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ĮVADAS
Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams parengtos vykdant projektą
„Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“,
kuris finansuojamas Europos socialinio fondo pagal VP1 Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos priemonės VP1-1.3-SADM-02-K Socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką. Projektą įgyvendina
Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su patneriais - VšĮ „SOPA“, VšĮ
„Romų visuomenės centras“, Vilniaus miesto socialinės paramos centru.
Projektu siekiama sukurti romų įtraukimo į darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje
priemonių kompleksą, kuris padėtų romams ne tik įsidarbinti, bet ir išsilaikyti
darbo vietoje.
Tikslui pasiekti buvo sukurtas individualių paslaugų romams teikimo modelis,
pagal kurį buvo apmokyti specialistai ir praktikoje išbandomas individualizuotų
paslaugų teikimas. Įgytos žinios apibendrintos romų integravimo į darbo rinką
metodikoje, kurią sudaro trys dalys: „Metodinės rekomendacijos įdarbinimo
specialistams“, „Mokymų programa specialistams“ ir „Socialinių įgūdžių
lavinimo programa“. Šiais metodiniais leidiniais yra siekiama susisteminti teorines
žinias ir projekto metu išbandytus praktinius sprendimus.
Rengiant metodiką buvo bendradarbiaujama su užsienio partneriais, dirbančiais
romų ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių integravimo į darbo rinką srityje.
Esame dėkingi Nyderlandų įdarbinimo organizacijai „Picos BV“ ir Čekijos
organizacijai „IQ Roma Service“ už jų geranoriškumą perduodant gerąją praktiką
bei pritaikant metodines priemones darbui su romais.
Metodika yra skirta specialistams, dirbantiems su romų bendruomene – įdarbinimo
tarpininkams, socialiniams darbuotojams, socialinių darbuotojų asistentams,
savanoriams, visiems, besidomintiems romų problematika ir norintiems prisidėti
prie šios bendruomenės situacijos keitimo.
***
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Šiame leidinyje pristatoma „Mokymų programa specialistams“ sudaryta iš 6
modulių:
1 modulis „Tarpininkavimas“;
2 modulis „Vertinimas“;
3 modulis „Pasirengimas darbo paieškai“;
4 modulis “Darbo paieška“;
5 modulis „Įdarbinimas“;
6 modulis „Pagalba įsidarbinus“.
Tikslas – apmokyti specialistus dirbti

pagal remiamo įdarbinimo modelį,

integruojant romus į darbo rinką. Mokymų programos moduliai parengti pagal
remiamo įdarbinimo eigą ir etapus, tačiau pateiktas praktinių užduočių eiliškumas
nėra itin svarbus – atskiras priemones rekomenduojama naudoti atsižvelgiant į
mokymų dalyvių poreikius. Kiekvieną mokymų priemonę sudaro instrukcijos
mokymų vedančiajam, praktinių užduočių aprašymai bei dalomoji medžiaga
dalyviams, kurią rekomenduojama naudoti dirbant su tiksline grupe.
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1 MODULIS
TARPININKAVIMAS

o Romų situacija Lietuvoje
o Remiamo įdarbinimo modelis
o Santykio su klientu užmezgimas:
 Empatija
 Aktyvus klausymas
 Klausinėjimas
 Kokybės kvadratas
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ROMŲ SITUACIJOS PRISTATYMAS
Tikslas
Supažindinti specialistus su romų situacija Lietuvoje, informuoti, kokia yra romų
integravimo į Lietuvos visuomenę politika ir praktika, padėti įsigilinti į
bendruomenės problemas, ieškoti galimų sprendimo būdų.
Eiga
 Pristatoma vyriausybinė Romų integracijos į Lietuvos visuomenę programa,
kitų valstybinių ar savivaldybės institucijų programos (pvz., Vilniaus miesto
savivaldybės, Vilniaus darbo biržos)
 Pristatomi Lietuvoje atliktų tyrimų apie Lietuvos romų padėtį duomenys.
 Supažindinimas su nevyriausybinių organizacijų iniciatyvomis integruojant
romus į Lietuvos visuoemenę, įgyvendintų projektų rezultatais.
 Vizitas į Kirtimų romų taborą, susipažinimas su romų gyvenimo sąlygomis,
aplinka, susitikimai su romų bendruomenės atstovais, darbuotojais

Praktinė užduotis

„Diskusija apie romų padėtį Lietuvoje“

1. Dalyviai suskirstomi į dvi grupes. Vienai grupei pateikiamas teiginys
“Romai gali integruotis į Lietuvos visuomenę”, kitai grupei – “Romai negali
integruotis į Lietuvos visuomenę”
2. Kiekviena grupė sugalvoja ir surašo kiek įmanoma daugiau argumentų,
pagrindžiančių pateiktą teiginį ir pristato visiems grupės darbo rezultatus
3. Organizuojama diskusija, kurios metu aptariamos romų bendruomenės
problemos bei galimi jų sprendimo būdai.
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Klausimai apibendrinimui:


Kokie romų integracijos sunkumai yra sisteminiai ir priklauso nuo
politinių sprendimų?



Kokius romų integracijos sunkumus galima įveikti socialinio darbo
priemonėmis?



Kaip komandinis specialistų darbas gali pagerinti romų
integraciją?



Kokie būtų artimiausi uždaviniai komandai?

Naudingos nuorodos


Romų padėties tyrimas: romai švietimo ir darbo rinkos sankirtoje (Socialinių
tyrimų institutas).



Romų ir darbdavių nuostatos dėl romų integracijos į darbo rinką (Socialinių
tyrimų institutas, 2007),
http://www.lvf.lt/Page/view/id/46/text/Sociologinis%20tyrimas



Romų bendruomenės socialinės integracijos galimybės (tyrimas atliktas
užsakius Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, 2007),
http://www.lygybe.lt/assets//Rom%C5%B3%20bendruomen%C4%97s%20soc
ialin%C4%97s%20integracijos%20galimybi%C5%B3%20tyrimas.pdf



Žmogaus teisių apsauga: Romų teisės. Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolierių įstaiga, Informacinis biuletenis. 2009 m. sausio – birželio mėn.
Nr.23 (38)
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REMIAMAS ĮDARBINIMAS
Tikslas
Pristatyti dalyviams remiamo įdarbinimo metodo esmę, supažindinti su jo taikymo
principais ir eiga, galimybėmis pritaikyti darbe su romų bendruomene
Eiga
 Specialistai supažindinami su remiamo įdarbinimo modeliu, aprašytu
„Metodinėse rekomendacijose įdarbinimo specialistams“
 Remiantis „Metodinėmis rekomendacijomis įdarbinimo specialistams“
pristatomi ir išaiškinami pagrindiniai remiamo įdarbinimo principai bei
etapai:


Pirminis kontaktas



Vertinimas



Pasirengimas darbo paieškai



Darbo paieška



Įdarbinimas



Pagalba įsidarbinus

 Pristačius kiekvieną etapą, dalyviai, remdamiesi savo darbo patirtimi,
diskutuoja, kokius remiamo įdarbinimo metodo elementus galėtų taikyti
tiesioginiame darbe su romų bendruomene:


Pateikiami praktiniai pavyzdžiai, kurie aptariami kartu su
mokymų dalyviais



„Smegenų šturmo“ metodu ieškoma kiek įmanoma daugiau
probleminių atvejų sprendimo būdų

Naudingos nuorodos:


„Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“, J. Kuprytė,
A. Salatkienė, 2011.



„Remiamas įdarbinimas. Metodinės gairės specialistams,
dirbantiems su socialinės atskirties grupėmis. J. Kuprytė, A.
Salatkienė, 2010.



http://www.euse.org/position-papers
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EMPATIJA
Tikslas
Lavinti specialistų empatiją, gebėjimą įsijausti į kitų žmonių poreikius, ugdyti
suvokimą, kad realiame gyvenime lygios galimybės ne visiems vienodai
prieinamos.
Eiga
 Užduočiai suorganizuoti reikalinga tuščia patalpa (didesnė erdvė).
Užduotį galima organizuoti ir lauke.
 Atrenkama 10 dalyvių, norinčių dalyvauti praktinėje užduotyje, kiti lieka
stebėtojais. Kiekvienas dalyvis gauna vaidmenį, tam tikrą „tapatybę“,
kurios neatskleidžia kitiems.

TAPATYBĖS ( gali būti ir kitokios)
1. Moteris, auginanti du vaikus (1,5 ir 3 metų)
2. 40 m. lietuvis, įmonės vadovas
3. 40 m. amerikietis, gyvena Lietuvoje
4. 30 m. romas, registruotas darbo biržoje
5. vaikų darželio darbuotoja
6. reabilitacijos programoje besigydantis narkomanas
7. pensininkas
8. 45 m. vyras, gyvenantis Kirtimų čigonų tabore
9. moteris, neseniai grįžusi iš kalėjimo (dėl narkotikų platinimo)
10. 36 m. lietuvis benamis
 Dalyviai paprašomi įsijausti į gautą vaidmenį, užduodant klausimus, į
kuriuos jie sau turi atsakyti:
-

Kokia buvo Jūsų vaikystė?

-

Kokiame name Jūs gyvenote? Kokius žaidimus žaidėte?

-

Koks Jūsų gyvenimo būdas? Kur gyvenate? Kiek uždirbate
kiekvieną mėnesį? Koks Jūsų laisvalaikis? Atostogos?

-

Ko bijote?
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Praktinė užduotis

 Visi dalyviai, turintys „tapatybes“ sustoja į vieną liniją ir bando įsijausti į
gautą vaidmenį. Vedantysis iš lėto skaito teiginius, ir jei dalyvis galvoja, jog į
nurodytą situaciją gali atsakyti teigiamai, žengia žingsnį į priekį, jei ne – lieka
stovėti vietoje. Žaidimo pabaigoje dalyviai nebestovės vienoje linijoje, o vieni
bus toliau pažengę, kiti – mažiau.

Teiginiai


Turiu būstą su elektra, interneto linija ir televizija



Galiu susimokėti metinį civilinės atsakomybės draudimą už
automobilį



Galiu sau leisti taisytis dantis pas privatų dantų gydytojas



Nebijau būti sustabdytas policijos pareigūno



Galiu saugiai vakarais vaikščioti gatvėje



Galiu planuoti savo vestuves ir šeimyninį gyvenimą artimiausiu
metu



Galiu parengti skundą dėl nekokybiškai suteiktų gydymo paslaugų



Galiu gauti paskolą būstui



Esu gerai išsilavinęs ir galiu siekti karjeros



Galiu sau leisti nueiti į kiną ar teatrą kartą per mėnesį



Gyvenu įdomų gyvenimą ir pozityviai matau savo ateitį



Galiu savarankiškai susitvarkyti dokumentus socialinėms
išmokoms gauti



Jaučiu, kad mano kalba, religija ir kultūra yra gerbiami
visuomenėje, kurioje gyvenu



Saugiai jaučiuosi gyvendamas Lietuvos visuomenėje
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 Aptarimas. Bendra diskusija
Klausimai aptarimui


Kaip jautėtės žaidimo metu? Ar buvo sunku įsijausti į
vaidmenis?



Kaip jautėtės tie, kurie ėjo pirmieji? Ar atsigręždavote
atgal? Ar pastebėjote, kad kiti juda lėčiau arba stovi
vietoje?



Ties kokiais teiginiais stovėjote?



Bandykite spėti vieni kitų vaidmenis



Ar situacija žaidime atspindi situaciją visuomenėje?
Kaip?

 Dalyviai garsiai visiems pristato savo vaidmenis ir bendrai kartu su stebėtojais
aptariamos nurodytų asmenų galimybės mūsų visuomenėje.
Naudingos nuorodos:
Parengta pagal Compass - A manual on Human Rights Education with young people,
2002
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AKTYVUS KLAUSYMAS
Tikslas
Lavinti specialistų aktyvaus klausymo įgūdžius, reikalingus konsultuojant klientus
Eiga
Pristatoma aktyvaus klausymo sąvoka, kokie yra aktyvaus klausymosi požymiai.

Pagalbinė medžiaga mokymų vedančiajam
Klausymosi įgūdžiai dažniausiai yra būdingi empatiškiems žmonėms.
Įsijautęs į klientą specialistas gali suvokti ne tik tai, ką jis galvoja, bet
ir ką jaučia, ko nori. Atidžiai klausydamasis gali išgirsti ir tai, ko
klientas negali ir nenori pasakyti. Pati sąvoka „aktyvus klausymas“
pasako, kad klausytojas nėra pasyvus informacijos gavėjas, bet jis į ją
atitinkamai ir reaguoja, rodo iniciatyvą, stengiasi suvokti pasakytų
žodžių turinį ir kalbėtojo jausmus.
Specialistas, konsultuodamas klientą - romą, turėtų atsiriboti nuo
išankstinių nuostatų, vertinimų, stereotipų. Pokalbio metu reikėtų
siekti bendradarbiavimo sąjungos: specialistas turėtų nevertinti,
nesmerkti, nekritikuoti, neišsakyti savo nuomonės, o tik rodyti tikrą
susidomėjimą. Parodyti klientui, kad juo domimasi, galima įvairiais
būdais:


pasitikslinant, tęsiant kliento pasakojimą klausimais (”tu buvai
nusivylus?”);



Perfrazuojant, pakartoti pašnekovo mintis savais žodžiais („kaip
aš suprantu, tau nepatiko tas darbas“);



atspindint kalbančiojo jausmus („jums taip skaudu, kad net
negalite kalbėti“);



apibendrinant („vadinasi, jei aš teisingai supratau, pagrindinė
problema<“);



pauzėmis – nebijoti pokalbio metu trumpų pauzių, jos gali būti
naudingos ir klientas pats jausis įpareigotas šnekėti daugiau/
toliau;



įterpiant padrąsinančius žodelius („taip..“, „tikrai?“, „įdomu“,
„žinoma“, „suprantama“, „oho..........“);



paskatinti kalbėti galima ir neverbaline kalba: galvos linktelėjimu,
palinkimu į priekį, akių kontaktu, balso tonu ir kt.
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Praktinė užduotis
 Mokymo dalyviai suskirstomi grupelėmis po tris: vienas yra pasakotojas,
kitas - klausytojas, trečias - stebėtojas. Kiekvienas iš jų gauna skirtingas
užduotis. Kokią užduotį gauna klausytojas, kiti neturi žinoti.
Pasakotojas turi sugalvoti kokį nors pasakojimą. Tai gali būti patirtas
nuotykis, praėjusios atostogos, smagus prisiminimas ar kitas įvykis, apie kurį
galėtų pašnekėti apie 10 minučių.
Klausytojas turi pirmąsias 5 minutes aktyviai klausytis pasakotojo
(patikslinti, perfrazuoti, padrąsinti, paskatinti pašnekovą įvairiais būdais).
Kitas 5 minutes klausytojas turėtų sąmoningai ignoruoti pasakotoją
(žiovauti, dairytis, uždavinėti klausimus ne į temą ir pan.)
Stebėtojas turi stebėti, kaip vyksta bendravimas, ar klausytojas padeda
pasakotojui, kokiais būdais, kaip rodo susidomėjimą, ar jo nerodo ir pan.
 Vyksta darbas grupėse (10 minučių)
 Aptariami pokalbio metu patirti įspūdžiai. Stebėtojai papasakoja, ką pamatė
stebėdami pokalbį iš šalies, klausytojai ir pasakotojai pasidalina patirtimi,
kaip sekėsi kalbėtis, kokia buvo savijauta kalbančiojo ir klausančiojo
aktyvaus klausymosi ir nesiklausymo metu. Apibendrinama, kaip svarbu
rodyti susidomėjimą pašnekovu.
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KLAUSINĖJIMO ĮGŪDŽIAI
Tikslas
Lavinti specialistų klausinėjimo, pokalbio vedimo įgūdžius
Eiga
Tam, kad užmegztų gerą ryšį su klientu, specialistas turi mokėti užduoti klientui
tinkamus klausimus, kurių pagalba išsiaiškins reikiamą informaciją, skatins klientą
atsiskleisti ar veikti, užtikrins aiškumą, padės judėti į priekį. Specialistas turėtų
naudoti tiek atvirus (į kuriuos reikalingas platesnis atsakymas), tiek uždarus (į
kuriuos atsakoma „taip“ arba „ne“) klausimus. Svarbu, kad klausimų uždavimas
būtų procesas, kai kiekvienas klausimas tarsi pratęsia prieš tai buvusį atsakymą, t.y.
„klausinėjama į gylį“ - stengiamasi išsiaiškinti kiek įmanoma daugiau informacijos
aktualia tema. Kartais pravartu keisti temą ir užduoti „klausimus į plotį“ tam, kad
klientas būtų sudominamas ar greičiau būtų surastos aktualiausi pokalbio taškai.
Klausinėjimas sustiprinamas ir neverbaline kalba, parodant, kad klausomasi
aktyviai.
Atviri klausimai skatina klientą kalbėti laisvai apie tai kas jam atrodo svarbu.
Atviri klausimai dažniausiai prasideda žodžiais „kas“, „kaip“, „ką“ ir t.t.
Pavyzdžiui, „ką jūs galvojate toliau daryti?“, „kokių veiksmų ketinate imtis?“, „kas
tame darbe patiko labiausiai?“
Uždari klausimai skirti gauti tikslią informaciją, svarbią norint nustatyti problemą
arba išsiaiškinti būdus, kuriais ji gali būti valdoma. Uždari klausimai pokalbį
stabdo, nes klientas gali į juos atsakyti trumpais atsakymais. Uždarų klausimų
pavyzdžiai: „Ar Jūs esate <.?” , „Ar sutinkate, kad <.?”, „Kas <.?”, „Kiek <.?”,
„Kur <.?” ir kt.
Nenaudingas klausinėjimas
Daugkartinis klausinėjimas: daugiau nei vieno klausimo uždavimas vienu metu
klientą suklaidina, todėl jis nežino, į kurį atsakyti. Į kai kuriuos klausimus taip ir
liks neatsakyta, todėl, jei jie svarbūs, teks paklausti dar kartą.
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Atsakymą nusakantys klausimai. Klausimai, kuriuose yra laukiamas atsakymas,
neskatina kliento pačiam galvoti. Tikėtina, kad tokiu būdu klientui bus primestos
svetimos idėjos:
„Ar nemanote, kad būtų geriau, jei < ?”
„Ar nepadėtų, jei < ?”
„Kodėl” klausimai. Tokie klausimai gali sudaryti apklausos ar brovimosi, siekiant
išgauti daugiau informacijos, įspūdį. Taip pat jie gali klientą sugluminti, nukreipti
tokiu keliu, kurio jis nepasirinktų.

Praktinė užduotis
Dalyviai suskirstomi grupelėmis po keturis. Kiekvienoje grupelėje dalyviai
pasiskirsto vaidmenimis: klausinėtojas, pasakotojas ir du stebėtojai. Pirmasis
stebėtojas stebi, kaip vyksta pokalbis, daugiausia dėmesio kreipdamas į
klausinėjimo turinį, klausimų tipus. Antrasis

stebėtojas stebi neverbalinę

pašnekovų kalbą, santykį tarp pašnekovą, emocinius ryšius.
Klausinėtojas ir pasakotojas sutaria, kokia tema kalbėsis (pvz., atostogos, darbas,
praeitas savaitgalis ar pan.). Klausinėtojo užduotis – „atverti“ pašnekovą, skatinti jį
kalbėti, užmegzti pasitikėjimo santykį.
Pokalbis vyksta 5 minutes, po 5 minučių pašnekovai keičiasi vaidmenimis.
Apibendrinimas
Kiekvienas stebėtojas išsako savo pastebėjimus dėl klausimų tipo, pasakojimo
turinio, santykio ir pan.
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D.OFMAN SAVYBIŲ KVADRATAS
Tikslas
Išskirti savo privalumus ir trūkumus, kurie gali kilti konsultuojant klientą ar
bendraujant su kitais komandos nariais
Eiga
Specialistams

pristatomas

Nyderlandų

specialisto

Daniel

Ofman

sukurta

Pagrindinių savybių kvadrato“ teorija („Core Quadrant® Theory”). Pagrindinė
teorijos mintis – kiekvienas individuas turi teigiamų savybių, kurias reikia atrasti ir
sustiprinti (tai vadinama įgalinimu).
Pagrindinių savybių kvadrate yra vartojamos keturios savokos:
1. Stiprybė - pagrindinė pozityvi savybė, stiprioji pusė, tai, kas žmogui sekasi,
už ką jis yra vertinamas. Stiprybė gali būti vystoma arba slopinama.
2. Grėsmė yra stiprybės transformacija, kai geroji savybė pradeda dominuoti,
jos tampa pernelyg daug. Grėsmė nėra stiprybės priešybė, bet jos perteklius.
Pavyzdžiui, „paslaugumo“ grėsmė yra „kišimasis ne į savo reikalus“ arba
„lankstumas“ gali virsti „nepastovumu“, „rūpestingumas“ - „kontrole“ ir t.t.
Tarkim žmogus, kurios stiprybė yra ryžtingumas, kitų gali būt apibūdintas kaip
esantis įžūlus. Įžvelgti savo stiprybės perteklinę pusę gali būti sunku ir sudėtinga,
tačiau reikia suprasti, kad stiprybė ir jos perteklius (grėsmė) visada kartu, kaip
šviesa ir tamsa (žr. schemą Nr.1.)
Schema Nr.1

STIPRYBĖ
Ryžtingumas

Geros savybės
perteklius

GRĖSMĖ
Įžūlumas

150 val. mokymų programa specialistų komandos apmokymui dirbti pagal remiamo
3. Iššūkis – pozityvi grėsmės priešybė. Nustačius negatyvų, pasikeitusį elgesį,
modelį (6 mokymo moduliai: tarpininkavimas, poreikių analizė, darbo paieškos plan
kiekvienas susiduria
su vietos
iššūkiu
išugdyti
tam įsidarbinus
tikras savybes,
tas, kurių
paieška, darbo
suradimas,
pagalba
su nurodytais
– mokymų tikslais
trūkumą jaučia.
Pavyzdžiui,
ryžtingumo
perteklius
galidokumento
virsti „įžūlumu“,
o formatu – ik
užduočių
aprašymais,
instrukcijomis
ir kt.) (El.
versija PDF

„įžūlumo“ priešinga teigiama savybė yra „kantrybė“. „Kantrybė“ – tai ta
savybė, kurios ryžtingumu pasižymintis žmogus dažniausiai neturi arba ji
Įvadas
yra labai silpna, todėl ją būtina lavinti, stiprinti.

aš
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Kaip galima matyti iš schemos Nr. 2 stiprybė ir iššūkis yra papildančios viena kitą
savybės. Svarbu išlaikyti tinkamą pusiausvyrą tarp jų. Jei bus dirbama su iššūkiais
(šiuo atveju - „kantrybe“), tai bus išlaikoma pusiausvyra tarp silpnybės ir stiprybės
(„ryžtingumo- kantrybės“) ir stiprioji savybė nepradės dominuoti, t.y. ryžtingumas
nevirs įžūlumu.
„Grėsmė“ ir „iššūkis“ dažniausiai yra konfliktų priežastis. Konfliktai gali kilti tiek
savyje, tiek su aplinka dėl to, kad žmogus nepastebi ar ignoruoja savo silpnąsias
puses.
Geros savybės
perteklius

STIPRYBĖ
Ryžtingumas

GRĖSMĖ
Įžūlumas

Teigiama
priešingybė

Schema Nr. 2

IŠŠŪKIS
Kantrybė

4. Alergija. D. Ofman nurodė, jog pagrindinės savybės gali sukelti konfliktus
su aplinka. Alerginę reakciją sukelia savybės, kurios mus erzina. Žmonėms,
matant kituose savo pačių iššūkių perteklių, gali kilti alerginė reakcija.
Gerųjų savybių perteklius savybių dirgina kitus žmones (sukelia „alergiją“).
Dažniausiai žmogų erzina ta kito žmogaus savybė, kurios jis pats neturi, o
kitas turi jos perteklių. Pavyzdžiui,

jei asmens iššūkis yra kantrybė, tai

alergiją jam greičiausiai sukels pasyvumas (kantrybės perteklius).
Schema Nr.3
Geros savybės

STIPRYBĖ

perteklius

Ryžtingumas

GRĖSMĖ
Įžūlumas

Teigiama

Teigiama

priešingybė

priešingybė

ALERGIJA
Pasyvumas

IŠŠŪKIS
Savybės

Kantrybė

perteklius
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Konfliktai su aplinka gali kilti ir dėl skirtingų asmens stiprybių. Schemoje Nr. 4
parodyti dviejų skirtingų kokybės kvadratų susidūrimas. Pavyzdžiui, jei mano
stiprybė yra ryžtingumas, o iššūkis yra kantrybė, tai konfliktai gali kilti su
žmogumi, kuris yra pasyvus („pasyvumas“ šiuo atveju yra to žmogaus stiprybės
„perteklius“, jo grėsmė)
Geros savybės

Schema Nr. 4

STIPRYBĖ

perteklius

Ryžtingumas

Įžūlumas

Teigiama

Teigiama

priešingybė

priešingybė

ALERGIJA
Pasyvumas
Geros savybės

STIPRYBĖ

perteklius

GRĖSMĖ

Kantrybė

Pasyvumas

Teigiama

Teigiama

priešingybė

priešingybė

ALERGIJA
Įžūlumas

GRĖSMĖ

IŠŠŪKIS
Savybės

Kantrybė

perteklius

IŠŠŪKIS
Savybės

Ryžtingumas

perteklius

Kokybės kvadratas – tai ne tik priemonė, kuri ne tik padeda suprasti savo
stipriąsias ir silpnąsias puses, bet ir padeda geriau suvokti santykius tarp žmonių ir
išvengti galimo konflikto.
Kokybės kvadratas – tai taip pat priemonė padedanti dirbti su savo silpnybėms:
specialistas turėtų atkreipti dėmesį į tuos žmones, su kuriais kyla daugiausia
problemų bendraujant, galbūt jie turi tokių savybių, kurių trūksta pačiam
specialistui, kurių jis galėtų pasimokyti iš kitų.
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Schemoje Nr. 5 pateiktas pilnas kokybės kvadratas su paaiškinimais
Kokias mano

Ko aš tikiuosi iš

Ką aš pasiruošęs

Kuo kiti mane

savybes vertina

kitų

atleisti kitiems

kaltina

GRĖSMĖ

Kokias savo

kiti

Geros savybės

Kokias savo

STIPRYBĖ

perteklius

savybes aš pats

savybes aš

pastebiu

pateisinu

Kokių savo

Teigiama

Teigiama

priešingybė

priešingybė

ALERGIJA

IŠŠŪKIS

savybių

Kokių savybių
man trūksta

aš nekenčiu

Savybės

Ką kiti man apie

Kokias kitų

tai sako

savybes aš niekinu

perteklius

Kokios kitų

Ko kiti tikisi iš

savybės mane žavi

manęs

Praktinė užduotis
 Mokymų dalyviai nusibraižo kvadratą ir surašo savo stiprybes iš jų kylančias
grėsmes, įrašo iššūkius ir alergijas.
 Kiekvienas mokymų dalyvis grupei pristato savo rezultatus.
 Diskusija - kaip būtų galima praktinėje veikloje panaudoti kokybės kvadrato
metodą.
Naudingos nuorodos
http://mijnkernkwaliteiten.nl/corequalities/whatarecorequalities.html
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2 MODULIS
VERTINIMAS

o Pirminis situacijos vertinimas
o Kliento patirties išsiaiškinimas
o Įsidarbinimo galimybių vertinimas
o Įdarbinimo tarpininko vertinimo išvada
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PIRMINIS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS
Tikslas
Aptarti, kokia pirminė informacija apie klientą svarbi ir reikalingi, supažindinti
specialistus su kliento pirminio įvertinimo forma, lavinti specialisto gebėjimą
apibendrintai pateikti informaciją
Eiga
 Su specialistais aptariama, kodėl reikalinga surinkti kiek įmanoma daugiau
informacijos apie esamą kliento situaciją ir kaip tai įtakoja darbo paieškos
procesą. Dalyviams išdalinamos pirminio įvertinimo formos (Priedas Nr. 1).
Klausimai, kuriuos svarbu užfiksuoti:
ar turi darbinės patirties; ar yra baigęs kokius nors
mokslus, kaip klientas bendrauja, kaip elgiasi; kur
gyvena, kokios gyvenimo sąlygos;

kokia jo

finansinė padėtis, ar gali pradėti darbo paieškas, ar
jam verta eiti dirbti, ar gali dirbti, ar neturi
sveikatos problemų, ar šeimos nariai palaiko
sprendimą

dirbti,

ar

turi

visus

reikiamus

dokumentus, kokie kliento norai, pomėgiai, ar jis
motyvuotas keisti savo gyvenimo būdą.

 Dalyviai apgalvoja ir užrašo klausimus ar būdus, kaip galima būtų gauti
pageidaujamą informaciją iš tikslinės grupės (darbas gali vykti individualiai
arba mažomis grupelėmis).
 Grupėje aptariami rezultatai ir parengiama apibendrinta informacija.
 Dalyviams galima pateikti ir namų užduotį - užpildyti formą apie konkretų
klientą ir pristatyti kito susitikimo metu. Tada galima aptarti kylančius
sunkumus renkant informaciją.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr.1.
Pirminio vertinimo forma
Vardas
Pavardė
Telefonas
Gimimo data
Pirmo susitikimo data
Susitikimo vieta
Socialinis darbuotojas,
kontaktai
Socialinio darbuotojo
asistentas, kontaktai

PIRMINĖ INFORMACIJA APIE KLIENTĄ
Išsilavinimas

Darbo patirtis

Bendravimo įgūdžiai

Gyvenamoji vieta

Transportas

Šeima
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Būstas

Sveikata

Finansinė padėtis

Dokumentai

Elgesys

Teistumas

Pomėgiai

Pageidavimai darbui

Motyvacija

Kitos pastabos
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 2.
Instrukcija, kaip pildyti pirminio vertinimo formą
Vardas
Pavardė
Telefonas
Gimimo data
Pirmo susitikimo data
Susitikimo vieta
Socialinis darbuotojas,

Vardas, pavardė, el. paštas, telefonas

kontaktai
Socialinio darbuotojo

Vardas, pavardė, el. paštas, telefonas

asistentas, kontaktai
PIRMINĖ INFORMACIJA APIE KLIENTĄ
Išsilavinimas

Apibendrinta informacija:
Kiek klasių asmuo yra baigęs?
Ar turi išsilavinimą, ar yra įgijęs kokią nors profesiją?
Ar yra lankęs kokius nors kursus?

Darbo patirtis

Apibendrinta informacija:
Ar yra tekę dirbti?
Kiek laiko dirbo? Kokius darbus? Kur? (išvardinti, taip pat fiksuoti ir
neoficialaus darbo patirtį, jei tokia yra)
Koks darbas patiko?
Ką moka daryti?
Ar šiuo metu dirba?
Nedirbantiems: kiek laiko nedirba? Kodėl nedirba?
Ar šiuo metu turi kokį užsiėmimą?
Ar šiuo metu registruotas darbo biržoje?
Jei ne, ar buvo registruotas?

Bendravimo

Ar kalba lietuvių k.? rusų k.?

įgūdžiai

Ar supranta lietuvių k.? rusų k.?
Ar turi daug draugų?
Iš pokalbio eigos galima įvertinti bendravimo įgūdžius, tiesiogiai
neklausiant. Atkreipti dėmesį į tai, ar lengvai bendrauja, ar aiškiai
kalba, ar nėra sunkumų susikalbėti?

Gyvenamoji

Adresas (pradžioje pakanka gyvenamo rajono, tikslus adresas

vieta

nebūtinas, jį galima sužinoti vėlesnių konsultacijų metu)
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Transportas

Ar turi galimybę susisiekti viešuoju transportu ?
Ar sugeba ir gali savarankiškai naudotis viešuoju transportu?
Ar važinėja savo automobiliu?
Ar turi vairuotojo pažymėjimą?

Šeima

Vedęs/ištekėjusi? Ar turi vaikų? Jei taip, kokio jie amžiaus?
Ar kartu šeimoje gyvena vyresnio amžiaus šeimos nariai?
Ar gali palikti šeimos narius be priežiūros? Ar namuose turi rūpintis
artimaisiais (mažais vaikais, sunkiais ligoniais)? Kas dar juos padeda
prižiūrėti?
Pastaba: pirminę informaciją apie situaciją šeimoje galima surinkti ir
iš socialinio darbuotojo asistento, tiesiogiai asmens neklausiant.

Būstas

Namų aplinka, gyvenimo sąlygos
Pastaba: galima įvertinti apsilankius gyvenamoje vietoje
Ar yra sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų dirbti tam tikro darbo?

Sveikata

Ar kada nors skundėsi prasta sveikata?
Ar registruotas poliklinikoje?
Ar turi ribotą darbingumą?

Finansinė

Kokios yra pagrindinės pragyvenimo pajamos?

padėtis

Ar gauna socialines pašalpas? Ar reikalinga pagalba jas tvarkant?
Ar moka tvarkytis su pinigais? Ar neturi skolų?
Ar turi banko sąskaitą?

Dokumentai

Ar turi visus reikalingus dokumentus (pasą/asmens tapatybės
kortelę/ leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje)
Dokumentų galiojimo laikas?
Ar turi socialinio draudimo pažymėjimą/kortelę?

Elgesys

Ar turi žalingų įpročių, priklausomybių?
Elgesio ypatumai (pvz., punktualumas, agresyvumas,
nepasitikėjimas, atvirumas)

Teistumas

Ar buvo teistas? Už ką? Kada?

Pomėgiai

Ar turi kokių ypatingų pomėgių, hobi?
Ką iš jų galima būtų sieti su profesiniais tikslais?

Pageidavimai

Ar įsivaizduoja, kokioje srityje norėtų dirbti?

darbui

Kodėl?

Motyvacija

Kodėl ieško pagalbos? Ar nori dirbti? Ar nori mokytis? Ar nori
pradėti savo verslą? Ar siekia dalyvauti aktyvinimo veiklose
tikėdamasis gauti finansinės naudos (pvz. stipendiją)?

Kitos pastabos

Kita svarbi/ aktuali informacija
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PATIRTIES IŠSIAIŠKINIMAS
Tikslas
Ugdyti specialisto gebėjimą analizuoti iš kliento gaunamą informaciją, įžvelgti
probleminius taškus, išskirti stipriąsias kliento puses; pristatyti priemonę,
padedančią specialistui išsiaiškinti kliento patirtį bei svarbiausius kliento gyvenimo
įvykius atitinkamais laikotarpiais
Eiga
 Dalyviams pateikiama dalomoji medžiaga (priedas Nr. 3)
 Išaiškinama užduotis
Įprastai kiekvieno žmogaus gyvenime yra keturios linijos:
1. Išsilavinimas - visai tai, kas susiję su mokslais mokymosi įstaigose,
įvairūs kursai ir kt.
2. Darbas - tai visa darbinė patirtis, įgyta tiek Lietuvoje, tiek užsienyje,
ilgalaikiai ir trumpalaikiai darbai ir pan.
3. Asmeninė linija – tai asmeninis gyvenimas, šeima, vaikai, draugai,
namai ir pan.
4. Pomėgių linija – veikla, kuria užsiimama laisvu laiku, tai kas itin
patinka ar patiko
Kiekviena gyvenimo linija gali atspindėti tiek teigiamus, tiek neigiamus dalykus.

Praktinė užduotis
 Dalyviai suskirstomi poromis, imituojami „specialisto“ ir „kliento“
vaidmenys. Specialistui suteikiama užduotis išsiaiškinti svarbiausius kliento
gyvenimo įvykius ir sužymėti juos ant gyvenimo linijų atitinkamai pagal
laikotarpius. Teigiami gyvenimo įvykiai fiksuojami linijos viršuje, neigiami –
apačioje, o neutralūs- viduryje.
Sėkmingi įvykiai mano gyvenime (pasirinkti nuo 3 iki 5 įvykių)
-

Kokie jie?

-

Kuo aš didžiuojuosiu? Kodėl?

-

Ką gero kiti sako apie jus
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Mažiau sėkmingi įvykiai (nesėkmės) – (pasirinkti nuo 3 iki 5 įvykių)
-

Kodėl tai vertinu kaip nesėkmę?

-

Kokios aplinkybės jį įtakojo?

-

Ką įvykis byloja apie mane?

Pagalbiniai klausimai
-

Kuriai gyvenimo linijai (darbo, mokslų, pomėgių
ar asmeninei) priklauso mano
atsakomybės/veikla/užimtumas

-

Kas man patinka, kas man nepatinka?

-

Ką aš dar galiu/moku daryti?

-

Kokius gebėjimus aš įgijau, kokią patirtį turiu?

-

Kokios mano stiprybės?

 Kiekviena pora visai grupei pristato savo darbo rezultatus apibendrindami
gautą informaciją
 Aptarimas, diskusija apie priemonės panaudojimą dirbant su klienta
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 3. Gyvenimo linijos
1995

2000

2005

2010

Darbinė patirtis___________________________________________________________________________________________________

Išsilavinimas______________________________________________________________________________________________________

Pomėgiai__________________________________________________________________________________________________________

Asmeninė patirtis _________________________________________________________________________________________________
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ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ VERTINIMAS
Tikslas
Pristatyti specialistams įvairias priemones, padedančias išsiaiškinti klientų
poreikius darbui, ir apmokyti jomis naudotis
Eiga
Priemonė „TOP 10“ - pageidaujamas darbo pobūdis (priedas Nr. 4)
 Specialistas kartu su klientu aptaria dešimt pageidaujamų darbų, apie kuriuos
klientas kada nors galvojo ar buvo išbandęs, tai gali būti tiek svajonės, tiek
realūs pasibandymai konkrečiose darbo vietose, ar išbandyta galimybė
mokytis.
 Šalia kiekvienos profesijos/ darbo vietos turėtų atsirasti po du įrašus, kodėl ta
darbo vieta buvo ar yra įdomi, kas klientui patrauklu konkrečioje profesijoje
(pvz., vaikystėje svajojo dirbti medicinos sesele, nes norėjo padėti kitiems arba
norėjo dirbti mokytoju, nes darbas su vaikais atrodė patrauklus)
 Specialistas užverčia stulpelį „Profesija, darbo vieta“ ir su klientu aptaria tik
dalykus, kurie jam patrauklūs, nepriskirdami prie konkrečios profesijos. Iš
visų išrenkamas pats patraukliausias, artimiausias širdžiai, po to mažiau
patrauklus ir tokiu būdu surašomi 10 svarbiausių veiklų, kurios klientą
labiausiai traukia, apie kurias jis dažniausiai pagalvodavo (Priedas Nr. 5).
Priemonė „Pageidaujamos darbo sąlygos“
 Specialistasas vardija klientui įvairius su darbo sąlygomis susijusius teiginius
(Priedas Nr. 6) ir duoda jam lapelį, kurį jis turi įdėti į vieną iš trijų dėžučių:


„SVARBU“ – dedama tie teiginiai, kurie klientui atrodo labai
svarbūs, kokių sąlygų darbe jis pageidautų pirmoje eilėje;



„NEŽINAU“- teiginiai, kurie neturi lemiamos reikšmės, apie
kuriuos dažniausiai klientas neturi nuomonės ar nėra susidūręs;



„NESVARBU, NEPAGEIDAUTINA“ - teiginiai apie darbo
sąlygas, kurios klientui atrodo nereikšmingos arba nepriimtinos

 Imama pirmoji dėžutė ir iš visų svarbių teiginių išrenkama 10 pačių
svarbiausių, aptariant kartu su specialistu
 Imama trečioji dėžutė ir iš visų teiginių išrenkami 5 labiausiai nepatrauklūs
klientui, sąlygos, kuriomis jis tikrai nedirbtų
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 Apibendrinama ir dar kartą patikslinama, ar kliento pasirinkimas tikrai yra
toks.
Naudodamasis pirmos ir antros užduoties rezultatais įdarbinimo specialistas
apgalvoja, kokie darbai galėtų tikti klientui (kaip pagalbinė priemonė gali būti
naudojamas profesijų aprašymas , žr. priedą prie „Metodinių rekomendacijų
įdarbinimo specialistams“) ir aptaria tai su klientu. Ar pasirinkimas realus, galima
patikrinti organizuojant išvykas į realias darbo vietas įmonėse, peržiūrint filmukus
apie profesijas ir darbo vietas, svarbu parodyti klientui kiek įmanoma įvairesnių
patrauklių galimybių, atitinkančių jo interesus.

31

Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 4.
Pageidaujamas darbo pobūdis
Kodėl man patinka ši profesija,

Profesija, darbo vieta

1

kas patinka toje darbo vietoje
1
2

2

1
2

3

1
2

4

1
2

5

1
2

6

1
2

7

1
2

8

1
2

9

1
2

10

1
2
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 5.
Patraukliausios veiklos

Kas man artimiausia, patraukliausia
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 6. Pageidaujamos darbo sąlygos
1. Turėti daug laisvo laiko

2. Daug dirbti su klientais

3. Matyti savo darbo rezultatą

4. Tobulėti kaip asmenybei

5. Pačiam nuspręsti, ką turiu daryti

6. Draugiška aplinka darbe

7. Padėti žmonėms spręsti problemas

8. Uždirbti daug pinigų

9. Įvairios užduotys darbe,

10. Daryti verslą pačiam

nevienodas darbas

11. Kad būtų galimybė nuvesti

12. Aiškiai pateiktos užduotys

vaikus į mokyklą (darželį)

13. Kasdien tas pats darbas

14. Pačiam nuspręsti, ką turiu
daryti

15. Dirbti mažoje komandoje

16. Tapti turtingu

17. Daug kelionių

18. Turėti privačią erdvę darbe

19. Kad darbas būtų netoli namų

20. Aktyvus darbas, ne vienoje
vietoje

21. Daug dirbti su kitais žmonėmis

22. Slenkantis grafikas

23. Tiksliai žinoti, ką reikia padaryti

24. Pamaininis darbas

25. Darbas lauke

26. Darbas patalpose
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27. Daug judėti

28. Sėdimas darbas

29. Aiškumas darbe, aiški

30. Karjeros galimybės

apmokėjimo už darbą tvarka

31. Būti kontroliuojamam

32. Turėti pakankamai laiko šeimai

33. Duoti kitiems užduotis, vadovauti

34. Greiti rezultatai

35. Užsiimti su gyvūnais

36. Mokyti kitus, konsultuoti

37. Jaustis naudingu

38. Saugumas, stabilumas

39. Paklusti taisyklėms

40. Kūrybiškumas

41. Dirbti vienam

42. Būti vertinamam darbe

43. Atidžiai ir tvarkingai dirbti

44. Sukurti tai, kas yra naudinga

45. Rūpintis žmonėmis

46. Skaičiuoti

47. Naudoti įrangą ir prietaisus

48. Dirbti kompiuteriu

49. Dirbti kartu su kitais romais

50. Dirbti tokioje vietoje, kurią
vertintų šeimos nariai

51. Oficialus darbas pagal darbo

52. Valyti, tvarkyti

sutartį

53. Laikinas darbas

54. Darbas viešose ( matomose
kitiems) vietose
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ĮDARBINIMO TARPININKO VERTINIMO IŠVADA
Tikslas
Supažindinti specialistus su įdarbinimo tarpininko vertinimo išvados forma, aptarti,
kokia informacija svarbi ir aktuali
Eiga
 Specialistams pristatoma vertinimo išvados forma. Vertinimo išvada yra
parengta remiantis SSGG metodu. SSGG yra akronimas, sudarytas iš žodžių
Stiprybės,

Silpnybės,

Galimybės,

Grėsmės

(angl.

SWOT

–

Strenghts,

Weaknesses, Opportunities, Threats).
Klientai SSGG būdu yra vertinami žvelgiant iš darbo rinkos reikalavimų
perspektyvos.
Stiprybės – tai gabumai, privalumai, kompetencijos. Prie stiprybių įvardijami kliento
turimi gebėjimai:


darbo patirtis (tiek bendra, tiek susijusi su konkrečia profesine
kryptimi)



išsilavinimas



socialiniai gebėjimai (bendravimo, darbo komandoje, lyderiavimo,
gebėjimo įsisavinti naują informaciją įgūdžiai)



kompiuterinis raštingumas



asmeninės savybės (kūrybiškumas, optimizmas, energingumas,
stresinių situacijų valdymas, sąžiningumas)



socialiniai ryšiai, kontaktai, pažintys

Silpnybės – tai silpnybės, trūkumai, kliūtys, kurios gali būti įveikiamos dirbant su
klientu:


darbo patirties trūkumas



išsilavinimo stoka



siekių, savęs pažinimo trūkumas, aiškios krypties neturėjimas



nesugebėjimas ieškoti darbo



nepakankamas aktyvumas ieškant darbo



neigiamos asmeninės savybės (motyvacijos trūkumas, neryžtingumas,
emocinis nestabilumas, baimės ir kt.)



negebėjimas pritaikyti turimos patirties ar įgūdžių kitose situacijose

Galimybės – išorinės teigiamos aplinkybės, kurios gali būti naudingos:


teigiamos tendencijos srityje, kur nori dirbti klientas (gali būti sukurta
daugiau darbo vietų, ekonominis augimas, modernizacija ir pan.)
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palanki geografinė padėtis



stiprus profesinis tinklas



atitinkamose srityse reikalaujama asmeninių gabumų



gera savižina ir sugebėjimas pasiekti karjeros tikslų

Grėsmės- neigiamą poveikį tikslų siekimui galinčios turėti išorinės aplinkybės:


darbo pasiūlymų sumažėjimas atitinkamoje srityje



konkuravimas su tom pačioms tikslinės grupėms priklausančiais
žmonėmis



konkuravimas su daugiau patirties, išsilavinimo ir darbo paieškos
įgūdžių turinčiais bedarbiais



kliūtys karjeros kelyje (kvalifikacijų ir mokymų trūkumas, finansiniai
sunkumai)



apribotas profesinis tobulėjimas, rutiniškas darbas be galimybių
paaukštinti pareigas



kompanijos nesuinteresuotos turimomis kliento kvalifikacijomis

 Dalyviams

išdalinamos vertinimo

išvadų formos ir aptariama, kokia

informacija turėtų būti pateikta kiekvienoje skiltyje (žr. instrukciją, Priedas Nr.
8) remiantis SSGG metodu ir kokių veiksmų turėtų imtis įdarbinimo
specialistas kartu su klientu.
 Siekiant daugiau praktikuotis, gali būti pristatomas konkretus pavyzdys- atvejo
aprašymas ir specialistai individualiai ar poromis parengia vertinimo išvadą
konkrečiam atvejui .
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr.7.
Įdarbinimo tarpininko vertinimo išvada
Klientas ______________________________________________
Data________________
Pirminė informacija

Galimybės profesinėje srityje ir kylančios grėsmės

Stiprybės

Silpnybės

Tolimesni įdarbinimo tarpininko veiksmai/ uždaviniai

Siūlymai kitiems komandos nariams

Įdarbinimo tarpininkas
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 8.
Instrukcija, kaip parengti įdarbinimo tarpininko vertinimo išvadą
Kliento vardas, pavardė
Įdarbinimo tarpininko vertinimo išvada
Data
Pirminė informacija
Apibendrintai nurodyti:
-

Turimą išsilavinimą, mokymosi patirtį tiek mokymo įstaigose, tiek įvairių
projektų metu

-

Darbo patirtį (labai nesismulkinant, paminint svarbiausius darbus ir
gebėjimus)

-

Aktualius sugebėjimus (pvz., vairuoja automobilį) ir pomėgius, kurie galėtų
būt susiję su darbu

-

Aktyvumą darbo paieškos procese (ar iki susitikimo su tarpininku ieškojo
darbo ir kaip aktyviai)

Galimybės profesinėje srityje ir kylančios grėsmės
-

Kaip klientas pats įsivaizduoja tolimesnę savo profesinę veiklą

-

Kokios galimos kliūtys, kokie apribojimai (pvz., klientas turi neįgalumą.
Tuomet reikia nurodyti darbingumo procentus ir apribojimus iš NDNT
išvados)

-

Tarpininko nuomonė- kokios kliento galimybės darbinėje veikloje, kur galėtų
įsitvirtinti, kokį darbą galėtų dirbti

Stiprybės

Silpnybės

Stiprybės pasirinktam (ar įdarbinimo

Silpnybės, dėl kurių klientas negali

tarpininko siūlomam) karjeros keliui

susirasti darbo ar išsilaikyti jame

Tolimesni įdarbinimo tarpininko veiksmai/ uždaviniai
Kas bus daroma siekiant padėti klientui įsidarbinti (kokie uždaviniai keliami
artimiausiu metu); kaip bus dirbama su kliento silpnybėmis, trukdžiais ir pan.
Siūlymai kitiems specialistams
Kokia pagalba reikalinga iš kitų komandos narių (socialinių darbuotojų, asistentų,
mokytojų...)
Siūlymai, kaip komanda galėtų spręsti problemas (tai, ko įdarbinimo tarpininkas
pats padaryti negali)
Įdarbinimo tarpininkas
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3 MODULIS
PASIRENGIMAS DARBO
PAIEŠKAI

o Individualaus plano parengimas
o Finansinių problemų sprendimas
o Kliento asmens dokumentų
tvarkymas
o Kliūčių įveikimas
o Atvejo analizė komandoje
o Darbo su klientu pažangos ataskaita
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INDIVIDUALAUS PLANO PARENGIMAS
Tikslas
Supažindinti specialistus su individualaus plano forma, lavinti specialistų
gebėjimą įžvelgti kliento problemas bei kelti uždavinius toms problemoms spręsti
Eiga
 Dalyviams išdalinamos individualaus plano formos (priedas Nr. 9) ir
aptariama, kokia informacija svarbi ir reikalinga. Individualiame plane turi
atsispindėti kliento pageidavimai, norai, lūkesčiai, kokias problemas klientas
įžvelgia pats, kas, jo manymu, trukdo sėkmingai integracijai. Individualų
planą rengia įdarbinimo tarpininkas ar/ir socialinis darbuotojas - priklausomai
nuo to, kokias problemas ketinama spręsti. Dažnu atveju tai bendras abiejų
specialistų darbas. Specialistai apibendrina ir užfiksuoja vertinimo metu
pastebėtus sunkumus ir kelia uždavinius, nurodo, kaip ir kada problema bus
sprendžiama. Problemos ir uždaviniai turėtų būti aptarti ir su klientu,
skatinant jo sąmoningumą ir aktyvų dalyvavimą procese, siekiant jį įgalinti
imtis veiksmų sprendžiant savas problemas.
 Mokymų dalyviai suskirstomi mažomis grupelėmis (arba poromis: socialinis
darbuotojas - įdarbinimo tarpininkas), kiekvienai grupelei pateikiamos
užpildytos vieno kliento socialinio darbuotojo pirminio vertinimo forma
(priedas Nr.1) ir įdarbinimo tarpininko vertinimo išvada (priedas Nr. 7).
Remiantis parengtu vertinimu specialistai turi suformuoti uždavinius, kaip
toliau bus dirbama su klientu. Rezultatai pristatomi visiems mokymų
dalyviams.
 Kaip pagalbinė priemonė dalyviams pateikiama instrukcija (priedas Nr. 10),
kuri turėtų padėti parengti geresnius darbo su klientais planus.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr.9. Individualus planas
Kliento vardas,
pavardė
Specialistai

Socialinis darbuotojas
Įdarbinimo tarpininkas

Plano sudarymo
data
Kliento
pageidavimai
Problemos

Socialinių
problemų
sprendimas

Uždaviniai

Problemos
Įgūdžių
lavinimas,

Uždaviniai

kvalifikacijos
kėlimas

Problemos

Į(si)darbinimas

Uždaviniai
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 10.
Instrukcija, kaip parengti individualų planą
Kliento vardas,
pavardė
Specialistai

Socialinio darbuotojo, dirbančio su klientu, vardas, pavardė
Įdarbinimo tarpininko, dirbančio su klientu, vardas, pavardė

Plano sudarymo

Nurodomos datos, kada planas buvo sudarytas, papildytas,

data

pakeistas

Kliento

Įvardijami kliento lūkesčiai, kodėl jis kreipėsi, kokių

pageidavimai

pageidavimų turi, kokias problemas pats įžvelgia, kokios
pagalbos tikisi gauti iš specialistų
Pavyzdžiui: Klientas kreipėsi į specialistą, nes nori įsidarbinti
oficialiai, kadangi baigiasi leidimo gyventi Lietuvoje galiojimo laikas
ir norint jį pratęsti būtina pateikti darbo sutartį

Problemos
Įvardijamos problemos, trukdančios sėkmingai integruotis
(apibendrinta informacija iš soc. darbuotojo vertinimo
išvados, priedas Nr.1). Pavyzdžiui:
1. Klientas turi daug skolų .....
2. Baigiasi leidimo gyventi Lietuvoje galiojimo laikas....
3. Vienas/a prižiūri tris mažamečius vaikus...
Uždaviniai
Socialinių

Formuluojami darbo su klientu uždaviniai, nurodoma, kaip

problemų

bus sprendžiamos problemos, atsakingas darbuotojas.

sprendimas

Pavyzdžiui:
1. išsiaiškinti, kiek skolų turi klientas, susisiekti su
antstoliais, suradus darbo vietą, derinti skolų grąžinimo
planus (socialinis darbuotojas)
2. ugdyti kliento gebėjimą planuoti asmeninį biudžetą
(socialinis darbuotojas)
3. Padėti susitvarkyti dokumentus iki..... (socialinis
darbuotojas)
4. Padėti organizuoti vaikų priežiūrą..... (socialinis
darbuotojas)
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Problemos
Įvardijamos problemos, kurios gali trukdyti susirasti darbą.
Pavyzdžiui:
1. nemoka skaityti ir rašyti lietuviškai
2. neturi jokio profesinio išsilavinimo
Uždaviniai
Įgūdžių lavinimas,

Formuluojami darbo su klientu uždaviniai, nurodoma, kaip

kvalifikacijos

bus sprendžiamos problemos, atsakingas darbuotojas.

kėlimas

Pavyzdžiui:
1. siūlyti lankyti lietuvių kalbos kursus (socialinis
darbuotojas)
2. įvertinti polinkius, gebėjimus ir detalizuoti sritį, kurioje
galėtų mokytis/ dirbti (įdarbinimo tarpininkas)
3. pagal galimybes organizuoti kvalifikacijos įgijimo kursus
ir/ar mokymus darbo vietoje (įdarbinimo tarpininkas)
Problemos
Įvardijamos problemos, kurios gali trukdyti susirasti darbą.
Pavyzdžiui:
1. nėra registruotas darbo biržoje
2. neturi darbo paieškai reikalingų įgūdžių
Uždaviniai
Formuluojami darbo su klientu uždaviniai, nurodoma, kaip

Į(si)darbinimas

bus sprendžiamos problemos, atsakingas darbuotojas.
Pavyzdžiui:
1. Išsiaiškinti dėl galimybės užsiregistruoti darbo biržoje
(įdarbinimo tarpininkas)
2. Lavinti įsidarbinimo gebėjimus, skatinti savarankiškai
ieškoti darbo.
Ieškoti tinkamų darbo vietų ir siūlyti klientui galimus
variantus (įdarbinimo tarpininkas)
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FINANSINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS
Tikslas
Padėti specialistams įsigilinti į tikslinės grupės problemas ir ieškoti galimų finansinių
problemų sprendimo būdų.
Eiga
 Su mokymų dalyviais trumpai aptariama tikslinės grupės situacija: daugelio
romų finansinė padėtis itin sunki, pajamos minimalios arba jų visai nėra,
nemaža dalis turi įsiskolinimų, negeba racionaliai leisti pinigus. Dažnu atveju
pradėti darbo paiešką būna sudėtinga dėl itin sunkios materialinės padėties.
 Dalyviai suskirstomi į grupeles po 3-4. Kiekviena grupė turi parengti veiksmų
planą, kokių veiksmų būtina imtis, siekiant spręsti konkretaus kliento
finansines problemas. Tam, kad užduotis būtų aiškesnė ir suprantamesnė,
darbo grupėms galima pateikti konkretaus atvejo aprašymus. Svarbu, kad
parengtuose veiksmų planuose atsispindėtų:


Specialistų darbas su kreditoriais, antstoliais – kaip ketinama
padėti tikslinės grupės nariui, turinčiam skolų



Socialinės paramos teikimas – kokias socialines paslaugas ar
išmokas galėtų gauti klientas iš Socialinės paramos centro
(http://www.spcentras.lt/spc/index.php?m=11)



Kaip ketinama ugdyti kliento gebėjimus valdyti savo finansus,
planuoti biudžetą

 Kiekviena darbo grupė pristato visiems savo darbo rezultatus.
 Apibendrinimas ir aptarimas, specialistai dalinasi savo darbo patirtimi vieni
su kitais.
 Diskusija, kaip realybėje galima būtų panaudoti šiuos parengtus planus.
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ASMENS DOKUMENTŲ TVARKYMAS
Tikslas
Padėti specialistams įsigilinti į tikslinės grupės problemas ir ieškoti efektyvių
problemų sprendimo būdų.
Eiga
 Su mokymų dalyviais trumpai aptariama tikslinės grupės situacija

ir

sunkumai, kylantys dėl dokumentų neturėjimo: kai kurie romai neturi jokių
asmens dokumentų, dalis yra atvykę iš kitų šalių ir siekia gauti leidimus
(laikinus ar nuolatinius) gyventi Lietuvoje ar tapti Lietuvos Respublikos
piliečiais. Specialistams, dirbantiems su romų tiksline grupe, svarbu žinoti,
kokie reikalavimai keliami norint gauti vieną ar kitą dokumentą, kur ir kada
reikia kreiptis.
 Dalyviai suskirstomi į grupeles po 3-4. Kiekvienos grupelės paprašoma
parengti aktualiausių problemų dėl dokumentų įgijimo sąrašą. Bendras
problemų sąrašas surašomas lentoje.
 Kiekviena grupė turi parengti planą, kokių veiksmų ketina imtis, siekdami
spręsti konkretaus romo, neturinčio dokumentų, problemas. Svarbu, kad
veiksmų planuose būtų atkreiptas dėmesys į:


Kliento problemą (kokio dokumento neturi)



Ar turi galimybę jį gauti, ar atitinka keliamus reikalavimus



Kokius dokumentus ir kam turi pateikti (pavyzdžiui, norint gauti
leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, būtina pateikti laisvos formos
prašymą

išduoti

leidimą

nuolat

gyventi;

galiojantį

kelionės

dokumentą; dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis turi
galiojantį

sveikatos

draudimą;

dokumentus,

patvirtinančius

užsieniečio teisę gauti leidimą nuolat gyventi; dokumentus,
patvirtinančius, kad užsienietis turi pakankamai lėšų ir (ar) gauna
reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvos Respublikoje;
sumokėtos rinkliavos už dokumentų tvarkymą kvitą)


Kiek kainuos dokumentas ir ar klientas turės galimybę už jį
susimokėti



Kada ir kur kur reikia kreiptis, norint gauti reikiamą dokumentą



Aktualią informaciją galima rasti tinklapiuose www.migracija.lt;
www.sodra.lt

 Kiekviena darbo grupė pristato visiems savo darbo rezultatus.
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KLIŪČIŲ ĮVEIKIMAS – 10 ŽINGSNIŲ
Tikslas
Supažindinti specialistus su galimomis klientų kliūtimis įeinant į darbo rinką ir
išsilaikant joje; ugdyti jų gebėjimą padėti klientui spręsti esamas kliūtis, pasitelkiant
struktūruotus sprendimus.
Eiga
 Specialistai supažindinami su 10 kliūčių įveikimo žingsnių metodu.
1 žingsnis: nustatyti pagrindines kliūtis, trukdančias klientui
įsidarbinti, ir kada jos gali būti sprendžiamos
2 žingsnis: išsiaiškinti, koks yra kliento požiūris į esamas kliūtis:
1. Klientas nesuvokia, kokios yra kliūtys, trukdančios jam
susirasti darbą.
2. Kandidatas galvoja, kad kliūčių neįmanoma išspręsti.
3. Kandidatas galvoja, kad tai ne jo, bet darbdavio problema.
4. Klientas suvokia kliūtį, tačiau jam reikia pagalbos ją
įveikiant.
3 žingsnis: nustatyti, kokios gali būti darbdavio abejonės dėl kliento
kliūčių
4 žingsnis: pasirinkti kliūties įveikimo būdą:
1. Sukurti tinkamą atsakymą darbdaviui
2. Suteikti kandidatui pagalbą ir išteklius kliūčiai išspręsti
3. Pakeisti darbo vietos paieškos strategiją
4. Pakeisti kandidato požiūrį į darbą
5. Ugdyti naują įgūdį
5 žingsnis: pasirinkti konkretų sprendimą, kaip sumažinti (panaikinti)
galimas darbdavio abejones
6 žingsnis: nustatyti kandidato „pardavimo“ taškus
7 žingsnis: paversti kliūtį pardavimo tašku
8 žingsnis: ugdyti kliento prisistatymą darbdaviui
9 žingsnis: praktikuoti kliento atsakymą, kol jis taps natūraliu
10 žingsnis: surasti klientui tinkamą darbo vietą
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 Specialistams (kiekvienam individualiai) pateikiama kliūčių įveikimo lentelė
(Priedas Nr. 11) ir nurodomos konkrečios kliūtys, su kuriomis gali susidurti
darbo ieškantys klientai. Naudodamiesi Instrukcija, kaip pildyti kliūčių
įveikimo lentelę (priedai Nr. 12 ir 13), specialistai turi sugalvoti kliūčių
įveikimo sprendimus. Mokymų dalyviai pristato savo siūlomus sprendimus
visai grupei.
 Siūlomi kliūčių įveikimo sprendimai aptariami grupėje, surašant ant lentos.

Naudingos nuorodos:
Parengta pagal D. L. Angel & E. E. Harney, “No One is Unemployable: Creative
Solutions for Overcoming Barriers to Employment”, WorkNet Publications, USA,
1997
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 11
Kliūčių įveikimo lentelė
1a žingsnis:

1b žingsnis:

2 žingsnis:

3 žingsnis:

4 žingsnis:

5 žingsnis:

6 žingsnis:

7 žingsnis:

8 žingsnis:

10 žingsnis:

Kliūtis

Prioritetas

Kandidato

Darbdavio

Sprendimo

Sprendimas Kandidato

Paversti

Kandidato

Įmonė

suvokimas

poreikiai ir būdas

„pardavimo

barjerus

žodžiai

pozicija

abejonės

taškai“

„pardavimo

ar

taškais“
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 12
Instrukcija, kaip pildyti kliūčių įveikimo lentelę
1a žingsnis:
Kliūtis

1b
žingsnis:

2 žingsnis:

3 žingsnis: 4 žingsnis:

5 žingsnis:

Kandidato

Darbdavio Sprendimo

Sprendimas, Kandidato

poreikiai ir būdas

naikinantis „pardavimo barjerus

abejonės

darbdavio

Prioritetas suvokimas

Pažymėti, pažymėti

Pažymėti,

kai kliūtis nustatytas

kada kliūtis klientas suvokia

išspręsta

gali

kliūtis

Pažymėti,

kaip Pavyzdžiui, 1. Parengti

būti kliūtį:

išspręsta

poreikis

-

„reikalingi

1. nežino apie patikimi

A:prieš

kliūties

darbuotojai

pradedant

egzistavimą

“, abejonės –

kalbėtis apie 2. galvoja, kad „ar
darbo

kliūties

kandidatas

paiešką

neįmanoma

neapgaudin

B:ruošiantis

išspręsti

ės

darbo

3. galvoja, kad nevogs“

paieškai

tai

C:darbo

problema

paieškos

4.

metu

pagalba

D:

sprendžiant

įsidarbinus

kliūtį

darbdavio
reikalinga

ir

6 žingsnis:

taškai“

7 žingsnis:

8 žingsnis:

10 žingsnis:

Paversti

Kandidato

Įmonė

žodžiai

pozicija

„pardavimo

abejones

taškais“

Pvz.,

Pvz.,

buvęs Surasti

tinkamą

kalinys

kiekybinius

vagis

atsakymą

galėtų

įrodymus,

būti

2. Suteikti

kalbėti,

kandidatui

pasikeitė, turi kandidatas

pagalbą ir

naujų

gali

išteklius

draugų,

naudingas

3. Pakeisti
darbo vietos

jog kuo

buvęs Pvz., Sveiki, Pvz., ieškoma
gali mano vardas įmonė
geras yra

apsaugos

Georgijus. Aš kurioje

darbuotojas

nekalbu

nereikėtų

lietuvių

lietuvių

būti prekybos

kalba, tačiau kalbos.

naujų tikslų, įmonei,

stebėti

puikiai

Paskatinti

kitas

atliepti

smulkias

susišneku

klientą

paieškos

požiūris,

įmonės

vagystes

rusiškai

strategiją

motyvacija

poreikius (žr.

4. Pakeisti

negrįžti

kandidato

praeitį

13)

Nr.

ir lankyti

lenkiškai.
Esu

ar

pozicija,

centre,

į Priedą

ar

lietuvių

dirbęs kalbos

statybose

4 kursus

požiūrį į

metus, todėl

darbą

gerai

5. Ugdyti

moku...........

naują įgūdį
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Priedas Nr. 13
Kiekybiniai “pardavimo taškai”

Dalomoji medžiaga
dalyviams

Pozicija, į kurią kandidatuojama: ________________________________________

Darbdavio poreikiai

Kandidato „pardavimo taškai“

Įrodymai
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PROBLEMINIŲ ATVEJŲ ANALIZĖ
Tikslas
Supažindinti specialistus su atvejo analizės schema, lavinti gebėjimą analizuoti
atvejus komandoje kartu su kitais specialistais, ieškoti efektyvių sunkumų
sprendimo būdų.
Eiga
 Specialistams pristatoma atvejo analizės schema, pristatomi pagrindiniai
principai, kuriais reikėtų remtis nagrinėjant individualius klientų atvejus.
Atvejo analizė apima kelis pagrindinius žingsnius


Pristatoma problema, su kuriama susiduriama, ir pateikiama visa
informacija, kuri gali būti susijusi su esama problema. Iškėlus problemą
ir pateikiant informaciją apie esamą padėtį,

nevertinama, o tik

surenkama visa informacija.


Naudojant Atvejo analizės schemą (Priedas Nr. 14) keliamos hipotezės,
kodėl kilo problema, kodėl kliento situacija, elgesys kelia sunkumų
specialistams. Naudojamas „smegenų šturmo“ metodas, kurio metu
reikia vengti kritikos, vertinimo, ieškoma kiek įmanoma daugiau
įvairesnių hipotezių.



Specialistai, dirbantys su klientu, pasirenka tinkamiausią, labiausiai jų
nuomone, adekvačią hipotezę.



Naudojant „smegenų šturmo“ metodą, Ieškoma problemos sprendimo
būdų. Vengiama kritikos, ieškoma efektyviausių problemos sprendimo
būdų



Specialistai, tiesiogiai dirbantys su klientu, pasirenka vieną ar keletą
siūlomų problemos sprendimo būdų, keliami tolimesni darbo su klientu
uždaviniai.



Atvejo analizės aprašymui naudojama „Atvejo analizės forma“ (Priedas
Nr. 15)

 Mokymų dalyviams pateikiamas probleminis atvejis (situacijos aprašymas) ir
kartu

bendromis

jėgomis

bandoma

išanalizuoti

atvejį.Mokymų

dalyviai

suskirstomi grupelėmis po 3-4, kiekviena iš jų naudodamasi atvejo analizės
schema aptaria po vieną probleminį atvejį. Atvejo aptarimo rezultatai pristatomi
visai grupei.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 14. Atvejo analizės schema

Problemos iškėlimas

Situacija
nevertinama

Informacijos
pateikimas

Nekeliamas
klausimas
„kodėl“

Problema sukonkretinama

„Smegenų
šturmas“

Hipotezių
iškėlimas

Nenaudoti,
vengti „taip,
bet...“

Vienos, kelių hipotezių pasirinkimas

„Smegenų
šturmas“

Strategijos
sukūrimas

Nenaudoti,
vengti „taip,
bet...“

Vienos strategijos pasirinkimas
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 15. Atvejo analizės forma
__________________________________
Dalyvio vardas, pavardė
_____________________
Data
ATVEJO ANALIZĖ
Esama situacija (kas jau nuveikta, kokiose veiklose dalyvavo, kokios problemos
buvo sprendžiamos)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Problemos, sunkumai ( su kokiomis kliūtimis dalyvis/specialistas susiduria, kas
apsunkina darbą)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kaip bus sprendžiamos problemos
Uždaviniai ( kas turi būti padaryta, kokia

Iki kada turi būti

Atsakingas

strategija pasirinkta)

padaryta

asmuo
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DARBO SU KLIENTU PAŽANGOS ATASKAITA
Tikslas – supažindinti specialistus su pažangos ataskaitos forma, skatinti specialistus
fiksuoti ir vertinti darbo su klientu pažangą
Eiga
 Dalyviams išdalinamos pažangos ataskaitos formos ir aptariama, kokią
informaciją svarbu fiksuoti, kad būtų atsispindima darbo su klientu pažanga.
Keliami uždaviniai perkeliami iš individualuas plano (priedas Nr.9) ir pažymimi
pasiekti rezultatai.
Pavyzdžiui, jei socialinis darbuotojas kartu su klientu kėlė uždavinį
spręsti įsiskolinimų problemas, tai pažangos ataskaitoje nurodoma,
kaip sekėsi tai įgyvendinti:


išsiaiškinta, kad klientas turi daugiau nei N Lt skolų



sutarta dėl skolų atidavimo su X antstoliu



ugdomi kliento gebėjimai planuoti savo biudžetą tokiomis
priemonėmis: A, B, C

Pavyzdžiui, jei įdarbinimo tarpininkas kėlė uždavinį išsiaiškinti
sritis, kurioje klientas galėtų dirbti ir mokytis bei ieškoti tinkamų
darbo pasiūlymų, tai pažangos ataskaitoje nurodoma:
klientas galėtų dirbti pilną darbo dieną, norėtų dirbti statybose,
labiausiai pageidauja daryti vidaus apdailą, tačiau neturi
pakankamai darbo patirties


Sutarta pradėti nuo pagalbinio darbininko statybose darbo.



Pradėta darbo paieška: kreiptasi į ..... įmones telefonu



Įdarbinimo tarpininkas apsilankė .... įmonėse



Klientas dalyvavo ... pokalbiuose dėl darbo.



Lavinami kliento gebėjimai savarankiškai ieškoti darbo
tokiomis priemonėmis: A,B, C...

 Specialistų paprašoma parengti savo klientų pažangos ataskaitas bei pasidalinti
patirtimi, kaip sekėsi siekti užsibrėžtų tikslų ir kokie rezultatai pasiekti.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 16. Pažangos ataskaita

Kliento vardas, pavardė
_______________________________________
PAŽANGOS ataskaita
Data ____________
Pasiekti rezultatai

Į(si)darbinimas

Kvalifikacijos kėlimas

Socialinės problemos

Numatyti uždaviniai
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4 MODULIS
DARBO PAIEŠKA

o Bendradarbiavimas su įmonėmis
o Kreipimosi į darbdavius būdai
o Ryšių su darbdaviais palaikymas
o Pokalbis telefonu
o Pasirengimas susitikimui su darbdaviu
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BENDRADARBIAVIMAS SU ĮMONĖMIS
Tikslas
Supažindinti įdarbinimo tarpininkus su įvairiais bendradarbiavimo su įmonėmis
būdais, skatinti komunikuoti su darbdaviais, siekiant abipusės naudos rengti
pasiūlymus įmonėms
Praktinė užduotis
Priklausomai nuo auditorijos dydžio, tai gali būti individualus darbas, darbas
poromis ar nedidelėmis grupelėmis po 3-5 žmones.
 Specialistams pateikiamas bendradarbiavimo su įmonėmis galimybių sąrašas
(Priedas Nr.17) ir paprašoma peržiūrėti galimus įdarbinimo tarpininko
pasiūlymus darbdaviui. Sąrašas nėra baigtinis, jį galima pildyti ir savomis
idėjomis. Organizuojama bendra diskusija, kurios metu siekiama išsiaiškinti, ką
grupės dalyviai (įdarbinimo tarpininkai) galėtų pasiūlyti darbdaviams.
 Specialistų paprašoma peržiūrėti antrąją sąrašo dalį ir nustatyti, kokiomis
galimybėmis ir ištekliais gali pasidalinti darbdavys su įdarbinimo tarpininku,
kas iš konkretaus sąrašo yra naudojama tiesioginiame darbe.
 Naudodamiesi sąrašu, dalyviai nustato bent 10 įmanomų bendradarbiavimo
kombinacijų
 Aptarimas.

Praktinės

užduoties

rezultatai

aptariami

su

visa

grupe,

organizuojama bendra diskusija.
Klausimai aptarimui:
-

Kaip partnerystė su darbdaviu galėtų pakeisti Jūsų
dabartinį darbą su darbdaviais?

-

Kokius įgūdžius, gebėjimus ir asmenines savybes Jūs
galite panaudoti, savo, kaip darbdavio konsultanto
rolėje?

Nuorodos
Parengta pagal - Bissonnette, D., Beyond Traditional Job Development, A Milt Wright &
Associates, Inc. Publication, 1994.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 17. Bendradarbiavimo galimybių sąrašas

Tarpininko ir darbdavio bendradarbiavimas – abipusė nauda
Galimi tarpininko siūlymai darbdaviui:

Galimi darbdavio pasiūlymai įdarbinimo



Kandidatai į laisvas darbo vietas



Subsidijos



Klientų įdarbinimo galimybės



Mokymai darbo vietoje



Darbo interviu



Mokymų galimybės potencialiems



Mokymosi galimybės

darbuotojams



Informaciniai interviu



Kandidatų atranka



Darbo stebėjimo (job shadowing)



Mokymų galimybės personalui



Pagalba darbo vietoje



Nuolatinės pagalbos paslauga



Greitas atsakymas į įmonės poreikį

tarpininkui:

galimybės


Ieškančiojo darbo mentorystė



Parodyti įmonę



Organizuoti ekskursiją į įmonę
kandidatams



Dalyvauti patarėjo teisėmis

Tarpininko žinios ir kompetencijos,

organizacijos valdyboje (priimant

galinčios būti naudingos darbdaviui:

sprendimus)



Darbo vietos įvairiuose verslo



sektoriuose


Padaryti pranešimą besimokančiųjų
klasėje

Kandidatų įvertinimo ir įvertinimo



Pasiūlyti pakomentuoti CV

būdai



Peržiūrėti kursų darbotvarkę



Interviu metodai



Persiųsti kasmėnesinius darbo



Užduočių paskirstymo darbe būdai



„Natūralios pagalbos“ būdai darbo



Perduoti info kitiems darbdaviams

vietose žmonėms su ypatingais



Gauti ir atsakyti į kasmėnesinius

pasiūlymus

poreikiais


Skirtingų tikslinių grupių pažinimas



Rekomendacijos apie kandidatus

kandidatų pristatymus
Informacija ir įžvalgos apie:


Tam tikrą verslo šaką



Darbo vietas įmonėje, verslo srityje,
susijusiuose versluose
-

Marketingo medžiagą

-

Kreipimąsi į verslus

-

Kandidato įdarbinimą
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KREIPIMOSI Į DARBDAVIUS BŪDAI
Tikslas
Išsiaiškinti, kokius darbo paieškos būdus naudoja ar ketina naudoti įdarbinimo
specialistai, ieškodami darbo vietų savo klientams. Pristatyti specialistams, kokiais
būdais dažniausiai įmonės ieško darbuotojų, išskirti efektyviausius kreipimosi į
darbdavius būdus ir skatinti jais naudotis.
Praktinė užduotis
Pirma dalis
 Dalyviai paskirstomi į grupeles, kiekviena grupė turi sugalvoti ir užrašyti ant
lapo kiek įmanoma daugiau darbo paieškos būdų, kuriuos naudoja ar ketina
naudoti ieškodami darbo savo klientams.
 Dalyvių vardinami darbo paieškos būdai surašomi lentoje, papildant ir tais,
kurie iškyla diskusijų metu (galimi variantai: asmeniniai ryšiai, skelbimai
spaudoje ar internete, tiesioginis kreipimasis į darbdavį skambinant, einant į
įmones, siunčiant CV, mugės, parodos....)
 Lentoje pažymima, kuriuos darbo paieškos būdus jau yra naudoję dalyviai,
ieškodami darbo pasiūlymų savo klientams, aptariama, kurie jų nuomone yra
efektyvūs, kurie mažiau pasiteisino. Ant popieriaus lapo darbo paieškos būdai
suranguojami pagal dažnumą.
Antra dalis
 Dalyvių paprašoma surašyti kiek įmanoma daugiau atsakymų į klausimą,
kaip paprastai įmonėje surandami nauji darbuotojai.
 Specialistai suranguoja įvardytus būdus pagal dažnumą
 Dalyviams pateikiamas priedas Nr. 18 - supažindinami su dažniausiai
naudojamais naujų darbuotojų paieškos būdais įmonėse.
Aptarimas
 Palyginami pirmos ir antros

užduoties rezultatai (darbo paieškos būdai,

kuriuos naudoja įdarbinimo specialistai ir darbuotojų paieškos būdai, kuriuos
naudoja įmonių personalo atrankos specialistai). Apie 80-90 % darbuotojų
įmonėse surandama naudojant 1, 2 arba 3 būdus, nurodytus Priede Nr. 18.
Įdomu, kad ieškantys darbo dažniausiai renkasi 5 būdą, t.y. ieško skelbimų!
 Aptariama, kokių žingsnių turėtų imtis įdarbinimo tarpininkas, ieškodamas
naujų darbo vietų savo klientams.
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 Po diskusijos mokymų dalyviai parengia atnaujintą kreipimosi į darbdavius
būdų sąrašą ir suplanuoja artimiausius uždavinius, kaip bus kreipiamasi į
darbdavius ieškant laisvų darbo vietų klientams.

Medžiaga aptarimui


Įdarbinimo tarpininkas turi tapti darbdavio pažįstamu.
Svarbu susipažinti su darbdaviu prieš jam ieškant darbuotojų.



Klientus

turėtų

pažinoti

įmonių,

į

kurias

jie

nori

kandidatuoti, darbuotojai. Jei kandidatas nori būti kepėju, jis
turi susipažinti su kiekvienu kepėju mieste.


Reikia, kad kandidatai būtų pašnekėję su personalo skyriaus
darbuotojais dar prieš atsirandant darbo pasiūlymams.



Reikia suprasti, kad kreipiantis į personalo skyrių ir
teiraujantis apie laisvas darbo vietas, įmonių personalo
specialistai kalba tik apie tas vietas, kurios neužpildytos 1 ir 2

būdu.
Jei įmonė apie laisvas darbo vietas skelbia internete, vadinasi, jiems reikia tokių
tarpininkavimo paslaugų. Įmonei galima paskambinti praėjus 2 savaitėms po darbo
skelbimo pasirodymo ir kreiptis kad ir tokiu būdu:
„Prieš porą savaičių pastebėjau Jūsų skelbimą dėl darbuotojų. Tikiuosi, jums
pavyko surasti ir atsirinkti tinkamą darbuotoją (palaukite patvirtinimo ir
tęskite). Gal galiu paklausti, kiek žmonių kandidatavo į šią poziciją (po
atsakymo tęskite) „su keliais kandidatais turėjote pokalbius?“ (sulaukite
atsakymo ir tęskite).
„jūsų patirtis nėra neįprasta. Aš kasdien kalbu su verslo žmonėmis, kurie ieško
alternatyvų skelbimams laikraštyje užpildant laisvas darbo vietas. Norėčiau
susitikti su jumis 20-čiai minučių jums patogiu metu informuoti apie
alternatyvas siūlomas mūsų programos. Jūs pamatysite, kad mūsų programa
siekia atitikti jūsų organizacijos poreikius. Kitą kartą, kai jums reikės
darbuotojo, mes atsiųsime jums tris atrinktus kandidatus, vietoje tos gausybės,
kurią turėjote ką tik. Ir leiskite pridurti, mūsų paslaugos nekainuoja. Mes
finansuojami....“

Nuorodos
Parengta pagal - Bissonnette, D., Beyond Traditional Job Development, A Milt Wright &
Associates, Inc. Publication, 1994.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 18.
Dažniausiai įmonėse naudojami darbuotojų paieškos būdai
1. Darbdavys įdarbina savo pažįstamus
Tai lengviausias ir mažiausiai rizikingas kelias. Nereikia skelbimų, atrankos,
reikalauja minimalių laiko ir kaštų sąnaudų. Tik tada, jeigu darbdavys nepažįsta
galimų kandidatų, jis pereina prie 2 žingsnio.
2. Darbdavys įdarbina tą žmogų, kurį pažįsta ir rekomenduoja darbuotojai
Tai antras pagal patrauklumą naujų darbuotojų suradimo būdas, nes mažai rizikos ir
laiko sąnaudų, kaštai minimalūs. Įmonės darbuotojai išmano darbą ir yra susipažinę
su įmone, todėl supranta, koks žmogus gali tą darbą dirbti.
3. Personalo skyrius ieško darbuotojų iš tų, su kuriais jau yra kalbėję
anksčiau, peržiūri turimą CV banką.
4. Verslas kreipiasi į privačias įdarbinimo agentūras ir/ar į nevyriausybines
įdarbinimo programas
5. Verslas skelbia apie ieškomus darbuotojus laikraštyje/internete
Šis darbuotojų paieškos būdas nepatraukliausias dėl atrankos procedūros,
reikalaujančios laiko, pinigų ir rizikingas.
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RYŠIŲ SU DARBDAVIAIS PALAIKYMAS
Tikslas – skatinti glaudų įdarbinimo tarpininkų bendradarbiavimą su įmonių
personalo vadovais ir darbdaviais.
Eiga
 Mokymų dalyviams išdalinamos formos - Komunikavimo su darbdaviasi būdai
(Priedas Nr. 19).

Priede pateiktas sąrašas įvairių būdų, kaip galima būtų

palaikyti gerus ryšius su įmonėmis, darbdaviais.
 Mokymų dalyvių paprašoma peržiūrėti visą sąrašą ir pažymėti keletą būdų,
kuriuos galėtų įtraukti į savo kasdieninės tarpininkavimo veiklos repertuarą.
 Dalyviai sukirstomi į nedideles grupeles pagal tai, kokius būdus iš sąrašo
pasirinko. Jie turi sugalvoti strategiją, kaip artimiausiu metu galima būtų įdiegti
pasirinktus būdus į savo darbą, parengti artimiausių darbų planą.
 Grupės pristato savo darbus visiems, organizuojama diskusija.

Nuorodos
Parengta pagal - Bissonnette, D., Beyond Traditional Job Development, A Milt Wright &
Associates, Inc. Publication, 1994.
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Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 19. Komunikavimo su darbdaviais būdai
KONTAKTAVIMAS TELEFONU
Įdarbinimo pasiūlymas
Prieš/po el. laiško
Prašymas kandidato rekomendacijos
Dėl kito darbdavio rekomendacijos
Speciali proga
Dėl kandidato intereso
Nauja idėja
Prašymas suteikti informaciją
Padėkos skambutis
Kita
NEPLANUOTAS SUSITIKIMAS (VYKIMAS Į ĮMONES)
Apsilankymas mažose įmonėse, kad
vietoje būtų galima susitikti su vadovu
Apsilankymas didelėse įmonėse siekiant
užmegzti kontaktą su sekretore ir gauti
reikiamo žmogaus vizitinę kortelę
Pasidomėti kaip atrodo verslas ir ką jie
samdo
Dėl kito darbdavio (iš kaimyninės
įmonės ar iš įmonės iš tos pačios verslo
šakos) rekomendacijos
Pasidomėti įdarbinimo galimybėmis
nurodytuose iškabose „Ieškomas
darbuotojas“
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Atlikti įmonių apžvalgą tam tikroje
geografinėje teritorijoje, kuri yra netoli
kandidatų namų arba nesunkiai
prieinama viešuoju transportu
Aplankyti tam tikrą įmonių skaičių
pagal sąrašą, kurios dirba toje pačioje
šakoje
Pateikti įdarbinimo pasiūlymą
Susitikti su kažkuo tam, kad surinkti
specifinius tai verslo šakai duomenis
Pateikti sąrašą darbuotojų, kurie nori
dirbti ir yra pasirengę tam tikroje šakoje
Palydėti kandidatą į pokalbį
Kita
RENGINIAI IR PREZENTACIJOS
Mokymų baigimo diena
Interviu diena
Darbdavių diena mokymo įstaigose

Darbdavių apdovanojimo renginys
Mokymo renginys
Komiteto ar valdybos susirinkimas
Atvirų durų diena organizacijoje
Renginys naujai įsikūrusioms įmonėms
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Švenčių diena
Organizacijos/projekto jubiliejus
Prezentacijos bendruomenei
PAŠTAS
Bukletai
Lankstinukai
Pakvietimai
Kandidatų sąrašas
Straipsniai, laikraštis
Naujienlaiškis
Informacinis paketas
Laiškai
Įdarbinimo apžvalgos
Verslo srities apžvalgos
Pranešimai
Įdarbinimo pasiūlymai
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POKALBIS SU DARBDAVIU TELEFONU
Tikslas – lavinti įdarbinimo tarpininkų gebėjimą komunikuoti su darbdaviais
telefonu
Eiga
 Mokymų dalyviams išdalinamos formos (Priedas Nr. 20), kuriose pateikti dažnai
telefoninių pokalbių metu su darbdaviais pateikiami atsakymai

(teiginiai,

klausimai). Dalyvių paprašoma surašyti galimas savo reakcijas, atsakymus į
darbdavių teiginius.
 Įdarbinimo tarpininkai pristato savo variantus visai grupei, aptariami atsakymai
ir galimos darbdavių teiginių interpretacijos.
 Specialistams pateikiama užpildyta forma (Priedas Nr.21), kurioje pateikti
siūlymai, kaip galima interpretuoti darbdavio žodžius ir kaip atsakyti į sunkius
klausimus

pokalbio

metu.

Šiais

siūlymais

įdarbinimo

specialistas

gali

pasinaudoti pritaikydamas atsakymus prie savo asmeninio bendravimo stiliaus.
Pateiktą formą rekomenduojama papildyti ir originaliais mokymų dalyvių
atsakymais ar interpretacijomis, kurie buvo išsakyti atliekant šią užduotį.

Nuorodos
Parengta pagal - Bissonnette, D., Beyond Traditional Job Development, A Milt Wright
& Associates, Inc. Publication, 1994.
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Priedas Nr.20
Galimi sunkūs darbdavių atsakymai telefoninio pokalbio metu
„Šiuo metu mums nereikia naujų darbuotojų“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„Gal galite atsiųsti pasiūlymą elektroniniu paštu?“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„Gal gali Jūsų klientai atvykti pas mus ir užpildyti anketą?“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„Mes nedirbame su tarpininkais (agentūromis)“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„Įmonė sunkioje padėtyje, atleidžiame darbuotojus, o ne ieškome naujų“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„Mes dirbame su kitais tarpininkais“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
„Mūsų panašios paslaugos nedomina“
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Priedas Nr. 21
Galimi įdarbinimo tarpininko atsakymai į sunkius darbdavio klausimus/ teiginius
„Šiuo metu mums nereikia naujų darbuotojų“
Interpretacija: Puiku, Jūs turite laiko! Esate uždaroje darbo rinkoje!
Galimas atsakymas: Paprašykite galimybės susitikti su atsakingu atstovu ir pristatyti savo
paslaugas bei susipažinti su įmone ir darbuotojų poreikiais.
„Gal galite atsiųsti pasiūlymą elektroniniu paštu?“
Interpretacija: Panaudokite šį prašymą kaip pirmąjį žingsnį užmezgant santykius su
darbdaviu. Būtinai paskambinkite po to, kai darbdavys bus perskaitęs tai, ką
atsiuntėte.
Galimas atsakymas: Pabrėžkite būtinybę ir naudą susitikti su darbdaviu akis į akį. Nusiųskite
informacija el. paštu ir tarkitės dėl susitikimo tolimesniems kontaktams su darbdaviu.
Prisekite žinutę apie tai, kodėl jūsų nuomone, įmonei būtų naudingos jūsų paslaugos.
Nurodykite datą ir laiką, kada paskambinsite.
„Gal gali Jūsų klientai atvykti pas mus ir užpildyti anketą?“
Interpretacija: Šis pasiūlymas nereikalauja jokių pastangų iš darbdavio pusės.
Dažniausiu atveju klientai, atsiliepiantys į panašų pasiūlymą, tik švaisto laiką.
Siūlomos įdarbinimo paslaugos nėra vien kliento nusiuntimas į darbo vietą. Jei jūs tik
ieškote laisvų darbo vietų, galite nusiųsti kandidatus. Jei norite užmegzti su
darbdaviu ilgalaikius kontaktus, panaudokite žemiau nurodytą atsakymą.
Galimas atsakymas: Išreikšikite susirūpinimą dėl darbdavio laiko, reikalingo skirti atsitiktinių
kandidatų atrankai ir tai, kad jums reikia daugiau sužinoti apie įmonės poreikius
darbuotojams, kad galėtumėte atrinkti tinkamiausius kandidatus. Pasiūlykite 15-20 min.
susitikimą, kad galėtumėte geriau atrinkti kandidatus, atitinkančius įmonės poreikius.
„Mes nedirbame su tarpininkais (agentūromis)“
Interpretacija: Daug darbdavių turi susidarę klaidingą nuomonę apie tarpininkus. Šis
atsakymas retai remiasi giliu žinojimu apie tarpininkavimo paslaugą. Būkite
atkaklus.
Galimas atsakymas: Paaiškinkite, kad siūlote tokias pačias paslaugas kaip įdarbinimo
agentūros, tik be jokio mokesčio. Pasiūlykite atsiųsti medžiagos el. paštu ar pristatyti
paslaugą asmeniškai. Gaukite pavardę asmens, su kuriuo reikia kontaktuoti. Paskambinkite,
kai jis/ji turėjo galimybę perskaityti jūsų laišką.
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„Įmonė sunkioje padėtyje, atleidžiame darbuotojus, o ne ieškome naujų“
Interpretacija: Faktas, jog įmonė išgyvena sudėtingus laikus dar nereiškia, kad
darbdavys neturi jums ko pasiūlyti ir atvirkščiai. Galbūt jūs galite pateikti pasiūlymą,
kuris padėtų sutaupyti įmonės kaštus ar atneštų papildomų pajamų.
Galimas atsakymas: Empatiškai sureaguokite į darbdavio poziciją. Pakomentuokite apie
sudėtingą ekonominį laikmetį, kurį išgyvena daugelis įmonių. Pabrėžkite, kad jūsų paslaugos
gali būti naudingos būtent ekonominio nestabilumo laikotarpiu. Paskatinkite darbdavį
susitikti su jumis, kad būtumėte pasirengęs atliepti į jų įdarbinimo poreikius, kai įmonės
situacija pagerės.
„Mes dirbame su kitais tarpininkais“
Interpretacija: Darbdavys gali galvoti, kad dirbant su viena organizacija nereikalingos
kitos organizacijos paslaugos ir nori išsaugoti tam tikrą lojalumą.
Galimas atsakymas: Patikinkite darbdavį, kad darbas su daugiau nei viena programa tik
padidina įmonės pasirinkimo galimybes. Paaiškinkite, kad kiekvieni tarpininkai siūlo
skirtingus kandidatus. Pabrėžkite, kad organizacijos dirba bendradarbiaudamos, o ne
konkuruodamos.
„Mūsų panašios paslaugos nedomina“
Interpretacija: Tai standartinė reakcija į kažką naujo. Apibūdinkite paslaugą ir
pabrėžkite jos naudą.
Galimas atsakymas: Nors, žinoma, ne visoms įmonėms jūsų siūlomos paslaugos yra įdomios,
tačiau žinant šios konkrečios įmonės specifiką (pvz., kompanijos dydį, tai, kad įmonė samdo
žemos kvalifikacijos darbuotojus ir pan.), galite būti tikras, jog turėsite ką pasiūlyti.
Pasiūlykite trumpai susitikti su kuo nors iš įmonės ir suteikti informaciją apie paslaugą, kad
įmonė galėtų informuotai nuspręsti apie siūlomos paslaugos vertę. Pabrėžkite, kad
susitikdami jie niekuo nerizikuoja, nes paslaugos nekainuoja, ir kad įmonė galės jomis
naudotis savo nuožiūra.
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PASIRENGIMAS SUSITIKIMUI SU DARBDAVIU
Tikslas – tinkamai pasiruošti susitikimui su darbdaviu, surinkti visą reikalingą
informaciją apie savo įmonę, paslaugą, programą, formuluoti pasiūlymą darbdaviui.
Eiga
 Mokymų dalyviams pristatoma pasirengimo susitikimui su darbdaviu forma
(Priedas Nr.22). Formoje atsispindi pagrindiniai dalykai, kuriuos turėtų išmanyti
įdarbinimo specialistas, eidamas į susitikimą su darbdaviu bei sritys, kurias
specialistas turi apgalvoti:


Savo organizacijos pristatymas



Programos/ projekto pristatymas



Siūlomos paslaugos (kandidatų į laisvas darbo vietas siūlymas,
mokymų darbo vietoje organizavimas, valstybės paramos įdarbinant
socialinės atskirties grupes išaiškinimas ir kt.)



Tikslinė grupė (romai) ir jos ypatumai



Medžiaga, dokumentai, kuriuos reikia pateikti darbdaviui



Kokių susitarimų siekiama

 Mokymų dalyvių paprašoma peržiūrėti formą ir apgalvoti, kaip prisistatote
darbdaviui, galbūt gali savo prisistatymus papildyti kita informacija.
Individualus darbas - mokymų dalyviai užpildo formą
 Organizuojamas darbas grupėse: svarstoma, kaip savo prisistatymus darbdaviui
galima būtų papildyti naujais aspektais, kad įdarbinimo tarpininkas galėtų
darbdaviui kvalifikuotai ir argumentuotai pristatyti atstovaujamą organizaciją,
paslaugą, klientus.
Nuorodos
Parengta pagal Bissonnette, D., Beyond Traditional Job Development, A Milt Wright &
Associates, Inc. Publication, 1994.

71

Dalomoji medžiaga
dalyviams

Priedas Nr. 22
Pasirengimo susitikimui su darbdaviu forma

IŠMANYKITE DALYKĄ, APIE KURĮ KALBATE
Ką žinote apie savo organizaciją/ įmonę (organizacijos istorija, steigėjai, tikslai,
finansavimo šaltiniai, teikiamos paslaugos, valdyba, atributika ir pan.):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ką žinote apie programą /projektą (programos (projekto) tikslai ir uždaviniai,
finansavimas, įstatymai, kuria apsprendžia finansavimą, kitos programos
(organizacijos), dirbančios panašioje srityje, skirtumai ir panašumai su kitomis
programomis (projektais), didžiausi programos (projekto) iššūkiai, programos
(projekto) atributika, statistika, susijusi su programos (projekto) sėkme):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ką žinote apie paslaugas, kurias siūlote (kas yra siūloma klientams, kas yra
siūloma darbdaviams, kokie procesai ir procedūros įtrauktos į paslaugų teikimą,
kokie žmonės įtraukti į paslaugų teikimą)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Ką žinote apie tikslinę grupę, kurią siūlote (kaip tikslinės grupės nariai patenka į
projektą (programą); kokie reikalavimai keliami kandidatams, kaip teisiškai
apibrėžiami tikslinės grupės nariai, skirtumų tarp tikslinės grupės narių spektras):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Kokia papildoma medžiaga reikalinga, sustiprinanti Jūsų prisistatymą (kokią
medžiagą ar dokumentus galite pasiūlyti darbdaviui, pavyzdžiui: programos
(projekto) lankstinukas, kursų medžiaga, įdarbinimo pasiūlymai, sėkmingų
darbdavių sąrašas – darbdavių, kurie jau pasinaudojo paslauga ir gali
rekomenduoti Jūsų paslaugas, dažniausiai užduodamų klausimų sąrašas apie
tikslinę grupę; statistiniai duomenys ar faktų rinkinys apie tikslinės grupės
įdarbinimą)
1. _______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6._______________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________
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ATSKLEISKITE SAVO INTERESĄ (pradėkite keturiais sakiniais apibrėždami,
ko norite pasiekti susitikdami sau darbdaviu)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PAPRAŠYKITE, KO NORITE (surašykite, kokių susitarimų su darbdaviais norite
pasiekti. Peržiūrėkite sąrašą ir sureitinguokite pagal prioritetus)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
SURASKITE BENDRĄ SUTARIMĄ (prisiminkite keturis paskutinius gerus
kontaktus su darbdaviais. Parašykite, kokio bendro sutarimo pasiekėte)
1._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
PABRĖŽKITE SAVO IDĖJŲ PRAKTIŠKUMĄ (kiekvienai paslaugai, kurią
siūlote, nurodykite logiškai sekančią praktinę naudą)
Siūloma paslauga

Nauda
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SIEKITE PAPRASTAI PAAIŠKINTI (įsivaizduokite, kad turite tik šešias minutes
prisistatyti darbdaviui. Ką pasakytumėte? Jei turėtumėte pusantros minutės?
Vieną minutę?)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5 MODULIS
ĮDARBINIMAS

o Įmonės poreikių aiškinimasis
o Pasiūlymo darbdaviui rengimas
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ĮMONĖS POREIKIŲ AIŠKINIMASIS
Tikslas
Lavinti įdarbinimo tarpininkų gebėjimą išsiaiškinti pagrindinius įmonės poreikius
Praktinė užduotis
Pirma dalis
Mokymų dalyviams pateikiamas klausimas „Kuo mes, įdarbinimo specialistai, galime
būti naudingi įmonei?“. Naudojant „smegenų šturmo“ metodą siekiama surinkti kiek
įmanoma daugiau įvairesnių atsakymų. Visi atsakymai surašomi lentoje ir aptariami.
Aptarimas. Apibendrinant informaciją, kurią išsako mokymų dalyviai, reiktų
atsižvelgti į tai, ar siūlomi kandidatai:


padėtų įmonei sutaupyti ar atnešti pinigų?



išplėsti verslą?



padidinti vartotojų ratą?



išspręsti problemą?

o pagerinti vadovo įvaizdį darbuotojų akyse


panaudoti senus daiktus nauju būdu



patobulinti esamus procesus?



spręsti bendruomenės (visuomenės) problemą?

Įdarbinimo specialistai turėtų formuluoti argumentus, kodėl darbdavys turėtų
priimti į darbą jų siūlomą klientą.
Antra dalis
Įdarbinimo specialistas, norėdamas pateikti argumentuotą pasiūlymą darbdaviui,
turėtų labai gerai išmanyti įmonės poreikius. Siekiant padėti specialistams labiau
suvokti pagrindinius įmonės poreikius, reikia aptarti, ką įdarbinimo tarpininkas
turėtų išsiaiškinti susitikęs su darbdaviu. Mokymų dalyviams padalinamos formos
(priedas Nr. 23) ir paprašoma peržiūrėti visus klausimus ir surašyti galimus
klausimus ar būdus, kaip gauti norimą informaciją. Kiekvienas užduoties punktas
aptariamas kartu su visa grupe, organizuojama diskusija, kurios metu apsvarstoma,
kurie dalykai iš pateikto sąrašo yra aktualiausi, svarbiausi. Parengiama instrukcija su
galimais klausimais, kurios pavyzdys pateiktas priede Nr. 24.
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Trečia dalis
Organizuojamas vaidmenų žaidimas: dalyviai suskirstomi poromis, vienas iš jų
gauna darbdavio rolę, kitas - įdarbinimo specialisto.
Įdarbinimo tarpininko užduotis – naudojant klausimus, kurie buvo parengti
išsiaiškinti pagrindinius įmonės poreikius ir suformuluoti (apgalvoti)

įmonei

patrauklų pasiūlymą
Darbdavio užduotis – naudojant įmonės aprašymą pristatyti įmonę. „Darbdavys“
gali interpretuoti pateiktą aprašymą, pats sugalvoti trūkstamą informaciją.
Pavyzdys vaidmenų žaidimui (gali būti koreguojamas atsižvelgiant į dalyvių
poreikius)

Įdarbinimo tarpininkas

Darbdavys

Jūs kaip įdarbinimo specialistas

Jūs

kreipiatės

užsiima valymo paslaugų teikimu.

į

įmonę,

norėdamas

vadovaujate

įmonei,

kuri

pasiūlyti tikslinės grupės narį, 26

Įmonė

m. vyrą, kuris turi šiek

tiek

darbus (patalpų valymas, lauko

(pagalbiniu

teritorijos priežiūra, postatybinių

darbininku), tačiau pastaruosius

darbų valymas ir kt.). Esate vienas

penkerius metus niekur oficialiai

iš

nedirbo.

daugiau

patirties

statybose

atlieka

rinkos

įvairius

lyderių,
nei

10

valymo

dirbate
metų.

jau

Turite

daugiau nei 300 darbuotojų, dirbate
visoje Lietuvoje.

Ketvirta dalis
Grįžtama prie prie praktinės užduoties pirmos dalies, kur buvo surašyta kiek
įmanoma daugiau variantų, kodėl įdarbinimo specialistai galėtų būti naudingi
įmonėms. Kartu su mokymų dalyviais šis sąrašas dar kartą aptariamas, papildomas,
pabrėžiami esminiai dalykai.
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Priedas Nr. 23.
Įmonės poreikių aiškinimosi forma
Ką įdarbinimo tarpininkas turi sužinoti

Ko turėtų klausti, kaip išsiaiškinti

apie įmonę
Kokie yra darbdavio tikslai, interesai,
poreikiai, vertybės?
Kokius produktus ar paslaugas įmonė
gamina
Kokia yra techninė kalba naudojama
versle
Kaip jų įmonė „įsipaišo“ į bendrą
paveikslą verslo šakoje
Kokios išorinės aplinkybės labiausiai
veikia verslą šiuo metu?
Kaip vadovavimas įmonei veikia
įdarbinimo procesą?
Ar pokyčiai padidino ar sumažino
darbuotojų poreikį?
Kur yra didžiausios įdarbinimo galimybės
šiame versle? Kaip įdarbinimas šiose
srityse prisidėtų prie įmonės augimo ir
klestėjimo?
Kiek įmonė didžiuojasi savo pasiekimais?
Kokie yra įmonės poreikiai darbuotojams
ir ką galėčiau pasiūlyti tiems poreikiams
patenkinti?
Kokias darbo sąlygas sukuria įmonė savo
darbuotojams? Kaip įmonė norėtų kad kiti
ją matytų kaip darbdavį? Kiek įmonė
investuoja į tai, kad darbuotojai būtų
lojalūs ir patenkinti?
Ką įmonė galvoja apie darbą su
įdarbinimo tarpininkais iš panašių
79

projektų/programų/iniciatyvų?
Ką jie galvoja apie tikslinę grupę?
Kokią jie jaučia riziką dėl tikslinės grupės?
Ar įmonė ieško alternatyvių įdarbinimo
metodų?
Ką mato kaip galimą naudą
bendradarbiaujant su tarpininkais?
Kokia dalimi šis žmogus priima
sprendimus įdarbinimo procese?
Koks yra asmens labiausiai neatidėliotinas
poreikis?
Kaip įmonė įsivaizduoja, kokią ji sukuria
darbo vietą?
Kaip įmonės planuojamas augimas
paveiks naujų darbuotojų poreikį?
Kokias kitas įmones šis darbdavys galėtų
rekomenduoti?
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Priedas Nr. 24.
Instrukcija, kaip išsiaiškinti įmonės poreikius
Ką įdarbinimo tarpininkas turi sužinoti

Ko turėtų klausti, kaip išsiaiškinti

Kokie yra darbdavio tikslai, interesai,

Papasakokite apie jūsų verslą

poreikiai, vertybės?
Kokius produktus ar paslaugas įmonė

Ką gaminate, tiekiate? Ar galėčiau

gamina

apžiūrėti?

Kokia yra techninė kalba naudojama versle

Ką konkrečiai siūlote savo klientams ir
vartotojams?

Kaip jų įmonė „įsipaišo“ į bendrą paveikslą Kaip verslas buvo pradėtas ir kokia jo
verslo šakoje

istorija?

Kokios išorinės aplinkybės labiausiai veikia Kokie išorės veiksniai dabar verslą veikia
verslą šiuo metu?

labiausiai?
Kaip įmonę paveikė krizė?

Kaip vadovavimas įmonei veikia

Kaip jūsų įmonė augo ar pasikeitė per

įdarbinimo procesą?

pastaruosius kelis metus?

Ar pokyčiai padidino ar sumažino

Kaip manote, ar įmonė plėsis ateityje?

darbuotojų poreikį?
Kur yra didžiausios įdarbinimo galimybės

Kur yra didžiausia jūsų produkto ar

šiame versle? Kaip įdarbinimas šiose srityse paslaugos paklausa?
prisidėtų prie įmonės augimo ir klestėjimo? Kokiose srityse didžiausias spaudimas dėl
įmonės plėtros jaučiamas?
Kiek įmonė didžiuojasi savo pasiekimais?

Kuo jūs skiriatės nuo konkurentų?

Kokie yra įmonės poreikiai darbuotojams ir Apibūdinkite savo geriausią darbuotoją.
ką galėčiau pasiūlyti tiems poreikiams

Kokias savybes ir privalumus turi žmogus,

patenkinti?

kuris geriausiai atsiskleidžia šioje įmonėje?

Kokias darbo sąlygas sukuria įmonė savo

Kaip jūsų nuomone darbuotojai apibrėžtų

darbuotojams? Kaip įmonė norėtų kad kiti

šią įmonę kaip darbo vietą?

ją matytų kaip darbdavį? Kiek įmonė

Jei ši įmonė garsėtų kaip darbdavys dėl trijų

investuoja į tai, kad darbuotojai būtų lojalūs dalykų, kokie tie dalykai būtų?
ir patenkinti?
Ką įmonė galvoja apie darbą su įdarbinimo Ar esate kada dirbę su įdarbinimo
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tarpininkais iš panašių

tarpininkais?

projektų/programų/iniciatyvų?
Ką jie galvoja apie tikslinę grupę?

Kokia jūsų patirtis dirbant su tiksline grupe?

Kokią jie jaučia riziką dėl tikslinės grupės?
Ar įmonė ieško alternatyvių įdarbinimo

Jei galėtumėte pagerinti įdarbinimo

metodų?

metodus, kokie jie būtų?

Ką mato kaip galimą naudą

Kaip manote, kaip aš galėčiau prisidėti prie

bendradarbiaujant su tarpininkais?

to, ką jau darote?

Kokia dalimi šis žmogus priima

Ar įdarbinate visus įmonės darbuotojus?

sprendimus įdarbinimo procese?

Kaip pasirenkate iš dviejų vienodai
kvalifikuotų darbuotojų?
Kaip nusprendžiate, kada jau reikia
darbuotojo?

Koks yra asmens labiausiai neatidėliotinas

Norėčiau papasakoti apie mūsų programą,

poreikis?

tačiau prieš tai galbūt norite paklausti, kas
jus labiausiai domina?

Kaip įmonė įsivaizduoja, kokia ji sukuria

Kaip jūs apibūdintumėte jūsų įmonės

darbo vietą

kultūrą?

Kaip įmonės planuojamas augimas paveiks Kokias kryptis jūs matote per ateinančius
naujų darbuotojų poreikį

penkerius metus, kurie paveiks jūsų
organizaciją ir verslą?
Kaip manote įmonė atrodys po penkerių
metų

Kokias kitas įmones šis darbdavys galėtų

Gal galėtumėte rekomenduoti kitas įmones,

rekomenduoti

su kuriomis vykdote verslą, verslo
partnerius, klientus, kuriems galėtų būti
įdomios mūsų paslaugos?
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PASIŪLYMO DARBDAVIUI RENGIMAS
Tikslas
Lavinti

įdarbinimo

specialistų

gebėjimą

rengti

argumentuotus

pasiūlymus

darbdaviui
Eiga
Įdarbinimo tarpininkas į darbdavį gali kreiptis įvairiais būdais, svarbu atsižvelgiant į
įmonės poreikius, parengti tinkamą pasiūlymą.
 Mokymų dalyviams padalinami praktinės užduoties lapai (priedas Nr. 25),
kuriame pateikti du skirtingi kreipimosi į darbdavius būdai dėl kliento,
norinčio dirbti apsaugos darbuotoju įdarbinimo.
 Mokymo dalyvių paprašoma peržiūrėti du skirtingus kreipimosi būdus ir į
lentelę surašyti pagrindinius pasiūlymų skirtumus.
 Mokymų dalyviai kartu aptaria abu pasiūlymus ir įvertina, kuris iš jų galėtų
būti efektyvesnis.
Pagalbinė priemonė mokymų vedančiajam
1 pasiūlymas

2 pasiūlymas

Įdarbinimo tarpininkas kažko prašo

Įdarbinimo tarpininkas siūlo kažką

Darbdavio klausimas: ar aš noriu, kad šis

Darbdavio klausimas: ar šios paslaugos yra man

asmuo užimtų laisvą darbo vietą?

naudingos?

Koncentruojamasi į skirtumus tarp siūlomo

Koncentruojamasi į asmens gebėjimą patenkinti

asmens ir kitų kandidatų

įmonės poreikius

Įdarbinimo tarpininkas matomas kaip kliento

Įdarbinimo tarpininkas yra matomas kaip

advokatas

konsultantas, derinantis verslo poreikius su
kandidatų gebėjimais

Įdarbinimo tarpininkas klausia darbdavio, kad

Įdarbinimo tarpininkas pasako darbuotojo kainą ir

jis nustatytų darbo užmokestį ir minimalius

padeda nustatyti darbo vietos standartus ir kriterijus

reikalavimus kandidatui.
CV naudojamas tam, kad atspindėtų, ką

Įdarbinimo pasiūlymas naudojamas tik tam, kad

žmogus darė ir ko nedarė.

atspindėtų ką asmuo gali pasiūlyti

Mokymo dalyvių paprašoma parengti trumpus pasiūlymus, kur atsispindėtų, kaip
jie pristato savo klientus darbdaviui, ir pristatyti visai grupei.
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Priedas Nr. 25.
Praktinė užduotis „Pasiūlymo rengimas“
1 būdas. Įdarbinimo tarpininkas kreipiasi į apsaugos tarnybą, kurioje gali būti laisva
darbo vieta ir sako:
Sveiki. Mano vardas..... ir aš dirbu visuomeninėje organizacijoje „.....“ kuri teikia pagalbą
romams. Aš dirbu su klientu Pavelu, kuris labai nori dirbti apsaugos darbuotoju. Aš tikiu, jog
jis turi gebėjimus ir įgūdžius, kurių reikia jūsų darbe. Noriu pasiteirauti, ar yra laisvų darbo
vietų, į kurias Jurgis galėtų aplikuoti. Turiu jo CV ir galiu palikti jums jį peržiūrėti. Gal
galite pažiūrėti ir pasakyti, ką galvojate?

2 būdas. Įdarbinimo tarpininkas kreipiasi į viešbutį, kuris niekada nesamdė
apsaugos darbuotojo ir sako:
„Sveiki, mano vardas........ Noriu pateikti jūsų įmonei pasiūlymą ir tikiuosi, jog jus jis
sudomins.
Esu tikras, jog žinote, kad pastaruoju metu visuomenėje kyla daug diskusijų apie didėjantį
nusikalstamumą miestuose. Šis susirūpinimas greičiausiai būdingas ir jūsų klientams,
viešbučio lankytojams ir svečiams iš užsienio,nes jie gyvena svetimoje šalyje ir svetimoje
aplinkoje.
Esu įdarbinimo tarpininkas šiuo metu dirbantis su apsaugos darbuotoju vardu Pavel
Zodorovskij. Aš siūlau Jums įdarbinti Pavelą teikti apsaugos paslaugas jūsų patalpose
vakarais ir nakties metu. Jis yra dirbęs tokį darbą, todėl esu tikras, jog jo paslaugos bus
įvertintos tiek jūsų darbuotojų tiek ir klientų. Taip pat prireikus jis gali dirbti ir kaip telefono
operatorius. Susipažinimui prisegu jo CV.
Samdant išorinę apsaugos įmonę vidutinis įkainis yra 15 Lt per valandą. Pavelas galėtų
pradėti nuo 8 Lt/val. Jei po trijų mėnesių (bandomojo laikotarpio) jo darbas jums pasirodys
vertingas, kaip aš ir tikiuosi, sutiksite jį įdarbinti kaip nuolatinį darbuotoją su visomis
garantijomis.
Prašau, apsvarstykite šį pasiūlymą su tais, kurie galėtų būti įtraukti į sprendimo priėmimą.
Aš paskambinsiu Jums rytoj po pietų, kad atsakyčiau į galimus klausimus ir/ar organizuočiau
interviu su Jurgiu.
Beje, šį pasiūlymą šįryt aš jau pateikiau ir trims kitiems viešbučiams. Jei susidomėjote,
susisiekite su manimi kuo greičiau, nes turiu nuojautą, kad jį greit įdarbins!“
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PAGRINDINIAI SKIRTUMAI
1 pasiūlymas

2 pasiūlymas
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6 MODULIS
PAGALBA ĮSIDARBINUS

o Pasirengimas mokymams, darbui
o Kliento įgūdžių lavinimas
įsidarbinus
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PASIRENGIMAS MOKYMAMS, DARBUI
Tikslas
Supažindinti specialistu su pasirengimo mokymams darbo vietoje arba darbui
būtinybe, padėti specialistui tinkamai planuoti savo laiką ir darbus, ruošiant klientą
mokymų (darbo) pradžiai
Eiga
 Dalyviams išdalinamos „Pasirengimo mokymo darbo vietoje (darbo) plano“
formos (Priedas Nr. 26) ir aptariama, kodėl svarbu surinkti kiek įmanoma
daugiau informacijos apie esamą kliento situaciją ir kaip tai įtakoja mokymosi
darbo vietoje, įsidarbinimo procesą:


kliento finansinės galimybės (ar galės atvykti į mokymus, ar
turės reikalingas priemones, darbo drabužius ir kt.)



kliento emocinė būsena (ar neišsigąs mokymų, darbo
pradžios, ar nebijos paklausti, ar suvokia atsakomybę ir kt.)



kaip bus sprendžiami galimai kilsiantys sunkumai, kas
komunikuos su darbdaviu ir kt.

 Dalyviai apgalvoja ir užrašo klausimus ar būdus, kaip galima būtų gauti
pageidaujamą

informaciją iš tikslinės grupės, kaip galima būtų organizuoti

efektyvesnį darbą.
 Bendrai aptariamas individualaus ar darbo mažose grupelėse rezultatai ir
parengiama apibendrinti informacija (Instrukcija, kaip pasirengti mokymams
darbo vietoje – Priedas Nr. 27)
 Dalyviams galima pateikti ir namų užduotį- užpildyti formą, rengiant konkretų
klientą mokymams ar darbui ir pristatyti kito susitikimo metu. Tada galima
aptarti ir darbe kylančius sunkumus, problemas ir pan.
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Priedas Nr. 26
Pasirengimo mokymams darbo vietoje (darbui) planas
Mokinys (Dalyvis)
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Kontaktai
Registracija darbo biržoje
Banko sąskaita
Antstoliai
Dokumentai
Galimi kiti variantai
Įmonė
Pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
Reikalingi dokumentai iš įmonės
pirkimams
Vadovas ( ar kitas atsakingas
asmuo)
Kontaktai
Mokymai
Mokymų turinys
Mokymų vieta
Mokymų trukmė
Mokymų laikas
Mokymų pradžia
Mokymo (darbo) įrankiai,
priemonės
Drabužiai, avalynė
Tiesioginis vadovas
Medicininės pažymos
Supažindinimas su darbo vieta
Supažindinimas su vidaus tvarkos
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taisyklėmis ir saugos darbe
reikalavimais
Išmokos dalyviui (kai organizuojamas mokymas darbo vietoje)
Transporto bilietai
Stipendija (užmokestis,
maitinimas)
Priežiūra darbo vietoje
Veikla

Kaip bus organizuojama, atsakingas asmuo

Kliento instruktavimas apie
mokymų darbo vietoje tvarką
Palydėjimas pirmomis dienomis,
vėlesnėmis dienomis
Nuolatinis komunikavimas su
darbdaviu dėl lankomumo
Nuolatinis komunikavimas su
darbdaviu dėl įgūdžių
Komunikavimas su darbdaviu dėl
ateities perspektyvų, darbo
sutarties sudarymo
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Priedas Nr. 27
Instrukcija, kaip pasirengti mokymams darbo vietoje
Mokinys (Dalyvis)
Vardas, pavardė
Asmens kodas
Gyvenamoji vieta
Kontaktai

Telefonas, kuriuo būtų galima susisiekti, jei neturi
asmeninio, gal galima susisiekti per draugus, pažįstamus
ir pan.

Registracija darbo biržoje

Ar dalyvis registruotas darbo biržoje, ar yra remiamas
bedarbis (jei darbdavys pageidautų pasinaudoti parama),
kada turi atvykti į darbo biržą, ar galės tą padaryti
mokymų metu

Banko sąskaita

Ar turi banko sąskaitą, į kurią bus pervedama stipendija
ar darbo užmokestis, ar moka naudotis bankomatu

Antstoliai

Ar neturi įsiskolinimų, jei turi – kaip tai bus sprendžiama

Dokumentai

Ar turi asmens dokumentus, ar jie galiojantys ir iki kada
Ar turi Sodros pažymėjimą

Galimi kiti variantai

Jei dalyvis atsisakytų darbintis ar mokytis, koks kitas
klientas gali būti pasiūlytas darbdaviui

Įmonė
Pavadinimas
Įmonės kodas
Adresas
Reikalingi dokumentai

Dokumentai, kurie gali būti reikalingi mokymams
organizuoti

Vadovas (ar kitas atsakingas
asmuo – sutarties pasirašymui)
Kontaktai
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Mokymai
Mokymų turinys

Ko dalyvis mokysis, kokie įgūdžiai bus lavinami
(nurodomi, tiek bendrieji, tiek specifiniai darbiniai
įgūdžiai)

Mokymų vieta

Adresas, kur vyks mokymai

Mokymų trukmė

Nurodomas bendras valandų skaičius

Mokymų laikas

Nurodomas, kiek valandų per dieną vyks mokymai,
kada prasidės ir kada baigsis (grafikas)

Mokymų pradžia

Kada planuojama pradėti mokymus (diena, valanda)

Mokymo (darbo) įrankiai,

Kokius įrankius suteiks darbdavys, kokius turi įsigyti

priemonės

pats dalyvis

Drabužiai, avalynė

Ar dalyvis turi darbui reikalingus drabužius ir avalynę,
ką suteiks darbdavys
Kaip dalyvis ketina ateiti apsirengęs pirmą dieną

Tiesioginis vadovas

Nurodomas vardas, pavardė, pareigos, kontaktai
Išsiaiškinti, ar dalyvis žino, kaip susisiekti su tiesioginiu
vadovu, jei iškils poreikis

Medicininės pažymos

Ar reikalingos, ir kokios
Ar dalyvis sugebės pats susitvarkyti, jei ne- kas jam tai
padės padaryti

Supažindinimas su darbo vieta

Kaip, kas ir kada supažindins dalyvį su darbo vieta

Supažindinimas su vidaus

Kas ir kada pristatys vidaus tvarkos taisykles bei

tvarkos taisyklėmis ir saugos

instruktuos apie saugos darbe reikalavimus

darbe reikalavimais
Išmokos dalyviui (kai organizuojamas mokymas darbo vietoje)
Nuolatinis transporto bilietas

Koks, kuriam laikui, kas perka, kaip ir kada
perduodamas dalyviui

Stipendija

mokėjimo tvarka: įkainis už valandą, kas moka, kur
pervedami pinigai, kas kiek laiko, kas skaičiuoja
stipendijas, kas surenka lankomumo sąrašus iš
darbdavio
Kas ir kada išaiškina stipendijos mokėjimo tvarką
dalyviui
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Priežiūra darbo vietoje
Veikla

Kaip bus organizuojama, atsakingas asmuo

Kliento instruktavimas apie

Išsiaiškinti, ar dalyvis žino, kaip nuvykti į darbą, kada

mokymų darbo vietoje tvarką,

ten būti, kaip bendrauti darbe, ar žino, kaip elgtis, kokias

organizacijos vidinę kultūrą

užduotis turės atlikti, kaip ir kada bus mokama
stipendija (darbo užmokestis), kaip elgtis sulaukus
sunkių klausimų kolektyve (dėl tautybės, sveikatos ar
kt.), kokios ateities perspektyvos
Kaip dalyvis bus instruktuojamas, kas tą darys

Palydėjimas pirmomis dienomis, Autobuso/ troleibuso maršruto išaiškinimas,
vėlesnėmis dienomis

palydėjimas, jei dalyvis nėra važiavęs miesto transportu

Nuolatinis komunikavimas su

Ar ateina laiku, ar perspėja, jei vėluoja

darbdaviu dėl lankomumo
Nuolatinis komunikavimas su

Kaip dirba, kokie įgūdžiai lavinami, kokių įgūdžių

darbdaviu dėl įgūdžių

trūksta
Ar rodo iniciatyvą
Ar noriai mokosi

Komunikavimas su darbdaviu

Ar priims į darbą pasibaigus mokymams, kokios darbo

dėl ateities perspektyvų, darbo

sąlygos

sutarties sudarymo
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KLIENTO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS ĮSIDARBINUS
Tikslas
Siekti kiek įmanoma ilgesnio klientų išsilaikymo darbo vietoje;
Supažindinti specialistus su temomis, kurias svarbu gvildenti kartu su klientu,
aptarti metodus, kaip lavinti trūkstamus klientų gebėjimus.
Eiga
 Specialistama pateikiama forma „Pagalbos įsidarbinus planas“ (Priedas Nr. 28) ir
aptariama, kaip turėtų vykti darbas klientui pradėjus dirbti. Klientui pradėjus
dirbti specialisto darbas su juo turėtų vykti keturiomis kryptimis:


Asmenybės ugdymas



Darbinių įgūdžių lavinimas



Santykių gerinimas darbinėje aplinkoje



Ateities perspektyvų aiškinimasis

 Specialistas turėtų pirmiausia apgalvoti, kuri iš sričių konkretaus kliento atveju
yra aktualiausia, kokių įgūdžių labiausiai trūksta (lentelėje tai nurodoma skiltyje:
kodėl reikia ugdyti). Pavyzdžiui, specialistas žino, kad jo klientas ankstesniuose
darbuose išsilaikydavo labai trumpą laiką, nes sukeldavo konfliktus su kitais
darbuotojais, po kurių tiesiog išeidavo iš darbo. Tikėtina, kad situacija vėl gali
kartotis, todėl svarbu numatyti žingsnius, sugalvoti planą, kaip bus dirbama su
klientu, kad vėl nekiltų panašių problemų.
 Specialistų paprašoma peržiūrėti visas priedo Nr. 28 dalis ir surašyti galimus
uždavinius, metodus kaip galima būtų lavinti

kliento gebėjimus

(darbas

poromis arba mažomis grupelėmis).
 Aptarimas. Atlikta užduotis aptariama kartu su visais mokymų dalyviais.
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Praktinis pavyzdys
Jeigu klientas visai negeba priimti kritikos ir bet kokios pastabos išsakymas
darbe sukelia nepasitenkinimą, specialistas turėtų kelti tokius ar panašius
uždavinius:
1. Paaiškinti klientui, kad tinkamai pateikta kritika nėra vien tik blogis, o
dažnu aveju net padeda tobulėti.
2. Padėti klientui atskirti, kada kritika yra pagrįsta, kada ne (aptarti
konkrečias situacijas, pateikti įvairius pavyzdžius)
3. Ugdyti kliento gebėjimą tinkamai priimti kritiką (organizuoti imitacinius
pokalbius, suteikiančius galimybę priimti arba paneigti kritiką)
4. Ugdyti

kliento gebėjimą išsakyti konstruktyvią kritiką (organizuoti

imitacinius pokalbius, suteikiančius galimybę išsakyti kritiką įdarbinimo
tarpininkui ar bendradarbiui)
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Priedas Nr. 28.
Darbo su klientu planas jam įsidarbinus
KLIENTAS ____________________________________________________________
Laikotarpis nuo _____________iki________________

Asmenybės ugdymas
Savybės

Kodėl reikia ugdyti

Kaip tai bus daroma

Motyvavimas,
skatinimas dirbti

Savarankiškumo
didinimas

Neverbalinis
bendravimas
(asmens higiena,
išvaizda, akių
kontaktas, elgesys)
Kritikos priėmimas

Konfliktų valdymas

Atsakomybės
ugdymas
(įsipareigojimų
laikymasis, pažadų
tesėjimas, atėjimas
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laiku, informavimas
...)
Pasitikėjimo savimi
didinimas

Kita

Darbinių įgūdžių lavinimas
Savybės

Kodėl reikia ugdyti

Kaip tai bus daroma

Užduočių supratimas

Kokybinių rezultatų
darbe siekimas
Kiekybinių rezultatų
darbe siekimas
Gebėjimas paklusti ir
vykdyti nurodymus
Specialiųjų
profesinių gebėjimų
lavinimas
Kita

96

Savybės

Darbo aplinka
Kodėl reikia ugdyti

Kaip tai bus daroma

Gebėjimas dirbti
komandoje (savo
vaidmens komandoje
supratimas)
Socialinių santykių
gerinimas
Supažindinimas su
vidine organizacijos
kultūra
Taisyklės darbe
(pertraukos, darbo
laikas, pietų
pertrauka, darbo
užmokesčio
mokėjimas..)
Kita

Karjeros perspektyvos
Savybės

Kodėl reikia ugdyti

Kaip tai bus daroma

Galimybių
aiškinimasis

Užduočių
sunkinimas
Atsakomybės
didinimas
Kita
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