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Pratarmė
Nuo 2007 m. veikiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo
(EGF) veikla rodo, kad Europos Sąjunga solidarizuojasi su darbuotojais, netekusiais darbo dėl didelių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių, kuriuos
sukėlė globalizacija. 2009 m. EGF veiklos sritis buvo išplėsta, siekiant padėti spręsti
panašias problemas, kurias šį kartą tiesiogiai sukėlė pasaulinė finansų ir ekonomikos krizė. EGF remia valstybių narių pastangas skubiai spręsti problemas, susijusias
su trumpalaikiu neigiamu globalizacijos poveikiu, ypač poveikiu labiausiai pažeidžiamų ir žemos kvalifikacijos darbuotojų užimtumui.
Per neilgą šio fondo gyvavimo laiką gauti 78 prašymai iš 19 ES šalių, juos išnagrinėjus skirta 357,6 mln. EUR dydžio finansinė parama. Tačiau svarbiausias dalykas yra
beveik 78 000 darbuotojų, kurie gavo paramą per Europos solidarumo priemonę
EGF. Šioje publikacijoje pateikti septyni pasakojimai iliustruoja EGF galimybes
padėti darbo netekusiems asmenims grįžti į profesinį gyvenimą.
Darbuotojų reintegracija į darbo rinką ekonominės suirutės paveiktose srityse,
sektoriuose, regionuose ar darbo rinkose – nelengvas uždavinys. Europos finansavimas
papildo ar išplečia iš darbo atleistiems darbuotojams jau prieinamas nacionalines priemones ir taip padidina galimybes rasti darbą kartais gana sudėtingomis aplinkybėmis.
Patirtis parodė, kad EGF labiausiai remia darbuotojus, kuriems padėti sunkiausia – žemos
kvalifikacijos darbuotojus. EGF jiems padėjo sustiprinti savigarbą ir pasitikėjimą savimi,
atnaujinti ir patobulinti darbo paieškos įgūdžius, pagerinti gebėjimus ir įsidarbinimo galimybes. EGF parama gerokai padidino ja pasinaudojusių darbuotojų įsidarbinimo galimybes: daugiau kaip 40 % ją gavusių darbuotojų rado naują darbą netrukus po dalyvavimo
EGF priemonėse.
Norėčiau, kad EGF demonstruotų Europos Sąjungos solidarumą su darbuotojais ir per kitą
programavimo laikotarpį (2014–2020 m.). Šiuo tikslu Europos Komisija pateikė pasiūlymą
dėl naujo EGF, kuris tęstų šiuo metu vykdomus veiksmus ir suteiktų galimybę parama pasinaudoti laikiniesiems darbuotojams, agentūrų darbuotojams, savarankiškai dirbantiems
asmenims ir labai mažų įmonių savininkams bei vadovams, įskaitant ūkininkus.

László Andor
Komisijos narys, atsakingas už užimtumą,
socialinius reikalus ir įtrauktį
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Įvadas
Pasaulio ekonomika gali pateikti netikėtumų, pvz., gali būti staiga uždaromos gamyklos ar sparčiai sunykti
ištisi sektoriai. Dėl to šalių vyriausybėms tenka spręsti didelių darbą staiga praradusių darbuotojų grupių problemas. Įprastinių darbo rinkos priemonių tokių įvykių paveiktų regionų ar pramonės sektorių problemoms
spręsti gali nepakakti.
Siekiant išvengti pražūtingų padarinių žmonių gyvenimui ir ekonomikai, būtina skubi ir efektyvi pagalba.
Todėl ES, siekdama padėti kuo greičiau rasti darbą darbuotojams, kurie buvo atleisti dėl globalizacijos ir ekonomikos bei finansų krizės, įkūrė Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF).
EGF iki 24 mėnesių prisideda prie įvairių priemonių, įskaitant pagalbą ieškant darbo, profesinį orientavimą,
perkvalifikavimą, patirties sertifikatų išdavimą ir pagalbą pradedant savarankišką darbą, finansavimo. EGF taip
pat prisideda prie trumpalaikių priemonių, pvz., išmokų darbo ieškantiems, į kitą vietą persikeliantiems ar
švietimo ir mokymo programose dalyvaujantiems asmenims, finansavimo. Tokias paslaugas nukentėjusiems
darbuotojams stengiamasi pasiūlyti kuo greičiau po atleidimo; tuo metu valstybė narė rengia prašymą dėl
EGF finansavimo.
Valstybė narė šiame prašyme turi įrodyti, kad atleistų iš darbo asmenų skaičius yra didelis ir kad jie darbo
neteko dėl pasaulio prekybos tendencijų pokyčių ar dėl ekonomikos ir finansų krizės. Ji turi paaiškinti, kodėl
parama būtina ir kaip bus naudojama, parodyti darbuotojų atleidimo iš darbo poveikį atitinkamam regionui,
taip pat paaiškinti, kaip EGF finansavimas turėtų padėti rasti naujų darbo vietų tame pačiame sektoriuje ar
perspektyviose naujose pramonės šakose.
Prašymas teikiamas Europos Komisijai. Ši, prieš pateikdama pasiūlymą dėl finansinės paramos Europos Parlamentui ir Tarybai, prašymą įvertina. Prašymą patvirtinus, EGF gali prisidėti prie atitinkamų paslaugų, įskaitant
paslaugas, kurios buvo teikiamos prieš pateikiant prašymą, finansavimo.
Darbuotojai gali pasinaudoti EGF finansuojamomis paslaugomis, kai iš vienos įmonės ir jos tiekėjų daugiausia per keturis mėnesius atleista 500 ar daugiau darbuotojų. Parama teikiama ir tais atvejais, kai daugiausia
per devynis mėnesius viename regione ar dviejuose besiribojančiuose regionuose iš darbo atleidžiama bent
500 vieno sektoriaus darbuotojų.
Pradinis EGF tikslas buvo suderinti teigiamą ilgalaikį laisvosios prekybos poveikį augimui bei užimtumui ir
trumpalaikį neigiamą globalizacijos poveikį pažeidžiamiems ir žemos kvalifikacijos darbuotojams. EGF veiksmai turėtų būti vertinami ne vien kaip priemonės, taikomos ekstremalioje situacijoje, bet ir kaip priemonės,
galinčios turėti ilgalaikį teigiamą poveikį. EGF, padėdamas darbuotojams persikvalifikuoti ir įgyti naują profesiją ar gebėjimų, suteikia galimybę žlugusias pramonės šakas pakeisti žiniomis grįstu užimtumu ir taip pagerina regionų ekonomikos situaciją.
Šioje brošiūroje pateikiama informacija apie konkrečių EGF veiksmų penkiose ES valstybėse narėse (Vokietijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje) poveikį – bendrais bruožais aptariami konkretūs veiksmai. Kiekvienu atveju ši informacija papildoma konkrečių darbuotojų, kurie buvo atleisti iš darbo ir pasinaudojo EGF parama ar dalyvavo įgyvendinant EGF priemones, istorijomis.
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Bendroji informacija

„Nokia“, Vokietija
Nuo 2008 m. liepos iki lapkričio iš „Nokia“ gamyklos Bochume (Šiaurės Reinas-Vestfalija) buvo atleisti
1 337 darbuotojai. Vokietija 2009 m. vasarį paprašė EGF finansavimo. Mobiliųjų telefonų gamintojai vis
dažniau perkelia gamybą į rinkas, kuriose mobiliųjų telefonų paklausa sparčiai auga. Azijos ir Ramiojo vandenyno šalys, kuriose mokami nedideli atlyginimai, taip pat tapo patrauklia mobiliųjų telefonų mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros vieta.
Vis dėlto darbuotojų atleidimas iš darbo Bochume buvo netikėtas. „Nokia“ pateikta informacija rodė, kad veiklos apimtis Bochume turėtų būti išlaikyta, ypač atsižvelgiant į tai, kad 2007 m. verslas buvo pelningas. Be to,
Šiaurės Reinas-Vestfalija šiai gamyklai teikė nemažą finansinę paramą.
Atleidimo iš darbo problemas teko spręsti Bochumo, Gelzenkircheno, Reklinghauzeno ir Dortmundo užimtumo tarnyboms. Šiuose miestuose nedarbas paprastai būdavo gerokai didesnis nei kitose Šiaurės ReinoVestfalijos ar visos Vokietijos dalyse.
Dėl ekonomikos ir finansų krizės nedarbas paveiktuose regionuose yra itin didelė problema. Šią problemą
ypač didina Bochumo ir Dortmundo automobilių ir plieno pramonės sektoriaus svarba, perėjimas nuo kasybos prie kitų pramonės šakų Gelzenkirchene ir Reklinghauzeno priklausomybė nuo automobilių pramonei
skirtų sintetinių medžiagų gamybos

8

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla

Priemonės pagal EGF, skirtos 1 316 darbuotojų, buvo vykdomos nuo 2008 m. rugpjūčio iki 2010 m. vasario,
kol buvo gautas EGF finansavimas. Šias priemones finansavo Vokietijos darbo ir socialinių reikalų federalinė
ministerija. Buvo mokamos trumpalaikės išmokos, rengiami mokymai (įskaitant mokymus grupėmis), siekiant
suteikti pagrindinių ir specialiųjų kvalifikacinių gebėjimų, kuriamos darbuotojų tarpusavio paramos grupės,
teikiama parama verslumui skatinti, padedama ieškoti darbo kitose šalyse ir teikiamas trumpalaikis mokymas
įsidarbinus.
Buvo rengiami paklausių kvalifikacinių gebėjimų mokymai, papildę Europos socialinio fondo vykdomus
mokymus. Per šiuos kursus buvo surengtas ir mokymosi būdų seminaras, padėjęs paskatinti dalyvius mokytis
toliau.
EGF finansavimas taip pat padėjo sumažinti vienam konsultantui tenkančių darbo ieškančių asmenų skaičių
iki penkių; darbuotojai buvo priskiriami konsultantams, kurių išsilavinimas atitiko darbuotojų poreikius – taip
konsultavimas tapo labiau pritaikytas asmeniniams poreikiams.
Iš 1 305 darbuotojų, kurie dalyvavo EGF iš dalies finansuojamose priemonėse, 385 (29,5 %) rado naują darbą
per keturias savaites nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos. Iš jų 36 asmenys pradėjo dirbti savarankiškai. Dar 121 darbuotojas (9,3 %) dalyvavo švietimo ir mokymo programose; likę darbuotojai darbo neįgijo
(737 darbuotojai, arba 56,5 %) arba dėl įvairių priežasčių nebuvo aktyvūs (62 darbuotojai, arba 4,8 %).
Per šešis mėnesius nuo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos naują darbą rado dar 42 prieš tai darbo neturėję
asmenys; taip į darbo rinką grįžusių asmenų skaičius padidėjo iki 427. Per kitus mėnesius į darbo rinką grįžusių
asmenų dalis paaugo dar keliais procentais; tai rodo, kad EGF iš dalies finansuojama parama gali turėti teigiamą poveikį ilgesnį laiką.
Duisburgo ir Eseno universiteto tyrimas parodė, kad perkėlimo bendrovės, pvz., tokios kaip bendrovė, kuri
teikė paramą buvusiems „Nokia“ darbuotojams, padedančios bedarbiams rasti galimus darbdavius, veiksmingai skatina savo priemonių dalyvius aktyviai ieškoti darbo. Nustatyta, kad žmonės, kurie naudojosi šiomis priemonėmis, per savaitę mokymuisi ir darbo paieškai skyrė 33,6 val.; tai daugiau, nei tikėtasi.
Nagrinėjant bedarbių veiksmus nustatyta, kad geografinis judumas jų nedomina, tai ypač pasakytina apie
mažiau išsilavinusius žmones. To priežastis – daugelio darbuotojų, kuriems skirta parama, šeimos ryšiai, baimė
pradėti gyvenimą kitur ir vyresnis amžius. Nustatyta, kad šiuo atveju EGF veiksmingumas tiesiogiai susijęs su
esamomis ekonomikos sąlygomis ir galimybe rasti darbą vietos darbo rinkoje.
Galiausiai ši patirtis paskatino meninę raišką – vienas teatro direktorius, remdamasis istorijomis apie darbuotojus ir jų ryžtą, parašė pjesę.
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Pokalbis

Pokalbis su Thomu Emingu
Thomas Emingas, baigęs techninius mokymus ir įgijęs profesinės patirties elektros ir sistemų inžinerijos srityje, daugiau kaip dešimtmetį dirbo „Nokia“ gamykloje Bochume. Kai „Nokia“ uždarė gamyklą Bochume,
Thomas buvo atleistas.

Kaip atleidimas iš darbo paveikė jus ir jūsų šeimą?
Tuo metu buvau išėjęs vaiko priežiūros atostogų, taigi nežinojau, kas vyksta. Jau turėjau grįžti į darbą, bet
buvo pranešta, kad gamykla bus uždaryta. Aš priklausiau nuo atlyginimo. Kai turi nuolatinį darbą įmonėje,
negalvoji, kad jį prarasi. Maniau, po vaiko priežiūros atostogų tiesiog dirbsiu toliau. Be to, neseniai buvome
nusipirkę namą, taigi tai buvo didelis smūgis.

Kaip ieškojote kito darbo?
Visi buvome perkelti į perkėlimo bendrovę. Nerimavau dėl ateities. Maniau, kad dėl amžiaus man bus sudėtinga rasti kitą darbą, todėl nusprendžiau dirbti savarankiškai. Išklausiau komercijos ir energijos srities konsultavimo kursus. Kad galėtum pradėti verslą, reikia komercijos žinių. Sumaniau tapti energijos konsultantu
nekilnojamojo turto sektoriuje.
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Pokalbis

Ar sumanymas dirbti savarankiškai pavyko?
Mokymai buvo gana ilgi ir ne tokie, kokių tikėjausi, tačiau energijos vartojimo efektyvumas
svarbus ateičiai. Pirmuosius mėnesius neturėjau jokių pajamų, nes teko daug ko išmokti.
Dabar verslas vyksta sklandžiai.

Kaip vyko jūsų mokymas ir konsultacijos netekus darbo?
Kas savaitę vyko susitikimai ir mokymai, kaip ieškoti darbo. Tai buvo gera patirtis, jaučiau
didelę perkėlimo bendrovės paramą. Ji mums suteikė daug galimybių, bet aš turėjau aiškų
tikslą. Dėl to šiomis galimybėmis pasinaudojau kitaip nei kiti.

Ar žinojote, kad šį mokymą ir konsultacijas iš dalies finansuoja EGF?
Iš pradžių – ne. Kai buvau perkeltas į perkėlimo bendrovę, prekybos rūmuose užsirašiau į kursus, už juos mokėjau pats. Jie kainavo apie 4 000 EUR. Apie šiuos kursus ir sumanymą pradėti savo verslą pakalbėjau su konsultantu iš perkėlimo bendrovės. Jis pasakė, kad kreipsis dėl EGF finansavimo, ir kompensavo išlaidas. Tai buvo
gera verslo pradžia, nes turėjau pinigų įvairiems dalykams, pvz., kompiuteriui, įsigyti.

Kokia jūsų darbo padėtis šiuo metu?
Turiu savo verslą – esu statybų sektoriuje dirbantis nekilnojamojo turto energijos konsultantas. Mano klientai
nori renovuoti pastatus, ir aš juos konsultuoju energijos klausimais. Apžiūriu pastatą, parengiu ataskaitą ir
teikiu rekomendacijas dėl energijos taupymo. Šias konsultacijas remia federalinės ir regionų administracijos,
taigi yra daug klientų finansavimo priemonių ir dalį lėšų gaunu aš.

Ar galėtumėte ką nors patarti žmonėms, atsidūrusiems panašioje padėtyje?
Mano amžiaus žmonėms patariu pradėti savo verslą ir būti nepriklausomiems. Žinoma, aš priklausau nuo kitų
žmonių, bet esu pats sau vadovas ir pats sprendžiu, kiek man dirbti.
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Bendroji informacija

Automobilių pramonės sektorius.
Kastilija ir Leonas bei Aragonas,
Ispanija
2008 m. gruodį Europos Komisijai buvo pateiktas prašymas dėl EGF finansavimo, susijęs su Kastilijos ir Leono
bei Aragono regionų automobilių pramonės sektoriaus padėtimi. Nuo 2008 m. sausio iki spalio šiuose dviejuose regionuose iš 12 automobilių pramonės sektoriaus įmonių buvo atleisti 1 082 asmenys.
Atleidimai iš darbo buvo susiję su ilgalaikiu ES dalies pasaulinėje variklinių transporto priemonių rinkoje
sumažėjimu. 27 ES valstybių narių dalis šioje rinkoje sumažėjo nuo 28,4 % 2004 m. iki 26,9 % 2007 m. Per tą
patį laikotarpį 27 ES valstybių narių gamyba išaugo 7,5 %, o gamyba viso pasaulio mastu – 13,3 %.
Nuo 2003 iki 2007 m. gerokai išaugo variklinių transporto priemonių ir lengvųjų automobilių importas į ES.
Variklinių transporto priemonių importas padidėjo 45 %, eksportas – 31 %; lengvųjų automobilių importas
išaugo 44 %, eksportas – 22 %.
Iki 2004 m. Ispanija buvo automobilių ir variklinių transporto priemonių grynoji eksportuotoja. Po 2004 m. ji
tapo grynąja importuotoja, ir prekybos deficitas šiame sektoriuje kasmet didėjo.
Devyniose šios srities įmonėse darbuotojai buvo atleidžiami dėl automobilių ir jų detalių importo į ES padidėjimo ir ES dalies transporto priemonių gamybos sektoriuje sumažėjimo. Nors ES automobilių gamybos mažėjimas neigiamai paveikė ir kitas tris įmones, atleidimai iš darbo jose buvo susiję su gamybos perkėlimu į ne ES
šalis.
Po atleidimų iš darbo EGF finansavo aktyvias užimtumo priemones, skirtas 588 darbuotojams iš keturių didesnių įmonių. Tai buvo konsultavimas, asmeninių strateginių planų rengimas, bendrasis ir specialusis profesinis
mokymas, parama specialistų reintegracijai į darbo rinką ir darbo paieškos paskatos. Palaikant ryšius su daugeliu šių dviejų regionų įmonių buvo nustatytos laisvos darbo vietos. Šių ryšių išlaikymas pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui turėtų padidinti ilgalaikes darbuotojų perspektyvas.
Iki įgyvendinimo laikotarpio, kuris truko nuo 2008 m. kovo iki 2009 m. gruodžio, pabaigos naują darbą rado
184 darbuotojai (35,5 %). Šie skaičiai turėtų būti vertinami atsižvelgiant į finansų ir ekonomikos krizės nulemtą
didelį nedarbo lygį Ispanijoje.
Tačiau ir asmenys, kurie nerado darbo, jautė, kad šios priemonės padidino jų įsidarbinimo galimybes. Darbuotojų savarankiškumą skatinančios priemonės sustiprino jų pasitikėjimą savimi, savigarbą ir suteikė jiems
galimybę įgyti naujų gebėjimų, pvz., gebėjimą nustatyti tikslus ir kurti asmeninę darbo paieškos strategiją.
EGF vertinama kaip ypač tinkama priemonė padėti darbuotojams, kurie neturi daug galimybių rasti naują
darbą. Paramos laikotarpio trukmė ir biudžetas leidžia vykdyti daug įvairių konsultavimo ir profesinio mokymo
priemonių, kurios darbuotojams padeda nustatyti savo karjeros tikslus ir planus.

12

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla

Pokalbis

Pokalbis su Alberto Cascán Pardo
Didelė tarptautinė automobilių įmonė, kurioje Alberto Cascán Pardo dirbo beveik 17 metų,
ėmė dirbti nepelningai. Ji nusprendė perkelti gamybą, uždaryti gamyklas šiame regione ir
atleisti darbuotojus, įskaitant Alberto ir jo žmoną.

Kaip jus paveikė atleidimas iš darbo?
17 metų dirbdamas toje pačioje vietoje jautiesi patogiai. Atsidedi šeimai ir pamiršti apie
mokymąsi ar rengimąsi kitokiam darbui. Kai mane atleido, buvau visiškai sutrikęs, nežinojau,
kur pradėti ieškoti naujo darbo.

Kaip atleidimas iš darbo paveikė jūsų šeimos gyvenimą?
Jis turėjo didelį poveikį, nes mano žmona dirbo toje pačioje gamykloje ir taip pat buvo
atleista. Abu gavome bedarbio pašalpas, tačiau visą laiką iš jų gyventi negali. Labai nerimavome dėl ateities. Vienas iš mūsų turėjo rasti darbą, nes tuo metu mūsų dukra buvo maža.

Kaip ieškojote kito darbo?
Pradėjau iš karto, nes nenorėjau būti bedarbis ilgiau, nei būtina. Žmona nepradėjo ieškoti
darbo tuoj pat, nes ji prižiūrėjo dukrą. Pirmas žingsnis – parašyti CV. To niekada nebuvau
daręs. Nuėjau į darbo biržą, bet jokių pasiūlymų negavau, todėl nusprendžiau, kad darbo turiu ieškoti savarankiškai. Ėmiau siųsti savo CV įmonėms, ir viena jų paskambino. Gavau darbą, bet jį turėjau tik šešis mėnesius –
gamyba staiga sumažėjo, ir jie atleido darbuotojus, tarp jų ir mane.

Kaip vyko jūsų mokymas netekus darbo?
Jei nebūčiau gavęs mokymo, nežinočiau, kaip kreiptis dėl darbo pokalbio. Konsultantai padėjo man parašyti
geresnį CV ir paaiškino, kokius aspektus pabrėžti. Mes imituodavome pokalbius dėl darbo ir pradėjau prie jų
priprasti. Kai vyko tikrasis pokalbis, daug labiau pasitikėjau savimi. Per praktinius mokymus išmokau dirbti
šakiniu krautuvu. Norėjau daugiau praktikos, bet net trumpalaikė praktika padėjo rasti naują darbą. Dirbu jį
jau antrus metus. Žmona baigė kompiuterių kursus, išmoko naudotis kompiuteriu.

Ar jūsų žmona rado darbą?
Taip, bet tai užtruko ilgiau. Ji yra pavaduojanti pašto darbuotoja, bet šis darbas gana pastovus. Pradžioje ją
pakvietė kelioms dienoms, po to – mėnesiui. Su pertraukomis ji dirba toliau.

Ar žinojote, kad šį mokymą iš dalies finansuoja EGF?
Žinojau, nes pradžioje kalbėjomės su keliais instruktoriais – jie mums pasakė, kad šį mokymą iš dalies finansuoja ES.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla
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Ar šiuo metu dirbate pagal darbo sutartį?
20 mėnesių dirbau kaip pavaduojantis darbuotojas, tada buvo pasiūlyta šešių mėnesių sutartis. Tokia mano
dabartinė padėtis. Tikiuosi, kad darbdaviai atnaujins šią šešių mėnesių sutartį. Jei jie tai padarys, tapsiu nuolatiniu darbuotoju. Man patinka ši mintis, nes darbas labai stabilus.

Ar dabartinė jūsų įmonė taip pat iš automobilių sektoriaus?
Ji gamina stiklo plokštes parduotuvių vitrinoms ir panašiai. Šias plokštes gamina mašinos, o aš turiu pervežti
stiklą iš vienos vietos į kitą. Mano baigti kursai idealiai tiko šiam darbui, nes juose buvo mokoma būtent to, ką
dabar dirbu: vežioti gaminius šakiniu krautuvu.

Ar galėtumėte ką nors patarti žmonėms, atsidūrusiems panašioje padėtyje?
Nemanykite, kad dėl galimybės gauti pašalpą galite nieko nedaryti. Aš taip negalvojau ir esu patenkintas.
Turite pradėti ruoštis kitokiam darbui. Rengiami visokio pobūdžio darbų mokymai, ir jūs turite pasinaudoti
galimybėmis.
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Pokalbis su María Jesús Sain Ruiz
María Jesús Sain Ruiz dirbo Aragone veikusioje automobilių gamykloje „Delphi“. Kai ši įmonė nusprendė
iškelti gamybą iš ES, tarp atleistųjų iš darbo buvo ir María.

Kaip jus paveikė atleidimas iš darbo?
Tai buvo smūgis. Galvojau tik apie tai, kad noriu dirbti toliau.

Kaip atleidimas iš darbo paveikė jūsų šeimos gyvenimą?
Kaip sakiau, tai buvo smūgis. Negana to, netrukus buvo atleistas ir mano vyras, toje pačioje įmonėje 27 metus
dirbęs baldų gamintoju. Jis vis dar neturi darbo.

Kaip ieškojote kito darbo?
Išbandžiau viską. Manau, kad mokytis iš tikrųjų labai svarbu, todėl pati sumokėjau už kompiuterių ir farmacijos kursus. Kai man buvo pasiūlyta dalyvauti Aragono užimtumo tarnybos organizuojamuose mokymuose ir
konsultacijose, sutikau iš karto.

Kaip vyko jūsų mokymas ir konsultacijos netekus darbo?
Dėl laiko apribojimų keleri kursai vyko panašiu metu, bet man pavyko baigti juos visus. Kartais mokymuose
praleisdavau visą dieną, todėl nesu visiškai patenkinta jų organizavimu. Tačiau instruktoriai buvo iš tikrųjų
gerai pasirengę.

Ar žinojote, kad šį mokymą ir konsultacijas iš dalies finansuoja EGF?
Taip, man buvo pranešta, kad šias priemones iš dalies finansuoja ES.

Kaip jos jums padėjo?
Lankiau kelerius kursus, pvz., apie darbo paieškos metodus ir fotoelektros energetiką. Taip pat baigiau laisvalaikio organizatorių kursus. Po šių kursų man buvo pasiūlytas darbas vietos žaislotekoje, tačiau sumažinus
biudžetą sutartis nebus pratęsta.

Ar galėtumėte ką nors patarti žmonėms, atsidūrusiems panašioje padėtyje?
Patariu nesėdėti namie ir šį laiką išnaudoti mokantis naujų dalykų.
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„Perlos“, Suomija
„Perlos“ yra Suomijos įmonė, gaminanti plastikines mobiliųjų telefonų detales. Šiaurės Karelijos regione ji
sukūrė daugiau kaip 2 000 darbo vietų, tačiau šiuo metu visiškai iškėlė gamybą iš Suomijos. Kai pagrindinė
klientė „Nokia“ perkėlė gamybą į Aziją, „Perlos“ buvo priversta padaryti tą patį.
Šiaurės Karelija yra retai apgyvendintas regionas, jo nedarbo lygis – apie 15 % – beveik du kartus viršija vidutinį šalies nedarbo lygį. Todėl „Perlos“, kuri buvo didžiausia darbdavė, uždarymas buvo didelis smūgis – regione
iš darbo atleista 915 asmenų. Iš jų 906 dirbo „Perlos Oyj“ gamyklose Joensū ir Kontiolahčio miestuose, devyni –
tiekėjų įmonėse.
Buvo nuogąstaujama, kad jauni darbuotojai paprasčiausiai išvažiuos iš šio regiono, todėl užimtumo tarnybos ėmėsi įgyvendinti krizės planą. Įgyvendindama šį planą Suomija 2007 m. liepos 18 d. Europos Komisijai
pakeitė prašymą dėl EGF finansavimo.
Prašymas buvo pateiktas greitai, vadinasi, užimtumo tarnybos pagrįstai tikėjosi, kad EGF pritars jų planui. Tai
leido nustatyti platesnes priemones, nei būtų buvę įmanoma kitu atveju. Tada, siekdamas padėti darbuotojams įgyti naują kvalifikaciją ir rasti naujų darbų, EGF laikotarpiui nuo 2007 m. kovo iki 2008 m. liepos skyrė
1,3 mln. EUR. Be EGF paramos, buvo ir kitų planų, kuriuose daugiausia dėmesio buvo skiriama regiono plėtrai
ir mokslo parkui aplink universitetą.
Įgyvendinant šį planą buvo atliktas laisvų darbo vietų visose kitose vietos įmonėse tyrimas ir pradėta rinkodaros kampanija, siekiant į regioną pritraukti naujų įmonių. Toks plataus suinteresuotųjų subjektų tinklo kūrimas
bei palaikymas naudingas ir teikiant paramą atleistiems iš darbo žmonėms, ir sutinkant ateities iššūkius.
Nuo tos dienos, kai gavo pranešimus apie atleidimą, darbuotojai galėjo gauti asmenines konsultacijas. Kitos
EGF finansuojamos aktyvios užimtumo priemonės buvo verslumo skatinimas, išmokos į kitą vietą persikeliantiems asmenims ir mokymų talonai. Taip pat buvo atliekama profesinių gebėjimų ir kompetencijos analizė.
Pagrindinis šių priemonių elementas buvo mokymai, rengti siekiant padėti darbuotojams įgyti gebėjimų, reikalingų naujuose darbuose. Juose dalyvavo apie 400 žmonių. Tai turėtų būti labai naudinga ne tik patiems
darbuotojams, bet ir visam regionui, ypač atsižvelgiant į tai, kad jis yra šalies pakraštyje, ir gyventojų mažėjimo
grėsmę. Pasibaigus įgyvendinimo laikotarpiui iš 921 darbuotojo, dalyvavusio EGF iš dalies finansuojamose
priemonėse, 56,9 % darbuotojų jau turėjo naują darbą.
Įgyvendinant šį planą kilo kelios problemos. Įgyvendinimo laikotarpis buvo per trumpas tam tikroms priemonėms, pvz., paramai steigiant naujas įmones, įgyvendinti. Be to, tam tikros naujoviškos idėjos negalėjo būti
įgyvendintos dėl to, kad joms nebuvo numatytas finansavimas nacionaliniuose teisės aktuose.
Šių priemonių pranašumai ir trūkumai, kilusios problemos ir atsiradusios galimybės buvo gana išsamiai išanalizuotos. Analizė gali būti naudinga kitiems panašioje padėtyje atsidūrusiems regionams ir sektoriams.
Kalbant apie Šiaurės Kareliją, priemonės, įgyvendintos siekiant spręsti su „Perlos“ susijusias problemas, leido
regiono užimtumo tarnyboms parengti veiksmų, kurių būtų galima imtis esant nenumatytiems didelio masto
atleidimams iš darbo, planus.
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Pokalbis su Mika Juvonenu
Mika Juvonenas, prieš įsidarbindamas „Perlos“, buvo įgijęs automobilių inžinieriaus kvalifikaciją ir dirbo servise dirbtuvių ir techninės priežiūros vadovu. „Perlos“ jis beveik dešimt
metų dirbo gamybos ir apdirbimo vadovu. Kai įmonė iškėlė gamybą iš Suomijos, Mika
buvo vienas iš paskutinių atleistų darbuotojų.

Kaip jus paveikė atleidimas iš darbo?
Nemaniau, kad gamykla bus uždaryta taip greitai. Dirbau toje įmonėje beveik dešimt metų,
gerai ją pažinojau, taigi pajutau baimę ir nesaugumą, nors mano ateities planai buvo aiškūs
dar prieš atleidimą iš darbo.

Kaip atleidimas iš darbo paveikė jūsų šeimos gyvenimą?
Tai paveikė šeimos gyvenimą, nes beveik tuo pačiu metu iš darbo buvo atleista mano žmona.
Jos atleidimas buvo netgi didesnis smūgis, nes jis buvo dar labiau netikėtas.

Kaip ieškojote kito darbo?
Didesnio masto darbuotojų atleidimas iš darbo prasidėjo 2006 m. kovą, likus metams iki gamybos Suomijoje
pabaigos. Tų metų vasarą ir rudenį gamybos mažinimas ėmė atrodyti vis labiau tikėtinas, tačiau nustebau, kai
ji buvo nutraukta visiškai. Apie tai pasikalbėjome su kolegomis, ir aš pradėjau planuoti savo įmonės steigimą.
Tuo metu man buvo 39-eri. Mūsų vaikai buvo beveik suaugę, be to, turėjau vadovavimo patirties.

Kokį sektorių pasirinkote ir kodėl?
Planas buvo susijęs su biodujų ir trąšų gamyba. Tai buvo mano svainio ir jo svainio idėja, bet jie neturėjo laiko
jos įgyvendinti. Mane šis sumanymas sudomino, nes galėjau panaudoti savo, kaip projektų vadovo ir automobilių srities specialisto, patirtį – naudodami variklius iš biodujų gaminame elektrą. Ateityje šią technologiją tikimės pritaikyti automobiliams gamindami biometaną. Be to, esu iš kaimo, o mano tėvai turėjo ūkį. Mūsų įmonė
per metus gali pagaminti trąšų maždaug 1 000 ha dydžio ekologiniam ūkiui. Kalbant apie idealizmą, mane
visada domino aplinkos apsaugos klausimai. Noriu, kad pasaulis būtų geresnė vieta mūsų vaikams, tačiau tai
turi būti daroma ekonomiškai tvariais būdais.

Kaip vyko jūsų mokymas ir konsultacijos netekus darbo?
Užimtumo centro teikiamos konsultacijos buvo puikos. Pažinojau šiuos žmones, nes anksčiau dirbau įdarbinimo srityje, o dabar atsidūriau kitoje pusėje. Mūsų santykiai buvo labai geri, tie žmonės tikrai padėjo.

Ar žinojote, kad šį mokymą ir konsultacijas iš dalies finansuoja EGF?
Iš pat pradžių žinojau, kad ketinama kreiptis dėl EGF finansavimo. Atsakymo laukėme sulaikę kvėpavimą.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla
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Kaip jos jums padėjo?
Finansavimas man suteikė galimybę įgyti žinių apie ekologiškas technologijas, bioenergetiką kaip verslą ir
ūkių energijos poreikius nesirūpinant dėl pajamų. Jis taip pat leido užmegzti reikiamų ryšių ir sukaupti žinių
verslui.

Kokia jūsų darbo padėtis šiuo metu?
Turiu savo įmonę, esu jos pagrindinis akcininkas kartu su savo svainiu ir jo svainiu. Visos mūsų investicijos
sudarė apie 5,5 mln. EUR, taigi įmonė turi didelę skolą, tačiau verslo aplinka energijos gamybai iš atliekų yra
palanki. Dirbu daug daugiau nei anksčiau ir uždirbu mažiau pinigų, bet esu nusiteikęs optimistiškai. Be manęs,
šioje įmonėje dirba keturi darbuotojai visu etatu ir trys darbuotojai dalimi etato.

Ar galėtumėte ką nors patarti žmonėms, atsidūrusiems panašioje padėtyje?
Turite kuo geriau pasinaudoti prieinamu mokymu ir konsultacijomis. Jei norite pasiekti tikslų, turite sunkiai
dirbti ir tikėti, kad nepalankią situaciją galite paversti kuo nors pozityviu.
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„Alytaus tekstilė“, Lietuva
Dėl tekstilės ir drabužių gamybos perkėlimo į rinkas, kuriose gamybos sąnaudos mažesnės, Alytaus mieste,
Lietuvoje, bankrutavus įmonei „Alytaus tekstilė“ nuo 2007 m. spalio iki 2008 m. vasario buvo atleisti
1 089 darbuotojai. Todėl 2008 m. gegužę Lietuva pateikė prašymą dėl EGF finansavimo.
Iki 2004 m., prieš įstojant į ES, pagrindinė Lietuvos tekstilės eksporto rinka buvo ES valstybės narės. 2005 m.,
praėjus metams nuo PPO daugiašalės tekstilės sutarties galiojimo pabaigos, Kinijos tekstilės importo į ES vertė
išaugo iki 22,9 mlrd. EUR; tai beveik dvigubai daugiau nei 2000 m.
Dėl Lietuvos vidaus rinkos mažumo ir fakto, kad 80 % šalies tekstilės ir drabužių skirta eksportui, konkurencija
neigiamai paveikė visą Lietuvos tekstilės sektorių.
Kadangi „Alytaus tekstilės“ gamybos sąnaudos buvo maždaug keturis kartus didesnės nei gamybos sąnaudos
Kinijoje, ji negalėjo konkuruoti. Šios įmonės žlugimą paskatino ir augančios energijos kainos bei kelių svarbiausių jos klientų persikėlimas.
Nuo 2008 m. gegužės buvo vykdomos aktyvios užimtumo priemonės; pradžioje jomis pasinaudojo
600 darbuotojų, kuriems paramos reikėjo tuo metu, kai buvo teikiamas prašymas, vėliau – dar 19. Buvo vykdomos šios priemonės: pagalba ieškant darbo, asmeninių planų kūrimas, perkvalifikavimas, parama verslumui ir
darbo paieškos bei mokymosi išmokos.
Įgyvendinimo laikotarpio pabaigoje 53 % darbuotojų, kuriems buvo skirta parama, rado naują darbą, 12 % liko
bedarbiai. Beveik ketvirtadalis nusprendė išeiti į pensiją, nes kone pusės darbuotojų, kuriems skirta parama,
amžius buvo nuo 55 iki 64 metų. Kiti neieškojo darbo dėl negalios ar sveikatos problemų.
Tai, kad buvo išleista 99 % EGF lėšų, rodo, jog pradinis biudžetas buvo tikslus ir realistiškas. Be to, paaiškėjo,
kad kai kurių priemonių kaina, nurodyta per viešųjų pirkimų procedūrą, yra mažesnė, nei planuota pradžioje;
dėl to šiose priemonėse galėjo dalyvauti daugiau žmonių. Taigi verslumo skatinimo parama ir pagalba ieškant
darbo pasinaudojusių asmenų skaičius buvo atitinkamai 35 % ir 32 % didesnis, nei planuota pradžioje.
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Pokalbis su Gerimantu Žukausku
Gerimantas Žukauskas buvo „Alytaus tekstilės“ padalinio vadovas ir vadovavo maždaug 500 darbuotojų.
2007 m. lapkritį įmonei bankrutavus Gerimantas liko be darbo.

Kaip jus paveikė atleidimas iš darbo?
Man tai buvo smūgis, nes dirbau didelio padalinio, vieno iš keturių įmonėje, vadovu.

Kaip ieškojote kito darbo?
Pirmiausia, ką reikia padaryti – pranešti darbo biržai. Man buvo pasakyta, kad yra paramos programa. Kadangi
prieš tai dirbau skyriaus vadovu, turėjau ryšių, tad mėginau gauti pagalbos per juos. Taip pat klausinėjau
draugų ir dairiausi darbo užsienyje.

Kaip vyko jūsų mokymas netekus darbo?
Iš tiesų mokymų man nereikėjo. Darbo biržoje žinojo, kokias pareigas prieš tai ėjau, kokią kvalifikaciją esu
įgijęs ir kokios patirties turiu. Jei esi padalinio vadovas, turi daug patirties, be to, jei esi keturiasdešimtmetis ir
įgijęs aukštą kvalifikaciją, mokytis naujų dalykų sunkiau. Lengviau perkvalifikuoti darbininką nei tokį kaip aš.

Kokia jūsų darbo padėtis šiuo metu?
Vienas pažįstamas iš Latvijos, kelerius metus dirbęs tekstilės srityje ir turėjęs verslo ryšių su „Alytaus tekstile“,
pasiūlė keliems mano kolegoms ir man kartu su juo kurti bendrą įmonę. Dėl krizės ir rinkos sumažėjimo
nematėme kitos išeities. Kai prisijungėme, latvis jau buvo įkūręs įmonę, kuri dabar vadinasi „Alytaus teksera“.
Tapome akcininkais ir dirbame jau ketverius metus, o mūsų metinė apyvarta sudaro 400 000 EUR. Esame
penki darbuotojai: keturi iš mūsų dirbo vadovais „Alytaus tekstilėje“, o penktasis yra latvis. ES parama mums
suteikė pakankamai lėšų įmonei plėtoti.

Ar žinojote, kad šią paramą iš dalies finansuoja EGF?
Taip, žinojome. Parama mums buvo didžiulė pagalba, be jos nebūtume galėję įkurti įmonės. Esame labai
dėkingi už ją. Mane domintų ir tolesnė parama, nes užmezgėme daug kontaktų ir žmonės mato, kad vyksta
įmonės plėtra. Pirmaisiais metais neturėjome jokio pelno, bet per trejus paskesnius metus pelnas išaugo. Taip
pat džiaugiuosi turėdamas galimybę žmonėms parodyti, kaip mums gali padėti ES.

Kam jūsų įmonėje skiriama daugiausia dėmesio?
Iš pradžių norėjome sutelkti dėmesį į gamybą ir mėginome įsigyti įrangos. Bendraturtis latvis turėjo šiek tiek
lėšų, bet mums reikėjo ir paskolos. Neturėjome turto, tad bankai jos nebūtų suteikę. Kaip tik tuo metu buvo
sunkiausias krizės etapas ir buvome priversti daugiausia dėmesio skirti importui ir eksportui. Dabar nuomojamės „Alytaus tekstilės“ sandėlį, kuris priklauso naujam savininkui. Planuojame jį nusipirkti, jei gausime paskolą.

Ar galėtumėte ką nors patarti žmonėms, atsidūrusiems panašioje padėtyje?
Mes dirbome vadovais, todėl galėčiau patarti tik žmogui, kuris dirbo darbą, panašų į manąjį. Išmanėme rinką ir
kaip ji funkcionuoja, tad bankrotas tapo ne pasaulio pabaiga, o nauja galimybe. Bankrotą patiriantys žmonės
vertina jį skirtingai, todėl tik pasakysiu, kad nereikia jo bijoti. Gavę ES paramą, pasinaudokite ja kaip galėdami
geriau, žvelkite į ateitį ir žinokite, kad turite patys formuoti ją.
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Portugalijos šiaurės ir centro regionai
Nuo 2008 m. vasario iki 2008 m. lapkričio iš 49 tekstilės įmonių (39 šiaurės regiono įmonių ir 10 centro regiono įmonių) buvo atleisti 1 558 darbuotojai; dar 138 darbuotojai atleisti per kitus du mėnesius. Todėl 2009 m.
vasarį Portugalijos valdžios institucijos pateikė prašymą dėl EGF finansavimo.
Nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžios Europos tekstilės, drabužių ir batų gamybos sektoriuose vyko didžiulis restruktūrizavimas, jis apėmė ir beveik trečdalio darbuotojų atleidimą. 2004 m., nustojus
galioti PPO daugiašalei prekybos sutarčiai, tekstilės ir drabužių importas į ES iš šalių, kuriose gamybos sąnaudos nedidelės, padidėjo beveik du kartus; Portugalijos šiaurės ir centro regionų gyventojai susidūrė su sparčiu
konkurencijos didėjimu.
Buvo tikimasi, kad dėl įmonių padarytų pakeitimų ir nacionalinės tekstilės pramonės modernizavimo
2007–2008 m. rinka stabilizuosis. Tačiau dėl blogėjančios ekonominės padėties įmonės buvo toliau uždaromos, o vartotojų pasitikėjimas mažėjo.
Šiaurės regione tekstilės ir drabužių sektoriuje dirba daugiau kaip 14 % visų šio regiono darbuotojų, centro
regione – daugiau kaip 15 % visų šio regiono pramonės darbuotojų. 2007 m. iš darbo tekstilės sektoriuje
atleisti asmenys sudarė 4 % visų Portugalijos bedarbių. Be to, 97,8 % iš tekstilės sektoriaus įmonių atleistų
asmenų yra asmenys, netekę darbo centro ir šiaurės regionuose.
Šiaurės regione pajamos, tenkančios vienam gyventojui, yra mažiausios, o nedarbas – didžiausias šalyje.
Abiem regionams būdingas santykinai žemas išsilavinimo ir kvalifikacijos lygis.
Šiaurės regionas taip pat nukentėjo nuo Vokietijos daugiašalės kompiuterių, elektronikos ir optikos gaminių
gamintojos „Qimonda AG“ bankroto. Finansų krizė ir jos nulemtas pasaulinės ekonomikos mažėjimas sumenkino „Qimonda“ galimybes investuoti į inovacijas ir gamybos įrangą. Be to, perteklius dinaminės laisvosios
kreipties atmintinių rinkoje sumažino kainas ir privertė daugelį įmonių mažinti gamybą.
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Buvo sustabdyta gamyba Vokietijos gamykloje, kuri tiekė žaliavas Portugalijos padaliniui. Dėl šios priežasties ir
nepavykus pasiekti susitarimo su galimais investuotojais „Qimonda Portugal“ teko bankrutuoti.
Uždarius „Qimonda“ šiaurės regione beveik 1 000 asmenų tapo bedarbiais. Tai buvo smūgis regiono perspektyvoms, nes „Qimonda“ veikla dėl investavimo į naujoves, technologinę plėtrą ir pastangų įsitvirtinti tarptautinėje rinkoje buvo vertinama kaip sėkmės istorija.
Kalbant apie tekstilės pramonę, iš pradžių planuota aktyvaus užimtumo priemones, pvz., gebėjimų nustatymą, patvirtinimą ir sertifikavimą, profesinį mokymą, mokymosi išmokas, verslumo paramą ir asmeninių
užimtumo planų kūrimą, taikyti visiems 1 504 darbuotojams. Galiausiai jomis pasinaudojo tik 720 asmenų.
Dalyvavimas daugumoje priemonių buvo mažesnis, nei tikėtasi, išskyrus profesinį mokymą, kuriame dalyvavo
714 darbuotojų, nors laukta 250. Priemonių kaina buvo mažesnė, nei planuota, nes darbuotojai dažniausiai
rinkosi trumpesnius kursus.
Maždaug ketvirtadalis darbuotojų, kuriems skirta parama, buvo 55 metų arba vyresni, menko išsilavinimo
ir gebėjimų lygio. 79 % darbuotojų neturėjo pagrindinio 9 metų išsilavinimo, 13 % darbuotojų – vidurinio.
Tačiau pastebėta, kad vyresni nei 55 metų amžiaus žmonės buvo labiau linkę dalyvauti programoje; joje taip
pat dalyvavo nemažai geresnį išsilavinimą turinčių moterų.
Būtų buvę naudinga taikyti ilgesnės trukmės švietimo priemones, tačiau tai nebuvo įmanoma dėl trumpo įgyvendinimo laikotarpio. Vis dėlto dalyviai pripažino, kad pagrindinių IT žinių suteikimas ir ankstesnės patirties
pripažinimas padidino jų įsidarbinimo galimybes.
Baigiantis įgyvendinimo laikotarpiui iš 720 darbuotojų darbą rado 30; kiti 9 toliau naudojosi švietimo ir
mokymo priemonėmis; likęs 681 dalyvis darbo nerado ir turėjo nedaug galimybių įsidarbinti.
Šie rezultatai rodo, jog apie tokius veiksmus būtina geriau informuoti, taip pat reikia, kad aktyviau dalyvautų
užimtumo centrai ir per visą įgyvendinimo laikotarpį būtų laikomasi veiksmų tvarkaraščio. Kitas su šia patirtimi susijęs aspektas – reikia nuodugniai įvertinti įmones, kurioms EGF priemones ketinama taikyti regioniniu
lygmeniu.
Po „Qimonda“ bankroto nuo 2009 m. birželio iki spalio aktyviomis užimtumo priemonėmis pasinaudojo
839 darbuotojai. Paramos gavėjai gavo mokymosi išmokas ir galėjo dalyvauti profesiniame ir verslumo
mokyme.
Darbuotojams buvo suteikta verslo pradžios ir darbo paieškos parama. Taip jiems suteikta galimybė įgyti praktinės patirties. Be to, galimiems darbdaviams buvo numatytos paskatos už buvusių „Qimonda“ darbuotojų
įdarbinimą. Galiausiai EGF priemonės padėjo atleistiems iš darbo asmenims nustatyti savo gebėjimus, juos
patvirtinti ir sertifikuoti.
Vitoras Macedo ir Mafalda Ferreira koordinavo dvi EGF priemones, skirtas atleistiems iš darbo tekstilės
sektoriaus darbuotojams. Viena priemone buvo skatinamas darbuotojų grįžimas į darbo rinką. Kita buvo
skatinamas verslumas.
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Pokalbis su Vitoru Macedo
Kaip atleidimai iš darbo paveikė jūsų regioną?
Mūsų regione darbuotojus, dėl kurių buvo pateiktas prašymas suteikti EGF finansavimą, atleido daugelis tekstilės sektoriaus įmonių. Tai tekstilės sektoriaus krizės, kurią sukėlė Azijos šalių konkurencija, rezultatas. Žmonės
ir įmonės turėjo specifinių ypatybių. Dėl to realaus poveikio tikslaus įvertinimo neturime.

Kaip atleisti iš darbo asmenys ieško kito darbo?
Daugumos darbuotojų amžius viršijo 50 metų, jie buvo menkai išsilavinę, todėl rasti darbą mūsų sektoriuje
buvo sudėtinga. Du ar tris dešimtmečius jie dirbo labai specifinius darbus, todėl buvo sunku įgyti naujų gebėjimų siekiant persikvalifikuoti.

Ar paramos gavėjai gerai žinojo apie EGF?
Bandėme juos informuoti, bet daugumai ši informacija buvo paini. Daugelis žmonių EGF painiojo su kitomis
ES finansavimo priemonėmis, ypač Europos socialiniu fondu.
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Kaip EGF priemonės padėjo?
Tikimės, kad priemonės paskatino žmonių aktyvumą ir suteikė viltį rasti darbą. Tai
buvo pirmas prašymas dėl EGF finansavimo, susijęs su šiaurės regionu, ir jam įgyvendinti turėjome tik keturis mėnesius. Siekdami įtraukti daug žmonių, nusprendėme naudoti vadinamąjį plačiajuostį darbo kompiuteriu mokymą ir gebėjimų
patvirtinimo bei sertifikavimo priemones. Dėl žmonių amžiaus ir tekstilės sektoriaus krizės šios priemonės neturėjo tokio poveikio, kokio tikėjomės.

Ar turite minčių, kaip šias priemones padaryti
veiksmingesnes ateityje?
Teigiamai vertiname tai, kad EGF priemonių įgyvendinimo laikotarpis buvo pailgintas nuo vienerių metų iki dvejų. Darbo su tekstilės sektoriumi patirtis mus
paskatino tobulinti savo darbo metodus rengiant priemones, susijusias su trimis
naujais prašymais: dėl puslaidininkių įmonės „Qimonda“, Vokietijos batų gamybos įmonės „Rohde“ ir automobilių detalių gamybos sektoriaus. Bendradarbiaudami su profesinėmis sąjungomis ir kitais partneriais pagerinome šių priemonių įgyvendinimo planavimą. Be to, buvo sukurtos platesnės ir lankstesnės priemonės, o tai
labai svarbu. Tarp jų – individuali parama profesiniam mokymui ir pagalba darbuotojams, siekiantiems dirbti
savarankiškai. Taip pat pagerinome informavimą apie priemones. Tai padidino darbuotojų susidomėjimą ir
pagerino EGF paramos žinomumą.

Koks šiuo metu kitų prašymų įgyvendinimo etapas?
„Qimonda“ skirtų priemonių įgyvendinimo laikotarpis greitai baigsis, „Rohde“ skirtų priemonių įgyvendinimo
laikotarpis įpusėjo. „Qimonda“ atveju daugiausia dėmesio skyrėme darbuotojų perkvalifikavimui, nes šiame
regione nėra kitos puslaidininkių gamybos įmonės. Kalbant apie „Rohde“, Portugalijos batų gamybos pramonė orientuota į eksportą ir auga, taigi siekdami darbuotojus sugrąžinti į darbo rinką bandome padėti įgyti
gebėjimų, reikalingų mažosioms ir vidutinėms regiono įmonėms. Kalbant apie automobilių detalių gamybos pramonę, organizavome susitikimus, juose pristatėme priemones, o užimtumo centrai šiuo metu rengia
pokalbius, kuriuose atsižvelgiama į darbuotojų poreikius, siekiant nustatyti, koks darbas ir kokios mokymo
priemonės geriausiai tinka kiekvienam darbuotojui.

Kokios šio regiono perspektyvos užimtumo atžvilgiu?
Dabartinė padėtis sudėtinga. Krizė skaudžiai smogė darbo rinkai. Tekstilės pramonės atveju EGF finansavimo
rezultatai buvo prastesni nei tikėtasi, daugiausia dėl paramos gavėjų vyresnio amžiaus ir menkos kvalifikacijos. Dėl „Qimonda“ ir „Rohde“ – tikimės, kad į darbo rinką grįš nemažai žmonių. Įvairiuose sektoriuose padėtis
skirtinga, bet mes nusiteikę optimistiškai, nes šiomis priemonėmis galime spręsti specifines problemas ir rasti
veiksmingesnių sprendimų.
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Pokalbis su Mafalda Ferreira
Ar galite pateikti pavyzdžių žmonių, kurie pasinaudojo paramos priemonėmis?
Kalbant apie priemonę, kuria siekiama darbo netekusius asmenis grąžinti į darbo rinką, dirbome su tam tikro
amžiaus žmonėmis, daugiausia moterimis, kurių išsilavinimas buvo menkas ir kurie dirbo tą patį darbą 20 ar
30 metų. Jie neturėjo gebėjimų, kuriuos būtų galima panaudoti kitame darbe. Jie buvo menkos savigarbos
ir neturėjo motyvacijos. Kalbant apie verslumo skatinimo priemonę, žmonės turėjo daugiau gebėjimų, bet jų
motyvacija vis tiek buvo menka.

Kokios buvo pirmajai grupei skirtos priemonės?
Pirmąją grupę stengėmės motyvuoti aktyviai ieškoti naujo darbo ir rėmėme galimybių paiešką. Bandėme
jiems padėti kuo geriau pasinaudoti per visą gyvenimą įgytais gebėjimais, kurie galėtų padėti rasti darbą.
Rengėme įvairius mokymus, parodėme naujų gebėjimų svarbą ir įtikinome, kad jie gali dirbti įvairius darbus.
Mokėme juos rašyti CV ir pasirengti pokalbiams dėl darbo. Šio proceso pabaigoje jų požiūris jau buvo kitoks ir
jie norėjo investuoti į karjerą.

Kaip sekėsi antros grupės dalyviams?
Siekėme padėti jiems įgyti techninių gebėjimų, kad nusprendę, kokioje srityje nori dirbti, žinotų, kokius žingsnius žengti. Dalyviai rengė verslo planus, vertino jų ekonominį pagrįstumą ir, padedami instruktorių, ieškojo
finansavimo. Kai kurie suprato, kad planai nebuvo finansiškai pagrįsti, ir juos parengė iš naujo. Kiti žengė toliau.

Kokiuose sektoriuose šie žmonės pradėjo verslą?
Daugumai verslas buvo susijęs su ankstesniais darbais. Kai kurie dirbo tekstilės sektoriaus finansų srityje ir
ėmė teikti finansų konsultacijas. Kiti dirbo rinkodaros srityje, tad įsteigė įmones, kurios konsultuoja MVĮ rinkodaros klausimais. Trečioji grupė dirbo tekstilės laboratorijose ir nusprendė steigti konsultavimo įmones, kurios
padeda mažosioms įmonėms, ketinančioms įrengti laboratorijas, laikytis įrangos ir procedūrų standartų.

26

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla

Pokalbis

Ar mokymus baigę darbuotojai liko tekstilės sektoriuje?
Atsižvelgdami į šios pramonės šakos krizę, siekėme jiems padėti pereiti į kitus sektorius. Mūsų regione kai kurie
sektoriai, pvz., paslaugų, ypač restoranų ir viešbučių paslaugų sektorius, funkcionuoja gana sėkmingai. Kai
kurie žmonės perėjo į šiuos sektorius. Kita galimybė – mažosios įmonės, gaminančios metalines detales; šioms
įmonėms nereikia aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Trečia sritis, ypač tinkama moterims – vyresnio amžiaus
žmonių priežiūra. Įdomiausios moterų, kurios programos pradžioje sakė, kad tame pačiame sektoriuje dirbo
40 metų ir daugiau nieko dirbti nemoka, o programos pabaigoje ieškojo ir surado naujų darbų, istorijos.

Ar paramos gavėjai gerai žinojo apie EGF?
Iš pradžių – ne. Jie buvo dugne ir negalėjo patikėti, kad kam nors gali rūpėti. Pačioje pradžioje mes papasakojome apie priemones ir paaiškinome, kad kitiems žmonėms rūpi jų ateitis.

Ar turite minčių, kaip šias priemones padaryti veiksmingesnes?
Siekiant padėti šiai tikslinei grupei gerinti įgūdžius reikia laiko ir kruopštaus darbo. Norėtume, kad šių priemonių trukmė būtų ilgesnė ir kad būtų labiau atsižvelgiama į asmens poreikius.

Kokios šio regiono perspektyvos užimtumo atžvilgiu?
Šiuo metu išgyvename sunkią krizę. Kiekvieną dieną įmonės kreipiasi dėl bankroto. Tekstilės pramonės padėtis prasta, tačiau yra teigiamų ženklų paslaugų ir metalo apdirbimo sektoriuose. Įmonės, kurios įdiegė naujoviškų gamybos metodų, šiuo metu gamina prekes eksportui.

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla

27

Europos Komisija
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla
Pasakojimai apie galimybes, kurias padėjo sukurti EGF
Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras
2012 — 27 p. — 21 x 29,7 cm
ISBN 978-92-79-22024-1
doi:10.2767/50542

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) iš dalies finansuoja priemones,
kuriomis siekiama padėti darbuotojams, tapusiems masinių atleidimų iš darbo vienoje įmonėje
ar viename sektoriuje aukomis; parama teikiama, jei įmonė ar sektorius vykdo veiklą viename ar
dviejuose gretimuose regionuose. Šioje brošiūroje pateikiama bendrojo pobūdžio informacija apie
EGF veiksmus penkiose ES valstybėse narėse. Joje taip pat pateikiami pokalbiai su žmonėmis, kurie
pasinaudojo šiomis priemonėmis ar dalyvavo jas įgyvendinant.
Šis leidinys išspausdintas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bei pateikiamas elektronine forma
visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

KAIP ĮSIGYTI ES LEIDINIŲ
Nemokamų leidinių galite įsigyti:
•
•

svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
Europos Sąjungos atstovybėse arba delegacijose. Jų adresus rasite svetainėje:
http://ec.europa.eu arba sužinosite kreipęsi faksu: +352 2929-42758.

Parduodamų leidinių galite įsigyti:
•

svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius (pvz., metines Europos Sąjungos oficialiojo leidinio serijas,
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos rinkinius) galite:
•

tiesiogiai iš Europos Sąjungos leidinių biuro platintojų
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm).

KE-31-11-404-LT-C

Jus domina Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties
generalinio direktorato leidiniai?
Jų galite atsisiųsti arba nemokamai užsiprenumeruoti internete:
http://ec.europa.eu/social/publications

Be to, esate kviečiami užsiregistruoti http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
ir gauti nemokamą Europos Komisijos elektroninį
naujienlaiškį Socialinė Europa.

www.facebook.com/socialeurope

http://ec.europa.eu/egf

ISBN 978-92-79-22024-1

