
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Lietuvos ir Azerbaidžano 
partnerystę sustiprino 
sėkmingai įgyvendintas 
ES Dvynių projektas

Europos socialinio fondo agentūra kar

tu su partneriais Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės kanceliarija ir Valstybės 

tarnybos departamentu baigė įgyven

dinti daugiau kaip dvejų metų trukmės 

Pradėdami naujus metus galime pa

sidžiaugti, kad kryptingai ir rezultaty

viai einame partnerystės gerinimo ke

liu – naujausių tyrimų duomenimis, net 

89 proc. apklaustųjų projektų vykdytojų 

mūsų įstaigą mato kaip partnerę, o ne 

kontrolierę.

Neseniai patvirtintame Europos soci

alinio fondo agentūros strateginiame 

Garliavos Jonučių 
progimnazija: kuriame 
bendruomenę

Agentūros 2019-2021 m. 
strateginiame plane – 
aiški orientacija į pokytį 
ir rezultatą

Džiugina tai, kad projekto dalyviams 

noriai talkina ir progimnazijos septin

tų bei aštuntų klasių savanoriai. Veiklas 

organizuojančios mokytojos dalijosi 

įspūdžiais apie išties šiltus ir gražius 

dalykus: Keičiasi moksleivių požiūris į 

senyvo amžiaus, taip pat negalią turin

čius žmones, mažėja bendra vimo at

stumas, ugdoma pagarba ir tarpusavio 

supratimas. 

Apžvelgdama projekto reikšmę, 2019 m. 

sausio 25 d. Baku vykusiame projekto 

baigiamajame renginyje Azerbaidža

no Respublikos valstybės tarnybos at

rankos centro vadovė Maleyka Abbas

zadeh akcentavo, kad bendromis pa

stangomis pasiekti rezultatai yra itin 

svarbūs šiuo metu vykstančiai valsty

bės tarnybos reformai, o kartu jie bus 

ir stiprus pagrindas įgyvendinant kitus 

projektus. 

Daugiau kviečiame skaityti čia.

veiklos plane numatyti keturi svarbiau

si būsimo laikotarpio aspektai: racio

naliai naudoti turimus išteklius, siekti 

nepriekaištingos kokybės, kuo daugiau 

taikyti supaprastinimus ir orientuotis į 

galutinį naudos gavėją – mūsų projek

tų dalyvį.

 

Esame Europos Sąjungos investicijo

mis besirūpinančios sistemos dalis, tai

gi planuojant naujus uždavinius svar

bios buvo Finansų ministerijos, kaip 

vadovaujančios institucijos, nustatytos 

kryptys bei kitų suinteresuotų šalių iš

sakytos įžvalgos. 

Agentūros strateginį planą kviečiame 

skaityti čia.

Apsilankę Kauno rajono Garliavos Jo

nučių progimnazijos tinklalapyje ti

kriausiai maloniai nustebsime atvėrę 

naujienų skiltį – mažai teksto ir daugy

bė renginių nuotraukų, gyvai pasako

jančių apie spalvingą ir aktyvų moky

klos gyvenimą. Taigi nenuostabu, kad 

mokyklos aktyvių darbuotojų iniciaty

va 2018 m. pabaigoje startavo projektas 

„Kuriame bendruomenę“. 

Šis projektas atsigręžia į tuos, kuriems 

itin reikia nuoširdaus bendravimo ir 

įdomios veiklos – senyvo amžiaus ar 

negalią turinčius žmones. Jiems pro

jekto iniciatoriai siūlo dalyvauti įvai

riose kūrybinėse dirbtuvėse: piešimo 

ant šilko, molio keramikos, tapybos ant 

vandens, fotografijos užsiėmimuose. 

Šiuo metu dalyviai jau pradėjo mokytis 

ir kompiuterinio raštingumo. 

Projekte dalyvaujančius bendruomenės 

senjorus dar planuojama supažindinti 

su socialinių tinklų galimybėmis, orga

nizuoti įvairias pažintines kultūrines iš

vykas, kitas įtraukiančias veiklas.

Projektas finansuojamas Europos so

cia linio fondo lėšomis.

Daugiau apie projektą galite skaityti čia.

ir 1,2 mln. eurų vertės Europos Sąjun

gos Dvynių projektą, skirtą Azerbaidža

no Respublikos valstybės tarnybos re

formos plėtrai. 

Europos Sąjungos ambasadorius Azer

baidžane ir Europos Sąjungos delegaci

jos vadovas Kęstutis Jankauskas palin

kėjo, kad investicijos lemtų matomus ir 

Azerbaidžano gyventojams reikšmin

gus pokyčius, ir akcentavo, jog ES dele

gacija ir toliau rems šalies viešojo admi

nistravimo sistemos reformą.

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/naujienos/lietuvos-ir-azerbaidzano-partneryste-sustiprino-sekmingai-igyvendintas-es-dvyniu-projektas/485
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2019/01/stateginio-plano-maketas.pdf
https://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/
https://kuriamebendruomene2018.blogspot.com/

