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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. 

 

Projekto partnerės:  
NOVOTEC, Ispanija (paraiškos teikėjas);  Fundación Equipo Humano (FEH) (projekto 

administratorius), 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. 

 

Projekto tikslai:  

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 inovatyvias 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. 

 

Tikslinė grupė:  

• Saugos ir sveikatos specialistai statybos sektoriaus mažose ir vidutinėse įmonėse. 

Darbininkai, vykdantys su asbestu susijusius darbus. 

• Mokymo įstaigos, sertifikavimo įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir kitos institucijos, 

kurios turi galimybes skleisti informaciją apie su asbestu susijusias rizikas. 

• Bet kuri statybos sektoriaus įmonė, dirbanti su asbestu 

 

Metodika: 

•  Įrankių mokymui parengimas (situacijos analizė, standarto sukūrimas). 

• Darbų saugos specialistų mokymas. Mokymas planuojamas nuotoliniu būdu, naudojant 

vizualinę medžiagą ir praktines mokymo priemones. Mokymo metodika parinkta siekiant 

http://www.vjdrmc.lt/lt


žinias kuo efektyviau perkelti į darbo aplinką. Mokymuose bus apmokyta 100 kvalifikuotų 

darbuotojų iš smulkių ir vidutinių įmonių. 

• Darbų saugos specialistų konsultavimas pasibaigus mokymams. 

• Tarptautinio bendradarbiavimo tinklo sukūrimas su asbestu susijusiems klausimams spręsti. 

 

ABClean projekto metu bus pasiekti šie rezultatai: 

• Parengtas Kvalifikacijos standartas (4 lygiui) atspindintis pagrindines kompetencijas ir 

mokymo(si) poreikius su asbestu susijusių specialistų, dirbančių statybos sektoriuje. 

• Sukurtas nuotolinio mokymo kursas, derinant teorinę ir praktinę mokymo medžiagą (atvejų 

analizė, geriausios praktikos pavyzdžiai, vaizdo įrašai ir kontroliniai klausimai ir pan.). 

• Parengta atmintinė mokiniams. 

 

 
Daugiau informacijos www.mokymas.eu 

http://www.mokymas.eu/

