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EUROPOS SOCIALINIS FONDAS
Lietuva stengiasi užtikrinti aukštos kokybės užimtumą ir socialinę
įtrauktį, skatindama mokymąsi visą
gyvenimą, plėsdama galimybes technikos mokslus baigusiems specialistams ir gerindama viešojo administravimo efektyvumą. Šiais veiksmais,
ESF lėšos padeda piliečiams aktyviai
ir lygiateisiškai prisidėti prie šalies
ekonominės ateities, ypatingą dėmesį
skiriant tiems, kuriuos neseniai padidėjęs nedarbas palietė labiausiai.
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INVESTAVIMAS Į ŽMONES IR DARBO
VIETAS: LIETUVOS GALIMYBĖS
Siekdama padėti atsigaunančiai ekonomikai,
Lietuva imasi įvairių priemonių, skirtų gerinti
švietimą ir mokymą, kurti naujas darbo vietas
ir remti inovacijas bei verslą. Daugelio šių priemonių tikslas – didinti darbuotojų produktyvumą, mokant juos naujų įgūdžių, užtikrinsiančių geresnes darbo perspektyvas. Ypatingas
dėmesys skiriamas labiausiai nedarbingumo
paliestiems asmenims – jaunimui, moterims
su šeimomis, vyresniems darbuotojams ir
ilgalaikiams bedarbiams. Pagrindinis tikslas – padėti žmonėms grįžti į darbą ir padėti
jiems išvengti ilgalaikio nedarbo. Lietuva taip
pat siekia formuoti aukštos klasės darbo rinką
investuodama daugiau pinigų į mokslinius tyrimus ir plėtrą, įskaitant mokslą ir technologijas,
į šią sritį pritraukdama daugiau šios srities
studijas baigusių jaunų absolventų. Taip siekiama sustabdyti protų nutekėjimą, vykusį dėl
ekonominės krizės, ir padėti lietuviams rasti
aukštos kvaliﬁkacijos darbus ir siekti karjeros.
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ėl krizės dar daugiau žmonių gyvena skurde,
Dėl
todėl pagrindinis uždavinys – su ESF parama
sumažinti skurdo lygį, daugiausiai dėmesio
skiriant didžiausios rizikos grupei priklausantiems asmenims, t. y. vienišiems tėvams, vyresnio
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“Iki 2020 m. siekiama
72,8 % užimtumo”
amžiaus moterims ir t. t. Siekdama tai įvykdyti, Lietuva taiko praktines priemones, skirtas
pašalinti kliūtis darbui, padėdama rizikos grupei priklausantiems asmenims grįžti į darbą
ir išlaikyti save ir savo šeimas. Prie minėtų
priemonių priskiriamas ir skatinimas užtikrinti
lankstesnę darbo tvarką.

ESF ﬁnansinių išteklių
naudojimas Lietuvoje
2007–2013 m. Lietuva iš ESF gaus daugiau
nei 1 mlrd. eurų. Įskaitant bendrąjį ﬁnansavimą iš Lietuvos valstybės, visa darbo vietoms
kurti skiriama suma viršija 1,2 mlrd. eurų. Šie
pinigai skiriami kelioms prioritetinėms sritims:
aukštos kokybės užimtumui ir socialinei įtraukčiai, mokymosi visą gyvenimą skatinimui,
tyrėjų ir mokslininkų kompetencijos didinimui
ir efektyvesniam bei produktyvesniam viešajam administravimui.

LIETUVOS ESF PRIORITETAI
Grįžimas į darbą su
geresniais įgūdžiais
ESF priemonėmis siekiama padėti užtikrinti,
kad dėl ekonominės krizės darbą praradę
asmenys netaptų ilgalaikiais bedarbiais. Todėl
ESF lėšos remia priemones, skirtas tobulinti
įgūdžius, ypač labiau pažeidžiamų grupių, ir
užtikrina studijuojant ir mokantis įgytų įgūdžių
pritaikymą, siekiant geresnių darbo perspektyvų. Dėmesys taip pat skiriamas kitoms sritims, tokioms kaip kompiuterinis raštingumas,
užsienio kalbos ir bendri įgūdžiai darbo vietoje.
ESF ﬁnansuojamose mokymo iniciatyvose
dalyvavo jau daugiau nei 200 000 žmonių, iš
kurių daugelis buvo bedarbiai, moterys, jaunuoliai ir vyresnio amžiaus darbuotojai. Lietuva
taip pat investuoja daugiau pinigų į mokslinius
tyrimus ir moko daugiau įvairių mokslų specialistų, taip kurdama geresnes sąlygas jauniems
absolventams ir didindama lankstumą bei
judrumą – siekdama išlaikyti juos šalyje.
Be to, programa skatina verslumą. 2010 m.,
panaudojus 14,5 mln. eurų iš ESF, įsteigtas
Verslumo skatinimo fondas. Fondas organizuoja
mokymus ir teikia paskolas bei siekia padėti jaunuoliams, darbo ieškantiems asmenims ir vyresniems darbuotojams pradėti dirbti savarankiškai arba kurti savo verslą. Iki šiol mokymuose
sudalyvavo daugiau nei 3 000 žmonių ir suteikta
daugiau nei 150 paskolų. Siekiant skatinti darbo
vietų kūrimą, suteikiama daugiau subsidijų, jei
įmonės gali sukurti darbo vietą bedarbiui.

Bendra kova su skurdu
Padėdamos daugiau žmonių rasti darbą ir pritaikydamos jų įgūdžius, kad užtikrintų didesnes galimybes darbo rinkoje, taikomos priemonės gerina žmonių darbo perspektyvas ir
prisideda mažinant skurdą ir atskirtį. Be to,
numatyta parama darbdaviams kurti naujas
darbo vietas, o viešojo administravimo reformomis gerinamas viešųjų paslaugų efektyvumas ir jų teikimas verslui bei piliečiams.

“Švietimo ir
mokymo pritaikymas
poreikiams”
ESF projektais taip pat gerinama profesinio
mokymo kokybė ir užtikrinama, kad jį įgytų tie,
kuriems jo labiausiai reikia. Pavyzdžiui, 2012
m. pradžioje įdiegta mokymo čekių sistema,
suteikianti darbo ieškantiems asmenims galimybę pasirinkti jų poreikiams ir siekiams tinkamiausią mokymo tipą. Dirbantys asmenys
taip pat gali naudotis įgūdžius tobulinančiomis priemonėmis, tokiomis kaip programos
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ ir
„Žmogiškųjų išteklių tobulinimas INVEST+“.
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ESF LIETUVOJE:
KELETAS PAVYZDŽIŲ
Lietuvos e-pilietis

Darbas jaunimui

Mokėjimas dirbti kompiuteriu ir naudotis
internetu jau tampa būtinybe ¬– ne tik darbo
vietoje, bet ir norint pasinaudoti vis daugėjančiomis paslaugomis, įskaitant viešąsias e.
valdžios paslaugas. ESF projektas „Lietuvos e.
piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“
padėjo daugiau žmonių įtraukti į interneto platybes – ypač vyresnės kartos ir kaimo vietovėse gyvenančius asmenis. Projektu pritraukta
daugiau nei 50 000 žmonių, įskaitant 400 neįgaliųjų, kurie dalyvavo kursuose, skirtuose
patobulinti naudojimosi internetu įgūdžius.

Jaunimo nedarbo lygis Lietuvoje yra ypač
aukštas, todėl pradėtas ESF projektas „Būk
aktyvus darbo rinkoje“, padedantis įsidarbinti
jauniems, iki 29 metų amžiaus, žmonėms.
Projektu siekiama suteikti jauniems žmonėms
praktinių įgūdžių, kurie būtini siekiant patekti
į darbo rinką, todėl jis apima subsidijuotą
samdymą ir paramą įgyjant pradinę darbo
patirtį. Tai – subsidijuotas įdarbinimas ir jis
yra veiksmingas – iki projekto pabaigos (2012
m. sausio mėnesio) jame sudalyvavo daugiau
nei 6 000 jaunuolių, o 83 % jų po šešių
mėnesių vis dar dirbo. Kadangi projektas buvo
toks sėkmingas, Lietuvos valdžios institucijos
planuoja pradėti dar vieną panašų projektą.

Norite...?
…sužinoti daugiau apie ESF Lietuvoje?
…geriau suprasti, kaip ESF veikia?
…pamatyti vaizdo įrašus apie visoje ES vykdomus projektus?
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Apsilankykite ESF svetainėje :
http://ec.europa.eu/esf/lithuania
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