Prasmingos

investicijos
į žmogų

Papasakokite savo
projekto sėkmės
istoriją – dalyvau
kite konkurse
ŽINGSNIAI 2019!
Primename, kad iki 2019 m. rugpjūčio 14 d. laukiame projektų vykdytojų paraiškų konkursui ŽINGSNIAI

Įmonių darbuo
tojų mokymams
skirta beveik
10 mln. eurų
Užbaigus vertinimo ir sutarčių pasirašymo etapą, veiklas pradeda 23 priemonės „Kompetencijos LT“ projektai.
Kartu su įvairiomis įmonėmis šiuos
projektus įgyvendins prekybos, pramonės ir amatų rūmai, verslo asociacijos (konfederacijos), klasterio koordinatoriai ir viešosios įstaigos.

2019. Konkurse gali dalyvauti visi
2014–2020 m. laikotarpio ESF lėšomis
finansuoti projektai. Išsamias konkurso sąlygas rasite čia.
Istorijas vertins objektyvi ir autoritetinga komisija. Šių metų naujiena – apdovanojimų renginyje publika išrinks istoriją savo simpatijų prizui laimėti!
Papasakokite Lietuvai istorijas apie
žmones, kurių gyvenimus pakeitė ESF
projektai. Tegul jos įkvepia tikėti, ieškoti ir veikti!
Projektų įgyvendinimo metu savo kvalifikaciją kels ir naujų gebėjimų įgis tiek
gamybos, tiek paslaugų sferos Lietuvos
įmonių specialistai. Temų spektras labai platus: nuo metalo apdirbimo staklių ar stacionariųjų įrenginių ir mašinų operatorių mokymų iki rinkodaros,
pardavimo ar apskaitos specialistų bei
naujų skaitmeninių technologijų diegimo ar robotikos sprendimų praktinio
taikymo mokymų.
Pasirašytų sutarčių vertė siekia 9,7 mln.
eurų, iš jų Europos Sąjungos investicijos – beveik 6,5 mln. eurų. Numatoma
projektų įgyvendinimo trukmė iki trejų metų.

Pakruojo miesto
gyventojai džiau
giasi švaros pas
laugomis

Galbūt kai kuriems iš mūsų net sunku
įsivaizduoti situaciją, kad yra dar labai
daug žmonių, gyvenančių rajono centre
ir savo namuose neturinčių vandentiekio, skalbimo mašinos, dušo ar tualeto.
Deja, tokia yra kai kurių gyventojų realybė, todėl Pakruojo Vietos veiklos grupė
ėmėsi iniciatyvos situacijai spręsti.
Investavus Europos socialinio fondo
lėšų, jau pusę metų Pakruojo Šv. Jono
Krikštytojo parapijoje sėkmingai veikia socialinių paslaugų centras, kuriame sunkumus patiriantys žmonės gali
nemokamai gauti higienos ir skalbimo
priemonių, nusiprausti, išsiskalbti, išsidžiovinti, išsilyginti drabužius. Patalpose yra dušas ir tualetas, pritaikyti neįgaliems asmenims, trys skalbimo mašinos,
džiovyklės, lyginimo prietaisai. Čia taip

Nuotraukos šaltinis www.pakruojovarpas.lt

pat teikiama ir skalbinių surinkimo bei
atvežimo paslauga – negalintys patys
atnešti skalbinių, gali paprašyti atvykti
į namus ir paimti skalbinius.
Viena iš projekto savanorių Roma
Bartkevičiūtė džiaugiasi įgyvendinta idėja ir sako, kad ji tikrai pasiteisina – žinia sklinda iš lūpų į lūpas ir į
skalbyklą ateina vis daugiau žmonių,
o jiems talkinti norą išreiškia vis nauji
savanoriai: „Šiuo metu centro paslaugomis jau naudojasi per 60 Pakruojo
miesto gyventojų, iš kurių daugiausia
yra pensininkų ir neįgaliųjų. Ir žmonių

vis daugėja! Smagu, kad prie projekto
komandos prisijungė jau 11 savanorių,
nes veiklos tikrai yra sočiai“.
Kol Pakruojo miesto gyventojai džiaugiasi švaros paslaugomis, vis dažniau
pasigirsta pageidavimų ir iš rajono gyventojų. Paklausta apie paslaugų plėtrą, Roma Bartkevičiūtė sako, kad tikrai
galvoja apie tai: „Yra minčių kurti ir
socialinę įmonę. Apskritai šis projektas dovanojo tiek geros patirties – ir su
agentūros projekto vadove Laura, ir su
vietos veiklos grupės atstovais. Nuolat
galvojame apie naujas galimybes“.

