
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Europos socialinio fondo agentūra kar-

tu su   Valstybės tarnybos departamen-

tu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

kanceliarija 2018 m. gruodžio 3–7 die-

nomis, organizavo patirties mainų vizi-

tą, kurio metu Lietuvoje lankėsi   penki 

atstovai iš Azerbaidžano Respublikos 

valstybinio egzaminų centro.

Svečiai iš Baku domėjosi Lietuvos valsty-

bės tarnybos sistema, valstybės tarnau-

tojų atranka ir jos pokyčiais, naujomis 

atrankos priemonėmis, kompetencijų 

modelio taikymu atrankoje, kompiute-

rizuotu testavimu, Lietuvoje taikomu 

užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo mo-

deliu. Atstovams iš Azerbaidžano taip 

pat buvo pristatytos Lietuvos valstybės 

tarnybos personalo valdymui naudoja-

mos informacinės sistemos: Valstybės 

tarnybos valdymo informacinė sistema 

ir Valstybės tarnautojų registras.

Daugelis gamybos įmonių atstovų susi-

duria su situacija, kad mokymo įstaigas 

baigusiems specialistams trūksta prak-

tinio pasirengimo įgūdžių. Nors ir tu-

rėdami formalią kvalifikaciją jie dažnai 

neturi papildomų specifinių kompeten-

cijų, prie pokyčių taikytis verčia ir atsi-

randančios naujos technologijos.

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai gali džiaugtis sėkmingai įgyven-

dintu projektu, kuris buvo inicijuotas 

atsižvelgiant į konkrečių įmonių porei-

kius. Net 21 įmonės darbuotojai daly-

vavo aukščiausios kokybės specialiuo-

siuose mokymuose pagal daugiau nei 

100 skirtingų, specialiai parengtų  mo-

kymo programų. Iš viso apmokyti 263 

darbuotojai.

Vienos iš projekto partnerių UAB „Bo-

desa“ prezidento Rolando Gabrielaičio 

teigimu, įmonės sėkmė neatsiejama 

nuo kokybiško darbo, filosofijos, kaip 

reikia padaryti gaminį. „Mums reika-

Socialinės reklamos 
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Džiaugiamės, kad šios socialinės rekla-

mos herojų istorijomis jau susidomėjo 

portalas „15 minučių“, kuris savo inicia-

tyva publikuos interviu su 15 mūsų so-

cialinės reklamos herojų. Pirmąją istoriją 

apie Rugilę ir Dovydą jau galite skaityti 

čia, taip pat straipsnyje rasite ir reklamos 

filmavimo užkulisių vaizdo siužetų. 

Europos socialinio fondo atstovai su 

kolegomis iš Azerbaidžano dalijosi pa-

tirtimi apie personalo atrankos ir val-

dymo sistemą, naudojamas priemones, 

kvalifikacijos kėlimo, mokymų organi-

zavimo ypatumus, pristatė Agentūros 

veiklą.

Nuolatinio Dvynių projekto patarėjo 

Edvardo Žukausko teigimu, vizitas su-

kėlė daug įspūdžių ir labai pakeitė ko-

legų iš Azerbaidžano supratimą apie 

kompetencijų modelį ir atranką, pagrįs-

tą kompetencijų tikrinimu, taip pat at-

rankos priemones.

Vizitas organizuotas įgyvendinant Eu-

ropos Sąjungos Dvynių projektą Azer-

baidžane „Parama vykdant valstybės 

tarnybos reformas Azerbaidžane“. Dvy-

nių projektai – viena iš Europos Są-

jungos priemonių, padedančių šalims 

kandidatėms ir naujoms šalims narėms 

integruotis. Projektai vykdomi ir kaip 

kaimynystės bei partnerystės priemo-

nė, skatinanti glaudesnį bendradarbia-

vimą ir nuoseklią Europos Sąjungos ir 

šalių partnerių integraciją, taip pat par-

tnerystės ir bendradarbiavimo bei kitų 

susitarimų įgyvendinimą. 

tojai (šilkografai, dekoruotojai, gintaro 

dirbinių gamybos operatoriai, PET lieji-

mo mašinų, CNC operatoriai ir kt.) mo-

kėsi tik to, kas yra reikalinga atliekant 

konkrečias technologines operacijas, 

dirbant su konkrečiais įrenginiais. Tiks-

lingas, kokybiškas ir laiku atliekamas 

darbas didina įmonių gamybos poten-

cialą“, – rezultatus apibendrina projekto 

vadovė Edita Grigaliauskienė.

Projektas „Apdirbamosios gamybos dar-

buotojų kompetencijų ugdymas“ finan-

suotas Europos socialinio fondo lėšomis.

lingų profesijų – stiklių, gamybos meis-

trų – niekas neruošia, tad mūsų įmonė-

je kvalifikacijos kėlimas yra būtinybė“, – 

sako įmonės vadovas.

„Tyrimai rodo, kad Lietuvoje darbingo 

amžiaus darbininkiškų profesijų suau-

gusieji turi mažiausiai galimybių mo-

kytis, nors jų kompetencijos gamybos 

įmonėms yra reikalingiausios. Įgyven-

dintas projektas reikšmingai prisidėjo 

prie mokymosi kultūros bei žinių ir ge-

bėjimų perdavimo įmonių viduje  ska-

tinimo. Mokymuose dalyvavę darbuo-

Gruodžio mėnesį LRT televizijos žiūro-

vai jau išvydo Europos socialinio fondo 

agentūros užsakymu sukurtą socialinę 

reklamą. Ekrane galima išvysti net tris 

skirtingus jos variantus. Reklamą gali-

ma matyti ir Forum Cinemas kino tea-

truose prieš daugumą šį mėnesį rodo-

mų filmų. 

Labai didžiuojamės drąsiais žmonėmis, 

kurie tapo šios socialinės reklamos he-

rojais. Jų netikėti pomėgiai, siekis būti 

laimingais, kad ir kas benutiktų, sutei-

kia jėgų ir įkvepia. Šia socialine reklama 

norėjome paneigti visuomenėje vyrau-

jantį stereotipą, kad negalia užkerta ke-

lią svajonei, uždaro duris bendravimui. 

Kuriant reklamą mums buvo svarbu 

atskleisti kiekvieno herojaus autentišką 

istoriją, pomėgius, skirtumus ir ben-

drumus.

Tikimės, kad ši reklama pasieks labai skir-

tingus žmones, o neįgaliuosius ir jų arti-

muosius padrąsins veikti ir ieškoti tinka-

mų galimybių kokybiškam gyvenimui. 

Jei dar nespėjote pamatyti pačios soci-

alinės reklamos, kviečiame ją peržiūrėti 

čia.

https://www.15min.lt/m/id/gyvenimas/pokalbiai/emocijos-rugile-ir-dovydas-turi-dauno-sindroma-bet-tai-jiems-netrukdo-dziaugtis-gyvenimu-1040-1073592
https://www.youtube.com/watch?v=cy8KrEHEeCI&feature=youtu.be

