Dauno sindromas ir vaiko raida. Kompleksinė vaiko negalia. Vaiko elgesio sutrikimai.-V, 2007

Tai trijų dalių leidinys. Jis pirmiausiai skiriamas tėvams, bet kartu ir specialistams, dirbantiems su
negalios vaikais reabilitacijos bei ugdymo įstaigose. Šie vaikai turi daug sveikatos problemų, jų
raida dažnai yra lėta, juos prižiūrėti ir ugdyti yra sudėtinga. Šiame leidinyje Vilniaus universitetinės
ligoninės filialo Vaiko raidos centro specialistai, remdamiesi savąja patirtimi, nagrinėja šias
problemas.
Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus.-V, 2015

Balta ir juoda, gera ir bloga, teigiama ir neigiama... kaip dažnai vertinant gyvenimo reiškinius ir
aplinkinius žmones mums pakanka šių stereotipų. Tačiau tie patys šablonai ir trafaretai kažkodėl
pasirodo nieko verti, kai mėginame įsprausti juos į savo gyvenimą. Kodėl taip yra? Kas lemia tokį
skirtingą mūsų požiūrį į save ir kitus? Kaip tai veikia individo ir visuomenės dvasios sveikatą?
Antras leidimas knygos „Apie proto sveikatą ir jos sutrikimus“. Tai patyrusio psichiatro mėginimas
paskatinti mus pajusti neišsenkamą gyvenimo įvairovę. Nelengva būti savimi tarp kitų, dar sunkiau
įveikti netikėtai užgriuvusią dvasinę krizę, bet bene sunkiausia išmokti tolerancijos. Pakanta kitaip
mąstančiam kitaip besielgiančiam – turime iš naujo jos mokytis, kad padėtume kitiems, kad
padėtume... sau.

Tony Attwood . Aspergerio sindromas.-Vilnius: Margi raštai, 2013.-424p.

Knygoje detaliai nagrinėjamas gerai funkcionuojantis autistinisraidos sutrikimas – Aspergerio
sindromas (AS). Aptariami jo požymiai, diagnostikos būdai, sunkumai, kylantys jį turintiems
asmenims įvairiais gyvenimo tarpsniais. Pateikiamos terapijos, kurias gali taikyti ne tik specialistai
(pedagogai ar psichologai), bet ir AS turinčių žmonių artimieji.
Knygoje skelbiamas optimistinis požiūris: AS – ne tiek sutrikimas, kiek kitoks pasaulio suvokimo
būdas, kurio nebūtina „gydyti“, bet reikia suprasti ir toleruoti.

Jevgenijus Černyš .-V., Saviugdos mokykla, 2014.-160p.
Šioje knygoje autorius pasakoja apie kliūtis ir trukdžius, kuriuos mes dažniausiai sutinkame savo
gyvenime. Jis dalinasi praktiniais patarimais, kaip spręsti vidines problemas, tad Jūs naudositės
tais pačiais įrankiais kaip ir autorius, savo kelionės pradžioje į savęs pažinimą.
Knygoje taip pat gausu patarimų, kaip išspręsti savo baimių, nepasitikėjimo savimi priežastis,
kaip atskleisti savo vidinį potencialą, išsilaisvinti nuo kitų žmonių primetamų atsakomybių bei
kaip motyvuoti save. Čia rasite daugybę citatų bei gyvenimiškų patarimų, kurie gali pakeisti
gyvenimą.

Jeffrey Hopkins, Jo Šventenybė Dalai Lama .-Vilnius: Alma litera, 2014.-144p.

Tikrąją laimę ir vidinę ramybę pasieksime tik nuoširdžiai rūpindamiesi kitų gerove. Arba, kaip
pasakytų Jo Šventenybė Dalai Lama, atjausdami. Ir priešingai, jeigu protą temdo neapykanta,
savanaudiškumas, pavydas ir pyktis, prarandame ne tik savitvardą, bet ir sveiką nuovoką. Tibeto

Dvasinis Mokytojas pagrindžia, kad poelgių priežastys glūdi prote – tad turėtume atsikratyti
klaidingų nuostatų, kurstančių neigiamas emocijas. Kad to pasiektume, Dalai Lama supažindina
su nuo seno Tibete taikoma dvasine praktika, padedančia tapti atviriems sau ir pasauliui ir
suteikiančia tikrosios laimės pojūtį. *** Jo Šventenybė Dalai Lama XIV gimė 1935 metais
šiaurės rytų Tibete. Vienas žymiausių šiuolaikinių budistų vadovų daug keliauja, skaito
paskaitas, kviesdamas skleisti gerumą, meilę, pagarbą aplinkai ir visuotinę taiką. Dr. Džefris
Hopkinsas (Jeffrey Hopkins) kelis dešimtmečius verčia Dalai Lamos tekstus, tyrinėja budizmą,
yra parengęs didžiausią Vakaruose akademinę Tibeto budizmo studijų programą.

Viktor E. Frankl Žmogus ieško prasmės.-Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai,2013.160p.

„Žmogus ieško prasmės“ yra daugiau nei Viktoro E. Franklio triumfo istorija - tai puikus mokslo ir
humanizmo derinys ir įvadas į reikšmingiausią šių dienų psichologinį judėjimą."
Gordon W. Allport
Irvin D. Yalom. Gydymas Šopenhaueriu.-Vilnius:Vaga, 2012.-368p.

Psichoterapeutas Julius sužino nepagydomai sergąs. Artėjančios mirties akivaizdoje jis prisimena
didžiausią savo praktikos nesėkmę – Filipą Sleitą, kuriam kadaise nepadėjo išsivaduoti iš
seksualinės manijos. Vėl susitikęs su buvusiu pacientu, Julius sužino jį tapus didžiojo XIX a.
filosofo A. Šopenhauerio sekėju.
Intriguojančio siužeto romane įtaigiai atkuriama psichoterapijos grupės erdvė, gilinamasi į
egzistencines mirties, vienatvės, laisvės, prasmės temas, atskleidžiama psichoterapijos ir filosofijos
sąveika.
Knyga patiks visiems, besidomintiems psichologija, o ypač psichoterapija.

Laimutė Samsonienė.Negalios fenomenas
V, -Vilniaus universitetas, 2011.192p.
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Atsakant i monografijoje keliamus klausimus: ar Lietuvoje yra psichosocialinių prielaidų
mokytinius neįgalius vaikus integruoti į bendrojo lavinimo sistemą ir ar neįgalūs sportininkai turi
lygias galimybes sportuoti kaip ir įgalieji siekiant jų socialinės gerovės ir atskirties mažinimo,
aptariamos požiūrio į neįgaliuosius teorijos.
Informacijos kaupimo ir sklaidos centrų gerosios patirties aprašas.-V, 2010

„Vilties“ bendrija nuo pat jos įsteigimo (1989 m.) tapo pažangių, bet nelengvai prigyjančių reformų
iniciatore bei skatintoja. Sparti socialinio darbo plėtra Lietuvoje, lygių galimybių nuostatų taikymas
socialinėje politikoje paskatino kokybiškai naują požiūrį į sutrikusios raidos asmenų ugdymą,
užimtumą bei grąžinimą į visuomenę. Šis leidinys atsirado žvelgiant į bendrijos veiklą: iššūkius ir
nusivylimus, atradimus ir laimėjimus.. ir kuriuo siekiama apibendrinti savo sukauptą patirtį ir
pasidalyti ja su kolegomis, žymi naujo mūsų veiklos etapo pradžią.

Mira Rothenberg. Vaikai smaragdo akimis-Vilnius:Viltis, 2013

Šioje įspūdingoje knygoje žymi psichologė ir vos ne stebukladarė Mira Rothenberg pasakoja
dramatiškas istorija apie proto negalios vaikus, su kuriais jai teko dirbti. Aprašydama baisius šių
vaikų sutrikimus, autorė parodo jos pačios išgyventą kančią ir neapsakomą džiaugsmą, kai
pavykdavo palengvinti šių vaikų dalią. Anot M. Rothenberg, šie vaikai yra ligoti, savotiški, bet vis
dėlto žmonės, trokštantys meilės ir privalu juos mylėti.

Europinės rekomendacijos, kaip rengti lengvai skaitomą ir suprantamą informaciją-Vilnius,
2010
Šios rekomendacijos aiškina, kaip rengti lengvai skaitomą ir suprantamą informaciją. Bendrijos
„Viltis“ iniciatyva buvo parengtas ir atspausdintas leidinio spausdintas variantas, nes buvo tik
elektroninis variantas. Rekomendacijos parengtos vykdant projektą „Kelias į prieinamą suaugusiųjų
švietimą žmonėms, turintiems intelekto sutrikimų“ buvo parengiamos visoms Europos Sąjungos
šalims vienodos lengvai suprantamos informacijos (angl. Easy-to-read) normos. Minėtą projektą
vykdė Europos asmenų su proto negalia ir jų šeimų organizacija Inclusion Europa kartu su
Austrijos, Airijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Prancūzijos, Suomijos, Škotijos,
Vokietijos ir Lietuvos nevyriausybinėmis organizacijomis. Projekto partneriai parengė 5 leidinius:
„Informacija, skirta visiems. Europinės rekomendacijos, kaip rengti lengvai skaitomą ir suprantamą
informaciją“, „Mokykite suaugusiuosius paprastai ir lengvai! Rekomendacijos, kaip organizuoti
lengvai suprantamus mokymus sutrikusio intelekto žmonėms“, „Rašykite mums kartu su mumis!
Lengvai suprantamos informacijos rengimas kartu su sutrikusio intelekto žmonėmis“ ir „Mokykite
rašyti paprastai ir suprantamai! Mokymų rašyti lengvai suprantama kalba vadovas“.
Henri J.M. Nouwen. Vidinis meilės balsas.-Vilnius: katalikų pasaulio leidiniai, 2009.Kelionė per kančią į laisvę

Tai Henrio J. M. Nouweno slaptasis dienoraštis. Jis buvo rašomas sunkiausiu gyvenimo tarpsniu,
autoriui staiga praradus savigarbą, norą gyventi ir dirbti, pojūtį, kad jis mylimas, ir viltį, dedamą į
Dievą. Nors ir kankinamas baimės ir nevilties, jis vis dėlto sugebėjo rašyti dienoraštį, kasdien
pasižymėdamas dvasinius priesakus sau pačiam, atkurdamas savo pokalbius su draugais ir rėmėjais.
Valerij Sinelnikov Skiepai nuo streso.-V., Baltos gulbės, 2012

Valerijus Sinelnikovas savo ketvirtoje knygoje atsako į patį svarbiausią klausimą: kaip gyventi
sveiką ir laimingą gyvenimą. Jo patarimai labai paprasti, jais pasinaudoti gali kiekvienas, kam
brangi savo artimųjų sveikata.

Neįgalaus vaiko ir šeimos socialinė adaptacija.-V, 2007

Šeima, kurioje į pasaulį ateina lauktas, bet kitoks nei kiti vaikas, vyravusią darną sparčiai paverčia
pažeidžiama emocine būkle. Ji veikia į visą šeimos mikroklimatą, keičia iki tol buvusius įpročius
tarp sutuoktinių, vyresniųjų brolių ir seserų bei giminėje. Tiesiog susiduriama su realia problema ar
iššūkiu kiekvienam: suvokti kas atsitiko, kas yra, kas vyks toliau, kaip gyvensime? Kaip patiems
šeimoje priimti kitoniškumą? Kaip naują žmogų pristatyti kitiems žmonėms esantiems už mažo
šeimos ar artimos giminės rato?…
Proto negalios ir tikrojo meno sandūra.-V, 2007

Leidinyje paliesta viena iš aktualiausių temų – negalią turinčių asmenų saviraiška meninės kūrybos
kontekste. Tema pakankamai kontraversiška. Viena vertus, iš pirmo žvilgsnio daug kam atrodytų,
kad piešimas, vaidyba ar lipdymas – tai viena lengviausiai specialiųjų poreikių asmenims
organizuojamų veiklų. Kita vertus, pristatant neįgaliųjų kūrybą visuomenei, labai svarbu, kad
žmonės, nežinantys apie šios negalios žmonių gebėjimus, nenusiviltų jų kūrybos rezultatais. Tad
proto negalią turinčių žmonių kūryba visuomenei įdomi ir patraukli tik tada, kai juos kūrybiniame
kelyje lydi profesionalūs menininkai pedagogai.
Valerija Liaudanskienė, Augienė Vilūnienė.Bendravimo su vaikais, turinčiais įvairaus lygio
negalią, būdai ir technologijos.-V, 2006

Dar prieš 15 metų Lietuvos mokytojai, dirbantys su spec. poreikių turinčiais mokiniais nekalbėjo ir
nediskutavo temomis Augmentinė, alternatyvi komunikacija, Informacinės kompiuterinės
technologijos ir net nesigilino, nesidomėjo, mažai žinojo, ką reiškia šios sąvokos. Per šį laikotarpį

keitėsi ne tik spec. poreikius turinčių asmenų ugdymo turinys, metodai, priemonės, bet ir ugdomoji
aplinka.Šiame leidinyj pasidalinama 15 metų darbo patirtimi, įgyta naudojant „Augmentinę ir
Alternatyvią komunikaciją“, „Informacines kompiuterines technologijas” ugdant spec. poreikius
turinčius asmenis. Kiekviena leidinio dalis parašyta apjungiant teoriją ir praktiką, t.y. į problemos
sprendimą žvelgiama per praktinį patyrimą.
Kokią šviesą slepia sunki negalia. Asmenybės atskleidimo metodai.-V, 2006

Žvaigždės gražios todėl, kad kiekvienoje yra gėlė, kurios nematyti“ (Antuanas De SentEgziuperi). Žmonių, turinčių sunkią proto negalią, sielose, kaip ir tose dangaus platybėse
pasiklydusiose žvaigždėse, auga gėlės, kurias reikia globoti bei puoselėti. Mes galime tik numanyti,
kokią šviesą slepia jų sunki negalia, ir padėti tai šviesai kuo ryškiau spindėti.Proto negalia, kaip
ypatumas, lydi žmogų visą gyvenimą. Svarbu į proto negalios žmones žiūrėti kaip į galinčius
tobulėti ir prisiminti, kad tobulėjimas yra visą gyvenimą trunkantis procesas, kad kiekvienas, taip
pat ir sunkią negalią turintis, asmuo gali daug duoti kitam, net ir įgaliam, protingam bei nieko
nestokojančiam.
Lina Mališauskaitė, Europos Sąjunga. Žmogaus teisės Europoje.-V, 2006

Šiame leidinyje pateikiama pagrindinė informacija apie Europos Sąjungos struktūrą, veiklos
pagrindus ir institucijas. Be to, jame aptariamos žmogaus teisės, kurios Europos Sąjungoje yra
garantuojamos visiems asmenims, nepaisant jų amžiaus, rasės, lyties ir kitų politinių, pilietinių ar
socialinių veiksnių.Siekiant mažinti sutrikusio intelekto asmenų fizinę, socialinę ir informacinę
atskirtį, kurią jie vis dar patiria dėl savo negalios, visa leidinio informacija patiekiama ir
neįgaliesiems lengvai suprantama ir skaitoma kalba.

Atstovavimo sutrikusios raidos žmonių teisėms pagrindai.-V., 2005

Kaip ir visi žmonės, neįgalieji turi teisių. Sutrikusios raidos žmonių teisėms gali būti atstovaujama
valstybinėse institucijose, bendruomenėje, globos įstaigoje, tačiau jomis reikia mokėti naudotis.
Šiame pradžiamokslyje įgalūs patarėjai ir patys neįgalieji ras idėjų ir patarimų, kaip išmokyti
neįgalųjį naudotis savo teisėmis, kaip patarėjui jas atstovauti. Stiprios demokratijos šalių patirtis
rodo, kad įgalinti sutrikusios raidos žmones reikšti savo požiūrį, rinktis ir priimti sprendimus –
nelengvas, tačiau įvykdomas uždavinys. Leidinyje aiškia, lengvai skaitoma forma, taip, kad šią
knygą galėtų skaityti ir pats sutrikusios raidos asmuo, pateikta nemažai naudingų patarimų apie
atstovavimo veiklos turinį ir formas. Subtiliai patariama, kaip bendrauti su sutrikusios raidos
žmonėmis, kad jiems būtų padedama, neslopinant jų savarankiškumo ir leidžiant jiems atsiskleisti ir
daryti sprendimus kasdieniame gyvenime. Ši knyga – tai vadovėlis, kuris turėtų gulėti ant
kiekvienos įstaigos ar darbo cento stalo, kiekvienuose namuose, kuriuose gyvena sutrikusios raidos
asmuo.
Sutrikusio intelekto asmenų ir jų globėjų įdarbinimas.-V.,2005

Šis leidinys skiriamas ne tik proto negalios asmenims ir žmonėms, dirbantiems proto negalios
darbinio rengimo srityje, bet ir neįgaliųjų tėvams bei globėjams.Leidinio pradžioje pristatomos
pagrindinės Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatyminės nuostatos dėl sutrikusio intelekto asmenų
įsijungimo į profesinę veiklą. Toliau nagrinėjama esama padėtis mūsų šalyje ir pateikiami praktiniai
patarimai, kaip ieškoti darbo, pildyti reikiamus dokumentus bei bendrauti su būsimais
darbdaviais.Ypač naudingi skaitytojams bus leidinio pabaigoje pateikiami dokumentų pildymo
pavyzdžiai ir institucijų, padedančių įsidarbinti bei teikiančių teisinę informaciją, adresai,
kontaktiniai telefonai ir el.paštas.
Gasparas Aleksa. Nugalėk save.-Vilnius:Vaiva, 1995.-112p

Anktyvojo amžiaus vaikų autizmas.-V.,2004

Knygelėje pateikiami autizmo spektro sutrikimų požymiai, nes ankstyvoji diagnostika bei pagalba
yra itin reikšminga tolesniam vaiko, turinčio autizmo sindromą, vystymuisi ir jo šeimos gerovei.
Beisser Arnold R. Skrydis be sparnų. Prardimų, negalios ir išgijimo apmąstymai.-V., 2004.136p.

Arnoldas Beisseris baigė Stanfordo universiteto medicinos mokyklą. Rašant knygą Skrydis be
sparnų jis buvo Kalifornijos universiteto (Los Andželas) profesorius, Amerikos psichiatrų
asociacijos ir jos Aukso premijos laureatas. Yra išleidęs per 100 straipsnių, analitinių apžvalgų ir
keletą knygų: Beprotybė sporte, Gracingas išėjimas, Konsultavimas psichikos sveikatos srityje.
Dvejojome: kuriai VU Specialiosios psichologijos laboratorijos leidžiamų knygų serijai Socionomijos ar Psichologijos klasikos - priskirti A. Beisserio knygą Skrydis be sparnų. Viena
vertus, ji rašyta sielotyros specialisto apie netarpiškai pažintus negalumo dvasinius aspektus. Kita
vertus, ši knyga pavyzdys to, kaip reikia ir galima oriai išgyventi, žymiai sutrikus kūno funkcijoms.
Pastarasis argumentas ir nulėmė mūsų apsisprendimą. Todėl ši knyga pirmiausiai ir skiriama per tris
šimtus tūkstančių Lietuvos negaliųjų. Pravartu (gal net ir būtina) ją paskaityti ir tiems, kurių
gyvenimo sparnai dar sveiki. Pirma, šansus, kad tie sparnai bus pakirpti, turi vienas iš dešimties
(nekalbant apie laikinus negalavimus). Antra, „sveikieji" geriau supras ką reiškia skristi pakirptais
sparnais arba visai be jų. Ir kuo aplinkinių supratimas bus palankesnis, tuo ir skrydis bus lengvesnis.
Skrydis be sparnų - labai vykęs pavadinimas negalaus asmens patirčiai apibendrinti. Žemėje nėra
organizmų, kurie sugebėtų išlikti po žymesnių kūno sužalojimų. Žmogus išgyvena be kojų, be
rankų, be pagrindinių jutimų. Išgyvenimą lemia žmogaus sielos aktyvuojančioji ir
kompensuojančioji galia.

Patarimai tėvams ir specialistams, Ją sudaro:“Svajonės, realybė, ateitis…” ir “Kalbos raida ir
sutrikimai”-.V.,2003

“Patarimai tėvams ir specialistams” susideda iš trijų švietėjiško ciklo leidinių: “Svajonės, realybė,
ateitis… ”, “Kalbos raida ir sutrikimai” bei “Kas yra cerebrinis paralyžius?” ir buvo išleistas
Atviros Lietuvos fondo paramos dėka. Šie leidiniai užbaigė Lietuvos sutrikusio intelekto bendrijos
„Viltis“ ir Respublikinės universitetinės ligoninės Vaiko raidos centras dvejus metus Atviros
Lietuvos fondo lėšomis vykdytą projektą „Tėvų paramos grupės ankstyvosios reabilitacijos
tarnyboje“. Metodinių leidinių tikslas – pateikti paprastus ir aiškius patarimus, kaip įveikti
psichologinę krizę, kur ieškoti pagalbos, kaip auginti, maitinti ir lavinti nuo cerebrinio paralyžiaus ir
kalbos sutrikimų kenčiantį vaiką. Patarimai skiriami šeimai, kuriai neįgalaus vaiko gimimas –
didžiulis išmėginimas. Knygelės suteikia žinių, leidžia blaiviai įvertinti neįgalaus vaiko
perspektyvas, kuo anksčiau parinkti jam tinkamiausią gydymo įstaigą ir tapti specialistų
sąjungininkais vaiko reabilitacijos procese.
Edita Astapovičienė, Valerija Liaudanskienė, Augienė Vilūnienė.Savarankiškumo formavimas
buityje..-V, 2003

Knygos autorės rašo, kad vidutinės ir žymios proto negalios vaikus ir jaunuolius reikia mokyti kuo
mažiau priklausyti nuo aplinkinių, “nes kuo daugiau stengsimės neįgalų vaiką “pavaduoti”, tuo
labiau ribosime jo ateities galimybes.” Šioje knygoje tėvams ir pedagogams siūlomi konkretūs
patarimai, kaip formuoti vaikų savarankiško gyvenimo gebėjimus ir įgūdžius. Knygoje pateikiamos
išsamios 22 buitinių įgūdžių (pradedant dantų valymu ir baigiant centų pažinimo) formavimo
programos, kurios buvo sukurtos ir sėkmingai taikomos.

Atstovavimo sutrikusios raidos žmonių teisėms pagrindai.-V., 2003

Kaip ir visi žmonės, neįgalieji turi teisių. Sutrikusios raidos žmonių teisėms gali būti atstovaujama
valstybinėse institucijose, bendruomenėje, globos įstaigoje, tačiau jomis reikia mokėti naudotis.
Šiame pradžiamokslyje įgalūs patarėjai ir patys neįgalieji ras idėjų ir patarimų, kaip išmokyti
neįgalųjį naudotis savo teisėmis, kaip patarėjui jas atstovauti. Stiprios demokratijos šalių patirtis
rodo, kad įgalinti sutrikusios raidos žmones reikšti savo požiūrį, rinktis ir priimti sprendimus –
nelengvas, tačiau įvykdomas uždavinys. Leidinyje aiškia, lengvai skaitoma forma, taip, kad šią
knygą galėtų skaityti ir pats sutrikusios raidos asmuo, pateikta nemažai naudingų patarimų apie
atstovavimo veiklos turinį ir formas. Subtiliai patariama, kaip bendrauti su sutrikusios raidos
žmonėmis, kad jiems būtų padedama, neslopinant jų savarankiškumo ir leidžiant jiems atsiskleisti ir
daryti sprendimus kasdieniame gyvenime. Ši knyga – tai vadovėlis, kuris turėtų gulėti ant
kiekvienos įstaigos ar darbo cento stalo, kiekvienuose namuose, kuriuose gyvena sutrikusios raidos
asmuo.

Specialiojo ugdymo vadovas parengtas respublikos mokslininkų, Švietimo sistemos specialistų,
aukštųjų mokyklų dėstytojų.
Jonas Ruškus. Negalės fenomenas.-V., 2002

Vertinant neįgalių žmonių integracijos į visuomenę eigą Lietuvoje, neįmanoma nepastebėti, jog
neįgaliųjų socialinės padėties ir ugdymo kokybės klausimas nebegali apsiriboti tik specialiosios
edukacinės ir socialinės pagalbos teikimu. Neįgaliųjų klausimas pedagogams, socialiniams
darbuotojams, mokslininkams, politikams šiandien atveria naujas perspektyvas. Greitų socialinių ir
ideologinių pokyčių kontekste negalės ir neįgaliųjų klausimas nebegali būti vertinamas vienos

mokslinės pozicijos ar ideologijos rėmuose. Daugiamatės negalės sampratos atskleidimas tampa
vienu iš esminių socialinės integracijos poreikių ir uždavinių.
Jūs – neįgalaus vaiko šeima.-V., 2001

Knygelėje plačiai aptariama tiek pasikeitusi šeimos situacija gimus neįgaliam vaikui, tiek
šeimynykščių tarpusavio santykiai jam augant, tiek bendravimas su neįgaliuoju vaiku, tiek
bendradarbiavimas su specialistais.

Gyd. Genetikas Algirdas Utkus, psichologė Roma Jusienė, Dauno sindromas.-V, 1997
Kas tai yra: išgydoma liga ar negalė visam laikui? Ką tai reiškia? Kodėl taip atsitiko? Kas laukia
kūdikio? Ką sužinosite iš šios knygelės apie vaikus su Dauno sindromu, padės kiek kitaip – su
didesne meile, didesniu kantrumu ir entuziazmu, optimistiškiau pažvelgti į savo ar savo artimo
vaiką.

Žanas Traberas (Jean Traber). Jis paėmė mane už rankos ir ….-V, 1997

Ši knygelė – tai Žano Trabero pranešimas, skaitytas Neįgaliuosius vaikus auginančių tėvų
asociacijoje, Lozanoje. Šiame pranešime kalbama apie veiksnius, turinčius stipriausią poveikį vaiko
vystymuisi: neįgaliojo vaiko prigimtis, neįgaliojo vaiko aplinka, suaugusiųjų įsipareigojimai
neįgaliajam vaikui. Ši knygelė aktuali ne tik neįgaliojo vaiko tėvams, bet ir specialistams,
dirbantiems su šiuo vaiku įvairiose globos, ugdymo, sveikatos apsaugos institucijose.

Epilepsija ir šeima-Vilnius: Viltis, 1997

Ši knygelė, sudaryta pagal Kanados gydytojų ir psichologų populiarius straipsnius, padės daugeliui
sergančių epilepsija suvokti savo būklę, šeimos ir aplinkinių reakciją į savo negalią. Priepuoliai
ateina ir praeina, todėl svarbiausia tiems žmonėms – ne liga, bet moralinė kančia, kurią tenka
išgyventi dėl sveikųjų nepakantumo ir abejingumo.
Dainius Pūras. Negalės žmonės sugrįžta į visuomenę.-Vilnius: Viltis, 1997

Pagalba sutrikusio intelekto asmenims – pasiūlymai, projektai, rekomendacijos. Dauguma
straipsnių – tai įtempto darbo, karštų diskusijų tarp negalės vaikus auginančių tėvų ir specialistų,
ministerijų, bei savivaldybių atstovų rezultatus.

