Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis
finansuojamų projektų įgyvendinimas

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Lietuvos darbo biržos ir Jaunimo reikalų departamento
įgyvendinamas pirminės intervencijos projektas
„Atrask save“
Projekto siekiai:
Individualizuotų paslaugų teikimas:
Skirtingoms jaunimo tikslinėms grupėms teikti pirminės
intervencijos paslaugas, pritaikytas pagal individualius
kiekvieno jaunuolio poreikius, gebėjimus, socializacijos
lygį, padėtį visuomenėje.
Partnerystės tinklo kūrimas:
Spręsti jaunimo užimtumo problemas, apjungiant
Lietuvos darbo biržos, Jaunimo reikalų departamento,
jaunimo ir su jaunimu dirbančių, darbdavius vienijančių
organizacijų, kitų socialinių partnerių gerąją patirtį,
resursus ir iniciatyvas;
Projekto įgyvendinimas
Projekto dalyvių skaičius
Projekto vertė

– 3 metai
– 35.635
– 33,8 mln. Eur

Projekte „Atrask save“ jaunimui teikiamos paslaugos

Nepasirengę
darbo rinkai

Pasirengę
darbo rinkai

15–29 m.
neaktyvus
jaunimas

Projekto
dalyviai

16–29 m.
bedarbiai

1. Užsiėmimai grupėms
2. Darbinių gebėjimų, profesinių
interesų ir asmenybės bruožų
identifikavimas
3. Paslaugų paketai
bedarbiams, orientuotiems:
- į samdomą darbą;
- į švietimo sistemą;
- į savarankišką veiklą
4. Išvažiuojamasis seminaras
1.
2.

Papildomų gebėjimų ir
kompetencijų ugdymas;
Neformalus profesinis
mokymas

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Bedarbiai

Savanoriška veikla

Pagalba
pažįstant save
Socialinių ir
gyvenimo
įgūdžių
ugdymas
Motyvavimas
Informavimas ir
konsultavimas
apie jauno
žmogaus
galimybes
Tarpininkavimas
su švietimo
įstaigomis ar TDB
Savanoriška
veikla
Minimali vaiko
priežiūra

Projekto „Atrask save“ įgyvendinimo eiga
Pasirašyta Partnerystės sutartis tarp LDB ir JRD;
Suformuota su jaunimu dirbančių
specialistų komanda;
Pasirašyta Asmens duomenų teikimo sutartis tarp:
- JRD ir LDB;
- JRD ir VSD fondo valdybos;
- JRD ir Žemės ūkio ir kaimo verslo centro;

JRD suteiktas asmens duomenų valdytojo statusas;
Keičiama projekto sutartis, įtraukiant naują veiklą –
jaunų bedarbių savanoriškos veiklos atlikimą;
Vykdomi
paslaugų,
skirtų
jaunų
bedarbių
integravimui į darbo rinką / sugrąžinimui į švietimo
sistemą, viešieji pirkimai.

VP įstatymo nustatyta tvarka įsigyjamos paslaugos:
Planuojama
paslaugų
vertė, eurais

Planuojamas
paslaugų
sutarties
sudarymas

Grupinių užsiėmimų organizavimas

4.320.000

2016-04-08

Darbinių gebėjimų, profesinių
interesų ir asmenybės bruožų
identifikavimas

1.467.000

2016-04-08

Papildomų gebėjimų ir
kompetencijų ugdymas
pasirengusiems darbo rinkai
bedarbiams

2.085.264

2016-03-23

Paslauga

Paslaugų paketai dalyviams:
 orientuotiems į samdomą darbą
 orientuotiems į švietimo sistemą
 orientuotiems į savarankišką veiklą
Išvažiuojamieji
įsivertinimui

seminarai

savęs

9.450.000
569.000
649.267
1.861.000

2016-05-11
2016-05-11

Projekto „Atrask save“ lėšų planavimas 2016–2018 m.

Įgyvendinimo laikotarpis

Dalyvių
skaičius

Lėšos, Eur

2016 m.

11.054

8.116.956

2017 m.

14.222

13.128.503

2018 m.

10.359

12.312.037

Viso:

35.635

33.557.030

Lietuvos darbo biržos įgyvendinamas antrinės
intervencijos projektas „Naujas startas“
Projekto tikslas – padidinti 16-29 metų amžiaus
jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje
įsitvirtinti.
Projekto veiklos: profesinis mokymas, darbo įgūdžių
įgijimo rėmimas, įdarbinimas subsidijuojant
Projekto partneriai – 10 TDB
Projekto įgyvendinimas – 33 mėnesiai

Projekto „Naujas startas“ lėšų planavimas 2016–2018 m.

Įgyvendinimo laikotarpis

Dalyvių
skaičius

Lėšos, Eur

2016 m.

2.992

7.385.397

2017 m.

4.812

17.941.257

2018 m.

3.261

10.047.735

Viso:

11.065

35.374.389

Laukiami rezultatai
Baigė dalyvauti JUI remiamoje intervencijos
Bedarbiai – 75 proc.

Neaktyvūs NEET – 35 proc.

Gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi, pameistrystės ar
stažuotės

Bedarbiai – 50 proc.

Neaktyvūs NEET – 30 proc.

Pradėjo mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti
Bedarbiai – 50 proc.

Neaktyvūs NEET – 10 proc.
Po 6 mėn. dirba – 44 proc.

Po 6 mėn. savarankiškai dirba – 9 proc.
Po 6 mėn. tęsia mokymąsi, dalyvauja kvalifikaciją suteikiančiose
mokymo programose, atlieka gamybinę praktiką ar stažuotę
– 16 proc.

Ačiū už dėmesį
Daugiau informacijos:

www.ldb.lt/Informacija/ESParama/Puslapiai/esf_atrask_save.aspx

