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" NEJAUTĀ, KO TU 

VARI DARĪT MŪSU 

LABĀ... JAUTĀ, KO 

MĒS VARAM DARĪT 

TAVĀ LABĀ..." 



 
 
 
PAR PROJEKTU 

Projekta mērķis ir novērst cilvēku ar īpašām 
vajadzībām atkarību no ģimenes, kas viņus atbalsta. 

Tas tiks darīts, veicinot mērķa grupas aktīvu 
pilsoniskumu, apgūstot prasmes, ko viņi var izmantot 
darba tirgū.  Projekts koncentrējas uz kulinārijas 
mākslas un viesnīcu pakalpojumu jomu. 

 

Lai sasniegtu šo mērķi, galvenās projektā veicamās 
darbības ir šādas: 

 

- atbilstoša mācību plāna izstrāde un izmēģināšana, 
pamatojoties uz mācību rezultātiem, kas adresēti 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 

 

-  ECVET draudzīga mācību ceļa izstrāde un 
izmēģināšana; 

 

- uzņēmumiem adresētas stratēģiskās komunikācijas 
kampaņas izstrāde un īstenošana; 

 

-nosacījumu noteikšana, lai papildinātu “Pacetraining” 
modeli ārpus projekta partnerības.

VAI JŪS ZINĀT, KA... 
- Daudzi darba devēji ziņo, ka viņu darbinieku 

grupas morāle palielinās, strādājot ar kolēģiem, 

kam ir mācību invaliditāte. 

- darba ņēmēji ar mācību invaliditāti uzturas pie 

viena darba devēja ilgāk nekā vairums citu 

darbinieku, un mazāk kavē darbu. Tas ietaupa 

laiku un naudu darba devējiem. 

- 77% sabiedrības vairāk domā par uzņēmumiem, 

kas veic papildu pasākumus, lai nodarbinātu 

cilvēkus ar invaliditāti. 

- Jūsu darbinieki var labi reaģēt uz daudzveidīgāku 

komandu, īpaši, ja viņiem tiek dota iespēja 

“draudzēties” vai vadīt šo personu. 

- vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem no 

visas vides ir uzņēmuma ētikas pamatā. 

- uzņēmējdarbības vides uzlabošana: kopīga 

orientācija uz invalīdu iekļaušanu palielina 

piederības sajūtu grupai un rada reālu darba 

attiecību uzlabošanos.

PROJEKTA PARTNERI:  

- Projekts ietver sadarbību starp 5 

partneriem no 5 dažādām Eiropas 

valstīm, katru ar iepriekšēju pieredzi 

šajā jomā un vēlmi uzlabot savu 

kompetenci strādāt ar cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām: 

- AFP Colline Astigiane  mo Itālijas- 

projekta koordinators. 

- VHS Cham no Vācijas 

- CECE no Spānijas 

- Biedrība  “Mālpils Tautskola”  no  Latvijas 

- Ammattiopisto Live no Somijas 
 

www.pacetraining.eu 

http://www.pacetraining.eu/

