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Kuo labiau pažįstu Kiprą, tuo labiau jame 
jaučiuosi kaip namie 
 

APIE MANE 
Esu Achmedas Nour iš Somalio, man 20 metų. Kipre gyvenu jau ketvirtus metus. Pradžioje 
neketinau čia užsibūti, norėjau keliauti į Airiją ir užmegzti ryšius su savo šeima, tačiau tai 
buvo neįmanoma, todėl likau čia, o dabar Kiprą vadinu savo namais. Išmokti kalbą bei 
susidoroti su iškilusiais iššūkiais atvykus į šalį, man padėjo vietos pilietinės visuomeninės 
organizacijos ir vietiniai žmonės. Šiuo metu, gavęs stipendiją, studijuoju vietos kolegijoje, kur 
įgysiu vidurinį išsilavinimą, vėliau ketinu studijuoti matematiką ir ekonomiką. 

 

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Tik atvykęs į Kiprą, gyvenau migrantų centre Larnakoje, paskui persikėliau į be palydos 
atvykusiems nepilnamečiams mograntams skirtą prieglaudą „Hope for Children“ („Viltis 
vaikams“) Nikosijoje. Nepaisant nesaugumo jausmo, kurį kaip atvykėlis iš pradžių jaučiau, 
vietiniai buvo labai malonūs ir stengėsi man padėti  tiek supažindindami su vietos 
bendruomene, tiek suteikdami paramą ir pagalbą sprendžiant biurokratinius ir teisinius 
klausimus. Jie pasirūpino, kad aš lankyčiau mokyklą bei graikų kalbos pamokas, organizavo 
įvairius seminarus man bei kitiems prieglaudos gyventojams, kad kuo daugiau sužinotumėm, 
suprastumėm vietos papročius bei bendruomenę apskritai. Lankiau technikos mokyklą, 
kurioje radau draugų, jie taip pat man labai padėjo įsikurti naujoje aplinkoje. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU, PALAIKYMAS, KURIO SULAUKIAU 

Siekdamas integruotis į Kipro visuomenę nesusidūriau su didelėmis problemomis. 
Sunkiausia buvo susirasti mokyklą, kurioje galėčiau mokytis, bet čia man pagelbėjo 
prieglaudos „Hope for Children“ („Viltis vaikams“) darbuotojai. Taip pat ilgai užtruko mano 
prašymų dėl ryšio su šeima bei mano statuso Kipre nagrinėjimas, tačiau visą šį laikotarpį 
jutau vietos pilietinių visuomeninių organizacijų, savo draugų paramą ir palaikymą, už ką 
jiems esu labai dėkingas.  

Visada tikėjau savimi ir savo mokytojais, su visais aplinkiniais žmonėmis, su kuriais teko 
bendrauti, buvau nuoširdus ir atviras bei mokiausi iš jų. Norėdamas sužinoti kuo daugiau 
apie Kiprą, jo istoriją, kultūrą bei visuomenę, išmėginau viską, kas įmanoma: naršiau 
internete, dalyvavau įvairiuose seminaruose bei mokymuose. Taip susiradau daug draugų, ir 
pradėjau geriau jaustis. Ieškodamas informacijos išsiaiškinau, kokiomis galimybėmis galiu 
pasinaudoti siekdamas mokslo, pavyzdžiui, vietinė kolegija man skyrė stipendiją, todėl dabar 
galėsiu tris metus mokytis ir įgyti vidurinį išsilavinimą. 

 

 

 

 

 
Ahmed Nour, 

atvykęs į Kiprą  
iš Somalio 

 

 



 

 
AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Labai džiaugiuosi, kad mano mokytojai, Migrantų centro ir 
prieglaudos „Viltis vaikams“ darbuotojai nuolat mane kvietė 
į įvairius renginius ir užsiėmimus. Tokie renginiai man buvo 
puiki proga perprasti Kipro visuomenę.Dalyvaudamas 
minėtuose užsiėmimuose gavau daug naudingų praktinių 
patarimų (pavyzdžiui, kaip susirasti darbą), žinių ir įgūdžių, 
kurie yra ir bus naudingi mano gyvenimui saloje. 
Mokydamasis technikos mokykloje susidraugavau su 
vaikinais iš Kipro su kuriais dabar dažnai žaidžiu futbolą ar 
einame kartu į kitus renginius.  
Aš visada tikėjau mokymosi svarba, nes manau, kad 
mokymasis lemia asmeninę sėkmę. Mokymasis man buvo 
būtinybė norint sužinoti kuo daugiau apie šalį, kuri mane 
priima gyventi. Dabar Kiprą bei bei jo gyventojus pažįstu 
geriau, mano socialinė aplinka plečiasi, todėl čia 
gyvendamas jaučiuosi patogiai, saugiai ir užtikrintai. Ir tai 
yra Migrantų centro, prieglaudos „Hope for Children“ 
(„Viltis vaikams“) darbuotojų, mokytojų, draugų ir mano 
paties pastangų dėka.  
Kipras dabar yra mano namai. Noriu išnaudoti visas 
galimybes, kurais man suteikia šita šalis, tęsti moksą, 
įgyvendinti svajones, susikurti gyvenimą čia. 
 

„Aš visada tikėjau mokymosi svarba, nes tai raktas į asmeninę sėkmę.“ 

 

KĄ PATARČIAU KITIEMS 
Svarbiausias patarimas, kurį galiu duoti migrantui, atvykusiam į Kiprą, arba kiekvienam naujai atvykusiam į bet kurią naują 
bendruomenę, – nebijokite, būkite atviri ir draugiški vietiniams gyventojams. Jeigu patys nebūsite atviri ir su Jumis niekas 
nesielgs nuoširdžiai.  

Taigi reikia stengtis bendrauti, vertinti žmonių teikiamą pagalbą ir palaikymą, siekti daugiau sužinoti ir suprasti šalį, į kurią 
atvykai.  

Pagrindinis dalykas integruojantis į vietos bendruomenę yra mokymasis. Pabandykite įstoti į mokyklą arba lankyti neformalias 
pamokas ar užsiėmimus, kur įgysite įgūdžių, leidžiančių kurti savo tolimesnę ateitį toje šalyje. Reikia atiduoti visą save, kad 
įgyvendintumėte svajones.  

Vietos valdininkai ir mokytojai taip pat turėtų stengtis į Kiprą atvykstantiems migrantams suteikti kuo daugiau žinių apie jų 
teises, sudaryti daugiau galimybių mokytis, įgyti reikiamą išsilavinimą. Jie turėtų ieškoti įvairesnių būdų ir veiklų (pavyzdžiui, 
organizuoti sporto varžybas), kurios atvykėliams galėtų padėti greičiau integruotis.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Projektas finansuotas pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja 
Švietimo mainų paramos fondas. Skelbiama medžiaga atspindi autorių požiūrį, todėl  Švietimo mainų paramos fondas ir 
Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį. 

 

 

 


