Paslaugų teikimo darbo ieškantiems
asmenims tvarkos aprašo
6 priedas

(Įsidarbinimo galimybių vertinimo kriterijų lentelės forma)
ĮSIDARBINIMO GALIMYBIŲ VERTINIMAS
__________________________________ ( _______________ )
(asmens vardas, pavardė)

(asmens kodas)

________________
(data)

DIDELĖS ĮSIDARBINIMO
GALIMYBĖS

VIDUTINĖS
ĮSIDARBINIMO
GALIMYBĖS

RIBOTOS
ĮSIDARBINIMO
GALIMYBĖS

1. Profesija (kvalifikacija ir (ar) kompetencijos) ir jos paklausumas, atitikimas darbo rinkos
poreikiams
Įgijęs paklausią darbo rinkoje
Įgijęs nepaklausią vietos
Neturi profesijos
profesiją (kvalifikaciją ir (ar)
darbo rinkoje profesiją
(kvalifikacijos ir (ar)
kompetencijas):
(kvalifikaciją ir (ar)
kompetencijų)
kompetencijas)
vietos
teritorijos
šalies
2. Darbo patirtis pagal turimą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas)
Turi darbo patirties pagal
Turi darbo patirties pagal
paklausią darbo rinkoje
nepaklausią profesiją
profesiją (kvalifikaciją ir (ar)
(kvalifikaciją ir (ar)
kompetencijas)
kompetencijas)
3. Pageidavimas dirbti pagal įgytą profesiją (kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas) ir (ar) patirtį
Pageidauja
Nepageidauja
4. Pageidavimas dirbti pagal įgytą patirtį
Pageidauja
Nepageidauja
5. Pageidavimas dirbti nekvalifikuotą darbą
Taip (jeigu darbo rinkoje yra
Taip, bet su išlygom (dėl
Nepageidauja dirbti
asmens pageidaujamo
konkrečios ekonominės
nekvalifikuotą darbą
nekvalifikuoto darbo
veiklos srities, darbo
poreikis)
užmokesčio ir pan.)
6. Motyvacija dirbti
Motyvuotas
Motyvuotas pagerinti savo
Neturi motyvacijos dirbti,
galimybes (realiai vertina
nesugeba realiai įvertinti
savo galimybes įsidarbinti
savo galimybių įsidarbinti
ir žino ko trūksta, kad
bei situacijos darbo rinkoje
įsidarbintų)
(pageidavimas dirbti
neatitinka turimos
kvalifikacijos,
kompetencijos, darbo
patirties, neadekvatūs

darbo užmokesčio
lūkesčiai)
7. Įsidarbinimo poreikis
Įsidarbinti nedelsiant

1.

Įsidarbinti per tam tikrą laiką

Aiškiai išreiškė savo
registracijos Užimtumo
tarnyboje tikslą dėl
sveikatos draudimo ar kitų
socialinių garantijų

8. Planai užsiimti savarankiška veikla
Taip, turi konkrečių planų
Taip, turi planų artimiausiu
Neturi planų užsiimti
artimiausiu metu užsiimti
metu užsiimti savarankiška
savarankiška veikla
savarankiška veikla
veikla, bet neturi konkrečių
planų
9. Laikotarpis, praėjęs po kvalifikacijos ir (ar) kompetencijos įsigijimo
Po kvalifikacijos įsigijimo
Po kvalifikacijos įsigijimo
Po kvalifikacijos įsigijimo
praėjo mažiau kaip 1 metai
praėjo mažiau kaip 1 metai,
praėjo daugiau kaip 1
(absolventai), kvalifikacija
kvalifikacija nepaklausi darbo
metai
paklausi darbo rinkoje
rinkoje
10. Bendra darbo patirtis
Turi kvalifikuoto darbo
Turi nekvalifikuoto darbo
Neturi darbo patirties arba
patirties
patirties
patirtis nėra reikšminga
(iki 1 mėn. arba įgyta
seniau nei prieš 3 metus)
11. Darbo pertrauka
< 1 metai
Nuo 1 iki 3 metų
> 3 metai
12. Bendrieji gebėjimai, kompetencijos
Moka vieną ar keletą užsienio
Turi kai kurių gebėjimų:
Neturi bendrųjų gebėjimų,
kalbų; moka naudotis
kompetencijų
Moka vieną ar keletą užsienio
informacinėmis
kalbų
technologijomis; turi B
Moka naudotis
kategorijos vairuotojo
informacinėmis
pažymėjimą
technologijomis
Turi papildomų pasiekimų,
susijusių su pageidaujama
įsidarbinti profesija

Turi B kategorijos vairuotojo
pažymėjimą

(išklausyti kursai ir pan.):

13. Socialiniai įgūdžiai
Geba bendrauti, priimti
Stokoja kai kurių socialinių
racionalius sprendimus.
įgūdžių
Gebės prisitaikyti naujoje
darbo vietoje, jei prireiks, turi
motyvaciją mokytis darbo
vietoje, kelti kvalifikaciją
14. Gebėjimas ieškoti darbo
Žino darbo paieškos metodus,
Turi nepakankamai darbo
geba naudotis elektroninėmis
paieškos įgūdžių ir žinių
paslaugomis,
gali savarankiškai ieškoti
darbo
15. Pageidavimas įgyti kvalifikaciją

Neturi socialinių įgūdžių

Neturi darbo paieškos
įgūdžių, neturi tam
reikalingų žinių, negeba
savarankiškai ieškoti darbo

16. Motyvacija savanoriauti
Motyvuotas

Taip

Ne arba negalėtų mokytis

Motyvuotas (su išlygomis)

Neturi motyvacijos

17. Sunkumai dėl nuvykimo į darbą arba grįžimo iš darbo
Turi geras susisiekimo
Įsidarbinimo galimybes
galimybes
riboja susisiekimo problemos
(būtina atsižvelgti į darbo
laiko ir viešojo transporto
grafiko suderinamumą)
18. Galimybė keisti gyvenamąją vietą
Gali keisti gyvenamąją vietą
Neapsisprendęs dėl
arba pageidauja darbo kitame
gyvenamosios vietos keitimo
mieste, rajone
ar darbo kitame mieste,
rajone
19. Sveikatos problemos
Neturi
Turi nusiskundimų arba yra
oficialios informacijos apie
galimybes dirbti tam tikrus
darbus, ribotas darbingumas
20. Žalingi įpročiai
Neturi žalingų įpročių,
Yra įtarimų dėl žalingų
trukdančių įsidarbinti
įpročių, trukdančių įsidarbinti

Neturi susisiekimo
galimybių

Negali keisti
gyvenamosios vietos ir
nepageidauja darbo kitame
mieste, rajone
Turi didelių (ilgalaikių)
sveikatos problemų

Turi aiškiai išreikštus
žalingus įpročius,
trukdančius įsidarbinti
21. Darbo ieškančio asmens nurodyti socialiniai veiksniai, turintys įtakos įsidarbinimui
Nėra reikšmingų veiksnių,
Įsidarbinimo galimybes
Negali dirbti dėl šeiminių
turinčių įtakos įsidarbinimui
riboja šeiminės aplinkybės ar
aplinkybių ar kitokių
kitokie veiksniai
veiksnių
Kita:

Vertinimą atliko:
_________________
(pareigos)

________________
(parašas)

__________________

_________________
(vardas, pavardė)

