Prasmingos

investicijos
į žmogų

Stabdomas priemonės
„Ikimokyklinio ir bendrojo
ugdymo mokyklų veiklos
tobulinimas“ kvietimas
teikti paraiškas Nr. 02

Kviečiame diskutuoti renginyje
„Veiklų projektuose
organizavimo
sėkmė ir iššūkiai“
Jau daugiau nei pusmetį įgyvendinami vyresnio amžiaus asmenų bendrųjų įgūdžių mokymo, jų įtraukimo į savanoriškas veiklas bei socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracijos į darbo
rinką projektai.
Priemonės „54+“ projektų vykdytojai
iki šių metų pabaigos pasiekė tarpinius
stebėsenos rezultatus, kurie yra labai
svarbūs atsiskaitant Europos Komisijai.

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija keičia priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų
veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą 2018 m. spalio 12 d. Nr. V-828, todėl stabdomas kvietimas teikti
paraiškas Nr. 02.
Daugiau informacijos kviečiame skaityti čia.

Vadovaujančioji institucija, ruošdamasi
kitam ES investicijų etapui, vykdo tyrimus siekdama įvertinti socialinių įgūdžių mokymų kokybę, tačiau tai padaryti yra sunku, kai projekto veiklos nevyksta taip, kaip yra suplanuota.
Tikime, kad kartu galime rasti išeitis ir
įveikti iššūkius. Taigi kviečiame 2018 m.
gruodžio 13 d. drauge su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Europos socialinio fondo agentūros atstovais
atvirai ir konstruktyviai diskutuoti renginyje „Veiklų projektuose organizavimo
sėkmė ir iššūkiai“. Renginys skirtas vyresniojo amžiaus ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimo į aktyvią visuomeninę veiklą projektų vykdytojams.
Plačiau apie renginį kviečiame skaityti čia.

Europos socialinio fondo agentūra
kviečia į seminarą projektų vykdytojus, įgyvendinančius projektus pagal
priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo
viešojo valdymo procesuose skatinimo
iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3. Šios Priemonės tikslas – padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo
valdymo procesuose.

Seminaras įgyvendinantiems projektus pagal priemonės
„Visuomenės nepakantumo korupcijai
didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo
procesuose skatinimo iniciatyvos“ Projektų finansavimo
sąlygų aprašą Nr. 3

Seminare bus nagrinėjamos projektų
administravimo, duomenų mainų svetainės, projektų įgyvendinimo, viešųjų
pirkimų vykdymo temos.
Plačiau apie renginį kviečiame skaityti
čia.

Investicijos į
mokslinių tyrimų
ir eksperimentinę
plėtrą: metodinių
ir praktinių žinių
semsis Kinijoje
Viena iš didžiausių įmonių Lietuvoje užsiimančių krovininių automobilių, autobusų, priekabų ir puspriekabių atsarginių
detalių didmenine ir mažmenine prekyba UAB „Jupojos technika“ nuo 2010 m.
pradėjo investuoti į mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas
ir kurti naujus produktus.
Bendrovė siekia, kad rinkai pateikiami
produktai būtų kuo aukštesnės kokybės,
todėl nuolat ieško ilgametę patirtį turinčių ir stabdžių sistemos elementus tobulinančių užsienio MTEP centrų, kurie
turėtų patirties taikomųjų tyrimų srityje
ir galėtų suteikti metodinę pagalbą tobulinant stabdžių trinkelių modelius.
Šiuo metu bendrovės specialistams
svarbu įgyti naujų žinių, reikalingų didinant komercinio transporto priemo-

Žvarbų lapkritį
šildė gerumas
Gera dirbti kolektyve, kuriame yra jautrių
kito nelaimei žmonių. Šiemet agentūros kolegos tradiciškai prisidėjo prie jau
16-ąjį kartą organizuojamos „Išsipildymo akcijos 2018“: patys kepėme pyragus,
vaišinomės jais ir aukojome tiems, kuriems mūsų pagalbos reikia labiausiai –
likimo nuskriaustiems ir itin sunkiomis
ar retomis ligomis sergantiems vaikams.
Indėlis kuklus, bet džiaugiamės, galėję
prisidėti iš visos širdies.
Na, o tęsdami bendravimą su „Mamų
unija“ vėl buvome svečiuose Santariškių

nių stabdžių trinkelių ilgaamžiškumą.
Tikslas - nekeisti pagrindinių sudėtinių
stabdžių sistemos dalių, bet tobulinti stabdžių trinkelių sudėtį ir sudėtines
konstrukcijas taip, kad nenukentėtų kokybiniai parametrai.
Panaudojus Europos socialinio fondo
investicijas, du bendrovės inžinieriai
ir kokybės technologas turės galimybę
vykti į Kinijoje veikiantį MTEP centrą,

kurio specializacija - stabdžių sistemos
elementų tyrinėjimų ir gamybos sritis.
Tikimasi, kad, įgiję daugiau patirties,
specialistai turės galimybę palyginti pagal skirtingų tyrimų metodikas atliktus
tyrinėjimus ir bandymus, atsirinkti optimalius rezultatus ir juos pritaikyti Lietuvoje.
Daugiau apie įmonę galite sužinoti čia.

vaikų onkohematologijos skyriuje. Šį
kartą apsilankymas buvo ypatingai garsus, ritmingas ir be galo smagus, nes į
svečius kartu atvyko skrabalų muzikantas, energingasis Regimantas Šilinskas.
Daug kas skrabalų skambesį girdėjo pirmą kartą, taigi įdomu buvo ne tik vaikams, tėveliams, bet ir skyriaus darbuotojams bei lankytojams. Turėjome puikią
galimybę sužinoti šio unikalaus lietuviško instrumento istoriją bei visi kartu ansambliu sugroti skrabalais. O muzikinį
pasirodymą saldino Helenos pagaminta cukraus vata. Nuoširdžiai ačiū Regimantui ir Helenai! Tikimės, kad visi kartu palikome bent mažą debesėlį geros
nuotaikos!

