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Kudirkos Naumiesčio globos namų 
gyventojai senatvę pasitiks oriai

Kudirkos Naumiestyje 
esantys globos namai 
šiuo metu glaudžia 43 
asmenis. Kol kas jie 
gyvena po tris, keturis 
nedideliuose kam-
barėliuose, tačiau iš 
2007-2013 m. Europos 
Sąjungos struktūrinių 
fondų finansuojamas 
2,4 mln. litų vertės 
projektas padės sukurti 
infrastruktūrą, kuri 
leistų žmonėms senatvę 
sutikti oriai.

Projekto aktualumas 
sparčiai senstančioje visuo-
menėje yra neabejotinas. 
Jau 15 metų gyvuojantis 
Socialinės pagalbos centras 
kasmet sulaukia vis daugiau 
prašymų gyventi globos 
namuose. Miestelyje 32% 
gyventojų sudaro 60-85 
metų ir vyresnio amžiaus 
žmonės, todėl nenuostabu, 
kad laikui bėgant centre 
norinčių gyventi asmenų 
skaičius daugėjo, o gyve-
nimo kokybė dėl didelio 
žmonių skaičiaus prastėjo 
ir ilgainiui pastatas tapo 
per ankštas. Šią problemą 
išspręs įgyvendintas glo-
bos namų infrastruktūros 
plėtros projektas.

Darbai vyksta 
kaip iš pypkės

Kudirkos Naumiesčio 
globos namuose prieglobstį 
randa tiek rajono senoliai, 
tiek jaunesni, sunkių ligų 
ištikti žmonės, kurie neturi 
artimųjų, galinčių jiems 
suteikti pagalbą. 2007-2013 
m. Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų finansuojamo 
2,4 mln. litų vertės projekto 
„Globos namų rekonstruk-
cija ir modernizavimas“ 
dėka, kyla globos namų 
pastato priestatas, kuriame 
bus įrengta 12 kambarių, 
koplyčia, virtuvė, valgo-
masis. Pasak globos namų 
įkūrėjo, Kudirkos Nau-
miesčio parapijos klebono, 
dekano Donato Jasulaičio, 
projekto lėšų turėtų užtekti 
viskam – nuo pamatų iki 
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Kylantis trijų aukštų globos namų priestatas leis globotiniams gyventi ne taip ankštai kaip iki šiol. 

Senolės džiaugiasi gyvenimu globos namuose ir teigia, kad gyvenimo sąlygos čia 
daug geresnės nei tos, kurias paliko.

durų rankenų. „Jei būtų 
reikalingas kofinansavimas, 
viskas komplikuotųsi, o šiuo 
atveju, kai padengiamos 
visos išlaidos, darbai vyksta 
greitai. Džiaugiamės, kad 
darbus atlikti pasamdyta 

Šioje virtuvėje virėjos šeimininkaus neilgai, netrukus jos dirbs pagal šiuolaikinius 
standartus įrengtoje darbo vietoje.

– balkonus. Architektė su-
planavo valgomąjį pirmame 
aukšte su didžiuliais langais 
į parką ir gatvę, kad senoliai 
pietaudami galėtų gerėtis 
skveru, stebėti miestelio 
gyvenimą.“

Senelius ir sunkius ligo-
nius šiuo metu aptarnauja 
negausus penkių slaugių ir 
dviejų virėjų personalas. 
Naujajame pastate būsianti 
virtuvė atitiks visus būtinus 
kokybės ir higienos reika-
lavimus.

Pagalbos centro gyvento-
jai kol kas neturi asmeninės 

erdvės maisto gaminimui 
ir bendravimui su svečiais, 
gyvenamuosiuose kamba-
riuose nėra baldų, pritaikytų 
senyvo amžiaus žmonėms, 
40 metų senumo pastatas 
jau reikalauja sienų, langų 

remonto, asmens higienos 
patalpų atnaujinimo ir pritai-
kymo asmenims su negalia. 
Jau dabar senajame pastate 
pakeisti langai, atliekamas 
vidaus remontas. Kai dabar-
tinė, jau per ankšta valgykla 
bus perkelta į naująjį pries-
tatą, senosios vietoje bus 
įrengta savarankiško maisto 

gaminimosi patalpa, kurioje 
senoliai ir ligoniai galės pa-
laikyti savo įgūdžius. 

Numatoma, kad bus ple-
čiama senoji poilsio zona, 
nes šiuo metu svečiai ir 
giminaičiai gyventojus gali 
lankyti tik jų palatose/kam-
bariuose; 12 globos namų 
kambarių bus apstatyti tin-
kamais baldais, skirtais se-
nyvo amžiaus žmonėms ir 
asmenims su negalia. Visi 
atlikti darbai leis gyvento-
jams laisviau bendrauti su 
artimaisiais ir saugiau jaus-
tis atnaujintoje aplinkoje, o 
svarbiausia, kad jiems bus 
suteikiama tinkama ir pro-
fesionali priežiūra.

„Senelių namuose 
turtėju kaip kunigas“

D. Jasulaitis teigia, kad 
senelių namai jam suteikia 
didelę galimybę turtėti kaip 
kunigui: „Mes net neįsivaiz-
duojame, kokius sunkumus 
gali pakelti žmogus, kol ne-
atsiduriame tokioje vietoje 
kaip ši. Yra buvęs ne vienas 
atvejis, kai pas mus atveždavo 

vos ne badu mirštančius se-
nus žmones. Viena moteriškė 
gyveno žeminėje ir pateko 
čia žiurkių apgraužtomis 
kojomis. Ji buvo įpratusi 
miegoti su žiurkėmis, kurios 
atsigulusios jai ant kaklo gin-
davo ją nuo šalčio. Nepratusi 
nieko daugiau valgyti tik 
batoną ir saldintą vandenį, 
moteris taupėsi čia tiekiamą 
maistą, sakydama, kad jis per 
geras ir tokį galima valgyti 
tik per šventes. Ne naujiena 
ir tai, kad į globos namus 
atvykę senoliai nežinojo 
kaip elgtis su lova. Atėję į 
kambarį jie pasiklodavo ant 
grindų, manydami, kad lova 
kambaryje stovi dėl puoš-
menos ir turi būti visuomet 
tvarkingai paklota.

Seniems ir ligotiems žmo-
nėms gyvenime paguodos 
nėra daug, todėl vienintelė 
viltis jiems lieka Dievas, iš 
tikėjimo jie semiasi dvasinių 
jėgų, kadangi fizinis kūnas 
jau per silpnas. Todėl labai 
svarbi vieta globos namuose 
yra koplyčia. Ji bus įrengta 
antrajame naujojo priestato 
aukšte, tačiau tai nesukels 
nepatogumų, kadangi bus  
įrengtas liftas.“

Užbaigtas projektas su-
kurs saugią ir higienos nor-
mas atitinkančią aplinką, 
mažins gyventojų atskirtį 
bei bendrai kels senyvo am-
žiaus žmonių ir asmenų su 
negalia gyvenimo kokybę. 

Kudirkos Naumiesčio 
parapijos socialinės pagal-
bos centras projektą „Glo-
bos namų rekonstrukcija 
ir modernizavimas“, kurio 
vertė 2 419 000 litų, pradėjo 
vykdyti 2011 metų lapkričio 
25 dieną pagal „Sanglau-
dos skatinimo veiksmų“ 
programos priemonę „Sta-
cionarių socialinių paslau-
gų infrastruktūros plėtra“. 
Prioritetas – „Viešųjų pas-
laugų kokybė ir prieinamu-
mas: sveikatos, švietimo ir 
socialinė infrastruktūra“. 
Projekto partneris – Šakių 
rajono savivaldybės admi-
nistracija.  

bendrovė nevėluoja, spėja 
pagal terminus,- rodydamas 
būsimus globotinių kamba-
rius pasakojo D. Jasulaitis. 
– Kai bus baigtos statybos, 
žmonės turės daug geres-
nes sąlygas, galės gyventi 
po vieną, po du. Kiekvie-
nas kambarys turės atskirą 
tualetą ir dušą, kai kurie 

„Kai bus baigtos statybos, žmonės turės 
daug geresnes sąlygas. Kambariuose galės 
gyventi po vieną, po du. Kiekvienas kamba-
rys turės atskirą tualetą ir dušą, kai kurie 
– balkonus. Architektė suplanavo valgomąjį 
pirmame aukšte su didžiuliais langais į par-
ką ir gatvę, kad senoliai pietaudami galėtų 
gerėtis skveru, stebėti miestelio gyvenimą.“


