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Baltijos ekonomikos konferencijoje sakant atidaromają kalbą.

suktimokslolink.Podvejųstudijų
metųatsiradusgalimybeijisįstojo
„Turime sunkiai dirbti
įgerąprogramąSorbonosuniver
gerindami siūlomų
siteteParyžiuje.Jojemokėsitik30
studentų.Sorbonosuniversitetega
studijų bei kuriamo
vo bakalauro ir magistro laipsnį,
mokslo kokybę ir
baigėdoktorantūrosstudijas.Ap
gynęsdaktarodarbą,podaktarinę
didžiausią potencialą
stažuotęatlikoEkso–Marseliouni
matau iš mūsų Dr. L. Tarasonis su žmona Inga ir dukrele Morta Jadvyga vienoje seniausių Sakartvelo gyvenviečių Uplisciche.
versiteteProvanse.Potrejųmetų,
2016aisiais,grįžoįLietuvą.
sugrįžtančios diasporos.“ Ingos tėtis sakartvelietis, ir šeima tame krašte lankosi kasmet. / Asmeninio archyvo nuotrauka
„Visadažinojau,kadišvykstulai
kinai,–tikinodr.L.Tarasonis.–Ve
džiauklasėsdraugęišJ.Basanavi
čiaus mokyklos. Inga baigė VU
VerslomokykląirstudijavoEkso–
Marseliouniversitete.Provansesu
silaukėmedukrosirnorėjomeįsi
kurti kur nors sėsliau. Tiek man,
tiekIngaigalimybėgrįžtiįLietuvą
atrodėpatrauklinetikdėlatsiradu
sių darbų. Abu augome didelėse
šeimose,suseneliais,iržinome,ką
taireiškiavaikams.Norėjome,kad
irmūsųvaikaiturėtųdidelęšeimą.“
Kitavertus,norsProvansegyve
nimasgražusirtenyravisko:Vi
duržemiojūra,paplūdimiai,mais
tas,kalnai,alyvmedžiai,malonūs
žmonės,aukštolygiouniversitetas,
Lietuvoje,pasakmokslininko,lau
kėgalimybėįsitrauktiįdideliuspo
kyčius.Daugsvaresnėsavirealiza
cija ir darbo prasmė prisidedant
prievisuomenėsgerovės.
„Dabar gyvename unikalioje si
tuacijoje.Vykstalabaididelipokyčiai
irjuosedalyvautismagu.Suprantu
tuosžmones,kurietaippatnorigrįž
ti“,–sakėVUmokslininkas.
Baltijos ekonomikos asociacijos iniciatyvinė grupė. Joje – atstovai iš devynių Baltijos šalių universitetų ir trijų centrinių bankų. / Edgaro Kurausko nuotraukos
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Mokymai padeda išlikti konkurencingiems darbo rinkoje
Nuo 55-erių iki kol sukaks pensinis
amžius – šios grupės žmonėms naujas
ES finansuojamas projektas, kurį
įgyvendina ir koordinuoja VšĮ „Soros
International House“, suteikia galimybę nemokamai mokytis anglų kalbos ir
taip išlikti konkurencingiems darbo
rinkoje ar įgyti psichologijos žinių ir
įsilieti į savanorių gretas.

„Širvintiškispasakojopraradęsdarbą,bet
pasimokęsanglųkalbostikisigalėsiantisdėl
darbovietoskonkuruotisujaunesniaispreten
dentais.Vienątokiąjaunusižiūrėjęs,betten
reikalaujamabentpradiniųšioskalbosįgū
džių,kuriųnetrukusirįgis.Vilnietėprojekto
dalyvėtikisi,kadanglųkalbosžiniospadės
darytikarjerąįmonėje,kuriojedirba.Oviena
ukmergiškėnutarė,kadužsieniokalbapravers
netikdarbearperatostogasužsienyje–ir
lankantDidžiojojeBritanijojegyvenančiądu
krąiranūkus.Kartaisreikiamažopostūmio
patikėtisavimi,kadgalikeistisavogyvenimą,
irkaitau55+“,–įspūdžiusišsusitikimųsu
projektodalyviaispasakojaprojektąvykdan
čiosVšĮ„SorosInternationalHouse“(SIH)
direktorėDaivaMalinauskienė.
„Mokykisirsavanoriauk!Naujiįgūdžiai
profesiniamtobulėjimuiirsavanorystei“pro
jektotikslas–stiprintivyresnio,betdardar

bingoamžiausasmenųpadėtįdarborinkoje,
padidintijųvisuomeninįaktyvumą.Taiypač
aktualuLietuvai–vienaisparčiausiaisenstan
čių Europos Sąjungos valstybių. Mažėjant
gyventojųvyresnioamžiausasmenųdalisdi
dėja.Deja,kaiprodostatistikairįvairūstyri
mai,jiedažnaipralaimikonkurencinėjekovo
jedėldarbovietų,gerokairečiauneijaunimas
įsitraukiaįvisuomeninęirsavanoriškąveiklą.
Projektaspadėssidabrineikartaiugdytiįgū
džius,padedančiusaktyviaidalyvautiekono
miniame,socialiniame,kultūriniame,pilieti
niameirpolitiniamevisuomenėsgyvenime.
Šiandienišliktiglobaliojedarborinkojerei
kalingaužsienio,ypačanglų,kalba.25erių
metųužsieniokalbųmokymopatirtįturintis
SIHjosmokys70projektodalyviųišŠalči
ninkų,Ukmergės,Širvintų,Vilniausrajonųir
Vilniausmiesto.Užsiėmimaitruksnet120
valandų,tad,neabejojaD.Malinauskienė,ti
kraiįmanomapasiektirezultatą.Jipasakoja,
kadmokytispanoroįvairūsžmonės:dauguma
dirbantys–tiekvalstybėstarnyboje,tiekvers
le,yraūkininkų,taippatirvienaskitasnedir
bantis,betbūtentsuanglųkalboskursaissie
jantisviltislengviaurastidarbo.
Dar26vyresnioamžiausžmonėslankysas
meniniotobulėjimoseminarus,irtokiubūdu
siekspadidintisavokonkurencingumądarbo
rinkoje.Keturiasdešimtmokysispsichologinio
konsultavimo ir taps socialinės iniciatyvos

„Sidabrinėlinija“savanoriais.Projektopartne
rio–M.Čiuželiolabdarosirparamosfondo
projektųvadovėGiletaKierienėpasakoja,kad
šiosprojektodaliesdalyviaisudarėsavanoriš
kosveiklossutartisirįsipareigojodvejusmetus
savanoriauti.Pirmajųužduotis–skleistižinią
apie„Sidabrinęliniją“–nemokamądraugys
tės,bendravimoirpagalbostelefonulinijąvie
nišiemsgarbausamžiausžmonėms,pakalbin
ti bent vieną vienišą senjorą užsiregistruoti
„Sidabrinėjelinijoje“.Potokiekvienamnau
jamsavanoriuiparenkamaspašnekovas,suku
riuovisąsavanorystėslaikotarpįjiskalbėsis
bentkartąpersavaitę.Birželįantrąjįgimtadie
nįpaminėjusioje„Sidabrinėjelinijoje“šiandien
darbuojasibemaž300savanorių,dovanojančių
savolaikąirdraugystę1,5tūkst.senolių.
PasakG.Kierienės,naujassavanoriųde
santasganaįvairus:štaiŠalčininkųrajone–
daugiausialankomosiospriežiūrosdarbuoto
jos,UkmergėjeirŠirvintoseyraslaugančiųjų
vyresnioamžiausartimuosius,vilnietės–sup

rantančios,kadvisuomenėssenėjimolaikais
reikalingigebėjimaipadėtivyresnioamžiaus
žmogui.
Dvejusmetustruksiančiosprojekto„Mo
kykisirsavanoriauk!Naujiįgūdžiaiprofe
siniamtobulėjimuiirsavanorystei“vadovė
D.Malinauskienėneabejoja,kadįgytinauji
įgūdžiaisidabrinėskartosžmonėmspadėsat
rastinaujųgyvenimospalvų.Jipasakojaapie
senjorę,kurivienameišankstesniųSIHpro
jektųmokėsianglųkalbosirlankėpaskaitas
verslumoseminare.Įgytosžiniosiružmegzti
vertingiryšiaijaipadėjosavopomėgįpavers
tiverslu–jitarptautiniametinklapyjeparda
vinėjasavorankdarbiusnetikLietuvos,betir
anglakalbiųšaliųpirkėjams.
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Projektą įgyvendina ir koordinuoja
VšĮ „Soros International House“.
Daugiau informacijos:
http://sih.lt/mokykis_ir_savanoriauk
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