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Veikliems garbaus amžiaus žmonėms Lietuvoje gyventi gera  
 
„Senti iš principo nėra malonu, bet gyventi - gera. Mokslas vystosi ne dienomis, o valandomis, 
nepaprastai įdomus amžius, mes visada informuoti, o internetas ir mobilusis telefonas yra kaž-
kas fantastiško, neįtikėtinai įdomaus. Visada gali jausti gyvenimo pulsą“, – akcijos „#Prisiliesk“ 
organizatorių paklausta, ar Lietuvoje garbaus amžiaus žmonėms gyventi gera, sakė sportinių 
šokių klubo „Sūkurys“ vadovė Jūratė Norvaišienė.  
 
Kad veiklūs ir entuziastingi garbaus amžiaus žmonės Lietuvoje būtų pilnaverčiai visuomenės 
nariai, o ne retos išimtys, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo (MCLPF) iniciatyva penktadienį 
startavo akcija „#Prisiliesk“.  
 
Jos sumanytojai kviečia visuomenę, atsakingas valstybės institucijas ir garbaus amžiaus žmo-
nių gyvenimo kokybei neabejingas organizacijas bei privačias iniciatyvas prisijungti prie Pasau-
lio sveikatos organizacijos judėjimo „Draugiškas pasaulis senatvei“. Šio judėjimo tikslas yra 
sistemingai ir kryptingai gerinti garbaus amžiaus žmonių gyvenimo kokybę ir tapti draugiška 
senatvei šalimi. 
 
„Akcija norime priminti, kad galime būti visuomene, kuri supranta garbaus amžiaus žmogaus 
poreikius, skatina jam deramą pagarbą ir siekia, kad toks žmogus gyventų oriai, prasmingai, 
aktyviai ir sveikai: ne lauktų mirties, o gyventų gyvenimą, kurį norisi gyventi“, – sakė  MCLPF 
vadovas Marius Čiuželis.  
 
Akcijos organizatoriai primena, kad Lietuvoje visuomenė sensta sparčiausiai visoje Europos 
Sąjungoje ir jau 2030 m. kas trečias šalies gyventojas bus vyresnis nei 60 metų. Naujausiais 
indekso „Global AgeWatch“ duomenimis, pagal garbaus amžiaus žmonėms sudarytas gyvenimo 
sąlygas Lietuva užima tik 63-ią vietą iš 96-ių tyrime dalyvavusių šalių. Tuo tarpu Latvija yra 
35-oje, o Estija - net 23-ioje vietoje. 
 
Akcija „Prisiliesk“ vyksta sausio 15-16 d. prekybos centre GO9, o pokalbiai su įdomiais senoliais 
- kavinėje „Huracán Coffee“. Akcijos dalyviai arbata vaišinami nemokamai. 
 
 
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas įkurtas 2014 m. Kristinos ir Mariaus Čiuželių iniciatyva. 
Šio fondo tikslas – gerinti visokeriopos gyvenimo, slaugos ir medicininės priežiūros sąlygas 
Lietuvoje, diegti inovacijas, investuoti į modernią ir ilgalaikę slaugos techniką bei pažangiausias 
technologijas. Viena pagrindinių šio fondo veiklos krypčių yra garbaus amžiaus žmonių gyve-
nimo kokybės gerinimas. Fondas siekia, kad Lietuva taptų draugiška šalimi senatvei, kur kiek-
vienam būtų gera senti, o garbaus amžiaus žmogus būtų integrali ir svarbi visuomenės dalis. 
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