
Lietuvos Respublikos socialinės apsau-

gos ir darbo ministro 2016 m. liepos 

15  d. įsakymu Nr. A1-364 patvirtin-

tas 2014-2020 m. veiksmų programos 

priemonės „Kompleksinės paslaugos 

šeimai“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas. Šios priemonės projektų tiks-

las - sudaryti sąlygas šeimai gauti kom-

pleksiškai teikiamas paslaugas ir užti-

krinti, kad tos paslaugos būtų teikiamos 

kuo arčiau šeimos gyvenamosios vie-

tos. Kartu projektai sieks įgalinti šeimą 

įveikti iškilusius sunkumus bei krizes ir 

padėti derinti šeimos ir darbo įsiparei-

gojimus.

Apie 19 mln. eurų Europos socialinio 

fondo lėšų ir dar apie 2 mln. Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšų bus 

skirta įvairių paslaugų šeimai teikimui, 

mokymams, psichosocialinei pagalbai, 

šeimos įgūdžių ugdymui, vaikų prie-

žiūros paslaugoms ir kt. šeimai aktua-

lioms paslaugoms finansuoti. 

Planuojama, kad projektą įgyvendins 

60 savivaldybių administracijų, lėšos 

bus paskirstomos pagal savivaldybės 

gyventojų skaičių. Įgyvendinamų pro-

jektų partneriai galės būti nevyriausy-

binės organizacijos, viešieji ir privatieji 

juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, 

vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Finansavimo sąlygų aprašą galite rasti 

čia.

Atsigręžta į šeimos
poreikius ir proble-
mas

Lietuvos Respublikos socialinės ap-

saugos ir darbo ministro 2016 m. lie-

pos 8 d. įsakymu Nr. A1-335 patvirtin-

tas 2014–2020  metų Europos Sąjungos

fondų investicijų veiksmų programos 

7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir daly-

vavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyven-

dinimo priemonės Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 

„Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“ pro-

jektų finansavimo sąlygų aprašas. 

Šios priemonės veiklos skatins moterų 

ir vyrų lygybę vietos savivaldos lygme-

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos Respubli-

kos vidaus reikalų ministro įsakymu

 Nr. 1V-494 patvirtintas 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investici-

jų veiksmų programos   10 priorite-

to „Visuomenės poreikius atitinkan-

tis ir pažangus viešasis valdymas“ 

Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Vals-

tybės ir savivaldybių institucijų ir įstai-

Bus skatinama mo-
terų ir vyrų lygybė 

Planuojama stiprinti 
valstybės ir savival-
dybių institucijų bei 
įstaigų dirbančiųjų 
strategines kompe-
tencijas 

Neseniai paskelbtas kvietimas teikti 

paraiškas pagal 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos priemonę „54+“ pagaliau 

sudaro sąlygas atsigręžti į vyresniojo 

amžiaus žmonių problemas ir jas spręs-

ti. Kaip ir tikėtasi, šis kvietimas sulau-

kė didžiulio susidomėjimo – pateiktos 

net 179 paraiškos. Šiuo metu Europos 

socialinio fondo agentūros specialis-

tai pradėjo paraiškų naudos ir kokybės 

vertinimą. Galutinai įvertinti paraiškas 

preliminariai planuojama per tris mė-

nesius.

Daugiau apie pateiktas paraiškas galite 

sužinoti čia.

Daugiau nei 10 tūkst. neturinčių kvali-

fikacijos bedarbių nusprendė keisti si-

tuaciją ir pradėjo kurti savo profesinę 

karjerą padedant ESF projektui „Nekva-
lifikuotų asmenų kompetencijų didi-
nimas“. Siekiant tvaresnio užimtumo 

šio projekto dalyviai integruojami į dar-

bo rinką kompleksiškiau – pirmiausia 

jiems teikiamos konsultavimo ir pro-

fesinio orientavimo paslaugos,   o įgiję 

naujas kvalifikacijas ir kompetencijas, 

jei neįsidarbina, gali toliau dalyvauti 

darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir darbo 

rotacijos priemonėse. Darbo rinkai per 

pusantrų metų parengta 5,1 tūkst. reika-

lingų darbuotojų, iš jų 70 proc. jau dirba. 

Planuojama, kad šis projektas iki 2016 

metų pabaigos padės įsitvirtinti 14 tūkst. 

nekvalifikuotų šalies gyventojų. 

Lietuvos darbo birža šiuo metu įgy-

vendina 11 Europos socialinio fondo 

projektų, kuriuose jau dalyvavo dau-

giau nei 28 tūkst. dalyvių. Projektams 

įgyvendinti yra skirta daugiau nei 

188 mln. Eur. 

Apie Lietuvos darbo biržos įgyvendi-

namus Europos socialinio fondo pro-

jektus ir jų teikiamas galimybes kvie-

čiame skaityti čia.

Norą spręsti pagy-
venusių žmonių 
problemas jau iš-
reiškė net 179 pa-
reiškėjai

Darbo rinkai per 
pusantrų metų 
parengta per 
5 tūkst. reikalingų 
darbuotojų

Prasmingos

investicijos
į žmogų

niu. Apie 724 tūkst. eurų iš Europos 

socialinio fondo lėšų bus skirta švieti-

mo, mokymo ir konsultavimo veikloms 

finansuoti, mokymo programoms bei 

metodinei medžiagai rengti ir pritaiky-

ti, visuomenės informavimo kampani-

joms, viešinimo renginiams, tyrimams, 

stebėsenai ir vertinimui, keitimuisi pa-

tirtimi Lietuvoje ir užsienyje. 

Vadovaujantis patvirtintu aprašu, pa-

reiškėja bus Lygių galimybių kontro-

lieriaus tarnyba, o partneriai - Lietuvos 

savivaldybių asociacija ir nevyriausybi-

nės organizacijos. 

Finansavimo sąlygų aprašą galite rasti 

čia.

gų dirbančiųjų strateginių kompetenci-

jų centralizuotas stiprinimas“ projektų 

finansavimo sąlygų aprašas. 

Bus siekiama, kad įgyvendinant šios 

priemonės projektus butų apmokyta 

beveik 5  000 valstybės tarnautojų, tei-

sėjų, prokurorų, valstybės pareigūnų 

ir darbuotojų, pagal darbo sutartis dir-

bančių valstybės ir savivaldybių insti-

tucijose bei įstaigose. Galimi pareiškėjai 

ir partneriai yra valstybės institucijos 

ir įstaigos. Projektų atranka vyks vals-

tybės projektų planavimo būdu. Pro-

jektų sąrašą numatoma sudaryti dar šį 

ketvirtį, jiems įgyvendinti numatoma 

skirti iki 4,3 mln. eurų.

Finansavimo sąlygų aprašą galite rasti 

čia. 
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