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Šiais metais 80-metį švęsianti ra-
seiniškė Irena apie savo negalias 
ir netektis kalba sunkiai rinkda-
ma žodžius. Iš pradžių susirgo 
cukriniu diabetu, vėliau ją visiš-
kai palaužė sūnaus ir 25 m. anū-
kėlio mirtys. Tada užklupo 3 in-
sultai, širdies ligos. Nebeliko nė 
seserų – tik vienintelis Šiauliuose 
gyvenantis anūkas. Tuomet mo-
teriai seniūnijoje patarė pasinau-
doti asmenine pagalba. „Jau ne-
bežinau, kaip be jos gyvenčiau. 
Dabar gaunu po 2 val. d. d. (as-
meninės pagalbos ir pagalbos į 
namus). Priemonės puikios, ti-
krai negaila už jas susimokė-
ti, o dar ir Savivaldybė padeda. 
Po paskutinio insulto negalėjau 
vaikščioti, bet mano asistentei 
Stanislavai pagelbėjant jau einu 
ir esu labai laiminga. Ji man –  
kaip šeimos narys. Mes viena kitą 
suprantame iš pusės žodžio. Žmo-
gui reikia žmogaus. Esu dėkinga, 
kad galiu gyventi savo namuose. 
Einame kartu pasivaikščioti, vyks-
tame pas gydytojus, į kirpyklą, 
tvarkomės namuose, susidėlioja-
me vaistukų vartojimą ir finansi-
nius reikalus, kalbamės įvairiomis 
temomis. Todėl visus, kuriems 
reikia, ypač vienišus, labai ra-
ginu kreiptis dėl šios pagalbos. 
Geriau tikrai nieko nerasite“, –  
įsitikinusi Irena.

Senjorė Stanislava visą gyveni-
mą dirbo medicinos slaugytoja li-

goninėje. Kai pavargo nuo nakti-
nių budėjimų, ėmė ieškoti kitokio 
darbo ir taip prieš 10 m. atėjo į So-
cialinių paslaugų centrą. Kad ga-
lėtų tapti asmenine asistente, mo-
teris išklausė 40 val. individualios 
priežiūros personalo įžanginius 
mokymus, dabar turi 2 klientes. 
„Savo gyvenimo be gyvo bendra-
vimo su žmogumi neįsivaizduoju 
ir iš visos širdies noriu jam padėti. 
Jaučiuosi visavertė, o ir prie pen-
sijos prisiduriu. Gera matyti spin-
dinčias kliento akis. Šiame darbe 
reikia būti labai jautriam, kan-
triam, kruopščiam ir sąžiningam. 
Užmezgus nuoširdų ryšį įvyksta 
abipusiai emociniai mainai. Da-
linamės ir skausmais, ir džiaugs-
mais, mokomės vienas iš kito. Aš 
apglėbiu jį ir jis mane. Ir visos li-
gos bei problemos kažkur nutols-
ta. Didelis iššūkis – „prisijaukinti“ 
žmogų, mokėti jį išgirsti, supras-
ti, „perskaityti“ kaip knygą. Bet 
jei turi kantrybės, dirbi ne forma-
liai, gana greitai prie jo „prilimpi“ 
ir prisiriši. Todėl pati sunkiausia 
akimirka – tai atsisveikinimas, kai 
jis išeina amžinybėn. Šiame darbe 
duodi daug, bet gauni ne mažiau. 
Todėl jei turite mano išvardintų 
savybių ir negalią turinčiuoju ga-
lite rūpintis kaip savo artimuoju, 
mokate dalintis, pamėginkite tapti 
asistentais. Tikrai nenusivilsite“, –  
sako Stanislava.

Asmeninę pagalbą Raseinių 

rajono savivaldybėje organizuo-
ja ir teikia Raseinių socialinių 
paslaugų centras, o ja naudojasi 
32 įvairaus amžiaus, skirtingas 
negalias turintys žmonės. „No-
rintys gauti tokią pagalbą turi 
kreiptis į gyvenamosios vietos 
seniūniją. Jokių apribojimų am-
žiui, negalios pobūdžiui ir pa-
galbos trukmei nėra. Asisten-
tu gali būti fizinis asmuo, kuris 
yra išklausęs 40 val. įžanginius 
individualios priežiūros perso-
nalo mokymus ar įgijęs sociali-
nio darbo kvalifikacinį laipsnį, 
ar baigęs socialinio darbo stu-
dijų krypties programą, ar įgi-
jęs socialinio darbuotojo padė-
jėjo, lankomosios priežiūros, ar 
asmeninio asistento kvalifika-

ciją. Atsižvelgdami į žmogaus 
gyvenamąją vietą ir pageidavi-
mus asistentą parenkame mes. 
Jį gali pasiūlyti ir klientas, jei su 
tuo asmeniu nesieja artimi gi-
minystės, santuokiniai ryšiai, 
kartu negyvenama, netvarko-
mas bendras ūkis, taip pat jei 
jis nėra neįgaliojo globėjas ar 
rūpintojas arba neįgaliojo aprū-
pintojas. Esminis asistento dar-
bo ypatumas ir privalumas – 
visus veiksmus jis atlieka kartu 
su pagalbos gavėju, bet ne už jį. 
Asistentas nevykdo namų ruo-
šos darbų, slaugytojo ar slaugy-
tojo padėjėjo funkcijų, neteikia 
paslaugų, susijusių su moky-
mo, sveikatos priežiūros pro-
cesu ir t. t., tačiau jis pagelbėja 

namuose ir viešojoje aplinkoje 
skatindamas asmens savaran-
kiškumą. Manau, didžiausias 
asistentui tenkantis iššūkis – 
gebėti surasti raktą į kliento šir-
dį ir užmegzti tvirtą ryšį. Nuo-
širdžiai linkiu nebijoti kreiptis 
dėl šios pagalbos. Asistentas 
ne tik pagelbėja, bet, kaip rodo 
praktika, dažnai tampa ir pui-
kiu draugu. Žinoma, laukiame 
ir norinčių būti asistentais“, –  
sako paslaugų centro Integra-
lios pagalbos skyriaus sociali-
nė darbuotoja Dovilė Stonienė.

Kampanija „Atrask galimybes“ 
skirta supažindinti su asmenine 
pagalba ir skatinti ja naudotis. Jos 
organizatoriai primena, kad tuo 
atveju, kai žmogaus pajamos yra 
mažesnės negu 294 Eur (2 vals-
tybės remiamų pajamų dydžiai), 
ši pagalba yra teikiama nemoka-
mai. Jeigu pajamos didesnės, mo-
kestis už pagalbą negali viršyti 
20 proc. jos teikimo išlaidų ir ne-
gali būti didesnis negu 20 proc. 
asmens pajamų. 

Kampaniją „Atrask galimybes“ 
inicijuoja Neįgaliųjų reikalų de-
partamentas prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos. 

Daugiau informacijos apie as-
meninės pagalbos teikimą ieš-
kokite Neįgaliųjų reikalų depar-
tamento svetainėje www.ndt.lt ir 
„Facebook“ paskyroje.

Kampanija „Atrask galimybes“. Irena: asistentė 
Stanislava – geriausia piliulė nuo vienatvės

◗◗ Irena (dešinėje) ir jos asmeninė asistentė Stanislava (kairėje).
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Raseinių miesto erdvėse atsi-
randa vis naujų pramogų, ku-
riose laisvalaikį gali leisti jauni-
mas ir ne tik. Daugelis jaunuo-

lių mėgsta važinėtis riedlentė-
mis, riedučiais, tačiau gatvė-
mis ir šaligatviais jais važinėtis 
nesaugu, o ir įvairiausių naujų 
triukų norisi išmokti.

Raseinių ekstremalaus sporto 

mėgėjai nekantrauja, kada bus 
galima naudotis Ateities gatvėje 
statoma rampa. 

Pasak Savivaldybės atstovų, 
darbų atlikimo terminas 5 mėne-
siai, tačiau nuo gruodžio 15-osios 
iki kitų metų kovo 15 dienos skel-

biama technologinė pertrauka. 
Per šią pertrauką rangovas vyk-
dys ne statybos darbus, laikas 
bus skirtas galimų darbų pakei-
timams rengti, įvairiems derini-
mams, leidimams gauti. Šie tie-
kėjo vykdomi darbai neįskaitomi 

į darbų atlikimo terminą, tai yra, 
darbų atlikimo terminas netrum-
pėja.

Naujosios riedutininkų rampos 
kaina 260 308,91 euro su PVM, o 
darbus atliekantis rangovas UAB 
„Namo rūbas“.

Statoma rampa ekstremalams
◗◗ Kol kas statybos darbai vyksta, tačiau netrukus juos sustabdys 
technologinė pertrauka.  V. Judicko nuotraukos ◗◗ Netrukus Raseiniuose atsiras erdvė ekstremalaus sporto mėgėjams.
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