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include³ - keliai link integracijos 

Naujasis „Erasmus+” programos projektas,  koordinuojamas vieno iš Vokietijos universitetų, 

Taikomųjų darbo studijų universiteto (HdBA) bendradarbiaujant su 4 Europos šalių 

institucijom, yra skirtas pagerinti žmonių, turinčių intelekto sutrikimą, transformaciją iš 

neįgaliųjų užimtumo į darbą įprastoje darbo rinkoje: gerosios praktikos identifikavimas, 

sklaida ir įgyvendinimas Europoje 

2022 m. lapkričio 8 ir 9 d. Mannheime, Vokietijoje,  Taikomųjų darbo studijų universitete (HdBA) įvyko naujai 

startavusio projekto “include³” pirmasis susitikimas. 15 projekto dalyvių iš Slovėnijos, Kipro, Belgijos, Lietuvos ir 

Vokietijos dalinosi žiniomis apie įdarbinimo procesus, 

nacionalines sistemas, kvalifikacijos kėlimo sistemas ir būdus 

įdarbinant žmones su intelekto negalia, diskutavo apie 

sisteminius panašumus ir skirtumus šalyse partnerėse. Šio 

susitikimo metu buvo siekiama ne tik geriau susipažinti su 

partneriais, bet ir užmegzti pasitikėjimu grįstą 

bendradarbiavimą, taip pat detaliai aptarti projekto turinį ir 

tolesnį projekto tikslo siekimą bei rezultatų įgyvendinimą. 

Sveikinimo kalboje HdBA prorektorė prof. dr. Anne Müller-Osten 

pasveikino svečius Mannheimo universiteto miestelyje 

išryškindama profesinių mainų svarbą Europos lygmeniu. 

 

Kas slypi už “include³”? 

“include³” projekto komanda prisideda prie 2021 m. Europos Sąjungos prašymo atlikti daugiau mokslinių tyrimų 

socialinėse įmonėse, kuriose dirba, praktikas atlieka neįgalieji, užtikrinant atitiktį ES ir Jungtinių Tautų įtraukties 

tikslams. Projekte “include³” siekiama pasiūlyti mokymo resursus ir sukurti mokymo programas, pasitelkiant 

integracinį 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 
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tvaraus įsidarbinimo ir darbo, siūlomo darbo rinkoje. Prie integracijos prisidedama stiprinant neįgaliųjų 

profesinio mokymo institucijų ir darbo rinkos institucijų bei diktuojamo poreikio tarpusavio ryšį. 

Vienas iš tikslų projekte - individualizuoti profesinį mokymą taip, kad jis kuo geriau atitiktų darbo rinkos 

poreikius. Vykdant pilotinius mokymus ir gaunant grįžtamąjį ryšį bei tobulinant į tai atsižvelgiant bus užtikrinta, 

kad šis metodas galėtų būti tvariai taikomas įvairiose Europos šalyse. 

Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal „Erasmus+” programą trejų metų laikotarpiui (2022.09.01- 

2025.08.31). Projektą koordinuojanti institucija – Taikomųjų darbo studijų universitetas (HdBA). Projektą 

koordinuojanti komanda prof. dr. Silvia Keller (projekto vadovė), prof. dr. Yasemin Körtek ir mokslo asistentė 

Jenny Schulz bendradarbiaudama su kitų 4 Europos šalių institucijų komandomis, tikisi sklandaus 

bendradarbiavimo Europos mastu. 

 

 

Vizitas neįgaliųjų socialinėje įmonėje „Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar”: projekto partneriai ir šios įmonės skyriaus vadovė Adrea 
Lesle (nuotraukos viduryje). 
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