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2. Socialinis negalios modelis galėtų būti apibūdintas kaip
perėjimas nuo kūno, intelekto ar elgesio prie socialinių,
politinių ir kultūrinių, negalios patirčiai įtakos turinčių
veiksnių nagrinėjimo. Vadovaujantis juo negalia
suprantama kaip socialiai sukonstruota visuomenės,
kuri
atstumia žmones ribodama prieigas ir
atsisakydama šalinti fizines ir (arba) paslaugų
prieinamumo kliūtis, pavyzdžiui, švietimo, užimtumo,
sveikatos priežiūros, būsto, asmeninės saugos srityse.

I. NEGALIA
Negalios samprata
Negalios, kaip ir kitų socialinių kategorijų, samprata atspindi
visuomenėje vykstančius procesus. Ji kinta dėl pilietinių
iniciatyvų ir judėjimų siekio užtikrinti žmonių su negalia teisę į
orų ir įtraukų gyvenimą. Visgi permainos nevyksta greitai ar
lengvai. Šiuo metu dominuoja keli negalios sampratos
modeliai, kurie daro skirtingą įtaką žmonių su negalia
kasdienybei – vieni jų didina izoliaciją ir stigmą, kiti –
įtraukimą:
1. Medicininis negalios modelis negalią vertina kaip
asmens žymę ir daugiausia dėmesio skiria žmogaus
kūno funkcijų sutrikimo kilmei. Medicininiu požiūriu
grindžiamas atsakas į negalią apima biologinius,
psichologinius testus ir intervencijas, kuriomis siekiama
ką nors keisti asmenyje ir, kur įmanoma, taisyti tai, kas
„sugadinta“, pavyzdžiui, galūnes, pažinimą, pojūčius.
Pastebima nemažai šio modelio trūkumų, ypač dėl to,
kad jame neatsižvelgiama į žmogaus patirtį gyvenant
su negalia ir į socialinių santykių veiksnius, darančius
poveikį žmonių su negalia gyvenimui ir patirtims. Lytis
yra vienas iš socialinių ir politinių įtaką negaliai
darančių veiksnių, į kurį medicininiame modelyje
neatsižvelgia.

3. Sąveikinis modelis pabrėžia neišvengiamą fizinių ir
socialinių elementų koegzistavimą. Jis yra Jungtinių
Tautų Žmonių su negalia teisių konvencijos2 pagrindas.
Sąveikinis modelis neneigia negaliai daromos išorinių
veiksnių įtakos ir nevertina šios patirties kaip grynai
socialiai sukonstruotos. Negalios patyrimą jis pripažįsta
esant holistinį.

Vartojamas žodynas
Siekiant, kad vartojama kalba atspindėtų sąveikinį ir žmogaus
teisėmis grįstą požiūrį, vartojamose sąvokose remiamasi
keliais pagrindiniais principais.
1. Kaskart vartojant terminą „negalia“ turime omenyje,
kad ji kyla, kai asmuo dėl fizinių, psichikos,
UN. (December 2006). Jungtinių Tautų Žmonių su negalia teisių konvencija ir jos
Fakultatyvus protokolas.
2

2

intelekto ar jutimo ypatybių susiduria su kliūtimis
visapusiškai ir veiksmingai dalyvauti visuomenėje.
Negalią suprantame kaip svarbią sąvoką, kurios
nebandome sušvelninti eufeminizmais, pavyzdžiui,
„supergalia“, „neGalia“, „ypatinga galia“. Visi turime
ypatingų galių – taigi šie terminai paslepia realų
negalios poveikį asmeniui, gali sumenkinti jį.

5. Vadovaujamės principu „žmogus pirma“. Vartojame
terminus „asmuo su negalia“, „moterys ir mergaitės su
negalia“, „žmonės su negalia“ ir pan. Šiuo pagrindu
vartojame Jungtinių tautų žmonių su negalia teisių
konvencijos pavadinimą, nors oficialus vertimas
Lietuvoje – Neįgaliųjų teisių konvencija.
6. Įtrauktį suprantame kaip visapusį ir veiksmingą
asmens ar asmenų grupės dalyvavimą. Tai reiškia, kad
visuomenė atsiveria visiems. Tuo tarpu integracija
suprantama
kaip
žmogaus
pritaikymas
prie
visuomenės, dalinis, bet nevisavertis įtraukimas.
Įtrauktis yra mūsų siekiamybė.

2. Negalia nėra tiesiogiai susieta su sveikatos, problemos
ar normalumo kategorijomis. Atsisakome paplitusios ir
klaidinančios perskyros „žmonės su negalia ir sveikieji“,
vietoj jos vartojame tikslesnę – „žmonės su negalia ir
žmonės be negalios“.
3. Vartojame terminą „asmenys su psichosocialine
negalia“ įvardindami žmones, kurie patiria psichikos
sveikatos sunkumų ir susiduria su kliūtimis aplinkoje,
dėl to negali pasinaudoti savo teisėmis. Šis terminas
vartojamas vietoj Lietuvoje paplitusio termino
„psichikos negalia“, kuris neatspindi socialinio dėmens
ir turi neigiamų asociacijų.

Detalesnes rekomendacijas dėl vartotino žodyno, kalbant apie
asmenis su negalia, pateikia Jungtinės Tautos3.

4. Vartojame terminą „asmenys su intelekto negalia“
įvardindami žmones, kurie patiria intelekto sutrikimų ir
susiduria su kliūtimis aplinkoje, dėl to negali
pasinaudoti savo teisėmis. Šis terminas vartojamas
vietoj Lietuvoje paplitusių terminų „proto negalia“,
„protinis atsilikimas“ – jie yra netikslūs ir turi neigiamų
asociacijų.
3
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II. SANKIRTOS
Sankirtos (angl. intersectionality) yra tam tikram asmeniui ar
asmenų grupei priskiriamų socialinių kategorijų, pavyzdžiui,
rasės, klasės ir lyties, tarpusavio susietumas, kuris sukuria
persidengiančias ir tarpusavyje susijusias diskriminacijos ir
nepalankių sąlygų sistemas. Negalia šioms sankirtoms
suteikia papildomų iššūkių, kurie sustiprina išstūmimo ir
pažeidžiamumo riziką. Į tai ypač svarbu atkreipti dėmesį
kuriant veiksmingas atsako į smurtą artimoje aplinkoje
strategijas.

Negalia ir lytis
Negalia ir lytis yra socialiniai, su išankstinėmis nuostatomis
ir struktūrine diskriminacija susieti dariniai, kurių sąveika
didina asmeniui daromą neigiamą poveikį. Tarptautiniuose
dokumentuose pripažįstama būtinybė kuriant programas ar
poveikio priemones atsižvelgti į lyties ir negalios sankirtas.
Tačiau savaime tai neužtikrina kolektyvinės sąmonės kaitos –
ji ir toliau išlieka kupina neigiamų, diskriminacinių nuostatų
tiek moterų, tiek žmonių su negalia atžvilgiu. Tad moterys su
negalia susiduria ir su šališkumu dėl savo lyties, ir su
žeminančiu požiūriu į asmenis su negalia. Be to, dėl
socialinių, ekonominių, politinių, kultūrinių ir simbolinių

žmogaus gyvenimą lemiančių veiksnių įtakos ši sankirta
skatina kokybiškai naujų diskriminacijos situacijų
kūrimąsi. Į tai nėra sistemingai atsižvelgiama formuojant
viešąją politiką.
Visų moterų, įskaitant moteris be negalios, patirtys formuojasi
daugybinių sankirtų poveikyje. Tačiau negalios situacija
sąveikoje su kitais veiksniais daro ypatingai neigiamą įtaką
moterų savivokai. To priežastis – iškreiptas, bet vis dar gajus
požiūris į negalią kaip asmeniui būdingą ribotumą, ignoruojant
plačiai paplitusias fizines, bendravimo, informacijos gavimo,
visuomenės nuostatų, o kartais ir teisines aplinkos kliūtis,
kurios sudaro diskriminacijos dėl negalios pagrindą. Kai lyčių
nelygybės (moterų nuvertinimo) kontekste negalia laikoma
išskirtinai asmens problema, moterys su negalia nuo pat
mažens sutapatinamos su jų negalia taip atimant
žmogiškumo pripažinimą.

Negalia, lytis ir smurtas4
Moterys su negalia visuomenėje dažnai laikomos silpnomis,
bevertėmis, kai kuriais atvejais – mažiau žmonėmis. Tai
sukelia didesnę smurto artimoje aplinkoje ir seksualinės
prievartos riziką. Moterys su negalia du kartus dažniau nei
moterys be negalios patiria smurtą dėl lyties ir keturis kartus
4
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dažniau – seksualinį smurtą. Tam įtakos turi jų gyvenimui
būdingos negalios, įvairių sankirtų ir kliūčių visuma, kuri įsuka
užburtą ratą. Jis apima asmeninės ir sprendimų priėmimo
autonomijos, galimybių įgyti žinių, išsilavinimą, socialinių,
ekonominių alternatyvų stoką, fizinę izoliaciją, ribotas
galimybes gauti informaciją, bendrauti su platesne
visuomene. Didesnis priklausomybės lygis visose
gyvenimo srityse (pradedant socialiniais, ekonominiais
aspektais, baigiant sprendimų, susijusių su savo kūnu ir
asmeniu, įskaitant seksualinę ir reprodukcinę sveikatą
priėmimu) didina moterų su negalia riziką atsidurti
izoliacijoje ir šeimos narių, globėjų ar institucijų, turinčių
stereotipinį, diskriminuojantį požiūrį, pavaldume, kas atveria
galimybes ir smurtui dėl lyties.
Moterys su negalia patiria įvairių formų smurtą: fizinę,
psichologinę, emocinę, seksualinę prievartą; priekabiavimą;
savavališką laisvės atėmimą; piktnaudžiavimą įgaliojimais;
grasinimus
atšaukti
globą
arba
institucionalizuoti;
institucionalizavimą; prieigos prie vaistų, mobilumo ir ryšių
palaikymo kontrolę; seksualinį išnaudojimą; nepriežiūrą;
žalingas praktikas (pvz., priverstinę sterilizaciją, priverstinį
invazinį gydymą, prievartinį nėštumo nutraukimą, kliūtis
susilaukti vaikų ir juos auginti). Konkrečios negalios atveju
smurtą – siekį kontroliuoti asmenį ribojant savarankiškumą,
pavyzdžiui, slepiant ramentus, protezus, lazdeles, atimant
neįgaliojo vežimėlį, trukdant vartoti vaistus – gali būti sunku
atpažinti, o tai apsunkina tiek atsaką, tiek pagalbos teikimą.

kitomis pažeidžiamumo ir (arba) diskriminacijos situacijomis.
Krizių metu kylantys iššūkiai: nepaprastoji padėtis, užimtumo
trūkumas, neužtikrintumas dėl ateities, padidėjusi rūpinimosi
kitais našta, o kai kuriais atvejais – priverstinė izoliacija ar
perkėlimas – sąveikoje su jau egzistuojančiomis lyčių
nelygybės problemomis didina moterų su negalia riziką patirti
smurtą, įskaitant smurtą artimoje aplinkoje.
Moterys su negalia patiria institucinį smurtą, kai
skriaudžiamo asmens ir smurtautojo santykių pobūdį bent iš
dalies lemia paslaugų sistema. Ši prievarta nesulaukia
sankcijų, nes ją palaiko daugybė susijusių veiksnių: prastos
kokybės aplinka, kurioje vyrauja slegianti kasdienybė,
įstaigoje gyvenančių žmonių poreikių, pageidavimų ir siekių
nepaisymas, bendruomenės normų ribas peržengiančios
individualaus ir grupinio žiaurumo bei aplaidumo praktikos.
Skirtingos negalios rūšys turi įtakos tikimybei susidurti su
prievarta. Rizika patirti smurtą lyties pagrindu didesnė
klausos, regėjimo, psichosocialinę, intelekto, kompleksinę
negalią turinčioms ir autizmo spektre esančioms moterims.
Vieta, kurioje gyvena moterys su negalia, gali eksponentiškai
padidinti smurto dėl lyties riziką – institucijose gyvenančios
moterys susiduria su darbuotojų, globėjų ar kitų gyventojų su
negalia smurtu.
Tačiau atsakui į smurtą dėl lyties skirti veiksmai, priemonės,
iniciatyvos dažnai neatsižvelgia į savitus iššūkius ir
pavojus, kylančius moterims su negalia. Specializuoto

Ne visos su smurtu susiduriančios moterys jį patiria vienodai.
Tai priklauso nuo lyčių nelygybės lygio ir jos sankirtų su
5

dėmesio ir sprendimų trūkumas jas palieka nuošalyje ir
dideliame pavojuje. 5

nesulaukia deramo dėmesio. Tai – negalios, lyties ir smurto
sankirta.7

Svarbu žinoti, kad moterys su negalia (kaip ir moterys be
negalios) yra labiau linkusios pirmiausia susisiekti su
žmonėmis, kuriais pasitiki, pavyzdžiui, draugais ar šeimos
nariais, o ne smurto artimoje aplinkoje klausimais
dirbančiomis tarnybomis. Daugybinę prievartą (pvz., fizinę,
seksualinę, emocinę) patyrusios moterys su negalia dažniau
siekia informacijos apie smurtą, palyginus su jo patyrusiomis
mažai arba visai nepatyrusiomis.6

Pandeminis kontekstas
COVID-19 pandemija padėjo suprasti, kad atsakas į
ekstremalias situacijas turi atsižvelgti į lyčių aspektą, sąveikinį
ir žmogaus teisių požiūrius, kurie atskleidžia savitą
ekstremalios situacijos poveikį moterims, atsidūrusioms
įvairiose pažeidžiamumų sankirtose. Jei nepripažįstame,
kad nelygybės yra skirtingos, didiname vyrų ir moterų
padėties skirtumus. Tai ypač pasakytina apie sankirtą, kuri,
nepaisant pripažinimo tarptautiniu mastu, praktikoje
5

ADD. (July 2019). Disability and gender-based violence. ADD international’s
approach. A learning paper.
6
ANROWS. (July 2015). What does it take? Developing informed and effective
tertiary responses to violence and abuse of women and girls with disabilities in
Australia: State of knowledge paper.

7
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III. ATSAKAS Į
SMURTĄ PRIEŠ
MOTERIS SU
NEGALIA
Iššūkiai8
Toliau aptariami pagrindiniai atsako į smurtą prieš moteris su
negalia iššūkiai ir jo veiksmingumą mažinantys veiksniai.
1. Dėl dominuojančio medicininio modelio, tai yra,
negalios susiejimo išskirtinai su asmens kūno būkle, ir
dėl visuomenėje plačiai paplitusių fizinių, bendravimo,
informacijos, požiūrio, o kartais ir teisinių kliūčių, kurios
sudaro diskriminacijos dėl negalios pagrindą,
ignoravimo ir lyčių nelygybės moterys su negalia
dažnai yra sutapatinamos su savo negalia ir nėra
suvokiamos kaip asmenys, moterys.
8
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2. Fizinė
izoliacija,
ribotos
galimybės
gauti
informaciją ir bendrauti su likusia visuomenės
dalimi atima iš moterų su negalia galimybę tapti
teisių turėtojomis (subjektais). Jos rizikuoja patekti į
užburtą ratą, kuriame stinga asmeninės ir sprendimų
priėmimo autonomijos, galimybių įgyti žinių, trūksta
socialinių ir ekonominių alternatyvų.
3. Viešoji politika ir net pilietinės visuomenės priemonės
nepakankamai atsižvelgia į lyties ir negalios sankirtas,
todėl moterys su negalia laikomos maža,
homogeniška, nuo likusių moterų atskirta grupe.
4. Netinkamas paslaugų tiekėjų atsakas. Stereotipinės,
diskriminacinės, su lytimi ir negalia susijusios
nuostatos kelia iššūkių prevencijos ir reagavimo į
smurtą artimoje aplinkoje mechanizmų pritaikymui
negalios situacijai.
a. Prevencijos, reagavimo ir kituose protokoluose
neatsižvelgiama į specifines, su negalia
susijusias smurto dėl lyties formas, o
sprendimų dėl reagavimo teisė paliekama
paslaugas teikiančiųjų nuožiūrai.
b. Nenumatomi ištekliai nuosekliam negalios
klausimo
integravimui
(angl.
disability
mainstreaming) į atsaką smurtui artimoje
aplinkoje.
c. Pagalbos
moterims,
patyrusioms smurtą
artimoje
aplinkoje, tiekėjai neapmokomi
žmogaus teisėmis grįsto požiūrio į negalią.
Taip reprodukuojamos ydingos nuostatos,
trukdančios šalinti aplinkos kliūtis, specialistai
7

nesijaučia pasirengę padėti
negalia smurto situacijoje.

žmonėms

su

5. Tarpinstitucinį atsaką į smurtą dėl lyties užtikrinančios ir
(arba) paslaugas teikiančios tarnybos linkusios
abejoti moterų, ypač su intelekto ar (ir)
psichosocialine negalia, pasakojimais apie jų patirtą
smurtą. Negalia užgožia smurto situaciją, todėl
smurtą patyrusios ir pagalbos besikreipiančios moterys
su negalia dažniausiai nukreipiamos į paslaugas,
susijusias su negalia. Viena vertus, tokiu būdu
sumenkinama ar visai nepaisoma smurto situacija. Kita
vertus, moterims sunku gauti pagalbą, nes negalios
organizacijos stokoja išteklių ir kompetencijų spręsti
smurto atvejus.
6. Informacijoje apie smurtą prieš moteris trūksta
duomenų apie negalią. Duomenų išskyrimas pagal lytį
ir negalią ir jų prieinamumas svarbus kuriant įtraukią
viešąją politiką – kai gyventojų grupė neatsispindi
statistikoje, į ją nėra atsižvelgiama ir vykdant viešąją
politiką.
7. Pirmenybės teikimas negaliai (o ne smurtui) gali būti
pražūtingas. Susidūrus su sudėtingais atvejais, ypač
kai kalbama apie moteris, turinčias intelekto,
psichosocialinę ar klausos negalią, kai trūksta
galimybių gauti tinkamą, kokybišką priežiūrą patyrus
smurtą, nukentėjusioms kyla institucionalizacijos
pavojus, o tai prieštarauja nuostatai nutraukti
institucionalizavimo praktikas.

8. Paplitusi nuomonė, kad aplinkos pritaikymo veiksmai
yra brangūs ir sunkiai įgyvendinami. Todėl su negalia
susijusias intervencijas ir ypač lyties ir negalios
sankirtoje
kylančių
problemų
sprendimus
linkstama atidėlioti pirmenybę teikiant „svarbesniems“
prioritetams. Toks požiūris didina atotrūkį tarp moterų
su negalia ir visuomenės.

Gerosios praktikos
Europos Tarybos 2017-2023 strategijoje dėl negalios
pabrėžiama, kad moterys ir mergaitės su negalia dažnai
susiduria su papildomomis kliūtimis ir didesne nei vyrai
diskriminacijos rizika, apribojančia galimybes naudotis
žmogaus teisėmis ir užsiimti veikla. Be to, moterims ir
mergaitėms su negalia kyla didesnis įvairių formų smurto
pavojus tiek namuose, tiek kitoje aplinkoje.9
Europoje moterų su negalia smurto artimoje aplinkoje
patirtims pastaruoju metu skiriama vis daugiau dėmesio.
Vienose šalyse (Albanija, Bosnia ir Hercogovina, Juodkalnija,
Moldova, Serbija, Šiaurės Makedonija, Ukraina) šis klausimas
tapo neatsiejama lyčių lygybės politikos formavimo dalimi10.
Kitose imamasi praktinių veiksmų. Pavyzdžiui, Ispanijoje 2003
9

Council of Europe. Europos Tarybos 2017-2023 m. strategija dėl negalios.
UNFPA. Violence Against Women Living With Disabilities in Southeast and
Eastern Europe.
10
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m. įkurtas Teisingumo ir negalios forumas, skirtas užtikrinti
žmonių su negalia teises teisingumo sistemoje. Vokietijoje
nuo 2013 m. veikia nacionalinė telefono linija, teikianti
pagalbą moterims, patyrusioms smurtą, kuri yra pritaikyta
asmenims su negalia (supaprastinta kalba, gestų kalba)11.
Nepaisant daromos pažangos reikšmingų iššūkių vis dar
lieka net ir tose šalyse, kurios turi gilias kovos su smurtu prieš
moteris tradicijas. Vienos jų klumpa rinkdamos negaliai
jautrius duomenis, pavyzdžiui, Belgija12, kitos sistemiškai
šalindamos kliūtis moterims su negalia, pavyzdžiui, Švedija13.
Vertinant globaliu mastu didžiausia pažanga stabdant smurtą
prieš moteris su negalia yra pasiekta Australijoje, Jungtinėse
Amerikos Valstijos, Kanadoje ir Jungtinėje Karalystėje.14
Pastarosios šalies veiksmus aptarsime detaliau, kadangi tai
vienintelis atvejis Europoje, kuomet sistemingai bandoma
atsižvelgti į negalios poveikį vykdant koordinuotą
tarpinstitucinį atsaką į smurtą artimoje aplinkoje.
o Jungtinėje Karalystėje prieš gerą dešimtmetį pradėta
aktyviai kelti problema, kad pagalbos tarnybos
„nemato“ žmonių su negalia, nepaisant įrodymų, kad ši
grupė, ypač moterys ir mergaitės su negalia, patiria
didesnę smurto riziką. Reaguojant į tai parengtos
11

Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth.
Protecting Women against Violence – Best Practices from all over Europe.
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GREVIO. (September 2020). Baseline Evaluation Report Belgium.
13
GREVIO. (September 2020). Baseline Evaluation Report Sweden.
14
Healey, L., Humphreys, C., & Howe, K. (2013). Inclusive domestic violence
standards: Strategies to improve interventions for women with disabilities?
Violence and Victims, 28(1), 50–68.

gairės tarpinstitucinės rizikos įvertinimo konferencijai
(MARAC). MARAC skirta tam, kad policija, probacija,
sveikatos priežiūros sistema, vaiko teises ginanti
institucija, NVO ir kiti svarbios tarnybos dalintųsi
informacija apie smurto artimoje aplinkoje atvejus ir
kartu planuotų veiksmus aukos saugumui užtikrinti.
Socialines paslaugas teikianti institucija laikoma
centrine MARAC struktūroje, kadangi į ją patenka
kertinė informacija apie asmens, patyrusio smurtą,
reikmes bei specialistai gali atlikti papildomą jų
įvertinimą. Teikiant tinkamą pagalbą asmenims su
negalia šios institucijos atstovams labai svarbu
glaudžiai dirbti su sveikatos priežiūros įstaigomis,
įskaitant ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigas,
mat jos gali pasidalinti informacija apie apsilankymus
pas gydytojus, vaistus, jų vartojimą ir pan. Taip pat
labai svarbios tarnybos, teikiančios apgyvendinimo
paslaugas, kadangi aukai arba smurtautojui gali reikėti
pritaikyto būsto. Net jei ne visos tarnybos turėjo sąlytį
su nukentėjusiu asmeniu ar jų paslaugų šiuo metu
nereikia, jos turi būti pasiruošusios paslaugas suteikti
konkrečiu aptariamu atveju, taip pat svarbios ir visų
pusių ekspertinės įžvalgos MARAC susitikimuose.
Specialistų iš negalios organizacijų indėlis irgi
reikšmingas šiuo atveju – nors jos nėra įprasta MARAC
dalis, tam tikrais atvejais prasminga dalintis
informacija, tai numačius vietiniuose protokoluose.
JK parengtose gairėse pabrėžta ir tai, kaip svarbu
negalios ir smurto situacijoje esantiems asmenims
padėti susigrąžinti galią – taigi specialistai turi dirbti ne
9

dėl aukų, o kartu su jomis/jais. Taigi klausti, kokios
pagalbos reikia, ir išties klausytis, kartu aiškintis
asmenines reikmes, pavyzdžiui, ar reikės vertėjo
pagalbos, galbūt labiau tinkama bendrauti el. paštu, o
ne telefonu ir pan. Skatinama suprasti, kad žmonės su
negalia gali turėti daugiau kompleksinių reikmių,
galimai būti ilgiau patyrę smurtą prieš kreipiantis
pagalbos, joms/jiems gali būti sunkiau pasitikėti naujais
pagalbos teikėjais. Todėl svarbu, kad su asmenimis,
patyrusiais smurtą, kiek įmanoma komunikuotų tas
pats specialistas ar ta pati specialistė ir pagalba būtų
tęstinė. Specifiniai klausimai praverčia dirbant su
asmenimis negalios situacijoje, pavyzdžiui, apie tai, ar
smurtautojas savo elgesiu didina negalios poveikį, kaip
negalia paveikia galimybę jaustis saugiai, kaip
smurtautojas kalba apie negalią, ar manipuliuoja
vaistais, trukdo naudotis pagalbinėmis priemonėmis ar
asistentais ir pan. Vertinga identifikuoti asmenį ar
asmenis, kurie/kurios galėtų padėti atgauti kontrolę.
Taip pat reikia suprasti, kad institucionalizacijos
baimė gali tapti dar vienu barjeru žmonės su negalia
kreiptis į pagalbos tarnybas. Jei asmuo su negalia turi
vaikų, ypač jei tai yra intelekto negalia, baimė prarasti
vaikus irgi gali būti reikšminga kliūtis kreiptis pagalbos.
Vertinant rizikas taip pat svarbu išsiaiškinti daugiau
apie smurtautoją. Gali būti, kad yra ir daugiau nei
vienas smurtautojas – su šia situacija žmonės su
negalia susiduria dažniau. Smurtas gali būti
maskuojamas tariama priežiūra. Jei smurtautojas irgi
yra su negalia, kartu su auka jie galimai priklauso

uždaros, mažos ir glaudžios žmonių su negalia
bendruomenei, kuri gali imtis ginti smurtautoją. Reikia
neatmesti situacijos, kad nusikaltėlis smurtauja prieš
kitus negalios situacijoje esančius asmenis.
Vienas iš siūlomų veiklos plano elementų – speciali
pastaba asmens sveikatos kortelėje, kad anksčiau nuo
smurto nukentėjęs asmuo, apsilankęs pas šeimos
gydytoją, būtų paklausta(s) apie dabartinę situaciją,
kartu dalyvaujant smurto artimoje aplinkoje aukoms
pagalbą teikiančiai specialistei ar specialistui. Taip pat
siūloma identifikuoti asmenis, kurie gali patekti į
namus, kuriuose vyksta smurtas, pavyzdžiui, sveikatos
priežiūros specialistai, gaisrininkai ar pan. Žmonėms su
negalia suteikiama galimybė užsiregistruoti tam tikrame
registre, kad iš jų telefono paskambinus pagalbos
tarnyboms, pastarosios atvyktų ir tuo atveju, jei nieko
nesakoma į ragelį. Tai itin svarbu asmenims su klausos
negalia ar patiriantiems psichikos sveikatos sunkumų.
Pagalba nukentėjusiai ar nukentėjusiam asmeniui
dalyvaujant teisiniuose procesuose irgi gali būti
pasiūlyta.
Šalia to siūloma pagalbos tarnyboms peržiūrėti savo
komunikacijos kanalus ir ruošiamą medžiagą ir įsitikinti,
kad informacija prieinama ne tik žmonėms be
negalios.
Taip
pat
rekomenduoja
apmokyti
darbuotojus ir į mokymus bei strateginį planavimą
įtraukti negalios organizacijas.15

15
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Melburno universiteto16 surinkta informacija puikai apibendrina
tarptautinius standartus, kurie įtraukia negalios aspektą
kuriant atsako į smurtą artimoje aplinkoje sistemą. Žemiau
pateikiame jų siūlomus minimalaus atsako į smurtą artimoje
aplinkoje prieš moteris su negalia standartus.
1. Moterų su negalia balsas.
Institucijos ne visada atsižvelgia į smurtą patyrusių moterų,
įskaitant moteris su negalia, nuomonę. Todėl svarbu, kad lyčių
lygybės srityje žinių turinčioms moterims su negalia būtų
sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti sprendimų, susijusių su
smurtu artimoje aplinkoje, priėmimo, konsultavimo ir
planavimo organuose visais politikos formavimo lygmenimis.
Šis standartas remiasi tiek negalios, tiek moterų teisių
perspektyva.
2.

Įvairias patirtis apimančios sąvokos.

Veiksmingai integruotų paslaugų sistemai būtinas vieningas,
visas gyventojų grupes apimantis smurto artimoje aplinkoje
supratimas. Dažniausiai šis smurtas suprantamas kaip esamo
ar buvusio intymaus partnerio prievarta moters namuose.
Tačiau toks apibrėžimas per siauras siekiant įtraukti moterų su
negalia patirtis.
Kai kurioms šių moterų daug žmonių teikia pagalbą,
apimančią intymius prisilietimus ir kontaktus. Jos gali gyventi
16

Healey, L., Humphreys, C., & Howe, K. (2013). Inclusive domestic violence
standards: Strategies to improve interventions for women with disabilities?
Violence and Victims, 28(1), 50–68. https://doi.org/10.1891/0886-6708.28.1.50

įvairiose, namų sąlygas primenančiose aplinkose ir bet kurioje
jų slaugytojai (intymūs partneriai, asmeninės priežiūros
padėjėjai, bendruomenės nariai) gali prieš jas smurtauti. Tai
gali vykti privačiuose namuose, kur intymus partneris ar kitas
(mokamas ar savanoris) globėjas teikia asmeninę pagalbą,
globos (pvz., senelių priežiūros), psichiatrijos ir psichikos
sveikatos įstaigose, bendro gyvenimo namuose ar dienos
centruose. Vieningas smurto artimoje aplinkoje supratimas turi
remtis pripažinimu, kad žmonės su negalia (ypač moterys)
gali būti įvairių smurtautojų prievartos taikiniais.
3. Negalia kaip rizikos veiksnys.
Dėl negalios moterims kyla didesnė rizika patirti smurtą
artimoje aplinkoje. Joms taip pat gresia su negalia susijęs
smurtas, pvz., kai atimami ar perdozuojami vaistai,
neduodama maisto ir vandens, keičiama, kontroliuojama,
gadinama pagalbinė įranga, grasinama nutraukti priežiūrą,
institucionalizuoti arba atimti vaikus, seksualiai išnaudojama.
Noras išlaikyti galios ir kontrolės svertus yra pagrindinis
intymių partnerių smurto akstinas. Jį skatina su negalia ir
seksizmu susijusių nuostatų samplaika, kai dominuoti
siekiantys vyrai ieško, jų manymu, nuolankių, dėl savo
negalios smurto nusipelniusių partnerių.
Dažniausiai prieš moteris su negalia smurtauja intymūs
partneriai, tačiau asmeninių padėjėjų, dirbančių tiek
institucinėse, tiek privačiose gyvenamosiose patalpose,
prievartos taip pat negalima ignoruoti. Moterims su negalia
gresia didesnis smurto pavojus, jis patiriamas ilgiau ir nuo
didesnio skaičiaus galimų smurtautojų nei moterims be
11

negalios. Smurtauti gali ne tik šeimos nariai ir asmeniniai
asistentai, bet ir pagalbiniai darbuotojai, paslaugų teikėjai,
medicinos, transporto personalas, globėjai, bendraamžiai ir
vyrai, gyvenantys bendro gyvenimo namuose. Ypač
pažeidžiamos yra moterys su intelekto negalia.
4.

Duomenų apie negalią rinkimas.

Svarbu turėti duomenis, kurie parodo, kad pagalbos ieškanti
moteris turi negalią ir, jei reikia, jos priežiūros, mobilumo ir
bendravimo poreikius, kad jų pagrindu darbuotojai galėtų
suteikti reikiamą pagalbą. Raginimas turėti informaciją apie
moteris su negalia, nukentėjusias nuo smurto artimoje
aplinkoje, siekia dviejų, susijusių tikslų: didesnio šios moterų
grupės matomumo ir informacijos visų lygių politikos
formuotojams ir (arba) vykdytojams siekiant užtikrinti lanksčių,
poreikius atliepiančių ir visuotinai prieinamų paslaugų teikimą.
Rinkimas duomenų, kurie sieja smurtą artimoje aplinkoje ir
negalią, kupinas iššūkių: apie patirtą smurtą vengiama
pranešti, netikima moterų su negalia pranešimais, turimi
duomenys neatspindi negalios aspekto. Duomenų tikslumas
gali nukentėti dėl sutarimo, kas yra „negalia“ arba „smurtas
artimoje aplinkoje“ trūkumo. Problemos mastą suvokti trukdo
ir nusikaltimų perklasifikavimas „netinkamu elgesiu“,
„aplaidumu“, „incidentu“.
Yra negalių, kurios lieka nematomos, nebent žmonės
paprašomi jas atskleisti. Tačiau anksčiau diskriminaciją ar
neigiamą elgesį patyrusios moterys gali nesutikti atsakyti į
klausimus apie negalią. Nepaisant to, sistemingas moterų

negalios ir „prieinamumo poreikių“ registravimas yra ypač
svarbus norint sukurti poreikius atliepiančias paslaugas. Tokių
duomenų pavyzdžiai — žinojimas, ar reikalingos judėti
padedančios priemonės, asmeninė pagalba priimant
sprendimus, kokie yra bendravimo reikalavimai, įskaitant
informacijos supratimą (pvz., vertimas į gestų kalbą, stambus
šriftas, įrašai garsu, Brailio raštu, teletaipo mašinėle ar tiesiog
papildomas laikas, kad būtų lengviau suprasti).
5.

Prieinamumas.

Prieinamumą svarbu suprasti plačiausia prasme — kai
asmenys su negalia žino apie paslaugas ir gali jomis
naudotis. Tam reikia, kad paslaugos ir programos būtų fiziškai
prieinamos, jas galima būtų pasiekti, į jas patekti ir naudotis
(pvz., krizių centrais) pasitelkus asmeninės priežiūros
priemones (pvz., neįgaliojo vežimėlį, šunį vedlį) ar asmeninį
padėjėją. Paslaugos ir programos turi atliepti informacijos
poreikius, kuriems patenkinti būtinos priemonės (pvz., gestų
kalbos vertėjas, Brailio raštas, garso įrašas, paprasta kalba,
komunikacijos asistentas, elektroninis paštas, telefono
prieiga), tinkančios įvairių pagalbos poreikių turinčioms
moterims. Dėl priespaudos, patiriamos susidūrus su
diskriminacija ir išankstinėmis nuostatomis, internalizavimo
moterims su negalia sunku kalbėti apie smurtą. Todėl joms
gali reikėti laiko suprasti, kad tai, ką patiria, yra smurtas, kurio
nereikėtų kęsti.
Įtraukimo politiką svarbu derinti su faktine praktika (arba
perėjimu prie įtraukios politikos, jei ji dar nesuformuluota): kelti
darbuotojų
kompetencijas,
skatinti
tarpinstitucinį
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bendradarbiavimą, keisti specialistų ir įstaigų požiūrį įtvirtinant
socialinio negalios modelio principus, pagrįstus pagarbos,
lygybės, įtraukimo ir autonomijos vertybėmis. Svarbu
persvarstyti biudžetus ir užtikrinti visuotinį paslaugų
prieinamumą, aktyvią įstaigų paramą moterims su negalia,
dauguma kurių tiesiog apie ją nežino.
Prieiga prie informacijos svarbi tiek potencialiems klientams,
tiek darbuotojams. Ji atlieka svarbų vaidmenį keičiant
bendruomenės požiūrį į žmones su negalia. Šis pokytis turi
atsiskleisti bet kurio dokumento struktūroje – negalios
aspektas turi atsispindėti ir „visame“ dokumente, ir
specialiuose skyriuose, lygiai kaip išryškinamos kitos,
padidintos rizikos gyventojų grupės.
6. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Tampri kelių institucijų bendradarbiavimo sistema būtina
siekiant veiksmingo atsako į smurtą artimoje aplinkoje. Tačiau
tarpinstitucinio bendradarbiavimo trūkumas, ypač tarp smurto
artimoje aplinkoje ir žmonių su negalia teisių klausimais
dirbančių organizacijų, tampa didele kliūtimi siekiant teikti
veiksmingą pagalbą smurtą patiriančioms moterims su
negalia. Siekdamos atliepti kompleksiškų paslaugų poreikius,
pagalbą nuo smurto nukentėjusiems asmenims teikiančios
įstaigos turėtų glaudžiai bendradarbiauti su skirtingus
sektorius atstovaujančiomis organizacijomis, įskaitant žmonių
su negalia PVO.

7. Žmogaus teisėmis grįstas požiūris.
Žmogaus teisių konvencijų ir teisės aktų standartai turi būti
įtvirtinti profesiniuose kodeksuose. Darbuotojai turi ne tik
suprasti, kad smurtas prieš žmones su negalia yra esminė
etikos ir socialinio teisingumo problema, bet ir žinotų, kad gali
būti patraukti atsakomybėn dėl elgesio, kuriuo nuvertinami,
marginalizuojami ir diskriminuojami žmonės su negalia,
įskaitant moteris su negalia. Nepagarba grįstos nuostatos
bendruomenėje palaiko ir kitus šališkumus: lyčių ir etniniuose
santykiuose pasireiškiančias galios ir įtakos hierarchijas,
homofobines nuostatas. Lyties ir smurto sankirtos
ignoravimas žmonių su negalia aplinkoje gali paskatinti
prievartinės kontrolės ir institucionalizuotos globėjų prievartos
nematomumą. Tokia institucinė kultūra skatina socialinę
inerciją ir būtinybės diegti socialinį negalios modelį, gerbti visų
savarankiškumą ir orumą nesuvokimą. Smurto artimoje
aplinkoje dirbančioms organizacijoms svarbu priminti
atitinkamus dokumentus.
8. Darbuotojų ugdymas.
Daugumai smurto artimoje aplinkoje darbuotojų trūksta žinių
apie negalią – kaip padėti smurtą patiriančioms moterims su
negalia, įskaitant informaciją apie vietines žmonių su negalia
organizacijas, smurto šeimoje ir negalios sankirtą – bei
mokymų įvairiuose sektoriuose, siekiant paremti tarpinstitucinį
bendradarbiavimą. Taip pat menkai suprantama, kad
programų prieinamumas, įskaitant supratimą apie negalią ir
požiūrį į ją, yra įtraukių paslaugų patyrus smurtą teikimo dalis.
Kiti darbuotojai, pavyzdžiui, teismų darbuotojai, teisėjai ir
13

advokatai, policija, žmonių su negalia ir sveikatos priežiūros
darbuotojai taip pat turi geriau suvokti smurto šeimoje ir
negalios sankirtą.

3. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims su
negalia skirtų priemonių, procedūrų, konkrečių
paslaugų kūrimas ir biudžetų asignavimas.
4. Nukentėjusiosioms su negalia draugiškos aplinkos
kūrimas.

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
veiksmingumą užtikrinantys
veiksmai
Kalbant apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksmingumą
pabrėžiama, kad svarbiausia – darbuotojų nusiteikimas ir
ekspertizė.17 Tyrimai atskleidžia18, kad veiksmingumą didina:
1. Išorinio tarpininko įdarbinimas, kuris padėtų paslaugų
tiekėjams bendrauti su negalią turinčiomis moterimis.
2. Mokymai apie lyties, smurto ir negalios sankirtas tiek
organizacijoms, tiek bendruomenėms.

17

Grossman & Lundy (2008); Hague et al. (2011); Lund (2011). Cited by
ANROWS. (July 2015). What does it take? Developing informed and effective
tertiary responses to violence and abuse of women and girls with disabilities in
Australia: State of knowledge paper.
18
McClain (2011), pp. 14-24. Cited by ANROWS. (July 2015). What does it take?
Developing informed and effective tertiary responses to violence and abuse of
women and girls with disabilities in Australia: State of knowledge paper.
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svarbą. Toks švietimas mažina smurto mastus. Yra
pagrindo tikėtis, kad lytiškumo ugdymo pamokos
vaikams su negalia taip pat darys teigiamą poveikį, nes
žinių apie lytinius ir romantinius santykius,
reprodukcinę sveikatą trūkumas yra laikomas rizikos
veiksniu.22

IV. PREVENCIJA
Smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencija
siekiama
keisti
visuomenės
nuostatas,
įgalinti
nukentėjusiąsias kreiptis pagalbos ir skatinti nesmurtinį
elgesį19. Koordinuoto atsako į smurtą artimoje aplinkoje
algoritme, parengtame Lietuvoje šios apžvalgos autorių,
numatomi prevenciniai veiksmai, kurie skatina lyčių lygybės
nuostatas, didina prievartinės kontrolės atpažinimą ir
informuotumą dėl galimybės kreiptis pagalbos.20 Prevencija
vykdoma sąmoningumo didinimo kampanijų, švietimo,
gebėjimų stiprinimo ir kitais būdais. Tyrimai patvirtina jų
veiksmingumą21. Visgi, šiuo metu nėra pakankamai duomenų,
leidžiančių įvardinti, kokios prevencijos priemonės yra
veiksmingiausios smurto, lyties ir negalios sankirtos atveju.
Aprašant jas daugiausia remiamasi patirtimi kuriant
prevencines priemonės smurto ir lyties sankirtos kontekste:

o Austrijoje vykdomi lytiškumo ugdymo mokymai
vaikams su negalia. Juos parengė Lebenshilfe
Salzburg, kartu su Austrijos šeimos tyrimų
institutu. Šie mokymai be kitų aptaria lytinės
prievartos atpažinimo ir savo kūno ribų
saugojimo temas. Vaikams su negalia jie siunčia
aiškią žinią – pilnavertis lytinis gyvenimas yra
prieinamas kiekvienam asmeniui.23
o Vokietijoje NVO Wildwasser München kartu su
Rostoko universitetu įgyvendindami valstybės
remiamą
programą
išvystė
mokymus
„Neliečiama Ema“. Jie skirti mergaitėms su
intelekto negalia. Mergaitės mokomos atpažinti
lytinę prievartą, išvengti ir pabėgti iš pavojingų
situacijų, gauti pagalbos. O Kelno universitetas

1. Švietimas mokykloje keičiant nuostatas, kurios
palaiko smurtą, ir vykdant lytiškumo ugdymo
programas, pabrėžiančias sveikų lygiaverčių santykių,
asmeninių ribų, sutikimo lytiniams santykiams klausimų
19

Public Health England. (2015) Disability and domestic abuse: Risk, impacts and
response.
20
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. (2021). Praktinis vadovas
savivaldybėms.
21
Public Health England. (2015) Disability and domestic abuse: Risk, impacts and
response.
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Public Health England. (2015) Disability and domestic abuse: Risk, impacts and
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23
European Union Agency for Fundamental Rights. (November 2015). Violence
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atnaujino specialistų ruošimo programas, kad jie
galėtų geriau vykdyti lytinio smurto prevenciją.24

lygiu. Žinoma, gera moterų su negalia ekonominė
padėtis savaime nepanaikina rizikos patirti smurtą, nes
gali išlikti lyčių nelygybės sąlygoti veiksniai.

o Vengrijoje NVO Kézenfogva Alapívány vykdo
lytiškumo ugdymo ir savigynos mokymus tiek
vaikams, tiek suaugusiems su intelekto negalia,
programa akredituota.25

3. Moterų su negalia izoliacijos mažinimas taikant
kompleksines ir struktūrines intervencijas (pavyzdžiui,
didinant moterų su negalia, jų šeimos narių
sąmoningumą) ir naudojant technologines priemones
yra ypač svarbus. Pilietinės visuomenės organizacijos
– tiek skatinančios lyčių lygybę, tiek sprendžiančios
negalios problemas, gali atlikti svarbų vaidmenį
skatindamos ir padėdamos užmegzti naujus ryšius.28

Svarbu kurti ne tik atskiras lytiškumo ugdymo
programas vaikams su negalia. Siekiant įtraukaus
švietimo, negalios aspektas turi būti integruotas į
bendras lytiškumo ugdymo programas. Jei nėra
tinkamų standartizuotų lytiškumo ugdymo programų
šalyje, reikalingos papildomos prevencinės priemonės
kompensuojančios šį stygių.

4. Specialistų švietimas, įskaitant specialistus, dažnai
bendraujančius su moterimis, turinčiomis negalią,
nevyriausybines organizacijas. Jie turi būti sistemingai
informuojami apie tai, kad moterys su negalia dažniau
patiria smurtą ir joms gresia smurtas dėl daugialypės
diskriminacijos ir sąveikaujančių pažeidžiamumo
formų.29 Ypatingai svarbus ginekologų švietimas.
Specialistų mokymas turėtų būti kreipiamas ne tiek į
individualių sutrikimų atpažinimą ir reikalingos
pagalbos niuansus, kiek į marginalizaciją ir nelygybę,
kurią patiria moterys su negalia.30

2. Ekonominis įgalinimas. Skurdas yra dar vienas iš
rizikos veiksnių smurtui patirti. Mažėjant žmonių su
negalia skurdo rizikai – mažėtų ir tikimybė patirti
smurtą.26 Tai ypač svarbu žinant, koks nedidelis
procentas žmonių su negalia studijuoja ar dirba
Lietuvoje.27 Taigi priemonių, skirtų mažinti kliūtis
mergaitėms ir moterims su negalia mokytis, studijuoti ir
dirbti turi būti imtasi tiek nacionaliniu, tiek savivaldybės
24

European Union Agency for Fundamental Rights. (November 2015). Violence
against children with disabilities: Legislation, policies and programmes in the EU.
25
Ten pat.
26
Public Health England. (2015) Disability and domestic abuse: Risk, impacts and
response.
27
Lygių galimybių plėtros centras. (2021). Lyties ir negalios sankirtoje.

28

UN Women – Americas and the Caribbean. (2021). Accepting the challenge |
Women with disabilities: For a life free of violence. An inclusive and cross-cutting
perspective.
29
Ten pat.
30
Balderston, S., Morgan, H., Fish, B., & Aviah Day. (2019). Tackling violence
against disabled women & girls.
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o Nyderlandų žmonių su negalia sveikatos
priežiūros asociacija parengė lytinės prievartos
prevencijos gidą, skirtą sveikatos priežiūros
vadybininkams.31

o Geruoju pavyzdžiu galėtume laikyti grupinius
įgalinimo mokymus Jungtinėse Valstijose ir
Australijoje. Jie buvo skirti smurto artimoje
aplinkoje prevencijai ir moterims su intelekto
negalia. Mokymų metu pasitelkiant refleksiją,
pokalbius ir vaidmenų žaidimus buvo kritiškai
permąstyti su lyčių vaidmenimis susiję lūkesčiai
ir elgesys, ugdomi bendravimo ir konfliktų
sprendimo įgūdžiai. Moterys mokėsi atpažinti
nesaugias situacija, pasakyti „ne“, pasipriešinti
ar pabėgti, pranešti apie įvykusį nusikaltimą.33

5. Moterų su negalia švietimas ir savišvieta.
Sąmoningumo didinimo kampanijos gali būti skirtos ne
tik visuomenei, bet ir pačioms moterims su negalia.
Ypač skatinama sukurti galimybes aktyviai dalyvauti
savo pačių bendruomenės švietimo iniciatyvose. Jeigu
informacija arba kampanija skirta visiems asmenims,
galimai nukentėjusiems nuo smurto, svarbu, kad ji iš
ties būtų prieinama visiems. Informacija turi būti
pateikiama tinkamais būdais ir pasiekiama moterų su
negalia naudojamais komunikacijos kanalais. Joje turi
būti aptariamos ir tos smurto situacijos, su kuriomis
susiduria specifiškai moterys su negalia.32

o Inclusion Europe sukūrė galimybę žmonės su
intelekto negalia tapti asmenimis teikiančiais
paramą kitiems žmonės su intelekto negalia
(angl. peer support).34 Ši idėja nebuvo pritaikyta
smurto artimoje aplinkoje kontekstui, tačiau jos
potencialas didžiulis.

o Jauni žmonės su negalia sukūrė trumpą video,
skirtą paskatinti smurto aukas kreiptis pagalbos.
Ši iniciatyva kilo studijų sesijos metu, kurią
organizavo Europos savarankiško gyvenimo
tinklas ENIL su Europos Tarybos jaunimo
departamentu.

31

European Union Agency for Fundamental Rights. (November 2015). Violence
against children with disabilities: Legislation, policies and programmes in the EU.
32
UNFPA. Violence Against Women Living With Disabilities in Southeast and
Eastern Europe.

6. Visuomenės švietimas. Platesnės sąmoningumo
kėlimo kampanijos įvairioms visuomenės grupėms yra
itin reikalingos. Sukurta paveikių kampanijų keičiant
nuostatas dėl smurto artimoje aplinkoje. Yra kuriamos
kampanijos dėl negalios. Visgi itin stinga iniciatyvų,
atliepiančių visų šių klausimų sankirtas.

33

Public Health England. (2015) Disability and domestic abuse: Risk, impacts and
response.
34
European Union Agency for Fundamental Rights. (November 2015). Violence
against children with disabilities: Legislation, policies and programmes in the EU.
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o Slovėnijoje Društvo za teroijo in kulturo
hendikepa vykdė sąmoningumo didinimo
kampaniją, nuo ankstyvo amžiaus skatinančią
tarpusavio pagarbą ir griaunančią stereotipus
apie negalią. Mokymų vedėjai patys turėjo
negalios patirtį ir apie ją pasakojo vaikams, kurių
didelei daliai tai buvo pirmas susidūrimas su
negalia.

18
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