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Žmonių parama ir palaikymas yra svarbiausia 

 
APIE MANE 
Mano vardas Adama.  Gimiau ir užaugau Gambijoje, paskutinius dvejus metus gyvenu  
Kipre. Per šiuos metusdalyvavau įvairiuose integracijos projektuose, savanoriavau.  Taip 
pat rašau trumpas biografines apybraižas, viena iš jų buvo publikuota. Taip pat kaip 
komandos narys dalyvavau filmuojant dokumentinius  bei meninius filmus. 

Neseniai pradėjau studijuoti vietinėje kolegijoje, kurią baigęs įgysiu vidurinį išsilavinimą, 
po vėliau ketinu studijuoti universitete ir įgyti kino kūrėjo specialybę. 

 

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Tik atvykęs į Kiprą, stengiausi kuo daugiau sužinoti apie šią salą ir jos žmones, nes norėjau 
kuo greičiau pritapti naujoje vietoje. Informacijos ieškojau internete, skaičiau straipsnius, 
žiūrėjau video įrašus. Žiniomis su manim dalinosi ir Migrantų centro, kuriame gyvenau tik 
atvykęs, darbuotojai. Jie padėjo man išmokti graikų kalbos abėcėlę ir suteikė graikų kalbos 
pagrindus. Tada persikėliau į „Hope for Children“ („Viltis vaikams“) prieglaudą Nikosijoje, 
kur pradėjau lankyti reguliarias graikų kalbos pamokas. Taip pat man padėjo vietos 
pilietinės visuomeninės organizacijos. Už patarimus ir suteiktą pagalbą tik pradėjus gyventi 
saloje, esu labai dėkingas Kipro imigrantų bendruomenės nariams. 

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU, PALAIKYMAS, KURIO 
SULAUKIAU 

Man labai sekėsi, integruotis į Kipro visuomenę buvo nesunku, nebuvo jokių rimtų kliūčių. 
Manau, taip buvo todėl, kad man labai padėjo vietinių organizacijų pareigūnai ir mokytojai. 
Žinoma, ir pats buvau aktyvus ir noriai mokiausi, dalyvavau įvairiuose integracijai didinti 
skirtuose projektuose. Tuo pačiu užsiėmiau savo mėgstama veiklą – rašymu ir filmų 
kūrimu. Taip susiradau draugų, kurie, manau, yra visada pasiruošę padėti, patarti ir 
globoti, nes jie yra vyresni ir turi daugiau patirties nei aš. 

Man pavyko gauti stipendiją, tad dabar studijuoju vietiniame koledže, kuriame įgysiu 
vidurinį išsilavinimą, kuris, tikiuosi, suteiks galimybę studijuoti viename iš Kipro 
universitetų, norėčiau įgyti kino studijų bakalauro laipsnį. 

 

 

 

 

 

Adama, 
atvykęs į Kiprą  

iš Gambijos 
 

 

 



  
AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Nuo tada, kai pirmą kartą atvykau į šią salą, aktyviai dalyvauju Erasmus+  jaunimo 
mainų programose ir projektuose bei įvairiuose seminaruose, renginiuose, kuriuos 
organizuoja vietos pilietinės visuomenės organizacijos ir kitos bendruomenės grupės. 
Dalyvavimas minėtose veiklose padeda greičiau perprasti Kipro aktualijas, bet 
svarbiausia, taip užmezgu naujas pažintis, susirandu draugų, kurie man padeda ir 
mane palaiko. 

Taip pat rašau ir publikuoju išgalvotas ir biografines istorijas apie savo keliones bei 
išgyvenimus, kuriu filmus. Aistringas įsitraukimas į mėgiamą veiklą padėjo man 
suburti draugų grupę, kuriuos aš gerbiu, vertinu ir galiu jais pasikliauti. Darydamas 
tai, ką mėgstu, bei turėdamas bendraminčių ratą, jaučiuosi savas. 

Atvykęs į Kiprą, sulaukiau didžiulio palaikymo, daugybė žmonių padėjo man įsikurti 
ir padarė viską, kad jausčiausi  jaukiai ir patogiai. Mano svajonė – tęsti studijas, kad 
vėliau savo darbu, profesine veikla būčiau naudingas vietos bendruomenei bei Kiprui. 

 

„Svajoju tęsti studijas, kad vėliau savo darbu, profesine veikla  
būčiau naudingas vietos bendruomenei bei Kiprui.“ 

 

KĄ PATARČIAU KITIEMS 
Migrantams ar žmonėms, bandantiems įsilieti į naują visuomenę, svarbiausia pasitikėti  savimi ir būti atviriems. Jie turėtų būti 
nusiteikę mokytis ir perprasti naujos bendruomenės kultūrą bei būti pasirengę aktyviai siekti tapti tos bendruomenės dalimi. 

Negalima užsidaryti savyje, reikia mokytis naujų dalykų, susipažinti su vietos visuomenės realijomis ir susirasti draugų. Norint 
tai pasiekti, reikia rodyti pagarbą žmonėms, kurie palaiko ir stengiasi padėti, bei dalykams, kurių reikia išmokti. 

Vietinėms organizacijoms, mokytojams ir visai vietos bendruomenei siūlyčiau stiprinti vietos gyventojų sąmoningumą apie 
migrantus. Deja, dauguma žmonių mažai žino apie migraciją ir tai įtakoja jų elgesį su migrantais ir pabėgėliais.  

Vietos organizacijos turėtų stengtis organizuoti renginius, kuriuose dalyvautų įvairios etninės grupės, kad tiek vietos 
bendruomenė, tiek migrantai turėtų galimybę bendrauti ir bendradarbiauti tarpusavyje. 

  
 
 

 

 

 

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. 

 

 

 


