Īstenojam prasmju apmācību programmu roku rokā ar vietējo uzņēmumu
Esam patiesi gandarīti par darba devēju atsaucību un novērtējam doto iespēju ESF projekta1
dalībniekiem darba vidē apgūt preču izvietošanas un augļu un dārzeņu šķirošanas prasmes (prasmju
programmas “Preču ievietošana tirdzniecības zālē” un “Augļu un dārzeņu šķirošana”).
Pateicoties ESF projekta pedagogu iniciatīvai un SIA “LM Jūrmala” atbalstam, praktiskās
nodarbības notiek
Jūrmalas veikalā
“TOP” , kas atrodas Dubultos.
Prasmju dalībnieki mācās un praktiski
apgūst iemaņas šķirot preces un pārskatīt
realizācijas termiņus precēm, sagatavot
tirdzniecībai un glīti sakārtot augļu un
dārzeņu stendus.

SIA “LM Jūrmala” valdes loceklis
Indulis Zeps uzsver, ka veikalā katras
darba rokas ir nozīmīgas, jo, kā jau daudzi
uzņēmumumi, arī veikalu ķēde “TOP”
sastopas ar darbinieku trūkumu. Ikvienai
personai ar invaliditāti gan jāatrod individuāla pieeja – bieži vien darbiniekiem ar invaliditāti un
garīga rakstura traucējumiem katra diena sākas ar apmācībām un jau iemācītā atkārtošanu.
Darba devējs priecātos par valsts atbalstu, lai personām ar invaliditāti būtu asistents vai
mentors, kas prastu paskaidrot, atbalstīt un izvērtēt dažādas ar slimību saistītas situācijas, tādējādi
veicinot uzņēmējus veidot darba vietas personām ar invaliditāti.
Indulis Zeps atklāj, ka ik gadu veikals “TOP” nodarbina vidēji četras personas ar invaliditāti,
katru gadu ir arī kāds, kurš mācījies SIVA2. Šogad uzņēmums piedalās Nodarbinātības valsts
aģentūras rīkotajā akcijā “Atvērto durvju diena personām ar invaliditāti 2018”, kuras laikā iepazīstinās
ar darba vidi savā nozarē trīs darba meklētājus.
ESF projekts izstrādājis piecas profesionālās tālākizglītības programmas un 35 prasmju
programmas personām ar smagu invaliditāti un/ vai garīga rakstura traucējumiem. ESF projekta
mērķis ir veidot sadarbību ar darba devējiem un sniegt atbalstu projekta dalībniekiem, kuri pēc dalības
pasākumā sākuši darba meklējumus, iesaistījušies izglītībā vai apmācībā, kvalifikācijas ieguvē un
nodarbinātībā. ESF projekta lielākais izaicinājums - apmācītās personas integrēt darba tirgū.
Atsaucīgi darba devēji ir stūrakmens turpmākai sadarbībai!
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Sociālās integrācijas valsts aģentūra

