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Šalis: Čekija

Metai: 2017

Trukmė: 15 min 

Temos: socialinis verslas, savanorystė, skurdas, socialinė atskirtis, vegetarizmas, šeima

Metodas tinka šiems dalykams: pilietinis ugdymas, pasaulio pažinimas, anglų 
kalba, etika, klasės valandėlė 

Grupės dydis: Iki 25 moksleivių (užsiėmimas rekomenduojamas klasei – t. y. grupei 
moksleivių, kurie vieni kitus pažįsta, užtektinai laisvai jaučiasi kalbėdamiesi ir bendra-
darbiaudami) 

Filme liečiamos žmogaus teisės: teisė laikytis savo įsitikinimų ir juos reikšti, tei-
sė į darbą ir apsaugą nuo nedarbo, teisė į pakankamą gyvenimo lygį, teisė dalyvauti 
bendruomenės gyvenime 

Filmo peržiūros/užsiėmimo tikslai: Ugdyti sąmoningumą socialinių problemų 
atžvilgiu, didinti įsitraukimą į savanorystę ir socialines iniciatyvas. Padėti geriau su-
prasti žmones, patiriančius benamystę ir skurdą. Supažindinti su socialinio verslo 
koncepcija.

Užsiėmimo trukmė: 90–100 min (45 min – įvadas į filmą, filmo peržiūra, diskusija 
po filmo; 45–55 min (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus) – užduotis grupėse)

„Rozárka ir benamės virėjos“

Režisierė: Theodora Remundová

UŽSIĖMIMO STRUKTŪRA: 

POKALBIS APIE SAVANORYSTĘ, 
ĮVADAS Į FILMĄ

UŽDUOTIS NAMUOSE PRIEŠ 
FILMO PERŽIŪRĄ

FILMO PERŽIŪRA

FILMO APTARIMAS 

Pasiruoštas rodyti filmas, 
kompiuteris, projektorius

UŽDUOTIS GRUPĖSE – 
SOCIALINIO VERSLO IDĖJOS 
PLĖTOJIMAS, PRISTATYMAS VIENI 
KITIEMS

Dideli lapai, markeriai / flomaste-
riai, tušinukai.
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Užduočiai įgyvendinti grupėse filmo peržiūros erdvė turėtų leisti stumdy-
ti stalus ir kėdes – t. y. būtų patogi darbui grupėse po 2–3 moksleivius. Rei-
kalingos priemonės filmo peržiūrai ir aptarimui: pasiruoštas rodyti filmas, 
kompiuteris, projektorius. Reikalingos priemonės užduočiai grupėse: dideli 

PATALPA/REIKALINGOS PRIEMONĖS:
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Vienuolikmetė Rozárka jau keletą metų nevalgo mėsos. Mergaitė nu-
sprendžia laiką po pamokų skirti savanorystei veganiškame restorane 
„Kuchařky bez domova“ („Benamės virėjos“). Restorane dirba moterys ir 
merginos, anksčiau netekusios namų ir gyvenusios sudėtingomis gatvės są-
lygomis. Rozárka ir jos draugė mokosi gaminti, susipažįsta su restorano dar-
bu ir klausosi moterų istorijų. Bendravimas su „Benamės virėjos“ komanda 
paskatina Rozárką ne tik rūpintis gyvūnais ir gamta, bet atkreipti dėmesį ir į 
kitus svarbius klausimus. Ką mergaitei reiškia „namai“? 

Filmas „Rozárka ir benamės virėjos“ parodo, kad nebūtina būti suaugu-
siam, turėti pinigų ar užimti įtakingą poziciją, kad galėtum prisidėti prie po-
kyčių savo bendruomenėje ar visuomenėje.1 

Socialinė atskirtis ir skurdas – sudėtingi iššūkiai. Filmas kviečia šią temą 
suvokti pasitelkiant empatiją: per sudėtingų gyvenimo aplinkybių paliestų 
moterų portretus ir Rozárkos su jomis kuriamą ryšį. Prisidėti prie šių proble-
mų sprendimo galime per savanorystę, įvairias iniciatyvas, socialinį verslą 
ar tiesiog per žmogiško santykio su esančiais pažeidžiamoje padėtyje puo-
selėjimą – taip kuriama brandesnė ir laimingesnė visuomenė. Tiesa, svar-
bu pastebėti, kad šie veiksmai negali pakeisti sisteminių sprendimų, išteklių 
perskirstymo, politinės valios – tai tik papildomi įrankiai, prisidedantys, bet 
ne perimantys atsakomybę už šias problemas.

SKURDO IR SOCIALINĖS ATSKIRTIES PROBLEMATIKA

Statistikos departamento duomenimis,2 maždaug kas penktas žmogus 
1  Aprašymas parengtas pagal https://www.oneworld.cz/archive2/edition/2018/36126-
rozarka-and-homeless-cooks
2  Skurdo rodikliai (Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos portalas https://
osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6475033)

FILMO APRAŠYMAS

FILME APTARIAMA PROBLEMATIKA IR KONTEKSTAS 

lapai, markeriai / flomasteriai, tušinukai, atspausdintos užduotys (Priedas 
Nr. 1)

Lietuvoje gyvena žemiau skurdo rizikos ribos. „Skurdo rizikos atžvilgiu Lie-
tuvoje pažeidžiamiausi asmenys yra vaikai, neįgalieji, senatvės pensininkai, 
vieniši asmenys, bedarbiai. Skurdas susijęs ne tik su pajamų trūkumu, bet 
ir su kliūtimis naudotis paslaugomis ir įvairiomis galimybėmis, kurios trukdo 
visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime“.3 

Pagrindiniai skurdą patiriančių asmenų iššūkiai susiję su materialiniu 
pragyvenimo lygiu, pagrindinių poreikių užtikrinimu, sunkumais įsitraukiant 
į švietimo sistemą ir į darbo rinką oriomis sąlygomis. Dažnai skurdo rizikoje 
esantys vaikai ir vėliau, jau suaugę, nepajėgia ištrūkti iš skurdo spąstų. Ne-
užtikrinus bazinių ir fiziologinių poreikių, neįmanoma kokybiškai mokytis, 
formuojasi atskirtis. Kalbant apie skurdo ir socialinės atskirties problema-
tiką ypač svarbi švietimo sritis: „Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizacijos 2015 m. atliktas tyrimas parodė, jog egzistuoja koreliacija tarp 
šeimų, kuriose auga vaikai, finansinės padėties ir švietimo – Lietuvos vai-
kų, kurių šeimų pajamos priklausė ketvirčiui mažiausias pajamas gaunančių 
šeimų grupei, pasiekimai sudarė tik 85 proc. pasiekimų vaikų, kurie augo 
šeimose, pagal pajamas priklausančiose turtingiausiam ketvirčiui. Aišku, 
išimčių būna, tačiau dažniausiai taip jau nutinka, kad jei vaikas yra iš skur-
desnės šeimos, tai jo išsilavinimas ir pasiekimai bus menkesni. Šis ratas užsi-
suka – jis negauna bendrojo išsilavinimo arba jis būna nepakankamai geras, 
atitinkamai jis rinksis kitas profesijas, studijas, į kurias paprasčiau, lengviau 
įstoti, ir taip tas ratas užsisuka. Dėl to švietimo sistema yra be galo svarbi ir 
skurdo problemą reiktų spręsti jau nuo mokyklos, patiems vaikams suteikti 
sąmoningumo šiuo klausimu.“  – A. Adomavičienė, Nacionalinio skurdo ma-
žinimo organizacijų tinklo vadovė.4

Skurdo priežastys gali būti įvairios: liga, darbo netekimas, slaugomas as-
muo, galimybių (išsilavinimo, bazinių poreikių užtikrinimo ar kt.) trūkumas 
ar kt. Svarbu suvokti, kad skurdas ir socialinė atskirtis nėra asmeninės tai 
patiriančių žmonių problemos: tai yra sisteminiai, struktūriniai visuomenės 
reiškiniai. Skurstančių žmonių yra tiek daug, kad negalima šios problemati-
kos laikyti kieno nors kito reikalu, išsispręsiančiu savaime. Tai tema, kurioje 

3  Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje, 2018 http://www.stopskurdas.lt/wp-content/up-
loads/2018/10/SKURDAS-IR-SOCIALIN%C4%96-ATSKIRTIS-2018.pdf
4  „Skurdo mažinimo organizacijos vadovė: skursta kas penktas, tai yra didelis skaičius“, 2018 
http://manoteises.lt/straipsnis/skurdo-mazinimo-organizacijos-vadove-skursta-kas-penk-
tas-tai-yra-didelis-skaicius/

https://www.oneworld.cz/archive2/edition/2018/36126-rozarka-and-homeless-cooks
https://www.oneworld.cz/archive2/edition/2018/36126-rozarka-and-homeless-cooks
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6475033)
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6475033)
http://www.stopskurdas.lt/wp-content/uploads/2018/10/SKURDAS-IR-SOCIALIN%C4%96-ATSKIRTIS-2018.pdf
http://www.stopskurdas.lt/wp-content/uploads/2018/10/SKURDAS-IR-SOCIALIN%C4%96-ATSKIRTIS-2018.pdf
http://manoteises.lt/straipsnis/skurdo-mazinimo-organizacijos-vadove-skursta-kas-penktas-tai-yra-didelis-skaicius/
http://manoteises.lt/straipsnis/skurdo-mazinimo-organizacijos-vadove-skursta-kas-penktas-tai-yra-didelis-skaicius/
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 „Savanorystė yra vienas iš kertinių pilietinės visuomenės akmenų ir be 
jos būtų neįmanomas bendruomenės kūrimas. Kaip savanorystė gali keisti 
visuomenę? Su savanoryste ateina politinė ir socialinė branda. Žmonės, ku-
rie yra savanoriai, jaučia gyvenimo prioritetus, jie supranta, ko patys nori iš 
gyvenimo ir kas jiems aktualu. Savanorystė pati savaime byloja apie morali-
nį žmogaus apsisprendimą ir aktyvumą”, – L. Donskis.7

Savanoriška veikla – ne tik būdas prisidėti prie socialinių problemų spren-
dimo, visuomenės gerovės, vertybių išraiška, bet ir galimybė įgyti įdomios, 
vertingos patirties, išmokti ką nors nauja, jaustis reikalingam, užmegzti ry-
šius su bendraminčiais. 

Šis principas atsiskleidžia ir filme: Rozárka padeda restorano komandai, 
bet pati iš šios patirties įgyja gerokai daugiau nei gebėjimas iškepti pyragą 
pagal naują receptą. 

SOCIALINIS VERSLAS

Socialinio verslo organizacijų misija yra atrasti kūrybiškus, verslius spren-
dimus visuomenės problemoms spręsti. Socialiniai verslai ne tik generuoja 
pelną, tačiau ir prisideda prie skurdo, išsilavinimo galimybių stygiaus, nedar-

7  „Būk savanoris – keisk pasaulį. Tavo savanorystės kelrodis“ (N. Kurapkaitienė, M. 
Kėžaitė-Jakniūnienė, Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, 2011): https://ec.europa.eu/lithua-
nia/sites/lithuania/files/savanorystes_kelrodis.pdf

būtinas spaudimas politikams, palaikymas skurdo mažinimo srityje veikian-
čioms organizacijoms. Svarbu keisti visuomenės nuostatas: kol į skurstan-
čiuosius bus žvelgiama iš perspektyvos „patys kalti“, atitinkami politiniai 
sprendimai nesulauks palaikymo, skurdo mažinimas liks sunkiai pasiekiamu 
tikslu.  

Benamystė – kraštutinė padėtis, į kurią dėl susiklosčiusių aplinkybių gali 
patekti skurdą patiriantis asmuo. Paslaugas netekusiems namų teikia nakvy-
nės namai. Juose per 2017 m. gyveno apie 2500 žmonių, iš jų beveik pusė 
– ilgiau nei 6 mėnesius.5

Benamystėje atsidūrusiems žmonėms būtina ne tik materiali pagalba ba-
ziniams poreikiams (maistas, šiluma, nakvynė) užtikrinti, bet kompleksinės 
socialinės paslaugos, sudarančios sąlygas įsitraukti į visuomenės gyvenimą, 
būti gerbiamiems, išklausomiems, įgyti reikiamų įgūdžių, dirbti. 

SAVANORYSTĖ

Savanoriška veikla – asmens neatlyginamai atliekama visuomenei nau-
dinga veikla.6 Tai reiškia, kad žmogus niekieno neverčiamas apsisprendžia 
skirti savo laiką, žinias, patirtį ir energiją tam, kame mato prasmę. Savano-
rystė gali būti vienkartinė (pvz. pagalba renginyje teikiant informaciją, tikri-
nant dalyvių sąrašus) ar tęstinė (pvz. kassavaitinis įsipareigojimas išvesti pa-
sivaikščioti prieglaudos šunį), gali vykti kultūros (pvz. festivaliuose), švietimo 
(pvz. stovyklose), socialinių paslaugų (pvz. dienos centruose), aplinkosaugos 
(pvz. gyventojų subūrimas aplinkos tvarkymui) ir kitų sričių organizacijose ar 
iniciatyvose, kurioms reikalinga pagalba. 

Esminiai savanorystės elementai – laisvas apsisprendimas ir tai, kad vei-
kla būtų naudinga visuomenei, už ją negaunant finansinio atlygio. Taigi, jei 
klasė pamokų metu prisijungia prie upės valymo akcijos (naudinga visuo-
menei!), bet dalyvauti privaloma – to nelaikysime savanoryste. Savaitgalį 
savo noru padėti močiutei sode yra svarbu ir vertinga, bet kalbėdami apie 
savanorius turime omeny žmones, padedančius tiems, kurių nepažįsta, pri-
sidedančius prie socialines ar kitas problemas sprendžiančios veiklos.

5  Socialinės paslaugos 2017 m. (Lietuvos statistikos departamentas, Oficialiosios statistikos 
portalas https://osp.stat.gov.lt/naujienos?articleId=5756111)
6  Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAD/TAIS.402802

https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/savanorystes_kelrodis.pdf
https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/savanorystes_kelrodis.pdf
https://osp.stat.gov.lt/naujienos?articleId=5756111
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802
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bo, visuomenės sveikatos ir kitų problemų sprendimo. Skirtingai nuo įpras-
tų įmonių, šių organizacijų pagrindinis siekis yra ne pats pelnas, o teigiami 
pokyčiai visuomenėje. 

Socialinio verslo modelių pavyzdžiai: 

• Pelno generavimo. Gaminamas produktas ar teikiama paslauga ir visas 
gautas pelnas skiriamas apsibrėžtai problemai spręsti. Pavyzdžiui, „Anksti.
lt“ – ypač anksti gimusiems kūdikiams skirtų prekių parduotuvė, pelną ski-
rianti paramos programoms tokių mažylių susilaukusioms šeimoms.

• Balansavimo. Verslą siekiama suderinti su socialiniu sprendimu – komer-
cinė veikla galėtų veikti ir be socialinės, bet veiklos sąmoningai sujungiamos 
tam, kad būtų kuriamas didesnis socialinis poveikis. Dažniausiai šio modelio 
organizacijos, socialiniai verslai, tiesiogiai įdarbina pažeidžiamų grupių at-
stovus. Pavyzdžiui, salotų baras „Mano Guru“. Socialinis verslas veikia kaip 
kavinė Vilniaus miesto centre, siūlo skanų maistą ir gerą aptarnavimą. Tuo 
pačiu metu tai yra profesinės reintegracijos programa, kur virtuvėje, barme-
nais ir padavėjais dirba priklausomybių turėję asmenys arba asmenys, išėję 
iš įkalinimo įstaigų. Kitas pavyzdys - Vilniuje veikianti kavinė „Pirmas bly-
nas“, kur dirba žmonės, turintys fizinę ar proto negalią. Šiuo atveju socialinis 
verslas ne tik teikia skanų maistą, (re)integracijos galimybę pažeidžiamoms 
grupėms, tačiau pamažu keičia visuomenės nuostatas jų atžvilgiu. 

• Užrakto socialinio verslo modelis pasižymi tuo, kad komercinė veikla yra 
neatskiriama nuo socialinės problemos sprendimo, be socialinės veiklos ne-
būtų ir verslo – jis ir yra paslauga, sprendžianti problemą. Pavyzdžiui, „So-
cialinis taksi“ yra transporto paslauga žmonėms, judantiems vežimėlio pa-
galba, siekiant išspręsti iššūkį, kad miestuose transportas, pastatai ir gatvės 
nėra tinkamai pritaikyti. Užsakius taksi paslaugą, sutartu laiku pas asmenį 
atvyksta asistentas, kuris padeda oriai patekti į moderniai pritaikytą auto-
mobilį, esant poreikiui išeiti iš namų ar patekti į pastatą atvykimo vietoje.

7 socialinio verslo principai pagal Nobelio premijos laureatą Dr. Muham-
madą Yunus:

• Socialinio verslo misija yra išspręsti tam tikrą socialinę problemą vi-
suomenėje (per socialinę inovaciją arba sėkmingų praktikų pritaikymą).

• Socialinis verslas yra finansiškai tvarus, turi gyvybingą verslo modelį.

• Socialinis verslas nemoka dividendų investuotojams – jo tikslas nėra 
akcininkų kapitalo maksimizavimas.

• Pelnas skiriamas socialinei problemai spręsti arba yra reinvestuoja-
mas į socialinio verslo plėtrą.

• Socialinis verslas veikia darnoje su aplinka.

• Darbuotojai gauna rinkos lygio arba aukštesnius atlyginimus, jų dar-
bo sąlygos yra geresnės nei vidutinėje įmonėje.

• Kurk su džiaugsmu!

Informacija parengta pagal Socialinio verslo pamokų ciklo metodiką.8

UŽDUOTIS PRIEŠ FILMO PERŽIŪRĄ (Namuose) Jei yra galimybė prieš 
filmo peržiūrą užduoti namų darbus, paprašykite moksleivių namuose išsi-
aiškinti, ar šeimos nariai savanoriauja / yra savanoriavę anksčiau. Kur? Kokių 
paskatų vedami pasirinko savanorišką veiklą? 

POKALBIS APIE SAVANORYSTĘ, ĮVADAS Į FILMĄ 

Pokalbis klasėje: ar yra šeimų, kuriose savanoriaujama / buvo savano-
riaujama anksčiau? Kur? Kokiomis aplinkybėmis? Ką moksleiviai žino apie 
tai? Galbūt ir patys moksleiviai savanoriauja / yra savanoriavę? Ką gali pa-
pasakoti apie šią veiklą? 

Pokalbio metu ar po jo (priklausomai nuo to, kiek apie savanorystę žino 
patys moksleiviai) trumpai pristatykite savanorystės koncepciją, pasidalinki-
te savo savanoriškos veiklos patirtimi (jei tokios turite). 

Pakvieskite moksleivius pažiūrėti filmą apie jų amžiaus merginą, kuri, ve-
dama asmeninių vertybinių nuostatų, nusprendė savanoriauti. Paminėkite, 
kad filmas yra žiūrimas naudojantis „Nepatogaus kino klasės“ platforma. 

8  Socialinio verslo pamokų ciklo metodika (pamokų scenarijai) profesinio mokymo įstaigų ir 
bendrojo ugdymo mokyklų ekonomikos ir verslumo kursui 9-10 klasėms (NVO Avilys, Britų tary-
ba, Ugdymo plėtotės centras, 2016) http://www.socialinisverslas.lt/metodika-lietuviu-kalba/

KLAUSIMAI ARBA UŽDUOTYS VAIKAMS/JAUNUOLIAMS 

http://www.socialinisverslas.lt/metodika-lietuviu-kalba/
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FILMO PERŽIŪRA 

FILMO APTARIMAS 

Pakvieskite moksleivius aptarti matytą filmą. Galite vadovautis pateiktais 
klausimais ar atsižvelgę į moksleiviams svarbius filmo aspektus pasirinkti ki-
tus klausimus, plėtoti diskusiją, užsimezgusią dėl moksleivių iškeltų temų. 

1. Pasidalinimas jausmais ir mintimis: ką įdomaus pastebėjote, kas nu-
stebino, patiko? 

2. Ką bendra turite su Rozárka? Kur (ar) filme atpažinote save? 

3. Kokių klausimų užduotumėte Rozárkai po jos pristatymo klasėje 
apie patirtį „Benamės virėjos“ restorane?

4. Kaip manote, kas paskatino Rozárką savanoriauti? 

5. Ar jums būtų įdomu, kaip ir Rozárkai, susipažinti su „Benamių virė-
jų“ komanda? Kodėl? 

6. Ko norėtumėt paklausti restorane dirbančių moterų? 

7. Ar esate sutikę žmonių, kurių gyvenimo istorijos panašiai sudėtin-
gos? Kaip prarandami namai, atsiduriama gatvėje? 

8. Kas gali padėti netekusiems namų atsitiesti? 

9. Ar žinote panašių į „Benamės virėjos“ iniciatyvų Lietuvoje? 

10.  „Benamės virėjos“ yra socialinis verslas – kas tai? (Mokytojas api-
bendrina paaiškinimus, papildo, o jei vaikai nežino, trumpai papasakoja) 

11.  Rozárka yra vegetarė – ar moksleivių šeimose taip pat yra priėmusių 
tokį sprendimą? Kokios to priežastys? 

12.  Filmo pradžioje Rozárka su mama apsiperka ūkininkų turguje – ko-
dėl renkasi jį, o ne prekybos centrą? 

UŽDUOTIS GRUPĖSE 

Savo socialinio verslo idėjos plėtojimas. Grupelėms po 2–3 mokinius iš-
dalinami užduočių lapai (Priedas Nr. 1). 

5 min skiriamos įvadui, pasidalinimui į grupes, kylantiems klausimams, 
susėdimui į patogias pozicijas, reikalingų priemonių padalinimui. 

25 min skiriamos darbui grupėse: remiantis užduočių lapais, paruošia-
mas savo socialinio verslo idėjos pristatymo plakatas. 

10–20 min. Kiekviena grupė kitiems per 1–2 min pristato savo idėją (re-
komenduojama naudotis chronometru). Bendra pristatymų trukmė priklau-
so nuo dalyvių skaičiaus. Svarbu atidžiai klausytis, padėkoti kiekvienai gru-
pei, o pristatymų pabaigoje – visiems už kūrybiškumą ir įsitraukimą. Taip 
pat pristatymų pabaigoje galima trumpai aptarti, kurių idėjų įgyvendinimas 
moksleiviams būdų įdomiausias / smagiausias / netikėčiausias, tačiau jei 
klasė linkusi konkuruoti, vertinti vieni kitus, ši dalis nereikalinga: užsiėmime 
svarbus pats sprendimų paieškos procesas, o ne sukurtų idėjų „kokybė“. 

APIBENDRINIMAS 

Apibendrinant filmui „Rozárka ir benamės virėjos“ skirtą užsiėmimą siū-
lome naudoti metodą, kuris leistų kalbant ratu trumpai pasisakyti kiekvie-
nam, pavyzdžiui: 

•  Pasidalinti 1 svarbiausiu (įdomiausiu / naujai sužinotu) dalyku, išsi-
nešamu iš šio filmo ir užsiėmimo. 

•  Atsakyti į klausimą: ką naudingo visuomenei darau / galėčiau pa-
daryti jau dabar, nelaukdamas, kol suaugsiu? (Pasirinkus šį klausimą svarbu 
paaiškinti, kad tai nebūtinai turi būti „dideli“ darbai, rimti socialiniai projek-
tai – galbūt tai informacijos svarbia tema papasakojimas savo šeimai, stab-
telėjimas pakelti numestos šiukšlės ar pasisveikinimas su šypsena sutikus 
vienišą kaimyną)

PATARIMAI VEDANTIESIEMS/MOKYTOJAMS 

Gebėjimas diskutuoti – sveikos visuomenės pagrindas. Svarbu atkreipti 
dėmesį, kad į filmo aptarimą įsitrauktų kuo daugiau moksleivių. Aptarimą 
vedančiam mokytojui svarbu kartais apibendrinti dalyvių komentarus ar pa-
sisakymus. Taip jie jaučiasi įvertinti ir išgirsti. Nebijokite užduoti ir tikslina-
mųjų klausimų, perklausti ką tik pasisakiusio žmogaus, palyginti išsakytas 
nuomones, jas apibendrinti, pakalbėti apie kontekstą. Tačiau ne visi nori 
dalyvauti. Gerbkite tai ir nespauskite pasisakyti, jei nenori.9

Diskutuojant skurdo ir benamystės klausimais svarbu į pokalbį įtraukti 

9  Patarimai mokytojams suformuluoti pagal Kristinos Sagaidak patarimus kitų „Nepatogaus 
kino klasės“ filmų metodinėse medžiagose
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platesnį kontekstą: aptarti skurdą ir socialinę atskirtį kaip visuomenės pro-
blemą, jų priežastis, pasekmes. Akcentuoti, kad, nors ir nesame tiesiogiai 
atsakingi už problemos sprendimą, galime prisidėti, daryti įtaką įvairiomis 
iniciatyvomis (savanoryste, socialiniu verslu ir kt.), skurdą mažinančių po-
litinių sprendimų palaikymu, kurdami žmogišką santykį su esančiais pažei-
džiamoje padėtyje, didindami sąmoningumą, domėdamiesi ir rūpindamiesi 
šiais klausimais. 

UŽDUOTIS GRUPĖSE

Įsivaizduokite, kad savo rankose turite auksinę banko kortelę su solidžia 
pinigų suma, kurią galite skirti jums rūpinčiai problemai spręsti. Atlikite 
šiuos žingsnius:

1. PROBLEMA. Aptarkite, kokią problemą, kurią norėtumėte spręsti, 
matote visuomenėje? Kam norėtumėte padėti? Išsirinkite sritį, kuri jums at-
rodo svarbi ir įdomi. 

2. IDĖJA. Pasitelkite vaizduotę: kaip galėtumėte prisidėti prie proble-
mos sprendimo? Koks būdas galėtų būti tvarus, pradedantis veikiantį so-
cialinio verslo modelį? Pavyzdžiui, norint padėti Rozárkos filme sutiktoms 
moterims būtų galima už auksinėje kortelėje esančius pinigus nupirkti daik-
tų, drabužių ir maisto, bet pinigams pasibaigus jų situacija iš esmės nebūtų 
pakitusi – o „Benamės virėjos“ restorano sprendimas yra tvarus, nes sukuria 
darbo vietas, padeda įgyti profesinių įgūdžių, buria bendruomenę. Sociali-
nio verslo modelių pavyzdžiai: 

•  Pelno generavimo. Gaminamas produktas ar teikiama paslauga 
ir visas gautas pelnas skiriamas apsibrėžtai problemai spręsti. Pavyzdžiui, 
„Anksti.lt“ – ypač anksti gimusiems kūdikiams skirtų prekių parduotuvė, pel-
ną skirianti paramos programoms tokių mažylių susilaukusioms šeimoms.

•  Balansavimo. Verslą siekiama suderinti su socialiniu sprendimu – 
komercinė veikla galėtų veikti ir be socialinės, bet veiklos sąmoningai sujun-
giamos tam, kad būtų kuriamas didesnis socialinis poveikis. Dažniausiai šio 
modelio organizacijos, socialiniai verslai, tiesiogiai įdarbina pažeidžiamos 
grupės atstovus. Pavyzdžiui, salotų baras „Mano Guru“. Socialinis verslas 
veikia kaip kavinė Vilniaus miesto centre, siūlo skanų maistą ir gerą aptar-
navimą. Tuo pačiu metu tai yra profesinės reintegracijos programa, kur vir-
tuvėje, barmenais ir padavėjais dirba priklausomybių turėję asmenys arba 
asmenys, išėję iš įkalinimo įstaigų. Šiuo atveju socialinis verslas ne tik teikia 
skanų maistą, reintegracijos galimybę pažeidžiamoms grupėms, bet palen-
gva keičia visuomenės nuostatas pažeidžiamos grupės atžvilgiu.

•  Užrakto socialinio verslo modelis pasižymi tuo, kad komercinė veikla 

Informacija apie skurdo ir socialinės atskirties problematiką: Skurdas ir 
socialinė atskirtis Lietuvoje 2018 (Nacionalinis skurdo mažinimo organizaci-
jų tinklas, 2018) http://www.stopskurdas.lt/wp-content/uploads/2018/10/
SKURDAS-IR-SOCIALIN%C4%96-ATSKIRTIS-2018.pdf

Informacija apie savanorystę: „Būk savanoris – keisk pasaulį. Tavo sa-
vanorystės kelrodis“ (N. Kurapkaitienė, M. Kėžaitė-Jakniūnienė, Europos 
komisijos atstovybė Lietuvoje, 2011): https://ec.europa.eu/lithuania/sites/
lithuania/files/savanorystes_kelrodis.pdf

Informacija apie socialinį verslą: Socialinio verslo pamokų ciklo metodika 
(pamokų scenarijai) profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo moky-
klų ekonomikos ir verslumo kursui 9-10 klasėms (NVO Avilys, Britų taryba, 
Ugdymo plėtotės centras, 2016) http://www.socialinisverslas.lt/metodi-
ka-lietuviu-kalba/ 

Metodinę priemonę VšĮ „Jaunimas vaikams“ direktorė  
Ieva Stogevičiūtė-Noreikienė
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yra neatskiriama nuo socialinės problemos sprendimo, be socialinės veiklos 
nebūtų ir verslo – jis ir yra paslauga, sprendžianti problemą. Pavyzdžiui, „So-
cialinis taksi“ yra transporto paslauga žmonėms, judantiems vežimėlio pa-
galba, siekiant išspręsti iššūkį, kad miestuose transportas, pastatai ir gatvės 
nėra tinkamai pritaikyti. Užsakius taksi paslaugą, sutartu laiku pas asmenį 
atvyksta asistentas, kuris padeda oriai patekti į moderniai pritaikytą auto-
mobilį, esant poreikiui išeiti iš namų ar patekti į pastatą atvykimo vietoje.

3. PAVAIZDUOKITE SPRENDIMĄ: trumpai aprašykite, nupieškite ar 
schemomis parodykite savo idėją – veiklos modelį, jo naudos gavėjus, gali-
mus verslo klientus ar kitą informaciją, kuri atrodo svarbi.

4. Jei dar turite laiko, apgalvokite daugiau detalių: koks galėtų būti jūsų  
PAVADINIMAS? ŠŪKIS? LOGOTIPAS? 

5. Pasiruoškite per 1–2 min pristatyti savo idėją kitiems. 


