Link projekto „Medžio talka“
pusiaukelės - sėkmingai
Kauno kolegijos ir VšĮ „Gražinkime Kauną“ Žaliakalnio seniūnijoje vykdomo iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-02-0003 „Medžio talka:
profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio jaunimui“ tikslas – Įgyvendinant
Kauno m. Žaliakalnio vietos plėtros strategiją, pagerinti jaunų (16-39 m.), ekonomiškai neaktyvių
Kauno m. Žaliakalnio seniūnijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.
Kaip įvardinta Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijoje, „vieni svarbiausių Žaliakalnio
charakterį palaikančių objektų – autentiški mediniai gyvenamieji namai. <...> Čia išsaugota ir autentiška
gyvenamoji aplinka: išlaikytas sklypo apželdinimas, eksterjero ir interjero detalės , tradicinė gyvensena.
Būtent gyvenamąją aplinką kaip itin vertingą šio rajono tapatumo, traukos elementą pabrėžia ir kultūros
paveldo specialistai“. Be to, mūsų rajonas istoriškai yra ir vienas iš Lietuvos medžio apdirbimo, baldų,
suvenyrų pramonės lopšių.

Kauno kolegijos dėstytojai aktyviai įsitraukė į Žaliakalnio bendruomenei skirtą projektą
Tokiu būdu, Kauno kolegija kartu su partneriu - VšĮ „Gražinkime Kauną“ - praktinio rengimo įgūdžius iš
savo Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo bei kitų programų perteikė ir jauniems ekonomiškai
neaktyviems Žaliakalnio seniūnijos gyventojams. „Medžio talkos“ metu jie taip pat mokyti ir konsultuoti
įvairių verslumo įgūdžių ir motyvuoti siekti įsidarbinimo, savo verslo sukūrimo, progreso darbo rinkoje.

Projekto rengėjai iš pradžių nustatė kad ekonomiškai neaktyvūs asmenys nuo 16 iki 39 metų Žaliakalnyje
gali būti skirstomi į tris mažesnes tikslines grupes: pirma, tik išsilavinimą gavusį ir nežinantį kur dirbti, ar
išvis pasilikti bendruomenėje ekonomiškai neaktyvų jaunimą iki 29 metų – „potencialius pameistrius“;
antra, motinystės (tėvystės) atostogose esančias Žaliakalnio jaunąsias mamas [statistiškai gausiausia
grupė]; trečia, dėl įvairių socialinių įgūdžių praradimo (gyvenimas emigracijoje, priklausomybės, socialinė
izoliacija) „paraštėje esančius“, net Užimtumo tarnybos paslaugomis nesinaudojančius ekonomiškai
neaktyvius „paribio žmones“. Skirtingoms grupėms buvo skiriama ir skirtinga informacinė sklaida.

Susitikimas Kauno kolegijoje su „potencialiai pameistriais“ apie dalyvavimo projekte galimybes
Potencialūs pameistriai jau dirba medžio darbus
Nors ir projekto „Medžio talka: profesiniai įgūdžiai ir motyvacija ekonomiškai neaktyviam Žaliakalnio
jaunimui“ pradžia 2018 m. vasarą ir vėlavo dėl nuo įgyvendintojų bei Žaliakalnio VVG nepriklausiusių
priežasčių, projekto komandai pavyko suburti nedidelę, tačiau labai motyvuotą 2 „potencialių
pameistrių“ grupę.

Iš medžio pameistriai gamino ir restauravo baldus
„Potencialiems pameistriams“ Kauno kolegijos medžio dirbtuvėse (Pramonės pr. 20) vyko patyrusių
Kauno kolegijos Dailės kūrinių restauravimo katedros dėstytojų vedami praktiniai mokymai „Medžio
darbai ir interjerų renovacija“, kurie vyko 2,5 mėnesio kasdien po 8 valandas, iš viso 384 valandas. Prieš
kiekvieną užsiėmimą savanoriškais pagrindais dirbo ir dėstė taip pat VšĮ „Gražinkime Kauną“ atstovai.
Antraisiais projekto metais bus vykdomi analogiški mokymai jau naujai projekto dalyvių grupei.
Pasibaigus praktiniams mokymams, „potencialiems pameistrams“ toliau vyko „Gražinkime Kauną“
vedami teoriniai-praktiniai seminarai „Įsidarbinimas arba individualios veiklos pradžia medžio darbų
srityje“, kur jie įgavo žinių tokiomis temomis kaip verslo pradžia, verslo finansavimas, gamybos
organizavimas, darbo sauga, pardavimų organizavimas, rinkodara, apskaita.

Pameistriai mokėsi ir pristatyti savo produkciją, konsultavosi kaipi parduoti internete
Be to, „potencialiems pameistriams“ buvo numatytos 8 skirtingų sričių (teisės, finansų, psichologijos,
pardavimų, įvaizdžio formavimo, viešojo kalbėjimo, ryšių su visuomene) konsultacijos, kurias vedė
motyvavimo specialistai - Kauno kolegijos ir projekto partnerio „Gražinkime Kauną“ lektoriai.
„Potencialus pameistrys“ projekto metu gavo iš viso 136 valandų trukmės motyvavimo konsultacijų, ir
tai jau davė naudos – vienas baigęs projekto mokymo darbus žmogus jau dirba „naująją specialybę“ –
medžio renovavimo ir restauravimo srities darbus.
Jaunosioms mamytėms – plati galimybių įvairovė
2018 m. pabaigoje projekto įgyvendintojai Žaliakalnyje įvykdė seniūnijos darbuotojų, bendruomenių
atstovų, namų bendrijų pirmininkų, nevyriausybinių organizacijų (ypač dirbančių su mamomis, vaikais)
apklausą, siekiant gauti nemotyvuotų, netikrų dėl savo įsidarbinimo ateityje, esančių motinystės
(tėvystės) atostogose asmenų kontaktus. Siekiant „atrasti“ motinystės (tėvystės) atostogose esančias
mamas (tėvus) iš Žaliakalnio, vykdyta sklaida internete ir sklaida per jaunoms mamoms parengtą ir
išplatintą lankstinuką „Kuriame grožį: profesionalų vedami užsiėmimai nedirbančioms mamoms
Žaliakalnyje gruodį, sausį ir vasarį“.
Gruodžio mėnesį pradėjo burtis ekonomiškai aktyvių Žaliakalnio mamų grupė, iš kurių pastoviai
užsiėmimus išlankė 3 mamyčių „branduolys“. Prieš Šv. Kalėdas joms buvo skirtos nestandartinės
paskaitos – „Šiaudinių sodų kūrimas“ (vedė tautodailininkė Danguolė Juralavičienė) bei „Kvepalų
kūrybinės dirbtuvės“ (aromaterapeutė, parfumerė Eglė Jonaitytė), kurių metu mamytės galėjo sau
susikurti unikalų, individualų aromatą.

Jaunos Žaliakalnio mamos Kauno kolegijoje kūrė stiklo, odos, tekstilės, keramikos technikomis
2019 m. sausio mėnesį į pedagoginius procesus įsijungė patyrę profesionalai ir profesionalės iš Kauno
kolegijos, daugelis iš jų – Lietuvos dailininkų sąjungos nariai. Tokiu būdu „Medžio talka“ mamyčių
tikslinei grupei galėjo pasiūlyti pačių įvairiausių rankdarbių ir meno dirbtuvių. Užsiėmimus „Suvenyrai iš
stiklo“ vedė stiklo menininkė Sigita Grabliauskaitė, „Batika“, „Šilko žavesys“ ir „Vėlimas iš vilnos“ - Birutė
Sarapienė, „Odiniai suvenyrai“ - Lolita Grabauskienė, „Keramika“ ir „Keramikos dekoras“ – Birutė
Šležienė, „Mediniai suvenyrai“, „Mediniai žaislai“, r „Mediniai įrankiai“ ir„Medinio baldo remontas“ –
Aurelijus Blažinauskis.

Ir jaunosioms mamytėms buvo skirti užsiėmimai medžio tematika
Neformalaus ugdymo metu, Kauno kolegijos ir projekto partnerio „Gražinkime Kauną“ lektoriai
jaunosioms Žaliakalnio mamoms vedė teorinius praktinius seminarus „Įsidarbinimas arba IDV pradžia
medžio suvenyrų verslo srityje“ ir tokiomis temomis kaip verslo pradžia, laiko planavimas, verslo
finansavimas, gamybos organizavimas, apskaita , rinkodara, pardavimų organizavimas. Mamyčių
ekonominio neaktyvumo įveikimui, verslumo skatinimui skirta ir 150 valandų konsultacijų vadybos,
teisės, finansų, psichologijos, pardavimų temomis, kuriuos vedė Kauno kolegijos ir „Gražinkime Kauną“
specialistai.
Padedama į darbo rinką grįžti ir iš „paribio“
Pavasarį į projektą pakviesti įsijungti ir ekonomiškai neaktyvūs žmonės, kurie šiuo metu nesimoka,
nedirba, ir dėl įvairių priežasčių „iškritę“ ir iš Užimtumo tarnybos teikiamos paramos. „Paribio žmones“
buvo siekiama pasiekti per neformalų bendravimą su seniūnijų darbuotojais, seniūnaičiais, socialinės
pakraipos NVO, bendruomenių ir namų bendrijų atstovais. Pasirodė ir straipsnis „Kauno dienoje“.

Žaliakalnio seniūnijos gyventojams pritraukti buvo taikomas visas kompleksas sklaidos priemonių
Malonu, kad atsirado trys žmonės, norintys jungtis prie nuo gegužės vykstančių teoriniai-praktiniai
mokymai „Medžio darbai grįžtantiems iš paribio“, kuriuos vedė Kauno kolegijos, „Gražinkime Kauną“
lektoriai bei kviestiniai meistrai.

Pirmuosiuose užsiėmimuose grįžtančius iš paribio meistras mokino pagaminti medinį avilį

Šiemet numatoma organizuoti 35 tokius seminarus, kurių kiekvieno trukmė - 8 val. Juos lankantys
ekonomiškai neaktyvūs žaliakalniečiai jau išmoko gaminti ir pasigamino medinį avilį, langus ir duris,
restauravo medžio baldus.
Mokomės ir patys, sieksime tęstinumo
Projektas „Medžio talka“ tiesiogiai prisidės prie Kauno miesto Žaliakalnio vietos plėtros strategijos
pirmojo tikslo - „sudaryti palankias sąlygas Žaliakalnio teritorijos gyventojų įsidarbinimo galimybių
gerinimui, skatinant socialinę integraciją, verslumą ir darbinių įgūdžių kėlimą bei 1.2 uždavinio „ugdyti
darbingų neaktyvių gyventojų profesinius ir kitus įgūdžius, gerinančius jų padėtį darbo rinkoje“
įgyvendinimo.

Medžio dirbtuvėse profesionalai moko restauruoti medinius langus, duris
Kauno kolegija kartu su partneriu - VšĮ „Gražinkime Kauną“ - taip pat stiprina ir savo gebėjimus mokymo
pagal pameistrystės modelį, o taip pat suaugusių pedagogikos, mokymo visą gyvenimą, amatininkystės ir
verslumo srityse. Savo Žaliakalnyje sieksime pokyčius paversti ilgalaikiais, išlaikyti ir plėsti užmegztus
nevyriausybinių organizacijų, verslo, ir bendruomenių žmonių ryšius.
Projektui skirtas „Facebook“ profilis „Medžio Talka“ - https://www.facebook.com/
„Potencialiems pameistriams“ skirtas vaizdo klipas - https://www.youtube.com/watch?v=dG420ilw7Fc

