
trūksta objektyvios informacijos apie asmenų, turinčių Dauno sindromą, ge-
bėjimus, poreikius ir visaverčio gyvenimo bendruomenėje siekį. 

Vienas labiausiai Lietuvoje paplitęs ir daugiausia stigmatizuojantis asme-
nis, turinčius Dauno sindromą,  reiškinys – tai etiketės „Daunas“ vartojimas. 
Genetinio sutrikimo pavadinimas daliai visuomenės tampa noro pažeminti 
kitą ir gali būti žodžio „durnas“, „kvailas“, „nenormalus“ atitikmuo. 2016 m. 
Lietuvoje buvo sėkmingai įgyvendinta socialinė akcija „Aš ne daunas. Aš - 
Žmogus“ (priedas Nr. 3).   

Mano pirmais įspūdis – diskusija (10 min.)

Paprastai 11-12 klasės moksleiviai jau turi pirminį įsivaizdavimą apie as-
menis, turinčius Dauno sindromą. Rengiantis filmo peržiūrai, mokinių gali-
ma paprašyti prisiminti savo pirmąją susitikimo su asmeniu, turinčiu Dauno 
sindromą, patirtį ir vienu žodžiu apibūdinti pirmąjį patirtą jausmą. Jaunuolių 
išsakomi jausmai užrašomi ant lentos ar didelio lapo. Dažniausiai diskusijos 
dalyviai kalba apie smalsumą, kitoniškumą, baimę, agresiją, nepatogumą, 
fizinio kontakto vengimą, draugiškumą, vaikiškumą, gailestį ir t.t. Kai kuriuos 
išsakytus jausmus, kuriems būdingos stereotipinės nuostatos, patartina ap-
tarti plačiau. 

Pvz. 

Kaip manote, kodėl jums kilo baimės jausmas?

Kodėl pamanėte, kad asmuo, turintis Dauno sindromą, yra agresyvus?

Kodėl pagalvojote, kad jis yra didelis vaikas?

Kodėl jums šio asmens gaila? 

DETALUS METODO APRAŠYMAS
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Diskusijos metu išsiaiškinama, kad mokiniams dažniausiai trūksta objek-
tyvios informacijos apie šį sindromą turinčius asmenis ir jų gyvenimą. Iš so-
cialinio gyvenimo patirties mokiniai atsineša jau susiformavusių stereotipų, 
pvz. „daunas“. Diskutuojant plačiau reikėtų aptarti stereotipą, kad suaugę 
asmenys, turintys Dauno sindromą, yra dideli, mieli, laimingi vaikai. Disku-
sijos metu dažniausiai sulaukiama pastebėjimų, kad šie žmonės bendrauja 
paprastais žodžiais, juos džiugina paprasti dalykai, jie atvirai ir nesislėpdami 
reiškia savo jausmus, lėčiau mąsto ir t.t. – kas būdinga 5-10 metų vaiko am-
žiaus tarpsniui. 

Diskusija užbaigiama klausimo aptarimu:

Ar iš pirmojo susitikimo galime vienareikšmiškai spręsti apie asmens, tu-
rinčio Dauno sindromą, asmenybę?

Po diskusijos galima paraginti mokinius pasidalyti, ką jie žino apie Dauno 
sindromą (3-4 min). Kas lemia Dauno sindromą? Kas būdinga šį sindromą 
turintiems asmenims? Kokių jie turi sunkumų? Kaip juos priima visuomenė? 
Apibendrindamas vedėjas akcentuoja svarbiausius Dauno sindromo bruo-
žus. 

Kad diskusijos dalyviai realiai išgyventų, ką patiria ir suvokia asmenys, 
turintys Dauno sindromą, galima pasiūlyti atlikti kelis patyriminius žaidimus. 

„Judesių atkartojimas“ (2-3 min.)

Mokinių paprašoma atsistoti ir nedelsiant atlikti moderatoriaus vis grei-
čiau vardijamus veiksmus: atsistoti, atsisėsti, atsistoti, apsisukti, pasiekti 
batų galus, pakelti kairę ranką, stovėti ant dešinės kojos, atsisėti, atsitūpti, 
pasisukti į kairę, apsigręžti, pažiūrėti į patalpos dešinįjį kampą ar pan. 

Atlikus šį pratimą, patariama aptarti žaidimo dalyvių jausmus. Dažniau-
siai nesuprantantis informacijos ir nekontroliuojantis situacijos žmogus pra-
deda jausti nepasitikėjimą savimi, nerimą, nusivylimą ir pan. 

„Atkartok piešinį“ (5-10 min.) 

Žaidžiama poromis. Žaidimui reikalingi rašiklis, popieriaus lapas ir grafiš-
kai nupieštos abstrakčios figūros paveikslėlis (pvz. Paveikslas Nr. 1). 

Žaidimo taisyklės:

Žaidimo dalyvių poros kėdes sustumia taip, kad galėtų vienas su kitu 
sėdėti nugaromis ir nematytų vienas kito. Sukioti galvas, gręžiotis ar kitaip 
perduoti informaciją draudžiama.  Kalbėti gali tik dalyvis, kuris turi paveiks-
lėlį. Jo užduotis – žodžiais nupasakoti, kas nupiešta paveikslėlyje. Antrojo 
dalyvio užduotis – klausytis ir pagal dalyvio, turinčio paveikslėlį, žodžius, ne-
klausinėjant tuščiame lape atvaizduoti figūrą. 

Baigus užduotį, apžiūrimos nupieštos figūros, kurios paprastai sukelia 
daug juoko. Žaidimo moderatorius paprašo dalyvių pasidalyti savo potyriais:

Ar lengva buvo perduoti informaciją apie piešinį?

Kokių sunkumų patyrėte, siekdami kuo tiksliau nupiešti figūrą? 

Žaidimai baigiami aptarimu, kad asmenys, turintys Dauno sindromą, su-
siduria su įvairiais suvokimo sunkumais, kuriuos žaidimų metu bandėme 
patirti ir patyrėme. Tačiau ar dėl šių sunkumų sumažėjo mūsų poreikiai ben-
drauti, draugauti, mylėti, įvairiais būdais save išreikšti? 

Įžanga 

Prieš filmo žiūrėjimą trumpai pristatomas pats filmas ir filmo kūrėjai. Či-
lės režisierės Maite Alberdi filmas kviečia giliau pažvelgti į brandaus amžiaus 
asmenų, turinčių Dauno sindromą, gyvenimą. Režisierės naudojamos šiuo-
laikinės kinematografinės priemonės atskleidžia filmo personažų tikrąsias ir 
unikalias asmenybes ir sugriauna mitą, kad, anot režisierės, „Dauno sindro-
mą turintys asmenys yra kaip angelai – tokie laimingi ir nekalti“. 

Paveikslas Nr. 1
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(https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/rezisiere-m-alberdi-vi-
suomene-nepasiruosusi-zmoniu-su-dauno-sindromu-priimti-kaip-suaugu-
siuju-4-861210).

Moksleiviams gali būti išdalyti lapai su filmo personažų nuotraukomis ir 
vardais, paprašyta peržiūros metu pagalvoti apie kiekvieno ar pasirinko fil-
mo veikėjo asmenybės individualumą, gyvenimo tikslus, svajones (priedas 
Nr. 1). 

Filmo peržiūra

Filmas trunka 80 minučių. Atsižvelgiat į laiko planavimo galimybes, filmo 
peržiūrą kartu su įžanga ir aptarimu galima dalyti į kelias dalis (2-3 pamo-
kas). Jeigu filmas peržiūrimas per 2-3 kartus, mokiniams gali būti užduoda-
ma namų darbų - klausimų, kuriuos reikia ilgiau apmąstyti. 

Pvz.: 

Jeigu turėčiau Dauno sindromą, kaip elgčiausi filme perteikiamose situ-
acijose? 

Ar visuomenei/bendruomenei, mums reikia asmenų, turinčių Dauno sin-
dromą? Taip/Ne. Kodėl?

Filmo aptarimas

1 diskusijos dalis (10 min.)

Tikslas – išsiaiškinti pirminį filmo poveikį mokiniams. 

Po filmo peržiūros moderatorius pateikia trumpą savo refleksiją apie pa-
tirtus jausmus ir emocijas, kurias kartu su auditorija išgyveno žiūrėdamas 
filmą. Moderatorius gali pasidalyti, ką peržiūros metu, jo nuomone, išskaitė 
žiūrovų veiduose: šypsenas, susidomėjimą, nuobodulį, liūdesį, gal net vie-
ną kitą ašarą. Mokiniai paraginami diskutuoti, atkreipiant dėmesį, kad ne-
teisingo įspūdžio apie filmą negali būti ir natūralu, kad nuomonės gali būti 
prieštaringos. 

Klausimų diskusijai pavyzdžiai:

Ką norėjo filmo kūrėjai pasakyti šiuo filmu?

Kaip jūs supratote šį filmą? 

Ar šis filmas jums patiko/nepatiko, kuo patiko/nepatiko? 

Kokį įspūdį jums paliko šis filmas?

Kas Jus šiame filme pradžiugino, nuliūdino, suglumino, sudomino?

Diskusijos moderatorius skatina išsakyti įvairias nuomones ir siekia, kad 
pasisakytų kuo daugiau moksleivių.  

2 diskusijos dalis (15 min.)

Tikslas – formuoti moksleivių suvokimą, kad suaugusiems asmenims, tu-
rintiems Dauno sindromą, kaip ir kiekvienai brandaus amžiaus asmenybei, 
būdingas charakterio individualumas, gyvenimo tikslai, ambicijos, svajonės. 

Moderatorius pasiūlo išsamiau aptarti filmo personažus. Prieš filmą mo-
kiniai gavo personažų nuotraukas, jiems buvo pasiūlyta filmo metu pagalvo-
ti apie veikėjų asmenybių individualumą. Mokiniams pasiūloma susiskirstyti 
į 4 grupes ir pagal pasirinktas asmenybes aptarti jų charakterio bruožus, gy-
venimo tikslus, svajones ir pan. Diskusijų grupelėms gali būti pasiūlyti orien-
taciniai klausimai apie personažus (priedas Nr. 1). Po aptarimo grupėse at-
stovas visai auditorijai pristato pasirinktą personažą. Didesnėje auditorijoje 
filmo personažai aptariami nesiskirstant į grupeles. 

Po personažų aptarimo apibendrinama 2 diskusijos dalis. 

Moderatorius užduoda klausimą: 

Ar savo gyvenime moksleiviai yra sutikę žmonių, neturinčių Dauno sin-
dromo ir/ar proto negalios, kuriems, kaip ir filmo personažams, yra būdingi 
charakterio bruožai, gyvenimo siekiai, svajonės?

Išvada – suaugę asmenys, turintys Dauno sindromą, turi tokius pat po-
reikius, kaip ir kiti visuomenės nariai – jie myli ir nori būti mylimi, jie nori 
būti savarankiški, nori dirbti mėgstamą darbą, turėti šeimą ar kitaip save 
išreikšti.    

3 diskusijos dalis (10 min.)

Tikslas – išsiaiškinti žmonių su Daunu sindromu vietą demokratinėje 
visuomenėje. 

Moderatorius mokiniams pasiūlo prisiminti filme rodomą privačią moky-
klą. Šią mokyklą lankantys vaikai  ir sauaugę asmenys, turintys Dauno sin-

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/rezisiere-m-alberdi-visuomene-nepasiruosusi-zmoniu-su-da
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/rezisiere-m-alberdi-visuomene-nepasiruosusi-zmoniu-su-da
https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kinas/rezisiere-m-alberdi-visuomene-nepasiruosusi-zmoniu-su-da
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dromą, ugdo darbinius įgūdžius, dirba kulinarijos klasėje, mokosi tvarkytis 
buityje, tvarkyti savo finansus ir pan. Sąmoningumo ugdymo užsiėmimuose 
diskutuojama suaugusiesiems aktualiomis temomis: savarankiškas sprendi-
mų priėmimas, savarankiškas gyvenimas, šeimos sukūrimas, vyro ir moters 
intymūs santykiai. 

Klausimas: 

Ką norėjo perteikti filmo režisierė ypač išryškindama veikėjų seksualinio 
gyvenimo poreikius? 

Aptariamos filmo scenos, kuriose filmo veikėjai su mokytojais diskutuoja 
apie lytinį aktą, Anita su Andrés intymus pokalbis lovoje. Nors ir turėdami 
proto negalią, filmo veikėjai daug žino apie lytinius santykius ir ši tema juos 
domina, kaip ir visus lytinę brandą pasiekusius žmones. 

Galima išvada - šiems žmonėms, kaip ir kiekvienam žmogui, taip pat bū-
dingi prigimtiniai lytiniai poreikiai ir jų tenkinimas.  

Kas filme rodomoje mokykloje jums patiko ir kas nepatiko? 

Mokykloje dirbantys specialistai siekia ugdyti kuo savarankiškesnius, pa-
siruošusius savarankiškam gyvenimui žmones. Nuolatos stiprinamas asme-
nų gėbėjimas siekti užsibrėžtų gyvenimo tiklų, patiems priimti sprendimus 
savo gyvenime ir save atstovauti. Deja, išugdytas ir nuolatos palaikomas ir 
stiprinamas Anitos, Andrés, Ricardo ir kitų filmo personažų  savarankišku-
mas atveda prie nusivylimo. Visuomenės, Čilės valstybės, tėvų požiūris už-
kerta kelią šių žmonių visaverčiam gyvenimui. Anita su Andrés negali sukurti 
šeimos ir gyventi kartu, žlunga Ricardo svajonė susitaupyti 500 dolerių. Fil-
me pasakojamos istorijos atskleidžia, kad suaugę asmenys, turintys negalią, 
turi įgimtų ir išugdytų gebėjimų, įgūdžių, deja nėra užtikrintas šių galių ir 
gebėjimų realizavimo tęstinumas (priedas Nr. 4 – straipsnis apie asmenų su 
Dauno sindromu įdarbinimą Italijoje).  

Galima išvada – valstybės vykdoma politika, visuomenės, tėvų požiūris 
yra diskriminacinis ir neužtikrina žmonių, turinčių Dauno sindromą, teisių. 

Ką turėtų padaryti valstybė, visuomenė, bendruomenė, kad užtikrintų as-
menų, turinčių Dauno sindromą, teises ir jų gebėjimų realizavimo sąlygas?

Kokios šį sindromą turinčių žmonių teisės yra neužtikrintos?  

 Čilė ir Lietuva yra ratifikavusios Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konven-
ciją, kurios 19 straipsnis „Gyvenimas savarankiškai ir įtrauktis į bendruome-
nę“ numato, kad:

a) neįgalieji turėtų galimybę lygiai su kitais asmenimis pasirinkti savo gy-
venamąją vietą ir tą vietą, kur jie nori gyventi ir su kuo, ir kad jie neprivalėtų 
gyventi konkrečioje gyvenamojoje aplinkoje; 

b) neįgalieji turėtų galimybę pasinaudoti įvairiomis namuose, gyvena-
mojoje vietoje teikiamomis ir kitomis pagalbinėmis bendruomenėje tei-
kiamomis paslaugomis, įskaitant asmeninę pagalbą, būtiną padėti gyventi 
ir integruotis į bendruomenę ir užkirsti kelią izoliavimui ar atskyrimui nuo 
bendruomenės. 

c) neįgaliesiems lygiai su kitais asmenimis būtų suteikta galimybė nau-
dotis bendruomenei skirtomis bendro naudojimo paslaugomis ir patogu-
mais, kurie turi atitikti jų poreikius.

(http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/seni_failai/Neigaliuju_teisiu_
konvencija.pdf)

Patartina diskusijai suteikti Lietuvos situacijos kontekstą. 

Kaip manote, ar Lietuvoje asmenys, turintys Dauno sindromą, norėtų ir 
ar galėtų dirbti?

Kokius, jūsų nuomone, darbus jie galėtų dirbti?

Ką reikėtų padaryti valstybei, visuomenei, bendruomenei, kad šie žmo-
nės savo darbinius gebėjimus galėtų realizuoti Lietuvos darbo rinkoje? 

Jeigu lieka laiko, galima aptarti 2016 m. Lietuvoje įgyvendintą socialinę 
reklamą „Aš ne daunas. Aš – Žmogus“ 

Vienas labiausiai Lietuvoje paplitęs ir daugiausia stigmatizuojantis asme-
nis, turinčius Dauno sindromą,  reiškinys – tai etiketės „Daunas“ vartojimas. 
Genetinio sutrikimo pavadinimas daliai visuomenės tampa noro pažeminti 
kitą ir gali būti žodžio „durnas“, „kvailas“, „nenormalus“ sinonimu. 

Ką turėtų padaryti visuomenė, valstybė, bendruomenės, mokyklos, kad 
šis stereotipas būtų išgyvendintas? 

Ką galėčiau padaryti aš pats?

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/seni_failai/Neigaliuju_teisiu_konvencija.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/seni_failai/Neigaliuju_teisiu_konvencija.pdf
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Apibendrinimas

Diskusijos apibendrinimo klausimai turėtų būti aiškūs ir trumpi, bet nu-
kreipiantys mokinius į gilesnę diskusiją ar asmeninius apmąstymus. Klausi-
mai turėtų remtis viso filmo aptarimo metu mokinių išsakytomis mintimis, 
nuomonėmis, idėjomis. Moderatorius turėtų sudaryti galimybę ir paskatinti 
trumpai pasisakyti visiems diskusijos dalyviams. Atsisakiusiųjų pasiakyti no-
ras turėtų būti gerbiamas. 

Apibendrinimo klausimų pavyzdžiai:

Ką naujo sužinojau/atradau apie asmenis, turinčius Dauno sindromą?

Kuo asmenys, turintys Dauno sindromą, man patinka/nepatinka?

Ar pasikeitė mano nuomonė apie asmenis, turinčius Dauno sindromą?

Ką aš pats galėčiau padaryti, kad asmenų, turinčių Dauną sindromą, gy-
venimas Lietuvoje taptų vis labiau visavertis?  

Ar rekomenduotumėte šį filmą pažiūrėti savo šeimos nariams, drau-
gams? Kodėl?

Rengdamiesi diskusijai, atidžiai pažiūrėkite filmą, ypač scenas, kurias pla-
nuojate aptarti. Susipažinkite su filmo recenzijomis, publikuotais interviu su 
filmo autore ir režisiere Maite Alberdi. Planuodami diskusijos laiką, atkreip-
kite dėmesį, kad filmas gana ilgas, tad jeigu filmo aptarimas planuojamas iš 
karto po peržiūros, diskusija neturėtų tęstis ilgiau nei 20–30 min. Iš anksto 
suplanuokite diskusijos eigą, trukmę bei galimybę ją padalyti į kelias dalis 
(pamokas). Jeigu gerai pažįstate mokinių auditoriją, poreikius, interesus, su-
sidomėjimą, aktualią problematiką, tada metodikoje siūlomas aptarti filmo 
temas/klausimus galite pasirinkti savo nuožiūra.  

Metodikoje siūlomi žaidimai, pratimai, klausimai yra rekomadacinio po-
būdžio. Nenukrypstant nuo diskusijos tikslų, galima naudoti ir kitas metodi-
nes priemones.  

„Draugai chromosomų neskaičiuoja!“

Paraginkite mokinius kovo 21 d. mūvėti skirtingų raštų ir spalvų kojines ir 
taip nuotaikingai prisidėti prie pasaulinės Dauno sindromo dienos paminėji-
mo. Pasiūlykite mokykloje įgyvendinti projektą, renginį, akciją. 

Siekiant giliau susipažinti su suaugusių asmenų, turinčių Dauno  sindro-
mą, gyvenimu Lietuvoje, moksleiviams galima pasiūlyti apsilankyti sociali-
nių paslaugų įstaigose – dienos centruose. Mokinius galima paskatinti atlikti 
socialinę praktiką įtaigose, kurias lanko asmenys, turintys Dauno sindromą. 

Diskusijai pasiruošti padėtų papildoma informacija:

1. Dauno sindromas, patrimai tėvams ir specialistams. Vilniaus universi-
teto leidykla, Vilnius, 2016.

2. Dauno sindromas ir vaiko raida, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių 
globos bendrija „Viltis“.

3. www.saulytės.lt

4. www.facebook.com/Global Down Syndrome foundation
PATARIMAI VEDANTIESIEMS / MOKYTOJAMS:

PASIŪLYMAI TĘSTINUMUI

http://www.saulytės.lt 
http://www.facebook.com/Global Down Syndrome foundation
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Priedas Nr.1

ANITA

Personažas Galimi klausimai

RITA

ANDRÉS

RICARDO 

Kuo patinka/nepatinka Anitos personažas?
Kokie charakterio bruožai būdingi Anitai?
Kaip atsiskleidžia Anitos moteriškumas?
Kas Anitai gyvenime yra svarbiausia?
Su kokiais sunkumais susiduria Anita savo gyveni-
me?
Kaip supratote Anitos žodžius: „Čia ne kirpykla, čia 
mokykla žmonėms, turintiems Dauno sindromą“? 

Kuo patinka/nepatinka Ritos personažas?
Kokie charakterio bruožai būdingi Ritai?
Kodėl filmo autoriai pabrėžė Ritos saldumynų 
pomėgį?
Koks Ritos elgesys atskleidžia jos vaikiškumą?
Kaip pakomentuotumėte Ritos žodžius: „Aš gudres-
nė už paprastą meškutę“. 

Kuo patinka/nepatinka Andrés personažas?
Kokie charakterio bruožai būdingi Andrés?
Kaip pasireiškia Andrés meilė Anitai?
Kaip Andrés sprendžia neišvengiamo išsiskyrimo su 
Anita situaciją? 
Ar mūsų gyvenime pasitaiko tokių situacijų, kurias 
patyrė Anita ir Andrés?
Kaip pakomentuotumėte Andrés žodžius pasakytus 
Anitai: „Mes turime Dauno sindromą. Mes galime 
atverti žmonių protą ir jie mus pamatys gyvenan-
čius normalų gyvenimą kartu“. 

Kuo patinka/nepatinka Ricardo personažas?
Kokie charakterio bruožai būdingi Ricardo?
Koks yra Ricardo gyvenimo tikslas?
Kodėl mokyklos prezidento rinkimus laimėjo Ricar-
do, o ne Anita?
Kokių išskirtinių lyderystės bruožų turi Ricardo?
Kokius gebėjimus demonstruoja Ricardo, dirbda-
mas su seneliais, turinčiais senatvinės demencijos 
sveikatos sutrikimų? 
Kaip pakomentuotumėte Ricardo žodžius: „Turiu du 
darbus. Aš labai pavargau. Aš nuolat dirbu ir nieko 
neuždirbu“.  
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Priedas Nr.2

Socialinė reklama: žmonėse su Dauno sindromu reikia matyti žmones

Lietuvoje gyvena apie tūkstantis žmonių su Dauno sindromu, kurių genetinio su-
trikimo pavadinimas daliai visuomenės tampa noro pažeminti kitą sinonimu. Šiemet 
pavasarį įvykusios socialinės akcijos „Aš ne daunas, aš – žmogus“ organizatoriai kons-
tatuoja: ji žmonėse su Dauno sindromu padėjo pamatyti žmones.

Rinkos tyrimų bendrovės „Nielsen“ atlikto Dauno sindromo žinomumo tyrimo duo-
menimis, po akcijos 6 procentiniais punktais, arba 40 proc. respondentų Dauno sindro-
mą turinčio žmogaus nuotraukoje pamatė tiesiog žmogų, jaunuolį. Be to, po socialinės 
reklamos nuo 48 iki 43 proc. sumažėjo manančiųjų, kad  žargonas „daunas“ gali būti 
žodžių „durnas“, „kvailas“, „nenormalus“ atitikmuo.

Žmonių su Dauno sindromu ir jų globėjų asociacijos vadovė Neringa Šalugienė tei-
gia, kad žodžio „daunas“ tapatinimas su „nenormaliu“ yra labiau būdingas posovieti-
nėms šalims, nors aktualus ir Vakaruose. Tačiau išsivysčiusiose šalyse Dauno sindromą 
turintys žmonės kur kas dažniau gyvena visavertį socialinį gyvenimą, dirba, sportuoja, 
skaito paskaitas.

Jos teigimu, pavasarį lauko reklamos stenduose vykusi socialinė reklamos akcija tru-
putį pagerino bendrą visuomenės supratimą apie Dauno sindromą.

„Mūsų žmonės nėra blogi, bet kartais nežino, kad žodžio „daunas“ kaip žargono var-
tojimas yra skaudus ir įžeidus. Tiek turintiesiems Dauno sindromą, tiek jų artimiesiems. 
Dauno sindromas atsispindi žmogaus išvaizdoje ir gali pasireikšti mokymosi sutrikimais, 
tačiau, kaip negalime visų žmonių laikyti vienodais, taip pat skirtingi yra Dauno sindro-
mą turintieji. Ne visi turi išskirtinių sportinių ar muzikinių gabumų, ne kiekvienas yra 
gabus mokslui ir tampa daktaru – visur yra visokių“, – teigia N.Šalugienė.

„Nielsen“ tyrimų duomenimis, vos penktadalis žmonių Lietuvoje gali teisingai api-
būdinti Dauno sindromą, nors apie 90 proc. apklaustųjų tiek prieš akciją, tiek po jos 
pripažino, kad susidūrė su situacija, kai žargonas „daunas“ pasitelkiamas kitam žmogui 
įžeisti.

„Manome, kad akcija pavyko ir nesustosime, įgyvendinsime daugiau įvairių inicia-
tyvų. Visuomenės sąmoningumą keisti sunku ir tai - ne vienos akcijos, ne vienų metų 
darbas. Kiekvienas žmogus, kurį palietė socialinė reklama ir kuris suprato, jog šis žodis 
žeidžia kitus, – mums yra labai svarbus pasiekimas. Tuo labiau, kad visuomenei sens-
tant, Dauno sindromo problema gali aštrėti, nes vyresnės moterys patiria gerokai di-
desnę riziką pradėti vaiką su genetiniais sutrikimais“, – sako N.Šalugienė.

Po socialinės reklamos žmonių nepakantumas elgesiui, kai kitam žmogui pažeminti 
vartojamas žargonas „daunas“, padidėjo nuo 85 iki 87 procentų.

Visuomenės nuomonės tyrimą atlikusios „Nielsen“ Vartotojų tyrimų skyriaus vado-

vės Astos Ivanauskienės teigimu, pasibaigus socialinei akcijai Vilniuje, didesniuose bei 
mažesniuose miestuose pastebimai sumažėjo tolerancija žodžio „daunas“ vartojimui 
įžeidimo tikslais.

„Visuomenės nuomonės tyrimą atlikome dviem bangomis: kovą, prieš prasidedant 
akcijai, ir liepą – jai pasibaigus. Kad ir kaip keista, Vilniuje ir kituose didesniuose mies-
tuose didžiausia dalis respondentų buvo linkę žodį „daunas“ laikyti kvailo žmogaus si-
nonimu – atitinkamai 48,4 ir 59,6 proc. Po akcijos jų sumažėjo iki 45,1 ir 42,85 proc.“, 
– sako „Nielsen“ Vartotojų tyrimų skyriaus vadovė.

Kaimo vietovėse prieš tyrimą nekorektiškam žodžio „daunas“ vartojimui toleranciją 
rodė 43,4 proc., po akcijos – 40,7 procento.

„Nepaisant to, kad akcijos biudžetas ir paskleistis buvo ribota, pasikeitusi dalies vi-
suomenės nuomonė rodo, jog akcija buvo pastebėta ir efektyvi“, – sako A.Ivanauskienė.

Tyrimo metu „Nielsen“  internetu apklausė daugiau kaip 500 Lietuvos 16–65 metų 
gyventojų.

Įdomūs faktai, susiję su Dauno sindromu:

1. Dauno sindromą 1866 metais aprašė britų gydytojas Johnas Langdo-
nas Downas (Džonas Lengdonas Daunas).

2. Tai yra vienas dažniausių žmonių genetinių sutrikimų.

3. Žymus amerikiečių aktorius Johnas C. McGinley‘is (Džonas Makginlis), 
auginantis sūnų su Dauno sindromu, yra Pasaulinės Dauno sindromo 
organizacijos tarptautinis atstovas.

4. Karen Gaffney (Karen Gafni) tapo pirmąja moterimi, gavusia Portlan-
do universiteto garbės daktarės laipsnį.

5. Šiemet rugpjūtį po 32 metų darbo į pensiją išėjo viena mieliausių va-
dinta „McDonald’s“ darbuotoja su Dauno sindromu JAV.

Šaltinis: 

http://www.saulytes.lt/socialines-reklamos-as-ne-daunas-as-zmogus-tyrimo-rezul-
tatai/
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Priedas Nr.2

Lina Jakubauskienė, Italai įrodo: papildoma chromosoma – ne kliūtis inte-
gruotis į darbo rinką, 2017 m. spalio 5 d. 

www.lrytas.lt, Aš galiu

Į „Tacabanda“ restoraną, esantį Italijos Pjemonto regiono Asčio mieste, užsukame 
per pietus. Padavėjas Nikolo čia sukasi it vijurkas: sodina svečius, priima užsakymus, 
atneša įrankius, valgius, sutvarko stalus. Nežinodamas net neatkreiptum dėmesio, kad 
Nikolo – šiek tiek kitoks nei kiti. Vyras gimė su Dauno sindromu. Tačiau tai netrukdo jam 
dirbti ir užsidirbti, jaustis visaverčiu visuomenės nariu.

Darbuojasi iš širdies

Su Nikolo susitinkame ir kitą dieną, per pusryčius užsukę į viešbutį „Albergo Etico“. 
Vyrui šiomis dienomis tenka darbuotis iš peties: kol bendradarbė ir gyvenimo draugė 
Jessica serga, Nikolo triūsia už du.

Tądien pusryčiams kavą viešbučio kavinėje ruošia ir svečius aptarnauja trise: be Ni-
kolo, susipažįstame dar ir su Aleksandro bei Mirko. Ilgiems pokalbiams vaikinai neturi 
laiko, kavinėje – pats darbymetis: vienas lankytojas pageidauja kapučino, kitas – espre-
so su pieno puta, trečias – tiesiog espreso kavos. Kiekvieno užsakymą reikia užsirašyti 
ant lapelio, vėliau jų šiukštu nesupainioti. Prie kavos virimo aparato darbuojasi Nikolo. 
Aleksandro ir Mirko bėgioja net sukaitę, tačiau papozuoti prieš fotografo objektyvą ne-
atsisako. Matyti, kad jiems tai – ne naujiena: fotografuojami vyrukai nusišypso tarsi 
tikros žvaigždės, žaismingai pakeičia pozą.

Probėgšmiais visi trys patikina esantys labai patenkinti savo darbu. Dirbdami ir už-
sidirbdami jie jaučiasi svarbūs, reikalingi, naudingi. „Albergo Etico“, kur darbuojasi šie 
vyrai, – trijų žvaigždučių viešbutis, jame – dvidešimt vienas kambarys, veikia restoranas, 
taip pat „Nepriklausomo gyvenimo akademija“. Čia turintieji Dauno sindromą įgyja bui-
tinių įgūdžių, mokosi gyventi savarankiškai. Viešbutis pritaikytas gyventi žmonėms su 
įvairiomis negaliomis. Kiekvienas atvykęs turistas ar dirbantysis čia pasijunta tarsi na-
muose – tokia savininko verslo koncepcija. Turintieji Dauno sindromą viešbutyje dirba 
įvairius darbus: tvarko kambarius, triūsia kavinėje ar virtuvėje.

Projektas gyvuoja daugiau nei dešimtį metų

Projekto „Download Albergo Etico“, skirto įdarbinti žmones su Dauno sindromu, 
autorius – kavinės „Tacabanda“ ir viešbučio „Albergo Etico“ savininkas Antonio de Be-
nedetto. Vyras sako, kad iki 2006-ųjų, kai gimė projekto idėja, su neįgaliaisiais neturėjęs 
nieko bendra. Mintis įdarbinti šiuos žmones kilo tada, kai atlikti praktikos į jo restoraną 
atėjo Nikolo – padavėjus bei virėjus rengiančios profesinės mokyklos mokinys.

„Nikolo pasirodė esąs puikus darbuotojas. Visas žinias jis sugerdavo tarsi kempinė. 
Jaunuolis sparčiai tobulėjo, gebėdavo atlikti vis naujas ir sudėtingesnes užduotis. Nesi-

norėjo jo paleisti po keleto savaičių praktikos, nes tokių darbui atsidavusių žmonių rasti 
sunku. Štai ir dabar jo porininkė Jessica serga, tad jam tenka dirbti už du. Kitas galbūt 
burbėtų ir skųstųsi, bet tik ne Nikolo. Jis viską daro nuoširdžiai, stropiai, nedemons-
truodamas nė mažiausio nepasitenkinimo. Tvirtai žinodamas: taip reikia“, – dėsto A. de 
Benedetto.

Vyras pabrėžia, kad, dirbdamas su turinčiaisiais Dauno sindromą, vadovaujasi M. 
Montessori metodu, kuris plačiai taikomas ir Italijos mokyklose. Ši metodika itin pade-
da ugdyti savarankišką, laisvą asmenybę, atsakingą už savo gyvenimą.

Žmonių su Dauno sindromu įdarbinimas – ne vienintelis A. de Benedetto sumany-
mas. Neseniai savininkas restorane įdarbino ir žmogų, išėjusį iš įkalinimo įstaigos. Jo tei-
gimu, paramos pradedant naują gyvenimą reikia visiems. Be to, „Tacabanda“ restorane 
savininkas rengia vakarienes tamsoje, kur susirinkusiuosius aptarnauja nematantys pa-
davėjai. Svečiai, vakarieniaudami aklinoje tamsoje, turi galimybę pasijusti regos negalią 
turinčiųjų kailyje. „Be to, tokia patirtis labai naudinga ir Dauno sindromą turintiems 
žmonėms. Jie paprastai tamsoje jaučiasi nejaukiai. Matydami, kaip dirba nematantys 
kolegos, jie pratinasi prie tamsos, atsikrato baimių“, – pasakoja A. de Benedetto.

Turėti darbą žmonėms su negalia – svarbu

Restorano ir viešbučio savininkas neabejoja, kad kurti tinkamas darbo vietas negalią 
turintiems žmonėms ypač svarbu. Tai – vienintelė galimybė juos visiškai integruoti į 
bendruomenę. Vyras šypsosi: didžiausias iššūkis įdarbinant Dauno sindromą turinčius 
žmones yra tėvų neigiamų nuostatų laužymas.

„Tėvai, ypač italės mamos, neretai būna pernelyg globėjiški, linkę viską padaryti 
už savo negalią turintį sūnų ar dukrą. Namuose šie vaikai gyvena tarsi šiltnamio sąly-
gomis. Tėvai baiminasi, kad darbo vietoje jų atžalos nesijaus saugios. Tačiau dirbdami 
restorane ar viešbutyje turintieji proto negalią pratinasi ne būti aptarnaujami, o patys 
patarnauti kitiems žmonėms. Tokiu būdu apsiverčia jų gyvenimo vertybės, šie žmonės 
pasijunta stipresni, savarankiškesni, svarbesni, mokosi gyventi nepriklausydami nuo ar-
timųjų“, – dėsto A. de Benedetto.

Vyras mano, kad nė vienas negalią turintis žmogus neturėtų gyventi vien tik iš vals-
tybės mokamos pašalpos, pagal galimybes įdarbinti reikėtų kiekvieną. „Žmonių su ne-
galia įdarbinimas – tai jų įgalinimas. Gyvendamas vien tik iš pašalpos, būdamas išlaiky-
tiniu, žmogus netobulėja. Galimybė neįgaliesiems dirbti ir užsidirbti – taip pat ir nauda 
visuomenei. Mokėdami mokesčius valstybei, šie žmonės prisideda prie visų gerovės“, 
– įsitikinęs verslininkas. Ne kiekvienas projekte dalyvaujantis žmogus, turintis Dauno 
sindromą, gali išsyk imtis sudėtingų darbų. Kai kuriems tenka pradėti nuo patalpų tvar-
kymo.

„Tačiau tai nereiškia, kad jis visą laiką tik šluos kambarius. Kiekvienam suteikiama 
galimybė kilti aukštyn. Puikiausias pavyzdys visiems – Nikolo, jau tapęs savotišku mūsų 
judėjimo simboliu. Jis taip pat turi Dauno sindromą, tačiau gyvena savarankišką, visa-

http://www.lrytas.lt
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vertį gyvenimą“, – dėsto A. de Benedetto.

Kai kurie projekte dalyvaujantys žmonės su Dauno sindromu dar neseniai gyveno 
neįgaliųjų centruose, jiems reikėjo daugybės paslaugų. Šio verslininko tikslas – sukurti 
neįgaliųjų įtraukties kultūrą Italijoje. „Italijos įstatymai numato, kad darbdavys, samdy-
damas žmones, kas penkioliktą privalo įdarbinti su negalia. Jei įstatymo nesilaikoma, 
tenka mokėti baudą. Tačiau daugelis mieliau renkasi baudą, o ne „vargą“ integruoti 
žmones su negalia. Mūsų restoranas ir viešbutis – tai tarsi nauja verslo realybė, įro-
danti, kad žmonės su proto negalia gali dirbti ir siūlyti klientams aukščiausios kokybės 
paslaugas“, – džiaugiasi jis.

Tam, kad paslaugų sektoriuje darbą galėtų gauti daugiau negalią turinčių žmonių, 
įkurta „Albergo Etico viešbučių asociacija“. Jos tikslas – pademonstruoti įstaigų savi-
ninkams žmonių su negalia galimybes. „Siekiame keisti visuomenės požiūrį, pažvelgti į 
neįgalų asmenį ne kaip į reikalaujantį pagalbos ar paramos, o kaip į žmogų, kuris nori ir 
gali būti naudingas visuomenei“, – pabrėžia A. de Benedetto.

Idėjos įgyvendinimas įgauna pagreitį

Restorano ir viešbučio savininkas taip pat pasidžiaugia, kad jo idėja plėtojama, jos 
įgyvendinimas įgauna pagreitį visame pasaulyje. Žmonės su Dauno sindromu įdarbi-
nami maitinimo, aptarnavimo, turizmo sektoriuje. Taip jie integruojami į visuomenę, 
mokosi bendrauti, būti aktyvūs bendruomenės nariai.

Vienas „Alberto Etico“ viešbutis neseniai atidarytas Kalabrijoje, kitas netrukus pra-
dės veikti Italijos sostinėje Romoje. Šiuo metu projekte visoje Italijoje dalyvauja apie 
penkiasdešimt jaunų žmonių su proto negalia. Kai kurie įdarbinti virtuvėse, viešbučių 
registratūroje, pagalbiniais darbuotojais, kai kurie darbuojasi savanoriškai. Pasak A. de 
Benedetto, iš šių žmonių reikalaujama tiek pat, kiek ir iš kitų.

Projektu aktyviai domisi ne tik italai, bet ir kolegos iš kitų šalių. Jau šį rudenį „Al-
bergo Etico“ viešbutis atvers duris Argentinoje, šiek tiek vėliau panašios įstaigos bus 
atidarytos Brazilijoje ir Čilėje. „Lotynų Amerikos specialistai eina jau mūsų pramintu 
keliu, todėl įstaigas kurti jiems paprasčiau. Priimami jau laiko patikrinti sprendimai, yra 
galimybė pasimokyti iš svetimų klaidų“, – sako verslininkas.

Projektu aktyviai domisi ir skandinavai. Norvegai siunčia savo atstovus semtis italų 
patirties, dalyvauja rengiamuose kursuose. „Džiaugiamės, kad mūsų projektas sudomi-
no specialistus iš įvairių šalių. Tačiau pagrindinis mūsų siekis – atskleisti kiekvieno žmo-
gaus galimybes. Papildoma chromosoma neturi apsunkinti turinčiųjų Dauno sindromą 
gyvenimo. Jie nusipelno būti kartu su visais“, – pokalbį baigia A. de Benedetto.

Šaltinis: http://asgaliu.lrytas.lt/pasaulis/italai-irodo-papildoma-chromosoma-ne-kliutis-inte-
gruotis-i-darbo-rinka.htm 
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