PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
KEITIMO PRISTATYMAS
Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

08.3.2-ESFA-K-415 „54+“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų
suma (mln. EUR):

6,0

Projektų atrankos būdas:

Projektų konkursas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų (toliau – tikslinė grupė):
- savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas: savanorius priimančių organizacijų
mokymai ir individualios konsultacijos, mentorystės paslaugų jiems teikimas; mokymo,
informavimo, konsultavimo paslaugų teikimas savanoriškoje veikloje dalyvaujantiems
vyresnio amžiaus asmenims; savanorius priimančių organizacijų duomenų bazių
atnaujinimas, kitos su savanoriškos veiklos organizavimu ir vykdymu susijusios veiklos;
- motyvavimas, poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas,
psichologinė pagalba, siekiant tikslinės grupės asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje;
- mokymai, skirti tikslinės grupės asmenų bendriesiems gebėjimams ugdyti;
- švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų tikslinės grupės asmenų potencialui
skatinti, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, teigiamai formuoti
visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, organizavimas
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Galimi pareiškėjai:

NVO

Galimi partneriai

NVO, savivaldybių administracijos, darbdavių organizacijos

Priemonės finansavimo
forma:

Negrąžinamoji subsidija

Priemonės
suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Pagal priemonę tikslinei grupei finansuojami tik tie mokymai, kurie skirti
tikslinės grupės asmenų bendriesiems gebėjimams ugdyti

Siekiami rezultatai:

„Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją”
- 97 proc.

„Asmenys virš 54 metų, kurie po dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja
savanoriškoje veikloje” - 10 proc.
„Asmenys virš 54 metų, dalyvavę aktyvan senėjimui skirtose veiklose” - 8000
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Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Specialiojo projektų atrankos kriterijaus nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

1. Projektai turi atitikti Vyresnio amžiaus asmenų motyvavimo ir
savanoriškos veiklos skatinimo 2016–2020 metų veiksmų planą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2015 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. A1-597

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir paaiškinimas:

Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Vyresnio amžiaus asmenų
motyvavimo ir savanoriškos veiklos skatinimo 2016–2020 metų
veiksmų plano tikslams, uždaviniams, veikloms, rezultatams,
tikslinei grupei, vykdytojams
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus 2. Pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių turi ne mažesnę kaip 1 metų
pavadinimas:
savanoriškos veiklos organizavimo patirtį
Projektų atrankos kriterijaus Projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu pareiškėjas arba bent
vertinimo aspektai ir
vienas iš partnerių per paskutinius 3 m. iki paraiškos pateikimo mėnesio
paaiškinimas:
turėjo ne trumpesnę nei 1 m. nuolatinio savanoriškos veiklos organizavimo
patirtį (kaip apibrėžta LR savanoriškos veiklos įstatyme).
Vertinama pagal šiuos aspektus:
1) Paraiškoje pagrįsta, kad pareiškėjo ar bent vieno iš partnerių
organizacijoje yra užtikrintas savanoriškos veiklos tęstinumas (tęstinumas yra
apibrėžiamas per veiklos, vykdomos savanorių pagalba, pobūdį, t.y. ar savanoriai vykdo tik
fragmentišką veiklą (pvz., organizuoja vienkartinę socialinę akciją), ar nuolatinio pobūdžio
veiklą (pvz., dienos centre veda kassavaitinius užsiėmimus vaikams, periodiškai lanko
vyresnio amžiaus asmenis, rūšiuoja maistą ir pan.);
2) Paraiškoje pagrįsta, kad pareiškėjas ar bent vienas iš partnerių yra

savanorišką veiklą koordinuojanti institucija, t. y. atlieka šias funkcijas:
akredituoja savanorius priimančias organizacijas (toliau – SPO), teikia
mentoriavimo paslaugas SPO, moko SPO kuratorius ir jiems teikia
individualias konsultacijas, atlieka savanorių kompetencijų (įsi)vertinimą
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

3. Ne mažiau kaip 50 proc. iš visų į savanorišką veiklą įtrauktų
vyresnio amžiaus asmenų savanorišką veiklą vykdys socialinėje
srityje

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant
balą, jeigu paraiškoje numatyta ir pagrįsta, kad vykdant savanorišką
veiklą ne mažiau kaip 50 proc. iš visų į savanorišką veiklą įtrauktų
vyresnio amžiaus asmenų savanorišką veiklą vykdys organizacijose,
veikiančiose socialinėje srityje
Paraiškos vertinimo metu bus vertinami kartu su paraiška teikiami
išankstiniai susitarimai su savanorius priimančiomis organizacijomis,
kuriose dalyviai vykdys savanorišką veiklą
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Teikiamas tvirtinti:

Prioritetinis projektų atrankos kriterijus
Prioritetinio projektų atrankos kriterijaus nustatymas

Projektų atrankos kriterijaus
pavadinimas:

4. Projekto veiklos bus vykdomos kompleksiškai

Projektų atrankos kriterijaus
vertinimo aspektai ir
paaiškinimas:

Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas prioritetas skiriant
balą, jeigu projekte numatyta įgyvendinti kompleksą visų paslaugų,
didinančių vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir
savanoriškoje veikloje.

Laikoma, kad paslaugos vykdomos kompleksiškai, kai yra
įgyvendinamos visos keturios veiklos kryptys (savanorystė,
motyvavimas, bendrųjų gebėjimų mokymai, švietimas), t.y. keturių
krypčių veiklos yra įtrauktos į projekto loginį pagrindimą, joms
nustatyti fiziniai rodikliai, suplanuotos lėšos ir visas kompleksas
vykdomas projekto įgyvendinimo metu.

