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Anotacija 
Straipsnyje analizuojamas socialinis dalyvavimas aktyvioje ir atviroje kaimo 

bendruomenėje; atskleidžiamas bendruomenių vaidmuo visuomeniniame gyvenime. Tyrimo 
metodas - mokslinės literatūros analizė. Socialinis darbas bendruomenėje yra dažnai pernelyg 
įtakojamas politinių „madų" arba itin ilgai nepaisytų vietinių problemų, sprendžiamų tiesiog 
„gaisrų gesinimo principu". Pastaruoju metu vyrauja nuomonė, jog socialiniu darbu 
bendruomenėje imama laikyti verslo plėtrą arba gatvių infrastruktūros gerinimą konkrečioje 
bendruomenėje. Savaime tai nėra neigiamas reiškinys, tačiau kyla realus pavojus, kad 
socialinis darbas bendruomenėje praras savo strategines kryptis bei bus ilgainiui iškraipyta pati 
socialinio darbo bendruomenėje esmė. Taip socialinio darbuotojo profesija praranda savo 
identiškumą, kyla pavojus dėl pastarosios profesijos apibrėžtumo, veiklos sričių ir funkcijų 
priskyrimo. Tai lemia, jog socialinis darbas, kaip profesija, tampa neaiški bei ima „konkuruoti" su 
kitomis profesijomis dėl savo neapibrėžtumo bei veiklos specifikos konkrečioje bendruomenėje. 

Reikšminiai žodžiai: kaimo bendruomenė, socialinis dalyvavimas. 

Socialinis darbas bendruomenėje yra viena mažiausiai mokslininkų nagrinėtų socialinio 
darbo praktikos sričių Lietuvoje, nors užsienyje ši sritis pakankamai nagrinėjama. Šiuolaikinių 
bendruomenių ypatumus, jų savikūros bruožus analizuoja ir Lietuvos sociologai: Grigas (2000), 
Luobikienė (2000), Šlapkauskas (2000), Karalius (2000). Kaimo bendruomeniškumo bruožus 
nagrinėja Žalimienė (2003). Sadauskas, Leliūgienė (2010) teigia, kad mokslininkai, tyrinėjantys 
socialinį darbą bendruomenėje (Banks, 2003; Ohmer ir Korr, 2006; Thyrer, 2001 bei kt.), 
išskirtiniais šio proceso bruožais laiko įvairiapusę multidisciplininę pagalbą vietos žmonėms, 
siekiant teigiamų pokyčių ir įsitraukiant visai bendruomenei. Banks (2003) pažymi, kad socialinė 
veikla bendruomenėje (angl. community practice) apima „visus tuos procesus, kurie susiję su 
stimuliavimu, įgalinimu ir „aktyvios bendruomenės siekimu". Ohmerio ir Korrio (2006) teigimu, 
socialinis darbas bendruomenėje apima įvairių tipų veiklą, susijusią su individais, šeimomis ir 
grupėmis, kaimynyste, tradicinės bendruomenės organizavimu, jos plėtra, socialiniais pokyčiais 
ir advokatavimu. Bendruomenės problemoms (jų vystymuisi, organizacijai, įvairioms formoms, 
struktūroms, įsitraukimo į jas vertinimui) skiriamas nemažas pasaulio sociologų dėmesys. Kaimo 
bendruomenių tyrimai susiję su materialiniu ir socialiniu vystimusi, dvasinės kultūros plėtra. 

Pastaruoju metu bendruomenės tema susilaukė daugiau tyrėjų dėmesio. Tyrimus atliko 
Socialinės ekonomikos institutas 2003-2004 metais (analizuota vietos bendruomenių poreikiai ir 
galimybės), Vilniaus universiteto Socialinių studijų centras tais pačiais metais analizavo kaimo 
bendruomenių organizacijų kūrimąsi ir veiklą (Nefas, 2007). Spaudos poveikį formuojant kaimo 
bendruomenės socialinį vaizdinį tyrė šio straipsnio autorė (Čepienė, 2008). 

Nors ir nemažai analizuojama bendruomenės tematika mokslininkų tiek Lietuvoje, tiek ir 
užsienyje, tačiau aktualu nagrinėti su šia sritimi susijusias problemas. 

Straipsnyje bus siekiama atsakyti į šiuos esminius, susijusius su socialiniu darbu 
bendruomenėje klausimus, tiesiogiai apimančius bendruomenės narių socialinio dalyvavimo 
problematiką: kiek bendruomenės nariai neoficialiai įsipareigoja kitiems asmenims dėl abipusės 
gerovės? Kokios galimos veiklos bendruomenėje modeliavimo kryptys ir koks pastarųjų turinys, 
siekiant įtraukti bendruomenės narius į konkrečias veiklas? Kokias pagrindines funkcijas turėtų 
realizuoti socialinis darbuotojas, siekdamas bendruomenės narius įtraukti į aktyvią 
bendruomenės veiklą? 

Bendruomenės socialinis dalyvavimas kaip pageidautina veikla įtraukiama į mūsų šalies 
norminius teisės aktus, bendruomenės vystymo projektus. Tačiau tai lieka tik formalumu, 
kadangi vis dar nėra vieningos nuomonės kokiomis formomis tai padaryti būtų geriausiai. 

Tyrimo objektas. Kaimo bendruomenės socialinio dalyvavimo dimensijos ir kriterijai. 
Tikslas - atskleisti kaimo bendruomenės socialinio dalyvavimo teorinius hipotetinius 

principus, paremtus aktyviu bendruomenės narių dalyvavimu socialinėse veiklose ir 
profesionalia socialinio darbuotojo pagalba. 

Tyrimo metodas - mokslinės literatūros analizė, sisteminant, apibendrinant ir lyginant. 
Naudotasi sociologijos, pedagogikos ir kitų sričių moksline literatūra, lietuvių ir užsienio kalba. 
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Socialinio dalyvavimo fenomenas kaimo bendruomenėje 
Žmogus visą laiką privalo tobulėti ir nuolat mąstyti, kas mes esame, ką galime ir kuo 

norime būti. Realybės diagnozavimas ir kritinis jos įvertinimas, sociologinis mąstymas ir 
žinojimas reiškia, kad į dabartį bei ateitį žvelgiame ne paviršutiniškai, pasidavę kokių nors jėgų 
spaudimui ar rutinai, bet remdamiesi platesne įžvalga ir su didesne atsakomybe. Kiekvienam iš 
mūsų rūpimas nūdienos faktas, reiškinys ar procesas, turėtų būti suvokiamas kur kas platesniu, 
negu įprasta manyti, kontekstu (Berger, Luckman, 1999). 

Grigo (2001) teigimu „privalu gerai suvokti mus supantį, visas mūsų ląsteles veikiantį ir 
sparčiai kintantį pasaulį, ir tuo suvokimu formuoti su juo savo dialogą". Mąstant apie socialinę 
tikrovę, apie tai, kas jau egzistuoja ir vystosi, padeda pačiam žmogui nesustoti, bet tobulėti 
toliau. Socialinė tikrovė, kuri mus supa bei jungia ir kurią mes patys, nors ir mažai, bet taip pat 
veikiame ir keičiame, susideda iš daugybės tarp savęs susijusių, sąveikaujančių struktūrų, 
pradedant kiekvieno žmogaus vidinėmis vertybėmis, orientacijomis ir baigiant valstybės 
politiniais institutais, kurie susipina su tarptautiniais (Grigas, 2001). 

Žmonės turi žymiai daugiau galimybių dalyvauti kaimo bendruomenės gyvenime, negu 
šiuo metu galime stebėti Lietuvoje. Socialinis dalyvavimas (angl. social participation) 
apibrėžiamas kaip buvimas aktyviu nariu visuomenės ir bendruomenės gyvenime. Asmens 
aktyvumas ir atvira bendruomenė yra bazinės socialinio dalyvavimo sąlygos. Iš šių sąlygų 
išplaukia ir kitos socialinio dalyvavimo sudėtinės dalys - galimybės priimti sprendimus, kiek 
įmanoma didesnis savarankiškumas, dalyvavimas savo bendruomenės, miesto, miestelio 
gyvenime. Vertinant socialinio dalyvavimo aspektu, kiekvienas visuomenės narys turi tas pačias 
teises, galimybes ir sąlygas priklausyti tai visuomenei ir dalyvauti jos gyvenime (Ruškus, 
Mažeikis, 2007). 

Greeno įsitikinimu „pilnavertis moralinis dalyvavimas socialiniame gyvenime yra 
aukščiausia savęs tobulinimo forma, o sukurti tokio dalyvavimo galimybę yra liberalios 
visuomenės tikslas" (Sabine, Thorson, cit. Baranauskienė, Juodraitis, 2008). Svarbiausias jo 
darbuose įvardijamas etikos principas deklaruoja, kad individą ir socialinę bendruomenę, kurioje 
jis funkcionuoja, sieja abipusis ryšys ir todėl yra „aš yra visuomeninis aš". Greeno moralumo 
idealas reikalauja, kad visuomenės nariai bendrautų kaip moraliniu požiūriu lygūs asmenys, 
atitinkamai vertintų ir vienas į kitą žiūrėtų pagarbiai, pažymint, jog jų mąstymą ir veiksmus turėtų 
kontroliuoti visiška moralinė atsakomybė. 

Pasak Gerulaičio, socialinis dalyvavimas yra suprantamas kaip individo dalyvavimas 
grupių veikloje už šeimos ir darbo ribų. Socialinis dalyvavimas yra daugiamatis konstruktas, 
aprėpiantis formalius ir neformalius socialinius vaidmenis ir įsitraukimą į įvairias 
bendruomenines veiklas ir visuomeninį gyvenimą (Gerulaitis, 2007): 

• Asmens dalyvavimas reiškiasi socialiniu aktyvumu - kaip aktyviai individas dalyvauja 
formalių ir neformalių visuomenės grupių veikloje. Pagrindiniai indikatoriai, pagal kuriuos 
sprendžiama apie individo socialinį dalyvavimą, yra šie: studijos ar kursai darbovietėje, kursai ar 
studijos ne darbovietėje, klubo (draugijos) susitikimai, kitų organizacijų susitikimai, teatro ar kino 
lankymas, parodų, bažnyčios, sporto varžybų lankymas arba dalyvavimas jose ir kt. 

• Asmens dalyvavimas reiškiasi identiteto kūrimu ir palaikymu - kuo daugiau yra sąveikų, 
institucijų į kurias žmogus įsitraukia, ir socialinių partnerių, su kuriais bendrauja, tuo daugiau 
apibūdinimų, bruožų, tapatumų įgyjama. Svarbu, kad dalyviai supranta savo ir kitų vaidmenį bei 
veiklos reikšmingumą socialinės sąveikos procese. 

• Asmens dalyvavimas reiškiasi dalyvavimu priimant sprendimus - sprendimų priėmimas 
esant kelioms sudėtingoms alternatyvoms ir kintamiesiems. Sprendimų priėmimo procesas 
susideda iš kelių pagrindinių dalių: situacijos įvertinimas ir informacija — strategija ir veiksmų 
planavimas — įgyvendinimas — institucionalizacija. 

• Asmens dalyvavimas reiškiasi savanorišku apsisprendimu veikti. Savanoriškas 
dalyvavimas vyksta tada, kai žmonės jaučiasi valdantys savo gyvenimą ir savo likimą. Šie 
jausmai yra būtini savanoriškai apsisprendžiant dalyvauti bet kokioje veikloje. 

Anot mokslininko Cymru (2000), „dalyvauti reiškia būti vyksmo dalimi. Dalyvavimas yra 
svarbi mūsų tapatumo ir savivokos vystymosi dalis". Kas mes esame, parodo mūsų darbai, 
veikla, užsiėmimai. Dalyvaujant mokomasi nauju įgūdžių ir formuojami tarpusavio santykiai. 
Buvimas drauge nėra dalyvavimas, būtina sąveika su aplinkiniais (lietimas, stebėjimas, 
kalbėjimas, klausimasis). 

Kaip teigia Martinez-Brawley „bendruomenės socialinio dalyvavimo tikslas -
bendruomenės gerovės gerinimas per suplanuotą pokytį. Socialiniame darbe tai reiškia ne tik 
profesinės kompetencijos panaudojimą socialinės gerovės gerinimui, bet ir bendruomenės narių 
potencialo didinimą. Dažnai bendruomenės socialinė veikla yra nukreipta į prevencinę veiklą, o 
ne į problemų sprendimą" (cit. Pivorienė, 2010). 

Dar viena sąvoka išreiškianti „buvimą kartu", dalyvavimą, įtraukimą - inkliuzija. „Inkliuzija 
- tai buvimo drauge ir skirtybės toleravimo filosofija". Tai sudėtingas reiškinys, kadangi susipina 
skirtingų žmonių skirtingos vertybės ir interesai, požiūriai ir įpročiai. 
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Inkliuzijos esmę atspindi tokie principai: Priklausyti bendruomenei ir būti jos nariu 
priimtam; Nuolatiniai įvairūs socialiniai santykiai ir draugystė; Šeimos, specialistų ir 
bendruomenės partnerystė; Vienodos ugdymo sąlygos ir sveikiems, ir neįgaliems vaikams; 
Visiškai įgyvendinamos žmogaus teisės; Neįgalusis, kaip ir sveikasis, geba integruotis ir padėti 
integruotis kitam; Galimybė atlikti įvairius socialinius ir profesinius vaidmenis; Priklausomybės 
nuo kitų žmonių mažinimas. 

Inkliuzijos šalininkai tvirtina, kad socialinės nuostatos, kaip jau anksčiau minėta, lemia 
socialinės integracijos sėkme arba nesėkme. Inkliuzijos esmė - socialiniai santykiai, narystė 
bendruomenėje, o ne akademinės žinios, sutrikimų klasifikavimas. „Inkliuzija neturėtų būti 
vertinama kaip priemonė, ji yra galutinis tikslas ir vertybė" (Ruškus, 2002). 

Socialinis dalyvavimas vyksta pirminiu santykiu kontekstuose: šeimoje, su draugais, 
mokykloje, laisvalaikiu, darbe, religinėje veikloje ir pan. Socialinio dalyvavimo plėtotė reiškia, 
kad ne tik šalinamos kliūtys ir sudaromos galimybės individams lygiomis teisėmis ir savaime 
suprantamais (normaliais, įprastais, tokiais pat kaip ir kitiems žmonėms) būdais dalyvauti 
socialiniame gyvenime, bet ir priimti sprendimus, ir įnešti savą indėlį į bendros veiklos produktą 
ar norimą rezultatą (Baranauskienė, Ruškus, 2004). 

Piliečių dalyvavimo svarba akcentuojama jau antikinėje demokratijoje, kur politika buvo 
laikoma natūralia socialine veikla, o pats dalyvavimo procesas - būtinu šios veiklos įprasminimo 
veiksmu. Šiandieninėje literatūroje nėra vienareikšmiško socialinio dalyvavimo supratimo, tačiau 
apibendrintai galima teigti, jog socialinis dalyvavimas tai tam tikri veiksmai, kuriais bandoma 
daryti įtaką socialinei aplinkai, politiniams sprendimams, arba kaip piliečių veikla, siekiant tam 
tikrų tikslų. 

Bendruomenės socialinis dalyvavimas sprendžiant problemas socialinio darbo 
aspektu 

Bendruomenių kūrimosi procesas yra labai reikšmingas Lietuvos ateičiai, o jo sėkmė 
priklausys nuo aktyvaus bendruomenių dalyvavimo socialiniame, ekonominiame ir politiniame 
šalies gyvenime. Lietuvoje kuriasi vis daugiau bendruomenių, tad galima daryti prielaidą, kad 
jos susiformuoja skatinamos aiškaus, konkretaus intereso. Svarbiausias bendruomenės 
elementas yra žmonės, turintys tą patį interesą. Bendruomeninė veikla paprastai yra vykdoma 
pačių žmonių iniciatyva, skatinama jų vidinio saviugdos bei saviraiškos poreikio, naudojantis 
bendruomenės centrais (Baršauskienė, Leliūgienė, 2001). 

Vienas svarbiausių bendruomenės vaidmenų yra individo socialinės inteligencijos 
ugdymas. Bendruomenės ugdymo metodą padeda geriau suprasti šios teorinės sąvokos: 
įgalinimas, ryšio palaikymas, ir bendravimo veikla. Įgalinimą labai taikliai iliustruoja Heber-
Suffrin (1998) pasikeitimo žiniomis teorija, kurios pagrindas yra principas, kad kiekvienas turi 
kokių nors žinių ir tai, ką žino, gali perduoti kitiems. 

Taigi, ir vietinės bendruomenės ugdymas turi būti organizuotas taip, kad kiekvienas galėtų 
pats perduoti savo žinias, o mainais gauti žinių iš artimos aplinkos. Pasak Bolle de Bal (1996), 
ryšio palaikymas yra vietinės bendruomenės ugdymo organizavimo pagrindas. Juo siekiama 
nustatyti ryšį su aplinka, kuris turėtų prasmės individui. Pasak autoriaus, žmonija gyvena 
visuomenėje, kurioje nėra palaikomas ryšys tarp individų, kur vyrauja atsiskyrimas, 
racionalistinis šiuolaikiškumas. Būtina vengti ryšio nutraukimo: reikia kurti naujus ryšius ir naujas 
struktūras, pavyzdžiui, bendravimo sistemas, bendruomenės centrus ir įvairias kitas įstaigas, 
kurios suartina žmones. 

Šioje veikloje svarbu pasitikėjimas žmogumi ir lygiaverčiai santykiai. Šiuo elementu 
remiasi trečioji bendruomeninio ugdymo sąvoka - bendravimu per veiklą (Baršauskienė, 
Leliūgienė, 2001). Remiantis Mudrik pateikiamomis svarbiausiomis mikrosociumo 
charakteristikomis, galima apibrėžti pagrindines socialinių problemų bendruomenėje grupes: 

1. Problemos, susijusios su bendruomenės geografine padėtimi. Kaip toli bendruomenė 
nuo didmiesčio, geras ar blogas susisiekimas, kaip galima charakterizuoti gatves, vedančias į 
gyvenvietę. Šiai problemų grupei galima priskirti ir nepatogią bendruomenės centro patalpų 
lokalizaciją susisiekimo atžvilgiu. 

2. Urbanistinės-architektūrinės situacijos problemos. Kyla dėl per didelio ar per mažo 
pramonės įmonių skaičiaus, pastatų grupių ir tipų, pastatų savininkų. 

3. Paslaugų sferos išvystymo problemos. Susijusios su tuo, kiek yra sveikatos priežiūros 
įstaigų, komunalinių, buitinių paslaugų įstaigų, parduotuvių, ar jų skaičius patenkina 
bendruomenės narių poreikius, koks paslaugų lygis. 

4. Kultūrinės-rekreacinės problemos. Jos gali kilti dėl darbo vietos stygiaus, netinkamo 
pobūdžio, dėl ugdymo įstaigų skaičiaus ir j ų sugebėjimo patenkinti bendruomenės socialinį 
užsakymą, dėl teatrų, klubų, įstaigų gausos ir jų darbo kokybės. 

5. Gyventojų sudėties problemos. Žmonių skaičius, amžius, tautybė, šeimos tipai (jaunos 
šeimos, pagyvenę žmonės, vienišos motinos ir tėvai), imigrantai, bėgliai, j ų išsilavinimo lygis, 
pajamų dydis ir pan. 
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6. Socialinės-psichologinės problemos. Jos glaudžiai susijusios su anksčiau išvardytų 
trūkumų grupėmis. Kyla dėl žmogaus asocialaus elgesio, kriminogeninės situacijos 
bendruomenėje, gyventojų aktyvumo lygio, dalyvaujant bendruomenės gyvenime 
(Baršauskienė, Leliūgienė, 2001). 

Johnson išskiria tokias bendruomenių problemas: 
• Stokojama reikiamų išteklių ir paslaugų. 
• Trūksta paslaugų koordinavimo. 
• Bendruomenės įtaka organizacijai ar šeimai trukdo patenkinti j ų poreikius. 
• Bendruomenės funkcionavimas neigiamai veikia daug individų ir šeimų (Johnson, 

2003). 
Knygoje „Bendruomenės plėtra: praktinis vadovas" akcentuojamos šios problemos: 
• Socialinės-psichologinės problemos: bendruomenės negebėjimas savarankiškai spręsti 

kylančių sunkumų, nes žmonės neskatinami dalyvauti kuriant ir teikiant paslaugas, o tik jomis 
naudojasi; nėra skatinamas atsakomybės jausmas vienas kitam; skirtingų interesų 
nepripažinimas ir negebėjimas jų derinti bendruomenėje; vertybių ir normų nesuderinamumas 
(bendruomenės žmonės turi priimti bendruomenės plėtrai svarbias vertybes, antraip plėtros 
procesas bus neįmanomas, nes kels didelį žmonių priešinimąsi); bendruomenės nariai nejaučia 
pokyčių poreikio ir priešinasi jiems; tarpusavio pasitikėjimas ir bendradarbiavimo poreikis labai 
menkas. 

• Išteklių panaudojimo problemos. Žmogiškieji ištekliai. Jiems plėtoti nėra skiriama daug 
dėmesio, nepakanka tiesiog įtraukti žmones į veiklą, svarbu bendruomenės plėtrai turėti 
tinkamų deramo išsilavinimo, įgūdžių ir gebėjimų žmonių tinkamose darbo vietose. Finansiniai 
ištekliai. Nėra paprasta rasti ir sėkmingai pritraukti finansinių išteklių remti bendruomenės 
iniciatyvoms. Dažniausiai finansuojama iš ekonominės plėtros, mokesčių mokėtojų arba 
valstybės paramos. Tačiau toks finansavimas neleidžia įgyvendinti programų, kurių valstybė ar 
verslas nelaiko svarbiomis. 

• Infrastruktūros problemos: netinkama pastatų būklė ir lokalizacija; komunikacijų sistemų 
netobulumas; politinių struktūrų neorganizuotumas; bendruomenėje veikiančių normų bei 
taisyklių neatitikimas bendruomenės narių interesams; lyderių nepalaikymas; netinkama 
organizacinė veikla ir vadovavimas (Bendruomenės plėtra: praktinis vadovas, 2004). 

Bendruomenes sudaro žmonės, turintys bendrus tikslus, interesus, tradicijas. Vienas 
didžiausių sunkumų bendruomenės plėtroje yra rasti bendrą pagrindą šioje įvairovėje. 
Sėkminga bendruomenės veikla priklauso nuo bendruomenės lyderio: jis turi būti orientuotas į 
rezultatus, nebijoti rizikos, nuolatos susitikti su bendruomenės nariais, tobulintis kursuose. 

Neigiamą poveikį dabartinei Lietuvos bendruomenių kūrimosi situacijai paliko sovietiniai 
laikai. Kaip teigia sociologas R. Grigas, tai sukėlė polinkį skaldytis, o ne jungtis; seno griovimą, 
o ne pritaikymą naujam panaudojimui; polinkį kritikuoti, o ne siūlyti; polinkį girdėti tik save 
(Grigas, 1998). 

Bendruomenėje kylančias problemas veikia skirtingi socialinio konstravimo principai. Šio 
proceso metu žmogus su idėjomis ir vertybėmis kuria ir keičia tikrovę ir kartu kuria pats save. 

Aktyvios kaimo bendruomenės socialinio dalyvavimo modelio bruožai 
Modeliuojant bendruomenės socialinę dalyvavimo veiklą labai svarbu yra žinoti koks yra 

dabartinis žmonių dalyvavimo lygis, kokia dalyvavimo motyvacija ir raiška. Paties žmogaus 
apsisprendimas stiprinti asmeninius ryšius (t. y. dalyvauti) su bendruomenės nariais yra be galo 
svarbus, nes suteikia galimybę nevienašališkai apžvelgti, apmąstyti ir įvertinti savo vaidmenį 
visuomenės gyvenime. Aktyvus dalyvavimas bendruomenės socialinėje veikloje laikomas pačiu 
svarbiausiu pilietiškumo ugdymo rezultatu, nes tai iš esmės yra asmens - piliečio elgesio 
indikatorius. 

Zaleckienė (2008) išskiria šias pilietinio dalyvavimo raiškos sritis: 
1. Kognityvinė veikla: domėjimasis socialinėmis problemomis, žmonių tarpusavio 

santykiais, gebėjimas išsakyti ir apginti savo nuomonę, identifikuoti priežastis ir pasekmes, 
numatyti perspektyvas ir įvertinti sąlygas. 

2. Afektinė veikla: nusiteikimas padėti kitam; motyvacija būti aktyviam; savo poreikių ir 
interesų identifikavimas. 

3. Praktinis elgesys: dalyvavimo socialinėje veikloje kompetencija; gebėjimas dirbti kartu 
su kitais. 

Analizuojant mokslinę literatūrą apie bendruomenių dalyvavimą, galima remtis ir adaptuoti 
penkis socialinio dalyvavimo modelius, kuriuos išsamiai aprašo Zaleckienė (2008): 

1. Kognityvinis (bendruomenės pažinimo) modelis - akcentuoja gebėjimą nagrinėti 
abstrakčius ir sudėtingesnius socialinio gyvenimo aspektus, samprotauti, gebėjimą reikšti 
nuomonę viešojo politinio gyvenimo klausimais. Išsimokslinimas yra svarbiausias socialinio 
statuso komponentas. Visų pirmiausia, išsimokslinimas siejamas su kognityvinių įgūdžių, 
padedančių suprasti kompleksinius įvykius ir problemas bei skatinančių politinę veiklą, įgijimu. 
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2. Racionalaus pasirinkimo modelis - dažnai bendruomenės nariai iš anksto 
apsisprendžia, kad dalyvaus tokioje veikloje, iš kurios gali tikėtis naudos, renkasi racionaliai 
viską apmąstydamas, kartais net iki smulkmenų. Tai jausmas, kada socialinė kaita yra galima ir, 
kad individas gali turėti poveikį kaitos procesui. Esminis elementas yra individualus savęs kaip 
aktyvaus ir įtakingo dalyvio bendruomenėje suvokimas. Laikoma, kad efektyvūs piliečiai gerai 
suvokia, kontroliuoja ir formuoja savo socialinę aplinką. 

3. Savanorystės (individualiųjų resursų) modelis - kartais veikla pasirenkama tada, kai 
turima kokių nors išteklių (laiko, gebėjimų, pinigų, materialinių ir pan.) ir norima jais pasidalinti su 
kitais. Šeimoje, mokykloje, darbe, savanoriškose organizacijose įgyjamų išteklių kiekis priklauso 
nuo socialinės institucijos prigimties ir individo aktyvumo toje institucijoje. 

4. Socialinio teisingumo siekimo modelis - daugeliui individų yra būdingas teisingumo 
jausmas. Todėl renkasi veiklą, kurioje gali pasirūpinti kaip geriau patenkinti ekonominius, 
socialinius, kultūrinius arba politinius ne tik savo bet ir draugų, šeimos narių, kaimynų poreikius. 
Svarbu tai, kad individai turėtų visas galimybes patys priimti sprendimus (Ruškus, 2003). 

5. Socialinio kapitalo kaupimo modelis - yra žmonių, kuriems labai aktualu užmegzti ir 
palaikyti kuo daugiau socialinių kontaktų. Jie renkasi veiklą, kuri grindžiama tarpusavio 
supratimu, draugiškumu ir kitomis bendromis vertybėmis. 

Narayan ir Cassidy (2001) išskyrė 7 socialinio kapitalo dimensijas: grupės charakteristikos 
(narysčių skaičius, piniginiai įnašai, dalyvavimo dažnumas, grupės finansavimo šaltinis), 
bendros normos (grupės polinkis padėti vieni kitiems, žmonių patikimumas, žmonių dorumas), 
buvimas kartu (kaip žmonės sutaria vieni su kitais, būrimasis arba buvimas kartu), kasdienis 
socialumas (kasdienis socialumas), kaimynystės ryšiai (kaimyno prašymas pasirūpinti sergančiu 
vaiku, kaimyno prašymas pagalbos sau, kai sergi), savanoriška veikla (ar dirbo savanoriu, 
savanoriškos veiklos lūkesčiai, kritika nedalyvaujančių savanoriškoje veikloje atžvilgiu, 
asmeninis indėlis į vietinės bendruomenės veiklą, ar padėjai kam nors), pasitikėjimas (šeima, 
kaimynystėje gyvenančiais žmonėmis, žmonėmis iš kitų grupių, verslininkais, valdžios 
institucijomis, teisėjais/teismais/policija, vietinės valdžios atstovais). 

Apibendrinus galima teigti, kad socialinis dalyvavimas gali būti apibrėžtas kaip situacijos, 
kuriose visi dalyviai kooperuojasi bendram tikslui, t. y. siekti dalyvavimo kuo įvairesnėse 
socialinio dalyvavimo formose, kuo įvairesniuose socialiniuose institutuose. Socialinio 
dalyvavimo konceptas konkretizuoja - kiekvienas žmogus, savanoriškai apsispręsdamas ir 
vykdydamas tam tikras funkcijas ir įsipareigojimus, turi teisę ir gali dalyvauti kasdieninėje 
visuomenės veikloje, kartu kurti ir išlaikyti individualų tapatumo jausmą. 

Socialinio darbuotojo veikla realizuojant socialinio dalyvavimo modelį 
Kaimo bendruomenės dažnai susiduria su vis gausėjančiomis socialinėmis problemomis: 

skurdu, nedarbu, socialine atskirtimi, migracijos sukeltomis problemomis, tiek pačiam asmeniui, 
tiek jo šeimai, tiek bendruomenei, iš kurios jis išvyko, asmens nesaugumu. Socialiniame darbe 
vis dažniau yra pabrėžiama, kad būtina aktyvinti kaimo bendruomenę, jas stiprinti, ugdant 
bendruomeniškumą. 

Wilsonas (1997) nurodo kaimo bendruomenės kūrimui ir stiprinimui reikalingus šiuos 
socialinio darbuotojo gebėjimus: komunikacinius, santykių palaikymo, grupinių procesų 
valdymo, darbo socialiniam tinkle, lyderystės. Kiti mokslininkai, Smale, Tusonas, ir Stathamas 
(2000), pažymi, kad bendruomene paremta praktika reiškia problemų sprendimą 
bendradarbiaujant, todėl nurodo visa apimantį socialinio darbuotojo gebėjimą suvienyti 
bendruomenę - mokėjimą sugyventi su žmonėmis. 

Rūpintis kaimo bendruomenės gyvenimu yra ne tik socialinio darbuotojo veiklos dalis, bet 
ir kaimo bendruomenės narių. Kaimo bendruomenėje svarbiausi asmenys yra patys jos nariai, 
jie žino, ko reikia kaimui ir priima geriausius sprendimus. Kuo daugiau vietos gyventojų 
dalyvauja bendruomeninėje veikloje, tuo ji efektyvesnė. Baršauskienė (2001) išskiria tris 
pagrindines gyventojų įtraukimo į bendruomenių veiklą galimybės: remtis vietos gyventojų 
žiniomis ir įgūdžiais; spręsti pagrindines problemas, susijusias su vietos gyventojų 
įsipareigojimais ir teikti jiems paramą; skatinti vietinės iniciatyvos projektus. 

Aktyviai bendruomenės veiklai būtina sutelkti kuo daugiau gyventojų iniciatyvų. Kaip teigia 
Spierts (2003), svarbiausia ne sušvelninti problemas ar laukti, kol jas išspręs valdžios 
institucijos, bet visiems drauge jas įvardyti ir patiems imtis veiklos. Tačiau kaimo gyventojams 
dažnai trūksta pasitikėjimo savimi, stinga tikėjimo paveikti įvykius, procesus, todėl jie vangiai 
dalyvauja bendroje veikloje. Kita žmonių aktyvumo problema - išsaugoti žmonių susidomėjimą 
bendruomenės veikla ir kartu aktyvumą. 

Barkauskaitės (2006) teigimu, socialinio darbuotojo veiklos uždavinys - aktyvinimas, tai 
švietimo akcentavimas, siejamas su veikla, kurios tikslas - padėti žmonėms susiformuoti 
mokymosi motyvaciją. M. Knowlesas integruodamas visas žinomas motyvacijos teorijas į vieną 
schemą, teigia, kad kiekvieno elgesio atskirą aktą lemia poreikiai ir aplinka (Barkauskaitė 2006). 
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Kaimo bendruomenių socialiniai darbuotojai turėtų jautriai reaguoti ir būti pasirengę padėti 
dažnai neišgirstoms, o kartais - ir atskirtoms bendruomenės narių grupėms, sudaryti jiems 
galimybes aktyviai įsitraukti į daugumai priimtiną veiklą. Dažnai toks požiūris gali skirtis su kitų 
interesais ir išankstiniu nusistatymu. Paprastai labiausiai suinteresuotoms atskiroms grupėms 
trūksta pasitikėjimo savimi arba tikėjimo, kad ryžtųsi dalyvauti veikloje (McAlinden, 2004). 

Socialinių darbuotojų ir kitų bendruomenės lyderių glaudus bendradarbiavimas, 
partnerystės ryšių užmezgimas su kitomis rajono nevyriausybinėmis organizacijomis, vietine 
valdžia gali būti vienas iš būdų sustiprinti kaimo bendruomenės veiklą. Bendradarbiavimas 
padeda užmegzti gerus darbinius ryšius ir palankius santykius tarp žmonių, grupių ir 
organizacijų. Užmegzti ir palaikyti tokius ryšius yra abipusiai naudinga. Bendradarbiavimo ir 
kontaktų palaikymo vertė ir pranašumai didėja labiau, kuo aktyviau šioje veikloje dalyvaujama, o 
kuo daugiau daroma, tuo tampama efektyvesniais. Kaimo bendruomenių partnerystės 
programoje (2001) teigiama, kad bendradarbiavimas yra naudingas dėl šių priežasčių: 

• padeda plėtoti labiau koncentruotą ir realų požiūrį savo darbe, kai jau buvo matyta, ką 
buvo galima padaryti panašiose situacijose; 

• susidaro kolektyvinių veiksmų arba bendrų resursų panaudojimo galimybės, siekiant 
efektyviau išspręsti problemas; 

• dalijimasis idėjomis ir informacija padeda išvengti darbo dubliavimo, nereikalingų ar 
beprasmiškų veiksmų; apsijungus galima pasiekti tokių rezultatų, kurių būtų neįmanoma pasiekti 
veikiant atskirai grupei arba bendruomenei, pavyzdžiui, vyriausybės politikos arba resursų 
paskirstymo pakeitimas; 

• bendradarbiaujant sukuriamos naujos idėjos ir galimybes naujoms iniciatyvoms arba 
požiūriams, kurie anksčiau nebuvo svarstyti; 

• mokymasis iš kitų grupių patirties. Dažnai geriausiai galima pasimokyti iš kitų grupių 
nesėkmių istorijų, taip pat ir iš j ų pasiekimų; 

• grupės nariai įgyja pasitikėjimo ir motyvacijos imtis veiksmų savo veiklos srityje. 
Apibendrinant galima teigti, kad kaimo bendruomenės problemų sprendimas 

sėkmingesnis, kai darbas vyksta komandoje ir kai dalyvauja kuo daugiau kaimo bendruomenės 
narių. Jei poreikius analizuoja visos tikslinės kaimo gyventojų grupės - jaunimas, senyvi 
žmonės, bedarbiai, smulkūs ir stambūs ūkininkai, socialiai remtini žmonės, didelės šeimos, 
vieniši tėvai ir kt. - tikėtina, kad problemos bus tinkamai išspręstos. Taip pat labai svarbus 
abipusis suinteresuotųjų šalių kontaktas sėkmingai jų sąveikai, kūrybiškumui ir apčiuopiamoms 
bei realioms priemonėms numatyti. 

Išvados 
1. Teorinė mokslinių darbų studija leidžia daryti prielaidą, kad siekiant aktyvaus kaimo 

bendruomenės narių socialinio dalyvavimo modeliavimo, svarbu, kad raidos požiūriu būtų 
remiamasi į senąsias kaimo bendruomenės tradicijas. 

2. Norit patirti sėkmę aplinkos aspektu, labai svarbi stipri materialinė bazė, aktyvios kaimo 
bendruomenės, bei pakankama valstybės institucijų parama. Kaimo bendruomenės narių 
socialinio dalyvavimo siekiamybė sukurti aktyvią, savo problemas gebančią spręsti 
bendruomenę. 

3. Pagrindinės veiklos aktyvinimo kryptys galėtų būti pripažintos šios: dalyvavimo ir 
koordinavimo dermė, iniciatyvios ir į problemų sprendimus atliepiančios veiklos, rezultatyvus 
bendradarbiavimas su valstybės institucijomis. 

THEORETICAL INSIGHTS OF SOCIAL PARTICIPATION OF THE MEMBERS OF RURAL 
COMMUNITY 
The article seeks to base theoretically social participation of rural communities. The article deals 

with the social participation in an active and open rural community and reveals the role of communities in 
public life. The method of the research - analysis of scientific literature. Social work in a community is too 
often influenced by political „fashion" or local problems ignored for a long time, which are solved by simply 
„fire-fighting" approach. Recently, a general perception that the social work in a community is taken as 
business development or improvement of street infrastructure in a certain community is given. Naturally 
this is not a negative phenomenon, but there is a real danger that the social work in the community will 
lose its strategic direction and the essence of social work in the community will eventually be corrupted. In 
such a way social worker's profession is losing its identity, there is a danger of the latter occupation 
definition, the assignment of activities and functions. This implies that social work as a profession is 
unclear and starts „to compete" with other professions because of its uncertainty and operational specifics 
in a particular community. 

Key words: rural community, social participation 
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