Padės jaunuoliams atrasti save
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Lietuvos darbo biržos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Jaunimo reikalų
departamento vykdomo projekto „Atrask save“ kretingiškės koordinatorės Suaugusiųjų ir jaunimo
mokymo centro socialinė pedagogė Dainora Kalniškienė ir vokiečių kalbos mokytoja Ineta
Jurgaitienė jau turi šiokių tokių apčiuopiamų rezultatų – šiuo metu dirba su 4 motyvacijos dirbti ar
mokytis neturinčiais rajono jaunuoliais.
Konsultuoja ir individualiai, ir grupėje
Anot vieną koordinatoriaus pareigybę perpus besidalijančių pedagogių, projektas, kurio esmė
ir yra, atsižvelgus į 15–29 m. jaunuolių pageidavimus dirbti, mokytis ar atlikti praktiką, suteikti
jiems individualias konsultacijas bei aktyvumo skatinimo priemones.
„Mūsų pareigybė įsteigta tik šių metų spalį. Pirmiausia įsirengėme darbo vietą – nusipirkome
rašomąjį stalą, kompiuterį, telefoną, sėdmaišius, tarp rajono seniūnijų socialinių darbuotojų,
probacijos, švietimo įstaigų atstovų ieškojome partnerių, su kuriais galėtume bendradarbiauti
ieškant nemotyvuoto, nesimokančio, iš darbo rinkos iškritusio jaunimo“, – apie veiklos pradžią
pasakojo jos.
Tarp 4 projekte dalyvaujančių vaikinų ir merginų – 26-erių staliaus profesiją įgijęs
palangiškis, mat Kretingoje vykdomas projektas aprėpia ir Palangos miestą, dar dvi merginos ir
vaikinas – iš Kartenos bei Salantų. Koordinatorės su jais individualiai arba grupėje susitinka dukart
per savaitę.
„Jeigu jaunuoliai dėl kokių nors priežasčių negali atvykti pas mus, pačios pas juos galime
nuvažiuoti“, – sakė koordinatorės.
Už rankos neves
D. Kalniškienė ir I. Jurgaitienė teigė neturinčios tikslo jauną žmogų už rankos nuvesti į
mokyklą arba pas darbdavį. „Mes tik galime pabūti šalia – motyvuoti, padrąsinti, jei reikia, padėti
pasirašyti CV, neaktyviems, nemotyvuotiems, neapsisprendusiems mokytis ar dirbti jaunuoliams
galime pasiūlyti savanoriauti akredituotose įstaigose“, – sakė koordinatorės.
Akredituotos įstaigos yra Kretingos kultūros centras, Labdaros ir paramos fondo „Jaunimo
sodyba“ Kėkštų kaime, Dienos veiklos centro Salantų padalinys.
Kiekvieno jaunuolio dalyvavimo projekte rezultatas turi pasimatyti po 4 mėnesius trukusio
koordinatorių bendravimo su koordinatorėmis. Be kita ko, tiek laiko jie būna draudžiami ir
privalomuoju sveikatos draudimu.
Pašnekovių teigimu, Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Atrask save“, kurio vertė –
33 mln. Eur, įgyvendinamas visoje Lietuvoje, išskyrus Skuodo rajoną. Projekto trukmė – 3 m., bet,
Europos Komisijoje įvertinus rezultatus, jis gali būti pratęstas dar 2 m.
„Norėtume, kad ne tik mes, bet ir patys jauni žmonės, kuriems reikalingi patarimai, mus
susirastų Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, apie projektą skelbiamės ir per
feisbuką“, – sakė koordinatorės.

