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1. APPRENTSOD PROJEKTO KONTEKSTAS
Socialinės rizikos jaunimas (kuriam priskiriamos skirtingos jaunimo grupės, tokios kaip našlaičiai,
jauni žmonės iš socialinės atskirties šeimų, neįgalūs asmenys, asmenys nebaigę vidurinio lavinimo
institucijų, t.t.) neturi prieigos prie aukštos kokybės profesinio mokymo ir rengimo (pavyzdžiui, prie
dualinės profesinio mokymo ir rengimo sistemos Vokietijoje), daugeliu atveju dėl jų patirtos nesėkmės
vidurinio lavinimo sistemoje, kai pati sistema dažnai veikia neprofesionaliai dirbant heterogeninėse
pedagoginėse srityse su žemesnį socialinį-ekonominį sluoksnį atstovaujančiais individais, ar dėl kitų
priežasčių.
Socialinės rizikos jaunimas daugelyje Europos šalių kenčia dėl didelio nedarbo ar žemos kokybės
nekvalifikuotų darbų, kurie atsiranda dėl jų socialinių ištakų ir yra įtakojami jų mokyklinio
pasirengimo bei įgytų įgūdžių ir kvalifikacijų lygmens.
Globali ekonominė krizė ir Europos ekonomikos smukimas pablogino jų padėtį ir dar labiau sumažino
jų įdarbinimo ir socialinio pažangumo galimybes.
ES strategijos (pavyzdžiui, Europa 2020, Naujieji gebėjimai naujoms darbo vietoms) pabrėžia, kad
kliūtys, trukdančios prieigai prie pirminio profesinio mokymo ir rengimo, ne tik padidina socialinę
atskirtį, bet taip pat ir užkerta kelią pilno žmogaus išteklių potencialo naudojimui, ypač iškilus
demografiniams, su senstančiomis bendruomenėmis siejamiems iššūkiams Europoje.
Turint omenyje dabartinius ir ateities iššūkius Europos darbo jėgos aprūpinimu jaunais žmonėmis, šie
jauni žmonės reprezentuoja svarbius potencialius žmonių kapitalo išteklius bei jų profesinė integracija
yra svarbi tiek socialiniu, tiek ekonominiu požiūriu.
Taigi, šių jaunų ir negatyvias formalaus mokymosi patirtis turinčių žmonių įgalinimas įsitraukti į
darbo rinką ir verslu besiremiančias mokymosi aplinkas, atvers naujas galimybes ir suteiks
motyvacijos sėkmingam mokymuisi, ypač “praktiškai apdovanotam” jaunimui.
Šie ir kiti faktoriai lemia pameistrystės, kaip potencialiai efektyvios priemonės socialinės rizikos
jaunimo profesinei integracijai, įteisinimą.
Tačiau kai kuriose šalyse, tokiose kaip Lietuva ar Ispanija, trūksta patirties ir žinių pameistrysčių
pritaikymui socialinės rizikos jaunimo profesinei integracijai.
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Projekto tikslas yra sukurti socialinės rizikos jaunimo profesinei integracijai skirtus instrumentų
rinkinius, kurie būtų paremti novatoriškas pameistrystės mokymo Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir
Lietuvoje sprendimais ir taikomomis priemonėmis.
Šis tikslas bus pasiektas taikant strateginio mokymosi būdą: priemonių bei instrumentų kūrimas ir
plėtojimas yra pagrįsti lyginamosiomis įvairių socialinių dalininkų ir institucijų patirčių kritinėmis
analizėmis, taikant pameistrystę socialinės rizikos jaunimo profesinei integracijai projekto partnerių
šalyse.

2. SOCIALINĖS RIZIKOS JAUNIMO PROFESINĖS INTEGRACIJOS BŪKLĖ
Siekiant ir toliau tęsti lyginamąją socialinės rizikos jaunimo profesinės integracijos analizę keturiose
projekto partnerių šalyse, būtinas socialinės rizikos jaunimą apibūdinančių sąvokų ir skaičių
(aktualumo požiūriu) bendras suvokimas.
Be to, dėl laukiamos galimų taikomųjų priemonių įvairovės, turėsime išskirti keturių dalyvaujančių
šalių pristatytus subjektus: norint susisteminti faktus ir skaičius, mes juos apjungėme į dvi temines
sritis, būtent, politiką, atsižvelgiant į politines nuostatas ir priemones, bei atvejų sąlygas:
— Politikos atžvilgiu darome prielaidą, kad jie grindžiami nuostatomis ir analizėmis. Pastarosios
turi atskirti priežastis ir padarinius.
— Priemonių atžvilgiu darome prielaidą, kad jie yra paremti duomenimis ir apibūdinimais.
Pastarieji turi atskirti tikslus ir funkcijas.
Dėl politinės temos: į klausimą kas daro įtaką jaunų žmonių atskirties priežastims, pavyzdžiui, gali
būti atsakyta, kad tai yra arba individuali faktorių, tokių kaip sveikata ir šeima, apžvalga, arba
remiantis sociologiniu požiūriu, sutelkiant dėmesį į tokius faktorius kaip klasė, regionas, kilmė.
Tuomet, remiantis kitu požiūriu, vertėtų reikalauti ir išanalizuoti diagnozuotos individualios ar
sociologinės rizikos poveikį. Pagaliau, bet kokie darbo rinkos atskirties tipai turi būti matomi kaip
tokie poveikiai; 2.4 skyriuje aptartos politinės nuostatos siejamos su šių problemų iššūkiais.
Atsižvelgiant į priemonių temą: apibūdinti subjektai gali būti socialiai aktyvių grupių iniciatyvos ar
teisinio pobūdžio iniciatyvos. Tokie apibūdinimai turi atsižvelgti į priemonių intencijas. Tuomet
alternatyvus subjektas gali būti apibūdinamas kaip inicijuotų priemonių funkcija. Šis požiūris
koncentruojasi ties integracijos priemonių mechanizmu. Specialus dėmesys turi būti skiriamas
nacionaliniam kontekstui: ar mechanizmas yra stipriai susijęs su edukacinėmis tradicijomis, ar
unikaliomis charakteristikomis, ar daro žymią įtaką jo pritaikymui.
Žinoma, mes nenorime pateikti apibendrinimo tiesiog atskiriant faktus, argumentus ir abiejų kategorijų
nustatytas strategijas. Nepaisant to, pirmiausia tai gali padėti atsakyti į klausimą ką bendro pristatytos
priemonės turi gilesniuose lygiuose, kad jas būtų galima palyginti ne tik išvardinant jų nesulyginamas
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charakteristikas. Tuomet galima suprasti, kad jos turi daug bendrumo, tačiau tuo pačiu metu ir daug
skirtumų.

Yra bent dvi socialinės rizikos jaunimo ar suaugusių atskirties nuo darbo rinkos formos, viena
tiesioginė, o kita – netiesioginė:
— Tiesioginė atskirtis yra paprasčiausias dabartinis nedarbas ir bedarbio statusas (arba tik trumpų
darbo sutarčių sudarymas) dėl tam tikrų kandidatų savybių, kurių reikalauja daugelis
darbdavių, neturėjimo (pvz., kaip dabartinės žinios).
— Netiesioginė forma turi būti atskirta nuo paskutinio žingsnio iki integracijos į darbo rinką dėl
kliūčių pasirengiant įsidarbinimui. Neišspręsta problema siejama su asmens priėmimu į bet
kokią paruošiamąją instituciją dėl individualių priežasčių, todėl kandidatas neturi jokios
galimybės įgyti būtinų žinių, įgūdžių ir kompetencijų.
Pradedant nuo atskirties idėjos, galime išskirti skirtingus partnerių socialinės rizikos jaunimo
integracijos bandymus, identifikuotus partnerių šalyse. Skirtingų profesinio mokymo ir rengimo
požiūrių egzistavimas keturiose šalyse daro įtaką priemonėms, siejamoms su nebaigusių mokymo
procesą mokinių skaičiaus mažėjimu. Jei nėra jokių reikšmingų sisteminių elementų be jau
egzistuojančios bendro lavinimo sistemos, priežasčių analizė niekada negali įtakoti išvados, kad
neegzistuojantis (ar silpnas) profesinis mokymas ir rengimas turėtų būti prieinamas net mažiau
kvalifikuotiems, mokslus metusiems asmenims. Kita vertus šalis, kurioje požiūris į profesinį mokymą
ir rengimą yra reikšmingas, pagrinde turi dvi galimybes pagerinti švietimo sistemos, kurioje veikia
bendro lavinimo įstaigos, veiklą, taip pat profesinio mokymo ir rengimo mokyklų bei susijusių įstaigų
darbą. Šios šalys gali mėginti mažinti asmenų, nebaigiančių mokyklos, skaičių ir didinti jų priėmimą į
profesinio mokymo ir rengimo sistemą.
Baigiant šias refleksijas apie galimų priemonių įvairovę norime konstatuoti, kad:
— pirma, atspirties taškas siekiant išvengti ir paremti mokyklas nebaigusius asmenis, gali būti
pasirinktas iš daugelio galimybių, pradedant nuo šeimos deklaruojamos politikos iki mokytojų
rengimo proceso tobulinimo, įkuriant pakaitines institucijas, kurios rūpinsis nedirbančiais ir anksti
palikusiais mokyklas asmenimis, darbdaviui kompensuojant mokymosi įmonėje kaštus, kad jis
įdarbintų tuos mokinius, kurių net neplanavo priimti kaip esamos darbo jėgos.
— antra, socialinės rizikos jaunimo paramos baigtis yra galutinė, ribojanti galimas alternatyvas. Tai
darbo rinka, kuri kuria kvalifikuotų jaunų asmenų, pakeisiančių vyresnio amžiaus darbo jėgą,
tolesnį poreikį ar kvalifikuotų darbuotojų galutinio skaičiaus didėjimą.
Pastarasis daro įtaką dviejų skirtingų rizikos tipų samplaikai:
Socialinė rizika, daranti įtaką individualioms ar grupei būdingoms charakteristikoms ir, taip
vadinamai, “rinkos rizikai”, tai yra tiems, kurie žlunga dėl kandidatų ir praktikos vietų (ar darbų)
neatitikimų tam tikroje šalyje, regione, sektoriuje.
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2.1 "Socialinės rizikos jaunimo" sąvokos partnerių šalyse suvokimas
Socialinės rizikos jaunimo sąvokas Italijoje, Vokietijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje sieja daug bendrų
sąlyčio taškų. Socialinės rizikos jaunimo sąvokos, naudojamos švietimo srityje, darbo rinkoje ir
socialinės politikos kūrimo kontekste, taip pat kaip ir kitose skirtingose susijusiose veiklose,
akcentuoja išsilavinimo ir įgūdžių stoką, įtakotą iškritimo iš formalios švietimo sistemos, tuo pačiu ir
ribojant profesinio mokymosi galimybes, akcentuojant skurdą ir komplikuotą socialinę situaciją
šeimose, ilgalaikę bedarbystę, motyvacijos stoką pagerinti socialinį-ekonominį statusą, kt.
Moksliniame ir akademiniame diskurse galima atrasti platesnį socialinės rizikos sąvokų spektrą ir ši
įvairovė kyla iš metodologinių požiūrių skirtumų, taikomų apibūdinant tiek socialinę atskirtį, tiek
socialinės rizikos reiškinio ar jaunimo atskirtį (pvz., priežastis, įtakojančius veiksnius ir varomąsias
jėgas, prevenciją, rezultatus, kt.).
Socialinės rizikos jaunimo sąvoka apčiuopiama iš politikos kūrėjų perspektyvos keturiose partnerių
šalyse ir gali būti trumpai apibendrinama taip:1
Italijoje sąvoka “socialinės rizikos jaunimas” yra labai stipriai susijusi su socialiniais pavojais,
kylančiais nebaigus mokyklos ir išsibraukiant iš švietimo sistemos. Kultūriniame Italijos kontekste
sąvoka “socialinės rizikos jaunimas” lengvai gali būti priskirta prie rizikos zonoje esančio jaunimo dėl
mokyklos nebaigimo, nes mokyklinis išsilavinimas yra laikomas pagrindine gyvenimo ciklo ypatybe.
Vokietijoje tikimasi, kad kiekvienas jaunas asmuo, baigęs vidurinės mokyklos lygį, tęs mokslus arba
profesinio mokymo ir rengimo, arba bendrojo lavinimo srityse. Sistema netoleruoja formalaus
ugdymo trūkumo 16 – 19 amžiaus grupėje. Tokioje suformuotoje sistemoje pagal veikiančias politines
nuostatas turi būti operatyviai reaguojama atsiradus aktualiam mokyklą nebaigusių asmenų skaičiui,
nes šie asmenys negali susirasti pameistrystės vietų. Jei taip nutinka, visos sistemos nuostatos ima
žlugti. Nediagnozuojant specialių susidariusios situacijos priežasčių, intervencija tampa būtina. Į
pameistrystės sutarties neturėjimą yra žvelgiama kaip į tolimesnio nedarbo ir socialinės
dezintegracijos pagrindą. Todėl, sociologinės diskusijos lemia tik menką vaidmenį politikos kūrimo ar
švietimo nuostatų lygyje; šioje vietoje socialiniai dalininkai dažniausiai atsižvelgia į pogrupius,
pavyzdžiui imigrantus, pabėgėlius ar mokinius su dėmesio deficito, hiperaktyvumo sutrikimu
(ADHD) ir panašiai.
Ispanijoje yra didelė skirtingų socialinės rizikos jaunimo sąvokų įvairovė, kuri apibrėžia socialinės
rizikos faktorius holistiniais ir sistematiniais būdais įtraukiant asmeninius, socialinius, ekonominius,
edukacinius, šeimyninius ir bendruomeninius faktorius. Daroma prielaida, kad jei kiekvienas
nustatytos švietimo sistemos elementas dirbtų taip kaip numatyta, socialinės rizikos jaunimas tiesiog
neegzistuotų. Neveiksmingumo priežasčių sąrašas yra gana ilgas. Į jį įtraukiamas net toks faktorius,
kaip “institucinis ir mokytojų nerimas”. Priežasčių analizė taip pat liečia tokius faktus, kaip “nauji
mokytojai ar atvykėliai, kurie patenka į tas [“geto”] mokyklas ir jose pasilieka ne ilgiau kaip dvejus

1

Detali diskusija apie socialinės rizikos sąvokos suvokimą, ypač sociologinėje perspektyvoje, yra pateikta nacionalinėje ataskaitoje,
internetinė prieiga http://www.sodapprent.eu/.
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metus, kas rezultatyviai priveda prie patirties šiuose edukaciniuose kontekstuose neturėjimo ir prie
įsipareigojimo mokyklos edukacinei projekcijai.” Galiausiai, lieka vienas papildomas faktorius, kuris
sukelia ekstensyvų mokyklos nebaigusiųjų skaičių Ispanijoje: mokymosi kultūros trūkumas. Kadangi
jų koeficientas yra beveik du kartus didesnis už vidutinį nedarbingumo koeficientą, darbdaviai nemato
priežasties kvalifikuoti jaunimą kaip tolesnę darbo jėgą. Jie visuomet suranda pakankamai kvalifikuotų
bedarbių darbo rinkoje.
Žvelgiant į socialinės ir švietimo politikos diskusijas Lietuvoje, galima nerasti tik vienos socialiai
pažeidžiamo jaunimo sąvokos. Ši jaunimo grupė yra charakterizuojama kaip nebaigusių mokyklos
asmenų atskirtis nuo darbo rinkos ar formaliojo švietimo sistemos. Yra manoma, kad jiems trūksta
asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų, kurios yra reikalingos įdarbinimui ir profesinei
veiklai. Yra pabrėžiama, kad šių jaunų žmonių įtraukimas negali būti apribotas tik įdarbinimo
problemomis, bet taip pat turi apimti jų pilietinių atributų vystymąsi, pabrėžiant jų aktyvų dalyvavimą
visuomenėje, kuriant saviraiškos galimybes ir siūlant galimybes įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų
įdarbinimui ir karjerai. Nepaisant to, socialiniai ir politiniai politikos formuotojų požiūriai nėra stipriai
įtakojami akademinių diskusijų ar jaunimo socialinės atskirties, paremtos ekspertų nuomonių, sąvokų.
Darbdaviai, profesinės sąjungos ir profesinės organizacijos taip pat yra aktyvūs debatuose ir
diskusijose jaunimo socialinės atskirties ir rizikos tematika.
Ar, kitaip tariant, dauguma socialinių dalininkų keturiose šalyse konceptualizuoja šią problemą nuo
baigtinio taško atgal: dėmesys skirtas kandidatų ir pozicijų nesutapimams pripažintuose švietimo kelių
pasirinkimuose.

2.2 Socialinės rizikos jaunimo be profesinės kvalifikacijos skaičių kaitos tendencijos
Nors partnerių šalyse socialinės rizikos jaunimą siejančios tendencijos yra panašios (jaunimo
nedarbas, mokymosi proceso nutraukimas, kt.), gali būti išskiriamos ir tam tikros specifiškos
problemos.
Viena didžiausių rūpestį keliančių situacijų yra Italijoje, kur, pavyzdžiui, vyrauja aukštas ir nuolat
augantis NEETs (angl. individuals Not in Education, Employment or Training, t.y. nesimokantys,
nedirbantys ar neatliekantys praktikos individai) skaičius ir procentas, ypač pietiniuose šalies
regionuose.
Su panašiomis problemomis susiduriama ir Ispanijoje, patiriant neigiamą jaunimo nedarbo ir
socialinės rizikos poveikį, įtakojamą įgūdžių neatitikimo ar per aukštos kvalifikacijos.
Lietuvoje ir Vokietijoje potencialaus socialinės rizikos jaunimo skaičius mažėja, tačiau Lietuvoje tai
vyksta iš esmės dėl emigracijos, ypač tarp mažai įgūdžių turinčio arba visai jų neturinčio jaunimo;
Vokietijoje, tuo tarpu, tai yra įtakojama pagrinde demografinės kaitos.
Jaunimo tarpe vis dar yra pakankamai svarbių pasirinkimo tarp pirminio profesinio mokymo ir
rengimo ir aukštojo mokslo disproporcijos trajektorijų (kur aukštasis mokslas yra labiau priimtinas
pasirinkimas), o tai didina per aukštos kvalifikacijos ir absolventų nedarbo riziką.
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Visose lygintose šalyse pirminis profesinis mokymas ir rengimas užima gana svarbų vaidmenį
jaunimo su žemu pradiniu išsilavinimu profesinėje integracijoje.
Tačiau jaunimo nedarbo ir socialinės atskirties problemos potencialus sprendimas yra ribotas dėl
skirtingų institucinių funkcijų, tokių kaip sąsajos tarp siūlomos praktikos ir tikrųjų darbo vietų pasiūlos
reikalavimų.
Italijoje, remiantis naujausiais duomenimis (2012), anksti palikusių mokyklą asmenų 18-24 amžiaus
grupėje skaičius sumažėjo iki 758 tūkstančių ( 29 tūkstančiais mažiau negu 2011), iš kurių 59.6% yra
vyriškos lyties atstovai.
Įvertintoje amžiaus grupėje tik 17.6% jaunimo (18.2% jaunimo 2011 metais) įgijo vidurinį
išsilavinimą, tuo tarpu ES vidurkis yra 12.8% (13.5% 2011 metais).
Tarp 27 ES šalių Italija yra 23 vietoje, iš karto po Portugalijos. Ženklus skirtumas, lyginant su ES
vidurkiu, atsirado dėl akivaizdaus vyriškosios lyties komponento (20.5% vyrų prieš 14.5% moterų),
lyginant su moteriška lytimi (14.5% prieš 11.0%).
Tačiau nuo 2006 m. ši procentinė dalis mažėjo, net jei tokia tendencija atrodo susilpnėjusi per
paskutinius tris metus.
Situacija Vokietijoje yra charakterizuojama dvejomis priešingomis tendencijomis:
— Mokinių su specialiais edukaciniais poreikiais koeficientas didėja (žr. Pav. 1)
— Tuo tarpu studijų sričių ar pakaitinėse priemonėse dalyvaujančiųjų skaičius mažėja.

Pav. 1 Vokietijos vidurinių mokyklų mokinių su specialiais poreikiais skaičius pagal šalies regionus, šaltinis:
Autorengruppe Bildungsberichterstattung santraukos vertimas anglų k. (2012)

Antroji tendencija – tai demografinio vystymosi ir rinkos valdomos pameistrystės sistemos rezultatas.
Pirmoji tendencija grindžiama didėjančiu švietimo atskirtį patiriančių šeimų skaičiumi.
Nors migracinės ištakos yra vienas iš rizikos faktorių (pavyzdžiui, Berlyne pusė populiacijos, turinčios
imigrantų ištakas, gyvena iš pašalpų), pateiktame Pav. 1 identifikuojama, kad problema tampant (ar
9

APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-LT

www.sodapprent.eu

išliekant) socialinės rizikos grupe yra daugiau klasės negu rasės: Pav. 1 pateiktos statistikos viršuje
yra penkios federalinės valstijos, priklausančios ankstesnei Rytų Vokietijai; ten migrantų koeficientas
yra mažesnis nei 3%, tuo tarpu Vakarinėje Vokietijoje koeficientas yra didesnis nei 10%.
Ispanijoje mokslų nebaigusių asmenų procentas laikotarpyje nuo 2000 m. iki 2009 m. išaugo dėl
greitai kylančios ekonomikos, ypač statybos ir turizmo sektoriuose, kur įmonės už mažą uždarbį noriai
samdė nekvalifikuotą jaunimą, net jei šis turėdavo nebaigti mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos
likus keliems mėnesiams iki mokslų pabaigos. Procento kritimas buvo tik finansinės krizės ir greitai
augančio nedarbingumo koeficiento rezultatas (žr. Pav. 2).

Pav. 2 Švietimo ir profesinio rengimo sektorius paliekantys asmenys Ispanijoje

Prieiga prie formalaus profesinio mokymo yra galima tik tiems, kurie išklausę privalomojo švietimo
programas gauna vidurinio išsilavinimo sertifikatą (ESO Pav. 3)
Taigi, vienintelė galimybė tiems, kurie neturi šio sertifikato, yra tęsti privalomojo švietimo programas
siekiant dalyvauti žemesnio 1 lygmens neformalaus profesinio rengimo programoje (PCPI Pav. 3) arba
sulaukus 18 metų dalyvauti suaugusių ugdymo programose.
Žemiau pateikiami duomenys atskleidžia prastą pasiekimų koeficientą, ypač PCPI atveju. Tačiau
skaičiai atitinka tą nedidelę dalį į mokinius orientuotos pasiūlos, Pav. 3 stebint tikėtiną paklausą.
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Pav. 3 Ispanijos mokiniai, įgiję vidurinio išsilavinimo sertifikatą pagal konkrečią programą (MEC, 2013)

Lietuvoje konkurencija tarp žemus įgūdžius ar visai įgūdžių neturinčios populiacijos dėl potencialių
darbo rinkos pozicijų yra charakterizuojama palyginamai didelio aukštus įgūdžius bei išsilavinimą
turinčio darbuotojų pasiūlos ir palyginamai žemus įgūdžius turinčių darbuotojų paklausos daugelyje
sektorių. Žemus įgūdžius ar visai įgūdžių neturinti darbo jėga gali atlikti nepatrauklius darbus arba
ieškoti įgūdžių nereikalaujančio darbo kitose šalyse. Kita svarbi ir dėmesio reikalaujanti sritis, siejama
10
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su socialinės rizikos grupėmis, yra švietimo institucijas paliekantys asmenys. Nerimą kelia sąlyginai
aukštas pastaraisiais metais profesinio mokymo įstaigų nebaigiančių asmenų skaičius (apie 15%).
Pastaraisiais metais pastebimas nežymus jaunimo nedarbo sumažėjimas. 2012 m. sausio 1 d.
statistiniais duomenimis 29.6 tūkst. jaunų asmenų, dar neturinčių 25 metų, neturėjo darbo, t.y. jie buvo
įtraukti į 13 % visų nedirbančiųjų ir darbo biržoje užsiregistravusių asmenų skaičių. Jauni 25 m. ar
jaunesnio amžiaus asmenys sudarė 6.8 % šalies 16-25 amžiaus grupės asmenų populiaciją. Jaunimo
nedarbo koeficientas pastaraisiais metais sumažėjo iki 2.7% (Lietuvos darbo rinka, žr.
http://www.ldb.lt).

Pav. 4 Profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų nebaigę asmenys Lietuvoje. Šaltinis: Lietuvos statistika, 2013

2.3 Socialinės rizikos jaunimo integracijos institucijos
Atsižvelgiant į socialinės rizikos jaunimo profesinės integracijos paslaugų valdymą Italijoje,
Vokietijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje, gali būti identifikuotos šios bendros funkcijos ir konkrečios
charakteristikos:
Nacionalinės politikos kontekste dominuojančios socialinės rizikos jaunimo profesinio rengimo ir
profesinės integracijos paslaugos suinteresuotose šalyse turėtų būti remiamos visuomenės (ar viešojo
ir privačiojo sektoriaus partnerystės, kaip yra Vokietijoje). Tai priskiriama profesinio mokymo ir
rengimo teikėjams bei kitoms viešosios institucijoms, bet dažnai ši funkcija yra deleguojama
nevyriausybinėms organizacijoms.
Socialinės rizikos jaunimo profesinio rengimo ir profesinės integracijos paslaugos Italijoje, Vokietijoje
ir Ispanijoje yra tiesiogiai reglamentuojamos regioninės valdžios institucijų, tuo tarpu Lietuvoje jos
yra integruotos į bendrą pirminio profesinio rengimo sistemą ir yra valdomos labiau centralizuotai.
Socialinių partnerių dalyvavimas socialinės rizikos jaunimo pameistrystės ir profesinio mokymo bei
rengimo veiklose labiau išvystytas Ispanijoje ir Vokietijoje bei šiek tiek menkiau Italijoje, tuo tarpu
11

APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-LT

www.sodapprent.eu

Lietuvoje socialiniai partneriai (ypač profesinės sąjungos ir profesinės organizacijos) šioje srityje
atlieka labai nedidelį vaidmenį.
Pagrindinis vaidmuo kovojant su jaunimo atskirtimi Italijoje, be abejonės, tenka regionams, kuriems
priskirta užduotis profesinio rengimo dėka įgyvendinti švietimo veiklas, taip pat ir socialinės politikos
planavimą. Žinoma, šis vaidmuo atliekamas bendradarbiaujant su teritoriniais Švietimo ministerijos
padaliniais (regioninėmis švietimo tarybomis) ir provincijomis bei savivaldybėmis. Švietimo
ministerijos užduotis – nacionalinio mokinių registro (vienintelės regioninės registrų sistemos)
duomenų atnaujinimas. Siekiant labiau integruotos registrų sistemos, veikiančios tarp MIUR (angl.
Ministry of Education, University and Research; liet. Švietimo, universitetų ir tyrimų ministerija) ir
regionų, nacionalinis mokinių registras gali būti naudojamas:
— savivaldybių, kur mokiniai yra privalomojo švietimo dalyviai;
— mokyklų, kuriose mokiniai mokosi, vadovų;
— provincijos, įdarbinimo agentūrų poreikiu.
Šiuo metu registras mokykloms yra ribojamas; jauni pameistrystės veiklose dalyvaujantys asmenys
nėra įtraukti į registrą dėl duomenų stokos – Italijoje nėra įrankių, leidžiančių analizuoti NEET (angl.
Not in Education, Employment or Training, t.y. nesimokantys, nedirbantys ar neatliekantys praktikos)
kategoriją ar atlikti periodines ir konkrečias apžvalgas.
Pameistrystė laikoma esmine profesinės patirties dalimi, leidžiančia jauniems 15-24 metų žmonėms
patekti į darbo rinką pameistrystės sutarties dėka, nors tai vis dar nėra užtikrinama visuose regionuose.
Su pameistryste susijęs profesinių politechnikos mokyklų Dekretas Nr. 40/2007 prisideda prie
partnerystės tarp profesinio rengimo institucijų, valstybinių mokyklų, įmonių ir universitetų
stiprinimo.
Taip pat reikėtų pažymėti, kad vidurinės mokyklos ir kvalifikuotos profesinio mokymo ir rengimo
institucijos taip pat turėtų būti kovos su mokyklos nebaigimu priešakyje, kurdamos orientavimo ir
įdarbinimo paslaugas, padedančias įdarbinimo agentūroms.
Be konstitucinio subsidiarumo principo, Vokietijoje egzistuoja moralinis, o taip pat ir tradicinis
įsipareigojimas, nuo 1900 m. besiremiantis Kerschensteiner idėja, t.y. esant poreikiui, jei atitinkama
jaunų asmenų populiacijos dalis priklauso socialinei rizikos grupei, politikai gali įsikišti pasinaudojant
trejomis galimybėmis (neminint iniciatyvų didinti įmonių susidomėjimą pameistrystėmis):
— plėtoti mokyklines priemones, kaip alternatyvas nuolatinėms pameistrystėms;
— plėtoti pameistrysčių profilius nacionaliniame lygmenyje;
— pradėti propadeutines priemones.
Verta sutelkti dėmesį į pastarąjį faktą: Vokietija turi ilgalaikes mokyklinių propadeutinių priemonių
tradicijas. Schroeder ir Thielen (2009) nustatė, kad Hamburgo regionas pirmasis 1900 m. pasiūlė
12
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propadeutines priemones, pagrinde orientuotas į kalbos įgūdžius, jauniems įgūdžių neturintiems
imigrantams iš Lenkijos. Šiomis dienomis daugelis įgyvendintų priemonių vis dar yra orientuotos į
mokyklas, stengiantis pagerinti tris prieš tai paminėtus lygmenis. Nors tokie autoriai kaip Beicht ir
Eberhardt (2013) teigia, kad maždaug 30% dalyvių, bandžiusių mokyklines priemones, pasiekia
aukštesnių vidurinės mokyklos baigimo pasiekimų, nors tokios charakteristikos kaip “aklavietė” ar
“laukimo kilpa” nėra neįprastos. Dažnai patys mokytojai nėra motyvuoti ar pakankamai apmokyti
dirbti su socialinės rizikos grupe. Mokymosi vieta vis dar yra mokykla, tad tiems, kurie pirmiausiai
kovoja su “mokyklos” sistema, tai nėra labai priimtina. Dalyviai išmoksta konkrečiam sektoriui skirtų
pagrindinių įgūdžių, tačiau nežino kokiai profesijai jie yra rengiami, tad aukštos motyvacijos,
adekvačiai, jie taip pat neturi. Daugelis priemonių yra tik fragmentiškai susiję su darbo pasauliu:
pavyzdžiui, praktika atliekama tik keletą savaičių. Nors dažnai tokio tipo programos sudaromos
"priemonėmis-grįstomis profesinėmis veiklomis ar karjera" (tai yra, dalyviai pereina nuo vienos
priemonės prie kitos), Vokietijoje jos išties daro ženklią įtaką žemam jaunimo nedarbo koeficientui
(8.6% 2011 m. < 25 metų amžiaus grupėje). Profesinio mokymo ir rengimo mokyklos (kaip ir visos
mokyklos Vokietijoje) priklauso federacinių žemių (Länder) potvarkiams, taigi, nustatomos priemonės
yra vykdomos federacinių žemių ir skiriasi nuo priemonių, finansuojamų nacionalinės įdarbinimo
agentūros
(BA),
(berufsvorbereitende
Maßnahmen
(VET-propaedeutic
measures)
ir
Einstiegsqualifizierung (pirminis rengimas)). Šiose dvejose priemonių grupėse įprastinės profesinio
mokymo ir rengimo institucijos ar federaliniai rengimo centrai atlieka nedidelį vaidmenį. Pagrindiniai
socialiniai dalininkai "pirminio rengimo" priemonėje (žr. Vokietijos atvejo analizę) yra darbdaviai ar
darbdavių asociacijos, kurių įsitraukimas, paprastai, garantuoja tam tikrą programos kokybės lygmenį.
Profesinio mokymo ir rengimo–propadeutinėse priemonėse pagrindiniai socialiniai dalininkai yra
nevyriausybinės organizacijos, dažniausiai socialinės ar švietimo srities. Priemonėmis
besinaudojančiam paslaugos gavėjui įdarbinimo agentūra moka stipendiją, tačiau yra būtina atitikti
tam tikrus priemonės keliamus reikalavimus. Kiekvienas lokalus nevyriausybinės organizacijos
socialinės ar švietimo srities darbuotojas (tutorius) yra atsakingas už dalyvių grupę įgyvendinant
priežiūros veiklas, mokymo veiklas, įgyjant pagrindinius bei socialinius įgūdžius bei organizuojant
praktikas. Skirtingai nuo mokyklinių priemonių ir pirminio rengimo priemonių, profesinio mokymo ir
rengimo–propadeutinės priemonės yra orientuotos į rinką: lokalios įdarbinimo agentūros teikia
pasiūlymus, orientuotus į dalyvius, skirtingus laikotarpius, pirmenybinius sektorius, kt., tuo tarpu
nevyriausybinės organizacijos pasinaudoja šiais kvietimais. Teigiamas tokio bendradarbiavimo
aspektas yra tas, kad pasirenkant nevyriausybines organizacijas dėmesys yra
kreipiamas į vykdytų
priemonių sėkmingus pavyzdžius bei lokalius smulkaus bei vidutinio verslo įmonių tinklus. Neigiami
tokio pobūdžio priemonių aspektai siejami su trumpu kvietimų teikimo laikotarpiu (vieni ar dveji
metai) ir biudžetu. Kaip pasekmė, socialinės ar švietimo srities darbuotojai gauna nedidelį užmokestį
bei patiria darbo neužtikrintumo jausmą, todėl dažnai yra demotyvuojami. Visuomet egzistuoja
galimybė, kad nauja nevyriausybinė organizacija pateiks kvietimą net neturint egzistuojančio tinklo
bei laimės konkursą. Kita grėsmė įtakojama iš dalies netinkamų praktikų: kai kurios smulkaus bei
vidutinio verslo organizacijos siūlo praktiką tuomet, kai turi identifikavę ženklų įgūdžių neturinčių
darbuotojų skaičių (pvz., pastatų dekonstravimo srityje); tuomet gali būti kontaktuojama su
nevyriausybine organizacija teigiant, kad norima padėti socialinei rizikos grupei priklausantiems
asmenims daliai jų pasiūlant praktiką, tačiau atlikus užsakymą šie asmenys parsiunčiami atgal
mandagiai paaiškinant, kad nei vienas iš jų realiai netiko ilgalaikei pameistrystei.
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Ispanijoje formalus profesinis mokymas ir rengimas gali būti teikiamas tik mokyklose, skirstomose į
tris kategorijas: valstybines mokyklas2, privačias mokyklas ir viešai finansuojamas bei privačias
profesinio mokymo ir rengimo mokyklas, kurių šalyje yra išties tik keletas. Savivaldybės taip pat gali
pasiūlyti neformalaus profesinio mokymo ir rengimo programų 1 lygmenį, FPB (2014 m. įvardintą
kaip PCPI, o 2007 m. vadintą PGS). Taip pat savivaldybės gali siūlyti kitokių formų3 profesinį
mokymą ir rengimą, teikiantį žemesnį kvalifikacinį laipsnį ar trumpesnius mokymo modulius,
prilyginamus skirtingo pobūdžio seminarams (TFIL –talleres de formación e inserción laboral-, TE –
talleres de empleo-, Escuelas Taller –Seminarų/dirbtuvių mokyklos – Casas de Oficios – Prekybos
seminarai) ir trumpalaikiai profesinio rengimo kursai (FPE –formación para el empleo).
Ispanijoje egzistuoja trys privačių organizacijų ar socialinių dalininkų tipai, dalyvaujantys socialinės
rizikos jaunimo neformalios profesinės integracijos priemonių teikime. Pirmiausiai, nevyriausybinės
organizacijos, įsikūrusios nuo ankstyvųjų 1980 m., o kelios iš jų net anksčiau, kurios orientuojasi į
socialinio darbo ir švietimo paslaugų teikimą mokyklos nebaigusiems jauniems asmenims. Keletas
žymesnių pavyzdžių pateikiami 1-oje išnašoje (Fundación Adsis, Asociación Semilla, Fundación
Tomillo, Asociación Iniciatives Solidàries). Antrajam socialinių dalininkų tipui priklauso profesinės
sąjungos ar profesinės organizacijos (tokios kaip Fundación Laboral del Metal ar Fundación Laboral
de la Construcción, FOREM ar IFES), kurios ankstyvais 1990 m. įsitraukė į tęstinio mokymo veiklas,
o vėliau prisidėjo ir prie pirminio profesinio mokymo ir rengimo veiklų, sąlyginai kai kur orientuotų ir
į socialinės rizikos jaunimą. Trečiasis socialinių dalininkų tipas – tai privačios institucijos, kurių
didžioji dalis atsirado ankstyvais 1980 m. privačių akademijų vaidmenyje, tuo metu siūlančių
profesinio mokymo ir rengimo paslaugas kaip tam tikrą galimybę žemos kvalifikacijos asmenims ar
institucijų reorganizacijoje dalyvaujantiems asmenims, taip pat ypač tose profesinėse srityse, kur tuo
laiku profesinio mokymo ir rengimo paslaugos neegzistavo. Šios institucijos visuomet buvo
suinteresuotos neformalaus profesinio mokymo ir rengimo paslaugų teikimu jauniems asmenims,
nedalyvaujantiems švietimo sistemoje, kurių profesinio pasirengimo kaštai apmokėti kaip dalis
gerbūvio sistemos.

Lietuvoje egzistuoja keletas visuomeninių institucijų, kurios yra atsakingos už paramos tiekimą
socialinės rizikos jaunimui: tai yra vaikų socialinės rūpybos institucijos, jaunimo mokyklos, pirminio
profesinio mokymo ir rengimo mokyklos bei centrai, ir Lietuvos darbo biržoje veikiantys jaunimo
centrai.
Jaunimo mokyklos siekia palengvinti mokyklos nebaigusių asmenų reintegraciją į esamą švietimo
sistemą. 2003–2012 m. nacionalinė švietimo strategija numato privalomojo švietimo užtikrinimą
visiems vaikams bei jaunimui, taip pat ir tiems, kam trūksta mokymosi mokyklose motyvacijos ir
nutraukusiems mokymosi procesą. Pagrindinis jaunimo mokyklų tikslas yra stiprinti ir remti
nutraukusių mokymosi procesą asmenų grįžimą į švietimo sistemą, pritaikant jiems tokią mokymosi
aplinką, kuri didintų jų savigarbą bei įgalintų tų gebėjimų ir įgūdžių plėtotę, kurie sustiprintų jų
mokymosi motyvaciją. Pastaruoju metu jaunimo mokyklų tinklas buvo reorganizuotas daliai minėtų
mokyklų integruojantis į suaugusių mokyklas. 2012-2013 m. identifikuotas bendras 24 jaunimo

2
3

http://www.todofp.es/
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/
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mokyklų skaičius. Be bendrojo lavinimo dalykų, šios mokyklos taip pat teikia profesinio orientavimo
paslaugas padedant mokiniams pasirinkti tolimesnius mokymosi kelius. Pirminio profesinio rengimo
mokyklos ir centrai taip pat teikia profesinio mokymo ir rengimo bei profesinio orientavimo paslaugas
socialinės rizikos jaunimui. Jaunimo įdarbinimo centrai yra struktūrinės Lietuvos darbo biržos dalys,
teikiančios nedirbančiam jaunimui įdarbinimo ir profesinio konsultavimo paslaugas. Šiuo metu yra 22
tokio pobūdžio jaunimo įdarbinimo centrai, teikiantys nedirbantiems jauniems asmenims (individualiai
ar grupėmis) informaciją apie įsidarbinimo galimybes, atlikdami tarpininko vaidmenį tarp darbo
ieškančio jauno asmens ir darbdavio, teikdami profesinio konsultavimo ir įsidarbinimo paslaugas. Šie
centrai taip pat teikia informaciją darbo ieškantiems jauniems asmenims bei konsultuoja apie pirminio
bei tęstinio profesinio mokymosi galimybes, organizuoja profesinio rengimo seminarus, susitikimus ir
kontaktines dienas su darbdaviais, taip pat vykdo darbo rinkos ir jaunimo įsidarbinimo apžvalgas.

2.4 Politinės nuostatos
Žvelgiant į socialinės ir švietimo politikos kryptis, orientuotas į socialinės rizikos jaunimo profesinę
integraciją analizuotose projekto partnerių šalyse, galima būtų išskirti šias tendencijas:
Nacionalinė kvalifikacijų sistemos politika atsižvelgia į socialinės integracijos poreikius ir
reikalavimus, tokiu būdu numatant priemones ir instrumentus, susijusius su kvalifikacijomis ir
atestacija, padidinant kvalifikacijų prieigą. Tai gali būti iliustruojama pristatant minimalius
nacionalinės įgūdžių atestacijos sistemos Italijoje paslaugų standartus, taip pat pristatant esminį
profesinį mokymą ir su juo susijusias kvalifikacijas Ispanijoje, profesinio mokymo ir rengimopropadeutinio mokymo turinio kūrimą Vokietijoje, bei pirminio profesinio mokymo ir rengimo
modulinį turinį Ispanijoje ir Lietuvoje.
Vis daugiau dėmesio skiriama priemonėms, kurios padeda socialinės rizikos jaunimui integruotis į
darbo vietą ir darbo procesą. Tačiau pameistrystės, kaip politinės priemonės, taikymas socialinės
rizikos jaunimo grupei visose šalyse yra labiau pavienis atvejis, turint omenyje šios veiklos apimtis,
prieinamumą ir finansavimą.
Identifikuojama skirtingų priežasčių įtakota sisteminio požiūrio stoka pirminio profesinio mokymo ir
rengimo bei pameistrystės planavimo ir koordinavimo veiklose, skirtose socialinės rizikos jaunimui,
čia paminint regioninius Italijos bei Ispanijos skirtumus, begalinę priemonių įvairovę Vokietijoje,
trumpalaikes, projektų inicijuotas strategijas Lietuvoje.

Italijoje nacionalinės kvalifikacijų sistemos įsisavinimo svarba yra aiškiai suvokiama dėl piliečių
mokymosi pasiekimų pripažinimo užtikrinimo. Svarbus sprendimas buvo priimtas 2012 m. sausio 16
d. patvirtinus įstatyminį dekretą, kuris įvardino nacionalinės įgūdžių atestacijos sistemos bendrąsias
taisykles ir minimalius paslaugų standartus. Tai tapo pagalbiniu įrankiu, didinančiu jaunų asmenų
dalyvavimą profesinio rengimo programose bei skatinančiu mokymąsi darbo vietoje. Net pagrindinis
ugdymas orientuojasi į įgūdžių plėtojimą, akcentuojant praktinės patirties svarbą.
Šiuo metu yra įgyvendinamos šios priemonės:
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— metodikos, orientuotos į sudėtinį mokymosi stilių įsisavinimą bei patį mokinį, skatinančios
socializaciją bei dalinimąsi patirtimi;
— metodikos, orientuotos į su veikla susijusį mokymąsi, kaip reglamentuojama įstatyminiame
dekrete 53/03 ir 77/05. Šios metodikos grindžiamos bendradarbiavimu tarp verslo ir mokyklos
sistemų, kaip įvardinama Europos Sąjungos Tarybos 2009 m. rekomendacijose: "svarbu
plėtoti partnerystę tarp švietimo ir profesinio rengimo teikėjų, taip pat verslo ar tyrimus
vykdančių institucijų, kultūros veikėjų ir kūrybinių industrijų, siekiant skatinti inovacijas ir
didinti besimokančiųjų įsidarbinamumo ir verslumo potencialą."
— seminarai, skirti įgūdžių plėtojimui, ir reglamentuoti įstatyminiame dekrete 53/2003, tačiau
nevienodai taikomi skirtinguose Italijos regionuose. Seminarai parengti tiems asmenims,
kuriems reikalingi išsamesnio turinio kursai, netrunkantys tris ar keturis metus. Šie seminarai
organizuojami projektų pagrindu, asmenims siūlant naujomis metodikos grįstus novatoriškus
švietimo kelius.
Italijoje pameistrystė yra reglamentuojama įstatyminio dekreto Nr. 167/2011 5 straipsniu, įvardintu
kaip "Konsoliduotas pameistrystės įstatymas". Tačiau siekiant sklandžiai įgyvendinti dekretą, reikia
išspręsti tam tikras problemas, tokias kaip:
— neaiškūs ir neišsamūs regioniniai reglamentai;
— skirtingi regionuose taikomi reglamentai;
— perdėta biurokratinė našta vykdant profesinio rengimo vadybą;
— neadekvačios paslaugos skatinant pameistrystės vadybą.

Vokietijoje socialinės rizikos jaunimui skirta institucinė parama ir profesinio mokymo ir rengimopropaedeutinės priemonės pradėtos įgyvendinti 1980 m., Švietimo ir mokslo ministerijai inicijavus
nedidelės apimties pilotinį projektą; šio projekto išdavoje pirmoji teisėta struktūra įteisinta 1988 m.;
nuo 1998 m. sukurtos politinės nuostatos tapo Vokietijos socialinio įstatymo kodo dalimi (SGB).
(1)

Įdarbinimo agentūra gali padėti jauniems asmenims perėjimo iš vidurinio lavinimo į
profesinio mokymo ir rengimo sistemą laikotarpiu, jei mažiausiai 50% su parama susijusių
veiklų yra remiamos trečiosios šalies.

(2)

Tinkamomis laikomos tos priemonės, kurios orientuojamos į jaunų asmenų, turinčių
specialiuosius poreikius, individualią paramą, palengvinant jų perėjimą į profesinio mokymo
ir rengimo sistemą. Priemonės, kuriomis siekiama įgyti aukštesnį bendrojo vidurinio
lavinimo laipsnį, ar tos, kurios skatina profesinį orientavimą, profesinį pasirinkimą, tinkamos
pameistrystės paieškas ar pameistrystės sutarties patvarumą, yra prioritetinės. "Pirminio
profesinio pasirinkimo fasilitatoriai" turi bendradarbiauti su vidurinėse mokyklose
dirbančiais atsakingais asmenimis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis su
jaunais asmenimis, ir regioninėmis įmonėmis.
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(3)

Parama, skirta pirminiam profesiniam pasirinkimui, teikiama paskutiniais bendrojo lavinimo
mokykloje metais, ir nutraukiama po šešių pradinių pameistrystės mėnesių. Maksimali
paramos teikimo trukmė yra 24 mėnesiai nuo bendrojo lavinimo mokyklos baigimo.

(4)

Tinkamais traktuojami tie jauni asmenys, kurie, tikėtina, gali susidurti su sunkumais baigiant
bendrojo lavinimo mokyklas ar surandant pameistrystes.

(5)

Finansinė parama užtikrina atsakingos institucijos tiesiogiai susijusių išlaidų įgyvendinant
priemones kompensavimą, įskaitant būtinas "pirminio profesinio pasirinkimo fasilitatorių"
išlaidas.

Politinių dokumentų analizė makro lygmenyje atskleidžia jų pritaikomumą, tai yra, beveik kiekviena
institucija, susijusi su socialinės rizikos jaunimo profesine integracija, gali tikėtis finansinės paramos
skirtingose įgyvendinamose priemonėse. Individualių priemonių mokymo turinys yra pagrinde
orientacinis, taigi, kiekvienas paslaugos teikėjas gali pasirinkti savo pagrindines veiklos sritis.
Pavyzdys, iliustruojantis profesinio rengimo priemonės “Pirminis rengimas” mokymo turinį,
pateikiamas kartu su Vokietijos atvejo analize.
Kita vertus, yra daug sunkiau nustatyti “perėjimo” veiklose dalyvaujančias institucijas nei padirbėti
gerinant pasiektus bendrojo lavinimo rezultatus ir mažinant įmonių lūkesčius, siejamus su
pameistrystės veiklas pradedančiųjų įgūdžiais. Pastaraisiais metais profesinio mokymo ir rengimo
institucijose bei nevyriausybinėse organizacijose buvo įdarbinti beveik 1000 "pirminio profesinio
pasirinkimo fasilitatorių". Tačiau dėl tam tikrų faktų apie įdarbinimo sąlygas (žemas atlyginimas,
trumpalaikės darbo sutartys) šios pareigos nebeatrodė tokios patrauklios net ir dirbant privačiose
darbdavių įmonėse ar prekybos, pramonės, amatų rūmuose. Dėl šių priežasčių ne visi "pirminio
profesinio pasirinkimo fasilitatoriai" yra motyvuoti, tačiau individualių priemonių pritaikymo sėkmė
didžia dalimi priklauso nuo visų socialinių dalininkų dalyvavimo.
Ispanijoje socialinės rizikos jaunimo profesinės integracijos politinės nuostatos reglamentuojamos
ministerijų departamentų: arba Švietimo departamento (PCPI, Formación Profesional Básica), arba
Įdarbinimo departamento (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Cursos de formación para el empleo,
TFIL). Švietimo departamento veiklos atveju įstatymai taikomi visoje šalyje, tačiau skirtingai
įgyvendinami kiekviename iš 17 regionų. Įdarbinimo departamento veiklos atveju socialinės rizikos
jaunimo profesinės integracijos įstatymai šalies mastu neegzistuoja, taigi, kiekvienas regionas kuria
savuosius. Šie, vis tik, yra tarpusavyje labai panašūs. Svarbiausi paminėtini:
A

Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 4.

B

Formación Profesional Básica (FPB)5.

C

Escuelas Taller, Casas de Oficio and Talleres de Empleo6.

4

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/pcpis/pcpi.html

5

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/fp-basica.html

6

http://www.sepe.es/LegislativaWeb/buscarInformacionLeg.do?tipo=espESC
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D

Cursos de formación para el empleo7.

E

Contratos para la formación y el aprendizaje8 9.

Daugumoje įvardintų priemonių išskiriami trys tikslų tipai:
A

Profesinio pasirengimo priemonių pateikimas, vedantis link profesinės kvalifikacijos įgijimo
ar, mažiausiai, akredituotos kvalifikacijos dalies pripažinimo.

B

Kompensuojamasis vaidmuo siekiant atlikti ar patobulinti veiklą tose minimaliai
pripažintuose kultūrinėse elgsenose, kurias turėtų teikti privalomasis švietimas.

C

Galimybių tinkamam asmeniniam augimui bei suaugusiojo identiteto formavimuisi
suteikimas, arba tai, ko negali suteikti mokykla ir kas yra traktuojama kaip svarbi ir ne
menkesnė dimensija, nei prieš tai paminėtos.

Šis asmeninis augimas taip pat apima socialinės dimensijos plėtros galimybę suteikiant jauniems
asmenims socialines charakteristikas siekiamos profesijos dėka arba pratinant juos prie veiklos
pasaulio elementariu, tačiau efektyviu, gamybinių santykių būdu.
Silpnoji šio požiūrio grandis siejama su neformalaus profesinio mokymo ir rengimo finansavimu, taip
pat ir su PCPI bei profesiniu orientavimu (ne mokyklinėje sistemoje), grindžiamu subsidijuojamomis
sistemomis. Kiekviena paminėta veikla vykdoma kasmet vykstančio kvietimo dalyvauti konkurse
pagrindu. Būtent todėl veiklų planavimas laikotarpio viduryje yra neįmanomas. Rezultate, daugelis
šias priemones išmanančių ekspertų pakeičia organizacijas ir patį darbą, tačiau dėlto nukenčia
ilgalaikiai ir pozityvūs su jaunais asmenimis užmegzti santykiai. Kitais atvejais, šie profesionalai
išlaiko santykius su jaunimu nepaisant jų asmeninio darbo sutarties pobūdžio, vadinasi, šie
profesionalai atlieka edukacinį darbą nereikalaudami atlygio, savanoriškai. Nepaisant šių faktų, dėl
šalį ištikusios finansinės krizės didžioji dalis profesinio rengimo teikėjų 2011 m. ir 2012 m.
įgyvendino programas, kurios nebuvo subsidijuojamos, tai yra, už jų įgyvendinimą lėšos nebuvo
skirtos. Sąlygų tinkamam planavimui stoka yra, deja, ir visų kitų kliūčių šaltinis.

Lietuvoje nėra specifinių socialinę ar švietimo politiką atitinkančių socialinės rizikos jaunimo
profesinės integracijos strategijų. Ši problema yra analizuojama skirtingų politinių krypčių.
Politika ir politinės priemonės yra įgyvendinamos Socialinių reikalų ir darbo ministerijos bei jai
pavaldžių institucijų. Paminėtinas tipiškas priemonės pavyzdys gali būti šis: siekiant skatinti verslumą
ir įsidarbinamumą, Verslumo skatinimo fondas pagrindinį dėmesį sutelkė į jaunus asmenis, bedarbius,
asmenis su specialiaisiais poreikius bei vyresnio amžiaus asmenis. Kalbant apie Fondo lėšų
panaudojimą, geresnės finansavimo sąlygos buvo sukurtos labai mažoms ir mažoms įmonėms,
fiziniams asmenims, siekiantiems pradėti savo verslą bei socialinėms įmonėms, plėtojančioms verslą.
7

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional
_para_el_empleo/index.html

8

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846

9

http://www.sepe.es/contenido/eu/empleo_formacion/empresas/pdf/Contrato_Formacion_y_aprendizaje.pdf
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Nuo 2010 m. 3.500 asmenų, įskaitant ir 2.150 jaunimo (< 29 amžiaus), vyresnių nei 50 m. asmenų,
bedarbių ir asmenų su specialiaisiais poreikiais dalyvavo verslumo mokymuose, organizuotuose
Verslumo skatinimo fondo.
Politika ir politinės priemonės yra įgyvendinamos Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių
institucijų. Paminėtinas tipiškas priemonės pavyzdys gali būti šis: pirminio profesinio mokymo ir
rengimo modulinis turinys skirtas profesinio rengimo lankstumo bei besimokančiųjų pasirinkimo
galimybių didinimui. Galiojantys teisės aktai ateityje numato visišką perėjimą prie modulinės
profesinio mokymo ir rengimo sistemos. Pirminio profesinio mokymo ir rengimo modulinis turinys
taip pat yra siejamas su besimokančiųjų galimybėmis formuoti savo profesines kompetencijas ir
kvalifikacijas įsivertinant įgūdžius ir kompetencijas, įgytas savaiminiu ir neformaliu būdu, tokiu būdu
sutrumpinant profesinio rengimo trukmę ir įgyjant dalines kvalifikacijas, skatinančias greitą
įsidarbinimą. Kiekvienas modulis siejamas su dalinės kvalifikacijos, įvardintos atitinkamame
pažymėjime, įgijimu. Šiandien mokinys, nebaigęs profesinio rengimo programos, gauna tik įgytų
mokymosi pasiekimų pažymėjimą, kuris suteikia galimybę grįžti į pirminę profesinio mokymo ir
rengimo fazę, siekiant pripažinti anksčiau įgytus mokymosi pasiekimus, darbo rinkoje turinčius
nedidelę vertę. Prieš kelis metus pradėtas įgyvendinti Nacionalinis profesinio mokymo ir rengimo
modulinio turinio projektas.
Tačiau egzistuoja didelė dalis neišspręstų problemų ir kliūčių, mažinančių šių priemonių efektyvumą
Lietuvos socialinės rizikos jaunimo profesinės integracijos procesuose:
— Didžioji dalis įgyvendintų priemonių yra trumpalaikės ir orientuotos į “gaisrų gesinimo”
aspektą. Jaučiamas strateginių ir ilgalaikių prevencijos priemonių trūkumas socialinės rizikos,
žemos kvalifikacijos ar nekvalifikuoto jaunimo socialinės atskirties mažinime;
— Darbo rinkos profesinio rengimo priemonės, skatinančios jaunimo įsidarbinamumą, dažnai yra
trumpalaikės dėl keleto priežasčių:
 Šios priemonės yra grindžiamos trumpalaikiais finansavimo šaltiniais ir
įgyvendinamos projektų rėmuose. Pasibaigus projekto finansavimui, didžioji dalis šių
priemonių negali būti toliau tęsiamos;
 Darbdavių, profesinių sąjungų ir kitų socialinių partnerių dalyvavimas priemonių
įgyvendinimo procesuose yra labai ribotas.
Laikino įdarbinimo, subsidijuojamo įdarbinimo ir rengimo įdarbinimui įgyvendinamos priemonės
stokoja sisteminio požiūrio ir nustatant tikslinių grupių poreikius bei galimybes, ir atliekant ilgalaikio
priemonių poveikio įvertinimą.
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3. LYGINAMOJI ATVEJŲ ANALIZĖ
Šioje dalyje pateikiama atvejų apžvalga ir palyginimas, apibūdinant keturiose šalyse10 socialinės
rizikos jaunimui pritaikytas skirtingas profesinės integracijos priemones ir instrumentus.
Šios priemonės ir instrumentai yra orientuoti į skirtingus pameistrystės pritaikomumo aspektus ir sritis
socialinės rizikos jaunimo profesinei integracijai, tai yra:
Propadeutinės priemonės ir instrumentai, orientuoti į jaunų žmonių supažindinimą su realiais darbo
procesais duotoje profesinėje srityje ar profesijoje, skirtuose skatinti jų pasirengimą mokymuisi
remiantis esamais pirminio profesinio mokymo ir rengimo keliais. Tai yra taikoma personalizuotame,
nestruktūrizuotame profesinio mokymo kelyje ir pasirengimo pameistrystei schemose Italijos
saleziečių profesinio rengimo centruose bei Vokietijos profesiniame mokyme.
Rengimo įdarbinimui priemonės yra orientuotos į profesinių kompetencijų ir kvalifikacijų, atveriančių
prieigą prie įdarbinimo, suteikimą. Tai būtent pameistrystės kursų, kuriuos organizuoja užimtumo
mokymo centrai projekto įgyvendinimo eigoje, atvejis Lietuvoje.
Pameistrystė siejama su jaunų asmenų tikslinių įgūdžių ir kompetencijų patobulinimu ar atnaujinimu,
padedant jiems prisitaikyti prie kintančių darbo procesų ir darbo vietų reikalavimų. Tai taip pat
pameistrystės kursų, kuriuos organizuoja užimtumo mokymo centrai projekto įgyvendinimo eigoje,
atvejis Lietuvoje.
Profesinės ir socialinės orientacijos paslaugos bei priemonės, lydinčios pameistrystės priemones,
siekia padėti socialinės rizikos jaunimui surasti tinkamus profesinio pasirengimo ar įdarbinimo kelius.
Tai Norte Jovem projekto, įgyvendinamo Ispanijoje, atvejis.
Italija: "Nesistemingos" švietimo programos yra skirtos užkirsti kelią mokymo proceso
nebaigiantiems mokiniams bei sugrąžinti tuos mokinius, kuriems mokytis nepasisekė. Šios programos
atitinka "antros galimybės" koncepciją remiantis teise į švietimą, į konsultacines ir pagalbines
paslaugas, skatinant tų mokinių tobulėjimą, kurie neturėjo galimybės pasinaudoti “pirmąja galimybe”.
Siekiant tapti “nesistemingais”, būtina pateikti skirtingas ir lanksčias profesinio rengimo programas,
užtikrinti švietimo sistemos galimybes, plėtoti motyvaciją ir gebėjimą mokantis esminių žinių bei
socialinių
požiūrių.
Nesistemingi keliai kinta ir saleziečių centruose. Pristatomas projektas buvo sukurtas siekiant
apsaugoti vaikus, diskriminuotus dėl psichologinių ir/ar socialinių diskomforto elementų. Tiesą sakant,
Italijos švietimo prevencinė sistema vis dar patiria nuostolius dėl:
— socialinių paslaugų mažėjimo, įtakojamo ekonominės krizės rezultate sumažėjusio biudžeto;
— amžiaus diskriminacijos, diskriminacijos tarp tų, kurie turi arba neturi šalies gyventojo
dokumentus;

10

Išsamios atvejų analizės pateikiamos projekto tinklalapyje: http://www.sodapprent.eu/
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— mokyklose egzistuojančio mokymo požiūrio, dažnai orientuoto į programas ir kaupiamąjį
vertinimą, eliminuojant tuos, kurie nepajėgia laikytis mokymo plano;
— juridinės sistemos lėtumo, atsižvelgiant į nepilnamečių teismo veiklas;
— verslo pasaulyje egzistuojančią rasinę diskriminaciją: vienodos galimybės neapmokant
pameistrystės nesuteikiamos tamsaus gymio ar romų tautybės asmenims.
Projektas siekia padėti mokiniams įgyti kvalifikaciją, siekiant reintegracijos į mokslo ar verslo pasaulį.
Tai yra be išlygų priimtas iššūkis, kadangi jaunimas aiškiai suvokia kvalifikacijos svarbą jų ateičiai.
Šio projekto tikslinę grupę sudaro privalomojo mokyklinio amžiaus jauni asmenys, italai ir
užsieniečiai, jaunimas, kuriam taikomos alternatyvios baudžiamosios priemonės ar laisvės atėmimas,
socialiai remtini vaikai, priklausantys mokyklos nebaigiančiųjų rizikos grupei, kitų mokyklų atstovai
ar atskiri asmenys, atsiųsti:
— socialines paslaugas teikiančių institucijų;
— nepilnamečių teismo centrų;
— mokyklų;
— remiantis informacija, sklindančia tarp pačių vaikų ar naujų mokinių šeimų.
Centro veiklos grindžiamos struktūrinėmis intervencijomis, tokiomis kaip:
— Psicho-edukacine parama rengiant individualias ar grupės diskusijas;
— Personalizuota mokymosi procesą nutraukusių ir jį norinčių tęsti programa (raštingumo
mokymai, ištaisomieji vidurinės mokyklos kursai), parengta Personalizuoto švietimo projekto
(PEP), skirto profesinės kvalifikacijos įgijimui;
— Pasirengimas darbo rinkai lankant vienerių metų kursus skirtingose srityse: mechaninė
industrija (automobiliai ir motoroleriai), maitinimo paslaugos (šefas, padavėjas, barmenas),
kosmetologija/kirpimas, mažose įmonėse teikiant praktinį pasirengimą ir galimybę įgyti trečių
metų profesinio mokymo pažymėjimą (kaip privačiam mokiniui). Be to, kiekvienais metais
profesinio rengimo kursai rengiami atsižvelgiant į poreikius ir išteklius (pavyzdžiui, elektriko
asistentas, sodininkas, sandėlio darbuotojas, siuvėjas, kt.);
— Priėmimas, orientavimas, darbo paieška ir švietimo parama tiems, kas būtinai turi patekti į
darbo rinką;
— Mokymo stažuotės ir darbo patirties pripažinimas;
— Socializacijos veiklos: vakarėliai, ekskursijos, mokyklos laikraštis, futbolas po penkis žaidėjus
komandoje, teatras, gitara, meno dirbtuvės, kompiuterinės laboratorijos, kt.;
— Tėvų-mokytojų interviu;
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— Specialūs projektai mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių.
Visos pamokos vyksta ryte (nuo 8.30 iki 13.30), nuo pirmadienio iki penktadienio, dvejose pamainose.
Įprastų veiklų pabaigoje mokiniai gali dalyvauti rekreacinėse bei socializacijos veiklose. Visos
profesinio rengimo veiklos pradedamos spalio mėnesį ir baigiamos birželio mėnesį baigiamuoju
egzaminu, laikomu su Centru susijusiose mokyklose. Vasaros eigoje planuojamos edukacinės
stovyklos, skirtos rekreacijai bei socializacijai. Švietimo kelio pasirinkimo pabaigoje direktorius ir
koordinatorius susitinka su besimokančiuoju, jo šeima ir suaugusiaisiais, siuntusiais asmenį į Centrą
siekiant išsiaiškinti ar verta Centre tęsti edukacinę programą, ar verta eiti į kitą organizaciją ar
mokyklą. Šioje programoje perkeliamieji elementai taip pat labai svarbūs, kadangi:
— Pastangos sukurti projektus, kurių įgyvendinime dalyvauja šeima, socialines paslaugas
teikiančios institucijos, mokyklos ir įmonės, gali susilpnėti dėl kritinių elementų, tokių kaip
trapi seleziečių prevencinė sistema, diskriminacija, kt.;
— Pasirinkto kelio destruktūrizacija – projekto kertinis aspektas – dažnai tampa kliūtimi
pripažįstant įgytus įgūdžius. Tokiu būdu, siekiant geriau plėtoti tokio pobūdžio projektą,
reikalinga aiški metodikų sklaida įgūdžių vertinimui/pripažinimui, siekiant nugalėti tradicinės
metodikos apribojimus (pvz., mokytis galima tik klasėje).
Vokietija: „Pirminis rengimas“ (angl. Entry Training, ET) buvo pradėtas vykdyti 2004 m.,
pasitelkiant papildomą išlygą Vokietijos Socialinio įstatymo kodekse (SGB § 54a
Einstiegsqualifizierung). Tai dalis federalinės valdžios "Nacionalinio pameistrystės ir įgijusio įgūdžius
jauno personalo Vokietijoje susitarimo“ ir Vokietijos ekonomikoje lyderiaujančių įmonių
įsipareigojimų arba reakcija į neatitikimą tarp pameistrystės vietų ir aplikuojančiųjų 2004 m. skaičiaus.
Kiekvienais metais, nuo 2005 m. iki 2011 m. (2012 m. ir 2013 m. duomenys nepateikiami) įmonės
pasiūlo 20.000 (+/-10%) darbo vietų. Vokietijos prekybos, pramonės ir amatų rūmai sukūrė „pirminį
rengimą“ kiekvienai pripažintai pameistrystės programai siekiant neutralizuoti šią plėtrą (~350).
Priemonėje „Pirminis rengimas“ įstatymas nenumato profesijos mokytojų ar rengėjų dalyvavimo.
Siekiant neutralizuoti šią pedagoginę „žinojimo kaip“ stoką, pirminio profesinio rengimo teikėjai
dažnai samdo nevyriausybinėse organizacijose dirbančius socialinius darbuotojus, gebančius ugdyti
bendrąsias kompetencijas. Formali socialinio rengimo modulių seka ar „pirminio rengimo“ turinio
sritys nėra numatomos.
Vokietijos profesinio mokymo ir rengimo sistema yra griežtai siejama su veiklos principu, todėl
nacionalinė kreditų sistema nėra įdiegta. Tačiau tie sėkmingi „pirminio rengimo“ dalyviai, kurie
pradėjo pameistrystės veiklas tame pačiame sektoriuje, išties gali sutrumpinti pameistrystės laiką,
pavyzdžiui, logistikos pameistrystėje prekybos, pramonės ir amatų rūmų teritorijose: "Pirminio
rengimo veiklos atitinka sandėlio tarnautojo ar įgudusio sandėlio logistikoje darbuotojo profesinio
rengimo mokymo turinį. Dėl vėlesnio šių veiklų mokymo atsiranda galimybė sutrumpinti mokymo
turinį iki šešių mėnesių. "Empirinė analizė atskleidė, kad beveik niekas nepasinaudoja šia galimybe;
abi šalys (naudos gavėjas ir įmonė) yra linkę pasinaudoti iki-profesiniu mokymu kaip alternatyva
papildomai
tobulėti“.
Kiekvienam dalyviui lokali įdarbinimo agentūra moka 216 € mėnesio atlyginimą. Tai yra mažesnė
pinigų suma nei socialinė išmoka (šiuo metu 391 € + gyvenamosios vietos nuoma (žemo įkainio)
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asmeniui per mėnesį). Kai kurios įmonės, siūlančios „pirminio rengimo“ programas, padidina šią
išmoką savanoriškai. Kaip jau buvo minėta, parama mokiniams ir praktikantams yra praktikų vadovų
pareiga. Jei įmonė nusprendžia pasiūlyti papildomą socialinį švietimą, įmonė taip pat padengia ir
visas su siūlomomis veiklomis susijusias išlaidas. Dažniausiai realūs skaičiai nėra viešai publikuojami,
tačiau apytikriais skaičiavimais dalyviui per mėnesį visam laikotarpiui gaunasi po 1000 € (60 dienų (3
mėnesiai) veiklos socialiniam darbuotojui 18 dalyvių klasėje (viso: 25 klasės), taigi, 3 mėnesiai @
5000 € (bruto darbo užmokestis) * 25 klasės = 375,000 € / ~375 dalyviui.)
Pirminio rengimo priemonės perkeliamumas gali būti sustiprintas, kai akcentuojama jo esmė, siejama
su mokymo turinio išklausymu ir dalyvavimu praktikoje; tokios priemonės nėra giliai įsišakniję
Vokietijos profesinio rengimo akto parametruose, todėl gali būti nepriklausomai taikomos
nacionalinėse kitų šalių profesinio mokymo ir rengimo sistemose. Testuojant priemonę įmanoma
padidinti įmonių susidomėjimą pameistryste: asmens mėnesius besitęsiančios sutarties finansavimas,
remiamas įdarbinimo agentūrų, gali tapti žemesniu įstojimo barjeru, nei pameistrystės siūlymas
visiems trims metams. Pagrindinė perkeliamumo grėsmė siejama su praktikų vadovų kvalifikacija ir
atrankos procesu, kadangi tai reikalauja iššūkių net Vokietijoje, nors vadovai dažniausiai yra pratę
dirbti su mokiniais.

Ispanija: Nepilnamečiai imigrantai, atvykę iš Ispanijos su ketinimu dirbti, pagal amžių priklauso
tikslinei privalomojo švietimo grupei (pagal LOGSE, privalomojo švietimo periodas trunka iki 16
metų amžiaus ir atitinka minimalią amžiaus ribą, kai galima pradėti dirbti), suvokia save kaip
„suaugusius“, galinčius atlikti šeimoje svarbų vaidmenį, tačiau realybėje jie priskiriami „per jaunų“
asmenų grupei. Imigrantai siekia ekonominių tikslų, o priimančioji šalis turi aiškų prevencinį mokymo
tikslą, todėl nėra realaus abiejų šalių interesų sutapimo. Nepilnamečiai imigrantai dažnai patiria
adaptacinius sunkumus stengiantis atitikti centrų reikalavimams ir daugelis jų dažnai ieško asmeninių
galimybių, geriausiai atitinkančių jų poreikius, todėl nepaisant nebaigto akademinio mokymosi
proceso jie pradeda dirbti. Taigi, ši priemonė, skirta jauniems, suaugusiųjų nelydintiems imigrantams,
taip pat ir nutraukusiems formalaus švietimo veiklas, turėtų būti nesudėtingai perkeliama į kitas šalis
dėka socialinio-pedagoginio požiūrio.
Projekto NORTE JOVEN tikslinę grupę, pavyzdžiui, sudaro jauni asmenys, kilę iš asocialių šeimų bei
turintys finansinių ir socialinių sunkumų, palikę švietimo sistemą ir nebaigę pagrindinės profesinio
mokymo ir rengimo programos. Projekto tikslas – skatinti socialinės atskirties jaunimo socialinio
užimtumo integraciją, pasitelkiant kultūrinį ir profesinį mokymą.
Tai yra nepriklausoma ir autonominė programa, įgyvendinama pelno nesiekiančios organizacijos.
Tačiau programa atitinka dabartinius Europos Sąjungos, Ispanijos sveikatos ir socialinės politikos
ministerijos, Madrido bendruomenės politinius nuostatus, kaip yra matoma pateiktuose pavyzdžiuose.
Taigi, gali būti identifikuojami šie konkretūs programos uždaviniai:
— Asmeninių, materialinių ir techninių išteklių įsidarbinimo rengimui pasiūla;
— Prieigos prie įvairios sociokultūrinės ir darbinės aplinkos skatinimas;
— Asmeninio ir socialinio tobulėjimo skatinimas;
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— Rizikos, susijusios su elgsena, rasizmu, priklausomybe, lyčių smurtu, infekcinėmis ligomis,
ribojimas;
— Plačiosios visuomenės dėmesio atkreipimas.
Norte Joven taiko intervencinį požiūrį, akcentuojantį šiuos aspektus:
— Rengimas profesiniuose seminaruose yra orientuotas į profesinės kvalifikacijos teikimą,
patvirtintą Madrido bendruomenės Regioninės užimtumo tarybos, kur asmenys įgyja
konkrečiam darbui reikalingas žinias ir įgūdžius;
— Vykdomi kultūriniai mokymai, atliepiant esminius profesinio rengimo poreikius, siekiant įgyti
privalomojo vidurinio švietimo kvalifikaciją (ESO, akronimas ispanų kalba). Švietimo
sekretoriato (Consejería de Educación) autorizuoti centrai priskiriami suaugusiųjų švietimo
centrams;
— Integruotas asmeninio ir socialinio tobulėjimo rengimas, siekiant įgyti būtinas elgsenas ir
įgūdžius suaugusiojo autonominiam gyvenimui, kaip socialinės ir profesinės veiklos
atsakomybės išbandymo pagrindas.
Kadangi programa yra įgyvendinama nevyriausybinės organizacijos kaip papildoma pasiūlos
galimybė, nėra jokių kliūčių jos perkėlimui.
Lietuva: Tikslinė pameistrystės kursų grupė (darbo neturinčiam jaunimui skirta darbo rinkos mokymo
centrų pasiūla) yra bedarbiai asmenys, ypač darbo ir profesinės kvalifikacijos neturintis jaunimas,
siekiantis pakeisti ar atnaujinti įgytą kvalifikaciją įsidarbinimo tikslais. Nėra pateikiami detalūs
statistiniai šiuos kursus baigusių besimokančiųjų duomenys. Kiekvienais metais maždaug 7.000 jaunų
asmenų (nuo 16 iki 29 metų) darbo rinkos mokymo centruose įgyja profesinę kvalifikaciją. 2010 m.
skaičiuojama apie 17.000 besimokančiųjų visuose 11-oje šalies darbo rinkos mokymo centruose.
Didžioji jų dalis – 6.000 – parengti viešo finansavimo rezultate, tuo tarpu 5.000 parengti finansavimą
užtikrinus darbdaviams.
Darbo rinkos mokymo centrai įsteigti siekiant kovoti su struktūriniu nedarbu, nedirbantiems asmenims
teikiant profesinio rengimo paslaugas, kurių rezultate įgyti įgūdžiai ir kompetencijos padės įsitvirtinti
darbo rinkoje. Siekiant užtikrinti bedarbiams aukštos kokybės profesinio rengimo paslaugas ir parengti
darbo rinkai įgūdžius turinčius darbuotojus, keturi Darbo rinkos mokymo centrai (Vilniuje, Šiauliuose,
Panevėžyje, Klaipėdoje) 2013 m. pradėjo įgyvendinti ESF finansuojamą projektą "Profesinis
mokymas pameistrystės forma darbo rinkos mokymo centruose". Šiame projekte statybos sektoriuje,
mechanikos sektoriuje, transporto ir paslaugų sektoriuose įgyvendinamos pameistrystės schemos buvo
pasiūlytos jauniems bedarbiams, nedalyvavusiems jokiose švietimo ar profesinio rengimo veiklose
(16–29 metų amžiaus). Rengiamasi pasirašyti trišales sutartis tarp jauno bedarbio asmens, darbo rinkos
mokymo centrų ir įmonių, kurios reguliuos visų pameistrystės schemose dalyvaujančių šalių teises ir
atsakomybes. Darbo rinkos mokymo centrai atsakingi už teorinį pasirengimą ir esminių praktinių žinių
perteikimą, tuo tarpu įmonės užtikrina praktinio pasirengimo teikimą. Baigę mokymus pagal
profesinio rengimo schemą, besimokantieji gaus įgytos kvalifikacijos ar kompetencijų patvirtinimo
raštą. Šiame projekte planuojama apmokyti 900 asmenų iki 2015 m. Jauniems bedarbiams skirtos
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pameistrystės schemos, įgyvendinamos darbo rinkos mokymo centrų, yra lengvai perduodamos kitoms
šalims dėl keleto priežasčių:
Schema pagrįsta paprastomis organizacinėmis ir institucinėmis struktūromis, su aiškiai tarp socialinių
dalininkų paskirstytais vaidmenimis ir atsakomybėmis. Teorinis profesinis rengimas gali būt teikiamas
bet kurios pirminės profesinio mokymo ir rengimo institucijos ar mokymo centro, tuo tarpu praktinis
profesinis rengimas yra vykdomas įmonių.
Šios schemos pagalba siūlomas trumpalaikis pameistrystės rengimas sumažins administracinę ir
finansinę naštą šaliai ir socialiniams dalininkams.
Profesinis rengimas šioje schemoje yra finansuojamas ES struktūrinių fondų ir nacionalinio biudžeto
lėšomis. Todėl šios schemos įgyvendinimas nereikalauja kompleksinių ko-finansavimo mechanizmų ir
struktūrų.

4. IŠVADOS IR TOLESNI ŽINGSNIAI
Socialinės rizikos jaunimo konceptualizacija, nacionalinių profesinio mokymo ir rengimo sistemų
iššūkiai ir bendras pasiryžimas įveikti situaciją atskleidė nenumatytus panašumus tarp tokių šalių kaip
Italija, Vokietija, Ispanija ir Lietuva.
Deja, grėsmės ir iššūkiai taip pat yra panašūs: menkas finansavimas, trumpalaikės priemonės ir žemi
mokymo turinio standartai ar jų nebuvimas, pedagoginės paradigmos ir metodai yra būdingi daugeliui
atitinkamų šalių atvejų.
Atliktas tyrimas atskleidė didelį skirtumą atitinkamuose politikos formavimo tvarumo lygmenyse,
pradedant nuo šalyje paplitusių, dažnai atnaujinamų teisės aktų ir rekomendacijų Lietuvoje iki
regioninės, tradicinės (dėl daugelio socialinių dalininkų įsitraukimo) politikos ir požiūrio Italijoje. Vis
dėlto, daugelis priemonių pripažintos kaip turinčios aukštą perkeliamumo potencialą makro lygmenyje
(struktūros, organizacijos ir įsitraukimo požiūriu). Projekto tolesni žingsniai siejami su gilia analize to,
kas galėtų arba turėtų būti adaptuota organizaciniu ar pedagoginiu požiūriu. Be to, didelis dėmesys
skirtas turiniui, tai yra, kokios mokymosi ir darbo veiklos tam tikrose veiklos srityse yra tinkamiausios
tikslinei grupei.
Trijuose vadovuose11 identifikuoti ir aprašyti potencialios socialinės rizikos jaunimo integracijos
aspektai:
— kaip apibūdinti ar įvertinti profesinės veiklos sritis;
— kaip nuspręsti ar veiklos sritis tinkama socialinės rizikos jaunimui; ir
— kaip analizuoti realias mokymosi situacijas ir darbo procesus.

11

Internetinė prieiga http://www.sodapprent.eu/
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