
20 studentų išlydėti į sėkmės kelią 

„Stebuklų nebūna, bet svajoti ir siekti tikslų – būtina“, – tokią žinią iš projekto „Rotary 
akademija“ išsineša viena jo dalyvių studentė Dovilė Dalelė. Projektas, prasidėjęs kovo 
pabaigoje, vakar buvo iškilmingai baigtas uždarymo ceremonija. Visgi, neilgam. „Rotary 
akademija“ tęsis. 

Projektas – studentams 

„Rotary akademijos“ iniciatoriai – Vilniaus Tarptautinio Rotary klubo bei Vilniaus Rotaract 
klubo nariai. „Dažnas Lietuvos studentas turi puikų potencialą ir žinias, nenusileidžiančias, o 
dažnai ir geresnes nei užsienio studentų. Visgi daugeliui, ypač tų, kurie nusprendžia 
emigruoti iš savo šalies, kartais tereikia išmintingo patarimo, kad jaunas žmogus galėtų savo 
svajones paversti realybe“, – teigia „Danske banko“ valdymo komiteto narys ir tarnybos 
vadovas, vienas „Rotary akademijos“ projekto iniciatorių Marius Vismantas. 16 Vilniaus 
Tarptautinio Rotary klubo narių nusprendė įgyvendinti projektą, kurio metu kartu su 20 
Vilniaus studentų šešis mėnesius siekė tobulėjimo ir strateginių gyvenimo tikslų. 

Mentorius – tai ne potencialus darbdavys. Mentorius – tai sėkmingą karjerą padaręs asmuo, 
kuris pasiryžęs savo išmintimi pasidalyti su mokiniu. Kiekvienas mokinys turėjo vieną 
mentorių, su kuriuo kartu siekdavo abiejų išsikelto tikslo ir dalijosi gyvenimiška patirtimi.  

Mentoriai teigė stengęsi studentus išmokyti atkaklumo siekiant savo tikslų, pozityvaus 
požiūrio, noro nuolat tobulėti, siekio kurti gerą darbo atmosferą, siekti daryti tai, kam jauti 
aistrą. Be to, tarp svarbiausių savybių, kurias stengėsi įdiegti, daugelis mentorių paminėjo 
sąžiningumą, etišką elgesį. 

Pakalbinus projekte dalyvavusius studentus, paaiškėjo, jog ne vienas mentorius įkvėpė savo 
mokinį priimti svarbų sprendimą. Skaistės Dovydauskaitės teigimu, mentorius ją paskatino 
prisiminti tai, ką ji, būdama teisės studente, buvo bepamirštanti – aistrą dainavimui. Nuo 
pavasario mergina nusprendė paraleliai studijuoti vokalo studijas. Artūras Gečys, norėjęs 
studijuoti darbo teisę, dabar, paskatintas mentoriaus, mokosi, anot jo, daug platesnio 
pobūdžio specialybės – verslo teisės – ir džiaugiasi šiuo su mentoriaus pagalba priimtu 
sprendimu. 

Norinčių mokytis – per 400 

Šie metai – pirmieji „Rotary akademijos“ projektui. Visgi norinčiųjų dalyvauti projekte 
netrūko. „Nors projektas vyko pirmą kartą, o ir dalyvauti galėjo tik Vilniuje besimokantys 
studentai, atranka į „Rotary akademijos“ mokinius buvo gana didelė: 20 išrinktųjų reikėjo 
atrinkti iš maždaug 400 žmonių,” – teigia „Rotary akademijos“ projekto vadovas bei Rotaract 
klubo narys Justas Plankis. – Pirmiausia užsiregistravusiems studentams davėme užpildyti 
anketas, iš kurių galėjome gana gerai matyti jų tikslus ir vertybes. Kitas etapas – pokalbis – 
vyko su 80 studentų, kuriuos atrinkome pagal anketas. Į projektą pateko tik kas ketvirtas iš 
jų.“ 



„Rotary akademijos“ metu studentai, susitikę su savo mentoriais kavinukėse arba jų 
darbovietėse, strategavo savo tikslų siekimą. Tačiau akademija buvo ne tik tai. Patys 
studentai nuolat inicijuodavo įvairius susitikimus, vyko smagus mediumas, kuris neapsiėjo ir 
be itin naudingų mokymų.  

Ir mentoriai buvo mokiniai 

Studentai, šešis mėnesius susitikinėję su savo mentoriais, įvardijo svarbiausias savybes, 
kurias pastarieji įkvėpė: drąsos keistis, ryžto siekti tikslų, apdairumo, platesnio mąstymo, 
sugebėjimo problemose įžvelgti galimybes. Kai kuriems susitikimai padėjo atrasti gyvenimo 
tikslus. 

Patirties iš šio projekto pasisėmė ne tik studentai, bet ir patys mentoriai, projekto uždarymo 
metu pažymėję, kad „Rotary akademijos“ projekte patys pasijuto iš dalies mokiniais, kadangi 
bendraudami su savo studentais tobulėjo ir jie: tobulino savo bendravimą, sužinojo daug 
įdomių ir džiuginančių faktų apie Lietuvos jaunimą. „Buvau nustebintas aukštu Lietuvos 
studentų lygiu“, – teigė vienas mentorių. 

Studentai, uoliai laukę susitikimų su savo mentoriais, projekto uždarymo metu apgailestavo, 
jog projektas baigiasi, tačiau mentoriai netruko patikinti, kad baigiasi tik formalus jų 
bendravimas „Rotary akademijos“ rėmuose. „Rotary akademija“ – tavo sėkmės pradžia,“ – 
byloja projekto šūkis. Prieš akis – ilgas kelias į sėkmę, kuriame visada bus galima sulaukti 
mentoriaus patarimo. Projekto metu ne tik pasidalinta sėkmės patirtimi – jo metu pažintos 
asmenybės, užmegzti draugiški ryšiai, kurie, kaip tiki ir mentoriai, ir mokiniai, nenutrūks.  

Projektas tęsis 

Projektas, kuris šiais metais vyko tik sostinėje, nuo kitų metų startuos daugelyje Lietuvos 
miestų. „Tikimės, kad su kitų „Rotary“ klubų pagalba mentorystės idėja Lietuvoje išplis“, – 
viliasi Marius Vismantas. – Mūsų šalyje esama itin talentingo ir atkaklaus jaunimo – turime 
padaryti viską ką galime, kad jie realizuotų savo sugebėjimus bei kurtų atsakingą, sėkmingą, 
o svarbiausia – pilietišką visuomenę.“ 

 


