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Kelias link integracijos – 

Žmonių, turinčių intelekto sutrikimą, transformacija iš neįgaliųjų užimtumo į darbą įprastoje 

darbo rinkoje: gerosios praktikos identifikavimas, sklaida ir įgyvendinimas Europoje 

 

Prisidedant prie Europos sąjungos ir Jungtinių Tautų tikslų, susijusių su įtraukties didinimu, įgyvendinimo, ir 

atsižvelgiant į 2021 m. Europos Parlamento paskelbtą kvietimą teikti paraiškas moksliniams tyrimams atlikti 

neįgaliųjų socialinėse įmonėse reaguoja ir “include³” projektas, kuris siekia pasiūlyti mokymo resursus ir sukurti 

mokymo programas, pasitelkiant integracinę ir bendrai atliktą mokslinių tyrimų analizę, kad būtų galima sudaryti 

intelekto sutrikimų turintiems žmonėms individualiai pritaikytas galimybes pereiti nuo tikslinio profesinio 

mokymo ir bendrojo lavinimo prie tvaraus įsidarbinimo ir darbo, siūlomo darbo rinkoje. Remiantis “include³” 

metodo mokymo programa, socialinėse įmonėse, kuriose dirba, praktikas atlieka neįgalieji, bus organizuojami 

mokymai žmonėms, kurie turi intelekto sutrikimą, taip pat jų darbdaviams ir profesinio mokymo institucijų 

specialistams.  

Vykdant pilotinius mokymus ir gaunant grįžtamąjį ryšį bei tobulinant parengtą medžiagą ir mokymus  bus 

užtikrinta, kad šis metodas galėtų būti tvariai taikomas įvairiose Europos šalyse. Tokiu būdu „include³“ projektas 

prisidės prie analizės, kurios tikslas – suderinti neįgaliųjų profesinį mokymą su intelekto sutrikimų turinčių 

žmonių individualiais poreikiais, gebėjimais ir siekiais bei darbo rinkos galimybėmis. Mokymo resursai ir mokymo 

programos pasiūlytos projekte bus pilnai prieinamos internetiniame portale, užtikrins šios analizės 

pritaikomumą ir sklaidą, kad neįgaliųjų profesinės įmonės galėtų labiau prisidėti prie integracijos į darbo rinką. 

Tikslas - individualizuoti profesinį mokymą taip, kad jis kuo geriau atitiktų darbo rinkos poreikius. 

Projektą trejų metų laikotarpiui (2022.09.01 – 2025.08.31) bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal 

„Erasmus+” programą. Projektą koordinuojanti institucija - Taikomųjų darbo studijų universitetas (HdBA). 

Projekto partneriai - paslaugų ir neįgaliųjų bendrovė „Ozara” (Mariboras, Slovėnija), „Synthesis“ tyrimų ir 

švietimo centras (Nikosija, Kipras), „VHS Bildungsinstitut VoG” (Eupenas, Belgija) ir VšĮ „eMundus” (Kaunas, 

Lietuva). Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus rasite interneto svetainėje https://include3.eu bei 

socialiniame tinkle: www.facebook.com/pathways.towards.inclusion .  

https://include3.eu/
https://www.facebook.com/pathways.towards.inclusion
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„HdBA“ - Taikomųjų darbo studijų universitetas  (angl.  the University of Applied Labour Studies) Vokietijos 

aukštojo mokslo institucija, atsakinga už specialistų rengimą darbui Federalinėje užimtumo agentūroje, turi 

daug patirties ne tik aukštojo mokslo srityje, bet ir profesinio rengimo ir mokymo (PŠM) bei konsultavimo 

šiais klausimais srityje. Į šią veiklą įeina ir  konsultantų švietimas bei mokymas, kurie dirba specializuotuose 

skyriuose, kuriuose padedama žmonėms su negalia. Be to, šie konsultantai yra atsakingi už klientų priskyrimą 

į neįgaliųjų užimtumo dirbtuvių profesinio mokymo skyrių. „HdBA“ turi specializuotą integracijos studijų 

katedrą ir pastaraisiais metais šiai sričiai skyrė daugiausia išteklių. 

Kontaktinis asmuo: Silvia Keller, Silvia.Keller@hdba.de 

 

 

„OZARA” paslaugų ir neįgaliųjų akcinė bendrovė yra viena iš pagrindinių nacionalinių paslaugų teikėjų 

profesinės reabilitacijos ir socialinės įtraukties srityje. „OZARA“ turi tvirtą profesinio autoriteto statusą 

mokymo, žmonių su negalia įdarbinimo, socialinės įtraukties, profesinės ir užimtumo reabilitacijos srityse 

Slovėnijoje. Ši bendrovė suteikdama turimas žinias atsižvelgiant į projekto pasiūlymo srityje nustatytus 

poreikius, suteikia konsorciumui labai daug svarbių mokymo resursų. Bendrovė turi apie 150 potencialių 

galutinių vartotojų ir dešimtis profesionalių darbuotojų bei mentorių, teikiančių paramą minėtoms grupėms, 

esančioms nepalankioje padėtyje. 

Kontaktinis asmuo: Gregor Cerar, gregor.cerar@ozara.si 

 

 

 

„VHS Bildungsinstitut” (Suaugusiųjų švietimo centras) yra krikščionių darbininkų judėjimo (KDJ) švietimo 

tarnyba Rytų Belgijoje, vokiškai kalbančioje bendruomenėje. Krikščionių darbininkų judėjimas yra didžiausias 

socialinis judėjimas Belgijoje. „VHS” centras daugiausia užsiima socialine-politine mokymosi veikla, 

pavyzdžiui, kultūrinių ir socialinių projektų koordinatorių mokymais. AKADEMIJOJE 50+ vykdomi vyresnio 

amžiaus žmonių įvairių dalykų, pavyzdžiui, politikos mokslų, sociologijos, filosofijos, istorijos, kognityvinės 

stimuliacijos terapija ir kitų dalykų mokymai. Pasibaigus 2015 m., „VHS” koordinavo integracijos kelią Rytų 

Belgijoje, organizuojant įvairių lygių kalbų (vokiečių) kursus ir pilietinio ugdymo pamokas kiekvienam 

asmeniui, atvykusiam į vokiškai kalbančią bendruomenę. „VHS” taip pat dalyvauja bedarbiams skirtuose 

mokymuose, kuriuose pristatomi paraiškų teikimo būdai ir integracija į darbo rinką. Šios temos taip pat 

aptariamos keliuose „Erasmus+” projektuose. 

Kontaktinis asmuo: Liliane Mreyen, l.mreyen@vhs-dg.be 

 

 
 

 

„SYNTHESIS” UAB, Mokslinių tyrimų ir švietimo centras, yra novatoriška organizacija, rengianti ir 

įgyvendinanti projektus, darančius teigiamą socialinį poveikį, daugiausia dėmesio skirianti socialinei įtraukčiai 

bei paslaugoms ir produktams, kurie būtų visiems prieinami. „SYNTHESIS” yra viena iš pirmaujančių institucijų 

Kipre socialinio verslumo ir socialinių inovacijų srityse. Ji yra įsteigusi ir valdo „HUB NICOSIA”- švietimo centrą 

ir kultūrinių, aplinkosaugos ir socialinių tikslų siekiančių organizacijų bendruomenę. Pagrindinės „SYNTHESIS” 

tikslinės grupės yra žmonės iš marginalizuotų, palankių sąlygų neturinčių, pažeidžiamų visuomenės grupių, 

pavyzdžiui, jaunimo, suaugusiųjų ir senjorų, migrantų, pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų, žmonių su fizine ir 

psichine negalia. 

Kontaktinis asmuo: Irene Kamba, irene.k@synthesis-center.com 

 

 

 

VšĮ "eMundus" turi didelę patirtį kuriant įvairius IKT produktus. „eMundus” misija - aktyviai skatinti žinių 

visuomenės vystymąsi, plėtojant paslaugas, susijusias su edukacine veikla, informacinių technologijų, 

 

 

http://www.hdba.de/start
mailto:Silvia.Keller@hdba.de
http://www.ozara.si/en/
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naujovių diegimu ir praktiniu pritaikymu švietime bei visuomeninėje veikloje, ekologijos, sveikos gyvensenos 

ir harmoningo ugdymo srityse, siekiant užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą. 

Kontaktinis asmuo: Vida Drąsutė, info@emundus.lt 
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