
Vis daugiau žmonių susiduria su iššūkiais 

norėdami įsidarbinti atviroje darbo rinkoje. 

Tai ypač aktualu asmenims, turintiems neįgalią 

ir (arba) žemą kvalifikaciją. Jiems kyla įvairių 

sunkumų surasti darbą, kuris atitiktų jų 

kvalifikaciją ir kompetencijas.

Asocijuoti partneriai 

Projekte taip pat yra 13 asocijuotų partnerių. Jie 
įsipareigojo remti projekto rezultatų sklaidą ir tvarų 
įgyvendinimą apie projektą informuodami savo tinklo 
partnerius. 

f r a n s  n i j h u i s  s t i c h t i n g

Projekto partneriai 

Stichting Rea College Pluryn
Olandija

All About Quality Consultancy
Olandija

Frans Nijhuis Stichting
Olandija

Valakupių reabilitacijos centras
Lietuva

Istituto Don Calabria
Italija

Fundación Intras
Ispanija

Santa Casa da Misericórdia do Porto
Portugalija

Promenaden Kongsvinger AS
Norvegija

dafür gem. GmbH
Austrija

www.work4all-ep.eu



Projekte „Work4all“ bendradarbiauja septyni profesinio 
mokymo paslaugų teikėjai ir du ekspertai iš septynių 
Europos šalių siekdami sukurti didesnių įsidarbinimo 
galimybių neįgaliesiems. Tai bus pasiekta pritaikant 
ir įgyvendinant Inclusive Job Design metodiką bei 
skatinant paslaugų teikėjus, dirbančius su neįgaliaisiais, 
tobulinti savo kompetencijas.

Inclusive Job Design: paradigmos 
poslinkis

Iki šiol profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų 
naudojamos strategijos buvo nukreiptos į individualų 
neįgalų studentą, ieškant jam daugiau galimybių patekti 
į darbo rinką ir dalyvauti jos veikloje. Į pridėtinę vertę 
darbdaviui orientuotos strategijos yra retai naudojamos. 
Manome, kad šiame projekte taikoma nauja strategija, 

skirta pirmiausia sutelkti dėmesį į pridėtinę vertę 
darbdaviui, padidins neįgaliųjų ir žemą kvalifikaciją 
turinčių studentų galimybes įsidarbinti ir išlikti darbo 
rinkoje.

Ši darbdaviams naudinga nauja darbo vietų kūrimo 
strategija, vadinama Inclusive Job Design metodika. 
Inclusive Job Design yra į darbdavį orientuotas 
metodas, kuriuo siekiama sukurti tvarų užimtumą 
neįgaliesiems, kurių galimybės įsidarbinti yra 
ribotos, ypač kai jie turi žemą kvalifikacijos lygį ir 
kompetencijas. Inclusive Job Design metodika siekiama 
peržiūrėti darbo procesus, analizuoti ir suskaidyti 
esamų darbo vietų funkcijas įvairiais sudėtingumo 
lygiais.
 
Šio metodo tikslas – sukurti pozityvų verslo pasiūlymą 
darbdaviams ir tuo pačiu metu sukurti neįgaliems 
studentams įtraukias įsidarbinimo galimybes. Tam 
įgyvendinti būtinas paradigmos pokytis. Profesinio 
mokymo teikėjai turi pradėti mąstyti iš darbdavių 
perspektyvos ir įsisavinti šią naują strategiją.

Produktai
 
Projektas sukurs keturias priemones paslaugų teikėjams, 
kurie nori sužinoti daugiau apie metodą ir kurie yra 
suinteresuoti dirbti su juo.

• Organizacijų savianalizės priemonė

Su šiuo vertinimo įrankiu organizacijos partnerės galės 
nustatyti savo stiprybes ir problemas, leidžiančias jiems 
tobulinti pagrindinius veiksnius sėkmingam Inclusive 
Job Design metodikos įgyvendinimui jų organizacijoje.

• Užimtumo specialistų mokymo programa

Mokymo programa skirta užimtumo specialistams – 
darbuotojams, kurie yra atsakingi už tarpininkavimo 
įsidarbinant paslaugų teikimą. Projekto laikotarpiu 
mokomasis turinys bus išbandytas ir vertinamas 
projekto partnerių nacionaliniame kontekste.

• Užimtumo specialistų vadovas

Vadovą sudaro Inclusive Job Design metodikos taikymo 
rekomendacijos. Jos profesinio mokymo paslaugų 
teikėjams pateikia gaires, kaip taikyti metodiką, skirtą 
padėti įmonėms padidinti jų efektyvumą ir sukurti 
tvarų darbą neįgaliems studentams.
 

• Gairės ir rekomendacijos profesinio mokymo 
teikėjams

Tai yra galimybių studija, apimanti Inclusive Job Design 
įgyvendinimą, įvertinant kliūtis ir palengvinančius 
veiksnius įgyvendinant šią metodiką projekte 
dalyvaujančiose šalyse.


