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Informacija priimančioms organizacijoms 

KAS YRA DUODAY? 

Per DUOday  įmonės bei organizacijos visame pasaulyje kviečia žmones su negalia išbandyti naujas profesijas bei darbo 

roles. Šią dieną tūkstančiai duetų (“duo” lotynų kalboje reiškia “du”), kuriuos sudaro žmogus su negalia ir įmonės 

darbuotojas, praleidžia kartu – susipažįsta su įmone iš vidaus, išbando įprastas darbuotojų užduotis, dalyvauja 

susitikimuose, bendrauja su kolegomis. 

Prieš vienuolika metų Belgijoje prasidėjusi iniciatyva šiandien yra išplitusi daugelyje Europos šalių ir Lietuvoje 

organizuojama jau ketvirtą kartą. DUOday Lietuvoje nuo 2019 metų organizuoja VšĮ „SOPA“, o šiais metais prisijungs net 

24 partnerių organizacijos, atstovaujančios žmones su negalia. 

KADA VYKSTA DUODAY? 

DUOday iniciatyva vyksta kasmet, pavasario pabaigoje. Šiemet DUOday dieną švęsime gegužės 25 d. Kadangi iniciatyva 

plečiasi, kai kurios organizacijos pasirenka priimti svečius ne tik šią konkrečią dieną, bet ir visą savaitę.  

KUR VYKSTA DUODAY? 

Šiais metais iniciatyva vyks net 18 Lietuvos miestų. Domitės, ar DUOday vyks Jūsų mieste? Norite užmegzti kontaktą su 

dalyvaujančiomis organizacijomis? Apsilankykite www.duoday.lt, kur rasite iniciatyvos partnerių žemėlapį bei nuorodas į 

jų interneto svetaines. 

Jeigu neradote savo miesto šiame žemėlapyje, bet norite dalyvauti DUOday ir priimti šešėliauti žmones su negalia, 

kreipkitės info@sopa.lt 

KOKIOS ĮMONĖS GALI DALYVAUTI DUODAY KAIP PRIIMANČIOS ORGANIZACIJOS? 

DUOday gali dalyvauti tiek verslo, tiek biudžetinės organizacijos – nuo gamyklos iki miesto bibliotekos. Svarbu, kad būtų 

galimybė gyvai atvykti į jūsų organizaciją ir praleisti dieną kartu darbo aplinkoje. Per trejus metus į DUOday iniciatyvą 

įsitraukė virš šimto organizacijų: Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 

Švedijos ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje, „Swedbank“, „Telia Lietuva“, „Western Union Lithuania“, „Decathlon 

Lietuva“, „CV-Online LT“, „Lietuvos paštas“, „Rimi Lietuva“, Vilniaus universitetas ir daug kitų verslo įmonių, visuomeninių 

ir viešojo sektoriaus organizacijų. 

KODĖL VERTA DALYVAUTI DUODAY?  

✓ Suteiksite galimybę žmogui su negalia išbandyti naujas profesijas bei darbo roles realioje darbinėje aplinkoje. 

✓ Geriau pažinsite žmones su negalia bei įgysite praktinių žinių apie darbo vietų pritaikymą jiems. 

✓ Pažinsite, kokių talentų turi žmonės su negalia bei kurie iš jų gali būti pritaikomi Jūsų veikloje. 

✓ Gausite daug idėjų bei turinio pozityviai komunikacijai bei įmonės socialinės atsakomybės plėtrai. 

  

http://www.duoday.lt/


KO TIKIMASI IŠ JŪSŲ ORGANIZACIJOS PER DUODAY? 

Per DUOday žmogus su negalia visą darbo dieną praleis Jūsų įmonėje: stebės įmonės darbo procesus, pagal galimybes 

atliks kai kurias užduotis, dalyvaus susitikimuose, bendraus su kolegomis, kartu pietaus. 

Atsakingas Jūsų įmonės asmuo, dalyvaujantis duete (jį vadiname mentoriumi), turės pasitikti žmogų su negalia ir visą dieną 

dirbti kartu: papasakoti apie darbo specifiką, atsakomybes bei pareigas, supažindinti su įmonės kultūra, pasidalinti 

asmenine patirtimi įmonėje, atsakyti į rūpimus klausimus. 

AR REIKALINGOS SPECIALIOS ŽINIOS, KAD GALĖTUME TAPTI DUODAY PRIIMANČI ĄJA 

ORGANIZACIJA? 

Tiek organizacijai, tiek Jūsų įmonės asmeniui, dalyvaujančiam duete (mentoriui), nereikia specialių žinių. Žmogų su negalia 

atstovaujanti organizacija iš anksto Jums pristatys kandidatą – jo gebėjimus ir iššūkius bei kaip juos atliepti. Šiais metais 

visus duetuose dalyvaujančius įmonių darbuotojus pakviesime į renginį, kuriame kalbėsime apie skirtingas negalias ir kaip 

prisitaikyti prie neįgaliųjų poreikių. 

AR PASIRAŠOMOS BENDRADARBIAVIMO SUTARTYS? 

Jeigu norite dalyvauti DUOday, bendradarbiavimo sutartis nėra būtina. Jeigu sutartis būtų reikalinga dėl Jūsų organizacijos 

vidinių taisyklių, galime ją pasirašyti. Sutarties šabloną galite atsisiųsti čia. 

Jūs neįsipareigojate DUOday dieną atvykusiam žmogui mokėti atlygio ar po to jo įdarbinti. Tačiau norime atkreipti dėmesį, 

kad žmoges su negalia yra puiki potencialių darbuotojų niša ir 8 žmonės su negalia liko darbuotis DUOday metu 

aplankytose įmonėse.  

KOKIAS POZICIJAS PASIŪLYTI ŠEŠĖLIAUTI?  

Pasirinkite kuo paprastesnes pozicijas, kad ir specifinių žinių neturintis žmogus galėtų suprasti, ką veikia jo kolega.  

Rekomenduojame parodyti tas darbo vietas, kurios geriausiai atspindi įmonės veiklą. Apgalvokite, kokias užduotis bus 

galima rodyti per šešėliavimo dieną. Apsispręskite, kokias funkcijas asmuo su negalia galėtų išbandyti šios dienos metu.  

KAIP BUS ATRENKAMI KANDIDATAI – ŽMONĖS SU NEGALIA?  

Atrenkant DUOday iniciatyvos dalyvį, kuris lankysis konkrečioje organizacijoje, bus atsižvelgiama į daugelį kriterijų: 

priimančios organizacijos veiklos pobūdį, asmens susidomėjimą profesija ar organizacija, turimą negalią ir galimybę 

pritaikyti darbo sąlygas. Siunčiančios organizacijos žmones atrenka iš savo klientų rato, todėl negali įsipareigoti, jog 

duetai bus vienodo profesinio lygmens.   

AR GALIMA KOMUNIKUOTI APIE DUODAY ORGANIZACIJOS VARDU? 

Prieš, per ir po DUOday, kviečiame pasakoti apie savo patirtis, skleisti DUOday sėkmės istorijas Jūsų organizacijos vidiniais 

bei išoriniais kanalais: intranete, bendraujant su žiniasklaida, internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose ir pan. 

Komunikacijoje kviečiame naudoti grotažymę #DUOday2023. Kiekviena pozityvi žinutė atneša pokytį į žmonių su negalia 

gyvenimą Lietuvoje! 

Dėmesio! Užsitikrinkite, kad Jūs aplankęs DUOday dalyvis sutinka viešintis. Su visais iniciatyvos dalyviais kalbame apie 

filmavimą / fotografavimą šešėliavimo vietose. Jei asmuo nesutinka būti viešinamas – informuojame organizacijas iš 

anksto. 

KAIP PRISIJUNGTI PRIE DUODAY? 

Jei norite jungtis prie DUOday priimančių organizacijų, registruokitės iki 2023-04-07 užpildę šią anketą 

 

Jei kyla klausimų, mielai atsakysime telefonu +37061600786 (Jurga) arba el. paštu info@sopa.lt 

Daugiau informacijos https://duoday.lt/ 
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