Savanoryste užsikrečiama!
Labas,
anądien nustebinau savo giminaitę, kai pasakiau, kad dirbu savanore. Ji pamanė, kad įstojau į
Krašto apsaugos tarnybą. Išties, neatlyginamas darbas pas mus dar nelabai vertinamas. Štai ir
tu klausi, kodėl darau tai, už ką negaunu jokio užmokesčio. Tuos tris laisvus pusdienius po
paskaitų galėčiau praleisti daug prasmingiau, ar ne? Žinok, anksčiau ir pati dažnai
abejodavau, ar savanorystė – ne tuščias laiko švaistymas, ir ar apskritai ji gali būti įdomi. Esi
teisus, jaunimo centro auklėtiniai tikrai išsiverstų be manęs, juk padėti išmokti pamokas ar
šventę surengti – anoks čia darbas! Bet ne tai esmė. Tai, ką darau, visų pirma svarbu man
pačiai.
Darbas su vaikais, kuriems sunkiau sekasi mokytis, privertė į daug ką pažvelgti kiek kitomis
akimis. Prasmę įgavo anksčiau menki atrodę dalykai. Atrodo, didelio čia daikto – paaiškinti
anglų kalbos namų darbus keturiolikmečiui. Bet juk jam ir paprastą užduotį įveikti svarbu.
Pamatai nušvitusį jo veidą ir supranti, kad tavo pastangos ne perniek. Gera jaustis naudingai.
Įsitikinau, kad savanorystė – puikus saviugdos būdas. Padėdama kitiems ir pati išmokau
labiau pasitikėti savimi, tapau kantresnė ir atsakingesnė. Man regis, labiau suaugau. Kažin, ar
kokiam universitete gali to išmokti. Tad argi savanorystė neatlyginama? Kaip matai – net
labai dosniai!
Man ši veikla – ir smagus laisvalaikio praleidimo būdas. Savanoriaudama sutinku daug
bendraminčių, susiradau naujų draugų. Dirbam įvairius darbus: vienas mokytojauja Afrikoje,
kitas padeda per koncertus ar krepšinio varžybas, trečias keliskart per savaitę lanko sunkiai
sergančius vaikus. Tačiau mus visus sieja noras padėti kitam. Drauge gimsta naujos idėjos,
nauji projektai, ir jau nebegali sustoti – norisi skleisti geradarystę. Sakau tau – savanoryste
užsikrečiama!
Kodėl savanoriauju Lietuvoje? Išvykusi svetur praplėsčiau akiratį ir išmokčiau kalbų. Tu ir
vėl teisus. Galimybių išties apstu! Bet kad būtum naudingas, nebūtina vykti už devynių marių.
Tereikia apsidairyti aplinkui, gal tavo pagalbos kaip tik laukia kažkas visai šalia? Jeigu mėgsti
aktyvų gyvenimą – eik į kultūros ar sporto savanorius, jeigu nori padėti silpnesniam –
savanoriauk sveikatos priežiūros įstaigose, jei esi neabejingas nuskriaustiems gyvūnėliams –
rinkis savanorišką jų globą. Na tai kaip – ar užkrėčiau?

