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„Utenos diena“

Tauragnų seniūnijos socialinio darbo specialistė
Inga Motiejūnienė paramą maisto produktais skurstantiems Utenos rajono gyventojams, o ir kitokią, visapusišką pagalbą teikia jau penkerius metus. Moteris pasakojo, kad daryti gerus darbus ją pastūmėjo
asmeninio gyvenimo pokyčiai, suteikę drąsos siekti
gilesnio savęs pažinimo bei poreikį prasmingiau realizuoti save. „Visada norėjau dirbti su žmonėmis ir
gyventi arčiau gamtos. Socialinio darbo specialistės
pareigos vienoje gražiausių seniūnijų pateisino visus
mano lūkesčius“, – šypsosi I. Motiejūnienė.
Kokios pagalbos dažniausiai
reikia vargstantiems?

Asmeninio albumo nuotr.

Uteniškius nuo skurdo gelbstinti Inga
Motiejūnienė: požiūris į labdarą keičiasi

pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondo teikiama parama
maisto produktais. Vienišiems ir Inga Motiejūnienė
Gero žodžio. Padrąsinimo. Įverpagyvenusiems asmenims labiautinimo. Priminimo, kuo tas žmoKokie žmonės dažniausiai
siai reikia pagalbos buityje.
gus turtingas, ką jis gali, ką moka.
kreipiasi dėl paramos maisto
Pastebiu, kad visuomenė skursta Kaip atrodo parama maisto
produktais?
ne materialiai, o dvasiškai. Praran- produktais?
Įvairūs. Jei kreipiasi, paramą
da vertybes, tikėjimą. Materialinį
Tai yra svarbus ramstis ne tik be- gauna visi socialinę pašalpą gauskurdą dabar gana lengva pašalin- darbiams bei senoliams, bet ir dir- nantys asmenys. Deja, šie darbinti. Atsivėrus durims į Europą, stoko- bantiems asmenims bei daugiavai- go amžiaus asmenys sudaro dijantiems lengvai gauname drabu- kėms šeimoms. Kas antrą mėnesį džiąją dalį visų paramos gavėjų.
žių, namų apyvokos daiktų. Patys gaunamoje paramoje būna patys Senolių sąrašuose vis mažėja, nes
mūsų gyventojai noriai aukoja nau- svarbiausi maisto produktai: kruo- jų pensijos, nors ir šiek tiek, bet didotą buitinę techniką, baldus, įvai- pos, makaronai, konservai, aliejus, dėja. Neretai jiems, kaip ir neįgarius tekstilės gaminius, reikmenis cukrus, konservuota daržovių sriu- liesiems, parama teikiama išimties
kūdikių priežiūrai, drabužius ir ava- ba, pupelės, žirneliai. Nepamiršta- tvarka. Paramos kreipiasi ir dirbanlynę. Yra ir statybinių bei apdailos mi ir vaikai bei smaližiai. Dalijami tys asmenys. Situacijos įvairios: dirmedžiagų aukoję. Staiga darbo ne- ir sausainiai, sausi pusryčiai, sal- banti vieniša mama, dirba tik vienas
tekusiems ar ilgesnį laiką neįsten- džios košės, kondensuotas pienas. iš tėvų, dirba tik po 0,5 etato, šeimogiantiems vėl įsilieti į darbo rinką Kiekvieną kartą maisto paketus su- je 3 ir daugiau vaikų... Šiems asmenims pagalbos prašyti sunkiausia.
labai didelė parama yra Europos daro vis kiti produktai.

Kokias tendencijas pastebite?
Skurdą dažnai lydi tinginystė, aplaidumas ir žalingi įpročiai. Kaime
gyvenantys žmonės turi žemės,
tad visi darbingo amžiaus ir sveiki
gali užsiauginti daržovių. Nuo seno
lietuvį miškas rengė, maitino. Džiugu, kad paskutiniais metais išpopuliarėjo galimybė užsidirbti iš sezoninių darbų, tokių kaip sraigiavimas,
grybavimas ir uogavimas. Darbščiam žmogui geriausia pagalba yra
darbo pasiūlymas, suteikimas informacijos, pas ką gali nors laikinai
padirbėti, kitam savo darbu buityje padėti. Keičiasi ir pačių gyventojų požiūris į labdarą bei kitas pagalbos formas. Vieni drąsiau kalba
apie problemas, kiti mieliau aukoja, padeda. Vis rečiau išgirstu frazę
„man priklauso“.
Koks įsimintiniausias atvejis,
kai teko padėti?
Nutolęs vienkiemis, keliukas,
prapuolęs aukštoje žolėje, ir baikšti, pasimetusi moteriškė... O užteko išsiaiškinti pagrindines tos dienos problemas, paskolinti pinigų
pasigaminti naujam asmens do-

Uteniškių pamėgtas kasmetinis
išpardavimas – ir vėl „Babilone“!
Jau lapkričio 11 dieną PPC „Babilonas“, Panevėžyje, praūš visų pamėgtas vienos dienos kasmetinis išpardavimas. Artėja šv. Kalėdos, jaukiausias laikotarpis metuose, kai prie stalo susės
visi artimieji, kai kiekvienam jų galėsime skirti savo šypseną, šilumą bei dovanas. Lapkričio
11 dienos išpardavimas – puiki proga iš anksto
pasirūpinti dovanomis artimiesiems, draugams,
kolegoms ir išvengti paskutinės minutės stumdymosi prieš pat šventes. Kad pirkėjams nereikėtų sukti galvos ir rinktis tarp šimtų skirtingų nuolaidų, „Babilone“ vyks totalinis išpardavimas,
kur visose parduotuvėse bus taikomos nuo 20 %
nuolaidos!
Visų pamėgtas kasmetinis
išpardavimas vyks tik vieną
dieną. O klientus PPC „Babilonas“ pasitiks atsinaujinęs –
klientų mylimos „Žana“, „Gerduva“ ir „Martina“ sveikins
persikėlusios į naujas patalpas ir lauks su dar didesniu ir
platesniu asortimentu. Beje,
„Babilone“ taip pat atsidarys
nauja sporto prekių išparduotuvė „Sport1 Outlet“!
Ieškantiems išskirtinių, dizainerių rūbų neeilines nuolaidas pasiūlys „ADDA“ stiliaus namai, kurie taikys
20–50 % nuolaidas visoms
prekėms. 30 % nuolaidas
visoms prekėms (išskyrus
„Mustang“) pasiūlys „Džinsų
centras“, o visai šeimai drabužius siūlantis „Trikotažas
LT“ taikys 20–50 % nuolaidas visoms prekėms.

Sportuojantys turėtų aplankyti „Hiatus Outlet“, nes
ten visoms prekėms bus taikoma 30 % nuolaida, o „Hummel“ pasiūlys net 20–50 %
nuolaidas visoms prekėms.
Taip pat verta atkreipti dėmesį į „Sports Direct“ ir „Puma“,
kurie pasiūlys 20 % nuolaidą
viskam (išskyrus striukėms).
Vaikų prekių parduotuvėje „Baby City“ bus taikoma
20 % nuolaida viskam, o „Kiki-Riki“, be 20 % nuolaidos,
dar pasiūlys iki 50 % nuolaidą pažymėtoms prekėms.
20–40 % nuolaidas visoms
prekėms taikys „Bag City“.
Knygų mylėtojams „Vaga“
pasiūlys 20 % nuolaidą visoms knygoms, išskyrus mokomąją literatūrą ir akcinius
pasiūlymus.
Visai „Vivi“ kosmetikai bus

taikoma net 40 % nuolaida,
o apsipirkusius pradžiugins
išskirtinėmis dovanėlėmis.
Grožio prekių parduotuvė
„Vitrina PRO“ siūlys 20–50 %
nuolaidas visoms prekėms,
o atsinaujinusios namų apyvokos prekių, kosmetikos
parduotuvės pasitiks savo
klientus su puikiomis nuolaidomis: „Žana“ siūlys nuolaidas nuo 25 %, „Martina“
20 %, o „Gerduva“ 30 % visoms prekėms, nedalyvaujančioms kitose akcijose.
Planuojantys
atsinaujinti
būstą ir įsigyti naujų baldų turėtų užsukti į „Baldų šalį“, kur
visi pardavėjai siūlys puikias
nuo 20 % nuolaidas. O norintiems įsigyti buitinės technikos ar elektronikos „Topo
centras“ taikys iki 30 % nuolaidas pažymėtoms prekėms. Negana to, dar viena
puiki proga atsinaujinti namus – interjero detalių, rėmelių ekspertai „Savex Galerija“ pirkėjams pasiūlys 25 %
nuolaidas visoms nenukainotoms prekėms ir rėminimo
paslaugoms.
Smaližius kvies „Rūta“, kuri
taikys 20 % nuolaidas pažymėtoms prekėms, o panevėžiečių mylima kulinarijos,
konditerijos parduotuvė „Vasaris“ visus lepins 20 % nuolaida visoms prekėms.
Apsipirkus, norintys pailsė-

ti, užkąsti gali užsukti į prekybos centre „Babilonas“
įsikūrusius restoranus ir kavines, kur taip pat bus specialių nuolaidų ir akcijų. „Forto
Dvaras“ taikys 20 % nuolaidą
didžkukuliams, „Čili Pica“ –
50 % visoms picoms, o „Hesburger“ mėsainio kompleksas kainuos vos 2,75 Eur.
Visų mylimas, draugiškas
„Maestro Coffee“ siūlys 20 %
nuolaidą visoms prekėms!
Taip pat PPC „Babilone“

kumentui, nuvežti į Uteną, palydėti į Lietuvos darbo biržą dėl užsiregistravimo, į Socialinės rūpybos ir
sveikatos apsaugos skyrių dėl socialinės pašalpos gavimo ir... gyvenimo vėtrų užguita, žmonių vengianti, visiškai savimi nepasitikinti
moteriškė atsitiesė! Dabar ji ne tik
savarankiškai nuvyksta į Uteną susitvarkyti įvairių reikalų, sėkmingai
tvarkosi buityje, bet ir priima sprendimus, pati sprendžia iškylančias
buitines ir socialines problemas,
yra motyvuota remontuoti savo
seną namą, drąsiai kreipiasi pagalbos, laisvai bendrauja su žmonėmis ir net laiku užsuka į kirpyklą.
Kaip žmonės reaguoja į paramą?
Pasitaiko ir bambančių. Tokiems
pasiūlau: „Nemėgstamus maisto
produktus palikit. Rasiu, kam perduoti.“ Vos keli atvejai buvo, kad paliktų. Tie, kurie prašė ir gavo paramą
daiktais, visad būna nuoširdžiai dėkingi. Bet koks pasimetimas, nuostaba ir džiaugsmas būna veiduose
tų, kurie paramą gauna netikėtai.
Džiaugsmą ir dėkingumą jaučia gavusieji kokią nors paramą, jei ji įteikiama ne su gailesčiu, o su meile.
Jeigu jums reikia pagalbos, kreipkitės inga.motiejuniene@utena.lt.
Daugiau informacijos
www.priimk.lt.
SADM inf.

vyksta „Pirk ir pramogauk“
žaidimas, kur perkantys už
30 eurų ir daugiau gali laimėti įvairius pramoginius prizus:
kuponą vakarienei, bilietus į
„Forum Cinemas“ kino filmą
ar į teatrą. Visa informacija
PPC „Babilonas“ tinklapyje
ar mūsų informacijos centre.
Išpardavimas PPC „Babilonas“ vyks tik lapkričio 11 dieną, tad skubėkite pasinaudoti puikia proga pasiruošti
Kalėdoms, palepinti save, atsinaujinti namus ar pradžiuginti draugus, artimuosius!
Viską, ko reikia, rasite atsinaujinančiame PPC „Babilonas“! Daugiau informacijos –
www.pcbabilonas.lt.
PPC „Babilonas“ inf.

