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Amžius 39 m.
Išsilavinimas – aukštasis, socialinio darbo magistras
Ištekėjusi
Marijampolės socialinės pagalbos centro
direktoriaus pavaduotoja
Kaip prasidėjo ir klostėsi Jūsų profesinis kelias?
2006 metais Marijampolės socialinės pagalbos centre
pradėjau dirbti socialine darbuotoja su pagyvenusiais ir
neįgaliais, socialinę riziką patiriančiais asmenimis. Nuo
2008 metų – vyr. socialine darbuotoja. Dirbant supratau,
kad norint klientui suteikti profesionalią pagalbą, pats turi būti
kvalifikuotas specialistas. Tuo tikslu pradėjau studijuoti
Mykolo Romerio universitete socialinio darbo magistrantūros
studijose. 2011 metais tapau Pagalbos socialinės rizikos
šeimoms tarnybos vadove, o 2015 metais buvau paskirta eiti
Marijampolės socialinės pagalbos centro direktoriaus
pavaduotojo socialiniam darbui pareigas, kurias atlieku ir
dabar. Man patinka mano profesija, nes žinau, kad aš esu
žmonėms reikalinga, jų ištartas šiltas „ačiū‘‘ mane skatina
daryti tai ką iki šiol darau jau 12 metų – padėti žmonėms,
siekti dar geresnių rezultatų socialinio darbo srityje bei kelti
socialinio darbuotojo ir įstaigos, kurioje dirbu, prestižą.

Kodėl LSDP?
Socialdemokratai yra būtent ta
politinė jėga, kurios veiklos, tikslai,
uždaviniai ir programa man yra
priimtina ir sutampa su mano
lūkesčiais. Socialdemokratai turi
aiškius veiklos tikslus, didelį
visuomenės palaikymą, gilias partijos
tradicijas, vykdo socialiai teisingą,
lygių galimybių, skurdo, socialinės
atskirties mažinimo politiką gyventojų
atžvilgiu bei turi kertines vertybes:
Kaip „atsiradote“ politikoje?
laisvę, lygybę bei solidarumą.
Jau mokyklos metais buvau aktyvus žmogus, domėjausi politikos
naujovėmis, siekiau pokyčių, niekada nepraleisdavau seimo
posėdžių, rodomų per televiziją. Direktorei pasiūlius stoti į partiją,
Gyvenimo moto
net nesuabejojau, nes politika man visada buvo prasminga veikla.
„Mes gyvename iš to, ką
Tikiu, kad būnant politikoje galima pakeisti dalykus, kurie pagerintų
gauname, bet kuriame
mano bei bendruomenės narių gyvenimą.
gyvenimą iš to, ką duodame“.
Pomėgiai. Visuomeninė veikla.
Pomėgiai: teatras, kinas, muzika, literatūra, fotografija, dalyvavimas prasmingose veiklose: paramos
akcijose, labdaros renginiuose. Visuomeninė veikla: Savanorystė. Stengiuosi dalyvauti, vykstančiuose
Marijampolės savivaldybės renginiuose, minėjimuose, šventėse.
Prisidedu prie LSDP Marijampolės skyriaus organizuojamų renginių vykdymo.
Kaip įsivaizduojate Marijampolės savivaldybę po 5 metų?
Stiprią politiniu atžvilgiu, vieningą, atsinaujinusią, su didelėmis užsienio šalių bendrovių investicijomis
bei begaline pagalba žmogui socialinėje srityje.

