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Padėkime šalia esančiajam 

 
Alytaus profesinio rengimo centras (autorius Ona Bernatavičienė) 

  

 

Tema (temos), kuriai priskiriate gerosios patirties pavyzdį  

Dėmesys socialiai pažeidžiamiems ir socialinės rizikos asmenims.  

Priemonės tikslas 

Teikti socialinę ir pedagoginę pagalbą esminėse ir kritinėse mokinių socializacijos ir asmenybės saviraiškos 

situacijose. 

Priemonės įgyvendinimas 

2005 metais Alytaus PRC (toliau Centro) buvo parengta Socialinės paramos programa, patvirtinta Centro 

direktoriaus.  Pagrindinės programos įgyvendinimo lėšos – 2% pajamų mokesčio. Visos Centro 

bendruomenės dėka, programos veiklos sėkmingai vykdomos jau septintus metus. Galime skirti nemokamą 

maitinimą mokiniams, esantiems kritinėse socialinėse situacijose, padėti įsigyti mokyklinių prekių, aprangą 

praktiniam mokymui. Mokiniai nuolat konsultuojami įvairiais jiems rūpimais klausimais.  

Kiekvienų metų pradžioje socialinės pedagogės kviečia mokinių tėvus jų susirinkimų metu, centro 

darbuotojus ir kitus žmones per regioninę spaudą, Centro internetinėje svetainėje prisidėti prie programos 

įgyvendinimo.  

Taip pat viena iš programos veiklų yra ketvirti metai organizuojama labdaros akcija „Padėk šalia 

esančiajam“. Akcija vyksta kiekvienų metų lapkričio – gruodžio mėnesiais. Jos metu Centro bendruomenė 

(darbuotojai, mokytojai, tėvai, mokiniai) aukoja maisto produktus ir pinigus, už kuriuos perkami maisto 

produktai ir būtiniausios buitinės prekės (asmens higienos reikmenys). Buvo kreiptasi į prekybos centro 

„Maksima“ administraciją dėl nuolaidų taikymo. Paaiškinus, kokiam tikslui perkami maisto produktai ir kitos 

prekės, administracija pritaikė nuolaidas, perkant prekes, todėl buvo galima nupirkti didesnį jų kiekį. 

Rekomenduojant mokiniams ir mokytojams, bendrabučių auklėtojams, Alytaus socialinių paslaugų centro, 

Alytaus apskrities seniūnijų socialiniams darbuotojams, sudaromi pagalbos gavėjų sąrašai. Gruodžio 

mėnesio pabaigoje  sąraše esantiems mokiniams socialinės pedagogės drauge su savanoriais mokiniais 

paruošia ir išdalija krepšelius su maisto produktais ir kitomis prekėmis. Apie surinktas lėšas ir paramos 

gavėjų skaičių bendruomenė informuojama tėvų ir mokinių susirinkimuose, mokytojų tarybos posėdžiuose, 

mokyklos tinklalapyje www.aprc.lt, regioninėje spaudoje, socialinio pedagogo informaciniame stende. 

Pasiekti rezultatai  

Mažėja socialinė atskirtis; mokomasi bendrauti ir bendradarbiauti, atijautos šalia esančiajam; ugdomas 

bendruomeniškumo jausmas, nuolat teikiama įvairiapusiška socialinė pedagoginė pagalba mokiniams. 

Kaip pakito Jūsų veiklos ir paslaugų kokybė įgyvendinus šią priemonę? 

Mokiniai ir jų tėvai labiau pasitiki socialiniu pedagogu, nebijo išsakyti savo problemų, drauge ieškoma 

galimybių joms spręsti. Per tuos metus buvo galima pasitikrinti, kokios veiklos yra efektyvios, kokių veiklos 

formų ar metodų galbūt reikėtų atsisakyti, todėl teikiamų paslaugų kokybė išaugo. 

 

http://www.aprc.lt/
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Kodėl, Jūsų nuomone, tai gerosios patirties pavyzdys? 

Socialinės paramos programa ir labdaros akcija yra unikalios, todėl, kad bendruomenės nariai tiksliai žino, 

kam ir kur panaudojamos jų paaukotos 2% pajamų mokesčio lėšos, pinigai, maisto produktai, daiktai. Šia 

patirtimi gali pasinaudoti kitos ugdymo institucijos, norinčios skirti dėmesį socialiai pažeidžiamiems ir 

socialinės rizikos asmenims.     

 

 


