
Įsidarbintiiruždirbti–didelėsvajonė

Pasaksocialiniųdirbtuvių„Vil
niausViltis“užimtumospecia
listoGiedriausBagdono,Česlo
vasirVidmantas,kaipirkitineį
galieji,čianetikįgijodarboįgūd
žių,betirpasijutosuprasti,svar
būsirreikalingi.

– Gied riau, ar kas dien iš so
cialiniųdirbtuviųlankytojų
girditežodžius„noriudirbti“?
–Kaikurielankytojaipuose

lėjasvajonesįsidarbinti,betdau
guma,kuriegyvenasutėvais,
yrageraiprižiūrimi,visijųpo
reikiaipatenkinti,tadtokiodi
delionorodirbtiirneturi.Dau
gumaidaugmielesnėsužimtu
mo,edukacinėsveiklosirgali
mybėbendrauti.

Socialinėsedirbtuvėsemesla
baidaugkalbamės,derinamės
priekiekvienokonkretausžmo
gausgalimybių,norų,stengiamės
įsiklausyti,todėllankytojaijau
čiasipatogiaiirsaugiai.Otiedar
bai,kuriuosdirbame,visaine
sunkūs.Na,nebentrudenįarpa
vasarįpasitaikantysdarbaigam
toje:lapųgrėbimas,ravėjimas,
aplinkostvarkymas.
Stengiamėstaippaskirstytiuž

duotis,kadperiodiškaipasitaiky
tųirsudėtingesnių.Juksmagu
išbandytikąnorsnaujo,patirti,
kadvisidarbaigalibūtisvarbūs
irkadkartaisreikiadarytiirtai,
kasneitinmalonu.(Šypteli.)

–Kokiųlūkesčių,susijusių
sudarbu,turisocialiniųdirb
tuviųlankytojai,kodėlnori

patektiįdarborinką?
–Kiekvienolūkesčiaiyrain

dividualūs:vienasnoridirbtibar
menu,kita–siuvėja,betkadan
givisimūsųlankytojaituriįvai
riųribojimų,parinktidarbą,su
rastinetnorintiemsganėtinai
sunku.Dažniausiaiįmonėsieš
kodarbuotojųvisaidarbodienai
irturinčiųdaugiaugebėjimų.

–Įsidarbintinėralengvair
greičiausiaitaippatneleng
vaišliktidarbe?
–Kadgalėtumdirbtiilgąlai

ką,reikiasąžiningaisutartulai
kuateitiįdarbąiratliktivado
vųpaskirtasužduotis.Labai
svarbuirkaddarbdavysatsa
kingaiatsižvelgtųįnegaliątu
rinčiųžmoniųribojimus,t.y.skir
tųtokiasužduotis,kuriasjierea
liaigaliatlikti.

–Osukokiaisiššūkiaissu
siduriapatsdarbuotojas?
–Tiežmonės,kuriemsranda

metinkamądarbą,įjįįsitrau
kiaganalengvai.Neseniaivie
nasmūsųdirbtuviųlankytojų–
Česlovas–įsidarbinoUAB„Gi
nestra“sandėlyje„Varžtųpasau
lis“.Tendirbairkitasbuvęsmū
sųdirbtuviųlankytojas–Vid
mantas.Vidmantaslygvyresnis
brolispadedaČeslovuipačiais
įvairiausiaisklausimais,paaiš
kinaužduotis.Kaipjispatspa
sakoja,turisuskubtiatliktiirsa
vodarbus,irdrauguipadėti,jei
gukasnorsnesiseka.Džiugina,
kadČeslovuipapildomospagal
bosreikiavismažiau.

–Įsiliejimasįdarborinką
žmoguiprasmingasnetik
tuo,kadduodafinansinės
naudos.Kokiądarprasmę
matoteneįgaliųjųintegraci
jojeįdarborinką?
–Didžiajaidaliaisocialinių

dirbtuviųlankytojųfinansinė
naudanėralemiamasveiksnys.
Jiemssvarbujaustiskomfortiš
kai,savovietoje,saugiai,pato
giai.Taipyrasutais,kuriegy
venasutėvaisarbaglobosna

muose.Tiems,kuriestipresni,
gyvenasavarankiškai(tokiųne
daug),patyslabiaustengiasirū
pintissavimi,darbasirpajamos
labaisvarbu.Manau,neįgalių
jųintegracijaįdarborinkąsvar
binetikdėlfinansinėsnaudos,

betirtodėl,kadsuteikiagalimy
bęjaustisvisaverčiaisžmonėmis,
didžiuotissavimi.Darytitai,ką
sugebi,kasmalonu,irgautiišto
finansinėsnaudosneįgaliesiems
taippatgera,kaipirbetkuriam
išmūsų.

Užsiimtimėgstamaveiklairgautiužtaiatlygįnori
visi.Neišimtis–irČeslovassuVidmantu.Žmo
nėms,turintiemsintelektoarpsichosocialinęne
galią,tokiągalimybęsuteikiasocialinėsdirbtuvės.

Kam jos skir tos?
Jų veik la ap rė pia in te lek to ar 
psic ho so cia li nę ne ga lią tu rin čių 
žmo nių užim tu mą ir ska ti na jų 
dar bo įg ūd žių la vi ni mą.
Ką jo se vei kia žmo nės, 
tu rin tys ne ga lią?
So cia li nė se dirb tu vė se žmo nės, 
tu rin tys in te lek to ar psic ho so
cia li nę ne ga lią, ga li kur ti tam 
tik ras pak lau sias pre kes ar teik ti 
bend ruo me nė je rei ka lin gas 
pas lau gas. Tam tik ra pras me tai 
dar bo įg ūd žių ug dy mas ma žiau 
sa va ran kiš kiems in te lek to ar 
psic ho so cia li nę ne ga lią 
tu rin tiems žmo nėms, ku rie 
ne ga li dirb ti at vi ro je dar bo 
rin ko je, ta čiau ga li bent ke lias 
va lan das per die ną pri si dė ti prie 

ko kio nors pro duk to kū ri mo.
Ko kia jų nau da?
Iki šiol glo bos na muo se 
gy ve nan tys neį ga lie ji daž niau 
bu vo įt rau kia mi į įvai rią me ni nę 
veik lą, ku rios po bū dis la biau 
pra mo gi nis nei ug do ma sis. 
Ta čiau pa čiam žmo gui nau din ga 
įgy ti konk re čių įg ūd žių ir gal būt 
atei ty je pra dė ti dirb ti ir 
už si dirb ti. Tai tu ri pras mę, ypač 
kai žmo gus bent iš da lies ga li 
sa vi mi pa si rū pin ti.
Kiek jų vei kia?
Šiuo me tu Lie tu vo je yra 27 
so cia li nės dirb tu vės, jo se 
dar bo rin kai bū ti nus įg ūd žius 
ug do per 450 in te lek to ar 
psic ho so cia li nę ne ga lią 
tu rin čių žmo nių.

Kas yra so cia li nės dirb tu vės?
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ČeslovasirVidmantaspasijutosuprasti,svarbūsirreikalingi.

„Neįgaliųjųintegraci
jaįdarborinkąsvarbi
netikdėlfinansinės
naudos,betirtodėl,
kadsuteikiagalimybę
jaustisvisaverčiais
žmonėmis,didžiuotis
savimi.“

G.Bagdonas


