Prasmingos

investicijos
į žmogų

Priemonės „54+“
pareiškėjus ESFA
kviečia į individualias konsultacijas

Norėdami įsiklausyti į kiekvieno ga
limo pareiškėjo poreikius ir išgirsti jo
lūkesčius Agentūros specialistai birželį
ir liepą organizuoja konsultacijas bū
simiems pareiškėjams, ketinantiems
teikti paraiškas pagal priemonę „54+“.
Pareiškėjai galės gauti išsamią infor

maciją apie paraiškos pildymą ir patei
kimą, išsiaiškinti išlaidų tinkamumo
klausimus, sužinoti svarbių adminis
travimo dalykų. Daugiau informacijos
apie konsultacijas rasite čia.
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai
pagal šį kvietimą gali būti nevyriau
sybinės organizacijos, kurių įstatuose,
steigimo sandoryje arba veiklos nuos
tatuose nurodyti pagrindiniai veiklos
tikslai ir uždaviniai yra susiję su socia
linių paslaugų teikimu ir (arba) sociali
nės integracijos veikla.
Daugiau informacijos apie priemonę ir
remiamas veiklas rasite čia.

Užsienio investuotojai sulauks dar
didesnio dėmesio

Papildomi 2,5 mln. eurų bus skirti tie
sioginėms užsienio investicijoms ska
tinti ir sudaryti sąlygas, kad užsienio
investuotojai, plėtojantys verslą Lietu
voje ir kuriantys darbo vietas, galėtų
kelti savo darbuotojų kvalifikaciją, gi
linti jų profesines žinias, gebėjimus.
Iš viso pagal priemonę „Žmogiškieji iš
tekliai Invest LT+“ iki gegužės 16 dienos
pasirašytos 35 sutartys. Kadangi ši prie
monė sulaukė didelio užsienio inves
tuotojų susidomėjimo, Ūkio ministerija
nusprendė padidinti kvietimo sumą iki
tokios, kurios pakaktų tinkamais pripa

žintiems projektams finansuoti. Taigi
dar 13 priemonės „Žmogiškieji ištekliai
Invest LT+“ projektų gaus Europos soci
alinio fondo finansavimą.
Daugiausia kvalifikacijos kėlimo pro
jektų užsienio investuotojai planuoja
įgyvendinti Vilniuje – net 21 projektą.
Vilniuje planuojama sukurti ir daugiau

sia darbo vietų. Klaipėdoje planuojami
6 projektai, Kaune – 5, po 3 projektus
– Panevėžyje ir Alytuje, 2 projektai –
Raseiniuose, po 1 projektą – Šiauliuose,
Ukmergėje, Radviliškyje, Šilutėje, Ma
rijampolėje, Kaišiadoryse, Elektrėnų ir
Akmenės rajonuose.
Plačiau apie tai skaitykite čia.

Projektas, kuris
suteikia galimybę
pakilti ir gyventi
iš naujo

Kaip rodo atlikti tyrimai, daugelis žmo
nių, kurie yra priklausomi nuo psicho
aktyviųjų medžiagų (alkoholio, nar
kotikų ir kt.) neturi pastovaus būsto ir
darbo, linkę nusikalsti. Visuomenė nei
giamai žiūri į tokius žmones ir neretai
stengiasi juos tiesiog išstumti. Norint
padėti žmogui pakilti iš naujo, suteikti
galimybę vėl gyventi ir tapti visaver
čiu visuomenės nariu, reikia patenkinti
nebe vieną poreikį. Tik kompleksiš
kai teikiama pagalba gali padėti pakil
ti, grįžti iš tolimiausio paribio, išmokti
gyventi nevartojant.
Beveik 9 mln. eurų skirti tam, kad apie
1 600 asmenų, priklausomų nuo psicho
aktyviųjų medžiagų vartojimo, visoje
Lietuvoje nemokamai gautų psicholo
ginės ir socialinės reabilitacijos paslau
gas bei galimybę sėkmingai integruotis
į visuomenę. Šiuo metu įsibėgėjančio
projekto „Asmenų, priklausomų nuo
psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė
integracija“ įgyvendintojai tikisi, kad
apie 40 procentų psichologinės bei so
cialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sė

kmingai baigs programą, pradės ieškoti
darbo, mokytis arba dirbti. Pokyčiai re
abilitacijos kelią nuėjusių žmonių gyve
nime duoda neabejotiną atgarsį ir visos
mūsų visuomenės gyvenime: mažėja

pavojus kitų žmonių saugumui, mate
rialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo,
nedarbo, eismo įvykių ir pan.

bet ir viso miestelio bendruomenę. Pa
vyzdžiui, Rokiškio rajono Juodupės
gimnazistai savo sukurtais meno dar
bais uždengė miestelio centre stovinčio
apleisto pastato langus. Rietavo Tverų
gimnazijos mokiniai kartu su mokyto
jais ir tėvais pasirūpino seniūnijos ke

turkojais augintiniais. Alytaus Dzūkijos
pagrindinės mokyklos bendruomenė
uždarame mokyklos kieme įkūrė lauko
klasę...

Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Mokslo metai
užbaigti bendruomeniškiausių
Lietuvos mokyklų
švente

Šiais mokslo metais visos Lietuvos mo
kyklos ir darželiai buvo pakviesti daly
vauti mokyklos bendruomenės metų
konkurse ir pasidalinti geriausiomis
ir įdomiausiomis savo bendruomenės
veiklomis. Iš viso konkursui buvo pa
teikta per 300 įvairių bendradarbiavi
mo pavyzdžių, kuriuos įgyvendinant
dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų tė
vai, seneliai, mokytojai.
Iš visų pateiktų projektų komisija iš
rinko 10 geriausių – po vieną projektą
iš kiekvienos apskrities. Dar dešimčiai
projektų skirtos antrosios vietos. Kai
kurie projektai įtraukė ne tik mokyklos,

Plačiau apie bendruomeniškiausios mo
kyklos šventę skaitykite čia.

