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Organizuojame individualias konsultacijas pareiškėjams
pagal priemonę
„Kompetencijos LT“

Kviečiame į individualias konsultacijas
būsimus pareiškėjus, ketinančius teikti
paraiškas pagal priemonę „Kompeten-

cijos LT“ (informaciją apie priemonę,
remiamas veiklas rasite čia).
Konsultacijose galėsite daugiau sužinoti apie paraiškos pildymą ir pateikimą, kitus paraiškos rengimo, projekto
administravimo ir finansinius klausimus.
Individualios konsultacijos planuojamos 2019 m. rugsėjo 3, 5, 10, 12, 17, 19,
24 dienomis. Registruotis į konsultacijas kviečiame iš anksto. Daugiau informacijos rasite čia.

rijų. Su laimėjusių istorijų herojais susisieks profesionalūs žurnalistai, fotografai, vaizdo siužetų kūrėjai.

Paraiškos konkursui
ŽINGSNIAI pateiktos – kas toliau?

Apie konkurse nugalėjusių istorijų herojus papasakosime specialiame leidinyje „Žingsniai 2019“ ne mažesniu nei
15 tūkst. egz. tiražu, interneto svetainėse www.esf.lt, www.esinvesticijos.lt,
Europos socialinio fondo agentūros
Facebook‘o, Youtube paskyroje ir kt.

Du mėnesius, iki pat Žolinių šventės,
visi Europos socialinio fondo lėšomis
finansuotų ir mūsų agentūros administruojamų projektų vykdytojai buvo
kviečiami apie savo gerus darbus kalbėti garsiai ir dalintis projektų dalyvių
sėkme bei jų istorijomis.

kolegoms, paskatinusiems dalintis istorijomis ir dalyvauti konkurse!

Gavome iš tiesų nemažą šūsnį jautrių
ir įkvepiančių sėkmės istorijų. Už tai
esame labai dėkingi ir projektų įgyvendintojams bei dalyviams, ir savo

Iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. ekspertų
komisija, tarp kurių garsūs televizijos
laidų vedėjai Eglė Daugėlaitė ir Arnas
Mazėtis, išrinks dešimt geriausių isto-

Dar vienas žingsnis
paprastesnio
ir veiksmingesnio
darbo link
Kovą, balandį ir gegužę kvietėme kartu
diskutuoti priemonių „Kompleksinės
paslaugos šeimai“, „54+“ ir „Socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų vykdytojus.
Šešiose regioninėse diskusijose, aprėpiančiose visose Lietuvos apskrityse įgyvendinamų projektų problemas,
nuskambėjo apie 300 įvairių siūlymų,
patarimų, idėjų. Viena iš jų – supaprastinti dalyvių, baigusių dalyvauti projekto veiklose, apklausą.

Konkurso finalistai – 10 geriausių istorijų – paaiškės 2019 m. spalį ar lapkritį
organizuojamame specialiame renginyje. Šiemet pirmą kartą publika balsuos ir iš pristatytų dešimties sėkmės
istorijų išrinks istoriją publikos simpatijų prizui laimėti.

Norėdami išgirsti kaip galima daugiau
pavyzdžių, pasidalinti įžvalgomis apie
dalyvių, baigusių dalyvauti projekto
veiklose, apklausas, rugpjūčio 20 d. organizavome focus grupę. Joje pakvietėme dalyvauti nevyriausybinių organizacijų, Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovus, taip pat kolegas,
kurie patys atlieka apklausas, skambina ir kalbina dalyvius.
Grupės dalyviai dalijosi įvairių situacijų pavyzdžiais ir patirtimi. Diskusijoje
įvardytas rizikas bei pasiūlymus dar
analizuosime, įvertinsime agentūros
darbo grupėse ir tikimės, kad ateityje
turėsime kaip įmanoma paprastesnį
klausimyną. Nuoširdžiai dėkojame visiems diskusijos dalyviams!

