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Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro ir Klaipėdos universiteto Holistinės
medicinos ir reabilitacijos katedros kolektyvai intensyviai rengiasi vyksiančiam
tarptautiniam festivaliui „Aš galiu – o Tu?“. Šis socialinis festivalis kasmet sulaukia labai
daug švietimo įstaigų bei socialinių partnerių, kurie ne tik aktyviai dalyvauja bet kartu
prisideda prie supratimo apie žmones su negalia didinimo Lietuvoje. Lietuvoje šis festivalis
bus jubiliejinis – vyks net dešimtą kartą.

V.Miškinės foto: Komanda ruošiasi festivalio bandomiesiems filmavimo darbams.
Šis festivalis kasmet pritraukia apie 300 priešmokyklinio amžiaus vaikų. Jis yra skirtas
skleisti teigiamą žinią apie žmones su negalia – jog negalia nėra kliūtis draugystei ir
bendrystei. Šiemet šis festivalis vyks tarptautinio projekto „Įveikiant kliūtis vaikų
reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo” (BREAK)“ rėmuose. Šis
svarbus visam regionui projektas yra įgyvendinamas kartu su partneriais: Klaipėdos
universitetu bei Baltijos Federaliniu Emanuelio Kanto universitetu ir vaikų
psichoneurologine sanatorija ,,Teremok“ (Rusija). Planuojama, kad viso festivalyje
sudalyvaus 500 vaikų bei net 100 jų su negalia.
Praėjusią savaitę šios abi komandos aptarė renginio detales: scenarijų, užduotis, veiklas,
eksperimentus, kurie šiemet planuojami pristatyti dalyviams. Ir nors renginys kaip ir
kasmet numatomas gruodžio 3-ąją, kuri skelbiama kaip Tarptautine žmonių su negalia
supratimo diena, dideli šių metų festivalio planai skatina nedelsti ir imtis filmavimo darbų,

repeticijų, o specialistams tenka išmėginti dar nemėgintą – aktorystės rolę.

V.Miškinės foto. Žmogus-voras susidomėjęs festivaliu 
Pirmieji filmavimai tikrai nuskaidrino viso Delfinų terapijos centro kolektyvo nuotaiką –
čia buvo atvykęs žmogus voras. Na, o delfinai džiaugėsi sugrįžusia komanda. Po daugiau
nei pusės metų vyksiantis festivalis jau dabar sulaukia labai daug susidomėjimo, o
užklupęs karantinas ne tik, kad nesutrukdys įgyvendinti visų idėjų, tačiau dar labiau
paskatino abi komandas, kurios tiki šia socialine idėja paieškoti itin kūrybingų sprendinių.

V.Miškinės foto. Pirmieji bandymai iš filmavimo aikštelės: į Delfinų terapijos centrą
užsuko žmogus-voras.
Informacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai, įgyvendinant 2014–2020 m.
Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektą BREAK „Įveikiant
kliūtis vaikų reabilitacijoje: nuo korekcijos link inkliuzinio bendradarbiavimo“ (projekto

numeris LT-RU-2-094). Programos interneto svetainė http://eni-cbc.eu/lr/lt/
Už šio straipsnio turinį atsako Lietuvos jūrų muziejus. Jokiomis aplinkybėmis negali būti
laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

