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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου που 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λόγος για να είσαι χαρούμενος κάθε μέρα 
 

 

Αυτή η ιστορία αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα 

”New pathways of youth to labour market through lifestyle self-employment” 

 

Vilma Nedaivodina 

Λιθουανία, 2019 

“ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!” 

Vilma Nedaivodina. 32 χρονών, lifestyle επιχειρηματίας  

Η Vilma ζει στο προάστιο Rokeliai του Κάουνας μαζί με την οικογένειά της – τη μητέρα και τον πατέρα της. 

Όταν ήταν 15 ετών έπαθε την πρώτη επίθεση επιληψίας. Στο νοσοκομείο οι γιατροί της έκαναν χειρουργική 

επέμβαση και για ένα χρόνο έκανε μαθήματα από το σπίτι. Μετά από αυτό το χρόνο, η Vilma επέστρεψε στο 

σχολείο, αλλά έχει μια σοβαρή διάγνωση και δεν μπορούσε να ζήσει μόνη της και ανεξάρτητη. 

Η Vilma είναι γεμάτη ζωή και ελπίδα. Ενδιαφέρεται για τα πάντα γύρω της – το δάσος, τα λουλούδια. Της 

αρέσει η φωτογραφία, να ταξιδεύει όσο η υγεία της το επιτρέπει. Είναι γεμάτη ζωή – της αρέσει να τραγουδά, 

να χορεύει, και έχει πάντα καλή διάθεση. 
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ΠΩΣ Η VILMA ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ 

Η Vilma άρχισε να ψάχνει για δραστηριότητα ή επάγγελμα μέσω του οποίου θα μπορούσε να εκφράσει τον 

εαυτό της και να κερδίσει χρήματα. Παίρνει χρήματα από τον Δήμο ως άτομο με αναπηρία, αλλά δεν είναι 

πάρα πολλά και θέλει να βρει μια τέχνη που να της ταιριάζει. 

Η Vilma επισκέπτεται το κέντρο αναπήρων νέων του Κάουνας. Σε αυτό το κέντρο, όλοι μπορούν να βρουν 

πώς να εκφραστούν μέσω αθλημάτων ή διάφορων χόμπι. Η Vilma θέλει να βγάζει φωτογραφίες - πήρε 

φωτογραφική μηχανή ως δώρο Χριστουγέννων. Παρατηρεί τα πάντα γύρω της και βγάζει φωτογραφίες 

παντού. 

 

ΠΩΣ Η VILMA ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΤΗΣ 

Μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, υπάρχει και το μάθημα παραγωγής κεριών. Αυτή η χειροτεχνία άρεσε πολύ 

στη Vilma. Έμαθε πώς να κάνει κεριά. Σε λίγους μήνες, η Vilma αγόρασε όλο τον εξοπλισμό για την 

κατασκευή κεριών στο σπίτι. Δεν είναι περίπλοκο ούτε απαιτεί μεγάλη επένδυση. 

Η Vilma χρησιμοποιεί την κουζίνα του σπιτιού της για την παρασκευή κεριών. 

Καθώς είναι καλή με τις νέες τεχνολογίες – τα καταφέρνει μια χαρά με το Διαδίκτυο – ψάχνει που να 

πουλήσει την παραγωγή της. Η Vilma συμμετέχει σε εκθέσεις και εκδηλώσεις στην πόλη του Κάουνας. 

Συμμετέχει επίσης σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο κέντρο ογκολογίας στο Κάουνας - κάνει κεριά ως 

Χριστουγεννιάτικα δώρα για τους ανθρώπους στο νοσοκομείο. 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΗΣ VILMA ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ;  
Ο στόχος της Vilmas είναι να βρίσκει κάθε μέρα κάτι ενδιαφέρον, να είναι χρήσιμη για την κοινωνία και να 

βρίσκει τρόπους να είναι χαρούμενη. Ονειρεύεται να ανοίξει νοσοκομείο για κατοικίδια. 

 

 

Ευχόμαστε καλή τύχη στη Vilma! 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δραστηριότητες της lifestyle επιχείρησης της 

Vilma, μπορείτε να επισκεφθείτε το προφίλ στο Facebook "Vilmos žvakės" 

 

https://www.facebook.com/vilmoszvakes/ 

 


