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Gyventi dabar ar laukti, kol baigsis?... Pirmąją savaitę 
po Naujųjų Metų sutikimo jaučiau keistą palengvėjimą. Lyg 
daugiau nei pusmetį svaigusi galva pagaliau „savo vietoje“. 
Jaučiausi už nugaros palikusi stiprios audros metus: kur 
kažkas vyksta, aplinkui daug nežinios, vidus pilnas suvokto 
ar bandomo nustumti nerimo, intensyvaus bandymo laikytis 
ir nebūti nublokštai. Už nugaros liko įvykiai, apie kuriuos 
skaitydamos istorijos vadovėliuose, to neišgyvenusios 
kartos greičiausiai galvoja: „Kaip gerai, kad dabar taip 
nėra!“ Tai buvo stiprus, gąsdinantis, naujas patyrimas, kurio 
akivaizdoje visi mes turėjome atrasti, kaip būti.

Pirmasis radinys, kurį įsidėjau į GYVENIMO skrynelę, prisimintas žinojimas, ko žmogus bijo labiausiai –  
NEAPIBRĖŽTUMO. Nesuvokimas, kur aš esu ir kas aplinkui vyksta, sužadina nesaugumo išgyvenimą, baimę ir iš 
to kylantį norą gintis, bėgti arba sustingti. Ir kol mes sau nepadedame susiorientuoti, mes nesukuriame sau saugios 
erdvės. Šalia šio žinojimo, nugula ir dar vienas: susiorientuoti padeda tik REGIMOS REALYBĖS įvardinimas, o ne 
situacijos interpretacijos ar mūsų įvairiausių patirčių sukuriami vaizdiniai, fantazijos, nuostatos apie situaciją. Jei 
mes atsiremsime į jas, o ne į realybę, jų srovė mus nuneš prie ankstesnių mūsų grėsmių. Tuomet bus jau labai 
neaišku, kas yra mūsų nesaugumo šaltinis: tai, kas vyksta dabar, ar tai, kas vyko kažkada mano gyvenime. 

Kaip galėtų atrodyti matomos realybės įvardinimas? Tarkime: mūsų tarpe yra naujas virusas, kai kurie 
žmonės jo nejaučia, kai kurie žmonės nuo jo miršta, žmonės ieško kaip nuo jo apsisaugoti, reguliariai stipriai 
apribojamas judėjimas ir bendravimas, yra reikalavimas nešioti kaukes ir dezinfekuoti rankas. Gali būti, kad 
kiekvieno mūsų realybėje tų apibūdinimų yra ir daugiau: negaliu matyti savo tėvų, vaikai visada yra namuose, esu 
namuose viena ir t.t. Svarbu, kad pirminis vaizdas būtų kuo grynesnis, kuo labiau matomas, kuo arčiau manęs ir su 
kuo mažiau mano interpretacijų ir nuomonių. 

Kam to susiorientavimo reikia? Kuo aiškiau įvardinsime regimą realybę, tuo tikresnius savo jausmus 
galėsime pasiekti. Pasiekę savo tikruosius jausmus, galėsime juos išjausti, pasidalinti bent su vienu artimu ir 
pamatyti, kaip jie mus paleidžia, išvalydami vidinę mūsų erdvę. Pamenu, kelių savaičių emocinio pykinimo 
jausmą, kai reikėjo nuspręsti, važiuoti ar nevažiuoti pas tėvus švęsti Šv. Kalėdų. Ir dar prieš visuotiniam draudimui 
atsiradus, šeimoje buvo aiškiai apibrėžta: nepriklausomai nuo to, ar tai yra teisingas ar neteisingas sprendimas, 
Kalėdas švęsime namuose. Ir kiek daug ir visokio liūdesio, ilgesio ir skausmo tuomet iškilo. Jis liejosi laisvai ir pas 
visus gerą pusvalandį. Po to atėjo lengvumas. Dar vėliau supratimas, kad gyvas susitikimas yra viena, bet ne 
vienintelė artumo išgyvenimo forma.... O, galiausiai, ir pasiruošimas realioms, o ne norimoms Kalėdoms. 

Kodėl naudoju praeities laiką? Ar man atrodo, kad 
senaisiais metais užklupusi viruso maišalynė jau praeityje? 

Ne, neatrodo. Panašu, kad daug dar visko ta tema gali nutikti. Daug dar klausimų gali tekti apie tai atsakyti. Dar 
tikrai nesibaigė gyvenimas išryškėjusios ligos, mirties, padidinto nesaugumo akivaizdoje. Nesibaigė izoliacijos, 
atskirties, trūkčiojančių ryšių ir kuklesnių išorinių resursų laikas. Neišvengsime ir to, kad praūžus audrai, teks 
sutvarkyti jos padarinius: išvalyti ir atstatyti griuvėsius, ypatingai savo vidinėse erdvėse. Ir vis vien viduje yra 
aiškus pojūtis, kad audra jau praūžė. Nesaugumo akivaizdoje, mūsų būtis dažniausiai šiek tiek sulaiko gyvenimą. 
Mes pasislepiame, kovojame, sustingstame. Visi šie trys pasirinkimai labiau yra apie išgyvenimą grėsmės 
akivaizdoje, bet ne apie gyvenimą. Ypatingai tai būdinga ilgalaikės grėsmės pradžioje. Viruso laikas tęsiasi per 
ilgai, kad mes taip ir liktume „išgyvenimo“ rėžime. Ir pakankamai ilgai, kad pamažu ir jo akivaizdoje vėl pradėtume 
gyventi. Prieš šventes manęs paprašė pamintyti apie tai, kaip gyventi sunkiu laiku, o ne laukti jo pabaigos. Šis 
prašymas mano dėmesį nukreipė į GYVYBĖS paieškas laike, kurį natūraliai norisi pralaukti. O kaip žinome, ko 
ieškai, tą ir randi.

Realybės apibrėžimas padeda ir dar vienu aspektu. Atpažinę realybę, mes galime pradėti tyrinėti savo 
reakcijas į ją. Tarkime, yra reikalavimas nešioti kaukes. Ką aš jaučiu? Ar tai man atrodo kvaila, nereikalinga, 
nepatogu? Ar aš reaguoju į kaukę, į liepimą, į autoritetą, į man naudojamą galią, į kūno pojūčius?



Ką man sunkiausia priimti iš visų šių išvardintų? Ar pykdama, kad man tai nepatogu, aš galvoju, kad nepatogu, ar 
stebiu kūno pojūtį? O kokie yra mano kūno pojūčiai, mano kvėpavimas be kaukės? O su kauke? Apsibrėžusi 
realybę, galiu pabandyti pabūti atvira su savimi ir pastebėti, kas su manimi toje realybėje vyksta. Dar labiau, kokius 
mano jau turėtus nesaugumus ji primena? Kokių mano skaudulių ši realybė nepadeda išvengti, užmaskuoti, nuo jų 
pabėgti... 

Vaida, psichologė

Mūsų realybės kaip niekada pradėjo skirtis. Kai dauguma iš mūsų sėdo prie internetinių naujienų ir socialinių 
tinklų, tai, ką mes laikome bendra, ėmė daug aršiau skilti. Kiekvienas iš mūsų dabar gauna skirtingą, unikalų ir jam 
pateiktą individualų informacijos srautą. Vadinasi, kiekvienas iš mūsų vis labiau gyvename individualioje, 
unikalioje realybėje, todėl darosi vis sunkiau atrasti bendrą, vieningą, tautišką realybę. Čia yra pavojus skilti: kaip 
bendruomenei, kaip šeimai, kaip draugams. Juk kuo ilgiau ir stipriau gyvenu savo unikalioje realybėje, tuo šaltesnis 
ir labiau priešiškas man atrodo žmogus, galbūt buvęs draugas, kuris gyvena kitokioje.

Parašiusi šį pasidalinimą, bet dar neišsiuntusi, pastebėjau, kad mano vienas iš vaikų karščiuoja. Pajutau  
didelę baimę. Žinoma, baimę, kad namuose – paslaptingas virusas. Kurį laiką stebėjau tai baimę, tai pyktį, tai galvos 
svaigimą, kol, galiausiai, pati prisiminiau, ką čia rašiau. Tiesiog atsisėdau ant kėdės ir paklausiau savęs: kokia yra 
dabar mano realybė? Aš sėdžiu, jaučiu, kaip atlošas stipriai laiko mano nugarą, galiu atsiremti, kvėpuoju, vienas iš 
mano vaikų turi temperatūros, jam viskas gerai. Ar to, kas vyksta aš bijau? Ne. Ko aš bijau? Minčių sukūriamų 
ateities scenarijų. Ar taip būdavo ir anksčiau, kai vaikai karščiuodavo? Tikrai taip, tai man būdinga. Šis realybės 
suvokimas grąžino ramybę atgal. Leido padaryti tai, ką turiu, ir keliauti skaityti knygos. 

Ir trečiasis, bet tikrai ne paskutinis radinys į GYVYBĖS dėžutę. Kadangi erdvė apibrėžta, pastebėjau, jog ji 
labai jautri tam, ką aš į ją atnešu. Tikrai neturėčiau į ją tempti bet ko, ką randu TV ekranuose, socialiniuose tinkluose 
ar kitose erdvėse. Gal net labai saikingai ir atsakingai juos naudoti. Erdvė, kurioje dabar gyvename, užsipildo 
greitai. Pasirinkimas skaityti, klausyti, matyti, išgyventi daugiau gyvybę teikiančių, o ne susipriešinimą, 
grėsmingumą, baimingumą auginančių šaltinių, yra tai, kas yra svarbu ir tai, ką aš galiu daryti. Taigi, jei šią duotą 
akimirką, mūsų asmeninė realybė nėra pavojinga, o tik nepatogi, nemaloni, neįprasta, tuomet eikime ir gyvenkime 
gyvenimą... Tai labai atsipirks, jei teks susidurti su situacija, kuri pareikalaus mūsų jėgų. 

Ir visgi, mes, kaip bendruomenė, kaip tauta, kaip žmonija, turime nuostabų polinkį ieškoti bendros tiesos ir 
realybės. Tikėjimas, mokslas, įstatymai, normos, visa tai yra bendros realybės paieška. Ir beveik visada mes labai 
aršiai kaunamės už tai, ką laikome tiesa. Nes nėra didesnio oponento nei mes patys. Vadinasi, pakeisti save, ir savo 
turimą tiesą yra gerokai sunkiau, nei nugalėti išorinį priešą. Šis polinkis laikytis savo, dažnai yra vertingas, tai tie 
patys mechanizmai, kurie laikosi savo šeimos ir bendruomenės, ją saugo ir puoselėja. Bet jie turi ir pavojų. Ypač 
dabar. 

Sunkus laikmetis visuomet iškelia klausimų apie mūsų santykį su duotybėmis, su grėsme, su galia, su negalia, 
su tuo, ką galiu keisti, rinktis ir ko negaliu. Sunkus laikmetis iškelia klausimą, kaip mes sau padedame, ar padedame 
išgyventi sunkumus. Ar jų akivaizdoje jaučiamės vieniši, bejėgiai? Sunkus laikas išorinio pasaulio duotybėmis 
atidengia ir vidinį mūsų pasaulį.  

Virusai yra šio pasaulio duotybė. Sunkios ligos, mirtis, ieškojimai ir klaidos yra šio pasaulio duotybė. Šio 
pasaulio duotybė yra tai, jog fizinė aplinka kartais būna saugesnė, o kartais – mažiau saugi. Ir viso to, dažniausiai, aš 
negaliu nei rinktis, nei įtakoti. Tai, ką aš galiu rinktis, tai priėmusi realybę ir savo jausmus dėl to kaip yra, toliau 
gyventi. Galiu rūpintis ir stebėti ar pakankamai giliai įkvepiu ir iškvepiu be kaukės. Galiu pasidomėti savo santykiu 
su ribomis, autoritetais, tyla, vienatve, atsirėmimu į kitą, kad ir per atstumą. Galiu patyrinėti savo santykį su 
nuolankumu, skirtingumais. Galiu paklausti savęs, ar kai pasaulis man užbrėžia ribą, aš tikrai išnaudoju visą laisvę 
ir gyvybę, kuri galima tų ribų apibrėžtoje erdvėje? 

Asmeninė realybė yra subjektyvi. Taip buvo visais laikais. Žiūrime į tą patį objektą ir matome skirtingus 
dalykus. Žvelgdami į mane, žmonės gali matyti mylimą žmogų arba mirtiną priešą, konkurentą ar draugą, pagalbos 
ranką ar iltinius dantis. Ir jie visi teisūs. Kuo daugiau žmonių mane mato, tuo daugiau realybių aš įgaunu. Net sau 
pačiam vieną dieną esu didvyris, kuriuo didžiuojuosi, o, atėjus vakarui, kartais kyla noras sviesti save pro langą. Ši 
daugiaplanė realybė mus lydėjo šimtmečius, ji nėra svetima ar neįprasta, ji tiesiog yra. Nepastovi, besikeičianti, 
dinamiška ir šiek tiek pakvaišusi.

Taip į mano GYVENIMO dėžutę įkrito dar viena dovana – suvokimas, kad be to, jog aplinkui kažkas vyksta, 
dar vyksta ir mano gyvenimas. Gyvenimo laikas, kurio aš negalėsiu pakartoti, kai situacija baigsis. Mane visuomet 
stebindavo, kai filmuose apie karą, net karo metu žmonės šoka, puotauja, juokiasi, sprendžia buitines problemas. O 
kaip kitaip? Juk laukti, kol praeis karas ir nesidžiaugti, yra tas pats, kas laukti, kol praeis gyvenimas ir tik tuomet 
gyventi.

Individuali realybė
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Jaunuoliai neslepia, kad būna, rodos, sėdi, lauki, kad greičiau tas 
karantinas baigtųsi ir bijai „prisikarksėti“, kad jį ir vėl pratęs... Labiausiai 
erzinantys dalykai – tai, jog negalima niekur nueiti, išlįsti į miestą ar susitikti 
su draugais; kad jaučiama vienatvė ir depresyvios nuotaikos, suvaržymas, o 
kai kuriuos erzina nuolatinis buvimas su tais pačiais žmonėmis namuose ar 
mokymasis nuotoliniu būdu. Karantinas kai kam net užgožia visą kūrybos 
patrauklumą, nes, sėdint namuose, nėra iš kur pasisemti įkvėpimo. Jauni 
žmonės pasiilgsta galimybių keliauti, apsipirkti, jiems pritrūksta privatumo 
nuo kitų namiškių, pasiilgsta draugų, gyvų susitikimų, grupių Pal. J. 
Matulaičio socialiniame centre. Kai kurie pasiilgsta gyvo mokymosi, o 
kitiems kaip tik nuotolinis – labiau prie širdies. Kad ir kaip bebūtų, po pokalbių 
ir svarstymų po truputį atrandame dėkingumą, kad išmokome ir kitaip,

Tad, koks šioje vietoje slypi patarimas apie laiką izoliacijoje? Mūsų subjektyvi realybė yra dinamiška, 
kintanti ir šiek tiek pakvaišusi. Kartais ji tampa labai destruktyvi, ima mus smerkti, ir niekinti ir mes liekame vieni, 
su vienintele – tokia realybe. Jeigu mūsų realybė tampa skaudinanti, nuodinga ir mus smukdanti, ieškokime 
kitokios – bendros. Paskambinkite, parašykite kam nors, kuo pasitikite, giminaičiams ar draugams, net tiems, 
kurių seniai nematėte. Pasidomėkite jais, kaip jie laikosi, galbūt jie vieni, užstrigę skaudžioje realybėje, galbūt tai, 
kaip Jūs juos matote, jiems labai padės. Mėgstame sakyti, kad Dievas mus visus myli. Ir tai tiesa. Bet apie tą meilę 
mes dažnai pamirštame, ypač užstrigę vieni. Priminkime vieni kitiems ir sau, kad ta meilė yra, kad yra rūpestis ir 
individuali realybė nėra vienintelė. Yra ir bendra, kupina meilės. Jei Jums to trūksta, nelaukite kol kažkas 
perskaitys jūsų mintis ir jums paskambins bei paguos. Parašykite Jūs, galbūt net per prievartą. Nelaukite noro 
parašyti ar kreiptis, jis gali ir neateiti. Svarbu suvokti, kad pastanga kreiptis ir pabendrauti yra Jums naudinga, bent 
telefonu ar raštu. Skirkite laiko per dieną pasidalinti realybėmis, priminti vieni kitiems, kad yra ne tik individualios 
realybės, kupinos radikalumo, bet ir bendra – dinamiška, pokštaujanti, kurioje visi mes truputį blogiukai, bet iš 
esmės geri.

Kuo tai susiję su dabartine realybe? Na, visų pirma, supratimas, jog gyvename skirtinguose suvokimuose, 
kurie yra nenustojamai stimuliuojami papildomos informacijos, galime lengviau priimti, jog tas žmogus, kuris 
mums atrodo absoliutus blogis, toks atrodo, nes gauname tik juodą informaciją apie jį. Bet jis turi ir kitą pusę: 
šviesią, mylinčią ir mylimą, palaikančią ir empatišką. Taip pat ir aš. Taip pat ir Jūs, gerbiami skaitytojai. Izoliacija 
daugelį iš mūsų palieka vienus su savo mintimis, o mūsų mintys, kaip ir socialiniai tinklai, yra linkusios vesti viena 
kryptimi ir pamiršti kitą. Tad, jeigu įsisukame į ratą, kuriame yra save žlugdančios mintys, gali pradėti atrodyti, kad 
esi tik blogas, tik netikęs. Bet taip nėra, kaip ir didžiausias priešas, taip ir Jūs, aš, mes, turime kitą – šviesią, mylimą 
ir mylinčią pusę. 

Karantino pamokos?! Gal kam skamba viltingai, kad mūsų vaikai ir jaunuoliai 
atrado daugiau laiko apskaičiuoti matematikos, fizikos ir chemijos formules bei 
perskaityti vieną kitą knygą iš papildomos literatūros sąrašo lietuvių ir anglų 
kalbomis? Turiu pradžiuginti: NE TIK! O ką dar galėjome sužinoti, patirti, ir kuo 
pasidžiaugti? Piešia ir prabyla patys „trampliniečiai“, „tranzitiečiai“ ir „sofkiečiai“. 
Žinoma, vis dar nelengva iki galo „susidraugauti“ su mintimi, kad „Tranzito“ (12-14 
m.) ir „Tramplino“ (14-18 m.) jaunuolių dienos grupės bei atvira jaunimo erdvė 
„Sofkė“ persikėlė į internetines platybes: Zoom'us, Facebook'us, Discord'us ir kitus, 
„priėmusius į svečius“... Mes gi taip buvome pripratę susitikti savo saugioje, 
jaukioje aplinkoje, dalintis gyvomis šypsenomis ir istorijomis, mušinėtis kamuoliu, 
„spardytis“ stalo futbole, klausytis kartu muzikos, žaisti stalo žaidimus, gamintis ką 
nors skanaus, ilgai šnekėtis ir net trumpam „pabėgti“ nuo socialinių medijų ir 
kompiuterinių žaidimų. Nekalbant jau apie žygius ir išvykas, kurių taip pasiilgome. Ko tik neprisigalvodavome! 
Dabar laikai, kai nepamirštant, ką turėjome, tenka prisigalvoti veiklų iš naujo. 

 Karantino pamokos – prisigalvoti iš naujo!

Gintautas, psichologas
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

 

Piešė Aisvė, 15 m.

Piešė Aisvė, 15 m.

,



„naujoviškai“ bendrauti, kad ryšys kompiuterinių žaidimų ir tinklapių pagalba 
nenutrūko, o kai pagalvoji, be jų – lengvai galėjo taip nutikti. 

Kartais, susitikus internetinėje erdvėje ir pasišnekėjus 
aktualiomis temomis, darosi sudėtingiau sumąstyti, ką paveikti, kaip 
susikurti erdvę, kurioje norėtųsi pabūti, kai ir taip tas karantino 
laikotarpis, niūrios naujienos, sėdėjimas namuose bei kiti įvairūs 
rūpesčiai, slegia, o gyvas grupes vesti vengiame. 

Pabaigai dalinamės pora sugalvotų, atrastų, o kai kam visai 
naujai išmoktų veiklų – per atstumą:

· „Among us“ – amerikiečių išleistas internetinis socialinės 
edukacijos žaidimas. Su jaunuolių grupėmis jį žaidžiame parsisiuntę programėles į telefonus. Žaidimo 
principas panašus kaip daugeliui gerai žinomo „Mafijos“ arba „Vilkolakio“  žaidimo – niekas nežino vienas 
kito vaidmenų, tiesiog vyksta veiksmas, reikia daryti įvairias užduotis, kol nutinka kažkas netikėto. Tuomet 
sušaukiamas susirinkimas. Dauguma veikėjų yra geriečiai (crewmates), tačiau yra ir vienas ar keli 

blogiukai (impostors) (priklausomai nuo žaidėjų kiekio). 
Visiems susijungus kokioje nors internetinėje 
platformoje diskusijos metu bandome išsiaiškinti, kas gi 
tie blogiečiai, kas išsisukinėja, kas meluoja. Pasibaigus 
žaidimui, kartu galime turėti įdomų aptarimą.

                                                              Parengė Ugnė, jaunimo darbuotoja

                                                                                                    

Kai kam kasdienybę praskaidrino stalo žaidimai su šeima, o kitiems 
„game'inimas“ (įvairių žaidimų video formatu praktikavimas per kompiuterį), 
kuris padėjo susisiekti su draugais per atstumą, legaliu būdu praleisti kartu laiką, 
kartais įtraukiant į virtualius kambarius su žaidimų aktualijomis ir Pal. Jurgio 
Matulaičio socialinio centro 
jaunimo darbuotojus. Kai kurie 
vaikinai ir merginos atrado 
daugiau laiko mėgstamiems 
serialams ir filmams, poilsiui, 

miegui, laikui su mylimais augintiniais. Viena mergina pasidalino, 
kad išmoko atsipalaiduoti ir kad nebejaučia tokio didelio chaoso, 
kokį jautė su pirmąja karantino banga, – spėjo priprasti. Jaunuoliai 
taip pat pasakoja, kad didelis privalumas yra laiko sutaupymas ir 
komfortas, kai, dalyvaudami nuotolinėse pamokose, gali labiau 
atsipalaiduoti, sėdėti su pižama ir klausytis dėstomo dalyko. 
Keletas žmonių pasidalino, jog karantino metu skyrė laiko kūrybai, 
kuri padėjo mintimis atitrūkti nuo pasikeitusios gyvenimo realybės. 
Kai kuriais kūrybos vasiais: piešiniais, komiksais, memais ir 
citatomis,– dalinamės ir šioje skiltyje.

· „Skribbl“ – piešimo ir spėjimo žaidimas. Vienu metu 
gali susijungti daug žaidėjų iš skirtingų kompiuterių ir kol 
vienas, gavęs žodį, piešia jį ekrane, kiti bando atspėti ir 
kuo greičiau įrašyti, koks objektas yra piešiamas. 
Žaidimas dažniausiai sukelia daug juoko, pagyvina 
atmosferą, jį žaidžiant galima užmegzti pokalbius, kurių 
šiuo metu ypač stinga.
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Tramplinas ir Tranzitas – pagalba sunkumus patiriantiems 13–18 metų paaugliams ir jų šeimoms

Piešė Aisvė, 15 m.

Piešė Jekaterina, 17 m.

Memų autorė G. S., 18 m.
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Pripažinsiu, atrasti pusiausvyrą ne 
visada pavyksta, tačiau kuo ilgiau čia 
esu, tuo labiau įsitikinu, kad kartu dirbant 
žmonių labui ir turint aiškų tikslą, net tarp 
skirtingų sričių specialistų, galima atrasti 
daug bendro. 

Prisitaikymas

„Mokėkime gyventi  ir 
dūžtančiose formose. Mes patys 
esame šviesa, mes patys esame 
saulė, todėl neaimanuokime, jei 
aplinkui tamsu, mes kiekvienas 
nešam sielą lyg žibintą“ – šios 
Vytauto Mačernio eilės ne tik 
man, bet, tikiu, ir daugumai 
bendruomenės narių tinka praė-
jusių metų patirtims iliustruoti. 
Juk 2020-ieji išties buvo kitokie: 
netikėti, permainingi, reika-
laujantys skubių ir nekasdieniškų 
sprendimų. Šiuo metu sustiprėjo 
bendrystė, išaugo susitelkimas. 

Daugiau pagalvodavome apie šalia esančius žmones – jų sveikatą, saugumą, savijautą. Išmokome prisitaikyti. 
Ne be reikalo paminėjau prisitaikymą. Žvelgdama į praėjusius metus, esu dėkinga, nes, jie, įspraudę į 

izoliacijos ir sąstingio rėmus, mane skatino ieškoti būdų, kaip išgauti geriausia šioje situacijoje, arba, kaip 
prisitaikyti prie aplinkybių ir priimti naujus iššūkius. Vienas iš didžiausių iššūkių tapo naujų darbo galimybių 
paieškos, po kurių atėjau į Palaimintojo Jurgio Matulaičio socialinį centrą, Atviros bendruomenės sritį. Gavusi 
naujokės rolę, pradėjau mokytis prisitaikyti prie naujo vaidmens, užduočių darbe, komandos narių ir aplinkos. 
Tuomet, pakartotinai susiklosčius karantinui, teko taikytis prie padėties ir mokytis dirbti iš naujo. Darbo su 
kaukėmis ir skydeliais subtilybės, bei gi virtualūs susirinkimai ir dezinfekcinio skysčio kvapas ore nebuvo 
žavingiausia darbo dalis, jei išvis turėjo kokio žavesio, tačiau tai buvo ir tebėra įdomus ir pamokantis gyvenimo ir 
profesinės karjeros etapas. 

Ne paslaptis ir tai, kad atėjau į 
socialinį centrą su kiek kitokia profesine 
patirtimi – esu ergoterapeutė ir edu-
kacinių technologijų valdymo magistrė, 
– todėl vis dar tenka mokytis pritaikyti 
savo turimas žinias bei derinti jas su 
socialinio darbo subtilybėmis. 

Beata, individualios priežiūros specialistė 

Žinau, kad tai tik pradžia ir dar daug ko turėsiu išmokti. Tikiu, kad ir šie metai  bus pilni netikėtumų, 
išbandymų, atradimų. Na ir kas, kad kelionė ne visada bus lengva, svarbiausia – ji bus tikra. Tad linkiu sau ir 
visiems, kurie skaito: nebijokime iššūkių ir pokyčių, – jie mus moko prisitaikyti ir tapti stipresniais. Juk ne 

Nepamirškime to.
be reikalo „Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią“ [2 Tim 1,7]. 

   Atvira bendruomenė – integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto negalia bei jų šeimoms



Visapusiškai įkvėpta šios idėjos, kartu su keliomis draugėmis priėmiau trisdešimties dienų iššūkį, kurio 
tikslas buvo atsisveikinti su man ir mano šeimai nereikalingais daiktais. Pirmąją dieną iškeliavo vienas daiktas, 
antrąją – du, trečiąją – trys ir taip toliau iki pat mėnesio pabaigos. Dabar džiaugiuosi galėdama pasakyti, jog tokiu 
būdu atsisveikinau su didele dalimi savo daiktų, kurie ilgą laiką buvo neperžiūrėti ir tiesiog užėmė vietą. Po taip 
žaismingai, o tuo pačiu ir sunkiai atkovotų savo namų erdvių žinau, jog mano artimiausioje aplinkoje yra tik tai, ko 
reikia, ir tai man padeda jaustis laisviau ir jaukiau. Šis sprendimas buvo naudingas dar ir tuo, jog padėjo ženkliai 
sumažinti mano šeimos vartojimo įpročius. Dabar, jei sprendžiame dėl kažkokio naujo daikto įsigijimo, labai gerai 
pagalvojame, ar jis mums tikrai reikalingas, o galbūt galime išsiversti ir be jo? Tik tada priimame sprendimą įsileisti 
kažką naujo į savo namus.

Justė, atvejo vadybininkė

Kitas svarbus aspektas yra tai, jog pastaruoju metu mano dėmesį patraukė socialiniuose tinkluose ir kitose 
masinėse medijose sklandantys pasiūlymai išmokti kažko naujo, tobulintis, nuolatos judėti pirmyn. Pirmiausia, 
žinoma, kilo minčių apie tai, jog sulėtėjusi pasaulio dinamika man ir mano šeimai suteikia unikalią progą įgyti 
naujų įgūdžių, tačiau laikas bėgo ir visa ši pasiūlymų gausa ėmė slėgti. Supratau, jog gyvename didžiulių pokyčių, 
reikalaujančių didžiulės energijos, etape. Juk ir man, ir mano vaikams, mano šeimai, visiems mums reikia 
adaptuotis – mes kitaip perkame, kitaip valgome, kitaip išnaudojame laisvą laiką, keičiasi visi mūsų senieji 
įpročiai, tad šie metai tikrai nėra tinkamiausias metas prisiimti tokias atsakomybes kaip naujos kalbos išmokimas ar 
naujos sporto šakos išbandymas. Atsižvelgiant į tai, pasirinkau šį laiką išnaudoti pokyčių priėmimui, atjautos sau 
formavimui ir susigyvenimui su pasikeitusiu gyvenimo ritmu. Naujos sąlygos, kuriose gyvename, iš mūsų 
reikalauja didelio kiekio vidinių resursų, tad eikvoti juos šalutinėms veikloms, be kurių vis tiek galime likti tokie 
patys geri, virstų per dideliais lūkesčiais sau. Suvokiu, jog visose srityse, kuriose veikiu, savo užduotis galiu atlikti 
tiesiog gerai, kad preciziškumas nėra būtinas. Vadovaudamasi šiuo požiūriu stengiuosi auklėti ir savo vaikus. 
Šiemet mano pirmokė dukra buvo susirūpinusi, jog pačią pirmą nuotolinio mokymosi savaitę vėluoja prisijungti 
prie pamokų. Tokią situaciją priėmiau kaip puikią progą mokytis priimti savo žmogišką netobulumą. Juk tai – vos 
pirma savaitė ir visiškai natūralu, jog naujų dalykų perpratimas užtrunka šiek tiek ilgiau. Ir, žinoma, tokia situacija 
yra ne mano vienos šeimoje, su panašiais iššūkiais susiduria ir kiti. Kartu su šeima supratome, jog, nepriklausomai 
nuo to, kad vienas ar kitas mūsų veiksmas nebus tobulas, mes taip pat puikiai išgyvensime ir šiuose pokyčiuose 
judėsime savo tempu.

Kad ir koks sunkus bei slegiantis būtų šis laikas, jaučiu, jog 
būtent jis man ir mano šeimai davė begalinės stiprybės pamoką. 
Būnant kartu dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas 
per savaitę neabejotinai atsiranda trintis, tačiau būtent ji mums padėjo 
savyje atrasti kūrybingumo ir naujų idėjų, kaip šį tamsų laikotarpį 
išnaudoti savęs auginimui. Pavyzdžiui, iš virtuvinio stalo pasidarę

Labiausiai stiprinantys dalykai - visai šalia 

Minimalizmas: daiktuose ir lūkesčiuose

Mano pirmasis karantinas buvo kol dar buvau motinystės atostogose, teko nemažai laiko praleisti namuose, 
tad palaipsniui manyje užaugo suvokimas apie tai, kiek daug nenaudojamų daiktų aplink save esame prikaupę: kai 
kas ilgai neperžiūrėta, nebeaktualu, nebeteikia džiaugsmo, o kiek daug laikoma su tiklsu „o gal prireiks“. Šis 
perteklius ypač gerai atsiskleidžia, kuomet namuose auga vaikai, kurie kasdien su turimais daiktais žaidžia juos 
išnešiodami. Atėjo supratimas, kad  mano namai – tai mano tvirtovė, nors ir gyvename šioje vietoje laikinai, noriu, 
kad čia būtų gera, ir tai, kaip jaukiai šioje tvirtovėje jausiuosi, priklauso nuo manęs pačios. Taigi, suprasti, kiek 
mažai man ir mano šeimai reikia, padėjo būtent karantinas. Netikėtai atradau dokumentikos serijų ciklą apie 
minimalistinį gyvenimo būdą ir, jų įkvėpta, išsigryninau suvokimą, jog mažiau daiktų gali reikšti daugiau vidinės 
pilnatvės, mažiau netvarkos ir daugiau laisvo laiko, kurį aš ir mano šeima galime skirti bendravimui tarpusavyje ir 
džiaugimuisi vieni kitais.
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          Jūrga, socialinė darbuotoja

Nepaisant to, jog neretai užklumpa depresyvios mintys apie ateityje laukiančią nežinią ir savo bejėgiškumo 
ką nors pakeisti suvokimas, stengiuosi ieškoti būdų, kaip nepasiduoti ir judėti pirmyn: kiekvieną vakarą užsidarau 
kambaryje, užsidegu žvakę ir skiriu kokybiško laiko sau, maldai, saviugdos skaitiniams. Skaitydama tarsi atrandu 
save iš naujo, semiuosi vilties, tvirtumo ir dvasinės ramybės. Susitelkimas į save leidžia lengviau susidoroti ne tik 
su vidiniais išgyvenimais, bet ir su sudėtingomis situacijomis, lydinčiomis darbe, priimti jas su tikėjimu, jog esu tas 
žmogus, galintis kitiems suteikti vilties. Kovodama su visu tuo nerimu dėl ateities, stengiuosi kuo dažniau 
sugrąžinti save į „čia ir dabar“, kur esu saugi kartu su savo šeima, savo namuose. Tuo pačiu tikiuosi, kad dabartinė 
situacija artėja prie pabaigos, o ją išgyvenę mes ne tik turėsime unikalią patirtį, tačiau būsime ir visapusiškai 
stipresni.

 

Išbandymai, kurie suartina

Turiu pripažinti, jog šie metai 
nebuvo iš lengvųjų – tiek dėl visus mus 
palietusių ribojimų, tiek ir dėl vidinių 
įvykių šeimoje: vyras buvo netekęs darbo, 
tad kurį laiką ne tik rūpinausi savo 
įprastinėmis pareigomis, tačiau stengiausi 
palaikyti ir jį, motyvuoti ieškant naujų 
galimybių, kaip išeiti iš susiklosčiusios 
situacijos, išlikti šeimos maitintoju ir save 
realizuoti. Nesuklysiu teigdama, jog 
džiaugsmo tokiu metu suteikdavo patys 
paprasčiausi dalykai, kurių anksčiau nė 
nesureikšmindavome: sveiki ir laimingi 
vaikai, mylimas darbas, namai gamtos 
apsuptyje ar grynas miško oras. Juk nėra to 
blogo, kas neišeitų į gera, o ir savo šeimos 
rate dabar juntu daug daugiau sutelktumo 
nei anksčiau. Man dirbant, vyras apsiima 

atlikti namų ruošos darbus: gamina pusryčius, vakarienę, rūpinasi tvarka. Manau, jog tai, kaip ramiai ir sėkmingai 
šeimoje sugebėjome susikeisti vaidmenimis, parodo, kokie stiprūs esame. Juk daugelis iš mūsų dažnai save 
nuvertiname ir įtikime esą silpnesni nei iš tiesų, tad tokios situacijos leidžia mums į save pažvelgti iš naujų 
perspektyvų bei suvokti, kiek daug vidinių resursų ir jėgų esame sukaupę.

Laukdama ateinančių didžiųjų metų švenčių nuteikiau save, jog, nepriklausomai nuo to, kad negalėsime 
tradiciškai jų sutikti kartu su sau brangiais ir artimais žmonėmis, turiu būti stipri ir prisitaikyti, tokiu būdu 
parodydama pavyzdį vyrui ir vaikams. Kūčių vakarui atėjus, visi kartu ramiai susėdome prie stalo, sukalbėjome 
maldą ir, užsidegę žvakelę, nuotoliniu būdu, – nors, žinoma, tai buvo šiek tiek liūdnoka, – dalinomės sveikinimais 
su artimiausiais giminaičiais ir draugais. Šios šventės mintyse mane nukėlė geru dešimtmečiu atgal, kuomet dėl 
nuo mūsų nepriklausiusių aplinkybių taip pat turėjome likti namuose. Pamenu, kaip ankstyvą Šv. Kalėdų rytą po 
kalėdine eglute radę dovanas vaikai atbėgo pas mus su vyru į kambarį, norėdami jas parodyti ir pasidalinti savo 
džiugesiu kartu su mumis, tėvais. Dabar, kai kalbame su sūnumi, prisimindamas šią istoriją, jis netgi džiaugiasi, nes 
galimybė sutikti šventes namuose leido ne tik atsikvėpti nuo nepaliaujamo skubėjimo, bet ir atgaivino 
prisiminimus iš to stebuklingo Šv. Kalėdų ryto.

stalo teniso stalą ir pasidalinę į komandas ėmėme rengti varžybas, o nenaudojamą patalpą, esančią rūsyje, 
pavertėme smiginio žaidimo, į kurį renkamės bent kelis vakarus per savaitę, sale. Manau, jog šiuo 
laikotarpiu,uriame prieš savo valią visi esame įstrigę, ne tik labai svarbu, tačiau netgi gyvybiškai būtina atrasti 
veiklų, leidžiančių atsikvėpti nuo rutinos, atsikratyti lyg šešėlis iš paskos mus sekančio vangumo ir, atsitraukus nuo 
ekranų, pasižiaugti buvimu kartu.

Šiuo metu ir vėl dirbame abu, vaikai sėkmingai mokosi nuotoliniu būdu, tad viskas yra grįžę į mums įprastas 
vėžias. Didžiuojuosi savo šeima, iš kurios, kai tik man jo reikia, jaučiu begalinį supratimą ir palaikymą. Man 
atrodo, jog būtent tokiais sunkiais laikotarpiais yra labai svarbu šalia savęs turėti tuos artimuosius, su kuriais galima 
pasidalinti tiek pozityviais, tiek ir slegiančiais išgyvenimais, o esant reikalui – ir atsiremti.

Matulaičio Respublika
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Į mano pačios šeimą dabartinė situacija įnešė ir visai naują ritualą, padedantį išlaikyti dvasinę ramybę. Tai 
pasivaikščiojimai, kurių anksčiau sau paprasčiausiai neleisdavome dėl darbų gausos ir laiko trūkumo. Kadangi 
gyvename užmiestyje, visai šalia miško, toliau nuo miesto šurmulio, nuolatinio skubėjimo ir triukšmo, turime tik 
mums žinomus pasivaikščiojimo takus, vedančius link mėgstamos vietos greta ežero. Būtent toks kartu 
praleidžiamas laikas ne tik suteikia mums galimybę aptarti svarbias temas, dalintis savo potyriais, ateities planais ir 
svajonėmis, bet ir duoda unikalią progą geriau vieniems kitus pažinti.

Aš stebiuosi vaiko širdimi. Kaip taip? Gyventi nuolatinėje 
„duotybėje“. Ne tik išgyventi, tačiau iš tiesų gyventi. Vaikui nuolat 
tenka prisitaikyti: kad lankys darželį; kokie yra auklėtojai ir kaip 
skirtingai jie būna grupėje; kokie kiti vaikai taip pat lanko šią grupę; 
prisitaikyti prie grupės tempo, taisyklių; prie dienotvarkės; prie 
patalpų; prie būtinybės dalintis. Ir dar prie n dalykų. Ir taip kasmet. 
Kas mėnesį. Kasdien. Mąstau, ką tokio turi vaikai, kad jie geba 
visoje šitoje duotybėje, o kartais ir „būtinybėje“ gyventi. Ar tai tik 
dėl to, kad jie neturi kito pasirinkimo?

„Jei nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dievo Karalystę“ 
(Mt 18, 3). Tai tikrai nėra kalba apie buvimą vaiku fizine prasme. 

 Turiu pažįstamų, kuriuos tiesiogiai palietė dabartinė 
epidemiologinė situacija, tačiau liga, nors ir sunki, atnešė ir teigiamų 
pokyčių – padėjo iš naujo atstatyti šeimyninius ryšius tarp vaikų ir 
tėvų, parodyti per ilgus metus sukauptą rūpestį ir meilę. Manau, jog 
visi mes turėtume permąstyti savo vertybines sistemas ir suvokti, kokie 
svarbūs yra visi tie maži dalykai, neretai liekantys užgožti kažkur 
antrajame ar net trečiajame plane: artimieji, esantys šalia, sveikata, 
darbas, stabilumas, gebėjimas prašyti ir priimti pagalbos ranką. Aš esu 

šeimos žmogus, tad ir mano vertybės, kuriomis dalinuosi su savo vaikais ir kitais artimos aplinkos žmonėmis, 
glaudžiai siejasi su šeima.

Ką tokio turi vaikai?

Ką tokio turi vaikai?

   · Įsitraukimą į kito sugalvotą žaidimą ar pasaką, priimant kito  
taisykles, kad galėtum nukeliauti iki „stebuklo“ kartu.
      · Atkaklumą ginant savo norą/troškimą. Nepamirštant to, kas tau tik- 
rai svarbu.

      · Atvirumą pasauliui tokiam, koks jis yra patiriamas.

            Regina, socialinė darbuotoja

      · Džiaugsmą dėl to, kas vyksta dabar.

       · Pasitikėjimą vedliu, kai nežinai kur eini.

      · Gebėjimą svajoti apie tai, ko nebuvo, gal ir nebus, bet užtat be ribų.
      · Kūrybiškumą, atsirandantį dėl nežinojimo (o gal ir nebuvimo) „kaip 
reikia“.
      · Nuoširdumas, kai svarbiau būti savimi, nei atrodyti.
       
Tiek, kiek pavyksta neįsikibti į savo planą, tiek pavyksta nepykti dėl to, 
kad nevaldau situacijos. Tiek, kiek pavyksta mokytis iš vaikų ir 

susigrąžinti vaikišką širdį, tiek galiu patirti Dangaus Karalystę jau čia žemėje, esančią tarp mūsų.
Solvita, auklėtoja
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Šokime gyvenimą…

Matulaičio Respublika

- UAB Limos investicijos;

Parengė Elena, projektų koordinatorė

- UAB Destata Profil; 

Išties neklydome. Vieni savanoriauja, buvimui ir santykiui su vaikais ir paaugliais, bendravimui, lydėjimui 
skiria savo laiką, turimas žinias. Kiti skiria lėšų patalpų atnaujinimui, veiklai, fizinių sąlygų gerinimui. Dar kiti 
dalinasi žinia, pasakoja apie savo patirtis, susijusias su dienos centru, kviečia ir kitus tokiam patyrimui. Taip dienos 
centras ir jo remontas tapo priežastimi mums visiems susitelkti, susitikti ir pasijusti bendruomenės dalimi, patirti, 
kad visi kartu tampame pokyčio visuomenėje kūrėjais ir naujų tiltų: kontaktų, draugystės, kūrybiškumo, socialinės 
atsakomybės, dosnumo statytojais. 

- Baldai1.lt už duris, sėdmaišius ir baldus.

 Vaikų dienos centras – ypatinga vieta. Čia rūpinamasi ateinančių vaikų ugdomosiomis veiklomis, 
laisvalaikiu, socialinių įgūdžių lavinimu. Čia išgyvenama vaikystė su visais jos spindėjimais ir iššūkiais. Taip pat 
tai yra erdvė ir prielaida bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimui ir praktiniam savanorystės, bendruomeniškumo 
ir socialinio atsakingumo idėjų išsiskleidimui. 

- aukok.lt už bendradarbiavimą ir galimybę skleisti  
žinią bei rinkti lėšas tam sukurtoje platformoje;

- Förderverein Kinder in Litauen (Lietuvos vaikų 
rėmimo draugijai, Vokietija). 

Jaunimo darbuotoja Daiva pasakoja, kad dienos centre vaikai mokosi būti toje pačioje grupėje, išbūti visą 
numatytą laiką ar pamokų ruošimo procesą nuo pradžios iki galo, savarankiškai ieškodami sprendimų. Jie turi 
galimybę išbandyti ir išmokti kartais net elementarių dalykų, tokių kaip indų plovimas. O, susitikdami su iš kitų 
šalių atvykusiais savanoriais, vaikai plečia savo akiratį, pamato, kad yra ne tik Lietuva, bet ir kitos šalys, kitokios 
kultūros, papročiai. „Socialinis darbuotojas paprastai dirba ne tik su vaikais, bet ir su šeima, nes kartais tėvams 
reikia daugiau dėmesio ir palaikymo, kad pradėtų vykti pokyčiai ir su vaiku“. Pasak Daivos, sėkmingam darbui 
reikalingas ir bendradarbiavimo tinklas. „Tad, kai kreipiasi kiti specialistai, kurie noriai apsikeičia informacija, 
atsižvelgia į mūsų nuomonę, tai būna svarus įvertinimas ir pagalba dirbant su konkrečiais atvejais“. Jaunimo 
darbuotoja dalinasi, kad duotuoju momentu rezultatas kartais atrodo gana menkas, tačiau verta nepamiršti, kad 
dirbama dėl ilgalaikio poveikio, kuris gali būti pamatomas gerokai vėliau. „Kai stiprini žmogaus savivertę, savęs ir 
savo norų pažinimą, kai susitelki į santykio mezgimą, palaikymą, gebėjimą draugauti ir bendradarbiauti, negali šių 
dalykų pasiekti staiga. Tai lėtas procesas, bet jis būtinas sėkmingam įsitraukimui į visuomenės gyvenimą“. Visa tai, 
galima sakyti, ir yra pagrindinė dienos centro misija. Tačiau, kad suprastume dienos centro kuriamą vertę ir daromą 
tęstinį, ilgalaikį socialinį poveikį, turime pasižiūrėti ir dar šiek tiek giliau. Arba kiek iš kitokio kampo. 

- i;LA-FA Sėdmaišių roju

O čia kelios dienos centrą lankančių vaikų mintys: „Man patinka: sienos, durys, stalai, suolai, lempos 
(šviečia, kaip nežinau kas). Ačiū labai.“ (Kernius, 12 m.). „Ačiū už duris.“ (Adas, 11 m.). „Man labai patinka 
sienos, durys, stalas, namų kvapiklis, lempos. Čia labai gražus remontas, labai ačiū. Mėgstu gulėti ant sėdmaišių. 
Mėgstu statyti bazę. Blogai, kad sulaužėm vieną sieną.“ (Mantas 12 m.).                                               

- Vivacolor Lietuva ir UAB Procolor už dažus dienos 
centro sienoms ir luboms;

- UADBB „Aon Baltic“;

 Esame dėkingi ir pavieniams aukojusiems asmenims, 
savanoriavusiems, žinią skleidusiems, visiems, kas palaikė geru žodžiu, padrąsinimu, mintimi ar malda. 

Tad, labai džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame atsi-
liepusiems į mūsų kvietimą kartu pasiraitoti rankoves:

Gerų darbų alchemija – jie daromi ne vien per Kalėdas

Kad dienos centras nėra vien tik vaikų susirinkimo vieta, labai ryškiai pamatėme, kai prieš metus užmanėme 
patalpų remontą. Pradėję planuoti atnaujinimo darbus ir lėšų poreikį dar nenumanėme, kad po poros mėnesių visą 
pasaulį apims pandemija. Tačiau net sulėtėjus gyvenimui ir darbų tempams, neatsisakėme šio užmojo. Suprasdami, 
kad visi išgyvename labai neįprastą ir neramų laiką, stengdamiesi išlaikyti atidumą ir jautrumą aplink vykstantiems 
dalykams, kuriam laikui atidėjome lėšų paieškas. Įsibėgėjant vasarai vėl aktyviau kvietėme pagal išgales prisidėti 
finansiškai prie Vaikų dienos centro atnaujinimo visus ir kiekvieną, vadovavomės paprasta mintimi, kad kartu 
galime daugiau, kad pasirūpindami kitais, kuriame gražesnę ir saugesnę aplinką visiems, o geriems darbams daryti 
nereikia išskirtinės progos. 

Taip pat dėkojame už finansinį indėlį:

- UAB „Finesa“ (Kambario durys);
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Kai 2019 metais kalendoriuje buvo atverstas gruodžio mėnesio 
lapas – pasaulis žiniasklaidoje išvydo „įdomias“ naujienas iš Kinijos apie 
kažką, kas buvo pavadinta korona virusu. Per keletą mėnesių tai, 
pirmiausiai, paveikė Europą, o vėliau ir visą pasaulį. Nuo pradžių iki 
pabaigos pakeisdamas visiškai viską, virusas privertė mus persijungti į 
naujo ir nepažįstamo pasaulio veiklos režimą. Virusas mums liepė visiškai 
pakeisti savo įpročius; kasdienybė, socialinis gyvenimas, šveitimas, 
sveikatos paslaugos, sportas, kultūra ir menas turėjo prisitaikyti prie naujų 
aplinkybių.

Kadangi menininkų bendruomenė yra labai plati, galime 
paanalizuoti ją smulkesnėmis sekcijomis. Kalbant apie kiną, nesunku 
teigti, kad 2020 metai šiai industrijai buvo labai reikšmingi, ypač jei 
kalbėsime apie sukuriamų filmų skaičių. Dėl pandemijos įtakos buvo 

sukurti vos keletas filmų, o tie, kurie buvo sukurti iki kovo mėnesio, dažnu atveju negalėjo išvysti dienos šviesos, 
nes kino teatrai buvo, papraščiausiai, uždaryti. Taip pat ir kino festivaliai buvo atšaukti, tame tarpe ir vienas 
didžiausių – „Kanų kino festivalis“, kurio kasmet su nekantrumu laukia visas pasaulis. „Emmy apdovanojimai“ 
persikėlė į virtualią erdvę. Kita vertus, nepaisant to, kad kurti filmus esamomis salygomis nėra lengva, kai kurios 
nepriklausomos kino kompanijos surado būdų kurti trumpametražius filmus, kuriuos filmavo uždarose patalpose. 
Tai leido kino kompanijoms ir toliau palaikyti kino meną gyvą transliuojant trumpametražius filmus virtualiose 
platformose.

Muzikantų bendruomenės situacija nedaug kuo skyrėsi nuo filmų kūrėjų. Dešimtys tūkstančių suplanuotų 
koncertų visame pasaulyje buvo atšaukti. Bet nesuklystume sakydami, kad muzikantų pozicija šiek tiek dekingesnė 
nei kino kūrėjų. Pandemijos laikotarpiu galėjome stebėti daugybę koncertų skirtingose virtualiose platformose. Be 
kita ko, muzikantai turėjo galimybę kurti muziką ir būdami namuose ar dirbdami studijose. Kaip tik dėl to, net jei 
gyvi koncertai ir nebuvo įmanomi, – tokie renginiai, kaip virtualūs koncertai, vis tik galėjo vykti ir palaikyti 
muzikos industrijos dvasią gyvą pasauliniu mastu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Pandemijos įtaka menui  
                 

Menas buvo viena iš labiausiai paveiktų sričių. Kultūros ir meno 
pasaulis sustojo: viskas nuo kino iki muzikos, nuo teatro iki šokio, 
tapybos, skulptūros. Visa menininkų bendruomenė buvo paveikta šio 
staigaus sustojimo. „Koronos pyrago“ gabalėlį gavo ir meno galerijos, 
kino teatrai, teatrai, muziejai. Jie taip pat buvo priversti sustoti.

Tokios sritys, kaip teatras, opera ir baletas, kurias galime vadinti meno širdimi, taip pat gavo smūgį nuo 
pandemijos. Nepaisant to, kad visos šios industrijos fizinės vietos buvo uždarytos, bendruomenės stengėsi palaikyti 
dvasią ir įtraukti teatro mylėtojus į virtualius koncertus ir spektaklius skirtingose platformose bei socialiniuose 
tinkluose.

Muziejai, galerijos ir parodos dėl viruso buvo priverstos užverti duris daugybėje skirtingų pasaulio kampelių. 
Tačiau daugybė muziejų, tarp jų ir Luvras ar Britų muziejus persikėlė į virtualią erdvę ir tokiu būdu organizavo ir vis 
dar organizuoja ne tik ekskursijas, bet ir daugybę skirtingų renginių meno mėgėjams.

Ir pabaigai… paliekant visas negatyvias situacijos puses pačioms sau, galime pasakyti, kad žmonija per visą 
savo istoriją išgyveno daugybę chaoso, karų, ligų ir bado. Taigi, būta ir daug baisesnių situacijų, nei šiandieninė, bet 
menas visas jas ištvėrė ir liko gyvuoti. Ir vis dar gyvuos. Maža to, istorija rodo, kad liūdesys, suvaržymai ir depresija 
maitina menininkus. Po kiekvieno karo, destrukcijos, pandemijos ar kitų didesnių įvykių pasaulis sulaukė šimtų, 
gal net tūkstančių naujų meno kūrinių. Menininkai visuomet mokėjo šias socialines 
nelaimes išnaudoti kūrybai ir menui. Puikiausias to pavyzdys – vienas garsiausių Picasso 
kūrinių, „Guernica“, kurį įkvėpė baskų miesto subombardavimas Ispanijos pilietinio karo 
metu 1937 m.… Na, o šį straipsnį norėčiau baigti legendine senovės romėnų fraze: „Ars 
Longa, Vita Brevis“ („Menas – ilgas, gyvenimas – trumpas.“)                                                                                                                   

                                                                                                                 Savanoris iš Turkijos Can Bostancı
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Eligija, mes susipažinome prieš gerus 10 metų, kuomet 
atėjai savanoriauti į dienos centro „Vaikai-Vaikams“ ir 
žmonių su intelekto sutrikimu darbinių grupių Atvira 
bendruonenė stovyklą. Pamenu, kad vakarais, kuomet 
sėdėdavome prie laužo ir kalbėdavome apie gyvenimo 
pasirinkimus, prasmę, tikėjimą, studijas bei kitus tuomet 
aktualius dalykus, dalinaisi savo dvejonėmis apie istorijos 
studijų prasmę. Ar tiesa, kad ši stovykla buvo tas įvykis, 
kuomet priėmei sprendimą susieti gyvenimą su socialiniu 
darbu? Toje stovykloje buvo labai gera. Tuo metu buvau gerokai 
pasimetusi, tad susitikimas su žmonėmis su intelekto sutrikimu 
man buvo tarsi terapija, kai buvau priimta tokia, kokia esu. Buvo 
labai natūralu būti su jais, tarsi su senais bičiuliais. Labai gerai ją 
pamenu. Šis etapas buvo lūžis mano gyvenime, kai supratau, kad 
nebestudijuosiu istorijos. Tik tuo metu visiškai nežinojau, ką 
darysiu toliau. Nepamenu, kaip atsiradau toje stovykloje, bet labai 
gerai pamenu, kad po jos tuometinė darbuotoja Vytautė iš Atviros 
bendruonenės pasidalino, jog ieškomas žmogus dirbti Kelyje  –
laisvalaikio klube vaikams ir jaunuoliams su intelekto sutrikimu. 
Mintis studijuoti socialinę pedagogiką gimė jau dirbant.

Nuo padebesių ant žemės  su Dievo vedimu–

Kokios buvo tavo pirmosios patirtys, ka pradėjai dirbti 
Kelyje? Kiek žinau, tuomet buvai „šviežiai“ įtikėjusi. Ar tai kažkaip darė įtaką tavo apsisprendimui dirbti su 
žmonėmis su intelekto sutrikimu? Atėjimas dirbti į Pal. J. Matulaičio socialinį centrą tiesiogiai nesusijęs su tuo, 
kad įtikėjau. Bet kai žiūriu atgal, suprantu, kad tai buvo Dievo vedimas, Jo planas man. Kai buvau priimta dirbti 
projekto Kiemas koordinatore buvau tikinti jau metus. „Įtikėjimas“ man buvo labai stipri patirtis, tikiu, kad gavau 
tikėjimą kaip dovaną iš aukščiau. Kai įstojau mokytis, maniau, kad aš kalnus nuversiu atvykusi į Vilnių. Mokykloje 
buvau aktyvi ir studentavimo metus įsivaizdavau kaip dar aktyvesnius, bet buvo priešingai. Tikiu, kad Dievas 
atitraukė nuo manęs visa, kas nereikalinga, ir tą pirmąją žiemą Vilniuje išgyvenau daug tuštumos ir vienatvės 
jausmo. Supratau, kad niekas manęs nebeužpildo. Tai, kas anksčiau teikė džiaugsmą  nebedžiugino. Manau, kad –
taip Dievas paruošė mane susitikimui su Juo ir parodė, kad jokia veikla, draugai ar net mylimas žmogus negali 
mūsų pripildyti. Yra vieta, kuri yra skirta tik Jam. 

Dirbant Kieme su jaunuoliais ir jų šeimomis, tikiu, kad neretai iškildavo ir prisitaikymo klausimas. 
Buvai pionierė, organizuodama katechezės užsiėmimus žmonėms su intelekto sutrikimu. Tau reikėjo atrasti 
būdų, metodų, kaip perduoti žinias suprantama kalba, pasiekti šių žmonių širdis. Ar galėtum papasakoti, 
kur sėmeisi įkvėpimo? Kiemo projekte Katechezės užsiėmimai gimė visai neplanuotai, iš poreikio. Pradžioje 
Kelias buvo visiškai laisvalaikio projektas. Į pagalbą, vedant katechezės užsiėmimus, prisijungė sesuo Marta iš Šv. 
Jono apaštalinių seserų bendruomenės: turėdavome šv. Mišias ir Švč. Sakramento adoraciją, giesmes su judesiais, 
daug dalykų rodydavome su paprastomis, vaizdinėmis priemonėmis. Taip pat prisidėjo ir kun. Gintaras, kuris 
„pasirašė“ visoms mūsų „kreizi“ idėjoms! Žmonės buvo ištroškę susitikimo su Gyvuoju Dievu  visi patyrėme –
daug malonių. Kai pažiūriu atgal, buvome drąsūs dalintis su kitais tuo, ką patys atradome. O įkvėpimas atėjo tiesiog 
matant tas šeimas, jų gyvenimus ir sunkumus. Norėjosi dalintis tuo, ką pati esu gavusi. Supratau ir suprantu, kad 
mes patys iš savęs labai mažai galime padaryti. Tai Dievas veikia per mus. Taip buvo ir Kelyje, neveltui toks ir 
pavadinimas. 

O įtikėjau vienuolinėje bendruomenėje, po to ten gyvenau metus kaip studentė  studenčių namuose. Bet toje –
bendruomenėje buvau labai „padebesiuose“, bet reikėjo ir tokio laiko, kad išgyvenčiau tą didžiulę meilę... Dabar 
suprantu, kodėl atsiradau Pal. J. Matulaičio socialiniame centre  tam, kad „nusileisčiau ant žemės“ ir galėčiau –
dalintis savo talentais. Čia mes galime būti paprastai, esame ir Dievo rankos, ir kojos, ir  Jo balsas. Be to, būtent čia 
prasidėjo ir mūsų su vyru  draugystė. 
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Ir pabaigai, kaip vertini savo gebėjimą prisitaikyti? Kaip tau atrodo, nuo ko priklauso šis gebėjimas? 

Kalbino Jolanta, Atviros bendruomenės vadovė

Po kelių metų darbo išėjai 
motinystės atostogų. Šis laikas 
išsitęsė, kol praauginai tris vaikus. 
Ką tau atnešė šis laikas? Ką galėtum 
pasakyti apie gebėjimą prisitaikyti 
šeimoje? Gyvenimas šeimoje ir ypač 
su mažais vaikais man iki šiol yra 
didelis iššūkis  nuolatinė pokyčių  –
mokykla  tai vienas serga, tai antras –
arba visi. O po to trukt už vadžių ir vėl 
nuo pradžių. Nepasakyčiau, kad man 
labai gerai pavyksta prisitaikyti, tikrai 
kyla įvairiausių jausmų, kai atrodo 
viską susiplanavai ir vėl nepavyko. 
Ramybė atsiranda iš žinojimo, kad, 
ypač, kol vaikai maži  taip yra ir tiek, –
daug šeimų juk patiria tą patį. Šeimoje 
reikia labai greitai persiorientuoti, 
dažniausiai neturi laiko susigyventi su 

tuo pokyčiu, gali spyriotis ir nervintis, bet turi susidėlioti savo planus ir  priimti, kad šiandien tiesiog bus kitaip.

Taip pat esi ir aktyvistė Pal. J. Matulaičio katalikiškame darželyje. Kaip tau pavyksta atrasti laiko ir 
entuziazmo, žinant, kad turi tris vaikus, studijuoji paskutiniame kurse ir dar dirbi? Kaip pavyksta viską 
suderinti? Tikrai nepavyksta visko suderinti. Iš šono gal atrodo, kad pavyksta. Tiesiog gyvenu šia diena ir skiriu 
daugiausiai dėmesio tai sričiai, kuriai manęs tuo metu reikia labiausiai. O tėvų tarnystė darželyje atsirado labai 
natūraliai. Dirbdama Kelyje, išmokau organizuoti  ir man tai patinka. Priimu šią tarnystę kaip mažą galimybę –
savanoriauti, nes galiu tai daryti beveik neišeidama iš namų. 

Žinau, kad taip pat kuri karuseles kūdikiams ir žaislus vaikams. Kaip atradai šią veiklą? Gimus 
vaikams gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Iš aktyvaus jis tapo labai labai naminiu:). Norėjosi kažkuo užsiimti. 
Taip gimė „Munele“  karuselės kūdikiams ir žaislai vaikams. Visiškai nuo nulio išmokau kaip siūti, kaip parduoti  –
ir t.t. Žaislų esu pasiuvusi, palyginti, nedaug, bet karuselių tikrai nemažai. Šiuo metu šią veiklą esu sustabdžiusi, nes 
dabar prioritetą teikiu kitiems dalykams, bet motinystės atostogų metu tai buvo mano būdas atsitraukti nuo rutinos, 
kasdienybės bei užsidirbti. Kaip bus su „Munele“ vėliau, kol kas nežinau, bet jaučiuosi išmokusi labai daug. Turiu 
įvairių minčių apie kūrybines dirbtuves, pvz. kalėdinių žaisliukų ar karuselių. Norisi dalintis tuo, ką išmokau.

Grįžau nuo šio rudens po ilgos pertraukos, bet šįkart jausmas visiškai kitoks. Grįžau su pasitikėjimu ir tokiu 
jausmu, tarsi net nebūčiau išėjusi, viskas labai sava. Daugelis bičiulių yra tie patys, kuriuos pažinojau anksčiau. 

Manau, kad prisitaikyti, galbūt, išmokstame tada, kai gyvenimas ar tam tikros aplinkybės mus „išspiria“ iš 
komforto zonos, iš ten, kur esame įpratę būti įprastai. Visai kaip dabar, išgyvenant šį keistą pandemijos laikotarpį. 
Prisitaikyti mokiausi ir vis dar mokausi, daugiausiai, šeimoje. O šiuo metu vis besikeičiant karantino sąlygoms, 
labai daug tenka prisitaikyti ir darbe. Kai esi pratęs prie daug pokyčių, galbūt sugebi greičiau persiorientuoti. Bet 
didesni pokyčiai vistiek yra iššūkis.

Neseniai grįžai dirbti į Atvirą bendruomenę  šį kartą į dienos darbinio užimtumo grupę. Kokios mintys –
tave aplanko galvojant apie šiuos žmones? Kaip jos skiriasi nuo pirmo karto, kai dirbai Kelio projekte? Kai 
pradėjau dirbti prieš 10 metų, buvau visiškai „žalia“  kaip paukščiukas, kurį paleidžia nuo šakos ir sako: „O dabar –
jau skrisk“. Man labai patinka, kad šioje organizacijoje paisoma žmogaus, duodama jam laiko augti. Iki šiol esu 
labai dėkinga žmonėms, kurie tuo metu manimi patikėjo ir nusprendė, kad tinku šiam darbui. Taip pat esu dėkinga 
už laisvę kurti.
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