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Europos bendrijos iniciatyva EquAl yra Europos užimtumo strategijos dalis, skirta kovoti su nely-
gybe ir diskriminacija darbo rinkoje. šis Europos sąjungos struktūrinių fondų instrumentas finansuo-
jamas Europos socialinio fondo (toliau – EsF) lėšomis.

iniciatyvos tikslas – papildyti EsF remiamą veiklą, skatinti naujų metodų kūrimą, išbandymą ir 
pritaikymą darbo rinkoje kovojant su visų formų diskriminacija ir nelygybe, kurią patiria ir dirbantys, ir 
darbo ieškantys asmenys. sėkmingai išbandytos ir patikrintos metodikos ir sukaupta geroji praktika 
projektų metu taikant socialinės partnerystės modelį turės įtakos esamai politikai ir praktikai. taigi 
EquAl iniciatyva skirta išbandyti, plėtoti ir įteisinti naujus politikos kūrimo ir įgyvendinimo metodus 
vietiniu, nacionaliniu ir Europos sąjungos lygmeniu.

EquAl taiko naują požiūrį į minėtų problemų sprendimą, grindžiamą tokiais pagrindiniais princi-
pais: teminių prioritetų, partnerystės, galimybių suteikimo, tarptautinio bendradarbiavimo, lyčių lygių 
galimybių bei poveikio politikai ir praktikai. tai iš esmės nauji principai, skatinantys socialinę partne-
rystę, geros praktikos sklaidą Europos mastu ir teigiamų rezultatų pritaikymą kitose srityse ar kituose 
projektuose.

Europos bendrijos iniciatyvos EquAl projekto „Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo 
rinką“ veikla siekiama gerinti klausos negalią turinčių žmonių užimtumo lygį. pagrindinis šios ben-
drijos tikslas – sukurti novatorišką ir efektyvią asmenų su klausos negalia įdarbinimo sistemą, kuri 
pagerintų jų įsidarbinimo galimybes, padėtų keisti darbdavių ir visos visuomenės nuostatą neįgalių 
asmenų darbo rinkoje atžvilgiu.

siekdama padėti kurtiesiems susirasti darbą veiklą pradėjo kurčiųjų įdarbinimo tarnyba. jos tiks-
las – padėti kuo greičiau ir sėkmingiau įsidarbinti atsižvelgiant į tikslinės grupės atstovų kvalifikaci-
ją bei pageidavimus. Įdarbinimo tarnyba padeda įsidarbinti norinčiam asmeniui, įvertinti savo gali-
mybes, pasirengti dalykiniam susitikimui su darbdaviu. rengiami įdarbinimo tarpininkai. prisistatyti 
darbdaviui kurčiajam ar neprigirdinčiajam padeda mokyti įdarbinimo tarpininkai. jie įvertina, ar darbo 
sąlygos pritaikytos neprigirdinčiam asmeniui, padeda sutvarkyti įdarbinimui reikalingus dokumentus. 
darbo pradžioje tarpininkai globoja įdarbintą žmogų: sprendžia komunikavimo problemas, aiškinasi 
kilusias problemas su bendradarbiais ir darbdaviais.

Įdarbinimo tarnyba organizuoja kursus kurtiesiems ir neprigirdintiems asmenims, neturintiems 
darbo ar norintiems jį keisti. kursų metu mokoma, kaip patraukliai prisistatyti šiuolaikinėje darbo rin-
koje, išryškinant savo privalumus. kursuose stiprinama darbo motyvacija, tikslinės grupės atstovai 
rengiami psichologiškai, kartu su pagalbininkais rašo gyvenimo aprašymus, prisistatymus, tvarko 
dokumentus. organizuojami seminarai ir darbdaviams, kad šie susipažintų su kurčiųjų ir neprigirdin-
čiųjų galimybėmis dirbti, nebijotų juos priimti į darbą.
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1. Įvadas

inovatyvių neįgaliųjų įdarbinimo būdų kūrimas ir 
diegimas yra svarbus sveikos visuomenės gyva-
vimo procesas, šitaip išreiškiamas rūpestis pažei-
džiamiausiomis visuomenės grupėmis, jų gerove. 

vykdant lietuvos respublikos remiamą ir Eu-
ropos sąjungos iš dalies finansuojamą EquAl 
iniciatyvos projektą „Asmenų su klausos negalia 
integravimas į darbo rinką“ buvo siekiama su-
kurti novatorišką ir efektyvią asmenų su klausos 
negalia įdarbinimo sistemą, kuri pagerintų jų įsi-
darbinimo galimybes, padėtų keisti darbdavių 
ir visos visuomenės nuostatą neįgalių asmenų 
darbo rinkoje atžvilgiu ir sukurti unikalų asmenų 
su klausos sutrikimais įdarbinimo modelį, pa-
grįstą tarpininkavimo pagrindu, bei įkurti kurčių-
jų ir neprigirdinčiųjų asmenų įdarbinimo tarnybą 
(toliau – knit). 

2. Įdarbinimo modelio pristatymas

Įdarbinimas tarpininkaujant (supported em-
ployment) – tai pažangus įdarbinimo modelis, 
plačiai pradėtas taikyti daugelyje Europos šalių 
pažeidžiamų grupių atžvilgiu (neįgaliųjų, ilgalai-
kių bedarbių, vyresnio amžiaus žmonių ir kt.). 
tarpininkavimas įdarbinant pagrįstas specialiai 
apmokyto darbuotojo – tarpininko (job hunter, 
job coacher) veikla. tarpininkas  padeda as-
meniui rasti tinkamą darbo vietą, parengia jį 
darbinei veiklai, užmezga ryšius su darbdaviu 
ir konsultuoja jį įdarbinimo klausimais, atsto-
vauja norinčio įsidarbinti asmens interesams ir 
padeda jam pradiniame darbinės veiklos eta-
pe. pagrindinis įdarbinimo tarpininko tikslas – 
norinčio įsidarbinti asmens sėkmingas įsidarbi-
nimas ir integravimasis į darbo rinką.

2.1. Įdarbinimo tarnybos struktūra

svarbiausias knit tikslas – padėti kuo grei-
čiau ir sėkmingiau įsidarbinti atsižvelgiant į 
asmens kvalifikaciją ir pageidavimus. 

KNIT darbo uždaviniai

1. padėti norinčiam įsidarbinti asmeniui:
• įvertinti savo galimybes;

• pasirengti dalykiniam prisistatymui.
2. tarpininkauti įdarbinimo procese:
• pristatyti kurčiąjį asmenį darbdaviui;
• įvertinti, ar darbo sąlygos pritaikytos kurčia-

jam asmeniui;
• padėti sutvarkyti įdarbinimui reikalingą do-

kumentaciją;
• darbo pradžioje „globoti“ įdarbintą darbuo-

toją: spręsti komunikavimo problemas, aiš-
kintis kilusias problemas su bendradarbiais, 
darbdaviais.

3. skleisti savo darbo patirtį įdarbinant kitokią 
negalią turinčius žmones.
Žemiau pavaizduotame paveiksle pateikia-

ma įdarbinimo tarnybos veiklos schema pagal 
atsakomybes ir priklausomybę. 

1 pav. Įdarbinimo tarnybos struktūra

Įdarbinimo tarnyba – tai komandoje dirbančių 
specialistų kurčiųjų įdarbinimo veikla. siūlomo-
je kurčiųjų (arba neįgaliųjų) įdarbinimo tarnyboje 
pagrindinę veiklą atlieka specialiai apmokyti įdar-
binimo tarpininkai. knit tarnyboje jų yra 4 priklau-
somai nuo registruotų žmonių skaičiaus. viduti-
niškai vienam tarpininkui vienu metu nepatartina 
dirbti daugiau kaip su 10 klientų, kadangi didesnio 
jų skaičius neįmanoma kokybiškai aptarnauti. 
taip pat klientų skaičius vienam tarpininkui 
priklauso nuo to, kokiu būdu vykdomas įdar-
binimas: iš kliento ar iš darbdavio pozicijos. 
Įdarbinimas tarpininkaujant skirtas atsto-
vauti neįgalaus darbo ieškančio kliento inte-
resams. šiuo atveju įdarbinimo tarpininkas 

Kuratorė

KNIT tarpininkai KNIT tarpininkai

Įdarbinimas

Duomenų
rinkimas

Kompiuterinės
įrangos specialistas

Duomenų
apdorojimas

Duomenų 
banko

administratorius
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turi imtis visų įmanomų veiksmų darbo vietai 
rasti. tačiau nuolatinis bendradarbiavimas 
su darbdaviais sukuria situaciją, kai ten-
kinami ir darbdavių poreikiai. pvz., įmonei 
reikalingi 4 valytojai. šiuo atveju tarpininkas 
skleidžia informaciją tarp kitų savo kolegų 
bei tarp tikslinės grupės narių (savotiška re-
klama). šį darbą dirbti norinčius asmenis tar-
pininkas lydi pas darbdavį ir tariasi dėl dar-
bo sąlygų. už potencialius darbuotojus gali 
būti atsakingi skirtingi tarpininkai, tačiau, 
dirbant efektyviai ir vengiant dubliavimo, 
vienas tarpininkas šiuo atveju atstovauja ne 
tik kurtiesiems klientams, bet ir darbdaviui, 
derindamas abiejų šalių interesus. 

paveiksle matyti, kad tarpininkų bendradar-
biavimas yra nuolatinis. jų veiklą koordinuoja 
ir prižiūri įdarbinimo tarnybos kuratorius, kuris 
atsakingas už administracinę tarnybos veiklą, 
koordinuoja veiksmus ir užmezga ryšius su 
naujais potencialiais darbdaviais. koordinuo-
damas tarpininkų veiklą kuratorius informuoja 
juos apie potencialius darbdavius ir darbo vie-
tas. tolesnę veiklą vykdo tarpininkai.

Įdarbinimo tarnybos veikla vykdoma moder-
niomis priemonėmis ir technologijomis. visa 
surinkta informacija apie potencialų darbdavį, 
jo įmonę ir apie naują klientą yra pateikiama 
kompiuterinės įrangos specialistui, kuris tin-
kamai ją apdoroja ir perkelia į elektronines 
laikmenas, duomenų bazes, kuriomis toliau 
naudojasi įdarbinimo tarpininkai. Apie duome-
nų bazių struktūrą bus pasakojama tolesniuo-
se skyriuose.

taigi iš paveikslo ir jo aprašymo matome, 
kad įdarbinimo tarnyba yra labai judrus me-
chanizmas, kuriame daug kas pagrįsta ben-
dradarbiavimu. informacijos perteikimas iš 
vienų kitiems užtikrina efektyvią veiklą.

3. Įdarbinimo tarnybos steigi-
mas ir veiklos organizavimas

3.1. Įdarbinimo tarpininkų mokymai

viena svarbiausių sėkmingą įdarbinimo mo-
delio taikymą užtikrinančių sąlygų yra tinkamų 
darbuotojų parinkimas ir mokymas. vykdant 
projektą buvo organizuoti 9 dienų tarpininkų 

mokymo kursai, kuriuose dalyvavo lietuvos ir 
užsienio specialistai. 

rengiant specialistus darbui buvo dėsto-
mos paskaitos tokiomis temomis:
- įdarbinimas kaip reabilitacijos proceso su-

dėtinė dalis;
- klausos negalios asmenų įdarbinimo me-

todai;
- socialinių gebėjimų svarba profesinėje inte-

gracijoje;
- bendravimo svarba;
- tarpininkavimas: reintegracijos plano suda-

rymas;
- tarpininkavimo organizavimas;
- orientavimas į darbo rinką;
- šiuolaikinių technologijų panaudojimas 

įdarbinimo procese;
- duomenų bazės;
- darbo rinkos politikos klausimai;
- bendravimo psichologija;
- teisės pagrindai;
- bendrosios psichologijos pagrindai;
- socialiniai įdarbinimo aspektai;
- audiovizualinis duomenų bankas;
- įdarbinimas ir priežiūra darbo vietoje.

rengiant įdarbinimo tarpininkus kurčiųjų 
ir neprigirdinčiųjų įdarbinimo tarnybai viena 
svarbiausių sąlygų yra gestų kalbos mokė-
jimas. būtent betarpiškas bendravimas su 
klientu ir jo norų supratimas užtikrina sėkmin-
gą bendradarbiavimą ir tolesnį įsidarbinimą. 
be to, labai svarbus ir kurčiųjų asmenų psi-
chologijos, kuriai negalia suteikia tam tikrą 
specifiką, išmanymas, nes tai padeda tinka-
mai įvertinti situaciją įdarbinant, sprendžiant 
konfliktus darbo vietoje.

3.2. Įdarbinimo tarnybos dokumentacija

siekiant efektyvesnio įdarbinimo tarnybos 
darbo, renkami įvairūs duomenys. jiems sis-
teminti parengtos įvairios formos ir anketos 
(priedai). jų pagrindu formuojama asmens 
byla, tvarkoma tarnybos dokumentacija, įvai-
rios apskaitos.

1. EUROPASS gyvenimo aprašymas.
6 priedas. specialiai kurtiesiems adaptuo-

tas gyvenimo aprašymas, kurį pildo tikslinės 
grupės nariai. jame atsispindi visos kiekybi-
nės asmens kompetencijos. 
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2. Įmonių, kuriose dirba kurtieji ir neprigir-
dintieji, sąrašas.

nuolatos papildomas sąrašas įmonių, ku-
riose dirba arba gali būti įdarbinti tikslinės 
grupės nariai. Elektroninė šio sąrašo versija 
buvo pateikta kuriant „darbdavių duomenų 
bazę“ (žr. 6 skyrių). 

3. Norinčių įsidarbinti asmenų pirminiai 
duomenys.

5 priedas. tai norinčių įsidarbinti asmenų pir-
miniai duomenys, kitaip pagrindinė informacija 
įdarbinimo tarpininkui. išsamesnė informa-
cija bus pateikta vėliau, kurčiajam pateikus 
visus savo išsilavinimą ir kvalifikaciją liudijan-
čius dokumentus. 

4. Įdarbinimo anketa.
9 priedas. šiame blanke fiksuojama, kur dirbo 

ir kokias pareigas ėjo įdarbintas tikslinės gru-
pės narys. taip pat registruojamas pasiūlytas 
darbas bei asmens sutikimas ar atsisakymas jį 
dirbti, nurodomos atsisakymo priežastys. 

5. Darbo paieškos eiga.
8 priedas. šioje anketoje rašoma, kaip vyksta 

darbo paieška individualiai kiekvienam tikslinės 
grupės nariui. joje fiksuojama visa informacija, 
kiek ir kokio darbo buvo siūlyta, dėl kokių prie-
žasčių atsisakė darbdavys priimti ar kodėl pats 
klientas nenorėjo dirbti siūlomo darbo. duome-
nys fiksuojami pagal datas, taigi matyti visa as-
mens įsidarbinimo istorija.

6. Bendradarbiavimo su įmone eiga.
11 priedas. šioje anketoje rašomi atskirai 

kiekvienos įmonės, su kuria dirba tarnyba, 
duomenys, kad įdarbinimo tarpininkas žinotų, 
kokiais klausimais buvo bendrauta su tam tikros 
įmonės atstovu. taip pat anketoje nurodomi visi 
įmonės kontaktiniai duomenys ir asmuo, kuris 
yra atsakingas už įdarbinimą toje įmonėje.

7. Atsisakiusios bendradarbiauti įmonės.
12 priedas. šiame priede fiksuojamos įmo-

nės, kurios dėl vienokių ar kitokių priežasčių 
atsisakė įdarbinti asmenis, turinčius klausos 
negalią.

8. Seminaro dalyvio anketa.
7 priedas. tai apklausos anketa, kurioje 

dalyviai vertina darbo motyvacijos seminaro 
organizavimą, jo būtinumą ir naudą.

9. KNIT įdarbinimo proceso struktūra.
1 priedas. tarnybos darbas vyksta remiantis 

sukurta struktūra, kuri visiškai pasiteisino, nes 

kiekvienas tarnybos darbuotojas žino konkre-
čią savo vietą darbų grandinėje ir išmano tar-
nybos veiklos sistemą.

10. Tarpininkavimo specialisto atmintinė.
2 priedas. ši atmintinė apibrėžia tarpininko 

veiklą ir pagrindinę atsakomybę. ji padeda 
tinkamai bendrauti su kurčiaisiais. tarpinin-
kavimo specialisto atmintinė skirta įdarbinimo 
tarpininkams, kurie šiuo metu dirba knit.

11. Ką reikia žinoti bendraujant su kurčiuo-
ju asmeniu.

3 priedas. darbdaviams labai padeda atmin-
tinė „ką reikia žinoti bendraujant su kurčiuoju 
asmeniu“, nes joje išdėstyti patarimai palengvi-
na bendravimą su kurčiaisiais bedarbiais.

12. Bendradarbiavimo su įdarbintu asme-
niu eiga.

10 priedas. iš šio priedo galima sužinoti, 
kokių problemų kyla įdarbintam klausos ne-
galią turinčiam asmeniui ar darbdaviui, įdar-
binusiam kurčiuosius ir neprigirdinčiuosius. 
lentelėje fiksuojami tarpininko apsilankymai 
darbo vietoje, apsilankymų priežastys ir re-
zultatai.

13.  Laisvų darbo vietų registracijos kortelė.
4 priedas. šioje kortelėje registruojami 

duomenys apie potencialų darbdavį, nurodo-
mi pagrindiniai ir svarbiausi duomenys apie 
įmonę. 

Aprašyti blankai ir anketos yra sukurtos 
konkrečios įdarbinimo tarnybos savo veiklai 
fiksuoti. kiekviena įdarbinimo tarnyba gali 
pati spręsti, kokie dokumentai padės jai 
kontroliuoti savo veiklą ir ateityje vertinti re-
zultatus.

4. Darbo motyvacijos seminarai

daugelio klausos negalią turinčių bedarbių 
asmenų yra ir žemi įsidarbinimo įgūdžiai. dėl 
šios priežasties jie kreipiasi į įdarbinimo tarpi-
ninkus, prašydami jų pagalbos. šie žmonės ne 
visada suvokia esamą padėtį darbo rinkoje, ne-
žino, kaip tinkamai pasirengti darbui. iš dalies 
dėl šios priežasties jiems sunkiai sekasi susi-
rasti darbą.

Gerinant šią padėtį būtini specialūs darbo 
ieškančių asmenų mokymai.
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vykdant projektą or-
ganizuota dvylika ketu-
rių dienų trukmės darbo 
motyvacijos seminarų, 
skirtų asmenims su klau-
sos negalia. kiekviename 
seminare dalyvavo nuo 7 
iki 15 dalyvių. iš viso juo-
se dalyvavo 159 klausos 
negalią turintys asmenys. 
seminarų metu bedarbiai 
kurtieji buvo motyvuojami 
dirbti, jiems pateikta įvai-
raus pobūdžio informaci-
jos.

seminaruose buvo pri-
statyta knit veikla ir struk-
tūra, dalyviai supažindinti 
su įdarbinimo tarpininkais. 
siekta sužinoti, kokių pa-
geidavimų turi seminarų 
dalyviai, kaip jie įsivaizduoja būsimą savo 
darbo vietą.

siekta psichologiškai motyvuoti žmones 
dirbti – profesionali psichologė vedė prakti-
nius užsiėmimus. kurtieji buvo supažindinti 
su socialiniais darbo aspektais, jiems pateik-
ta teisinių normų ir reglamentų. darbo biržos 
atstovė aptarė aktyvias darbo rinkos priemo-
nes neįgaliesiems.

seminarų metu tikslinės grupės nariai buvo 
išmokyti rašyti savo gyvenimo aprašymą pagal 
naujausius reikalavimus (Europass pavyzdžiu). 
taip pat mokyta, kaip prisistatyti darbdaviui ir 
pasirengti pokalbiui su juo.

seminaro metu dalyviai pateikė daug infor-
macijos apie save. šios informacijos pagrindu 
suformuotos asmeninės bylos.

paskutinę seminaro dieną visi norintys se-
minaro dalyviai buvo filmuojami vaizdiniams 
prisistatymams, kurių pagrindu vėliau sukur-
ta audiovizualinė duomenų bazė. ji sudarė 
svarbią novatoriško įdarbinimo metodo dalį. 
visi dalyviai galėjo prisistatyti ir pateikti svar-
biausią informaciją apie save potencialiam 
darbdaviui, kuris ieško darbuotojo. kartu 
pateikti visi turimi pažymėjimai, diplomai, 
sertifikatai, patvirtinantys kvalifikaciją ir iš-
silavinimą.

5. Audiovizualinė duomenų bazė

Audiovizualinė duomenų bazė – tai moder-
ni priemonė neįgaliųjų įdarbinimo procese, kuri 
buvo pirmą kartą sukurta lietuvoje ir naudoja-
ma kurtiesiems įdarbinti. jos pagrindą sudaro 
neįgalaus asmens vaizdinis prisistatymas, kurio 
metu jis nebijodamas prisistato  potencialiam 
darbdaviui ir apibūdina savo gebėjimus. Asme-
ninio vaizdinio prisistatymo trukmė – iki 1 minu-
tės. jame pateikiama pagrindinė informacija: 
amžius, specialybė, pageidaujamo darbo pobū-
dis. be asmeninio vaizdinio prisistatymo, filmuo-
tas ir neįgaliojo asmens profesionalių gebėjimų 
pristatymas darbinėje aplinkoje, kur ieškantysis 
darbo galėjo pademonstruoti, ką moka dirbti. 

Atėjęs į filmavimą asmuo atsinešdavo savo kom-
petenciją patvirtinančius dokumentus, kurie buvo 
skenuojami ir perkeliami į elektroninę laikmeną.

surinkus visą informaciją apie asmenį buvo 
formuojama jo byla, kurią sudarė visa aukš-
čiau minėta informacija. 

iš viso per seminarų laikotarpį buvo nufil-
muoti 129 asmenys. iš pateiktos informacijos 
sukurta duomenų bazė. 

duomenų bazėje kandidatai sugrupuoti pa-
gal tokius rodiklius:
•	 vardas, pavardė;
•	 amžius;

2 pav. Audiovizualinė duomenų bazė
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•	 lytis;
•	 klausos sutrikimo laipsnis;
•	 kvalifikacija (specialybė). 

Galutinai sukurta duomenų bazė buvo perkelta į 
personalinius nešiojamus kompiuterius. kiekvienas 
tarpininkas naudojosi šia duomenų baze pristaty-
damas darbuotojus darbdaviui. taip pat duomenų 
bazėje pateikta išsami informa-
cija padėjo tarpininkams įvertinti 
kliento kompetenciją ir pagal tai 
ieškoti jam darbo (3 pav.).

Įdarbintas asmuo buvo ša-
linamas iš duomenų bazės, 
tačiau jo duomenys išsaugo-
mi, kadangi vyko jo priežiūra 
darbo vietoje. 

6. Darbdavių duo-
menų bazė

 
visi potencialūs darbdaviai, 

su kuriais užmezgamas ryšys, 
registruojami į darbdavių duo-
menų bazę (4 pav.). duomenų 
bazėje pateikiami darbdavių 
kontaktiniai duomenys, įmonės 
veikla bei siūlomos potencialios 
darbo vietos. duomenų bazė 

yra vieša ir prieinama interneto svetainėje 
www.deaf.lt. pasirinkimo galimybės ribojamos 
siūloma profesija, miestu, kuriame siūlomas 
darbas, ir įmonės pavadinimu. pasirinkę įmo-
nės arba siūlomos darbo vietos pavadinimą, at-
renkami visi esami rezultatai. visi duomenų ba-
zėje registruoti darbdaviai raštiškai sutiko, kad 
jų duomenys būti skelbiami.  

7. Įdarbinimo tarpininko veikla 
įdarbinimo procese 

knit darbo metu sukurta ir struktūrizuo-
ta knit tarnybos veikla, numatyti visi etapai 
įdarbinant klausos negalią turinčius asmenis.

5 pav. pateikiami įdarbinimo proceso etapai.

pirmas žingsnis – informacijos apie klien-
tą rinkimas

šiame etape renkama visa informacija apie 
asmenį, turintį klausos negalią (toliau – klien-
tą). bendraujama su kiekvienu asmeniškai 
siekiant sužinoti:
•	 kokią kvalifikaciją ar profesiją jis yra įgijęs;
•	 kokio darbo ieško;
•	 ar jo galimybės atitinka jo lūkesčius;
•	 išsiaiškinti kliento motyvaciją dirbti;

3 pav. Kandidato pristatymas audiovizuali-
nėje duomenų bazėje

4 pav. Darbdavių duomenų bazė
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•	 kuriama asmens byla, į kurią įtraukiama 
visa sukaupta informacija apie klientą.

antras žingsnis – darbdavių paieška
šiame etape įdarbinimo tarpininko pareiga:

•	 išsiaiškinti, ar darbdavys tikrai gali suteikti 
darbo vietą klausos negalią turinčiam as-
meniui;

•	 sužinoti, ar darbdavys nori įdarbinti kurčią 
ar neprigirdintį asmenį;

•	 susitarti abiem patogiu laiku dėl susitikimo, 
kuriame būtų aptartos įdarbinimo galimybės 
ir numatytas tolesnis bendradarbiavimas.

Trečias žingsnis – susitikimas su poten-
cialiais darbdaviais

jei antrojo žingsnio rezultatai buvo teigiami, 
įdarbinimo tarpininkas, susitaręs dėl vizito datos 
ir laiko, turi pats nuvykti į darbo vietą tam, kad:
•	 bendraudamas tiesiogiai su darbdaviu įsiti-

kintų, ar tikrai šis darbdavys yra „tinkamas“ 
klausos negalią turintiems asmenims;

•	 apžiūrėtų kurčiajam siūlomą darbo vietą, 
įvertintų, ar darbo sąlygos tinka asmeniui, 
turinčiam klausos negalią;

•	 įsitikintų, ar darbo vieta yra pritaikyta neįga-
liajam;

•	 jei asmuo yra neprigirdintis, įvertintų, ar 
nėra per didelio triukšmo.
dar vienas labai svarbus etapas šio vizito 

metu – parengti darbdavį pirmajam susitikimui su 

kurčiuoju, kad darbdavys, susitikęs su neįgaliuo-
ju, neišsigąstų, jog šis negirdi ir jo nesupranta. 
reikia paminėti keletą aspektų, kurie darbdaviui 
padės susikalbėti su klausos negalią turinčiu as-
meniu ir komunikuoti jiems tarpusavyje:
•	 bendraujant su kurčiuoju reikia kalbėti (ar-

tikuliuoti) aiškiai, ne per greitai ir natūraliu 
balsu;

•	 kalbant nereikia iškraipyti savo burnos 
vaizdo;

•	 kurčias asmuo turi „perskaityti“ žodžius iš 
lūpų. tai labai sudėtinga ir reikalauja ypa-
tingo dėmesio sutelkimo. kalbantysis netu-
rėtų stovėti prieš langą, geriau, kad šviesa 
kristų jam į veidą;

•	 reikia kalbėti trumpais ir aiškiais sakiniais;
•	 kurčiasis asmuo lengviau supras, jei pokal-

bis bus papildytas natūraliais gestais;
•	 jei vis dėlto nepavyko susikalbėti, galima 

visa tai užrašyti trumpais sakiniais.
taip pat reikia trumpai papasakoti apie as-

menį, kurį norima įdarbinti toje įstaigoje, jo 
kvalifikaciją, amžių (jei darbdavį tokia infor-
macija domina).

Ketvirtas žingsnis – kliento parengimas 
pokalbiui su darbdaviu

pagrindinė šio etapo užduotis – tinkamai 
informuoti klientą apie:
•	 siūlomą darbo vietą;
•	 darbo pobūdį;
•	 darbo sąlygas;
•	 įmonę, kurioje siūlomas darbas, jos veiklą;
•	 jei klientą sudomina siūlomas darbas, susi-

tarti dėl vizito pas darbdavį.
labai svarbu stebėti kliento reakciją į darbo 

pasiūlymą. jei pastebima, jog dėl kažkokios 
priežasties klientas sunerimo, būtina dar kar-
tą nuosekliai ir smulkiai viską paaiškinti, suži-
noti, kas jam kelia nerimą.

penktas žingsnis – pirmasis kliento ap-
silankymas pas darbdavį

vykstant į pokalbį reikia būti pasirengus 
darbdavio ir kliento sutrikusiai reakcijai pir-
mo susitikimo metu, todėl įdarbinimo tarpi-
ninkui reikėtų:
•	 padėti darbdaviui ir klientui pradėti pokalbį;
•	 pokalbio metu leisti darbdaviui ir klientui 

patiems tarpusavyje pradėti bendrauti, dės-
tyti mintis.

Informacijos apie klientą rinkimas

Darbdavių paieška

Susitikimas su potencialiais darbdaviais

Kliento parengimas pokalbiui su darbdaviu

Pirmasis kliento apsilankymas pas darbdavį

Įdarbinimas

Priežiūra įdarbinus

5 pav. Įdarbinimo proceso etapai
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po pirmojo vizito dažniausiai paaiškėja, ar 
asmuo bus įdarbintas. jei tikrai žinoma, kad 
įdarbinimas neįvyks dėl kliento ar darbdavio 
interesų ir lūkesčių neatitikimo, tada klientui 
ieškoma naujos darbo vietos, o su darbda-
viu palaikomi tolesni bendradarbiavimo ryšiai 
ir ieškomas kitas klientas, kuris galėtų tikti į 
darbdavio siūlomą darbo vietą.

šeštas žingsnis – įdarbinimas
jei po pokalbio darbdavys pasirengęs priim-

ti į darbą klausos negalią turintį asmenį, jam 
tiko jo išsilavinimas, kvalifikaciniai gebėjimai 
ir jei kurčiasis asmuo nori dirbti toje įstaigoje, 
rengiami įdarbinimo dokumentai, medicininės 
pažymos.

darbo sutarties pasirašymo metu būtina:
•	 dalyvauti įdarbinimo tarpininkui;

•	 pasikviesti vertėją, turintį atitinkamą gestų 
kalbos vertėjo pažymėjimą;

•	 įsitikinti, kad darbdavys teisingai suprato kur-
čiojo lūkesčius ir norimą gauti atlyginimą;

•	 įsitikinti, kad klientas tikrai suprato, kas pa-
rašyta darbo sutartyje, kokios numatytos 
darbo sąlygos ir užmokestis.

septintas žingsnis – priežiūra įdarbinus
kai asmuo įdarbinamas įmonėje, dar nesibaigia 

jo priežiūros ir globos etapas. pirmomis darbo die-
nomis dažnai kyla įvairių nesusipratimų darbe dėl:
•	 kliento neapsipratimo naujoje aplinkoje;
•	 nesusikalbėjimo su kitais bendradarbiais;
•	 ne visiško supratimo ir susitvarkymo darbo 

vietoje ir pan.
po kelių dienų tarpininkas turėtų nuvykti 

pasižiūrėti, kaip sekasi įdarbintajam klien-

Informacijos apie 
klientą rinkimas

Darbdavio paieška, 
susitikimas su juo

Kliento parengimas 
pokalbiui su darbdaviu

Tarpininko ir kliento 
vizitas pas darbdavį

Klientas 
praranda darbą

Priežiūra ir pagalba 
įsidarbinus

Sudaryta darbo 
sutartis

Nesudaryta darbo 
sutartis

Jei atsisako 
darbdavys

Jei atsisako 
klientas

VIZITO
REZULTATAI

6 pav. Įdarbinimo proceso struktūra
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INTERNETAS

TIESIOgINIS 
KONTAKTAS SU 
DARBDAVIAIS

ASMENINėS
PAžINTYS

PARTNERIAI

SKELBIMAI
LAIKRAŠČIUOSE

DARBO BIRžA

tui, darbdaviui ir bendradarbiams bendrauti. 
prieš tai apie vizitą ir jo tikslą reikia pranešti 
darbdaviui. rekomenduojama retkarčiais at-
vykti ir pasiteirauti, kaip sekasi integruotis į 
naują darbo aplinką naujoje darbo vietoje, ar 
klausos negalią turinčiam asmeniui pavyksta 
atlikti savo pareigas, pasidomėti, ar darbda-
vys nepiktnaudžiauja ir tinkamai elgiasi su 
darbuotoju. reikėtų ir darbdavį, ir klientą in-
formuoti, kad jie visada gali kreiptis į įdarbi-
nimo tarpininką, kuris padės spręsti kilusias 
problemas.

šeštame paveiksle pateikiama išsamesnė 
įdarbinimo schema. susitikus su klientu su-
renkami visi duomenys apie jį. išsiaiškinus 
kliento poreikius pradedama darbo vietos 
paieška. kaip ieškoma darbo vietų, parodyta 
7 paveiksle. užmezgus ryšius su darbdaviu 
arba jo įgaliotu atstovu susitariama dėl susiti-
kimo. susitikimo metu išnagrinėjamas darbo 
pobūdis, išsiaiškinama situacija, darbo vie-
tos specifika. susitikimo su darbdaviu metu 
jam pateikiama visa reikiama informacija dėl 
neįgaliųjų įdarbinimo (11 ir 13 priedai). 

po susitikimo su darbdaviu darbo vieta yra 
pasiūloma klientui, su kuriuo dirbama. jeigu 
šios darbo sąlygos netinka klientui, darbo 
pozicija siūloma kitam ja susidomėjusiam 
klientui. su klientu aptariamos visos detalės, 
pasirengiama pokalbiui su darbdaviu. Į su-

sitikimą su darbdaviu klientą lydi įdarbinimo 
tarpininkas. 

vizito rezultatas gali būti dvejopas: pasira-
šyta darbo sutartis arba nepasirašyta darbo 
sutartis. klientui sutikus dirbti siūlomą darbą, 
tarpininkas padeda sutvarkyti visus reikiamus 
įdarbinimo dokumentus. sudarant darbo sutartį 
būtina įsitikinti, kad sutartis neprieštarauja lr 
įstatymams ir nediskriminuoja neįgaliojo kliento 
interesų. pasirašius darbo sutartį klientas yra 
stebimas darbo vietoje pagal poreikius. intensy-
vi priežiūra vykdoma pirmosiomis savaitėmis po 
įdarbinimo. toliau prižiūrima pagal kliento arba 
darbdavio poreikius, kai kyla problemų. 

darbo sutartis gali būti nesudaroma dėl ke-
lių priežasčių: pamatęs darbo sąlygas nesu-
tiko klientas, darbdaviui netiko darbuotojas. 
Abiem atvejais klientui pradedama ieškoti 
naujos darbo vietos. pasiūlyta darbo vieta 
siūloma kitam klientui, kol atitinka visų šalių 
poreikius. 

neretai susitikimo su darbdaviu metu siūlo-
mos darbo sąlygos netinka klientui. Įdarbini-
mo tarpininko užduotis – derėtis su darbdaviu 
dėl darbo sąlygų koregavimo ir pritaikymo. 
praktika rodo, kad rezultatai skiriasi. daž-
nai darbdaviai nelinkę keisti nusistovėjusios 
darbo tvarkos, tačiau darbo jėgos trūkumas 
verčia juos būti lankstesnius ir imtis tam tikrų 
nuolaidų.  

7 pav. Darbo vietų paieška
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ieškant naujų laisvų darbo vietų, naudoja-
masi visomis žinomomis priemonėmis. jos 
išvardintos 4 paveiksle. tai ir darbo pasiūly-
mų skelbimai laikraščiuose, ir lietuvos dar-
bo biržos laisvų darbo vietų duomenų bazė, 
interneto svetainės, kaip www.ieskok.lt arba 
www.cv.lt, ir pan. taip pat ieškant potencialių 
darbdavių prašoma ir projekto partnerių pa-
galbos. 

pagrindinė tarpininko užduotis – įtikinti 
darbdavį, kad kurčias ar neprigirdintis asmuo 
yra lygiavertis darbuotojas ir gali visaverčiai 
dirbti. neretai pastebima darbdavių baimė 
ir nepasitikėjimas. kai kurie darbdaviai yra 
iš anksto kategoriškai nusiteikę ir jokie įtiki-
nėjimai negali pakeisti jų nuomonės. pvz., 
uAb „vilniaus pergalė“ kategoriškai atsisakė 
įdarbinti klausos negalią turinčius asmenis, 
motyvuodami tuo, kad iškyla pernelyg daug 
sunkumų bendraujant su jais. tačiau neretai 
iš pradžių priešiškai nusiteikę darbdaviai pa-
laipsniui pakeičia savo nuomonę ir nuspren-
džia pabandyti įdarbinti neįgalųjį. daugeliu 
atvejų darbdavys nenusivilia ir palaipsniui 
priima į darbą dar kelis klausos negalią tu-
rinčius darbuotojus, kad jie geriau jaustųsi 
kolektyve. 

kontaktas su darbdaviu užmezgamas tele-
fonu arba internetu, susisiekiant su atsakingu 
asmeniu. pasiteiravus dėl laisvos darbo vie-
tos pasidomima, ar siūloma darbo vieta būtų 
tinkama dirbti sutrikusios klausos asmenims. 
kartais darbdaviai iš karto turi atsakymą 
šiuo klausimu. dažniausiai jie atsako neigia-
mai, motyvuodami tuo, kad darbas reikalau-
ja bendravimo įgūdžių. po tokio atsakymo 
tarpininkas stengiasi išsiaiškinti, ar iš tiesų 
siūloma darbo pozicija reikalauja bendravi-
mo, ar ją galima adaptuoti. darbdavių reak-
cija būna dvejopa: vieni pradeda svarstyti ir 
pažada apgalvoti pasiūlymą, kiti kategoriškai 
atsisako. tačiau yra ir tokių darbdavių, ku-
rie nuo pirmojo kontakto labai geranoriškai ir 
optimistiškai nusiteikia neįgaliųjų įdarbinimo 
atžvilgiu. jie domisi, kokie galimi apribojimai 
ir kokia įdarbinimo tvarka, siūlo pabandyti.

Įdarbinimo veiklai įsibėgėjus vis dažniau 
darbdaviai patys kreipiasi į įdarbinimo tarny-
bą dėl darbuotojų. susisiekdami su įdarbini-
mo tarpininkais jie nurodo siūlomas pozicijas 

ir pakviečia į pokalbį. 
darbdavio pasiūlyta laisva pozicija (-os) 

sMs žinutėmis pasiūloma (-os) keliems po-
tencialiems darbuotojams – knit klientams, 
su kuriais tuo metu dirba tarpininkas, kadangi 
didelė galimybė, kad vienas ar keli iš jų atsi-
sakys siūlomo darbo. jei šis pasiūlymas pri-
imtinas keliems darbuotojams, jie kviečiami 
į asmeninį pokalbį, kurio metu išaiškinamos 
pasiūlymo detalės. neretai asmeninio po-
kalbio metu išaiškėja, kad darbo pasiūlymas 
netenkina kliento. tuomet jam ieškoma kitos 
darbo pozicijos, o apie esamą darbo poziciją 
informuojami kiti įdarbinimo tarpininkai, kurie 
šį darbą siūlo savo klientams.

8. Rezultatai

per visą knit veiklos laikotarpį buvo kau-
piama informacija, kuri padėjo išsiaiškinti 
klausos negalią turinčių asmenų įdarbinimo 
proceso sunkumus ir ypatumus. Gauti statis-
tiniai duomenys rodo tikslinės grupės įdarbi-
nimo proceso dinamiką ir leidžia daryti išva-
das, paremtas praktine įdarbinimo patirtimi.

iš viso darbo motyvacijos seminaruose daly-
vavo 159 kurtieji ir neprigirdintys asmenys. jie 
ir sudarė tikslinę įdarbinimo grupę. šios grupės 
ypatumai pateikiami žemiau esančiuose pa-
veiksluose. 8 pav. pateikta grupės charakteris-
tika pagal lytį. didesnę dalį sudarė moteriškos 
lyties atstovės. tai paliudija bendrą šalies ten-
denciją dėl nedarbingumo, mat didžiąją nedir-
bančių asmenų dalį sudaro moterys. daugiau 
nei pusę, t. y. net 56,6%, tikslinės grupės narių 
sudarė moterys.

pagal amžių grupė taip pat buvo nevienaly-
tė (žr. 9 pav.). 

didžiausią seminarų dalyvių dalį (64,1%) 
sudarė 21–29 metų bedarbiai. ši grupė iš 
dalies buvo laikoma prioritetine vykdant įdar-
binimą, kadangi jų dauguma yra vknrpMc 
moksleiviai ir absolventai, kurių įdarbinimo 
problema nuolat iškildavo itin aštriai. 

kitų grupių atstovai pasiskirstė maždaug 
tolygiai. 13,8% tikslinės grupės narių buvo 
40–49 metų, kiek mažiau – 30–39 metų. Ma-
žiausią grupę sudarė jaunesni kaip 20 metų 
amžiaus bedarbiai. šiai tikslinei grupei ne-
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darbo klausimas nėra ypač aktualus, kadangi 
didžioji dauguma šio amžiaus kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų studijuoja ir dar negalvoja apie 
įsidarbinimą. daugiausia įsidarbinti nori nie-
kur nestudijuojantys ir žemą išsilavinimą tu-
rintys nekvalifikuoti asmenys.

7,5% bedarbių sudarė vyresni nei 50 metų 
asmenys. ši amžiaus grupė turi savitų su įdar-
binimu susijusių problemų. Mat įdarbinti tokio 
amžiaus žmones nėra lengva, ypač turint ome-
nyje darbdavių nuostatas dėl vyresnio amžiaus 
darbuotojų.

daugelis tikslinės grupės narių priklauso 
ii invalidumo grupei. pagal naująjį socialinės 
integracijos įstatymą šiai grupei suteikiamas 

35–45% darbingumas ir jie laikomi iš dalies 
darbingi. tokių buvo net 91,9% (žr. 10 pav.). 
likę bedarbiai turėjo 50% išlikusį darbingu-
mą. ir tik 0,6% tikslinės grupės narių buvo 
nedarbingi, tačiau norėjo dalyvauti seminare 
ir rasti darbą pagal savo įgūdžius.

Įdarbinimo metu buvo fiksuojami visi žings-
niai ir tuo pagrindu surinkti duomenys leidžia 
daryti apibendrinimus.

net 57,2% tikslinės grupės atstovų yra 
kvalifikuoti, specialybę turintys asmenys. tik 
42,7% klientų neturėjo jokios kvalifikacijos ar 
specialybės.

per 2 metus trukusią knit veiklą įdarbinti 
94 asmenys iš 159 registruotų.
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59,1% registruotų 
tarnyboje bedarbių 
kurčiųjų ir neprigir-
dinčiųjų buvo įdar-
binti ir, turimais duo-
menimis, toliau dirba. 
neįdarbinta 40,8% 
registruotų tikslinės 
grupės narių.

reikšmingų skirtu-
mų pastebima paly-
ginus moterų ir vyrų 
įdarbinimo rodiklius 
(11 pav.). 

daugiau negu pusė 
vyrų buvo įdarbinta – 
net 65,2% registruotų asmenų. Moterų įdarbinta 
mažiau – 54,4%. tokį skirtumą sąlygoja šalies 
darbo rinkoje susiklosčiusi padėtis, kur paklau-
sesni yra darbai, reikalaujantys fizinės jėgos. 
Moterų nekvalifikuotas darbas yra mažiau pa-
klausus. tačiau tai ne vienintelė priežastis, są-
lygojanti tokią padėtį. Moterys labiau priklauso 
nuo šeimos, todėl dažnai atsisako joms siūlomo 
darbo dėl netinkamo darbo laiko ar sąlygų. taip 
pat tokius duomenis lemia įdarbinimo procese 
dalyvavusių moterų ir vyrų skaičiaus santykis. 
Moterų buvo 1/3 daugiau nei vyrų.

ypatingi skirtumai pastebimi analizuojant 
įsidarbinimo duomenis pagal amžių. 12 pav. 
matome, kad paklausiausi buvo 40–49 metų 
bedarbiai. jų įdarbinta net 77,2%. šio am-
žiaus asmenys turi patirties ir įgūdžių, todėl 

susilaukia didesnio darbdavių pasitikėjimo. 
be to, šios amžiaus grupės asmenų didžiąją 
daugumą sudarė vyrai. kiek mažiau įdarbin-
ta 21–29 bei 30–39 metų asmenų – atitin-
kamai po 61,7% ir 58,8%. tai taip pat geras 
rezultatas. šio amžiaus žmonės yra darbin-
gi ir 30–39 metų amžiaus grupėje dominavo 
moterys, todėl rodikliai nėra ypač aukšti. 

sunkiausia įdarbinti jaunesnius kaip 20 metų 
ir vyresnius kaip 50 metų žmones. jaunes-
nieji sunkiai apsisprendžia dėl norimo dar-
bo ir yra mažiau motyvuoti dirbti. priešingai, 
vyresnio amžiaus žmonės turi labai stiprią 
motyvaciją, tačiau ne visada yra pakanka-
mai darbingi arba darbdaviai jais nepasiti-
ki. nors darbo rinkoje trūksta darbo jėgos, 
darbdaviai vis dar vengia darbinti vyresnio 
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amžiaus žmones, abejodami jų darbo našu-
mu. toks požiūris yra neteisingas ir sunkiai 
pakeičiamas.

pateikiami įdarbinimo duomenys ne visiš-
kai atspindi visą įdarbinimo veiklą, nes da-
lis klientų buvo darbinami daugiau nei vieną 
kartą, o dalis įsidarbino savarankiškai. dėl 
šios priežasties kiekvienas naujas įdarbinimo 
procesas buvo fiksuojamas kaip naujas įdar-
binimas. per visą veiklos laikotarpį užfiksuoti 
104 įdarbinimai. 13 pav. parodoma, kiek kar-
tų buvo darbinti tikslinės grupės nariai. 

net 61,5% įdarbintųjų buvo darbinti tik 
vieną kartą. Įdomu tai, kad net 78,1% iš jų 
buvo įdarbinti po pirmo siūlymo. tai parodo, 
kad įdarbinimo tarpininkai išsamiai išanaliza-
vo siūlomos darbo vietos tinkamumą ir siūlė 
darbo vietas tikslingai, pagal kliento porei-
kius ir kvalifikaciją. 

kai kurie tikslinės grupės nariai (16,2%) 
buvo darbinami po du kartus per visą knit 
veiklos laikotarpį. šitaip įvyko todėl, kad 
įdarbinus asmenį duomenys apie jį nebuvo 
ištrinti iš duomenų bazės. Asmuo pagal po-
reikį buvo prižiūrimas darbo vietoje ir, jam 
praradus darbą, įdarbinimo procesas atnau-
jinamas. darbo praradimo priežastis aptarsi-
me žemiau.

1,9% tikslinės grupės atstovų buvo darbi-
nami net 3 kartus per tarnybos veiklos lai-
kotarpį. tokia dažna darbų kaita gali būti 
susijusi su neapgalvotu įsidarbinimu arba 
nepakankama suderinamumo analize. 

nė karto nebuvo darbinami 47,1% tikslinės 
grupės narių. tai susiję su keletu priežasčių: 
netiko siūlomos darbo vietos, asmenys išvy-
ko iš šalies ir kt.

darbo pasiūlos tendencijos atskleidžiamos 
14 paveiksle. santykis tarp siūlomų darbo vie-
tų ir įdarbinimų skaičiaus sudaro 2,67 karto. 
vidutiniškai vienam įdarbinimui tenka apie 3 
pasiūlymus. tačiau, kaip jau minėta, net 48% 
įsidarbinimų įvyko po pirmojo pasiūlymo. 

kaip matyti iš 14 paveikslo, net 25,1% tiks-
linės grupės narių darbas buvo siūlytas tik 1 
kartą, o 71,4% iš jų iškart įsidarbino. kitiems 
darbas siūlytas daugiau kartų. rečiau darbas 
buvo siūlytas 3 ir daugiau kartų. didžiausias 
užfiksuotas siūlomų darbo vietų skaičius suda-
rė 20 kartų, iš jų įdarbinta buvo 2 kartus. 

darbo vietų nesiūlyta 11,9% tikslinės gru-
pės atstovų. šitaip įvyko dėl skirtingų prie-
žasčių: asmenys išvyko į užsienį, atsisakė 
tarpininko pagalbos ir kt.

kaip rodo duomenys, tarpininkų veikla 
buvo ypač tikslinga. Mažas darbo pasiūlų 
skaičius ir didelis įdarbinimų skaičius rodo, 
kad darbas buvo siūlomas apgalvotai, išana-
lizavus darbdavio ir darbuotojo poreikius ir 
galimybes. 

Įdomūs duomenys gauti analizuojant įsi-
darbinimus pagal turimą specialybę ar kvali-
fikaciją (žr. 15 pav.).

pagal specialybę įsidarbino tik 24% kur-
čiųjų ir neprigirdinčiųjų. toks rodiklis pa-
rodo, kad turimos specialybės neatitinka 

15 pav. Įsidarbinimas pagal specialybę
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šiuolaikinės darbo rinkos reikalavimų. buvo 
ir tokių atvejų, kai bedarbiai nenorėjo dar-
bintis pagal turimą specialybę, nes buvo ja 
nepatenkinti. pvz., moterys, ilgą laiką dirbu-
sios siuvimo pramonėje, norėjo pakeisti ne 
tik darbovietę, bet ir darbo pobūdį, ieškojo 
lengvesnio, nors ir nekvalifikuoto, valytojos, 
pakuotojos darbo. kitais atvejais įsidarbin-
ti pagal turimą specialybę neleisdavo šiuo 
metu galiojantys įstatymai. taip, pvz., sta-
liaus staklininko specialybę turintys kurtie-
ji negalėjo įsidarbinti pagal šią specialybę 
(nors paklausa ypač didelė), kadangi to ne-
leidžia sveikatos apsaugos ministro įsaky-
mas nr. 501, draudžiantis kurtiesiems dirbti 
prie judančių mechanizmų. 

dėl šių ir kitų priežasčių įsidarbinimo ne 
pagal specialybę atvejų skaičius buvo daug 
didesnis – 30,7%.

kadangi net 42,7% tikslinės grupės atsto-
vų neturėjo jokios specialybės ar kvalifikacijos, 
tai ir jų įdarbinimo skaičius yra didelis – net 
45,1%. šis skaičius taip pat rodo, kad nekvalifi-
kuotų darbuotojų paklausa darbo rinkoje ypač 
didelė. 47% neturinčių specialybės kurčiųjų 
įsidarbino, o iš specialybes turinčių pagal jas 
įsidarbino tik 27,4% kurčių asmenų. iš viso iš 
turinčių specialybę įsidarbino net 79,1% as-
menų. tai rodo, kad specialybės turėjimas, 
net jei nepavyksta pagal ją įsidarbinti, teikia 
papildomų gebėjimų, galinčių praversti ir ki-
tame darbe.  

šiuolaikinės emigracijos tendencijos bū-
dingos ir klausos negalią turintiems asme-

nims. net 10% tikslinės grupės narių per 
2 metų laikotarpį išvyko gyventi į užsienį, 
ieškoti darbo ar dėl kitų priežasčių. tai 
didelis skaičius mūsų šalies mastu. ypač 
skaudu, kad išvyksta pajėgūs ir darbingi 
jauni žmonės.

kaip jau anksčiau minėta, darbinami ir dar-
bas siūlytas ne visiems asmenims. 3,7% tiks-
linės grupės narių atsisakė tarpininkų pagal-
bos ir darbo ieškojo patys. šitaip atsitiko dėl 
įvairių priežasčių: netiko siūlomos paslaugos, 
per ilgai nematė rezultatų, manė, kad yra pa-
jėgūs patys susirasti darbą. tačiau tokių atve-
jų buvo labai mažai ir tai neišvengiama bet 
kurioje veikloje. 

tarpininkų veiklos nauda akivaizdi. kaip 
rodo asmeninių bylų analizė, problemų dar-
be kilo 10,5% įdarbintų asmenų. šias proble-
mas padėjo spręsti įdarbinimo tarpininkai, 
lankydamiesi darbo vietose.

per knit veiklos laikotarpį sukaupti duo-
menys rodo, kad darbuotojai darbo vietose 
buvo aplankyti net 54 kartus. kartais vienas 
tikslinės grupės atstovas buvo lankomas 
daugiau kaip 1 kartą (16 pav.).

bent vieną kartą buvo aplankyti 23,2% 
įdarbintų asmenų, po du kartus – net 20,3% 
įdarbintųjų. tris ir daugiau kartų lankyta 11% 
įdarbintų asmenų.

Apsilankymo priežastys labai skirtingos. 
jų apžvalga pateikiama 17 paveiksle. 

dažniausia priežastis buvo planinė darbuo-
tojų priežiūra darbo vietose. pagal sukurtą tar-
pininkavimo modelį įdarbinto asmens priežiūra 
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yra būtina, siekiant užtikrinti sėkmingą dar-
buotojų integraciją ir padedant jiems įsitvirtinti 
darbo vietoje. pagalba teikiama ir įdarbintam 
asmeniui, ir darbdaviui, įdarbinusiam kurčią 
darbuotoją.

Antroje vietoje pagal priežastingumą yra 
darbdavių prašymas apsilankyti ir darbo po-
būdžio išaiškinimas, kai darbuotojas ne visai 
supranta darbo eigą ir pats ar per darbdavį 
prašo tarpininko padėti pirminiame įsidarbi-
nimo etape. 

13% apsilankymų buvo susiję su įvairaus 
pobūdžio mokymais darbo vietoje, susitiki-
mais su reporteriais, derybomis dėl geresnio 
atlyginimo ir pan.

surinktais duomenimis, net 37,5% įdarbin-
tų darbuotojų neteko darbo vietų. priežastys 
labai skirtingos (18 pav.).

dažniausia darbo netekimo priežastis yra 
netinkamos darbo sąlygos. dėl šios priežas-
ties darbo neteko net 35,8% asmenų. netin-
kamos darbo sąlygos – tai netinkamas darbo 
laikas, sunkios darbo sąlygos ir kt. Antroje 
vietoje yra išėjimas iš darbo savo noru (net 
28,2%). išeinama iš darbo dėl kito darbo, dėl 
vykimo į užsienį ir dėl kitų nenurodytų prie-
žasčių. 

likusios priežastys susijusios su per žemu 
atlyginimu, darbo sutarties pasibaigimu. 
darbdavio iniciatyva iš darbo atleista 5,1% 
įdarbintųjų. taip įvyko dėl įmonės veiklos su-
stabdymo arba dėl darbdavio nepasitenkini-
mo priimtu į darbą darbuotoju.

kaip rodė aukščiau pateikti duomenys, da-
lis tikslinės grupės narių buvo įdarbinami pa-
kartotinai.

9. Išvados

Atlikus išsamią duomenų analizę galima 
daryti apibendrinimus ir išvadas:
1. vyrų įdarbinimo padėtis šalyje yra pozity-

vesnė nei moterų;
2. didžiausią bedarbių kurčiųjų asmenų grupę 

sudaro 21–29 metų asmenys;
3. lengviausia įdarbinti 21–49 metų amžiaus 

grupės asmenis;
4. Įsidarbinimų ir darbo pasiūlymų skaičius 

rodo, kad kurtieji bedarbiai asmenys yra 
išrankūs darbo vietos atžvilgiu ir kruopš-
čiai renkasi darbo vietą, kad ji atitiktų jų 
reikalavimus;

5. Įdarbinimo tarpininkų pasirengimas yra 
ypač profesionalus. tai parodo rodikliai, 
kad net 72% atvejų įdarbinama po pirmo 
darbo pasiūlymo;

6. kurtieji bedarbiai asmenys yra linkę dirbti 
nekvalifikuotą darbą, jeigu jis tinka jiems 
pagal darbo sąlygas, atlyginimą ir darbo 
laiką;

7. kurtiesiems asmenims itin reikalinga prie-
žiūra darbo vietoje, ypač pirmaisiais darbo 
mėnesiais, kad jie neprarastų darbo;

8. vis dar aukšta klausos negalią turinčių as-
menų darbo praradimo rizika.
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10. Rekomendacijos

Atsižvelgiant į knit veiklos rezultatus ir 
gautą patirtį galima daryti tokias pastabas:
1. dirbant su klientais būtina riboti klientų skai-

čių vienam įdarbinimo tarpininkui, kadangi 
dėl per didelio klientų skaičiaus vienu metu 
stipriai sumažėja teikiamų paslaugų kokybė. 
klientų neturėtų būti daugiau kaip 10, o nau-
jų klientų priimti galima tik įvertinus padėtį 
(kai keli klientai jau įdarbinti, tačiau reikia 
apskaičiuoti laiką, kurį teks praleisti prižiūrint 
jau įdarbintus klientus darbo vietose);

2. Įdarbinimo tarpininkas turi būti tolerantiškas 
ir mokėti spręsti konfliktines situacijas, realiai 
įvertinti padėtį ir veikti atsižvelgdamas į ją, tak-
tiškai bendrauti ir su klientu, ir su darbdaviais, 
net jeigu jie nėra geranoriškai nusiteikę;

3. duomenų bazių naudojimas yra efektyvi 
ir būtina priemonė, tačiau būtina iš anks-

to įvertinti jos panaudojimo aplinkybes ir 
kriterijus. kuriant duomenų bazę būtina iš 
anksto numatyti visus įdarbinimo proce-
so etapus ir tai, kaip tie etapai atsispindės 
naudojamoje duomenų bazėje;

4. darbo motyvacijos seminarai turėtų būti iš-
samesni ir labiau orientuoti į praktinę veiklą, 
o ne į teorines žinias;

5. Įdarbinimo tarpininkams rengti reikia siste-
mingos ir išsamios mokymo programos, ap-
rėpiančios būtiniausias įdarbinimo proceso 
žinias;

6. Atsižvelgiant į darbdavių pastebėjimus, 
įdarbinto asmens priežiūrą reikėtų vykdy-
ti net iki 6 mėnesių po įdarbinimo. tačiau 
ryšius su darbdaviu įdarbinimo tarnyba 
privalo palaikyti nuolat, teikdama konsul-
tacijas darbdaviams dėl neįgaliųjų įdarbini-
mo ir konfliktų sprendimo, organizuodama 
mokymus.
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