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Įvadinė dalis
„DUOday“ – tai Europoje jau daugiau nei dešimtmetį organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva, kai
įmonės ir organizacijos atveria duris žmonėms su negalia. Iniciatyva 2008 metais kilo Airijoje, kur ji žinoma,
kaip darbo šešėliavimo diena. Airijos remiamo įdarbinimo asociacija inicijavo projektą, kurio metu vienai
darbo dienai subūrė žmones su negalia ir vietinius darbdavius, siekdami parodyti, kokį teigiamą indėlį į
darbo vietas gali atnešti negalią turintys žmonės. Belgai palaikė šią idėją ir 2010 metais iniciatyvą
suorganizavo savo šalyje, pavadindami ją DUOday. Vos per kelis metus regioninė akcija DUOday tapo
nacionaliniu projektu, o neilgai trukus buvo pradėta organizuoti ir tarptautiniu mastu. Kiekvienais metais
prie šios iniciatyvos prisijungia vis daugiau Europos šalių, iniciatyvoje jau sudalyvavo daugiau kaip 6000
darbo ieškančių neįgalių asmenų, įsitraukė daugybė įmonių.
Nuo 2019 metų DUOday organizuojama ir Lietuvoje.

DUOday – tai diena, kai įmonės bei organizacijos atveria duris
žmonėms su negalia

Žmogus su negalia ir įmonės darbuotojas šią darbo dieną
praleidžia kartu - tampa kolegomis, sudaro duetą – DUO

Tokie darbiniai duetai ne tik kartu atlieka darbines užduotis,
dalinasi skirtinga patirtimi, kartu pietauja, dalyvauja
susitikimuose, bet ir laužo stereotipus apie negalią, keičia
nuostatas ir mokosi priimti vieni kitų istorijas.

2021 metais DUOday iniciatyvos organizavimą Lietuvoje bei šio leidinio parengimą ko-finansavo Europos
ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai per Aktyvių piliečių fondą.

Kodėl DUOday ?
DUOday iniciatyva norima atkreipti dėmesį į aktualią žmonių su negalią įdarbinimo problemą. Darbdaviai
kalba apie darbuotojų trūkumą, tačiau žmonės su negalia sunkiai randa kelią į darbo rinką. Turinčiųjų
negalią nedarbas Lietuvoje siekia daugiau 70 proc., o 40 proc. žmonių su negalia gyvena žemiau skurdo
ribos ir šie skaičiai nesikeičia.

DUOday tikslai

Žmonėms su negalia suteikti galimybę pažinti įmones iš
vidaus ir „pasimatuoti“ savo svajonių profesiją

Įmonių darbuotojams ir darbdaviams suteikti
galimybę geriau suprasti negalią turinčių asmenų
profesinius gebėjimus ir talentus

Organizacijoms geriau pažinti savo klientus - žmones
su negalia, pamatyti ir įvertinti juos realiose darbo
vietose

Megzti partnerystes tarp įmonių ir paslaugas teikiančių
organizacijų - tik veikdamos kartu jos gali pasiekti
pokyčių žmonių su negalia įdarbinimo srityje

DUOday organizavimas
DUOday Lietuvoje organizuoja VšĮ „SOPA“ – organizacija, kuri padeda žmonėms su negalia rasti tinkamas
darbo vietas ir sėkmingai įsitvirtinti jose.
SOPA atsakomybės įgyvendinant DUOday:
•

Visos iniciatyvos organizavimas Lietuvoje

•

DUOday partnerių tinklo kūrimas ir vidinės komunikacijos užtikrinimas

•

Pagalbos partneriams teikimas

•

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais, siekiant perimti gerąsias patirtis

•

Duomenų stebėsena:
o Dalyvaujančių organizacijų, darbo kolektyvų skaičius
o Dalyvaujančių žmonių su negalia skaičius

•

Viešinimas ir sklaida nacionaliniu lygiu

•

Proceso kokybės užtikrinimas

DUOday koordinatorius Lietuvoje
SOPA

DUOday partneris organizacija, teikianti paslaugas žmonėms su negalia

DUOday dalyvis - įmonė

DUOday dalyvis - žmogus su negalia

DUOday dalyviai

Įmonė

DUOday dalyviu gali tapti
bet kuri įmonė ar
organizacija,
nepriklausomai nuo
dydžio. Tai gali būti
privati, nevyriausybinė ar
valstybinė organizacija.

Žmogus su
negalia

DUOday dalyviu gali tapti
bet kuris žmogus su
negalia, kuris ieško darbo,
domisi karjeros
galimybėmis ar nori
išbandyti save darbo
vietoje.

DUOday partneriai

DUOday
partneris

organizacija, veikianti
kaip tarpininkas tarp
DUOday dalyvių:
įmonės ir žmogaus su
negalia.

Viena iš svarbiausių sąlygų siekiant sėkmingai suorganizuoti DUOday – tai įsitraukimas DUOday partnerių –
organizacijų, kurios teikia paslaugas žmonėms su negalia. Nors DUOday metu daugiausia dėmesio skiriama
žmonių su negalia užimtumo didinimui bei karjeros galimybių pasitikrinimui, tai yra ir iniciatyva apie
įtraukiančias bei įgalinančias paslaugas žmonėms su negalia.

Kodėl verta tapti DUOday partneriu:
• inicijuosite teigiamus pokyčius įmonėse ir visuomenėje
• mažinsite neigiamas nuostatas ir stereotipus apie
neįgaliuosius darbo rinkoje
• viešinsite savo organizaciją ir teikiamas paslaugas tiek
žmonėms su negalia, tiek darbdaviams
• užmegsite naujus kontaktus su įmonėmis, kurios
ilgainiui gali tapti jūsų partneriais
• geriau pažinsite savo klientus - žmones su negalia, jų
profesinius interesus, gebėjimus, stiprybes bei jų
galimybes darbo rinkoje
• turėsite galimybę bendradarbiauti ir keistis patirtimi su
kitomis organizacijomis, teikiančioms paslaugas
žmonėms su negalia

Kaip tai vyksta?
1. Registruokitės
Informuokite SOPA apie norą prisijungti prie iniciatyvos el. paštu info@sopa.lt

2. Tapkite DUOday partneriais
Suderinkite formalumus ir tapkite oficialiais DUOday atstovais savo
benduomenėje ar regione

3. Pritraukite DUOday dalyvius
Informuokite ir registruokite įmones

Informuokite ir registruokite žmones su
negalia

4. Organizuokite
Padėkite duetams pasiruošti
šešėliavimo dienai

Suformuokite duetus

5. Dalyvaukite DUOday
Mėgaukitės darbo šešėliavimo diena

6. Viešinkite
Dalinkitės savo įspūdžiais iš DUOday, pasakokite sėkmės istorijas

Įmonių pritraukimas
DUOday dalyviu gali tapti bet kuri įmonė ar organizacija, veikianti jūsų regione. Pakvieskite dalyvauti
kaimynystėje įsikūrusias įmones, jūsų partnerius, tiekėjus, draugus, rėmėjus, jūsų klientų artimųjų
darbovietes. Ieškokite naujų bendradarbiavimo galimybių, megzkite naujas partnerystes, pasitelkite
darbdavių organizacijas ir asociacijas.

Kodėl įmonėms verta dalyvauti
• Ugdysite savo darbuotojų sąmoningumą ir empatiją
• Parodysite, kad žmonės su negalia yra laukiami
darbuotojai
• Prisidėsite prie savo įmonės socialinės atsakomybės tikslų
įgyvendinimo
• Daugiau sužinosite apie žmonių su negalia įdarbinimą
• Praplėsite kandidatų į potencialius darbuotojus ratą
• Turėsite progą susipažinti su žmonių su negalia gebėjimais
ir talentais
• Viešinsite savo įmonę
• Įgysite naujų klientų
KOKIĄ

IN F O R MA C I JĄ S U T E I K T I

•

Papasakokite, kokie iniciatyvos tikslai, kokios įmonės atsakomybės bei įsipareigojimai

•

Pristatykite mentoriaus (žmogaus, kuris bus „šešėliaujamas“) funkcijas ir atsakomybes

•

Aptarkite bendradarbiavimo sutarties sąlygas, suderinkite sutarties pasirašymą

KĄ

R E I K IA I Š S I A I Š K I N T I

•

Kas bus kontaktinis asmuo įmonėje, su kuriuo galėsite derinti visus formalumus

•

Kokie įmonės lūkesčiai būsimam dalyviui

•

Kokiose konkrečiai darbo vietose vyks iniciatyva, kokie darbuotojai bus „šešėliaujami“

•

Įvertinkite darbo vietą ir įsitikinkite, kad ji tinkama vieta žmogui su negalia, aptarkite pritaikymo
galimybes

•

Kokia organizacijos kultūra, aprangos kodas, etiketas darbo vietoje

•

Kokios priemonės reikalingos, kokie saugos ir konfidencialumo reikalavimai

VIEŠINIMAS
•

Pasirūpinkite, kad įmonė būtų įtraukta į bendrą dalyvaujančiųjų sąrašą, kuris skelbiamas interneto
svetainėje duoday.lt (įmonės logotipas ir nuoroda į interneto svetainę)

•

Aptarkite galimybę dalintis DUOday istorijomis – fotografuoti, filmuoti, pasakoti bei viešinti įmonės
interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, vidiniais įmonės kanalais, žiniasklaidos priemonėse ir
kitur.

Įmonių įspūdžiai

"Džiaugiuosi, kad bendromis jėgomis
keičiame Lietuvoje požiūrį į žmones su
negalia!"

"Turėjome progą išgirsti žmonių su negalia
poreikius, lūkesčius, kaip dar galėtume
sudaryti palankesnes ir patogesnes sąlygas
žmonėms su negalia lankytis teatre"

Irma Januševičiūtė-Spudienė, DSP Plius

Lina Lencevičiūtė, Klaipėdos dramos teatras

"Džiaugiuosi šiuo projektu ir jo atveriamomis
galimybėmis, padedančiomis vieniems kitus
geriau suprasti bei sudarančiomis žmonėms
sąlygas susipažinti su skirtingomis veiklos
sritimis ir ateityje geriau save realizuoti"

"Ši diena leis mums susipažinti su iššūkiais, su
kuriais susiduria žmogus su negalia ir kokią mes
kaip darbdavys turėtume kurti aplinką ir ką
turėtume daryti, kad galėtume pritraukti ir suteikti
galimybę dirbti žmonėms su negalia"

Žilvinas Šilgalis, ŠRATC

Aistė Mardosaitė, Hegelmann

"DUOday tokia įdomi ne tik todėl, kad
pasakotume apie savo profesijas, bet ir kad
sužinotume daugiau apie žmones su negalia"

DUOday tik įrodo, kad visi galime dirbti
kartu nepriklausomai nuo to, kad esame
skirtingi

Aušra Čepukienė, Reitan Convenience Lithuania

Barbara Katinienė, KFC Lietuva

Žmonių su negalia pritraukimas
DUOday dalyviu gali tapti bet kuris žmogus su negalia, nepaisant negalios ar amžiaus.

Kodėl verta dalyvauti žmogui su negalia
• Išbandysite save tikroje darbo vietoje ir išmoksite naujų
dalykų
• Susipažinsite su skirtingomis darbo vietomis ir organizacine
kultūra
• Pristatysite savo talentus ir parodysite, kad negalia netrukdo
dirbti
• Užmegsite naujų pažinčių ir padidinsite savo įsidarbinimo
galimybes

KĄ

R E I K IA I Š S I A I Š K I N T I

Aptarkite asmenis su negalia lūkesčius ir pageidavimus:

•

apie kokią profesiją svajoja

•

kokius savo gebėjimus norėtų stiprinti

•

kokio tipo įmonėje norėtų dirbti

Išsiaiškinkite gebėjimus, stiprybes ir galimus apribojimus

•

Kas sekasi, kas nesiseka

•

Kokia veikla patinka

•

Kokios darbo patirties turi

•

Kokios kliūtys gali iškilti

•

Kokie apribojimai kyla dėl negalios

Atsakykite į rūpimus klausimus

Jei dalyvis neturi jokios darbo patirties, jam gali būti sunku išsakyti savo lūkesčius ar pageidavimui DUOday
dienai. Tokiu atveju pasidalinkite sėkmės istorijomis, pristatykite įvairias galimas įmones, papasakokite apie
skirtingas darbo aplinkas, keliamus reikalavimus darbuotojams. Aptarkite, ko galima tikėtis DUOday dieną –
skatinkite įsitraukti ir aktyviai dalyvauti.

DUOday dalyvių paruošimas
Sudarykite duetus
Kiekvienam DUOday dalyviui - žmogui su negalia atsižvelgiant į interesus, gebėjimus, galimybes, geografinę
vietą parinkite tinkamiausias šešėliavimo vietas dalyvaujančiose įmonėse.

Įmonės
darbuotojas

Žmogus su
negalia

Padėkite dalyviams pasiruošti
Įmonės parengimas

Žmogaus su negalia parengimas

informuokite apie atvykstančio žmogaus su
negalia galimybes bei apribojimus

informuokite apie konkrečią šešėliavimo vietą,
kur kaip ir kada nuvykti, su kokiu darbuotoju/
mentoriumi susitiki

pasirūpinkite, kad įmonėje būtų paskirtas
mentorius – darbuotojas, kuris bus
„šešėliaujamas“

suteikite visus reikalingus kontaktus

turėkite mentoriaus kontaktus

aptarkite, kaip pasiruošti: ką apsirengti, kokias
priemones turėti

aptarkite DUOday dienos planą, dienotvarkę

užpildykite reikiamas formas, sutikimus

atsakykite į rūpimus klausimus

jei yra poreikis palydėkite iki darbo vietos, iš
anksto supažindinkite su mentoriumi, įmonės
darbuotoju, kartu praleisiančiu dieną

Darbo šešėliavimo diena
Mentorius įmonėje
Mentoriaus funkcijos ir atsakomybės
Mentorius

Įmonės
darbuotojas, su
kuriuo žmogus su
negalia praleis
darbo dieną.

• Pasitikti žmogų su negalia darbo vietoje
• Būti pasirengus praleisti darbo dieną
kartu su dalyviu
• Supažindinti dalyvį su savo įprastu darbu
ir užduotimis
• Parodyti dalyviui įmonės patalpas, darbo
aplinką
• Paaiškinti dalyviui, kaip saugiai elgtis
darbe, kaip naudoti priemones ar įrankius
• Skirti dalį savo laiko paaiškinant užduotis
ar pristatant darbo metodus
• Suteikti dalyviui galimybę išsibandyti
darbines užduotis, atlikti kai kuriuos
darbus
• Pakviesti dalyvį sudalyvauti
susirinkimuose ar susitikimuose
• Pasirūpinti, kad dalyvis neliktų vienas
pietų pertraukos metu
• Noriai dalyvauti ir mėgautis DUOday
diena

Dalyvių rekomendacijos
•

Sudarykite sąlygas mentoriui ir žmogui su negalia susipažinti iš anksto. Gyvas išankstinis susitikimas
padės išsklaidyti baimes, leis geriau pasiruošti, o DUOday dieną visi jausis ramiau ir užtikrinčiau.

•

Jei kyla klausimų dėl dalyvio negalios, paklauskite jo paties, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje,
kokios pagalbos ar pritaikymo reiktų.

•

NEDARYKITE vien tik ekskursijų po įmonės patalpas. Sudarykite sąlygas žmogui su negalia patirti
REALIĄ darbo dieną.

Galima DUOday dienotvarkė
Darbo šešėliavimo diena kiekvienoje įmonėje unikali ir skirtinga, nes organizuojama atsižvelgiant į
individualius poreikius - tiek įmonės, tiek žmogaus su negalia. Nėra vienodų taisyklių, kokia ši diena turi
būti, dažnai tai priklauso ir nuo įmonės darbuotojų įsitraukimo, kūrybiškumo ir originalumo.
Susipažinimas
•

dalyvio sutikimas ir pasveikinimas įmonėje

•

susipažinimas su mentoriumi

•

trumpas įmonės veiklos pristatymas

Lūkesčių aptarimas, dienos veiklos suderinimas
•

dalyvio lūkesčių išklausymas (pvz. noras išmokti kažką konkretaus)

•

dienotvarkės aptarimas

Darbo vietoje
•

susipažinimas su darbo vieta, priemonėmis

•

stebėjimas, kaip atliekamos užduotys

•

pabandymas atlikti užduotis savarankiškai

•

susipažinimas su kolegomis

•

laikas klausimams - atsakymams

Pertraukos
•

organizuojamos kaip įprasta įmonėje, visur įtraukiamas ir dalyvis – žmogus su negalia

Aptarimas, grįžtamojo ryšio surinkimas
•

įžvalgos apie šešėliavimo dieną

•

nuotraukos darbo vietoje

•

atsisveikinimas

Deimena

Decathlon Lietuva

Burokėlis ir Krapas

BTA draudimas

Lietuvos paštas

Samanota

DUOday dalyvių įspūdžiai

Projektas puikiai padėjo pasimatuoti
kosmetologės profesiją. Dar prieš
projektą svarsčiau, kad norėčiau dirbti
šioje srityje. Projekto metu pabandžiau
ir tikrai labai patiko, įtraukė (Marija)

DUOday padėjo įsivertinti, kaip
jausčiausi tokiame darbe, padėjo
susirasti naujų draugų ir kolegų. Tą
dieną prasidėjo mano sėkmingas
įsidarbinimas (Božena)

Iki šio projekto aš neturėjau jokio darbo
ir stokojau drąsos pradėti darbo
paieškas. Po DUOday aš gavau darbą PC
„RIMI“ (Anastazija)

Smagu, išbandžiau užduotis, kokių
anksčiau nesu dirbęs netgi (Žyvardas)

Ši diena davė minčių pamąstymui apie
verslą, pavyzdžiui, kaip prižiūrėti gėles,
kaip jomis rūpintis, labai praplėčiau savo
akiratį ir labai tuo džiaugiuosi (Nina)

Buvo labai įdomu. Nors šiuo metu kaip tik
studijuoju kineziterapiją, tačiau dar nebuvau
tikra, ar norėčiau ir ar galėčiau dirbti šį
darbą. Svarsčiau, ar ne veltui mokausi. Šitas
projektas leido man įsitikinti, kad einu
teisingu keliu. (Veronika)

DUOday stilistika
Logotipas

Spalvos
Naudojamos dvi pagrindinės spalvos

CMYK: 64% 26% 90% 9%
RGB: 106 141 62
HEXA: 6a8d3e

CMYK: 13% 84% 81% 2%
RGB: 209 68 53
HEXA: d04434

Paveikslėliai
Gali būti naudojamos skirtingos paveikslėlių kombinacijos

PRIEDAI

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS
..........................data ............... d.

.................... (toliau – organizacija), atstovaujama ............................., ir ............................... (toliau-Įmonė),
atstovaujama direktoriaus(-ės)..........................., vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.V1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ sudarė šią
bendradarbiavimo sutartį (toliau- Sutartis):
1.SUTARTIES OBJEKTAS IR SĄVOKOS
1.1. Sutarties šalys, pasitelkdamos savo patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus darbinius ir techninius
išteklius, įsipareigoja bendradarbiauti įgyvendinant profesinio veiklinimo iniciatyvą „DUOday 2021“
(toliau – Iniciatyva).
1.2. Sutartyje vartojama sąvoka profesinis veiklinimas apibūdina veiklas, kurios padeda žmonėms su negalia
(toliau –asmenys) aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes,
kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui
organizuojamas darbo veiklos stebėjimas bei praktinė veikla įmonėse, įstaigose ar organizacijose.
2. SUTARTIES ŠALIŲ ISIPAREIGOJIMAI
2.1. Organizacija.......... įsipareigoja:
2.1.1. Iniciatyvos vykdymo tikslu surasti žmones su negalia, kurie domisi konkrečia profesija ar Įmonės
vykdoma veikla ir informuoti Įmonę apie jų lūkesčius ir specialiuosius poreikius;
2.1.2. Su Įmone Iš anksto suderinti visas su profesinio veiklinimo vykdymu susijusias aplinkybes (numatomą
asmens atvykimo laiką, terminą ir kt.);
2.1.3. Iniciatyvos vykdymo metu Įmonei teikti visokeriopą pagalbą;
2.1.4. Teikti Įmonei su iniciatyva susijusią informaciją;
2.1.5. Suderinus su Įmone viešinti profesinio veiklinimo rezultatus;
2.1.6. Užtikrinti, jog Iniciatyvos įgyvendinimo tikslu Bendrovei perduodami asmenų asmens duomenys yra
surinkti ir tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
2.2. Įmonė įsipareigoja:
2.2.1. Iš anksto suderinus su organizacija, asmeniui profesinio veiklinimo vykdymo vietą ir sudaryti sąlygas
asmenų profesinio veiklinimo iniciatyvos vykdymui;
2.2.2. Priimtiems asmenims profesinio veiklinimo metu teikti informaciją apie profesinę veiklą, o pabaigoje
aptarti tolesnės karjeros Įmonėje perspektyvą;
2.2.3. Užtikrinti asmens profesinio veiklinimo vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos
reikalavimams;
2.2.4. Profesinio veiklinimo pradžioje priimtus asmenis supažindinti su profesiniu veiklinimu susijusiais
Įmonės tvarką, darbų saugą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais;
2.2.5. Organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus intensyvaus
profesinio veiklinimo metu;
2.2.6. Asmeniui atliekant konkrečias profesines veiklas, apmokyti jį saugiai naudotis profesinių veiklų metu
naudojamais įrenginiais;
2.2.7. Esant reikalui aprūpinti asmenį profesinei veiklai vykdyti reikalingomis priemonėmis, drabužiais ir
darbo avalyne, taip pat kitomis teisės aktuose nustatyta tvarka;
2.2.8. Profesinio veiklinimo metu asmeniui paskirti už tai atsakingą mentorių;
2.2.9. Skleisti informaciją apie Įmonėje vykdomą iniciatyvą ir jos rezultatus, pasitelkiant išorinius ir vidinius
komunikacijos kanalus (pvz. socialiniai tinklai, tinklapis, intranetas ir pan.);

2.2.10. Pasidalinti sukurta vaizdo medžiaga (jeigu tokia bus) apie Iniciatyvą su DUOday organizatoriais;
2.2.11. Užtikrinti, jog Iniciatyvos įgyvendinimo tikslu Įmonei perduoti asmenų asmens duomenys Įmonėje
bus tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
3. SUTARTIES GALIOJIMASIR KEITIMAS
3.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Iniciatyvos pabaigos, 2021 m. gegužės 20 d.
3.2. Sutartis gali būti nutraukta bendru rašytiniu šalių patvirtintu sutarimu.
3.3. Sutartį kiekviena sutarties šalis gali nutraukti, pranešusi apie tai kitai šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7
dienas.
3.4. Šalys negali perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį bei kitos šalies raštiško sutikimo.
4. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
4.1. Sutartis šalims nesukuria jokių finansinių įsipareigojimų.
4.2. Ginčai dėl šios Sutarties nuostatų sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
4.3. Sutartis sudaryta dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais- po vieną kiekvienai iš šalių.
5. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Jūsų organizacijos pavadinimas

ĮMONĖS pavadinimas

Juridinio asmens kodas:
Adresas:
Tel.:
El. paštas:

Juridinio asmens kodas:
Adresas:
Tel.:
El. paštas:

Vadovas

Vadovas

SUTIKIMAS
ATSILIEPIMO APIE DUODAY VIEŠINIMUI
Mes ................................................................................................................................, norime saugoti Jūsų
pateiktą atsiliepimą apie DUOday iniciatyvą ir (ar) Jūsų sėkmės istoriją (straipsnį apie jus, kurio tekstas su
Jumis suderintas atskirai) bei juos kartu su Jūsų vardu, pavarde, nuotrauka, filmuota medžiaga viešai skelbti
organizacijos interneto svetainėje ir/ar socialinių tinklų paskyrose, žiniasklaidos priemonėse. Todėl, mums
reikia rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie Jus. Mes norėtume paprašyti Jūsų sutikimo tai daryti.
Jums sutikus, Jūsų atsiliepimo ir (ar) sėkmės istorijos duomenys būtų saugomi ir naudojami Jūsų sutikimo
pagrindu (GDPR 6 str. 1 d. a p.), iš kitų šaltinių informacija, o taip pat jautri informacija, nėra renkama.
Automatiniai sprendimai Jūsų atžvilgiu nebus priimami, Jūs nebūsite profiliuojamas.
Šio sutikimo pagrindu tvarkoma Jūsų informacija bus saugoma iki sutikimo atšaukimo. Jūs bet kurio metu
galite persigalvoti bei atšaukti duotą sutikimą. Tokiu atveju turite susisiekti su mūsų žemiau nurodytu
kontaktiniu asmeniu ir mes Jums padėsime.
Jūs taip pat turite šias teises:
•
•
•
•

•
•
•

Pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
Pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Jus;
Pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Jus;
Pateikti prašymą apriboti prieigą prie turimos informacijos apie Jus ar jos ištrynimą, kai
Mums asmens duomenys nebereikalingi, bet jie reikalingi Jums siekiant pareikšti teisinius
reikalavimus ar gintis nuo pareikštų teisinių reikalavimų;
Ginčyti Jūsų informacijos rinkimą, naudojimą ir saugojimą mūsų įmonėje;
Pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis;
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Jeigu Jūs turite klausimų ar kuri nors iš šio sutikimo dalių Jums atrodo neaiški, mūsų kontaktinis asmuo yra
pasirengęs padėti Jums. Su juo galite susisiekti: _______________________________
Jei neturite pastabų dėl informacijos esančios šioje sutikimo formoje bei pridedamame informaciniame
pranešime, prašome užpildyti žemiau esančią sutikimo formą.
***
Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau šią sutikimo formą bei savanoriškai sutinku, kad
__________________________ saugotų mano pateiktą atsiliepimą apie DUOday iniciatyvą ir (ar) mano
sėkmės istoriją (straipsnį apie mane, kurio tekstas suderintas su manimi) bei juos viešai skelbtų įmonės
interneto svetainėje ir/ar socialinių tinklų paskyrose kartu su:
□ mano vardu, pavarde;
□ mano nuotrauka;
□ filmuota medžiaga.
__________________________
Vardas, pavardė

__________________________
Parašas

___________________
Data

Suvestinė informacija DUOday partneriui

Registruokitės

Tapkite DUOday partneriu ir organizuokite iniciatyvą savo regione ar bendruomenėje
(informuokite SOPA apie norą dalyvauti el. paštu info@sopa.lt )
Skleiskite informaciją apie DUOday savo Skleiskite informaciją apie Duoday savo
regiono įmonėms
klientams – žmonėms su negalia

Pritraukite
dalyvius

Registruokite dalyvaujančias įmones
- pasirūpinkite, kad jūsų dalyviai būtų įtraukti
į bendrą dalyvaujančiųjų sąrašą, kuris
skelbiamas interneto svetainėje duoday.lt
- suderinkite su įmonėmis dalyvavimo
iniciatyvoje sutartis

Registruokite dalyvaujančius žmones su
negalia
- pasirūpinkite, kad jūsų dalyviai būtų
įtraukti į bendrą nacionalinį dalyvių sąrašą
- informuokite DUOday koordinatorių –
organizaciją SOPA

Surinkite iš įmonių reikalingą informaciją

Surinkite šešėliavimo dienai reikalingą
informaciją iš žmonių su negalia
- aptarkite, kokiose darbo vietose vyks - aptarkite lūkesčius ir pageidavimus
iniciatyva
- išsiaiškinkite gebėjimus, stiprybes
- išsiaiškinkite, kokie įmonės lūkesčiai - įvertinkite galimas kliūtis ir apribojimus
būsimam dalyviui (drabužiai, priemonės,
saugos ar konfidencialumo reikalavimai)

Sudarykite duetus:
į įmonių pasiūlytas darbo vietas parinkite tinkamiausius žmones su negalia

Organizuokite

Dalyvaukite

Padėkite
susidomėjusių
įmonių
darbuotojams pasiruošti šešėliavimo dienai:
- informuokite apie dalyvių galimybes bei
apribojimus
- atsakykite į rūpimus klausimus
- pasirūpinkite, kad įmonėje būtų paskirtas
mentorius – darbuotojas, kuris bus
„šešėliaujamas“ ( turėkite jo kontaktus)
- aptarkite DUOday dienos planą,
dienotvarkę

Paruoškite žmones su negalia šešėliavimo
dienai
- informuokite apie konkrečią šešėliavimo
vietą, kur kaip ir kada nuvykti, su kokiu
darbuotoju/ mentoriumi susitiki
- suteikite visus reikalingus kontaktus
- aptarkite, kaip pasiruošti: ką apsirengti,
kokias priemones turėti
- jei yra poreikis palydėkite iki darbo
vietos, iš anksto supažindinkite su
mentoriumi, įmonės, darbuotoju, kartu
praleisiančiu dieną

Dalyvaukite ir mėgaukitės šia diena
Įmonės darbuotojas ir žmogus su negalia šią dieną praleidžia kartu: atlieka darbines
užduotis, dalyvauja susitikimuose, bendrauja su kolegomis, pietauja ir kt.

Viešinkite

Dalinkitės DUOday patirtimi
Dalinkitės savo įspūdžiais apie DUOday , pasakokite ir skleiskite sėkmės istorijas, kad kuo
daugiau žmonių su negalia ir įmonių darbuotojų įsitrauktų į dalyvavimą

DĖKOJAME
________________________________________________________

Už aktyvų įsitraukimą į DUOday2021 ir suteiktą galimybę žmogui su
negalia praleisti dieną jūsų įmonėje

DUOday organizatoriai

DĖKOJAME
________________________________________________________

Už sėkmingą dalyvavimą DUOday2021 ir aktyvų įsitraukimą į įmonės
____________________________________________________________
veiklą darbo šešėliavimo dieną.

DUOday organizatoriai

Pildo svajones ir įkvepia pokyčiams!

