Socialinis projektas „Ištiesk pagalbos ranką socialiai stokojančiam“
Šv. Kalėdos kiekvienam iš mūsų yra bene pati didžiausia ir gražiausia metų šventė. Šis laikotarpis
atneša ant savo sparnų gerumą, jautrumą, dosnumą, bei pakviečia žmoniją atsiprašymui ir susitaikymui.
Tokiu būdu žmogus harmonizuoja savo vidinį pasaulį ir pajaučia dvasinio gyvenimo pilnatvę. Tai džiugi
žinia šiandieniam pasauliui, pasimetusiam, prislėgtam žmogui. Kalėdų džiaugsmo potyris yra neatsiejamas
nuo vidinio pasaulio grožio. Todėl, pirmiausia, turime paklausti savęs, ar gyvenau taip, kad nusipelnyčiau
aplinkinių pagarbos, ar mano širdyje nėra pykčio ir pavydo, ar nesuteikiau liūdesio savo artimiesiems ir
draugams, ar tikrai buvau vertas pasitikėjimo, ar džiaugėsi mano buvimu šalia esantys žmonės? Tai esminė
sąlyga Kalėdų džiaugsmui patirti. Dvasinės dovanos yra svarbiausios ir gražiausios, juk pasibuvimas
kartu su šeima, su artimaisiais, ligoniais, vienišais seneliais, realus apsilankymas, apkabinimas tampa
bene geriausia ir gražiausia dovana bet kuriam iš mūsų.
Vilniaus „Saulėtekio“ mokyklos-daugiafunkcio centro visuomenės sveikatos specialistė, etikos
mokytoja Zina Piličiauskienė bei stačiatikių tikybos mokytoja Tatjana Gultiajeva devintą kartą su 5-10
klasių mokiniais vykdo socialinį projektą „Ištiesk pagalbos ranką socialiai stokojančiam“. Jo metu, t.y.
lapkričio ir gruodžio mėnesiais mokiniai per etikos pamokas gamina spalvingus Kalėdinius atvirukus
bei rašo laiškus ligoniams, kurie guli Vilkpėdės slaugos ligoninėje. Su meile parašyti laiškai bei padaryti
atvirukai 2017 m. sausio 9 d. iškeliavo į Vilkpėdės slaugos ligoninę. Tikybos mokytojai Tatjanai
Gultiajevai šią misiją atlikti padeda mokyklos savanoriai. Šiais metais tai buvo 3b klasės mokinė Sofija
Gundorova. Mergaitė paruošė kelis eilėraščius, kuriuos deklamavo seneliams. O tuo pačiu slaugytojoms
padėjo išdalinti atvirukus ligoniams. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą, nuoširdumą,
supratingumą, atjautą, meilę šalia esančiam. O taip pat noras ugdyti mokiniuose

žmonijai svarbų

jausmą – meilę artimam.
Manome, kad projektas pavyko. Nes ne vieno senuko akyse sutvisko džiaugsmo ašara. Padėkos
žodžius mokyklos bendruomenei, o ypač mokiniams tarė ir ligoninės darbuotojai. Tikime , jog dvasinis
ryšys, kuris užsimezgė tarp ligonių ir mokinių, tęsis ir toliau.
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