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Apie organizaciją
2012 m. Minint Tarptautinę retų ligų dieną, Lietuvoje veiklą pradėjo pacientų
draugija „Aušvis“, vienijanti sergančiuosius viena iš retų ligų – akromegalija.
„Aušvis“ (trumpinys Aušlavio – lietuvių ir prūsų mitologijos gydymo bei ligonių
dievo) siekia tapti įtakinga organizacija, kovojančia už akromegalija ir kitomis
hipofizės ligomis sergančiųjų bei jų šeimos narių gyvenimo kokybę, skatinti
ligonių integraciją tiek į darbo rinką, tiek į visuomenę.

Asociacijos misija
„Aušvis“ siekia tapti įtakinga organizacija, kovojančia už akromegalija ir kitomis
hipofizės ligomis sergančiųjų bei jų šeimos narių gyvenimo kokybę, skatinti
ligonių integraciją tiek į darbo rinką, tiek į isuomenę.
*Asociacija AUŠVIS išaugo ir 2020 metais priėmė sprendimą keisti pavadinimą
ir tapti Lietuvos Hipofizės Pacientų Asociacija (LHPA)
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Asociacijos tikslas
Pagrindinis Asociacijos tikslas yra: sergančių akromegalija bei kitomis hipofizės
ligomis gyvenimo kokybės gerinimas: pilietinių laisvių ir orumo gynimas,
visapusiškas integravimas į visuomeninį gyvenimą taip pat vienyti šia liga
sergančių ligonių artimuosius, gydytojus, rėmėjus, kitus fizinius ir juridinius
asmenis, norinčius padėti ligoniams pasveikti. Kiti Asociacijos tikslai: skleisti
informaciją apie Asociacijos veiklą, vykdyti švietėjišką veiklą, propaguoti sveiką
gyvenseną, informuoti apie naujus medikamentus bei gydymo metodus
akromegalijai bei kitoms hipofizės ligoms gydyti.
Siekiant šio tikslo yra keliami šie uždaviniai:

1. bendradarbiavimas su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis,
sprendžiant

Asociacijos

narių

aprūpinimo

medikamentais,

gydymo,

psichologines ir socialinės adaptacijos problemas;
2. dalyvavimas, kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į sergančių
žmonių poreikius, interesus ir galimybes;
3. pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms
valstybės ir savivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir
papildant jau priimtus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sergančių žmonių
interesais;
4. kultūrinių, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos bei kitų renginių organizavimas;
5.

ryšių

palaikymas

su

Tarptautinėmis

organizacijomis.
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bei

kitų

šalių

giminingomis

Apklausos tikslas
Siekdami Asociacijos veiklos gerinimo ir jos narių tarpusavio bendravimo
stiprinimo siekiama išsiaiškinti poreikius ir skaitmenines galimybes, kad būtų
galima pasiūlyti tobulinimo priemones ir veiklas, atitinkančias asociacijos narių
poreikius. Apklausos aktualumas išryškėjo pandemijos metu, kuomet buvo
sustabdytos iki tol vykusios kontaktiniu būdu organizuojamos veiklos.
Šis tyrimas vykdytas kaip projekto „Kartu (nu)galime daugiau“ (2020-2021 m. )
dalis, kuriuo siekiama pagerinti asociacijos narių tarpusavio komunikaciją.
Narių apklausa vykdyta 2021 m . sausio - balandžio mėnesiais apklausiant
asmenis elektroniniu būdu ir telefonu.
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Demografiniai
duomenys
Apklausoje
dalyvavo 39 akromegalija ir
.
hipofizės ligomis segančiųjų Asociacijos
AUŠVIS narių. Vyriausias apklausos
dalyvis yra gimęs 1927 m. o jauniausias
yra gimęs 2006 m.

Vyrai
23.1%

Apklsudoje dalyvavo 9 vyrai ir 30 moterų.

Moterys
76.9%
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Narių
pasiskirstymas
Lietuvos teritorijoje
Nors Asociacijos narių esama įvairiuose Lietuvos miestose, didžioji dauguma
apklausoje dalyvavusių narių gyvenamąją vietą nurodė Kaune - 17 (43,6 proc.),
Antroje vietoje yra Alytus, šiame mieste gyvena 6 nariai (15,4 proc.) Po 3 narius
gyvena Vilniuje, Šiauliuose ir Telšiuose. Po 2 narius gyvena Utenoje ir
Panevėžyje, po 1 Tauragėje ir Klaipėdoje.
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Statusas
organizacijoje
Viena iš pagrindinio Asociacijos tikslo sudedamųjų dalių yra

vienyti

ne tik

sergančiuosius bet ir šia liga sergančių ligonių artimuosius, gydytojus, rėmėjus,
kitus fizinius ir juridinius asmenis, norinčius padėti ligoniams pasveikti. Dauguma
apklausoje dalyvavusių Asociacijos AUŠVIS narių yra sergantieji - 32 (82,1 proc.)
tarp apklaustųjų taip pat yra 6 sergančiųjų šeimos nariai, apklusoje dalyvavo ir 1
savanoris.

Sergančiojo šeimos narys
15.4%

Savanoris
2.6%

Sergantysis
82.1%
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Asociacijos vertė ir
motyvai dalyvauti
Apklausoje dalyvavusių Asociacijos narių paklausus, kodėl verta dalyvauti
Asociacijos veikloje, dauguma atsakė jog pagrindinės priežastys yra: dėl galimybių
bendrauti su panašius išgyvenimus patiriančiais asmenimis, bendraminčiais (30) bei
dėl žinių apie sveikatą, (30). Taip pat nariams aktualios įvairaus pobūdžio tobulėjimo
galimybės (24), o savo patirtimi yra norima padėti kitiems (24) nariams taip pat
svarbu, kad jų interesai būtų atstovaujami (24) bei domina bendro laisvalaikio
praleidimo galimybės (21).
Dėl galimybių bendrauti su panašius išgyvenimus patiriančiais asmenimis, bendraminčiais,

Dėl žinių apie sveikatą

Dėl įvairaus pobūdžio tobulėjimo galimybių,

Dėl galimybės savo patirtimi padėti kitiems

Kas mano interesai būtų atstovaujami

Dėl laisvalaikio praleidimo galimybių

Draugauti su likimo sesėmis ir broliais

Palaikyti vienas kitą, pastiprinti
0

10

20

30

Papildomas komentaras vieno iš apklausos dalyvio:
Pasidalinti ligos pasekmėmis, sveikimo galimybėmis, savijautos pokyčiais išreikštais laike.
Dalintis informacija apie reabilitacijos galimybes, prieinamumą, ieškoti tokių galimybių.
Bendradarbiauti

kreipiantis

į

organizacijos,

įstaigas

palengvinančių darbo sąlygų, įstatymų pakeitimų ir pan.
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dėl

pagalbos

galimybių

ar

Pasitenkinimas veikla
Apklausos dalyvių buvo pasiteirauta, ar jie yra patenkinti asociacijos veikla ir
paprašyta įvertinti balais nuo 1 iki 10.
14 dalyvių (35, 9 proc. ) įvertino aukščiausiu balu - 10. kiek mažesnį - 9 balus skyrė
šeši dalyviai (15,5 proc.), o 8 balais įvertino septyni dalyviai (17,9 proc.) . 6 balus
skyrė du dalyviai, 5 balus skyrė trys dalyviai, vienas dalyvis skyrė 4 balus ir vienas
dalyvis 3 balus.
Apibendrintai galima būtų teigti, jog apie 70 proc apklaustųjų asociacijos veikla
vertina tikrai gerai (balai nuo 8 iki 10), dar beveik 13 proc, vertina 7 balais.
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Narių poreikiai
Paklausus, Kokių veiklų ir/ar paslaugų nariams labiausiai trūksta arba manytų, kad
jos būtų vertingos, apklaustieji tarp labiausiai lauktinų veiklų įvardino Susitikimus /
bendravimą ir bendro laisvalaikio praleidimo veiklas. Tokį atsakymą pasirinko 27 iš
39 narių, kas sudaro beveik 70 proc. apklaustųjų. Mokomosios / edukacinės
veiklos norėtų kiek mažiau, 26 apklausos dalyviai. Sveikatos palaikymo priemonių 22. Psichologinės pagalbos poreikį išreiškė 18 apklausos dalyvių. Finansinės
paramos - 9 apklaustieji. Pagalbos buityje tikėtųsi 6 , o galimybę įsigyti tinkamo
dydžio drabužius ir avalynę ir reabilitacijos galimybių įvardino po 1 dalyvį.
Šie variantai buvo įrašyti pačių apklausos dalyvių, jie turėjo galimybę apklausos
metu įvardyti papildomą atsakymo variantą, jei jo nerado apklausoje pateiktuose
pasirinkimuose.

Susitikimų / bendravimo ir bendro laisvalaikio praleidimo veiklų,

Mokomosios / edukacinės veiklos,

Sveikatos palaikymo priemonių

Psichologinės pagalbos

Finansinės paramos

Pagalbos buityje

Galimybę įsigyti tinkamo dydžio drabužius ir avalynę

Reabilitacijos galimybių
0
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Poreikio
pasiūlymai
Jei

aukščiau

apklausoje

pateiktame

klausime

dalyvaujantys

asmenys

nerado jiems tinkamo varianto arba
norėtų jį plačiau pakomentuoti, tam
buvo

suteikta

galimybė

įrašyti

papildomai. savo poreikių pasiūlymus
Pateikti 3 atsakymai, kalba netaisyta.

asociacijos nare esu visai neseniai, todėl
neturiu nuomonės šiuo klausimu.

Norėčiau, kad kiekvienas narys būtų
gerbiamas ir su juo bendraujama nors
du kartus į metus, kad pirmininkė ir
tarybą atstovaujantis nors vienas asmuo
domėtųsi savo nariais ir žinotų kokia jų
sveikata ir kuo padėti konkrečiu atveju.

kompetetingų specialistų
bendradarbiavimo.
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Asociacijos narių
dalyvavimas kitose
organizacijose
Siekiant išsiaiškinti dalyvių visuomeninį aktyvumą, dalyvavimą darbo rinkoje, ir kitose
organizacijose, buvo pateiktas klausimas apie priklausymą kitoms organizacijoms.
Atsakant į šį klausimą buvo galimybė pasirinkti kelis variantus, kurie yra tinkami. Net 17
apklausoje dalyvavusių asmenų įvardijo, jog dirba, todėl daug laiko praleidžiu darbinėje
aplinkoje, 10 asmenų nedalyvauja jokioje kitų nevyriausybinių organizacijų veikloje. 10
dalyvių įvardino esantys nariais kitų nevyriausybinių organizacijų. 6 asmenys dalyvauja
vietos bendruomenės veikloje. 3 apklausos dalyviai lanko saviraiškos užsiėmimus, o 2
dalyvauja politinių partijų veikloje.
20

15

10

5
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Skaitmeniniai įgūdžiai
Pagal 2019 m. Europos Komisijos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą (DESI)
Lietuva užima 14 vietą iš 28 ES valstybių narių. Lietuva pagerino savo rezultatus
žmogiškojo kapitalo ir naudojimosi interneto paslaugomis srityse, tačiau skaitmeninių
įgūdžių lygis vis dar žemesnis už ES vidurkį. Pagal žmogiškąjį kapitalą Lietuva užima 19-ą
vietą ES ir nesiekia ES vidurkio. Nors vis daugiau Lietuvos gyventojų lankosi internete,
baziniai ir aukštesnio lygio skaitmeniniai įgūdžiai vis dar nesiekia ES vidurkio.
2020.04.23 Atviros Lietuvos fondas paskelbė dokumentą „Nevyriausybinės organizacijos
Lietuvoje pandemijos Covid-19 metu: iššūkiai, pasekmės ir galimybės apžvalga„ Jame
apžvelgiama vykdyta NVO apklausa, kurioje, tarp įvairių problemų, su kuriomis
nevyriausybinėms organizacijoms teko susidurti panedemijos metu, atkreipiamas dėmesys
ir į tai,kad jų tikslinės grupės stokoja darbo su skaitmeniniais įrankiais įgūdžių. Todėl,
Asociciaja AUŠVIS siekdama užtikrinti veiklą ir narių tarpusavio bendravimą įvariomis
priemonėmis, ir formomis, vykdydama apklausą siekė išsiaiškinti Asociacijos narių turimus
skaitmeninius įgūdžius.
Paprašius apklausos dalyvių, Įsivertinti, kaip moka dirbti kompiuteriu paaiškojo, jog labai
gerus darbo kompiuteriu įgūdžius ir pakankamai gerus įgūdžius turi 26 nariai, kas sudaro
virš 60 proc. apklausos dalyvių. Silpnai geba naudotis 8 dalyviai, jiems dirbant kompiuteriu
nuolatos reikalinga pagalba. O visai nemoka naudotis kompiuteriu 5 apklausosje
dalyvaujatys asmenys.
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Naudojimosi
galimybės ir
intensyvumas
Apklausos dalyvių teirautasi ar turi
namuose
galimybę
naudotis
kompiuteriu/planšete
ar
išmaniuoju
telefonu su veikiančiu internetu? 6 atsakė
neturintys, o 33 dalyviai (84,6 proc.)
įvardino jog turi tokią galimybė namuose.
Sekantys klausimai susiję su naudojimosi
intensyvumu užduoti tik tiems apklausos
dalyviams, kurie turi galimybė naudotis
skaitmeniniais įrenginiais namuose

84,6 %

Apklausoje domėtasi, kaip dažnai juo naudojasi bendravimui internetu su kitais
asmenimis? Kasdien tai daro 20 apklaustųjų. Kelis kartus per savaitę - 5Kelis kartus per
mėnesį -4 apklaustieji. Labai retai -2. Niekada -2

Labai retai
6.1%

Niekada
6.1%

Kelis kartus per mėnesį
12.1%

Kelis kartus per savaitę
15.2%
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Kasdien
60.6%

Komunikacija
elektroniniu paštu ir
socialiniais tinklais
Žmonės nuo seno telkiasi į bendruomenes ir dalyvauja įvairių socialinių grupių veikloje.
Socialinių tinklų kūrėjai pasinaudojo žmonių siekiu bendrauti ir perkėlė bendravimą į
virtualią erdvę. Taip gimė socialiniai tinklai – internetinės svetainės, kuriose prisiregistravę
vartotojai turi galimybę dalintis svarbių gyvenimo akimirkų įspūdžiais, nuotraukomis,
diskutuoti kasdienių aktualijų temomis ir reikšti savo nuomonę.
Šiose svetainėse bendraminčiai internetinėje erdvėje buriasi į virtualias bendruomenes,
bendrauja tarpusavyje ir palaiko ryšius, nesvarbu kurioje pasaulio šalyje gyventų. Todėl
šiandien socialiniai tinklai dėl savo teikiamų galimybių yra neatsiejama dažno žmogaus,
bendruomenės

ar

grupės

gyvenimo

dalis.

Čia

atsiranda

galimybė

vienytis

bendraminčiams, kurti judėjimus, organizacijas, dalintis informacija, planuoti renginius.
Asociacija AUŠVIS taip pat turi bendruomenės grupę socialiniame tinkle “Facebook”.
Siekiant išnaudoti jos teikiamas galimybes, apklausos dalyvių terautasi, apie jų įpročius
naudotis socialiniais tinklais.Taip pat svarbi nuotolinės komunikacijos dalis - elektroninis
paštas, tai pirmas žingsnis atveriantis kelius į kitas bendravimo platformas ir galimybę gauti
ir keistis informacija elektroninėje erdvėje.
Paklausus, Ar turi elektroninį paštą, 28 patvirtino turintys, 4 asmenys neturi, o vienas
apklausos dalyvis pažymėjo, jog turi, bet nesinaudoja.

Taip
Ne
Turiu bet nesinaudoju
0
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Socialinių tinklų
naudojimas
Socialinis tinklas "Facebook" yra vienas
populiariausių bendravimo platformų ne
vien Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Paklausti, ar

84,8 %

turi socialinio tinklo "Facebook" paskyrą,
beveik 85 proc. (28 iš 33) apklausos dalyvių
patvirtino, ją turintys.

Asociacija AUŠVIS taip pat turi bendruomenės grupę socialiniame tinkle
“Facebook”. Siekiant išsiaiškinti kiek apklaustųjų joje dalyvauja, pasiteirauta, Ar yra
LHPA grupės narys "Facebook" socialiniame tinkle? iš 33 apklaustųjų 17 patvirtino
esantys nariais, 9 atsakė nesantys, o 7 įvardino, jog ki šiol nežinojau, kad tokia
grupė yra.

Taip

Ne

Iki šiol nežinojau, kad tokia grupė yra
0
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Skaitmeninių įgūdžių
tobulinimo poreikis
Taip, labai.
10.5%
kol kas nenorėčiau
28.9%

Taip. Norėčiau
28.9%

esu įgudęs vartotojas, tačiau visada yra ko naujo galėčiau išmokti
18.4%

nesu apsisprendęs
13.2%

COVID-19 protrūkis atskleidė technologinio ir skaitmeninio raštingumo svarbą
kasdieniniame gyvenime. Tikėtina, kad ir pandemijai pasibaigus, skaitmeninio
raštingumo įgūdžių svarba ir toliau augs, ypač pandemijai nesitraukiant., todėl
svarbu rūpintis organizacijos narių skaitmeniniais įgūdžiai ir įtvirtinti organizacijoje
įvariais bendravimo galimybes tarp skirtingus poreikius turinčių narių.
Paklausus, ar norėtų įgyti/patobulinti, savo skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų būti
išplėtotos bendravimo internetu galimybes, iš 39 asmenų dauguma (22) patvirtino
norintys patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius („Taip, labai" - 4, „Esu įgudęs
vartotojas, tačiau visada yra ko naujo galėčiau išmokti" - 7, „Taip. Norėčiau" - 11)
5 apklaustieji dar nėra apsisprendę, o 11 apklausos dalyvių kol kas nenorėtų.
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Bendravimo poreikiai
Narių tarpusavio bendravimas yra viena svarbiausių organizacijos veiklų, siekiant
palaikyti sergančiuosius. Apklausos dalyvių buvo teirautasi, kaip dažnai jie norėtų
susitikti ar nuotoliniu būdu pabendrauti su kitais asociacijos nariais. šiuo klausimu
dalyvių poreikiai pasiskirstė labai nevienodai.
Kartą per savaitę norėtų bendrauti vos 4 apklaustieji. Kartą per mėnesį - 11. Kartą
per du mėnesius - 2, Kartą per ketvirtį norėtų bendrauti 7 apklaustieji, Du kartus
per metus - 8 apklausos dalyviai. Kartą per metus - 7 apklausos dalyviai. Vertinant
dalyvių poreikius galima būtų organizuoti skirtingas veiklas atskiroms dalyvių
grupėms skirtingu intensyvumu., tačiau, veiklos bent kartą per mėnesį lauktų apie
40 proc. apklaustųjų, o pabendrauti nerečiau kaip kas tris mėnesius aktualu būtų
virš 60 proc. asmenų, dalyvavusių apklausoje, skaičiuojant bendrai visus, kurie
norėtų bendrauti nerečiau, kaip kas ketvirtį.

Kasmet
17.9%

Kartą per savaitę
10.3%

Kartą per mėnesį
28.2%
Du kartus per metus
20.5%

Kartą per ketvirtį
17.9%
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Kartą per du mėnesius
5.1%

Informavimo
priemonės
Dar vienas klausimas, susijęs su veiklos organizavimu ir nariu informavimų priimtiniausi būdai ir ryšio priemonės informacijai gauti. Paklausus, Kaip norėtų
gauti informaciją apie asociacijos vykdomą veiklą ir vyksiančius renginius,
dauguma ( beveik 70 proc.) rinkosi elektroninį paštą, antroje vietoje - socialinių
tinklų pagalba (33,3 proc.), o trečioje - telefonu, šiuo būdu informaciją norėtų gauti
12 asmenų (30,8 proc.).
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Narių pasiūlymai
veikos tobulinimui
Apklausos dalyvių buvo paprašyta pateikti savo pasiūlymų organizacijos veiklos
tobulinimui. Buvo sulaukta 5 komentarų.

Norėčiau, kad organizacija imtųsi kabergolino
kompensavimo klausimo. Galėčiau prisidėti
Mažiau pamokslų ir pilstymo iš tuščio į kiaurą,
daugiau realios pagalbos, pagarbos, rūpesčio,
teigiamų emocijų. Visai nėra informacijos apie
WAPO veiklą, bendrų renginių ir akcijų kad ir
nuotoliniu būdu.

Organizuoti

bendrus

susirinkimus-palaikymo

grupes. Tai būtų labai aktualu sergantiesiems,
kadangi tai labai svarbu ir reikalinga. Retos ligos
nėra tiek išstudijuotos ir žinomos, galėtume
dalintis savo išgyvenimais, patirtimis, jausmais,
patyrimais. Be to, norėčiau prisidėti kaip savanorė
ir prie veiklos optimizavimo, jei yra poreikis. Aišku,
pagal galimybes, ypač savijautos.
Sunku ką siūlyti karantino laikotarpiu
viskas tinkama
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Apibendrinimai

Apklausoje dalyvavo 39 Asociacijos AUŠVIS nariai, iš jų 9 vyrai ir 30 moterų. Didžioji
dauguma apklausoje dalyvavusiųjų gyvena Kauno apskrityje – 17 (43,6 proc.), 6 nariai
Alytuje (15,4 proc.) Po 3 narius gyvena Vilniuje, Šiauliuose ir Telšiuose. Po 2 Utenoje ir
Panevėžyje, po 1 Tauragėje ir Klaipėdoje. Dauguma apklausoje dalyvavusių yra sergantieji –
32 (82,1 proc.) tarp apklaustųjų taip pat yra 6 sergančiųjų šeimos nariai ir 1 savanoris.
Apklausoje dalyvavusių narių nuomone, verta dalyvauti asociacijos veikloje, dėl galimybių
bendrauti su panašius išgyvenimus patiriančiais asmenimis, bendraminčiais (30), dėl žinių
apie sveikatą, (30). Taip pat nariams aktualios įvairaus pobūdžio tobulėjimo galimybės (24),
savo patirtimi yra norima padėti kitiems (24) nariams, taip pat svarbu, kad jų interesai būtų
atstovaujami (24) bei domina bendro laisvalaikio praleidimo galimybės (21). Asociacijos
veikla iš emės yra vertinama gerai. dauguma (apie 70 proc) apklaustųjų asociacijos veikla
vertina balais nuo 8 iki 10.
Tarp labiausiai lauktinų veiklų nariai įvardino susitikimus / bendravimą ir bendro
laisvalaikio praleidimo veiklas. Tokį atsakymą pasirinko 27 iš 39 narių, kas sudaro beveik 70
proc. apklaustųjų. Mokomosios / edukacinės veiklos norėtų kiek mažiau, 26 apklausos
dalyviai. Sveikatos palaikymo priemonių – 22. Psichologinės pagalbos poreikį išreiškė 18
apklausos dalyvių. Finansinės paramos – 9 apklaustieji. Pagalbos buityje tikėtųsi 6 nariai,
taip pat įvardintas poreikis įsigyti tinkamo dydžio drabužius ir avalynę bei reabilitacijos
galimybės.
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Nemaža dalis narių yra aktyvūs darbinėje ir
visuoemneinėje
veikloje
17
apklausoje
dalyvavusių asmenų yra dirbantys, 10 dalyvių
įvardino
esantys
nariais
ir
kitų
nevyriausybinių organizacijų. 6 asmenys
dalyvauja vietos bendruomenės veikloje.
COVID-19 protrūkis atskleidė technologinio ir
skaitmeninio
raštingumo
svarbą
kasdieniniame gyvenime. Apklausos dalyviai
įsivertino kaip moka dirbti kompiuteriu. Labai
gerus darbo kompiuteriu įgūdžius ir
pakankamai gerus įgūdžius turi 26 nariai, kas
sudaro virš 60 proc. apklausos dalyvių. Silpnai
geba naudotis 8 dalyviai, jiems dirbant
kompiuteriu nuolatos reikalinga pagalba. O
visai nemoka naudotis kompiuteriu 5
apklausosje dalyvaujatys asmenys. Svarbu
atkreipti
dėmesį,
jog
apklausa
vyko
elektroniniu paštu ir telefonu, o joje dalyvavo
ne visi asociacijos nariai, apie 20 proc. narių
skaitmeniniai gebėjimai ir poreikiai nėra
žinomi.
84,6 proc. apklausos dalyvių nurodė tuintys
namuose
galimybę
naudotis
kompiuteriu/planšete ar išmaniuoju telefonu
su veikiančiu internetu, iš šių asmenų kasdien
tai daro 20 apklaustųjų. Kelis kartus per
savaitę – 5.
Elektroninį paštą turi 28
apklaustieji. Šie duomenys atveria galimybes
nuotolinės veiklos organizavimui. Tikėtina,
kad ir pandemijai pasibaigus, skaitmeninio
raštingumo įgūdžių svarba ir toliau augs, todėl
svarbu
įtvirtinti
organizacijoje
įvariais
bendravimo galimybes tarp skirtingus
poreikius turinčių narių.
Socialinis tinklas “Facebook” yra vienas
populiariausių bendravimo platformų ne vien
Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Paklausti, ar turi
socialinio tinklo “Facebook” paskyrą, beveik 85
proc. (28 iš 33) apklausos dalyvių patvirtino, ją
turintys. Asociacija AUŠVIS taip pat turi
bendruomenės grupę socialiniame tinkle
“Facebook”.
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Tačiau šios grupės nariais nurodė esantys tik 17 apklaustųjų, tad galima būtų numatyti
priemones asmenų įtraukčiai į grupės veiklą.
Siekiant plėtoti įvairias bendravimo formas svarbu rūpintis organizacijos narių skaitmeniniais
įgūdžiais. Paklausus, ar norėtų įgyti/patobulinti, savo skaitmeninius įgūdžius, kad galėtų būti
išplėtotos bendravimo internetu galimybes, iš 39 asmenų dauguma (22) patvirtino norintys
patobulinti savo skaitmeninius įgūdžius. 5 apklaustieji dar nėra apsisprendę.
Narių tarpusavio bendravimas yra viena svarbiausių organizacijos veiklų, siekiant palaikyti
sergančiuosius. Apklausos dalyvių buvo teirautasi, kaip dažnai jie norėtų susitikti ar nuotoliniu
būdu pabendrauti su kitais asociacijos nariais. šiuo klausimu dalyvių poreikiai pasiskirstė labai
nevienodai. Tačiau bendrai įvertinus dalyvių poreikius galima būtų organizuoti skirtingas
veiklas atskiroms dalyvių grupėms skirtingu intensyvumu ar forma. Tačiau svarbu atkreipti
dėmesį, kad bendra veikla nerečiau kaip kas tris mėnesius aktuali yra virš 60 proc. asmenų,
dalyvavusių apklausoje, skaičiuojant bendrai visus, kurie norėtų bendrauti nerečiau, kaip kas
ketvirtį.
Komunikacijai kaip pagrindinį kanalą siūloma naudoti elektronį paštą. Taip infomraciją gauti
norėtų beveik beveik 70 proc. apklaustųjų. socialinių tinklų pagalba 33 proc., o telefonu
informuoti norėtų būti apie 30 proc. asmenų.
Narių siūlymais planuojant asociacijos veiklą reikėtų atkreipti dėmesį į bendrų susirinkimšpalaikymo grupių organizavimą. Kad galėtų būti dalinamasi savo išgyvenimai. Siūloma imtis
kabergolino kompensavimo klausimo. Siūloma aktyviau komunikuoti tarptautinių organizacijų
veiklą.
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