TAVO RYTDIENA – TAVO RANKOSE
Pastaruoju metu šalyje vis didesnis dėmesys skiriamas socialiniam darbui su
įvairių rizikos grupių asmenimis, ir
tai tapo viena prioritetinių sričių, kuriai skiriamos valstybės biudţeto ir Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Visuomenė nuogąstauja, kad skiriama parama
socialiai paţeidţiamiems yra neefektyvi, teikiama pagalba neskatina vaikų, netekusių
tėvų globos, motyvacijos integruotis į darbo rinką, ugdyti tvirtesnius socialinius bei
darbinius įgūdţius.
Sulaukus pilnametystės ir palikus globos įstaigą, vaikai susiduria su daug
sunkumų. Jie patenka į kitą aplinką,
kuri suteikia vienkartinę paramą, tačiau nėra pasiruošusi ir, šiuo metu, neturi galimybių
suteikti saugumo. Minimalūs socialiniai ir bendravimo įgūdţiai neleidţia jiems
įsitvirtinti visuomenėje, visos jų viltys turėti namus, darbą - ţlunga.
VŠĮ Šeimos santykių instituto specialistai parengė ir vykdo ESF finansuojamą
projektą „Vaikų (nuo 14 metų)
uţimtumo ir (ar) įtraukimo į darbo rinką galimybių didinimas: naujas specialistų
veiklos modelis“. Juo bus siekiama pagerinti tėvų globos netekusių vaikų integraciją į
visuomenę ir į darbo rinką, kad tai būtų kompleksinis ir dinamiškas procesas, kurį
galėtų organizuoti ir įgyvendinti vaikų globos namai.
Projektas įgyvendinamas ir finansuojamas pagal 2007 – 2013 m. ţmoniškųjų
išteklių plėtros veiksmų
programos 1 prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo
priemonę Nr. VP1-1.3 – SADM 02-K „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Projekto pradţia -2009 m. kovo 9 d.,
pabaiga - 2012 m. kovo 9 d.
Projekto tikslas - maţinti globos namų auklėtinių (nuo 14 metų) socialinę
atskirtį, keliant socialinių (ir kitų
globos namų) darbuotojų kvalifikaciją bei didinti globos namų auklėtinių (nuo 14
metų) uţimtumą ir integracijos į darbo rinką galimybes, integruojant naują veiklos
modelį. Integruojant skirtingų rajonų patirtis ir teorines ţinias, bus siek iama sukurti
darbui su vaikų globos namų auklėtiniais veiklos modelį, ugdantį savarankiškumą ir
atsakomybę, socialinius ir darbinius įgūdţius.
Projekto dalyviai - penkios vaikų globos įstaigos. Tai - Akmenės rajono
savivaldybės, Kelmės rajono Vijurkų,
Radviliškio rajono vaikų namai „Nykštukas“, Rozalimo vaikų darţelio laikinoji globos
grupė bei Raseinių vaikų globos namai.
Raseinių vaikų globos namuose vykdomas veiklas koordinuoja, vaikų
uţimtumo programų įgyvendinimo ir

integracijos į darbo rinką klausimais konsultuoja projekto konsultantė, vaikų globos
namų direktorė Ina Norkevičiene.
Nuo 2009 m. rudens, VšĮ Šeimos santykių institute, vyksta socialinių
darbuotojų (ir kitų globos namų
darbuotojų) teoriniai ir praktiniai mokymai, supervizijos. Mokymuose dalyvauja 6
globos namų darbuotojai. Jie įgis ne tik ţinių tiesioginiam darbui su tėvų globos
netekusiais vaikais, bet ir sieks sukurti veiklos modelį, skatinantį vaikų uţimtumą ir
(ar) įsitraukimą į darbo rinką.
Įstaigai skirta įrangos bei metodinės medţiagos uţ 22,0 tūkst. Lt. Tai
interaktyvi lenta, kurios pagalba
pateikiama mokymų medţiaga, 2 siuvimo mašinos, garinė lyginimo - valymo sistema,
DVD grotuvas, stalo ţaidimai, įvairios knygos. Visa tai integruota į tiesioginę Raseinių
vaikų globos namų veiklą.
Vaikų globos namuose, pagal iš anksto sudarytus mokymų grafikus, vyksta
įvairūs mokymai.
Bendravimo įgūdţių mokymo programos uţsiėmimus veda socialinė pedagogė
Rita Krikščikienė. Uţsiėmimų
metu, projekto skirtoje interaktyvioje lentoje, vaikai stebi kino filmus, diskutuoja, kuria
įvairias gyvenimiškas situacijas, aptaria jų sprendimo būdus bei perskaitytas knygas.

Bendravimo įgūdžių mokymo užsiėmimas.
Įgyvendinant šį projektą, tikimės, kad darbuotojai išmoks naujų darbo modelių, o vaikų
globos namų auklėtiniai - įgys daugiau savarankiškumo, atsakomybės uţ savo
gyvenimą, didės jų motyvacija ţinioms ir profesijos pasirinkimui. Vaikų rytdiena –
vaikų rankose. Todėl ja reikia pradėti rūpintis jau šiandien.

Vaikų karpiniai papuoš globos namus.
Vaikų meniniai – kūrybiniai įgūdţiai lavinami įvairių lipdymo, karpymo, piešimo
technikų mokymo programoje, kuriai vadovauja socialinė darbuotoja Lina Švilpienė.
Šių uţsiėmimų metu atsiskleidţia neįtikėtini vaikų kūrybiniai gebėjimai.

Vaikai gaminasi saldumynus.
Mokomojoje maisto ruošimo programoje, kuriai vadovauja socialinė darbuotoja Aušra
Garbaliauskienė, visuomet daug norinčių išmokti maisto gaminimo paslapčių. Ši
programa itin populiari ir patraukli vaikams.

Vaikai mokosi naudotis „Karcher“ garine valymo sistemomis.

Kompiute rinio raštingumo užsiėmimai.
Projekto vykdymo pradţioje nesitikėta, kad kompiuterinio raštingumo ugdymas
susilauks tokio didelio vaikų susidomėjimo. Vyr. socialinės darbuotojos
Danguolės Bakutienės vedamų uţsiėmimų vaikai labai laukia. Vaikai mokosi
redaguoti tekstus, daryti lenteles, piešti, naudotis interneto naršyklėmis ir
elektroniniu paštu. Tikimės, kad uţsiėmimuose įgytos ţinios pravers
mokykloje, ateityje ieškant darbo.

Jaunosios mezgė jos
Darbiniai įgūdžiai gilinami mezgimo ir nėrimo mokymo programoje, kurią veda
socialinė darbuotoja Sigita Šarkutė. Vaikai noriai mezga ir neria sau, ir savo draugams,
rengia savo darbų parodėles. Šie mokymai itin pravers būsimoms mamoms ateityje.

Užsiėmimai vyksta du kartus savaitėje.
Siuvimo ir siuvinėjimo darbų vaikus moko socialinė darbuotoja Regina Juškienė.
Siuvimas mašinomis, siuvinėjimas domina ne tik mergaites, bet ir berniukus.

Smagu tvarkytis kieme pavasarį.

Aplinkos prieţiūra socialinė darbuotoja Sonata Norkuvienė su auklėtiniais rūpinamasi
ne tik šiltuoju metų laiku. Ţiemą vaikai nusikasa takelius aplink globos namus,
pavasarį šluoja kiemą, augina gėlių ir darţovių daigus, vasarą priţiūri savo auginamas
darţoves, gėles.

Kai išmokstama skalbti rankomis – mokomasi naudotis automatine skalbimo
mašina.

