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1. TAU BENDRUOMENĖJE 

MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS



Mokymosi  reikšmė kaitos kontekste

Visuomenės multikultūriškumas, informacinių technologijų, 

rinkos ekonomikos diktatas sąlygoja įtampas, didina socialinės 

poliarizacijos, socialinės rizikos pavojų (vienas prieš pasaulį). 

Pagalbos žmogui profesionalų ir savanorių atsakomybė – kurti ir 

palaikyti saugią socialinę aplinką (unity environment/ Tomlinson), kaip 

esminę mokymosi ir kartų bendradarbiavimo sąlygą.

Tam būtina specifinė patirtis (refleksija, dialogas) ir tarpkultūrinio 

bei tarpdisciplininio bendradarbiavimo gebėjimai. 



Teorinė bazė

Kultūros, žmogiškojo, emocinio ir socialinio 

kapitalo sampratos 

(Bourdeu 1994, Gendron2004, Coleman 2005) 

Socialinio konstravimo teorija 

(Berger &Luckman, 1999)

Vienybės aplinkos (unity environment) samprata 

(Tomlinson, 2001) 



Su kokiomis kliūtimis susiduriame?

Kultūros skirtingumai, saviraiškos teisė sąlygoja
pasitenkinimą intelektualine, emocine, moraline ir dvasine
egzistencija, tačiau globalizacija standartizuoja ir
marginalizuoja žmones, naikina vietines senąsias kultūras.

Žmonės gyvena bendruomenėse, kurios egzistuoja dėka
kultūros tęstinumo ir socialinių ryšių, tačiau dominuojančios
ekonominės, politinės ar socialinės jėgos juos ardo.

Žmonių sveikata ir gerovė nyksta dėl nelygybės, nestabilios
aplinkos, klimato pokyčių, užterštumo, karų, gamtinių
kataklizmų, smurto, neadekvačios tarptautinės atsakomybės.



Nereikalingumo jausmas?

Ne tik pagyvenę ir seni žmonės, bet ir jaunimas sunkiai gali 

įsivaizduoti save dalyvaujančiais programose, kurių dar nėra 

ir jaustis reikalingais (kultūrinis, socialinis raštingumas?)

Nereikalingumo jausmas yra vienas iš didžiausių barjerų, 

trukdančių dalyvauti bendruomenės veikloje. 

Palaikymas, socialinių ryšių išsaugojimas, grupės (šeimos, 

draugų) narių bendravimas gali padėti įveikti kliūtis, 

trukdančias dalyvauti socialinėje ar kultūrinėje veikloje, 

tačiau gali tuos trukdžius ir sustiprinti. 



Bendruomeniškumo ir bendradarbiavimo  reikšmė 
kaitos kontekste

Savanorių, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros, socialinio 

darbo ir kitų specialistų bendradarbiavimas yra esminis, kuriant 

saugią socialinę aplinką. 

Tačiau analizuojant šio bendradarbiavimo ypatumus atsiskleidžia 

įtampos tarp skirtingą asmeninę patirtį turinčių bendruomenės 

narių, skirtingą istoriją turinčių profesijų.

Šios aplinkybės bendradarbiavimą padaro sudėtingu, kartais 

neįmanomu.



Tarpdisciplininis bendradarbiavimas

Skirtingų sričių specialistai (pedagogai, andragogai, edukologai, 

socialiniai darbuotojai, medikai) naudoja skirtingas žinias ir 

skirtingą informaciją. 

Jų kompetencija yra žmogiškojo ir socialinio kapitalo pagrindas. 
Ar atpažįstame skirtumus?

Komandinis darbas, organizuojant TAU veiklą skatina 

bendravimą ir bendradarbiavimą, tačiau rezultatų 

sėkmingumą lemia visų dalyvių gebėjimas bendradarbiauti. 



Tarpdisciplininis bendradarbiavimas

Kultūros kapitalas (Bourdeu) yra esminis, formuojantis 

socialiniam kapitalui, nes:

• skatina partnerystę, bendradarbiavimą ir tarpkultūrinių ryšių 
bendruomenėje suvokimą, 

• sąlygoja bendruomeninius ryšius, vietinius organizacijų 
tinklus, būtinus kompleksinių socialinių problemų sprendimui,

• svarbus TAU veiklos tobulinimui.



Tarpdisciplininio bendradarbiavimo veiksniai

Socialinis kapitalas - komandos pagrindas

Kai siekiama bendrų tikslų, kuriama bendradarbiavimo aplinka. 

Specialistai ir savanoriai naudoja skirtingą informaciją. Kai 
veikloje  jie keičiasi informaciniais ištekliais, kuriamas socialinis 
kapitalas.

Bendradarbiavimas sąlygoja veiklos efektyvumą ir pokyčius. 
Taip kuriama komanda, kuriama mokymąsi palaikanti/vienybės 
aplinka.



Kas gali trukdyti skirtingų tipų kapitalo plėtotei ir 
integravimui praktikoje?

Bendro tikslo ir organizacijos/komandos narių veiklos 

efektyvumo problema.

Keitimosi informacija trukdžiai.  

Skirtingas supratimas apie TAU veiklos proceso reikšmingumą ir 

apie tai, kas sudaro komandą.

Siauras supratimas apie TAU veiklos dalyvių vaidmenis. 



1. Teoriniai ir praktiniai bendradarbiavimo aspektai.

Tarpdisciplininė komanda socialinio darbo  praktikoje:

•klientas ir jo artimieji „nematomi“ kaip komandos nariai,

•neaišku, kaip tarpdisciplininę komandą „mato“ patys socialiniai 

darbuotojai, jei reprezentatyvaus tyrimo rezultatai atskleidė 

nepakankamą bendradarbiavimą socialinių paslaugų 

organizacijose,

•vienybės arba integralumo stokojama organizacijose, kuriose 

dirba komandos bei jų tinkluose,

•komandos tikslai turėtų būti derinami su organizacijos tikslais ir 

veikla - su pasirinkta strategija, priimamais sprendimais, tačiau 

organizacijų veikla keičiasi žymiai lėčiau nei komandų veikla, o 

juo labiau - individuali darbuotojų veikla. 



2. Teoriniai ir praktiniai bendradarbiavimo aspektai

Vaidmenys komandoje? 

Komandos nario vaidmuo atspindi indėlį į bendrą veiklą ir 

santykį su kitais komandos nariais.

Vaidmens priskyrimas/prisiėmimas priklauso nuo asmens

elgsenos, atliekamos veiklos tipo, situacijos, kliento problemos.

Vaidmenų pasiskirstymas yra viena svarbiausių komandinio 

darbo prielaidų.

Organizacijų struktūra ir veikla taip pat grindžiama vaidmenimis. 

Problematiška tai, kad organizacijų veikla keičiasi žymiai lėčiau 

nei individuali veikla.



Kas gali trukdyti praktikoje?

Skirtingų sričių profesionalai nevienodai supranta pagalbą, jos 

prioritetus, jų veiklos modeliai, konkretūs veiksmai skirtingi.

VO ir NVO atstovai pagalbos teikimą organizuoja skirtingai: 

pirmuoju atveju, dominuoja institucionalizavimo kultūra, 

taisyklės procedūros; antruoju – pagalbai būdingas 

neformalumas, metodų paieška, dėmesys procesui.

Komandos veiklos koordinatorius dažniausiai suprantamas, kaip 

lyderis, kuriam prisklauso atsakomybė ir “valdžia”.

Kai pagalbą teikia komanda arba institucijų tinklas, beveik visada 

iškyla klausimas: kam priklauso pagalbos proceso rezultatas? 

Kieno pastangos buvo svarbiausios ar lemiančios? 



3.Tarpdisciplinio bendradarbiavimo prielaidų paieška

Paciento/kliento, kaip komandos nario vaidmens reikšmingumą 

tarpdisciplininio darbo ir vienybės aplinkos plėtotei patvirtino 

komandinio darbo stebėjimas (V.Ražanauskaitė).

Tyrimas atskleidė, kad efektyvų komandinį darbą palaiko:

• į užduotį orientuotas darbo modelis,

• ilgalaikis bendradarbiavimas, 

• galimybė skirti laiko bendravimui,

• visiems žinoma susitikimo vieta. 

Tyrimo eigoje taip pat išryškėjo trys bendradarbiavimo plėtotei 

reikšmingos temos. 



3. Tarpdisciplinio bendradarbiavimo prielaidų paieška

1. Tema „Pasitikėjimas“, susijusi su komandos narių pasiruošimu 

ir aplinkos veiksnių poveikiu intervencijos sėkmei. 

2. Tema „Sąlygos komados efektyvumui“atskleidė komandos 

lyderio vaidmenį,  laiko, vietos, užduočių planavimo svarbą, 

komunikacijos reikšmę (naujų narių priėmimo ritualai, diskusijos, 

informacijos perdavimas, bendros patirties kūrimas,  prisiimta 

atsakomybė, veiklos tikslo supratimas, orientacija į klientą,

3. Tema „Klientų grupės svarba“ pasireiškė abipusiais santykiais 

tarp specialistų komandos ir klientų grupės, ypatingą vertę 

teikiant ilgalaikiams komandos nariams ir nariams, kurie turi 

panašią su klientais būties patirtį.



3. Tarpdisciplinio bendradarbiavimo prielaidų paieška

Paramos lūkesčiai, kaip vienybės aplinkos prielaida

Tyrimo rezultatų interpretacijai reikšminga Eraut įžvalga, kad 

bendradarbiavimo procese tikslinga atsižvelgti į trejopą sąveiką: 

pasitikėjimas, iššūkiai, palaikymas. 

Užtikrinant asmens palaikymą skatinamas pasitikėjimas savo 

galimybėmis, didėjantis pasitikėjimas įgalina geriau veikti 

sudėtingose situacijose, valdyti jų kaitą. 

Taip sukuriamas teigiamo vystymosi ciklas, teigiamai 

sąlygojantis trapdisciplininio bendradarbiavimo ir vienybės 

aplinkos plėtotę. 



Galimybės

Įgyvendinti nuostatą, kad ir senėjantys žmonės

bendruomenėje gali būti komandos nariai.

Plėtoti bendradarbiavimą tarp aukštųjų mokyklų bei praktikos

organizacijų, rengiant pagalbos žmogui profesionalus.

Peržiūrėti studijų tikslus, užtikrinant žinių, vertybių, įgūdžių 

ir praktinės veiklos sąsajas. Derinti studentų praktikas.

Sudaryti sąlygas studijų ir kvalifikacijos tobulinimo kursų

metu lavinti tarpdisciplininio komandinio darbo įgūdžius.



Apibendrinimas

Globalinės socialinio darbo ir socialinio vystymosi tendencijos 

aktualizuoja tarpdiscipliniškumą - esminį principą Žmogaus ir 

Aplinkos sąveikos procese XXIa.

Skirtingos profesinės žinios bei metodai, sąlygojami skirtingos 

patirties, sukuria prielaidas socialinio kapitalo plėtotei, tačiau 

reikalauja specialaus pasirengimo bendradarbiauti komandose, 

taip užtikrinant vienybės aplinkos kūrimą bendruomenėje. 

Pagrindiniai  tarpdisciplininio bendradarbiavimo barjerai yra  

skirtingi požiūriai, skirtingos profesinės žinios, patirtys, 

neleidžiantys specialistams atrasti tas bendrąsias vertybines 

pozicijas, kurios vienytų jų veiklą. 



Apibendrinimas

Trukdžių įveikimo prielaida gali tapti:

• specialistų supratimas apie tarpdisciplininę socialinės veiklos 

prigimtį,

• socialinių darbuotojų, sveikatos priežiūros, švietimo bei kitų 

specialistų abipusės pastangos ieškoti susikalbėjimo 

galimybių, pasitinkant iššūkius, sąlygojamus senėjančios 

visuomenės. 

Tikslingai organizuojamoje tęstinėje praktikoje stebimas 

integruojantis paciento/kliento vaidmuo, tapęs tarpdisciplininio  

bendradarbiavimo ašimi (1), naujų profesinių vaidmenų įvedimas 

į komandą (2), sukuria galimybes interdisciplininės kultūros ir 

vienybės aplinkos plėtotei.  



2. Besimokantis žmogus pokyčių erdvėje:

raštingumo samprata XXI a.



K. Trimakas (1996), Žmogaus aukščiausi skrydžiai

„Ko galiu tikėtis iš gyvenimo?...”

„Ko gyvenimas gali tikėtis iš manęs?...”

Klausimo pakeitimas įgalina žmones “atitrūkti” nuo jų 

pačių...(159 p.)

“...visada atsiranda žmonių, kurie nesitenkina medžiaga. Jų 
dvasia prasiveržia pro medžiagos ribas: randa ir susikuria 
įkvėpimą ir aspiracijas, skleidžiasi imdami iš visuomenės ir 
duodami visuomenei.  Taip tautoje kuriamas bendras dvasinis 
turtas – dvasinė kultūra” (9 p.)



K. Trimakas (1996), Žmogaus aukščiausi skrydžiai

„Žmogus gyvena trijose dimensijose: fizinėje, protinėje ir 

dvasinėje. Dvasinė dimensija yra specifiškai žmogiška ... Joje 

reiškiasi pažinimas, ypač pažinimas vertybių ir tuo pačiu 

prasmės. Pažindamas vertybes žmogus “išeina iš savęs ir jų

siekia” (158 p.)

Savęs viršijimas. “Yra trys būdai tokių vertybių realizavimui: 

1) darbas ir kūryba, 2) patirtis, 3) laikysena.”

“Kūrybinės vertybės (plačiąja prasme) įkūnijamos darbu, 

kūryba, veikla... Visu tuo žmogus išeina iš savęs, iš savo 

neveiklios būsenos...” (159 p.)



Su kokiomis kliūtimis susiduriame?

Pagyvenę žmonės nėra patyrę informacinės visuomenės 

apraiškų galios. Jie gali nesuvokti potencialaus ryšio tarp 

savo gyvenimo kokybės ir žinojimo (apie sveikatą, 

psichologinius, socialinius dėsningumus, apie pasaulį...)

Raštingumo, šiuolaikine plačiąja prasme,  stoka gali būti 

pagrindinis barjeras, kuris trukdys plėtotis kartų dialogui 

bendruomenėje, dalyvaujant veikloje, mokantis.

Netgi išsilavinę žmonės nelabai aiškiai suvokia mokymosi 

visą gyvenimą vertingumą. 



Kodėl tai svarbu?

Politinių, socialinių ir simbolinių struktūrų pasikeitimai ir 

klausimas – kokią reikšmę suteikiame savo  veiksmams?

Lankstumo, mobilumo, klausinėjimo ir nuolatinio mokymosi 

būtinybė, kritinis mąstymas ir autentiškumo paieškos?

Mokymasis “gaminant žinias” apie specifines situacijas ir

refleksija, siekiant suvokti savo ir kintančios aplinkos santykį?

Socialinės transformacijos ir žmogaus mentaliteto problema. 
Socialinės struktūros kinta greitai, o mentalinės? 

(Fromm, 2011, Bauman, 2010)



Nereikalingumo jausmas?

Ne tik pagyvenę ir seni žmonės, bet ir jaunimas 
sunkiai gali įsivaizduoti save dalyvaujančiais 
programose, kurių dar nėra ir jaustis reikalingais. 

Nereikalingumo jausmas yra vienas iš didžiausių 
barjerų, trukdančių dalyvauti bendruomenės 
veikloje. 

Palaikymas, socialinių ryšių išsaugojimas, grupės 
(šeimos, draugų) narių bendravimas gali padėti 
įveikti kliūtis, trukdančias dalyvauti bendruomenės 
veikloje, tačiau gali tuos trukdžius ir sustiprinti. 



Suaugusieji ir mokymasis

Žmogaus koncepcija  - veikla ir atsakomybė už jos padarinius, 
sąlygoja žmogaus atsiradimą “centre”.

Vykstant transformacijų procesams  Lietuvoje, kaip ir kitose 
pasaulio visuomenėse, įsitvirtina “mokymosi visą gyvenimą”
idėja.

Svarbiausia andragogikos užduotis - sukurti mokymosi 
aplinką, kurioje besimokantieji galėtų reflektuoti ir aktualizuoti 
ankstesnę  patirtį, žinias ir būtų aktyvūs bei kritiški 
informacijos priėmėjai, mokymosi planuotojai. 

Andragogas kaip konsultantas, padedantis įsivertinti ir 
planuoti mokymąsi: laukiama humaniškumo – empatijos, 

nuoširdumo ir pagarbos besimokančiajam.



Foucalt epistema kaip mokymosi strategija?

Kalba – sudėtinga, savarankiškai egzistuojanti 
sistema; 

Gyvenimas – atspindi žmogaus kaip biologinės, 
psichologinės ir dvasinės  būtybės problemą; 

Veikla (darbas, savanorystė) – susijęs su socialiniais 
konfliktais ir taisyklėmis



Kodėl tai svarbu?

Nauja socialinė struktūra ir senasis habitus?

Nauji socialiniai konstruktai: Karjera ir šiuolaikinė 

organizacija; tinklaveika ir partnerystė?

Kapitalo sampratų įvairovė ir sąsajos (emocinis, žmogiškasis, 

socialinis, simbolinis, dvasinis kapitalas ir ekonominis 

kapitalas) /Bourdje1990, Gendron 2004, Coleman 2005

xxxxxxxxxx

Ar sistemiškai  atliepiama mokymosi idėja – besimokančiojo 

centre idėja? Ar dominuoja dėstytojo atsakomybė?



Palaikymas ir pastiprinimas? 

Čia svarbi Eraut įžvalga, kad veikloje tikslinga atsižvelgti į 
trejopą sąveiką: pasitikėjimas, iššūkiai, palaikymas. 

Užtikrinant asmens palaikymą skatinamas pasitikėjimas savo 
galimybėmis, didėjantis pasitikėjimas įgalina geriau veikti 
sudėtingose situacijose, valdyti jų kaitą. Taip sukuriamas 
teigiamo vystymosi ciklas, sąlygojantis bendradarbiavimo ir 
socialinio integralumo plėtotę.

Ar pagyvenęs bendruomenės narys gali būti
komandos nariu? Konsultantu? Ekspertu?



Raštingumas XXI a.?

Aplinkos pokyčių ir jų padarinių supratimas vietos lygmenyje, 
kai dėl senėjimo keičiasi visuomenės struktūra ir vertybės.

Mokymasis dalijantis patirtimi, sukaupta specifinėse
situacijose – socialinio kapitalo kūrimas.

Komunikacinės kompetencijos (gebėjimo kurti santykius - tiltą
tarp kartų, derinant interesus, atsakomybes, galią) plėtotė.

Mokėjimas sistemiškai mąstyti, kurti bendras perspektyvas, 
pasižymėti „atviru protu“, būti lyderiu savo gyvenime. 

Bendruomenėje slypi vystymosi galimybė, o vyresniosios
kartos ekonominis atsitraukimas nėra socialinis atsitraukimas. 



Raštingumas XXI a.?

Apibendrinant išryškėja esminės raštingumo sritys: 

multikultūriškumas (etnine ir veiklos kultūros prasme), kaip
šiuolaikinės visuomenės bruožas; 

Multidiscipliniškumas (žinojimo konstravimo ir veiklos prasme) 

multiraštingumas, kaip reikalavimas XXI-ojo amžiaus Žmogui;

socialinio kapitalo, kaip svarbiausio integralios, palaikančios
aplinkos kūrimo resurso, reikšmingai papildančio ekonominį ir
žmogiškąjį kapitalą, kūrimas/plėtotė.

TAU būtina sutelkti - ekonominį, žmogiškąjį, socialinį, emocinį, 

dvasinį, kultūros... kapitalą /Coleman, Gendron, Bourdeu.

• įį



Multiraštingumas

Asmens dalyvavimas, mažinant insitucionalizavimą ir įtampas 
tarp asmens raštingumo ir paslaugas teikiančių darbuotojų bei
organizacijos ar bendruomenės raštingumo. 

Aktyvumas svarbiausiose dalyvavimo srityse – politikoje, 
švietime, šeimos gyvenime, darbe, buityje, laisvalaikio 
veikloje.

Multiraštingumo gebėjimų plėtotė: informacijos paieška ir
naudojimas; finansinės žinios, planavimas, apskaita; 
internetinis raštingumas, didėjant skirtumui tarp vartotojų ir
nevartotojų; informalus mokymasis ir savišvieta; gebėjimas
perduoti įvaizdžius, suprasti, interpretuoti juos ir patiriamas
emocijas;

Senėjimas nėra galimybių nebuvimas, įmanoma
nepriklausomybė ir savarankiškumas. 



3. Bendruomenė kaip palaikanti aplinka 
pokyčių laikotarpiu 

Iššūkiai TAU



Su kokiais iššūkiais susiduriame?

Pasaulinėje konferencijoje “ Socialinis darbas ir
socialinis vystymasis: veiksmas ir poveikis”
(Stokholmas, 2012) buvo įvardintos 5
probleminės sritys, sąlygojančios įtampas
kiekvieno mūsų ir bendruomenių gyvenime:

1) pilna žmogaus teisių realizacija įmanoma tik 
mažumai pasaulio gyventojų;

2) nepakankamai reguliuojama ekonomika, 
nepakankama socialinė atsakomybė 
marginalizuoja, griauna žmonių ir bendruomenių 
sveikatą bei gerovę; 



Su kokiais iššūkiais susiduriame?

3) tarpkultūrinis kontekstas sąlygoja plačias 
saviraiškos galimybes, tačiau globalizacija 
marginalizuoja žmones, kultūras. 

4) žmonės gyvena bendruomenėse, kurios 
egzistuoja dėka socialinių ryšių, tačiau 
dominuojančios ekonominės, politinės ar socialinės 
jėgos juos ardo; 

5) žmonių sveikata ir gerovė nyksta dėl nelygybės 
ir nestabilios aplinkos, salygojamos klimato 
pokyčių, užterštumo, karų, gamtinių kataklizmų, 
smurto, neadekvačios tarptautinės ir nacionalinės 
atsakomybės.



Su kokiais iššūkiais susiduriame?

Daugiau nei 200 seminarų bei stendinių 
pranešimų, buvo siejama su trimis 
pagrindinėmis temomis: 

1) žmogaus teisių ir lygių galimybių 
įgyvendinimu, pabrėžiant aktyvaus senėjimo 
aktualumą;

2) aplinkos pokyčiais ir subalansuotu socialiniu 
vystymusi, grindžiamu ekonominių, socialinių ir 
gamtinių išteklių integravimu; 

3) socialinėmis transformacijomis ir konkrečia 
socialine veikla bendruomenėje, užtikrinant 
socialinę apsaugą skurdą ir atskirtį patiriantiems 
asmenims.



Senėjantis žmogus senėjančioje 
visuomenėje

• Senėjimas jungia savyje biologinį procesą ir
žmogaus raidą, kaip psichosocialinį konstruktą
- procesą.

• Individualų senėjimą įtakoja istoriniai,
kultūriniai bei struktūriniai veiksniai ir jų kaita
bendruomenėje.

• Dabartinėje demografinėje situacijoje stebimi
tradiciniai Lietuvos kultūroje vyravę požiūriai į
senatvę ir globalizacijos, socialinių
transformacijų, 50-ies metų tarybinio periodo
bei emigracijos padariniai.

• Radikalūs pokyčiai ypač komplikuoja senų
žmonių prisitaikymą naujojoje socialinėje
erdvėje. Jie sunkiai randa savo vietą naujoje
socialinėje struktūroje, naujoje socialinėje
pozicijoje, į kurią patenka prarasdami
pagrindinius gyvenime turėtus vaidmenis.



Senėjantis žmogus senėjančioje 
visuomenėje

• Bourdieu teigia, jog egzistuoja dialektinė 
sąveika tarp lauko (objektyvių struktūrų) ir 
habitus (mentalinių, kognityvinių struktūrų, 
kurių pagalba žmogus veikia socialinėje 
erdvėje).

• Formalių taisyklių kaita veikia mentalines 
struktūras, kurios nebūtinai kinta paraleliai ir 
taip pat sparčiai, kaip ir socialinės struktūros. 

• Ši sąveika gali nulemti senstančio žmogaus 
požiūrį į savo vaidmenį visuomenėje ir jaunų 
žmonių požiūrį į senatvę.

• Skirtingos patirtys, skirtingi suvokimai ir 
siekiai kartų „susikalbėjimo“ bei solidarumo 
temą padaro ypatingai aktualia, reikalaujančia 
naujų iniciatyvų. 



Senėjantis žmogus senėjančioje 
visuomenėje

Formuojasi dvi visuomenės:

• „Pilkoji visuomenė“(senyvo amžiaus asmenys, 
turintys sprendimų galią);

• „Žalioji visuomenė“ (jaunimo grupė, 
pasižyminti didžiule subkultūrų įvairove, 
neturinti sprendimų galios, stokojanti
dalyvavimo motyvacijos). 

Šis procesas sąlygoja kartų solidarumo
problemą: keičiasi prioritetai, gyvenimo būdas, 
švietimas, santykis tarp ekonominio ir
žmogiškojo kapitalo, ryškėja socialinio kapitalo
svarba. 



Senėjantis žmogus senėjančioje 
visuomenėje

• Globalinių ir nacionalinių pokyčių procesai,
bendruomenės, dalyvavimo ir savipagalbos
idėjų akcentavimas leidžia teigti apie asmens,
šeimos ir bendruomenės atsakomybės svarbą.

• Ypatingai išauga šeimos vaidmuo: šeima
užtikrina galimybes pasirengimui gyventi ir
veikti naujomis sąlygomis, kitokioje
visuomenėje.

• Šeima kaip pagalbos šaltinis senėjančiam
žmogui?

• Pagalba šeimai, globojančiai artimąjį, neįgalų
dėl senatvės ir ligos?



Kartų dialogas?

• Spartūs pasikeitimai ir šiuolaikinės
visuomenės beasmeniškumas atneša
praradimo, prarastų socialinių ryšių pojūtį,
nesusikalbėjimą tarp kartų.

• Bendruomeniškumo išsaugojimas leidžia
praplėsti socialinius ryšius tarp skirtingų
žmonių, tarp skirtingų kartų, susigrąžinti
meilę, bendravimą ir giminystės pojūtį realioje
socialinėje aplinkoje.

• Bendruomenė, kurioje formuojasi ir veikia
įvairios NVO (asociacijos, sąjungos, klubai),
tampa įgalintoja, skatinančia savo narius
aktyviai dalyvauti visuomenės senėjimo
sąlygotų problemų sprendime.



Kas skatina žmones susiburti? (Sutton 
1999) 

• Saugumo siekis, kai grupė įvairaus amžiaus žmonių 
organizuoja pagalbą, tai suteikia saugumo jausmą ir 
grupės nariams. 

• Sąveikos galimybė - žmonės yra linkę pasidalinti bendra 
patirtimi, žiniomis, idėjomis, pabūti kartu. Tai sukuria 
palaikymo jausmą, stiprina ryšius.

• Savivertės stiprėjimas: jei grupė susilaukia puikaus 
įvertinimo, jos nariai džiaugsis sėkminga veikla, 
priklausymu grupei, jų savivertė stiprės. 

• Neformalios grupės atsiranda spontaniškai ir padeda 
žmonėms patenkinti psichosocialinius poreikius. Jose 
išryškėja socialiniai santykiai bendruomenėje, 
atsakomybės ir galios pasidalijimas.

Dialogas ir bendradarbiavimas – sėkmės sąlyga



Dalyvavimas specifinėse 
organizacijose   

• Senų žmonių aktyvumas parapijos veikloje 
mažėja žymiai lėčiau nei kitose srityse.

• Bažnyčia ir Caritas dalyvauja pagalbos 
programose. 

• Politika - tai veikla, kuri aktyvėja su amžiumi? 
Senų ir pagyvenusių žmonių vaidmuo 
politinėse partijose yra artimas jų vaidmeniui 
visuomenėje. Jis svarus, nes patirtis svarbus 
veiksnys politinėje veikloje. 

• Savanorystė Lietuvoje atgimė atgavus 
nepriklausomybę ir pradėjus kurtis 
nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant 
pakeisti esamą situaciją. Dažnai tai būna 
slauga, socialinis darbas. 



Socialinis turizmas ir Tinklas

• Šios idėjos atskleidžia naujas realias ir virtualias 
pagyvenusių žmonių socialinio aktyvumo galimybes, 
leidžia stiprinti kartų ryšius, mažinti socialinės atskirties 
pavojų. 

• Socialinis turizmas apibrėžiamas, kaip poilsio, 
reabilitacijos, integracijos į visuomenę, kitų 
socializacijos galimybių suvienodinimas turizmo 
pagalba. Pagrindinis tikslas - turizmo preinamumo 
visiems (šeimoms, jaunimui, seniems ir pagyvenusiems 
žmonėms) įgyvendinimas. Būtinas socialinio turizmo 
elementas - pridėtinė neekonominė vertė.

• Tinklo paskirtis, sudaryti galimybes pagyvenusiems ir 
seniems žmonės mokytis naudoti kompiuterius 
tarpusavio ryšiams, padedant jauniems mokytojams 
(vaikams ar anūkams). Tinklo nariai bendrauja su 
artimaisiais, žaidžia žaidimus Internetu, organizuoja 
interesų grupes. 



Iššūkiai bendruomeniškumui kaitoje

Individualus gėris ar socialinė gerovė?

Bendruomeniškumas ar vienatvė?

Socialinių organizacijų strategija ar “gaisrų
gesinimas?

Požiūriai į veiklą, mokymąsi, jų interpretacijos?

Mobilumo, nuolatinio mokymosi būtinybė?

Kritinis mąstymas, autentiškumo paieškos? 

Socialiniai tyrimai “gaminant žinias”.

Refleksijos “dovana”? 



Gyvenimo kelionės prasmė?

Bendruomenėje, kurioje džiaugiamasi narių ir jų 
patirties skirtumais, kurioje nereikalaujama iš 
savo narių vienodos nuomonės, kurioje 
skirtingos amžiaus grupės ir įvairi veikla yra 
kūrybingumo, jėgų ir džiaugsmo šaltinis.

Tokios bendruomenės nariams ir profesionalams 
būdingas aktyvumas, kompetencija, saviugda, 
dalyvavimas, tarpasmeninė bei tarpgrupinė 
komunikacija, parama bei palaikymas.

Tokioje bendruomenėje inidividualių ir socialinių
bei kultūrinių kliūčių, istorinių lūžių padarinių
įveikimas įgauna visai kitokią - sudėtingos, bet
įdomios gyvenimo kelionės prasmę.



Stiprybės

• Klausytojai noriai lanko kontaktines paskaitas, organizuojamus renginius 

• Aktyvi klausytojų savivaldos taryba.

• Puikūs santykiai su ... 

• Draugiški santykiai su ...

• Dalyvavimas  konkursuose  projektų finansavimui gauti

• Dalyvavimas konkursuose, siekiant gauti finansavimą  neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo išlaidoms padengti.

• Bendradarbiavimas su...

• Partnerystė, tinklaveika

• Bendrauja kartos. Užsiėmimus veda savanoriai (užsienio kalbos - anglų, 

informacinių technologijų moko gimnazistai), 

• Tarptautinė patirtis per projektinę veiklą, 

• Patalpos užsiėmimams 

• Ilgamečių dekanų kompetencija 



Silpnybės

• skaitmeninio raštingumo mokymai, naudojimas ir pritaikymas;

• pilietiškumo skatinimas, dalyvavimas viešoje politikoje, savivaldoje ir kt.;

• užsienio kalbų ir finansinio raštingumo kompetencijų didinimas;

• patalpų užsiėmimas, susibūrimams erdvės stoka;

• fondas, galintis paremti veiklas, administravimą.

• Ne visos fakultetų dekanės yra suinteresuotos veiklų organizavimu dėl

didelio darbo krūvio formaliose švietimo įstaigose, 

• Sunkiai sekasi veiklų viešinimas, nėra tuo pastoviai užsiimančio žmogaus. 

• Dauguma klausytojų linkę būti pasyviais vartotojais, nelinkę savanoriauti, 

mano, kad visos veiklos turi būti nemokamos.

• Dauguma klausytojų nenori nuotolinių užsiėmimų arba dėl sveikatos

problemų negali naudotis kompiuteriu bei internetu.

• Įvairių sričių profesionalūs lektoriai daugiausia yra didžiuosiuose Lietuvos

miestuose. Jų paskaitų ar seminarų kaina gana didelė.

• Vadovavimas ir projektų kūrimas bei administravimas tenka universiteto

vadovams –labai didelis krūvis. 



Galimybės

• Entuziazmas ir motyvacija mokytis

• Puikus renginių lankomumas

• Užsiėmimų įvairovė.

• Pastovi buveinė.

• Išanalizuotas senjorų užsiėmimų poreikis

• Sudarytos galimybės universiteto lankytojų kūrybiškumui ir iniciatyvoms

atsiskleisti.

• Nacionalinė ir tarptautinė projektinė veikla

• Bendradarbiavimas rajone su kitais NSŠ paslaugų teikėjais

• Pozityvus savivaldybės vadovų požiūris ir parama

• Dalyvavimas....., taip pat ir nacionalinėje TAU asociacijoje

• Univeriteto veiklos sklaida per rajono žiniaskaidą, NTAUA svetainę...

• Veiklos plėtojimas, savanorystės tęstinumas.



Grėsmės

• Per didelis krūvis, tenkantis vis tiems patiems žmonėms,  gali neigiamai

atsiliepti veiklų organizavimo kokybei.

• Gali būti sunku rasti kitą vadovą dirbantį savanoriškumo pagrindais.

• Nesant koordinuotam senjorų švietimo organizavimui ir atsiradus dideliam

nuotoliniu būdu organizuojamų mokymų skaičiui, klausytojai fiziškai

nebegali juose dalyvauti, pavargsta.

• Esant naujam karantinui ir nuotoliniam bendravimui gali sumažėti klausytojų

skaičius.

• vis sunkiau rasti lektorius, spręsti jų darbo apmokėjimą

• per mažas dėmesys iš savivaldos; mažai atsakomybės, koordinuojant ir

padedant TAU programų vykdymui nacionaliniame lygmenyje;

• mažas dėmesys TAU vadovų kvalifikacijai, skatinimas moraliai ir materialiai;

• IT IR UŽSIENIO KALBŲ KOMPETENCIJOS STOKA

• PANDEMIJOS PADARINIAI, ŽMONIŲ BAIMĖ BŪRIUOTIS, BENDRAUTI.


