Prasmingos

investicijos
į žmogų

Šio kvietimo tikslas yra sudaryti sąly
gas mokytojams įgyti aukštojo mokslo
kvalifikaciją ar jos dalį – suteikiant pe
dagogines ir (ar) dalykines kompeten
cijas, reikalingas tolimesniam darbui
švietimo sektoriuje. Mokytojų studi
joms bus skirta iki 1 448 100,00 eurų ES
investicijų.

Kviečiame teikti paraiš
kas pagal priemonės
„Formaliojo ir nefor
maliojo mokymosi
galimybių plėtra“
trečiąjį kvietimą

!

Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto mi
nisterija kviečiame Lietuvos aukštąsias
mokyklas teikti paraiškas pagal priemo
nės „Formaliojo ir neformaliojo moky
mosi galimybių plėtra“ trečiąjį kvietimą.
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Geriausia dovana – pa
dėka žodžiu arba raštu

tas – mes nepriimame dovanų ir netei
kiame jų patys, o gerbdami tradicijas iš
imtį taikome tik dovanoms pagal tarp
tautinį protokolą, tradicijas ar reprezen
tacijai skirtoms dovanoms.

Dirbdami savo darbą ir administruoda
mi Europos socialinio fondo investici
jas siekiame skaidrumo ir nešališkumo.
Pasaulinė patirtis rodo, kad kryptingai
šalinant bet kokią korupcijos atsiradi
mo riziką, ilgainiui sukuriamas tvirtas
pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai,
geresnei viešųjų paslaugų teikimo ko
kybei, šalies socialinei gerovei.

Dovanomis laikome bet kokį materiali
nę vertę turintį daiktą, paslaugą ar kita
naudą (nuolaidas, apmokymus, maitini
mą, apgyvendinimą, pramogas, šventi
nius vakarėlius, renginius ir pan.). Agen
tūros darbuotojas, gavęs pasiūlymą pri
imti tokią dovaną ar kvietimą, turi atsi
sakyti tai padaryti ir pasiūlyti atsidėkoti
žodine ar raštiška padėka.

Eidami šia kryptimi, parengėme Euro
pos socialinio fondo agentūros dova
nų politiką, kurios pagrindinis akcen

Vasarį sunkiau besiver
čiančius gyventojus
pasieks pirmoji šiais
metais parama maisto
produktais
Vasarį daugiau nei 141 tūkstančių ne
pasiturinčiųjų Lietuvos gyventojų pa
sieks pirmoji šiais metais parama mais
to produktais. Maisto produktų tiekėjai
į savivaldybes produktus pradės vežti
vasario 11 d.
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Paraiškas kviečiame teikti iki
2020 m. balandžio 30 d.
17.00 val.
Nuoroda į išsamesnę
informaciją
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Nuoroda į Agentūros
dovanų politiką

„Pirmojo dalijimo metu sunkiau besi
verčiančius pasieks nemažas maisto
produktų krepšelis, kuris, tikimės, pa
lengvins šių žmonių gyvenimo sąlygas
ir buitį. Maisto krepšelyje bus 7 maisto
produktai: 1 kg miltų, 0,5 kg makaro
nų, 0,5 kg ryžių, 0,4 kg kiaulienos kon
servų, 0,48 kg konservuotos burokėlių
sriubos, 0,66 kg konservuotų žaliųjų
žirnelių, 0,5 kg saldžiųjų pusryčių“, –
sako Europos socialinio fondo agentū
ros direktoriaus pavaduotojas Aurimas
Morkūnas.
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Nuoroda į išsamesnę
informaciją

