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„Lie tu vo je apie 8 procen
tus gy ven to jų tu ri ne ga lią. 
Neį ga lūs stu den tai mūsų 
šalyje ne su da ro net 1 pro
cento vi sų stu di juo jan čių jų, 
va di na si, di džio ji jų da lis 
ne si ryž ta siek ti aukš to jo 
moks lo”, – sa kė Valstybinio 
studijų fondo Stipendijų ir 
finansinės paramos skyriaus 
vedėja Ilo na Ša kū rie nė.

T
aip ne tik lie ka ne pa nau
do tas jų in te lek ti nis po ten
cia las, bet ir ap ri bo ja mos 
ga li my bės įsi dar bin ti, gau
ti di des nį dar bo už mo kes
tį, jaus tis vi sa ver čiais vi
suo me nės na riais.

Sten gdamasis už tik rin ti stu di jų pri
ei na mu mą spe cia lių jų po rei kių tu rin
tiems žmo nėms Valstybinis studijų 
fon das įgy ven di na  pro jek tą „Stu di jų 
priei na mu mo už tik ri ni mas spe cia lių
jų po rei kių tu rin tiems stu den tams”. 
Apie tai – pokal bis su projekto vadove 
I.Šakūriene.

– Kiek lai ko truks šis pro jek tas, 
ko kia jo ver tė?

– Pro jek tas bus įgy ven di na mas iki 
2015 m. ba lan džio mė ne sio. Bend ra jo 
ver tė sie kia 20 mln. li tų: Euro pos so
cia li nis fon das sky rė 17 mln., dar 3 
mln. skir ta iš vals ty bės biu dže to.

– Ko sie kia ma šiuo pro jek tu?
– Sie kia me di din ti stu di jų priei na

mu mą spe cia lių jų po rei kių tu rin tiems 
stu den tams Lie tu vos aukš to sio se mo
kyk lo se – su kur ti pa lan kias stu di jų 
są ly gas, ga ran tuo ti aukš to sios mo kyk
los pas lau gų ko ky bę, bū ti ną ne ga lią 
tu rin čių stu den tų stu di joms.

No ri me pas ka tin ti šiuos žmo nes stu
di juo ti ir to bu lė ti.

– Ko kia veik la vyk do ma?
– Įgy ven di nant šį pro jek tą vyk do ma 

dve jo pa veik la. Pir mo ji api ma tiks li
nių iš mo kų (520 li tų per mė ne sį) stu
den tams, tu rin tiems ne ga lią, tei ki mą 
bei spe cia lių dar bo vie tų įren gi mą aukš
to sio se mo kyk lo se pro jek to part ne rė
se. Pavasario semestre tiksli nės išmo
kos buvo paskirtos 591 studentui.

Ant ro ji veik la – aukš tų jų mo kyk lų 
dar buo to jų mo ky mai. Jie ren gia mi dar
bui su ne ga lią tu rin čiais stu den tais, ji
ems tei kia ma in for ma ci ja apie neį ga
lių stu den tų spe cia liuo sius po rei kius.

Iš 47 šalies aukš tų jų mo kyk lų pro
jek to part ne rė mis ta po 36, tai gi da ro
me iš va dą, kad prob le ma yra tik rai ak
tua li ir mo kyk los no rė tų prit rauk ti stu
di juo ti dau giau neį ga lių žmo nių.

– Kokie studentai ga li gau ti tiks
li nę iš mo ką?

– Tiks li nes iš mo kas ga li gau ti vi sų 
Lie tu vos aukš tų jų mo kyk lų stu den
tai, ati tin kan tys nus ta ty tus kri te ri
jus, nes var bu, ar jų aukš to ji mo kyk la 
yra pro jek to part ne rė.

Stu den tas tu ri bū ti Lie tu vos pi lie
tis ar ba dek la ra vęs nuo la ti nę gy ve na
mą ją vie tą Lie tu vo je, jam tu ri bū ti 
nus ta ty tas 45 proc. ar ba ma žes nis 
dar bin gu mo ly gis, jei jis pir mą kar tą 
stu di juo ja ati tin ka mo je stu di jų pa ko
po je ir ne tu ri aka de mi nių sko lų.

– Ką tu ri pa da ry ti neį ga lus stu
den tas no rė da mas gau ti tiks li nę 
stu di jų iš mo ką?

– Stu den tas sa vo aukš ta jai mo kyk

lai pri va lo pa teik ti as mens ta pa ty bę 
pa t vir ti nan tį do ku men tą, ga lio jan tį 
neį ga lio jo pa žy mė ji mą ir Vals ty bi nio 
stu di jų fon do di rek to riaus pat vir tin
tos for mos mo ty vuo tą pra šy mą tiks
li nei iš mo kai gau ti.

Tiks lią tvar ką nus ta to pa čios aukš
to sios mo kyk los. Dokumentai prii ma
mi kiek vie no se mest ro pra džio je.

– Ko kie yra stu den to įsi pa rei go
ji mai ir at sa ko my bė?

– Pa ra ma tei kia ma neg rą žin ti nai, 
bet jos mo kė ji mas nut rau kia mas sus
tab džius ar nut rau kus stu di jas, išė
jus aka de mi nių atos to gų, įgi jus aka
de mi nę sko lą, nus ta čius di des nį nei 
45 proc. dar bin gu mą.

Tiks li nę iš mo ką gau nan tis stu den
tas per 5 dar bo die nas pri va lo in for
muo ti fon dą apie šių ap lin ky bių pa si
kei ti mą. Taip pat jo pa ties at sa ko my
bė yra pra neš ti Vals ty bi niam stu di jų 
fon dui, kad pra tęs tas ne dar bin gu mo 
pa žy mė ji mo ga lio ji mas, pa tei kiant 
pra šy mą pra tęs ti sus tab dy tą tiks li
nių iš mo kų mo kė ji mą.

– Ka da aukš tą sias mo kyk las pa
sieks spe cia li įran ga?

Ne ga lia – ne kliūtis siek ti ži nių
■  Stu den tas Lau rynas sa vo aukš to jo je mo kyk lo je pa mirš ta esąs neį ga lus. 

Uni ver si te te jis ne su tin ka jo kių kli ūčių, vi sur įreng ti lif tai, pa to gios audi to ri
jos, ku rio se nė ra laip tų. „Pui ku, kad neį ga liesiems lei džia ma jaus tis vi sa ver
čiais stu di jų da ly viais”, – džiau gė si Lau rynas.  
Vy tau to Di džio jo uni ver si te te stu di juo jan tis neį ga lus vai ki nas ne iš kar to 
pa si ry žo mo ky tis. „Iš pra džių bu vo sun ku ap sisp ręs ti – ne ri ma vau, ar pa to gi 
bus ap lin ka neį ga lie siems, ar ne rei kės pra šy ti ki tų žmo nių pa gal bos, pa vyz
džiui, li pant laip tais. Nu vy kęs į VDU So cia li nių moks lų fa kul te tą sup ra tau, jog 
su ne ga lia su si ju sių prob le mų ne rei kės pa tir ti”, – pa sa ko jo vaikinas.  
Fi nan si nę pa ra mą da bar gau nan tis Lau rynas ga li ju dė ti sa vo auto mo bi liu – 
ke lio nė vie šuo ju trans por tu jam la bai su dė tin ga. „Gau da mas tiks li nę iš mo ką 
su si ku riu pa to ges nes są ly gas stu di juo ti”, – pa ti ki no neį ga lus vai ki nas.

■  Tuo džiau gia si ir ki tas stu den tas – Egi di jus. Da bar jis ga li su si mo kė ti už 
pa pil do mas pas lau gas, ku rių jam pri rei kia stu di jų me tu. „Ži no ma, pri tai ky ta 
ap lin ka, spe cia lusis dės ty to jų pa si ren gi mas dirb ti su ne ga lią tu rin čiais 
žmo nė mis net gi dar svar biau už fi nan si nę pa ra mą, ta čiau ži nant, kad 
stu di juo ja ne daug neį ga lių jų, tik riau siai tai pri tai ky ti kiek vie no je įs tai go je 
yra la bai bran gu”, – svars tė Egi di jus.

■  Stu den tei As tai pro jek to tei kia ma pa gal ba taip pat pa dė jo ge riau mo ky tis, 
ne tu rė ti sko lų. „Il gai abe jo jau, ar man ver ta stu di juo ti to liau – dar prieš li gą, 
dėl ku rios ta pau neį ga li, mo kiau si to je pat aka de mi jo je. Kan ki no ne ži nia, 
kaip ma ne priims ki ti, ar su ge bė siu vėl laikytis to pa ties moks lo tem po”, – 
pa sa ko jo stu den tė As ta. Iš pra džių mer gi ną kan ki no ir svei ka tos sut ri ki mai, 
kar tais bū da vo sun ku iš sė dė ti pas kai to se – ką nors skau dė da vo, pa si da ry da
vo ne ge ra. As tą var gi no ir di de lis stu den tų skai čius audi to ri jo je. Ta čiau ji nė 
kiek ne si gai li grį žu si mo ky tis – ap lin ka, dės ty to jai ir ad mi nist ra ci ja su tei kia 
jai ga li my bę jaus tis vi sa ver tei stu den tei. „To kie pro jek tai ga li pas ka tin ti 
stu di juo ti dau giau neį ga lių žmo nių. Pa ti paa ki nau stu di juo ti drau gę, su 
ku ria li go ni nė je pra lei do me la bai daug lai ko”, – džiau gė si stu den tė.

– Spe cia li prog ra mi nė ir tech ni nė 
įran ga stu den tų, turinčių ne ga lią, dar
bo vie toms įreng ti mo kyk las pa sieks 
jau šį ru de nį. Vi są pro jek te nu ma ty
tą pir ki mą pla nuo ja me at lik ti ir įran
gą per duo ti iki ki tų me tų pa bai gos.

Vytauto Di džio jo uni ver si te tas nuo 
1992 me tų vyk do neį ga lių jų in
teg ra ci jos į uni ver si te to veik lą 

prog ra mą. 
„Da bar mū sų uni ver si te tas yra aukš

to ji mo kyk la, ku rio je stu di juo ja dau
giau sia as me nų, tu rin čių ne ga lią, to
dėl pas pir tis, ku rią pa si ūlė šis pro jek
tas, mums iš ties rei ka lin ga”, – sakė 
VDU Stu den tų rei ka lų tar ny bos di rek
to rius Man tas Si ma na vi čius. 

Šis pro jek tas pa si ūlė tris svar bias 
veik los rū šis: neį ga lių jų rė mi mą (iš
mo kas), neį ga lių jų fi zi nės stu di jų ap
lin kos pri tai ky mą bei mo ky mą dirb ti 
su neį ga liai siais.

Vie na pag rin di nių prob le mų, su ku
ria su si du ria aukš to sios mo kyk los, – 
fi zi nės stu di jų ap lin kos pri tai ky mas, 
nes tai su si ję su ma te ria liai siais iš
tek liais ir no ru bei pa si ry ži mu į tai 
in ves tuo ti.

„Rei kia ir aukš to sios mo kyk los stu
den tų, ad mi nist ra ci jos, dės ty to jų supra
tin gu mo, nes ly gia ver tis bend ra vi mas 
su bend raam žiais, neį ga lių jų ap tar
na vi mo ko ky bė, in di vi dua laus stu di jų 
pla no su da ry mas ir vyk dy mas – svar
biau si da ly kai. Jei to nė ra, stu den tas 
pa ti ria dis kom for tą”, – sakė M. Si ma
na vi čius.

Net gi ge riau siai pri tai ky ta fi zi nė ap
lin ka, pasak jo, neat pirks drau giš kai 
nu si tei ku sių moks lo drau gų trū ku mo, 
pa lan kios stu di jų ap lin kos ar tu ri nio 
pri tai ky mo spe cia liems ne ga lią tu rin
čių stu den tų po rei kiams.

K i tas svar bus da ly kas – cent ra li
zuo ta pa gal ba ir asis ta vi mas, pa
vyz džiui, neį ga lio jo pa vė žė ji mas, 

išk lau sy mas ir pa na šiai. To kios pa gal
bos prie mo nės aukš to sio se mo kyk lo se 
dar nė ra pa kan ka mai išplė to tos.

„Ko ti ki mės iš pro jek to? Svar biau
sias lū kes tis – su da ry ti ge res nes są ly
gas neį ga lie siems stu di juo ti mūsų uni
ver si te te”, – viliasi M. Si ma na vi čius. 

Ti ki masi, kad iš mo kos studentams 
pa leng vins stu di jas. Pri tai ky ta jų po
rei kiams įran ga su da rys są ly gas stu
di juo ti no ri mą stu di jų me džia gą, pa si
nau do ti nau jau siais ži nių šal ti niais. 

Mo ky mai, skir ti dės ty to jams ir ad
mi nist ra ci jos per so na lui, su teiks pa
pil do mų ži nių, kaip rei kė tų dirb ti su 
ne ga lią tu rin čiais as me ni mis.
www.studijuoktobulėk.lt

Kaip tei kia mą pa ra mą ver ti na neįgalūs stu den tai?
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Speciali parama pa
dės įrengti audito
rijas ir pritaikyti jas 
neįgaliesiems.

“ Tikslinesišmokas
galigautivisųša

liesaukštųjųmokyklųstu
dentai,atitinkantysnusta
tytuskriterijus,nesvarbu,
arjųaukštojimokyklayra
projektopartnerė.

I.Šakūrienė
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