
Prasmingos

investicijos
į žmogų

Du mėnesius, iki pat Žolinių šventės, 

visi Europos socialinio fondo lėšomis 

finansuotų ir mūsų agentūros admi-

nistruojamų projektų vykdytojai buvo 

kviečiami apie savo gerus darbus kal-

bėti garsiai ir dalintis projektų dalyvių 

sėkme bei jų istorijomis.

Gavome iš tiesų nemažą šūsnį jautrių 

ir įkvepiančių sėkmės istorijų. Už tai 

esame labai dėkingi ir projektų įgy-

vendintojams bei dalyviams, ir savo 

Kovą, balandį ir gegužę kvietėme kartu 

diskutuoti priemonių „Kompleksinės 

paslaugos šeimai“, „54+“ ir „Socialinę 

atskirtį patiriančių asmenų integraci-

ja į darbo rinką“ projektų vykdytojus. 

Šešiose regioninėse diskusijose, ap-

rėpiančiose visose Lietuvos apskrity-

se įgyvendinamų projektų problemas, 

nuskambėjo apie 300 įvairių siūlymų, 

patarimų, idėjų. Viena iš jų – supapras-

tinti dalyvių, baigusių dalyvauti pro-

jekto veiklose, apklausą.

Organizuojame indi-
vidualias konsultaci-
jas pareiškėjams 
pagal priemonę 
„Kompetencijos LT“

Paraiškos konkursui 
ŽINGSNIAI pateik-
tos – kas toliau?

Dar vienas žingsnis 
paprastesnio 
ir veiksmingesnio 
darbo link 

Kviečiame į individualias konsultacijas 

būsimus pareiškėjus, ketinančius teikti 

paraiškas pagal priemonę „Kompeten-

rijų. Su laimėjusių istorijų herojais su-

sisieks profesionalūs žurnalistai, foto-

grafai, vaiz do siužetų kūrėjai.

Apie konkurse nugalėjusių istorijų he-

rojus papasakosime specialiame leidi-

nyje „Žingsniai 2019“ ne mažesniu nei 

15 tūkst. egz. tiražu, interneto svetainė-

se www.esf.lt, www.esinvesticijos.lt, 
Europos socialinio fondo agentūros 

Facebook‘o, Youtube paskyroje ir kt.

Konkurso finalistai – 10 geriausių isto-

rijų – paaiškės 2019 m. spalį ar lapkritį 

organizuojamame specialiame rengi-

nyje. Šiemet pirmą kartą publika bal-

suos ir iš pristatytų dešimties sėkmės 

istorijų išrinks istoriją publikos simpa-

tijų prizui laimėti.

Norėdami išgirsti kaip galima daugiau 

pavyzdžių, pasidalinti įžvalgomis apie 

dalyvių, baigusių dalyvauti projekto 

veiklose, apklausas, rugpjūčio 20 d. or-

ganizavome focus grupę. Joje pakvie-

tėme dalyvauti nevyriausybinių orga-

nizacijų, Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos atstovus, taip pat kolegas, 

kurie patys atlieka apklausas, skambi-

na ir kalbina dalyvius. 

Grupės dalyviai dalijosi įvairių situaci-

jų 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 vi-

siems diskusijos dalyviams!

cijos LT“ (informaciją apie priemonę, 

remiamas veiklas rasite čia).

Konsultacijose galėsite daugiau suži-

noti apie paraiškos pildymą ir pateiki-

mą, kitus paraiškos rengimo, projekto 

administravimo ir finansinius klausi-

mus.

Individualios konsultacijos planuoja-

mos 2019 m. rugsėjo 3, 5, 10, 12, 17, 19, 

24 dienomis. Registruotis į konsultaci-

jas kviečiame iš anksto. Daugiau infor-

macijos rasite čia.

kolegoms, paskatinusiems dalintis is-

torijomis ir dalyvauti konkurse!

Iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. ekspertų 

komisija, tarp kurių garsūs televizijos 

laidų vedėjai Eglė Daugėlaitė ir Arnas 

Mazėtis, išrinks dešimt geriausių isto-

http://www.esf.lt
http://www.esinvesticijos.lt
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/paskelbti-konkursiniai-kvietimai/59/k36
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/renginiai/1/konsultacijos-pareiskejams-ketinantiems-teikti-paraiskas-pagal-priemones-kompetencijos-lt-3-kvietima/event-125

