Prasmingos

investicijos
į žmogų

Mielieji! Dėkojame, kad esate kartu ir linkime Jums
įkvepiančių ir sėkmingų Naujųjų metų!
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ti paraiškas pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, į informacinius seminarus.
Priemonės tikslas – užtikrinti nuolatinį
darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą
sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas. Paraiškas galima teikti
iki 2017 m. vasario 21 d. Seminarai vyks
2017 m. sausio 17 d. Vilniuje viešbutyje
„Artis“ (Totorių g. 23, Vilnius) ir 2017 m.
sausio 19 d. Kaune viešbutyje Europa
Royale (Miško g. 11, Kaunas).

Kviečiame būsimus pareiškėjus (privačius juridinius asmenis, valstybės ir
savivaldybės įmonės),
įmones), ketinančius teik-

Daugiau informacijos apie organizuojamus seminarus ir registraciją į juos rasite čia.
kompleksiškai teikiamas paslaugas, kad
pajėgtų įveikti iškilusius sunkumus bei
krizes, galėtų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Pradedami įgyvendinti pirmieji projektai, padėsiantys
šeimoms spręsti
problemas

Apie 19 mln. eurų Europos socialinio
fondo lėšų ir dar apie 2 mln. Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų bus
skirta bendruomeninių šeimos namų
savivaldybėse kūrimui, įvairių paslaugų šeimai teikimui, mokymams, psichosocialinei pagalbai, šeimos įgūdžių
ugdymui, vaikų priežiūros paslaugoms
ir kt. šeimai aktualioms paslaugoms finansuoti. Iš viso planuojama pasirašyti
60 sutarčių su savivaldybių administracijomis.

Europos socialinio fondo agentūra pasirašė pirmąsias sutartis su savivaldybių administracijomis pagal priemonę
„Kompleksinės paslaugos šeimai“. Įgyvendinant tik ką startavusius projektus
bus sudaromos sąlygos, kad šeimos kuo
arčiau savo gyvenamosios vietos gautų

Agentūros specialistai sėmėsi patirties
Skandinavijos šalyse
Metų pabaigoje Europos socialinio fondo agentūros specialistai su studijų vizitu svečiavosi Švedijoje ir Suomijoje. Kelionės tikslas – sužinoti, kaip šiose šalyse
veikia Europos socialinio fondo projektų administravimo sistema, pasidalyti gerąja praktika ir įžvalgomis, ką būtų
galima pritaikyti Lietuvoje. Iš pažangių
dalykų į akis labiausiai krinta supaprastinimų taikymas: administruojant projektus Švedijoje supaprastintai apmokama
60 procentų, o Suomijoje net 70 procentų išlaidų. Šiuo metu Europos socialinio
fondo agentūros specialistų darbo gru-

Baigėsi pirmasis
„Savanoriauk su ESF
Akademija“ semestras
Gruodžio 14 d. Vilniuje įvyko baigiamasis ESF Akademijos I semestro renginys, kurio metu apdovanotos geriausios šio semestro komandos, atlikusios
daugiausia savanorystės veiklų ir pažymėjusios jas iniciatyvų žemėlapyje
www.esfzemelapis.lt. ESF Akademijoje
šiemet dalyvauja komandos iš daugiau
nei 30 Lietuvos miestų ir miestelių, o
per tris pirmuosius mėnesius iniciatyvų
žemėlapyje pažymėtos net 336 savanorystės iniciatyvos.
Daugiau apie pirmojo pusmečio ESF
Akademijos rezultatus kviečiame skaityti čia.

Rytojaus projektų
valdymas. Koks jis?
2016 metus Europos socialinio fondo
agentūra projektų komandas pakvietė
palydėti kiek kitaip nei įprasta. Tiek jau
esami Europos socialinio fondo projektų partneriai, tiek besidomintys šios srities projektais buvo pakviesti į seminarų ciklą, kuriame savo mintimis dalijosi
šeši skirtingų sričių ekspertai.
Plačiau su ekspertų įžvalgomis kviečiame susipažinti čia.

pės dirba tam, kad administruojant Europos socialinio fondo projektus būtų
taikoma kaip įmanoma daugiau supaprastinimų: atliekami įvairūs tyrimai,

parengta supaprastintų išlaidų apmokėjimo būdų taikymo metodika, nuolat
teikiami pasiūlymai Finansų ministerijai
dėl supaprastinimų taikymo.

