
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kovą, balandį ir gegužę kartu su Soci

alinės apsaugos ir darbo ministerijos 

darbuotojais pakvietėme kartu disku

tuoti priemonių „Kompleksinės paslau

gos šeimai“, „54+“ ir „Socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų integracija į darbo 

rinką“ projektų vykdytojus. Per minėtus 

tris mėnesius įvyko 6 regioninės disku

sijos, aprėpiančios visose Lietuvos aps

krityse įgyvendinamų projektų proble

mas. Į renginius buvo pakviesti atvykti 

272 projektų vykdytojų atstovai, iš jų 

dalyvavo 195 (arba 72 proc.) įgyvendi

Sveikatos sektorius yra labai svarbus tiek 

užtikrinant lygias galimybes naudotis 

sveikatos priežiūros paslaugomis, tiek 

remiant sveikatos apsaugos ir kitų sričių 

darbuotojų mokymą bei žinių gausini

mą. Būtent todėl per pirmuosius du šių 

metų ketvirčius buvo paskelbti net keturi 

kvietimai teikti paraiškas pagal priemo

nę „Bendradarbiavimo skatinimas svei

katos netolygumų mažinimo srityje“.

Daugiau nei 800 tūkst. eurų iš Europos 

socialinio fondo skirta 5 projektams, 

kuriuos įgyvendinant apie 1,3 tūkst. 

bendruomenių ir nevyriausybinių or

ganizacijų narių stiprins gebėjimus 

Smagu, kad agentūroje yra kolegų, ku

rie ne tik administruoja sveikatinimo 

projektus, bet ir patys rūpinasi savo 

sveikata, taip pat skatina tai daryti kuo 

daugiau žmonių. Neseniai agentūroje 

vyko sveikatingumo akcija.

Entuziastai ne tik pasirūpino surinkti 

informaciją apie aktyvaus laisvalaikio 

praleidimo galimybes, nemokamai or

ganizuojamus žygius, bėgimo užsiė

Pirmąją birželio savaitę agentūros, So

cialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

bei Ekonomikos ir inovacijų ministeri

jos atstovai dalyvavo tradiciniame ben

dradarbiavimo renginyje. Šių metų ren

ginio tema kvietė diskutuoti apie ben

druomeniškumą. 

Pagalvoti, kaip bendruomeniškumas 

gali padėti skatinti bendradarbiavimą 

tarp institucijų, administruojančių ES 

finansines investicijas, pasisemti įdo

mių minčių bei idėjų agentūros ir mi

nisterijų atstovai turėjo galimybę klau

sydamiesi rašytojo, publicisto, žurnalis

to Andriaus Užkalnio. Po įdomaus pra

nešimo renginio dalyviai diskutavo apie 

bendruomeniškumo veiklų supratimą, 

jų vykdymą ir poveikį.

Kolegų nuomone, tokie renginiai yra 

labai reikalingi, nes skatina geresnį tar

pusavio supratimą, stiprina komandinę 

dvasią, padeda geriau pažinti vieniems 

kitus ir paprasčiau spręsti problemas.

Kviečiame teikti 
paraiškas socialinio 
verslo kūrėjus

Pasibaigus regioni-
nėms diskusijoms, 
įvardyti tolimesni 
veiksmai ir geroji 
praktika

Įsibėgėja bendradar-
biavimo skatinimo 
sveikatos netolygumų 
mažinimo srityje 
projektai 

Sveikatinimosi 
projektai įkvėpė ir 
agentūros kolegas

Tradiciniame bendra-
darbiavimo renginyje 
gvildenta bendruome-
niškumo tema

kvietimą teikti paraiškas pagal priemo

nę „Parama socialiniam verslui“. 

Socialinis verslas yra orientuotas į soci

alinės vertės kūrimą, taigi tikimės, kad 

inicijuojami projektai skatins socialinio 

verslo pradžią ir konkrečiai bendruo

menei reikalingų paslaugų ar prekių, 

padėsiančių spręsti konkrečią socialinę 

problemą, kūrimąsi ir plėtrą.

Paraiškos gali būti teikiamos iki 2019 m. 

rugsėjo 20 d. Socialinio verslo projek

tams įgyvendinti numatoma skirti iki 

2,89 mln. Eur Europos socialinio fondo 

lėšų. 

Daugiau informacijos apie kvietimo są

lygas rasite čia.

Lietuvoje daugėja socialinių verslų ir 

atsiranda daugiau iniciatyvių bei kū

rybingų žmonių, kurie nepalieka soci

alinių problemų sprendimo tik valsty

bei, geba įvardyti socialines problemas 

ir gali pasiūlyti idėjų joms spręsti. Tam, 

kad idėjos būtų įgyvendintos, reikalin

gos ir finansinės investicijos.

Drauge su Lietuvos Respublikos ekono

mikos ir inovacijų ministerija skelbiame 

namų projektų specialistai. Renginiuo

se nuskambėjo apie 300 įvairių siūlymų, 

patarimų, idėjų. 

Birželio pradžioje įvykusiame bendra

me susitikime su Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos atstovais aptarėme 

svarbiausius renginių momentus, api

bendrinome diskusijose išsakytus siū

lymus ir susitarėme dėl tolesnių veiks

mų. Apibendrinti siūlymai ir veiksmai 

išsiųsti kiekvienam projektui, kad būtų 

aišku, kokių konkrečių veiksmų bus 

imtasi dėl kiekvieno siūlymo ir kokių 

priemonių projektams tai aktualu. Dis

kusijos dalyvių gerąją praktiką, patari

mus bei sėkmės receptus galite rasti čia.

Viliamės, kad šis pradėtas bendradar

biavimas tęsis, veiksmai pagal galimy

bes bus įvykdyti, o patarimai ir recep

tai bus naudingi įgyvendinant tolesnes 

projektų veiklas. 

teikti priežiūros ir pagalbos paslaugas 

neįgaliesiems ir negalintiems apsitar

nauti žmonėms namuose.

Kita finansuojama sritis – vaikų ir paau

glių fizinės ir psichinės sveikatos gerini

mas. Finansuota 20 paraiškų, kurių ben

dra vertė siekia apie 2,78 mln. eurų. Tiki

masi, jog į projektus bus įtraukta daugiau 

nei 34 tūkst. vaikų ir paauglių iki 18 m. 

Jie dalyvaus įvairiose aktyvaus laisva

laikio, meno programų ir kitose veiklose, 

skirtose sveikatai gerinti bei sveikam ir 

aktyviam gyvenimo būdui skatinti.

Daugiau nei 830 tūkst. eurų fondo lėšų 

bus skirta tam, kad apie 1 tūkst. žmo

nių, sergančių onkologinėmis ligomis, 

gautų psichologinę ir socialinę pagal

bą. Šia kryptimi darbuosis 5 projektų 

komandos.

Dar vienam projektui, kurio metu apie 

2 tūkst. Lietuvos gyventojų bus suteikta 

prevencinė informacija apie kraujota

kos sistemos ligas, skirta per 187,7 tūkst. 

mimus, skelbė ją lankstinukuose bei 

vidaus svetainėje, bet ir inicijavo agen

tūroje jogos bei sąmoningo kvėpavi

mo užsiėmimus. Juk nuo mūsų fizinės 

savijautos priklauso dvasinė sveikata, 

protinė veikla ir gera nuotaika, kuri yra 

draugiškų ir sveikų santykių bei pro

duktyvaus bendradarbiavimo garantas.

eurų. Planuojama, kad už šiuos pinigus 

vyks mokymai „Kraujotakos sistemos 

revizija – laiku atpažink, reaguok, val

dyk“ Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Ra

dviliškio savivaldybių gyventojams.

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k35
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2019/06/geroji-praktika-dalyviu-lupomis.pdf

