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MIESTAS

Socialinė darbuotoja: „Daliai vaikų ir vynuogė
yra nekasdienis dalykas“
„Viena mama man atėjusi dėkojo su ašaromis akyse, sakydama,
kad per savaitę jos vaikui tiek parodėme, kiek ji per gyvenimą nebūtų galėjusi duoti“, – tokiais žodžiais savo darbo vertę apibūdino socialinė darbuotoja Sandra Jokubauskė. Prižiūrinti sunkiai besiverčiančių tėvų vaikus,
ji tikina, kad tokioms šeimoms
svarbi visapusiška pagalba: tiek
maisto produktais, tiek ir vaikų
priežiūra.

Laukuvos dienos centre dirbanti
S. Jokubauskė čia prižiūri 17 vaikų,
dalis jų – iš sunkiau besiverčiančių šeimų, kurios gauna valstybės paramą ir maisto produktais,
ir higienos priemonėmis.
Pasak Sandros, iš tėvų ji sulaukia daugybės dėkingumo žodžių
už visas veiklas, organizuojamas
dienos centre.
„Tos veiklos neretai yra vienintelis dalykas, pramogos, ką
šeima gali leisti. Yra šeimų, kurios per dieną turi išgyventi su
vienu euru – tokiems vaikams ir
vynuogė yra nekasdienis dalykas, ką jau kalbėti apie jų užim-

tumą“, – situaciją aiškino socialinė darbuotoja.
Klausiama apie motyvus
dirbti tokį darbą, Sandra atsako paprastai – jai tiesiog patinka leisti laiką su vaikais. Be to,
čia galima didelė kūrybinė laisvė: „Veikti galime, ką tik sugalvojame. Vasarą dažniausiai laiką leidžiame lauke, einame į
žygius, parką, pyragus kepam.“
Tiesa, atėjęs ruduo dienotvarkę kiek pakoreguoja, mat didelę laiko dalį užima namų darbų
ruošimas.
Padeda dirbantiems tėvams

S.Jokubauskė akcentuoja, kad
pagalba auginant vaikus skurdžiau gyvenančioms šeimoms
neretai yra tiesiog būtinybė, nes
leidžia tėvams dirbti.
„Didelė dalis tėvų yra dirbantys,
tiesiog gaunantys mažesnes pajamas, tad augindami mažuosius
jie tikrai negali sau leisti auklių.
O kur dirbantiems tėvams dėti
priešmokyklinuką, kuriam pamokos baigiasi pusę dvylikos?
Tai tėvai mums dėkoja, kad ramia širdimi gali vaikus palikti

čia, kur jie yra prižiūrimi, ir išeiti į darbus“,– apie vaikų dienos centro naudą pasakojo pašnekovė.
Būtent tokia pagalba džiaugiasi
trijų vaikų mama Jolita Kutniauskaitė. Vidurinysis jos vaikas šiemet pradės lankyti priešmokyklinę klasę, kuri įsikūrusi vaikų
dienos centro patalpose, taigi
po pamokų mažasis galės ten ir
likti. Jolita pasakojo, kad dienos
centrą jos vaikai lankė ir vasarą.
„Patikėkite, jie su tiek įspūdžių
kasdien pareidavo, nesiliaudavo
vakarais pasakoti, ką veikė“, –
sakė moteris, besidžiaugianti,
kad vaikai dienos centre ne šiaip
leidžia laiką, o patiria daug gerų
emocijų.
Jolita gauna ir paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo Lietuvoje, kurį
administruoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Šis fondas asmenis su mažomis
pajamomis remia maistu ir higienos prekėmis. Norintiems gauti
šią paramą, reikėtų kreiptis į vietos savivaldybę ar seniūniją.

Nušvis Žvejybos uosto rajonas
Daugiabučių namų
kiemuose sparčiai
montuojami nauji
žibintai. Gyventojai
pasidžiaugė, kad jų
vaikams nebeteks
vaikščioti aklinoje
tamsoje – pagaliau
šviesu taps ir vadinamajame Žvejybos uosto rajone.

i.liskeviciute@kl.lt

Sulupės gatvėje gyvenanti klaipėdietė negailėjo gerų žodžių
darbininkams.
„Labai noriu pasidžiaugti darbais, kurie vyksta Sulupės gatvėje. Čia įrengiamas apšvietimas. Vyrukai dirba tikrai rimtai
iki vėlyvo vakaro ir net šeštadieniais. Esu labai nustebusi“, – komentavo moteris.
Pokyčius savo kvartale įvertino ir dar viena pietinėje miesto pusėje įsikūrusi klaipėdiečių
šeima.
„Vadinamajame Žvejybos uoste
gyvenu 25 metus ir iki šiol čia visada būdavo tamsu. Šaltuoju metu, kada anksti sutemsta, vaikai
su baime eidavo namo neapšvies-

Užtikrinama prevencija

Pasak S. Jokubauskės, vaikų dienos centre laiką leidžiantys vaikai
iš mažesnes pajamas gaunančių
šeimų išsiskiria atvirumu. „Tiek
vaikai, tiek tėvai nebijo pasikalbėti, pasitarti, net ir išsipasakoti, kai
yra problemų. Manau, mes esame
ta vieta, kuri gali užtikrinti didesnę prevenciją nei, pavyzdžiui savivaldybė. Ten nuėjusi mama ir dėl
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tomis gatvėmis ir kiemais. Dabar
situacija pasikeis kardinaliai“, –
kalbėjo kita klaipėdietė.
Apšvietimas kiemuose įrengiamas įgyvendinant daugiabučių namų kiemų infrastruktūros
gerinimo programą.
Jau nušvito arba dar tik bus apšviesti Žalgirio g. 1, 3, Sulupės g.
8, 10, 10A, 12 ir Minijos g. 126,
128, 130, 130C, 130B, 130A, 132,
134, taip pat Naikupės g. 9A, 11
namai.
Įgyvendinant programą, apšvietimas jau įrengtas prie 88
daugiabučių namų. Per šiuos
metus apšvietimas atsiras prie
dar 123-jų daugiabučių.
Klaipėdos savivaldybės Miesto
tvarkymo skyriaus vedėja Irena
Šakalienė aiškino, kad rangovas
užbaigti darbus Žvejybos uosto
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mikrorajone privalo per du mėnesius. Priešingu atveju įmonei
gresia baudos.
„Turime keletą neblogų konkursą laimėjusių įmonių, kurios
montuoja apšvietimo stulpus.
Žvejybos uosto rajone šiuo metu dirba bendrovė „Elektromontuotojas“. Reikalavimai griežti –
per porą mėnesių jie turi nudirbti
darbus, kitu atveju numatytos
sankcijos. Žino, kad tikrai nepratęsime sutarčių, matyt, dėl to
ir skuba. Jei pradėsime skaičiuoti
baudas, jiems patiems neapsimokės dirbti“, – teigė I.Šakalienė.
Nauji žibintai įrengiami tamsiuose kiemuose, ten, kur šviesos reikėjo labiausiai. Savo pasiūlymus dėl apšvietimo vietų
savivaldybei galėjo teikti ir patys
gyventojai.

kažko pasiguodusi būtų įtraukta į rizikos sąrašą ir stebima, o juk
niekas to nenori. Pas mus atėjusi ji
gali gauti psichologinę pagalbą ir
išspręsti kylančias problemas be
jokios baimės, kad tai turės kažkokių blogų pasekmių“, – sakė Sandra, anksčiau dirbusi su socialinės
rizikos šeimomis, kur, pasak jos,
situacijos būdavusios kur kas sudėtingesnės.
Užs. 1642490

Dienos telegrafas
Šokis. Šiandien 18 val. galerijoje „si:said“
(Daržų g. 18) Grėtė Šmitaitė ir Austėja
Vilkaitytė pristatys rezidencijos metu
tyrinėtus šokio procesus.
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Šventė. Šeštadienį nuo ryto iki vakaro
Karklėje, šalia Lankytojų centro, vyks
tradicinė pajūrio bendruomenių šventė „Šimtmečio menkinė“. Laukiami visi
geros valios žmonės. Džiugins amatų
edukacija, koncertai, sporto varžybos,
vaidinimas, žaidimai, pramogos vaikams, žuvienė, laužas, rūkytos žuvys,
fotoparodos atidarymas. Vietos ir svečių iš Lenkijos pajūrio kurorto Stepnicos bendruomenės susirinkusiuosius
vaišins tradiciniais patiekalais. Šventės dalyvius linksmins grupės „Poezijos medžiotojai“ iš Klaipėdos, „Pečius
griūn“ iš Nemirsetos, „Drabina Rekatyvacija“ iš Lenkijos, Aurelija Čižauskaitė
ir grupė „Crazy Crow“. Dalyvaus ir folkloro ansamblis „Alka“.
Dainos. Naujas Tradicinių dainų klubo
sezonas prasideda jau rugsėjo 11 d. Antradienio vakarai Klaipėdos etnokultūros centre – šilti, skambūs ir sklidini tradicinių dainų. Čia 18 val. renkasi Dainų klubas, kuriame laukiami visi – nėra reikšmingas nei amžius, nei dainavimo patirtis. Dainų klube dainuojamos
visų regionų dainos, jų tematika, žanrai
priklauso nuo kalendoriaus.
Paskaita. Rugsėjo 12 d. 17 val. Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks nemokama paskaita „Genealoginė savimonė
ir didikas: Mikalojaus II Radvilos (1470–
1522) atvejis“. Lektorius – istorikas Karolis Čižauskas. Laukiami visi klaipėdiečiai. K.Čižauskas – jaunas istorikas, šiuo

metu ruošiantis Vilniaus vaivados bei
valstybės kanclerio Mikalojaus II Radvilos biografiją. Į ją papuola ir domėjimasis šio didiko atminimu tarp vėlesnių Radvilų, savotiškas biografijos post
mortem rašymas. Istorikas taip pat domisi XV a. pab. – XVI a. socialine, kultūrine, politinės minties istorija. Jau ketverius metus bendradarbiauja su LRT
transliuojama laida „Istorijos detektyvai“, prisideda prie jos kūrimo.
Svečias. Pempininkų bibliotekos vaikų
centre „Gerviukas“ (Taikos pr. 81A) rugsėjo 13 d. 10 val. svečiuosis vaikų rašytojas Tomas Dirgėla, kuris pristatys knygą
„Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“.
Susitikimas. Rugsėjo 13 d. 17 val. I.Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje
vyks rašytojo Roko Flicko kūrybos vakaras. Dalyvaus rašytojas R.Flickas, aktorė Regina Arbačiauskaitė, filologė Jovita Saulėnienė. Rašytojo kūrybą skaitytojai jau pamėgo. Romanas „Emma,
pastoriaus duktė“ 2015 m. pripažintas
skaitomiausia knyga, o 2017 m. populiariausių autorių ir knygų bibliotekose
dešimtuke romanas „Pradingę klajojančiame smėlyje“ užėmė aštuntą ją vietą.
Lėbartų kapinės. Šiandien laidojami
5 mirusieji, tarp jų – Vladas Kontrimas.
Skelbiamos pavardės tik tų mirusių jų,
kurių artimieji davė sutikimą.
Joniškės kapinės. Šiandien laidojama
viena mirusioji. Jos pavardė neskelbiama, nes artimieji nedavė sutikimo.
Naujagimiai. Per statistinę parą pagimdė 7 moterys. Gimė 5 mergaitės ir
2 berniukai.

