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2013 m. spalio mėn. VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras pradėjo vykdyti
Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą “Making the EU Clean of AsBestos”
(ABClean), projekto Nr. 540447-LLP-1-2013-1-ES-LEONARDO-LMP. Projektas tęsis 2
metus. Projekte taip pat dalyvauja NOVOTEC, Ispanija (paraiškos teikėja);  Fundación
Equipo Humano (FEH) (projekto administratorė), Ispanija; European Asbestos Risk
Association (EARA), Italija;  Environmental Academy (EA), Jungtinė Karalystė;  Nofer
Institute of Occupational Medicine (NOFER), Lenkija; European Federation of Buildings and
Woodworkers (EFBWW), Belgija; Finish Institute of Occupational Health (FIOH), Finland.

Svarbiausias projekto ABClean tikslas – atkreipti dėmesį į darbų su medžiagomis,
turinčiomis asbesto, saugos prevenciją bei padidinti saugumą darbo vietose į tradicinį darbų
saugos specialistų mokymą integruojant aplinkosauginius aspektus. Projektu taip pat
siekiama:
• Išplėsti informaciją (žinomumą) apie asbesto įtakojamas profesines rizikas.
• Pateikti naują požiūrį bei inovacines rekomendacijas dėl įvairių su asbestu susijusių darbų
atlikimo - asbesto aptikimo, pašalinimo, griovimo, atliekų sutvarkymo. Rekomendacijos bus
skirtos tiek darbų vadovams, tiek darbininkams.
• Išanalizuoti teisinį reglamentavimą dėl su asbestu susijusių darbų vykdymo.

Per metus parengti šalių informaciniai lapai apie kiekvienoje partnerių šalyje egzistuojančius
teisinius aktus, reguliuojančius darbą su asbesto turinčiomis medžiagomis. Parengtas ir
ekspertų patvirtintas kvalifikacijos standartas visomis partnerių kalbomis. Kvalifikacijos
standartas atspindi pagrindines kompetencijas ir mokymo(si) poreikius rengiant specialistus,
dirbančius statybos sektoriuje.

Taip pat pradėti kurti patrauklūs ir interaktyvius nuotolinio darbininkų mokymo moduliai
Moodle elektroninėje sistemoje. Visas mokymo kursas apims skaidrių demonstravimą,
informaciją, testus, galutinį žinių patikrinimą. VJDRMC užduotis – sukurti mokymo
modulius apie medžiagų, turinčių asbesto, identifikavimą, bei pavojaus lygio nustatymą
nustatytose medžiagose.

Išleistas projektą įmonėms pristatantis lankstinukas, kuriuo bus siekiama informuoti mažas ir
vidutines įmones apie nuotolinio mokymo galimybę. Taip pat sukurtas projekto internetinis
puslapis, kuriame talpinama medžiaga visomis partnerių šalių kalbomis.Daugiau informacijos www.mokymas.eu
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