Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kviečiame registruotis į diskusiją „Ką daryti, kad mūsų projektai sukurtų kuo
daugiau vertės?“

Artėjant jau tradicine tampančiai visų
mūsų profesinei šventei – Tarptautinei
projektų valdymo dienai, kviečiame
prisijungti prie diskusijos „Ką daryti,
kad mūsų projektai sukurtų kuo daugiau vertės?“ kartu su Ryčiu Juozapavičiumi. Renginyje kviečiame dalyvauti
9 veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ projektų įgyvendintojus.
Šiemet Project Management Institute
atlikta plataus masto projektų vykdytojų apklausa rodo, kad bendras pro-

jektų vykdytojų meistriškumas auga. Geriausi
projektų vykdytojai
pasiekia, kad vidutiniškai 92 proc.
projektų
atitinka
tikruosius suinteresuotų šalių ketinimus. Nesėkmingiausi
projektų vykdytojai turi
tik 33 proc. projektų, atliepiančių svarbiausius jų tikslus.
O kaip pavyks Jūsų projektui?
Atvykite ir pasidalinkite savo įžvalgomis apie tai, kaip projektas gali
viršyti lūkesčius, sėkminga praktika, sunkumais bei pasiūlymais!
Dalyvavimą maloniai prašome patvirtinti iki 2017 m.
lapkričio 6 d. užpildant
šią registracijos formą.

Su Europos Komisija suderinti tyrimo
rezultatai mažins
administracinę naštą ir netinkamų išlaidų tikimybę

Europos socialinio fondo agentūros
specialistai atliko Bedarbių profesinio
mokymo išlaidų fiksuotojo įkainio tyrimą ir suderino nustatytus fiksuotuosius įkainius su Europos Komisija. Tai
pirmas Lietuvos atliktas fiksuotųjų įkainių tyrimas, kuris buvo derinamas su
Europos Komisija ir yra patvirtintas EK
deleguotuoju aktu. Tyrimas yra naudingas tiek konkretiems pareiškėjams bei
projektų vykdytojams, kuriems lengvėja išlaidų planavimas ir mažėja deklaruojamų netinkamų išlaidų tikimybė,
tiek apskritai valstybei narei, nes taikant
nustatytus fiksuotuosius dydžius, kurie
yra iš anksto suderinti su Europos Komisija, nebekyla klausimų dėl tyrimo

metodikos tinkamumo.
Atliekant tyrimą buvo siekiama nustatyti fiksuotuosius įkainius, kurie
būtų naudojami įgyvendinant projektus, planuojamus finansuoti pagal
2014–2020 m. priemonę „Bedarbių integracija į darbo rinką“, tačiau nustatyti fiksuotieji įkainiai gali būti taikomi ir
kitiems šio laikotarpio projektams, jei
projekto veiklos skirtos bedarbių profe-

sinio mokymo pagal Užimtumo įstatymą
išlaidoms padengti (profesinio mokymo
paslaugoms, stipendijoms, apgyvendinimui, kelionėms ir sveikatos tikrinimo išlaidoms).
Tyrimo grupė dėkoja Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos ir Finansų ministerijos kolegoms už palaikymą ir pagalbą
atliekant tyrimą bei derinat fiksuotuosius
įkainius su Europos Komisija.

pasitikėjimą savimi. Savanoriška veikla
padės įgyti naujų įgūdžių, prisidės prie
pilietiškumo, suteiks galimybę perduoti
sukauptas žinias ir patirtį, o svarbiausia
– tapti neabejingais ir aktyvesniais piliečiais. Projektuose bus organizuojami
mokymai, paskaitos, atviri renginiai su
visuomenės lyderiais, kuriami moksleivių biurai, komunikacijos kampanijos,

veiks pokyčių dirbtuvės, rajonų forumai, jauni žmonės patys kurs orientacinį žaidimą „Demokratijos paieškos“,
bus organizuojamas pilietiškumo iniciatyvų konkursas, kuriami ir transliuojami politinio ir pilietinio raštingumo internetiniai seminarai (webinarai),
vykdomos kitos inovatyvios veiklos.

Projektai didins
visuomenės nepakantumą korupcijai
ir skatins dalyvauti viešojo valdymo
procesuose

2017 m. spalio mėn. veiklas pradėjo 13
projektų, kurie įgyvendins visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo
ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvas. Šiam tikslui numatytos investicijos siekia daugiau nei 1 mln. eurų.
Daugelis atrinktų projektų orientuoti į
jauną žmogų. Siekiama ugdyti pilietišką, atsakingą ir sąmoningą jauną žmogų, norintį ir galintį aktyviau dalyvauti
viešojo valdymo procesuose, nepakantų korupcijai ir nebijantį pranešti apie
galimai neskaidrius dalykus.
Tikimasi, kad pilietiškumo iniciatyvos
bei neformalaus ugdymo interaktyvios
priemonės suteiks dalyviams daugiau
žinių, padėsiančių savarankiškai apsispręsti, skatins aktyvumą, sustiprins

Apdovanojimų renginyje nuskambėjo dešimt geriausių
konkurso „Žingsniai“
sėkmės istorijų

Spalio 19 dieną Europos socialinio fondo (ESF) projektų įgyvendintojai rinkosi
į šio fondo 60-mečiui skirtą konferenciją „ESF: 60 metų investicijų į žmones“
ir į šventinį geriausių sėkmės istorijų
konkurso „Žingsniai 2017“ apdovanojimų renginį.
Šis renginys – tai galimybė padėkoti projektų vykdytojams už jų nuveiktus prasmingus darbus ir pasidžiaugti
mūsų herojų sėkme: jų stiprybe, drąsa, atkaklumu, pasiryžimu eiti pirmyn.
Kartu tai stimulas tiems projektų vykdytojams, kurių įgyvendinami projektai
dar tik startuoja ar vos spėjo įsibėgėti –
būti drąsiems ir ryžtingiems darant gerus darbus ir kalbant apie juos.
Konferencijoje „ESF: 60 metų investicijų
į žmones“ savo patirtimi, žiniomis, įžvalgomis ir praktiniais patarimais dalijosi
Edita Mildažytė, Jurgita Jurkutė-Širvaitė, Tomas Ramanauskas, Kristupas Sa-

bolius, žodį tarė sėkmės istorijų herojai
ir projektų atstovai, šventinę nuotaiką
kūrė atlikėja Giedre Kilčiauskienė.
Visos dešimt geriausių konkurso „Žingsniai 2017“ ESF projektų sėkmės istorijų atskirame leidinyje jau pasklido
po visą Lietuvą su populiariu žurnalu
„Legendos“.
Leidinį „Žingsniai 2017“ kviečiame skaityti ir čia.

