
Rugsėjį pradėjome 8-ąjį Vilnius social club sezoną: 11 komandos narių, 100 vaikų ir
jaunuolių futbolo programoje, t iek pat kontaktų Naujininkų gatvėse, nauja paauglių
grupė „Paauglių klube“. Ir įtampa dėl „antros bangos“ bei nežinomybės. Daugėjant
Covid-19 atvejų, darbo su jaunuoliais nestabdėme, tačiau turėjome būti
neapibrėžtume: tarp besikeičiančių taisyklių ir kartais nesutampančių nuomonių. Kai
darbe pradėjome dėvėti kaukes, kilo abejonės – ar dėvėdami kaukes, galėsime megzti
santykius su jaunuoliais? Ar j ie mumis pasitikės, kai nemato mūsų veidų?

Būtent šiuo įdomiu laikotarpiu pradedame leisti Vilnius social club naujienlaiškį.
Norime pasakoti jums, kuo gyvena mūsų vaikai ir jaunuoliai. Tie, kuriuos ne visada
įmanoma pasiekti nuotoliniu būdu. Tie, kurių poreikiai dažnai l ieka nepastebėti. Tie,
kuriuos visuomenė skuba nurašyti. Norime burti žmones, kuriems nuoširdžiai rūpi šių
vaikų ir jaunuolių gyvenimai.

NAUJA  REALYBĖ  I R
MOKYKLA  TELEFONE

Kaukės, dezinfekcinio skysčio kvapas,
karantinas, saviizoliacija… visa tai pakeitė mūsų
realybę. Jaunuolių realybę labiausiai pakeitė
nuotolinis mokymas. Ne visi jaunuoliai turi
t inkamą, mokymuisi per nuotolį pritaikytą erdvę
– savo kambarį, stalą, kompiuterį, garso įrangą.
Kai kurie kompiuteriu dalinasi su broliais ir
seserimis, kai kurie – visiškai pasimetę tarp
įvairių mokymosi platformų. Be to, nuolat
būdami namuose su kitais šeimos nariais,
jaunuoliai netenka galimybės pabūti vieni ar
pabendrauti su savo bendraamžiais.

Jei paprastai mokyklos erdvė atl ikdavo
struktūruojantį ir socializacijos vaidmenis
(klasės, mokytojai, suolai, pamokos, klasiokai),
tai dabar didelė dalis atsakomybės už tai
pereina pačiam jaunuoliui. Toli gražu ne
kiekvienas įveiks tokį iššūkį: įsivaizduokite
daugiavaikę šeimą, kurioje tėvai dienomis dirba,
keturi vaikai mokosi dalindamiesi vienu
kompiuteriu ir pora telefonų, o vyresnieji – dar ir
rūpinasi mažaisiais. Tokios situacijos
jaunuoliams kelia baimę ir nerimą, kurie vėliau
pavirsta erzuliu, pykčiu ar apatija.

UŽSUKTI  BENDRUOMENIŠKUMO  RATĄ
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„Maždaug 5 valandas mokomės, ir aš su
telefonu mokaus, ekranas mažas,
kompiuterio dabar neturiu ir tada pradėjo
galvą skaudėti. O vėliau jautrumas klausos
ir šviesai buvo didelis, buvo labai sunku,
verkdavau nuo to skausmo, nes prasidėjo
migrena. Liūdna, norisi gyvai su draugais
[bendrauti]. Kai gyvai šneki, tai yra apie
ką, o jei „chatini“ ar vaizdu – tai ne taip“.
(Evelina, 12 m.)



DV IGUB I  STANDARTA I  SUAUGUS IŲJŲ  PASAULYJE

Kas tikrai nepadeda vaikams ir jauniems žmonėms – tai neaiškios žinutės, kurias mes, suaugę,
transliuojame. Jaunuoliai l inkę į pasaulį žiūrėti nuoširdžiai, patiklesnėmis akimis, todėl į jų akiratį
lengvai patenka klaidinanti informacija. Suaugusieji savo veiksmais tik dar labiau viską supainioja:
mokykla reikalauja laikytis griežtų saugumo taisyklių, o namuose gali būti kalbama apie tai, kad virusas
neegzistuoja. Neaiški žinutė dėl kaukių: jas dėvėdami saugome vieni kitus? Tai kodėl t iek daug
suaugusiųjų vaikšto pakabinę kaukę po nosim? Natūralu, kad jaunuoliai pasimeta tarp skirt ingų žinučių,
kurias gauna iš savo aplinkos.

Darbe pastebime, kad jaunuoliai taisykles ir ribojimus išgyvena labiau individualiai. Jei peršalo, bet
jaučiasi pakankamai gerai, nepagalvoja, kad geriau l ikti namuose – ne dėl savęs, o dėl kitų. Tik per
ilgus pokalbius ir aiškią mūsų laikyseną jaunuoliai pradeda suprasti, kodėl svarbu saugoti ne tik save,
bet ir kitus žmones, o paaugliai po truputį mokosi suvokti save kitų grupių ir platesnės visuomenės
dalimi.

UŽSUKT I
BENDRUOMEN IŠKUMO  RATĄ

Šiuo laikotarpiu, kuris yra pilnas nežinomybės ir
įtampos, negalime ignoruoti vaikų ir jaunuolių
poreikių. Kai j ie mums pasakoja (ar parodo
veiksmais), kaip jaučiasi, turime juos išklausyti.
Turime ieškoti patikimų informacijos šaltinių,
domėtis mokslu, kalbėtis ir kiek įmanoma padėti
j iems suvokti ne tik tai, kad reikia laikytis tam
tikrų nurodymų (tinkamai dėvėti kaukę, plautis
rankas), bet ir kodėl reikia tai daryti. Nuoširdūs
pokalbiai ir nuoseklumas skatina
bendruomeniškumą, tarsi besisukantį ratu,
plintantį pastebimiau nei pats virusas – aš
padedu ir saugau ne tik save, bet ir kitus, kaip ir
kit i padeda ir saugo mane.
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