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Reason to be happy every day 
 

 

Ta historia została opracowana w ramach projektu 

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

 

Vilma Nedaivodina 
Litwa, 2019 

“REASON TO BE HAPPY EVERY DAY!” 

Vilma Nedaivodina. 32 lata – przedsiębiorca stylu życia. 

Vilma mieszka w Kownie na przedmieściach Rokeliai wraz z rodziną - matką i ojcem. W wieku 15 
lat miała pierwszy atak padaczki. W szpitalu lekarze przeprowadzili operację, przez rok uczyła się 
indywidualnie w domu. Po tym czasie Vilma wróciła do szkoły, ale przez swoją chorobę nie może 
samodzielnie funkcjonować. 

Vilma jest pełna życia i nadziei. Interesuje się wszystkim, co ją otacza - lasem, kwiatami, lubi robić 
zdjęcia i podróżować na tyle, na ile pozwala jej zdrowie. Jest pełna życia - lubi śpiewać, tańczyć, jest 
zawsze w dobrym nastroju. 
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JAK VILMA ZACZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA 

Vilma zaczęła szukać aktywności lub zawodu, w którym może wyrazić siebie i zarobić trochę 
pieniędzy. Dostaje pieniądze od gminy jako osoba niepełnosprawna, ale nie jest to wystarczająca 
ilość pieniędzy i chce znaleźć coś, dzieki czemu będzie mogła je zarobić. 

Vilma jest członkiem kowieńskiego centrum młodzieży niepełnosprawnej. W tym ośrodku każdy 
może znaleźć sposób, aby wyrazić siebie poprzez sport lub hobby. Vilma lubi robić zdjęcia - dostała 
aparat fotograficzny jako prezent gwiazdkowy. Obserwuje świat wokół siebie i wszędzie robi 
zdjęcia...   

 

JAK VILMA ROZWINĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OPARTĄ NA STYLU ŻYCIA  

W centrum młodzieży niepełnosprawnej są zajęcia ze świecoznawstwa, które Vilma bardzo lubiła. 
Nauczyła się jak robić świece i w ciągu kilku miesięcy kupiła cały sprzęt do samodzielnego robienia 
świec. Nie jest to skomplikowane i nie wymaga dużych zasobów. 

Vilma używa domowej kuchni do robienia świec. 

Ponieważ jest zaznajomiona z nowymi technologiami - szuka miejsca w Internecie, gdzie mogłaby 
sprzedać swoje produkty. Vilma bierze udział w targach i imprezach w okolicach Kowna, a także 
w imprezach charytatywnych w centrum onkologii w Kownie - robi świece jako prezenty świąteczne 
dla ludzi w szpitalu.   

 
JAKIE SĄ PLANY VILMY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Celem Vilmy jest aby znaleźć coś ciekawego każdego dnia, być pomocnym dla społeczeństwa, 
znaleźć powód do radości. Ma marzenie, aby otworzyć szpital dla zwierząt. 
 
 

Życzymy powodzenia Vilmie! 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o biznesie związanym ze stylem życia Vilmy, możesz odwiedzić 
profil na Facebooku "Vilmos žvakės” 

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