Neįgaliųjų profesinė reabilitacija

SĖKMĖS ISTORIJOS
2016 m.

Sėkmės istorijos – tai žmonių su negalia pasakojimai apie jų pokyčius
gyvenime po profesinės reabilitacijos.

Ateik! Sužinok! Išmok! Sugrįžk į darbo rinką!
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija kiekvienam suteikia galimybes
pakeisti savo kasdienybę ir ateitį.
Paslaugos yra finansuojamos, kompensuojamos transporto,
apgyvendinimo, maitinimo išlaidos bei mokama profesinės
reabilitacijos pašalpa.

RAMUNĖ RASTOKAITĖ (27 m.)
UAB„Kosmelita“, pardavėja – konsultantė
Baigusi mokslus universitete, susilaukiau sūnaus ir tris metus mano svarbiausias darbas buvo jo auginimas. Daug
laiko praleidusi namuose nutariau, kad noriu plėsti savo žinias visažo srityje. Tai jau seniai buvo mano aistra, tad
nusprendžiau įstoti į visažo mokymus Šiaulių darbo rinkos mokymo centre.
Mokymo centre visi specialistai yra labai malonūs, supratingi ir mane labai šiltai priėmė. Pokalbiai su mokytojais
padėjo man pasijausti visaverčiu žmogumi, pradėjau labiau pasitikėti savimi ir tai yra tik maža dalis moralinių vertybių,
kurias atradau ten mokydamasi. Platus praktikos bagažas, kurį gavau pamokų metu praverčia ne tik darbe, bet ir
gyvenime. Mokymo centro darbuotojai padėjo man susirasti darbo vietą, kurioje galiu realizuoti save ir panaudoti savo
žinias, bei perduoti jas kitiems žmonėms.
Pradėjus profesinę veiklą pagerėjo mano materialinė gerovė, plėtėsi socialinis tinklas. Visiems, kurie nori pakeisti
savo gyvenimą, bet nežino, nuo ko pradėti, siūlyčiau rinktis profesinės reabilitacijos programą Šiaulių darbo rinkos
mokymo centre, nes čia atrasite naujas pažintis, patirsite naujų potyrių, įgysite naujų žinių, atsivers naujos galimybės ir
nauja pradžia.

KLAUDIJA JANUŠIENĖ (59 m.)
UAB„Stilsena“, pardavėja – kasininkė
Prieš ateinant į profesinę reabilitaciją mano gyvenimas buvo ganėtinai liūdnas ir niūrus, neturėjau jokios įdomios
veiklos, gyventi darėsi nuobodu. Norėjau integruotis į visuomenę, tapti žmonių kolektyvo dalimi. Mano tikslu tapo darbo
vietos paieška ir įsidarbinimas. Mokymasis Šiaulių darbo rinkos mokymo centre man suteikė daug žinių. Praplėtė mano
pasaulėžiūrą, davė naudos bendraujant profesinėje plotmėje, padėjo keisti gyvenimo sritį.
Noriu padėkoti mokytojoms, kurios prisidėjo prie mano tobulėjimo. Šiandien dirbu prekybos centre „Elimart“, be
profesinės reabilitacijos to pasiekusi nebūčiau. Dėl to pasikeitė mano gyvenimas ir finansinė padėtis. Visiems norintiems
keisti savo gyvenimą siūlau bandyti eiti mokytis ir nebijoti, linkiu sėkmės ir nenuleistų rankų siekiant užsibrėžtų tikslų.

TOMAS PETKEVIČIUS (33 m.)
UAB„BMK Leidykla“, kompleksinių poligrafinių paslaugų specialistas
Iki atvykstant į mokymo centrą, mano gyvenimas buvo praradęs pagreitį. Nesu tikras kodėl, bet po gyvenimą
pakeitusios traumos beveik visą laiką sėdėjau namuose, mintys apie grįžimą į darbo rinką aplankydavo labai retai.
Sužinojau apie galimybę dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, kur galėčiau ne tik įgyti dar vieną mokymosi diplomą,
tačiau taip pat pakeisti aplinką ir dar gauti stipendiją! Ilgai nesvarstęs priėmiau sprendimą ir pradėjau domėtis kur
galėčiau įgyti profesiją susijusią su mano gyvenimo aistra - automobiliais. Peržiūrėjus profesinės reabilitacijos Lietuvoje
siūlomas mokymo programas, tik Klaipėdoje ir Šiauliuose radau sau tinkamą profesiją. Galbūt uostamiestis ir atrodė
patrauklesnis, tačiau Darbo biržos specialistei patikinus, kad Šiaulių darbo rinkos mokymo centras yra tvirtesnė ir daugiau
patirties sukaupusi įstaiga, nusprendžiau važiuoti į Šiaulius.
Pusmetis praleistas Mokymo centre, yra tiesiog įvykis gyvenime, kurio nepamiršiu. Viskas buvo tiesiog puiku, dirba
šaunus kolektyvas, kompetentingi mokytojai, skanus maitinimas. Čia sutikau bei susipažinau su įvairiais žmonėmis.
Baigęs profesinės reabilitacijos programą išvažiavau į Vilnių ir tuoj pat įsidarbinau autoservise. Ir nors šiuo metu esu
pakeitęs darbo pobūdį, neabejoju kad vėl grįšiu prie savo mėgstamiausio dalyko gyvenime - automobilių.
Norėčiau patarti ir kitiems neapsisprendžiantiems ar bijantiems pokyčių gyvenime - nepraleisti gerų progų ir
išnaudoti visas suteikiamas galimybes. Mes nežinome ką mums pasiūlys rytojus. Aš džiaugiuosi, kad atvažiavau į Šiaulių
darbo rinkos mokymo centrą, po to pradėjau dirbti ir esu viskuo patenkintas šiandien!

VIDAS SKRIDAILA (35 m.)
UAB „Hestas“, apskaitininkas
Užsiregistravęs Darbo biržoje sužinojau apie galimybę dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje ir
nusprendžiau ja pasinaudoti.
Pirmą kartą į profesinę reabilitaciją 2013 m. patekti nepavyko. Tačiau bandant antrą kartą kliūčių neliko. Nors ilgokai
rinkausi programą pagal kurią noriu mokytis - neapsirikau pasirinkęs apskaitininko profesiją. Apie mokymo centrą
neturėjau išankstinės nuomonės ir atėjęs galėjau pasakyti, kad viskas patiko, viskas šaunu ir gražu. Visi darbuotojai su
kuriais teko bendrauti geranoriški ir paslaugūs.
Profesinės reabilitacijos metu įgijau apskaitininko kvalifikaciją ir šiuo metu sėkmingai dirbu pagal šią profesiją. Aš ilgą
laiką nedirbau ir labai džiaugiuosi tuo, ką turiu šiandien ir ko pasiekiau. Galiu būti ir esu naudingas bei reikalingas.

JADVYGA PETRYLIENĖ (54 m.)
Individuali veikla, slaugytojo padėjėja
Prieš ateinant į Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą buvau namų šeimininkė. Dalyvauti profesinėje reabilitacijoje
nusprendžiau dėl to, kad norėjau įgyti naują specialybę.
Mokymo centre man viskas labai patiko. Įgijau norimą profesiją, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių. Po profesinės
reabilitacijos pradėjau vykdyti individualią veiklą pagal pažymą, prižiūriu sunkiai save apsitarnaujančius senolius.
Norintiems keisti savo gyvenimą linkiu eiti mokytis ir siekti naujų tikslų.

ARŪNAS JANULIS (62 m.)
Vilniaus m. statybų bendrovė, sunkvežimio vairuotojas
Apie 5 metus praleidau darbo biržoje laukdamas, kol man pasiūlys kokį nors darbą, bet dėl amžiaus ir sveikatos
būklės nepavykdavo įsidarbinti. Tai mane labai slėgė morališkai, o ir fizinei būsenai tai nežadėjo nieko gero. Kuomet
Darbo biržos konsultantė pasiūlė vairuotojų C, D kategorijos kvalifikacijos kursus, organizuojamus Europos sąjungos
lėšomis, su malonumu sutikau.
Turėjau A ir B kategorijų transporto priemonių vairavimo 43 metų stažą, todėl mokytis buvo nesudėtinga, o ir
vairavimo instruktoriai šioje mokykloje visi tikrai šaunūs vyrai, savo darbo profesionalai. Taip, su Dievo pagalba ir savo
entuziazmu, sėkmingai išsilaikiau egzaminus ir įgijau sunkvežimio vairuotojo profesiją. Mano buvęs klasės draugas,
statybų bendrovės vadovas, pasiūlė vairuotojo darbą, kuriame dabar sėkmingai darbuojuosi. Nors sveikata neleidžia
dirbti pilnu krūviu bet esu dėkingas likimui už tai, kad galiu dar būti naudingas visuomenei.
Darbas padėjo man atsikratyti sunkių minčių, o ir materialinė padėtis pasitaisė, tai duok, Dieve, sveikatos ir
tolimesnės sėkmės! Norėčiau tarti nuoširdų AČIŪ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro kolektyvui už supratingumą,
bendravimo šilumą ir rūpestingumą, kurį jutau viso mokymosi metu. Ypatingas DĖKUI socialinei darbuotojai Karolinai
Lašaitei, kuri globojo mane lyg savo tėvą.
Lietuvos žmonėms noriu palinkėti stiprios sveikatos, nenuleisti rankų bet kokioje gyvenimo situacijoje, tikėti savo
laiminga žvaigžde ir žmonių geranoriškumu, te padeda Jums Dievas!

JURGITA MALEVIČIŪTĖ (32 m.)
Pagalbinė virtuvės darbuotoja
Ilgą laiką dirbau paštininke. Pablogėjus mano sveikatai išėjau iš darbo, o kitos vietos rasti nepavykdavo. Prieš ateinant
į Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą man trūko pasitikėjimo savimi.
Dalyvauti profesinėje reabilitacijoje paskatino Darbo biržos konsultantai, noras įgyti norimą profesiją bei siekis
susirasti darbą. Mokymo centre aš įgijau žinių apie pasirinktą profesiją, išmokau naudotis kompiuteriu, įgavau
pasitikėjimo savimi. Po profesinės reabilitacijos dirbau vaikų lopšelyje-darželyje „Žibutė“ pagalbine virtuves darbuotoja.
Dirbti sekėsi gerai, tačiau buvau vaduojanti darbuotoja. Šiuo metu intensyviai ieškau naujos darbo vietos.

GRAŽINA FEDARAVIČIENĖ (56 m.)
Individuali veikla, meno dirbinių iš odos gamintojo
Mano gyvenimas prieš ateinant į mokymo centrą buvo gana monotoniškas ir nuobodus, trūko gyvenimo tikslo.
Darbo birža pasiūlė man dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje.
Profesinės reabilitacijos metu nusprendžiau mokytis meno dirbinių iš odos gamintojo profesijos. Mokymo centre
suradau gyvenimo pilnatvę ir norą toliau tobulėti. Labai patiko dirbti su oda, gaminti iš jos įvairius gaminius, papuošalus,
pinti, siūti, klijuoti ir ieškoti kitokių odos panaudojimo būdų. Labai džiaugiuosi, kad mokė labai gera, profesionali
mokytoja.
Baigusi profesinės reabilitacijos programą tapau labiau susikaupusi, išlavinau kruopštumą, supratau kad galiu ir
moku daugiau nei galvojau mokanti, atsirado pasitikėjimas savimi. Visiems, norintiems keisti savo gyvenimą, palinkėčiau
nebijoti ir siekti tikslo iki galo, arba bent jau išbandyti kažką naujo ar įdomaus.

SAULIUS KIUDULAS (47 m.)
UAB„LZ technika“, vairuotojas
Prieš pradedant profesinės reabilitacijos programą gyvenau mažame kaime Latvijos pašonėje, su dviem mokyklinio
amžiaus sūnumis. Įvedus eurą sumažėjo pajamos, o poreikiai išaugo. Dėl šios priežasties nusprendžiau dalyvauti
profesinės reabilitacijos programoje ir pagerinti savo gyvenimo sąlygas.
Mokymo centre sutikau nuostabius ir draugiškus socialinius darbuotojus, vairuotojų teorinio mokymo mokytojus
bei instruktorius. Įgijau paklausią profesiją ir susiradau patinkantį darbą, kurį galiu gerai atlikti. Darbas leidžia man gerinti
savo šeimos gerbūvį, susipažinti su įdomiais žmonėmis. Esu laimingas galėdamas aprūpinti šeimą ir dirbti man patinkantį
darbą.

ŠIAULIUOSE:
Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
Tel. +370 41 524731; +370 673 95330
Tel./faks. +370 41 524724
El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt
www.mokymocentras.lt

MAŽEIKIUOSE:
Algirdo g. 42D, LT- 89104 Mažeikiai
Tel. +370 443 21365; +370 684 18099
El. paštas: mazeikiai@mokymocentras.lt
www.mokymocentras.lt

FIZINĖ MEDICINA IR REABILITACIJA
„GELMĖS“
Algirdo g. 42D, LT- 89104 Mažeikiai
Tel. +370 443 21363; +370 677 05566
El. paštas: info@gelmes.lt
www.mazeikiureabilitacija.lt

Nenuleisk rankų ir tu! Mes galime padėti įgyvendinti TAVO svajones.

