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Įmonės Addelse socialinio projekto metu 20 Lietuvoje  

gyvenančių pabėgėlių užpildė ProfileXT klausimyną, kuriuo buvo 

vertinami mąstymo gebėjimai, asmenybės savybės bei interesai. 

Rezultatai parodė, kad pabėgėliai pasižymi tam tikrais stipriau 

išreikštais asmenybės bruožais. Šioje atvejo analizėje  

apžvelgiami gauti rezultatai ir pabėgėlių situacija  

Lietuvos darbo rinkoje. 

Žvilgsnis į pabėgėlius  

kaip į asmenybes, o ne  

kitos kultūros atstovus,  

yra svarbus mažinant  

Lietuvoje vyraujančius  

stereotipus. 

PABĖGĖLIŲ INTEGRACIJA LIETUVOJE 

Lietuva 2015 metais įsipareigojo suteikti prieglobstį 1105 pabėgėliams iš Artimųjų Rytų. Iki šiol jau 

įvykdyta maždaug ketvirtadalis šios kvotos. Dažniausios priežastys, dėl kurių žmonės palieka savo 

šalį, yra kariniai konfliktai ir politinė priespauda. Lietuva, siekdama integruoti pabėgėlius į visuome-

nę, suteikia jiems laikiną apgyvendinimą, organizuoja švietimą ir užimtumą, užtikrina socialinę bei 

sveikatos apsaugą, informuoja visuomenę apie prieglobstį gavusius užsieniečius, siekiant užkirsti ke-

lią jų izoliacijai ir skatinti toleranciją. Vienas iš svarbiausių sėkmingos integracijos rodiklių- atlygin-

tinas darbas ir gyvenimas visuomenėje. Būtent dėl šios priežasties, įdomu išsamiau panagrinėti šios 

žmonių grupės asmenybinius bruožus darbo aplinkos kontekste. 

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 

Projektas pradėtas vykdyti 2016-ųjų metų vasario mėnesį. Nuo to laiko ProfileXT klausimynu buvo 

įvertinta 20 pabėgėlių, turinčių vidurinį arba aukštąjį išsilavinimą. Vertinamieji klausimyną užpildė 

kompiuteriu gimtąja arabų kalba. Po vertinimo visi dalyviai buvo supažindinti su savo rezultatais ir 

gavo ugdymo rekomendacijas. Gauti rezultatai buvo analizuojami ir nustatomos bendros  

tendencijos.  
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PROFILE XT VERTINIMO METODIKA 

ProfileXT- tai 120 šalyse naudojamas asmenybės klausimynas, padedantis įvertinti asmens tinkamumą 

tam tikroms pareigoms, nustatyti jo ugdymo gaires bei prognozuoti sėkmę darbe. Ši metodika matuoja 

tris sritis: mąstymo gebėjimus, asmenines savybes bei interesus. Naudojant šią metodiką  

2016-ais metais Lietuvoje  buvo įvertinta daugiau nei 3000 žmonių.  

Mokymosi potencialas. 

Tikėtino gebėjimo mokytis, mąstyti ir spręsti problemas rodiklis. 

Skaičiavimas. 

Gebėjimo skaičiuoti įvertinimas. 

Skaitinis mąstymas. 

Skaičių, kaip pagrindinės mąstymo ir problemų sprendimo  

priemonės, vartojimas. 

Verbaliniai įgūdžiai. 

Kalbinių gebėjimų įvertinimas pagal asmens turimą žodyną. 

Verbalinis mąstymas. 

Žodžių, kaip pagrindinės mąstymo ir problemų sprendimo  

MĄSTYMO BŪDAS INTERESAI 

Verslumas. 

Domėjimasis veikla, susijusia su kitų įtikinimu, idėjų 

pristatymu ir pardavimu. 

Mechanika. 

Domėjimasis darbu su įrankiais,  įranga ar  

mechanizmais. 

Paslaugos. 

Domėjimasis tokia veikla, kaip pagalba žmonėms bei 

rūpinimasis kitų gerove. 

Mokslas. 

Domėjimasis moksline veikla, duomenų analize  

ir tyrimais. 

Finansai/Administravimas. 

Domėjimasis tokia veikla, kaip  

informacijos tvarkymas ar verslo procedūrų kūrimas. 

Kūryba. 

Domėjimasis tokia veikla, kuriai reikia vaizduotės, 

kūrybiškumo ir originalių idėjų. 

ASMENYBĖS BRUOŽAI 

Energingumas. 

Rodomas aktyvumas, veržlumas ir polinkis veikti greitai. 

Prisitaikymas. 

Polinkis atsižvelgti į kitų poreikius ir idėjas. 

Ryžtingumas. 

Pasiekiamos informacijos nau-

dojimas greitiems 

sprendimams priimti. 

Įtakojimas. 

Tendencija imtis iniciatyvos valdyti žmones 

ir situacijas. Polinkis vesti,  

o ne sekti. 

Objektyvumas. 

Polinkis remtis faktais arba 

intuicija priimant  

sprendimus. 

Savarankiškumas. 

Rodiklis, kokio vadovavimo stiliaus 

asmuo pageidauja iš savo vadovo. 

Pozityvumas. 

Polinkis teigiamai nusiteikti kitų 

žmonių ir galimų rezultatų atžvilgiu. 

Paklusnumas. 

Polinkis vadovautis 

organizacijos politika, 

paklusti išorinei 

kontrolei ir dirbti 

laikantis taisyklių. 

Draugingumas. 

Polinkis bendrauti, orientacija į 

žmones, visuomeniškumas. 
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REZULTATAI 

Asmenybės savybės, matuojamos ProfileXT klausimynu, išreiškiamos balais nuo 1 iki 10. Kuo balas 

aukštesnis, tuo ši savybė stipriau išreikšta žmogaus elgesyje. Iš 9 matuojamų asmenybės savybių, tenden-

cijos išryškėjo šešiose skalėse: Draugingumas, Paklusnumas, Pozityvumas, Ryžtingumas, Prisitaikymas, 

Objektyvumas. Reikšmingos tendencijos neįžvelgtos Savarankiškumo, Įtakojimo bei Energingumo skalė-

se. Stipriausiai išreikšti interesai: Paslaugos, Mokslas, Mechanika. 

PABĖGĖLIŲ ASMENYBĖS TENDENCIJOS 

Draugingumas. Pabėgėliams būdinga stipri orientacija į žmones: jiems itin svarbūs tarpasmeniniai san-

tykiai ir buvimas žmonių apsuptyje. Šios skalės ryškiai atsispindi ir realybėje- pasak darbo biržos eksper-

tės, pabėgėliai yra atviri, palaikantys vieną kitą, daug bendraujantys. Jie itin daug laiko leidžia su ben-

druomenės ir šeimos nariais. Jie mėgsta darbą komandoje, bendradarbiavimą ir dalinimąsi idėjomis. Di-

delė tikimybė, jog darbas vienumoje jiems būtų iššūkis.  

Paklusnumas. Pabėgėliams būdinga pagarba autoritetui, taisyklėms ir numatytai įmonės tvarkai, tačiau 

jie aklai nesivadovauja nurodymais - kilus abejonėms dėl tvarkos reikalingumo/ teisingumo, jie linkę 

perklausti ar ieškoti, jų nuomone, geresnio kelio siekiant to paties tikslo. Taip pat gali nepalankiai priimti 

direktyvų ir „spaudžiamą” vadovavimo stilių. Galima daryti prielaidą, kad būtent maži balai paklusnumo 

skalėje galėjo turėti įtakos pabėgėlių išvykimui iš savo šalies, kur jie nenorėjo paklusti esamai tvarkai/

situacijai. 
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Pozityvumas. Pabėgėliai į susiklosčiusias aplinkybes ir pokyčius žiūri gana kritiškai: jie dažnai įvertina 

rizikas ir atsargiai žvelgia į aplinkybes. Jiems nėra būdingas optimistiškas požiūris į pasaulį, naivumas 

ar didelis pasitikėjimas nepažįstamais žmonėmis. Darbo biržos atstovė teigia, jog ir įsidarbinimo  

klausimais jie dažnai būna atsargūs ir gerai  įvertina situaciją, darbo sutarties sąlygas bei užmokesčio  

galimybes. 

Ryžtingumas. Pabėgėliai pasižymi ryžtingumu: jie gana greitai ir drąsiai priima sprendimus, nelinkę 

ilgai svarstyti, dvejoti ar gailėtis. Viena iš tokio elgesio pavyzdžių- nemaža dalis atvykusių pabėgėlių 

Lietuvoje neužsibuvo ir gana greitai nusprendė darbo ieškoti vykti į kitą šalį. Aukštesni nei vidutiniai 

ryžtingumo skalės balai rodo ir didesnį atsparumą stresinėms, intensyvioms situacijoms. 

Prisitaikymas. Pabėgėliai esant reikalui gali prisitaikyti prie kitų žmonių poreikių, tačiau nebijo  

išsakyti ir kritikos, jei mano, kad to reikia, o tai gali būti ypač naudinga visam komandos tobulėjimui. 

Laikosi asmeninės nuomonės, nevengia išsakyti kitiems savo, kad ir ne visada populiaraus, požiūrio ar 

idėjos. Tačiau stiprus kovojimas už savo požiūrį dažnai priveda prie nesutarimų ar konfliktų, kurių  

kartais galima ir išvengti. 

Objektyvumas. Pabėgėliai tiek gyvenime, tiek darbe yra linkę labiau remtis intuicija, nei objektyviais 

duomenimis. Jiems svarbu pasikliauti savo jausmais ir nuojauta. Toks intuityvus požiūris į įvykius ir 

žmones padeda pastebėti svarbias smulkmenas, kurioms racionalūs žmonės neteikia reikšmės. Tačiau 

kartais, priimant sprendimą, jie gali pakankamai neįvertinti turimos faktinės informacijos. Gali būti, jog 

būtent paskatinti savo intuicijos ar emocionalaus požiūrio į įvykius, jie pasirinko palikti savo šalį ir  

prašyti prieglobsčio svetur. 

Interesai. Pabėgėliai labiausiai domisi veikla, susijusia su pagalba žmonėms ir bendravimu. Juos taip 

pat motyvuoja darbas aplinkoje, kurioje yra galimybė analizuoti ir nagrinėti įvairius procesus. Jie  

domisi amatais ar kita veikla, susijusia su darbu rankomis bei apčiuopiamais veiklos rezultatais. 
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PABĖGĖLIAI DARBO RINKOJE 

Darbo biržos ekspertė teigia, jog pabėgėliai stengiasi rasti panašų darbą į tą, kurį dirbo savo šalyje 

(dažnai norima dirbti statybininku, vairuotoju, batsiuviu ar virėju). Išsilavinimas ir anglų kalbos  

mokėjimas lėmė tai, kad keletui pavyko įsidarbinti specialistais tarptautinėje bankines paslaugas  

teikiančioje įmonėje Vilniuje. Šiuo metu iš viso įsidarbinę yra 8 pabėgėliai, o švietimo įstaigose mokosi 

2. Vienas iš didžiausių sunkumų ieškant darbo - darbdavių neigiamos išankstinės nuostatos apie kitų  

kultūrų ir religijų atstovus. Tačiau pasak Lietuvos darbo biržos specialistų, dažnai darbdaviui  

susipažinus ir pabendravus su darbo ieškančiu pabėgėliu, nuomonė pasikeičia.  

Nors Lietuvoje prieglobstį gaunantys pabėgėliai stengiasi susirasti jų ankstesnę profesiją atitinkantį  

darbą, tačiau tokia galimybė ne visada pasitaiko. Tad šiuo atveju ypač naudingas tampa jų asmenybių 

savybių nustatymas: taip galima įvertinti pabėgėlių asmenybės stipriąsias puses ir potencialą tam tikroms 

pareigoms. ProfileXT metodikos pagalba galima nustatyti kokios savybės reikalingiausios, norint  

pasiekti puikių rezultatų tam tikrose pareigose. Išanalizavus pabėgėlių asmenybės tendencijas  

pastebėjome, jog tokiomis savybėmis dažniausiai pasižymi sėkmingi smulkieji verslininkai, asmenys, 

susiję su klientų aptarnavimu bei pardavimais.  

Taigi, vertinant asmenybės bruožus ProfileXT metodika, išaiškėjo įdomios 

tendencijos, būdingos į Lietuvą atvykusiems pabėgėliams. Šiuo tyrimu  

siekta geriau pažinti asmenis, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvoje ir  

prisidėti prie jų spartesnės integracijos į visuomenę ir darbo rinką. Tikimės, 

jog  nepaisant kultūrinių skirtumų, Lietuvos darbdaviai atsižvelgs į  

pabėgėlių kaip darbuotojų potencialą ir suteiks galimybes sąžiningam darbui 

ir gyvenimui Lietuvos visuomenėje. 
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