
    

 

Socialinė akcija "Aš ir Tu - tai MES!!!" 

Gruodţio 3-oji – Tarptautinė neįgaliųjų ţmonių diena. 1983 m. buvo pradėta aktyviai 

supaţindinti plačiąją visuomenę su neįgaliųjų ţmonių problemomis ir kovoti uţ tai, kad tokiems 

ţmonėms būtų suteiktos vienodos teisės, kad jiems būtų sudarytos sąlygos pritapti visuomenėje. 

Bemaţ po dešimt metų, 1992 m. pabaigoje, Jungtinių Tautų Organizacija paskelbė gruodţio 3-

ąją Tarptautine neįgaliųjų ţmonių diena, kurios metu Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 

organizuojami renginiai, skirti atkreipti dėmesį į pagalbą neįgaliesiems.  

Šiais metais Šiaulių apskrities cerebrinio paralyţiaus asociacija, Šiaulių nevyriausybinių 

organizacijų sąjunga (pirmininkė Edita Navickienė), asociacija “Maţi Ţingsneliai” (pirmininkė 

Ţivilė Kulėšė) inicijuoja socialinę akciją “Aš ir Tu – tai MES”. Šia akcija iniciatoriai kviečia 

visuomenę jungtis ir pasakyti, kad “Aš” – neįgalieji ir jų artimieji, “Tu” – asmenys, neturintys 

negalios arba artimo sąlyčio su ja ir “Mes” – lygiateisiai bendros visuomenės piliečiai, galintys ir 

turintys turėti teisę nesijausti kitokiu nei kiti. Juk bendrystė suteikia abipusio dţiaugsmo ir 

didţiulį troškimą tobulėti. 

Idėjos iniciatoriai ir Baltijos ugdymo centras šių metų gruodžio 3 dieną (šeštadienį) 13.00 val. į 

skirtingų miestų ir miestelių centrines aikštes kviečia rinktis visus, kurie neabejingi socialinės 

atskirties maţinimui tarp neįgaliųjų ir negalios neturinčių. Visi kartu sukurkime “gyvą” skulptūrą 

– sujungtus ţenklų “Neįgalus” ir “Pėsčiųjų takas” simbolius (piešinys apačioje).  

Kiekviename mieste kviečiame fotografuoti bei filmuoti visą veiksmą ir galutinius išpildytus 

simbolius kelti į akcijos puslapį https://www.facebook.com/asirtutaimes/ ir taip visam pasauliui 

ištransliuoti apie Lietuvoje skambančią bendrystę, kuri, tikimės, inspiruos ir kitiems svarbiems 

socialinės įtraukties ţingsniams. 

Prie akcijos kviečiame jungtis miestų ir rajonų savivaldybes, švietimo ir ugdymo įstaigas, NVO 

organizacijas, asociacijas, verslo įmones, ţiniasklaidos atstovus ir visus geros valios ţmones, 

kuriems, tikime, svarbu parodyti, kad negalią turintys ir jos neturintys žmonės gali 

lygiavertiškai bendrauti ir kartu veikti realiais pavyzdžiais. Taip pat šiuo projektu norime 

mažinti visuomenės abejingumą ir paskatinti žmonių bendrumą. Juk kartu įmanoma 

viskas! 
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