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Kažkas turi būti pirmas 
 

APIE MANE 
Mano vardas Lina, man 40 m. Esu lietuvė, gimiau ir augau Anykščių rajone. Būdama 15 
metų, baigiau 9 klases (įgijau pagrindinį išsilavinimą) ir išvykau į Kauną mokytis siuvėjos 
amato. Įstojau į profesinę mokyklą, ją baigusi dirbau siuvėja. Netrukus ištekėjau, 
susilaukiau dviejų dukterų, persikėliau gyventi į Garliavą. Keletą metų nedirbau, buvau 
tiesiog namų šeimininkė. Vėliau nutariau mokytis – įstojau į suaugusiųjų vakarinę mokyklą 
ir baigiau 12 klasių (įgijau viduri  nį išsilavinimą). Dabar dirbu pardavėja-konsultante. 

  

MANO PATIRTIS SĖKMINGOS INTEGRACIJOS Į 
BENDRUOMENĘ LINK 
PIRMIEJI ŽINGSNIAI 

Kadangi ištekėjusi pakeičiau gyvenamąją vietą – atvykau į vyro tėviškę, į Garliavą, nedidelį 
miestelį Kauno rajone, čia jaučiausi svetima, bendravau tik su savo vyru. Kaimynai noro 
bendrauti nerodė, o aš nedrįsau imtis iniciatyvos. Pradėjusi vesti savo dukras į darželį, 
susipažinau su kitų vaikų tėvais. Ėmė plėstis mano pažinčių ratas. Viena iš mamų, aktyvi 
vietos bendruomenės narė, vardu Kristina, pradėjo mane kviesti į įvairius bendruomenės 
renginius. Pirmasis renginys, kuriame dalyvavau, buvo adventinis vakaras. Jo metu 
pynėme kalėdinius vainikus, kalbėjome apie advento tradicijas. Renginys buvo šiltas ir 
jaukus, tą įspūdį, kurį patyriau, jaučiu ir dabar. 

PROBLEMOS SU KURIOMIS SUSIDŪRIAU 

Gyvendama Garliavoje pastebėjau, kad vietos gyventojai į mus, atvykėlius, žiūri atsargiai, 
stebi ir vertina. Manau, kad tai normalu. Supratau, kad reikia pačiai žengti pirmą žingsnį.  
Taip ir padariau: ėmiau dalyvauti kaimynų sambūriuose, tėvų susitikimuose, miestelio 
šventėse ir kituose renginiuose. Pajutau žmonių draugiškumą, įgijau pasitikėjimą. Tačiau, 
užsimezgusi glaudesnius ryšius su bendruomenės nariais, pradėjau gėdytis menko savo 
išsilavinimo, buvo nesmagu prisipažinti, kad esu nebaigusi net vidurinės mokyklos. 
Jaučiau, kad dalyvaudama pokalbiuose, diskusijose nesu lygiavertė pašnekovė, dažnai 
trūkdavo elementarių žinių ir supratimo. Galiausiai menkas išsilavinimas užkirto man kelią 
susirasti geresnį darbą. 

Kartą apie savo dvejones papasakojau jau minėtai vietos bendruomenės narei Kristinai. Ji 
nuramino mane, kad tai nėra problema, ir patarė eiti mokytis į Garliavos miestelyje esančią 
suaugusiųjų vidurinę mokyklą, kur pamokos vyksta vakarais. Aš taip ir padariau. 
Derindama darbą ir mokymąsi, įgijau vidurinį išsilavinimą, susiradau naujų draugų – ir 
mokinių, ir mokytojų, tapau drąsesnė, atviresnė, pasitikinti savimi. Mano įsitikinimu, 
mokymasis ne tik suteikia žinių ir praplečia akiratį, bet ir pakelia savivertę. 
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AŠ – BENDRUOMENĖS NARYS 

Naujieji mano draugai ir pažįstami pradėjo mane kviesti į įvairius bendruomenėje 
organizuojamus renginius, mokymus. Vėliau ir pati pradėjau sekti naujienas 
internete, socialiniuose tinkluose, ėmiau skaityti skelbimus bibliotekoje ir kituose 
informacijos šaltiniuose. Ėmiau aktyviai dalyvauti renginiuose. Radau įvairių 
mėgstamų užsiėmimų. Labai patinka dalyvauti tautodailininkų dirbtuvėse – ši veikla 
ugdo mano kūrybiškumą, įkvepia puošti savo namus ir aplinką. Taip pat jaučiu 
poreikį plėsti savo akiratį, tobulėti, todėl lankau įvairius edukologinius ir 
psichologinius seminarus, kuriuos mūsų mieste organizuoja mokykla, bendruomenės 
centras ir biblioteka. 

Dabar aš jaučiuosi esanti pilnavertė bendruomenės narė. Kartu su tėvais entuziastais 
esame įkūrę Tėvų akademiją, kurioje dalijamės patirtimi, kaip spręsti vaikų elgesio ir 
mokymosi problemas. Visai nesenai bendruomenės aktyvas mane įtraukė į miestelio 
šventės organizacinį komitetą. Smagu, kad esu reikalinga ne tik savo šeimai! Manau, 
mano integraciją į vietos bendruomenę tikrai galima laikyti sėkminga. 

  
 
 

„Atvirumas, nuoširdumas — pirmas žingsni į kito žmogaus vidų.“ 

 
KĄ PATARČIAU KITIEMS 
 
Atvykę į naują bendruomenę, neužsisklęskite namuose: susipažinkite su kaimynais, apsilankykite artimiausioje bibliotekoje, 
kultūros centre, dalyvaukite bendruomenės organizuojamuose renginiuose. Tai puiki proga susipažinti su vietos 
bendruomenės nariais, rasti bičiulių ir bendraminčių. 

Būkite pozityviai nusiteikę, geranoriškai priimkite siūlomą pagalbą, kvietimą dalyvauti renginiuose, būtinai padėkokite. 

Jeigu turite vaikų, aktyviai dalyvaukite tėvų susirinkimuose, mokyklos ar darželio bendruomenės renginiuose. 

Vietos administracijos atstovams patarčiau parengti lankstinuką, kuriame būtų pateikiama išsami informacija apie toje 
vietovėje veikiančias įstaigas, tokias kaip poliklinika, mokykla, policijos nuovada, kultūros centras, biblioteka, jų veiklą ir 
teikiamas gyventojams paslaugas. Toks lankstinukas galėtų būti įteikiamas kiekvienam į bendruomenę atvykusiam būsimam 
jos nariui. 

Patarčiau vietos bendruomenės nariams būti aktyviems, užkalbinti atvykusį asmenį, pasiteirauti, kaip jam sekasi, ar reikalinga 
kokia nors pagalba. Jei reikia – ją suteikti, nes būtent atvirumas ir nuoširdumas yra pirmieji žingsniai kito žmogaus atsivėrimo 
link. Jeigu naujasis bendruomenės gyventojas atsisako bendrauti, nereikėtų primygtinai siūlyti savo pagalbos. Reikėtų šiek tiek 
palaukti ir vėl pabandyti. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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. 

 

 

 


