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APIE MINKŠTĄ DARBĄ KAIP GALIMYBĘ
MOKYTIS DIRBTI
Vilnius social club komanda jau penktus metus dirba su jaunuoliais Naujininkų gatvėse. Darbas su
jaunimu gatvėje yra ilgalaikė programa. Jos tikslas – sukurti santykį su jaunuoliais, leidžiančiais
laiką gatvėje ir suteikti jiems jų poreikius atitinkančias socialines – ugdomąsias paslaugas.
Tačiau darbas gatvėje neapsiriboja vien tik gatve. Vienas iš gatvės darbuotojų pasiūlymų
jaunuoliams – minkštas darbas. Šis pasiūlymas yra aktualus 16-os metų ir vyresniems
jaunuoliams, kurie norėtų dirbti, bet dar nėra pasiruošę arba nedrįsta žengti į atvirą darbo rinką.
Apie tai, kaip veikia minkštas darbas, pasakoja socialinė gatvės darbuotoja Margarita ir Saulė, kuri
minkštoje darbo vietoje dirbo pusę metų.

Minkšto darbo pasiūlymas yra darbo su jaunimu gatvėje
programos dalis. Minkštas darbas nėra alternatyva ar greitkelis
į atvirą darbo rinką. Tai programa, kurios metu jaunuolis per
konkrečią darbinę patirtį susipažįsta su darbo pasauliu, ugdosi
darbinius įgūdžius, yra įgalinamas prisiimti atsakomybę.
Jaunuolis yra oficialiai įdarbinamas ir visas užduotis atlieka
kartu su socialiniu darbuotoju.

MINKŠTAS DARBAS: SAULĖS ISTORIJA
Minkšto darbo idėja gimė prieš pusantrų metų. Nuo to laiko minštoje darbo vietoje dirbo 8 jaunuoliai. Viena
iš jų – Saulė (18 m.), su kuria susipažinome dar 2017 m. organizuodami jaunimo mainus su partneriais iš
Belgijos ir kolegomis iš Pal. J .Matulaičio socialinio centro.
„Tuo metu, pasibaigus jaunimo mainams, su jūsų komanda ryšio nepalaikiau, bet dar po trejų metų
Margarita man parašė ir pakvietė apsilankyti pas jus Naujininkuose. Taip pradėjau antradieniais dalyvauti
Maisto vakaruose su kitais jaunuoliais, o vėliau Margarita pasiūlė minkštą darbą“, – dalinasi Saulė. „Šitas
pasiūlymas man patiko, nes galėjau ne tik kitiems kažką gero padaryti, bet ir užsidirbti pinigų.“
Saulė džiaugiasi, kad Vilnius social club darbuotojai ją geranoriškai priėmė, visi buvo malonūs ir draugiški.
„Kartą per savaitę valiau patalpas. Stengiausi gerai dirbti, nes jeigu kažką darai, reikia daryti iš širdies.
Žinojau, kad dirbsiu ilgiausiai pusę metų, o paskui reikės ieškoti kitų galimybių“, – sako Saulė.
Socialinė gatvės darbuotoja Margarita pasakoja, kad Saulei dirbant minkštoje darbo vietoje, jos kartu
pradėjo dėliotis ateities planus, kartu parengė Saulės gyvenimo aprašymą ir siuntė jį potencialiems
darbdaviams.
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„Kadangi Saulė turi ribotą darbingumą, nerimavau, kaip jai seksis įsidarbinti. Apsidžiaugiau, kai viena įmonė,
kuri viešai deklaruoja, jog yra atvira žmonėms su negalia, pakvietė Saulę į darbo pokalbį. Bet labai nusivyliau,
kai jie atsisakė priimti Saulę būtent dėl jos riboto darbingumo. Buvo toks neteisybės jausmas. Juk ji puikus
žmogus, puikiai geba dirbti, yra motyvuota ir atsakinga“, – sako Margarita.
Pati Saulė po šio atvejo irgi jautėsi nesmagiai, tačiau nepasidavė ir toliau ieškojo tinkamo varianto. Po mėnesį
trukusių paieškų, mergina įsidarbino restorane „Brooklyn Brothers“. „Prieš darbo pokalbį labai jaudinausi, bet
viskas buvo gerai ir mane priėmė! Šiuo metu esu pagalbinė darbuotoja. Kolektyvas labai fainas, vis paklausia,
ar nepavargau, gal pailsėti noriu. Žmonės tokie draugiški ir rūpestingi“, - džiaugiasi Saulė.

LYDĖTI JAUNUOLĮ KELYJE, KURIUO JIS PATS PASIRENKA EITI
Kasdien bendraudama su jaunuoliais
Margarita mato, kad visuomenė jiems
turi nepamatuotų ir kartais vienas kitam
prieštaraujančių lūkesčių: „Jaunuoliai
dažnai yra pasimetę, nesupranta, kas ir
ko iš jų nori. Pavyzdžiui, mokykloje
gauna spaudimą dėl mokslų, o iš tėvų –
spaudimą eiti dirbti. Šalia to yra
socialiniai tinklai, kuriuose jie mato
neva sėkmingus ir turtingus žmones, į
kuriuos norėtų lygiuotis, bet kol kas tai
neįmanoma, nes jie gyvena skirtingose
realybėse“.

„Mūsų tikslas nėra tas, kad jaunuolis

Minkštas darbas padeda geriau save
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minkštam darbui galime toliau jį lydėti
tuo keliu, kuriuo jis nusprendžia eiti“.

Pasak Saulės, minkštas darbas jai buvo labai gera patirtis, po kurios ji tapo drąsesnė: „Jūs padedate
jaunuoliams, jeigu jiems nesiseka patiems ant kojų atsistoti. Man Margarita labai padėjo. Anksčiau aš vis
galvojau, ką žmonės apie mane pagalvos, o dabar galvoju, nesvarbu ką pagalvos, juk man savo gyvenimą
reikia gyventi“, - sako Saulė.
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