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„Jėzus liepė žmonėms susėsti ant žemės. Tada paėmė septynis duonos kepaliukus ir žuvis, sukalbėjo padėkos
maldą, laužė ir davė mokiniams, o mokiniai žmonėms. Ir visi pavalgė, prisisotino. Ir surinko nulikusius gabalėlius,
iš viso septynis pilnus krepšius“ , Mt 15, 34–37.
Šiandien, kai Pal. J. Matulaičio socialinis centras švenčia savo veiklos 20-metį, iš tiesų norisi dėkoti, dėkoti,
dėkoti. Už tą gausą, kuria Viešpats apdovanojo šiaurinio Vilniaus miesto gyventojus per Pal. J. Matulaičio
socialines veiklas.
O jeigu prisimintume pirmuosius žingsnius... Keletas entuziazmu trykštančių jaunuolių, patys dar būdami
vaikais, surinko į parapijos namų (dar tuomet – koplyčios) rūsį gatvės vaikus. Kiek vakarų ir naktų prasėdėta tame
rūsyje! Visų pirma, kuriant bičiuliškus santykius, draugystę, o vėliau ir struktūrą, teisinius gimstančio darinio
(socialinio centro) pamatus. Drąsa, veržlumas, rizikavimas, tikėjimas Dievu ir pasitikėjimas savimi, bet
svarbiausia – kilnus tikslas vedė per neapibrėžtumus, padėjo įveikti abejones ir sunkumus. Prieš tai buvo galinga
šių jaunų žmonių formacija: klebonas Medardas Čeponis, Assumption sesutės, kunigas Maiklas ir daugybė kitų
iškilių dvasininkų, lydėjusių ir tebelydinčių juos.
Kas gi tie pirmieji? Tomas Kurapkaitis, Linas Kukuraitis, Gintautas Sakalauskas, Birutė Švedaitė, Dalia
Beliukevičiūtė, Rimantė Eidukevičiūtė, Darius Palilionis, Skirmantė Jaramaitytė (dabar Kukuraitienė). Tai buvo
gražiausias atbundančios mūsų tautos žiedas! Kur jie dabar?! Atspėkite... Štai šie žmonės pradėjo... O paskui
pasipylė kaip iš gausybės rago... Ilgus metus trukusi rūbų surinkimo ir dalinimo stokojantiems tarnystė, Vaikai –
vaikams ir Tramplino projektai, šeimų saviugdos grupės šeimų klube Darna, Santuokos konferencijos, sužadėtinių
rengimo santuokos Sakramentui kursai, Atvira bendruomenė negalią turintiems žmonėms, tėvystės įgūdžių grupės,
individualios ir porų bei vaikų konsultacijos, šeimų stovyklos, darbuotojų ir šeimų rekolekcijos, įvairūs pagalbos
įsidarbinant projektai, nuolatinis dalyvavimas Maisto banko misijoje ir pagaliau gigantiškos apimties rūpestis
socialinius sunkumus patiriančiomis šeimomis visuose keturiuose mikrorajonuose.
Atsigręžus atgal, matosi, kokie neįtikėtini buvo Viešpaties planai! Ir koks stiprus palaimintojo Jurgio
Matulaičio užtarimas, ypač kai vyko III-ojo parapijos namų aukšto statybos bei katalikiško vaikų darželio
steigimas. Tai tikrai pranoko mūsų jėgas ir gebėjimus. Kiek daug jaunų žmonių praėjo per socialinių veiklų tinklą!
Įgijo čia ne tik kompetencijas, bet svarbiausia – be vardan kitų gerovės čia išlieta...
Gera stebėti ir džiaugtis, kad dabar jau tų paauglių, kurie startavo, padėdami kitiems, vaikai lanko
sutvirtinimo sakramento kursus, įsijungia į savanorystes įvairiuose renginiuose, švenčia šv. Mišias ir dalyvauja
parapijos jaunimo veiklose.
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Bet ponai, dėmesio! „Jėzus liepė žmonėms susėsti ant žemės...“ MT, 15,34. Nepamirškime, kas iš tiesų čia
lyderių lyderis! Be Dievo žodžio, maldos ir sakramentinio gyvenimo mūsų darbai būtų tušti ir greitai netektų
gyvybės. Mums visiems reikia gaivinančios Viešpaties meilės ir gailestingumo. Kad galėtume jautriai liestis prie
kitų. Ir čia norisi pacituoti mūsų Popiežiaus šv. J. Pauliaus II-ojo žodžius: „Savo gyvenimo būdu ir darbais Jėzus
apreiškė, kaip pasaulyje, kuriame gyvename, reiškiasi Dievo meilė. Veikli meilė, kuri ieško žmogaus ir aprėpia visą
jo žmogiškumą. Toji meilė labiausiai pasireiškia ten, kur susiduria su kančia, skriauda, vargu – su visa istorine
žmogaus būsena, kuriai būdingas žmogaus ribotumas bei tiek fizinis, tiek moralinis trapumas. Taigi Dievo meilės
reiškimosi būdas ir jo sritis Biblijos kalba vadinasi „gailestingumas“.
Tad būdami Viešpaties pasiųstaisiais, žvelkime į mūsų Išganymo vadovą ir būkime tokie pat gailestingi ir
ryžtingi kaip Žmogaus sūnus, Esantysis per visas kartų kartas.
Nijolė Kukuraitienė, šeimų konsultantė

Laisvė būti…
Pastaruoju metu tapo gana madinga kalbėti apie skirtingumus tarp žmonių, gimusių skirtingu laikmečiu.
Kartų teorija remiasi idėja, kad panašaus amžiaus žmonės vadovaujasi panašiomis idėjomis, vertybėmis,
įsitikinimais, juos vienija tam tikri istoriniai bei politiniai įvykiai. Gimę skirtingu laiku, mes turime savitą, tam
laikmečiui būdingą požiūrį į pasaulį, kuris tam tikrais aspektais gali skirtis nuo kitu metu gimusių žmonių. Šį kartą
norisi išryškinti tai, kas mus visus vienija.
Begalė dalykų pasikeitė kelių dešimtmečių laikotarpyje ir tie pokyčiai palietė visas be išimties kartas. Mes
atgavome nepriklausomybę. Dabar turime laisvę išsakyti savo nuomonę, laisvę atvirai išreikšti savo tikėjimą,
laisvę keliauti, laisvę daryti daugybę kitų dalykų, kurių nelaisvėje būdami negalėtume. Turime labai daug išorinių
laisvių, bet ar palaikome santykį su vidine laisve?
Tai laisvė, kuri įkvepia būti savimi, nesistengiant būtinai įtikti ar patikti kitiems savo požiūriu į pasaulį. Ji
įkvepia drąsiai kovoti už savo įsitikinimus ir vertybes. Mano supratimu, vidinę laisvę patiriame, kai sulaužome
vidinio kalėjimo grotas, praplečiame savo ribas, išlipame iš socialiai patrauklaus paveikslo rėmo ir pradedame
keliauti savąją autentišką kelionę.
Kaip vidinę laisvę išgyvendavo žmonės, kurie patyrė totalitarinį režimą, kuomet reikėjo kelis kartus
pagalvoti, apie ką gali kalbėti garsiai, kaip gali ir kaip negali elgtis, kuo privalai tikėti ir kuo tikėti yra draudžiama?
Gali būti, kad tuomet giliai viduje uždarytas laisvės troškimas arba imdavo liepsnoti dar labiau, arba būdavo
visiškai sutrypiamas, veikiamas stiprių išorinių jėgų.
Galbūt tuomet, kai juntame priespaudą, esame įkalinti ydingoje sistemoje, išgyvename stygiaus situaciją,
viduje įsijungia resursai, kurie ir sutelkia kovai už laisvę. Vis tik, staiga patirti ir suvokti, kad esi laisvas po ilgą laiką
išgyventos priespaudos, yra didžiulis sukrėtimas. Pasaulis nebėra toks, koks buvo taip neseniai: senojo nebėra, o
naujas dar nepradėtas kurti. Tuomet gali kilti stipri baimė ir nusivylimas: Ne šito tikėjausi… Gali kilti noras sugrįžti
ten, kur, kad ir viskas buvo paremta prievarta, netikrumu, melu, bet, kita vertus, saugu, patogu, pažįstama…
Tuomet gali kilti stiprus pasipriešinimas tam, kas nauja ir nepažinta, o pati laisvė tampa tarsi tokia artima ir kartu
tokia neapčiuopiama. Žmogus iš prigimties yra tokia būtybė, kuri priešinasi pokyčiui. Tai užprogramuota mūsų
genuose. Be išimties visiems žmonėms bet koks pokytis reiškia iššūkį arba išėjimą iš komforto zonos. Tuo metu
reikia panaudoti daugiau energijos bei vidinių resursų, kad išmoktume priimti naują gyvenimo realybę. Panašiai
gali jaustis žmogus, kurio viduje vyksta stiprūs vidiniai asmenybės tranformacijos procesai, išsilaisvinant iš vidinio
kiauto, kuris tapo per ankštas. Panašiai galėjo jaustis ir žmonės, kurie realybėje išgyveno perversmą valstybėje iš
nelaisvės į laisvę.
Tikroji laisvė nereiškia leidimo sau elgtis taip, kaip užsimanau, daryti, kas šauna į galvą. Patirti tikrąją laisvę –
tai gebėti prisiimti atsakomybę už tai, ką ir kaip sakome, kaip elgiamės.
Šiais visuotinio pertekliaus laikais turime išnaudoti nemažai resursų, nes turime nuolat atsirinkti, atskirti
pelus nuo grūdų. Nors gyvename laisvoje Lietuvoje, mes turime siekti sąmoningo supratimo, kaip elgiamės su savo
turimomis išorinėmis laisvėmis. O tai, kaip mes puoselėjame ir gerbiame šią iškovotą laisvę, stipriai priklauso nuo
to, kiek laisvi esame savo viduje.
Kristina, psichologė
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

Pavargę būti suaugusiais, išmokstam būti vaikais
Jeigu gyvenimas yra mokykla, tai
vaikai jame yra profesoriai. Būdamas
dienos centre ir dirbdamas su jais,
supratau, kad kiekvieną kartą, kai mes
susitinkame, jie veda man paskaitas apie
nuoširdumą, kantrybę, paprastumą,
atvirumą, jautrumą ir buvimą savimi.
Vaikai moko patys to nesuprasdami ir
moko suaugusius, kurie net nesupranta,
kad juos moko. Gera pas juos mokytis.
Būdamas universitete jau bene ketvirtas
mėnuo, galima sakyt, kad jau įpusėjau
antrą kursą. Šiandien noriu pasidalinti su
tavimi, mielas skaitytojau, konspektais
paskaitų, kurias gavau per savo neilgas
studijas.
Suaugę mes pamirštame, ką mokėjome vos tik atėję į šitą pasaulį. Po to dalį gyvenimo bandome prisiminti ir
išmokti tai, kas kadaise mums buvo taip natūralu ir paprasta, kas gaudavosi be pastangų. Vaikai sąmoningesni. Jie
nemąsto tiek daug kiek mes: suaugę, patyrę ir protingi žmonės. Vedami viduje kylančio impulso, vaikai gali prieiti
ir su didžiule šiluma apsikabinti žmogų, kurį pažįsta vos vieną dieną, vos per akimirką tapdami draugais. Vaikai
spontaniški, jie tikri. Mažiesiems nereikia būti nuoširdiems, paprastiems ar, tuo labiau, būti savimi – šie pasakymai
galioja tik suaugusiems. Suaugęs žmogus nori save ugdyti, tobulinti, nori kažką įgyti, kad būtų geresnis. Vaikai,
tuo tarpu, rodo mums gyvą pavyzdį, kad tikrasis mokymasis dažnai nėra įgijimas kažko nauja, bet atsikratymas to,
kas svetima mūsų prigimčiai. Kai pradeda byrėti vaidmenys, kuriuos mes pasirinkome vaidinti visuomenėje, kai
pradedame mažiau galvoti ir daugiau jausti, kai baimės būti tikru, autentišku savimi lieka mažiau, mes, suaugę,
daromės kaip vaikai. Iš naujo tapdami savimi, suprantame, kad suaugusiu būti ne taip ir smagu.
Būti vaiku – reiškia būti čia ir dabar. Vaikai išsiskiria savo smalsumu gyvenimui, gražu ir miela žiūrėti į jų
nuostaba pripildytas akis, kai jie stebėdami aplinką atranda vis naujų džiaugsmų. Jautrumas gyvenimui, žmonėms
ir pačiam sau bei leidimas jausti sau tuos jausmus, kurie tuo metu kyla, mažuosius padaro laisvus ir atvirus visam
gyvenimo duodamam grožiui, o jis visada ir visiems duoda dosniai. Jeigu akys atviros, jos gali matyti grožį bet
kurią akimirką. Jeigu ausys klausosi, netgi mašinos variklio burzgimas gali kelti džiaugsmą ir malonumą. Gyvybės
yra kupina kiekviena akimirka, gyvybės, kuri reiškiasi vaizdu, garsu, kvapu, jausmu. Vaikams ši erdvė yra gerai
pažįstama, jie ten nėra svečiai, bet nuolatiniai gyventojai. Tuo tarpu suaugusio žmogaus pasaulis, su savo
baimėmis, planais bei vaizdiniais apie ateitį ir savo nuoskaudomis, apgailestavimais ir prisiminimais apie praeitį,
yra užmiršęs jautrumą dabarčiai. Jis tarsi žarija rusena kažkur viduje ir laukia, kol galės įsiliepsnoti suaugusiam vėl
tapus vaiku, sugrįžus į čia ir dabar. Tampant sąmoningesniu tam, kas yra šią akimirką, tampama sąmoningesniu sau
pačiam. Tada nuo vyresnio žmogaus pečių nukrenta visa ta amžiaus našta, nuo kurios pavargusi yra širdis. Visa, kas
vaikiška, tampa gražu, būti vaiku pasidaro gera, net ir turint vieną ar dvi raukšles ant veido.
Taigi, jeigu gyvenimas yra mokykla, tai vaikai jame yra profesoriai. Jie moko suaugusius, kurie nesupranta,
kad juos moko, nebūdami mokytojais. Gera pas juos mokytis. Jeigu kada nors pavargsiu būti suaugusiu,
mokysiuosi būti vaiku.
Algirdas, savanoris
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

Vakar, šiandien ir rytoj...
Šiais metais Pal. J. Matulaičio socialinis centras švenčia savo 20-ąjį gimtadienį. Ką gali reikšti ši atkarpa
žmogui? Kalbinome mūsų Tranzito lankytoją Auksę ir socialinę darbuotoją Milaną, tarp kurių yra dvidešimties
metų amžiaus skirtumas. Bandėme išsiaiškinti, ką tai reiškia, kai kalbame apie žmones, jų laisvalaikį ir svajones.
Auksė dalinasi savo mintimis iš dabartinių dienų perspektyvos, tuo tarpu Milana turėjo atsigręžti atgal ir prisiminti,
kaip jai viskas atrodė prieš dvidešimt metų.
Kas šiuo metu yra/buvo madinga tarp tavo amžiaus mergaičių?
Auksė: Suplėšyti džinsai, marškinėliai giliom iškirptėm ir viskas, kiek žinau.
Milana: Buvau paprasta mergaitė, buvo madingi kliošai, platforma, aptempti marškinėliai, minimum
makiažo, maksimum pasitikėjimo savimi, mamos neklausymas. Turėjau daug pilkų
pieštukų, kuriais dažydavau vokus, netgi lūpas.
Kokie yra/buvo populiariausi laisvalaikio praleidimo būdai?
Auksė: Vaikštome, šokame, einame į būrelius, darome pamokas. Šokiai, šaškės,
liaudies šokiai yra populiariausi būreliai, pati anksčiau lankiau šiuolaikinius šokius, dabar
jau nebe.
Milana: Man patikdavo draugų kompanijos, ypatingai kai būdavo daugiau berniukų,
mes galėdavome susirinkti 11 val. ryte ir žaisti krepšinį arba tinklinį, o vakarais tiesiog
sėdėdavome ant sūpynių, pasikalbėdavome, nebuvo skirtumo ar mergaitė, ar berniukas, visi
buvome draugais. Iki 12 metų mes šokinėdavome su mergaitėmis per gumytę ir pamenu,
kaip būdavo apmaudu, kai kas nors pašokdavo aukščiau nei aš. Taip pat labai mėgdavome
Auksė
žaisti „Žemę“, neapsakomai azartiškas žaidimas.
Kokios muzikos tu klausaisi/klauseisi? Kokie mėgstamiausi atlikėjai?
Auksė: Ramios, linksmos, šventinės muzikos. Klausau Ariana Grande, Katažynos dainų. Bendraamžiai
klauso tokią pačią arba visiškai nepanašią, bet nežinau kokią, nesidomiu.
Milana: Vokiečių mergaičių grupė „Tic Tac Toe“, „Spice girls“, „Backstreet boys“. Prisimenu, kad visiškai
nesimokiau vokiečių kalbos, bet dainuodavau kažką vokiškai. Labai patikdavo užsienietiška muzika.
Kaip įsivaizduoji save po 20 metų?
Auksė: Turėsiu vaikų, turėsiu mašiną, turėsių darbą, dirbsiu ką norėsiu
(norėčiau būti gydytoja arba darželio auklėtoja), neisiu į mokyklą, nebebus
tos naštos.
Milana: Po 20 metų aš gyvensiu ramiai, vaikai kartais atvažiuos pas
mane, bet gyvens atskirai, nes aš taip pat nuo 19 metų pradėjau savarankiškai
dirbti, gyventi ir mokytis. Įsivaizduoju, kad gyvensiu ramiai kokiam nors
mažame namely, už Vilniaus, sėdėsiu sau ramiai, klausysiu muzikos iš
jaunystės laikų, prisiminsiu savo jaunystę. Manau, kad kuo toliau, tuo bus
geriau.
Koks tavo mėgstamiausias žaislas buvo/yra?
Auksė: Pliušinis meškiukas – panda, su juo vis dar miegu.
Milana: Kai man buvo 14-15 metų, man vienas berniukas – mano
pirmasis draugas, – padovanojo man tokį rožinį meškiną, kuris iki šiol yra
prie mano lovos ir sukelia man daug gražių prisiminimų.
Auksė ir Milana
Kokie tau svarbiausi 5 dalykai gyvenime?
Auksė: 1. Šeima. 2. Išsilavinimas. 3. Darbas. 4. Pinigai. 5. Mokslas.
Milana: 1. Šeima. 2. Vaikai. 3. Santykis su vaikais. 4. Asmeninis laikas. 5. Sveikata.
Kalbino Daiva, jaunimo darbuotoja
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Atvira bendruomenė – integracinė socialinė pagalba ž monė ms su proto negalia bei jų š eimoms

Kai draugystei sukanka 20 metų
Neseniai minint Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, kaip iš gausybės rago pasipylė daugybė kitų sukakčių:
lietuviško pašto, lietuviškos kariuomenės, skautų... Visas išvardinti prireiktų ir laiko, ir ne vieno puslapio. Bet čia
ne apie tai, čia apie kuklesnę, bet ne mažiau svarbesnę mūsų – matulaičiokų, kaip mes save dažnai identifikuojame,
sukaktį. Socialinis centras savo veiklas oficialiai pradėjo prieš 20 metų. Todėl tai yra proga ne tik švęsti, bet ir
prisiminti: kaip, nuo ko, su kuo, kodėl viskas prasidėjo.
Aš savo kelią Matulaityje pradėjau nuo savanorystės dienos centre su vaikais, o ji mane atvedė iki darbo su
žmonėmis, turinčiais negalią. Atviroje bendruomenėje (taip vadiname sritį, apimančią darbą su žmonėmis,
turinčiais negalią) dirbu jau 13 metų, su pora pertraukų. Nebuvau čia nuo pačios pradžios, bet atėjau į pirmąjį
plėtros etapą po starto: tuo metu atsirado antra dienos darbinio užimtumo grupė suaugusiems žmonėms su proto
negalia.
O apie pačią pradžią aš esu girdėjusi pasakojimus anksčiau čia dirbusių darbuotojų, parapijiečių, pačių
žmonių su negalia. Ir noriu pasidalinti Inesos Vaitkūnaitės pasakojimu apie pačią pačią pradžią:
„Pati pradžia iš tiesų buvo arkiečių, t.y., tų, kurie, sugrįžę iš tarptautinės Arkos projektų, degdavo troškimu
įkurti Arkos bendruomenę Lietuvoje, susitikimas. Jie visi svajojo, kad Arka atsirastų ir Lietuvoje. Man kilo mintis
pradėti ne nuo Arkos gyvenimo namų, o nuo užimtumo. Daugelis mūsų buvome Tikėjimo ir šviesos bendruomenės
nariais. Iš šios bendruomenės žinojome, kad yra nemažai žmonių su negalia, nieko neveikiančių per dienų dienas.
Jų tėvai turėjo neigiamą patirtį su internatinėmis mokyklomis, kurias lankė jų vaikai, užimtumo centrai tik kūrėsi ir
pasiūlos, ką veikti žmonėms su negalia po mokyklos, beveik nebuvo. Be to, daugelis šeimų buvo įpratę auginti savo
vaikus namuose ir niekur jų neleisti...
O mes, jauni žmonės, turėjome visai kitokią patirtį iš tarptautinės Arkos: matėme ir patyrėme, kiek daug
džiaugsmo, kitokį požiūrį, kitokias vertybes visuomenei gali duoti žmonės su negalia. Norėjome, kad mūsų draugai
su negalia išeitų į visuomenę, kad jie būtų kaip ir visi jų amžiaus žmonės, realizuojantys save veikloje.
Taigi viename iš arkiečių susitikimų nusprendėme įkurti užimtumo centriuką žmonėms su negalia, kuris būtų
šalia bažnyčios. Pradėjome skaičiuoti, kiek gi pažįstame žmonių su negalia. Ir pirmiausia aš pagalvojau apie Larisą.
Ji buvo mano draugė, mergina su Dauno sindromu. Ji niekad nelankė
jokio vaikų darželio, niekada nesimokė mokykloje ir, vaikščiodama
po savo gyvenamąjį kvartalą Viršuliškėse, sykį pati atklydo iki ką tik
pastatytos bažnyčios. Čia buvo bendruomenės priimta.
Taigi, aš pakviečiau Larisą pradėti naują Tikėjimo ir šviesos
bendruomenę Pal. J. Matulaičio parapijoje. Susipažinau su jos mama,
paskui su visa šeima. Netrukus Larisa tapo pirmąja mūsų kuriamos
grupės lankytoja. Prie jos prisijungė dar du jaunuoliai: Tomas ir
Andrius. Tuomet 2000-jų metų rudenį kreipėmės į Pal. J. Matulaičio
socialinį centrą, kuris ką tik buvo pradėjęs veiklas su vaikais.
Buvome keturios merginos, kurios laisvu nuo darbo metu, iš pradžių
savanoriškai, kūrėme dienos užimtumo grupę žmonėms su negalia.
Tuometiniai socialinio centro vadovai: Tomas su Linu patikėjo mūsų
projektu ir leido mums veikti. Taip pamažu kūrėsi projektas,
priimantis parapijos teritorijoje gyvenančius žmones su negalia bei
paremiantis jų šeimas. Beje, pirmasis šio projekto pavadinimas buvo
Stotelė. Larisa pasiūlė tokį pavadinimą. Pačioje pradžioje tai ir buvo
tiesiog stotelė žmonėms su negalia – sustoti ir atrasti savo vietą
gyvenime. Paskui projektas išsiplėtė ir išaugo iki Atviros
Larisa
bendruomenės.“
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Man pradėjus dirbti, Atvira bendruomenė jau turėjo dvi darbinio užimtumo grupes ir 16 žmonių su negalia. Ir
nors aš atėjau į Atvirą bendruomenę dirbti su „naujo projekto popieriais“, žmonės su negalia norėjo bendrauti,
draugauti ir pradėjo kviesti mane kartu pietauti. Iš pradžių buvo labai nedrąsu, bet mane patraukė tas bendrystės
jausmas, sklandantis dalijantis maistu, tas besąlygiškas priėmimas, paprasta draugystė, kuri prasidėjus,
nenutrūksta niekada, tie pašnekesiai apie nieką ir apie viską. Žmonės su negalia tapo mano šeima, kurios tu negali
pasirinkti, bet kurią gauni iki gyvenimo pabaigos. Tu gali bandyti nedalyvauti jos gyvenime. Gali būti užsiėmęs,
gali susirasti kitų draugų. Ir jie nepyks, tiesiog primins, kad tave myli ir priims visada, kai tik pas juos užsuksi.
Dirbant su žmonėmis, turinčiais negalią, buvo visko – ir smagių nutikimų, ir sunkių akimirkų, ir neskanių
patiekalų, ir pasisekusių projektų. Tačiau mes, darbuotojai, visada norėjome, kad mūsų žmonėms būtų gerai. Gal
kartais nepatogu, ypač kai mokydavome juos naujų dalykų, naujų įgūdžių. Gal nedrąsu, kai bandėme žmones
įdarbinti laisvoje darbo rinkoje. Gal nemalonu, kai atvirai kalbėdavome apie negalią ar susidurdavome su piktais
žvilgsniais autobuse ar pasišlykštėjimu kavinėje. Bet mes taip norėjome žmonėms su negalia parodyti, kad tai yra
tikrasis gyvenimas, kuriame reikia dalyvauti. O kiek būdavo džiaugsmo, kai pasisekdavo. Kai sulaukdavome
aplinkinių šypsenos ar padėkos už tai, kad esame. Ir man pačiai šiandien įdomiausia tai, kad man žmonės su negalia
yra paprasti žmonės, mano draugai, jų kitoniškumo aš nepastebiu.
Ir dar norėčiau pasidalinti vienu prisiminimu, kuriame man labiausiai jaučiasi, kad prabėgo tie dvidešimt
metų. Kai pradėjo veikti dienos centras suaugusiems žmonėms su negalia, beveik tuo pačiu metu atsirado
laisvalaikio užimtumo klubas vaikams ir jaunimui su negalia. Jis vadinosi Kiemas, vykdavo 2 kartus per mėnesį
šeštadieniais ir buvo grįstas savanorio ir bičiulio (vaiko ar jaunuolio su negalia) draugyste. Ir man teko garbė
(norėtųsi rašyti GARBĖ) keletą metų būti jo vadu – organizuoti Kiemo veiklą. Kartu su savanoriais mes
organizuodavome ne tik šeštadieninius susitikimus, bet ir stovyklas vasaros metu.
Pirmosiose stovyklose mes (aš ir savanoriai) siūlydavome bičiuliams įvairius meninius, sportinius
užsiėmimus, maudydavomės ir iki dešimtos vakaro eidavom miegoti. Vėlesnėse stovyklose mes žaisdavome
kortom, darydavome diskotekas, tiesiog pliurpdavome ir eidavome palydėti saulės, o tik jau gerai sutemus miegoti.
Paskutinėse dviejose stovyklose mes su bičiuliais ėjome į barą pašokti ir paragauti alaus. Ir aš tik grįždama į
stovyklavietę iš baro, jau švintant rytui, supratau, kaip mes užaugome – pradėjau Kiemą, kai jame buvo daug vaikų,
o užbaigiau, kai jie visi jau buvo jaunuoliai. Užaugau aš, užaugo jie, užaugo savanoriai. Kiemas baigėsi, visi mes
išsinešėme neįkainojamą patirtį ir neblėstančius prisiminimus.
Ir net prabėgus tiek metų, aš vis dar dažnai einu pietauti su žmonėmis, turinčiais negalią. Tai mėgstamiausia
mano darbo dalis. O jų priėmimas yra vis dar toks pat šiltas ir besąlygiškas, kurio aš niekur kitur nerandu.
Kristina G. – V., žmonių su negalia srities vadovė

Rekolekcijos Senųjų Trakų Viešpaties apsireiškimo vienuolyne
Rekolekcijose buvau pirmą kartą, tačiau Atviros bendruomenės žmonėms
tai jau tradicija, besitęsianti metai iš metų. Nežinojau, ko tikėtis, žiūrėjau į tai
kaip į darbą, buvimą su mūsų žmonėmis, pagalbą jiems, tik mačiau, kad jie to
labai laukia ir tai kėlė malonų jaudulį ir man. Ir kai jau viskas praėjo, neišeina
žiūrėti į tai kaip į darbą. Tai buvo šiltas, jaukus ir geras laikas, kartu su mūsų
žmonėmis, sesėmis, Dievu ir pačia savimi. Daug meldėmės, giedojome,
prisiminėme visą pagrindinę šventų Kalėdų esmę, žinoma, taip pat daug
juokėmės, žaidėme, bendravome ir tiesiog buvome kartu. Ir viskas, ką darėme,
dvelkė malonia ramybe, kuri viduje liko ir išvykus. Per visą tą laiką atradome vieni kitus bei save naujomis
spalvomis. Viskam pasibaigus, vieni norėjo dar pabūti, kiti jau laukė sekančio karto, buvo, kas ilgėjosi namų, bet tai
irgi gražu. Ir savo mintis apie šias rekolekcijas norėčiau užbaigti vienos iš Atviros bendruomenės lankytojos
pamąstymu apie šį laiką: ,,Joks gydytojas, niekas, negali taip gydyti, kaip maldos ir laikas čia“. Manau, kad
rekolekcijos buvo geriausia galimybė paruošti savo vidų visam advento laikui, šv. Kalėdoms bei naujiems metams.
Evelina, asistentė
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Imlūs tam, kas gera

Kad prie Pal. Jurgio Matulaičio parapijos įsikūrė katalikiškas darželis, išgirdome seniai. Mūsų gera
pažįstama entuziastingai pasakodavo, kokios kūrybingos auklėtojos, kaip moka vaikams perteikti tikėjimo žinią,
kaip moka su jais bendrauti ir kukliomis priemonėmis sukurti visa, ko reikia, kad vaikams būtų jauku. Dar ji labai
džiaugėsi, kad ten gali nuvesti ir savo Dauno sindromą turinčią dukrelę, ir ji ten puikiai priimama. Aišku, perspėjo,
kad norinčių patekti yra daug ir reikia labai iš anksto užsirašyti... Na, mūsų supratimu, užsirašėme anksti, likus
daugiau nei metams iki darželio. Bet atėjus lankymo laikui, girdėjome tik tai, kad vietų nėra, mažai vaikų išėjo, į jų
vietas ateina broliai ir seserys... Ir dar tokią vilties kibirkštėlę suteikiančią frazę: „Nebent mamos pačios imtųsi
iniciatyvos ir kurtų trečią darželio grupę.“ Kartas nuo karto paskambindavome, ar nėra kokių naujienų, bet ilgai
viskas buvo neaišku. Ir štai rugpjūčio vidury, kai jau buvome visus dokumentus nunešę į valstybinį darželį, įvyko
tai, kas lig šiol man atrodo stebuklas. Mums paskambino mama, ėmusi kurti trečiąją grupę, ir paklausė – ar norėsite
lankyti Matulaičio darželį? Jau net sudvejojome, nes buvome susitaikę, kad eisime į valstybinį, bet galiausiai
atsakėme: „Taip.“ O didžiausias stebuklas buvo tai, kad ne mums reikėjo važinėti į darželį, o trečioji grupė atkeliavo
beveik į mūsų kiemą, tai yra, į mūsų mikrorajoną, ir ketverius metus mums su dukra tai būdavo rytinis ir popietinis
pasivaikščiojimas, nes iki darželio – vos 10-15 minučių pėsčiomis.
Žinoma, džiugino ne tik atstumas. Matėme atsidavusias auklėtojas. Jų pastangas empatiškai priimti
kiekvieną vaiką. Sugalvoti jiems įdomių užsiėmimų ar tiesiog sukurti erdvę veiklai. Gebėjimas kurti reikiamas
taisykles ir nustatyti ribas. Jautėmės, kad darželio auklėtojos, tėvai, vaikai esame viena bendruomenė. Prisimenu
jaukias šventes mamoms, tėčiams. Ir susirinkimus, kur atvirai galėjome kalbėtis, pasakyti, ką matome, ko
norėtumėme. Kalbant apie sunkesnius momentus – tai tie metai, kai labai keitėsi auklėtojos. (Kaskart skausmingai
sureaguoju, kai vėl ieškoma naujos auklėtojos, ir kartu supranti, kad realybė yra tokia, kokia yra.)
Mūsų šeimai buvo svarbu, kad vaikas būtų ugdomas katalikiškoje aplinkoje, kad į galvą nebūtų pripūsta
visokio plauko idėjų. Ir mano pirmas džiaugsmas buvo spalio pabaigoje. Takelis į darželį vedė pro valdišką darželį.
Šalia jo tuo metu pūpsojo daugybė visaip išraižytų moliūgų. O tuo tarpu mūsų vaikai ne Helovynui ruošėsi, o puošė
žvakeles, kurias galės uždegti per Vėlines. Ir, matyt, kažką kalbėjo apie ateinančias šventes, bet ne tas pamėklių,
kurioms ruošėsi ošiantis pasaulis.
Atėjus adventui taip pat buvo gera, kad tuo metu, kai visur žiba, mirga, skamba, mūsų vaikai ramiai keliauja
link Kalėdų. Kai visur jau papuoštos eglės, jie puošia Jesės medį ir kalba apie tai, ką pranašai kalbėjo! O paskui, kai
jau visas pasaulis laukia nuolaidų ir seniai pamiršę Kalėdas, jie džiaugsmingai sutinka Tris Karalius su visom jų
dovanom. Didelį įspūdį padarė ir tai, kad auklėtojos pasitiki vaikais, pavyzdžiui, imasi pamokyti oi kokių nelengvų
giesmelių. Jiems ne per sunku prieš Velykas giedoti „Kryžiaus šventas“, o per adventą (lig šiol tebeturim ant
sendinto apdeginto popieriaus ir pasiimame prieš uždegdami kiekvieną advento žvakę) – „Ateik, ateik, Emanueli.“
Žinoma, buvo svarbu ne tik katalikiška aplinka, bet kad mūsų vienturtė išmoktų būti su kitais vaikais,
bendrauti, dalytis, bendradarbiauti... Ir matėme auklėtojų pastangas pakreipti vaikų elgesį tinkama linkme,
matėme, kaip mokoma spręsti konfliktus, kokios pasekmės laukia už taisyklių nesilaikymą. Girdėjome, kaip
išraiškingai skamba pasakos prieš miegą ar lopšinės. Džiugina, kaip jautriai atsižvelgta į priešmokyklinukų
poreikius ir dirbama individualiai.
O turbūt labiausiai mūsų darželį įvertinome, kai jau jį palikome. Arba kai palyginame su įspūdžiais iš kitų
darželių. Supratau, kad tikėjimo ugdymui darželis palankiausia vieta (po šeimos, žinoma:), nes mokykloje tokių
sąlygų nebėra. Darželyje grupė nedidelė, katechezės turi tęstinumą, vaikai gali įsigyventi į liturginius laikotarpius,
maldelės nuoširdžios... Tai, kad darželyje išmoko laiminti stalą, tegalima pakartoti namuose. Todėl vis prisimenu
vieno gausios šeimos tėvo iš Prancūzijos prieš kelis dešimtmečius rašytą knygą. Joje jis kalba, kad renkantis
mokyklą svarbu būtent pradinėse klasėse, o ne paskui, paieškoti katalikiškos mokymosi įstaigos, tam, kad vaikas
gautų nuoseklų ugdymą, susiformuotų pamatai, kad mokyklos žinia nesiskirtų nuo to, ką sako tėvai. O iš savo
dabartinės patirties sakyčiau, kad dar svarbiau prieš mokyklą pasirinkti krikščionišką darželį – juk tai toks jautrus
laikas, kai vaikai labai imlūs. Ir tebūna imlūs tam, kas gera.
Ilona, mama
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Šeimų tarnybos darbuotojai apie tradicijas
Žodžių žaismas, tačiau pati šeimų tarnybos komanda – lyg viena
didelė šeima, kurioje, kaip ir daugelyje visų mūsų šeimų, gyvuoja
tradicijos. Vienos jų, žinoma, įsišaknijusios jau giliai, kitos dar tik
besiformuojančios, tačiau jų visuma prisideda prie motyvacijos
kiekvieną rytą į darbą grįžti su begaline meile ir energija. Įsivaizduokite
labai paprastą, bet labai jaukų rūsį ir jo centre stovinčią sofą bei daug
ryškiaspalvių kėdžių. Būtent čia kiekvieną trečiadienį, lyg bitės į avilius,
šeimų tarnybos darbuotojos renkasi bendriems pietums. Bendri pietūs –
tai laikas ne tik maistui, bet ir šilumai, juokui, patarimams bei
atsakymams į klausimus, kurie tarsi patys ateina savaime. Kita ne mažiau
svarbi šeimų tarnybos tradicija – neformalūs susitikimai. Pastarųjų metu tarpusavyje pažindinamės vis kitais
kampais: dalinamės gyvenimo istorijomis, valgome picas, žaidžiame boulingą, einame į kiną, lankome parodas ir,
žinoma, mokomės vienos iš kitų. Tuo tarpu bendras gimimo dienos paminėjimas ir palaiminimas – turbūt viena
jautriausių ir išskirtiniausių akimirkų būnant Matulaičio šeimos dalimi. Ir visai nesvarbu, jubiliejus tai ar „eilinė“
gimimo diena, esi čia dešimt metų, dešimt mėnesių ar dešimt dienų. Negalima pamiršti ir Šv. Kalėdų, kūdikėlio
Jėzaus gimimo dienos. Prieššventinį penktadienį visi darbuotojai renkasi kalėdinės vakarienės, prasidedančios
bendra malda ir ištraukomis iš šventojo rašto. Žinoma, nepamirštamos ir dovanos, tad šiemet ne tik džiuginome
greta esančius, bet ir antram gyvenimui prikėlėme namuose turimas knygas.
Agnė, socialinė darbuotoja
Mano tėtis yra iš didelės penkių brolių šeimos. Visi jie kilę iš Šiaulių, ten gimę ir užaugę, o vėliau išsibarstę
kas kur. Vaikystėje tėtis su šeima gyveno dviejų aukštų name, antrajame aukšte buvo įsikūrę jie, o pirmajame –
močiutė. Švęsti Šv. Kalėdas visa šeima leisdavosi į pirmąjį aukštą pas močiutę, o vėliau sugrįždavo atgal į viršų.
Broliams dar būnant apačioje tėvai pasirūpindavo jų dovanomis, kurias palikdavo ne po egle, kaip įprasta, o
išslapstydavo po visus namų kampus, kad grįžę vaikai jas atrastų patys. Vėliau, jau sulaukęs pilnametystės, mano
tėtis atvažiavo į Vilnių, kuriame sukūrė savo šeimą ir, įleidęs šaknis, liko gyventi. Pats bendravimas tarp brolių
šeimų šiaip jau nebuvo itin aktyvus, tačiau per mamos laidotuves visi jie nutarė, jog, nepriklausomai nuo to,
kuriame Lietuvos ar pasaulio kampelyje bebūtų, kiekvienais metais, per motinos dieną, gegužės pirmąjį
sekmadienį, pasimatys Šiauliuose. Ši tradicija mano tėčiui buvo šventa – jei mes, kiti šeimos nariai, sirgdavome ar
negalėdavome atvykti dėl kitų priežasčių, jis vykdavo vienas. Tėčio mama, mano senelė, mirusi jau seniai, prieš
gerus keturis dešimtmečius – aš jos net mačiusi nesu. Taigi, nuvykę į Šiaulius sulaukdavome likusiųjų, greit
susiruošdavome ir išsyk keliaudavome iki kapinių. Kol dėdės dar buvo jauni, eidavome pėsčiomis – pakeliui
plepėdavome, dalindavomės naujienomis ar ateities planais, vėliau pavažiuodavome jau ir automobiliu. Ir jau tik
grįžę iš kapinių visi susėsdavome prie dėdienės paruošto stalo. Kartu būdavome iki nakties, tuomet eidavome
ilsėtis ir kitą rytą imdavome ruoštis kelionei namo.
Jurgita, atvejo vadybininkė
Jau kelis metus savo šeimoje turime mums ypatingą ritualą. Kiekvieną sekmadienį susėdame prie stalo,
sukalbame maldą, pasidaliname savo savaitės išgyvenimais ir, kaip simbolį to, jog vienas su kitu dalinamės savo
gyvenimais, laužome duoną bei geriame sultis. Susėdimo metu kiekvienas šeimos narys pasipasakoja, ką gero per
praėjusią savaitę pastebėjo kituose šeimos nariuose, kokiomis maloniomis veiklomis užsiėmė, kaip nudžiugino
greta esančius ar buvo nudžiugintas pats. Ši tradicija mūsų šeimai ne tik padeda išlaikyti tarpusavio ryšį, pastebėti ir
išryškinti gerus dalykus, bet ir mokytis dėkingumo Dievui bei vieni kitiems. Žinoma, vyresniųjų vaikų įsitraukimas
kartu su amžiumi kiek blėsta, tačiau mes, tėvai, manome, jog tai yra vienareikšmiškai naudinga ir mūsų šeimą
tvirtinanti bei stiprybės suteikianti veikla.
Skirmantė, Šeimų tarnybos vadovė
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Pradėsiu nuo to, jog kartu su vyru šeima esame
jau apie penkerius metus, tad tiek pat trunka ir mūsų
tradicija. Kiekvienais metais, nepriklausomai nuo to,
ar lauke stūkso sniego kalnai, ar tvyro speigas, o gal,
visai kaip šiemet, pliaupia lietūs, vasario 16 d. šiltai
apsirengiame, lendame į lauką ir rengiame žiemos
pikniką. Kadangi gyvename nuosavame name,
visuomet išsikeliame vėliavą, pasipuošiame tiek
namus, tiek ir kiemą, ir einame kepti kepsnių. Mano
vyras užmarinuoja ir kepa mėsą – ką, beje, daro labai
gerai, – o aš rūpinuosi stalo serviravimu bei svečiais.
Į šį susibūrimą kviečiame tiek giminaičius, tiek
artimus draugus – žmones, kurių apsuptyje
jaučiamės geriausiai.
Ieva, socialinė darbuotoja

Šokime gyvenimą…

Prieš kiekvienas Šv. Kalėdas mūsų šeimoje yra kepami mieliniai pyragaičiai. Aš atsikeliu anksčiausiai ir
paruošiu tešlą, o kol ši auga, kartu su vaikais gaminame aguonų įdarą. Kai tešla subręsta, į darbą įsijungia ir mano
vyras, kuris ją iškočioja, ruošia savo mėgstamiausią džiovintų grybų įdarą ir yra atsakingas už pyragėlių
formavimą. Kadangi grybus Šv. Kalėdų šventėms renkame dar rudenį, tuomet juos džioviname, tad pasiruošimas
šventėms vyksta jau nuo rugpjūčio mėnesio. Ši
tradicija gyvavo tiek mano mamos, tiek ir mano
senelės šeimose, o dabar džiugina tai, jog ją perima
ir mano dukros šeima. Pamenu pirmąsias Šv.
Kalėdas, kai, tuomet dar tik būsimasis žentas,
atvyko pas mus. Buvo pietų metas ir pats veiksmo
įkarštis, o jis atėjo, nė neprašomas nusiplovė rankas
ir tiesiog įsitraukė. Dabar dukros šeima juos kepa
tiek kartu su mumis, tiek ir savo namuose. Jie turi du
vaikučius, tad jei nespėja, tuomet pas mus atvyksta
bent jau nešini namuose keptais kūčiukais. Dukros
vaikams ši tradicija taip pat patinka, tad labai
tikiuosi, jog ji pasieks ir penktąją kartą, o mums
padės ir toliau išlaikyti artimą tarpusavio ryšį.
Regina, socialinė darbuotoja
Kadangi mano vyras yra portugalas, savo šeimoje turime daug šios šalies tradicijų, o ir būdami jo gimtinėje
šventes švenčiame laikydamiesi tenykščių papročių. Nuo paties Šv. Kūčių ryto vyro mama užsidaro virtuvėje ir
imasi ruoštis vakarienei. Portugalai per šią šventę valgo džiovintą, o po to virtą žuvį. Kol vyro mama užsiima jos
gaminimu, vienintelė užduotis, kurios mums leidžiama imtis – ropių lapų, kurie naudojami garnyrui, paruošimas.
Kitas tradicinis Šv. Kalėdų patiekalas Portugalijoje – vadinamasis karaliaus pyragas, kuriame yra labai daug
džiovintų vaisių. Šiuos saldžius patiekalus Portugalijoje yra priimta užgerti saldžiu vynu, tad mano vyro tėvas dar
prieš visas šventes vysta į kalnus parsivežti keturis dešimtmečius brandinto Porto vyno. Diena iki prasidedant Šv.
Kūčių vakarienei yra skirta draugų priėmimui, o jiems išėjus ir likus tik šeimai, visi sėda prie stalo valgyti šventinės
vakarienės. Vakaro pabaigoje šventinį stalą taip pat tvarko mama, kadangi vyrai Portugalijoje į šiuos reikalus
nesikiša. Tuo tarpu gyvendami Lietuvoje, su vyru ir su vaikais esame susikūrę ir išimtinai nuosavų tradicijų: einame
į Šv. Bernelių Mišias, o per Naujuosius metus keliaujame pas draugus į jų kaimą, kur kūrename pirtį. Pastarąją sieju
tiek su išoriniu, tiek ir su vidiniu išsivalymu, atsinaujinimu bei pasirengimu naujai pradžiai.
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Turime mes ir draugų ratą, kurį tarpusavyje vadiname snobų klubu. Draugas, pas kurį susitinkame, būna
įpareigotas kruopščiai atrinkti filmą vakarui. Tuomet, jau visi drauge, pasigaminame vakarienę, pavakarieniaujame
ir kimbame į filmo peržiūrą, po kurios visuomet dalinamės kilusiomis mintimis ir emocijomis, diskutuojame. Pati
snobų klubo idėja gimė visiškai netikėtai – tiesiog žiūrėdavome filmus su vienais arba su kitais draugais, tačiau
laikui bėgant šis ratas ėmė ir išaugo. Įdomu dar ir tai, jog mūsų kompanijoje yra tik viena lietuvių pora, o visos kitos
– mišrios. Tiesa, kadangi kurį laiką buvome išvykę, ši tradicija buvo apleista, tačiau šiuo metu kaip tik esame jos
atgaivinimo kelyje. Paskutinė, bet ne mažiau svarbi mūsų šeimos tradicija – iš Lietuvos į Portugaliją arba iš
Portugalijos į Lietuvą keliauti automobiliu. Tą esame darę jau keturis kartus. Kelionės metu apsilankome pas visus
draugus, gyvenančius pakeliui, tad būna, jog ji išsitęsia ir iki dviejų ar daugiau savaičių.
Jolanta, atvejo vadybininkė

Šokime gyvenimą…

Savanorystė – proga stabtelti ir geriau save pažinti

Susipažinkite – 18 metų amžiaus savanorė Jihane. Arba kaip ji pati prisistato –
tiesiog Džidži. Džidži į Vilnių atvyko prieš pat savo aštuonioliktąjį gimtadienį ir kibo į
savanorišką veiklą Pal. J. Matulaičio socialiniame centre. Kodėl apie ją pasakojame?
Nes šios merginos istorija gali atskleisti visai netikėtą savanoriškos tarnybos prasmės
pusę.
Džidži gimė ir pirmus du savo gyvenimo metus praleido Maroke. Vėliau drauge su tėvais persikėlė į Ispaniją
ir apsigyveno mažyčiame miestelyje, kuriame, kaip sako pati mergina, „išėjęs į gatvę nesutiksi nepažįstamo
žmogaus: visi jie tavo draugai, draugų tėvai, kolegos, bendramoksliai ar giminaičiai.“ Paskutinius du savo mokslo
metus mokykloje Džidži praleido grauždama knygas ir ruošdamasi egzaminams. „Tai buvo labai daug streso man
sukėlę metai,“ pasakoja jauna mergina. „Žinojau, kad man reikia pasirinkti, kur studijuoti. Bėda, kad žinojau, jog jei
iš karto po mokyklos stosiu į universitetą – tas stresas tęsis. Ir aš tam nebuvau pasiruošusi.“
Jauna mergina kurį laiką svarstė, ką daryti toliau: stoti studijuoti mediciną? O gal slaugą? O gal tiesiog
stabtelti metams ir nuveikti ką nors prasmingo, kas galėtų padėti priimti tinkamą sprendimą? „Turiu du vyresnius
brolius: vienas iš jų iš karto po mokyklos stojo į universitetą. Kitas – stabtelėjo metams, kad tinkamai tam
pasiruoštų. Paklausiau patarimo pirmojo brolio. Jis nedvejodamas atsakė, kad man derėtų pristabdyti save.
Ironiška, bet kitas brolis, kuris kaip tik tai ir buvo padaręs savo laiku, kategoriškai nukirto, kad net nemanyčiau. Kad
tai bus tik sugaišti vieneri gyvenimo metai.“ Tai buvo nelengvas sprendimas, bet galiausiai Džidži nutarė stabtelti
metams.
„Tai buvo svarbus mano gyvenimo sprendimas. Reikėjo nutarti, ar pakloti pamatus savo karjerai
studijuojant, ar pagalvoti apie save, apie savo asmeninį gyvenimą ir šeimą.“ Taigi, mergina nutarė nekartoti brolio
klaidų ir atsakingai susiplanuoti savo metų pertrauką: ji susidarė sąrašą dalykų, kuriuos norėtų padaryti:
savanoriauti užsienyje, padirbėti, patobulinti savo kalbų įgūdžius ir daugybę kitų. „Taigi, pradėjau veikti ties savo
pirmuoju tikslu – savanoryste. Internete radau daugybę įdomių programų, laukiančių savanorių iš užsienio. Bet
man jos nekėlė saugumo jausmo. Kol galiausiai besiknisdama internete radau Europos solidarumo korpuso
savanorystę.“ Taip susiradusi palaikančią organizaciją Ispanijoje Džidži ieškojo jai tinkamo projekto, kol galiausiai
jį rado.
Šiandien jau praėjo daugiau kaip du mėnesiai, kai Džidži savo laiką skiria darbui su jaunimu Pal. J.
Matulaičio socialiniame centre. Paklausta, ar išmoko ko nors naujo, Džidži net nesusimąsto: „TAIP. Daugybę
dalykų. Kai pamenu save prieš išvažiavimą ir žiūriu į save dabar – tai aš labai pasikeičiau. Jei anksčiau skųsdavausi,
kad man ko nors trūksta, kad man kas nors blogai, tai būdama čia išmokau dėkoti už tai, ką turiu.“ Merginai vis
geriau ir geriau sekasi dorotis su stresu ir perfekcionizmu, kuriuos pažaboti anksčiau buvo sunku. „Mano ateities
sprendimas man dar vis paslaptis. Tačiau dėl to dabar tiek nesijaudinu. Pasileidau pasroviui ir žinau, kad vėliau tas
sprendimas ateis. O dabar jaučiu, kad augu kaip asmenybė. Ir kol kas man svarbiau susikoncentruoti į tai, o ne į savo
profesinę ateitį. Tam dar bus laiko.“
Kalbino Akvilė, savanorių koordinatorė
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Dvidešimt parapijos socialinio centro metų
Kai prieš 15 metų atėjau savanoriauti į parapijos socialinį centrą, labiausiai patraukė žmonės, kurie tiki tuo,
ką daro ir tuo gyvena: tarnyste kitam, tikėjimu, bendruomene. Atėjau ir likau kartu augti, kurti ir gyventi pilna
širdimi. Čia pažinau Dievą, radau parapijos bendruomenę, sutikau daugybę žmonių, tapusių draugais, susipažinau
su savimi ir užaugau. Šis gruodis – ypatingas man, nes po ilgus metus trukusios kelionės su socialinėmis veiklomis
– kuriam laikui atsitraukiu, kad galėčiau auginti ir augti kitaip – kaip mama. Taip jau sutapo, kad šis sausis –
ypatingas ir socialinėms veikloms, nes švenčiamas socialinių veiklų apsijungimo ir veikimo jau kaip organizacija
20-metis. Bemąstydama apie socialinį centrą ir dėkodama už tai, ką čia gavau ir ko išmokau, turėjau gražių
pokalbių su keliais žmonėmis, kurie šią veiklą kūrė ir lydi visus šiuos metus. Kviečiu ir Jus pokalbiui prie puodelio
arbatos su vienu iš socialinio centro steigėjų – Tomu (daugumai žinomu kaip Taškas) ir dabartine socialinio centro
vadove Dalia.
Tomai, gali papasakoti, kada ir kaip kilo mintis steigti parapijos socialinį centrą? Nuo ko viskas
prasidėjo?
Sakyčiau, kad prasidėjo viskas nuo dvasinių patirčių parapijoje, po atgimimo, po laisvės atėjimo ir į
Bažnyčią. Labai prisimenu Taize vakarus, jaunimo vadovų palydėjimą, kuris labai palietė ir užaugino,
piligrimines keliones. Kunigo Medardo Čeponio iniciatyvą su jaunimo grupelėmis, kuris investavo į žmones. Ir ta
pirminė investicija – suprasti, kuo tu tiki, aš ją laikyčiau socialinio centro pradžia. Nes iš to vidinio pokyčio atsirado
mąstymas, kad Bažnyčia – tai mes. Ir, kad Bažnyčia bus tokia, kokią mes ją sukursime, kiek įdėsime savo dovanų,
kurias mums padovanoja Dievas. Aišku, kita linija, kurios negalima nepaminėti – vakarų valstybių ir ypač Erfurto
miesto krikščionių dalinimosi perspektyva, kur jie pradėjo vežti įvairiausias materialines gėrybes į parapiją.
Antras aspektas – labai didelė investicija pradiniu etapu bei pasitikėjimas žmogumi Bažnyčioje. Man iki šiol akyse
stovi vaizdas, kai parapija, su klebonu priešakyje, patikėjo parapijiečių iniciatyva ir pirmiems metams dvylika
tūkstančių litų davė. Sakė: „Va, kad įsikurtumėte ir pradėtumėte parapijoj kažką dirbti, daryti dėl atskirties
žmonių“. Tai man irgi yra kertinis akmuo, ant kurio labai daug kas stovėjo parapijoje ir socialiniame centre.
Patikėjimas, kad kiekvienas žmogus gali labai daug prisidėti ir kad kiekvienas gali atnešti savo dovanų. Ir kad
socialinis centras tam tikra prasme tapo erdve arba baze, kur tie žmonės savo dovanas galėjo skleisti.
O kokią turėjot viziją steigdami socialinį centrą?
Viena iš vizijų, kodėl atsirado socialinis centras – kad žmonės ne tik dalinai, kartą per savaitę valandą skiria
savanorystei, kas yra nuostabu ir be ko, man atrodo, socialinis centras sugriūtų, bet kad būtų erdvė kitokiai tarnystei
– pilno laiko tarnystei. Kitas aspektas – suvokėme, kad tam, kad žmonės įsipareigotų parapijoje, kažkas turi tuo
rūpintis, kurti tarnystės erdves, kuriose kiti žmonės galėtų įprasminti savo tikėjimą. Kad socialinė atskirtis,
socialinėje atskirtyje atsidūrę asmenys, rūpestis jais – būtų visų mūsų atsakomybė. Trečia – sovietmečiu Bažnyčia
buvo labai susikoncentravusi tik į liturgijos šventimą ir sakramentinį ruošimą. Ir tikrai galvoju, kad viena socialinės
tarnystės misijų yra per darbą, per patarnavimą, paliesti žmones, kurie gal nieko nežino apie Dievo paliktą meilės
žinią mums. Ir aišku, negalima turbūt paneigti to, kad mes esame socialinės, bendruomeninės būtybės ir galvoju,
kad be bendruomeninių patirčių turbūt tikėt yra labai sunku. Tam tikra prasme mačiau, kad socialinis centras irgi
gali būti bendruomenė, kur žmonės galėtų atradinėti Dievo veidus ir savo unikalumą, tas savo unikalias Dievo
dovanas ir eiti tikėjimo link.
Kaip dabartinis socialinis centras, jo žmonės, veikla atliepia jūsų turėtą viziją?
Man patinka ta dvasia, kuri yra socialiniame centre, kad žmonės čia lieka ilgą laiką. Man tas yra vienas iš
kokybės ženklų – kad nėra labai didelės kaitos arba kad žmonės išėję ir vėl grįžta į tą pačią darbo vietą. Ir tikrai ta
bendruomeninė dvasia, kvietimas keliauti tikėjimo kelionę – ji yra gyva socialiniame centre ir man dėl to labai
džiugu. Taip pat, kad socialinis centras yra tapęs ženklu miestui. Ženklu, kur žmogus patiria orumą: ir atskirtyje
esantis žmogus patiria orumą, ir darbuotojai patiria orumą. Girdisi, kad tai labai didelės kokybės, žmogų pirmoje
vietoje turinti vieta Vilniaus mieste. Tai man labai gera girdėti šitą aspektą.
Dalia, gal gali papasakoti, kaip keitėsi centras per šiuos dvidešimt metų?
Kai kas labai smarkiai keitėsi, o kai kas – labai nedaug. Veiklų kiekybės ir kokybės prasme socialinis centras
nuolat augo, mano akimis. Išaugimas nuo vaikų dienos centro kelis kartus per savaitę ir pagalbos žmonėms, kuomet
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jie buvo lankomi namuose arba galėdavo ateiti pasiimti drabužių, iki gimusių veiklų su jaunimu, vėliau buvo
kuriamos veiklos žmonėms su proto negalia. Buvo inicijuoti įvairūs pasiūlymai šeimoms pagal jų poreikius. Vis
daugiau parapijiečių iniciatyvų buvo, kurios gimdavo į pastovią, reguliarią veiklą. Vis daugiau bendradarbiavimo ir
su valstybinėmis institucijomis, kitomis parapijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. O tai, kas nesikeitė ir
ką aš atpažįstu nuo pat pradžių – tai visoje veikloje rėmimasis Bažnyčia ir Bažnyčios socialinio mokymo principais,
kurie palaiko ir yra tvirtas pamatas, be kurio mūsų veikimas būtų labai trapus.
Tomai, gal gali pasidalinti, kas per šiuos dvidešimt metų buvo reikšmingiausia, galbūt stebino,
džiugino ar kėlė įtampą galvojant apie socialinio centro gyvavimą?
Pasikeitus net vadovams ir padalinių vadovams, mintis ir misija – išlieka. Tas man atrodo labai reikšminga.
Tokį ilgą laikotarpį bėgti tokį maratoną ir išlaikyti tą dvasią ir tą pagarbą kiekvienam ateinančiam – tiek
darbuotojui, tiek poreikyje esančiam žmogui – tai yra stebuklas. Kitas dalykas, kad visus tuos dvidešimt metų vyko
reguliari socialinių veiklų santykio su parapija refleksija ir bandymas keliauti bendrą kelionę. Man gražu, kad
socialinis centras savo erdvėmis, kur kiti gali tarnauti, plėtėsi. Man taip pat reikšminga, kad vienokiu ar kitokiu
būdu yra išlaikoma darbuotojų dvasinė kelionė: per rekolekcijas, per dalyvavimą Krikščioniškų socialinių
iniciatyvų forume, per individualius darbuotojų palydėjimus ir klausimų kėlimus. Tai duoda labai aiškų tapatumą ir
aiškų supratimą, ką mes čia veikiame. Reikšminga tai, kad didžioji dalis veiklų yra santykyje su kitais veikėjais:
dalyvauja mikrorajono bendruomenės veikloje, susitikimuose su mokyklomis, visa policijos sistema, su vaikų
teisių apsaugos sistema. Socialinės veiklos yra atviros pasauliui ir tikrai pasaulis per tai patiria įvairesnį Bažnyčios
veidą.
Dalia, kokius tu įvardintum reikšmingiausius dalykus, kurie per šį laiką džiugino ar stebino?
Turbūt čia daug dalykų būtų galima vardint. Pirmas, kuris šauna į galvą, – tai malonės momentai, arba, kaip
mes sakome, Matulaičio stebuklų momentai. Plečiantis veikloms kasdienybėje buvo galybė situacijų, kur atrodė,
kad nieko nesigaus, kad nebėra jėgų ar finansinių resursų, nebeaišku, ką daryti, ir taip rankos nusvyra, bet kažkokiu
stebuklingu būdu ima ir pavyksta. Ir ši malonė reguliariai kartojasi: tiek žmonių gyvenimuose įvyksta pokyčiai,
tiek veiklų vystymesi. Stebina ir džiugina, kokia iš tiesų yra tų šventųjų globa, ir konkrečiai – palaiminto Jurgio.
Manau, nėra tik atsitiktinumas, kad būtent šioje parapijoje yra daug skirtingų tarnysčių sričių, nes šis palaimintasis
labai rūpinosi žmonėmis. Kas dar jaučiasi ir džiugina, kad tai yra veikla, kilusi iš šitos bendruomenės iniciatyvos.
Buvimas bendruomenės dalimi man atrodo yra labai didelis resursas – būti ne tik institucija, bet būti
bendruomenine organizacija. Tuomet visi susitikimai įgyja galimybę žmonėms susitikti su Dievu. Ir tai atveria
kelią esminiams pokyčiams gyvenime. Ko vien tik socialinė paslauga ne visada galėtų. Dar man atrodo reikšminga,
kad nuo pat pradžių neveikėme vieni. Tuo metu, kai kūrėsi parapijos socialinis centras, kūrėsi arba stiprėjo ir kitos
organizacijos, su kuriomis nemažai bendradarbiavome, ir tas išlikę iki šio laiko. Veikimas ne pavieniui, o
bendradarbiaujant su kitais – reikšminga ir galinga patirtis.
Dalia, kur link juda socialinis centras šiuo metu, kas dabartiniame laike yra tikslas, kryptis?
Pastaruosius penketą metų buvo daug dėmesio skiriama infrastruktūrai, kad čia būtų fiziškai daugiau vietos ir
kad ji būtų pritaikyta didesniam žmonių skaičiui, įvairesnėms veikloms, daug buvo struktūravimosi ir
profesionalaus socialinio darbo stiprinimo. Tad ateinančiam laikui įsivardinome, kad svarbu gręžti žvilgsnį ir
daugiau dėmesio skirti bendruomeninei daliai. Žiūrėti, kokios veiklos galėtų plėstis savanorystės pagrindu, kaip į
tam tikrus tarnystės momentus galėtų būti pakviesti parapijiečiai. Dar viena iš krypčių – daugiau pasirūpinti ir
teritorine bendruomene, pvz. bendradarbiauti su mokyklomis, kurios yra parapijoje. Svarbi kryptis – būti vis labiau
nueinančiais iki žmonių ir jų gyvenimų, jų poreikių, o ne tik kviečiančiais. Būti kuriančiais, priartėjančiais prie
žmonių, kurie patys gal neišdrįstų ateiti arba gal net nežino, kad gali ateit. Man tai siejasi ir su Popiežiaus
Pranciškaus kvietimu būti keliaujančia, misionieriška bažnyčia. Norisi į tą kvietimą atsiliepti ir atpažįstu, kad per
pastaruosius kelis metus vis labiau ta kryptimi stengiamės kurti veiklą. O kur tai nuves – matysime.
Tomai, gal yra kažkas, ką norėtum palinkėti darbuotojams, savanoriams, centro lankytojams?
Norėčiau palinkėti, kad neslėptume savo vidinių talentų ir skleistume juos, kad ir kaip bebūtų kartais baugu,
nedrąsu ar netikra. Nes tikrai tikiu, kad esame taip sukurti, kad kiekvienas turime savo unikalią misiją. Labai norisi,
kad tiek ateinančių čia žmonių, tiek darbuotojų vidinės misijos pavyktų.
Kalbino Sigita, Šeimų tarnybos vadovė, dabar esanti motinystėje

