
Prasmingos

investicijos
į žmogų

tai žmonės, kurie yra buvę įkalinimo 

įstaigose, priklausomi nuo psichoakty

vių medžiagų, alkoholio ir baigę reabi

litacijos programas; socialinės rizikos 

šeimos; buvę vaikų socialinės globos 

namų, specialiųjų internatinių moky

klų auklėtiniai; nelankantys mokyklos, 

turintys elgesio problemų, priklausomi 

nuo azartinių lošimų vaikai, taip pat 

vaikai, patyrę psichologinę, fizinę ar 

seksualinę prievartą, smurtą šeimoje; 

prekybos žmonėmis aukos; benamiai; 

asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys 

AIDS; prieglobstį gavę užsieniečiai; so

cialinės pašalpos gavėjai ir kt.

Pagrindinis projektų tikslas yra padėti 

rasti vietą tokiems žmonėms, t. y. su

teikti jiems viltį ir norą, grąžinti ar sti

printi savivertę, mokyti ir konsultuoti, 

ugdyti socialinius ir darbo įgūdžius, pa

dėti susirasti darbą, gauti legalių paja

mų, pasijusti visaverčiais šeimos, ben

druomenės ar visuomenės nariais.

Europos socialinio fondo agentūros eks

per tai atliko kasmetinį ilgalaikių Europos 

socialinio fondo (ESF) projektų rezultatų 

tyrimą. Jo tikslas yra parodyti, ar žmo

nės junta investicijų poveikį, kas pakito, 

ar yra nauda, ar tinkama projektų metu 

teikiamų paslaugų kokybė. Tyrimas taip 

pat atskleidžia ir projektuose dalyvavu

sių žmonių gyvenimo kokybės pokyčius 

jau pasibaigus projektams.

Tyrime apklausta beveik 11,1 tūkst. pro

jektų dalyvių, atsakymai gauti iš 7,2 tūkst. 

dalyvių.

Ypač džiugina projektuose teikiamų pas

laugų šeimai kokybė. Net 81 procentas 

projektų dalyvių šias paslaugas vertina 

puikiai. Iš daugiau nei 2,5 tūkst. asmenų 

net 2,1 tūkst. teigia, kad gautos paslau

Balandžio 25 d.  Agentūros darbuotojų 

komanda prisijungė prie Socialinės ap

saugos ir darbo ministerijos organizuo

tos iniciatyvos – 3 km bėgimo Vilniaus 

Naujamiestyje.

Nepaisydami pliaupiančio lietaus, kar

tu su ministru L. Kukuraičiu ir kolego

mis iš kitų institucijų  mūsų darbuotojai 

bėgo  pro socialinės apsaugos ir darbo 

srityje dirbančias įstaigas, vėliau „mata

vosi“ ministro kėdę ir vaišinosi arbata.

Dėkojame ministerijos kolegoms už pui

kią iniciatyvą, o mūsų bėgikams – už 

entuziastingą atstovavimą Agentūrai!

Šansas gyventi 
visavertį gyvenimą

Pamatuota Europos 
socialinio fondo 
investicijų nauda

Kolegos atstovavo 
Agentūrai Socialinės 
apsaugos ir darbo mi-
nisterijos organizuo-
tame bėgime

gos atitiko ir net viršijo jų lūkesčius – jos 

buvo suteiktos laiku, socialiniai dar

buotojai buvo paslaugūs ir dėmesingi. 

Beveik 82 procentai paslaugas gavusių 

žmonių mielai rekomenduotų šias pas

laugas kitiems. 

Tiriant investicijų poveikį jaunimui, pa

aiškėjo, kad beveik 44 procentai 15–29 

metų amžiaus žmonių, iki dalyvavimo 

Jaunimo užimtumo iniciatyvose ne

dirbusių ir niekur nesimokiusių, praė

jus pusei metų nuo dalyvavimo projekte 

sako, kad dirba, mokosi toliau, dalyvau

ja kvalifikaciją suteikiančiose mokymo 

ar pameistrystės programose, stažuo

jasi. Praėjus pusei metų po dalyvavimo 

projekto veiklose beveik 600 jauno am

žiaus žmonių susirado darbus, o 11 iš jų 

pradėjo savarankišką veiklą.

Tyrimo dalyviai palankiai vertina ir 

mokymuose įgytas žinias – beveik 80 

pro centų Europos socialinio fondo fi

nansuotuose mokymuose dalyvavusių 

asmenų teigia, kad pritaiko įgytas žinias 

savo darbe.

Žmonėms, kurie dėl vienokių ar kitokių 

priežasčių atsidūrė gyvenimo paribyje, 

nelengva atsisakyti priklausomybių, vėl 

pradėti bendrauti, atsikratyti stereotipi

nių etikečių ar juo labiau įsidarbinti ir 

gauti legalų uždarbį. Tokių žmonių įsi

darbinimo ir su tuo susijusias proble

mas siekiama spręsti Europos socialinio 

fondo projektais.

Neseniai su įvairiomis nevyriausybinė

mis organizacijomis Europos socialinio 

fondo agentūra pasirašė beveik pusšim

tį projektų finansavimo sutarčių pagal 

priemonę „Socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų integracija į darbo rinką“. Pro

jektams skirta daugiau nei 14 mln. eurų.

Projektų dalyvių grupė yra labai plati: 




