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Kartu -galimeBendruomenių, skirtų žmonėms, tu-
rintiems problemų del alkoholio ar nar-
kotikų, Italijoje yra begales, jos visos skir-
tingos savo veiklos forma, "metodais", ga-
limybėmis. Cia labai trumpai peržvelgiau
tiktai bendruomenes, kurias jungia
"Ce.I.S." priėrnimo namai.

Grupė "Jaunimas ir bendruomenė" gi-
mė 1976 metais. Pirmasis savanorių bran-
duolys buvo provokacija ir iššūkis visuo-
menei, atėjo išatstumtojo jaunimo pasau-
lio ir ypač išdidėjančios narkomanijos fe-
nomeno. Grupės dėmesio centre buvo no- ,
rima pastatyti žmogų, jo ryšį su aplinki-
niu pasauliu:

Pirmoji bendruomenės struktūra buvo
atidaryta 1978 metais. Ji nuolat kito ir vys-
tėsi pagal bendruomenės poreikius. Vys-
tėsi ir kito taip pat veiklos būdai bei me-
todai. Tačiau kai kurie kertiniai aspektai
išliko nepajudinami. Jie ir sudaro grupės
indentitetą:

dėmesio centre - žmogaus asmenybė,
jos vidinės vertybės, per kurias brandina-
mas naujas gyvenimas ir ieškoma galimy-
bių tobulėti; ",

būtina bendruomenėje sukurti "auklė-
jimo patirtį", kuri yra tiktai žingsnis į nor-
malų gyvenimą (svarbu nesustoti jame
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Paskutiniu metu gana dažnai spaudoje ir kitose visuomenės informacijos prie-
monėse galima aptikti bauginančią žinią: labai sparčiai mūsų mažoje Lietuvėlė-
je plinta narkomanijos problema, kuri įtraukia vis jaunesnius žmones, gvilde-
nami narkotikų keliai į Lietuvą beijų platinimo būdai, svarstomos galimos bau-
dos ir pasekmės. Dažnai į narkotikų paliestus žmones žiūrima kaip į raupsuo-

. tuosius, visuomenės padugnes, gėdą ... 0 ką daryti žmogui, kuris nori kapstytis
ir keisti savo gyvenimo būdą, kur jam rasti paramą ir išsigelbėjimą? Vilniuje
yra viena bendruomenė, galinti priimti žmones, ieškančius išsigelbėjimo, tačiau
ar to pakanka?

Gegužės mėnesį teko lankytis keliose Italijos narkomanų bendruomenėse.
Labai norėčiau pasidalyti tuo, ką teko ten išvysti ir patirti.
kaip "laimingoje saloje"); savanoriai atviro pasidalijimo forma

būtina prasmingai bendradarbiauti su aktyviai įveda į vietinės bendruomenės gy-
įvairiomis institucijomis, kad būtų įmano- venimą;
ma visapusiškai integruotis į jas; svarbu išanksto numatyti naujus eks-

svarbi kultūrinė veikla, kad būtų įma- perimentus, naujus kultūrinės veiklos mo-
noma profesionaliai vesti, formuoti ir in- delius, bendravimą ir vystymąsi;
formuoti žmones; bendruomenė atvira ne tik savo, bet ir

"'-""t~
valstybės bei užsienio poreikiams, kad per
tai pati galėtų labiau augti ir su kitais pa-
sidalinti patirtimi;

labai svarbu žmogų įvesti į normalų so-
cialinį bei politinį gyvenimą.

"Mūsų filosofija" - tekstas, kuris skaito-
mas kiekvienos grupelės susitikimo pra-
džioje ir kuriuo yra nuolat vadovaujamasi:
"Esame čia, kadangi jau nebeturimejokios
vietos, kur galėtume pasislėpti nuo savęs
pačių. Iki to laiko, kol žmogus neatsiveria
kitų akyse ir kitų širdyse - jis bėga. Iki to
laiko, kol neprisikenčia pakankamai, kad
būtų priverstas pasidalinti su kitais savo
paslaptimis, neturi kito kelio - tiktai pa-
bėgti. Bijodamas laisvai kalbėti su kitais,
negali pažinti nei savęs paties, nei kitų. Lie-
ka vienas. Kur kitur, jei ne mūsų bendruo-
se interesuose galima surasti reikiamą
veidrodį, kuriame galėtume pamatyti pa-
čius save. Čia žmogus gali pasistengti ga-
lutinai prisistatyti ne kaip savo svajonių ga-
liūnas ar kaip savo baimių šešėlis,bet kaip
asmuo, kaip dalis bendruomenės su savo
atitinkamu vaidmeniu joje. Šioje vietoje
kiekvienas galime įleisti šaknis ir augti ne
kaip kažkada vieni į mirtį, bet kaip gyvi -
asmenybė tarp asmenybių".

(Nukelta į 18 psl.)
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Kartu galime-
(Atkelta Iš 17 ps\.) jų Italijos bendruomenėse yra

apie 80 proc.).
Pagrindinės bendruomenių Priė mimo namai'

taisyklės:
1. Draudžiama: fizinė bei rno- A I' )

ralinė prievarta; alkoholis; nar- (ccog leza
kotikai; seksas. Žmogus, turintis problemų

2. Dienos norma yra 15 eiga- dėl narkotikų ar alkoholio ir no-
rcčių bei 3 puodeliai kavos (ši rintis pakeisti savo gyvenimo bū-
priemonė taikoma todėl, kad dą, visų pirma pakliūva i priėmi-
žmogus išmoktų naudotis nor- IDa punktą, esanti miesto centre.
maliu daiktų kiekiu), Čia kelias savaites su juo susitin-

Dienotvarkė (beveik tokia pat ka psichologas bei socialinis dar-
visose bendruomenėse): buotojas, kurie kalbasi apie gy-

7.00 val. - kėlimasis, venimo sąlygas, problemas, lan-
7.15 val. - pusryčiai (sausainiai ko namuose, bendrauja su tėvais

ir kava su pienu), ir artimaisiais. Vėliau - gyveni-
8.00 val.- savo darbo vietos mas priėmimo namuose, kuris

tvarkymas, trunka nuo dviejų mėnesių iki
9.00 val. - pasidalijimas grupe- metų, Čia žmogus mokosi gyven-

lėmis (laisva tema) po 3-4 žmo- ti bendruomenėje, yra nuolat
nes, kai dažniausiai būna išsako- stebimas socialinių darbuotojų,
mos problemos, su kuriomis te- psichologas ištiria jo problemas,
ko susidurti vakar; šios dienos charakteri. Jei norr, gali mokytis
metu vieni kitiems padeda iš- - užbaigti vidurinę mokyklą (150
vengti šių problemų; pokalbio valandų mokymo pro~rama), isi-
pabaigoje kiekvienas užsirašo, gyti profesiją; gault diplomą,
apie ką buvo kalbėta, ką supra- Kam reikia - skiriama metadono
to; ,programa, gydymas. Priėmimo

10.00 val. - arbata ir paskru- namuose išgyvenamas "persilau-
dinta duona; darbas savo zonoje žimo" laikotarpis.
(aplinkos tvarkymas, gyvuliai, Ką tik atvykęs žmogus skiria-
daržai, skalbykla, virtuvė, dirb- mas i susi pažinimo programos
tuvės); darbo vieta laikas nuo lai- grupę, kur dalijasi savo praeiti-
ko yra keičiama; mi, gyvenimu, patirtimi, veliau -

12.30 val. - pietūs; pervedamas i kitą programą, kai
14.00-16.00 val. - darbas gru- grupėje iš naujo pažvelgia i sa-

pclėrnis (su psichologu); ve, yra gvildenamos vidinės, psi-
18.00 val. - darbo pabaiga; choloBinės problemos,
19.30 val. - vakarienė, asrne- Kal ateina laikas išvykti gy-

ninis tvarkymasis; venti į bendruomenę, į priėmimo
22,00-24.00 val. - laisvas laikas namus susirenka visų bendruo-

(galima žiūrėti televizorių, lošti menių socialiniai darbuotojai
kortomis ir t.t.; kas nori, gali eiti (operatoriai), kuriems psicholo-
miegoti), ~as pristato asmeni, pastabas apie

Mėnesio pabaigoje kiekvienas Ji, išvadas. Pagal tai, kas reikalin-
parašo "ataskaitą", kaip gyveno giausia tam žmogui (darbas, šei-
ši menesį, kas pasikeitė, kokių myninis gyvenimas, artimesnis
problemų iškilo ir pan. Šias "ata- bendravimas ir t.t.), kiek sugeba
skaitas" skaito tik psichologai ar spręsti savo vidines problemas,jis
socialiniai darbuotojai (dar vadi- yra skiriamas i vieną ar kitą ben-
nami operatoriais). druomenę, taip pat daug nulemia

Darbuotojai: psichologai, so- ir tai, ar, psichologo nuomone,
cialiniai darbuotojai _ išlaikomi galima tuo žmosuml pasitikėti, ar
valstybes ir gauna normalų atly- ne (jei esi patikimas, gali pakliūti

i bendruomenes, įsikūrusias
ginimą, Pedagogai (2-3 žmonės) miesto centre, kur už vartų krau-
- dirbantys laisvu nuo darbo me-

on tuvėse prekiaujama vynu, kur falitu puse etato. Iaip pat darbuo- ... , inėrns iš .
jasi savanoriai bei vaikinai, atlie- turėti PInigų asmemnems I al-
kan tys alternatyvinės karo tarny- doms ir pan., 0 jei tavimi nepasi-
bos prievolę. tikima - pakliūvi i bendruomenę

Socialiniais darbuotojais gali aukštai kalnuose, kur yra griež-
tapti visi savanoriai. Yra specia- tas, uždaras gyvenimas).
lūs 4 mėnesių kursai, kuriuos ap- "Pegaso" programa
moka valstybė. Vėliau kiekvie-
nas operatorius kas pusmetį pra- Ji skirta baigusiems gyvenimą
eina patirties atnaujinimo kur- bendruoryte~ėje ir. ieškant!ems
sus kune trunka kelias savaites darbo bel busto mieste. 1111bu-
DaŽnai būna, kad žmogus, per~_ tas, kur ti.k retka~čiais a~si.lanko
ėjęs visą bendruomenės kursą~~ope.ratonus, tačlau,gah?Ja t,os
nenori išeiti dirbti kitur ir lieka p~člOS bendr~omene~ taisykles,
bcndruomenėse jau kaip sociali- Ylenu, metu Jame gali gyventi 4
nis darbuotojas (tokiųdarbuoto- zmones, ŠlOSprogramos vaikinų-

kai laisvu nuo darbo metu daž-
nai atvyksta i I.:Alba bendruome-
nę padėti mamoms: prižiūri ap-
linką, daržus, atlieka sunkesnius
darbus. Dažnai ir gavę darbą su-
grįžta i savo bendruomenes per-
nakvoti, remia jas savo atlygini-
mo lėšomis.

Mažesniqjų namai -
Thrsiljano

Tai - bendruomenė vaikams,
kurių tėvai dabar yra kitose ben-
druomenėse. Ji įsikūrusi klebo-
nijoje aukštai kalnuose nedjde-
liame Torsiljano kairnelyje. Siuo
metu ten yra 11 vaikų (nuo 2 mė-
nesių iki 17 metų). Vaikus prižiū-
ri kunigas don Bruno Fredianis
(bendruomenių narkomanams ir
alkoholikams Italijoje įkūrėjas).
Vaikų auklėjimu taip pat rūpina-
si savanoriai. Labai akcentuoja-
ma tai, kad vaikai augtų šeimy-
ninėje aplinkoje, patirtų meilę ir
rūpestį, išmoktų dirbti, gautų iš-
silavinirną.

Kiekviena bendruomenė gali
priimti ne daugiau kaip 30 gy-
ventojų. Jei žmonių atsiranda
daugiau, "Priėrnimo namai" lai-
kinai uždaromi naujiems na-
riams.

Dažniausiai bendruomenės
nariai asmeninių pini~ų ar ver-
tingų daiktų neturi. Tevai ar ar-
timieji, kurie palaiko ryšius su

Darbai Puzuolo bendroomenėje.

psiehologu ir operatoriumi, su-
sirenka pokalbiui kartą per sa-
vaitę (per visą programos laiką)
ir tam tikrą pinigų sumą skiria
smulkioms išlaidoms, taip pat
palieka cigarečių. Šie pinigai (ar
vertingesni daiktai) ir ci~aretės
yra vadovybės rankose; jeigu pri-
reikia, parašai prašymą, ko tau
konkrečiai reikia, ir kartu su
operatoriumi ar savanoriu gali
nuvykti i miestą apsipirkti. Jei
žmogus artimųjų neturi, cigare-
čių ir pinigų jam yra skiriama iš
bendros sąskaitos.

Visi bendruomenės nariai yra
išlaikomi valstybes. Kiekviena
provincija, iškurios yra bendruo-
menės narys, už jo išlaikymą kas-
dien moka apie 80000 lirų (apie
150 litų).

Visais atvejais kasdien labai
akcentuojamas asmeninis sąmo-
ningumas.

Viena bendruomenė tau sutei-
kia vieną galimybę, Jeigu ja ne-
pasinaudoji, atgal jau nebegali
sugrįžti, tačiau yra daugybė kitų
bendruomenių ir programų, ku-
rios Ilalbūt galės tau padėti,

Kiekviena bendruomenės pro-
grama baigiama savotišku integ-
racijos i visuomenę laikotarpiu,
kai narys jau turi darbovrnieste
ir sugrįžta i bendruomenę tik
pernakvoti; 0 vėliau - tik savait-
galiais.

Net ir pabaigęs visą programą,

radęs darbą ir gyvenamą plotą
mieste, tu nesi paliktas pats sau
vienas, tu turi bendruomenę, kur
gali bet kada sugrįžti, susitinki
pokalbiams su savo psichologu,
operatoriumi.

Kelios mintys
"Kokiais 1968 metais narko-

manai atsirado kartu su hipiųju-
dėjimu kaip maištas prieštokią
visuomenę, kokia ji yra. Narko-
ti kai buvo maišto priemonė. 111-
čiau šiuolaikiniai narkomanai
yra kitokie. Dažniausiai dėl vie-
natvės. Tu gali būti apsuptas 100
žmonių, bet likti vienas. Ir daž-
nai vienintele priemonė pabėgti
nuo to yra narkotikai. Juk ir da-
bar sustabdę gatvėje 10 moterų,
aštuonių išjų rankinukuose su-
rastume antidepresantų",

"Nors čia yra daugybė ben-
druomenių, jos tau nepadės, jei
tu pats nenorėsi, jei nebus visų
pirma tavo paties apsisprendimo
pakeisti gyvenimą. Nėra geros ar
blogos bendruomenės, kiekviena
suteikia vieną galimybę tau pa-
dėti. Tik nuo tavęs priklauso, iš-
naudosi tu tą galimybę, ar ne".

"Operatorius - tai žmogus, su-
teikiantis man saugumo jausmą.
Jis tarsi užtikrina mano buvimą"

"Operatorius nėra policinin-
kas, tačiau svarbu patiems su-
vokti, kad jis nori man padėti.
Gyvendamas gatvėje aš daž- .
"prasilenkdavau" su istatymu ,
o dabar reikia išmokti laikytis,
kad neimtum apgaudinėti oper-
toriaus",

Apie grupeles: "Aš niekada
nemaniau, kad imanoma taip at-
virai kalbėtis, nemaniau, kad tiek
dalykų atrasiu savyje".

Apie bendruomenę: "Kai var-
toji narkotikus - užsidarai savy-
je, esi vienas, 0 čia tu atrandi
žmones, atrandi bendruomenę,
moka isi joje gyventi, nes visi čia
sumesti lygiai tokie pat kaip ir tu
- savyje užsidarę individai".

"Kai vartoji narkotikus - tavo
visi jausmai yra uždaryti. Tau pa-
prasčiausiai jų nereikia. 0 čia pa-
matai, kad tai, kas buvo užrakin-
ta, vieną kartą prasiveržia. Svar-
bu, kad šalia būtų žmonės, ben-
druomenė, kuri pad:'
susitvarkyti su tuo, kas išk>_.',
nes pats išsigąsti ir esi bejėgis.
Tik bendruomenė padeda išsi-
skleisti gražiems jausmarn ,
bloguosius padeda keisti i 1;. (.
Čia išmoksti ne pykti ant žmo-
gaus, 0 ji myleti".
."Svarbu pakeisti s~vo požiūrį

i Zmones, Visi yra Zmončs. Ir
dabar prieš mane sėdi ne narko-
manas, bet Žmogus, kuris turi
problemų dėl narkotikų, ne alko-
holikas, bet Žmogus, kuris turi
problemų dėl alkoholio ... "

Svarbtausfa > grąžinti vilti
tiems, kurie gyvena neviltyje. Ir
tik kartu mes tai galime.

Narkomanų bendroomenės (kalnuose) Vecoli poilsio kambarys. Autorės nuotraukos


