
 
 

Trumpai apie projektą “Take Care”  
 
Gera sveikata yra kiekvieno asmens kokybiško gyvenimo prielaida, būtina laimės, 
pasitenkinimo ir klestėjimo sąlyga. Susirgęs ar negalios kamuojamas asmuo paprastai 
kreipiasi į gydytoją, kuris skiria gydymą. Daugumai migrantų medicininė pagalba tampa 
sunkiai prieinama dėl kalbos barjero, kuris savo ruožtu apsunkina ir medicinos darbuotojų 
darbą. Šiai problemai spręsti mes ir pradėjome projektą “Take Care”! 
 
 

 
 
 
Pirmasis projekto “Take Care” partnerių susitikimas  
 
Štai projektas ir prasidėjo. 2013 m. pradžioje visų 8 projekte dalyvaujančių institucijų atstovai 
susirinko Roterdame į pirmąjį projekto susitikimą, kurį sausio 14-15 d. organizavo projekto 
koordinatorius “Pressure Line”. Per šias dvi dienas partneriai pasidalino užduotimis ir 
atsakomybėmis, aptarė artimiausias veiklas, dalyvavo įkvepiančioje kūrybinėje sesijoje, 
kurioje kūrė kalbų mokymosi scenarijus. Per artimiausius dvejus metus projekto partneriai 
numato vykdyti šias veiklas: 
 

− Išanalizuoti migrantų kalbinius poreikius, susijusius su sveikatos priežiūra;  
− Surinkti gerosios patirties pavyzdžius;  



− Sukurti “Sveikatos priežiūros srities kalbos gidą migrantams”; 
− Parengti mokymų metodiką; 
− Rengti mokymus organizacijų ir institucijų atstovams; 
− Vesti trumpus kalbos kursus migrantams. 

 
Pirmasis žingsnis – migrantų ir medicinos darbuotojų apklausa, kuria siekiama išsiaiškinti 
migrantų bei medicinos darbuotojų kalbinius poreikius partnerių šalyse. Apklausos rezultatai 
bus panaudoti mokymo(si) metodikai kurti. 
 

 
 
Vizualinis identitetas 
 
“Pressure Line” pristatė ir partneriai patvirtino projekto vizualinio identiteto vadovą. Pilnas 
projekto pavadinimas yra “Projektas “Take Care”: sveikatos priežiūros srities kalbos gidas 
migrantams”. Projekto šūkiu nuspręsta pasirinkti frazę “Be healthy! (būk sveikas!)”. Frazė 
“Take Care” yra nevienareikšmė – ją galime versti ir kaip “saugokis!”, ir ir kaip “iki 
pasimatymo!”. Taigi posakiai “Take Care, Be Healthy” yra lyg geri patarimai, skatinantys 
rūpintis savo sveikata. Kaip visiems gerai žinomoje dainoje ”Don’t worry, be happy”. 
 
Tolesni žingsniai 
 
Antrasis projekto susitikimas vyks balandžio 4-5 d. Vokietijos mieste Lindau. Šio susitikimo 
metu projekto darbo grupė sukurs Sveikatos priežiūros kalbos gido bei projekto svetainės 
www.takecareproject.eu gaires.  
 
Projekto partneriai 
 
Projektą įgyvendina partneriai iš 8 Europos valstybių: Bulgarijos, Ispanijos, Kipro, Lietuvos, 
Nyderlandų, Portugalijos, Rumunijos ir Vokietijos. 
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