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avanoriška veikla tradiciškai yra apibrėžiama kaip
galimybė kiekvienam, neatsižvelgiant į lytį, rasę, tautybę, religiją, politinius įsitikinimus, amžių ir sveikatą, panaudoti savo
gebėjimus ir patirtį visuomenės labui, įgyti naujų įgūdžių, susirasti draugų, įsitraukti į darbą, pakeisti socialinį gyvenimą.
Savanoris yra asmuo, kuris niekieno neverčiamas skiria savo
laiką kitiems žmonėms, prisiima atsakomybę už savo veiklą, o
kaip atlygį už tai gauna galimybę siekti asmeninio tobulėjimo,
sukaupti naujų patirčių ir turėti dvasinės naudos, kuria dalijasi su bendruomene.
Savanoriškos veiklos samprata yra glaudžiai siejama su
neformaliuoju ugdymu: savanoriai, įsilieję į visuomeninę pagalbos kitiems veiklą, tenkina savo socialinius, edukacinius,
psichologinius ir dvasinius poreikius.
ES savanoriška veikla taip pat siejama su pilietinės visuomenės stiprumu ir stiprinimu.
I. Jonutytė,
Savanorystė socialinio ugdymo sistemoje,
Klaipėdos universiteto leidykla, 2007 m.

Europos Komisija ar jos institucijos neatsako už medžiagos turinį ir
už galimą informacijos panaudojimą.
Vilnius 2014
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PROJEKTO SUMANYTOJAI
SUBŪRĖME DARBŠČIĄ IR KŪRYBINGĄ
SENJORŲ SAVANORYSTĖS PROJEKTO
„NĖ DIENOS BE VEIKLOS“ KOMANDĄ.
Projekto vadovė – MČTAU rektorė
Zita Žebrauskienė

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU) yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti vyresnius
nei 50 metų amžiaus žmones, suteikdama
jiems galimybę įsitraukti į visuomenei naudingą veiklą, patirti gyvenimo džiaugsmo
bendraujant su bendraamžiais, pagerinti
savo fizinę ir emocinę būseną. MČTAU neformaliojo ugdymo veikla vykdoma 11-oje
fakultetų, tokių kaip Istorijos, Užsienio kalbų, Turizmo, Politologijos, Sveikatos, Tautodailės ir t. t. Juos aktyviai lanko per 1000
klausytojų (2013–2014 m. m. duomenys).
Paskaitos, seminarai, diskusijos fakultetuose, parodų ir renginių lankymas bei organizavimas suteikia galimybę senjorams atnaujinti žinias ir įgūdžius, tobulėti, praturtinti
savo gebėjimus, o visa tai padeda atitolinti
ankstyvą senėjimą.

Projekto koordinatorė – MČTAU Užsienio kalbų fakulteto klausytoja
Regina Dovidavičiūtė

Projekto koordinatorė – MČTAU Turizmo fakulteto dekanė
Teodora Dilkienė

Atstovė ryšiams – MČTAU Turizmo fakulteto klausytoja
Irena Šemberienė

Finansus tvarko MČTAU buhalterė
Regina Jedzevičienė		

Mentoriai – padėjėjai:
Aldona Rėksnienė – MČTAU prorektorė
Romanas Paulauskas – MČTAU prorektorius
Lina Dilbienė – MČTAU Turizmo fakultetas
Irena Leončikienė –
MČTAU Turizmo fakultetas
Monika Jakimavičienė –
MČTAU projektų vadovė
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Genovaitė Račinskienė –
MČTAU Užsienio kalbų fakultetas
Alma Vadminienė –
MČTAU Užsienio kalbų fakultetas
Liucija Pranckevičienė –
MČTAU Buities kultūros fakultetas
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PASIRENGIMO ETAPAS

MES SIEKIAME AKTYVIAI IR ĮDOMIAI GYVENTI.
MES NORIME IR GALIME ATNAUJINTI ŽINIAS,
ĮGYTI NAUJŲ PATIRČIŲ.
MES ESAME AKTYVI, KURIANTI
VISUOMENĖS DALIS.

Išsikėlėme ambicingus tikslus: savanorišku ne-

atlyginamu darbu prisidėti prie natūralios gamtos
saugojimo ir infrastruktūros objektų įrengimo Italijoje ir Lietuvoje. Susiradome bendraminčių Italijoje, gavome finansinę paramą iš Grundtvig europinės programos „Mokymasis visą gyvenimą“,
subūrėme aktyvius, veržlius MČTAU savanorius,
vyrus ir moteris, kurių jauniausiajai – 55 metai, o
vyriausias perkopė per 80 metų.

MČTAU rektorė Zita Žebrauskienė su savanoriais
pasirašė savanoriškos veiklos sutartis.
Iš kairės stovi: Irena Šemberienė, Gražina Banevičienė. Sėdi: Irena Beinortienė, Regina Dovidavičiūtė, Povilas Sidaravičius, Zita Žebrauskienė, Petras
Gudynas
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Numatėme, kad kiekvienas senjoras, projekto dalyvis, taikydamas

metodą „darome ir mokomės“, įgis tarptautinio savanoriško darbo patirties bei naujų neformalaus mokymosi įgūdžių, taip pat patirties ekologijos,
kalbinio bendravimo, socialinės pagalbos ir kitais klausimais.
Senjorai, tiesiogiai susipažinę su kitos Europos Sąjungos šalies kultūra ir tradicijomis bei žmonėmis, įgis daugiau pasitikėjimo savimi, pasijus
naudingi, o tai skatins juos kuo ilgiau išlikti aktyviais visuomenės nariais
daugiakultūrinėje Europoje.
Nevyriausybinė Lietuvos organizacija Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, švenčiantis savo veiklos 20-metį, ir Feraros socialinės
veiklos savanorių tarnybos centras (ASC) Italijoje Grundtvig projekto dėka
įgis tarptautinio tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirties; šis projektas
įtrauks senjorus į aktyvią visuomenei naudingą veiklą, skatins keistis žiniomis ir įgūdžiais su jaunesniąja karta.

Gerai nusiteikę pradėjome
ruoštis kelionei: kartu su mentoriais tobulinome kompiuterinio
raštingumos žinias ir įgūdžius,
Europos informacijos centre
Vilniuje mokėmės anglų ir italų
kalbų, domėjomės savanorystės
ištakomis ir patirtimi, pasinaudodami IT nuolat susirašinėjome su kolegomis Italijoje.
Kas savaitę rengiami mūsų
susitikimai tapo laukiami, įdomūs, dar labiau mus subūrė.
Seminaruose keitėmės žiniomis, klausėme paskaitų apie
ekologinį švietimą, Italijos kultūrą ir tradicijas, svarstėme, ką
nuvykę apie savo šalį Lietuvą
pasakosime kolegoms.
Smagu, kad mus visus labai
palaikė ir skatino namiškiai: vaikai, anūkai, marčios ir žentai.
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Prieš išvykstant į kelionę nuotrauka su mentoriais,
prorektore Aldona Rėksniene, Zofija Stanevičiene,
Genovaite Račinskiene, Alma Vadminiene

Mus į Italiją išlydėjo ir patarimų negailėjo Švietimo mainų
paramos fondo Grundtvig programos projektų koordinatorė
Edita Trečiokienė.

Švietimo mainų paramos fondo koordinatorė Edita
Trečiokienė (kairėje) ir MČTAU rektorė Zita Žebrauskienė

Pasigaminome simboliką, paruošėme kelionės atmintinę.

Vaišes pasigaminome patys
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Skrydis Vilnius-Bolonija, kupinas emocijų ir puikios nuotaikos, neprailgo. Lėktuvui nusileidus mus pasitiko paslaugus autobuso vairuotojas.
Valandėlė žvalgantis pro autobuso langus po nepažįstamas apylinkes prabėgo nepastebimai, ir štai mes jau Feraroje.
Nors viduramžius menantis miestas pasitiko „lietuvišku“ lietumi ir vėsiu oru, mus sutikusios jau iš susirašinėjimo pažįstamos kolegės Marija ir
Saura apgaubė rūpesčiu ir sušildė draugiškomis šypsenomis.
Kalba užsimezgė labai greitai ir nuoširdžiai, nes su kolegėmis iš Feraros
socialinės veiklos savanorių tarnybos centro (ASC) jau ne kartą bendravome SKYPE, susirašinėjome elektroniniais laiškais, keitėmės nuotraukomis.
Susitikę gebėjome pasisveikinti itališkai, o daugumos mūsų anglų kalbos įgūdžiai buvo pakankamai geri, kad galėtume susikalbėti angliškai.
Įsikūrėme atskiruose, puikiai įrengtuose kambariuose jaukiame mažame
viešbutyje pačiame Feraros senamiestyje.

LIETUVIŲ SAVANORIŲ DARBAS
ITALIJOJE

FERAROS JAUNIMO REABILITACIJOS IR
INTEGRACIJOS CENTRAS

Štai mes jau Italijoje su Roberta ir Marija

isi esame vyresnės kartos žmonės ir dar menaV
me laikus, kai nuvykti į kurią nors užsienio šalį ga-

lėjome tik svajonėse.
Šiandien esame lygiavertės Europos Sąjungos
valstybės – Lietuvos piliečiai ir lengvai pasinaudojame mums suteiktomis teisėmis laisvai keliauti,
naudotis visomis keleivio teisėmis; turime europinio sveikatos draudimo garantijas, todėl jaučiamės
saugūs ir pasirengę priimti naujus iššūkius bei įgyti
naujų patirčių.
10

Pirmosios pažintys užsimezgė Feraros jaunimo reabilitacijos
ir integracijos centre. Antrojo pasaulinio karo ligoninės patalpose
įsikūręs krikščioniškas centras
turi kelis skyrius.
Į reabilitacijos skyrių patenka jauni žmonės iš ligoninių, jose
gydęsi po patirtų traumų; čia jie
atkuria savo darbinius įgūdžius
arba įgyja naujų.
Socializacijos ir integracijos
skyriuje mokytojų ir savanorių
pastangomis Italijos emigrantai
įgyja kalbinių, socialinių ir darbinių įgūdžių, padedančių lengviau
įsilieti į vietos bendruomenes.
Žmonių su negalia socializacijos padalinyje susirenka žmonės
iš miesto, bet centre jie negyvena.
Pagal savo galimybes jie mokosi
primityvių veiksmų su daiktais,
tam tikrų įgūdžių. Produkto šie
žmonės nesukuria, bet tobulina
savo judesius, kurie lengvina jų
gyvenimą.
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Pajėgesni dirba pagal
sutartis su verslo įmonėmis, fasuoja produktus,
gamina pakuotę, piešia ir
pan., už tai gauna atlygį.

BAUROS ŠEIMOS NAMAI NEĮGALIESIEMS

Mus sutiko ir globojo maloni namų vadovė Stefanija

Mus maloniai nustebino neįgaliųjų gyvenimo sąlygos, užimtumas,
jų gebėjimas užmegzti kontaktus su
mumis – senjorais savanoriais iš Lietuvos.

Susipažinome su „Casa famiglia di Baura“ (Bauros šeimos namai

neįgaliesiems). Tai Feraros municipaliteto biudžeto, sveikatos draudimo,
pačių gyventojų ir šių namų vykdomos ūkinės veiklos lėšomis išlaikomi
namai neįgaliesiems. Čia laikinai arba nuolatos gyvena tik aštuoni lengvą proto negalią turintys žmonės. Kaip mums paaiškino su neįgaliaisiais
dirbantis psichologas, šiuose namuose siekiama, kiek leidžia šių žmonių
negalia, išmokyti juos savarankiškai gyventi ir komfortiškai jaustis, integruotis į bendruomenę.
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Ėmėmės darbo. Kartu
su namų gyventojais vietinėje parduotuvėje Petras ir
Povilas išrinko tinkamus
augalus, kuriems užtenka
minimalios priežiūros, ir
visi kibome į darbą: per
savaitę įrengėme ir apsodinome gėlynus, nuravėjome
daržus.
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Kibome į darbus
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GAMINAME IR MOKOMĖS

Virtuvėje kartu su Bauros namų virėjomis ir neįgaliaisiais Lietuvos savanoriai gilinosi į itališkos virtuvės ypatumus, kruopščiai gamino pietus
sau ir visiems namų gyventojams.
Italių pamokyti vikriai lankstėme „kapeliačius“ ir „raviolius“, mokėmės
tinkamai pagaminti „tagliatelle“, sužinojome kitokių itališkos virtuvės gudrybių.

Užvirė darbas virtuvėje
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Po savaitę trukusio darbo visų nuotaika puiki, kartu su neįgaliaisiais
dalyvavome bendroje karaokėje, o ir darbo rezultatai akivaizdūs: prigaminta gausybė „kapeliačių“ „karamelės“, „raviolių“, „tagliatelle“, įvairiaspalvėmis gėlėmis pražydo gėlynai, akį džiugino nuravėti daržai. Bauros
namų vadovė Stefanija žavėjosi lietuvių savanorių darbštumu ir labai pagražėjusia aplinka. Prie pietų stalo užsimezgė nuoširdūs pokalbiai, namų
gyventojams įteikėme CD su Lietuvos vaizdais bei diską italų kalba apie
MČTAU savanorių veiklą Vilniaus universiteto (VU) Botanikos sode Kairėnuose.

Vertingos patirties įgijome lydėdami pensionato neįgaliuosius Karlą ir
Pjerą į užmiesčio išvyką – Komakio (Comacchio) miestelį prie jūros. Rūpinomės, kad jie saugiai pereitų per gatvę, padėjome įveikti laiptus. Mūsų
rūpestingai globojami jie jautėsi saugūs, emociškai atsipalaidavę, pasitikėjo mumis ir priėmė geranorišką pagalbą.

Pasivaikščiojimas po Komakio miestelį

Po darbų
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Išvykoje į Veroną dalyvavo visi Bauros namų gyventojai. Jiems kartu
su lydinčiais personalo darbuotojais padėjome saugiai jaustis ekskursijose, kartu lankėmės automobilių muziejuje, o grįžę į viešbutį tęsėme jau
tradiciniais tapusius pašnekesius terasoje. Tąsyk savo dienoraštyje sutartinai įrašėme: „Šiandien dalyvavome humaniškumo pamokoje. Padėkokime Aukščiausiajam, kad mes dar galėjome padėti silpnesniajam...“

Arena Veronoje

Ekskursija Veronoje

Pasidžiaugėme, kad rengdamiesi kelionei visi įgijome pakankamus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, todėl užsienio
šalyje sugebėjome prisijungti
prie savo elektroninio pašto.
Nuolat telefonu ir elektroniniu paštu palaikomas ryšys su
namiškiais, projekto vadove
MČTAU rektore Zita Žebrauskiene, Lietuvos švietimo mainų
paramos fondo koordinatore
Edita Trečiokiene padėjo jaustis
saugiai ir nuramino namiškius.

Kasdien po keturias valandas dirbome nelengvą fizinį
darbą, bet nuovargio dulkes nuplaudavo nauji įspūdžiai ir bendravimo, pažinimo džiaugsmas.
Labiausiai mus suartino ir tarpusavyje susibičiuliauti padėjo
Irenos Šemberienės ir Gražinos
Banevičienės gaminami pusryčiai, o vakarodami jaukioje
viešbučio terasoje, gurkšnodami
itališką vyną, kartu aptardavome dienos įspūdžius ir patirtis.
Savanoriaudami suvokėme, kad
esame vieningos Europos dalis,
20

Nuolatos palaikome ryšį su Lietuva

Bendri MČTAU savanorių pusryčiai
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Jaukūs pokalbiai viešbučio terasoje

kad šis projektas ir gauta finansinė parama suteikia mums, senjorams,
galimybę džiaugtis visaverčiu ir turiningu gyvenimu, mes turime puikią
progą bendrauti, pažinti, draugauti.

Su partneriais

FERAROS SOCIALINĖS VEIKLOS
SAVANORIŲ TARNYBOS CENTRAS

T

aigi, padirbėję ir itališku papročiu vidurdienio siestą praleidę ramybėje ir tyloje, antrąją dienos dalį ir savaitgalius skyrėme numatytoms
kultūrinėms išvykoms, susitikimams, vakarėliams ir individualiems pomėgiams.
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Vieną popietę įvyko dalykinis susitikimas su mūsų partneriais Socialinės veiklos savanorių tarnybos centro (ASC) būstinėje. Susitikome su šio
centro vadove Silvija ir kitais centro darbuotojais. Silvija supažindino mus
su ASC, kaip skėtinės organizacijos, veikla ir funkcijomis, papasakojo apie
finansavimo šaltinius ir tarptautinio bendradarbiavimo patirtį, apie vykdomus savanorystės projektus.
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PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS
Ferara

Ferara įsikūrusi šiaurės Italijoje, Emilia-Romagna provincijoje,
ir yra šios provincijos centras. Tai viduramžius menantis, renesanso kultūrą reprezentuojantis ir šių dienų žmogui patogus gyventi
miestas šalia Po upės deltos, netoli Adrijos jūros. Miestas įtrauktas į
UNESCO saugomo architektūros paveldo sąrašą, todėl yra kur akis
paganyti, kuo pasigrožėti. Nardėme Feraros viduramžių gatvelėmis,
žavėjomės miesto katedra, didinga pilimi. Mūsų kolega Povilas puikiai nusimano apie architektūrą, yra profesionalus meno istorikas,
todėl suradęs laisvesnę minutę ne tik su mumis dalijosi savo žiniomis,
bet ir piešiniuose fiksavo savo įspūdžius.

Feraros katedra

Pagaliau nustojo lyti, pasirodė saulė, sušilo, bet dar ne ita-

liškai... Pagerėjus orui surengėme ekskursiją pėsčiomis po Ferarą.
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Nepavargstančios Marija (Maria) ir Paola labai gerai žino Feraros
miesto istoriją, kultūrą, todėl kiekvieną laisvesnę valandėlę skubėjo mus
pavedžioti po pilies muziejus, parodas, supažindino su architektūros paminklais, pasakojo, kaip kito stiliai keičiantis epochoms.

Ferara- dviratininkų miestas

PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS
Paduva

Birželio 2 diena, sekma-

Feraros pilis
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dienis, visų nuotaika pakili.
Kolegės italės mus pasveikino
ir gražios dienos palinkėjo lietuviškai. Išvykome į Paduvą.
Kelionė traukiniu praplėtė
mūsų akiratį ir leido ne turisto akimis susipažinti su vietos žmonių gyvenimu. Išmokome nusipirkti ir tinkamai
pasižymėti bilietus į traukinį
(kiekviena šalis turi savo ypatumų), susigaudyti traukinių
bėgių labirintuose, nepasiklysti margaspalvėje minioje.

Jauna filipiniečių šeima mielai sutiko nusifotografuoti su
bendrakeleive Irena
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Nepaprastai įspūdingoje Paduvos Šv. Antano katedroje dalyvavome
Šv. Mišiose. Lietuvoje šiandien minima Tėvo diena. Italai šią dieną mini
kovo mėnesį. Didinga katedros architektūra, profesionalus choras, įspūdingi
kvapai, žymioji auksinių relikvijorių kolekcija, maldos itališkai tarp įvairių
tautybių ir rasių žmonių mus paveikė kiekvieną individualiai, bet abejingo
nepaliko nė vieno.
Paduvoje aplankėme daug viena už kitą įdomesnės architektūros bažnyčių, archeologijos muziejų.
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Mus ypač sudomino įspū-

PADUVOS BOTANIKOS SODAS

dingas Paduvos botanikos sodas, įkurtas 1545 metais kaip
Paduvos universiteto Medicinos fakulteto Botanikos sodas.
Šiandien tai įspūdingas šimtametes tradicijas turintis nesunaikintos augmenijos pavyzdys. Čia vyrauja ekologiška
aplinka, atliekami moksliniai
tyrimai, jaukumą ir ramybę
žadina klasikinės ir modernaus meno skulptūros. Paduvos botanikos sodas yra saugomas UNESCO.
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JUODAGALVIŲ DEVYNBALSIŲ
SODE (LIPU)

Grįžę į Ferarą buvome pakviesti sekmadienio vakarienės pas Saurą.
Pasigrožėjome istoriniame pastate įrengto buto jaukumu, interjero subtilybėmis.
Gausios itališkos vaišės buvo nuostabios, visų nuotaika puiki, o bendravimo barjerus lengvai padėjo įveikti Irenos Beinortienės ir Gražinos
Banevičienės itališkai ir lietuviškai atliekamos dainos.
Visiems labai patiko Sauros pagaminta raudonųjų svogūnų uogienė,
kuri valgoma su parmezano sūriu.

Kitą

Sekmadienio vakarienė pas Saurą

Gražina suskubo užsirašyti receptą, kuriuo mielai dalijamės.

dieną lankėmės JUODAGALVIŲ DEVYNBALSIŲ SODE
(LIPU). Sode globojami paukščiai. Lietuvos savanorių darbą šiame gamtos kampelyje vainikavo iš aplinkoje rastų gamtinių medžiagų sukurtas
„Žemės meno“ pavyzdys. Šeimininkai rezultatais buvo maloniai nustebinti, nes tai matė pirmą kartą. Mums gi buvo malonu išgirsti, kad LIPU
sodo administratorius ornitologas Dovidas bendrauja su Lietuvos ornitologų draugija, Lietuvos Ventės Ragu, kur žieduojami paukščiai, stebimas ir
tiriamas sparnuočių gyvenimas.
Pasirašėme savanorių darbo LIPU apskaitos knygoje, kur, be mūsų,
šiais metais pasirašė per keturiasdešimt savanorių iš įvairių pasaulio šalių.

SVOGŪNŲ DŽEMAS
(specialus italų savanorės Sauros virtuvės receptas)
1 kg. raudonųjų svogūnų
700 g. cukraus
2 lauro lapai
6 maži gvazdikėliai
3 nedideli gabalėliai cinamono
150 g. razinų Sultana
250 g. sauso baltojo vyno
200 g. baltojo vyno acto
Smulkiai supjaustyti svogūnus. Į indą su svogūnais sudėti lauro lapus, cukrų, razinas, cinamoną (išskyrus
sausą vyną ir vyno actą). Palikti puode 6 val. Pamaišyti.
Po 6 val. supilti sausą vyną ir vyno actą. Mišinį užvirinti,
sumažinus ugnį, virti ant silpnos ugnies 1 val. (galima
ir ilgiau), žiūrint kokio tirštumo norime džemo. Karštą
džemą išpilti į mažus indelius ir sandariai uždaryti. Iš
šių produktų gaunami 2 maži indeliai svogūnų džemo.
Galima valgyti su sūriu arba su mėsa. Pamėginkite pasigaminti, gal patiks. Mums labai patiko. Skanaus!
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Ornitologas
Dovidas
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FERAROS MUNICIPALITETE

Feraros municipalitete mus priėmė vicemerė Rossela Zadko, atsakin-

ga už gamtos apsaugą ir tarptautinius ryšius.
Kolegės italės Laura Roncagli ir Laura Sitti pristatė vicemerei mūsų projektą „Nė dienos be veiklos“. Mes pasidžiaugėme šeimininkų nuoširdumu,
vaišingumu ir rūpestingumu, puikiomis gyvenimo sąlygomis, geru veiklos
organizavimu. Vicemerė prisiminė gerus dalykinius ryšius su Kaunu, nes
Ferara ir Kaunas – susigiminiavę miestai. Pasikeitėme atminimo suvenyrais ir atminčiai nusifotografavome.

Susitikimas municipalitete

Grožį kūrėme iš čia pat rastų
gamtinių medžiagų

Atminimui padovanojome A. Šemberaitės keramiką
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POILSIO AKIMIRKOS

Kartu su sportuojančiais miestelėnų būriais ir gausybe dviratininkų

(Ferara – dviratininkų miestas) vaikštinėjome ant viduramžius menančios
gynybinės sienos. Dabar tai žalia devynių kilometrų miesto parko teritorija, juosianti visą istorinę Feraros miesto dalį. Žingsniavome poilsiui ir
rekreacijai įrengtais takais ir, stebėdami aktyviai sportuojančias italų šeimas, ne vienas patyliukais mąstėme: reikia ir man taip, bent porą kartų
per savaitę...

Susibėgome

Feraros siena mena viduramžius
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Paolos bute;
čia atėjo italių savanorių anglų
kalbos mokytoja airė ir kitos
draugės, jos padėjo pagaminti vaišes ir maloniai bendravo.
Netikėtai prireikė Reginos esperanto kalbos žinių. Mat viena iš
bičiulių atsinešė savo mirusiam
tėvui adresuotą laišką iš Rygos,
manydama, kad laiškas parašytas lietuviškai (ir čia mus painioja su latviais); ji vylėsi, kad
mes padėsime laišką perskaityti. Paaiškėjo, kad laiškas parašytas esperanto kalba, ir Regina
labai susijaudinusiai dukrai jį
išvertė. Nepamirštamos akimirkos ir suvokimas, jog visos
kalbos padeda žmonėms geriau
suprasti vieniems kitus.

Susibėgome pas Paolą
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„ASSOCIAZIONE NUOVA TERRA VIVA“

„ASSOCIAZIONE NUOVA TERRA VIVA“. Čia organizuojamos vaikų vasaros stovyklos. Natūralios gamtos prieglobstyje vaikai supažindinami su ekologiška žemdirbyste, sodininkyste; jie žaidžia, valgo patiekalus,
pagamintus iš jų pačių išaugintų daržovių. Lietuvos savanoriai kartu su
stovyklos pedagogais bendravo su vaikais, gamino popierines gėles, mokė
žaisti lietuvių vaikų, savo anūkų mėgstamus žaidimus.
Nuoširdų darbą ir bendravimą vainikavo stovyklaujančių Italijos vaikų
mums surengtas koncertas.
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Vadovaudamiesi teorija, kad pamažu darbas
darosi sudėtingesnis, priėjome prie fiziškai sunkiausio etapo. Jau antrą
savaitę, kaip ir numatyta
mūsų veiklos programoje, kasdien po keturias
valandas triūsėme „Associazione Nuova Terra
Viva“: karpėme gyvatvores. Prisiminę lietuvišką
patarlę „Akys baisininkės – rankos darbininkės“, įkvėpti kolegos Petro
kruopštaus ir pavyzdingo
piktžolių kapojimo, Lietuvos savanoriai išvalė
du piktžolėmis apžėlusius
tvenkinius: išrovė išsikerojusias piktžoles, jas išvežė ir išlygino tvenkinių
dugną. Į taip paruoštus
tvenkinius jau bus galima
prileisti vandens.
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Atokvėpio valandėlėmis iš širdies plaukiančios lietuvių liaudies darbo
dainos, traukiamos balsingųjų Irenų, Gražinos ir Povilo, ne tik atskleidė
lietuvių liaudies darbo dainų grožį, kėlė darbingumą, bet ir labai sudomino šalia dirbusius pakistanietį, afrikietę bei pačius italus. Vėliau jie sakys:
„Netriukšmaukite – lietuviai dainuoja.“

VĖL SVEČIUOSE

Vakarieniavome pas Robertą. Jaukiame bute susirinko Robertos ir

jos vyro bičiuliai, kolegos. Taip prasiplėtė pažinčių ratas; ragaudami šeimininkų mums pagamintus skanėstus, turėjome progą geriau suprasti italų
charakterį, temperamentą, kultūrą, įpročius ir papročius. Į svečius mes atėjome su lauktuvėmis ir Povilo surinkta lauko gėlių puokšte, kuri sužavėjo
visus susirinkusiuosius.

Vakarieniavome pas Robertą

Vieną popietę lankėmės pas Kristiną (Cristina). Dideliame moder-

niame bute mus šiltai pasitiko Kristinos šeima ir draugai. Užsimezgė malonūs pokalbiai turtingoje šeimos bibliotekoje ir prie vaišių stalo. Kristina,
kaip ir kitos italės savanorės – Paola, Marija, Roberta ir Saura, rudenį
atvyks į Lietuvą. Kristina sakė labai trokštanti pagrybauti Lietuvos miškuose. Pažadėjome suteikti jai tą malonumą.
Atokvėpio valandėlės

Mes, lietuviai, MČTAU senjorai savanoriai, neretai savo darbštumu
stebindami kitus bendruomenės narius, gražiu bendravimu ir tarpusavio
supratimu sukūrėme gerą nuotaiką ir, įpratę darbuotis savo soduose Lietuvoje, prisidėjome prie natūralios gamtos saugojimo, jos puoselėjimo čia,
Italijoje. Žaliosios zonos, kuriose mes dirbome, yra Feraros miesto teritorijoje ir labai mėgstamos miestelėnų, tad parke visada gausu poilsiautojų.

Vieną popietę lankėmės pas Kristiną
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Nepamirštamą įspūdį paliko viešnagė pas Ludoviką. Svečiavomės
jaukiame nuosavame Ludovikos namelyje, statytame dar jos senelės. Pa-

čios šeimininkės nuostabai, mūsų eruditas Povilas šiek tiek apleistame gėlyne surado unikalią gėlę akantą (lot. acanthus spinosus). Šis Viduržemio
jūros ir Azijos regiono augalas, retai sutinkamas Italijoje, yra saugomas
nuo besaikio naikinimo. Mums tai ypatinga egzotika, nes šio augalo lapo
formos ornamentai puošia Italijos renesanso meistrų sukurtus architektūros šedevrus, pridengia vieną žymiausių Mikelandželo Dovydo skulptūrą.

Būdami smalsūs, nuolatos stengė-

mės išmokti naujų dalykų, ir tai darėme kasdien aktyviai veikdami, t. y.
pagal savo individualius gebėjimus,
laikydamiesi principo „darome ir mokomės“. Sunkiausiai mums sekėsi italų
kalba, bet nuoširdi bendraamžė mokytoja Katia kasdien stebino naujais
moderniais mokymo metodais, įvairiais būdais, palaikė optimistinę nuotaiką, todėl mokėmės ne tik klasėje,
bet ir realiose situacijose: susirasdavome kelią į geležinkelio stotį, išmokome
užsisakyti patiekalus kavinėje, itališkai paprašyti produktų parduotuvėje
ir t. t. Smagu, nors rezultatai... kuklūs.
Atmintis, deja, nebe ta, bet kai Regina su Irena pasiklydo Feraros gatvelių labirintuose, tai itališkai „a destra
ea sinistra“ (į dešinę ir į kairę) išmoko
greitai, lengvai ir tikriausiai ilgam.

Ludovikos namo kieme auganti vyšnia mus
nustebino ne tik įspūdingu dydžiu, bet ir gausybe
uogų, kuriomis šeimininkė kvietė vaišintis tiesiog nuo medžio.

Akantas

Ludovika mus pakviečia į vidų ir vaišina tradicine Feraros duona

42

43

KUNIGO DONO DOMINYKO
NAMAI-SODYBA

Jau pajutome tikrą itališką kaitrą ir įver-

tinome vidurdienio siestos ramybę bei gaivių
vakarų jaukumą. Vieną iš tokių popiečių svečiavomės kunigo dono Dominyko įkurtuose
namuose-sodyboje, kur prisiglaudžia emigrantų šeimos su vaikais. Sodyboje randa
prieglobstį ir įvairių priklausomybių turintys
žmonės. Ūkiui vadovauja vienas iš gyventojų – albanas. Domėjomės mums neįprastai
įrengtomis daržovių laistymo sistemomis, apžiūrėjome šiltnamius. Gyventojai ūkyje maistui užsiaugina naminių paukščių, daržovių,
mokosi įsilieti į kitos kultūros bendruomenę.
Donas Dominykas apie Lietuvą žino iš sovietų laikais gautos nelegalios literatūros, todėl temų pokalbiams nestigo.

Buvome pakviesti į žuvies patiekalų
vakarienę. Virėjas albanas, išraiškingai pateikdamas kiekvieną patiekalą,
vaišino mus karališkomis krevetėmis,
moliuskais, ant iešmo kepta balta kelių
rūšių žuvimi ir gero apetito linkėjo dainomis.

Svečiuose pas kunigą doną Dominyką

Ypatingo dėmesio susilaukė Irena Beinortienė. Ji – katalikiškų Marijos
namų Vilniuje aktyvi dalyvė, savo įspūdingu sopranu gausiai susirinkusiems svečiams giedojo giesmes ir dainavo lietuvių liaudies dainas, pradėjo
diskusiją apie lietuvių kalbos kilmę ir jos unikalumą. Lietuviškas dainas
keitė itališkos ir visi sutiko, kad kiekvieno žmogaus balsas yra tobuliausias
muzikos instrumentas. Teisi buvo Irena sakydama: „Ne vien užsienio kalbų mokėjimas suartina žmones.“

Domėjomės daržovių laistymo sistema
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POILSIO AKIMIRKOS
Florencija, Venecija

FERAROS MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ ASOCIACIJA

Ekskursijos į renesanso kultūros lopšį – Florenciją bei stebuklingąjį

miestą ant vandens – Veneciją buvo nepakartojama dovana ir atgaiva po
prasmingo ir turiningo trijų savaičių darbo.

Mūsų iniciatyva įvyko programoje nenumatytas, bet MČTAU vei-

klai prasmingas susitikimas su Feraros mokymosi visą gyvenimą asociacijos vadovu prof. Carlo Alberto Campi. Mes papasakojome apie Medardo
Čoboto trečiojo amžiaus universiteto struktūrą, veiklos principus, padovanojome kompaktinį diską italų kalba apie MČTAU veiklą. Savo ruožtu
prof. Carlo Alberto Campi supažindino mus su jo vadovaujamo vyresniojo
amžiaus žmonių neformaliojo mokymo struktūra Italijoje. Feraroje veikiantis centras turi filialus ir kituose Emilia-Romagna provincijos miestuose. Nevyriausybinė organizacija išlaikoma rėmėjų, valstybės ir pačių
dalyvių lėšomis. Diskusijoje išryškėjo ketinimai ir galimybės ateityje bendradarbiauti abiem nevyriausybinėms organizacijoms, kurios dirba su vyresniojo amžiaus žmonėmis Italijoje ir Lietuvoje.

Žvilgsnis į Florenciją pro Ufiči (Uffizi)
galerijos langą

Susitikome su Feraros mokymosi
visą gyvenimą asociacijos vadovu
prof. Carlo Alberto Campi
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Atsisveikinimo vakarienės į savo butą istoriniame Feraros senamiesty-

je mus ir kolegas italus pakvietė projekto koordinatorė Marija. Kiekvienas
gavome savanorišką darbą liudijančius pažymėjimus, pasikeitėme suvenyrais, kurie primins projektą „Nė dienos be veiklos“.
Liejosi nesibaigiantys įspūdžiai apie nuostabiai praleistą laiką Italijoje,
kūrėme planus vėl susitikti jau Lietuvoje.

Pasikeitėme suvenyrais
Pasivaikščiojimai
po Veneciją

Savanoriško darbo pažymėjimas
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RUOŠIAMĖS NAMO

Paskutinį vakarą praleidome jaukioje Feraros viešbučio terasoje, ta-

pusioje mūsų tradicinių susitikimų, įspūdžių ir emocijų liudininke.

Irena Beinortienė: Labai džiaugiuosi, kad su savanoriais lankiausi Italijoje, Feraroje. Grįžusi dažnai prisimenu garsų anglų posakį: „Niekada
nesigailėk to, kas praėjo, bet džiaukis, kad tai įvyko.“ Aš įgijau daug naujų
patirčių, esu kupina gražių prisiminimų. Džiaugiuosi, kad dalyvaudama
šiame projekte turėjau galimybę pasidalinti savo gebėjimais su kitais projekto dalyviais, pramokau naudotis kompiuteriu ir dabar galiu susisiekti
elektroniniu paštu su kolegomis, pasižvalgyti po interneto platybes.
Kasdien mintimis sugrįžtu į senuosios Italijos miestus Ferarą, Padują, Florenciją, Veneciją, Komakio, kur patyriau neišdildomų įspūdžių.
Supratau, kad Lietuva taip pat yra išskirtinis kraštas savo žaluma ir išsaugota etnine kultūra, dar giliau suvokiau, koks man brangus ir mielas
žaliuojančių gimtinės peizažų grožis. Turime neįkainojamą turtą ir, kol
Dievas mus laikys šioje žemėje, privalome puoselėti šį kraštą. Norisi sekti kunigo Ričardo Doveikos patarimu, pasakytu per pamokslą: „Atsikėlę
kiekvieną rytą ne žodžiais, o darbais puoškime savo Tėvynę.“
Tą vakarą gurkšnojome itališką vyną, o savo patirtį bei įspūdžius užrašėme kiekvienas individualiai.

Irena Šemberienė: Dalyvavimas Grundtvig programos senjorų savanorystės projekte man suteikė galimybę nuvykti į kitą Europos Sąjungos
šalį, t. y. Italiją, su garbinga savanoriavimo misija, kartu padirbėti su vietiniais senjorais savanoriais, pasidalinti savanoriavimo patirtimi ir geriau
pažinti labdaringų bei visuomeninių organizacijų veikimo principus.
Tiesioginis bendravimas su vietos gyventojais suteikė galimybę susipažinti su italų šeimomis, užmegzti draugiškus ryšius su jais ir pajusti kitos
šalies gyvenimo pulsą. Įgyta patirtis bus naudinga tobulinant savanoriavimo principus ir būdus mūsų šalyje. Grįžau namo daug labiau pasitikėdama savo jėgomis, sutvirtėjo supratimas, kad dar galiu būti naudinga
savo artimiesiems, savo šaliai ir dalyvauti projektuose, skatinančiuose
bendradarbiavimą su kitomis ES šalimis.
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Povilas Sidaravičius: Šalia edukacinių, socialinių ir kitokių projekto
tikslų Feraroje susipažinau su turtinga viduramžių meno kolekcija. Didelį įspūdį paliko miesto architektūra – pastatai iš raudono molio plytų.
Nepamirštamos renesansinės arkos, aprėmintos ornamentuota keramika su balto marmuro intarcijomis fasaduose.

Gražina Banevičienė: Dalyvavimas Grundtvig
programos projekte „Nė dienos be veiklos“ man
suteikė naują patirtį; tai buvo iššūkis, galimybė
išbandyti save, pakeliauti bei pajusti, kas tai yra
savanorystė užsienyje. Įsigijau naujų draugų,
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bendravau su neįgaliaisiais bei italų savanoriais. Mokiausi italų kalbos,
tobulinau anglų kalbos įgūdžius, įgijau daugiau pasitikėjimo savimi. Susipažinau su Italijos kultūra, istorija, architektūra, papročiais, tradicijomis bei kulinariniu paveldu, išmokau gaminti itališkus makaronus.
Žaviuosi italų gebėjimu be didelių finansinių investicijų sukurti gražią aplinką, puoselėti gamtą, nuo mažens pratinti vaikus ir jaunimą prie
fizinio darbo, mokyti juos kurti meną, gražiai elgtis su gyvūnais, tausoti
gamtą. Pamačiau, kad italai yra draugiški, nuoširdūs, geranoriški, o projekte dalyvavę MČTAU senjorai, nepaisant skirtingo amžiaus, išsilavinimo bei pomėgių, tapo šaunia komanda ir puikia draugiška šeima.
Manau, jog ši savanorystės patirtis bus man naudinga Lietuvoje.

Petras Gudynas: Nepaprastai naudinga buvo bendravimo su Italijos
žmonėmis patirtis. Visos išvykos metu labai maloniai bendravome su
kolegėmis, dalyvavusiomis Grundtvig programoje, o Italijoje vyko atviri
ir malonūs pokalbiai su Feraros municipaliteto vadovais, mūsų universiteto analogo – Mokymosi visą gyvenimą asociacijos prezidentu, Feraros provincijos savanorių bendrijų asociacijos prezidente ir vykdomąja
direktore.
Turėjome galimybę susipažinti su penkių Italijos miestų architektūra,
katedromis, rūmais, muziejais, dailės ir skulptūros šedevrais. Buvau sužavėtas.

Regina Dovidavičiūtė: Įgijau žinių ir įgūdžių dirbti su tarptautiniais
projektais, išmokau teikti paraiškas, ieškoti partnerių ir finansavimo šaltinių, koordinuoti veiklą. Nors esu pensinio amžiaus, atgavau pasitikėjimą savo jėgomis ir vėl grįžau į darbo rinką.
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ITALŲ-LIETUVIŲ KALBŲ ŽODYNĖLIS

K

asdien turėjome gražią tradiciją tęsti dar Lietuvoje pradėtą pildyti
būtiniausių itališkų žodžių žodynėlį, kurį Gražina kruopščiai užrašinėjo.
Ši priemonė padėjo mums ne tik bendrauti savanoriaujant, bet ir susikalbėti mieste, parduotuvėje, svečiuose.
LITUANIAN

ITALIAN

Sveiki!

Salve!

Labas!

Ciao!

Kaip sekasi?

Come sta?

Ačiū, gerai

Bene, grazie

Atsiprašau!

Scuzi! Scuza!

Ar kalbate angliškai?

Parla inglese?

Koks jūsų vardas?

Come si chiama?

Mano vardas...

Mi chiamo...

Malonu susipažinti

Piacere

Iš kur jūs esate?

Di dov’e?

Aš esu italė

Sono italiana

Kuo jūs dirbate?

Cosa fa?

Aš dirbu...

Lavoro per...

Aš esu pensininkas

Sono in pensione

Ar jums patinka...?

Le pace...?

Viso gero

Arrivederci

Iki pasimatymo

A dopo

Laba diena
(ryte iki pietų)

Buongiorno

Laba diena

Buon pomeriggio

Labas vakaras

Buonasera

Labos nakties

Buonanotte

Ar galite tai pakartoti?

Puo ripetere?

Atsiprašau?

Come?

Ar galite kalbėti lėčiau?

Puo parlare piu lentamente?

Ką jūs sakėte?

Cosa ha detto?

Aš suprantu

Capisco

Aš nesuprantu

Non capisco

Ar suprantate?

Capisce?
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LITUANIAN

ITALIAN

Kokie jūsų šio vakaro/ šio savaitgalio
planai?
Ar galite pasakyti savo numerį/
el. pašto adresą?

Che programmi ha per stasera/questo
weekend?

Ar galite tai parodyti žemėlapyje?

Puo indicarmelo sulla cartina?

Tai neįtikėtina/ nuostabu/keista

E eraviglioso/bellissimo/ strano

Man (ne)patinka

(Non) Mi piace

Aš norėčiau veido valymo procedūros

Vorrei fare la pulizia del viso

Kada atidaroma/ uždaroma?

Quando aprite/ chiudete?

Ar galite man padėti?

Puo aiutarmi?

Mane jau aptarnauja

Mi stanno servendo

Le va di andare a bere qualcosa/cena?

Norėčiau ko nors pigesnio/
brangesnio

Vorrei qualcosa di piu economico/
caro

Mi da il suo numero?

Vieną minutėlę

Un momento

Tu man patinki

Mi piaci

Ar galiu jums padėti?

Posso aiutarla?

Ar jums patinka...?

Le piace...?

Atidaryta

Aperto

Norėčiau nueiti...

Vorrei andare a...

Uždaryta

Chiuso

Susitikime bare/jūsų viešbutyje

Vediamoci al bar/ nel suo hotel

Įėjimas

Entrata

Ar galite duoti miesto žemėlapį/
kelionių vadovą?

Mi puo dare una cartina/guida?

Matavimosi kabina

Camerino

Kada grįžtame?

A che ora si torna?

Darbo valandos

Orario D’apertura

Ar galime čia sustoti...?

Possiamo fermarci...?

Išėjimas

Uscita

Nusipirkti suvenyrų

Per comprare qualche souvenir

Ar galite man parodyti…?

Mi fa vedere…?

Nueiti į tualetą
Kur yra ...botanikos sodas/pilis/
rūmai?
Kur yra turgus/prekybos centras?

Per andare in bagno
Dov’e/Dove sono... giardino botanico/
il castello/ il palazzo
Dov’e il mercato/centro commerciale?

Tai visai ne tai, ko aš noriu

Non e proprio quello che volevo

Tai per brangu

E troppo caro

Man reikia pagalvoti

Devo pensarci

Ar galite man padėti?

Puo aiutarmi?

Ar galite pritaikyti nuolaidą?

Mi fa un po’ di sconto?

Kiek kainuoja?

Quant’e?

Ar galiu pasimatuoti?

Posso provarlo?

Kur galiu susimokėti?

Dove posso pagare?

Ar turite didesnį/ mažesnį?

Non c’e in una taglia piu grande/
piccola?

Mokėsiu grynaisiais/ kredito kortele

Pago in contanti/ con carta di credito

Prašyčiau čekio

Una ricevuta, per favore

Ko norėtumėte?

Che coza desidera?

Norėčiau ko nors smėlio/ rudos
spalvos
Palaidinė

Vorrei qualcosa di
beige /marrone
La camicia

Maždaug už... eurų

Intorno ai... euro

Paltas

Il cappotto

Ar galite man parodyti...?

Mi fa vedere...?

Švarkas

La giacca

Sijonas

La gonna

LITUANIAN

ITALIAN

Ponas, ponia

Signore, Signora

Kada jūsų gimtadienis?

Quando e il suo compleanno?

Kiek jums metų?

Quanti anni ha?

Man... metų (-ai)

Ho... anni

Aš esu ištekėjusi

Sono sposata

Aš čia esu vienas/viena

Sono con…mio marito/mia moglie

Aš esu išsituokusi

Sono divorziata

Ar turite vaikų/anūkų?

Ha figli/nipoti?

Štai mano vizitinė kortelė

Ecco il mio biglietto da visita

Koks puikus /bjaurus oras
Ar norėtumėte eiti su manimi išgerti/
pavakarieniauti?
Ar galite pasakyti savo numerį?

Che bel/ brutto tempo

Mi da il suo numero/la sua e-mail?
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LITUANIAN

ITALIAN

Ar jūs alergiškas?

Ha allergie?

Man skauda dantį

Ho mal di denti

Man reikia ko nors nuo peršalimo

Ho bisogno di qualcosa per il
raffreddore

Avete qualche giornale in inglese?

Norėčiau paracetamolio

Vorrei del paracetamolo

Vorrei del cioccolato

Nulis

Zero

Vienas

Uno

Du

Due

Ar yra mokestis už įėjimą?

Cosa si fa di sera?
Mi puo dare un calendario degli
eventi?
C’e un costo aggiuntivo?

Trys

Tre

Aš atvykau į seminarą

Sono qui per un seminario

Keturi

Quattro

Šalta/ karšta

Fa fredo/ caldo

Penki

Cinque

Štai mano vizitinė kortelė

Ecco il mio biglietto da visita

Šeši

Sei

Kur yra susitikimų kambarys?

Dov’e la sala meeting?

Septyni

Sette

Atsiprašau už vėlavimą

Scusi il ritado

Man reikia vertėjo

Mi serve un interprete

Galite mane rasti viešbutyje

Sono raggiungible all’hotel

Man reikia paskambinti

Ho bisogno di fare una telefonata

Buvo malonu susipažinti

E stato un piacere

Ačiū, kad atvykote

Grazie per essere venuto/venuta

Gelbėkite!

Aiuto!

Laikykite vagį!

Fermi, al ladro!

Aš pasiklydau

Mi sono perso/persa

Kur yra policijos nuovada?

Dov’e il commissariato?

Aš pamečiau pasą/pinigus/rankinę

Ho perso il passaporto/il denaro/la
borsa

Aš sergu

Sto male

Man skauda pilvą

Ho mal di stomaco

Ar gali gydytojas čia atvykti?

Il medico puo venire?

Man svaigsta galva

Mi gira la testa

Kuo skundžiatės?

Cosa c’e che non va?

Kur jums skauda?

Dove le fa male?

Ar vartojate kokius nors vaistus?

Prende farmaci?

LITUANIAN

ITALIAN

Kostiumas

L’abito

Akiniai nuo saulės

Gli occhiali de sole

Maudymosi kostiumėlis
Ar prekiaujate laikraščiais anglų
kalba?
Norėčiau plytelės šokolado

Il costume da bagno

Ką galima veikti vakarais?
Ar turite renginių programą?
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VU KAIRĖNŲ BOTANIKOS SODE

ITALIJOS SAVANORIŲ
DARBAS LIETUVOJE

Š

altas, lietingas, vėjuotas ir vėlyvas rudens vakaras Lietuvoje truputį
išgąsdino iš saulėtos Italijos atvykusias senjores, tačiau jau gerai pažįstamas koleges mes apgaubėme dėmesiu, jaukiai apgyvendinome viešbutyje
Antakalnio mikrorajone Vilniuje ir pažadėję rytdienai puikų orą išsiskirstėme ilsėtis.
Rytas, kaip ir žadėjome italėms, išaušo puikus. Viešnias pasitiko mentoriai, nusifotografavome atminimui ir išvažiavome į Vilniaus universiteto
(VU) Botanikos sodą Kairėnuose.

Šiuolaikinis VU Botanikos sodas ne tik didžiausias Lietuvoje, bet ir turtingiausias
augalų kolekcijomis. Jame daugybė paukščių, tvenkiniuose nardo žuvys, o žirgais pajodinėti gali visi norintys. Sodas Kairėnuose ypač mėgstamas vilniečių, gausiai lankomas svečių iš įvairių Lietuvos kampelių bei užsienio. Botanikos sode auginama
per 10 600 pavadinimų augalų, vyksta mokslinis darbas; teritorija puikiai pritaikyta
rekreaciniams, šviečiamiesiems ir kitokiems visuomenės poreikiams, o nuolat įgyvendinami sodo infrastruktūros plėtros projektai sutraukia ne tik specialistus, bet ir
visus ieškančius atgaivos ir harmonijos gamtoje.

Stovi iš kairės: A. Vadminienė, P. Gudynas, Paola Barbi,
Roberta Montosi Vancini, Maria Cristina Franchini, L. Dilbienė, A. Rėksnienė, P. Sidaravičius. Pirmoje eilėje iš kairės:
Saura Rabuiti, Maria Ludovica Roncagli, Marija Bordini ir
G. Račinskienė

Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas daug metų bendra-

darbiauja su VU Botanikos sodo Kairėnuose specialistais: rengia seminarus, nuolatines savanorių talkas. Sode pasistatėme ir prižiūrime vardinį
MČTAU suolelį. Tad suprantama, kad senjores savanores iš Italijos pasikvietėme kartu neatlyginamai padirbėti rudenėjančiame Botanikos sode.
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Vilniaus universiteto Botanikos

sode Kairėnuose kruopščiai dirbusios italės savanorės Maria Bordini, Maria Cristina Franchini, Paola
Barbi, Maria Ludovika Roncagli,
Roberta Montosi Vancini ir Saura
Rabuiti susipažino su augmenijos
įvairove, gėlynų priežiūra. Jos domėjosi, kaip infrastruktūra pritaikyta pagyvenusiems bei neįgaliems
sodo lankytojams. Smagu padirbėti
ne tik namuose, bet ir kitoje šalyje, tvarkant gėlynus, vejas, parkus.
Mūsų projekto „Nė dienos be veiklos“
ekologinė kryptis pasirinkta neatsitiktinai: kurti akiai malonią aplinką yra labai smagus ir prasmingas
užsiėmimas kiekvienam vyresnio
amžiaus žmogui, turinčiam gyvenimiškos patirties, žinių. Dar įdomiau, kai panašius darbus dirbame
geografiškai skirtinguose kraštuose.
Taigi vadovaudamiesi principu „darau ir mokausi“, mokėmės tvarkyti
želdinius, prižiūrėti gėles, formuoti
augalų kompozicijas. Italės mokėsi
iš lietuvių, lietuviai – iš italių, ir tai
teikė didelį moralinį pasitenkinimą
visiems dalyvaujantiems projekte ir
naujiems projekto dalyviams.
Kartu su mentoriais iš Lietuvos
italės dirbo bijūnų laukuose: nupjovė nužydėjusius augalus ir ruošė
juos žiemai.
Darbas jurginų kolekcijos laukeliuose buvo ypač patrauklus ir džiugus. Savanorės išskynė nužydėjusius
žiedus, nuolat stebėjosi neregėta jų
įvairove, spalvų ir atspalvių kaita, o
iš nuskintų žiedų darė puokštes. Visus lydėjo puiki nuotaika ir bendravimo džiaugsmas.
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Darbas rododendrų kolekcijos laukuose italėms labiau pažįstamas, nes šie
augalai jų gimtinėje itin populiarūs.

Lietuvos savanorio Povilo vadovaujamos italės komponavo puokštes,
derino gėles pagal rūšis, spalvas ir netgi kvapus. Tokia veikla viešnioms
buvo šiek tiek neįprasta, nes, kaip vėliau pačios prisipažino, namuose Italijoje jos tai daro labai retai, tačiau dabar džiaugėsi, kad vešlūs ir spalvingi
gėlynai skaidrino nuotaiką ir rudenišką Lietuvos dangų.
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Po darbų gerai nusiteikusios Italijos senjorės savanorės ir jų pagalbininkai-mentoriai iš Lietuvos maloniai tęsė pažintį prie arbatos puodelio.

Tautodailės fakulteto klausytojos surengė
savo rankdarbių parodėlę

POPIEČIO VALANDOS

Baigę kasdienius darbus Kairėnuose, papietavę ir pailsėję su viešnio-

mis skubėjome į susitikimus ir ekskursijas po Vilnių.
Vilniaus technikos biblioteka yra nuolatinė MČTAU veiklos partnerė,
todėl bibliotekos darbuotojai mielai priėmė ir mūsų viešnias, supažindino
su biblioteka, jos fondais, darbo specifika. Bibliotekos koridoriuose nuolat
veikia kilnojamosios parodos. Šįsyk MČTAU Tautodailės fakulteto klausytojos surengė savo rankdarbių, pagamintų iš vietinių žaliavų – vilnos, lino
ir medžio, parodėlę.

Vakarienė Petro ir Birutės
Gudynų namuose

Susitikimas Vilniaus technikos
bibliotekoje
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Lankėmės Antakalnio kapinėse. Prie žuvusiųjų Sausio 13-ąją kapų
viešnios išreiškė didelę pagarbą Lietuvos nepriklausomybės aukoms. Jos
atidžiai klausėsi pasakojimo apie tų dienų įvykius, nuoširdžiai domėjosi,
kaip pasikeitė mūsų gyvenimas Lietuvoje dabar.

SAVAITGALIO IŠVYKOS

Savaitė netruko prabėgti. Buvome suplanavę, kad antrąją savaitę dirb-

sime Žemaitijos nacionaliniame parke, tad su senjoromis iš Italijos išsirengėme į Platelius. Kelias driekėsi per visą Lietuvą, o savaitgalis buvo šiltas
ir ilgas, todėl pakeliui užsukome į Birštoną. Prienų senelių globos namuose
susipažinome su garbaus amžiaus senjorų gyvenimo sąlygomis, pavaikščiojome puikiai įrengtais sveikatingumo takeliais, pabuvome psichoterapijos kambaryje.

Senjoroms iš Italijos patiko ekskursija
po Vilniaus senamiestį – vieną iš UNESCO
saugomų kultūros paveldo objektų.
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Prienų senelių globos namuose
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Viešnioms iš Feraros knietėjo pasivaikščioti Kauno gatvėmis,
nes, kaip jau žinome, Ferara ir Kaunas yra susigiminiavę miestai.
Važiuodami į Žemaitijos nacionalinį parką dar stabtelėjome prie
Baublių, Rietavo muziejuje klausėmės žymiųjų Oginskio polonezų,
neaplenkėme ir Oginskių rūmų.
Emocingosios italės žavėjosi lietuviško peizažo žaluma ir nuolat krykštavo „belisimo“, lietuviškai kartojo „gražu“, „žalia“, „labai
žalia“.

Plateliuose supažindinome itales su sovietiniu palikimu Lietuvoje ir skaudžiomis
istorijos pamokomis. Italių savanorės pamatė, kaip sovietų nuniokota ir apleista vieta pertvarkyta į nuostabų parką, pritaikytą
visuomenės poreikiams: jame įrengtos vietos
poilsiui, pėsčiųjų pasivaikščiojimo zonos, takai dviratininkams.

Stabtelėjome prie Baublių, Oginskių rūmų,
lietuviško koplytstulpio
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ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Turiningas savaitgalis bai-

gėsi ir pirmadienį kibome į
darbą. Abiejų šalių savanoriai
dirbo drauge valydami parką –
rinko šiukšles.
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Žemaitijos nacionalinio parko konsultantai specialistai supažindino
mus ir itales savanores su Žemaitijos etnografinio regiono gamtiniu, etnokultūriniu ir kulinariniu paveldu.
Viešnios dirbo Telšių girininkijos poilsio teritorijoje ir architektūrinio
landšafto rezervate. Kartu su vietiniais specialistais jos tvarkė Paplatelės
pažintinį taką, turėjo galimybę ne tik stebėti, kaip architektūrinis landšaftas derinamas su esamais gamtiniais dariniais, bet ir pačios dalyvauti
šiame darbe. Italės savanorės viskuo domėjosi, tad klausimų nestigo. Veikla atvirose erdvėse, gamtiniai akcentai, biologinė įvairovė teikė dvasinį pasitenkinimą, skaidrino mintis.
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Romantiškos akimirkos darbo
dienai pasibaigus...

Laisvalaikis susipynė su maloniu darbu, nes kelias vedė pas Visvainių
kaime gyvenančią audėją Vaidą Jundulaitę. Ji supažindino viešnias su
žemaitiškais audinių raštais ir spalvomis, taip pat parodė, kokius gaminius
galima išausti iš antrinių žaliavų bei tekstilės atraižų.
Jaukiame šeimininkės namų priebutyje, rudenėjančioje saulės atokaitoje įsitaisiusios Paola, Ludovika, Kristina, Marija ir Saura ruošė skiautinius, nes visoms knietėjo kuo greičiau sėsti į lietuviškas audimo stakles ir
įausti savo fragmentą į bendrą kilimą.
„Tai dariau pirmą kartą“, – prisipažino Paola. „Nuostabu, įdomu, puiki
patirtis“, – džiūgavo Roberta.

Naujų patirčių, įgūdžių ir žinių įgijo Kristina, Saura ir Marija – jos dirbo Žemaitijos nacionalinio parko teritorijoje esančiame vaistažolių ūkyje.
Smulkindamos surinktas vaistines žoleles, lygino jas su analogiškais augalais Italijoje, sužinojo, kokie arbatų ar gydomieji mišiniai iš jų daromi.
„Nepamirštami aromatai“, – vėliau pasakė Saura.

Audėja Vaida nuoširdžiai moko itales Paolą,
Robertą ir Ludoviką lietuviško amato gudrybių

Kristina
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Saura ir Marija
Saura
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Išpildėme Kristinos svajonę – pagrybauti,
pasigrožėti rudenėjančiu lietuvišku mišku.

SUSITIKIMAI BENDRUOMENĖSE

Popietėmis skubėjome į susitikimus su Telšių trečiojo amžiaus universiteto senjorais, Platelių bendruomene bei Telšių girininkijos rekreacinės
zonos „Žvėrinčius“ girininkais. Susitikimai buvo abipusiškai naudingi –
italės savanorės susipažino su regiono senjorų organizacijomis, pamatė,
kokiu būdu vietinės organizacijos suburia senjorus groti, dainuoti, mokytis kalbų ir pan. Pokalbius keitė dainos, dainas – žemaitiškų patiekalų
ragavimas. Kokių tik skanėstų žemaičiai nepasiūlė talkininkams: senjorai
buvo vaišinami net keturių rūšių kastiniais, spirgine, šakočiu.
Visiems užteko naujų pažinčių, patirčių, teigiamų emocijų; tai buvo puiki galimybė tiesiogiai, iš arti pažinti kitos kultūros žmonių papročius, tradicijas, susibičiuliauti, suprasti, kokios svarbios yra žmogiškosios vertybės.

ATGAL Į VILNIŲ

Žemaitijoje prabėgo dar viena savaitė, ir mes išsirengėme atgal į Vil-

Ragaujame žemaitiškus patiekalus

Susitikime su Telšių TAU
senjorais
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nių. Viešnioms iš saulėtosios Italijos norėjome parodyti kuo daugiau, todėl
pakeliui užsukome į vėjuotą gintarinį pajūrį, prisiminėme šiltąją Adriją
prie Italijos krantų. Toliau kelias vedė į Kretingos botanikos sodą. Aplankėme Mosėdžio akmenų muziejų, užkopėme į įspūdingą Kryžių kalną, įrašytą į UNESCO saugomų objektų sąrašą, papietavome Šeduvos malūne ir
šiek tiek pavargę, bet gerai nusiteikę grįžome į Vilnių. Rytojaus dieną mūsų
laukė darbas Trakuose.

Užsukome į gintarinį pajūrį... Kryžių kalną
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UŽUTRAKIO DVARO PARKE

M

es su savanorėmis iš Italijos dirbome Užutrakio dvare, kurį projektavo prancūzų landšafto architektas ir botanikas E. F. Andre (1840‒1911).
Tai dar viena mūsų gamtosauginio senjorų savanorystės projekto „Nė dienos be veiklos“ programos dalis.
Kartu su MČTAU savanoriais Italijos senjorės savanorės parke rinko
šiukšles, tvarkė garsųjį rožyną, išskynė nužydėjusius rudeninių gėlių žiedus.

Grožimės rudenėjančia
gamta

Po kasdienių darbų, kaip jau esame įpratę, tęsėme kultūrines pažintis.
Šįsyk žavėjomės Trakų pilimi, papasakojome viešnioms Lietuvos istorijos
fragmentus, supažindinome jas su karaimų, gyvenančių Lietuvoje nuo
XIV amžiaus, tradicijomis ir kulinariniu paveldu, skanavome tradicinių
kibinų.
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Laikas bėgo nenumaldomai, ir viešnagei einant į pabaigą Irena Šemberienė visus pasikvietė į savo sodybą kolektyviniame sode. Iškylavome
gamtoje, Irenos vyras Juozas su sūnumi Ryčiu iškūreno pirtį ir ant kieme
sukurto laužo išvirė nepakartojamo skanumo žuvienę. Draugišku lietuvišku papratimu į pirtį atėję artimiausi kaimynai susipažino su viešniomis
iš Italijos. Kalbos mezgėsi greitai, visi negailėjo italėms patarimų, kaip jos
turėtų kaitintis pirtyje, mat kai kurioms tai buvo pirmoji patirtis. Viešnios
negalėjo atsistebėti vaišių gausa ir skoniu. Vakarojome, kaip jaunystėje, iki
išnaktų.

VISKAS TURI PRADŽIĄ IR TURI PABAIGĄ

Rinkomės į baigiamąjį seminarą

R

inkomės į baigiamąjį senjorų savanorystės projekto „Nė dienos be veiklos“
seminarą Lietuvos edukologijos universitete. Susirinko per 200 dalyvių – MČTAU ir
Telšių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, mus parėmusio Švietimo mainų paramos fondo darbuotojai, kitų organizacijų ir
spaudos atstovai.
Apibendrindamos projekto rezultatus,
italės savanorės neslėpė džiaugsmo ir negailėjo šiltų žodžių mums – lietuviams, šio projekto sumanytojams ir koordinatoriams.
‒ Esu įsitikinusi, kad projekto tikslai
įgyvendinti puikiai. Savanoriškas darbas
buvo labai gerai organizuotas, prasmingas
ir turiningas, – kalbėjo Marija Bordini. ‒
Dirbdami mokėmės geriau vieni kitus pažinti,
suprasti, bendrauti, mokėmės džiaugtis,
kad gyvename, kad esame smalsūs, gebame
įsiminti ir atnaujinti žinias, užmegzti naujas
pažintis. Savanorystė kitoje ES šalyje praplėtė mūsų galimybes, suteikė naujos patirties.
Noriu tikėti, kad ši patirtis skatins mus toliau
bendrauti ir bendradarbiauti.
– Prieš atvykdamos į jūsų šalį apie
Lietuvą iš tiesų mes žinojome labai nedaug, ‒
sakė Marija. – Esame nustebintos gražia
žalia Lietuvos gamta, žmonių vaišingumu,
draugiškumu. Tiesa, lietuvių kalba mums
sekėsi sunkiai...
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Marija Bordini (dešinėje) ir vertėja–savanorė Irena Šemberienė
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ITALIŲ SAVANORIŲ MINTYS

Cristina Franchini: The experience and Lithuanian people made me feel younger
and so I thank you for your warm welcome.
Ludovica Roncagli: All this has been possible thanks to the common desire to share
things together to do with curiosity, joy and surprise. I remember when, in the beautiful
and sunny botanic garden, each group packed a bunch of flowers that become a cute
ornament! This winter, to my surprise, I received one that was like “to the Lithuanian
style”, perhaps we are getting closer that we think

KRISTINA Franchini: Patirtis Lietuvoje ir jos žmonės mane skatino
jaustis jauna, esu dėkinga jiems už tai ir už nuoširdų priėmimą.

LUDOVIKA Roncagli: Visa tai įvyko dėl mūsų visų bendro troškimo
dalintis pažinimo džiaugsmu, kartu dirbti, domėtis ir džiaugtis. Atsimenu, kai nuostabiame saulėtame Botanikos sode kiekviena iš mūsų priskynėme gėlių, iš kurių sukomponavome nuostabią puokštę. Didžiausiam mano nustebimui, praeitą žiemą man padovanojo gėlių puokštę,
kuri priminė lietuvišką stilių. Manau, kad mes artėjame vieni prie kitų.
Roberta Montosi Vancini: I am not good at English, but I can hug you and repeat that my experience was extraordinary thanks to you and to all people I could
know. Great!!

ROBERTA Montosi Vancini: Mano anglų kalbos žinios yra labai kuklios, bet aš galiu jus apkabinti ir pakartoti, kad mano patirtis buvo nuostabi jūsų, taip pat ir visų žmonių, kuriuos aš sutikau, dėka. Nuostabu!
Saura Rabuiti: My Lithuania experience has been highly educational for me and
amazing beyond my expectations. I found a very interesting country, beautiful
landscapes. I have met helpful and cordial people. I have lived equally interesting experiences, enjoyed a rich and tasty cuisine that I’ve already tried to re-propose to my Italian friends. I have never felt a tourist, rather a guest welcomed with great respect
and generosity.

SAURA Rabuiti: Mano lietuviškoji patirtis informacine prasme pranoko visus mano lūkesčius. Pamačiau labai įdomią šalį, nuostabų jos
gamtovaizdžį. Sutikau draugiškus ir nuoširdžius žmones, patyriau daug
įdomių nuotykių, ragavau įvairių ir skanių patiekalų, kuriuos jau mėginau pagaminti Italijoje savo draugams. Viso buvimo metu aš jaučiausi
ne kaip turistas, bet kaip lauktas svečias, kurį priėmė su pagarba ir dosnumu.
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Maria Bordini: What can I say thinking of my marvellous stay in Lithuania? What
could I add to what I received from you? I found an enthousiastic welcome, I felt my
presence gave you pleasure, I appreciated our friendly conversation, the friendship
between our two countries. I hope I can see you again in Italy or in Lithuania. And
when I say you I think of you and of the other people I had the opportunity to meet
thanks to you. Kisses.
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MARIJA Bordini: Ką aš galiu pasakyti apie savo nuostabią kelionę į
Lietuvą? Ką galėčiau pridurti prie to, ką iš jūsų gavau? Mes buvome nuoširdžiai priimtos ir jautėme, kad buvome lauktos. Mano atmintyje išliko
mūsų pokalbiai, kurie suartino abi mūsų šalis. Tikiuosi dar susitikti su
jumis Italijoje ar Lietuvoje. Sakydama „jūs“, aš turiu omenyje ne tik jus,
bet ir visus žmones, kuriuos pažinau jūsų dėka. Siunčiu jums bučinį.
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IN MEMORIAM

PAOLA BARBI
1947 05 10–2014 01 02
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MČTAU SENJORAI TĘSIA VEIKLĄ

MČTAU senjorai, Grundtvig projekto „Nė dienos be veiklos“ savanoriai
ir mentoriai tęsia pradėtą veiklą.
Dalyvaudami projekte dar kartą įstikinome, kad norint atitolinti senatvę reikia kasdien aktyvinti protą, mankštinti kūną, žadinti teigiamas
emocijas, bendrauti.

Savanorė
Gintarė Vizbaraitė

AKIMIRKOS IŠ SUSITIKIMO EUROPOS INFORMACIJOS CENTRE
VILNIUJE SU ŠVEDIJOS IR DANIJOS SENJORAIS
Nuotraukos Karolinos Jasvinaitės,
asociacijos „Langas į ateitį“ koordinatorės

Jauna savanorė Gintarė Vizbaraitė Europos
informacijos centre Vilniuje ir toliau mus moko
anglų kalbos. Į užsiėmimus renkamės kiekvieną savaitę, namuose stropiai atliekame e. paštu
gautas užduotis, o susitikę, tobuliname kalbinius
įgūdžius, maloniai leidžiame laiką ir kuriame
naujus veiklos planus. Todėl kai asociacija „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė, vykdanti tarptautinį senjorų projektą „Naudokis IT
ir mėgaukis“, pakvietė į susitikimą su Švedijos
pensininkų organizacijos PRO atstovais Curt
Karlsson, Dan Karlsson ir Anders Persson bei
Danijos Telecentre Denmark atstove Gitte Olsen,
nedvejodami sutikome.

Buvo įdomu pasidalinti mintimis, kaip mes ir senjorai svetur perpranta informacines technologijas ir jomis naudojasi kasdieniniame gyvenime, kaip tai palengvina ir paįvairina vyresnės kartos žmonių gyvenimą.
Mums gi dviguba nauda, nes realioje situacijoje įsitikinome, kad galime
susikalbėti angliškai, suprasti vieni kitus ir kad mokytis naujų dalykų galima ir reikia bet kuriame amžiaus tarpsnyje, – taigi nė dienos be veiklos.
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SUMMARY

SANTRAUKA
By Regina Dovidaviciutė
Regina Dovidavičiūtė
SAVANORIŲ UŽRAŠAI

Tai Grundtvig senjorų savanorių projekto „NĖ DIENOS BE VEIKLOS“, kurį 2012–
2014 metais vykdė Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (Vilnius, Lietuva) ir Feraros (Italija) socialinės savanorių tarnybos centro (ASC) savanoriai, sukaupta patirtis ir
įspūdžiai.
Gavę europinės programos „Mokymasis visą gyvenimą“ finansinę paramą, subūrėme
aktyvius, veržlius MČTAU savanorius, vyrus ir moteris, kurių jauniausiajai – 55 metai, o
vyriausias perkopė per 80 metų.
Leidinyje apžvelgiama savanoriškos veiklos samprata, kuri glaudžiai siejama su neformaliuoju ugdymu: savanoriai, įsilieję į visuomeninę pagalbos kitiems veiklą, tenkina savo
socialinius, edukacinius, psichologinius ir dvasinius poreikius.
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas (MČTAU) yra savanoriška visuomeninė
organizacija, vienijanti vyresnius nei 50 metų amžiaus žmones, suteikdama jiems galimybę
įsitraukti į visuomenei naudingą veiklą, patirti gyvenimo džiaugsmo bendraujant su bendraamžiais, pagerinti savo fizinę ir emocinę būseną. MČTAU neformaliojo ugdymo veikla
vykdoma 11-oje fakultetų, tokių kaip Istorijos, Užsienio kalbų, Turizmo, Politologijos, Sveikatos, Tautodailės ir t. t.
Išsikelti ambicingi tikslai: savanorišku neatlyginamu darbu prisidėti prie natūralios
gamtos saugojimo ir infrastruktūros objektų įrengimo Italijoje ir Lietuvoje.
Šis projektas praplėtė senjorų neformaliojo ugdymo galimybes, nes kiekvienas senjoras,
projekto dalyvis, taikydamas metodą „darome ir mokomės“, įgijo tarptautinio savanoriško
darbo patirties bei naujų neformalaus mokymosi įgūdžių, taip pat patirties ekologijos, kalbinio bendravimo, socialinės pagalbos ir kitais klausimais. Lietuvos ir Italijos savanoriai viešėdami vieni pas kitus kasdien neatlyginamai dirbo po keturias valandas, o per likusį laiką ir
savaitgalius senjorai tiesiogiai susipažino su kitos Europos Sąjungos šalies kultūra ir tradicijomis bei žmonėmis, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, pasijuto naudingi, o tai skatina juos
kuo ilgiau išlikti aktyviais visuomenės nariais daugiakultūrinėje Europoje
Leidinyje apžvelgiami visi projekto etapai:
– pasirengimo, per kurį senjorai tobulino kalbinius, kompiuterinio raštingumo įgūdžius,
palaikė nuolatinius ryšius su kolegomis Italijoje, studijavo kitos šalies kultūrą ir tradicijas;
– pasikeitimo savanoriais etapas t. y. šeši senjorai savanoriai tris savaites dirbo įvairiose Feraros apylinkių organizacijose, „Casa famiglia di Baura“, LIPU, „Associazione Nuova
Terra Viva“. Rudeniop į Lietuvą atvyko šešios senjorės savanorės iš Italijos, kurios dirbo VU
Botanikos sode Kairėnuose, Žemaitijos nacionaliniame parke ir Trakų nacionalinio istorinio
parko Užutrakio dvare;
– baigiamajame etape per seminarus, publikacijas žiniasklaidoje, susitikimus su MČTAU
klausytojais, įvairių bendruomenių nariais, dalyviais, pasidalijo patirtais įspūdžiai, papasakojo apie įgytą bendrą patirtį; buvo aptarta dviejų Europos šalių nevyriausybinių organizacijų – ASC ir MČTAU senjorų organizacijų geroji darbo patirtis ir bendradarbiavimas,
analizuotos galimybės plėtoti panašią veiklą ateityje.
Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, kuriose atsispindi konkretūs savanorių darbai, pažintiniai vizitai, kultūrų ir tradicijų pažinimas, įgūdžių formavimas, naujos pažintys
ir puikios emocijos.
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NOTES OF VOLUNTEERS
Volunteers engaged in the 2012–2014 Grundtvig Senior Volunteering Project “ACTIVE EVERY DAY“ between Medardas Čobotas Third Age University, Vilnius, Lithuania (MCTAU)
and Ferrara Social Service Association, Ferrara, Italy (AGS) share their experience acquired
within the framework of cooperation of the two public organisations.
As soon as we received the financial support from the European “Life-long learning“ programme we started recruiting active, energetic MCTAU volunteers, women and men, the
youngest of which was 55 and the oldest-over 80 years of age.
The present publication offers an overview of the concept of volunteering activity which is
closely related to informal education – volunteers being engaged into the public activities of
helping others meet their social, educational, psychological and spiritual needs.
The Medardas Čobotas Third Age University (MCTAU) is a voluntary public organization
uniting people older than 50 years of age and providing them with a possibility to be engaged
into activities useful for the society, to experience joy of life while communicating with their
contemporaries as well as to enrich their physical and emotional condition. The MCTAU‘s
informal education is conducted at 11 faculties such as History, Languages, Tourism, Political Sciences, Health, Folk Arts, etc.
The goals of the Lithuanian-Italian project are fairly ambitious – to contribute to the protection of natural environment and create infrastructural objects both in Italy and Lithuania.
The Project has broadened possibilities of the informal education of the seniors as each volunteer/ participant of the Project while using the method “do and learn“ acquired experience
of international volunteering, informal education as well as enriched their knowledge in
ecology, verbal communication , social support, etc. During their exchange visits Lithuanian
and Italian volunteers had to work without pay for 4 hours per day, though during the rest of
the time including weekends, they got acquainted with the culture and traditions of another
European country, got to know Italian people as well as strengthened their self-confidence,
experienced the benefit of their volunteering – all this encouraged them to further staying
active members of the society in the multicultural Europe.
The publication overviews all the stages of the Project:
– Preparation – the seniors enriched their language and computer literacy skills, communicated with their partners in Italy, studied their culture and traditions.
– Exchange of volunteers – six Lithuanian volunteers spent three weeks working in Casa
famiglia di Baura, LIPU and Associazione Nuova Terra Viva located in the district of Ferrara. In Autumn six Italian volunteers come to Lithuania. Their volunteering activities took
place in the Vilnius University Botanical Gardens in Kairenai, the National park of Zemaitija
and the Uzutrakis Manor Estate of the Trakai National Historical Park.
– Dissemination – the final stage – seminars, meetings with the members of MCTAU,
members of various communities as well as media representatives reflect the experience acquired by every individual as well as the general volunteering experience, at the same time
including discussions about good practice of the senior volunteering experience and cooperation of the two European non-governmental organizations (MCTAU and AGC) and formation of skills, new acquaintances and the overall positive emotions.
The publication includes numerous pictures illustrating the work of the volunteers, different
excursions, moments of acquaintance with the cultural heritage and traditions, skill buildings, meeting new friends and the overall positive emotions.
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