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2016 m. vasario 5-7 dienomis Lietuvos darbo biržos mobilus
Jaunimo darbo centras antrą kartą veikė Lietuvos parodų ir
kongresų centre „Litexpo“ vykusioje 14-oje tarptautinėje
mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodoje „Studijos
2016“. Joje aktyviai dalyvavo ir Marijampolės teritorinės darbo
biržos Jaunimo darbo centro skyriaus specialistai ir projekto
„Atrask save“ koordinatoriai.
Jaunimo darbo centro darbuotojai parodos lankytojus supažindino
su JDC teikiamomis paslaugomis, paklausiomis profesijomis ir
testų pagalba padėjo jaunimui išsiaiškinti kiekvieno polinkį
tinkamiausiai profesijai. Šiemet pirmą kartą darbo rinkos
prognozė ir įsidarbinimo galimybių barometrai 2016 m.
pirmiausia buvo pristatyti jaunimui parodos metu. Jaunimo darbo
centro stendas kvietė moksleivius ir jaunuolius, besidominčius
darbo rinka, dalyvauti įdomiose interaktyviose veiklose ir
susitikimuose su darbdaviais. Jaunimo darbo centro stende vyko
nuotraukų konkursas „Būsiu sėkmės istorijos herojus!”, kurio
nugalėtojai apdovanoti stalo žaidimais „CV“.
2016 m. vasario 15 d. Marijampolės savivaldybėje vyko
Jaunimo reikalų tarybos posėdis, kuriame buvo
pakviestos dalyvauti Jaunimo darbo centro skyriaus
vedėja Loreta Barkauskienė ir projekto „Atrask save“
koordinatorė Rūta Geležienė, siekiant aptarti projekto
„Atrask
save“
įgyvendinimą
Marijampolės
savivaldybėje. Pristačius projekto veiklas, Jaunimo
reikalų taryba pasiūlė visapusišką pagalbą dėl
produktyvaus ir kokybiško projekto įgyvendinimo.
Nutarta nuolat dalintis aktualiomis naujienomis ir viešai
skelbti informaciją apie projektą „Atrask save“.
2016 m. kovo 16 d. vyko Marijampolės teritorinės darbo biržos Jaunimo metodinės tarybos prie
Marijampolės teritorinės darbo biržos jungtinis posėdis.
Jame dalyvavo rajono savivaldos, nevyriausybinių
organizacijų,
jaunimo
interesus
atstovaujančių
organizacijų ir darbo biržos atstovai.
Posėdžio metu Marijampolės buvo pristatyta darbo rinkos
prognozė 2016 m. ir įsidarbinimo galimybių barometrai,
situacija darbo rinkoje ir gerosios patirties pavyzdžius.
Aptartos darbo rinkos tendencijos, šių tendencijų įtaka
jaunimo užimtumui. Atkreiptas dėmesys į mažėjantį
jaunimo nedarbą ir didėjančią darbo jėgos paklausą. Taip
pat pristatė įgyvendinamų priemonių įtaką jaunimo
užimtumui bei numatomas naujas priemones įgyvendinant Jaunimo užimtumo garantiją.
Posėdžio metu pateikti pasiūlymai bei įžvalgos jaunimo politikos įgyvendinimo gerinimui bei jaunimo bei
tarpusavio komunikacijos gerinimui.
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2016 m. kovo 17 d. Jaunųjų inovatorių bazėje susitiko organizacijos dėl jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo projekto „Atrask save“ savanorystės organizavimo veiklų. Susitikimo iniciatorius buvo VšĮ
„Patria“, kuri turi įdirbį projekte „Jaunimo
savanoriška tarnyba“. Jie prie apskrito stalo
sukvietė organizacijas, priimančias savanorius.
Marijampolės teritorinę darbo biržą atstovavo
Jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Loreta
Barkauskienė ir projekto „Atrask save“
koordinatorė Rūta Geležienė. 2013–2015 m.
projekte „Jaunimo savanoriška tarnyba“
dalyvavo 689 jauni žmonės. Savanorystės veikla
ir toliau plėtojama vykdant naują projektą
„Atrask save“. Iki 2018 metų per visą Lietuvą
tikimasi įtraukti net 2000 dalyvių.

TARPININKAVIMAS ĮDARBINANT
Giedrė floristės profesiją įgijo 2013 m. Marijampolės profesinio rengimo
centre. Netruks mergina rado laikiną darbą Eglės Jočienės įmonėje
„TOMA“. Čia ji dirbo floriste – gėlių pardavėja. Darbas ją „vežė“ –
Giedrė labai myli gėles, kūrybinga, iniciatyvi. Deja, po pusmečio iš vaiko
auginimo atostogų grįžo floristė ir Giedrei reikėjo atsisveikinti su
mylimu darbu.
Neradusi darbo Lietuvoje, laikinai išvyko į užsienį. Bet viltis apie
mėgstamą darbą namie, sugrąžino merginą į Lietuvą. Po mėnesio
registracijos darbo biržoje, jai buvo pasiūlytas darbas Kaune UAB
„Vaidrena“. Šiandien Giedrė vėl kuria grožį. Kaip paklausėme merginos
kodėl rinkosi floristo profesiją, ji atsakė – „Myliu labai augalus. Labai
patinka kurti puokštes, kompozicijas iš savo išaugintų augalėlių. Bet
labiausiai patinka kurti iškilmingas ir jubiliejines puokštes“.
Audrius registravosi į darbo biržą turėdamas tik pradinį
išsilavinimą (8 klasės). Iki registracijos darbo biržoje vaikinas
dirbo užsienyje šiltnamiuose. Jaunuolis aktyviai dalyvavo jaunų
asmenų aktyvinimo ir motyvavimo priemonės „Aš galiu“
užsiėmimuose, kurių metu stiprino pasitikėjimą savimi ir
palaipsniui didino motyvaciją darbui. Padrąsintas darbo biržos
specialistų vaikinas kreipėsi į UAB „Senukų prekybos centras“ dėl
kroviko darbo. Nors Audrius dirba tik mėnesį, vaikinas jau įgijo
darbdavio pasitikėjimą. Darbdavys matydamas jaunuolio norą
dirbti, pasiūlė įsigyti krautuvo vairuotojo kvalifikaciją. Audrius
nuo rugsėjo 1 – osios pasiryžęs nuotoliniu būdu mokytis Giedrių
jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje.
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Saima darbo biržoje registravosi 2015 m. rugsėjo mėn. Ji Vytauto Didžiojo
universiteto ekonomikos bakalaurė. Mergina dalyvavo darbo klube darbo
paieškos įgūdžių lavinimui. Saima labai mėgsta skaityti knygas, todėl hobis ir
tapo darbu. Nuo 2016 m. sausio 13 dienos mergina dirba Vilkaviškio
Salomėjos Nėries pagrindinėje mokyklos bibliotekoje. Knygų skaitymo virusu ji
stengiasi užkrėsti ir mokinius: padeda jiems pasirinkti knygas, organizuoja
literatūrinius renginius.

Dainius ir Vytenis dalyvavo darbo paieškos įgūdžių
lavinimo renginyje „Įsidarbinimo dokumentų
rengimas“. Abu vaikinai po renginio parengė savo
gyvenimo aprašymus. Nepasitikėdamas savo jėgomis
Dainius dar konsultavosi su Jaunimo darbo centro
specialiste, kol gyvenimo aprašymas atrodė
nepriekaištingai. Abu vaikinai išsiuntę parengtus
įsidarbinimo dokumentus ir nuo kovo 1 dienos
įsidarbino vienoje įmonėje UAB „SKOGRAN“
darbininkais.

Viktorija darbo biržoje registravosi 2016 m. sausio mėn. Kadangi
mergina turi tik pagrindinį išsilavinimą, konsultantė ją nukreipė dalyvauti
aktyvinimo ir motyvavimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimuose, kur ji
mokėsi pažinti save, identifikuoti savo norus ir galimybes, kelti savo
tikslus. Po jų mergina dar dalyvavo Pirmojo darbo programos
užsiėmimuose, kurių metu jai pareiškus norą dirbti padavėja. Jaunimo
darbo centro specialistas suderinęs su darbdaviu, ją nukreipė į UAB
„Talagna“. Po to Viktorijai buvo pasiūlyta mokytis pagal padavėjo
mokymo programą, bet mergina iš pradžių norėjo save išbandyti
praktinėje veikloje. Nuo kovo 8 d. ji buvo įdarbinta UAB „Talagna“ ir
sudaryta galimybė pačioje įmonėje įgyti praktinių padavėjo įgūdžių.

Gintarė aktyviai ieškojosi darbo pati jau nuo rugsėjo mėnesio, bet
po daugybės nesėkmingų darbo pokalbių ji lapkričio 25 d.
registravosi darbo biržoje. Mergina lavino savo darbo paieškos
įgūdžius įvairiuose Jaunimo darbo centro organizuojamuose
užsiėmimuose, o UAB „Standartiniai elementai“ užregistravus
administratorės darbo vietą dalyvavo darbo pokalbyje ir po kelių
atrankų ji buvo įdarbinta subsidijuojant šioje įmonėje .
„Nors dirbu dar tik pora mėnesių, drąsiai galiu pasakyti jog į
darbą einu kaip į šventę: mikroklimatas puikus, kolegos pataria, su
didele kantrybe padeda, pamoko kas sunkiau sekasi. Ačiū Darbo
biržai kad padėjot man surasti šį darbą !“ – džiaugėsi mergina
susisiekus su ja.
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REMIAMOJO ĮDARBINIMO PRIEMONIŲ PAGALBA DARBO BIRŽOJE REGISTRUOTI
JAUNUOLIAI SĖKMINGAI INTEGRUOJASI Į DARBO RINKĄ

Agnė darbo biržoje registravosi 2016 m. sausio 26 d. Mergina
baigusi Marijampolės kolegiją, šiuo metu neakivaizdžiai
studijuoja Mykolo Romerio universitete pagal teisės studijų
programą. Ji dalyvavo darbo įgūdžių lavinimo užsiėmime
„Darbo paieškos būdai“. Aktyvios darbo paieškos davė
rezultatų. Nuo kovo 15 d. Agnė įdarbinta subsidijuojant Šakių
rajono apylinkės teismo archyve.

Donatas dalyvavo motyvaciniame seminare „Aš galiu“ aktyvinimo ir
motyvavimo priemonės „Aš galiu“ užsiėmimuose, kurių metu įgavęs daugiau
pasitikėjimo savimi ir patikėjęs, kad yra pats savo gyvenimo šeimininkas ir
pokyčiai į jo gyvenimą gali ateiti tik kažką darant. Šiuo metu Donatas dirba
Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovėje traktorininku, ir labai džiaugiasi
jog turi mėgstamą darbą.

SAVANORIŠKA PRAKTIKA- DIVIDENTAI Į JAUNUOLIO ATEITĮ
Jaunimo darbo centruose skatinama savanorystė ir teikiama
informacija apie galimybę atlikti savanoriškas praktikas tam
tikrose organizacijose. Prasidėjus gyventojų pajamų ir turto
deklaravimui 6 jaunuoliai ryžosi atlikti savanorišką praktiką
Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
Vilkaviškio ir Marijampolės skyriuose. Visi savanoriai dirba
su salės klientais ir konsultuoja gyventojų pajamų ir turto
deklaracijų pildymo klausimais. Savanoriškos praktikos
vadovė, Marijampolės AVMI Mokestinių prievolių skyriaus
vyr. specialistė Laima Pamarnacikienė džiaugiasi
pagalbininkais, jų gebėjimu bendrauti, padėti kitiems,
gebėjimu įsilieti į kolektyvą.
Greta Marijampolės kolegijos teisės specialybę baigė 2014 m. Susipažinusi su
savanorišką praktikos atlikimo galimybėmis, mergina pasirinko „Swedbank“,
AB. Mergina bendravo su salės klientais, siūlė banko produktus, padėjo
klientams savitarnos erdvėje. Taip pat tvarkė dokumentus, atliko kitus pavestus
darbus. Vilkaviškio KAS valdytojas Marius Žebrauskas rekomendacijoje rašo:
„Tai pareiginga, aktyvi darbuotoja, atsakingai ir kruopščiai atliekanti savo
darbą ir pavestas užduotis. Visada taktiškai ir kompetentingai bendravo su
klientais ir kolegomis. Kolektyve užsirekomendavo kaip draugiška,
komunikabili bei puikiai komandoje dirbanti kolegė.“
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Indrė ir Justina savanorišką praktiką atlieka Vilkaviškio vaikų
ir jaunimo centre. Indrei praktika jau baigėsi, o Justina į
savanorišką veiklą įsijungė neseniai. Abi merginos Marijampolės kolegijos socialinio darbuotojo specialybės
studentės. Indrė dar mokosi, o Justina jau keletą metų dirbo
Alvito Šv. Kazimiero vaikų namuose. Dėl susiklosčiusių
šeimyninių aplinkybių ji turėjo palikti darbą, kurį labai myli.
„Socialinis darbas – tai gyvenimo būdas. Jei nemyli žmonių –
negali dirbti tokio darbo“, - sako Justina. Dabar ji aktyvi
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro savanorė, o vakarais dar
padeda Atviro jaunimo centro darbuotojoms. Justina jau šešta
savanorė Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre. Centro direktorė
Elena Savickienė visų centro savanorių atliekamą praktiką
vertina puikiai.

Kovo 8 d. - gegužės 6 d. Silvija atlieka savanorišką praktiką UAB Dalios
Zaleskienės ambulatorijoje. Mergina 2014 m. yra baigusi Marijampolės profesinio
rengimo centre socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programą. Įgyti praktikos
Silvija dar neturėjo galimybės, kadangi po mokslų augino vaikelį. Mergina labai
džiaugiasi, jog yra tokia galimybė, kaip savanoriška praktika, kadangi ji jai
padeda įgyti patirties, darbo įgūdžių slaugant senyvo amžiaus žmones. Paklausta,
su kuo mieliau dirbtų: senyvo amžiaus žmonėmis ar jaunesniais neįgaliaisiais,
nedvejodama atsakė, kad su senjorais jai dirbti yra mieliau ir paprasčiau.
Pasibaigus savanoriškos praktikos sutarčiai Silvija tikisi dibti su senyvo amžiaus
žmonėmis.
PAKLAUSI PROFESIJA – SĖKMĖS GARANTAS ĮSIDARBINANT
Aktyviai ir kryptingai teikiant konsultavimo paslaugas apie profesinio
mokymo priemonę, darbo biržoje registruoti jaunuoliai apsisprendžia įgyti
darbo rinkoje paklausias profesijas. Modestas apsisprendė mokytis pagal
autotransporto priemonių remonto šaltkalvio mokymo programą. Vaikinas
daug ką jau išmano, nes dažnai mėgsta pasikrapštyti prie nuosavo
automobilio ir įgijęs kvalifikacijos pažymėjimą, tikisi įsidarbinti vienoje iš
Marijampolės įmonių.
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