
Projektų vykdytojai – 60-ties savivaldybių administracijos. 

Projektų partneriai – nevyriausybinės organizacijos, vie-
šieji ir privatieji juridiniai asmenys.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti komplek-
siškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieina-
mumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant 
įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti 
derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Vykdomos veiklos

• Paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas;
• Pozityvios tėvystės mokymai
• Psichosocialinė pagalba
• Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos
• Mediacijos paslaugos
• Vaikų priežiūros paslaugos 
• Pavėžėjimo paslaugos
• Asmeninio asistento paslauga

Pagalba teikiama šeimoms (Lietuvos Respublikos pilie-
čiams ir asmenims, turintiems ilgalaikio gyventojo leidimą 
gyventi Europos Sąjungoje).

Kur kreiptis?

Agnė Naruševičiūtė
Europos socialinio fondo agentūros 
PVS I programos vadovė
✆ 8 659 63 855
 agne.naruseviciute@esf.lt 

Projektų vykdytojai – 60-ties savivaldybių administraci-
ja/socialinių paslaugų centras / poliklinika.

Projektų partneriai – viešieji ir privatieji juridiniai asmenys.

Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią 
pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose neįgaliems 
vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo 
amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos na-
riams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus 
neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis.

Vykdomos veiklos

• Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) na-
muose teikimas bei konsultavimo paslaugų (pagalbos 
prižiūrint patiems) teikimas šeimos nariams, prižiūrin-
tiems vaikus su negalia, neįgalius darbingo amžiaus ar 
senyvo amžiaus asmenis

• Mobiliųjų komandų darbuotojų ir savanorių mokymai

Pagalba teikiama vaikams, turintiems negalią, darbingo 
amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims 
ir jų šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbin-
go amžiaus neįgalius asmenis ir senyvo amžiaus asmenis.

Kur kreiptis?

Daiva Kaziūnienė
Europos socialinio fondo agentūros 
PVS I programos vadovė
✆ 8 659 80 293
 daiva.kaziuniene@esf.lt

Jau daugiau kaip 60 metų Europos socialinis 
fondas investuoja į žmones. Įgyvendinant šio fondo 

projektus visoje Lietuvoje teikiamos įvairios paslaugos 
padeda žmonėms derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, 
išgyventi sunkumus ir krizes, labiausiai nuo darbo rinkos 

nutolusiems asmenims – stiprinti jų socialinius gebėjimus, 
motyvaciją ir psichologinį pasirengimą. Kompleksiškai 

sprendžiant įvairias problemas, pažeidžiamoms grupėms 
ir šeimoms sudaromos galimybės paprasčiau integruotis į 

visuomenę ir darbo rinką.

ESF INVESTICIJOS 
Į ŠEIMOS GEROVĘ

KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS 
ŠEIMAI
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Projektų vykdytojas – Narkotikų, tabako ir alkoholio kon-
trolės departamentas. 

Projektų partneriai – psichologinės ir socialinės reabilitaci-
jos paslaugas teikiančios įstaigos.

Priemonės tikslas – padėti priklausomiems nuo psichoak-
tyviųjų medžiagų asmenims integruotis į darbo rinką ir vi-
suomenę ir taip išvengti jų socialinės atskirties.

Vykdomos veiklos

•	 Priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilita-
cija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas

•	 Bendrųjų įgūdžių ugdymas
•	 Profesinis mokymas
•	 Tarpininkavimas įdarbinant

Pagalba teikiama asmenims, priklausomiems nuo psicho-
aktyviųjų medžiagų.

Kur kreiptis?

Agnė Naruševičiūtė
Europos socialinio fondo agentūros 
PVS I programos vadovė
✆ 8 659 63 855
 agne.naruseviciute@esf.lt

Projektų vykdytojai – nevyriausybinės organizacijos. 

Projektų partneriai – viešieji ir / ar privatieji juridiniai asmenys.

Priemonės tikslas – teikiant socialinės integracijos paslau-
gas, padėti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims inte-
gruotis į darbo rinką.

Vykdomos veiklos

• Individualus ar grupinis motyvavimas, asmens poreikių 
vertinimas, socialinių ir darbo įgūdžių ugdymas, palai-
kymas ir atkūrimas

• Psichosocialinė pagalba
• Profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas;
• Bendrųjų gebėjimų ugdymas
• Profesinis mokymas
• Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje
• Tarpininkavimas ar kita pagalba įsidarbinant ir įsidarbinus;
• Projektą vykdančio personalo gebėjimų stiprinimas
• Tarptautinis bendradarbiavimas

Pagalba teikiama asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį.

Kur kreiptis?

Agnė Naruševičiūtė
Europos socialinio fondo agentūros 
PVS I programos vadovė
✆ 8 659 63 855
 agne.naruseviciute@esf.lt 

Projektų vykdytojai – nevyriausybinės organizacijos. 

Projektų partneriai – savivaldybių administracijos, nevyriau-
sybinės organizacijos ir darbdavių organizacijos.

Priemonės tikslas – sukurti palankias sąlygas vyresnio dar-
bingo amžiaus asmenims įsitraukti į savanorišką veiklą ir il-
giau išlikti aktyviems darbo rinkoje.

Vykdomos veiklos

• Vyresnių darbingo amžiaus asmenų savanoriškos vei-
klos organizavimas ir vykdymas

• Vyresnių darbingo amžiaus asmenų motyvavimas, indi-
vidualus darbas su jais, jų poreikių ir galimybių vertini-
mas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagal-
ba, siekiant vyresnių darbingo amžiaus asmenų grįžimo 
ar išlikimo darbo rinkoje

• Mokymai, skirti vyresnių darbingo amžiaus asmenų 
bendriesiems gebėjimams ugdyti 

• Švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos organizavimas

Pagalba teikiama vyresniems (54+) darbingo amžiaus asme-
nims.

Kur kreiptis?

Sonata Macijauskienė
Europos socialinio fondo agentūros 
PVS I programos vadovė
✆ 8 616 81 314
 sonata.macijauskiene@esf.lt

ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO 
PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ, 
SOCIALINĖ INTEGRACIJA

SOCIALINĘ ATSKIRTĮ 
PATIRIANČIŲ ASMENŲ 
INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ

54+
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