PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

07.3.1-ESFA-V-402 „Neįgaliųjų profesinė
reabilitacija“

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

17,4

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

Profesinės reabilitacijos paslaugų (profesinių
gebėjimų įvertinimas, profesinis orientavimas ir
konsultavimas, profesinių gebėjimų atkūrimas
arba naujų išugdymas, pagalba įsidarbinant,
palaikymas darbo vietoje) neįgaliesiems teikimas

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (1)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo 9 straipsnio 3 punkto
nuostatas

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama pareiškėjo atitiktis Lietuvos Respublikos
neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 9 straipsnio 3
punkto reikalavimui: šiame punkte nustatyta, kad už
profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo organizavimą
atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir šią
funkciją ji įgyvendina pasitelkdama Lietuvos darbo biržą
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitas
valstybės institucijas ir įstaigas.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (2)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu
Nr. 204, 3.4.2 priemonę

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Užimtumo TVP 3.4.2
priemonei: projektas turi būti skirtas teikti profesinės
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų
nustatymo teikianti
institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos
administracinių gebėjimų ugdymas“

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

2,3

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę
remiamos veiklos:

– darbo rinkos institucijų veiklos tobulinimas: darbuotojų
specialiųjų gebėjimų tobulinimas, naujų paslaugų
kūrimas ir jau teikiamų paslaugų tobulinimas, darbo
rinkos politikos priemonių įgyvendinimo stebėsena, jų
tinkamumo ir efektyvumo vertinimas ir tobulinimas,
kitos Lietuvos darbo biržos veiklos ir paslaugų kokybę
gerinančios priemonės;
– Jaunimo garantijų įgyvendinimo stebėsenos sistemos
sukūrimas;
– Europos užimtumo tarnybos (EURES) veiklos
užtikrinimas Lietuvoje: parama veiklos valdymo
tobulinimui, darbuotojų kompetencijos tobulinimui,
paslaugų kokybės gerinimui ir paslaugų teikimui

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013
m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio
veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014
m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204, 2.1.2 priemonę, arba Jaunimo
garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plano (toliau – JGI planas),
patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
lapkričio 27 d. įsakymu N. A1-584, 1.3.2 priemonę

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP 2.1
uždavinio „Gerinti profesinio orientavimo (karjeros) paslaugų
prieinamumą ir kokybę“ 2.1.2 priemonės „Pagerinti užimtumo
rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų paslaugų kokybę ir
prieinamumą“ tikslams ir remiamoms veikloms, arba projekto ir
pareiškėjo (partnerių) atitiktis JGI plano 1.3.2 priemonei bei
nurodytiems vykdytojams

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

07.4.1-ESFA-V-404 „Jaunimo užimtumo
didinimas“

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

63,6

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal
priemonę
remiamos
veiklos:

– Ankstyvos intervencijos ir jaunimo aktyvinimo paslaugos
(pirminė intervencija): papildomų gebėjimų ir kompetencijų
ugdymo priemonės (verslumo, projektų valdymo, IT žinių
tobulinimo ir pan.); psichologinės socialinės reabilitacijos
priemonės; minimalios priežiūros paslaugos; pagalbos pažįstant
save paslaugos; socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugos;
motyvavimo paslaugos; informavimo apie jauno žmogaus
galimybes paslaugos; tarpininkavimo su švietimo įstaigomis
paslaugos; savanorystės vietos paieškos paslaugos; savanoriškos
veiklos atlikimo organizavimas; mokymai savanoriškos veiklos
metu; mentorystės paslaugos savanoriškos veiklos metu ir kitos
veiklos pagal individualius veiklos planus;
– integraciją į darbo rinką skatinančios priemonės (antrinė
intervencija): bedarbių profesinis mokymas; darbo įgūdžių įgijimo
rėmimas; įdarbinimas subsidijuojant; darbo rotacija; teritorinis
judumas; savanoriška praktika; darbo įgūdžių įgijimas pagal
dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį ir kitos veiklos pagal
individualius veiklos planus

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimo plano, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-692
(LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1- 584 redakcija), 1.4.1,
1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 ir 2.2.1 priemones (toliau – priemonės)

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama projektų ir pareiškėjų atitiktis Jaunimo garantijų
iniciatyvos įgyvendinimo plano priemonių aprašymams,
tikslinėms grupėms, siekiamiems rezultatams ir
vykdytojams

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų teikianti
institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės kodas
ir pavadinimas:

08.5.1-ESFA-V-406 „Parama neįgaliesiems
socialinėse įmonėse“

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

35,3

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

Pagal priemonę remiamos
veiklos:

- socialinėse įmonėse dirbančių neįgaliųjų
įdarbinimo rėmimas, subsidijuojant darbo
užmokesčio ir valstybinio socialinio draudimo
įmokų dalį;
- asistento (gestų kalbos vertėjo) įdarbinimas,
subsidijuojant išlaidas, susijusias su pagalba, kuri
yra būtina neįgaliajam atlikti darbo funkcijas

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (1)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo
tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu
Nr. 204, 3.4.1 priemonę

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis Užimtumo programos TVP
nuostatoms: 3.4 uždavinio „Didinti neįgaliųjų dalyvavimą
darbo rinkoje“ 3.4.1 priemonės „Remti socialiai
pažeidžiamų asmenų įdarbinimą socialinėse įmonėse“
tikslams, remiamoms veikloms

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus (2)
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos socialinių įmonių
įstatymo nuostatas

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto atitiktis LR socialinių įmonių įstatymo
nuostatoms: socialinėse įmonėse įdarbinamų asmenų tikslinės
grupės, veiklos, subsidijos dydžiai, skyrimo sąlygos.
Būtina įsitikinti, ar projekto paraiškoje yra pateiktas pagrindimas,
kaip projektas prisideda prie LR socialinių įmonių įstatyme
nustatytų socialinių įmonių tikslų ir veiklų įgyvendinimo, taip pat,
ar projekte numatytos veiklos ir tikslinės grupės atitinka Socialinių
įmonių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 13 straipsnio 1 dalies 1
punkto ir šio straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, ar atsakingas
vykdytojas atitinka LR Vyriausybės 2004 m. liepos 7 d. nutarime
Nr. 852 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos
Respublikos socialinių įmonių įstatymą“ nurodytą atsakingą
vykdytoją

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų
atrankos kriterijų nustatymo
teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Veiksmų programos
įgyvendinimo priemonės
kodas ir pavadinimas:

08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos
pertvarka“

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

21,6

Projektų atrankos būdas:

Valstybės projektų planavimas

1. Naujų formų socialinių, sveikatos ir kitų, reikalingų įgyvendinti
Pagal
institucinės globos pertvarką, paslaugų metodinių dokumentų ir
priemonę
jų teikimo paketų (standartų, šių paslaugų organizavimo ir
remiamos
teikimo modelių aprašų, paslaugų teikimo metodikų, veiklos
veiklos (1):

aprašų (kartu su aprašymų vadovais, architektūriniais
sprendimais/modeliais tipinėms įstaigoms), parengimas;

2. Pertvarkomų įstaigų (bandomųjų projektų) gyventojų poreikių
vertinimas: poreikių įvertinimo ir vadovų aprašų parengimas;
ekspertų, kurie atliks gyventojų poreikių vertinimą, atranka ir
komandų sudarymas; ekspertų, kurie atliks gyventojų poreikių
vertinimą, mokymai ir metodinės pagalbos jiems teikimas;
3. Pertvarkomų įstaigų (bandomųjų projektų) gyventojų
individualių planų sudarymas pagal įvertintus gyventojų
poreikius: individualaus plano parengimo aprašų rengimas;
ekspertų, kurie sudarys individualius planus, rengimas;
metodinės pagalbos ekspertams teikimas; proceso stebėsena;

4. Pertvarkomų įstaigų (bandomųjų projektų) darbuotojų
Pagal
kompetencijų ir motyvacijos dirbti bendruomenėje įvertinimas:
priemonę
vertinimo ir įsivertinimo įrankio/metodikos parengimas;
remiamos
vertinimo ir įsivertinimo organizavimas; poreikių tobulinti
veiklos (2):

profesinę kompetenciją/persikvalifikuoti įsivertinimas ir
vertinimas; įstaigos darbuotojų profesinės kompetencijos
tobulinimo/perkvalifikavimo planų rengimas;

5. Regionų, kuriuose įgyvendinami bandomieji projektai
infrastruktūros planų rengimas: esamos situacijos regione
analizė ir galimybių studijos pagal įvertintus pertvarkomų
įstaigų gyventojų ir bendruomenėje gyvenančių neįgaliųjų,
vaikų, šeimų poreikius; reikiamos infrastruktūros detalizavimas
visame regione ir pagal atskiras savivaldybes; pastatų, patalpų
įrengimo/pritaikymo planų rengimas;
6. Naujų formų paslaugų pagal ekspertų parengtus standartus,
modelius ir kt. diegimas ir teikimas tikslinėms grupėms;
7. Bendruomeninių paslaugų plėtra ir teikimas tikslinėms
grupėms;

8. Socialinių paslaugų sistemos darbuotojų (pertvarkomų įstaigų,
Pagal
seniūnijų, socialinio darbo organizatorių, savivaldybių
priemonę
administracijų, socialinių paslaugų centrų, pagalbos šeimai
remiamos
tarnybų, dienos centrų, bendruomenės centrų ir
veiklos (3):

nevyriausybinių organizacijų, psichikos sveikatos centrų,
sutrikusio vystymosi kūdikių namų, švietimo, kultūros ir kitų
įstaigų darbuotojų, globėjų, įtėvių, šeimynų dalyvių) profesinės
kompetencijos tobulinimas;

9. Institucinės globos pertvarkai įgyvendinti reikalingų
visuomenės informavimo ir švietimo priemonių vykdymas;
10. Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimo vidiniai ir išoriniai
vertinimai, atliekant kokybinius ir kiekybinius tyrimus.

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus
Nustatymas

Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

Projektai turi atitikti Perėjimo nuo institucinės globos prie
šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 20142020 metų veiksmų planą, patvirtintą LR socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu
Nr. A1-83

Projektų atrankos
kriterijaus vertinimo
aspektai ir
paaiškinimas:

Vertinama projekto ir pareiškėjų atitiktis Plane
nurodytiems tikslams, priemonėms bei atsakingiems
vykdytojams

