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1. Priemonės aprašymas 

1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti vyresnio darbingo 

amžiaus asmenų dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje“ įgyvendinimo.  

1.3. Remiamos veiklos: 

1.3.1. vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų 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; 

1.3.2. vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų motyvavimas, individualus darbas, 

jų poreikių ir galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas, psichologinė pagalba, siekiant 

vyresnio amžiaus asmenų grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje; 

1.3.3. mokymai, skirti vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingų asmenų bendriesiems 

gebėjimams (kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. 

rekomendacijose dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 

2006 L 394, p. 10) ugdyti;  

1.3.4. švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) 

darbingų asmenų potencialui skatinti, motyvuoti juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, 

teigiamai formuoti visuomenės ir darbdavių nuomonę apie vyresnio amžiaus asmenis, 

organizavimas.  

1.4. Galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos. 

1.5. Galimi partneriai: 

1.5.1. nevyriausybinės organizacijos; 

1.5.2. savivaldybių administracijos; 

1.5.3. darbdavių organizacijos. 

1.6.     Netaikoma 

1.7.     Netaikoma 

  

2. Priemonės finansavimo forma  

Negrąžinamoji subsidija 

  

3. Projektų atrankos būdas 

Projektų konkursas 

  

4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija 

Europos socialinio fondo agentūra 
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5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų ES ir kitos tarptautinės finansinės 

paramos finansuojamų programų priemonių 

Pagal priemonę vyresnio amžiaus (nuo 55 metų) darbingiems asmenims finansuojami tik 

bendrųjų gebėjimų mokymai 

 

6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Stebėsenos 

rodiklio 

kodas 

Stebėsenos rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 2018 

m. gruodžio 

31 d.  

Galutinė 

reikšmė 

2023 m. 

gruodžio 31 d. 

R.S.367 „Asmenys virš 54 metų, kurie po 

dalyvavimo ESF veiklose įgijo 

kvalifikaciją“ 

Procentai - 97 

R.S.368 „Asmenys virš 54 metų, kurie po 

dalyvavimo ESF veiklose dalyvauja 

savanoriškoje veikloje“ 

Procentai - 10 

P.S.367 „Asmenys virš 54 metų amžiaus, 

dalyvavę aktyviam senėjimui skirtose 

ESF veiklose“ 

Skaičius 1200 8000 

 

 7. Priemonės finansavimo šaltiniai 

    (eurais) 

Projektams skiriamas 

finansavimas 
Kiti projektų finansavimo šaltiniai 

ES 

struktūrinių 

fondų lėšos 

– iki 

Nacionalinės lėšos 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos – iki 

Projektų vykdytojų lėšos 

Iš viso – ne 

mažiau kaip 

Lietuvos 

Respublikos 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Kitos 

viešosios 

lėšos 

Privačios 

lėšos 

1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų 

6 000 000 0 0 0 0 0 0 

2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Iš viso  

6 000 000 0 0 0 0 0 0 

 
 


