ĮDARBINIMAS SU PAGALBA ASMENIMS, TURINTIEMS PSICHIKOS AR PROTO NEGALIĄ

Jei turite psichikos ar proto negalią – Jums bus suteikta pagalba ieškantis darbo ir įsidarbinant.
Ką reikia turėti - Nedarbingumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą
Darbingumo lygio pažymą, kurioje nurodyta diagnozė, pagal TLK- 10 kodą žymima raidele F.
Paslaugos Jums bus teikiamos VšĮ „Valakupių reabilitacijos centre“ Vaidilutės g. 69, Vilniuje arba su Jumis suderintoje viešoje
vietoje.
Paslaugas gausite nemokamai!
PASLAUGOS:


Pagalba ieškant darbo:
- darbinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas;
- socialinių įgūdžių vertinimas, ugdymas ir palaikymas;
- teikiamos konsultacijos, kurių metu Jums bus padedama apsispręsti, kokio darbo Jūs norite;
- Jūs būsite mokomas įvairiais būdais ieškoti norimo darbo;
- Jums bus pasiūlomos Jūsų kompetenciją (išsilavinimas ir ankstesnė darbo patirtis nėra būtina) ir gebėjimus
atitinkančios darbo vietos ar savanoriška praktika realiose darbo vietose.


Pagalba atliekant įsidarbinimo procedūras – Jums bus teikiama pagalba susitvarkyti įdarbinimui reikalingus
dokumentus, suprasti darbo sutarties sąlygas, darbo vietos vidaus tvarkos taisykles ir kitus svarbius dokumentus;
pagalba gauti kitus svarbius įsidarbinimui reikalingus mokymus, pvz., užtikrinimas, kad išklausysite privalomus
pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių kursus ir gausite reikiamą sveikatos pažymą; būsite apmokomas darbo vietoje
(pagal poreikį, nekvalifikuotų darbų).



Lydimoji pagalba Jums įsidarbinus, jei įsidarbinus susidursite su sunkumais išlaikant darbą, Jums bus teikiamos
konsultacijos, kuriose aptariami sunkumai, su kuriais susiduriate stengdamasis išlaikyti darbo vietą.



Darbo asistento paslauga - konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas tarp Jūsų, darbdavio ir bendradarbių,
suinteresuotų asmenų (pvz., Užimtumo tarnybos tarpininko, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos atstovo,
Jūsų sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojo ir kt. pagal poreikį, tarp Jūsų ir Jūsų šeimos narių).



Kitos paslaugos reikalingos Jums rasti darbą, įsidarbinti bei išlaikyti darbo vietą.

Jei norėtumėte dalyvauti projekte ir gauti šias paslaugas, susisiekite:
Įdarbinimo su pagalba specialistė
Justė Gulbinaitė – Rimkienė
Tel. 8 607 81316
El.paštas juste.gulbinaite@gmail.com
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