Sėkmingo įdarbinimo kelias

Konsultacijos su specialistais

Apsisprendimas priimti į darbą > Konsultacijos
su specialistais > Jums tinkamiausių įdarbinimo
būdas paieškos > Kandidatų laisvoms darbo vietoms
užimti paieška > Sėkmingas įdarbinimas

Pasiruošusių bendradarbiauti socialinių
partnerių, dirbančių su neįgaliaisiais tinklas

Kaip SĖKMINGAI
įdarbinti asmenį su
psichikos negalia

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“
M. K. Oginskio 3, LT – 10219 Vilnius
Projekto „Žmonių su proto ir psichikos negalia
įdarbinimas“ koordinatoriai
Tel. +370 5 271 5760
El. paštas: vilnius@gip-global.org

Kodėl DABAR?
1. Valstybė yra suinteresuota ir JUS remia.
2. Nevyriausybinės organizacijos yra sukaupusios
daug informacijos ir patirties įdarbinant žmones
su negalia, ir jos mielai jums padės sprendžiant
žmonių su proto ir psichikos negalia įdarbinimo
klausimus.

VšĮ Mokymo centras „Mes esame“
Pramonės g. 141, LT - 11115 Vilnius
Tel.: +370 5 260 6630, +370 5 260 6634
El. paštas: mcentras@takas.lt

3. Bendradarbiaujant su įmonių vadovais bei
socialinės apsaugos ir darbo ministerija, yra
patobulinti teisės aktai dėl socialinės įmonės
statuso suteikimo ir valstybės pagalbos suteikimo
ir valstybės pagalbos teikimo:

Išbandykite ir
įvertinkite PATYS

VšĮ „Vilniaus psichosocialinės
reabilitacijos centras“
M. K. Oginskio 3, LT - 10219 Vilnius
Tel. +370 5 271 5764

Sutrumpinti paraiškų nagrinėjimo, sprendimų
priėmimo, sutarčių pasirašymo terminai;

JIE – nuoširdūs, veiklūs,
sąžiningi, atsakingi ir
kruopštūs

Supaprastinta asistento subsidijos
apskaičiavimo tvarka;
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių
globos bendrija „Viltis“
Kaštonų g. 2/14-17, LT-01107 Vilnius
Tel. +370 5 261 5223

Supaprastintos neįgaliųjų socialinės įmonės
statuso suteikimo procedūros;
Suteikta galimybė darbdaviams pasinaudoti
transporto subsidija, nuvežant; neįgaliųjų darbo
priemones ir medžiagas į namus.

Psichikos negalią turinčius žmones JAU
įdarbino

4. Darbo rinkoje papildomai remiami bedarbiai,
kuriems nustatytas 30-40% darbingumo lygis ir
45–55% darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumas.

Patirtis įrodė: kai kuriuos
darbus galintys dirbti geriau
nei „sveikieji“.

UAB „Virjoksta“
Daugėliškio g. 32, LT - 09300 Vilnius
Tel. +370 5 273 6867

5. Nuo 2005-07-01 pradedama formuoti asmenų
su negalia profesinės reabilitacijos programa*. Tai
teigiamas poslinkis neįgaliųjų įdarbinimo atžvilgiu:
valstybės politika yra orientuojama į tai, kad
darbo biržoje registruotųsi jau pasiruošęs darbui
asmuo.

UAB „Lemeras“
Pramonės g. 141, LT-11115 Vilnius
Tel. +370 5 237 5909
UAB „Skonis ir kvapas“
Savanorių pr. 178, Vilnius
Tel. +370 5 264 0430
Faks. +370 5 264 0220
El. paštas: info@skonis-kvapas.lt

* Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės

reabilitacijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba
didinimas ugdymo, socialinio, psichologinio, reabilitacijos ir kitomis
poveikio priemonėmis.

Bijote eksperimentuoti? – Jus
palaiko valstybė!
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Jums tinkamiausių įdarbinimo
metodų paieškos

Finansavimas iš valstybės biudžeto

Būdai su valstybės finansine parama įdarbinti
neįgalius asmenis Išsamesnės informacijos
šaltinis

Darbdaviams darbo biržos siuntimu
įdarbinusiems

Pasitraukit –
NESIMATO!

30–40 procentų darbingumo lygio asmenis
(iki 2005 m. liepos 1 d. — I ir II grupių
invalidams) darbo vietų steigimo jų
pritaikymo išlaidoms padengti:

1. Steigiant subsidijuojamą darbo vietą;
www.ldb.lt, skyriuje „Informacija“, „Paslaugos“;
2. Organizuojant Užimtumo fondo remiamus
darbus;
www.ldb.lt, skyriuje „Informacija“, „Paslaugos“;

- Per pirmuosius 12 mėnesių — minimalios
mėnesinės algos dydžio kiekvieną mėnesį;

3. Organizuojant viešuosius darbus;
www.ldb.lt, skyriuje „Informacija“, „Paslaugos“;

- Per kitus šešis mėnesius — 50 proc.
minimalios mėnesinės algos dydžio
kiekvieną mėnesį.

4. Steigiant socialines įmones.
www.ldb.lt, skyriuje „Informacija“, „Socialinės
įmonės“.

Lankstinukas

45–55 procentų darbingumo lygio asmenis (iki
2005 m. liepos 1 d. — III grupės invalidams)
ir kitus darbo rinkoje papildomai remiamus
bedarbius jų darbo laikotarpiu iš užimtumo
fondo mokamos subsidijos darbo vietų
steigimo išlaidoms padengti:

Kandidatų laisvoms darbo vietoms užimti
paieška
Kandidatų laisvoms darbo vietoms užimti paieškos
būdai:

kitaip mąstantiems

- Per pirmuosius 6 mėnesius — vienos
minimalios algos dydžio už kiekvieną
mėnesį;

1. Tarpininkaujant darbo biržai:
• Laisvas darbo vietas skelbiant telefonu
8–700–55155;

darbdaviams!

- Per kitus 6 mėnesius — pusės minimalios
algos dydžio už kiekvieną mėnesį.

• Skelbiant laisvas darbo vietas Lietuvos darbo
biržos interneto svetainėje (www.ldb.lt,
skyriuje „Siūlo darbą“);
• Aukštos kvalifikacijos specialistų paieškai
naudojantis duomenų baze Lietuvos darbo
biržos interneto svetainėje (www.ldb.lt,
skyriuje „Ieško darbo“, „Talentų bankas“);
2. Pasinaudojant naujomis Lietuvos darbo biržos
elektroninėmis paslaugomis darbdaviams
(www.ldb.lt, skyriuje „e.Paslaugos“ );
3. Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis
organizacijomis (dirbančiomis su žmonėmis, kurie
turi proto ir psichikos negalią).
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