Almos Adamianecienės šeimyna
Auginame 15 metų savo šeimoje vaikus, netekusius tėvų globos. Mūsų šeimyna - kaip
viena didelė šeima, turintys savą kasdienybę, džiaugsmus, rūpesčius. Kas yra šeima? Viena
vertus, visi žino, kas ji yra. Juk kiekvienas turime motiną, tėvą, dažnas - taip pat ir seserų ar
brolių, vaikų. Kita vertus, jei paklaustume, kam apskritai reikalinga šeima, kokį vaidmenį ji
atlieka žmogaus, bendruomenės gyvenime, kaip ji perkeičia žmonių tarpusavio santykius – tikrai
retas sugebėtų atsakyti. Dėl to, kad retai apie tai susimąstome.
Šeima yra būtinas nepamainomas gėris visai visuomenei. Ji turi būti visos visuomenės
teisiškai pripažįstama, saugoma ir skatinama. Šeima – tai unikali socialinė institucija,
susidedanti iš šeimos narių - drauge gyvenančių tėvų ir vaikų. Jos nariai tvarko bendrą ūkį, o
tarpusavio santykius grindžia dorovine atsakomybe, savitarpio supratimu ir pagarba. Šeima –
svarbiausioji vaikų ugdymo institucija, svarbiausia aplinka, kurioje vykdoma vaikų
socializacija. Šeimoje pateikiamos ir puoselėjamos tėvams ir vaikams brangiausios
žmogiškosios vertybės. Šeimai būdinga savita gyvenimo organizacija, papročiai bei tradicijos.
Mūsų šeimoje visų pirma siekiama tenkinti pačius esmingiausius poreikius: meilės, fizinio ir
psichologinio saugumo, savęs vertinimo, saviraiškos. Šeima - visų jos narių bendras gyvenimas,
vieningi interesai, rūpinimasis vienų kitais. Aristotelis yra pasakęs, kad "šeima yra ankstesnė ir
būtinesnė negu valstybė".
Šiais laikai globoti vaikų lietuviai dar nesiveržia. Lietuvoje kol kas mažai žmonių, kaip
natūralų dalyką priimančių idėją globoti be šeimos likusius vaikus. Tai, matyt, gana glaudžiai
susiję su tuo, kad Lietuva po Nepriklausomybės atgavimo užstrigo individualistinėje raidos
stadijoje. Apskritai mūsuose sunkiai įsitvirtina priėmimo kultūra: žmonės nemato reikalo
pasistengti ne tik dėl savęs, bet ir dėl kito, priimti beglobį vaiką.
Kai įsivaizduoju mūsų šalį BE VAIKŲ NAMŲ, suprantu, kad joje turėtų gyventi kiek
kitokie žmonės negu dabar. Tik kol dabartiniai jos gyventojai taps kiek kitokiais, daug metų
praeis, todėl vaikus, dabar gyvenančius globos namuose, gali išgelbėti tik stebuklas....Tam
kūdikiui ar vaikui svarbi kiekviena diena...
Ir kaip smagu stebėti, kaip mūsų šeimos pagalba vaikai skleidžiasi it gėlės žiedlapiai.
Išlaisvinti iš sistemos gniaužtų tampa linksmais, žaismingais, turinčiais orumą bei savigarbą
žmonėmis... ir jiems tikrai rūpės mūsų šalis be vaikų namų!
Būsime dėkingi už bet kokią paramą.
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Almos Adamianecienės šeimyna
Aleksandra Michnovič, 19 metų
Šiuo metu mokausi Lietuvos edukologijos universitete, pradinio ugdymo
pedagogikos, pirmame kurse. Esu išrinkta grupės seniūne. Svajoju būti
mokytoja. Labai mėgstu skaityti knygas. Mėgstu piešti. Taip pat, labai
mėgstu fotografuotis Mėgstu plaukioti, gaminti, prižiūrėti gėles. Mano
mėgstamiausias laikas yra vasara, todėl, kad yra gražus metų laikas ir vasarą
mano gimtadienis. Gyvenimas yra puikus! 

Samanta Jekabson, 17 metų
Mokausi vienuoliktoje klasėje. Baigus mokyklą svajoju mokytis universitete. Dėl
specialybės dar svarstau. Mokausi groti gitara ir man labai tai patinka. Labai mėgstu
dainuoti, žaisti krepšinį, tenisą, tinklinį, šokti. Aleksandra yra mano geriausia sesuo.
Mes visur kartu. Mėgstu ekstremalumą. Laisvalaikiu važinėju riedlente, slidinėju
snieglente.
Kaip dainuoju galite išgirsti čia:
1. https://www.facebook.com/100001775882105/videos/vb.100001775882105/990258447710009/?type=2&video_so
urce=user_video_tab
2. https://www.facebook.com/100001775882105/videos/vb.100001775882105/1111194645616388/?type=2&video_s
ource=user_video_tab

Sandra Jekabson , 17 metų
Nuotraukoje esu dešinėje. Su Samanta Jekabson esame dvynės - nepanašios
visai... Šiuo metu mokausi konditerės spacialybės - kepsiu saldumynūs. Aš
labai daug kalbu, bet gal tai nėra blogai . Aš labai mėgstu bendrauti su savo
draugais, mėgstu megzti, skaityti knygas. Dabar aš mezgu sau šaliką. Man
patinka gražūs drabužiai. Su sese aš mėgstu ruošti vakarėlius, gimtadienius. Visi
sako, kad aš turiu gerą širdį ir esu draugiška, nes aš padedu žmonėms, juos
užjaučiu.

Valerija Jekabson, 15 metų
Mokausi devintoje klasėje. Sekasi gerai. Mano mėgstamiausia pamoka yra
Lietuvių kalba. Mėgstu važinėti dviračiu. Daug laiko praleidžiu klausydama
muzikos ir galvoju, kad muzika - mano gyvenimas. Mėgstu naktį, nes naktis - man
gražiausias laikas. Tu gali pamatyti mėnulį ir begale spindinčių žvaigždžių.
Mėgstu šokti. Domiuosi visais šokių stiliais.

Eduardas Michnovič, 14 metų
Mokosi Vilniaus Atgajos specialiojoje mokykloje. Prieš kelis metus kai
atsivežėme Eduardą iš vaikų globos namų - jis nekalbėjo. Šiuo metu jis jau
gali galbėti, atsako į klausimus. Jis mėgsta žiūrėti knygų paveiksliukus.
Mėgsta kietus žaislus, žiūrėti televizorių. Eduardas nežaidžia žaislais, tačiau
juos laiko rankose, tyrinėja. Mes labai jį mylim ir stengiamės jam padėti.

Sesutės kartu: Samanta, Sandra, Valerija
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