Prasmingos

investicijos
į žmogų

Renginiai regionuose
stiprina bendradarbiavimą ir įkvepia
naujų idėjų
Paėjusių metų pabaigoje, apibendrinę
priemonių „Kompleksinės paslaugos
šeimai“, „54+“ ir „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų veiklų rezultatus, projektų
vykdytojus ir jų partnerius pakvietėme
į diskusijas apie veiklų vykdymo sėkmę
bei iššūkius ir susitarėme, kad diskusijas būtina tęsti regionuose.
Kovo mėnesį įvyko pirmieji trys renginiai, kuriuose dalyvavo projektų vykdytojai ir partneriai įgyvendinantys projektus Klaipėdos, Telšių, Šiaulių ir Tauragės apskrityse. Galime pasidžiaugti,
kad sulaukėme tikrai nemažai padėkų ir
palankių atsiliepimų.
Pirmiausia žmonės džiaugiasi sudaryta
galimybe išgirsti vieniems kitus: jie da-

lijasi patirtimi apie pavykusias ar nepavykusias veiklas, pataria vieni kitiems,
kaip sklandžiau surinkti gausesnę tikslinę grupę, tarpusavyje semiasi idėjų ir
dalijasi kontaktais, kad tęstų diskusiją ir
ateityje. Projektų vykdytojai taip pat pabrėžia, kad labai svarbu, jog renginyje
jie gali diskutuoti tiek su agentūros, tiek
su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojais.

Agentūros kolegų nuomone, labai naudinga yra tai, kad projekto įkarštyje galima dar kartą aptarti svarbiausius administravimo momentus. Tai stiprina vienodą praktiką, padeda lengviau spręsti
sudėtingesnes projektų situacijas.

įgyvendinti, kaip tai padaryti, kur kreiptis. Džiugu, kad nemažai projektų vykdytojų noriai pasakojo, dalijosi savo rezultatais, ieškojo kanalų, kaip aktyviau
galėtų skleisti žinią apie projektuose sukurtus vertingus dalykus.

mės kontaktine informacija apie projektų teikiamas paslaugas šeimai, integralią pagalbą į namus, pagalbą asmenims,
priklausomiems nuo psichoaktyviųjų
medžiagų ar patiriantiems socialinę atskirtį, taip pat vyresniojo amžiaus darbingiems žmonėms.

Balandžio mėnesį planuojami likusių
apskričių projektus aprėpiantys renginiai.

Pagrindinis Kontaktų mugės dalyvių
lūkestis – ar bus
galimybė įgyvendinti savo užmojus
Praėjusią savaitę Europos socialinio
fondo agentūros atstovai dalyvavo Finansų ministerijos organizuojamoje
dvyliktoje Kontaktų mugėje. Tai tradicinis renginys, kuriame ES investicijų programoje dalyvaujantys verslo ir
viešojo sektoriaus atstovai gali keistis
patirtimi, aptarti projektų įgyvendinimo metu kylančias problemas, ieškoti
sprendimų.
Šių metų kontaktų mugė buvo skirta investicijoms į vaikus ir šeimą, jų gerovę
ir poreikių tenkinimą. Mūsų agentūra
taip pat turėjo savo stendą šiame renginyje – kolegos dalijosi informacija apie
ESF investicijas į šeimos gerovę, konsultavo renginio dalyvius įvairiais ESF projektų rengimo bei įgyvendinimo klausimais.
Pasak agentūros darbuotojų, dalyvavusių renginyje, žmones labiausiai domina naujos finansavimo galimybės arba
papildomas finansavimas. Daugelis į
renginį atvyko su savo idėjomis ir klausimais, ar būtų galimybių ir sąlygų jas

Šios kontaktų mugės tema mums ypač
artima, intensyviai vyksta projektai,
įvairiais aspektais susiję su šeimos gerovės puoselėjimu. Taigi mugėje dalijo-

Daugiau naudingos informacijos apie
projektuose teikiamas paslaugas rasite
čia.

