Prasmingos

investicijos
į žmogų

Kviečiame į konferenciją „ESF: 60 metų investicijų į žmones“ ir
iškilmingą „Žingsniai
2017“ apdovanojimų
renginį

tyvacijos ir idėjų būsimiems darbams
pasisemti konferencijoje „ESF: 60 metų
investicijų į žmones“ bei pamatyti,
išgirsti ir pasidžiaugti pačiomis geriausiomis sėkmės istorijomis iškilmingame konkurso „Žing
s
niai 2017“
apdovanojimų renginyje.

pranešėjai – Jurgita Jurkutė-Širvaitė,
Edita Mildažytė, Tomas Ramanauskas,
Kristupas Sabolius ir kt.

dalintis pasiekimais. Savo patirtimi ir
įžvalgomis su Jumis dalinsis žinomi

tinį renginį kviečiame iki spalio 14 dienos, užpildant registracijos anketą čia.

Kvietimas dalyvauti ESF finansuojamų projektų dalyvių sėkmės istorijų konku

Šiemet Europos socialinis fondas (ESF)
kartu su visa Europa švenčia 60 metų.
Tai prasmingų investicijų į žmogų jubiliejus. Fondas milijonams europiečių
padėjo atrasti savo kelią, susirasti darbą,
įgyti papildomų gebėjimų ir kvalifikacijų,
jo investicijų projektuose jau dalyvavo ir
daugiau nei 1,2 mln. Lietuvos gyventojų.

Renginį vainikuos geriausių projektų
herojų sėkmes istorijų apdovanojimai,
o šventinę nuotaiką kurs atlikėja Giedre
Kilčiauskienė.
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Kviečiame Jus dalyvauti jubiliejiniame ESF projektų dalyvių sėkmės istorijų konkur
Konkursas vyks iki 2017 m. rugpjūčio 14 d., jame gali dalyvauti visi 2007–2013 m. ir 2014–
ESF lėšomis finansuoti projektai.
Projektų vykdytojai
Istorijas vertins autoritetinga komisija:
sudalyvavo diskusiAurelijus Katkevičius – žurnalo „Verslo klasė“ redaktorius;
joje – „Ką
daryti,
kad
Beata Tiškevič – televizijos ir radijo laidų vedėja, aktorė, socialinių projektų iniciatorė, visuo
mūsų projektai suArnas Mazėtis – televizijos laidų vedėjas, žurnalistas;
kurtų kuo daugiau
Povilas Česonis – Europos socialinio fondo agentūros direktorius;
vertės?“
Indrija Aškelovičienė – Europos socialinio fondo agentūros Viešųjų ryšių ir tarptautinio bendradarb
Konkurso sąlygas rasite čia

Spalio 6 d. ESF projektų vykdytojai gausiai rinkosi į diskusiją – „Ką daryti, kad
mūsų projektai sukurtų kuo daugiau
PAPASAKOKITE
LIETUVAI ISTORIJAS APIE ŽMONES, KURIŲ GYVENIMUS PAKEITĖ ESF PROJEKTAI. TEGUL JOS ĮKV
vertės?“ Jos metu prioriteto „Socialinės
įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“
projektų vykdytojai kartu su Ryčiu Juozapavičiumi, ministerijų ir Europos soDžiugu, jog projektų vykdytojai diskusiją vertina teigiamai:
cialinio fondo agentūros atstovais dalijosi sukaupta patirtimi, išmoktomis
„Seminaras labai naudingas, suteikė žinių ir privertė pasukti galvą.“;
pamokomis, lūkesčiais, problemomis
ir iššūkiais, su kuriais įgyvendindami
„Pirmus metus vykdome Kompleksinių paslaugų šeimai projektą, toprojektus susiduria kiekvieną dieną bei
dėl norisi kuo greičiau įgyti patirties. Iš ESFA gauname labai daug reipasiūlymais, kaip ateityje būtų galima
kalingos informacijos (mokymai, konsultacijos). O šis renginys nustesėkmingai ir efektyviai įgyvendinti
bino visapusiškai. Manau, ne tik Šiaulių rajono savivaldybės komanda,
projektus.

Europos socialinio fondo agentūra

Lapkričio 10 dieną į analogišką diskusiją
kviečiame ir 9 veiksmų programos prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“
projektų vykdytojus. Registruotis į diskusiją galite čia.

bet ir visi kiti renginio dalyviai buvome sužavėti, kiek daug galima
nuveikti per dieną, kai ji taip puikiai suorganizuota, tokia darbinga ir
pilna informacijos, kuri naudinga kokį projektą bevykdytume... Parsivežėme daugybę naujų kontaktų, psichologijos žinių, pavyzdžių iš
kolegų darbinės patirties. AČIŪ!“

Daugiau nei 184
tūkstančius nepasiturinčių gyventojų
spalio mėnesį vėl
pasieks parama
maisto produktais

Daugiau nei 184 tūkstančiai nepasiturinčių Lietuvos gyventojų spalio mėnesį gaus jau penktąją šiais metais paramą
maisto produktais, kuri, tikimasi, palengvins šių žmonių gyvenimo sąlygas
ir buitį. Šio dalinimo metu gyventojus
pasieks 9 rūšių maisto produktai, tarp
kurių miltai, makaronai, grikių kruopos, konservuota daržovių sriuba, cukrus, vištienos konservai, konservuotos
pupelės, greito paruošimo avižų košė,
avižiniai sausainiai. Spalio mėnesį paramos gavėjai tris produktus – cukrų,
vištienos konservus ir avižinius sausainius – gaus ne po vieną, o po du vienetus.

Iš viso 2017 m. dalinami 17 skirtingų rūšių maisto produktai, visi jie pasirinkti
siekiant užtikrinti kiek įmanoma kokybiškesnę, subalansuotą žmonių mitybą.
Maisto produktai gyventojams dalinami 6 kartus: vasario, balandžio, birželio,
rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais.
Produktus 2017 m. gali gauti tie gyven
tojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP)

dydžio per mėnesį (153 Eur). Esant ob
jek
tyvioms priežastims, savivaldybių
administracijos nustatyta tvarka, parama gali būti skiriama ir kitais atvejais
(tačiau asmens pajamos negali viršyti 224 Eur per mėnesį).
Projektas finansuojamas Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims
fondo (EPLSAF) lėšomis. Daugiau informacijos www.priimk.lt

Startavo Europos socialinio fondo agentūros Facebook paskyra
Su džiaugsmu pranešame, kad šį mėnesį startavo Agentūros Facebook paskyra, kurioje su Facebook bendruomene pasidalinsime
gražiausiomis ESF projektų dalyvių sėkmės istorijomis, nuotraukomis ir vaizdo reportažais. Pasakosime apie projektų naudą ir
rezultatus, skelbsime naujausią informaciją ESF pareiškėjams ir projektų vykdytojams, kviesime diskutuoti ir užduoti klausimus.
Tikimės, kad tai taps vieta, kurioje mūsų klientai ir visi besidomintys Europos socialinio fondo investicijomis atras sau įdomių ir
aktualių temų. Paskyrą rasti, ją pamėgti ir skaityti naujienas galite čia.

Svarbu: keičiasi Agentūros darbo laikas
Informuojame, kad keičiasi oficialus Europos socialinio fondo agentūros darbo laikas: pirmadienį – ketvirtadienį Agentūra
dirbs nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min.; penktadienį – nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 45 min. Pietų pertrauka – nuo 12 val. iki
12 val. 45 min.

