
Paraiška Nr. 18 

1. Projekto pavadinimas: Darbo paieškos laboratorija 

2. Programa/projektas: Euroguidance 

3. Projektą koordinavusi institucija:  VšĮ "SOPA" 

4. Projekto koordinatorius:  Aiva Salatkienė 

5. Bendra informacija apie projektą.. Nuolat dirbdami su bedarbiais pastebime, jog daugelis darbo 

ieškančių žmonių neturi elementarių žinių apie darbo paiešką, prisistatymą darbdaviui, įsidarbinimo 

dokumentus. 2015 metais įgyvendinant Euroguidance remiamą profesinio orientavimo projektą „Darbo  

paieškos laboratorija“ sukūrėme nuotolinių darbo paieškos mokymų svetainę www.misija-darbas.lt  

Svetainėje pateikti 4 nuotolinių mokymų kursai, parengti  remiantis pagrindiniais darbo paieškos 

etapais. Informacija pateikiama smagiais mokomaisiais video siužetais, informatyviais pristatymais, 

žaismingomis prezentacijomis,  darbo paieškos procese naudingais užduočių lapais, įtraukiančiomis 

praktinėmis užduotimis – viktorinomis. Visos priemonės skirtos savarankiškam darbo paieškos 

gebėjimų lavinimui.   

 

6. Projekto novatoriškumas ir skaitmeninis raštingumas. Projektas tiesiogiai susijęs su skaitmeninio 

raštingumo ir skaitmeninių kompetencijų ugdymu. Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti 

internetinius darbo paieškos mokymus – interneto svetainę, nereikalaujančią papildomų prisijungimų ir  

lengvai prieinamą visiems ieškantiems darbo,  ypatingai turintiems mažiau galimybių. Nuotoliniai 

mokymo kursai parengti remiantis pagrindiniais darbo paieškos etapais, pateikiamos priemonės skirtos 

savarankiškam mokymuisi ir gebėjimų lavinimui.  Ieškantis darbo žmogus sukurtoje svetainėje turi 

galimybę savarankiškai ugdyti ne tik esmines darbo paieškos,  bet ir skaitmenines kompetencijas: 

 gebėjimą apdoroti informaciją - ieškoti įsidarbinimui svarbios informacijos internete, ją 

sisteminti ir apdoroti, išsaugoti ir kt.;  

 gebėjimą komunikuoti internetinėje erdvėje – bendrauti  e-paštu, naudoti socialinius 

tinklus darbo paieškai,  kurti teigiamą savo įvaizdį internete ir kt.;  

 gebėjimą sukurti tinkamą turinį - parengti CV, siuntimo laiškus darbdaviui, pildyti 

informaciją įvairiose CV duomenų portaluose, įmonių karjeros skiltyse, pasiskelbti, kad 

ieško darbo ir kt. 

 

7. Projekto rezultatai. Sukurta nuotolinių mokymų svetainė www.misija-darbas.lt, skirta darbo paieškos 

kompetencijų tobulinimui. Parengti ir į svetainę patalpinti 4 mokymų kursai: 

 Darbo paieškos būdai  

 Darbo pokalbis telefonu 

 Laiškas darbdaviui   

 Darbo pokalbis 

Parengta bei į mokymų kursus įtraukta daugybė praktinių įrankių savarankiškam darbo paieškos įgūdžių 

lavinimui:  

 Užduočių lapai (pasiruošimo formos, kontroliniai klausimų lapai ir kt.) 
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 Viktorinos (testai, pasitikrinimo užduotys, įsivertinimai)  

 Pristatymai (prezentacijos), informacinė medžiaga  ir  naudingos nuorodos 

 Mokomieji video filmukai, iliustruojantys skirtingus darbo paieškos etapus; 

 Mokomieji video siužetai, iliustruojantys darbo pokalbį. 

108 ieškantys darbo asmenys tiesiogiai įsitraukė į svetainės kūrimo procesą (išbandė ir vertino įvairias 

priemones) ir tokiu būdu tobulino tiek darbo paieškos, tiek skaitmenines kompetencijas. 

Darbo paieškos mokymų svetainė puikiai įvertinta šiose srityje dirbančių specialistų iš įvairių organizacijų – tiek  

Projekto metu taip pat parengta ir  išgryninta mokymų programa mažiau galimybių turintiems bedarbiams 

„Darbo paieško laboratorija“, kuri buvo sėkmingai integruota į organizacijos veiklą ir tapo nuolatine. 

8. Projekto sklaida.  Siekiant didinti svetainės www.misija-darbas.lt  žinomumą, sklaida buvo  ir iki šiol 

vykdoma įvairiais kanalais: 

Informacijos talpinimas apie projektą internete 

• organizacijos interneto svetainėje www.sopa.lt  

• organizacijos socialinių tinklų paskyrose facebook; youtube,  linkedin 

• Nevyriausybinių organizacijų produktų ir paslaugų kataloge  http://nvokatalogas.lt  

Straipsniai apie projektą įvairiuose portaluose 

• Straipsniai apie projektą, metodinę priemonę patalpinti  įvairiuose interneto portaluose 

(delfi.lt; jaunimogidas.lt; 3sektorius.lt; stopskuras.lt; bernardinai.lt; euroguidance.lt) 

• žmonėms su negalia skirtuose portaluose (www.galiudirbti.lt ; www.biciulyste.lt ;  

www.asgaliu.lrytas.lt/lygios-galimybes )  

• 2016 metais skleidžiant informaciją ieškantiems darbo bendradarbiaujama su portalu 

cvbankas.lt: portale talpinami informaciniai straipsniai ieškantiems darbo su nuoroda į 

www.misija-darbas.lt   

Informaciniai leidiniai (naujienlaiškiai)  

Parengti 2 informaciniai  leidiniai (naujienlaiškiai)  ir pasitelkus vidinę organizacijos klientų duomenų bazę 

el.paštu išsiųsti su bedarbiais dirbantiems specialistams bei ieškantiems darbo asmenims 

Reklaminiai video klipai 

• Pristatomasis svetainės video klipas transliuotas didžiųjų Lietuvos miestų viešajame 

transporte  - autobusų ir troleibusų ekranuose. 

• Facebook socialiniame tinkle vykdyta ne viena reklaminė kampanija, viešinanti www.misija-

darbas.lt   svetainę 

Projektas pristatytas įvairių renginių metu 
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9. Projekto tęstinumas. Projekto metu sukurtas produktas – nuotolinių darbo paieškos mokymų svetainė 

www.misija-darbas.lt  yra ilgalaikė priemonė. Net ir pasibaigus projektui priemonė aktyviai naudojama 

organizacijos veikloje. Apsilankymų svetainėje statistika rodo, kad priemonė nuolat aktyviai naudojama  

– paskutinių mėnesių duomenimis (2016 m. rugpjūčio  - rugsėjo) vieno mėnesio svetainės seansų 

skaičius viršija 1000. 

Gauname grįžtamąjį ryšį iš partnerių (nevyriausybinių organizacijų, profesinės reabilitacijos centrų, 

jaunimo darbo centrų), kad svetainė aktyviai naudojama ir jų kasdienėje veikloje.  

Projektas buvo pristatytas ir užsienio partneriams bei sulaukė jų susidomėjimo. Svarstome ir apie tarptautinį 

bendradarbiavimą ir galimą produkto perkėlimą į kitas šalis. 

Net ir pasibaigus projektui nuotolinio mokymosi svetainė plėtojama ir toliau: į svetainę įdiegta „Lygių 

galimybių“ skiltis. Parengti patarimai vyresnio amžiaus asmenims, jaunimui, neįgaliesiems, Įgūdžius 

lavinančios praktinės užduotys padės atpažinti lygių galimybių pažeidimus darbo skelbimuose, darbo 

pokalbiuose, darbo vietoje, suteiks informaciją,  kaip apsisaugoti nuo diskriminacijos apraiškų ir apginti 

savo teises.  

Turime daugybę idėjų ir tolimesnei svetainės plėtrai. Pavykus pritraukti daugiau finansavimo, svetainę 

ketiname papildyti nauju turiniu, įdiegti daugiau žaidybinių elementų, siekti didesnio vizualizavimo (daugiau 

mokomųjų video filmukų, daugiau vaizdinės informacijos), labiau pritaikyti neįgaliųjų poreikiams (pvz, 

filmukų titrų uždėjimas), sukurti interneto svetainę papildančią mobilią  aplikaciją. 

 

10. Nuorodos į projekto rezultatus: www.misija-darbas.lt  
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