
                                                                    

 

 

 

Jonavos globos namų metraštis 

2019 m. kovo mėn. Nr.56 

naujienos 

APIE MUS IR MUMS 
 

Vadovo žodis 
Išgyvename sunkiausią 

laikotarpį per 25 įstaigos 

gyvavimo metus: skendime 

dulkėse, triukšme bei patiriame 

įvairių nemalonumų: uždarytus 

praėjimus, liftą ir panašiai... 

Bet juk visi šie nepatogumai 

laikini, viskas keičiasi į gerą. 

Būsime moderni, aukščiausius 

standartus atitinkanti įstaiga, 

todėl prašau visų pakantumo ir 

tolerancijos. Padėkime vieni 

kitiems išgyventi šį sunkmetį, kad 

vėliau galėtume didžiuotis 

gyvenantys ar dirbantys šioje 

puikioje įstaigoje! 

nuoširdžiai Jūsų  

direktorė Dalia Astrauskienė 
 

Mėnesio Tema___________________ 

Kaip kinta požiūris į seną žmogų?  
Nuo senų laikų vyriausias žmogus šeimoje, gentyje ar tautoje buvo laikomas išmintingumo 

simboliu, geriausiu mokytoju ir vedliu. Jis užimdavo svarbią vietą tiek valstybės, tiek šeimos 

gyvenime ir perduodavo savo sukauptą patirtį jaunesniems, ką tik į gyvenimą išėjusiems asmenims, 

duodavo svarbių, laiko patikrintų patarimų, kaip elgtis sudėtingose, įžvalgos reikalaujančiose 

situacijose. Senas žmogus buvo gerbiamas ir vertinamas už savo išprusimą, ,,aštrų“ protą, tokiu 

asmeniu buvo rūpinamasi, nes atsikračius senolio būdavo užsitraukiama 

gėda. Tačiau kaip šis požiūris kito? 

 Požiūris į senus žmones ir senėjimą skirtingose epochose kito. Vienose 

seni žmonės buvo garbinami, kitose engiami.  

 Antikos laikotarpiu požiūrį į senus žmones ir senėjimą geriausiai 

atspindi Cicerono M. T. (106-43 prieš Kristaus gimimą) veikalas „Apie 

senatvę”. Savo veikale Ciceronas išskiria keturias priežastis, dėl kurių 

daugeliui senatvė atrodo apgailėtina, ir įrodo tų priežasčių nepagrįstumą: 

1. Senatvė atitraukia nuo dirbamų darbų. Ciceronas išskiria, kad 

valstybė stipri ne tik jaunuomenės narsa ir jėga, bet ir senimo 

išmintimi ir gyvenimo patirtimi. 

2. Senatvė silpnina kūną. Tačiau dažnai kūnas nusilpsta, pasiligoja ir 

jauname amžiuje, todėl būtina priešintis senatvei ir atsverti ją uolumu, 



kiek įmanoma palaikyti kūno jėgas. Svarbiausia lavinti protą. 

3. Ji atima beveik visus malonumus. Ciceronas kelia klausimą, ar kūniški malonumai tikrai 

vertybė, ar priešingai, silpnybė, yda, kurios atsikračiusi, senatvė įgyja pranašumą. Be to, 

prarastus jaunystės džiaugsmus atsveria senatvėje įgytas autoritetas. Tačiau pagarba senam 

žmogui atsiranda ne pati savaime, ji išauga iš viso dorai nugyvento gyvenimo. 

4. Nuo jos nebetoli iki mirties. Ciceronas moko, kad reikia tenkintis tuo laiku, kuris būna 

kiekvienam skirtas.  

  Ciceronas giria tik tokią senatvę, kuri remiasi jaunystėje paklotais pamatais. Seniams 

būdingas įnoringumas, piktumas, užsispyrimas priklauso nuo žmogaus būdo, o ne nuo senatvės. 

 Ciceronas pritaria, kad senatvė atitraukia nuo veiklos, senatvėje nusilpsta sveikata, 

sumažėja malonumų. Tačiau jis ragina rasti kompromisą ir prisitaikyti prie esamos situacijos, taip 

kaip jėgos leidžia senatvėje. Senatvėje svarbiausiu jis laiko dvasią, protą, saiką. Jis skatina matyti 

gera tame, ką žmogus turi ir prisitaikyti prie esamos situacijos. 

 Antikos laikais subjektyvus individo požiūris į senatvę dažniausiai būdavo nepalankus: 

senatvė siejosi su vaikystės bejėgiškumu. Žmonių bendravimo lygmenyje santykiai su senais 

žmonėmis buvo suvokiami kaip konfliktiški: senimas vaizduojamas paniuręs, nepatiklus, užsispyręs 

ir kritikuojantis jaunimą. Kiek kitaip atrodo senatvė kaip politinė kategorija: seni žmonės atlikdavo 

svarbiausios nuomonės vaidmenį. Jiems buvo priskiriama rimtis ir branda, politinis įžvalgumas, 

protingumas, ypač kaip nutrūktgalviškų jaunimo poelgių pataisa. Antikoje nebuvo tiksliai apibrėžta 

senatvės amžiaus riba. Seni žmonės, kaip pavieniai asmenys, sveikatos ir pajėgumo atžvilgiu 

apibūdinami pakankamai neigiamai, bet kaip atskira visuomenės grupė, jie buvo labai gerbiami, 

turėjo didelę įtaka kitiems visuomenės nariams. 

 Viduramžiais (V- XV a.) Europoje paplitę įvairių gyvenimo tarpsnių vaizdiniai paprastai 

buvo kilę iš Antikos. Senatvė, paskutinė žmogaus gyvenimo pakopa, gali būti ligtolinės veiklos ir 

funkcijų tąsa bei kulminacija, bet sykiu ji gali būti pastarųjų nutraukimas ir daugmaž priverstinė 

naujos gyvenimo atkarpos pradžia. Vėlyvaisiais Viduramžiais žodžiu „meistras” arba „vyresnysis” 

miestų amatininkija vadindavo cecho vadovą. Teismuose „meistrais” arba „vyresniaisiais” vadinti 

tie, kurie dėl savo gyvenimo išminties gebėjo tvarkyti paprotinę teisę. Tačiau mene, senatvė ir 

senėjimas buvo suvokiami kaip stygius. Tai patvirtina Viduramžių literatūroje atvirai reiškiamos 

svajonės ir idealai, antai kaip jaunystės šaltinis, kuris sugrąžina jaunystę. Nemažai brandžiųjų ir 

ypač vėlyvųjų Viduramžių poetų rašė senatvės elegijas, „senėjimo skundus”, tuo išreikšdami 

senatvės sunkumą žmogui. Realiame gyvenime pirmiausia iškildavo materialinio aprūpinimo 

senatvėje problema. Jei nusenęs žmogus neturėjo šiokios tokios nuosavybės kaip „senatvės 

atsargų”, jo aprūpinimas virsdavo šeimos arba visuomenės gerovės problema. 

 Viduramžiais požiūris į senatvę ir senus žmones buvo panašus kaip ir antikoje. Viduramžiais 

senatvė apibrėžiama kaip veiklos, visuomeninių funkcijų nutraukimas, praeities garbinimas. Seni 

žmonės buvo labai gerbiami, jie užimdavo aukštus postus. Viduramžiais buvo labai vertinamas seno 

žmogaus sugebėjimas patį save išlaikyti, o jei to nesugebėdavo, jie buvo laikomi šeimos ar 

visuomenės gerovės kenkėjais. 

 Naujaisiais laikais (XV- XIX a.) požiūris į senus žmones ir senatvę smarkiai kito palyginus 

su Antika ir Viduramžiais. Naujaisiais laikais seno žmogaus autoritetas visuomenėje sumenko, 

idealus amžius buvo laikomas iki 50 metų, vėlesnis amžius laikytas negerbtinu, seni žmonės vadinti 

seniais, jų buvo gailimasi už tai, kad tiek išgyveno. Mene jie buvo vaizduojami kaip paliegę seniai 

klibinkščiuojantys pasiramstydami lazda. Šiame laikotarpyje išplito seno žmogaus netinkamumo 

modelis, pradėjo plisti neigiamos išankstinės nuostatos, kurios išlikusios dar ir šiandien. Senas 

amžius nuvertintas todėl, kad naujaisiais laikais buvo perdėtai aukštinama jaunystė, ji laikyta jėgų, 

džiaugsmo, pilnatvės kupinu žmogaus gyvenimo etapu, o senatvė priešingai – jėgų,  

džiaugsmo praradimu. Naujaisiais laikais išplito Viduramžiais atsiradusios  

senų žmonių prieglaudos, ten seni žmonės baigdavo savo varganą  

gyvenimą kaip niekam nereikalinga visuomenės grupė. 

 Ilgai gyvavęs senatvės kultas Naujaisiais laikais prarado savo autoritetą,  

seni žmonės buvo gailesčio objektas, visuomenėje įsigalėjo neigiamos nuostatos 



 jų atžvilgiu, nes naujaisiais laikais buvo garbinama jaunystė. 

 XX amžiuje kito senų žmonių socialinis statusas ir padėtis visuomenėje. Senatvę imta 

vaizduoti kaip atstumiantį, niūrų ir probleminį gyvenimo tarpsnį, nes asocijuojasi su skurdu, prastu 

būstu, silpna sveikata ir socialine izoliacija bei priklausomybe.  

 Iki XX a. vidurio psichologai beveik netyrinėjo senyvo amžiaus, tačiau demografinė daugelio 

pasaulio šalių situacija ir auganti senų žmonių dalis lemia, jog šio amžiaus asmenų grupei būdinga 

problematika (tarp jų – tendencingi psichinės sveikatos iššūkiai) ateityje vis aktualės.  

Šiandienos visuomenėje vyrauja įvairūs požiūriai į senus žmones ir senatvę, nes vieniems 

senatvė ir seni žmonės   sukelia pagarbą, o kitiems – panieką, taigi nėra vieningo požiūrio 

į senus  žmones ir    senatvę. Išėjimas į pensiją žmogui visuomet yra iššūkis: 

mažėja     pajamos, siaurėja socialinis ratas, kontaktai, drastiškai kinta 

vaidmuo     visuomenėje, atsiranda bejėgystės ir nereikalingumo jausmas, 

priklausomybė   nuo kitų. Dažnas, išėjęs į pensiją, sugriūna ir tampa poliklinikų 

lankytoju.      Atsiranda labai didelis poreikis vartoti vaistus. Senatvėje 

            asmenį lydi praradimai ir   pokyčių baimė: prarandami artimieji, sunku keisti būstą, 

               sunku prisitaikyti.    Stresas, vienatvė, vienišumas – dažni senatvės palydovai.  

              Kartu žmogui norisi likti   aktyviam, būti naudingam, tačiau silpsta jėgos, norisi 

                 gyventi neskubrų,                  apmąstantį gyvenimą. Asmuo patenka į prieštaringą būseną. 

                           Tarp dažniausių psichikos sveikatos sutrikimų rizikos 

veiksnių senyvame amžiuje galima paminėti sutuoktinio netektį, įplaukų sumažėjimą, diskriminacinį 

visuomenės požiūrį į senyvus žmones, vertybių sistemos kitimą, išskiriant jaunuolius ir senus 

žmones. Tačiau sėkmingas senėjimas – misija įmanoma. Senatvė nėra užprogramuota bejėgystė, 

niurnėjimas ir liūdesys. Požiūris į senatvę, kuris vyrauja visuomenėje, ir pačių senjorų 

psichologinis atsparumas turi reikšmingos įtakos jų gyvenimo kokybei. Sėkmingo senėjimo esmę 

sudaro ligų ir su jomis susijusio neįgalumo rizikos mažinimas, geras protinis ir fizinis 

funkcionavimas, aktyvus įsitraukimas į gyvenimą. Šių veiksnių kombinacija yra sėkmingas kokteilis, 

mažinantis psichinių susirgimų rodiklį. Pasaulyje sparčiai augant senyvų žmonių skaičiui 

pradedamos keisti visuomenės ir senyvų asmenų nuostatos: kuriamos įvairios informacinės 

kampanijos, socialinės programos, atsiranda savanorystės galimybės senyvo amžiaus asmenims, 

didinamas užimtumas per mokymosi galimybes (trečiojo amžiaus universitetas; nemokomai 

finansuojami įvairūs užimtumai). Tyrimai rodo, jog savanorystė senyvame amžiuje prisideda prie 

streso ir kitų psichologinių rizikos veiksnių mažinimo, sudaromos galimybės fiziniam aktyvumui, 

bendrauti, užpildyti laisvą laiką, išėjus į pensiją. Tokiu būdu senyvo amžiaus asmenys gali prisidėti 

prie visuomenės gerovės kūrimo ir taip išlaikyti sveiką savivertę bei pasitikėjimą savimi.  

Sveika visuomenė yra tokia, kurioje visi jos nariai jaučiasi reikalingi ir svarbūs, tad labai 

svarbu mažinti atotrūkį tarp kartų. 

(Remtasi studijos.lt ir bernardinai.lt informacija) 

 

 

 

 

 

 

Senatvė – tai dar viena galimybė atrasti save iš naujo, daryti tai, ko 

negalėjai anksčiau ir taip pasijusti laimingam.  
(Psichologė Jurga Dapkevičienė) 



Gyventojų skyrelis______ 

Žiema, žiema bėk ! 
 
Siaučiant gūsingam vėjui, nuo dūšios varančiam 

paskutinius žiemos likučius, globos namų persirengėlių 

balaganas keliavo, triukšmavo, vaišino, vaišinosi, šoko, 

dainavo ir rimtai diskutavo. Netrūko geros nuotaikos, 

nuostabos, juoko, džiaugsmo ašarų, humoristinių 

pokalbių, skanių blynų ir pasibuvimo kartu.  

 

 



 

 



Juokas iki ašarų, 

šypsenos iki ausų 
 

Visada smagu pastiprinti savo organizmą 

vitaminais. O imunitetui svarbus vitaminas C labai puikiai 

gaminasi juokiantis 😊. Globos namų gyventojai kartu su 

darbuotojais smagiai leido laiką Jonavos Kultūros centre 

kartu su „Ambrozija“ ir „Sadūnais“. Žodžio „Ambrozija“ 

reikšmė įvairiose šaltiniuose aiškinama skirtingai: vienur 

tai gėlė, sukelianti alergiją, kitur Dievų maistas arba ... kokteilis iš egzotiškų vaisių su šlakeliu 

romo. Kaip kam labiau patinka. Tačiau tikroji „Ambrozija“ šiandien – tai vienintelė humoristų 

grupė, sėkmingai gastroliuojanti po Lietuvą ir turinti nuolatinį žiūrovą, o pavadinimas „prilipo“ 

nuo dainos „Mano namas vijokliais apaugęs“, kur žodį „vijokliais“ pakeitė žodis „ambrozijom“. 

„Ambrozijos“ karjera prasidėjo nuo paprasto koncertinio numerio 1989–aisiais, kai Rokiškyje , kur 

gyvena grupės nariai, ypač buvo populiarios humorianos. Puikią nuotaiką palaikė smagiais rimtais 

muzikuojanti kapela „Sadūnai“, kurios pavadinimas kilo nuo Sadūnų kaimo, kuriuo muzikantai 

labai džiaugiasi. „Sadūnų“ veikla prasidėjo 1997 metais. Širdį labiausiai džiugina tai, kad 

lietuviškos grupės taip ilgai turi savo nuolatinius žiūrovus ir klausytojus, kad salė pilna žmonių, 

kurie vieni kitiems ir sau tuo pačiu dovanoja pačią didžiausią dovaną – šypseną. 



Įdomybių skyrelis______  

 

Retesni įstaigoje gyvenančių ir gyvenusių globotinių vardai. 

 

2019 2008-2018 

Moterys Vyrai Moterys Vyrai 

Feoktista Marinas Anisija Teofilė Leonardas 

Konstancija Teofilis Anastazija  Preskovja Enrikas 

Efemija  Alevtina Leokadija Klėtas 

Juzė  Evdokija Karmen Mečys 

  Tamara  Olimpija Mikas 

  Skolestika Akilina Kornilijus 

Šiuo  metu globos namuose populiariausi vardai: Jonas (3), Juozas (3),  

Česlovas (3), Aldona (3) ir Ona (2). 

 

Šokiai pokiai estrada ____  

TAU moterų kolektyvas Vakarė 
  

Pavasariškai saulėtą dieną džiaugėmės svečiuose sulaukę Jonavos Trečiojo 

Universiteto moterų kolektyvo Vakarė. Linksmos dainos, pokalbiai, šypsenos veiduose, 

šokiai, susižavėjimo žiburiukai akyse – va taip mes laukiame ir pasitinkame pavasarį! 

 

 

 
 



MIELOSIOS                                                                                

Globos namų moterys: 

Gyventojos, darbuotojos,  

lankytojos, mamos,  

močiutės, dukros, tetutės, 
 

 

Moters paskirtis – atskleisti grožį.  

Moteris kuria jaukumą, o jis susijęs su grožiu.  

Grožis ir jaukumas eina koja kojon.  

Pačia moterimi gėrimasi ir grožimasi,  

ji taip pat turi gebėjimą pamatyti ir  

atskleisti kito žmogaus vidinį grožį.  

Moteris graži dar ir dėl to,  

kad ji turi ypatingą duotą gebėjimą būti dėl kito.  

Tai nereiškia, kad vyrai nemoka puošti kitų ar  

nemoka būti dėl kito, tiesiog moteris  

turi ypatingą jautrumą kitam ir tas jautrumas  

leidžia jai ypatingu būdu  

atrasti grožį ir jį atskleisti.  

(Popiežius Jonas Paulius II) 

 

 

Mielos MŪSŲ Moterys,  

skleiskite ir atskleiskite grožį 😊 

 

 

Su mūsų visų diena! 
 

 

Anekdotai ***** Anekdotai ***** Anekdotai ***** Anekdotai *****Anekdotai **** 
 

Motina moko dukrą: - Vyrą reikia rinktis labai 

atidžiai ir atsargiai. Štai, pavyzdžiui, tavo tėvas. 

Auksinių rankų žmogus! Sugedo skalbimo mašina - 

pataisė. Sugedo šaldytuvas - pataisė. Sugedo 

klozetas - pataisė. Tai štai, atmink, jeigu susirasi į jį 

panašų, gyvenime neturėsi nė vieno naujo daikto. 

Moteris su meilužiu guli lovoje. Moteris klausia jo: 

"Ką tu dabar darytum, jeigu staiga suskambėtų durų 

skambutis? " Vyras atsako: "Šokčiau per langą! " 

Moteris: "Tu ką? Kvailas? Juk čia 12 aukštas". 

Vyras nesutrinka: "Nieko baisaus, ten apačioje mano 

sėbrai pagautu su paklode". Ir jiems taip 

besišnekučiuojant, suskambo skambutis. Vyras 

iškarto per langa op! Moteris nueina, atidaro duris, o 

ten stovi toks su treningu, plikas, sveria apie 120 kg., 

ir sako: "Pasakykit Vladui, kad nešoktų, nes mūsų 

paklodė suplyšo... " 

 

 

Nusprendė Dievas ką nors sukurti gražaus. Ir sukūrė 

pirmą dieną Žemę. Žiūri į žemę ir džiaugiasi: "Oi 

kaip gražu, nu tiesiog nuostabu". Kitą dieną sukūrė 

vyrą. Žiūri ir džiaugiasi: "Nu taip gražiai išėjo, nu 

toks gražus". Kitą dieną sugalvojo sukurti moterį. 

Sukūrė. Žiūri, žiūri ir sako: "Ai, pasidažys". 
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