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Tarptautiniai tyrimai[1] atskleidžia, kad socialinės politikos sprendimai iš dalies yra
neveiksmingi ir todėl, kad priimant sprendimus nėra įtraukiama ir pati tikslinė grupė.
Be to, net ir iš pirmo žvilgsnio svarbūs ir teisingi politiniai sprendimai, kartais turi
spragų ar įgyvendinimo iššūkių, kurie išryškėja tik užmezgus dialogą su tomis
grupėmis, su kuriomis šie sprendimai yra susiję tiesiogiai. Skurdą patiriančių asmenų
dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose yra ne tik žmogaus teisių užtikrinimo
pamatas, bet ir skurdo problematikos sprendimo kelias. 

Ši metodinė medžiaga buvo kuriama siekiant įtraukti skurdą ir socialinę atskirtį
patiriančius asmenis į nacionalinio ir vietos lygmens viešosios politikos sprendimų
priėmimo procesą bei įgalinti juos atstovauti savo interesus. Šiuo metodiniu leidiniu
kviečiame naudotis tiek nevyriausybines organizacijas, tiek įvairias valstybines ar
kitas institucijas. 

LEIDINIO TIKSLAS
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ĮVADAS

Leidinį sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoji dalis skirta apžvelgti Engiamųjų teatro
metodus ir principus. Antroje dalyje minėtų metodų pagrindu išsamiai aprašomas
skurdą ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų tiesioginis susitikimas su sprendimų
priėmėjais, kuriame siekiama plačiau aptarti žmogaus teises, vadovavimąsi jomis,
pažeidimus kasdieniame gyvenime ir galimus sprendimo būdus. Trečioje dalyje
pateikiama daugiau praktikoje naudotų ir galimų metodinių būdų, siekiant įgalinti
tikslines grupes taikant A. Boalio metodus ir užsienio šalių pavyzdžius. Leidinius,
kuriais rėmėmės, rasite pabaigoje esančiame literatūros sąraše. 

LEIDINIO STRUKTŪRA

[1] https://www.oecd.org/gov/digital-government/2537007.pdf



Taip, perskaitėte teisingai, o mes rašydami nesuklydome. Kaip gi teatras gali būti
panaudojamas socialinės politikos sprendimams ir pažeidžiamų grupių įtraukimui į
sprendimų priėmimą ar įgalinimui? Pirmiausia paanalizuokime šią teatrinio veiksmo
galią sferose už teatro ribų: politinėje, socialinėje, švietimo ir psichoterapijos – per kelis
pavyzdžius, kai teatras buvo įrankiu..

... „apvalyti“ pilietį. Dar Aristotelis pastebėjo, kad žiūrovas yra linkęs susitapatinti su
personažais, todėl tragedijos žanro pagalba galima jį įbauginti, eliminuoti netinkamas
idėjas ar tendencijas, galinčias pakeisti visuomenę. Valstybė ir turtingieji finansavo
tragedijų pastatymus, todėl galėjo neleisti atlikti tų pjesių, kurios prieštarautų valstybės
politikai ar valdančiųjų klasių interesams. Nekyla abejonių, jog Aristotelis suformulavo
galingą sistemą, kurios tikslas pašalinti viską, kas nėra priimtina, tam dar nė
neprasidėjus. 

... išsaugoti tradicijas. Viduramžiais teatro spektaklių kontrolė perėjo į dvasininkijos ir
feodalinės aukštuomenės rankas. To meto meno tikslas buvo sukaustyti visuomenę,
amžiams išsaugojant esamą sistemą. Pjesės visuomet būdavo pavyzdinio ir
moralizuojamojo pobūdžio: blogieji nubaudžiami, gerieji – apdovanojami. 

... gyvenimo repeticijai, „pasimatuoti“ alternatyvas. Tai XX a. brazilų režisieriaus ir
politinio veikėjo Augusto Boalio sukurtas Engiamųjų teatras, kuriame nebėra iš anksto
parašyto scenarijaus, nepasakojamos svetimos ar išgalvotos istorijos. Vaidybiniai
etiudai sukuriami pačių žmonių patirtimi ieškant alternatyvų, įvairiausių tos situacijos
niuansų, vidinių asmens troškimų bei galimų įstatymo pataisų. Tai teatras, kurį kuriame
mes apie save. 

Paprastai sakant, galima teigti, jog, padedami teatro, žmonės gali keistis - pagal tai,
kaip aktoriai ir režisieriai koduoja prasmes ir kaip jas atkoduoja ir suvokia žiūrovai. O
Engiamųjų teatre – tai galima net surepetuoti, kur viskas nesibaigia scenoje, o yra
perkeliama į tikrą gyvenimą. Šio interaktyvaus teatro metodus ir taikysime.
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PALA PALA…   

  TEATRAS?
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Prieš pradedant gilintis į metodus, kuriuos taikysime skurdo patirtį turinčių žmonių
įtraukimui į viešosios politikos sprendimus, kviečiame susipažinti su jų atsiradimo
istorija ir kūrėju – Augustu Boaliu (Augusto Boal). Apie šią neeilinę asmenybę
negalime nekalbėti. 1994 metais jis buvo apdovanotas UNESCO Pablo Pikaso
medaliu, o 2008 metais nominuotas Nobelio taikos premijai. 

Nors A. Boalis gimė ir užaugo Brazilijoje, portugalų šeimoje, jo vaikystė buvo
pakankamai rami ir laiminga, gyveno pasiturinčiai, studijavo chemiją. Žiūrint į šią
A. Boalio biografiją, gali atrodyti, kad teatras ir socialinės problemos buvo jam
labai tolimos, tačiau ir tuomet jau buvo galima nujausti būsimų idėjų užuomazgas:
„Kai skaitydavau istoriją ir ji man nepatikdavo, aš ją perrašydavau“. 

AUGUSTAS BOALIS IR
ENGIAMŲJŲ TEATRO

ISTORIJA 
 
 
 

APIE
ENGIAMŲJŲ
TEATRĄ IR JO
KŪRĖJĄ

„Teatras yra žinojimo forma: jis turėtų ir galėtų būti priemonė transformuojant
visuomenę. Teatras gali padėti mums sukurti savo ateitį, vietoj to, kad jos

tiesiog lauktume“ (A. Boalis).
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Galiausiai, po chemijos studijų, Boalis pasirinko teatrą ir pradėjo statyti spektaklius
San Paulo „Arenos“ teatre. Tačiau pablogėjus politinei Brazilijos situacijai, prasidėjo
cenzūra, kuri palietė ir teatrą. Tuomet Boalis, įžvelgęs cenzūruotuose laikraščių ir
žurnalų straipsniuose pavojingas žinutes, pavertė jas teatro vaidinimais. Tai buvo
demokratiškas būdas kalbėti apie svarbias to meto problemas, kuris netruko pasklisti
po visą šalį. Deja, šis Laikraščių teatro išradimas neapsaugojo jo nuo karinės
agresijos. Pasiekus aukščiausią priespaudos tašką - prasidėjo suėmimai ir kankinimai.
Augustas Boalis taip pat trims mėnesiams buvo suimtas ir kankinamas dėl jam
inkriminuojamų nusikaltimų prieš Braziliją. Tuo metu įžymųjį socialinį veikėją ir
režisierių jau pažinojo daugelyje pasaulio šalių, o jo įkalinimas sukėlė didžiulį
tarptautinį rezonansą: šimtai menininkų visame pasaulyje pasirašė jo išlaisvinimo
reikalaujantį laišką. Nors Augustas Boalis buvo paleistas, kaltinimai panaikinti, tačiau
nepaisant to, kartu su žmona ir sūnumi jie buvo ištremti iš šalies ir tolesnius teatro
eksperimentus Boalis tęsė jau kitose valstybėse. Peru gimė vienas demokratiškiausių
ir žinomiausių metodų - Forumo teatras. Argentinoje - Nematomas teatras.
Kolumbijoje, Venesueloje, Meksikoje vystė Vaizdinių teatrą ir visus vis naujai
kuriamus metodus jungė į vieną - Engiamųjų teatro sistemą. 

Kaip vėliau sakė pats Engiamųjų teatro kūrėjas, jis manė, kad tokia teatro forma yra
tinkama tik diktatūrų valdomose šalyse, tačiau pradėjęs dirbti Europoje jis ilgai
negalėjo suprasti, kodėl ir šiose šalyse žmonės nesijaučia nei laisvi, nei laimingi.
Augusto nuomone, jie turėjo viską – laisvę kurti, bendrauti, reikšti save. Todėl jį labai
nustebino faktas, jog savižudybių skaičius kai kuriose net labai gerai išsivysčiusiose ir
demokratinėse šalyse yra gerokai didesnis negu jo gimtojoje Brazilijoje, kur žmonės
patiria nuolatinę grėsmę, persekiojimus ir prievartą. Pradėjęs domėtis Europos šalių
žmonių sunkumais, suprato, kad egzistuoja ne vien išorinė, bet ir vidinė priespauda.
Šiuo metu atsirado metodas „Troškimų vaivorykštė“ , kuri padeda teatrinėmis
priemonėmis pamatyti vidinę priespaudą ir ją įveikti. Vėliau šis metodas buvo
pradėtas taikyti ne tik psichologiniams sunkumams spręsti, bet ir kuriant naujus
personažus spektakliams, siekiant juos geriau suprasti ir giliau išgyventi. 

Grįžęs į Braziliją XX a. pabaigoje Augustas kūrė ir tobulino savo paskutinįjį metodą –
Įstatymų leidybos teatrą. Gimtojoje šalyje, Rio de Žaneire, jis buvo išrinktas
Savivaldybės tarybos nariu. Jo darbas rėmėsi visa ankstesne veikla – Forumo teatro
principai buvo taikomi įtraukiant piliečius į aktyvią diskusiją apie įstatymus,
skatinant juos vaidinti ir aptarti problemines situacijas, ieškoti, kaip jų sprendimas
galėtų būti įteisintas įstatyminiais būdais. 
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Taip buvo priimti aktualūs tam metui įstatymai (pvz., neįgaliesiems pritaikyta
aplinka, liudytojų apsaugos įstatymas ir kt.). 

Apibendrinant galima teigti, kad Engiamųjų teatro sistemos, į kurias įeina visi
aukščiau išvardinti A. Boalio metodai, tikslas – pagrindinių žmogaus teisių gynimas
ir socialinių problemų sprendimas. Engiamųjų teatras gali kiekvienam,
nepriklausomai nuo kultūros ar žemyno, pasiūlyti kūrybingas ir demokratines
priemones, kurios padeda analizuoti situacijas, ieško būdų įtraukti žmones į
dialogą ir ieškoti socialinių problemų sprendinių. Toks teatras kuria erdvę, kurioje
potencialas tampa realybe, keičiančia ne tik žmonių likimus, bet ir įstatymus. 

Nors A. Boalis sukūrė ne vieną Engiamųjų teatro metodą, tačiau jie nėra atskiri, bet
papildo vienas kitą ir jungiami šio tarpusavio ryšio sudaro sistemą. Todėl išlieka
svarbi užduotis metodus tinkamai pasirinkti atsižvelgiant, ar bus dirbama su grupe
reguliariai, ar susitinkama vieną kartą. Reguliaraus darbo su nedidelėmis grupėmis
privalumas tas, jog visi dalyviai turi galimybę pasisakyti, būti išgirsti, o naudodami
teatro kalbą gali ieškoti alternatyvų. Be to, ilgai kartu dirbanti grupė jaučiasi
saugiau, todėl leidžiamasi į gilesnę diskusiją, atskleidžiamos labiau asmeniškos
situacijos. Vieno karto susitikimas su grupe reikalauja daugiau laiko susipažinimui,
atmosferos kūrimui ir tik tada pradedama dirbti su dalyvių istorijomis. Tokiu atveju
dirbama su viena ar keliomis istorijomis, kurios labiausiai atspindi bendrą
dalyvaujančių asmenų patirtį. Pastaruoju būdu ir bus adaptuojami metodai skurdo
ir socialinės atskirties patirtį turinčių asmenų susitikime, kurį pristatysime kitame
skyriuje, o reguliaraus darbo su grupe pavyzdžius taikant A. Boalio metodus rasite
trečiajame skyriuje. 

ENGIAMŲJŲ TEATRO METODAI
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Praktiniam metodų taikymui svarbu išsiaiškinti Engiamųjų teatre vartojamas sąvokas
ir jų ypatybes. Norime atkreipti dėmesį, kad kai kurios jų naudojamos personažams
apibūdinti: protagonistas, antagonistas, sąjungininkai ir neutralieji. Kiti terminai skirti
pačių metodų taikymo procese - nuo scenos iki dalyvių ir užsiėmimų vedėjo, kurį
pirmąjį ir apžvelgsime.

Džokeris - Engiamųjų teatro užsiėmimų vedėjas, inicijuojantis dalyvių veiksmus.
Džokeris turi numatyti, kokie užsiėmimai susirinkusiesiems būtų įdomūs ir naudingi,
kuria linkme gali pasisukti veiksmas, t.y. jis turi stebėti ne tik esamą momentą, bet
matyti visą kontekstą. Džokeriui svarbu suvokti save kaip grupės pagalbininką ir
stengtis išlikti kiek galima labiau neutraliam, mažiau reikšti savo nuomonę, o daugiau
klausinėti dalyvius, juos išklausyti, reikiamose vietose sustabdyti ir kviesti diskutuoti,
vengiant įsikibti į konkrečią problemą lyg ji būtų tik to asmens. Žinoma, visa tai nėra
lengva, nes visi turime vienokių ar kitokių išankstinių nuostatų. Todėl reikia stengtis,
kad jos netrukdytų. Svarbu nepamiršti savo kūno kalbos bei veido išraiškų. Dalyviai
neturi jaustis teisiami ar manyti, kad jų nuomonė yra netikusi, nesvarbi ar vaikiška ir
pan., bet atvirkščiai, džokeris turi juos paskatinti būti aktyviais teigdamas, kad visos
nuomonės yra teisingos. Dar viena vedėjo funkcija - leisti žiūrovams pamatyti, o ne
tik žiūrėti. Juk dalykų, kurie yra tokie, kokie yra, mes dažniausiai nepastebime,
pamatome juos tik tada, kai jų nėra. Džokerio padedami, Engiamųjų teatro
užsiėmimų dalyviai ir turėtų eiti į tikrovę, kuri yra tik simboliška. 

Žiūrovas-aktorius – tai terminas, apibūdinantis Forumo teatro vaidinimą stebinčią
publiką, kuri nėra tik pasyvūs žiūrovai. Jie turi galimybę įsiterpti į vaidinimą, pasiūlyti
protagonistui sprendimo būdus bei eiti į sceną šių siūlymų išbandyti praktiškai. Net
jeigu žiūrovas-aktorius nusprendžia aktyviai nedalyvauti, jis vis tiek renkasi, o tai jau
yra aktyvus procesas.

Estetinė erdvė – tai erdvė, kurioje suvaidinama scena ir kurioje vyksta forumas.
Estetinę erdvę kuria publika: užtenka tik įdėmiai žvelgti viena kryptimi ir diskutuoti
nepaneigiant kito nuomonės.

ENGIAMŲJŲ TEATRE VARTOJAMOS SĄVOKOS
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Protagonistas - pagrindinis veikėjas konkrečioje istorijoje. Forumo teatro spektaklio
žiūrovai diskusijų metu išsirenka žmogų, kuris, jų manymu, labiausiai nukentėjo – jis
ir bus tos istorijos protagonistas, kuriam vėliau bus bandoma padėti rasti įvairius
sprendimus.

Antagonistas - priešinga protagonistui figūra. Tai personažas, kuris trukdo
protagonistui pasiekti tai, ko jis trokšta. Dalyvių pasakojamose istorijose
antagonistas paprastai būna tas, kuris neleidžia pasiekti užsibrėžto tikslo. Todėl jį
dar galima apibūdinti kaip engėją, agresorių.

Sąjungininkai - personažai, aktyviau ar pasyviau palaikantys antagonisto ar
protagonisto pusę.

Neutralieji- pasyvūs situacijos stebėtojai, pašaliniai ten atsidūrę personažai.

Iš pradžių gali būti sudėtinga rasti kontaktą tarp skirtingų žmonių, kuriems
pasiūloma sukurti teatrinį pasirodymą. Tikėtina, kad ne visi norės viešai kalbėti apie
savo problemas, o ir suvokimas apie teatrą gali būti iškraipytas ir asocijuotis su
laisvalaikio pramoga ar kokia nors keliaujančia cirko trupe. Kaip gi galiausiai
įkalbinti žmones vaidinti? 

Teatrinis patyrimas turi prasidėti ne nuo primetamos technikos, kuri bus svetima, o
nuo žmogaus kūno, pagrindinio judesio ir garso šaltinio. Tuomet jau galima imtis ir
teatrinių kūrybos priemonių, kuriomis pamažu išsilaisvinama iš žiūrovo būsenos ir
užimama aktoriaus vieta, tarsi iš liudytojo taptama protagonistu. 

ŽIŪROVO VIRSMAS AKTORIUMI

„Teatras gimsta tuomet, kai žmogus atranda savyje
gebėjimą matyti save iš šono“ 

(A. Boalis)
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Pirmas etapas – kūno pažinimas. Žaidimų serija skatinama suvokti ir pažinti savo
kūną bei jo galimybes, daryti jį išraiškingesnį. Svarbu ir dėl to, kad kiekvienas
pajustų „raumenų nusavinimą“, kurį jo kūne sukelia darbas. Jeigu pavyksta atskirti
savo raumenų struktūras, neabejotinai bus galima surinkti struktūras, būdingas
kitoms profesijoms ir socialinėms klasėms. 
Antras etapas - kūno išraiškingumo skatinimas. Esame įpratę viską reikšti žodžiais, o
kitas raiškos galimybes paliekame netobulinamas. Šiame etape keliamas tikslas
ugdyti išraiškos gebėjimus, todėl žaidimais siekiama savąjį ,,aš” išreikšti naudojant
kūno išteklius. Žaidžiant tokio pobūdžio žaidimus svarbus ne teisingas spėjimas, o
tai, jog visi dalyviai bando išreikšti save kūnais ir tai yra jiems neįprasta. 
Trečias etapas - teatras kaip kalba. Ankstesni etapai yra parengiamieji, juose
susitelkiama į dalyvių darbą su kūnu, o šiame – teatras pradedamas praktikuoti
kaip esama kalba, o ne baigtinis rezultatas. Dėl nepaprasto gebėjimo mintį padaryti
matomą, Vaizdinių teatras yra viena įdomiausių teatro formų. Pavyzdžiui, ištarus
žodį ,,revoliucija”, visi neabejotinai supras, kad kalbama apie radikalų pokytį, tačiau
tuo pat metu kiekvienas asmuo turės asmeninę revoliucijos sampratą, kuri atsiskleis
šį žodį pavertus judesiu ar gestu. 
Ketvirtas etapas - teatras kaip diskursas. Žiūrovas-aktorius kuria „reginius“,
atsižvelgdamas į poreikį aptarti tam tikras temas arba kartoti tam tikrus veiksmus.
Šio etapo uždavinys – siekti suprasti ne tik tikrovę, bet ir transformuoti ją norima
linkme.

Šį virsmą Augustas Boalis susistemino į keturis etapus:

1.

2.

3.

4.

Augusto Boalio išvada: „žiūrovas“ apskritai yra blogas žodis, nes jis menkesnis už
žmogų. Todėl reikia grąžinti jam gebėjimą visavertiškai veikti. O spektaklis – tai
pasiruošimas šiam veiksmui. 
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Kodėl toks susitikimo formatas?

Tarptautiniai tyrimai ir užsienio organizacijų praktika rodo, kad skurdą patiriančių
asmenų susitikimai – o ypač tie, į kuriuos kviečiami ir sprendimų priėmėjai – yra
vienas iš efektyviausių būdų siekiant įtraukti skurdą patiriančius asmenis. Tokiu
būdu tikslinei grupei rūpimos problemos ir sprendimai gali būti įtraukiami į politikų
darbotvarkes. 

Šiuo tikslu nuo 2018 m. rengiame nacionalinius skurdo patirtį turinčių asmenų
susitikimus, o 2021 m. juos surengėme ir visose Lietuvos apskrityse. Susitikimuose
naudojome Forumo teatro metodą, kurio dėka, remiantis žmonių patirtimi, ne
vienoje šalyje buvo priimti įstatymų pakeitimai. Šios Forumo teatro sesijos leido
apjungti skurdą patiriančius žmones, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir
savivaldybes, daug dėmesio skirti žmonių įgalinimui ir atviram dialogui – problemų ir
jų sprendimo kelių ieškojimui bei įgyvendinimui. 

Nuo ko pradėti? 

Pirmiausia, reikia suformuluoti susitikimo temą, kuria bus diskutuojama, paskirti
renginio datą ir vietą. Kadangi susitikimo metu bus taikomi interaktyvūs metodai,
vieta turi sudaryti tam sąlygas t.y., leisti dalyviams laisvai judėti, žaisti žaidimus,
susėsti visiems ratu ir atskiromis grupelėmis bei sukurti estetinę erdvę. Toks
susitikimas reikalauja visos dienos, todėl reikia kruopščiai numatyti renginio
dienotvarkę, įtraukiant ne tik pietų pertrauką, bet ir kavos pertraukėles, kurių metu
dalyviai pailsėtų. Pateikiame siūlomą dienotvarkę.



 
  10:00 - 10:30

  

 
  Dalyvių registracija ir pasitikimo

  kava
  

 
  10:30 - 11:10

  

 
  Susipažinimas ir programos

  pristatymas
  

 
  11:10 - 11:30

  

 
  Žaidimai / Pratimai

  

 
  11:30 - 13:00

  

 
  Vertybių išaiškinimas

  

 
  13:00 - 13:40

  

 
  Pietūs 

  

 
  13:40 - 14:00

  

 
  Vaizdinių teatras

  

 
  14:00 - 15:00

  

 
  Pokalbis pagal A. Boalio

  frazę  - „Išdrįskime
  būti laimingi“ 

  

 
  15:00 - 15:10

  

 
  Kavos pertrauka

  

 
  15:10 - 16:40

  

 
  Forumo teatro metodas

  

 
  16:40 - 17:00

  

 
  Refleksija
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Turint renginio temą, datą, vietą ir dienotvarkę, galima kviesti dalyvius. Geriausia,
kad susitikime dalyvautų nuo 15 iki 30 dalyvių. Tai gali būti savivaldybių ir
ministerijų atstovai, politikai bei įvairią skurdo patirtį turėję ar patiriantys
asmenys, kurie ir turėtų sudaryti dalyvių daugumą. Pavyzdžiui, jei dalyvauja 12
skurdo patirtį turinčių asmenų, sprendimų priėmėjų galėtų būti 4.
Taip pat svarbu iš anksto paskirti džokerį ir asmenį, ar net kelis, kurie žymėsis
susitikimo metu išsakytas mintis, problemas ir siūlymus.
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SUSITIKIMO STRUKTŪRA

Skurdo patirtį turinčių asmenų susitikimo metu rekomenduojama naudoti žemiau
pateiktą metodų seką, kuri plačiau aprašoma vėlesniuose skyreliuose:

➔Susipažinimas rate ir programos pristatymas
➔Paruošiamieji žaidimai / pratimai
➔Vertybių išaiškinimas
➔Vaizdinių teatras
➔Pokalbis rate pagal A. Boalio frazę:
„Išdrįskime būti laimingi“
➔Forumo teatras
➔Refleksija
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SUSIPAŽINIMAS IR PROGRAMOS PRISTATYMAS 

Viskas turėtų prasidėti susėdant ratu. Tai suteikia dalyviams vienodą kvėpavimo ritmą,
dialoginę erdvę, kur kiekvienas gali būti išgirstas, pamatytas ir jaustis lygiavertiškai. Be
to, pats ratas suteikia metaforą susirinkimams prie laužo, todėl kartu padeda kurti
jaukumo jausmą. Galima net paprašyti dalyvių „pasišildyti rankas“.

Tuomet reikia pereiti prie susipažinimo vieniems su kitais. Pirmiausia turėtų prisistatyti
džokeris, užmegzti draugišką kontaktą su dalyviais, aptariant dienos susitikimą,
išsakyti asmeninius lūkesčius ir įvertinti savo dabartinę savijautą nuo 1 iki 10. Tada ratu
(pavyzdžiui, nuo džokerio į kairę arba į dešinę pusę) prisistato visi dalyviai, taip pat
išsakydami savo lūkesčius bei įvertindami savo dabartinę savijautą balu. Jeigu nuo pat
pradžių jaučiama įtampa, galima paprašyti dar pasakyti po keistenybę apie save ir
prisiminti vaikystės mėgstamiausią filmuką ir personažą. Tai gali padėti pasijausti
drąsiau ir jaukiau vieniems su kitais. 

Visiems susipažinus, prieš pradėdamas užsiėmimus, džokeris turi trumpai pristatyti
Forumo teatrą ir kaip pagal jį bus dirbama, bei reaguojant į dalyvių lūkesčius, įvardyti,
ką jie darys ir ko nedarys. Svarbu užtikrinti, jog neprivaloma kalbėti apie savo sunkias
patirtis, jei to daryti dalyvis nenori. Taip džokeris jau iš pat pradžių nustato „žaidimo
taisykles“ ir pelno susirinkusių pasitikėjimą. Tačiau pradžioje dalyviai paprastai dar
nesijaučia atsipalaidavę, ypač sužinoję, kad ir patys aktyviai dalyvaus, taip pat gali
būti jaučiamas priešiškumas dalyvaujantiems sprendimų priėmėjams, todėl kitas
žingsnis – žaidimai / pratimai. 
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● Įsivaizduokite laužą, kuris mus šildo, jungia ir padeda
bendrauti lygiavertiškai. Ištieskime rankas, pajuskime tą
šilumą, patrinkime rankas. Dabar žiūrėkite į mano rankas ir
darykite, kaip aš darau (Plojimas rate (žr. žaidimai), jeigu
nepavyksta iš karto - pratimą pakartoti).

● Šiandien kiekvienas turime lūkesčių ir, kad tai išsipildytų
pirmiausia mums svarbu vieni kitus išgirsti ir suprasti. Kad
visi pasijustume laisviau ir energingiau, kviečiu pažaisti
žaidimus, kurie ir padės mums vieniems kitus geriau
pažinti, atsipalaiduoti arba esant reikalui susikaupti. 

Raktiniai džokerio žodžiai



  Žaidimo
  pavadinimas
  

Trukmė
(min)
  

 
  Aprašymas

  

  Vardas
  įvairiai
  

  3  - 5
  

  Dalyviai  vaikšto po patalpą. Vedėjui davus signalą (pvz.,
pasakius sutartą žodį), dalyviai vieni kitiems pasako savo
vardus. Po kurio laiko žaidimas tęsiamas toliau ir yra
paįvairinamas: dalyvių prašoma vieni kitiems savo vardus 
 pasakyti kaip paslaptį, kaip komplimentą ir t.t. 
  

Randas  3 - 5
 

Grupelėse pasikalbėti apie kokį nors matomą ženklą ant kūno
(randą) ir pasidalyti jo atsiradimo istorija.

7

PARUOŠIAMIEJI ŽAIDIMAI / PRATIMAI

 Pradedama nuo susipažinimo, atsipalaidavimo, susikaupimo ir kitų žaidimų / pratimų,
kurie parengia dalyvius sekantiems susitikimo užsiemimams. Improvizacija ir
prisitaikymas prie auditorijos nuotaikos ir poreikių yra esminiai veiksniai, padedantys
sutelkti skirtingus žmones vieningam ir motyvuotam darbui. Todėl Džokeris turi būti
pasirengęs net susikimo metu keisti žaidimų repertuarą ar eigą, jeigu pamato, kad dalis
jo parinktų žaidimų susirinkusiems žmonėms netinka. Pats A. Boalis teigė, kad ne
žmogus turi tarnauti žaidimams ir prie jų taikytis, o atvirkščiai. Susipažinimo rate šis
etapas svarbus grupės pajautimui. Energingesni žaidimai / pratimai skirti pakelti
dalyvių energijos lygį, o ramesni - susikaupimui, pasitikėjimui, įsiklausimui ir pan. Be to,
žaidimus galima naudoti ne tik pradžioje, bet ir viso susitikimo eigoje, jeigu jaučiama,
kad reikia suvienodinti grupės atmosferą. Žemiau pateiktoje lentelėje rasite Engiamųjų
teatro žaidimus / pratimus, rekomenduojamus skurdo patirtį turinčių žmonių susitikime,
tačiau, kad neužsibūtume žaidimų fazėje, geriausia naudoti 3-6. 
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  Laba
  diena
  

  3 - 5
  

  Dalyviai  vaikšto po patalpą ir turi vieni kitiems paspausti
rankas ir pasakyti savo   vardą. Ranką jie gali paleisti tik
tada, kai kita ranka jau laiko suėmę kito   žmogaus ranką,
kuriam irgi vėliau sakys savo vardą. Jeigu žmonių yra
nedaug,   antrojoje žaidimo dalyje dalyviai gali sakyti ne
savo, o to žmogaus, kuriam spaudžia ranką, vardą. 
  

Prisiminimai
apie vakarykštę
dieną
  

  3 - 5
  

  Dalyviai susėda ant kėdžių ratu. Jie turi sėdėti visiškai
tyliai, bandyti   atsipalaiduoti. Tada džokeris paskatina juos
prisiminti viską, kas įvyko vakar vakarą, prieš jiems einant
miegoti. Dalyviai turi stengtis, kad kiekvieną jų prisiminimą
lydėtų kūno pojūčiai, spalvos, garsai ir kiti
  jutimai. Jie turi bandyti prisiminti, kokie buvo jų kūno
pojūčiai tuo metu, ir vėl iš naujo juos patirti. Tuo pačiu metu
galima juos vėl atkurti fiziškai: prisiminus valgymą, pradėti
„kramtyti“, vaikščiojimą – kilnoti kojas ir atlikti kitus kūno
judesius, susijusius su kylančiais prisiminimais. Tada jų
prašoma prisiminti šios dienos rytą, ir keliauti vis arčiau
dabartinio momento, baigiant prisiminimu apie tai, kaip jie
atėjo į patalpą, kurioje vyksta užsiėmimas. Jie turi kiek
galima detaliau prisiminti, ką pirmiausia pamatė, įėję į
kambarį, ką išgirdo, bandyti atsiminti, kokie žmonės juos
  supa, kaip jie atrodo, ką apsirengę, kaip atrodo patalpa,
joje esančios detalės. Tada jie paskatinami atsimerkti ir
sulyginti tai, ką prisiminė, su tuo, ką mato iš tikrųjų.
  

Rankos
paspaudimas
  

3 - 5
  

 Pratimas atliekamas tyloje. Visi stovi ratu. Vedėjas
paspaudžia ranką šalia esančiam ir pasiunčia energiją į
vieną rato pusę.Dalyvis pajutęs rankos paspaudimą savo
paspaudimu siunčią energiją toliau kol vedėjas gauna
paskutinio dalyvio rankos paspaudimą. Tada visi kartu vieni
kitiems paploja. Šis pratimas dažniausiai naudojamas
atsisveikinant ir baigiant užsiėmimą.  

Sustoti pagal 3 - 5 Nesikalbant sustoti į eilę pagal akių spalvą, batų dydį,
plaukų ilgį ir pan.
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 Skaičiavima
s
iki 3
  

  3 - 5
  

  Grupė suskirstoma poromis. Tada kiekviena pora
skaičiuoja iki trijų, tačiau tai daro paeiliui: partneris A sako
„vienas“, partneris B - „du“, partneris A - „trys“, partneris B
- „vienas“ ir t.t. Tam tikru metu džokeris sustabdo
skaičiavimą ir duoda užduotį skaičių „vienas“ pakeisti
kokiu nors begarsiu judesiu (pvz., galvos linktelėjimu –
kiekviena pora sugalvoja savo judesį). Tada poros vėl
skaičiuoja, pvz., „linktelėjimas, du, trys, linktelėjimas, du...“.
Vėliau, vedėjui davus ženklą, visi trys skaitmenys
pakeičiami begarsiais judesiais – iš pradžių „du“, vėliau ir
„trys“. Galiausiai kiekviena pora „skaičiuoja“ judesiais,
tyloje. 
  

  Bomba
  – skydas
  

  3 - 5
  

  Dalyviai laisvai vaikšto po patalpą. Po kurio laiko vedėjas
duoda instrukciją, kad kiekvienas turi mintyse išsirinkti,
koks žmogus iš grupės bus jo „bomba“. Kurį laiką žaidimas
tęsiasi, visi juda po patalpą, o pagrindinė užduotis – 
 laikytis kuo toliau nuo „bombos“. Po kurio laiko duodama
papildoma instrukcija ir žaidėjų prašoma iš likusių grupės
narių išsirinkti sau  „skydą“. „Skydas“ saugo nuo „bombos“,
tad likusią žaidimo dalį pagrindinė kiekvieno dalyvio
užduotis – stengtis visada patalpoje judėti taip, kad
  „skydas“ būtų tarp jo ir „bombos“. Žaidimo pabaigoje
skaičiuojama nuo dešimt iki nulio ir „bomba sprogsta“. Tą
akimirką visi sustingsta, o vedėjas gali pakalbinti kai
kuriuos žaidėjus, klausdamas, ar jiems pavyko išlikti
gyviems ir kodėl tai, jų nuomone, pavyko arba nepavyko.
  

  Zip-zap-pau
  

  3 - 5
  

  Dalyviai stovi rate ir siunčia ratu „energiją“. Ji siunčiama
sutartu judesiu, pvz., staigiai ištiesiant suglaustas rankas į
kaimyną ir suplojant arba imituojant kamuolio metimo
judesį. Perduodant į dešinę sakoma „zip“, į kairę „zap“,
metant tiesiai prieš save - „pau“. Žaidžiama turi būti labai
greitai, į judesius ir sakomus skiemenis sutelkiant visą
turimą energiją. Kiekvienas, gavęs „energiją“, pasirenka, ar
ją perduoti toliau į dešinę, į kairę, ar tiesiai
  priešais save. 
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Priešingas
elgesys   3 - 5

  

Grupė laisvai juda po patalpą. Iš pradžių vedėjas pasako
paprastą instrukciją: „Kai sakau „eiti“, jūs eikite, kai sakau
„stoti“, sustokite“. Kurį laiką vedėjas pakaitomis sako
„stoti“ arba „eiti“, o grupės dalyviai atitinkamai vykdo
nurodymus. Po kurio laiko vedėjas instrukciją pakeičia: „kai
sakau „eiti“, jūs sustokite, o kai sakau „stoti“, jūs
vaikščiokite“. Kurį laiką pratimas taip vykdomas, o vėliau
papildomas: „kai sakau „eiti“, jūs sustokite, kai sakau
„stoti“, jūs vaikščiokite, kai sakau „suploti“, jūs suplokite,
kai sakau „vardas“, garsiai pasakykite savo vardą“. Kai
grupė kurį laiką vykdo šias instrukcijas ir prie jų pripranta,
be abejo, „vardas“ ir „suploti“ sukeičiami vietomis. Vėliau
pridedami žodžiai „dangus“ ir „žemė“ (pirmuoju atveju
dalyviai turi stiebtis aukštyn, antruoju – lenktis žemyn),
vėliau ir šie žodžiai sukeičiami vietomis. Galutinė
instrukcija skamba taip: „kai sakau „eiti“, jūs sustokite, kai
sakau „stoti“, jūs vaikščiokite, kai sakau „suploti“ - garsiai
pasakykite savo vardą, kai sakau „vardas“ - suplokite, kai
sakau „dangus“ - lenkitės žemyn, kai sakau „žemė“ -
stiebkitės į viršų“.

Vardas tris
kartus   3 - 5

  

  Stovintis viduryje tris kartus sako kurio nors rate stovinčio
žmogaus vardą. Per tą laiką tas žmogus turi spėti vieną
kartą garsiai pasakyti savo vardą. Jei nespėja – eina į ratą.
Vėliau - „giname“ kitą žmogų, pvz., esantį per 7 žmones į
dešinę nuo mūsų. Į ratą eina tas, kurio neapgynė.
  

 Zip-zap-pau
   3 - 5

  

Visi vaikšto po patalpą įdėmiai apžiūrinėdami ją, pasakius
spalvą, turi sustingti, ją liesdami. Vėliau gali būti dvi, trys ar
keturios spalvos, visas turi paliesti vienu metu. Vėliau
galima duoti užduotį vieną spalvą paliesti ranka, kitą
kakta, o trečią koja. 

Plojimas rate 3 -5

Stovint rate energingai trinama rankomis, kad pajusti
delnuose šilumą, tada vedėjas atitraukia rankas ir staigiu
judesiu jas suploja, visi turi daryti tą patį, ką daro vedėjas.
Kartojama tiek kartų, kol visi suploja delnais vieningai kaip
vienas žmogus. 
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Pykšt - pokšt 3 - 5
  

Vienas centre šaudo į esančius rate. Tas, į kurį šauna, turi
atsitūpti, o esantys jam į šonų, šauti vienas į kitą ir sakyti
„pokšt“, kas suklysta, iškrenta. Lieka du, stovi nugaromis
vienas į kitą, eina po žingsnį, pasakius lyginį skaičių, turi
atsisukti ir nušauti kitą, laimi tas, kuris pirmas. 

Susigrupavi-
mas  3 - 5

  

Dalyviai vaikšto po patalpą, davus signalą, suformuoja
grupeles po kelis žmones ir pasišneka kokia nors nurodyta
tema – pvz., kur atostogavo vasarą ir pan.

Mašina ir
vairuotojas 3 - 5

Vienas užsimerkia, kitas vedžioja, stengdamasis padėti
išvengti kliūčių. Kai dešinė ranka uždedama ant dešinio
peties, reikia suktis į dešinę, ant kairio peties į kairę, ant
abiejų pečių - sustojama.  Kalbėtis negalima.

Vaisių lėkštė 3 - 5

Visi susėda ratu. Iš rato pašalinama viena kėdė, kad
kėdžių būtų mažiau nei dalyvių. Kartu su dalyviais
išsirenkama, kokius vaisius dėti į vaisių lėkštę. Pvz.
bananus, obuolius, kriaušes. Pagal laikrodžio rodyklę
dalyviams suteikiami vaisių pavadinimai - bananai,
kriaušės, obuoliai. Džokeris arba likęs be kėdės dalyvis
stovi rato viduryje ir pašaukia vieną iš vaisių, pvz. obuoliai.
Visi dalyviai - obuoliai keičiasi vietomis. Keičiantis
negalima sėsti ant savo kėdės. Likęs be kėdės dalyvis
kviečia kitą vaisių, arba sako - vaisių lėkštė, tuome keičiasi
visi. Vėliau galima tęsti asmeniškiau, keičiasi vietomis tie,
kurie mėgsta šokoladą ir pan.

Princesė ir
drakonas  5 - 10

  

Dalyviai sustoja poromis, atsisukę vienas į kitą ir
susikabina rankomis. Susikabinusi pora yra „pilis“, pilies
viduryje stovi trečias dalyvis - „princesė“. Iš dalyvių
susidaro daug pilių ir princesių. Vienas dalyvis tampa
„drakonu“. Jei drakonas (arba žaidimo vedėjas) sušunka
„pilys“, susikabinę dalyviai pasileidžia ir bėga sau ieškoti
kitos poros. Princesės tuo metu stovi vietoje iškėlusios
rankas ir laukia, kol naujos pilys jas apglėbs. Sušukus
„princesė“, „pilys“ pakelia rankas ir stovi, o princesės bėga
į kitą pilį. Drakonas per tą laiką bando užimti kieno nors
vietą. Sušukus „drakonas“ visi turi keistis.
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VERTYBIŲ
IŠAIŠKINIMAS

Vertybių išaiškinimo tikslas - atskleisti
žmogaus teisių pažeidimus ir socialinės
politikos spragas. Taip pat šioje dalyje
labai svarbu mokytis reikšti savo nuomonę
ir išgirsti vienas kitą. Šiam užsiėmimui
reikia iš anksto pasiruošti teiginius
diskusijai (rekomenduojama 10 - 15
teiginių) ir korteles su užrašais, kurias per
vertybių išsiaiškinimą išdėliosite ant
grindų ar pakabinsite skirtingose patalpos
vietose, kad sakant teiginį dalyviai galėtų
pasirinkti prie kurios kortelės atsistoti: 

 

VISIŠKAI TAIP             VISIŠKAI NE
 

GALBŪT TAIP              GALBŪT NE
 

TAIP, BET...                   NE, BET...
 

TAIP                                NE
 



Tuomet džokeriui paprašius dalyviai turi išsakyti savo nuomonę, svarbu naudoti frazę -
„aš manau, kad.., nes...“. Nereikia ties kiekvienu teiginiu apklausti visus dalyvius,
užtenka kelis, pavyzdžiui, turinčius skirtingą nuomonę ir stengtis kaskart apklausti vis
kitus dalyvius, įskaitant sprendimų priėmėjus. Taip parodant dėmesį visiems žmonėms.
Vaikščiojimas ir akių kontaktas taip pat padeda kurti šį ryšį. Jeigu kuris nors dalyvis ar
dalyviai pradeda pertraukinėti vienas kitą, ar prieštarauja, nesutinka - reikia mandagiai
paprašyti to nedaryti, išlaukti savo eilės pasisakyti ir gerbti kito nuomonę, nes visos yra
teisingos. Džokeris gali provokuoti dalyvius pateikdamas papildomų klausimų. 

Pavyzdiniai klausimai: 

Būstas ir šildymas
1.Man yra pakankamai aišku, kokiais atvejais galiu kreiptis, kad gaučiau socialinį būstą,
nuomos kompensaciją ar paramą būsto įsigijimui (jei dalyvauja iš būsto skyriaus).
2.Šildymo sezono metu visi, gaunantys dideles sąskaitas už šildymą, paprastai gauna
kompensacijas.

Aplinkosauga
3.Aš palaikau didinamus taršos mokesčius, nes man rūpi aplinkosauga.
4.Aš stengiuosi prisidėti prie aplinkosaugos savo kasdieniniame gyvenime, pavyzdžiui,
rūšiuoju, naudoju mažiau plastiko, stengiuosi važinėti dviračiu ir panašiai.

Paslaugos
5.Kaimo vietovėse ir mažuose miestuose labai sunku susirasti darbą dėl transporto
trūkumo.
6.Aš ir mano artimieji visada gauname reikalingas soc. paslaugas. Pavyzdžiui, socialinio
darbuotojo, psichologo, artimųjų priežiūros.
7.Kilus sunkumams, visada galiu kreiptis į savivaldybės socialinės pagalbos skyrių ir ten
gausiu išsamią konsultaciją.
8.Pasitaiko, kad yra neteisėtai manipuliuojama parama ar paslaugomis, grasinant
atimti paramą ar nesuteikti reikalingos paslaugos. ("Jeigu nebalsuosi už tą partiją, tai
atimsiu pašalpą").
9.Nevyriausybinės organizacijos, [pvz. paminėti savo organizacją arba tą iš kurios
ateina], leidžia geriau pažinti savo darbinius gebėjimus ir integruotis į darbo rinką.
10.Paslaugos, persikeliančios į internetinę erdvę, palengvina kasdienybę.
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Išmokos
11.Išmokų dydžiai Lietuvoje yra pakankami oriai gyventi.
12.Išmokų mokėjimas ir dirbantiems asmenims, didina norą įsidarbinti.
13.Žmonės greičiau susiranda darbą, kai parama/ pašalpa yra palaipsniui mažinama. 

Darbo rinka
14.Darbo rinka yra atvira įvairovei: lengva įsidarbinti tiek vyresniems, tiek jaunoms
mamoms, tiek žmonėms su negalia.
15.Užimtumo tarnyboje siūlomi profesiniai mokymai, konsultacijos ir kita pagalba,
suteikia galimybę lengviau susirasti darbą.
16.Turint daug skolų, neapsimoka legaliai dirbti. (Darbdaviui geriau neminėti, kad turi
skolų, kitu atveju jis nenorės tavęs priimti).
Visuomenei naudingi darbai, kai žmogus gaudamas paramą turi atlikti tam tikrus
darbus, yra reikalingi ir padeda integruotis į darbo rinką.

● Būti komandoje ne tik gera, ramu ir saugu, bet gali būti ir smagu. 
● Mūsų visų tikslas - išsakyti, sužinoti ir ieškoti būdų spręsti aktualias žmonių
problemas.
● Džiugu, kad atvyko savivaldybės, ministerijos atstovai, kad tiesiai iš lūpų išgirstų
kuo gyvena žmonės, kad mums visiems būtų lengviau: valdžios atstovams dirbti, o
žmonėms - gyventi. 
● Vertybėms išsiaiškinti padės šis žaidimas. Išgirdus teiginį, prašau atsistoti prie
tos kortelės, kuri atitinka jūsų pasirinkimą - sutinkate, abejojate, nesutinkate ar pan.
Prieš išreikšdami savo nuomonę vartokite žodžius„aš manau...“. Neneikime kitų
nuomonės, nes visų nuomonės yra teisingos. Neužgožkime vienas kito, bet
išgirskime vieni kitus. Juk labai svarbu ne tik kalbėti, bet ir girdėti, tik tokiu būdu
galime produktyviai diskutuoti.
● Prašau nepertraukinėkite. Leiskime išsakyti savo nuomonę ir išgirskime ją.
● Šiandien komandoje turime ministerijos ir savivaldybės atstovų, kad jie žmones
informuotų apie tai, kas jiems neaišku įstatymuose, dokumentuose, potvarkiuose ir
pan. 
● Ar turite asmeninės patirties? Ar tai normalu? Ar to žmogui pakanka? Ar reikia
kažką keisti? 
Ačiū Jums už išsakytas nuomones. Paplokime vieni kitiems.

Raktiniai džokerio žodžiai
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VAIZDINIŲ TEATRAS

Šios užsiėmimo dalies esmė – perėjimas nuo žodžių prie vaizdinių ir vidinių
išgyvenimų, t.y. bandyti kūnu, be žodžių ir judesio, išreikšti temą. Jame atsisakome
vartoti žodžius, kad galėtume geriau išvystyti kitus suvokimo kanalus. Paprastai
Vaizdinių teatras padeda pasirengti kitų metodų taikymui, kaip šiuo atveju – forumo
teatrui, nes jo metu ne tik de-mechanizuojamas kūnas, bet ir parengiama jį pajausti ir
išreikšti tuo metu svarbius jausmus ir išgyvenimus. Vaizdinių teatras gali būti
naudojamas ir kaip atskiras metodas vietoje forumo teatro, jeigu su grupe sunku
dirbti ir mini spektaklių kūrimui ji dar nėra pasiruošusi. Kad dalyviams neprailgtų,
rekomenduojama atlikti 2-4 pratimus. Kaip orientyrą pateiksime kelis Vaizdinių teatro
pavyzdžius, kuriuos galima taikyti skurdo patiriančių žmonių susitikime.

  Pavadinimas
  

Trukmė
(min)
  

 
  Aprašymas

  

Aš ir vaizdinys 3  - 5  

Dalyviai vėl grįžta į ratą ir užsimerkia. Džokeris sako
sąvokas, susijusias su pasirinkta tema (pvz., „smurtas“,
„auka“, „smurtautojas“ ar kt.). Ištarus sąvoką, dalyviai per
kelias sekundes mintyse turi sukurti jai vaizdinį ir džokeriui
davus ženklą, atsimerkti ir parodyti šį vaizdinį savo kūnu.
Pirmiausia dalyviai skatinami pabūti su savimi, pajausti
savo kūną, jo kalbą, vėliau gali pažiūrėti, ar jo sukurtas
vaizdinys artimas kitų dalyvių sukurtiems, ar yra visiškai
kitoks. Svarbu tai, jog dalyviai ne išmąstytų, koks vaizdinys
„teisingai“ atspindėtų tam tikrą žodį, o pabandytų jį
pajausti. 
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Aš ir
vaizdinys   3  - 5

  

Dalyviai vėl grįžta į ratą ir užsimerkia. Džokeris sako
sąvokas, susijusias su pasirinkta tema (pvz., „smurtas“,
„auka“, „smurtautojas“ ar kt.). Ištarus sąvoką, dalyviai per
kelias sekundes mintyse turi sukurti jai vaizdinį ir džokeriui
davus ženklą, atsimerkti ir parodyti šį vaizdinį savo kūnu.
Pirmiausia dalyviai skatinami pabūti su savimi, pajausti
savo kūną, jo kalbą, vėliau gali pažiūrėti, ar jo sukurtas
vaizdinys artimas kitų dalyvių sukurtiems, ar yra visiškai
kitoks. Svarbu tai, jog dalyviai ne išmąstytų, koks vaizdinys
„teisingai“ atspindėtų tam tikrą žodį, o pabandytų jį
pajausti. 

Vaizdinių
istorijos 3 - 5

Dalyviai stovi rate. Vienas iš jų ateina į rato vidurį, kūnu
sukuria tam tikrą vaizdinį ir pasako, kas jis yra (pvz.,
kojomis tvirtai įsiremia į žemę, iškelia rankas į viršų ir sako
„aš esu medis“). Ir lieka taip stovėti. Prie jo prisijungia
antrasis dalyvis, kuris sukuria vaizdinį ir paaiškinimą,
tinkantį prie pirmojo (pvz., pakimba jam ant rankos ir sako
„aš esu obuolys ant medžio“), tada tokiu pačiu principu
prisijungia trečiasis (pvz., vaidina lietų). Tada pirmasis
(medis) išsirenka, ko jam labiau reikia – obuolio ar lietaus ir
pasirinktąjį išsiveda. Rato viduryje lieka „nereikalingasis“.
Jis tęsia žaidimą pakartodamas, kas jis yra ir nekeisdamas
pozos, o kiti du dalyviai prisijungia taip, kad tiktų prie šio
vaizdinio. Taip dalyvių skaičius rato viduryje kaitaliojasi nuo
vieno iki trijų. Svarbu, kad būtų išlaikomas tempas ir
dalyviai ne bandytų logiškai išmąstyti, kokį vaizdinį
parodyti būtų teisingiausia, bet atsipalaiduotų, išdrįstų
improvizuoti ir priimtų kūrybiškus, spontaniškus sprendimus.

Vaizdinio
nuotrauka 3 - 5

Dalyviai stovi rate. Vienas iš jų ateina į rato vidurį, kūnu
sukuria konkretų vaizdinį ir pasako, kas jis yra (pvz.,
„socialinis darbuotojas“). Tada tokiu pačiu principu po vieną
prisijungia kiti dalyviai. Visi sustoja į bendrą skulptūrą - foto
nuotrauką.
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Vaizdinių
muziejus 5 - 10

Dalyviai suskirstomi į dvi grupes. Pirmoji grupė tampa
skulptūromis, o antroji - muziejaus lankytojai, kurie tas
skulptūras galės apžiūrėti. Tuomet džokeris sako sąvokas,
susijusias su pasirinkta tema (pvz., „kyšis“, „balsavimas“ ar
kt.). Ištarus sąvoką, dalyviai, kuriantys skulptūras per kelias
sekundes mintyse turi sukurti jai vaizdinį ir džokeriui davus
ženklą, atsimerkti ir parodyti šį vaizdinį savo kūnu. Svarbu
tai, jog dalyviai ne išmąstytų, koks vaizdinys „teisingai“
atspindėtų tam tikrą žodį, o pabandytų jį pajausti. Muziejaus
lankytojai gali apžiūrėti visas statulas. Tuomet dalyviai
apsikeičia užduotimis: pirmoji grupė tampa muziejaus
lankytojais, o antroji kuria vaizdinius.

Skulptūrų
parkas 5 - 10

Dalyviai suskirstomi į keturių – penkių asmenų grupeles,
kuriose turės sukurti bendrą vaizdinį, kuris atspindėtų kokią
pasirinktą temą ir priespaudą. Šioje grupelės skulptūroje
vienas turi būti protagonistu, kiti dalyviai – antagonistai,
sąjungininkai arba neutralieji. Tuomet visiems sugrįžus į
didžiąją grupę, grupelės viena po kitos eina į sceną,
pristatyti savo sukurtas skulptūras. Žiūrintys likę didžiosios
grupės nariai bando atspėti, kokią temą/problemą grupelė
pristato. Pristatant kiekvieną iš skulptūrų, džokeris paprašo
kitų dalyvių, kad jie įvardintų, kas auka, kas skriaudėjas,
kokia tema, kaip galima šią situaciją pakeisti. Bet kuris
žiūrovas – aktorius gali tapti skulptoriumi ir „nupildyti“
sprendimą.

● Ar skaniai pavalgėte? Smagu, kad
sugrįžote. Kam dar patiko kava? Pavalgius
visai neblogai būtų kiek pajudėti, todėl
pereisime prie dalies, kurioje reikės save
išreikšti tik kūnu, nevartojant žodžių. Šį
metodą Augustas Boalis sukūrė norėdamas,
kad skirtingomis kalbomis kalbantys žmonės
galėtų susikalbėti. 

Raktiniai džokerio žodžiai



POKALBIS PAGAL A. BOALIO FRAZĘ -
„IŠDRĮSKIME BŪTI LAIMINGI“

Vėl grįžtama į ratą pokalbiui pagal A.Boalio frazę  - „išdrįskime būti laimingi“.
Siekiant padėti dalyviams atsiverti, džokeris turėtų užduoti pagalbinius klausimus:
-Kas mums trukdo iki galo jaustis/būti laimingais? 
-Kokie išoriniai veiksniai tai įtakoja? 
Kiekvienas rate turėtų išsakyti savo mintį, tokiu būdu kartu išsiaiškinamos pačios
aktualiausios temos, kurios vėliau perkeliamos į Forumo teatrą. Džokerio
pagrindinė užduotis šioje dalyje - stengtis įkvėpti žmones atvirai pasidalyti
nuoskaudomis ir įvairiomis įžvalgomis. 

Šioje dalyje mes nekalbėsime apie asmenines problemas, nes
dažnai mes patys sau trukdome būti laimingais. Apie tai A. Boalis
kalba savo kitoje savo metodikoje „Troškimų vaivorykštė“ ir vadina
tai „Policininkais galvoje“, kurie nuolat mums kažką draudžia,
baudžia, kontroliuoja ir pan. Šiandien mes naudojame Forumo
teatro metodiką, kuri kalba apie engėjus išorėje.

Kokie išoriniai veiksniai mums kelią nerimą, kas trukdo jaustis
laisvais ir laimingais, kas trukdo pasiekti savo svajonių ir tikslų,
gerai jaustis bendruomenėje, šeimoje, gatvėje, kas sugadina
nuotaiką ir kas turėtų pasikeisti mūsų šalyje, kad galėtume tvirtai
pasakyti, kad čia man gera gyventi, čia jaučiuosi oriai, laisvai ir
užtikrintai. 

Raktiniai džokerio žodžiai
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FORUMO TEATRAS

Forumo teatras yra laikomas vienu iš demokratiškiausių metodų pasaulyje, nes visi
dalyviai gali drąsiai reikšti savo nuomonę ir, gerbdami kitų siūlymus, išbandyti
veiksmus. Pats A. Boalis daugiausia naudojo Forumo teatrą dirbdamas su
socialinėmis problemomis. Tai daugiausia siejosi su to meto politine situacija
Lotynų Amerikoje, kur žmonių persekiojimas ir išnaudojimas buvo kasdienė tikrovė.
Šiuo metu Forumo teatro metodas naudojamas visame pasaulyje, įvairiai
adaptuojamas. Tačiau tikslas išlieka toks pats - parodyti alternatyvas, įgalinti
žmones „tapti protagonistais savo pačių gyvenime“.

Skurdo patirtį turinčių asmenų susitikime geriausia, jog mini spektaklį dalyviai kurtų
mažesnėse grupėse, po 3-6, kurį vėliau estetinėje erdvėje parodytų didžiajai grupei,
kuri ir tampa publika, žiūrovais-aktoriais, kurie teikia siūlymus ir ieško sprendimų.
Istoriją tokiam etiudui galima išsirinkti visiems pasidalinus rūpimomis problemomis
pokalbio pagal A.Boalio frazę  - „išdrįskime būti laimingi“ metu, ar savanorio
papasakota asmenine problema.

Pagrindiniai veikėjai Forumo teatro spektaklyje: protagonistas ir antagonistas;
protagonisto sąjungininkai ir antagonisto sąjungininkai, neutralieji asmenys bei
tarpininkas tarp publikos ir aktorių, diskusijos moderatorius – džokeris. Taigi, šešių
žmonių grupė gali parodyti pilnavertį Forumo teatro spektaklį. Jei žmonių yra
mažiau, kai kurių vaidmenų galima atsisakyti, tačiau vaidinime visada lieka
protagonistas, antagonistas ir nors vienas papildomas žmogus.

Forumo teatro vaidinimas paprastai trunka kelias minutes (iki 5 min.). Jį gali
sudaryti viena scena, kurioje parodoma, kaip tam tikri įvykiai veda prie
priespaudos ar kelios tai atspindinčios scenos ir galiausiai spektaklis baigiamas
tada, kai priespauda pasiekia aukščiausią tašką (pavyzdžiui, šeima netenka
socialinio būsto, diskriminuojamas žmogus praranda darbą ir pan.). Forumo teatro
vaidinimas nepateikia sprendimų. Jis sustabdomas kritiniame taške, leidžiant toliau
savo idėjomis dalintis publikai. Svarbu parinkti tikrai stiprią vaidinimo pabaigą – tik
tada, kai įvykiai scenoje sukels jausmus žiūrovams, jie bus motyvuoti imtis
priemonių kažką šioje situacijoje keisti.
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Forumo teatro eiga:

●  Džokeris suskirsto dalyvius į mažas grupeles, kuriuose pagal pasirinktą istoriją ar
problemą kuriamas etiudas, dalyviai pasiskiria personažais. Šių kūrybinių dirbtuvių
metu, džokeris turėtų prieiti prie kiekvienos grupelės ir pasiteirauti, ar suprato
užduotį, kaip sekasi išsirinkti temą.Tam turėtų būti skiriama iki 15 min.

● Pirmiausia etiudas parodomas įprastai: aktoriai pristato personažų vardus
(negalima vaidinti savais vardais, kad nesusitapatinti su personažu), personažų
amžių, veiksmo vietą ir tuomet džokeris duoda ženklą pradėti vaidinimą. Tai gali būti
tiesiog suplojimas, arba pasakymas: 3, 2, 1 - pradedame. Galima sugalvoti kitokių
žaismingų būdų kartu su žiūrovais duoti vaidinimo pradžios ženklą. 

●  Po suvaidinto etiudo žiūrovų-aktorių klausiama, ar jie sutinka su protagonisto
sprendimais. Dažniausiai jie su jais nesutinka. Tada publikai pasakoma, kad etiudas
bus vaidinamas antrą kartą, tiksliai taip pat, kaip ir pirmąjį. Aktoriai sieks, kad
spektaklis pasibaigtų taip pat, kaip ir pirmąjį kartą, o žiūrovų-aktorių užduotis bus
pasiekti, kad šį kartą spektaklis pasibaigtų kitaip, parodyti, kad galimi ir nauji
sprendimai. Kitaip tariant, aktoriai scenoje atstovauja tam tikrą pasaulio matymą ir
dėl to bando išlaikyti pasaulį tokį, koks jis yra ir užtikrinti, kad vėl viskas vyktų taip
pat... bent jau iki tol, kol įsikiša žiūrovas-aktorius ir tai pakeičia. Būtina sukelti tam
tikrą įtampos lygį tarp žiūrovų-aktorių: jeigu niekas nepakeis pasaulio, jis liks toks,
koks yra; jei niekas nepakeis vaidinimo, jis baigsis taip pat, kaip ir prieš tai.

●  Žiūrovams pasakoma, kad kartojant etiudą jie gali pakeisti scenoje protagonistą,
kai jis ar ji suklysta ir pasiūlyti geresnį sprendimą. Viskas, ką jie turi padaryti, tai
sušukti „Stop!“. Tada aktoriai turi iš karto sustoti ten, kur jie yra, nekeisdami pozicijos.
Žiūrovas-aktorius pasako, nuo kurios scenos norėtų keisti spektaklį.

●Pakeistasis aktorius nepalieka vaidinimo, o lieka šalia scenos – jo dar gali prireikti.

●  Aktoriai-antagonistai, esantys ant scenos, gali net ir stiprinti spaudą, norėdami
parodyti žiūrovams-aktoriams, kaip sunku yra pakeisti realybę. Užsiėmimas vyksta
taip: žiūrovai-aktoriai bando rasti naują sprendimą, bando pakeisti pasaulį, o
aktoriai-engėjai bando jiems sutrukdyti, priversti juos priimti pasaulį tokį, koks jis yra.
Forumo tikslas nėra laimėti. Tikslas yra mokytis ir padėti mokytis kitiems. Žiūrovai-
aktoriai, vaidindami savo idėjas, ruošiasi „tikram gyvenimui“, o publika ir aktoriai
lygiai taip pat mokosi, kokios galimos jų veiksmų pasekmės.
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● Po pirmojo bandymo kitas žiūrovas–aktorius gali lipti ant scenos, sušukęs „Stop!“ ir
pasakyti, nuo kurios vietos jis norėtų pradėti vaidinti vietoje protagonisto. Taip bus
išbandomas naujas sprendimas.

Nors siūlytina vaidinimus kartoti tik kelis kartus, kad susirinkusiems neprailgtų ir visos
grupelės spėtų pristatyti savo etiudus, tačiau Forumo teatro sesija niekada nesibaigia,
kadangi viskas, kas joje įvyksta, persikelia į gyvenimą. Jeigu vaidinimas prasideda
fikcijoje, jo tikslas yra integruotis į tikrovę, į gyvenimą. 
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Džokerio raktinės frazės vedant diskusiją su aktoriais-žiūrovais po
suvaidinto Forumo teatro etiudo:
● Ar tai, ką matėte scenoje, esate patyrę ar matę gyvenime?
● Kokias matote problemas?
● Ar tai gyvenimiška? Ar situacija atpažįstama? Ar viską
supratote? Galbūt norėtumėte paklausti personažų, kodėl jie
vienaip ar kitaip elgiasi? 
● Kas šioje situacijoje labiausiai nukentėjo (protagonistas arba
auka)? Kodėl?
● Kas sukėlė didžiausią priespaudą (antagonistas arba
skriaudėjas)?
● Kas neutralieji?
● Kokių turite pasiūlymų, ką galima pakeisti šioje situacijoje?
● Ką gali kitaip padaryti protagonistas ar neutralieji, kad situacija
pasikeistų į gerą?
Ar norėtumėte suvaidinti vietoje kurio nors iš šių personažų, kad
pakeistumėte situaciją?

Raktiniai džokerio žodžiai



Po užsiėmimų vėl grįžtama į ratą susitikimo refleksijai. Jos metu dalyviai kviečiami
pasidalyti savo savijauta (galima vėl įvertinti 1-10 intervale), ar užsiėmimas atitiko jų
lūkesčius ir kokią mato tolesnę savo veiksmų, pokyčių perspektyvą, ko norėtų visiems
palinkėti.
Susitikimą džokeris gali užbaigti palinkėjimu - išdrįskime būti laimingi! 
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Labai svarbu, kad susitikimo metu išsakytos problemos ir siūlymai keliautų toliau, iki
sprendimų priėmėjų ir kurtų pokytį. Todėl išsakytas mintis ir siūlymus svarbu
apibendrinti leidinyje, kurį būtų galima pristatyti ministerijoms, savivaldybėms ir
Seimo nariams bei naudoti tolesnei išsakytų problemų advokacijai. Leidinį,
apibendrinantį 2021 m. mūsų organizuotus skurdą patiriančių susitikimus visose
Lietuvos apskrityse rasite čia. 

Surinkta medžiaga gali būti ir puikus komunikacijos kampanijos pagrindas, siekiant
didinti visuomenės sąmoningumą apie skurdo problemas bei griauti tokius
stereotipus, kaip „pašalpiniai, tinginiai, patys kalti“. 

Todėl svarbus tinkamas susitikimo konspektavimas. Džokeris to padaryti negali, dėl
to šiai užduočiai reikalingas atskiras žmogus, ar net keli, kad vėliau būtų galima
konspektus sulyginti ir papildyti.

Kaip ir ką konspektuoti?

● Svarbiausia pasižymėti skurdo patirtį turinčių asmenų išsakytas mintis ir
problemas.
● Taip pat galima aprašyti vertybių išaiškinime atsispindėjusias žmonių pozicijas
vienu ar kitu teiginiu.
●  Vardai ir pavardės konspekte nerašomi, išsaugant asmenų konfidencialumą. Prie
užsirašytų citatų galima pasižymėti pasakiusio asmens charakteristiką (pvz. šešių
vaikų mama, bedarbis, vyras su negalia ir pan.). 

REFLEKSIJA

SANTRAUKŲ RENGIMAS

https://www.smtinklas.lt/wp-content/uploads/simple-file-list/Skurdo-patirt%C4%AF-turin%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-susitikimai/Skurdo-patirt%C4%AF-turin%C4%8Di%C5%B3-%C5%BEmoni%C5%B3-susitikimai-2021.pdf


Tai pati sudėtingiausia Engiamųjų teatro technika. Ji skirta darbui su asmeninėmis,
turinčiais sudėtingų problemų. Šių priežasčių ieškojimas gali būti gilesnis pagalbos
būdas. Todėl Troškimų vaivorykštės teatrą reikėtų taikyti tik gerai susipažinus
tarpusavyje ir įsigilinus į problemas. Tai geriausia daryti tik po ilgo darbo su grupe ir
padedant jiems pajausti saugumą grupėje. Kitu atveju gilus žvilgsnis į žmogaus
išgyvenimus gali ne tik nepadėti, bet ir būti žalingas.
 
Kaip teigė A. Boalis, „visos technikos yra kažkuo susijusios su „Troškimų vaivorykšte“:
jos padeda išskaidyti skirtingas vaivorykštės spalvas, kad vėliau būtų galima jas vėl
sujungti norimomis proporcijomis, konfiguracijomis ir struktūromis“. Kiekvienas
žmogus visada yra kupinas jausmų, emocijų, vaizdinių ir tam tikrą akimirką kažkuris jų
iškyla į paviršių, tampa geriausiai matomas, tačiau tai nereiškia, kad visų kitų, net ir
prieštaringų dominuojančiam, jausmų nelieka. Mes esame įvairiapusėsbūtybės, mūsų
jausmų spektras apima meilę ir neapykantą, drąsą ir bailumą bei kitas prieštaras.

„Troškimų vaivorykštėje“ Boalis išskyrė kelis darbo režimus, kuriuos galima taikyti bet
kokiam pratimui ar užduočiai, įskaitant pateiktus ankstesniame skyriuje. Skirtingi
režimai leidžia atliekant tą pačią veiklą pasiekti įvairių tikslų: vieno režimo taikymas
padeda giliau pamatyti ir įsisąmoninti tai, kas šiuo metu vyksta, kito – rasti išeitį iš
bejėgiškos situacijos ir t. t. Trumpai aptarsime šiuos režimus ir darbo stilius.

TROŠKIMŲ VAIVORYKŠTĖ

SKURSTANČIŲ
ŽMONIŲ
ĮTRAUKIMAS
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  Pavadinimas
  

 
  Aprašymas

  

 Trys klausimai 
  

  Dalyviai suskirstomi poromis.  Tuomet poroje vienas dalyvis
be perstojo klausinėja savo porininką - ko tu iš tikrųjų nori? Kai
porininkas atsako, klausiantysis klausia antrąjį klausimą -  ką
tau reikia padaryti padaryti, kad tai pasiektum? Trečias
klausimas - kas tu būsi, kai tai gausi? Po to dalyviai pasikeičia
vaidmenimis ir klausinėja tas, kuris prieš tai atsakinėjo. Į
klausimą galima kaskart atsakyti taip pat arba vis kitu
atsakymu. Klausti ir atsakinėti reikia gana greitai, ilgai
negalvojant. 
  

Priespaudos
nusimetimas
  

  Neretai protagonistas jaučiasi silpnas, negalintis įveikti
esamos situacijos. Neretai jis būna praradęs viltį ir jam atrodo,
kad nieko pakeisti nebegalima, tačiau, jei tai būtų tiesa, nebūtų
verta nė bandyti. Paprastai galima rasti tam tikrų išeičių.
Protagonisto prašoma pakartoti suvaidintą sceną – ne taip,
kaip ji vyko, o kaip ji galėtų įvykti ateityje, kaip jis norėtų, kad ji
klostytųsi. 
  

Sustok ir
pagalvok
  

  Jeigu džokeriui atrodo, kad tam tikras veiksmas ar gestas
kažką slepia, jis sušunka „Stop!“ ir visi aktoriai turi sustingti
esamoje padėtyje. Tada džokeris taria: „Galvok“. Dalyviai turi
išsakyti visas mintis, kurios kyla jų personažams. Po kurio laiko
sakoma „Veiksmas“ ir scena tęsiasi. Šis režimas skirtas ne
dialogui, o kiekvieno  personažo minčių išsakymui ir
įsisąmoninimui to, kas vyksta kiekvieno dalyvaujančiojo viduje. 
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Švelniai švelniai

Kai kada dalyviai taip įsijaučia į veiksmą, agresiją, rėkimą, kad
nebeįsigilina, kas vyksta vidinėje ar gilesnėje plotmėje.
„Švelniai švelniai“ režimas reiškia, kad po kurio laiko aktyvaus
ir agresyvaus vaidinimo aktorių prašoma kalbėti kuo tyliau,
judesius atlikti kuo lėčiau ir švelniau – taip susikoncentruojama
ne į išveiką, o į įsisąmoninimą ir pajautimą to, kas vyksta. 

Žaibo forumas
Dalyviai gali būti vienas po kito siunčiami ant scenos ir per
kelias sekundes ar minutes – kol džokeris nesustabdo – bandyti
parodyti protagonistui savo alternatyvą. 

Agora Protagonistas išeina iš scenos, o kiti veikėjai, įkūnijantys jo
troškimus, pradeda tarpusavio dialogą ir veiksmus. 

Mugė Vienu metu vyksta keletas paralelinių improvizacijų. 

Trys norai

Kai kada pamatę situaciją mes nesuprantame, ko nori
protagonistas ir kuo mes galime jam padėti. Tada džokeris
paprašo sceną paversti nejudančiu paveikslu, o protagonistui
suteikiama galimybė įgyvendinti tris norus, kuriuos jis paeiliui
pritaiko keisdamas esamą vaizdinį norima linkme.

Disociacija

Kai kada galime suprasti, kad tai, ką nori išreikšti veikėjas, ir
tai, ką jis rodo, nesutampa. Aktorius, dalyvaujantis vaizdinyje,
iš pradžių nejudėdamas garsiai išsako visas personažo mintis,
tada mezga dialogą, o galiausiai vien kūnu, nekalbėdamas,
parodo, kaip jo troškimai virsta realybe – šie trys būdai gali
labai skirtingai atskleisti, kas iš tiesų vyksta personažo viduje ir
kokie poreikiai ar troškimai prieštarauja vieni kitiems. 

Vaidinimas
kurtiesiems

Kai kada vaidinime per daug dėmesio skiriama žodžiams, tada
galima paprašyti suvaidinti sceną kurtiesiems. Aktoriai negali
vartoti žodžių, bet pagyvėja jų kūno kalba, jie stengiasi viską
daryti kuo aiškiau ir išraiškingiau – taip mes daug geriau
pamatome ir suprantame, kaip jaučiasi vaidinamos scenos
personažai. 
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Integruojant A. Boalio metodus į nuolatines veiklas ir
reguliarius užsiėmimus su pažeidžiamomis grupėmis galima
naudoti įvairias struktūras išlaikant jų seką: nuo paprasčiausių
pereinant prie sudėtingesnių. Puikus tam pavyzdys - socialinio
įdarbinimo agentūra SOPA kasdieniniame darbe su darbo
ieškančiais žmonėmis taiko Engiamųjų teatro metodus:
paruošiamuosius žaidimus, Vaizdinių teatrą, Forumo teatrą ir
Troškimų vaivorykštę, siekiant pažeidžiamai grupei giliau
pamatyti savo poreikius ir galimybes. Minėtoji organizacija
tokius užsiėmimus rengia pagal temas: motyvacijos,
savivertės, socialinių įgūdžių, iniciatyvumo, pasirengimo
pokyčiams, socialiniam spaudimui ir kt. Su šiuo praktiniu
metodų taikymu plačiau galite susipažinti jų metodinėje
medžiagoje „Repeticija ieškantiems darbo“ . O daugiau apie
pačią Troškimų vaivorykštės techniką ir jos taikymo
pavyzdžius - A. Boalio metodinėje knygoje „Troškimų
vaivorykštė“. 



Šią teatro formą Augustas Boalis tapęs vereadoru – įstatymų leidybos rūmų nariu.
Norėdamas, kad jo miesto žmonės ne tik bandytų prisitaikyti prie jiems primetamų
įstatymų, bet ir patys aktyviai dalyvautų jų kūrime ir keitime, jis būrė atskiras grupes,
kurios diskutuodavo ir vaidindavo vietos problemas, ir iš to vėliau gimdavo siūlymai,
ką reikėtų keisti. Remdamasis tuo, ką atrasdavo grupių nariai, A. Boalis inicijuodavo
įstatymų pakeitimus arba jų priėmimą. Pagal grupių siūlymus buvo priimti įstatymai,
susiję su senyvų žmonių priežiūra, uždrausti visi negrįžtamų pasekmių turintys
psichinių ligų gydymo metodai (įkalinimas, elektrošokas, fizinė ar psichologinė
agresija), įvairūs įstatymai, skirti pakeisti aplinką, kad ji būtų patogi akliesiems, bei kiti
Rio gyventojų pasiūlyti įstatymai. Svarbiausiu savo pasiekimu Augustas Boalis laiko
įstatymą, ginantį nusikaltimų liudytojus (liudytojų apsaugos įstatymas). Visi A. Boalio
siūlomi įstatymai ar jų pakeitimai buvo inicijuoti įvairių visuomenės grupių, dirbusių
pagal Forumo teatro metodą ir diskutavusių apie jiems aktualias problemas.

Norint taikyti Įstatymų leidybos teatrą, tenka derinti kelis aspektus: darbą įstatymų
leidybos srityje ir pasiryžimą naudoti teatrą aktyviai dirbant su žmonėmis ir siekiant
atsižvelgti į jų nuomonę, o tai padėtų jiems geriau jaustis savo mieste ar šalyje. Tam,
žinoma, prireiktų ne vieno žmogaus, o grupės iniciatyvos, kuri rengtų susitikimus su
įvairiomis socialinėmis grupėmis – tiek vidutinių piliečių, tiek labiausiai pažeidžiamų
visuomenės sluoksnių – ir skirtų daug laiko užsiėmimams, kurių metu pamažu pradėtų
ryškėti juos labiausiai varginančios problemos ir gimtų siūlymai, kaip jas galima
spręsti.
Įstatymų leidybos teatras taip pat remiasi Forumo teatro metodu, kurio taikymą
aprašėme ankstesniame skyriuje. Pagrindinis skirtumas tas, kad Įstatymų leidybos
teatras žengia toliau - siekia pakeisti arba sukurti teisės aktus, sprendžiančius
socialines problemas. Pats A. Boalis teigė, jog kaip ir visi Engiamųjų teatro metodai
turi būti taikomi prie vietos kultūros ir žmonių poreikių, Įstatymų leidybos teatras taip
pat kiekvienoje šalyje turi atrasti tos šalies realybę atitinkančių taikymo formų. Todėl
kviečiame šių formų ieškoti mūsų šalyje, sprendžiant socialines problemas kartu su jos
tiksline grupe, o kūrybingi būdai gali padėti šias problemas spręsti kitaip. 
Plačiau susipažinti su Įstatymų leidybos teatru ir jo taikymo pavyzdžių galite rasti A.
Boalio metodinėje knygoje „Įstatymo leidybos teatras“. 

ĮSTATYMŲ LEIDYBOS TEATRAS
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NORVEGIJOS GEROJI PRAKTIKA

Šiame skyrelyje apžvelgsime Norvegijos pavyzdį įtraukiant skurdą ir socialinę
atskirtį patiriančius asmenis į sprendimų priėmimus. Nevyriausybinė skėtinė
organizacija Velferds Alliance EAPN Norway, kurią sudaro 18 kitų organizacijų,
asociacijų ir įvairių grupių, turi ilgametę patirtį įgalinant tikslinę grupę atstovauti
savo interesus. 

Jų patirtis rodo, kad galima reguliariai įtraukti pažeidžiamas grupes į sprendimų
priėmimo procesą, tiek tinklo darbotvarkės formulavime, iškeliant svarbias
problemas, tiek teikiant atgalinį ryšį sprendimų priėmėjams. Analizuojant šią gerąją
praktiką galima išskirti kelis svarbius metodus:

● 2 kartus per metus, rudenį ir pavasarį, Velferdsalliansen EAPN Norway
organizuoja narių susitikimus, kuriems atstovauti kviečiami skurstantys asmenys. Šių
susitikimų metu, daugumos pasirinkta tema, kuriama advokacijos strategija.
Priklausomai nuo socialinės problemos srities, taip pat dalyvauti kviečiami
mokslininkai, valdžios institucijų atstovai bei kiti svečiai, skatinant tiesioginį dialogą.
Pavyzdžiui, organizavus tokį susitikimą nedarbo tema buvo kviečiami darbdaviai,
politikai ir akademinės srities atstovai. Paties susitikimo santrauka su pagrindinėmis
mintimis vėliau naudojama advokacijoje. 

● Mažiausiai 4 kartus per metus vykdo susitikimus su Socialinių reikalų ministerija,
kuriuose kartu su kitomis skėtinėmis organizacijomis atstovauja skurdą ir socialinę
atskirtį patiriančius asmenis. Šiuos susitikimus inicijuoja pati ministerija norėdama
sužinoti politinių sprendimų poveikį ir priemonių veiksmingumą tikslinei grupei bei
galimus tobulinimo būdus. Organizacijos taip pat turi galimybę susitikimų metu
iškelti aktualias problemas, su kuriomis susiduria skurstantys ir socialinėje atskirtyje
esantys asmenys. Tokiu metodu įvertinamas ne tik realus sprendimų poveikis, bet į
jų priėmimo procesą įtraukiamos pažeidžiamos grupės, atsižvelgiama į jų nuomonę. 
Ši praktika patvirtina svarbą ir reikalingumą įtraukti tikslinę grupę į socialinių
problemų sprendimus. 
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Dėkojame mūsų projekto „Pokyčių forumas” partneriams: LPF „Pagalbos
namuose tarnybai“, VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biurui,
Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjungai, Koordinaciniam centrui
„Gilė”, Maltos ordino pagalbos tarnybai (Alytaus, Kupiškio ir Telšių
padaliniams), VšĮ „Inovatorių slėniui“, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos
centrui, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritui, Viešajai
įstaigai „Menų ir mokymo namai” bei Lietuvos žmogaus teisių centrui.

Leidinys finansuotas pagal projektą „Skurdo patirtį turinčių žmonių
įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus” („Pokyčių forumas”),
kuris yra yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo
lėšomis, dalis.

38


