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Dirbti ir keliauti 
 

APIE MANE 
Mano vardas Elsa, gimiau Hondūre, turiu dvi pilietybes: Hondūro ir Didžiosios Britanijos. 
Šiuo metu gyvenu ir dirbu Žešuve, Lenkijoje. Dalyvavau Erasmus+ programos savanorystės 
projekte. Projektas truko metus, bet nusprendžiau pasilikti ilgesniam laikui, kadangi man 
pasiūlė puikų darbą. Atvykau viena ir jau gyvenu čia trejus metus. 

  

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Prieš atvykdama į Žešuvą, gyvenau Taivane. Neplanavau vykti į Lenkiją, užsiregistravau 
dalyvauti Erasmus+ programos projekte ir man išrinko šalį. Prieš atvykdama internete 
ieškojau informacijos apie miestą, kuriame reikės gyventi, skaičiau įvairius straipsnius, 
žiūrėjau vaizdo įrašus, kuriuose  atvykėliai dalijasi savo mintimis apie gyvenimą Žešuve, 
pasakoja, kaip jaučiasi gyvendami Lenkijoje. 

Atvykus iš Taivano, buvo malonu pailsinti akis nuo dangoraižių ir mėgautis žaluma. Kitas 
neįparastas man dalykas buvo oras, ypač didelį įspūdį paliko pirmoji žiema Žešuve. 
Pradėjusi čia gyventi, ėmiau vesti ispanų ir anglų kalbos pamokas, pastebėjau, kad vietiniai 
žmonės pripratę prie tradicinių mokymų metodų ir būdų, sunkiai priima neformalų 
bendravimą mokymų metu. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU, PALAIKYMAS, KURIO 
SULAUKIAU 

Darbo dėka sutikau daug puikių ir nuostabių žmonių, esu labai visiems dėkinga. Kaip 
paaiškėjo, lenkai yra labai paslaugūs ir dabar žinau, kad jais galima pasitikėti. Vietiniai 
žmonės man labai padėjo, ypač kai reikėjo pildyti dokumentus vietos administracijoje, 
kurioje, deja, yra labai daug trūkumų. Pagrindinė problema yra ta, kad padalinių, kurių 
funkcijos apima darbą su žmonėmis atvykusiais iš užsienio, darbuotojai nemoka anglų 
kalbos.  

Aš asmeniškai nepatyraiu jokių rasizmo dėl savo kilmės apraiškų, bet esu girdėjusi, kad kai 
kam taip nutiko. 

Malonu tai, kad nepaisant kalbos problemos viešajame sektoriuje, dauguma gyventojų 
kalba angliškai. Ir tai nebūtinai tik jauni žmonės. 

Pats miestas yra labai gražus, bet trikdo tai, kad nėra vietų, kur galėtum nemokamai 
pasėdėti su daugais, parkuose nėra staliukų, kur, pavyzdžiui, galima būtų žaisti šachmatais 
ir pan.  

 

 

 

 

 
Elsa, 

atvykusi į Lenkiją 
iš Hondūro 

 

 



 

 

AŠ – BENDRUOMENĖS NARĖ 

Su vietos bendruomene suartėjau per darbą. Būtent bendruomenės nariai 
rekomendavo, kur nueiti, ką pažiūrėti, kur išgerti kavos, jie padėjo man 
aklimatizuotis. Kiekvieną savaitę bendruomenės centre renkasi žmonės ir mes 
diskutuojame apie porą valandų. Aš taip pat užsirašiau į lenkų klabos kursus Žešuvo 
universitete, tačiau supratau, kad tai labai sunki kalba. Daug neišmokau, bet galiu 
lenkiškai susikalbėti restorane ar parduotuvėje. 

Šiuo metu dirbu tarptautinėje projektų asociacijoje, kur turiu galimybę sutikti naujus 
žmones. Dėl to, kad dalyvavome daugelyje projektų, dažnai turėdavau užduotį 
pristatyti kitų šalių kultūras, tad vietos bendruomenėms ne vieną kartą pasakojau 
apie savo gimtąją šalį. 

 

„Norėdamas integruotis turi būti aktyvus!“ 

 
KĄ PATARČIAU KITIEMS 
 
Siekiant įsilieti į vietos bendruomenę, reikia kuo aktyviau dalyvauti įvairiuose jos organizuojamuose renginiuose. Nors Žešuvas 
yra nedidelis miestas, bet vietos bendruomenės susibūrimų vyksta daug. Tai ir yra geriausias būdas pažinti ir susipažinti. 

Patartina taip pat dalyvauti renginiuose anglų kalba, tada susipažinsite su mieste gyvenančiais užsieniečiais arba su vietiniais, 
kurie kalba angliškai. Jie supažindins Jus su miestu.  

Taip pat dalyvaukite įvairiuose kultūriniuose renginiuose: koncertuose, dailės parodose ir pan. Aš pradėjau lankyti įvairius 
užsiėmimus, renginius kavinėse. 

Mano patarimas visiems, kurie nori pritapti, – būkite aktyvūs! Pradžia gali būti sunki dėl kultūrinių skirtumų, bet tai yra pats 
geriausias kelias, siekiant integruotis į vietos bendruomenę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


