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Kad paskutinis rudens mėnuo būtų kupinas geros nuotaikos ir pakankamo dėmesio sveikatai, mes pasirūpinome naudingu 
skaitiniu, kuriame rasite visko – nuo patarimų iki gausybės nemokamų sveikatinimo veiklų pasiūlymų!

Spalio mėnesį – 
net trys pokyčių 
savaitės

Jau antrus metus iš eilės Klaipė-
dos miesto visuomenės sveikatos 
biuras organizuoja pokyčių savaites 
įvairaus amžiaus žmonėms. Spalio 
mėnesį jų įvyko net trys – pokyčių 
savaitė jaunimui, darbingo amžiaus 
žmonėms bei sergantiems cukriniu 
diabetu. Programose dalyvauja 
žmonės, besirūpinantys savo sveika-
ta, vieni turintys svorio problemų 
ar per mažai fiziškai judantys, kiti 
patiriantys ilgalaikį stresą ar stoko-
jantys motyvacijos siekti išsikeltų 
tikslų sveikesnio gyvenimo link.  

Pokyčių savaičių metu žmonės 
sėmėsi žinių iš įvairių sričių sveikatos 
specialistų – dietisto, psichologo, vi-
suomenės sveikatos ir fizinio aktyvu-
mo specialistų. Teorinę programos 
dalį papildė ir praktinės veiklos – 
dalyviai galėjo atlikti kūno kom-
pozicijos analizę prieš ir po pokyčių 
savaitės, dalyvauti mankštose ir 
gauti daug naudingų praktinių pa-
tarimų, kaip taisyklingai atlikti įvai-
rius mankštos pratimus. Per jaunimo 
pokyčių savaitę vyko paskaitos apie 
mitybą, fizinio aktyvumo treniruotės 
bei buvo kalbama apie savęs realiza-
vimą, pvz., Lietuvos šaulių sąjungo-
je ar Lietuvos kariuomenės gretose. 
Taip pat jaunimas galėjo pasimokyti 
Solo Latino šokių žingsnelių. Jau-
nuoliams buvo suteikta galimybė 

susidaryti individualius mitybos bei 
sporto planus.
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Sveikatos specialistų teigimu, 
savaitės trukmės programa yra 
per trumpa pasiekti išsikeltų tikslų, 
tačiau tai pakankamas laikas tiems 
tikslams aiškiai susiformuluoti, tiks-
liam siekimo planui susidaryti bei 
bazinėms ir mokslu grįstoms ži-
nioms įgyti, kurios būtinos prade-
dant žengti sveiko gyvenimo būdo 
keliu, nekenkiant savo sveikatai.

Renginiai

SUGRĮŽTA MOKYMŲ 
PROGRAMA 
„STRESAS, 
PSICHOLOGINIS 
SKAUSMAS IR 
SAVIŽALA“ 
SU VALIJA ŠAP 
IR PROF. DR. NIDA 
ŽEMAITIENE

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras GRUODŽIO 10 d. 
Nidoje, GRUODŽIO 11, 12 dienomis 
Klaipėdoje kviečia dalyvauti specia-
listų kvalifikacijos tobulinimo progra-
moje „Stresas, psichologinis skausmas 
ir savižala“.

Programos rengėjos ir lektorės – 
Europos sertifikuotos psichologės 
klinikinėje ir sveikatos srityje Valija 
Šap ir prof. dr. Nida Žemaitienė.

Moksliniai tyrimai Lietuvoje rodo, 
jog vaikai ir paaugliai neretai patiria 
psichologinius sunkumus, išgyvena 
psichologines krizes, kurios lemia 
psichologinį skausmą. Savižala – psi-
chologinio skausmo išraiška, vis la-
biau kelianti nerimą psichikos svei-
katos, visuomenės sveikatos, socia-
linio darbo ir kitiems specialistams 
bei visuomenei. Specialistams būti-

na gilinti turimas žinias, kaip at-
pažinti kenčiantį vaiką ar suaugusį 
asmenį, kaip teikti reikiamą emocinę 
paramą bei pagalbą. Siekiant, jog 
pagalba būtų veiksminga, būtinas 
pagalbos teikėjų bendradarbiavimas 
ir bendravimas su emocinius sunku-
mus išgyvenančio asmens artimai-
siais. Išmanydami esminius pagalbos 
principus bei gebėdami juos taikyti 
praktikoje, specialistai gebės veiks-

mingiau dalyvauti savižudybių pre-
vencijoje.

Šios programos tikslas – 
suteikti specialistams žinių ir 

įgūdžių, reikalingų veiksmingai at-
pažinti patiriamą stresą, išgyvenamą 
psichologinį skausmą ir savižalą, 
užtikrinti asmens saugumą, suteikti 
pirmąją emocinę pagalbą bei už-
tikrinti tęstinę pagalbą.

Šios programos metu:
• praturtinsite savo žinias streso, 

psichologinio skausmo samprata, 
gausite žinių apie fiziologinius ir psi-
chologinius streso požymius;

• susipažinsite su savižalos prob-
lema ir samprata;

• tobulinsite emocinės paramos 
ir pagalbos teikimo psichologinį 
skausmą išgyvenančiam ar save ža-
lojančiam asmeniui įgūdžius; 

• susipažinsite su savižudybės 
grėsme pasižyminčio asmens prie-
žiūra ir saugumo užtikrinimo galimy-
bėmis.

Mokymai Nidoje vyks gruodžio 
10 d., Klaipėdoje – gruodžio 11 ir 12 
dienomis, mokymų pradžia – 9 val., 
trukmė – 8 ak. val. 

Mokymų pažymėjimus suteikia 
Klaipėdos miesto pedagogų švieti-
mo ir kultūros centras.

DĖL REGISTRACIJOS TEIRAUTIS 
el. p. ausra@sveikatosbiuras.lt. 
Dalyvių skaičius ribotas!

Finansuojama iš valstybės biudžeto 
specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių 

biudžetams valstybinėms visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti.

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
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          Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda. Tel. / faks. (8 46) 23 47 96. El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt  www.sveikatosbiuras.lt

Nr. 29 (2019 m. lapkritis)

mailto:visuomenessveikata%40sveikatosbiuras.lt?subject=
http://www.sveikatosbiuras.lt


 „Jeigu atsuksite veidą į saulės šviesą, nematysite šešėlių.“ Hellen Keller 5
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 „Niekada nepalikite rytojui to, ką galite padaryti šiandien.“ Thomas Jefferson 6
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Sveikata
Viena liga – 
skirtingi tipai

Cukrinis diabetas yra viena ak-
tualiausių šiuolaikinės medicinos 
bei visuomenės problemų. Kasmet 
cukriniu diabetu sergančių asmenų 
daugėja. Tarptautinės diabeto fede-
racijos duomenys rodo, kad pasauly-
je registruotų cukriniu diabetu ser-
gančių žmonių skaičius per pasta-
ruosius 50 metų padidėjo 25 kartus. 
Lietuvos endokrinologų asociacijos 
duomenimis, šalyje II tipo cukriniu 
diabetu serga daugiau nei 5 proc. 35–
65 m. gyventojų (Gudžinskienė, 2018).

Yra dvi pagrindinės cukrinio 
diabeto formos – I tipo ir II tipo, ku-
rios turi vieną bendrą bruožą – pa-
didėjusį gliukozės kiekį kraujyje. Ta-
čiau gliukozės pertekliaus kraujyje 
priežastys yra skirtingos, dėl to tai-
komi skirtingi gydymo būdai (Cilia, 
2007).

I tipo cukriniu diabetu dažniausiai 
suserga vaikai ir paaugliai, 10–15 m. 
amžiaus, dėl to anksčiau ši liga buvo 
vadinama „paauglių cukralige“, 
„jaunatviškuoju diabetu“. Tai yra 
autoimuninis susirgimas, kai kasoje 
suardomos ląstelės, kurios norma-
liomis sąlygomis gamina insuliną. 
Turintys I tipo diabetą visą gyvenimą 
turi leistis insuliną. Ligą sukelia auto-

imuninė reakcija – imuninė sistema 
pradeda kenkti organizmui. Šiuo at-
veju ji suardo ląsteles, kurių paskirtis 
yra insulino gamyba kasoje. Ši liga 
dažniausiai užklumpa vaikystėje 
arba jaunystėje ir nepasitraukia iki 
gyvenimo pabaigos. Sergamumas I 
tipo diabetu palyginti nėra didelis, 
sudaro tik apie 10 proc. visų cukrinio 
diabeto atvejų (Orlovskaja, 2012).
Riziką susirgti I tipo cukriniu diabetu 
galima paveldėti. Tačiau kalti ne tik 
genai. Kaip rodo tyrimai, šio tipo 
diabetu susirgus vienam iš dvynių 
tikimybė, kad ligos neišvengs ir ki-

tas, sudaro tik 30–50 proc. Vadinasi, 
yra kitų svarbių šią ligą skatinančių 
priežasčių. Šiuo metu diskutuo-
jama apie kitus galimus šios ligos 
veiksnius, pvz., infekcijos, nitratai ir 
nitritai maisto produktuose. Tiriant 
vaikų susirgimo cukriniu diabetu 
priežastis, nepastebėta skirtin-
go berniukų ir mergaičių polinkio 
susirgti šia liga. Vis dėlto tyrimais 
nustatyta, kad didesnis pavojus su-
sirgti I tipo cukriniu diabetu kyla 
vaikams, kurių tėvai serga šia liga 
(Aglinskienė, 2011).

Dauguma pacientų, apie 90 proc., 
serga II tipo cukriniu diabetu. Šia 
cukrinio diabeto forma susergama 
vyresniame amžiuje, liga diagnozuo-
jama dažniausiai antroje gyvenimo 
pusėje. II tipo diabetikams nustatant 
diagnozę, šia liga jie sirgdavo jau vi-
dutiniškai 5–7 m., be to, kitaip nei 
I tipo cukrinio diabeto pacientai, 
jie beveik visuomet turi antsvorio 
(Urbanavičius, 2011). Anksčiau ši liga 
paprastai būdavo diagnozuojama 
apie keturiasdešimtuosius žmogaus 
gyvenimo metus, o dabar suserga 
vis jaunesni žmonės. Tai endokrini-
nė liga, kuriai būdingas sumažėjęs 
insulino kiekis arba suprastėjęs pa-
ties organizmo reagavimas į jį, dėl 
to nustatomas padidėjęs gliukozės 
kiekis kraujyje. Kaip rizikos veiksniai 
yra nurodomi paveldimumas, rūky-
mas, mažas skaidulinių medžiagų su-
vartojimas, tačiau kaip pagrindiniai 

Jaunimo 
pokyčių savaitė 
„Ar priimsite 
naują iššūkį?“

Kviečiame dalyvauti nemoka-
moje pokyčių savaitėje, kurios metu 
jaunimas nuo 14 iki 20 metų ieškos 
naujų patirčių ir pakeis savo senuo-
sius įpročius naujais. Diskutuosime, 
mokysimės ar prisiminsime, kaip 

teikti pirmąją pagalbą, 
sportuosime, šoksime, apsilankysime 
biuro sensoriniame kambaryje bei 
pamėginsime išmokti susidėlioti savo 
dienotvarkę taip, kad liktų laiko sau.

Renginys vyks 
lapkričio 11–28 dienomis.
Vietų skaičius ribotas.

Registracija:
el. paštu koordinatorius@sveika-
tosbiuras.lt, 
mob. tel. 8 640 9 33 41.
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traceptinėmis table-
tėmis yra sureguliuojamas menstru-
acijų ciklas, mėnesinės tampa trum-
pesnės ir ne tokios gausios, sumažėja 
skausmai (menstruacijų metu). Taip pat 
šios tabletės sumažina kiaušidžių vėžio, 
gimdos gleivinės vėžio atsiradimo 
riziką, apsaugo nuo kiaušidžių cistų su-
sidarymo. Tačiau ši kontraceptinė 
priemonė turi ir minusų. Vienas iš 
pagrindinių ir pats didžiausias – kon-
traceptinės tabletės neapsaugo nuo 
lytiškai plintančių infekcijų. Vertėtų 
paminėti, kad užsikrėtus LPI, požymius 
galima pastebėti ne iš karto. Kartais jie 
pasireiškia po kelių dienų, savaitės, mė-
nesio, o kartais visai nepasireiškia. LPI 
gali tapti nevaisingumo priežastimi. 
Minėta priemonė gali sukelti ir šalutinį 
poveikį: galvos, krūtinės skausmai, py-
kinimas, kūno svorio padidėjimas ar 
sumažėjimas ir kt. Beje, ne visos moterys 
gali vartoti šias tabletes. Yra tam tikrų 
ligų, kuriomis sergant kontraceptinių 
tablečių vartoti negalima. Dar vienas 
diskomfortą keliantis veiksnys – būtiny-
bė tabletes vartoti reguliariai – jas reikia 
gerti kiekvieną dieną tą pačią valandą. 
Kartais moterys pamiršta jas išgerti ar 
pasiimti kartu su savimi, pvz., į kelionę.

Kontraceptinės tabletės įsigyjamos 
tik su receptu, vadinasi, norint jas var-
toti, teks apsilankyti pas ginekologą, 
kuris galės jas paskirti, nes tablečių pasi-
rinkimas labai platus, o kiekviena 
moteris yra individuali. Todėl tik specia-
listas gali pasakyti, kurios kontracep-
tinės tabletės moteriai tinkamiausios.

Dažniausiai motinystė suteikia laimę. 
Tačiau neplanuotas nėštumas gali 
sukelti emocinių sunkumų, sveikatos 
problemų. Lytiškai plintančios infekcijos 
gali smarkiai paveikti ne tik Jūsų, bet ir 
aplinkinių gyvenimą. Prieš pradedant ly-
tinius santykius, siūlome apsilankyti pas 
šeimos gydytoją ar ginekologą, su ku-
riuo galėsite pasikonsultuoti šia tema.

Straipsnio šaltiniai:
1. http://www.ulac.lt/ligos/L/lytiskai-plintan-

cios-infekcijos 2. http://www.ulac.lt/naujienos/
pranesimai-spaudai/klaidingi-isitikinimai-apie-ly-
tiskai-plintancias-infekcijas 3. http://www.ulac.lt/
naujienos/pranesimai-spaudai/gyventoju-infor-

muotumas-apie-lytiskai-plintancias-infekcijas-ap-
klausos-rezultatai- 4. Lietuvos gydytojo žurnalas 

2018 m. Nr. 3

Straipsnį parengė: Laura Kriščiūnaitė,
jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų koordinatorė
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išskiriami – antsvoris ir fizinio ak-
tyvumo stoka (Nelaj, 2015).
Fiziškai aktyvūs asmenys, kiekvie-
ną dieną 30 min. sportuojantys vi-
dutiniu intensyvumu, 30–50 proc. 
sumažina II tipo cukrinio diabeto bei 
širdies ir kraujagyslių ligų riziką (Bas-
suk, 2005). Fizinis neaktyvumas susijęs 
su padidėjusiu atsparumu insulinui ir 
bloga glikemijos kontrole priklauso-
mai nuo kūno svorio (Sigal, 2004). Nor-
malaus svorio ir mažo fizinio aktyvu-
mo asmenims rizika susirgti II tipo 
cukriniu diabetu didėja 1,52 karto, 
nutukusiems ir fiziškai neaktyviems 
žmonėms rizika susirgti šia liga didė-
ja 1,65 karto, lyginant su normalaus 
svorio ir fiziškai aktyviais asmenimis 
(Sullivan, 2005).

Cukrinio diabeto tipą vieną nuo 
kito galima atskirti pagal simptomų 
stiprumą. I tipo cukrinis diabetas 
prasideda ūmiais ir ryškiais simpto-
mais: troškulys, dažnas šlapinimasis, 
padidėjęs apetitas, krentantis svoris, 
nuovargis. II tipo cukrinis diabetas 
paprastai prasideda ramiai – pirmieji 
simptomai būna neryškūs, dėl to jie 
tinkamai neįvertinami, pati liga daž-
nai lieka nenustatyta.

Abiejų cukrinio diabeto tipų gydy-
mui ir kontrolei yra svarbi mityba bei 
judėjimas. Medikamentinį gydymą 
derinant su sveika mityba ir fiziniu ak-
tyvumu galima pasiekti puikių rezul-
tatų ir efektyviai kontroliuoti ligą.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras kartu su pirminės 
asmens sveikatos priežiūros įstai-
gomis vykdo Širdies ir kraujagyslių 
ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 
asmenų sveikatos stiprinimo pro-
gramą. Jeigu norėtumėte dalyvauti 
ar sužinoti daugiau informacijos apie 
šią programą, maloniai kviečiame su-
sisiekti su programos koordinatore 

mob. tel. 8 615 16 155 arba 
el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

Straipsnio autorė – 
visuomenės sveikatos stebėsenos 

specialistė Vitalija Mikutytė

Prezervatyvai ar 
kontraceptinės 
tabletės?

 
Šiais laikais kontraceptinių priemonių 

pasirinkimas yra platus. Nedaugelis žino, 
kad jų yra apie 20. Tai kaip žinoti, kas yra 
tinkama tau, kuo skiriasi kontraceptinės 
priemonės viena nuo kitos ir kaip išsirink-
ti tai, kas tinka tau?  

Vienos kontraceptinės priemonės 
apsaugo tik nuo neplanuoto nėštumo, 
kitos – ir nuo lytiškai plintančių infek-
cijų (LPI). Yra dvi populiariausios kon-
traceptinės priemonės – vyriški prezer-
vatyvai ir kontraceptinės tabletės. Tad 
pakalbėkime daugiau apie jas...

Vyriški prezervatyvai yra viena iš 
populiariausių kontraceptinių prie-
monių. Didžiausias jų pliusas – apsau-
go ir nuo nepageidaujamo nėštumo, 
ir nuo LPI, ko nedaro kitos kontracep-
tinės priemonės. Jų galima įsigyti be-
veik visose parduotuvėse, vaistinėse, yra 
ganėtinai pigūs, palyginus su kitomis 
apsaugos priemonėmis. Prezervatyvų 
yra įvairių dydžių, todėl vyras gali pa-
sirinkti sau tinkamą. Tačiau ši priemonė 
turi ir minusų – lytinio akto metu jis gali 
plyšti. Jei moteris nenori pastoti, tokiu 
atveju ji turi per 72 val. nuo nesaugių 
lytinių santykių išgerti skubiąją kontra-
ceptinę tabletę. Vyriškas prezervatyvas 
yra naudojamas tik vieną kartą. Verta 
žinoti, kad moterys arba vyrai gali būti 
alergiški lateksui, tuomet būtent tokie 
prezervatyvai jiems yra netinkami.

Kontraceptinės tabletės turi nemažai 
pliusų, pagrindinis jų – 99 proc. apsauga 
nuo nepageidaujamo nėštumo. Norime 
pabrėžti, kad nei viena kontraceptinė 
priemonė nuo nepageidaujamo nėštu-
mo neapsaugo visu 100 proc. Žinoma, 
ši apsaugos priemonė leidžia gydyti ir 
tam tikras ligas, kurios yra sukeltos dėl 
pagausėjusio vyriško hormono (jauna-
tviniai spuogai, padidėjęs vyriškas plau-
kuotumas, plaukų slinkimas ir kt.). Kon-

Iliustracijos: www.freepik.com
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Trumpos naujienos

Nuoširdi padėka 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms

Įvyko kvalifikacijos 
tobulinimo seminaras 
kūno kultūros 
mokytojams

Klaipėdos miesto visuomenės sveika-
tos biuro specialistai š. m. spalio 23 d. 
bendruomenės namuose organizavo 
kvalifikacijos tobulinimo seminarą kūno 
kultūros mokytojams ,,Pamoka panau-
dojant savo kūno pasipriešinimą korek-
cijai ir integralumui“.

Seminarą vedė ir į kūno kultūros 
mokytojų klausimus atsakė lektorius 
Dr. Aurimas Mačiukas, Sveikatingumo 
klubų asociacijos prezidentas.

Seminaro tikslas – sudaryti sąlygas ir 
skatinti kūno kultūros mokytojus įgyti 
ir plėtoti kompetencijas, siekiant už-
tikrinti aukštą švietimo kokybę.

Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuras kartu su Klaipė-
dos miesto ir Neringos savivaldybės 
pirminės asmens sveikatos priežiūros 
įstaigomis vykdo Širdies ir kraujagys-
lių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 
grupių asmenų sveikatos stiprinimo 
programą. Dėkojame asmens sveika-
tos priežiūros įstaigoms, kurių efekty-
vus ir nuolatinis bendradarbiavimas, 
pacientų informavimas apie vyk-
domą sveikatos stiprinimo programą 
garantuoja sėkmingą programos 
vykdymą. Itin džiaugiamės bendra-
darbiavimu su UAB „Baltic medics“, 
Uosto poliklinika, VšĮ Klaipėdos mie-
sto poliklinika, UAB „Kardiovita“, UAB 
„Mano šeimos gydytojas“. Iš šių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų peri-
odiškai gauname sąrašus su asmenų, 
sutinkančių dalyvauti sveikatos sti-
prinimo programoje, kontaktais. 
Laukiame prie programos prisijun-
giančių ir kitų pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų. 

Klaipėdos miesto ir Neringos sa-
vivaldybės pirminės asmens sveika-
tos priežiūros įstaigos dalyvių sąrašus 
gali siųsti programos koordinatorei 

el. p. vitalija@sveikatosbiuras.lt.

Seminaro būta interaktyvaus, pa-
pildyto gausybe praktinių užduočių, 
skatinančių nesibaiminti naujų potyrių, 
dalintasi naudingais patarimais, kaip 
pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Organizatoriai džiaugiasi dalyvių ak-
tyvumu ir gerais seminaro įvertinimais.

Nuotaikingas 
susitikimas su sveikos 
gyvensenos 
puoselėtoja Joana 
Bartaškiene pritraukė 
būrį smalsių dalyvių

Š. m. spalio 11 d. Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuro specialistai 
organizavo susitikimą su aerobikos pra-
dininke Lietuvoje, sveiko gyvenimo 
būdo puoselėtoja Joana Bartaškiene.  
Žinoma moteris, nors jau ir įžengusi 
į septintą dešimtį, niekada dėl nie-
ko nesiskundžia, o savo užsidegimu 
pralenkia net ir dažną dvidešimtmetį. 
Viešnia ne tik papasakojo, kas jai pade-
da išlikti tokiai žvaliai, bet ir pasidalino 
patarimais, padedančiais kuo ilgiau iš-
laikyti jaunystę, pravedė nuotaikingą 
mankštą. Renginyje dalyvavo gausus 
būrys sveiko gyvenimo būdu besido-
minčių žmonių, renginio metu tvyrojo 
puiki nuotaika, nuoširdus bendravimas. 
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Įvertinti naujienlaiškį –
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Kontaktai

       DARBO LAIKAS:
        I–IV 8.00–17.00 val.    
             V 8.00–15.45 val.             
 Pietūs 12.00–12.45 val.

NAUJIENLAIŠKIO KŪRĖJAI       
       Naujienlaiškį parengė Klaipėdos miesto visuomenės 
      sveikatos biuras. Dizainerė – Lina D. Paulauskienė.

MUS RASITE:
Taikos pr. 76, LT-93200 Klaipėda
Tel. (8 46) 23 47 96. Faks. (8 46) 23 47 96.
El. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
www.sveikatosbiuras.lt     
https://www.facebook.com/biuras

MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ!
Nuomonę apie naujienlaiškį siųskite 
el. p. visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt
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Projektas finansuojamas iš URBACT III Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programos (2014–2020) 

bendromis Europos Sąjungos lėšomis.

Projektas

Projekto „Žaidimų 
paradigma“ partnerių 
susitikimas Klaipėdoje 

Šių metų spalio 1–2 dienomis 
Klaipėdoje įvyko programos URBACT III 
„Žaidimų paradigma“ (angl. „The Play-
ful Paradigm“) trečiasis projekto part-
nerių susitikimas, kurį organizavo 
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 
biuras.

namas projektas, ir aptarė iškilusius 
iššūkius. 

Pirmą susitikimo dieną projekto 
dalyviai lankėsi Klaipėdos apskrities 
viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 
edukacinėje erdvėje, kur bibliote-
kininkė Viktorija Žilinskaitė pristatė 
platų teikiamų paslaugų spektrą 
įvairaus amžiaus asmenims. Šioje 
erdvėje kiekvieną mėnesį organizuo-
jamos bendros jaunimo ir vyresnio 
amžiaus asmenų žaidimų popietės: 
loginiai, stalo žaidimai, protų mūšiai. 
Taip pat projekto partneriai lankėsi 
ir šios bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriaus žaislotekoje bei sužino-
jo apie bibliotekininkų parengtus 
žaidimus „Žaliapėdį“ ir „Knygosūkį“. 
Antrą susitikimo dieną dalyviai vyko 
į Klaipėdos „Sendvario“ progimnazi-
ją, kurioje buvo pristatytos aktyvios 
žaidybinės veiklos, skirtos mokinių 
psichinei ir fizinei sveikatai stiprin-
ti. Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistė Bernutė Juškienė parodė 
savo pačios parengtą mankštą su 
žaislais.

Klaipėdoje įgyvendinant šį pro-
jektą siekiama didinti kartų tarpu-
savio supratimą, skatinti jaunimo ir 
senjorų bendravimą, stiprinti psi-
chinę sveikatą, vystyti žaidžiančio 
miesto koncepciją.

Tarptautinį susitikimą sveikini-
mo kalba pradėjo Klaipėdos miesto 
meras Vytautas Grubliauskas. Po įkve-
piančių sveikinimo žodžių URBACT 
programos sekretoriato atstovė Clé-
mentine Gravier ir projekto ekspertė 
Ileana Toscano pakvietė susitikimo 
dalyvius susipažinti, kaip įgyvendi-
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