
Plungėje veikianti VšĮ „Edukacija 
kitaip“ jau daugiau nei metus 
kviečia plungiškius bei aplinkinių 
miestelių gyventojus leisti laiką 
drauge: vykdo laisvalaikio 
dirbtuves, rengia psichologo, 
socialinio darbuotojo konsultaci-
jas, kuria ir stiprina bend- 
ruomenių tarpusavio ryšį bei 
supratimą. 

Įstaiga įgyvendina ES investicijų 
projektą, skirtą kurti bei teikti 
kompleksines paslaugas bend- 
ruomeniniuose šeimos namuo- 
se. „Rengiame įvairius laisvalaikio 

užsiėmimus, kūrybines dirbtuves, susitikimus, konsultacijas, net mokymo kursus. Mūsų 
veiklos tikslas – stiprinti bendruomenių tarpusavio ryšį: nuo kaimynų iki artimų šeimos narių“, 
– sako projekto vadovė Daiva Gramalienė. 

„Yra šeimų, kurios organizuotų veiklų metu atkuria santykį: socialinės rizikos ar gausios 
šeimos dažnai patiria visuomenės spaudimą, susiduria su nepagrįstais mitais, kurie labai 
kenkia jų tarpusavio bendravimui. Mūsų bendruomeniniuose namuose jos tarsi sugrįžta į 
visuomenę ir vienas į kitą. Tikra palaima stebėti, kaip kepdami duoną ar kurdami aitvarus 
tėvai pastebi neatrastus savo vaikų gabumus, kaimynai ar ilgus metus šalia gyvenantys ir 
konfliktuojantys žmonės pradeda kalbėtis, diskutuoti, susibičiuliauja“, – dalinasi D. Grama-
lienė. 

Ji priduria, kad projekto metu vyksta dar vienas, labai svarbus procesas – psichologinės bei 
socialinių darbuotojų konsultacijos, kurios, patiriantiems sunkumų šeimose ar asmeniniame 
gyvenime, yra būtinos. „Pavyzdžiui, vaikus vienos auginančios mamos kasdien susiduria su 
gausybe iššūkių, natūralu, kad joms reikia psichologinės paramos. Mes galime tai pasiūlyti – 
kol mama lankosi profesionalaus specialisto konsultacijoje, vaikai leidžia laiką šalia įreng-
tame laisvalaikio kambaryje“, – pasakoja projekto vadovė. 

KVIEČIAME Į VIEŠŲJŲ APTARIMŲ GEROSIOS PRAKTIKOS BAIGIAMĄJĮ RENGINĮ!

Rugsėjo 6 d. Vilniuje vyks Finansų ministerijos inicijuojamas gerosios praktikos baigiamasis renginys, kurio metu 
apdovanosime konkurso „Investuoju atsakingai – pranešu apie projektų viešuosius aptarimus” nugalėtoją – 
aktyviausią viešųjų aptarimų projektų vykdytoją!

Viešųjų aptarimų gerosios praktikos baigiamąjame renginyje ne tik susitiksite su specialistais, kurie pasidalins 
ilgamete patirtimi, kaip įtraukti bendruomenes į viešųjų projektų planavimo procesus, bet ir išgirsite įkvepiančių 
tarptautinių pavyzdžių, dalyvausite kūrybinėse dirbtuvėse.

Baigiamasis gerosios praktikos mainų renginys vyks 2018 m. rugsėjo 6 d. viešbutyje „Corner Hotel“ adresu: 
T. Ševčenkos g. 16, Vilnius. Registracijos pradžia 9:00 val.

Apie dalyvavimą prašome informuoti el. paštu aptarimai@ideaprima.lt arba telefonu +37060091070.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

SUDOMINTI MOTYVUOTI ĮTRAUKTI

Pavadinimas;
Vieta;
Programa

Galimybė sužinoti;
Dėmesys (meras, kt.)

Galimybė veikti, 
spręsti, prisidėti, kt.

Kokia tikslinė grupė? 

Kas jai rūpi, patinka?

Kokio tipo pats projektas?

Kas gali būti pranešėjas?

Ar yra galimos aukštos 
pareigos? 

PROJEKTAS, TELKIANTIS BENDRUOMENES IR 
SKATINANTIS TARPUSAVIO SUPRATIMĄ

INOVATYVUS JUDESIO TRENIRUOKLIS – 
AMBICINGAS LIETUVIŲ IŠRADIMAS 

#investuojuatsakingai

ES INVESTICIJOMS ATVIRIAUSIOS 
SAVIVALDYBĖS

Sudarius Lietuvos savivaldybių atvirumo 
Europos Sąjungos (ES) investicijoms 
indeksą, paaiškėjo savivaldybės, kurių 
gyventojai dažniausiai naudojasi šių 
investicijų rezultatais, labiausiai jaučia jų 
poveikį gyvenimo kokybei ir daugiausiai 
žino apie jas. Sąrašo viršuje atsidūrė 
Tauragės r., Elektrėnų, Širvintų r., Jurbarko 
r., Kauno m., Ignalinos r., Alytaus r. ir m. 
savivaldybės.
Tyrimo duomenimis, daugiausia Lietuvos 
gyventojų ES investicijų naudą mato 
atnaujinant miestus ir miestelius, 
rekonstruojant kelius, renovuojant daugia-
bučius, teigiamas investicijų poveikis 
matomas ir kultūros, aplinkosaugos, 
sveikatos apsaugos srityse.
Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinama beveik 
12 tūkst. projektų, kuriems iš ES 2014-2020 
m. finansinės perspektyvos jau išmokėta 
1,5 mlrd. eurų.
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Vilniuje veikianti UAB „Vildoma“, įgyvendinanti ES 
investicijų projektą, sukūrė inovatyvaus judesio 
treniruoklio prototipą, atnešiantį pažangą medici-
nos technologijų rinkai.  Įmonė ieškojo inovatyvių 
sprendimų, kurie leistų pagaminti kompaktišką, 
lengvai transportuojamą bei nesudėtingai naudo-
jamą treniruoklį laikinus arba nuolatinius judėjimo 
sutrikimus ir negalią patiriantiems žmonėms.

„Patyrę paralyžių ar traumas, sergantys 
progresuojančiomis ar kt. ligomis žmonės kuriam 
laikui arba visam gyvenimui praranda galimybę 
pakilti į savo ūgį, mankštinti kojų raumenis – šis 
įrenginys grąžins žmonėms tokią galimybę“, – 
pasakoja projekto vadovė Vida Adomaitienė. 

Treniruoklio prototipas buvo gaminamas remiantis 
inžineriniais sprendimais ir naudojantis UAB „Vildo-
ma“ patentuotais išradimais. 

„Treniruokliu bus galima saugiai pakelti neįgalųjį į 
vertikalią poziciją, nustatyti natūralų kūno svorio 
centrą, reikalingą kojų apkrovą, palaikyti raumenų 
bei skeleto vibraciją, stimuliuoti natūralų žingsnį 
bei žingsniavimą. Siekėme, kad šis inovatyvus 
įrenginys būtų lengvai išardomas ir surenkamas, 
patogus naudoti žmonėms, patiriantiems įvairias 
judėjimo negalią ar sutrikimus – nuo lengvo pusiausvyros sutrikimo iki įvairių paraplegijos 
formų bei labai palengvinsiantis slaugančiųjų darbuotojų ar artimųjų kasdienybę“, – sako V. 
Adomaitienė.

Inovatyvaus judesio treniruoklio prototipo kūrimas buvo įvertintas tarptautiniame ES investi-
cinių projektų vykdytojų konkurse „Europos burės“ – 2018 m. pelnė apdovanojimą „Už įdomi-
ausią smulkaus verslo projektą“. 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/tyrimas-es-investicijoms-atviriausios-taurages-r-elektrenu-ir-sirvintu-r-savivaldybes-

