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Kompleksinių paslaugų
šeimai projektams –
papildomas 17 mln. eurų
finansavimas
Lietuvoje jau antrus metus sėkmingai
vykstantiems kompleksinių paslaugų
šeimai projektams skirtas papildomas
17 mln. eurų finansavimas. Šiuo metu
projektai vyksta visose Lietuvos savivaldybėse, juos įgyvendina savivaldybių
administracijos drauge su partneriais –
dažniausiai nevyriausybinėmis organizacijomis.
Kiekvienoje savivaldybėje yra įsteigti
Bendruomeniniai šeimos namai. Būtent į juos turėtų kreiptis savivaldybės
gyventojai, norėdami gauti kompleksiškai teikiamų paslaugų. Svarbu tai,
kad paslaugos teikiamos vieno langelio
principu: žmogui, kuris kreipsis į Bendruomeninius šeimos namus, bus suteikta plati informacija apie paslaugas,
kurias jis gali gauti tos savivaldybės teritorijoje.

Kompleksinių paslaugų projektai gali
būti aktualūs kiekvienam iš mūsų, atsižvelgiant į konkrečią gyvenimo situaciją. Paslaugos teikiamos bet kuriai
šeimai, kuri susiduria su sunkumais ir
krizėmis – tai gali būti artimo netektis, skyrybos, liga ir pan. Pagalbos gali
kreiptis bet kuris iš tėvų, susiduriančių
su vaikų auginimo ar auklėjimo sunkumais, tėvai, auginantys vaikus su negalia, besilaukiančios moterys ir kt.

Siekiama, kad bet kuris šeimos narys
gautų pagalbą, kol problemos dar nėra
įsisenėjusios, ir ta pagalba būtų suteikta
kuo arčiau gyvenamosios vietos. Galima tik pasidžiaugti, kad susidomėjimas
projektuose teikiamomis paslaugomis
yra didžiulis, o atsiliepimai labai geri.

darbuotojai iš pradžių skeptiškai žiūri į
mokymus, tačiau vėliau supranta, kad
mokymų metu gauna daug žinių, kelia
savo kvalifikaciją. Džiugu iš darbuotojų
girdėti, kad kvalifikacijos kėlimo mokymai suteikė jiems profesinių žinių,“ –
mokymų naudą įvardija įmonės vadovas.

plastiko formuotojo, dekoruotojo, laivo inžinerinių tinklų montuotojo, laivo
variklio ir mechaninės dalies surinkėjo,
laivo dugno vožėjo ir kt. Žmonės supažindinami su naudojamomis medžiagomis, darbo įrankiais, į laivą montuojama įranga ir inžinerinėmis sistemomis, mokomi suprasti laivo brėžinius,
pagal juos suformuoti detales ir pan.

Daugiau informacijos apie tai, kaip būtų
galima pasinaudoti projektų teikiamomis paslaugomis, rasite čia.

Užsienio investuotojai
sėkmingai naudojasi
galimybe mokyti savo
darbuotojus
Šiuo metu Europos socialinio fondo
agentūra su užsienio investuotojų įmonėmis jau pasirašiusi per 100 projektų finansavimo sutarčių, kurių bendra
vertė daugiau nei 25 mln. eurų.
Viena iš tokių įmonių – išskirtinius,
aukščiausios kokybės pramoginius katerius gaminanti ir tarptautinėse parodose aukščiausius apdovanojimus laiminti užsienio kapitalo įmonė „MAREX
Boats“, UAB, įsikūrusi Kauno rajone.
Įmonėje yra vykdomi naujų gamybos
darbuotojų specifiniai vidiniai mokymai, esamų gamybos darbuotojų specifiniai vidiniai mokymai bei administracijos darbuotojų specifiniai išoriniai
mokymai. Vidinius mokymus veda ilgamečiai, patyrę bendrovės darbuotojai, o išoriniams mokymams yra perkamos paslaugos iš rinkoje esančių
paslaugų tiekėjų. Toks projekto modelis
pasirinktas, nes Lietuvos rinkoje nėra
specialistų, galinčių suteikti reikiamus
mokymus gamybos darbuotojams.
Įmonės generalinis direktorius Saulius
Pajarskas sako, jog įmonė stengiasi investuoti į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. „Suprantame, kad nuo darbuotojų kvalifikacijos priklauso ir galutinio
produkto rezultatas. Pradedantys dirbti

„MAREX Boats“ UAB personalo specialistė pasakoja, kad darbuotojai ypač vertina įmonės investicijas į jų kvalifikaciją. Štai, pavyzdžiui, viena iš stiklo plastiko formuotojų džiaugiasi, kad mokymų
metu su kolegomis dalijasi vertinga patirtimi, mokosi, kaip išvengti klaidų formuojant gaminius. „Dėl to didėja darbo
našumas,“ – teigia darbuotoja.
Darbuotojai mokosi pagal programas,
kurios atitinka jų darbo pobūdį: stiklo

Formavimo padalinio vadovo teigimu,
įmonėje vykdomi darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai motyvuoja darbuotojus ir skatina juos atsakingiau žiūrėti į atliekamą darbą.
Baigę mokymus darbuotojai geba savarankiškai formuoti atskiras laivo korpuso detales iš stiklo plastiko, jas dekoruoti, surinkinėti kabelių pynes, instaliuoti
detales, baldus ir kitą įrangą į laivus.

