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Sklandžiai įgyven-
dinamiems projek-
tams – paprastesnis 
administravimas

Projektų vykdytojams, kurie laiko-

si numatyto plano, sklandžiai ir laiku 

įgyvendina veiklas, gali būti mažina-

ma administracinė našta, t. y. mažėti 

agentūrai teikiamų dokumentų kiekis. 

Šiuo atveju abipusės naudos gali teik-

ti neplaniniai apsilankymai projektų 

įgyvendinimo vietose. Viena vertus, 

agentūros darbuotojai gali įsitikinti, 

kad įgyvendinami projektuose numa-

tyti užmojai, vyksta planuotos veiklos 

ar renginiai. Kartu tai puiki proga pa-

matyti, kad projektas vyksta taip, kaip 

planuota, jame dalyvauja tie žmonės, 

kuriems jis skirtas, teikiamos kokybiš-

kos paslaugos ir pan. Atvykę į tokį ne-

planuotą vizitą, agentūros darbuotojai 

esant galimybei akis į akį gali susitikti ir 

pabendrauti tiek su projekto komanda, 

tiek ir su dalyviais, iš pirmų lūpų išgirs-

ti, ar veiklos atitinka lūkesčius. 

Kita vertus, gali mažėti ir administra-

vimo našta projekto vykdytojui. Pvz., 

jeigu yra suplanuotos individualios 

konsultacijos ir du kartus atvykus ne-

nustatome trūkumų (t. y. konsultaci-

jos iš tiesų vyksta), projektų vykdytojas 

gali nebeteikti individualių konsultaci-

jų grafiko.

Laukiame ESF projektų dalyvių 
sėkmės istorijų!

Įgyvendinate ESF projektą ir matote, kaip keičiasi pro-
jekte dalyvaujančių žmonių gyvenimai? Papasakokite 
šias istorijas Lietuvai! Dalyvaukite tradiciniame ESF pro-
jektų dalyvių sėkmės istorijų konkurse ŽINGSNIAI ir iki 
2018 m. rugpjūčio 10 d. siųskite mums projektų dalyvių 
sėkmės istorijas.

Konkurse gali dalyvauti visi 2014–2020 m. laikotarpio ESF 
lėšomis finansuoti projektai. Išsamias sąlygas rasite čia.

Kviečiame nevyriausybines organiza-

cijas, tradicines religines bendruome-

nes ir sveikatos priežiūros specialistų 

organizacijas ar asociacijas iki rugsėjo 7 

dienos teikti paraiškas net pagal keturis 

priemonės „Bendradarbiavimo skatini-

mas sveikatos netolygumų mažinimo 

srityje“ kvietimus.

Pirmojo kvietimo veiklomis siekiama, 

kad bendruomenių atstovai ir nevy-

riausybinių organizacijų nariai būtų 

apmokyti ir įgytų žinių, kurias panau-

dotų teikdami pagalbą neįgaliesiems ir 

Kviečiame teikti pa-
raiškas pagal prie-
monės  „Bendradar-
biavimo skatinimas 
sveikatos netolygu-
mų mažinimo srity-
je“ kvietimus

nimui. Plačiau apie kvietimą teikti pa-

raiškas galite skaityti čia.

Trečiojo kvietimo tikslas yra organi-

zuoti onkologinėmis ligomis sergan-

tiems žmonėms psichologinę, soci-

alinę ir dvasinę pagalbą, skatinti šios 

pagalbos teikimą pasitelkiant nevy-

riausybines organizacijas (NVO), remti 

jų iniciatyvas organizuojant šią pagal-

bą NVO centruose, biuruose ir kt. Pla-

čiau apie kvietimą teikti paraiškas gali-

te skaityti čia.

Pagal ketvirtąjį kvietimą inicijuojami 

projektai turėtų skatinti pacientų infor-

mavimo apie kraujotakos sistemos ligų 

gydymą ir rizikos veiksnių mažinimą 

veiklas, didinti pacientų raštingumą ir 

įgalinimą kraujotakos sistemos ligų an-

trinės prevencijos srityje. Plačiau apie jį 

galite skaityti čia.

Nuo 2018 m. liepos 18 d. iki rugsėjo 5 d. 

pareiškėjus pagal šiuos kvietimus kvie-

čiame konsultuotis individualiai. Dau-

giau informacijos rasite čia.

kitiems žmonėms, stokojantiems bū-

tinos pagalbos. Plačiau apie kvietimą 

teikti paraiškas galite skaityti čia.

Antrasis kvietimas skirtas vaikų ir pa-

auglių iki 18 metų amžiaus aktyvaus 

laisvalaikio, specialių meno programų 

ar kitų sveikatinimo projektų įgyven-

dinimui, šios amžiaus grupės sveiko ir 

aktyvaus gyvenimo būdo veiklų skati-
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