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2016 m. spalio18 d. 

 

Kaunas 

 

  Ataskaitą pateikė:  

Kauno miesto savivaldybės Tarybos narė, Valdymo ir bendruomenių plėtros komiteto pirmininkė      

Rasa Šnapštienė ir Kauno miesto savivaldybės mero patarėja Irena Segalovičienė.  

 

  Tarnybinės komandiruotės pagrindas:  

2016 rugsėjo 6 d. Mero potvarkis „Dėl Kauno miesto savivaldybės mero patarėjos Irenos 

Segalovičienės ir Tarybos narės Rasos Šnapštienės“ Nr. MA-400. 

 

Tarnybinės komandiruotės laikas ir vieta:  

2016 m. spalio 10-13 d. Ričonės miestas (Italija).  

 

Tarnybinės komandiruotės metu įvykę susitikimai:  

Spalio 10 d. atvykimas.   

Spalio 11 d. dalyvavimas renginyje „Mes laisvi“ ir ECAD seminare „San Patrignano“ 

bendruomenėje (tai yra didžiausia pasaulyje terapinė bendruomenė dirbanti daugiau nei 35 metus, 

siekianti padėti visiškai atsisakyti priklausomybės nuo narkotikų kenčiantiems žmonėms. Ši 

nevyriausybinė organizacija yra pripažinta ir akredituota Jungtinių tautų, bei turi patarėjo statusą JT 

Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje. Čia dirba 125 savanoriai ir 255 darbuotojai. Šiuo metu 

reabilituojasi apie 1300 asmenų. Reabilitacija, profesionalus mokymas ir socialinė reintegracija yra 

pagrindas, suteikiantis galimybę jauniems žmonėms pradėti naują gyvenimą be narkotikų. San 

Patrignano programos sėkmė siekia 72 proc. Nuo 1978 m. San Patrignano nemokamai priima 

jaunus žmones, siūlydami jiems namus, sveikatos priežiūrą, teisinę pagalbą ir galimybę mokytis, 

išmokti dirbti, pakeisti savo gyvenimus,  atgauti pasitikėjimą savimi ir tapti pilnaverčiu visuomenės 

nariu.) Išklausėme pranešimų ir dalyvavome forume tema „Narkotikai ir smurtas. Smurtas šeimos 

santykiuose yra rizikos faktorius priklausomybėms“. Pranešėjai: Ahmad Alhendawi of Jordan - JT 

generalinio sekretoriaus įgaliotinis jaunimo klausimams, Enrico Costa – Regiono reikalų ministras, 

atsakingas už šeimos klausimus, Ernesto Caffo - „Azzuro ONLUS“ pagalbos linijos telefonu 

prezidentas, Antonio Boschini – „San Patrignano“ bendruomenės direktorius sveikatos ir terapijos 

klausimais, Alessandro Vento – psichiatras, Livia Pomodoro - teisės ekspertė, buvusi Milano teismo 

teisėja.  

Buvo pristatytas projektas „Tėvystės programa“ (Elisabetta Gualmini - Emilijos Romanijos regiono 

vice-prezidentė, Filomena Albano - Nacionalinė jaunimo ir vaikų reikalų agentūra, Lorenzo 

Piovanello - filantropas UBS bankų fondo patarėjas).  

Spalio 12 d. dalyvavome „Mes laisvi“ konferencijos renginiuose, išklausėme pranešimų tema 

„Narkotikai ir smurtas. Kaip psichotropinės medžiagos gali paskatinti ir pakurstyti 

nusikalstamumą“. Pranešėjai: Cindy J. Smith - JT Tarpregioninio nuskaltimų ir teisingumo tyrimų 

institutas, Nicola Graterri - Katanzaro vyriausioji tyrėja, Antonio Nicasio - žurnalistas, Giulio 

Maira - neurochirurgas ir NPO fondo prezidentas, Roberta Bruzzoni - kriminologė, Alessandro 

Meluzzi - psichiatras ir banko „Carim“ prezidentas. 

Aptarėme organizacinius reikalus dėl ECAD merų konferencijos organizavimo Kauno mieste 2017 

m. su ECAD biuro darbuotojais (pranešėjų parinkimo, išlaidų sąmatos, darbų pasiskirstymo, 

dalyvių skaičiaus, vietos parinkimo). Dalyvavome susitikime su San Patrignano Tarptautinių ryšių 

atstove Monica Barzanti. Susipažinome su San Patrignano bendruomenės modeliu (socialinių 



paslaugų verslo pavyzdžiu) ir struktūra. Aptarėme sąlygas ir galimybės 1-2 jaunuoliams iš Kauno 

atvykti reabilituotis San Patrignano bendruomenėje.   

Spalio 13 d. išvykimas iš Ričonės.  

 

Aptarti (svarstyti) klausimai ir šalių pozicijos ir pasiūlymai dėl tarnybinėje komandiruotėje 

įgytų žinių (informacijos) panaudojimo:  

Pasiūlyta apsvarstyti galimybes organizuoti ECAD merų konferenciją Kauno mieste 2017 m. 

gegužės mėn.  

Svarstoma galimybė siųsti 1-2 kauniečius, norinčius reabilituotis, į San Patrignano bendruomenę.  

 

Atsivežta informacinė medžiaga ir leidiniai:  

Prevencinio pobūdžio leidiniai anglų kalba.   

 

Papildoma informacija (iš kokių lėšų finansuojama tarnybinė komandiruotė, tarnybinės 

komandiruotės bendra kaina):  

Komandiruotės išlaidos finansuojamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto.  

 

       

      dr. Rasa Šnapštienė   

 

     Irena Segalovičienė  

 

 


