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Kokybiškas vaikų
poilsis prieinamas
kiekvienam
Vaikų vasaros atostogų metu jų tėvams neretai tenka išspręsti galvosūkį – ką vaikai veiks visus tris vasaros
mėnesius, kaip pasirūpinti įdomia
ir prasminga veikla, kaip paskatinti vaikus atsitraukti nuo kompiuterio
ir televizoriaus, į šalį padėti telefonus.
Sprendimą tam kiekvienais metais pasiūlo įvairiausios vaikų vasaros stovyklos, kuriose vaikų laukia ne tik pramogų įvairovė, bet ir edukacinės ar

sportinės veiklos. Deja, šios stovyklos
priverčia tėvus plačiai atverti pinigines, o sumokėti už vaikų vasaros poilsį išgali tikrai ne kiekvienas. Tuo, kad
vasaros stovykla daugeliui Lietuvos
vaikų neliktų tik neįgyvendinta svajonė, pasirūpina projektas „Tobulėk. Auk.
Pažink. Kurk (TAPK2)”, finansuojamas
Europos socialinio fondo lėšomis. Tai
jau antrasis toks Švietimo mainų paramos fondo projektas, kuris kasmet
pasirūpina aktyviu ir turiningu vaikų
poilsiu vasaros ir kitų atostogų metu.

stokos vasaras dažnai priversti praleisti namuose. Šiems vaikams bus kompensuojama net 95 proc. dalyvavimo
programose kainos. Stovyklose bus
kviečiami dalyvauti ir vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų bei
užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai.
Tokiu būdu projektas turėtų paskatinti
užsienyje gyvenančius lietuvius bent
vasarai grįžti į Lietuvą ir leisti savo
vaikams laiką praleisti drauge su bendraamžiais iš Lietuvos, prisiminti lietuvių kalbą, papročius, tradicijas.

Per penkerius projekto metus įvairiose stovyklose ir edukacinėse veiklose
sudalyvauti galės daugiau nei 28 tūkstančiai mokinių iš įvairiausių Lietuvos
miestų ir miestelių. Moksleiviams bus
kompensuojama iki 30 procentų dalyvavimo programoje kainos.

Šią vasarą vaikai jau pakviesti sudalyvauti gausybėje stovyklų, kuriose jie
galėjo išbandyti įvairiausias veiklas –
išmokti gatvės šokių, sveikos gyvensenos principų, susipažinti su Čiurlionio
kūryba, pamatyti gražiausius Lietuvos
kampelius.

Į stovyklas projektas pakvies negalią
turinčius vaikus, vaikus iš socialiai remiamų, gausių šeimų, kurie dėl lėšų

Daugiau informacijos apie projektą
puslapyje www.tapk.lt

Miestų vietos veiklos grupių atstovai
dalyvavo Agentūros
organizuotose mokymuose
Liepos 28 dieną Kaune susirinko gausus būrys būsimų priemonės „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas” pareiškėjų.
Vietos veiklos grupių atstovams Agentūros darbuotojai čia vedė su paraiškos
rengimu susijusius mokymus, kurių

metu buvo pristatyti būsimiems projektams keliami reikalavimai, pagal šią
priemonę remiamos veiklos, išlaidų
tinkamumo reikalavimai ir kt. Lektoriai
išsamiai paaiškino, kaip turi būti pildomos būsimosios paraiškos ir atsakė į
dalyviams kilusius klausimus.
Renginyje sudalyvavo trisdešimt penki
Miestų vietos veiklos grupių atstovai.
Visų šių vietos veiklos grupių parengtos
vietos plėtros strategijos jau yra įtrauktos į Vidaus reikalų ministro įsakymu
patvirtintą siūlomų finansuoti vietos
plėtros strategijų sąrašą. Taigi, priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas” tikslas yra sudaryti palankias sąlygas šias strategijas
sėkmingai įgyvendinti.
Kiekvieną projekto valdymo ciklo
žingsnį lydi teisės aktai, reikalavimai,
taisyklės, procedūros, dokumentų formos ir visa tai sukuria didelę administracinę naštą, todėl jau rugsėjo mėnesį
Agentūra planuoja organizuoti pareiškėjų Focus grupes, kurių metu bus aptariami pareiškėjams kylantys sunkumai, identifikuojamos daugiausiai
nepatogumo pareiškėjams sukeliančios ir laiko pareikalaujančios sritys.

Siekiama, kad paraiškas parengti
būtų kuo paprasčiau
Aiškiai suprantamos taisyklės ir dokumentai, paprastas ir sklandus paraiškos
rengimo ir vertinimo procesas, išsamios konsultacijos – tai dalykai, kurių
tikisi kiekvienas planuojantis įgyvendinti ESF projektą. Siekiant, kad šie pareiškėjų lūkesčiai būtų išpildyti, kad
kelias nuo projekto idėjos iki pat finansavimo skyrimo jai įgyvendinti būtų
kuo paprastesnis, Agentūra nuolatos
vykdo tobulinimo veiksmus, didelį dėmesį skirdama tiek administracinės
naštos mažinimui, tiek pareiškėjų konsultavimo kokybės gerinimui.

Laužomi stereotipai.
Vyresnis amžius
žmogaus darbingumui – ne kliūtis
Darbo ilgą laiką nerandantys vyresni
žmonės neretai kaip pagrindinę problemą įvardija savo amžių. Jiems vis
dar tenka susidurti su neigiamomis visuomenės ir darbdavių nuostatomis, o
trūkstamų kompetencijų įgyti atrodo
lyg ir vėlu.
Lietuvos darbo biržos vykdomas projektas „Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“ laužo šiuos stereotipus kviesdamas vyresnius nei 54 m. žmones
vėl mokytis, įgyti paklausią profesiją,
naujų kompetencijų ar patobulinti turimas. Manoma, kad mokytis ir įgyti

Ne mažesnį dėmesį planuojama skirti
ir pareiškėjų aptarnavimo, konsultavimo kokybės gerinimui, todėl nuo šiol
pareiškėjai bus kviečiami dalyvauti
Agentūros atliekamoje šios srities apklausoje, pasidalyti savo patirtimi, įvertinti vykusius renginius, konsultacijas,
suteiktų paslaugų kokybę.

paklausią profesiją galės daugiau nei
6000 bedarbių.
Įdarbinti vyresnį nei 54 m. žmogų norintys darbdaviai gaus subsidiją jo darbo užmokesčiui, o įsidarbinusiems
žmonėms tai bus puiki proga pademonstruoti darbdaviam savo patirtį,
sukauptas žinias ir motyvaciją. Tikimasi, kad subsidijuojant įdarbinta bus
daugiau nei 7600 bedarbių.
Su didžiausiais sunkumais susiduria
vyresni kaimo ir atokesnių vietovių gyventojai, jiems, net ir įgijusiems naujų
kompetencijų, darbo paieškos paprastai
baigiasi nė neprasidėjus. Projekto metu
bus sprendžiama ir ši problema – įsidarbinus atokiau nuo savo gyvenamosios vietos, bus kompensuojama dalis
kelionės išlaidų.
Daugiau informacijos apie projektą
skaitykite čia.

