
LAISVĖ RINKTIS



Kiekvienas iš mūsų kasdien priima 
sprendimus
Kartais labai reikšmingus, 
pavyzdžiui, naujas darbas, šeimos 
kūrimas ir pan.
Kartais labai smulkius, pavyzdžiui 
šiandien suvalgyti šokoladinių ar 
vanilinių ledų.

Kartais tai darome lengvai, o 
kartais priimti sprendimą nėra 
lengva.
Kiekvieno iš mūsų pasirinkimai yra 
labai skirtingi.



Pavyzdžiui, kviečiu pakelkite 
rankas, kas iš didelės obuolių
pintinės išsirinktumėte žalią
obuolį?

O kas rinktųsi raudoną? 



Kas mieliau išgertų juodos kavos?

O kas rinktųsi kavą su pienu?



Kas mieliau eitų į kiną? 
O kas į teatrą?

Štai kiek skirtingų
pasirinkimų.



O jeigu reikėtų pasirinkti 
ar nuo šiol visą gyvenimą
kalbėti tai ką galvoji 
ar daugiau niekada 
nekalbėti?

Ar būtų sunku 
apsispręsti?
Kiek užtruktų
sprendimo priėmimas?



Ne visi apsisprendimai yra vienodai 
lengvi. 
Taip pat ir ne visiems žmonėms yra 
vienodai lengva ar sunku priimti 
netgi paprasčiausius sprendimus.



Šiandien aš noriu 
su jumis pakalbėti 
apie asmenis, 
kuriems ypatingai 
sunku 
apsispręsti.
Tai asmenys, 
turintys intelekto 
negalią.



Jaunuolių dienos centre mes 
daug laiko investuojame į
kasdienį mokymąsi, 
tačiau tai nėra baigtinis procesas 
– tai mokymasis visą gyvenimą. 
Ko mes kasdien mokomės? Pačių
įvairiausių dalykų, kurie mums, 
gyvenime patiriantiems mažiau 
iššūkių, atrodo savaime 
suprantami.
Pavyzdžiui – kaip pasirinkti, kaip 
priimti sprendimą.
Kodėl asmenims, turintiems 
intelekto negalią tai ypatingai 
sunkus uždavinys.



Nugalinimas. Dažnas asmuo, 
turintis intelekto negalią, nuo 
pat gimimo yra apsuptas 
hipergloba šeimoje. 
Sprendimus už jį dažniausiai 
priima šeima, tikėdami, kad 
žino geriau nei jis pats.

Gailestis. Aplinkiniai, tarsi 
jausdami kaltę prieš asmenį, 
turintį negalią, stengiasi 
apsaugoti jį nuo galimų
klaidų, 
Ir vėl neįgalus asmuo netenka 
erdvės ir galimybės mokytis 
pasirinkti.



Pasitikėjimo stoka. 
Nepasitikime 
asmens turinčio 
negalią gebėjimais, 
todėl sprendimų
priėmimo procese 
asmuo lieka 
nuošalyje.

Nuvertinimas. 
Dažniausiai 
atkreipiame dėmesį
į asmens silpnybes, 
o ne į stiprybes.



Štai kodėl asmuo turintis intelekto negalią nuolat susiduria su didžiuliu apsisprendimo ir 
pasirinkimo iššūkiu.



Suprasdami šias priežastis ir pasekmes, inicijavome NORDPLUS projektą, 
kurio pagrindinis tikslas buvo sukurti tarptautinę erdvę ir įrankį asmenims, 
turintiems intelekto negalią
kuris padėtų mokytis pasirinkti ir naudotis savo teisėmis.





Projekto struktūra

Išrinkti Teisę 
(Nr. 1) ir jos 

AMBASADORIŲ

Diskusija, 
tyrimas ir 
pristatymo 

planas

Vizualizacijos 
kūrimas ir 

pristatymas

4 vizualizacijos

1 
sesija

1 
sesija Išrinkti Teisę 

(Nr. 2) ir jos 
AMBASADORIŲ

Diskusija, 
tyrimas ir 
pristatymo 

planas

Vizualizacijos 
kūrimas ir 

pristatymas

4 vizualizacijos

2 
sesija

2 
sesija Išrinkti Teisę 

(Nr. 3) ir jos 
AMBASADORIŲ

Diskusija, 
tyrimas ir 
pristatymo 

planas

Vizualizacijos 
kūrimas ir 

pristatymas

4 vizualizacijos

3 
sesija

3 
sesija Išrinkti Teisę 

(Nr. 3) ir jos 
AMBASADORIŲ

Diskusija, 
tyrimas ir 
pristatymo 

planas

Vizualizacijos 
kūrimas ir 

pristatymas

4 vizualizacijos

4 
sesija

4 
sesija



Aš turiu teisę

Į LENGVAI SKAITOMĄ
IR SUPRANTAMĄ
INFORMACIJĄ.



Aš turiu teisę

Į PRIEINAMUMĄ





Džiaugiamės matydami 
projekto poveikį
asmenų, turinčių intelekto 
negalią, gyvenimo kokybei 
ir savarankiškumui.

Visa tarptautinė komanda 
išmoko labai svarbią
pamoką –
ne tik drąsiai išsakyti 
nuomonę ir poreikius, bet 
pasakyti 
PAKLAUSK MANĘS.



Visi partneriai įsivertinę projekto rezultatus po tam tikro laiko, pažymėjo, 
kad projekto tikslinė grupė tapo ne tik pasirinktų teisių ambasadoriais savo 
organizacijose, 
bet ir daug aktyviau dalyvauja sprendimų priėmime.




