
2015 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ 

NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO 
 

„Popieriaus magija“ (karpinių) būrelio  

veiklos apibendrinimas 

 

Šiame projekte dalyvavo dvidešimt Dienos veiklos centro lankytojų. Būrelio 

tikslas – per meninę kūrybą skatinti neįgaliųjų kūrybiškumą, dalintis bendravimo 

įgūdžiais, ugdyti pasitikėjimą savimi. Projekto dalyviai mokėsi ne tik elementariausių 

karpymo, klijavimo, dekoravimo, lankstymo įgūdžių, bet ir kruopštumo, 

atsakomybės, tarpusavio pagalbos. Bandžiau  juos sudominti įdomiais ir įvairiais 

darbais iš skirtingo popieriaus. Darbeliai iš popieriaus - tai  meninė veikla, kuria 

lavinami pojūčiai. Ji reikalauja sutelkti dėmesį, skatina fantaziją ir miklina pirštus. 

Čia svarbu ne rezultatas, o pati veikla. Ne visiems iš karto pavyksta padaryti gražius, 

tvarkingus darbelius, bet visi nuoširdžiai geba džiaugtis savo kūriniu. Ypatingą 

pasitenkinimą patiria tada, kai lankstomas, karpomas, plėšomas popieriaus lapas 

virsta gėle ar spalvingais šventiniais papuošalais, gyvūnais, paukščiais, 

paveikslėliais. Ne visiems viskas pavykdavo iš karto, tačiau išbandę vieną ar kitą 

techniką, neįgalieji džiaugdavosi sukurtais darbeliais. 

Projekto dalyviai mokėsi karpinių meno. Vienus darbelius atliko pjaustymo 

peiliukais, kitus – žirklučių pagalba. Taip pat jie praktiškai išbandė popierinę meninę 

lankstymo/dėliojimo techniką (Iris Folding). Tai technika kilusi iš Olandijos. Ši 

technika yra smagus ir ypatingo kruopštumo reikalaujantis būdas padaryti įspūdingus 

sveikinimo atvirukus. Sukurti darbai panašūs į akies rainelę arba fotoaparato “akį”. 

Susipažino ir praktiškai išmėgino kvilingą. Tai technika, kurioje naudojamos 

spalvotos įvairiai susuktos siauros popieriaus juostelės ir iš atskirų elementų 

klijuojamos kompozicijos. Šia technika galima dekoruoti atvirukus, kurti 

paveiksliukus, erdvines kompozicijas.  

           Su savo darbais dalyvavome Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos 

„Guboja“ Kalėdinių atvirukų konkurse. Šiam konkursui pristatėme  11 darbų. Taip 

pat projekto dalyvių atvirukų kolekcija buvo demonstruojama  Kretingos rajono 

kultūros centre vykusiame renginyje, skirtame paminėti Tarptautinę neįgaliųjų 

žmonių dieną. 

           Šio projekto metu neįgalieji išmoko naujų technikų, kurias galės pritaikyti 

ateityje, kurdami šventines atvirutes savo artimiesiems. Taip pat jie pademonstravo 

savo meninius gebėjimus, kantrybę, norą dirbti kūrybiškai, sukurti kažką gražaus, 

šventiško. Meninė, kūrybinė veikla suteikė neįgaliesiems pozityvių jausmų, skatino 

bendravimą kūrybiniame procese, palengvino adaptaciją kolektyve bei visuomenėje. 
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