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Nuotolinio ir nenuotolinio darbo santykis



Darbo nuotoliniu būdu turinys
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Turi įrangą nuotoliniam darbui (įstaigoje)



Naudojama įranga, dirbant iš namų



Dalyvavimas NŠA organizuotuose 

nuotoliniuose mokymuose



Sunkumai, su kuriais tenka susidurti,  dirbant 

nuotoliniu būdu 

Sunkumai:

• susiję su darbo ir asmeninio gyvenimo derinimu - išsitrina darbo/nedarbo valandos, 
konsultacijos vyksta ir vakarais, savaitgaliais, kartais atrodo, kad dirbti visą parą;

• susiję su klientų nenoru, negebėjimu, tinkamų sąlygų neturėjimu - sunku užmegzti 
kontaktą, žmonės atsisako konsultacijų nuotoliniu būdu, sunku užtikrinti konfidencialumą, 
saugumą konsultacijų metu; ypatinga grupė - mažesnieji vaikai ir ypač spec. poreikių 
vaikai;  

• susiję su darbo organizavimu – sunku pritaikyti darbo erdvę ir darbo laiką (ypač namų 
sąlygomis); nepastovumas - nuotolinio ir nenuotolinio darbo grafiko kaitaliojimas, daug 
painiavos, kai su vienais klientais galima dirbti nuotoliniu būdu, o su kitais ne;

• susiję su technologiniais trūkumais - interneto trikdžiai, kamerų ar mikrofonų trūkumas; 
turima įranga neužtikrina sklandaus darbo, sunku žmonėms prisijungti; zoom platforma 
riboja laiką. 



Pagalba iš įstaigos bei tiesioginių vadovų?

• Aprūpinimas reikiamomis priemonėmis - įstaigai nupirkta zoom paskyra, kuria galima 
naudotis neribotai, sudarytos sąlygos dirbti su darbovietės įranga ne tik darbovietėje, bet ir 
namuose; aprūpinti ne tik įranga, bet ir higieninėmis reikmenimis; 

• Moralinis palaikymas ir metodinė pagalba - nuolat rengiame aptarimus iššūkiams 
valdyti; geri santykiai su tiesioginiu vadovu, užtikrinantys galimybę kreiptis visais klausimais, 
kokie iškyla; vadovas išklauso, pataria, nuramina, konsultuoja, palaiko.

• Lankstumas Galiu savarankiškai susidėlioti darbotvarkę; užduočių mažinimas, pritaikant 
prie situacijos ir turimų galimybių; Lankstumas ir leidimas dirbti nuotoliniu būdu beveik visą 
laiką

• Nesulaukia jokios pagalbos keletas respondentų atsakė, kad pagalbos ir palaikymo nesulaukia 
iš savo vadovų.



Dėkoju už dėmesį!


