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1. Šokio performansas Pavasaris, Tarptautinėje konferencijoje „Menas ir psichikos sveikata“, 

Nacionalinė dailės galerija, 2014 m. balandžio 22 d. 

Viešoji įstaiga Socialiniai meno projektai siekia plėtoti partnerystę tarp sveikatos, socialinių 

paslaugų ir kultūros sektorių. Čia rasite informacijos apie 2014 m. įgyvendintus projektus. Tai 

buvo iššūkių ir pokyčių metai, tačiau veiklos rezultatai pozityviai nuteikia ir skatina toliau 

plėtoti veiklą. Norime pasidalinti savo patirtimi ir padėkoti už palaikymą ir pagalbą, kurios iš 

Jūsų sulaukėme 2014-aisiais. 

 

Šokio laboratorija 

Projektas apima: 1) mokymus profesionaliems šokėjams ir socialinio darbo specialistams; 

2) kūrybines dirbtuves dienos centruose, globos įstaigose ir kt. 3) visuomenei atvirus 

renginius. Tikslinė projekto grupė: asmenys, turintys intelekto, fizinę, kompleksinę negalią. 

2014 m. projekte yra surengta per 200 dirbtuvių 12-oje socialinių paslaugų įstaigų Kaune, 

Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone. Projekte sudalyvavo per 300 asmenų. Surengti pasirodymai: 

 

 

Dalyviai: Kauno miesto savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Marija Vyšniauskienė, Kauno 

neįgaliojo jaunimo užimtumo centro direktorius Algirdas Šimoliūnas, Kauno Kartų namų Senelių 

slaugos tarnybos vedėja Rosita Mikėnienė, Lietuvos sporto universiteto doc. dr. Diana Rėklaitienė, 

Šokio teatro „Aura“ atstovė spaudai Edita Kiznienė, šokėja, choreografė, Kauno choreografijos 

mokyklos dėstytoja Asta Brilingienė. 

 

 

 

 

2. Šokio performansas ir atvira diskusija tema „Šokis socialinės atskirties mažinimui“, 2014 m. gegužės 20 d. 

3.  

 

Jolitos Kimsaitės fotografijos. 

 

Jūratės Marinionokienės fotografijos. 
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Renginio vaizdo įrašas ČIA.  

Projektas „Šokio laboratorija“ yra tęsiamas 2015-aisiais. Bendradarbiaujant su šokėjomis-

choreografėmis Asta Brilingiene ir Lina Puodžiukaite, scenografe Barbora Guželyte, Kauno šokio 

teatru „Aura“, Lietuvos sporto universiteto savanoriais ir kitais partneriais siekiame sukurti 

profesionalų scenos spektaklį ir jį pristatyti visuomenei 2015 m. pabaigoje.  

Teodoro Malinausko fotografijos. 

 

3. Šokio performansas „Visata“. Klaipėdos miesto savivaldybės renginys, skirtas Tarptautinei žmonių su 

negalia dienai paminėti. LCC Tarptautinis universitetas, Klaipėda, 2014 m. gruodžio 3 d. 

4.  

https://www.youtube.com/watch?v=OlbPSbVlxKs
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Projektas Nacionaliniame vėžio institute 
Projektas siekia transformuoti šaltą, nejaukią ligoninės erdvę į tokią, kuri išties galėtų padėti sveikti. 

Projektas įtraukia profesionalius menininkus ir dizainerius. Vaizdo reportažas. 

 

 

 

Meno projektas slaugos darbuotojams  
Projekto tikslas – žmonių, kurie dirba sudėtingomis sąlygomis sveikatos sektoriuje kūrybiškumo 

ugdymas, gerovė ir sveikatos puoselėjimas. Projekte, kuris vyksta Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje, iki šiol 

sudalyvavo apie 300 asmenų. Projekte, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos specialistais, 

Mančesterio Metropolijos universitetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, yra atliekamas meno 

poveikio sveikatai vertinimas. Vertinimo rezultatai šiemet bus paskelbti moksliniuose straipsniuose ir 

konferencijose.  

Projektas tęsiamas ir 2015-aisiais. 

 

 

 

 
 

 

 

Rasos Baradinskienės fotografija. 

 

Remigijaus Ščerbausko fotografijos. 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2014-11-27-menas-sveikatai-arba-stirnu-vizitas-ligonineje/124566
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Edukacinė programa „Susitikime muziejuje“  
Edukacinė programa apima: 1) mokymus Lietuvos muziejų edukatoriams; 2) edukacines/kūrybines 

dirbtuves. Projektas siekė muziejų edukatoriams suteikti žinių ir įgūdžių, būtinų plėtoti veiklą, skirtą 

asmenims, turintiems demenciją, Alzheimerio ligą. Parengtas metodinis leidinys. Dalis projekte 

dalyvavusių muziejų (Nacionalinė dailės galerija, Lietuvos dailės muziejus, Vytauto Kasiulio dailės 

muziejus) toliau plėtoja mokymuose įgytą patirtį ir šiandien yra atviri priimti lankytojus, turinčius 

demenciją, Alzheimerio ligą. 2015-aisiais tęsiamas projektas bus įgyvendinamas bendradarbiaujant su 

Nacionaliniu M. K. Čiurlionio muziejumi Kaune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas pristatytas renginyje Nacionalinėje dailės galerijoje 2015 m. sausio 28 d. 

 

Povilas Šnaras (above) and Alfonsas Mažūnas (below) Photograph. 

 

Tomo Kapočiaus fotografijos. 

 

Povilo Šnaro (viršuje) ir Alfonso Mažūno (apačioje) fotografijos. 

 

https://www.scribd.com/embeds/253400140/content?start_page=1&view_mode=slideshow&access_key=key-blkMif6cx0WHmrGnjIlt&show_recommendations=false
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Tarptautinė konferencija „Menas ir psichikos sveikata: kūrybinė 

partnerystė, politika ir praktika“ 
 

Konferencija organizuota bendradarbiaujant su LR Kultūros 

ministerija, Britų Taryba, Šiaurės ministrų tarybos biurui 

Lietuvoje, Nacionaline dailės galerija, labdaros ir paramos fondu 

The Tiltas Trust. Vienos dienos konferencija siekė aptarti Lietuvos 

nacionalinės pažangos programos 2014-2020 horizontaliuosius 

prioritetus – kultūra ir sveikata – bei jų įgyvendinimą Lietuvos 

psichikos sveikatos politikoje ir praktikoje. Viliantis, kad kultūra ir sveikata būtų integruotos į visas 

viešo ir politinio intereso sritis, konferencija siekė ištirti glaudaus bendradarbiavimo tarp valstybės 

institucijų ir viešojo sektoriaus organizacijų galimybes. 

Konferencijos programoje surengta Islandijos menininkės Guðrún Gísladóttir paroda „Skausmas ir 

aš“, Dailininkų sąjungos galerija, Vilnius.  

    

 

Konferencijos programa pratęsta renginiuose, skirtuose 

aktualizuoti meno ir dalyvavimo meninėje veikloje svarbą 

psichikos sveikatai. 

Surengtas menininkių Gailės Pranckūnaitės ir Eglės Gudonytės 

performansas Kultūros nakties renginių programoje.  

 

 

Po konferencijos įgyvendintas „Manifestas 

už meną ir psichikos sveikatą“, kuriam 

savo mintis skyrė sveikatos specialistai, 

menininkai, aktyvūs Lietuvos piliečiai. 

Manifestas buvo išplatintas Pasaulinę 

psichikos sveikatos dieną – spalio 10 d.  

ČIA galite pamatyti el. versiją. 

 

 

http://starfsfolk.hi.is/en/simaskra/916
http://www.menasgerovei.lt/wp-content/uploads/2014/10/Manifestas_2014-10-10.pdf

