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Šeimų centras “Būkime kartu“, bendradarbiaujant su Kauno S. Daukanto progimnazija, 2022 m. 

liepos – rugpjūčio mėn. vykdė projektą Nr. S-178 ,,Dainavos bendruomenės psichologinio atsparumo

įgūdžių ir socialinių - emocinių kompetencijų stiprinimas”, kurio pagrindinis tikslas - sustiprinti 

projekte dalyvaujančių Dainavos bendruomenės narių psichologinio atsparumo įgūdžius ir 

socialines - emocines kompetencijas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas.  

Pandemija pakeitė santykius tarp žmonių, todėl reikia tarsi iš naujo mokytis bendravimo, savęs 

pažinimo. Esminį vaidmenį projekto įgyvendinime vaidino santykių bendruomenėje (įskaitant 

skirtingas kartas) kūrimas ir vystymas, dalyvių gebėjimai konstruktyviai įveikti susidūrimus su 

gyvenimo sunkumais,  nepuolant į neišbrendamą neviltį, savęs nuvertinimą ar pan., dalyvių 

pasitikėjimo savimi didinimas, gebėjimai dirbti kartu su kitais, produktyviai mokytis, atlikti 

svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje. Visa to įmanoma mokytis, ugdytis tik per 

bendravimą su kitais.

Projekto veiklomis buvo skatinamas bendravimas ir bendradarbiavimas tarp bendruomenės narių, 

susipažinimas su naujais žmonėmis, naujų dalykų išmokimas, savęs ir savo charakterio ypatumų 

geresnis pažinimas, gebėjimas labiau įveikti gyvenimo sunkumus, naujų atsipalaidavimo būdų 

atradimas.

Šeimų centras „Būkime kartu“ labai dėkoja visiems projekto dalyviams! Susipažinta su tiek daug 

naujų žmonių, geriau pažinti jau esami bendruomenės nariai, sustiprintas bendradarbiavimas su 

Kauno Simono Daukanto progimnazija. Už aktyvų įsitraukimą ačiū tariame progimnazijos 

mokiniams, jų tėveliams ir pedagogams bei Dainavos bendruomenės žmonėms!

Šis leidinys skirtas bendruomenių centrų vadovams, įstaigų, organizacijų vadovams, socialiniams 

darbuotojams ir visiems kitiems, kurie veikia  bendruomenėse. Tikimės, kad mūsų geroji projekto 

patirtis atneš ir kitiems naujų paskatų, idėjų! 

PRATARMĖ

TURINYS

2



APIE ŠEIMŲ CENTRĄ “BŪKIME KARTU“

VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu“ 2022 m. gruodžio 19 d. minės penkerius veiklos metus. Idėja 

steigti šią organizaciją kilo socialinei darbuotojai, dvidešimt metų dirbusiai su socialinės rizikos 

veiksnius patiriančiomis šeimomis, kurių vaikai patekdavo į laikinąją globą. Dažnai kildavo 

klausimas, kodėl šeimos reikiamų paslaugų negaudavo anksčiau? Juk savalaikė pagalba užtikrintų 

didesnę tikimybę susidariusią nepalankią situaciją spręsti greičiau ir sėkmingiau, o kuo ilgiau vaikas 

negauna reikalingos pagalbos, tuo rimtesnės patirtos žalos pasekmės. Todėl kilo mintis įsteigti 

nevyriausybinę organizaciją, kurios pagrindinis tikslas – stiprinti šeimas, vykdant prevenciją ir 

ankstyvąją intervenciją. Tokių paslaugų trūksta, nes nemažai organizacijų dirba su pasekmėmis, o ne 

su priežastimis. 

stiprinti šeimas, padedant jauniems, mažus vaikus Per penkerius veiklos metus organizacijos tikslas 

auginantiems ar vienišiems tėvams išsiplėtė iki pagalbos įvairius sunkumus patiriančioms šeimoms, 

šeimų atstovavimo, nedirbančių asmenų integravimo į darbo rinką ir bendruomenę bei vietos 

bendruomenės (Kauno miesto Dainavos seniūnijos) vystymo ir stiprinimo. Vykdant veiklas 

stengiamąsi neiti pramintais takais ir ieškoma naujovių, inovatyvių idėjų. Taikomi inovatyvūs 

socialinio darbo metodai, atsižvelgiama į paslaugų gavėjų situacijos ypatumus bei kontekstą. Šiuo 

metu padedama nedirbantiems asmenims spręsti įvairius sunkumus ir integruotis į darbo rinką bei 

vykdomos įvairios bendruomeninės veiklos. Trečius metus  organizacija įgyvendina projektą 

,,Šeima-šeimai“, kuriame atrinktos, apmokytos šeimos savanorės padeda kitoms, silpniau 

funkcionuojančioms šeimoms. Pagalbos procesą koordinuoja  socialiniai darbuotojai, tuo 

pasiekiama didesnio efektyvumo ir mažesnių išlaidų kaštų. 

O įgyvendina pilotinį projektą: bendruomeniškumą skatinančią idėją – rganizacija šiuo metu 

Dainavos mainų biržą - kurios nariai tarpusavyje keičiasi paslaugomis, darbais atsiskaitydami 

,,vietine” valiuta Talentais. Gyvenantys mieste žmonės mažiau bendrauja tarpusavyje, neretai tik 

pasisveikina su kaimynais, todėl ši iniciatyva kuria kaimyniškus santykius. Be to, ji padeda 

integruotis į bendruomenę projekte dalyvaujantiems socialiai pažeidžiamiems asmenims, kuriems 

dėl įvairių priežasčių sunkiau susirasti darbą (ilgalaikiams bedarbiams, vienišiems tėvams, 

nedirbusioms iki vaiko gimimo mamoms, neįgaliems, Ukrainos piliečiams, iš įkalinimo įstaigų 

grįžusiems bei kt. asmenims). Dainavos mainų biržos nariai susipažįsta tarpusavyje ir „perka“ vieni 

iš kitų savo siūlomas paslaugas ar darbus. Kiekvienas siūlo savo stiprybę (tai, ką jis mėgsta ir moka 

daryti geriausiai), pvz., iškepti skanų pyragą, pavežti savo automobiliu, numegzti kojines, prižiūrėti 

vaiką ir pan. Dainavos mainų biržos dalyviai, turintys mažesnes pajamas, gali pasinaudoti 

brangesnėmis paslaugomis ir dar patys uždirbti iš mėgstamos veiklos.
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Be to, dalyvaujantys Dainavos mainų biržoje bendruomenės gyventojai susipažįsta tarpusavyje  ir 

taip užsimezga bendravimas ar draugystė. 

Organizacija turi jaukias patalpas ir kartu veikia kaip bendruomenės centras: organizuoja įvairias 

bendruomenines veiklas vietos bet kurio amžiaus žmonėms: kūrybines dirbtuves, bendruomenės 

kavutes, turgelius, mokymus - pasidalinimus patirtimis, talkas, pozityvios tėvystės grupes ir 

geresniam tarpusavio bendravimui skirtą grupę ,,Susikalbėkime“. Per pastaruosius metus ženkliai 

padidėjo organizacijos teikiamų paslaugų skaičius ir vis daugiau žmonių įsitraukia į bendruomenines 

veiklas. 2021 m. kartu su kitomis organizacijomis organizuotas didelis renginys šeimoms ,,Šeimų 

bendrystės diena“ Kauno miesto Dainavos seniūnijoje esančiame Draugystės parke, į kurį susirinko 

keli tūkstančiai kauniečių ir žmonių iš kitų rajonų. Labai atsižvelgiama į bendruomenės poreikius 

(pagal poreikį organizuotos projektų rašymo dirbtuvės, susitikimas sveikos gyvensenos tema ir pan., 

rankdarbių kūrimo dirbtuvės, planuojamas pažinčių vakaras ir kt.). Bendruomeninių veiklų dėka 

įtraukiami įr padedama Dainavos seniūnijos gyventojams: atrandama tokių vienišų, patyrusių 

skaudžius išgyvenimus, niekada neprašiusių jokios paramos ar negavusių jokių paslaugų, atsidūrusių 

sudėtingose situacijose asmenų. Taip pat atrandami talentai: sunkiai fiziškai judanti, bet nuostabias 

servetėles nerianti senjora ar panašaus likimo šiltų kojinių ir dailių riešinių mezgėja; kuriančios 

puikias eiles moterys, charizmatiškas senjoras, buvęs Pantomimos teatro aktorius, pagal savo išrastą 

metodiką pratimais kūną stiprinanti ir kitus profesionaliai masažuojanti moteris, savo kūrybos dainas 

dainuojanti žolininkė ir t.t. 

Šeimų centras “Būkime kartu“ jau turi patirties į bendruomenines veiklas įtraukiant  kultūros ir meno 

intervencijas. 2020 m., bendradarbiaujant su ,,Kaunas 2022 » komanda, buvo suburti vietos 

bendruomenės talentingi žmonės (kuriantys eiles, išraiškingai deklamuojantys, grojantys gitara ir 

pan.), su kuriais kartu Dainavos parke vykdytas renginys ,,Lobio ieškojimas – kūrybiška ekskursija 

Dainavos parke“. 

Bendruomenės poreikių išmanymas, kultūrinės ir sveikatinimo veiklos patirtis, projektų rengimo ir 

valdymo kompetencijos, pasitelkti profesionalūs pagalbininkai užtikrino, kad būtų efektyviai 

įgyvendintas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamas  projektas Nr. S-178  

,,Dainavos bendruomenės psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių - emocinių kompetencijų 

stiprinimas” ir jis atneštų maksimalią naudą jo dalyviams.

APIE VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO

FONDO FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
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Projektu buvo siekiama spręsti aktualią problemą: nepakankami bendruomenės narių psichologinio 

atsparumo įgūdžiai ir socialinės - emocinės kompetencijos. Analizuojant įvairią literatūrą randama, 

jog mokslininkai psichologinį atsparumą apibūdina kaip asmens gebėjimą, išgyvenant savo 

charakterio silpnumus ar susiduriant su gyvenimo sunkumais, konstruktyviai juos įveikti, nepuolant į 

neišbrendamą neviltį, savęs nuvertinimą ar agresiją. Psichologinį atsparumą lemia vidinis žmogaus 

jėgų rezervas, padedantis nugalėti netikėtus stresus ir sunkumus. Sugebėjimas suvaldyti sudėtingų 

situacijų frustruojantį ir stresogeninį poveikį  didžiąja dalimi priklauso nuo psichologinio atsparumo 

išsivystymo laipsnio. Pats svarbiausias tokio išsivystymo komponentas yra žmogaus pasitikėjimas 

savo jėgomis. Pasitikėjimą savo jėgomis labiausiai lemia santykiai šeimoje, mokykloje, 

bendruomenėje, kiek žmogus jaučiasi mylimas, reikalingas, gebantis kurti stabilius santykius. Todėl 

šiame projekte esminį vaidmenį vaidino santykių bendruomenėje (įskaitant skirtingas kartas) 

kūrimas, vystymas, stiprinimas, pasitelkiant kultūrines veiklas kaip bendravimo formą. Tuo tarpu 

socialinės emocinės kompetencijos kitaip apibūdinamos kaip gebėjimai dirbti kartu su kitais, 

produktyviai mokytis, atlikti svarbiausius vaidmenis šeimoje, bendruomenėje, darbo vietoje. Visa to 

įmanoma mokytis, ugdytis tik per bendravimą su kitais. 

Sakoma, kad gera sveikata pats didžiausias gyvenimo turtas. Jei žmogus nesijaučia gerai,  jam nieko 

nereikia, jis negali efektyviai džiaugtis gyvenimu ir tuo džiaugsmu dalintis su kitais. Gera 

psichologinė savijauta yra žmogaus sveikatos pamatas. Remiantis statistika, pagal laimės indekso 

dydį Lietuva užima 38 vietą iš 149 valstybių. Pandemija ne tik susilpnino žmonių ryšius ir 

tarpusavio bendravimą, bet labai pablogino žmonių savijautą. Iki pandemijos 38,8 proc. gyventojų 

savo psichologinę būklę apibūdino kaip prastą, o 2021-ųjų vasario mėnesį pablogėjimas jau buvo 

smarkus: psichologinių sunkumų patyrė net 46,5 proc. žmonių. Psichologinio atsparumo stoka lemia, 

kad Lietuva pirmauja pasaulyje pagal savižudybių skaičių tenkantį 100 000 gyventojų. Prasta 

savijauta taip pat griauna žmonių tarpusavio santykius, dėl to griūna šeimos, kenčia vaikai, daugėja 

smurto artimoje aplinkoje atvejų. Geros psichologinės savijautos nebuvimas yra didelė visuomenės 

problema. Ji daro žalą vietiniu, regioniniu, nacionaliniu lygmenimis.  Todėl projektu buvo siekiama, 

gerinant psichologinio atsparumo įgūdžius ir stiprinant socialines - emocines kompetencijas, ženkliai 

prisidėti prie Dainavos bendruomenės savijautos gerinimo. 

Pagrindinis Lietuvos dokumentas, kuriuo paremta visuomenės sveikatos stiprinimo politika yra 

Lietuvos sveikatos 2014 - 2025 metų strategija, kuri buvo patvirtinta 2014 m. birželio 26 d. Lietuvos 

Respublikos Seimo. Ji parengta ir suderinta su „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kuri 

nusako visos skirtingų sričių Lietuvos viziją. Sveikatos strategijoje įtvirtinti tokios nuostatos kaip 

„56.6. skatinti bendruomeninę gerovę ir sveikatos kultūrą, stiprinant tarpinstitucinį 
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2bendradarbiavimą savivaldybių lygmeniu. 66 .2. skatinti savivaldybes remti bendruomenių 

iniciatyvas, kuriomis siekiama ugdyti bendruomenės supratimą apie sveikatai turinčius įtakos 

veiksnius ir sveikatos įtaką bendruomenės gerovei, bei skatinti savanorystę sveikatos kultūros 

ugdymo srityje. 68.5. stiprinti psichoemocinę sveikatą;“. Projektas taipogi prisidėjo prie šių nuostatų 

įgyvendinimo. 

Pasauliniu lygiu valstybių sveikatos politikas koordinuoja Jungtinių tautų organizacija ir Pasaulio 

sveikatos organizacija. Vienas svarbiausių dokumentų: 2015 m. valstybių narių susitarimas dėl 

Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų kaip visuotinio raginimo veikti, kad iki 2030 m. visi 

žmonės džiaugtųsi sveikata, taika ir klestėjimu. Trečias Jungtinių tautų tvaraus vystymosi tikslas yra 

užtikrinti sveiką gyvenimą ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę. Projekte pasirinktas prioritetas 

,,Visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas“, priemonė 3.1.5. „Vaikų ir paauglių, jaunimo, 

dirbančių asmenų ir (ar) vyresnio amžiaus asmenų psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių-

emocinių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant kultūros ir meno intervencijas“. Šeimų centras 

“Būkime kartu“ jau turi patirties kultūrinių veiklų organizavime, todėl pasirintas šis prioritetasą 

todėl, kad turi daug patirties kultūrinių veiklų, darančių įtaką psichinei sveikatai, organizavime. Kad 

pakelti organizacijos kompetenciją į komandą įtrauka profesionali aktorė bei Geštalt psichoterapijos 

praktikė.  

Projekto partneriu pasirinkta pažangi ugdymo įstaiga – Kauno Simono Daukanto progimnazija, kuri 

taiko visos dienos mokyklos modelį, yra itin orientuota į mokyklos bendruomenės stiprinimą. 

Tinkamai pasirinktas partneris irgi prisidėjo prie projekto įgyvendinimo ir jo efektyvumo kūrimo.  

Projekto dalyviai buvo :

1.Pagyvenę asmenys, gyvenantys Dainavos seniūnijoje. Su jais turimas geras ryšys, jie pažįsta 

Šeimų centro “Būkime kartu“ bendruomenės narius; jie turi laisvo laiko, noriai dalyvauja veiklose; 

jie jaučiasi vieniši, nesuprasti, neįvertinti. Jiems projektas labai reikalingas.

Simono Daukanto progimnazijoje besimokantys moksleiviai nuo 7 iki 14 metų amžiaus. Moksleivių 

laukia visas gyvenimas prieš akis, teks įveikti daug iššūkių, todėl buvo labai prasminga stiprinti jų 

psichologinį atsparumą, socialines - emocines kompetencijas, kad jie būtų pajėgūs viską įveikti. Į 

savęs pažinimo per meną kursus pirmiausiai buvo įtraukti penktų klasių mokiniai ir jų tėveliai, 

kadangi nemaža dalis jų naujokai ugdymo įstaigoje, atėję iš kitų mokyklų. Tuo buvo atliepiami 

moksleivių poreikiai geriau pažinti save ir kitus, mokytis atsipalaiduoti, geriau adaptuotis naujoje 

ugdymo įstaigoje. Istorijų knygą kūrė 7 ir 8 klasių moksleiviai, kurie jau gerai jaučiasi mokykloje ir 

galėjo pasitelkti savo kūrybiškumą.
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1.Suaugę asmenys: Simono Daukanto progimnazijos mokytojai, moksleivių tėvai, Dainavos 

rajono gyventojai.

Dalyvauti projekto veiklose dalyviai buvo kviečiami tiek publikuotu straipsniu spaudoje, skelbimais 

bibliotekose, dalinantis informacija vietos seniūnijoje, kitose pristatant projektą kitose 

organizacijose, tiek socialiniais tinklais. Be to, Šeimų centras “Būkime kartu“ jau turi ne vienų metų 

įdirbį Dainavos bendruomenėje. Ji tampa vis labiau žinoma gyventojų tarpe, todėl žinia apie projekto 

veiklas sklido ir iš lūpų į lūpas. Aplink centrą buriasi aktyvi bendruomenė, kuri noriai dalyvauja 

veiklose. Ją pakviesti buvo lengviausia, nes jau turimas pasitikėjimu grįstas ryšys. Kiti projekto 

dalyviai bus pakviesti pasitelkiant projekto partnerį bei įvairius viešinimo būdus. Visa tai leido 

užtikrinti, kad projekte dalyvautų suplanuotas asmenų skaičius.

Projekte buvo iškelti tam tikri uždaviniai:

1.Pagyvenusių bendruomenės narių įtraukimas į kultūros ir meno intervencijas;

2.Moksleivių įtraukimas į kultūros ir meno intervencijas;

3.Bendruomenės tarpusavio ryšių ir bendravimo vystymas;

4.Keitimąsis gerąja patirtimi.

Projektas sustiprino bendruomenės tarpusavio ryšius, dalyvių psichologinį atsparumą, socialines - 

emocines kompetencijas, užsimezgė naujos draugystės, išaugo pasitikėjimas organizacija, sustiprėjo 

ryšiai su mokykla partnere. Visa tai užtikrina ir tolimesnę Šeimų centro “Būkime kartu“ veiklos 

plėtrą. Geresnis bendruomenės poreikių pažinimas įkvėpė kurti naujas veiklos idėjas ir ieškoti 

kūrybingų sprendimų. Kartu tai buvo pilotinis projektas, kaip ugdymo įstaigos gali produktyviai ir 

kūrybiškai vaikų naudai ir ateičiai bendradarbiauti su vietos bendruomene. Sėkminga projekto 

patirtis sąlygoja bendruomenės įgalintojo/koordinatoriaus pareigybės ugdymo įstaigose būtinumo 

iniciavimą, pagrindžiant tai Kauno miesto savivaldybei.

 

Siekiant įtraukti pagyvenusius (virš 65 metų amžiaus asmenis)  Dainavos bendruomenės narius į 

kultūros ir meno intervencijas, buvo organizuoti bendri užsiėmimai pastoviu laiku (antradieniais, 12 

val.). Jie vykdavo po 2 valandas, trijų mėnesių laikotarpyje viso organizuota 12 susitikimų. 

Profesionalios aktorės, režisierės vedami užsiėmimai buvo skirti pagyvenusiems žmonėms, kurie turi 

kažkokių kūrybinių talentų,  nori išbandyti save.  Kadangi žmonėms reikia drąsos pasirodyti, į 

užsiėmimus buvo kviečiami senjorai ne tik atrasti kūrybinius gebėjimus, bet ir pabendrauti su 

bendraamžiais ar tiesiog gerai praleisti laiką. 

PAGYVENUSIŲ DAINAVOS BENDRUOMENĖS NARIŲ

ĮTRAUKIMAS Į KULTŪROS IR MENO INTERVENCIJAS
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Tai pasiteisino, nes dalyvių tarpe atsirado asmenų, kurie atsiskleidė turintys meninių gebėjimų ar 

tiesiog labai talkino rengiant bendrą pasirodymą baigiamajam projekto renginiui – bendruomenės 

vakaronei ,,Būkime kartu“. 

Užsiėmimų metu dalyviai mokėsi aktorinių triukų, kūrė sutartinę, darė įvairius pratimus, susijusius 

ne tik su vaidyba, bet ir praverčiančius gyvenime, pvz. kaip balso lavinimas ir tausojimas. Taip pat 

darė įvairius atsipalaidavimo, geresnio savęs ir kitų pažinimo grupinius pratimus. Dalyviai noriai 

dalinosi savo istorijomis, eilėmis, pyragų receptais. Kūrybinių užsiėmimų metu buvo rengiamas 

pasirodymas bendruomenės vakaronei. Pasirodymo ,,ašimi“ tapo karolių tema, susijusi su vienos 

užsiėmimų dalyvės senjoros Janinos papasakota jaudinančia istorija. Ji po vedybų atsitiktinai 

išsikalbėjo su vyru ir sužinojo, jog su savo būsimu vyru matėsi anksčiau, kai pati dar buvo vaikas, 

vos septynerių metų. Janina pamena, kad, kai ją paėmė globėjai iš vaikų namų, buvusių Ugniagesių 

g., buvo nugriautas Aleksoto tiltas. Žmones perkeldavo keltas. Moteris prisimena, kad išeinant iš 

vaikų namų, draugė jai padovanojo kaklo karoliukus. Jie buvo paprasti, pagaminti iš stiklo, bet kaip 

draugės dovana tapo tokie brangūs. Keliantis keltu per Nemuną iš Aleksoto į Vytauto bažnyčią 

Janina taip džiaugėsi karoliais, kad beglostydama juos netyčia nutraukė. Kelte buvo daug žmonių. Ji 

pamena, kaip labai verkė, o žmonės suklupę ant kelių rinko tuos karoliukus ir juos dėjo į delną. 

Janina ištekėjo 1960 m. Pašnekesių su vyru metu išsikalbėjo ir vyras nustebino Janiną prisiminęs, 

kad prieš daug metų kėlėsi keltu ir jis padėjo rinkti mergaitės išbarstytus karolius, o žmonės jam 

sakė: ,,Rink, rink, gal savo žmonai renki“. Vyras dar pagalvojo tada: ,,nejaugi mano žmona tokia 

rėksnė bus“. 

Kaip kiekvienoje grupėje, taip ir senjorų kūrybinių ieškojimų užsiėmimuose visi išsiskyrė savo 

skirtingais charakteriais, bet tai netrukdė profesionaliai aktorei, naudojant ir dramos, pojūčių teatro 

elementus, atskleisti jų stiprybes. Pasak jos, užsiėmimų metu buvo susipažinta su dramos terapijos, 

muzikos terapijos, sceninės kalbos, judesio, performanso žanro praktikomis. Užsiėmimai buvo itin 

naudingi senjorams, kurie patiria vienišumo, atskirties jausmus, bendravimo ar kūrybinės 

saviraiškos trūkumus socialinėje aplinkoje. Į kūrybinius užsiėmimus pavyko pritraukti senjorus iš 

įvairių socialinių sluoksnių, profesijų, meno mėgėjų (tame tarpe profesionalų šokėją). Užsiėmimus 

vedusi aktorė pastebėjo, kad senjorų grupė ne tik įgavo kūrybinės saviraiškos praktikos, bet atsirado 

ir grupės bendramintiškumas, socialinis bendradarbiavimas, tolerancija, empatija vieni kitiems.  Po 

kūrybinių užsiėmimų senjorai nenori išsiskirstyti, todėl jų pačių iniciatyva susitikimus tęs 

savarankiškai, Šeimų centro “Būkime kartu” patalpose. Labai smagu, kad įdirbis su senjorais 

išsirutuliojo į prasmingą jų sambūrį. 

Pasibaigus kūrybinių praktikų ciklui, dalyviai senjorai baigiamajame projekto renginyje viešai 

pristatė užsiėmimų metu užgimusį performansą - ritualą ,,Likimui dėkoju''.  Svarbiausias buvo pats 

bendruomeninio performanso kūrybos 
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procesas, nes kiekvienas senjoras pasijuto lygiaverčiu kūrėju: kiekvienas dalinosi savo gyvenimiška 

patirtimi, asmeniniais išgyvenimais, talentais ir svajonėmis, o tai pakėlė kiekvieno dalyvio savivertės 

jausmą, nes visi vienodai autentiški - visos gyvenimiškos patirtys ypatingos, įdomios ir poetiškos.

Projekte dalyvavo Kauno Simono Daukanto progimnaziją lankantys moksleiviai nuo 7 iki 14 metų 

amžiaus, su kurių pagalba buvo kuriama Dainavos bendruomenės senjorų istorijų knyga. Net 26 

moksleiviai, padedami keleto mokyklos pedagogių,  bendravo su senjorais ir užrašė jų gyvenimo 

istorijas. Savo istorijas moksleiviams papasakoti sutiko net 15 senjorų. Kitos klasės vaikai (12 

moksleivių) sukūrė senjorų gyvenimo istorijas iliustruojančius komiksus. Veikla vyko du mėnesius, 

moksleiviams padėjo atsakinga mokyklos socialinė paedagogė ir pedagogės (lietuvių kalbos 

mokytoja, dailės mokytoja). Knyga ,,Dainavos bendruomenės senjorai: istorijų knyga“ buvo 

parengta ir pristatyta bendruomenės vakaronės metu, į renginį pakviečiant istorijų herojus.  

Idėja įtraukti tokią veiklą į projektą kilo Šeimų centro “Būkime kartu“ vadovei bendraujant 

tiek su vyresniais  žmonėmis, tiek artimoje aplinkoje virš 70 metų senjorai  pasidalinus savo kurtu 

eilėraščiu ,,Mano gyvenimas“. Norisi pacituoti šį eilėraštį, kaip istorijų knygos atsiradimo 

,,kaltininką“ : 

MOKSLEIVIŲ ĮTRAUKIMAS Į KULTŪROS IR MENO INTERVENCIJAS

9

Eilėraštis ,,Mano gyvenimas“  

Maža buvau laiminga,

Maža buvau linksma,

Vėliau paauglystė, jaunystė

Gyvenimo pradžia.

Jis buvo laimingas,

Bet buvo ir niūruma,

Šviesią dieną

Keitė tamsuma.

Ėjau per gyvenimą

Gerai ir blogai,

Tačiau gyvent norėjau

Labai labai.



Jaunystė prabėgo

Linksmai ir gražiai.

Tada negalvojau,

Kad bus ir blogai.

Vestuvės, linksmybės

Buvo labai gerai,

Tačiau visa tai

Tebuvo laikinai.

Po kelių metų

Į pasaulį atėjo vaikai,

Dėl kurių aš

Džiaugiausi labai.

Vėliau vaikų mokslai,

Pasirinkti keliai,

Dėl kurių pasukti galvą

Teko ilgai.

Visada dirbau,

Daug plušėjau,

Nes gyvent reikėjo,

Nes turėt norėjau.

Paskui vaikų draugystės

Ir meilės reikalai.

Po jų vestuvės

Ir nauji gyvenimo keliai.

Praėjo kiek laiko -

Net nepamačiau,

Kai vaikai kaip paukščiai

Išskrido iš namų.

Vėliau pasaulį išvydo

Ir vaikų vaikai,

Kurių labai laukiau

Ir mylėjau labai.
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Tačiau ateis tas laikas

Ir jie paliks namus,

Gyvenimo nepakeisi -

Taip buvo ir bus...

Galvojau, kad gyvenimas

Yra kur kas lengviau,

Bet tenka pripažinti,

Kad smarkiai klydau.

Jau toks yra gyvenimas,

Pakeisti jo negali,

Nors taip noris, kad būtų

Aplink mieli ir artimi.

Kad šitaip atsitiko,

Kalta ir aš esu,

Be žmogaus pagalbos likti

Neapsakomai baisu.

Dar jauna būdama

Pradėjau sirgt rimtai

Ir tai tęsiasi

Labai ilgai.

Turėjau ligonių

Sunkių ir ne tokių,

Visą laiką rūpinaus,

Kad jie pagytų.

Tačiau gyvenimas yra

Negailestingas ir žiaurus,

Nori ar nenori

Jis pasiima visus.

Tada atėjo senatvė

Tamsi, pilka.

Likau dar ne tik viena -

Kažkokia dalim ir vieniša.
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Gyvenimas ne sapnas

Ir ne daina,

Tad jokių priemonių,

Kaip jį pakeist, nėra.

Todėl tegul jis lieka

Toks koks yra!

Gyvenimo keitimas

Būtų prabanga...

Kaip galima spėti iš minėto eilėraščio eilučių, vyresniame amžiuje gyvenimo išgyventi džiaugsmai 

nebėra tokie džiaugsmingi, nes išryškėja sveikatos ir amžiaus sukeliami sunkumai, vienišumo 

jausmas, neretai lydintis pagyvenusius žmones. Kauno miesto Dainavos seniūnija yra viena 

didžiausių mieste, tačiau nuo kitų seniūnijų skiriasi gyventojų amžiumi. Čia be galo daug 

pagyvenusių žmonių, neretai vienišų. Tai patvirtino ir į Kūrybinių ieškojimų užsiėmimus atėjusi 

viena senjora, kuri paatviravo pamiršusi kaip kalbėti. Ji sunkiai rinko žodžius, nes atprato, neturi kur 

išeiti ir senokai su kažkuo kalbėjosi. Tai tik parodo panašių užsiėmimų reikalingumą. Teisingą 

projekto veiklų pasirinkimą sustiprino Šeimų centro “Būkime kartu“ vadovės viešnagė pas 87 metų 

senjorą Šveicarijoje, vienkiemyje. Ji,  įkvėpta sūnaus padovanotos rodyklės su kaimo pavadinimu, 

sutampančiu su jos mergautine pavarde, parašė išsamią savo šeimos ir gyvenimo istoriją. Kaip pati 

moteris teigia, tai jai padėjo susitaikyti su savo amžiaus keliamais sunkumais ir vyro netektimi. Dar 

ji pasakė tokią frazę: ,,laukdavau, pykdavau kad niekas manęs neaplanko, bet tada nusprendžiau, kad 

pati turiu eiti pas kitus“. Todėl senjorė kartą į savaitę eina į miestelio turgų pasižmonėti, dainuoja 

bažnyčios chore, savanoriauja senelių namuose ir t.t. Neabejotina, kad ir Kaune yra tokių šaunių 

senjorų, kurie, nepaisant gyvenimo negandų, turi kuo džiaugtis, kuo užsiimti. Todėl džiugu, kad 

nemažas būrelis senjorų sutiko papasakoti savo gyvenimo istorijas. Šia veikla siekta atkreipti dėmesį 

į šaunius Dainavos bendruomenės senjorus, kurie džiaugiasi gyvenimu ir tuo džiaugsmu dalinasi su 

kitais. Juk gera psichologinė savijauta yra žmogaus sveikatos pamatas. Tikime, kad  bus puikiu 

pavyzdžiu bendraamžiams ir ne tik bendraamžiams! Anksčiau cituotas eilėraštis bei poeto Justino 

Marcinkevičiaus žodžiai: ,,Kai atgal pasižiūriu, tai ir nedidelis džiaugsmas atrodo tartum stebuklas, 

kuriuo tikėti imu. Gal ir visas gyvenimas – vienintelis, vienas didžiausias mano stebuklas, 

nepaprastas paprastumu“ tik patvirtina, kad senjorai turi daug puikių prisiminimų, su kuriais šiame 

projekte dalinosi pirmiausia su moksleiviais, o vėliau ir su kitais. 

Labai gaila, kad didelis skaičius šaunių senjorų kuklinosi ir nesutiko dalintis viešai savo 

istorijomis. Kad ir virš 80 metų senjoras, kuris kiekvieną rytą ateina 
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prie Simono Daukanto progimnazijos sportuoti. Bet prieš darydamas pratimus jis daro gerą darbą:  

surenka stadione besimėtančias šiukšles. Kaip svarbu pastebėti artimoje aplinkoje tokius žmones, 

kurie galėtų būti potencialu ugdant jaunąją kartą, pavyzdžiu bendruomenei.  

Mokyklos socialinė pedagogė, lydėjusi moksleivius ir senjorus visą du mėnesius trukusį istorijų 

kūrimo procesą, šiltai atsiliepė apie vykusią veiklą: ,,Jaukus bendravimas subūrė Dainavos rajono 

senjorus ir progimnazijos 7 - 8 klasių mokinius. Mokiniai smalsiai klausinėjo, o senjorai mielai 

pasakojo apie savo gyvenimą. Skirtingų kartų šilti pokalbiai, senjorų subtilus humoras, 

nesibaigiančių istorijų pasakojimas – sėkmingas raktas į kūrybiškumą. Mokiniai užrašė išgirstas 

istorijas, vėliau pagal jas kūrė komiksus. Užsimezgusi graži draugystė tiek senjorams, tiek 

progimnazijos mokiniams dovanojo teigiamų emocijų. Dalyvavimas projekte, ugdymasis 

bendradarbiaujant su įdomiais, turinčiais įvairias patirtis žmonėmis suteikia galimybę gilinti 

skirtingų kartų tarpusavio supratimą, empatiją“.

  

Dainavos bendruomenės tarpusavio ryšių ir bendravimo vystymas vyko tiek Šeimų centro “Būkime 

kartu“, tiek Simono Daukanto progimnazijos patalpose: centre vyko bendruomenės kūrybinės 

dirbtuvės, progimnazijoje – savęs pažinimo per meną kursai.  

BENDRUOMENĖS KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS.

Bendruomenės kūrybinės dirbtuvės buvo skirtos įvairaus amžiaus žmonėms, taip pat jose dalyvavo 

šeimos su vaikais. Iš viso projekto vykdymo metu, rugpjūčio – lapkričio mėn. vyko 15 dirbtuvių po 

2 val. trukmės. Baigiamajame renginyje (vakaronėje) metu vyko kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų 

darbų paroda. Dalį kūrybinių užsiėmimų vedė profesionalūs edukatoriai (įvairių sričių menininkai); 

tai uogienių gaminimas ir stiklainių dekoravimas, karpinių gaminimas,  sveikų rudens užkandžių ir 

pagardų gaminimas, piešimas ant šilko. Visos veiklos dalyviams patiko. Sėkmingas sprendimas 

buvo įtraukti į projekto veiklas maisto gaminimą, kadangi tai apėmė ne tik skonio, uoslės pojūčius, 

bet ir estetinį patiekalų vaizdą, spalvinę produktų gamą. Abu maisto gaminimo užsiėmimus vedė 

Kauno jungtinio sveikuolių klubo ir Žolinčių akademijos konkurso  “Lietuvaitė šeimininkė” 

laimėtoja bei Lietuvos sveikuolių sąjungos organizuoto konkurso ,,Šeimininkių šeimininkė"  

nominantė, todėl dalyviai buvo nustebinti patiekalų originalumu, sveikatingumu ir neįprastumu, 

pvz. buvo verdamos uogienės iš baklažanų, agurkų, salierų. Visi projekto dalyviai daugiau ar 

mažiau buvo įtraukti į patiekalų gaminimą 

DAINAVOS BENDRUOMENĖS TARPUSAVIO RYŠIŲ IR BENDRAVIMO VYSTYMAS
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ir mokėsi bendradarbiavimo. Svarbiu Kūrybinių dirbtuvių momentu tapo bendras pagamintų 

uogienių ir patiekalų ragavimas bei dalyvių bendravimas. 

Atsakingas projekto darbuotojas (socialinė darbuotoja) vedė kitus 10 Kūrybinių dirbtuvių 

užsiėmimų temomis ,,Siuvinėjimas kryželiu“, ,,Dekupažas“, ,,Karoliukų vėrimas“, ,,Gėlyčių nėrimas  

vąšeliu“, ,,Rožių iš klevo lapų gaminimas”,  ,,Meditatyvus piešimas”, ,,Tvarumo dirbtuvės”, 

,,Vėlinių puokščių gaminimas, ,,Sielos koliažo kūrimas” ,,Apyrankių pynimas”. Dalyviai būdavo 

aprūpinami priemonėmis, apmokomi ir skatinami panašius darbelius daryti ir savarankiškai, 

namuose. Pasirinkti nesudėtingi kūrimo būdai, kaip pvz. meditatyvus piešimas, kai tam tikra 

piešiančiojo sukurta tvarka popieriaus lape padaro tvarką ir viduje. Šio piešimo paprastumas leidžia 

jį naudoti visiems, net ir tiems, kurie galvoja, kad nemoka piešti. Norint taikyti meditatyvų piešimą 

tereikia juodo gelinio rašiklio, pieštuko ir balto popieriaus lapo. Kuriant piešinius nenaudojamas 

trintukas. Bet kokia netinkama linija ar brūkšnys visada turi būti įkomponuoti į piešinį. Meditatyvus 

piešimas moko būti „čia ir dabar“ bei mėgautis piešimo procesu. Tai piešimo būdas, kuris tinka 

visiems. Vieniems jis suteikia ramybę ir atsipalaidavimą, kitiems proto aiškumą, gerą nuotaiką, 

tretiems suteikia savirealizacijos džiaugsmą bei atveria kelią į kūrybiškumą. Darant Sielos koliažą 

dalyvės (susirinko tik moterys) turėjo atlikti užduotį: versti senus žurnalus ir intuityviai prisiplėšyti 

paveikslėlių, o  juos apkirpus suklijuoti ant tam tikrų išmatavimų kartono lapo. Baigus klijuoti 

paveikslėlį (asmenybės kortą) dalyvės  atsakė raštu į tam tikrus pateiktus klausimus: koks kortos 

pavadinimas, ką joje mato, kokia kortos esmė, kokį šešėlį kortoje mato, kokia citata geriausiai 

apibūdina kortą ir pan. Po atliktos užduoties dalyvės pristatė ir aptarė savo asmenybės kortas, kurios 

buvo papildomai interpretuojamos vedusios užsiėmimą darbuotojos. Veiklos metu dalyvės turėjo 

galimybę atskleisti savo kūrybiškumą, labiau pažinti, suprasti save bei kitas, paanalizuoti savo 

situacijas ir tuo pačiu atsipalaiduoti. Apyrankių pynimo dirbtuvėse buvo mokoma iš satininių 

virvučių specialiu pynimu pinti apyrankes, kurios, pasak astrologų, dovanotos kitam gali būti 

laikomos labai stipriais amuletais, pasižyminčiais apsauginėmis galiomis. Neriant gėlytes, veriant 

karoliukus, gaminant Vėlinėms puokštes darbuotojai talkino bendruomenės moterys, užsiimančios 

šiais pomėgiais ilgesnį laiką ir turinčios kuo pasidalinti. Veiklos metu dalyviai turėjo galimybę 

atskleisti savo kūrybiškumą, labiau pažinti, suprasti save bei kitus ir tuo pačiu atsipalaiduoti. 

Kelis mėnesius užsitęsęs projektas pakvietė į savęs pažinimo ugdymo užsiėmimus, kurių kursą vedė  

Geštalt psichoterapijos praktikė. Dalyviai turėjo galimybę pažinti save per meną, o užsiėmimus 

vedusi lektorė padėjo rasti atjautos kitam, išlaisvinti saviraišką, ugdyti emocinį atsparumą. Veiklose 

dalyvavo atskirai moksleiviai ir  suaugusieji (vaikų tėvai, progimnazijos pedagogai), tačiau dalyviai 

SAVĘS PAŽINIMO PER MENĄ KURSAI.
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buvo apjungti ir bendriems užsiėmimams. Veikla vyko rugsėjo - lapkričio mėn. (3 mėn., po 12 

užsiėmimų).

Savęs pažinimo per meną užsiėmimai apjungė judesio ir šokio, rašymo ir meno terapijas, kurios 

buvo integruotos su sąmoningumo ugdymu ir stresą mažinančių kompetencijų gerinimu. Šiuo atveju 

į projekto veiklas įtrauktas menas buvo kaip priemonė emociniam stabilumui, saviraiškai, savo 

unikalumo atskleidimui bei sėkmingai integracijai į mokyklos bendruomenę ar visuomenę 

pasitelkiant verbalinį ir neverbalinį bendravimą, išreiškiant savo poreikius ir gerbiant kito žmogaus 

poreikius bei jo unikalumą ir individualumą.

Savęs pažinimo per meną užsiėmimuose naudoti įvairūs metodai:

Kūno ir judesio terapija -jos dėka dalyviai turėjo galimybę atrasti savo meninę išraišką per kūną, 

lavino neverbalinę kūrybinę išraišką. Kūnas buvo naudojamas kaip priemonė pažinti ir išreikšti save 

per judesį, improvizaciją. Per kūno ir judesio terapiją buvo didinamas ne tik savęs pažinimas ir 

unikalumo atskleidimas, bet taip pat gerinami socialiniai įgūdžiai, mokomasi bendrauti, susitikti su 

kitu ir išreikšti savo unikalumą kitam. Tai savęs, kaip kūno, priėmimas, tuo pačiu priėmimas ir kitų 

žmonių kaip lygiaverčių, unikalių, nepaisant jų socialinio statuso, išvaizdos, amžiaus ir pan. Kartu 

tai buvo savo kūno sąmoningumo didinimas. Taip pat užsiėmimuose buvo stengiamasi nuimti 

stigmą, kad šokti gali tik tie, kas moka ir kas yra profesionalai.

Šokio ir judesio terapija - tai terapinis judesio naudojimas siekiant vystyti emocinę, kognityvinę, 

fizinę, dvasinę ir socialinę žmogaus integraciją bei atskleisti jo unikalumą ir individualumą. Šokis 

užsiėmimuose buvo naudojamas kaip kūno judesys, kūrybinė išraiška ir santykis su savo kūnu, savo 

psichika bei aplink esančiais kitais dalyviais. Užsiėmimų vedančioji skatino dalyvių laisvesnį 

judėjimą, naujų judesio modelių atradimą ir integraciją bei emocines patirtis, lydinčias šiuos 

pokyčius.

Šių abiejų užsiėmimų nauda:

Sąmoningumo, savivertės ir asmeninės autonomijos didinimas;

Sąveikos tarp minčių, jausmų ir veiksmų atskleidimas ir patyrimas;

Emocinės ir psichologinės būsenos stabilizavimas;

Bendravimo galimybių, naujų elgesio modelių ir resursų atradimas;

Brandesnių elgesio būdų pasirinkimas ir įtvirtinimas;

Vidinių resursų atskleidimas per kūrybingą judesio žaismą;

Savęs patyrimas per poveikį kitiems;

Vidinės realybės atskleidimas per išorinę patirtį. Fizinio, emocinio ir/ar kognityvinio poslinkio 

iniciavimas;

Pasitikėjimu pagrįsto tarpasmeninio santykio vystymas;

Socialinių bendravimo įgūdžių vystymas;

Gyvenimo džiaugsmo pojūtis, geresnė ir stabilesnė emocinė ir fizinė savijauta ir kt.
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Dar viena naudota praktika buvo šokio praktika, skatinanti žmogaus išraišką, emocinę sveikatą bei 

savo kūno kaip visumos patyrimą bei santykio su kūnu kūrimą, įsitraukimą į bendruomenę grupinio 

šokio užsiėmimų pagalba.

Užsiėmimų metu buvo mokomasi nesmurtinės komunikacijos, orientuotos į kūrybinį procesą: buvo 

mokoma kūrybiškai išreikšti save per balsą, žodžius, siekiant išvengti konflikto ir sukurti 

harmoningą santykį su kitu gerbiant savo bei kito žmogaus unikalumą. Nesmurtinės komunikacijos 

mokymasis susidaro iš kelių komponentų mokymosi: mokymasis kuo geriau ir suprasti savo ir kitų 

poreikius, apie kuriuos signalizuoja jausmai; mokymasis be vertinimų ir pykčių kitam žmogui 

nusakyti situaciją, kuri trukdo patenkinti savo poreikius; mokymasis formuluoti aiškius konkrečius 

prašymus, kaip prašyti bet tuo pačiu vertinti jam suteiktą pasitikėjimą prisidėti prie prašančiojo 

gerovės; aktyvaus klausymosi mokymasis (dažnai žmonės priešinasi, nes jaučiasi negirdimi ir 

nesuprasti, tačiau kai jie pasijunta suprasti, tada situacija greitai keičiasi).

Į kūno terapiją integruotos įsisąmoninimu grįstos intervencijos (Mindfulness): atliekamų praktikų 

tikslas – dėmesio valdymas. Dėmesys gali būti sutelktas į tokius paprastus dalykus ir patyrimus kaip 

mūsų kvėpavimas, kūno pojūčiai. Praktikų metu dalyviai mokėsi stebėti savo mintis bei jausmus, 

siekiant geriau suvokti tiek save, tiek kasdieninės įtampos priežastis. Kaip streso mažinimo būdą šią 

metodiką taiko įvairiausių profesijų atstovai, nuo karių iki mokytojų bei gydytojų, verslininkų. 

Metodo efektyvumas įrodytas gausybe mokslinių tyrimų. Vakarų šalyse plačiai taikomas ir 

mokyklose, valstybinėse ligoninėse bei poliklinikose. Mindfulness – tai praktikos, skirtos aktyviam 

žmogui. Skirtingai nuo daugelio meditacijų, Mindfulness galima praktikuoti tiesiog einant, dirbant, 

keliaujant ir t.t. Mokslinių tyrimų duomenimis, šių praktikų dėka žmogus išsiugdo dar didesnę 

dėmesio koncentraciją, susitelkimą bei tampa atsparesnis stresui. O mokymosi procese mokiniai 

tampa labiau susitelkę ir patiria mažiau streso.

Šių išvardintų užsiėmimų nauda:

Įgaunama emocinio lankstumo ir stabilumo;

Didėja gebėjimas priimti savo fizinį diskomfortą, įtampas ir taip pasijusti geriau (toks poveikis 

stebino daugumą dalyvių);

Didėja gebėjimas suvaldyti stresines situacijas;

Švelnėja emocinės reakcijos į sunkias situacijas;

Gerėja miegas;

Didėja vidinė ramybė ir didėja emocinis atsparumas;

Pradedama jausti, kad gyvenama (o ne kad gyvenimas bėga pro šalį);

Tobulinami įgūdžiai: dėmesio koncentravimas, sąmoningumo ugdymas, vertinimo atsisakymas, 

smalsumas, pasitikėjimas savimi, kantrybė ir kt.

Geštalto psichoterapijos metodikos – šios metodikos buvo skirtos savęs pažinimui ir savo unikalumo 

priėmimui ir atskleidimui.
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Savipažinimą skatinančios psichologinės, kūrybinės sesijos – naudojamos piešimo praktikos, 

metaforinių kortelių pagalba vykdomos įvairios improvizacijos, teatrinės praktikos, skirtos ugdyti 

drąsą parodyti ir atskleisti save kitiems žmonėms.

Kūrybinio rašymo sesijos - jų tikslas buvo skatinti kūrybiškumą, savęs pažinimą, išraišką per 

meninę kūrybą, savo minčių dėstymo praktiką, vaizduotės lavinimą.

Savęs pažinimo per meną kursų lektorės atsiliepimai: ,,Dirbant su grupėmis Kauno Simono 

Daukanto progimnazijoje pastebėjau didelę šio projekto svarbą grupių dalyviams. Buvo be galo 

džiugu, kad programoje dalyvavo ne tik mokiniai, tačiau ir jų tėvai ar mokytojai. Pirmiausiai tai itin 

stipriai apjungė bendruomenę, kur po užsiėmimų grupės dalyviai nenorėdavo išsiskirstyti ar 

pasilikdavo koridoriuje dar pasikalbėti, pasidalinti, aptarti. Kur mokytojai ir tėvai tapo lygiaverčiai 

ir galėjo pasidalinti savo patirtimis. Vaikai taip pat atsivėrė, minėjo, kad tai jiems geriausias 

„būrelis“, kadangi jų pasidalinimai buvo girdimi, jie čia jautėsi išklausyti ir dėl to, kaip sakė: „net 

ant širdies kažkaip lengviau“. Taip pat visos jų emocijos buvo priimtos, skatinama kūrybinė išraiška 

ir lygiavertiškumas bei pagarba kiekvieno patirčiai. Vaikai minėjo, kad pabuvę čia pasijaučia 

laimingi ir grįžę nori apkabinti savo tėvus.  Meno išraiškos formomis mokėmės reikšti savo 

emocijas, išbūti su savo ir kitų jausmais jų nevertinant, o integruojant. Lavinome sąmoningumą ir 

mokėmės atsipalaidavimo technikų”.

Baigiamasis projekto renginys buvo skirtas užbaigti projekto veiklas ir jame dalyvavo visi projekto 

dalyviai: moksleiviai, jų tėvai, seneliai, pedagogai, bendruomenės nariai bei senjorai. Vakaronės 

metu buvo pristatyta: Kūrybinių ieškojimų užsiėmimų metu senjorų parengtas pasirodymas, 

eksponuota Bendruomenės kūrybinių dirbtuvių darbų paroda, pristatyta išleista knyga ,,Dainavos 

bendruomenės senjorai: istorijų knyga“ bei parodytas filmas su įamžintomis projekto veiklų 

akimirkomis. Puikus renginio vedėjas, muzikinė programa, padėkos dalyviams ir bendros vaišės tik 

dar labiau suartino visus dalyvavusius žmones.

Šis metodinis leidinys viešai prieinamas Šeimų centro “Būkime kartu“ interneto puslapyje ir skirtas 

supažindinti su vykdyto projekto gerąja patirtimi. 

Projekto pabaigoje atlikta veiklų dalyvių apklausa, iš viso apklaustas 91 dalyvis. Čia pateikiami 

apklausos rezultatai: iš 91 respondento į anketos klausimus atsakė pagal tikslinę grupę:

vaikai (0-17 m.)  - 57,1 proc.;

suaugusieji (18-29 m.) -  2,2 proc.;

KEITIMASIS GERĄJA PATIRTIMI

BENDRUOMENĖS VAKARONĖ ,,BŪKIME KARTU“
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suaugusieji (30-64 m.) - 24,2 proc.;

suaugusieji (65 m. ir vyresni) - 16,5 proc.

Iš visų atsakiusiųjų pagal dalyvavimą projekto veiklose atsakymai pasiskirstė sekančiai:

Kūrybinių ieškojimų užsiėmimai senjorams - dalyvavo 14,3 proc. apklaustųjų; 

Istorijų knygos apie Dainavos bendruomenės senjorus rengimas - dalyvavo 41,8 proc. apklaustųjų;

Bendruomenės kūrybinės dirbtuvės - dalyvavo 19,8 proc. apklaustųjų;

Savęs pažinimo per meną kursai - dalyvavo 25,3 proc. apklaustųjų;

Bendruomenės vakaronė ,,Būkime kartu” - dalyvavo 35,2 proc. apklaustųjų.

Bendrai vertinant projekto naudą bendruomenei (įvertinimo skalėje nuo 1 iki 10), net 52 proc. 

apklaustųjų nurodė maksimalų įvertinimą -10. 8 ir 9 taškų įvertinimą skyrė po 16,5 proc. apklaustųjų. 

Liksuieji atsakymai pasiskirstė sekančiai:  2,2 proc. apklaustųjų skyrė 6 balus, po 1,1 balą skyrė 2 ir 

4  taškus.

Paprašius atsakyti į teiginius, kokią asmeninę naudą gavo projekto dalyviai, dauguma apklausoje 

dalyvavusių dalyvių pozityviai įvertino teiginius:  

Su teiginiu ,,Turėjau galimybę bendradarbiauti, ugdytis per bendravimą su kitais'' – visiškai 

sutinkantys atsakė 81, 3 proc. apklaustųjų;

,,Susipažinau su naujais žmonėmis” visiškai sutinkantys atsakė  70,3 proc. apklaustųjų ;

,,Bendravau ne tik su bendraamžiais, bet ir kitų kartų žmonėmis” – 66 proc. apklaustųjų;

,,Išmokau naujų dalykų“ – 66 proc. apklaustųjų;

,,Jaučiausi bendruomenės dalimi“  - 61, 5 proc. apklaustųjų;

,,Išmokau labiau atsipalaiduoti“ – 53, 9 proc. apklaustųjų.

,,Išmokau labiau įveikti gyvenimo sunkumus“ – 50,5 proc. apklaustųjų;

,,Labiau pažinau savo charakterio ypatumus“ - 47,3 proc. apklaustųjų;

,,Pradėjau labiau pasitikėti savimi“ -  45 proc. apklaustųjų.

Dalyvių atsiliepimai apie tai, kas dalyvaujant projekte buvo įsimintiniausia/ kas labiausiai patiko:

Apie Kūrybinių ieškojimų užsiėmimus  

,,Patiko bendravimas su kitais bendruomenės nariais, išgirsti jų pastebėjimus, prisiminimus“, ,,patiko 

žmonės ir užsiėmimus vedusi aktorė“, ,,labiausiai patiko bendravimas“, ,,įsimintiniausia buvo 

bendravimas su nuoširdžiais aktoriais, jų išmonė ir paprastumas, talentingumas“, ,,patiko 

bendravimas su aktoriais, jų sumanumas, paprastumas ir nuoširdumas“, ,,patiko įvairios kūrybinės 

veiklos, bendravimas“. 

Apie Istorijų knygos apie Dainavos bendruomenės senjorus rengimą

,,Man patiko sužinoti kitų žmonių istorijas“, ,,man patiko bendradarbiauti su 
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draugėmis ir mokytoja“, ,,man patiko piešti“, ,,labai patiko skaityti senjorų istorijas ir piešti pagal 

jas“, ,,labiausiai patiko klausytis senjorų gyvenimo nuotykių“, ,,kalbėtis su senjorais ir klausyti jų 

istorijų“, ,,patiko kalbėti su senjorais ir išgirsti daug dalykų apie jų gyvenimą“, ,,labai patiko 

pažinti, kaip vyresni žmonės gyvena“, ,,labiausiai patiko senjorų pasakojimai, kaip jie gyveno kai 

buvo jauni“, ,,patiko sužinoti apie senjorų vaikystę/ paauglystę“, ,,patiko aprašinėti, nes buvo daug 

informacijos“, ..labai gera moteris, kurios istoriją aprašiau“, ,,viskas puikiai, nuoširdžiai, smagiai 

buvo pabendrauta“, ,,patiko juokingi pokalbiai su senjorais“. 

Apie bendruomenės kūrybines dirbtuves

,Labiausiai patiko Sielos koliažas“, ,,patiko galimybė lavinti kūrybiškumą, susipažinti su naujais 

žmonėmis“, ,,išmokau atlikti naujus darbelius, kurių niekada nebuvau bandžiusi, daug kūrybingų 

veiklų. Bendraujant galima išsikalbėti, gauti vertingų patarimų, džiugino ramus laikas, 

bendravimas, kurio labai pasigendu dabartiniuose kolektyvuose“,  ,,įsimintiniausia buvo tapyba 

ant šilko“,  ,,patiko visos kūrybinės edukacijos, dirbtuvės“, ,,puikūs žmonės, įdomios veiklos, 

gyvenimui patarimai“, ,,puiki organizatorė, galėtų patalpos būti didesnės, kad galėtumėme 

patogiai užsiimti projektų veiklomis“, ,,labai draugiški žmonės, jauki aplinka“, ,,patiko veiklos, 

bendravimas su žmonėmis, labiau pažinau save bendraudama su bendruomene“, ,,labiausiai patiko 

užkandžių ir uogienių gaminimas“, ,,labiausiai patiko piešimas ant šilko, gaminimas rudens 

puokščių“, ,,patiko atrasti naujus dalykus, dar neišbandytus“, ,,įsimintiniausia buvo papuošalų 

gaminimas“.

Apie savęs pažinimo per meną kursus

,,Patiko, kai darėm eksperimentus su susikaupimu“, ,,patiko užsiėmimas, kai turėjom juoktis“, 

,,man labiausiai patiko kalbėtis, žaisti žaidimus“, ,,man labai patiko visi užsiėmimai“, ,,patiko, kai 

darėm užduotį su stiklainiais (myliu – ignoruoju – nekenčiu)“, ,,kiekvienas užsiėmimas buvo labai 

vertingas. Daugiausiai buvo atsipalaidavimo, kas man labai tiko po sunkios darbo dienos, taip pat 

savęs pažinimo, supratimo. Viskas labai buvo gerai“, ,,buvo laisvi pokalbiai aktualiomis 

temomis“, ,,labiausiai patiko bendravimas, atradimai bendruomenėje ir savyje, judėjimo terapija“, 

,,patiko gera jauki aplinka ir užsiėmimų vadovė, bendravimas su žmonėmis“, ,,patiko labiau 

pažinti save, atrasti naujų atsipalaidavimo būdų“,  ,,labiau pažinau save, išmokau naujų 

atsipalaidavimo technikų, susipažinau su naujais žmonėmis“, ,,patiko susipažinti, atsipalaidavimo 

pratimai, savęs pažinimas, pasitikėjimas, ryžtas“, ,,patiko bendri susitikimai, užsiėmimų vadovės 

nuoširdumas, atvirumas, įdomios užduotys“, ,,patiko, kai darėm juoko pratimus“, ,,įsimintiniausia 

buvo, kai sakėm istorijas su Dixit kortelėmis“. 
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Apie bendruomenės vakaronę ,,Būkime kartu”

,,Labai patiko, naudingas renginys senjorams“, ,,labiausiai patiko renginys mokykloje“, 

,,įsimintiniausia bendras dainavimas“,  ,,dažniau tokių pasibuvimų“, ,,labiausiai patiko senjorų 

meninė išraiška“, ,,kuo daugiau tokių renginių nuo mažiausio iki vyriausio. Ačiū už puikų 

renginį!“, ,,labai ypač patiko dainininkai“, ,,labiausiai patiko koncertas“, ,,labiausiai patiko 

senjorų įsitraukimas į projektą“, ,,labai gerai organizuota veikla, skatinanti toliau dalyvauti 

veiklose“, ,,galimybė bendrauti su įvairiais žmonėmis, naujos pažintys, gera emocija“.  

Kiti komentarai/ pasiūlymai:

,,Labai patiko“, ,,viskas puiku“, labai patiko, įdomu“, ,,man labai patiko ši veikla“, ,,labai siūlau 

eiti į savęs pažinimo per meną kursus, nes labai atsipalaiduoji, susipažįsti su savimi“, ,,labai gera, 

nuoširdi, mandagi mokytoja (t.y. užsiėmimų lektorė)“, ,,buvo naudinga, atpalaidavo“, ,,labai geras 

projektas, ugdo geresnį bendravimą su žmonėmis ir labiau pasitiki savimi“, ,,patiko viskas“, 

,,noriu daugiau užsiėmimų, dar dar dar“, ,,labai gera iniciatyva, ačiū!“, ,,labai rekomenduoju 

kitiems“, ,,dėkoju už galimybę dalyvauti savęs pažinimo per meną kursuose“, ,,dėkoju už vertingą 

patirtį“, ,,viskas gerai organizuota“, ,,pasiūlyčiau kad tai būtų ilgalaikis užsiėmimas ir sužinotų 

kuo daugiau žmonių, daugiau bendrautų“, ,,Labai patiko! Norėčiau tokių veiklų ir kitais metais“, 

,,man labai patiko, norėčiau, kad būtų daugiau tokių projektų kitais metais“, ,,labai naudinga ir 

įdomu“, ,,pasiūlymas daugiau vaidinimo savęs pažinimo kursuose“, ,,norėčiau daugiau muzikos 

per užsiėmimus“, ,,norėtųsi tokių užsiėmimų senjorams dažniau“, ,,norisi įvairesnės veiklos, 

savanoriavimo, pasibuvimo be veiklos valandėlių“, ,,lauksiu naujų veiklų“, ,,pasiūlymas dėl 

įdomesnių žmonių dalyvavimo“, ,,norėtume pratęsti šiuos susitikimus, patys kurti spektaklį“, 

,,siūlymas daugiau laisvo laiko ir asmeniškų pokalbių prie arbatos“, ,,linkiu daugiau panašių 

veiklų“, ,,smagu išbandyti nauja ir nebijoti klysti“, ,,džiaugiuosi projekto veikla ir planuoju toliau 

dalyvauti įvairiose veiklose“, ,,ačiū už veiklas, sėkmės darbuose“, ,,ačiū labai už galimybę 

bendravimui, kūrybai, naujoms patirtims. Patyriau daugybę gražių akimirkų“, ,,laaabai patiko“, 

,,labai reikia tokių projektų“, ,,kad tik daugiau tokių projektų, sėkmės!“, ,,norime daugiau renginių 

su aktore“, ,,daugiau tokių renginių“, ,,super“, ,,patiko vadovų pozityvumas, skatinant emocines 

kompetencijas“, ,,tik geriausi atsiliepimai, linkiu visiems naujų užmanymų ir tariu ačiū!“, 

Leidinį parengė:
VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu”
Leidinį sudarė: Inga Bradūnienė
Maketavo: 
MB ,,Imo projektai”
Raudondvario pl. 141, Kaunas, 
Tel. +370 686 20141
El.p. imopro@imopro.lt
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