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„O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK, savųjų sielose gyvenk,
pripilk malonių iš dangaus krūtinę tikinčio žmogaus.“
(ištrauka iš Himno Šventajai Dvasiai)

Prieš Sekmines noriu Jums parašyti ir įžodinti bendrystę, kurią išgyvenu. Kai laukiame svečio ar draugo,
grįžtančio iš toli, siunčiame jam kvietimą arba žinią: „Aš Tavęs laukiu". Gal paštu, gal telefonu... Galų gale visos
mūsų mintys ir jausmai sukasi aplink trokštamą susitikimą. Ir susitikimas įvyksta.
Gal Jums kada nors yra nutikę, jog buvimas su kitu, gili bendrystė buvo be žodžių. Tiesiog buvo svarbu būti
šalia. Galbūt tiesiog tylėti kartu. Džiaugsmas, sumišęs su jauduliu, verda viduje. Atrodo, kad tarp Tavęs ir to kito
asmens yra kažkas, ko negali įžodinti. Taip svarbu, kas yra tarp jūsų, kad ištarti žodžiai tai susilpnintų. Paslaptis
labai paprasta – meilė, viršijanti tave patį. Taip pat ir Šventoji Dvasia yra neįžodinama. Ji ateina, Ją patiri, Ji gydo ir
guodžia. Ji yra Meilė, kuria Dievas myli. Jėzus myli mus šia Meile. Ar aš pajėgsiu priimti paties Dievo Meilę? Ar ji
tilps mano širdyje, manyje? Ar tilps?
O vis dėlto Jėzus mums Ją siunčia. Ją, kuri viršija mane ir Tave. Kad Tu ir Aš būtume Jos pripildyti ir būtume
Joje. Meilė ateina. Ruoškimės.
Ji išgydys tai, kas manyje yra sužeista ir kenčia.
Ji palaistys tai, kas išdegė kelionėje per vienatvės ir apleidimo dykumas.
Ji nuvalys tai, kas sutepta... Tai, kas dėl silpnumo man neįveikiama... Ji nuvalys.
Nes Ji sustiprins. Ji paguos ir leis viską pradėti iš naujo. Ji pakels mane iš netikėjimo tamsos, iš abejonių ir
liūdesio. Iš mano paslėpto ir neišpažinto skausmo. Ji – Dvasia – tai padarys. Kad mylėčiau Tave. Kad Tau save
dovanočiau... Ir kad kiekvienam ištroškusiam meilės būčiau Dievo prisilietimas. Ji ateina.
O aš atsiversiu. Atidarysiu duris. Ir lauksiu. Kaip svečio ir mylimo draugo iš toli. Ir tikiu, kad Ji ateis, palies
mano ir Jūsų širdis...
Ieva, šeimos pagalbos centro praktikantė
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Kaip kūnas tapo namais...
„Ar kūnas yra mano namai?“ Šį klausimą perskaičiau prieš metus. Iki šiol jį nešiojuosi kaip tą, kuris padeda
grįžti prie savęs ir Jo, mane sukūrusio, manyje gyvenančio Viešpaties. Klausimas, kuris dar prieš trejus metus
nereiškė nieko. O pačią sąvoką „mano kūnas“ tuomet būčiau apibrėžusi kaip priemonę, nuolatinio
nepasitenkinimo, reikalavimo iš savęs, netgi drįsčiau tarti, nemeilės, netobulumo, ribotumo, tam tikros prievartos
sau šaltinį.
Prieš trejus metus turėjau viską, kas neretai, atrodo, užpildo iki kraštų. Buvau ištekėjusi, su vyru auginome
mergaitę ir berniuką, pamažu lipdėm savo namus. Vaikai buvo maži, bet niekada negalėjau skųstis, jog esu tik
mama ar tik namų šeimininkė, nes turėjau galimybę dirbti man patinkančius darbus, daug būti su kitomis be galo
apdovanotomis mamomis, bendrauti su šeimomis parapijoje. Vis tik mano maldos vis dažniau krypdavo gyvybės
link. Gyvybės, kurios manyje pačioje buvo likę vos vos...
Atsakas į maldas buvo mažiausiai tikėtas. Tai buvo Integruotos darbo su kūnu ir judesio terapijos studijos. Iki
šiol tai regiu kaip netikėčiausią Viešpaties kvietimą priartėti prie „šventyklos, kurioje gyvena Šventoji Dvasia“ (1
Kor 6, 19), tai yra, prie savo kūno. Kai ėmiausi mokslų, išgirdau daugybę klausimų: „juk tai brangu, o kaip jūsų
namas?“, „o ką žadi daryti, kad tai atsipirktų?“, „ką žadi su tuo veikti?“ Nei į vieną klausimą atsakymo neturėjau ir
kaip galėjau turėti, jei net nežinau, kaip ten pakliuvau... Žinojau tik, kad artėju prie to, ko nelabai pažįstu, apie ką
retai tepagalvodavau... Prie savęs, per savo kūną...
Apie tai, ką patyriau per trejus studijų metus, kaip keitėsi mano santykis su savimi, Dievu ir kitais, čia
nesutalpinsiu. Trumpiausiai mano išgyventus ir vis dar patiriamus atradimus apie savo kūną galėčiau nupasakoti šia
metafora, jog prieš trejus metus gyvenau kažkur. Prie durų, kelyje, kartais pakibusi, kartais panirusi, žodžiu, bet kur,
tik ne savo kūne. Ir apie jį žinojau be galo mažai. Kad jį pajausčiau esant, greičiausiai jam tekdavo labai pasistengti:
imti skaudėti, nebeveikti ar stipriai sušalti/ sušilti. Nelabai žinojau nei kas mano išorėje, nei kas viduje, o ką jau ten
apie kūno narius ir skirtingas jų tarnystes toje pačioje Dvasioje... (1Kor 12).
Studijų metu per judesį, prisilietimą galėjau patirti neįtikėtiną dalyką. Tarsi psalmės žodžių išsipildymą „Juk
tu sukūrei mano širdį, numezgei mane motinos įsčiose. Šlovinu tave, nes esu nuostabiai padarytas“ (Ps 139, 13-14).
Pažįstant dar vieną ir dar vieną kūno dalį, sistemą, jų neįtikėtiną bendrystę ir reikalingumą viena kitai, kūnas tarsi
įgavo spalvas, reikšmę, vientisumą, o svarbiausia – gyvybę... Jis pamažu tapo ne tik namais, bet ir išeities tašku,
leidžiančiu pajausti, kas esu aš, o kas jau nebesu. Kas yra manyje, o kas aplink mane. Labai keista, bet daugelis
idėjų, kurias nemažai kartų girdėjau apie meilę sau, savęs priėmimą, vertingumą vien dėl to, jog esu sukurta ir
mylima Jo, buvo tik virš manęs sklandantys gražūs posakiai, kurie per įsikūnijimo kelionę tapo vis stipresne
tikrove.
Žinoma, kad pagunda grįžti arba pabėgti nuo to, kas teikia gyvybę, yra didelė. Vis tik santykis su kūnu
keičiasi. Iš bandymo kažką su savimi padaryti į leidimą klausytis, kam mane kviečia mano pačios kūnas. Vis
dažniau galiu patirti ir atsiduoti pulsavimui, kurio perpildyta visa būtis: aktyvumo ir poilsio, mąstymo ir
kūrybiškumo, racionalumo ir emocijų, ėjimo ir laukimo, buvimo santykyje ir pasitraukimo, inicijavimo ir
stebėjimo. O jo nepaisymas, pasilikimas tik vienoje pusėje vis dažniau ne tik atima jėgas kurti, bet ima naikinti.
Buvimas santykyje su savo kūnu padeda priimti nežinojimą, ribotumą, netobulumą. Leidžia gimti ir gimdyti
plačiąja prasme. Leidžia išeiti, pabūti ir grįžti. Padeda įkvėpti ir iškvėpti... Tam tikra prasme leidžia numirti,
atiduoti, išleisti tai, kas nebereikalinga, ir atgimti naujai... Vis dažniau idėja paverčia kūnu...
„Kaip nuostabiai esu padarytas...“ (Ps 139, 14). Taip ir norisi visus praeinančius, sutiktus, pamatytus
pakviesti patirti, kaip būna, kai kūnas tampa namais ir kaip viskas ima keistis, kai pavyksta pamatyti, pajusti,
atpažinti, kad tai tikrai yra „šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios“ (1Kor 6, 19).

Šokime gyvenimą…

Vaida, motinyste besidžiaugianti psichologė
„Šokis yra paslėpta sielos kalba" Martha Graham

Matulaičio Respublika

VAIKAI IR JAUNIMAS / 3

Dienos centras „Vaikai - Vaikams“: pagalba sunkumus išgyvenantiems vaikams nuo 7 iki 12 metų ir jų tėvams.

Vaikai – įkvėpimo šaltinis
Aš Agnė, man 22 metai. Prieš nepilną mėnesį pradėjau savanoriauti vaikų dienos centro grupėje „Vaikaivaikams“. Atvykau čia pagal projektą „Jaunimo savanoriška tarnyba“. Šis projektas siekia prisidėti prie jaunų
žmonių aktyvesnio įsitraukimo į darbo rinką. Kokybiškos savanoriškos veiklos metu kiekvienas jaunas žmogus
pagal savo poreikius ir gebėjimus gali pasirinkti, į kokią savanorišką veiklą įsitraukti. Galima savanoriauti 3 arba 6
mėnesius po 20 valandų per savaitę. Išbandyti save gali visi, kuriems yra 16 – 29 m. ir šiuo metu niekur nedirba arba
nesimoko. Svarbu, kad savanoris nepaliekamas vienas, jam suteikiama šiokia tokia materialinė pagalba (gaunu
maistpinigius, apmokamos transporto išlaidos), organizuojami savanorių seminarai bei mokymai, kuriuose yra
galimybė pasidalinti savo patirtimi, sunkumais ir džiaugsmais su kitais savanoriais. Galiausiai savanorystės
pabaigoje savanoris gauna pažymėjimą, patvirtinantį jo dalyvavimą programoje bei įgytas kompetencijas, kurios
atpažįstamos jas įvertinant savanorystės pradžioje ir pabaigoje.
Pradėjusi savanoriauti tikiu, kad atradau puikią progą geriau pažinti save, susivokti šiame pasaulyje, priartėti
prie savo gyvenimo krypties atradimo. Vaikai man nauja patirtis, naujas iššūkis, nes ankščiau man nėra tekę
bendrauti su tokio amžiaus vaikais. Pastebėjau, kad bendraudama su jais kartais lyg atsiduriu kitame pasaulyje,
atsiranda didelis noras viską pamatyti jų akimis, sužinoti, kaip jie mato šį pasaulį.
Be to, visi vaikai tokie skirtingi ir įdomūs, tiek daug juose visko telpa ir kyla noras prisidėti prie gražių jų
vaikystės atsiminimų kūrimo. Manau, kad ir šis centras yra puiki vieta, padedanti kurti ypatingus atsiminimus,
kurie, tikiu, vaikams visada išliks svarbūs. Džiaugiuosi turėdama progą kažką duoti vaikams ir tuo pačiu kasdien esu
laiminga, nes jaučiu, kad ir jie mane daug ko išmoko.
Vaikai man yra dar vienas įkvėpimo šaltinis – kurti eiles:
Ar tu jauti, kaip bėga debesys balti?
Ir pienių pūkai tavoj sieloj susilieja...
O saulę ar matai per pilką rūką?
Tu atsigręžk, matyk kitus, pajausk kitus.
Žinok, pasaulyje ne vienas tu.
Jame daug pienių ir pūkų.
Ir daug skirtingų debesų.
Agnė, „Vaikai – vaikams“ savanorė
„Tramplinas“ ir „Tranzitas“: pagalba sunkumus išgyvenantiems 13-18 metų vaikinams ir merginoms bei jų šeimoms.

Žmogus pasikeičia tada, kai yra priimamas toks, koks yra
Kadangi viena iš šio laikraščio numerio temų yra pokytis, pagalvojau, kaip šis žodis atsispindi mūsų veikloje
su jaunimu. Pirmiausia į galvą ateina mintis apie didelį suaugusių žmonių lūkestį, kad jauni žmonės kuo greičiau
pasikeistų – nustotų taip rizikingai elgtis, būtų atsakingi, gerai mokytųsi ir mandagiai kalbėtų, paprastai tariant –
greičiau suaugtų. Tačiau per tuos didelius lūkesčius jaunuolis pakliūna į nelaisvę ir jaučia beviltiškumą, nes kiek
besistengtų, niekada nebus toks tobulas, kaip kiti to norėtų. Tuomet nėra noro kažką keisti ir keistis, o kaip tik
atsiranda stiprus pasipriešinimas, kuris neretai pasireiškia rizikingu elgesiu su savimi ir kitais žmonėmis.
Jei norite „pakeisti“ jauną žmogų, siūlau nustoti kaltinamai vertinti padarytas klaidas, o padėti suprasti
jaunuoliui, kaip ir kodėl jos atsitiko, dažniau paklausti: „kaip šiandien jautiesi?“, o ne: „kokį pažymį gavai?“. Kartą
internete perskaičiau merginos žinutę „Labiausiai pasikeičiu tada, kai esu priimama tokia, kokia esu.“ Labai patiko
man ši mintis, manau, kad ir socialiniame centre veikianti programa jaunimui yra vieta, kurioje žmonės kviečiami
jaustis savimi. Sunku įvertinti pokytį ir poveikį, kurį galime duoti dirbdami su jaunimu, todėl paprašiau vieno mūsų
jaunuolio pasidalinti apie tai, ką jam davė lankymasis Tramplino programoje. Visa komanda esame labai dėkingi už
šį Romualdo atsiliepimą.
Giedrė, socialinė darbuotoja
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„Sveiki, aš esu grupės „TRAMPLINAS“ dalyvis. Mano vardas Romualdas ir aš šiame straipsnyje norėčiau
papasakoti, ką man suteikė dalyvavimas šioje grupėje per dvejus lankymo metus.
Po ilgų įkalbinėjimų pagaliau ryžausi užsukti ir pasižiūrėti, kas gi vis dėl to yra ta grupė ir kodėl mane ten
taip kviečia apsilankyti.
Po pirmo apsilankymo mano gyvenime daug kas pasikeitė. Iš karto labai patiko Giedrė, viena iš mūsų grupės
vadovių – ji yra atvira ir supratinga, visada padedanti, kuo tik gali.
Apskritai iš pradžių man buvo nejauku, nes nieko nepažinojau ir gal kažkiek bijojau. Laikui bėgant aš su
visais susibendravau.
Be to, kolektyvas tikrai yra fainas. Ir man išties patiko. Pradėjau pastoviai lankyti „TRAMPLINO“ grupę.
Grupėse mes bendraujame, o tai praverčia gyvenime. Belankydamas grupę aš įgavau daugiau pasitikėjimo savimi,
mane padrąsindavo ir skatindavo imtis išbandyti kažką naujo, padėjo atrasti „gerąsias“ ir „blogąsias“ mano
savybes.
Grupėje vykstančios patirtinės išvykos iš tiesų suteikia nemažai vertingos patirties, kurią galima panaudoti
gyvenime. Be to, įvairios užduotys, kurias turi atlikti su komanda, yra be galo įdomios. Jos atskleidžia tavo pliusus
ir minusus, kiek tu esi dėmesingas kitiems grupės nariams ir kaip komandoje sugebi pritaikyti savo stipriąsias
savybes. Beje, tai puiki proga atitrūkti nuo miesto šurmulio, ateiti į ramesnę vietą, kur gali būti savimi tarp savo
bendraamžių, kur jautiesi saugus ir savas. Žinoma, yra keletas taisyklių, tačiau jos nesukelia jokių problemų,
bendraujant su kitais ir darant tai, ką norime. Galų gale juk taisyklės tam ir skirtos, kad būtų laužomos (žinoma,
geriau to nedaryti).
Užbaigdamas noriu pasakyti, jog esu be galo dėkingas, kad „TRAMPLINO“ darbuotojai nenuleido rankų ir
įkalbėjo mane užsukti bent vieną kartelį, kad suteikė daug vertingos informacijos tiek apie mane patį, tiek apie
gyvenimo iššūkius, padėjo sunkiose situacijose. Būtų džiugu, jei prie mūsų prisijungtų kelios merginos :D“.
Romualdas, Tramplino dalyvis

Tranzitas sveikinasi!
„Sveiki, čia Tranzitas!
Tranzitas – tai grupė, kurioje jaunimas linksmai praleidžia laiką (nors kartais būna ir nuobodu). Šią grupę šiuo
metu lankome 10 jaunuolių. Aštuoni iš mūsų – Ričardas, Viktorija, Adriana, Gintautė, Kasia, Andrėjus, Stasys
Tomas – grupę lankome nuo rudens, Vitalikas ir Erika Tranzito grupę pradėjo lankyti nuo Naujųjų metų.
Grupės veikla yra įvairi – kiekvieną mėnesį važiuojame į kokias nors išvykas. Šį mėnesį esame suplanavę 2
išvykas: orientacinį žaidimą ir išvyką į „Uno parką“. Taip pat turime berniukų ir mergaičių grupes, kurios vyksta
kartą per mėnesį.
Kartais mūsų grupę aplanko savanoriai
iš įvairių šalių. Gegužės 12 dieną
turėjome svečių iš Prancūzijos. Tą
dieną mes „pakeliavom“ po Prancūziją:
„pabuvom“ prancūziškoje virtuvėje ir
labai skaniai pavalgėm. Manome, kad
dar ne kartą pakeliausime mintimis po
kitas šalis.
Linkim jums geros vasaros!“
Tranzito grupę lankantys
paaugliai
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„Atvira bendruomenė“: integracinė socialinė pagalba žmonėms su proto ir kompleksine negalia bei jų šeimoms.

Ateini duoti, o gaunasi atvirkščiai :)
Balandžio 30 d. važiavome į Pagirių mokyklą
Vilniaus rajone. Mus pakvietė VAJC (Vilniaus
Arkivyskupijos Jaunimo centras), kad kartu su jais
papasakotume apie pašaukimą 10 – 12 klasių
mokiniams. Susitikome su trimis klasėmis. Iš
pradžių žiūrėjome įžymybių nuotraukas:
Čiurlionio, Jono Pauliaus II-ojo, Bethoveno,
Motinos Teresės, Šumacherio, Nelsono Mandelos
ir kitų. Reikėjo juos atpažinti ir papasakoti, ką apie
šiuos žmones žinom ir kuo jie panašūs.
Paaiškėdavo, kad visi jie siekė tikslo gyvenime ir
buvo atradę savo vietą, misiją, tvirtas vertybes. Mes
toliau dalinomės savo mintimis šia tema. Kun.
Jurgis kalbėjo apie kunigystės pašaukimą.Visus labai prajuokino pasakydamas, kad kunigu tapo kartu su Lietuvos
įžengimu į Europos Sajungą. Vytautė dalinosi, kaip atrado pašaukimą būti socialine darbuotoja ir susidraugavo su
žmonėmis su negalia. Ji IV kurse atėjo atlikti praktikos į Pal. J. Matulaičio socialinio centro programą „Stotelė“ ir
susipažino su neįgaliukais. Ją „užkabino“ šie nuoširdūs ir atviri žmonės. Po to išvyko savanoriauti gyvenimo
namuose Vokietijoje ir įgijusi patirties grįžo dirbti į socialinį centrą.
Vėliau dalinosi žmonės su negalia, lankantys
dienos užimtumo grupelę Matulaityje. Remigijus
pasakojo, kad nuo 16 metų labai troško ir jautė
pašaukimą būti broliuku vienuoliu, bet dėl sveikatos
negalėjo. Dievas vėliau jį pakvietė į bendruomenę,
vienijančią šeimas „Tikėjimas ir šviesa“. Joje visi
bendrauja, medžiasi ir draugauja. Remigijus
darbuojasi Matulaityje, kuriame su draugais
meldžiasi, daro žvakes ir ikonas, keliauja pas sesutes
asumpcionistes. Remigijus dar pasakojo apie
Evangelizacijos mokyklą. Kad tenai būna
konferencijos, adoracijos, Šv. Mišios. Bet įspūdingiausia būna, kai eina pas žmones ir evangelizuoja juos. Tas
mokyklas veda broliai pranciškonai. Po tų susitikimų kunigas Remigijų pakvietė savanoriauti pas Motinos Teresės
seseris, kurios globoja senus žmones. Jis suspėja ir tenai padėti, ir į Matulaičio socialinį centrą ateiti. Andrius
pasakojo, kad daro pietus, yra keliavęs į Vengriją savanoriauti ir buvęs teatro stovykloje Vokietijoje. Pasakojome
apie mūsų kasmetes Advento rekolekcijas su Tiberiados broliais Baltriškėse.
Šis susitikimas buvo iššūkis
mums ir dovana tuo pačiu. Truputį
jaudinomės ir baiminomės, kaip mus
jaunimas priims. Sekėsi puikiai, visi
noriai klausėsi ir tas ryšys, užsimezgęs
besidalinant svarbiais gyvenime
dalykais, buvo didelė dovana mums
patiems. Čia kaip savanorystėje – ateini
duoti, bet pats gauni tiek pat ar net
daugiau.

Andrius, Remigijus, Atviros
bendruomenės lankytojai ir Vytautė,
socialinė darbuotoja
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Neįkainojama patirtis Matulaičio socialiniame centre
Lietuvoje
Tiesą pasakius, Lietuva nėra gerai žinoma Korėjoje ir aš taip
pat jos labai gerai nežinojau. Priežastis, dėl kurios pasirinkau Lietuvą
kaip studijų mainų programos šalį, – smalsumas apie naują pasaulį ir
lietuviai, kurie atvyko į mano universitetą ir tapo draugais. Jie
papasakojo šį bei tą apie Lietuvos kultūrą ir aš susidomėjau bei
panorau sužinoti daugiau. Taip nusprendžiau atvykti į Lietuvą.
Pradžioje man nepavyko sužinoti daugiau apie Lietuvą, nes
dažniau bendraudavau su kitais mainų studentais iš įvairių šalių. Aš
neturėjau progos pažinti Lietuvos. Kol...netyčia paskaitų
tvarkaraštyje aptikau paskaitą pavadinimu „Savanoriškas socialinis
darbas“. Aš tiksliai nežinojau, apie ką bus paskaita, bet nujaučiau, kad
galėsiu labiau pažinti Lietuvą atlikdama praktiką. Pirmoje paskaitoje
dėstytoja rekomendavo Pal. Jurgio Matulaičio socialinį centrą ir
pasakė, kad ten galėsiu atlikti praktiką, dirbdama su žmonėmis su
negalia. Aš pamaniau, kad tai galėtų būti graži patirtis, o
susitikimai su įvairiais žmonėmis padės tapti atviresne. Aš
paklausiau jos patarimo ir nuėjau į socialinį centrą.
Pradžioje nežinojau, ką turėčiau daryti. Vytautė ir Gabė tik
pasakė: „būk kartu su jais (žmonėmis su proto negalia – aut.past.)
ir jei jiems reikės pagalbos, galėsi padėti“. Aš visiškai neturėjau
supratimo, kas ir kaip, nes nemoku lietuviškai ir nieko nežinojau
apie šią neįgalių žmonių grupę. Vis dėlto bėgant laikui aš tiesiog
išmokau su jais bendrauti. Man padėjo ne tik darbuotojai ir
savanoriai, bet ir tai, kad tiek aš, tiek jie kūnu išreikšdavome savo
emocijas, pavyzdžiui apsikabinimais ar pabučiavimu.
Mes susidraugaujame, kai gaminame kartu maistą,
tvarkome kambarius, darome ikonas, piešiame. Aš galiu jausti jų
poreikius ir tai, ką jie jaučia. Būdama tarp jų jaučiuosi mielu
žmogumi.
Taip pat turėjau galimybę dalyvauti šventėse: gimtadieniuose, atsisveikinimo šventėje, Užgavėnėse,
Kaziuko mugėje, stovykloje.
Šis laikas buvo nuostabus ir aš galėjau pažinti Lietuvos žmones ir
kultūrą. Aš negaliu įsivaizduoti, kad praktika baigsis! Viskas taip gyva
ir nuostabu. Žmonės čia labai mieli ir šilti. Aš tikrai noriu visus
pakviesti į Korėją ir parodyti viską, kaip ir jie man. Aš nepamiršiu
akimirkų praleistų kartu.

Hyeonjeong Lee, Atviros bendruomenės praktikantė
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Rytinis džiazas prie kavo
Šįryt mums norisi stabtelti, susitikti, pamąstyti
apie savo asmeninio ir darbinio gyvenimo realybę.
Visuomenė mus spaudžia nuolat eiti į pokytį. Tarsi tam,
kad būtum pakankamai sėkmingas, turi įgyvendinti
kažkokius uždavinius, daryti akivaizdžius pokyčius
(karjera, daug pinigų, ideali šeima, ypatingos kelionės)
ir tuomet gali tikėtis, kad kiti tave priims kaip vertingą,
fainą žmogų. Lengva, jei tai, kuo gyveni, yra pastebima.
Tuomet galbūt susitikus su senu draugu gali atvirai ir
papasakoti, kas naujo ir gero vyksta tavo pasaulyje. O
kas, jei tų gerai matomų pasikeitimų nėra? Tuomet
apsiribojam tik kukliu pasakymu: „žinai, kas čia bus
naujo – viskas po senovei...“ Pavyzdžių galime rasti
įvairių: seniai matytas bičiulis klausia, kur dirbi (o tu gal
nedirbi) arba po 10 m. klasės susitikime auklėtojas prašo
pakelti rankas tuos, kurie baigė magistrą, doktorantūrą
(o ką, jei nebaigei, jei tavo prioritetai kiti?). Kokie yra (ir
ar yra) tie sėkmingumo matai?
Mums kalbantis kilo labai daug klausimų, tačiau
turbūt mūsų užmanymas nėra žūtbūt rasti į juos tvirtus
atsakymus, labiau norisi džiazuoti, diskutuoti, kelti
prielaidas, užmesti kabliuką skaitytojui ir kviesti
pakontempliuoti kartu.
Kaip yra su vidiniais pokyčiais? Kaip juos galime
pamatyti? Ar, pavyzdžiui, fizinis judėjimas ar koks nors
fizinis veiksmas gali padėti atsirasti vidiniams
pokyčiams ir atvirkščiai? Kuo skiriasi vidinis pokytis,
kuris kyla iš vidinės parengties, nuo pokyčio, kuris
atsiranda stebint kitus? Kodėl mums svarbu kalbėti apie
pokytį?
Kaip tikėti žmogumi, jei kurį laiką nematome
jokių pasikeitimų? Pavyzdžiui, ilgą laiką žmogus
kartoja tuos pačius elgesio modelius, kurie niekur
neveda? Kaip ir ar turime padėti žmogui siekti pokyčių?
Gal svarbu tiesiog būti kartu, lydėti tiek pokyčio, tiek
tam tikros stagnacijos kelyje?
Kas nutinka, kad kartais užsisukame tarsi
užburtame rate, kuomet kartojasi tos pačios situacijos,
elgesys, reakcijos, išgyvenimai? Gal supratimui padėtų
pažiūrėjimas pro evoliucijos teorijos prizmę? Tarsi
išmokstame išgyventi, nebūtinai adekvačiai. Jei prastai
jaučiuosi, galiu kažkaip užkišti tą skylę prisivalgydamas
ar prisigerdamas, jei pykstu – galiu apšaukti ar net
užmušti kitą, pašalinti iš savo rato.
Kiekvienas turime mums įprastas reagavimo
schemas, kurios iškyla dažnai nesąmoningai,
nekontroliuojamai. Kokį vaidmenį tame atlieka pokytis?
Jis tampa svetimu nepažįstamuoju, kuris „grasina“
sugriauti, pakeisti mūsų įprastus, gerai pažįstamus
reagavimo būdus. Kad ir kaip stipriai žmogus nori

Šeimos pagalbos centras - įvairiapusė pagalba šeimoms.

pokyčio, viduje tūno kažkas, kas to pokyčio visai nenori.
Kaip būti tame nepriprastame kūne, situacijoje?
Pokytis dažnai ateina su skausmu. Kai augame –
skauda. Tam, kad pokytis įvyktų, svarbu kažko
atsisakyti, kažką paleisti (labai gražiai apie tai yra
pasakęs J. Marcinkevičius: „Reikia nuo kažko
pasitraukti, kad galėtum prie kažko prieiti“). Turi
atsisakyti destruktyvių elgesio modelių, reagavimo
būdų, veiksmų. Vienas iš posakių sako: „Tik kvailas
elgiasi taip pat ir tikisi kitokio rezultato“. Taigi tam, kad
rezultatas nutiktų, turi elgtis kitaip. Kita pusiau
anekdotinė istorija pasakoja apie skęstantį žmogų, kuris
šaukiasi Dievo pagalbos ir nors pro jį plaukia keletas
laivų, siūlančių pagalbą, jis atsisako, kadangi tiki, jog
jam padės Dievas. Kai jis nuskendo ir nukeliavo į dangų,
klausė Dievo, kodėl Jis jam nepadėjęs, išgirdo atsakymą,
kad žmogui į pagalbą buvo atsiųsti keli laivai ir kažkodėl
jis jų „nepriėmęs“.
Turbūt svarbu ne tik norėti pokyčio, bet ir naudotis
gyvenimo siūlomais šiaudais, kuriuos gali ištiesti bet
kas, bet kokia forma. Neretai norisi savo gyvenime turėti
žmogų, kuris patartų, padėtų pasiekti pokyčių. Norisi
turėti Mokytoją. Ir tu niekada nežinai, kokiu pavidalu,
kas ir kada gali juo tapti. Kas tai bebūtų, žmogus ar
gamta (kaip tik joje ryškiausiai matome besikeičiančius
laikų ciklus, sustojimus ir išjudėjimus, lėtai, tvarkingai
nuolat vykstantį procesą).
Išjudėjimo iš sąstingio situacijos neretai būna
susijusios su baime apie tai, kas nutiks, kai pokytis ateis į
mano gyvenimą – „o ką, jei tas pokytis, apie kurį
galvoju, neatneš taip laukto rezultato, išsvajotos
laimės?“ Ir tada kyla mintis, kad gal geriau visai
nebandyti kažką keisti. Kad gal pats norų turėjimas jau
yra gerai, judėti link jų išsipildymo nebūtina. Kitas
kraštutinumas – kai žmogus iš streso, nežinomybės,
spaudimo būti sėkmingu užsisuka „nuolat kažko
veikimo“ rate. Tuomet laksto, ieško to vaisto ir
nebesupranta, kur jo ieškoti ir kaip jį rasti. Gal tuomet
verta sustoti. Geštalt psichologijos atstovas Fritz Perlsas
yra pasakęs, kad „Gali žengti kitą žingsnį tik tuomet, kai
sustoji...“. O kai jau sustoju ir pradedu galvoti, kad noriu
pokyčio, ar tai jau yra pokytis? Nuo ko prasideda
pokytis? Ar nuo pirmo žingsnio, ar nuo ko nors kito?
Sakoma, kad mintis yra visa ko pradžia, kuri
materializuojasi arba ne.
Gera improvizuoti, todėl ir pabaigoj nesinori
daryti išvadų. Gal nebent kviesti sustoti ir tiems, kurie
čia ir dabar pokyčių nori, siūlyti išdrįsti link jų judėti, o
tiems, kurie nenori, – tiesiog nesijaučiant blogai su tuo
pabūti.
Asta ir Kristina, psichologės
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Pokyčiai Šeškinės vaikų dienos
centre
būsenos, kur „aš esu“, į būseną, kur „manęs nėra“. Sunku
Pokyčiai, pasikeitimai, transformacijos – tai sudėtinga, palikti saugią, jaukią vietą, skirtis su tais, kurie
įvairu, „kitaip nei anksčiau“.
beprotiškai brangūs. Gelbėja ir ramina tikėjimas, kad dar
susitiksime, kad pokyčiai tik į gera.
Apie pokyčius kalba darbuotoja:

Vasaros atostogos. Tai turbūt labiausiai vaikų
lauktas, (iš)svajotas laikotarpis. Vasara – tai jokių namų
darbų, daug laisvės, miego, žaidimų kieme ar prie ežero,
karstymosi medžiais, centų krapštymo ledams. Vaikai
pasakytų: „Nu, liuksova!“.
Dienos centre vasaros metu važiuosime į
išvykas, stovyklas vaikams ir šeimoms.

Išleidžiame dar vieną penktą laidą. Kiekvienais
metais gegužės pabaigoje dienos centre vyksta
Uždarymo šventė, kurios metu išleidžiame didžiausius –
penktokus. Per ją pamatome, kiek daug vaikai išmoko,
sužinojo, patyrė, kaip jie užaugo... Tai džiugesio,
graudulio, ilgesio, nerimo kupinas laikas.
Labai smagu, kad šiais metais pradėjome intensyviai
bendradarbiauti su socialinio centro grupe „Tranzitas“,
kur galime nukreipti ankstyvosios paauglystės
sulaukusius vaikus. Bendradarbiaudami užtikriname
vaikui stabilumą, galime tęsti pradėtą darbą su vaiku, jo
šeima.

Darbuotojų kaita. Šį rudenį dienos centre 8
sezono jau nebeatidarysiu. Tiek daug vyksta viduje, kad
sunku apsakyti. Džiugu suprasti ir pamatyti, kiek esu
svarbi vaikams, jų tėvams, kiek daug patyrėme kartu,
kokie brangūs jie yra man. Skausminga pereiti iš

Ką apie pokyčius dienos centre sako vaikai? Kaip jie
tai išgyvena?

Danielius: „Dienos centre buvo remontas. Daug
naujų vaikų ir vadovų atėjo į dienos centrą. Būreliai
įdomesni. Naujų žaidimų atsirado. Pasikeitimai man
patinka, nes taip įdomiau gyventi“.

Gustė: „Atsirado daug naujų būrelių. Vaikai
užaugo, eis į aukštesnes klases. Man liūdna, kad Arnas
(penktokas) ir Violeta išeina iš dienos centro, kad
vadovai pasikeis. Visa tai padeda išgyventi draugai,
kurie pradžiugina, vadovai, kai išleidžia į lauką“.

Modestas: „Labai džiaugiuosi, kad pradėjau
lankyti dienos centrą. Išmokau gražiai elgtis, klausyti
kitų, daugiau piešiu. Mamyčių šventė buvo kitokia, nes
ją su mama šventėme dienos centre. Jaučiuosi nusivylęs,
kad kai kurie vaikai su manimi kitaip bendrauja, kai
geriau pažino. Liūdna, kad Violeta išeina, kad vasarą
nebus dienos centro“.

Donatas: „Pokyčiai – iš dienos centro išeina
Violeta. Vadovės tampa linksmesnės, o vaikai piktesni.
Puikiai jaučiuosi, kad atėjo naujų vaikų, nes su jais
žaidžiu, bendrauju. Man tai labai patinka!“
Violeta, socialinė darbuotoja

SVEČIAS

Meilė slepiasi po mano oda
Pasitikti vaiką kaip svečią – ar tai įmanoma mūsų dienomis? Žmogaus atsiradimas – stebuklas, prie kurio
pripratome ir neatpažįstame kuriančiųjų jėgų, kurios besilaukiančios mamos kūne formuoja vaiko žmogišką
pavidalą. O kaip jos keičia moters kūną? Jos užburia mus šiame gyvame vyksme savo plastika, sferiniais
apvalumais. Dabarties pasaulio neįmanoma suvokti tik mąstymu, jį reikia jausti. Būtent jausmai žadina ir pastumia
mus reformoms. Žmonija turėtų peržvelgti savo elgesio įpročius ir pripažinti nemalonias tiesas: klimatas užterštas,
nyksta augalų ir gyvūnų rūšys, žvanga ginklai. Iš Homo Sapiens (protingasis) virtome Homo Predator (grobuonis),
kuris pasižymi jėga, savinaika, kitų naikinimu.
Daug tūkstantmečių buvo svarbu apvaldyti Gamtą, ne tik ją suprasti. Norint išgyventi, reikėjo agresyvių
savybių. Per ilgą laiką susiformavo Valdantis ir Naikinantis žmogus, nebeliko vietos kitai žmogaus savybei –
Mylėti. Visuomenė, kurioje vertinamas lyderiavimas, racionalumas, jėga, veikia Gimimo ritualus, lyg norėtų šias
savybes išlaikyti.
Ypatingas mūsų gyvenimo laikas, kai esame savo mąstymu, veiksmais, jausmais atsakingi už planetą: ar joje
liks mylinčių žmonių, ar neišnyks rūšys. Mums reikia Homo Amoris, t.y., Mylinčio Žmogaus, mums vis labiau
reikia atjautos, gailestingumo, meilės savybių, kad galėtume išgyventi. Todėl kiekviena gimimo kelionės akimirka
yra galimybė sudeginti senų įpročių, paklydimų pančius ir tapti „labiau žmogumi“.
Jurga Švedienė
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Vilniaus Viršuliškių mokyklos veikla ir naujovės
Vilniaus Viršuliškių mokykla paskutiniu metu patiria „judėjimą“. 2012 m. rugsėjo 1 dieną įvyko renovuotos
mokyklos ir naujai įrengto mokyklos stadiono atidarymas. Stadione, esant geram orui, organizuojamos mokslo
metų pradžios ir užbaigimo šventės. Mokyklos stadionas ir sporto salės be įprastinių moksleivių atliekamų kūno
kultūros pamokų yra nuomojami įvairioms veikloms. Šiuo metu stadione taip pat vyksta mažojo futbolo, beisbolo
treniruotės, laisvu nuo užimtumo laiku stadionu gali naudotis Viršuliškių mikrorajono bendruomenės nariai.
Didžiojoje salėje vyksta mūsų ir kitų mokyklų rankinio, krepšinio komandų treniruotės. Mažojoje sporto salėje
organizuojamos karate treniruotės. Į mokyklos sporto salę pasportuoti užsuka ir Pal. J. Matulaičio socialinio centro
„Atviros bendruomenės“ nariai.
Ieškant daugiau sąlyčio taškų su Pal. J. Matulaičio socialiniu centru, svarbu būtų paminėti, kad dalį dienos
centrą „Vaikai – vaikams“, „Tranzito“, „Tramplino“ grupes lankančių vaikų, paauglių sudaro Viršuliškių mokyklos
mokiniai. Siekiant geresnių rezultatų vaikų ugdomojoje veikloje mokyklos darbuotojai bendrauja ir
bendradarbiauja su Pal. J. Matulaičio socialinio centro darbuotojais, pasidalina turimomis žiniomis apie vaikus, jų
elgesį, kartu ieškoma pagalbos būdų.
Dar viena iš naujovių, atsiradusių Viršuliškių mokykloje, yra platesnis mokyklos patalpų panaudojimas
visuomenei naudingiems tikslams. Siekiant spręsti aktualią Vilniaus miesto darželių stygiaus problemą 2013 m.
spalio 1 dieną Viršuliškių mokyklos patalpose buvo naujai įrengtos ir atidarytos 2 naujos darželio grupės, o 2014 m.
rudenį planuojama atidaryti ir priešmokyklinę darželio grupę. Tokiu būdu mokykla suteikia galimybę didesniam
Viršuliškių mikrorajono vaikučių kiekiui pradėti lankyti darželį ir prisideda prie vietų darželiuose skaičiaus
didinimo.
Be visų naujovių mokykla išlaiko ir tradicijas įtraukdama į ugdymo procesą įvairias akcijas, renginius,
temines savaites. Rugsėjį mokykloje tradiciškai organizuojami renginiai skirti Europos kalbų dienai, Baltų
vienybės dienai, Lietuvos žydų genocido ir Vilniaus geto likvidavimo dienai. Mokyklos bendruomenės nariai
kviečiami į Rudens sporto šventę. Spalio mėnuo būna skirtas Konstitucijos, Angelų sargų,
Mokytojų dienos paminėjimams. Lapkritį rengiama Tolerancijos dienai skirtų popiečių savaitė, Tiksliųjų ir
gamtos mokslų metodinė savaitė, Tarptautinė nerūkymo dienos ir Pasaulinės AIDS dienos minėjimai. Gruodis jau
kelerius metu iš eilės mokyklos bendruomenę įtraukia į dalyvavimą akcijose: „Knygų Kalėdos”, „Sveikinimas
vienišam žmogui“, „Šilumos ir gerumo akcija“. Pagrindiniai sausio mėnesio renginiai skirti laisvės gynėjų dienai
paminėti, taip pat kasmet organizuojama užsienio kalbų metodinė savaitė. Vasaris visus mokyklos trečių ir ketvirtų
klasių mokinukus ir jų tėvelius sukviečia į „Duonos šventę”. Šį mėnesį vyksta renginiai, skirti Vasario 16-osios
paminėjimui ir sveikatos ugdymui, nes „Vasaris – sveikatingumo mėnuo“. Kovo mėnesį vyksta menų metodinės
grupės savaitė, socialinių mokslų savaitė, renginiai skirti Lietuvos Respublikos atkūrimo dienai ir visuomeninė
„Veiksmo savaitė be patyčių”. Balandžio mėnuo skirtas pirmų klasių mokinukų „Abėcėlės“ šventei. Taip pat
numačius, kad „Balandis – švaros mėnuo”, mokyklos bendruomenės nariai organizuoja savitvarkos dienas ir
dalyvauja tradicija tapusioje akcijoje „Darom – 2014“. Gegužės mėnesį numatyti lietuvių kalbos metodinės
savaitės renginiai, skirti Donelaičio metams paminėti, mokyklos himno konkursas ir šokio diena „Judam muzikos
ritmu“, skirta Europos dienai. Tradicijos išlaikomos ir rengiant šeimų sporto festivalį ir didįjį koncertą, skirtą
šeimos dienai, į kurį kviečiami visi mokyklos mokiniai ir jų tėveliai kartu padainuoti, pašokti, pavaidinti... Birželį
mokinukų laukia birželio 2 – 21 dienomis vyksianti dieninė vaikų poilsio stovykla „Boružėlė” ir birželio 3 – 4
dienomis organizuojama „Zuikių mokyklėlė” būsimiesiems pirmokams.
Taigi Vilniaus Viršuliškių mokykla stengiasi įgyvendinti savo nusimatytą viziją, kuri skelbia, kad
„Mokykla – bičių avilys, kuriame darbščiai dirba kūrybiška ir atsakinga mokyklos bendruomenė, padedanti
mokyklai tapti modernia, atvira visuomenei, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą...“ Ši mokykla nuolat ūžia,
nuolat veikia, o mokyklos bedruomenė kupina idėjų, ką čia dar sumąsčius...
Irma, Vilniaus Viršuliškių mokyklos socialinė pedagogė
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Apie tarnystę ir profesionalumą parapijinėse socialinėse
iniciatyvose arba Statybos artėja prie pabaigos

Pastebime, kad pagaliau naujas stogas randasi ir ant visų parapijos namų. Stogas, kuris ne tik džiaugsmo, bet ir
naujų belaukiančių iššūkių ženklas. Panašu, kad techninius sprendinius ir patalpų įrengimą su LR ir ES finansine
parama pavyks įvykdyti, trečio aukšto paskirtis irgi aiški – šeimų, vaikų, neįgaliųjų veikloms įgyvendinti, tačiau
lieka tolimesnis klausimas, kaip organizuosime šias veiklas?
Šiomis dienomis socialiniame centre vyksta permąstymai apie veiklos principus bei paskirtis. Pasaulietinės
struktūros mūsų iniciatyvas mato ir pripažįsta kaip profesionaliai teikiamas paslaugas socialinėje atskirtyje
esantiems asmenims. Esame pripažinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip metodinis centras Lietuvoje,
kuris rodo gerą pavyzdį, kaip galima būtų dirbti bendruomenejė.
Tačiau mąstant apie parapijos veiklų paskirtį, vis išnyra abejonė, ar teisingu keliu keliaujame. Ar parapijinių
veiklų paskirtis yra teikti paslaugas? Ar tikrai mūsų darbus galima vadinti paslaugomis, kuriose kitas asmuo virsta
paslaugą vartojančiu klientu? Aišku, priėmus paslaugų žaidimo taisykles ir su jomis ateinančius pinigėlius, esame
įpareigoti atitikti ir keliamus reikalavimus: priimti tam tikro išsilavinimo specialistus, apsistatyti ne visada
priimtinomis higienos normomis ar vykdyti veiklas, kurios ne visada sutampa su mūsų supratimais apie paramą
silpniesiems mūsų bendruomenės nariams. Pastebime ir tai, kad paslaugų apibrėžime vargu ar rasime įvardintą
asmens meilės, transcendentinį ar tikėjimo poreikius. Paprastai paslaugose apsiribojama tik tam tikrų funkcijų
pastiprinimu ar aprūpinimu, kuri pagelbėtų patenkinti tik žmogaus kūno ar psichosocialinius poreikius. Šiam
darbui atlikti valstybėje paruošiami specialistai, kurie, su visa pagarba jiems, daro parapijoje neįtikėtinus dalykus.
Tačiau ar to užtenka? Ir iš kur iki stokojančio gali atkeliauti caritas – gailestingoji meilė, kuri savyje talpina ir
pakvietimą asmeniui keliauti išlaisvinančiu tikėjimo keliu? Iš kur stokojantieji gali patirti popiežiaus Benedikto
XVI paakintą dovanojimo kultūrą, kuri neapsiriboja darbo valandomis, pareiginėmis instrukcijomis, terapinėmis
intervencijomis?
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Mano atsakas – kad ilgainiui tik aktyvus tikinčiųjų bendruomenės narių įsitraukimas gali išgelbėti parapijos
socialines veiklas nuo funkcionalaus požiūrio į kitą asmenį, paslaugų sektoriuje vadinamą „klientu“. Vienas
didžiausių iššūkių profesionalams – gebėti įžvelgti, kaip galima atverti daugiau erdvių ir galimybių bendruomenės
nariams įsilieti į keliavimo su žmogumi procesą. Mano teiginius gali iliustruoti ir mokslininko Peter Anderson
įvardinta tendencija – institucijos su savo profesionalų komandomis linkusios uzurpuoti rūpestį silpnaisiais tik ten,
kur bendruomeniškumo ir savanoriško įsitraukimo lygmuo yra menkas.

Institucinė globa

Bendruomeninė globa

Silpna bendruomenė

Stipri bendruomenė

Peter Anderson, www.psaw.lt

Kokiomis formomis aktyvesnė parapijiečių savanorystė turėtų pasireikšti po rekonstrukcijos naujame aukšte
įsikursiančiose vaikų bei neįgaliųjų dienos priežiūros grupėse ar paramos šeimoms veiklose, jaučiu, kad turime
ieškoti kartu. Taip pat turiu didelį norą, kad socialinėse veiklose visada būtų erdvė parapijiečiams „nenusiplauti
rankų“ ir nesitikėti, kad už mane profesionalai atliks tarnystės veiksmą.

Projektą „Socialinių paslaugų centro vietinėje bendruomenėje sukūrimas“ bendrai
remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai. Projektas
įgyvendinamas pagal 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
prioriteto įgyvendinimo VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių

socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Daugiau informacijos internetu
Džiaugiamės galimybe pakviesti visus apsilankyti neseniai sukurtame parapijos Socialinio centro ir
atnaujintame Šeimos pagalbos centro internetiniame tinklalapyje.
Svetainėse galite susipažinti su mūsų pagrindinėmis veiklomis, darbuotojais, rasti nuotraukų
galerijas, atsisiųsti laikraščio Matulaičio Respublika elektronines versijas.
Pal. J. Matulaičio socialinis centras – www.matulaiciosc.lt
Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras – www.matulaiciospc.org
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Cedrikas: apie futbolą ir
laisvę būti savimi
Prancūzas? Dirba Lietuvoje su vaikais? Ir dar kalba lietuviškai?
Prieš interviu Cedrikas sakė, kad gali būti sunku surasti tinkamų
lietuviškų žodžių, bet kai pradėjome kalbėtis, jie liejosi laisvai. Tiesus,
paprastas, atviras, nuoširdus... O kitus epitetus apie šį žmogų palieku
galimybę atrasti Jums patiems. Jūsų dėmesiui – Cedrikas.
Gimė Paryžiuje, užaugo Portiers miestelyje.
Į Lietuvą atvedė savanorystė. Dar prieš 8 metus dirbo
Prancūzijoje, maisto pramonės vadybos srityje, laisvalaikiu treniravo
vaikų futbolo komandą. Po kurio laiko pradėjo mąstyti apie savanorystę
su vaikais ir nieko nelaukęs kreipėsi į vieną iš Prancūzijos organizacijų
dėl galimybės išvykti savanoriauti į kitą šalį. Tikėjosi, kad pavyks
išvykti savanoriauti į P. Ameriką ar kurią nors iš Azijos šalių. Tačiau po 2
mėnesių jam buvo pasiūlyta galimybė važiuoti į Lietuvą savanoriauti
Carito „Vilties angelo“ dienos centre su vaikais. Tai Cedrikui buvo
netikėta. Tačiau kuomet pradėjo ieškoti informacijos apie Lietuvą, jį sudomino šalies praeitis, istorija. Tai
sustiprino norą pažinti šią šalį.
Ką veikia Matulaityje. Po 1 m. savanorystės Carite, Cedrikas pradėjo dirbti Matulaičio socialiniame centre
su neįgaliaisiais, vairavo socialinio centro autobusiuką, keletą kartų per savaitę ateidavo į vaikų dienos centro grupę
kaip savanoris. Šiuo metu dirba Tranzito grupėje su jaunesnio amžiaus paauglių grupe. Verta paminėti, kad
Cedrikas inicijavo laikraščio „Matulaičio respublika“ idėją, kelerius metus buvo jo redaktorius.
Apie savanorystės patirtis svečiose pasaulio šalyse. Prieš dvejus metus Cedrikas atrado ir pasinaudojo
galimybe išvykti savanoriauti į Indiją dirbti vaikų futbolo treneriu. „Buvo ten tokių kurioziškų situacijų, kai reikia
treniruoti 50 vaikų grupę, kai turi 5 kamuolius, o futbolo aikštėje laisvai vaikšto karvės“ (juokiasi). Po šios kelionės
pradėjo kitaip matyti pasaulį. Nustebino tai, kad nors Indijoje daug chaoso, bet žmonės atrodo ramūs, net jei vyksta
neramumai. „Kai grįžau namo, supratau, kad reikia džiaugtis tuo, ką turi. Į gyvenimą reikia žiūrėti paprasčiau. Mes
esame laisvesni, negu mums atrodo“. Šią vasarą, liepos mėnesį, Cedrikas planuoja savanoriauti su vaikais Afrikoje,
Ruandos valstybėje.
Patyrimai ir dovanos iš darbo su Tranzito grupe. Cedrikui tai yra įdomi, gyva kasdienybė, kurioje niekada
nebūna vietos rutinai, kai niekada nežinai, kas nutiks, ir tiesiog vieta, kur smagu pabūti kartu. Pasak Cedriko, vaikai
neša energiją, linksmybę, su jais niekada nebūna nuobodu. Tranzito grupė – vieta, kur tiek vaikai, tiek darbuotojai
turi galimybę išreikšti save, savo jausmus, idėjas, gyvenimo filosofiją. Svarbiausia nesiekti keisti kito, bet stengtis
jį suprasti. Tranzito grupę Cedrikas apibūdina kaip tam tikrą bendruomenę, panašią į futbolo komandą.
Vaikystė. Cedrikas vaikystę daugiausiai leido gatvėje su draugais. Ir nors, kaip jis pats sako, buvo visko,
tačiau visuomet buvo atsakingas. Tranzito paaugliai Cedrikui šiek tiek primena jį patį „...jei būdavo proga
prisidirbti, to niekada nepraleisdavau“.
Laisvalaikis. Labai įvairus ir siejasi su socialinėmis iniciatyvomis. Prieš metus Cedrikas įkūrė organizaciją
Lietuvoje „Vilnius social club“. Tai futbolo mokykla, skirta vaikams iš vaikų globos namų. Taigi kiekvieną
šeštadienį Cedrikas treniruoja vaikų futbolo komandą. Dar patinka skaityti knygas apie politiką, istoriją, žiūrėti
filmus apie žmonių santykius. Kai atsiranda galimybė, keliauja, bet žymių vietų fotografavimas ne jam – „kuo
daugiau keliauju, tuo daugiau to noriu“. Mėgsta susitikti su žmonėmis, bendrauti.
Kuo traukia Lietuva. „Man patinka šaltibarščiai ir nemėgstu cepelinų“ (juokiasi). Lietuva atrodo įdomi
šalis, su įdomia istorija. Jaučiasi kitoks žmonių požiūris, lyginant su Prancūzija. Pasak Cedriko, lietuviai paprasčiau
mąsto, lengviau priima įvarius dalykus, pavyzdžiui, nesijaudina dėl senų troleibusų, bet, atrodo, čia sunkiau kurti
naujoves, jas įtvirtinti. Kartais jaučia stereotipišką žmonių požiūrį tam tikrais klausimais.
Kada jaučiasi laimingas. Kai mato Tranzito grupę, kuri „gyvuoja“ ir be jo įsikišimo. Vaikai bendrauja
tarpusavyje, sprendžia sunkumus. Laimingas jaučiasi, kai keliauja.
Gyvenimo credo arba požiūris pagal Cedriką. Visuomet yra skirtumas tarp to, ką sakai, ir to, ką darai.
Cedrikas stengiasi tą skirtumą sumažinti. „Gyvenimas man yra vaidinimas. Nereikia į viską žiūrėti pernelyg rimtai.
Reikia mokėti pasijuokti iš savęs. Tai padeda pasijusti laisviau“.
Kalbino Kristina, psichologė

