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Sėkmės istorijos – tai žmonių su negalia pasakojimai apie jų pokyčius gyvenime po 
profesinės reabilitacijos. 

Ateik! Sužinok! Išmok! Sugrįžk į darbo rinką! 

Profesinė reabilitacija kiekvienam suteikia galimybes 
pakeisti savo kasdienybę ir ateitį. 

Paslaugos yra finansuojamos, 
kompensuojamos transporto, 

apgyvendinimo, 
maitinimo išlaidos 

bei mokama profesinės 
reabilitacijos pašalpa. 





Neringa Krupskytė 
Individuali veikla

Visažistė

Prieš ateinant į projektą, mano kasdienis gyvenimas buvo niūrus. 
Profesinėje reabilitacijoje nusprendžiau sudalyvauti vedama didžiulio noro, šeimos narių bei 
draugų palaikymo. Esu žmogus, turintis menišką gyslelę, ir puikiai žinojau, ko noriu ir ką mokysiuos 
centre. Pradėjus mokytis buvau labai laiminga, kiekviena mokslų diena buvo lyg šventė. Labai 
džiaugiuosi gavusi galimybę čia mokytis. Visi orientuoti padėti, personalo aptarnavimas idealus. Čia 
išmokau daugiau nei tikėjausi ir galiu ištarti didelį  „AČIŪ“.
Žmonėms, kurie dar neapsisprendė, norėčiau pasakyti, kad nebijotų svajoti, tikėti savimi bei 
mąstyti pozityviai. Jei galimybės leidžia, o svajonė begalinė - drąsiau ir nepaleiskite jos. Drąsiau, 
pirmyn ir sėkmės!





Virginija Kindurienė 
VŠĮ Šiaulių Respublikinė ligoninė

Slaugytojo padėjėja

Gyvenimas iki dalyvavimo profesinėje reabilitacijoje buvo labai paprastas: sėdėjimas namie, 
kasdieninė rutina. Į mokymo centrą nusprendžiau nuvykti po šeimyninių problemų, pabėgti nuo 
kasdienybės, pabandyti save kitoje vietoje. Mokymo centras visapusiškai pakeitė mano gyvenimą: 
tapau visaverčiu žmogumi, pradėjau labiau pasitikėti savimi. Iš centro išsinešiu ne tik žinių, bet ir 
patirties bagažą. Labai ačiū visiems, jog šiandien galiu prisiliesti prie žmonių visa savo širdimi ir 
atiduoti jiems visą save. Esu laiminga, kad galiu būti naudinga žmonėms. 
Tie, kurie dvejoja ir trūksta motyvacijos eiti mokytis - neikite, o leiskite tiems žmonėms, kurie nori 
mokytis, dirbti ir būti naudingi visuomenei.





Ričardas Mikalauskas 
UAB Ecoservice projektai 

Autokrautuvo vairuotojas – pamainos meistras  

Dėl sveikatos problemų netekau darbo: pensija maža, pašalpa ,,juokinga“. Taip patekau į DRMC 
neįgaliųjų profesinę reabilitaciją, nes buvo poreikis turėti krautuvo vairuotojo pažymėjimą kuris 
reikalingas net sandėlininkui. 
Reabilitacijos metu sutikau daug gerų žmonių, ypač iš vadovų ir dėstytojų, kurie supranta 
neįgaliųjų problemas. Ačiū! 





Vilhelmas Garnys 
UAB Grifs AG

Apsaugos darbuotojas

Prieš ateinant į darbo rinkos mokymo centrą, gyvenimas buvo daugiau uždaras. Nusprendžiau 
dalyvauti tam, kad įsigyčiau specialybę ir pagerinčiau savo gyvenimo kokybę. 
Mokymo centre įgijau daug žinių. Geras personalas, geri mokytojai. Įgijau daugiau patirties, 
susiradau draugų. Įgijau žinių apie integraciją į darbo rinką. Visiems dvejojantiems pasiūlyčiau eiti 
mokytis, susirasti draugų ir sėkmingai susirasti darbą. 





Irina Savickienė
UAB Palink
Pardavėja

Pieš ateinant į mokymo centrą mano gyvenime įvyko labai daug nelaimingų atsitikimų. Baigusi 
mokymus jaučiausi geriau, žinau, kad sėkmingai integruojuosi į visuomenę, kad sugebėsiu dirbti, 
gyventi normalų sveiko žmogaus gyvenimą. Žinau, kad reikia stengtis: mokytis ir būti sveikam. Savo 
pastangų dėka esu ten, kur esu. 





Sigutė Jurgelytė 
Individuali veikla

Floristė – gėlių pardavėja 

Norėjau būti kirpėja, bet dėl ligos negaliu dirbti stovimo darbo, todėl pasirinkau darbą su gėlėmis – 
floristikos specialybę. Norėjau išmokti ką nors naujo ir rasti darbą pagal savo galimybes ir sveikatos 
būklę. 
Turėjome nuostabią floristikos mokytoją Miglę Plukienę, kuri daug ko išmokė. Įgijau mielą širdžiai 
profesiją, pagal kurią dirbu ir dabar. Pasikeitė tai, kad turiu mylimą darbą ir gyvenimo prasmę. 
Atsidariau savo gėlių skyrelį ir ten prekiauju jau pusę metų. Jei renkiesi profesiją, juk jau turi žinoti, ką 
baigęs dirbsi. 





Edita Šulnienė 
Individuali veikla

Floristė – gėlių pardavėja 

Prieš ateinant į mokymo centrą aš sirgau ir man buvo per sunku grįžti į savo darbą. Tada ir 
nusprendžiau dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, nes norėjau įgyti floristės specialybę ir dirbti 
pagal ją. Mokymo centre aš ne vien floristikos išmokau. Po kursų išmokau savimi pasitikėti ir skatinti 
save, o ne abejoti. Išmokau sakyti sau: čia ir dabar, o ne rytoj. Ir matau, kad tikrai galiu ir sugebu. 
Dabar dirbu mėgstamą darbą, kuriame užtenka sveikatos. Esu patenkinta susipažinusi su nauju 
kolektyvu, naujais žmonėmis ir abejoti savimi nebėra laiko. Reikia bandyti ir negalvoti, kad jau per 
vėlu mokytis, nes mokytis niekada nevėlu! Aš labai patenkinta dabartiniu gyvenimu, tik dėlto, kad 
atėjau mokytis į šį mokymo centrą!





Alina Kirko
MB Giedrės automokykla

Administratorė

Prieš ateinant į mokymo centrą gyvenau monotonišką gyvenimo būdą, buvau susikoncentravusi į 
savo ligą. Naršydama internete radau ŠDRMC puslapį ir paskaičiusi susidomėjau galimybe įgyti 
administratoriaus specialybę. Juolab, kad turėjau pasiūlymą iš MB ,,Giedrės automokykla“ 
direktorės tapti jos įmonės administratore. Kadangi iki tol mano turima profesija neturėjo nieko 
bendro su administratoriaus specialybe – ėmiausi paieškos kur galėčiau ją įgyti. ŠDRMC man davė 
naujų žinių, pasitikėjimą savimi, pažintį su naujais ir įdomiais žmonėmis. 
Po profesinės reabilitacijos aš įgijau daug reikalingų profesinių žinių ir beveik pamiršau savo ligą. 
Dvejojantiems eiti mokytis pasakyčiau tik vieną žodį PIRMYN! Ir jūs tikrai nepasigailėsite, kad 
išbandėte savo jėgas šiame mokymo centre. 





Helena Kivylienė
Šiaulių miesto savivaldybės globos namai

Lankomosios priežiūros darbuotoja

Po klubo sąnario operacijos aš nebegalėjau dirbti prekybos centre, nes gydytojai nustatė man tik 
40% darbingumo lygį. Buvo ramiai – neramus periodas. Po to aš pradėjau ieškoti veiklos ir kreipiausi 
į Šiaulių darbo biržą. Labai draugiškame dėstytojų kolektyve įsigijau Lankomosios priežiūros 
darbuotojo profesiją. Mokslas padeda nepasenti, nežūti pilkosioms nervų ląstelėms, atitolina 
Alzheimerį, senatvinę demenciją. O darbas man duoda daug energijos bei gyvenimo džiaugsmo. 
Tad gyvenkim, sužinokim kai ką naujo ir pasijusime vėl jauni ir energingi. 





Ingrita Vargalienė
Individuali veikla

Lankomosios priežiūros darbuotoja

Pagerėjus sveikatai pradėjau galvoti, kad galiu dirbti. Dėl profesijos pakeitimo nusprendžiau 
dalyvauti profesinėje reabilitacijoje. Mokymo centras davė naujų žinių ir įgūdžių profesijai pakeisti. 
Mokymo centre patiko profesionalūs mokytojai ir geranoriškai nusiteikęs visas mokymo centro 
kolektyvas. Turiu mokymosi diplomą, kuris suteikia galimybę dirbti savarankiškai. 
Jeigu turite noro ir galimybių, tikrai mokykitės ir dirbkite savęs realizavimo labui. 





Virginija Sabaliauskienė 
UAB Bauskas

Floristė

Netekus darbingumo dėl ligos, užsiiminėjau namų ūkio darbais ir ruoša, bet vis kažko trūko. Trūko 
veiklos, trūko bendravimo ir pasiūlius darbo biržai mokytis – mielai sutikau.
Po profesinės reabilitacijos kursų įgijau ,,Floristo“ specialybę, įsidarbinau UAB ,,Bausko“ įmonės 
gėlių parduotuvėje ,,Puokštė“. 
Mokymo centras suteikė daug naujų žinių ir naujos patirties, susipažinau su naujais žmonėmis su 
kuriais bendrauju iki šiol.





Danutė Petrauskienė 
UAB Jorgilė

Siuvėja

Esu neįgali, mano gyvenimas iki ateinant čia buvo vienodas - buvau namų šeimininkė. Nežinojau, 
kad galiu mokytis, nes turiu neįgalumą, o kai sužinojau, nutariau mokytis ir įgyti lengvų rūbų 
siuvėjos specialybę. Siūti aš mokėjau, bet išbraižyti brėžinį, susikirpti ir pasisiūti rūbą tokį, kokį pati 
susigalvojau - nemokėjau. Todėl ir nusprendžiau išpildyti savo seną svajonę: ir man pavyko! Įgytas 
žinias galėsiu panaudoti ne tik sau, bet ir kitam žmogui, galėsiu kažką pasiūti. 
Nesigailiu, kad atvykau čia mokytis, nes įgytos žinios padės man gyvenime. Mokytis niekada nevėlu 
- nesvarbu kiek tau metų. 





Albina Milerienė
Individuali veikla

Kirpėja

Netekus darbo užsiregistravau darbo biržoje. Neturėjau jokios profesijos ir man pasiūlė per 
profesinę reabilitaciją įgyti profesiją. Mokymo centre įgijau profesiją, pagal kurią dirbu ir dabar. Esu 
labai patenkinta ir dirbu su dideliu malonumu, nes jaučiuosi rami dėl ateities. 
Dvejojantiems pasakyčiau, tik pasirinkti širdžiai mielą profesiją, o visas sąlygas suteiks mokymo 
centras.





Edita Aputienė 
IĮ Fabijansko Soliaris

Pardavėja

Prieš pradedant dalyvauti profesinėje reabilitacijoje gyvenau gan uždarą gyvenimą. Buvau 
užsisklendusi savyje, nebendraujanti ir norėjosi kažkokios naujos veiklos. Turiu sūnų, kuris auga ir 
savarankiškėja, todėl kasdienybė buvo tapusi niūri, jaučiausi vieniša su savo mintimis apie sveikatą 
ir kas manęs laukia ateityje. Sužinojus, kad yra galimybė dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, 
nedvejojau. Iki šiol džiaugiuosi patekusi. Ten susipažinau su nuostabiais žmonėmis, kurie man 
įkvėpė pasitikėjimo savimi, vilties, tikėjimo ateitimi, drąsos ir ryžto. Pati savęs nepažinčiau kokia 
buvau prieš ir po profesinės reabilitacijos, džiaugiuosi, kad nesu dar nugalėta ligos.
Patariu ir tiems, kas dvejoja: būti ryžtingiems, siekti savo tikslo, neužsisklęsti ir judėti į priekį, o VšĮ 
Šiaulių DRMC Mažeikių padalinys, tai ta vieta, kuri tikrai padeda siekti savo tikslo.



Nenuleisk rankų ir tu!  Mes galime padėti įgyvendinti TAVO svajones.

ŠIAULIUOSE:
Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai

Tel. +370 41 440683; +370 673 95330
Tel./faks. +370 41 524724

El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt
www.mokymocentras.lt

MAŽEIKIUOSE:
Algirdo g. 42D, LT- 89104 Mažeikiai

Tel. +370 667 74915; +370 684 18099
El. paštas: mazeikiai@mokymocentras.lt

www.mokymocentras.lt

FIZINĖ MEDICINA IR REABILITACIJA 
„GELMĖS“

Algirdo g. 42D, LT- 89104 Mažeikiai
Tel. +370 443 21363; +370 677 05566

El. paštas: info@gelmes.lt
www.mazeikiureabilitacija.lt


