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Rengiant šį dokumentą buvo remtasi atliktomis konsultacijomis su
Alytaus miesto verslo įmonėmis, Alytaus miesto savivaldybe,
Užimtumo tarnyba, „Investuok Lietuvoje“, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija ir „Kurk Lietuvai“ tyrimais.
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SANTRAUKA
„Kurk Lietuvai“ tyrimai parodė, kad profesinis
orientavimas (PO) Lietuvoje teikiamas fragmentuotai.
Dėl to buvo nuspręsta paslaugas atskirti ir taip PO taptų
efektyvesnis. Naujasis modelis rodo, kad ugdymo
įstaigose turėtų likti profesionalūs grupiniai užsiėmimai
ir darbas su tėvais, o individualios konsultacijos
persikeltų. Taip pat tokiam sprendimui įtaką daro tai,
kad Lietuvoje karjeros konsultantai mokyklose neturi
išteklių teikti individualias konsultacijas kiekvienam
moksleiviui, nes vienam karjeros konsultanto etatui
vidutiniškai tenka daugiau nei 4 tūkst. moksleivių („Kurk
Lietuvai“ PO analizė, 2018 m.). Anot mokslininkų,
individualios konsultacijos darosi vis svarbesnės, todėl
jų būtinumas ypač didelis.
Gerieji užsienio pavyzdžiai rodo, kad individualios
konsultacijos sėkmingai veikia perkeltos į atskirus
karjeros centrus, kur po vienu stogu jaunas žmogus
gauna visas jo karjeros pasirinkimui reikalingas
paslaugas.
Dėl to kilo idėja įgyvendinti šį modelį ir Lietuvoje,
darant regioninio karjeros centro pilotą Alytuje.

Atlikus Alytaus miesto analizę ir
viešąsias konsultacijas, paaiškėjo, kad:
Jaunimo nedarbo lygis vienas didžiausių šalyje
(Alytaus mieste 6,5%, kai šalyje - 5,1%. 2019 m.
sausis)
3/4 karjeros konsultančių mokykloje dirba tik 10
val. per savaitę
87% moksleivių norėtų per vienerius mokslo
metus gauti bent vieną individualią karjeros
konsultaciją
Verslas pasigenda bendradarbiavimo ir dialogo
mezgimo su švietimu ir savivalda („Kurk Lietuvai“
Alytaus miesto analizė, 2018/19 m.)

Padaryti darbai
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp
Alytaus miesto savivaldybės, Užimtumo
tarnybos ir Jaunimo reikalų departamento.
Remiantis „Kurk Lietuvai“ tyrimais ir
konsultacijomis, Alytaus miesto gimnazijose
karjeros konsultantės dirba pilnais etatais, t.y. 40
val. per savaitę.
Parengtas regioninio karjeros centro „Karjeras“
veikimo modelis.
Parengtos „Karjero“ piloto gairės.
Sukurtas „Karjero“ logotipas.
Pradėtas vystyti darbdavių, norinčių
bendradarbiauti su „Karjeru“, tinklas.
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Šaltinis: 1. Nacionalinė profesinio orientavimo sistema: tarpinstitucinis paslaugų teikimo modelis ir verslo įtrauktis, „Kurk Lietuvai“, 2018 m.
2. Profesinio orientavimo stiprinimas Alytuje: regioninio karjeros centro įkūrimas, „Kurk Lietuvai“, 2018/19 m.
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RAKTAS Į SĖKMĘ - BENDRADARBIAVIMAS
2019 m., sausio 30d. Alytaus miesto savivaldybės taryba, Užimtumo
tarnyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) ir
Jaunimo reikalų departamentas prie LR SADM, pasirašė
bendradarbiavimo sutartį ir sutarė drauge steigti pirmąjį Lietuvoje
regioninį karjeros centrą „Karjeras“.

Sutarties pagrindu sudaryta valdymo grupė, kurią sudaro asmenys iš
kiekvienos institucijos. Valdymo grupė renkasi kas ketvirtį ir vertina
„Karjero“ veiklos efektyvumą, teikia pastabas ir formuoja užduotis. Į
kiekvieną susirinkimą svečio teise kviečiami ir verslo atstovai (arba
kitos suinteresuotos šalys).
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PATVIRTINTAS „KARJERO“
VEIKIMO MODELIS
Modelyje matyti kiekvienos institucijos
indėlis, teikiant profesinio orientavimo (PO)
paslaugas. Pagrindinės trys paslaugos,
kurios išsiskaido matomoje schemoje yra:
Profiliavimo paslaugos (PO testai, grupiniai
užsiėmimai, individualios konsultacijos)
Profesijos išbandymas (savanoriškos
praktikos arba savanorystė)
Verslumo skatinimas (renginiai ir
verslumo konkursai)
Mokykloje moksleiviai turi grupinius
užsiėmimus ir atlieka PO testus, po kurių,
jeigu yra poreikis giliau išanalizuoti gautus
testų rezultatus arba kilusius klausimus
grupinių užsiėmimų metu, jie gali ateiti į
„Karjerą“ individualiai konsultacijai. Po jos
moksleivis gali pasirinkti išbandyti save
savanorsytėje arba praktikoje. Taip pat
visuomet skatinama dalyvauti renginiuose,
kuriuos savanoriškai darys tam tikrų
profesijų atstovai.

Kad mokykloje grupiniai užsiėmimai vyktų
efektyviau, Alytaus miesto taryba priėmė
sprendimą pakelti etatus gimnazijų karjeros
konsultantėms. Nuo vasario mėn. 2019 m. jos
dirba pilnais etatais. Be darbo su tėvais ir
moksleiviais gimnazijose, jos taip pat kartą per
savaitę ateis į „Karjerą“ priimti jaunuolius
individualioms konsultacijoms.

Po tuo pačiu „Karjero“ stogu kartą per
savaitę ateis ir pedagoginės psichologinės
tarnybos (PPT) konsultantas. Taip pat
„Karjere“ dirbs ir Jaunimo reikalų
departamento (JRD) specialistai, kurie
daugiausiai laiko praleis su neaktyviais,
nedirbančiais ir niekur nesimokančiais
jaunuoliais. Tokiu bendradarbiavimo
principu, visi specialistai padės Jaunimo
darbo centro (JDC) karjeros konsultantei,
dirbant su dideliu srautu moksleivių.
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PILOTO GAIRĖS IR
BENDRADARBIAVIMAS SU VERSLU
STRATEGINĖ ATITIKTIS
1. Švietimo sistemos reformoje LRV programos įgyvendinimo plane numatytas 2.1.3.2.
darbas „Į mokymosi visą gyvenimą skatinimą orientuotų veiklų plėtra ir profesinės karjeros
planavimo paslaugų teikimo mechanizmo sukūrimas ir įdiegimas“.
2. LR Vyriausybės 2014-2020 nacionalinės pažangos programos (2012) uždavinyje 1.1.4
numatyta: „Užtikrinti veiksmingą pagalbą vertinant savo galimybes ir norus, renkantis ir
valdant karjerą (mokymosi ir profesinį kelią) ir tobulinantis“
PILOTO VIENERIŲ METŲ RODIKLIAI:
100% „Karjero“ klientų atlieka PO testą
15% unikalių, nepasikartojančių mokinių, iš kurių:
10% dešimtokų ir 5% devintokų, gavusių
individualias konsultacijas
85% testą atlikusių ir konsultacijas gavusių
jaunuolių atlieka savanorišką praktiką arba
savanoriauja.
25% pasiektų ir pakonsultuotų NEET's jaunuolių.
Įsidarbinusių arba pradėjusių mokytis 10%.
Sukurtas 20-ies darbdavių tinklas
5% padidinti esamų laisvų darbo vietų vasarą
Surengti 2 verslumo renginiai

BENDRADARBIAVIMAS SU VERSLU:
Verslo įmonė įsipareigoja priimti tam tikrą skaičių
moksleivių atlikti savanorišką praktiką;
Verslo įmonė įsipareigoja priimti moksleivius
eksursijai po įmonę tam tikrą skaičių kartų per
metus/mėnesį
Verslo įmonė įsipareigoja pagal galimybes priimti
tam tikrą skaičių jaunų žmonių darbui vasarą
Nesant galimybei priimti moksleivių į įmonę,
deleguoti atstovai moksleiviams sutartoje vietoje
papasakoja apie profesijas ir karjeros pasirinkimus
„Karjeras“ įsipareigoja dalintis ketvirčio rezultatais su
verslu ir išsiųsti pakvietimus dalyvauti valdymo
grupės susitikimuose
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KAS TOLIAU?

KOMUNIKACIJA
Alytaus miesto savivaldybė
padovanojo logotipą, tačiau
būtina išnaudoti jo visus
privalumus, rengiant pranešimus,
renginius ir bet kokius kitus
reprezentacinius dokumentus.
Rekomenduojama komandoje
turėti mokymus, kaip praktiškai
panaudoti logotipą ir jo
funkcijas. „Kurk Lietuvai“ siūlo
mokymus vesti Alytaus miesto
savivaldybės komunikacijos
skyriui, bendradarbiaujant su
Užimtumo tarnybos
komunikacijos skyriumi.

Taip pat svarbu pasiskirstyti
darbus komandoje:
Kas kurs renginius Facebook'e?
Kas rengs pranešimus spaudai?
Kas atnaujins informaciją
internetiniame puslapyje?
Čia labai svarbu
bendradarbiavimas ir sąžiningas
darbų pasiskirstymas.

RYŠIO PALAIKYMAS SU VERSLU IR
KITAIS PROFESIJŲ ATSTOVAIS
Šiuo metu yra užmegztas ryšys
su Alytuje veikiančiomis
įmonėmis: UAB „Tankos“, UAB
„Sofa Brands“, UAB "Svenheim
Properties", UAB „Viecinis“, UAB
„Prevence Legal“. Taip pat dėl
paskaitų moksleiviams susitarta
su grafikos dizaineriu Artūru
Mažeika, žurnaliste Ugne
Galadauskaite ir verslininku
Benediktu Gyliu. Svarbu
verslininkus kas mėnesį arba
ketvirtį informuoti apie centro
veiklą ir rezultatus.

Labai svarbu susisiekti su kitais
asmenimis, kurie parodė
susidomėjimą „Karjero“ veikla
(kontaktų informacija 7 puslapyje).
Taip pat reikia parengti vizitų
kalendorių, kontaktų bazę ir nuolat
ją atnaujinti.
Reikia nuosekliai susiplanuoti
renginius ir vizitus, kad visiems
moksleiviams būtų aišku, kada ir
kokie užsiėmimai vyksta.
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KAS TOLIAU?

STEBĖSENA IR DARBUOTOJŲ
TVARKARAŠTIS
Klientų stebėsenai vykdyti yra
sukurtas bendrinamas GOOGLE
dokumentas, prie kurio prieigą
turės visi „Karjero“ darbuotojai,
t.y. JDC darbuotojai, JRD
darbuotojai, PPT darbuotojai,
gimnazijų karjeros konsultantės.
Svarbu:
Stebėseną vykdo visi, priežiūrą JDC
Asmens duomenys renkami tik
su tėvų arba paties sutikimu, kitu
atveju renkama tik nuasmeninta
informacija
Stebėsenos skiltis galime
redaguoti pagal matomą poreikį

Prie tos pačios GOOGLE paskyros
prisijungus galima rasti kalendorių,
kuriame visi „Karjero“ darbuotojai
pažymi savo darbus ir laikus,
pavyzdžiui, kada bus centre, kada kitoje darbo vietoje.
Svarbu:
Aktyvus kalendoriaus pildymas, kad
visa komanda dirbtų efektyviai
Kalendoriaus pildymas prilygsta
aiškiam darbų pasiskirstymui, todėl
kiekvieną savaitę, pavyzdžiui,
pirmadienį, rekomenduojama daryti
susitikimus ir aptarti visos savaitės
kalendorių
Aiškus ir išsamus kalendorius padės
sukoordinuoti atėjusius jaunuolius

KOMANDOS DARBAS IR RENGINIAI
Kadangi komanda susidės iš
kelių skirtingų institucijų (JDC,
JRD, PPT, gimnazijų
konsultantės) labai
rekomenduojama pagal nutartą
laiką darytis komandos popietes,
mokymus arba išvykas ir taip
stiprinti komandinį darbą.
Kadangi kai kurių specialistų
darbo koncepcija labai keičiasi,
reikalaujama visiems turėti daug
tolerancijos ir pakantumo ir
padėti kolegoms
bendradarbiaujant. Svarbu:
paskirti žmogų, kuris bus
atsakingas už tokių
dienų/mokymų organizavimą.

Pasiskyrus, kas kuria renginius
socialinėse erdvėse, užtikrinti
renginių sklaidą per savivaldybės,
JRD ir UŽT puslapius.

Rekomenduojama renginius
susiplanuoti mėnesiui į priekį ir
kalendorių dalintis su visomis
suinteruostomis šalimis.
Bendradarbiaujant su jaunimo
organizacijoms, surasti tinkamas
patalpas, paruošti multimediją ir
po renginio parengti pranešimą
spaudai. Raginama niekada
nenustoti megzti pranešėjų
tinklo ir nuolat ieškoti naujų
žmonių.
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KAS TOLIAU?

PROFESINIO ORIENTAVIMO
TVARKOS APRAŠAS
Švietimo, mokslo ir sporto
ministerija rengia nacionalinį
profesinio orientavimo tvarkos
aprašą, kuris turėtų būti
patvirtintas iš viso trijų
ministerijų: Švietimo, mokslo ir
sporto (ŠMSM), Socialinės
apsaugos ir darbo (SADM),
Ekonomikos ir Inovacijų (EIM).
Tuomet dokumentas būtų kaip
priedas prie Švietimo reformos.

Reikia užtikrinti, kad regioninio
karjeros centro piloto gairės
atsidurtų apraše
Užtikrinti, kad Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija
suplanuotų plėsti regioninių
karjeros
Kai bus parengtas aprašas,
surengti trijų ministerijų (ŠMSM,
SADM, EIM) viceministrų
susitikimą;

MOKYMAI
Reikalingi mokymai „Karjero“
komandai:
Komunikacijos (logotipas,
Facebook, pranešimai
spaudai)
Team building
Profesinio orientavimo ir
individualių konsultacijų
Rekomenduojama visus,
išskyrus komunikacijos,
mokymus rengti jau pradėjus
dirbti, kad išsiryškintų esamos
problemos. Į mokymus
įtraukti: JDC , JRD , PPT,
Savivaldybės ir gimnazijų
žmones.
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KONTAKTAI
VISŲ SUINTERESUOTŲ ASMENŲ
KONTAKTAI:
Akvilė Naginionytė akvile.naginionyte@kurklt.lt
Dovilė Dilienė dovile.diliene@kurklt.lt
Dėl konsultacijų PO situacijos Lietuvoje:
Birutė Noreikaitė birute.noreikaite@investlithuania.com
Vydūnas Trapinskas vydunas.trapinskas@investlithuania.com

.

Dėl mokymų ir metodinių priemonių:
Žana Orlova zana.orlova@smpf.lt
Dėl nacionalinio PO tvarkos aprašo:
Tomas Pūtys Tomas.Putys@smm.lt
Sprendimų priėmėjai, projekto palaikytojai iš SADM:
Eitvydas Bingelis eitvydas.bingelis@socmin.lt
Ligita Valalytė ligita.valalyte@uzt.lt
Inga Balnanosienė inga.balnanosiene@uzt.lt
Eglė Švabauskienė egle.svabauskiene@uzt.lt (valdymo grupės
narė)
Giedrė Vitė giedre.vite@uzt.lt
Nida Cibulskienė nida.cibulskiene@uzt.lt (valdymo grupės narė)
Milda Jankauskienė milda.jankauskiene@uzt.lt (komunikacijos
skyrius)
Rima Kiselienė rima.kiseliene@uzt.lt
Jolanta Griškonienė jolanta.griskoniene@uzt.lt
Jonas Laniauskas jonas.laniauskas@jrd.lt (valdymo grupės
narys)

Eglė Došienė egle.dosiene@jrd.lt (valdymo grupės narė)
Sprendimų priėmėjai, projekto palaikytojai iš Alytaus miesto
savivaldybės:
Valė Gibienė vale.gibiene@alytus.lt
Rimvyda Ališauskienė rimvyda.alisauskiene@alytus.lt (valdymo
grupės narė)
Dalia Kavolynienė dalia.kavolyniene@alytus.lt (valdymo grupės
narė)
Modesta Tarasauskienė modesta.tarasauskiene@alytus.lt
(komunikacijos skyrius)
Artūras Mažeika arturas.mazeika@alytus.lt (komunikacijos skyrius)
Mokslo įstaigos:
Vytauytas Zubras, Alytaus profesinio rengimo centras
vzubras@gmail.com
Sigitas Naruševičius, Alytaus kolegija
sigitas.narusevicius@akolegija.lt
Marytė Stasiukynienė, karjeros konsultantė Jotvingių gimn.,
marytestas@gmail.com
Jolanta, karjeros konsultantė Putinų gimn., jolkoc@inbox.lt
Janina Matulevičienė, karjeros konsultantė Adolfo RamanauskoVanago gimn., janina.matuleviciene@gmail.com
Kiti partneriai:
Linas Kadys linas.kadys@ukmin.lt
Tautvydas Tamulevičius, tautvydas.tamulevicius@vrm.lt
Paulius Simanavičius paulius.simanavicius@mosta.lt (kreiptis dėl
stebėsenos)
Ilona Tandzegolskienė ilona.tandzegolskiene@vdu.lt (dėl
bendradarbiavimo)
Anastasiia Klonova anastasiia.klonova@norden.se (dėl tarptautinio
bendradarbiavimo)
Felix Schartner felix.schartner@norden.se (dėl tarptautinio
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KONTAKTAI
VISŲ SUINTERESUOTŲ VERSLO
ASMENŲ KONTAKTAI:
UAB "Tankos", Audrius Dailidonis,
audrius.dailidonis@tankos.lt
UAB "Sofa Brands", Saulius Bitinas,
saulius.bitinas@sofabrands.lt
UAB "Viecinis",
.
Justinas Staugaitis, Justinas@staugaitis.lt
UAB "Prevence", Edgaras Margevičius,
edgaras.margevicius@prevence.legal
UAB "Svenheim properties",
Darius Grybauskas, darius@svenheim.lt
UAB "Astra", Semion Bondarev, bondarev@astra.lt
UAB "Geodeja", Aurimas Bernotavičius, info@geodeja.lt
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