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Į(si)traukimas į socialinių paslaugų sistemos „institucinę
grandinę“: nakvynės namų gyventojų atvejis

Raktiniai žodžiai

Neoliberali socialinė gerovė, socialinės paslaugos, "institucinė
grandinė", nakvynės namai, benamiai

Konferencijos pranešimo santrauka
Pristatant nakvynės namų paslaugomis besinaudojančių asmenų atvejį, pranešime svarstomi priklausomybės
nuo gerovės sistemos paramos ir patekimo į vadinamąją „institucinę grandinę“ (S. Metraux, D. P. Culhane
2006), klausimai. Išaugęs paramos gavėjų skaičius ir priklausomybės nuo paramos trukmė, skatina
diskutuoti, koks yra paties individo bei gerovės sistemos ir jos struktūrinių dalių vaidmuo šiuose procesuose?
Kokiais būdais yra palaikoma asmens priklausomybė nuo tokios paramos ir kaip ji pasireiškia? Kokia asmens
samprata yra formuojama ir ką ji atskleidžia? Kokios yra asmenų, gaunančių gerovės sistemos paramą,
patirtys ir praktikos?
Kaip pažymi L. J. Wacquant (2008), J. Young (2007), M. Abramovitz (2012), socialiniam teisingumui
visuomenėje palaikyti, neoliberalioje gerovės valstybėje reikšmingos tampa įvairios socialinės kontrolės
formos, marginalumo asimiliacijos ir deviacijos maskavimo praktikos. Šiame kontekste nakvynės namai būsto
neturintiems asmenims, taip pat gali būti traktuojami, kaip prevencinis mechanizmas, leidžiantis absorbuoti
tariamas potencialias jais besinaudojančių asmenų grupės keliamas grėsmes. Tuo pačiu, kaip „institucinės
grandinės“ elementas, nakvynės namai gali būti suvokiami, ir kaip juos pasirenkančių asmenų strategija,
leidžianti pastariesiems sumažinti socialinio nesaugumo riziką, palaikant kasdienio gyvenimo rutinizaciją ir
„normalumą“ bei „numatomumą“ (A. Giddens, 2000).
Minėti klausimai pranešime analizuojami remiantis 2013 m. Vilniaus ir Kauno miestų nakvynės namuose

atlikto empirinio tyrimo duomenimis. Šie duomenys leido atskleisti asmens įsitraukimą į gerovės valstybės
paramos instituciją (šiuo atveju – nakvynės namus) lemiančius faktorius ir šio proceso būdus, adaptacijos
institucijoje veiksnius bei praktikas. Minėtoje srityje dirbančių socialinių darbuotojų vertinimai leido rekoduoti
institucijos vaidmenį, įtraukiant individus ir (su)kuriant jų priklausomybę nuo institucinės paramos.

