AB “Kauno energija”

Europos Komisijos finansuotas Leonardo da Vinci mobilumo projektas
Nr. LLP-LdV-PLM-2008-LT-0192
“Informacinių technologijų specialistų profesinių kompetencijų tobulinimas vadovaujantis
Europos Sąjungos šalių patirtimi”
AB „Kauno energija“, laimėjusi Europos Komisijos finansavimą, vykdė Leonardo da Vinci
mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2008-LT-0192 „Informacinių technologijų specialistų
profesinių kompetencijų tobulinimas vadovaujantis Europos Sąjungos (ES) šalių patirtimi“.
Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti informacinių technologijų (IT) specialistų profesines
kompetencijas vadovaujantis ES šalių patirtimi, siekiant didinti įmonės konkurencingumą šilumos
tiekimo ūkyje ir gerinti darbo kokybę, susijusią su vartotojų aptarnavimu šilumos bei karšto
vandens paskirstymo, mokesčių skaičiavimo, informacijos apdorojimo bei jos pateikimo
operatyvumo srityse, diegti IT inovacijas. Kompetencijų tobulinimo vizitams (2008-09-01 – 200810-01 į Italiją/Vokietiją) buvo atrinkti 5 bendrovės IT specialistai.
Vizitą Italijoje organizavo ir įgyvendino tarpinė organizacija Euroform RFS (Rende), kuri
atsižvelgdama į dalyvių (3 dalyviai) poreikius ir jų darbo specifiką bendrovėje, parinko darbo
vietas. Viena projekto dalyvė (Aušra Šideikytė) dirbo įmonėje MPE Energia S.p.a.: stebėjo
kasdieninius privačios energetikos kompanijos procesus, veiklą, susijusią su ryšių su visuomene
sritimi; teikė pagalbą rengiant rinkodaros planą, pagerinant paslaugas klientams; kūrė duomenų
grafikus ir pan. Du projekto dalyviai (Tomas Krivoūsas ir Domantas Rasalskis) dirbo įmonėje Zeus
Snc: IT Web pritaikė verslo projektui BOSCASITALY dileriams Šiaurės Amerikoje, Japonijoje ir
Kinijoje.
Italijoje dalyviai taip pat turėjo kalbinį ir kultūrinį parengimą (po darbo/savaitgaliais), t.y.
jiems buvo organizuoti italų kalbos kursai; susipažino su Cosenza miestu, kuriame gyveno; aplankė
senamiestį, žymiąsias vietoves, taip pat tokius Italijos miestus kaip Tropea, Pompei, Amantea; buvo
organizuota kelionė į Paolos miestą, esantį prie jūros ir garsėjantį San Francesco vienuolynu.
Vizitą Vokietijoje organizavo ir įgyvendino tarpinė organizacija VITALIS GmbH (Scheuditz)
(2 dalyviai). Vienas projekto dalyvis (Saulius Vilūnas) dirbo Leipzig universiteto Informatikos
departamente: stebėjo kasdieninius darbo procesus bei tobulino teorinius ir praktinius įgūdžius,
susijusius su IT. Kitas (Ričardas Mockus) - dirbo įmonėje Stadtwerke Schkeuditz: stebėjo
kasdieninius įmonės procesus, teikė pagalbą renkant duomenis, perrašė Alarmix kompiuterinės
programos modulį AlamList iš VB 6.0 programavimo kalbos į VB.NET.
Dalyviai Vokietijoje po darbo ir savaitgaliais turėjo kultūrinį parengimą, t.y. organizuotos
kelionės į Drezdeną ir Berlyną, aplankytos pagrindinės Leipzig įžymesnės vietos: panorametras,
zoologijos sodas, monumentas tautų mūšiui atminti, koncertai šv. Tomo bažnyčioje, Leipzig
universiteto botanikos sodas; laisvalaikiu žaistas futbolas su lenkais, rumunais ir čekais. Vokiečių
kalbos kursus pagal kalbos pagrindų programą organizavimo UAB “Kalbos centras”.
Dalyviai liko patenkinti vizitais, sustiprino bei patobulino kalbinius ir bendrakultūrinius
gebėjimus, susipažino su IT padalinių darbu ES įmonėse, pasidalino patirtimi, gavo tarpinių
organizacijų sertifikatus, patvirtinančius jų dalyvavimą projekte, kalbinio parengimo sertifikatus bei
Europass ir pataria dalyviams būsimuose projektuose kuo daugiau domėtis kita šalimi bei stengtis
kuo daugiau pamatyti, patiems organizuotis keliones-išvykas. Neleisti laiko veltui.
Projekto darbo grupė
Šis pranešimas atspindi tik bendrovės požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.

