Prasmingos

investicijos
į žmogų

augusiesiems, neturintiems pagrindinio ar vidurinio išsilavinimo, bus sudarytos sąlygos jį įgyti.

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymosi
galimybių plėtra“

Kviečiame profesinio mokymo įstaigas, suaugusiųjų švietimo centrus bei
galimus partnerius prisijungti prie šio
tikslo ir teikti paraiškas suaugusiųjų
mokymams pagal bendrojo ugdymo
programas arba bendrojo ugdymo ir
profesinio mokymo programas. Paraiškos priimamos iki 2018 m. sausio 22 d.

Eurostato duomenimis, 2016 m. Lietuvoje žemesnį nei vidurinis išsilavinimas
turėjo 5,4 proc. suaugusiųjų (25–64 m.).
Siekiame šį skaičių sumažinti, taigi su-

Naujas elektroninis
leidinys projektų vykdytojams – „Pirkimų
priežiūra pasikeitus
viešųjų pirkimų
reglamentavimui“
2017 m. liepos 1 d. keitėsi viešųjų pirkimų reglamentavimas, todėl Europos
socialinio fondo agentūros teisės ir viešųjų pirkimų specialistai projektų vyk-

Atšiaurų rudenį
šildo jautrumas
kito nelaimei

Sakoma, kad geriausias būdas prisiminti gerus darbus yra juos kartoti, taigi ir šį
rudenį palydime jau tradicinėmis socialinėmis iniciatyvomis.
Lapkritį kartu su paramos ir labdaros fondu Mamų unija vėl aplankėme
Santaros klinikų onkohemotologijos
skyriaus ligoniukus. Šįkart prie mūsų
iniciatyvos prisidėjo juoko jogos mokytojas Stepas Šafranauskas, kuris vaikams nuotaikingai atskleidė gyvūnų
juoko paslaptį. Juoko atmosferą pasaldino Helenos Salnik dovatoti cukraus

Išsamią informaciją apie kvietimą teikti
paraiškas galite rasti čia.
dytojams, įgyvendinantiems projektus
pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programą, parengė aktualiausių pasikeitimų santrauką.
Naujasis elektroninis leidinys skirtas
perkančiosioms organizacijoms. Tikimės, kad ši informacija bus naudinga,
prisidės prie viešųjų pirkimų pažeidimų prevencijos ir padės tinkamai siekti
Viešųjų pirkimų įstatyme numatyto racionalaus lėšų panaudojimo.
Kviečiame skaityti mūsų naują elektroninį leidinį.

vatos debesėliai. Džiugią nuotaiką tęsė
šviečiančių helio balionų dalybos vaikams. „Nuoširdumas, tikras džiaugsmas ir šypsenos yra šių vaikų stiprybė,
smagu prie to prisidėti ir pabūti šalia!“ –
emocijomis dalijosi iniciatyvos organizatorės.
Kelerius metus iš eilės mus suburia ir
sušildo kvepianti, spalvota ir kartu jauki
Pyragų diena. Kolegos nepaliauja stebinti savo kepinių idėjomis, fantazija
ir nuostabiu skoniu. Na, o tie, kuriems
pristinga laiko ar įkvėpimo sukurti konditerijos stebuklą, mielai prisideda komplimentais, šiltu bendravimu prie arbatos puodelio ir, žinoma, lėšomis, kurias
skiriame TV3 „Išsipildymo akcijai“. Gera,
kad ir šiemet tradicija išlaikyta, kad esame jautrūs kitų nelaimei ir dalijamės
gerumu.

