
 

 

 

Projekto ABClean partnerių susitikimas Valencijoje, Ispanija. 

Informacinis pranešimas 
2013-10-30 

Vilnius 

2013 m. spalio 24-25 dienomis VšĮ direktoriaus pavaduotoja Jurgita Bražinskienė dalyvavo 

projekto „Making the European Union Clean of Asbestos“ (ABClean), Nr. 540447-LLP-1-2013-1-

ES-LEONARDO-LMP, pirmajame tarptautiniame partnerių susitikime, kuris buvo organizuotas 

Fundación Equipo Humano organizacijos patalpose Ispanijoje. Susitikimo tikslas - apžvelgti 

projekto užduotis ir apibrėžti kiekvieno partnerio atsakomybes.  Projektas ABClean siekia 

sukurti ir pilotuoti naują Asbesto Specialisto kvalifikaciją (Asbestos Awareness Officer). 

Projekto metu bus parengta Asbesto Specialisto mokymo programa, mokymo medžiaga, bei kiti 

intelektualiniai produktai. 

Susitikime dalyvavo šių organizacijų atstovai: NOVOTEC, Ispanija (paraiškos teikėjas);  

Fundación Equipo Humano (FEH) (projekto administratorius), Ispanija; European Asbestos 

Risk Association (EARA), Italija;  Environmental Academy (EA), Jungtinė Karalystė;  Vilniaus 

Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras (VJDRMC), Lietuva;  Nofer Institute of Occupational 

Medicine (NOFER), Lenkija; European Federation of Buildings and Woodworkers (EFBWW), 

Belgija; Finish Institute of Occupational Health (FIOH), Finland. 

Susitikimą organizavusios organizacijos FEH (Ispanija) atstovė Cécile Sauvage pasveikino 

dalyvius ir trumpai apžvelgė dienotvarkę. Toliau sekė organizacijų prisistatymas ir kiekvienos 

jų atsakomybės projekte apžvalga.  

NOVOTEC (Ispanija) užduotis - įvykdyti tyrimą, kuris leis nustatyti Asbesto Specialisto poreikį, 

kvalifikacijos standarto bei mokymo medžiagos turinį ir trukmę. Tyrimas taip pat siekia ištirti 

darbo su medžiagomis, turinčiomis asbesto, teisinio reglamentavimo tvarką. Projekto partneriai 

nusprendė susikoncentruoti ties statybų, aplinkosaugos, atliekų tvarkymo sferomis, tad tyrimas 

apibrėš darbo su asbestu reguliavimą šiose srityse.  Nutarta apklausti iš viso 150 mažų ir 

vidutinių įmonių darbuotojų bei 50 asbesto specialistų visose partnerių šalyse. 

NOFER (Lenkija) organizacija projekte bus atsakinga už Asbesto Specialisto kvalifikacijos 

standarto sukūrimą.  

EA (Jungtinė Karalystė) bus atsakinga už nuotolinio mokymo kurso sukūrimą.  Nuotolinis 

kursas bus kuriamas vadovaujantis kvalifikacijos standarto turiniu. Partneriai įsitrauks į kurso 

kūrimą, jiems bus nusiųsta medžiaga koregavimui ir patvirtinimui PowerPoint formate. 

http://www.vjdrmc.lt/lt


VJDRMC (Lietuva) atsakomybė – organizuoti pilotinį Asbesto Specialistų mokymą. Bus siekiama 

sukurti mokymo programą pagal formalaus mokymo reikalavimus. Sėkmingai baigusiems, bus 

išduodami neformalaus mokslo diplomai. Po mokymo bus vykdomas kokybinis įvertinimas 

apklausiant mokiniu bei mokytojus, apklausa bus organizuojama naudojant VJDRMC esamą 

elektroninę apklausos sistemą. Partneriai sutarė, kad kvalifikacijos patvirtinimui reikia 

užsitikrinti išorinių atsakingų įstaigų pritarimą. 

EARA (Italija) užduotis yra organizuoti sklaidos veiklas naudojant šias priemones: straipsnius, 

projekto rezultatų platinimą, internetinius puslapius. Susitikimo dalyviai sutarė, kad 

internetinis projekto puslapis būtų vieta, kurioje būtų galima ne tik viešinti projektą, bet ir 

talpinti ypač didelių apimčių dokumentus, pavyzdžiui, visą nuotolinio mokymo PowerPoint 

versiją. Bus taip pat išleistas projekto lankstinukas.  

EFBWW (Belgija) bus atsakinga už projekto valorizaciją. Sąvoka „valorizacija“ apima kelias 

veiklos kryptis – projekto sukuriamų produktų poreikio bei vertės įvertinimą, projekto 

viešinimą, produktų sklaidą bei tęstinumo užtikrinimą, ir produktų panaudojimą. Nutarta, kad 

tikslinė grupė bus įvairi ir plati: įvairios mažos ir vidutinės įmonės bei visos su asbestu 

susijusios organizacijos visose šalyse. Projekto svarba šiuo metu didelė, nes asbesto klausimas 

bus vienas svarbiausių Europos Komisijos institucijose Belgijoje. 

Kitas ABClean partnerių susitikimas numatomas Lietuvoje, Vilniuje, 2014 m. balandžio  mėn. 

Daugiau informacijos www.mokymas.eu  
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