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Gyvenimas, kur į norisi gyventi  
 
Kasmet Lietuvoje nuolatin ės prieži ūros reikia apie 40 t ūkst. žmoni ų. Visi jie gal ėtų 
gyventi oriai – taip, kaip ir norisi gyventi. Bet, deja, gali ir met ų metus laukti 
prikaustyti lovoje, kol nesvajotas gyvenimas baigsi s. Pagrindin ės problemos, su 
kuriomis susiduria nuolatin ės prieži ūros reikalingi žmon ės – viet ų slaugos ligonin ėse 
trūkumas, naujausios medicinin ės įrangos stygius ir slaugytojo profesijos 
nuvertinimas.  Ilgalaik ė kokybiška medicinin ė prieži ūra  šiandien ne įmanoma be naujo 
požiūrio ir moderni ų priemoni ų, suteikian čių galimyb ę džiaugtis kiekviena diena. 
 
Veiklą pradėjęs M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas visą savo dėmesį skirs visokeriopos 
slaugos sąlygoms gerinti ir inovacijoms slaugos srityje diegti, investuos į modernią ir 
ilgalaikę slaugos techniką bei pažangiausias technologijas, apie kurias mūsų šalies 
medicinos bei slaugos įstaigos dar tik svajoja. „Fondo iniciatyva siekiame sukurti geresnes 
slaugos sąlygas tiems, kurie negali savimi pasirūpinti patys“, – teigia K. Čiuželienė, viena iš 
fondo steigėjų.  
 
„Vykdydami tiesioginę finansų patarėjo įmonės veiklą, kiekvieną dieną klientų klausiame, 
kaip jie įsivaizduoja kokybišką gyvenimą. Atsakymo į šį klausimą ieškome ir šeimoje, 
auklėdami vaikus, tad šis klausimas mums toli gražu nėra tik retorinis, – teigia M. Čiuželis, 
fondo vadovas ir finansų patarėjo įmonės „MC Wealth Management“ vykdomasis partneris. 
– Atsakymo paieškos mums padėjo suvokti, kad turime rūpintis ne tik savo šeimos ar savo 
klientų gyvenimo kokybe – visi kartu galime padaryti daug daugiau.“  
 
„Esame įsitikinę, kad kiekvienas žmogus yra vertas tokio gyvenimo, kurį norisi gyventi“, – 
sako K. Čiuželienė. Anot jos, dabartinius slaugos srityje taikomus kompromisinius 
sprendimus būtina kuo skubiau keisti. Todėl M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas 
pasirengęs tiek diegti medicininės įrangos inovacijas, tiek keisti žmonių supratimą.  
 
„Turime viziją ir sieksime, kad ateityje neliktų menkai išsilavinusių ar savamokslių 
slaugytojų. Fondo veikla padėsime jiems tapti  profesionaliais, kūrybingais ir savimi 
pasitikinčiais  medicinos darbuotojais“, – mintimis dalijasi K. Čiuželienė. Fondo planuose – 
modernaus specializuotos slaugos mokymų centro steigimas bendradarbiaujant su Lietuvos 
gydymo įstaigomis. Šiame centre būtų pristatoma naujausia ir geriausia pasaulio praktika, 
rengiami mokymai ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių medicininės priežiūros darbuotojams, 
kuriamos sąlygos visapusiam profesiniam jų tobulėjimui. Technologijos padeda ir palengvina 
slaugą, tačiau pacientui reikalingas savo darbą išmanantis žmogus, kuris konkrečioje 
situacijoje priima teisingus sprendimus, geba tinkamai reaguoti į kintančią ligonio būklę arba 
kartais tiesiog gali pabūti šalia. 
 
 



 
M. Čiuželis: „Šiam fondui kiekvienais metais esame pasirengę skirti ne mažiau kaip 10 proc. 
savo valdomų įmonių metinio pelno. Taip pat kviečiame prisijungti bendraminčius, 
partnerius, klientus, konkurentus – dalytis patarimais, idėjomis, kontaktais ar skirti finansinę 
paramą. Juk kiekvienas iš mūsų vertas gyvenimo, kurį norisi gyventi.“ 
 
 
 
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas įkurtas Kristinos ir Mariaus Čiuželių iniciatyva. Šio 
fondo tikslas – gerinti visokeriopos slaugos ir medicininės priežiūros sąlygas Lietuvoje, 
diegti inovacijas, investuoti į modernią ir ilgalaikę slaugos techniką bei pažangiausias 
technologijas. 
 
UAB „MC Wealth Management“ yra Lietuvos banko licencijuojama ir prižiūrima finansų 
patarėjo įmonė, kuri teikia visapuses finansų konsultacijas ir asmeninės gerovės priežiūros 
paslaugas aukščiausio lygio įmonių vadovams, verslo savininkams ar verslą pardavusiems 
asmenims ir jų šeimoms, taip pat įmonėms ir profesionaliems investuotojams. 
 
 
 
 
 
 
Daugiau informacijos:  
 
Marius Čiuželis  
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo vadovas 
Finansų patarėjo įmonės „MC Wealth Management“ vykdomasis partneris 
Tel. 8 698 40 095  
Marius.Ciuzelis@mcwealth.lt 
 
Kristina Čiuželienė 
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo steigėja 
Tel. 8 687 21 551 
Kristina.Ciuzeliene@mcwealth.lt   
 
www.mcwealth.lt  
 


