VšĮ Nacionalinė regionų
plėtros agentūra
Projekto vadovė Aida Adeikienė

PROJEKTAS

„ Viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbdavių
tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų
stiprinimas, lengvinant trečiųjų šalių piliečių
integracijos procesą”

Projekto tikslas

 Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2008 metų

programa.

 Prioritetas:

valstybių narių politinių gebėjimų ugdymas, koordinavimas
ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas skirtinguose
valdžios lygmenyse ir institucijose.

Viešo sektoriaus darbuotojų ir įmonių
darbuotojų, atsakingų už asmenų (imigrantų)
įdarbinimą, tarpkultūrinių kompetencijų ir
gebėjimų stiprinimas, siekiant palengvinti
trečiųjų šalių piliečių integraciją į visuomenę ir
darbo rinką

 Remiami veiksmai:

tarpkultūrinės kompetencijos didinimo, gebėjimų
stiprinimo ir įvairovės valdymo mokymai politikos
kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems
srityse, susijusiuose su Europos integracijos fondo
tikslais.

Projekto uždaviniai

Planuojami rezultatai
 Sukurta 24 ak. val. neformalaus mokymo programa.

 Ugdyti darbdavių tarpkultūrinius gebėjimus sukuriant

ir išbandant inovatyvias metodines priemones,
įgalinančias darbdavius integruoti trečiųjų šalių
piliečius įmonėje.
 Sukurti ir išbandyti viešojo sektoriaus darbuotojų bei

tarnautojų tarpkultūrinių kompetencijų metodinę
ugdymo priemonę.
 Pristatyti nuotolinę terpę darbdaviams ir viešo

(Programa viešojo sektoriaus darbuotojams,
specialistams)
 Viešojo sektoriaus darbuotojams pravesti 5 pilotiniai
mokymai po 24 ak. Val. iš viso 75 asmenims.
 Atliktas programos koregavimas, atliktas ekspertinis
programos vertinimas.
 Neformalaus mokymo programa “Viešojo sektoriaus
tarpkultūrinės kompetencijos didinimas, siekiant
palengvinti trečiųjų šalių piliečių integraciją” perkelta į
nuotolinę terpę.

sektoriaus darbuotojams.
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Planuojami rezultatai

Planuojami rezultatai

 Sukurta 24 ak. Val. neformalaus mokymo programa

(programa įmonių darbuotojams atsakingiems už
asmenų (imigrantų) įdarbinimą).
 Įmonių darbuotojams atsakingiems už asmenų
(imigrantų) įdarbinimą, bei įmonių personalo
specialistams pravesti 5 pilotiniai mokymai po 24 ak.
Val. iš viso 75 asmenims.
 Atliktas programos koregavimas, atliktas ekspetinis
programos vertinimas.
 Neformalaus mokymo programa “Imigranto
socializacija ir integracija įmonėje” perkelta į
nuotolinę terpę.

 Suorganizuotas metodinis seminaras.

Apmokyta 30 asmenų (įmonių darbuotojai
atsakingi už asmenų (imigrantų) įdarbinimą,
viešojo sektoriaus darbuotojai) 6 ak. val..
 Sukurtas metodinis leidinys ir išleista 200

egzempliorių.
 http://www.nrda.lt/moodle

Pagarbiai,
Aida Adeikienė
VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros
direktorė
Tel. 8 41 552061
El.paštas: aida@nrda.lt
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