
I žingsnis. Užpildykite pridedamą formą, joje trumpai pristatykite 
ESF projekto sėkmės istoriją.
II žingsnis. Atsiųskite šią istoriją mums el. paštu konkursas@esf.lt iki 
2018 m. rugpjūčio 10 d.
III žingsnis. Iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. Europos socialinio fondo 
agentūros suburta ekspertų komisija išrinks dešimt geriausių 
istorijų.
IV žingsnis. Apie dešimtį geriausių istorijų bus sukurti vaizdo 
reportažai, kuriuos parodysime apdovanojimų renginyje.
V žingsnis. 2018 m. spalį ar lapkritį Jus pakviesime į apdovanojimų 
renginį ŽINGSNIAI.
VI žingsnis. Profesionalūs žurnalistai bei fotografai susisieks su 
geriausių istorijų autoriais ir parengs istoriją, kuri bus publikuojama 
specialiame leidinyje.
VII žingsnis. Jūsų istorijos pasklis po visą Lietuvą ne mažesniu nei 10 
tūkst. egzempliorių tiražu kartu su vienu iš populiarių leidinių.

Istorijų vertinimas
• Projekto rezultatų nauda ir reikšmė istorijos herojaus(-ų) gyvenime (50 proc. balo).
• Sėkmės istorijos autentiškumas ir originalumas (20 proc. balo).
• Projekto rezultatų nauda mūsų kraštui ir visuomenei (20 proc. balo).
• Sėkmės istorijos pateikimas: pasakojimo patrauklumas, išsamumas, kalbos sklandumas (10 proc. balo).

Kontaktiniai asmenys
•  Konkurso organizatoriaus atstovė, „Agency UP“ projektų vadovė Modesta Gerulytė, tel. 8 620 80 355, el. p. modesta@agencyup.lt
• Europos socialinio fondo agentūros Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viešųjų ryšių specialistė Vita Markevičienė, 
tel. 8 698  41 003; el. p. vita.markeviciene@esf.lt 

https://www.esf.lt/data/public/uploads/2018/06/paraiskos-forma_zingsniai_2018.docx

KONKURSO SĄLYGOS SVARBU
• Sėkmės istorija – tai pasakojimas apie projekto dalyvį, kurio gyve- 
nimą pakeitė dalyvavimas ESF projekte: jis atrado savo pašaukimą; 
sėkmingai pakeitė profesiją; atrado savo hobį, kuris gal net virto 
pragyvenimo šaltiniu ar verslu; įgijo naujų įgūdžių, ir tai padėjo jam 
pagerinti gyvenimo kokybę; sugebėjo grįžti į pilnavertį gyvenimą iš 
socialinių paribių ir pan.
• Konkurse gali dalyvauti visi 2014–2020 m. laikotarpių ESF lėšomis 
finansuoti projektai.
• Konkurse gali dalyvauti tik pridėta forma pateiktos projekto 
sėkmės istorijos.
• Konkursą laimėjusi sėkmės istorija bus publikuojama specialiame 
leidinyje ŽINGSNIAI, todėl pateiktos istorijos herojus ar herojai 
turėtų leisti viešai naudoti savo atvaizdą ir informaciją, pateikiamą 
paraiškoje.
• Konkurso dalyviai sutinka bendradarbiauti su konkurso organiza-
toriais ir suteikti jiems visą leidiniui reikalingą informaciją.


