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Erdvė – būti išgirstam

Edita KALNIENĖ

Jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“ ateinančiuosius pasitinka jaunimo užimtumo 
specialistas Antanas Jonaitis, kuris ne tik skatina dalyvauti įvairiose vei-
klose, bet ir tampa jaunuolių draugu. Jam ne kartą yra tekę išgirsti skaudžių 
istorijų, skatinančių imtis tam tikrų priemonių, tarp jų – kreiptis į specialis-
tus. „Psichologų vengiame visi“, – tvirtino Antanas. 

„Tavo erdvėje“ renkasi įvai-
raus amžiaus jaunimas, kai ku-
rie yra itin sunkaus elgesio. 
„Dalis jaunuolių yra linkę nusi-
kalsti, kai kurie čia apsilankan-
tys paaugliai turi problemų dėl 
narkotikų vartojimo ar net pla-
tinimo.  Žinoma, ateina ne tik 
tokie jaunuoliai – ne viena ini-
ciatyvi grupė erdvėje yra vyk-
džiusi savo veiklą“, – įvardino 
A. Jonaitis. 

Erdvėse organizuojamos įvai-
rios veiklos, todėl neturintys ką 
veikti jaunuoliai gali ateiti ten 
praleisti laiką, išlieti savo ener-
giją. „Erdvė orientuota į mažiau 
galimybių turinčius jaunuolius“, 
– tvirtino Antanas. 

Šioje vietoje yra daugybė sta-
lo žaidimų, organizuojami ren-
giniai, kulinariniai, edukaci-
niai, sportiniai užsiėmimai, yra 
tam skirtos įrangos. Šalia vei-
ka ir Kretingos smiginio klubas 
„Topas“, kurio nariai su jaunuo-
liais pasidalija patarimais apie šį 
sportą. „Pernai buvo tokia ini-
ciatyva, kuomet jaunuoliams jie 
rengė mini turnyrus. Ne tik to-
kią veiklą vykdome, bet į erdves 

galima ateiti ir kavos, arbatos at-
sigerti, pasikalbėti, kai neturi su 
kuo“, – akcentavo jaunimo už-
imtumo specialistas. 

A. Jonaitis taip pat yra ir psi-
chologas, todėl skatina lankyto-
jus bendrauti: „Jau ne vienas vai-
kas, su kuriuo užmezgiau drau-
giškus santykius, yra pradėjęs 
pasakoti savo gilius išgyveni-
mus. Tada pasirodo, kad jie ne-
turėjo kam išsikalbėti. Taip po 
truputėlį juos skatinu nebijo-
ti psichologo ir užeiti pas savo 
koleges, dirbančias Pedagoginės 
psichologinės pagalbos skyriuje.“

Kai kurie jaunuoliai jaunimo 
užimtumo specialistui yra pa-
pasakoję tokius skaudžius išgy-
venimus, kurie susiję su seksu-
aline, fizine prievarta, tėvų pri-
klausomybe nuo alkoholio, nar-
kotinių medžiagų. 

Vis dėlto, jo tikinimu, žmo-
nės dar vengia psichologų ir vi-
suomenėje vyrauja nusistovėju-
sios stigmos: „Dar ir kaip jauni-
mas bijo psichologų, visi jų ven-
gia. Per 50 okupacijos metų mes 
išmokome slėptis, neleisti savo 
vaikams laisvai reikštis. Neiš-

gyvenus tos tikros paauglystės, 
neatradus autoriteto, labai sun-
ku paskui gyventi.“

„Tavo erdvėje“ apsilanko ne 
vienas jaunuolis, turintis pro-
blemų. „Čia tokių vaikų yra dau-
gybė, todėl bandau jiems būti 
draugas ir kompensuoti tai, ko 
jie neturi – atsigeriame arbatos 
ir kalbamės kelias valandas tie-
siog apie nieką“, – kalbėjo A. Jo-
naitis. 

Specialisto manymu, svarbu, 
kad lankytojai atrastų ne tik ką 
veikti, bet ir naujų draugų: „Jie 
gali su manimi pabendrauti, kaip 
su draugu, o pažinę mane tokį, 
papildomai žinodami, kad  esu 
psichologas, gali manęs paklaus-
ti ko nors giliau, jeigu nedrįsta 
kitų.“ 

Šaltuoju sezono metu erdvėse 
apsilanko 20–30 jaunuolių, va-
sarą gerokai mažiau. „Veikia se-
zoniškumas. Labai džiaugiuosi, 
kad vasarą jaunuolių ateina ma-
žėliau, nes tie vaikai žaidžia tin-
klinį, būna prie maudyklų, dar 
kažką veikia, juk paauglystė tu-
ri būti išgyventa“, – atkreipė dė-
mesį A. Jonaitis.

Kretingos rajono Švietimo centro jaunimo užimtumo specialistas 
Antanas Jonaitis tvirtino, kad jaunimui bendravimas yra labai svarbus.

Dariaus Šypalio nuotr.

Savanorystė Kretingoje: vietos – per mažai?

„Sniego gniūžtės“ savanoriai šiuo metu stovyklai ruošiasi jaunimo erdvėse „Tavo erdvė“.

Edita KALNIENĖ

Turbūt nėra žmogaus, kuris ne-
žinotų, kas yra „Sniego gniūžtė“, o 
galbūt kai kurie yra ir dalyvavę šioje 
stovykloje. Matome rezultatą, tačiau 
nežinome, su kokiais sunkumais 
susiduria organizatoriai, – kur ją or-
ganizuoti, o dar sudėtingiau – rasti, 
kur ruoštis artėjančiai stovyklai.

Repetuoti nėra kur
Anksčiau ši stovykla vykdavo 

Jurgio Pabrėžos universitetinėje 
gimnazijoje, dabar – Pranciškonų 
gimnazijoje. Dar praėjusiais metais 
organizatoriai iki paskutinių minu-
čių nežinojo, ar „Sniego gniūžtė“ 
įvyks, nes neturėjo, kur įgyvendin-
ti iniciatyvą. Vis dėlto savanorystei 
duris atvėrė Pranciškonų gimnazi-
jos bendruomenė, stovykla lapkri-
čio mėnesį čia vyks ir šiemet. 

„Stovyklas rengti mus šiaip ne 
taip vis dar priima. Pavasarį sė-
kmingai ją surengėme Pranciško-
nų gimnazijoje, ko, jeigu neklystu, 
niekada ten nebuvo, visada vykdavo 
Jurgio Pabrėžos gimnazijoje, – kal-
bėjo Lietuvos krikščioniškojo jauni-
mo blaivybės sąjungos ,,Žingsnis“ 
Kretingos padalinio atstovas Tau-
tvydas Jonušas. – Šiuo metu, ma-
nau, yra dvi mokyklos, kurios ti-
krai mus gali priimti rengti stovy-
klas, tačiau, žinoma, kiekviena mo-
kykla iškelia savo reikalavimus, ku-
rie mums galbūt ir nelabai patinka, 
bet tenka prisitaikyti, kad vis dėl to 
atvertų mums duris.“

Dabar jaunimas susiduria ir su 
kita problema – neturi, kur repe-
tuoti. Juos priėmė jaunimo užim-
tumo specialistas Antanas Jonaitis, 
kuris jiems repetuoti sudarė sąlygas 
atviros jaunimo erdvės „Tavo erdvė“ 
patalpose. „Jaunuoliai tikrai susidu-
ria su problema, kad mokyklos ne-
priima jų repetuoti, nes jie tai daryti 
nori gerokai ilgiau negu iki 17 val.“, 
– sakė A. Jonaitis. 

Kad sunkumų yra, pripažino ir 
T. Jonušas: „Be Jaunimo erdvių, re-
petuoti Kretingoje nelabai yra kur 
tokiam kiekiui jaunuolių. Nėra taip, 
kad mokyklos nenori mūsų katego-
riškai priimti, tačiau jos neturi tam 
vietos ir nelabai nori apsikrauti pa-
pildoma neapmokestinama veikla.“ 
Stovyklai ruošiasi maždaug 30 sa-
vanorių. 

Prieš tai jaunuoliai repetuoda-
vo Jurgio Pabrėžos universitetinės 
gimnazijos konferencijų salėje, ta-
čiau dabar ten įrengtas lietuvių kal-
bos kabinetas. „Kadangi mūsų su-
sirinkimai trukdavo ne valandą ir 
ne dvi, išbūdavome iki 18–19 val., 
o prieš pat stovyklą ir dar ilgiau, tai 
problema tapdavo mokyklos darbo 
laikas ir tai, kad valytojos nenori bū-
ti mokykloje ilgiau vien dėl mūsų“, 
– problemą įvardijo T. Jonušas. 

Savanoriai džiaugėsi, kad Anta-
nas juos priėmė repetuoti. „Jeigu 
ne jis, kažin, kur būtume visi jau-
nuoliai atsidūrę ir ką darę, – tikino 
Tautvydas. – Ar erdvė turėtų bū-
ti skirta konkrečiai „Sniego gniūž-
tei“? Nemanau, bet kad tai turėtų 
tapti vieta, kur jaunimas galėtų ne-
varžomai kurti, veikti, savanoriauti, 
tikrai taip. Juokinga, kai mokyklo-
se yra kalbama apie savanorystę, bet 
savanoriauti vietos nėra.“

Galimybė tapti savanoriu rajo-
ne yra, tačiau, akcentavo jaunuolis, 
užsiimantiems tokia veikla yra sun-
ku rasti, kur ją vykdyti. „Nėra taip, 
kad nėra kur tapti savanoriu, bet 
konkrečios vietos, kur tiems sava-
noriams rinktis, manau, trūksta“, – 
nuomone dalijosi T. Jonušas. 

Trūksta suaugusiųjų supratimo
Stovyklai rengtis organizatoriai 

pradeda mažiausiai du mėnesius 
prieš jai įvykstant.  Renkasi du kar-
tus per savaitę, paskutinėmis savai-
tėmis – ir dažniau, repetuoja iki vė-
laus vakaro.  Organizatoriams tenka 
nemažai pasiruošti. „Daug šokame, 

kiekvieną šokį stengiamės padaryti, 
kuo sinchroniškesnį. Kai pavargsta-
me šokti, susėdame kalbėtis apie sto-
vyklos programą, kad viskas vyktų 
sklandžiai, visų nuomonės būtų iš-
girstos ir priimtas visiems palankus 
sprendimas“, – vardino Tautvydas. 

Daug savanoriams tenka moky-
tis ir patiems, ypač tada, kai į skyrių 
ateina nauji žmonės. „Jiems rengia-
me mokymus, per kuriuos papasa-
koju apie svarbiausius dalykus, ver-
tybes, ko negalima daryti stovyklos 
metu, kaip reaguoti įvairiose situa-
cijose“, – teigė T. Jonušas. 

Paklausus Tautvydo apie Kretin-
gos jaunimą, ar jis yra aktyvus, sa-
vanoris akcentavo, kad trūksta mo-
tyvacijos. „Mums, manau, kartais 
reikia daugiau motyvacijos iš pa-
čių mūsų ir galbūt daugiau suprati-
mo iš suaugusiųjų. Ypač – iš moky-
klų administracijų. Norisi, jog jie su-
prastų,  kad 3 dienų stovyklą, kurioje 
dalyvaus apie 130 jaunuolių, organi-
zuos ne šiaip sau jaunuoliai, o žmo-
nės, kurie yra apmąstę viską nuo A 
iki Z ir žino, kaip viską tinkamai rei-
kia daryti. Trūksta kitokio požiūrio į 
mus“, – atviravo T. Jonušas.  

„Sniego gniūžtė“ yra prevencinė 
stovykla, kuri parodo, kad laisvalai-

kį galima praleisti ir be svaigalų. Sto-
vykla nesusideda vien tik iš kalimo 
į galvą „nerūkyk, negerk“. Joje ska-
tinamas bendravimas, artumas, sa-
vo nuomonės reiškimas. Organiza-
toriai nori, jog jauni žmonės supras-
tų, kad su žmonėmis reikia bendrau-
ti ir kad turėti jausmus nėra gėdin-
gas dalykas. 

„Kalbame apie įvairius gyveni-
miškus ir rimtus dalykus, tačiau visa 
tai perteikiame per žaidimų ir links-
mų diskusijų forma“, – sakė T. Jonu-
šas.

Anot jo, stovykla turėtų būti ska-
tinama, nes šiais laikais jaunimas ne-
bemoka tarpusavyje bendrauti, su-
prasti gražių, šiltų dalykų, bijo paro-
dyti savo jausmus, o stovykloje jiems 
visa tai yra atskleidžiama, nes ben-
dravimas – svarbiausia. 

Turi inicijuoti patys
Šių metų pavasarį Jurgio Pabrė-

žos universitetinėje gimnazijoje vykti 
„Sniego gniūžtės“ stovykla negalėjo, 
nes kovo mėnesį prasidėjo egzami-
nų sesija. „Ši gimnazija yra egzaminų 
centras. Tuo metu mokykla apribo-
ja bet kokias veiklas ir koncentruoja-
si būtent į tą darbą“, – paaiškino Kre-
tingos rajono savivaldybės adminis-

tracijos Švietimo skyriaus vedėja As-
ta Burbienė.

Švietimo skyriaus vedėja užtikri-
no, kad mokyklos savo mokiniams 
teikia visas paslaugas: „Būna, kad jie 
ir ilgiau pasilieka mokyklose, suside-
rina su administracija, mokytojams 
už papildomą darbą arba užmoka-
ma, arba laisvomis dienomis kom-
pensuojama, tai yra susitarimo rei-
kalas. Pavyzdžiui, jeigu mokyklos 
mokiniai organizuoja „Sniego gniūž-
tę“, nes kai kur tai yra kaip neforma-
laus ugdymo būreliai, jie repetuoja 
mokykloje.“

Bet kalbant apie jaunimo organi-
zacijas, nesusijusias su mokyklomis, 
sunkumų yra daugiau, tačiau proble-
mas turėtų spręsti pačios organizaci-
jos. „Rajone yra jaunimo reikalų ko-
ordinatorė, su kuria jaunimo organi-
zacijos ir turėtų šią problemą anali-
zuoti, spręsti, kur jaunimui susibur-
ti, repetuoti, gal ir mokyklos priim-
tų, o jaunimo reikalų koordinatorė 
turi bendradarbiauti su mokyklo-
mis, – kalbėjo A. Burbienė. – Pats 
jaunimas, kuris nori tas veiklas orga-
nizuoti, turėtų kreiptis, teikti klausi-
mus, svarstyti ir ieškoti, kaip išspręs-
ti. Jie patys turi tai inicijuoti, jeigu 
jiems to reikia.“

Dariaus Šypalio nuotr.




