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SADM administruojamų priemonių ES
fondų lėšos
Viso:
Vykdomų projektų (administruojamų sutarčių)
skaičius ir skirta ES fondų lėšų suma
Viso sutarčių: ES lėšos/proc. nuo visų ES
fondų

Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programa (Europos
socialinis fondas)

Sanglaudos skatinimo veiksmų
programa (Europos regioninės
plėtros fondas)

1.437 mlrd. Lt

439 mln. Lt
1.876 mlrd. Lt

335 projektai/
1156 mln. Lt
arba 80,4% visų ES lėšų

148 projektai/
353,1 mln. Lt
arba 80,4% visų ES lėšų

1.509,1 mlrd. Lt / 80,4 %
Ne mažiau kaip 90 %

Ne mažiau kaip 90 %

Išmokėta ES fondų lėšų projektų vykdytojams
/ % nuo visų priemonių lėšų

925,4 mln. Lt / 64,4%

158 mln. Lt / 36%

Pripažinta deklaruotinomis (panaudota) ES
fondų lėšų / % % nuo visų priemonių lėšų

810,7 mln. Lt / 56,4 %

155,4 mln. Lt / 35,4%

Tikslas 2012 m.: 1017 mln. Lt

Tikslas 2012 m.: 231 mln. Lt

įvykdymas: 79,7% plano

įvykdymas: 67,3% plano

2012 m. pabaigoje planuojama sutarčių:

ES fondų lėšų panaudojimo plano (LRV
2011-12-07 nutarimas Nr. 1423) vykdymas

1. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

Konkursas

2. Socialinio dialogo skatinimas

Konkursas

3. Įmonių socialinė atsakomybė

Planavimas

4. Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas

Konkursas

5. Emigrantų iš Lietuvos sugrįžimo skatinimas

Planavimas

6. Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje

Konkursas

7. Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas

Konkursas

8. Verslumo skatinimas

Finansų inžinerija

9. Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas

Planavimas

10. Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas

Planavimas

11. Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+

Planavimas

12. Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką

Planavimas

13. Neįgaliųjų profesinės reabilitacijos (PR) sistemos kūrimas, paslaugos

Planavimas

14. Neįgaliųjų PR programų rengimas , specialistų mokymas

Konkursas

15. Diskriminacijos mažinimas, socialinių problemų prevencija darbo rinkoje

Konkursas

16. Socialinės rizikos, socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką

Konkursas

17. LDB teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra

Planavimas

18. Pasaugas neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra

Planavimas

19. Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Regioninis planav.

20. Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

Planavimas

Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa

,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“
I kvietimas

2008 m.

76 mln. Lt

54 projektai

22 baigti

II kvietimas

2009 m.

29,7 mln. Lt

13 projektų

1 baigtas
1 nutrauktas

87 mln. Lt

71 projektas

-

III kvietimas 2011 m.

Projektai finansuojami 100 proc.

,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“. Remiamoms veiklos

Veiklos modelių, priemonių ir paslaugų, skatinančių socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimą į
darbo rinką, kūrimas ir įgyvendinimas.
Savanoriško darbo skatinimas socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką srityje.
Socialinio darbo metodikų darbui su socialines rizikos bei
socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis)
parengimas ir vykdymas.
Socialinių darbuotojų, savanorių ir kitų darbuotojų, dirbančių
aukščiau išvardintose veiklos srityse, mokymai ir
kvalifikacijos kėlimas.

,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“. Tikslinės grupės
I kvietimas

II kvietimas

III kvietimas

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys:
nuteistieji;
asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų;
neįgalieji;
romai;
asmenys, sergantys priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis;
socialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai (nuo 14 metų);
esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai
(14-29 metų);
moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką;
vienišos motinos ir tėvai (vieni auginantys vaikus);
vyresnio amžiaus (virš 50 metų) moterys ir vyrai;
daugiavaikės ir vienišų tėvų su vaikais šeimos;
socialinės rizikos šeimos;
asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDS;
benamiai, besinaudojantys nakvynės namų paslaugomis;
prekybos žmonėmis aukos;
ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai;
asmenys, sergantys priklausomybės nuo alkoholio ligomis.
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Socialiniai darbuotojai, savanoriai bei kiti darbuotojai, dirbantys socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į darbo rinką srityje
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,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“.
Projektų pasiskirstymas pagal tikslines grupes ir
skiriamą finansavimą

,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“. Projektų
vykdytojų pasiskirstymas savivaldybėse

Partnerystė projektuose
36 projektai įgyvendinami su partneriais
Visi projektai vienija 114 partnerių
Didžiausias projekto partnerių skaičius – 10
44 projektai bendradarbiauja su užsienio
partneriais

Projektų rezultatai:
14408 asmenys jau dalyvavo projektų
veiklose, iš jų:
2060 neįgalusis
3142 nuteistasis ar asmuo paleistas iš
laisvės atėmimo vietos
1095 asmenys, sergantys priklausomybės
nu psichoaktyvių medžiagų, ligomis
1224 socialinės rizikos šeimų nariai
Įsidarbino ar tęsia mokymąsi 20 proc.
projektų dalyvių

“Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“
54 mln. Lt skiriama visai priemonei (30 mln. Lt ES lėšos, 14 mln. Lt BF lėšos)

I-as
kvietimas

2009 m.

48 mln.

Projektai finansuojami 100 proc.

23 projektai

2 baigti

4,9 tūkst.
dalyvių

“Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“
Remiamos projektų veiklos
 Paslaugų teikimas asmenims, kurie dėl šeimos įsipareigojimų
nedirba arba turi sunkumų, derindami šeimos ir darbo
įsipareigojimus (vaikų priežiūra, neįgaliųjų ar senyvo amžiaus
asmenų socialinė priežiūra ar globa);
 Dėl šeimos įsipareigojimų nedirbančių asmenų motyvavimas,
konsultavimas bei mokymas;
 Šeimai palankios darbovietės kūrimas (darbdavių, darbuotojų,
savivaldybių atstovų mokymas);
 Šeimos įsipareigojimų pasidalijimo skatinimo priemonės;
 Projektą vykdančio personalo mokymai;
 Studijos ir tyrimai, kurių reikia įvairioms priemonės veikloms vykdyti.

Projektų rezultatai:
4753 asmenys jau dalyvavo
projektų veiklose, iš jų 1786
mokymuose.
Įsidarbino ar tęsia
mokymąsi 259 projektų
dalyviai

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS
dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Reglamentas
(EB) Nr. 1081/2006
“ESF lėšomis remiamų veiksmų veiksmingą ir produktyvų įgyvendinimą
lemia geras valdymas ir visų susijusių teritorinių ir socialinių bei ekonominių
dalyvių, ypač socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų,
partnerystė. Todėl būtina, kad valstybės narės ragintų socialinius partnerius
ir nevyriausybines organizacijas dalyvauti įgyvendinant ESF lėšomis
remiamą veiklą”
“Siekiant skatinti tinkamą nevyriausybinių organizacijų galimybę dalyvauti
vykdant ESF lėšomis remiamą veiklą, konkrečiai socialinės įtraukties, lyčių
lygybės ir lygių galimybių srityse, (...) valstybių narių veiksmų programos
vadovaujančiosios institucijos užtikrina, kad tinkama ESF išteklių suma būtų
skiriama nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo veiklai”.

