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Projekto partneriai domėjosi socialinėmis įmonėmis
>Kretingos rajono pedagogų švietimo centre (PŠC) vleš6jo Nordplus
projekto .Soclallnls verslas socIaliniams pokyčIams· partneriai Iš
Latvijos lr ŠvediJos.Vizito tikslas - aplankyti Žemaitijos regione vel-
klanflas socialines ,mones, dom6tls JųveikIa lr pasiektais rezultatais.

Šių eilučių autorė PŠC metodi-
ninkė Aurelija Iedenkienė paren-
gė svečiams programą, kurios me-
tu projekto partneriai lankėsi Jau-
nimo sodyboje Kėkštų kaime. So-
dybos darbuotoja Edita Drungilai-
tė papasakojo apie sodybos įkūrė-
ją Hermaną Šulcą, jo misiją Ruan-
doje, Jaunimo sodyboje vykdomas
veiklas, kurių tikslas - padėti naš-
laičiams, vaikams ir jaunuoliams iš
skurdžių šeimų pasirengti gyveni-
mui. Svečiai buvo sužavėti sody-
bos išpuoselėta aplinka, tuo, ką pa-
matė ir išgirdo, bei išreiškė norą
ateityje bendradarbiauti vykdant
projektus.

Klaipėdos neįgaliųjų socialinė-
je įmonėje .Regseda" partneriai tu-
rėjo galimybę pamatyti, kaip ir ko-
kiomis sąlygomis dirba silpnaregiai
ir net visiškai nematantys žmonės,
ir įsitikinti, kad jie puikiai atlieka
daugybę darbų.

Susitikę su labdaros ir paramos

fondo "Maisto bankas" Klaipėd.os
filialo atstovais Loreta ir Raimon-
du Danupais svečiai domėjosi fon-
do vykdoma veikla, projektais, sta-
tistiniais duomenimis, turėjo gali-
mybę pakalbėti su jauna 16 metų
savanore, kuri mielai padeda orga-
nizuoti ir vykdyti fondo renginius
bei akcijas. Partneriai iš Švedijos
stebėjosi, kad jaunuoliai Lietuvoje
noriai ir aktyviai įsitraukia į sava-
noriškas socialines veiklas, užuot
linksmai leidę savo laisvalaikį su
bendraarnžiais.

Plungėje įsikūrusios socialinės
įmonės "Ganis", kurioje dirba aš-
tuoni fizinę negalia turintys darbi-
ninkai, įmonės vadovas Juozas Ru-
peika pavedžiojo po darbines pa-
talpas, supažindino su darbo pro-
cesu. Šiuo metu įmonė bendradar-
biauja su prancūzų kompanija, ku-
riai gamina ir fasuoja medžio pa-
galiukus el. keptuvui (••griliui") ir
židinių prakurai. Paklaustas, ar
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~ PŠC metodininkė Aurelija Jedenkienė (pirma iš dešinės) su projekto partneriais iš Švedijos ir Latvijos

nebūtų paprasčiau, jei tą patį dar-
bą atliktų mašinos, vadovas atsakė,
kad tokiu atveju reikėtų palikti tik
du darbininkus, 0 likusieji netektų
pajamų ir užimtumo.

Ypač svetingai mus sutiko žoli-
ninkė Janina Danielienė, gyvenan-
ti Plungės rajone. Partneriai turė-

jo galimybę ne tik išgirsti apie gy-
domąjį įvairių žolių poveikį, suži-
noti apie Ianinos sodyboje organi-
zuojamas edukacines vaikų ir šei-
mų stovyklas, bet ir paragauti au-
tentiško žemaičių patiekalo - kas-
tinio, kuris tradiciškai buvo patiek-
tas su neluptomis bulvėrnis. Aurelija JEDENKIENt

Pasibaigus vizitams svečiai iš-
reiškė susižavėjimą pas mus vei-
kiančiomis socialinėmis įmone-
mis bei vietinių žmonių noru pa-
dėti žmonėms su negalia integruo-
tis į darbo rinką.


