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Socialinės įdarbinimo agentūros VšĮ „SOPA“ leidinys

Jobpics panaudojimo galimybės
Ankstesniuose „Jobpics naujienų“
numeriuose pristatėme įvairias
Jobpics priemonės panaudojimo
galimybes dirbant tiek individualiai,
tiek grupėse. Šiame numeryje
supažindinsime
su
Jobpics
galimybėmis dirbant su įvairiomis
tikslinėmis
grupėmis.
Vaizdinė
profesinių
interesų
nustatymo
priemonė Jobpics gali būti integruota
į daugelio karjeros konsultacijas
teikiančių
organizacijų
veiklą
(mokymo įstaigų, darbo biržų, jaunimo centrų, nevyriausybinių organizacijų, profesinės
reabilitacijos centrų ir kt.), siekiant supažindinti su darbo rinkos galimybėmis, nustatyti profesinių
interesų tipą ar tiesiog kaip motyvavimo priemonė.

Jobpics tinkama įvairiomis tikslinėmis grupėmis:
Tiems, kurie neturi žinių apie darbo rinką;
Vyresnio amžiaus žmonėms, kurie visą gyvenimą dirbo
viename darbe ir nelabai įsivaizduoja, kokios dar yra
galimybės;
Jaunimui, kurie neturi darbo patirties;
Iš mokymo įstaigų iškritusiems jaunuoliams;
Jaunuoliams, kurie nežino, ko nori, bet mokykloje yra
skatinami apsispręsti, kuriuos dalykus rinktis;
Tiems, kurie neįsivaizduoja, ką galėtų dirbti ir negali įvardyti,
kuo domisi;
Tiems, kurie nėra tikri, ko jie nori;
Atvykėliams, kurie užaugo kitoje kultūroje ir nelabai
įsivaizduoja, kokia yra Lietuvos darbo rinka;
Žmonėms, kurie nemoka lietuvių kalbos;
Žmonėms, kurie turi menkus skaitymo/ rašymo
įgūdžius;
Tiems, kurie nesmagiai jaučiasi pildydami
kompiuteriu internetinius testus;
Tiems, kurie nesupranta įprastų tekstinių testų;
Mokiniams su specialiaisiais poreikiais;
Kitiems ...
Siekdami iliustruoti Jobpics tinkamumą įvairioms tikslinėms grupėms, pateikiame įvairius
atvejus iš konsultantų darbo praktikos.

Vyresnio amžiaus žmonėms
60 metų vyras, didžiausią savo gyvenimo laikotarpį dirbęs vienoje
darbovietėje, susirgo rimta liga. Dėl sveikatos jis turėjo palikti darbo
vietą ir ieškoti naujos. Paieškas apsunkino ir kartu prailgino ieškomas
darbo pobūdis: buvo svarbu, jog būtų mažiau protinio krūvio. Kuo
ilgiau nepavyko sulaukti teigiamų atsakymų iš įmonių, tuo didėjo
atotrūkis nuo darbo rinkos ir kartu nusivylimas savo jėgomis, viena
nesėkmės priežasčių buvo laikomas vyresnis amžius. Vyras turėjo
žinių ir įgūdžių toje srityje, kurioje dirbo iki ligos, ieškodamas darbo
jis koncentravo dėmesį ties panašaus pobūdžio, bet mažesnio krūvio
veiklos paieška. Siekiant išplėsti jo matomų galimybių lauką,
pasiūlėme išbandyti vaizdinę priemonę Jobpics. Iš pradžių vyras
dirbo savarankiškai, atsirinkdamas jam įdomias profesijas, o
vėlesniame etape kartu su konsultantu buvo aptartos labiausiai jį
sudominusios veiklos. Tarp kliento atsirinktų profesijų buvo tiek
susijusių su jo ankstesne veikla, tiek naujai atrastų galimybių, veiklų,
apie kurias jis anksčiau nebūtų pagalvojęs. Šie atradimai leido
gerokai praplėsti ieškomų pozicijų sąrašą. Šiuo metu vyriškis yra
įsitvirtinęs darbo vietoje, kurioje taiko tiek esamas žinias, tiek kelia
savo kvalifikaciją naujoje srityje.

Ilgą laiką dirbusiems viename darbe
Vyras, 15 metų dirbęs vienoje organizacijoje, prarado darbą ir buvo priverstas ieškoti kitų
galimybių. Jis neturėjo jokio supratimo apie tai, kuo galėtų dabar užsiimti. Pirmenybę jis teikė
darbui, kurį galėtų dirbti be ilgo mokymosi ir pasiruošimo. Siekiant suprasti, kokio pobūdžio veikla
šį vyriškį domina, siekėme nustatyti jo interesų sritis su priemone Jobpics. Kai buvo atsirinktos
profesijos, pirmiausia kartu su konsultantu buvo aptartos profesijos, priskirtos kategorijai
"domina" arba "šiek tiek domina". Tuomet šios kortelės buvo sudėliotos pagal RIASEC kodus ir
gilinamasi į kiekvienam interesų tipui būdingas savybes ir siūlomas profesijas. Veikla, kuria
vyriškis vertėsi anksčiau, atitiko jo interesus ir gebėjimus, tačiau pokalbio apie kitas pasirinktas
profesijas metu paaiškėjo ir kiti klientui svarbūs dalykai, susiję su darbu: saugumas, rūpestis,
darbas su žmonėmis ir kt. Išsiaiškinus kliento vertybes darbe, buvo atsirenkamos tos profesijos,
kurioms nėra keliami aukšti išsilavinimo
reikalavimai. Konsultantas neatlyžo ir ragino
pakalbėti ir apie atmestas profesijas. Vyriškiui
buvo užduoti tokie klausimai: "Kaip manote, kas
daro tas profesijas tokias patrauklias kitiems
žmonėms?", "Ką apie jas žinote?" ir t.t. Galiausiai
vyras priėjo išvados, jog aukštesnis išsilavinimas
susijęs su jo didesnėmis karjeros galimybėmis.
Vyras išsikėlė tikslą išanalizuoti vietinę darbo
rinką bei savo galimybes studijuoti. Jis įsitikino,
kad negali pradėti dirbti visai naujoje srityje be
papildomo mokymosi.

Iškritusiems iš mokymų įstaigų
Devyniolikmetis vaikinas, neužbaigęs paskutiniųjų klasių mokykloje,
turėjo miglotą ateities įsivaizdavimą. Konsultacijos metu, vaikinas
dalinosi nerealistiškais ir nuo darbo rinkos atitrūkusiais lūkesčiais,
susijusiais su automobilių remontu. Jobpics tapo priemone,
suteikiant jam informaciją apie darbo rinką, jos reikalavimus ir
kartu nubrėžti gaires jo lūkesčių formavimui. Konsultantas padėjo
išsikelti tikslą, surasti tinkamą vietą įgyti išsilavinimą. Neilgai trukus,
vaikinas džiaugėsi norima darbo vieta.

Dėl negalios ne viską galintiems dirbti
20-metis vaikinas dėl lėtinės ligos buvo nepajėgus
pabaigti mokytis pradėto amato. Jis jautėsi nusivylęs
ir nenutuokė, kuo galėtų užsiimti, žinojo tik tiek, kad
mokytis vis tiek labai nori. Pakvietėme jį išbandyti
priemonę Jobpics. Vaikinas atsirinko tik kelias
korteles, kuriomis susidomėjo. Remiantis šiomis
kortelėmis, buvo nustatytas profesinių interesų tipas
– iniciatyvusis. Daugiausia profesijų, kurias jis
atsirinko buvo siejamos su mokytojo darbu. Sekantis
veiksmas buvo išbandyti turimus įgūdžius praktikoje ir
atsakyti į vieną pagrindinių klausimų: ar norai
sutampa su galimybėmis. Netrukus vaikinas gavo
pasiūlymą padirbėti organizacijoje, siūlančioje
vaikams įvairius užklasinės veiklos užsiėmimus. Šis
žingsnis buvo labai svarbus, nusibrėžiant tolimesnį
tikslą – siekti išsilavinimo. Ilginiui vaikinas įstojo
mokytis ir siekia įgyti vaikų ir jaunimo priežiūros
darbuotojo kvalifikaciją.

Norintiems pakeisti nemėgstamą darbą
Jauna moteris pradėjo savo karjerą grožio salone. Laikui bėgant ji suprato, kad darbas su klientais
ją labai vargina, kelia didžiulę įtampą ir stresą. Dalyvaudama konsultacijoje su Jobpics priemone,
ji atrado veiklą, kuria norėtų užsiimti. Konsultacijos rezultatas buvo aiškus ir konkretus, todėl ji
nedelsdama pradėjo ieškotis kito
darbo. Jau kitą mėnesį ji gavo
norimą darbo vietą kartu su
apmokymais. Tokį konkretų veiklos
pobūdį būtų buvę labai sunku atrasti
nenaudojant Jobpics.

Norintiems pasitikrinti, ar tinkamai pasirinko
Jauna mergina turėjo daug abejonių dėl mokymosi
slaugytojų mokymo centre. Konsultacijos naudojant Jobpics
metu ji neatsirinko nei vienos profesijos, kuri priklausytų
socialiniam tipui (tam pačiam tipui, kaip slaugytojos). Po šios
konsultacijos mergina turėjo progą įsitikinti, jog jos abejonės
yra pagrįstos ir vertėtų apsvarstyti kitas galimybes.

Norintiems surasti sritį, kur ieškoti darbo
40 metų moteris svajojo rasti darbą, kurį atlikdama jaustų, jog
atlieka norimą veiklą. Pasiūlėme jai išbandyti Jobpics. Daugiausia
ji atsirinko pardavėjos darbą įvairiose srityse. Moteriai trūko žinių
apie kiekvienos srities darbo pobūdį. Aptarėme kiekvieną sritį ir
susiaurinome ieškomų pardavėjos darbo vietų ratą. Buvo
konkretu ir aišku, kokius veiksmus turime toliau atlikti, siekiant
įsivirtinti darbo rinkoje.

Mėnesio interviu
Kalbamės su 51 metų
Gintaru, turinčiu 40 proc.
darbingumą ir ieškančio
darbo, kuris atitiktų jo
galimybes

tinkamumą
kitoms
pozicijoms.
Pasijaučiau
pozityviau, atradęs daugiau
galimybių.
Kaip vertinate konsultavimo
procesą (pasirinkimą
iš
kortelių/dėliojimą)?

Kaip Jobpics priemonė Jums
padėjo
apsispręsti
dėl
tolimesnės
profesinės
veiklos?
Prieš tai galvojau, kad turiu
dirbti būtent programuoto
darbą.
Užsiėmimas
su
Jobpics
leido
pamatyti
daugiau galimybių darbo
rinkoje ir apsvarstyti savo

Konsultavimo procesas man
patiko, buvo kitoks nei
anksčiau.
Nepildžiau
specialių testų, bet rinkausi
vadovaudamasis
paveikslėliu.
Nuotraukos
man leido lengviau įsijausti į
konkrečią
profesiją,
įsivaizduoti save konkrečioje
darbo pozicijoje.
Kas Jums patiko/nepatiko
konsultacijos metu?

Konsultacijos metu man
labiausiai
patiko
naujų
galimybių
atradimas.
Praplėčiau
akiratį
apie
egzistuojančias profesijas ir
sužinojau
daugiau apie
kasdien
sutinkamas
ir
matomas mano aplinkoje.
Kuo ši konsultacija skyrėsi
nuo ankstesnių, kuriose Jums
teko dalyvauti (pavyzdžiui,
testo pildymas)?
Konsultacija buvo kitokia nei
kitos savo forma. Vaizdinė
priemonė
suaktyvina
fantaziją ir leidžia geriau
įsijausti ir įsiklausyti į savo
norus bei atsižvelgti į
galimybes.

Jobpics profesija
Su Jobpics priemone dirbantis
specialistas turi išmanyti apie
įvairias profesijas. Kiekvieną
mėnesį detaliau supažindinsime
su viena Jobpics kortelėse pateikta
profesija. Šio mėnesio profesija BUHALTERIS

Buhalterio darbo pobūdis priklauso nuo įgytos specializacijos: biudžetinės apskaitos, draudimo
apskaitos, prekybinių įmonių apskaitos, biudžetinių įmonių apskaitos, gamybinių įmonių
apskaitos, apskaitos vartotojų kooperatyve ir kt.
VEIKLA:
 Buhalteris teikia finansines paslaugas įvairioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms,
tvarkydamas finansinę apskaitą Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų pagrindu.
 Naudodamasis kompiuterinėmis apskaitos programomis tvarko įmonių turto, nuosavybės,
ūkinės veiklos rezultatų apskaitą.
 Renka, registruoja, kaupia, sistemina apskaitos informaciją, susijusią su įmonės veikla.
 Buhalteris analizuoja ir vertina ekonominius bei statistinius ūkinės veiklos rodiklius,
planuoja ir sudaro biudžetą.
 Rengia finansines ataskaitas akcininkams, kreditoriams ir mokesčių inspekcijai.
 Skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kitus mokesčius.
 Kontroliuoja, ar ūkinės operacijos įformintos tinkamai
 Dalyvauja sudarant komercines, ūkines sutartis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos.
DARBO PRIEMONĖS: darbui dažniausiai naudojamas kompiuteris, specializuotos apskaitos
programos bei biuro technika.
DARBO APLINKA: buhalteris dirba įvairių nuosavybės formų įmonėse ir organizacijose, darbo
vieta dažniausiai kompiuterizuota.
ASMENINĖS SAVYBĖS: sėkmingą buhalterio darbą lemia matematiniai gebėjimai, kruopštumas ir
gebėjimas sukoncentruoti ir išlaikyti dėmesį, laiko planavimo įgūdžiai. Svarbu atsparumas stresui
bei pakantumas sėdimam darbui, buhalteris taip pat turi nuolat domėtis pagrindiniais Lietuvos
Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos tvarką
organizacijose. Sėkmingai dirbti buhalterio darbą trukdytų žymūs regos, klausos, dėmesio
sutrikimai ar lėtas mąstymas.
Naudingos nuorodos internete: Video medžiaga; Nuomonė apie buhalterio darbą

Aktuali informacija
Susidomėjote Jobpics priemone ir norėtumėte ją naudoti savo darbe, kreipkitės į mus –
aptarsime, kaip galėtumėte priemonę įsigyti.
VšĮ „SOPA“ interneto puslapyje skaitykite atnaujintą Jobpics skiltį
Turite klausimų dėl Jobpics priemonės – kreipkitės, mes visuomet pasirengę į juos atsakyti.
Laukiame jūsų pasiūlymų ir pastabų dėl „Jobpics naujienų“ leidinio ir labai prašome užpildyti
vertinimo anketą
Jobpics priemonę Lietuvoje platina socialinė įdarbinimo agentūra VšĮ „SOPA“
Krokuvos g. 8, Vilnius
www.sopa.lt ; info@sopa.lt; tel. 861495402 (Aiva Salatkienė)

