Prasmingos

investicijos
į žmogų

Net trys ESFA projektai – konkurso „Europos burės 2019“ laimėtojai
Jau 11-ą kartą Finansų ministerijos organizuojamame konkurse „Europos burės
2019“ buvo įvertinti ir apdovanoti pažangiausi bei aktualiausi Europos Sąjungos
struktūrinių fondų investicijų projektai.
Iš viso konkurso apdovanojimams buvo
nominuoti aštuoni Europos socialinio
fondo agentūros administruojami projektai. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad
net trys iš jų laimėjo konkurso „Europos
burės 2019“ nominacijas: „Už investicijas
į žmogų“, „Už inovatyvius sprendimus“ ir
„Už suteiktas galimybes augti“.
Daugiau kviečiame skaityti čia.

Nepasiturinčius Lietuvos gyventojus šiemet
pasieks visi numatyti
maisto produktai
Europos socialinio fondo agentūra baigė maisto produktų nepasiturintiems
Lietuvos gyventojams pirkimo procedūras ir jau pasirašė sutartis su visais
pirkimo konkursą laimėjusiais tiekėjais,
taigi nepasiturintieji gaus visus šiais
metais maisto produktų krepšelyje numatytus produktus. Pirkimo procedūros
buvo užsitęsusios dėl tiekėjų pareikštų
ieškinių agentūrai, tačiau Vilniaus apy-

gardos teismas ieškinius atmetė kaip
nepagrįstus.
„Džiaugiamės, kad teismas patvirtino
Europos socialinio fondo agentūros
kompetenciją ir sprendimo pagrįstumą
dėl tiekėjų pateiktų netinkamų pasiūlymų. Esame laimingi, kad mums pavyko
užtikrinti, jog sunkiau besiverčiančius
asmenis šiais metais pasieks visi numatyti maisto produktai. Jau artimiausių dalijimų metu – rugpjūčio ir spalio
mėnesiais – paramos gavėjus pasieks
gausus 10 maisto produktų krepšelis,“ –
sako Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims projekto vadovė
Gintarė Zizienė.
Daugiau kviečiame skaityti čia.

Susitikime su
A. Miniotaite ir
I. Staškevičiumi –
lyderystės patirtis
iš pirmų lūpų

Į agentūros vidaus iniciatyvų grupės
organizuotą susitikimą su knygos „Lyderystė“ autoriais Ignu Staškevičiumi ir
Alisa Miniotaite atvyko ne tik kolegų iš
agentūros, bet ir svečių iš kitų verslo
centre „Vertas“ įsikūrusių įstaigų.
Šiandieniniame pasaulyje
sąvoka yra vartojama gana
čiau lyderystės supratimas
kankamai skirtingas. Taigi

lyderystės
plačiai, tatebėra paeidamas į

susitikimą tikriausiai ne vienas mintyse gvildeno klausimus: kas gi tas lyderis,
ar lyderiu gali būti kiekvienas, kokiomis
esminėmis charakterio savybėmis pasižymi, kokiomis vertybėmis vadovaujasi, ar vadovas privalo būti lyderiu, ar
lyderiu gimstama, ar tampama ir pan.
Susitikime su Ignu Staškevičiumi ir Alisa Miniotaite turėjome galimybę nuomonę išgirsti iš gausią patirtį sukaupu-

sių praktikų. Autoriai diskutavo, dalijosi
įžvalgomis, atsakė į klausimus.
Komentuodami galimybę įgyti, išsiugdyti tam tikrų lyderio savybių ir bruožų,
svečiai akcentavo, kad tik praktikuodamiesi galime tai padaryti – lygiai taip
pat kaip ir mokytis užsienio kalbos. Tačiau vis dėlto abu jie paminėjo ir tam tikrą nematomą sritį, tam tikrą lyderystės
meną, kuris neturi jokių taisyklių ir ribų.

