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Iššūkis vaikams: iš rūpesčio zonos - į nežinomybę
Jaunimo savarankiškumo ugdymo centro “Kitaip” archyvo nuotr.

Sulaukę pilnametystės ir pravėrę
globos namų duris, jaunuoliai
atsiduria visai kitame pasaulyje,
kuriame jų laukia nauji iššūkiai.
Susidoroti su jais be galo sunku,
nes jie, skirtingai nuo augusių
šeimose, neretai stokoja reikiamų
socialinių įgūdžių, nepasitiki
savimi. Kad tokie jaunuoliai
nenueitų klystkeliais, jiems
stengiamasi padėti ruošiant
savarankiškam gyvenimui.

Vytenis POVILIŪNAS
Kaune veikiantis jaunimo savarankiškumo ugdymo centras “Kitaip”, pasinaudojęs Europos Sąjungos fondų lėšomis, vykdo keletą
programų, kuriomis vaikams siekiama kompensuoti tai, ko jie negavo globos namuose - nuo maisto
gaminimo, buities darbelių ir higie
nos įgūdžių iki profesijos pasirinkimo, dirbant pameistriu, ar savęs
atradimo pasineriant į savanorišką
veiklą.

Suvokimas apie
darbą - miglotas
“Kai paliekami globos namai,
netenkama visos iki tol buvusios
intensyvios socialinės pagalbos.
Vaikai, kuriais buvo rūpinamasi 24
valandas per parą, įžengia į naują
etapą, kuris ir nežinomas, ir baugus. Šiuo projektu siekiame užpildyti socialinių paslaugų spragą suteikti pagalbą palikusiam ar paliekančiam globos namus, paruošti jį savarankiškam gyvenimui, padėti susirasti mokymosi įstaigą,
darbą ir jame likti”, - pasakojo savarankiškumo ugdymo centrą įkūrusios VšĮ “Actio catholica Patria”
direktorė Rita Škriadaitė.

� ES lėšomis finansuojamų projektų metu buvusiems vaikų globos namų
auklėtiniams suteikiama galimybė padirbėti pagal pasirinktą profesiją

Savarankiškumo ugdymo cent
ras veikia dviem kryptimis. Vaikai
ir jaunuoliai lankosi konsultaciniame centre, kur gauna visą reikiamą
pagalbą ir patarimus - nuo dokumentų sutvarkymo iki finansų valdymo, o svarbiausia - jiems suteikiama galimybė padirbėti pagal pasirinktą profesiją. “Ieškome įvairių
specialistų, meistrų, kurie galėtų
priimti jaunuolius padirbėti pa-

meistriais. Tad padėdami meistrui
jie gali suvokti, ko nori, ir pajusti
darbo skonį. Turime kirpėjo, medžio apdirbėjo, socialinio darbuotojo ir kitų profesijų mokymus”, - sakė R.Škriadaitė.
Anot jos, vaikų suvokimas apie
darbą - ypač miglotas. “Pavyzdžiui,
vaikas norėtų dirbti gyvūnų prižiūrėtoju, bet yra įsitikinęs, kad tam
užtenka paglostyti gyvūnus. Jis ne-

įsivaizduoja, kad teks ir valyti gardus, juos šerti, kad tai yra sunkus
darbas. Todėl ši programa - mes ją
vadiname profesiniu orientavimu
- padeda vaikams susigaudyti, kas
yra kas, o vėliau galbūt likti ir dirbti nuolat. Taip pat suteikiame galimybę išmokti jiems vairuoti, dirbti kompiuteriu, atlikti įvairius buities ir apdailos darbus. Vasaromis
organizuojame darbo stovyklą, kurioje vaikai gali padėti atstatyti namą”, - apie centro veiklas pasakojo socialinė darbuotoja.
Pašnekovės teigimu, dar viena
savarankiškumą ugdanti patirtis
yra savanorystė. “Kadangi globos
namų auklėtiniai turi specifinių
problemų bagažą, įprastos organizacijos jų priimti ne ypač nori. Tad
mes suteikiame galimybę dalyvauti Europos savanorių tarnybos programoje, vaikai išvyksta padirbėti
į užsienio šalis bent keliems mėnesiams - jiems tai neįkainojama
patirtis, leidžianti praplėsti akiratį,
lavinti bendravimo įgūdžius, susirasti draugų. Savanoriška veikla labai įvairi: nuo aplinkos tvarkymo
iki pagalbos jūrų gyvūnams. Bend
radarbiaujame ne tik su užsienio,
bet ir vietos organizacijomis”, - pasakojo R.Škriadaitė.

Būstas savarankiško
gyvenimo pradžiai
Kai kuriems savarankiškumo
ugdymo centro globotiniams taip
pat užtikrinama ir gyvenamoji vieta, vadinamasis įgalinimo būstas.
“Nuomojame keturių kambarių
butą, kuriame metus gali gyventi
šeši jaunuoliai. Juos prižiūri socia
liniai darbuotojai, kurie su kiekvienu dirba individualiai ir bando lavinti tas savybes ir įgūdžius, kurių

labiausiai trūksta, kurių jie nega
vo augdami visai kitomis sąlygomis nei daugelis. Jaunuoliai iš dalies gyvena savarankiškai, tačiau
bute yra gana griežtos taisyklės ir
jų visi turi laikytis”, - teigė Savarankiškumo ugdymo centro darbuotoja.
Pasiteiravus, ar visi šie metodai
padeda jaunuoliams tapti savarankiškesniais, R.Škriadaitė atsakė,
kad socialiniame darbe ypač sunku
išvesti kokius nors kriterijus. “Mūsų bute gyveno 11 jaunuolių, o konsultaciniame centre kasdien apsilanko kelios dešimtys. Vieniems
sunkiau sekasi atsispirti lengvo gyvenimo pagundoms, kiti tampa labiau motyvuoti, pasitikintys savimi, ypač padirbėję. Kartais pagalvojame, kad jei vaikas pasidžiaugia,
jog išmoko kepti blynus ar gali ramiai miegoti tame pačiame kambaryje su kitu žmogumi, tai jau nemažas pasiekimas. Aišku tik tiek,
kad tokių butų ir tokių centrų reikia kiekviename mieste ir miestelyje, ne tik vaikų globos namų auklėtiniams, bet ir neįgaliesiems bei
kitiems, patiriantiems socialinę atskirtį”, - svarstė pašnekovė.
Projektas “Vaikų globos namų
auklėtinių integracija į darbo rinką
sudarant sąlygas aktyviai dalyvauti pozityvioje veikloje” finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę “Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką”.
Pagal šią Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos administruojamą priemonę šiuo metu įgyvendinami 67 projektai, kuriems skirtas
107 mln. litų finansavimas iš Europos socialinio fondo.

Keliauti po Lietuvą kviečia atnaujinti turistų seniai pamėgti objektai
Ką tik prasidėjusi vasara į
turistinius žygius ir poilsiavietes
vilioja ne tik lietuvius, bet ir
svečius iš užsienio. Per kelerius
pastaruosius metus į turistinių
zonų plėtrą buvo investuota
nemažai Europos Sąjungos
lėšų, todėl poilsiautojai gali
tikėtis, kad juos pasitiks
renovuoti ir visiškai nauji
turizmo objektai, galintys
pasiūlyti daugiau laisvalaikio
ir poilsio galimybių.
2007-2013 m. turizmo plėtrai
iš viso skirta 827,76 mln. litų
ES struktūrinių fondų paramos
pagal Sanglaudos skatinimo
veiksmų programą.

Petras MATEIKA
Skatinamas ne tik kultūrinis,
bet ir aktyvus turizmas
ES skiriama parama jau yra pasinaudojęs ne vienas miestas ir
miestelis, pvz., Druskininkuose parama gauta sportininkų rengimo ir
reabilitacijos centrui statyti, Klaipėdoje - viešbučiui “Viktorija” rekonstruoti.
Parama orientuota į kompleksinį objektų pritaikymą turizmui ir
skirta skatinti įvairių rūšių turiz
mą - kultūrinį, aktyvaus poilsio, eko
loginį ar sveikatos. Remiant kultūri
nį turizmą, labiausiai orientuojamasi į kultūros paveldo objektus (dvarus, pilis ar sakralinius objektus) ir
jų atstatymą, dėmesys skiriamas istoriniams miestams, juose esančių

Lino Stanaičio nuotr.

� Palūšės valtinė

pastatų pritaikymui turizmo reik
mėms. Tokia parama yra gauta Medi
ninkų pilies rekonstrukcijai ir pritaikymui turizmui, Užutrakio dvaro sodybos muziejinės - reprezentacinės
ir memorialinės dalių pritaikymui
viešiesiems turizmo poreikiams.
Siekiant propaguoti aktyvaus
poilsio ir ekologinį turizmą, tiesiami dviračių, jodinėjimo, pasivaikščiojimo takai, įrengiami nuotykių
parkai. Vienas ambicingiausių ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pavyzdžių - uždara Druskininkų slidinėjimo trasa su dirbtiniu
sniegu.
Tuo tarpu kurortuose ir kurortinėse teritorijose, ko gero, aktualiau
sia - parama sveikatos turizmui skatinti. Nenuostabu, kad šioje srityje
pirmauja Druskininkai - čia, pasi-

naudojus ES lėšomis, dygsta reabilitacijos centras, parama taip pat
skirta “Draugystės” sanatorijos vilos “Kolonada” rekonstrukcijai, paslaugų spektrą plečia ir dalis viešbučių. Atsinaujinę SPA centrai, sveikatingumo, reabilitacijos ir turizmo
centrai, viešbučiai tampa konkuren
cingais, kokybiškas paslaugas teikiančiais ir poilsiautojams patraukliais centrais. Todėl nenuostabu,
kad ir turistų srautas auga. Druskininkų turizmo ir verslo informacijos
centro pateikiamais duomenimis,
per 2010 metus turistų skaičius išaugo apie 23 procentus.

Atidaryta rekonstruota
Palūšės valtinė
Prie daugiau ir kokybiškesnių
paslaugų poilsiautojams teikiančių

vietovių prisijungė ir ežerais garsė
janti Palūšė.
ES struktūriniais fondais pasinaudojo ir Aukštaitijos nacionalinis
parkas (ANP), nusprendęs atgaivinti ir išplėtoti ežerais garsėjan
čio regiono vandens turizmą. Nors
Aukštaitijoje ežerų per 1000, iki
šiol vandens turizmas nebuvo labai
populiarus, o poilsiavimo ir aktyvaus poilsio turizmo sąlygos - menkai išplėtotos. Tokie visoje Lietuvoje atnaujinami turizmo objektai
ne tik kuria naujus traukos centrus, pagerina vietos gyventojų

laisvalaikio galimybes, bet ir įkvepia kurti naujus verslus.
ANP ir Labanoro regioninio
parko direkcija nacionalinės vandens turizmo trasos “Aukštaitijos
nacionalinio parko ežerynas” viešajai turizmo infrastruktūrai paruošti ir pritaikyti šiuolaikiškam
vandens trasų srautų aptarnavimui
iš ES struktūrinių fondų gavo daugiau kaip 1,89 mln. litų paramą. Ne
seniai Palūšės gyventojai ir svečiai
jau galėjo džiaugtis ir pirmaisiais re
zultatais.
“Džiaugiamės galėję pasinaudo
ti ES struktūriniais fondais - gautos lėšos padėjo rekonstruoti Palū
šės valtinę, kompleksiškai ežeryną
pritaikyti turizmui. Įrengėme nau
jas atokvėpio vietas, suremontavome stovyklavietę. Dabar, kai galime pasiūlyti kokybiškas aktyvaus
poilsio ir turizmo sąlygas, tikimės
daugiau poilsiautojų sulaukti ne tik
iš Lietuvos, bet ir užsienio”, - sako
Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius Eminuelis Leškevičius.
Gegužės 27 dieną po renovacijos darbų buvo surengta Aukštaitijos nacionalinio parko Palūšės valtinės atidarymo šventė, kurios metu vyko šventinis koncertas, į ekologinį žygį iš Palūšės į Nidą buvo
išlydėti žygio dalyviai.



