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Įgyvendinimas
Projekto „Panev÷žio miesto ir rajono tautin÷ms mažumoms priklausančių darbingo amžiaus
asmenų integracijos proceso spartinimas, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje“ vykdytojas – Panev÷žio
nacionalinių mažumų asociacija. Projekto partneriai – Panev÷žio miesto ir Panev÷žio rajono savivaldybių
administracijos.
2005 metais buvo numatyta, kad bus apmokyta pagal specialią programą lietuvių kalbos,
kompiuterinio raštingumo ir verslo pagrindų 200 tautin÷ms mažumoms priklausančių asmenų. Tačiau
paaišk÷jo, kad kitataučiai bedarbiai intensyviai ieško daro ir dieną negali mokytis 8 valandų. Jie pageidavo
mokytis po 3-4 akademines valandas po 17 valandos.
Rengiant projektą, buvo planuota, kad įgyvendinus projekto veiklas, išmokytų naudos gav÷jų
skaičius sieks 225 asmenis, profesinę kvalifikaciją įgis 200 tikslin÷s grup÷s narių, mokymus tęs 30, o įsidarbins
200 tautinių mažumų atstovų. Tačiau įgyvendinant projektą, buvo nustatyta, kad ypač daug asmenų pageidauja
mokytis tik kompiuterinio raštingumo. Taip pat ne visi norintys tautinių mažumų atstovai pateko į lietuvių
kalbos mokymo grupes. Padaug÷jus imigrantų iš Vakarų, specialistai, dirbantys tautinių mažumų integravimo
srityje, tur÷jo išmokti anglų kalbą. Sutaupytos projekto l÷šos, panaudotos reikalingoms papildomų mokymams
mokymų paslaugoms nupirkti.
Mokymuose gauti vietinių teis÷s aktų ir tarptautinių standartų nustatyti pažym÷jimai suteikia
teisę ir galimybes tautinių mažumų atstovams susirasti ar gauti aukštesn÷s kvalifikacijos darbą. Projekto
vykdymo metu lietuvių kalbos apmokyta 220, kompiuterinio raštingumo – 350, verslo pagrindų – 200, anglų
kalbos (verslininkams) – 100 tautinių mažumų atstovų. Su tautin÷mis mažumomis efektyviai bendradarbiauti
apmokyti 26 specialistai, dirbantys viešojo administravimo institucijose ir tautinių mažumų organizacijose, ir
papildomai 25 specialistai pagilino anglų kalbos žinias, reikalingas dirbant su imigrantais ir kitais,
nerusakalbiais tautinių mažumų atstovais. Iš viso projekto mokymuose dalyvavo 495 asmenys, kurie gavo 921
pakeltą kvalifikaciją liudijantį pažym÷jimą.
Įgyvendinant projektą, padid÷jo darbo užimtumas tautinių mažumų tarpe (per 36 procentus),
sumaž÷jo jų socialin÷ atskirtis, pagil÷jo visos bendruomen÷s narių savitarpio supratimas ir tolerancija. Į darbo
ir bendruomen÷s veiklą įtraukti kitataučiai prad÷jo jaustis reikalingais, pilnateisiais jos nariais. Įgautos žinios
paskatino tautinių mažumų atstovus ne tik aktyviau ieškotis darbo, bet ir burtis bei dalyvauti savitarpio
pagalbos organizacijose, užsiimti savanoriška ir menine-kūrybine veikla, kuri labiausiai įtakoja asmenyb÷s
reabilitacijos procesą.
Projektu „Panev÷žio miesto ir rajono tautin÷ms mažumoms priklausančių darbingo amžiaus
asmenų integracijos proceso spartinimas, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje“, prad÷tas visapusiškos
pozityvios tautinių mažumų integracijos procesas Panev÷žio darbo rinkos apimamoje teritorijoje.
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Tautinių mažumų užimtumas miesto įmon÷se ir privačiame sektoriuje
Pateikiama tik tų įmonių, kurios buvo atrinktos kaip blic grup÷s dalyv÷s, ir, kurios
leido paskelbti duomenis, informacija.
Eil÷s
Nr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Įmon÷s, įstaigos ar
organizacijos, kurioje dirba
tautinių mažumų atstovai
pavadinimas

AB „Rytų skirstomieji tinklai“
Panev÷žio regione
AB „Panev÷žio energija“ (viso
regiono, su sezoniniais)
UAB „Panev÷žio autobusų parkas“
AB „Pieno žvaigžd÷s“ filialas
„Panev÷žio pienas“
AB „Danisco sugar Panev÷žys“
UAB „Elkada“
UAB „Linas Nordic“
UAB „Altc Swan“
„China Town“ restoranas
Panev÷žio socialinių paslaugų
centras (biudžetin÷ įstaiga)
UAB „Serpantinas“
UAB „Panev÷žio gatv÷s“
UAB„Tortela“
Viešoji įstaiga Panev÷žio infekcin÷
ligonin÷
Viešoji įstaiga Panev÷žio rajono
savivaldyb÷s poliklinika

Įmon÷s
darbuotojų
skaičius

Tautinių
mažumų
atstovų skaičius

427

6

Tautinių
mažumų
atstovų
procentas
įmon÷s
darbuotojų
tarpe
1,4

601

23

3,8

330
6400

10
16

3,03
0,25

319
223
1558
42
6
62

7
14
54
4
3
3

2,2
6,3
3,5
9,7
50
4,9

50
120
30
227

5
2
2
6

9,8
1,7
6,7
2,7

364

8

2,2
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Tautinių mažumų verslai Panev÷žyje
Klubas „Naktinis Tbilisis“

Kontaktiniai duomenys
„Medvedica“, restoranas
Įmon÷s kodas:
Sm÷lyn÷s g. 112 (p.c. Pervaža), 2 a.,
LT- 35113 Panev÷žys - (8~45) 43 03 39
Restoranas dirba nuo 10 iki 23 valandos. Salę galima užsisakyti banketams,
gedulingiems pietums, vestuv÷ms. „Medvedicos“ personalas maloniai rezervuos ir atskirus
stalelius.
Vietų skaičius:

70

Salių skaičius:

1

Šokių sal÷/aikštel÷:

yra

Automobilių stov÷jimas:

nemokamas

Atsiskaitymas kreditin÷mis kortel÷mis:

n÷ra

Vidutin÷s karštųjų patiekalų kainos:

12,00 Lt

Dienos pietūs:

nuo 11:00 iki 15:00 val., kaina ~7,00-8,00 Lt

Kondicionavimas:

yra

Meniu pateikiamas tokiomis kalbomis:

lietuvių, anglų, rusų

Muzikos stiliai:

rusiška

Renginiai, programa:

karaok÷, gyvo garso koncertai

Pobūviai (banketai, furšetai, kt.):

pobūviai, banketai, furšetai iki 70 žmonių, minimali kaina
asmeniui be alkoholio nuo 25,00 Lt

Kitos paslaugos:
TV
Restoranas MEDVEDICA atsidar÷ 2006 m. birželio 7 dieną. Čia tikrai sotu ir
Restoranas dirba nuo 10 iki 23 valandos. Salę galima užsisakyti banketams, gedulingiems pietums,
vestuv÷ms. „Medvedicos“ personalas maloniai rezervuos ir atskirus stalelius.
Vietų skaičius:

70

Salių skaičius:

1

Šokių sal÷/aikštel÷:

yra

Automobilių stov÷jimas:

nemokamas

Atsiskaitymas kreditin÷mis kortel÷mis:

n÷ra
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Vidutin÷s karštųjų patiekalų kainos:

12,00 Lt

Dienos pietūs:

nuo 11:00 iki 15:00 val., kaina ~7,00-8,00 Lt

Kondicionavimas:

yra

Meniu pateikiamas tokiomis kalbomis:

lietuvių, anglų, rusų

Muzikos stiliai:

rusiška

Renginiai, programa:

karaok÷, gyvo garso koncertai

Pobūviai (banketai, furšetai, kt.):

pobūviai, banketai, furšetai iki 70 žmonių, minimali kaina
asmeniui be alkoholio nuo 25,00 Lt

Kitos paslaugos:

TV

Restoranas MEDVEDICA atsidar÷ 2006 m. birželio 7 dieną. Čia tikrai sotu ir
svetinga. Valgiai gaminami pagal autentišką rusų virtuv÷s receptūrą. Lankytojams siūlomi įvairūs
tradiciniai užkandžiai – nuo mišrainių, marinuotų daržovių iki rūkytos lašišos ikrų ar „buženinos“
su krienais.
svetinga. Valgiai gaminami pagal autentišką rusų virtuv÷s receptūrą. Lankytojams
siūlomi įvairūs tradiciniai užkandžiai – nuo mišrainių, marinuotų daržovių iki rūkytos lašišos ikrų ar
„buženinos“ su krienais.
„China Town“ restoranas. Savitiškio g. 61, Panev÷žys (ppc „Babilonas“)
Telefonas: 8~45 42 40 44; mobilus telelefonas: 8 618 48534; El. paštas: info@chinatown.lt
Dienomis 1 - 4: darbo laikas 11.00 - 22.00 val.
Dienomis 5 - 7: darbo laikas 11.00 - 23.00 val.restoranas

Projekto „Panev÷žio miesto ir rajono tautin÷ms nažumoms priklausančių
darbingo amžiaus asmenų integracijos proceso spartinimas, didinant jų
konkurencingumą darbo rinkoje“ vykdytojo ir partnerių bendri dokumentai
1. Jungtin÷s veiklos sutartis, pasirašyta 2005 m. rugpjūčio 23 d. Panev÷žio nacionalinių
mažumų asociacijos, Panev÷žio miesto savivaldyb÷s administracijos ir Panev÷žio rajono
savivaldyb÷s administracijos.
2. Jungtin÷s veiklos sutarties, pasirašytos 2005-08-23 pakeitimas, kurį pasiraš÷ Panev÷žio
nacionalinių mažumų asociacija, Panev÷žio miesto savivaldyb÷s administracija ir Panev÷žio rajono
savivaldyb÷s administracija 2007 m. kovo 23 d.
3. . Svarbiausios 2004-2007 metų publikacijos, kuriose aptariami tautinių
mažumų klausimai2007 m. lapkričio 6 d. Ingos Kontrimavičiūt÷s publikacija
„Kitataučiams – darbdavių barikados“ skelbta dienraštyje „Sekund÷“ Nr.251.
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4. 2007 m. sausio 30 d. publikacija „Kviečiame mokytis tautinių mažumų
atstovus“ skelbta Panev÷žio miesto savivaldyb÷s informaciniame leidinyje
„Panev÷žio miesto žinios“, leidžiamame kartu su dienraščiu „Panev÷žio
balsas“ Nr.23.
5. 2006 m. gruodžio 29 d. Kristinos Dūdait÷s publikacija „Panev÷žio
nacionalinių mažumų asociacijos projektas įsib÷g÷ja“ skalbta dienraštyje
„Panev÷žio rytas“ Nr.295 (3979), užsakyta Panev÷žio nacionalinių mažumų
asociacijos (užsakymo Nr.6P201-3).
6. 2006 m. gruodžio 14 d. Kristinos Dūdait÷s publikacija „Prad÷tas įgyvendinti
Panev÷žio nacionalinių mažumų asociacijos projektas“ skalbta dienraštyje
„Panev÷žio rytas“ Nr.284 (3968), užsakyta Panev÷žio nacionalinių mažumų
asociacijos (užsakymo Nr.6P201-2).
7. 2006 m. gruodžio 9 d. publikacija „Prad÷ti tautinių mažumų mokymai“
skalbta dienraštyje „Panev÷žio balsas“ Nr.277.
8. 2006 m. birželio 14 d. Raimondos Mikučionyt÷s publikacija „Tautin÷ms
mažumoms pad÷s integruotis į visuomenę“ skelbta dienraštyje „Panev÷žio
balsas“ Nr.131.
9. 2006 m birželio 14 d. publikacija „Kitataučius bandys integruoti į darbo
rinką“ skelbta dienraštyje „Panev÷žio rytas“.
10. 2006 m. Birželio 14 d. publikacija „„Rūpinsis tautinių mažumų bedarbiais“
skelbta dienraštyje „Sekund÷“.
11. 2006 m. geguž÷s 30 d. publikacija „Norintiems kelti kvalifikaciją tautinių
mažumų atstovams“ skelbta Panev÷žio miesto savivaldyb÷s informaciniame
leidinyje „Panev÷žio miesto žinios“, leidžiamame kartu su dienraščiu
„Panev÷žio balsas“ Nr.118.

6

