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2010 m. VšĮ „SOPA“ veiklos 

ataskaita 

Tarpininkavimo įdarbinant paslaugos bedarbiams 

2010 metais tarpininkavimo įdarbinant paslaugas teikėme romams ir psichikos negalią turintiems 

profesinės reabilitacijos dalyviams: buvo organizuojami užsiėmimai grupėse, teikiamos individualios 

konsultacijos ieškant darbo, komunikuojama su darbdaviais dėl tikslinių grupių įdarbinimo.  

Iš 49-ių neįgaliųjų,  baigusių profesinės reabilitacijos programą,  įsidarbino 27 . 

Per 2010 metus  aktyviai buvo dirbama su 30 romų, darbą  susirasti padėjome 7 romų tautybės 

asmenims. 

Įgyvendinami projektai 

2010 metais sėkmingai užbaigėme EEE/NOR finansuotą projektą „Tarpininkavimo įdarbinant 

paslaugų plėtra: organizacinių pajėgumų stiprinimas ir geros praktikos formavimas“, 

kurį finansavo Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. 

Projekto metu buvo sustiprinta organizacijos materialinė bazė, suformuota įdarbinimo tarpininkų 

komanda, parengtos remiamo įdarbinimo gairės įdarbinimo specialistams, sustiprintas partnerystės 

tinklas, pasisemta patirties iš užsienio partnerių. 

Tęsėme Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Atsigręžk į romus: Inovatyvios romų 

dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“ įgyvendinimą. Projekto tikslas - sukurti romų įtraukimo į 

darbo rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti, bet ir 

išsilaikyti darbo vietoje. Vadovaujantis partneris – Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje.  

2010 m. rudenį pradėjome įgyvendinti Leonardo da Vinci naujovių perkėlimo projektą  „JobPics 

Europe“. Projekto tikslas - adaptuoti profesinio konsultavimo priemonę JobPics skirtingose Europos 

šalyse (Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, Ispanijoje). Jobpics priemonė, kurią sudaro 183 skirtingų 

profesijų nuotraukos, 2009 m. sukūrė Norvegijos profesinės reabilitacijos įstaigų asociacija (AVRE).  

Priemonė bus naudojama profesinio orientavimo srityje, supažindinant jaunimą su profesijų pasauliu 

bei konsultuojant ieškančiuosius darbo bei norinčius įgyti ar keisti profesiją.Vadovaujantis projekto 

partneris – AVRE (Norvegija). 2010 metais vyko parengiamasis darbas- tiesiogines projekto veiklas 

planuojame pradėti 2011 metais.  
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Metodinių priemonių rengimas 

2010 metais išleidome leidinį Remiamas įdarbinimas, 

kuriame aprašėme tarpininkavimo įdarbinant patirtį, įgytą 

dirbant su socialiai pažeidžiamais asmenimis. Leidinys 

skirtas įdarbinimo specialistams, darbo tarpininkams, 

socialiniams darbuotojams, teikiantiems įdarbinimo 

paslaugas asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių. 

Remiamo įdarbinimo modelis buvo pristatytas su 

socialinės rizikos šeimomis dirbantiems socialiniams 

darbuotojams, organizuojant  praktinius mokomuosius – 

komandos formavimo seminarus, kurių tikslas -  

bendradarbiavimo stiprinimas įdarbinant socialinės 

rizikos asmenis. Seminarai vyko partnerių patalpose.  

Kvalifikacijos kėlimas 

2010 metais ypatingą dėmesį skyrėme darbuotojų kvalifikacijos kėlimui 

2010 m kovo mėnesį Jurgita Kuprytė  dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminare Prancūzijoje pagal 

Grundtvig kvalifikacijos kėlimo programą. 

 

Kovo mėnesį pasikvietėme į Lietuvą partnerius iš 

Nyderlandų ( Picos BV) ir organizavome praktinį 

seminarą „Remiamas įdarbinimas. Tarpininkavimo 

paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“. 

Didelę patirtį turintys Nyderlandų specialistai apmokė 

dirbti ir SOPA įdarbinimo tarpininkus. 

 

Gegužės mėnesį 3 VšĮ „SOPA“  įdarbinimo tarpininkai  

turėjo galimybę vykti į mokomąjį studijų vizitą į 

Nyderlandus. Vizito tikslas – susipažinti su darbo su 

ilgalaikiais bedarbiais metodus, pasisemti gerosios patirties remiamo įdarbinimo srityje. Projekto 

specialistai susitiko su keliomis bedarbių įdarbinimo ir reintegracijos organizacijomis bei  apsilankė 

įmonėse,  kurios apmoko ir įdarbina ilgalaikius bedarbius, lankėsi Hertogenbosh miesto darbo biržoje.  

 

2010 m. gegužės ir lapkričio mėnesiais vyko Atsigręžk į romus projekto komandos mokymai temomis 

„Komandinis darbas. Sudėtingų situacijų valdymas“ ir „Komandinis darbas. Efektyvūs sprendimai“. 

Mokymuose dalyvavo ir visi  SOPA darbuotojai. Seminarų metu buvo ieškoma veiklos tobulinimo 

Picos atstovai Lietuvoje 

Metodinės gairės specialistams 
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idėjų, analizuojamos įvairios situacijos, formuluojami tikslai, renkami sprendimai, kuriamas bendros 

veiklos planas. Mokymų metu supratome, kad įmanoma suvaldyti bet kokias sudėtingas situacijas, 

jeigu komanda susitelkusi siekia bendrų tikslų. 

2010 m. birželio mėnesį įdarbinimo tarpininkai 

dalyvavo VU medicinos fakulteto psichiatrijos klinikos 

ir Vilniaus psichosocialinės reabilitacijos centro 

organizuotame moksliniame – praktiniame seminare 

„Kognityvinės elgesio terapijos metodų   taikymas 

dirbant su psichikos neįgaliaisiais“ 

2010 m. rugsėjo mėnesį įdarbinimo tarpininkai 

dalyvavo teoriniame praktiniame seminare „Į klientą 

orientuotas konsultavimas“, kurį vedė Nyderlandų 

ekspertas Ludovicus van der Post. 

Dalyvavimas renginiuose 

2010 metais dalinomės patirtimi su kitomis organizacijomis: įdarbinimo tarpininkė Aiva Salatkienė 

skaitė pranešimus apie socialinės atskirties grupių įdarbinimą teminio monitoringo seminare 

„Tarptautinė patirtis socialinės integracijos kontekste“ ir informaciniame seminare „Mokymosi visą 

gyvenimą programos galimybės profesinio orientavimo specialistams „Naujovės profesinio 

orientavimo srityje“ 

 

Vietinis bendradarbiavimas 

2010 metais VšĮ "SOPA" tapo Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo nare 

(www.skurdas.lt). Tinklo tikslas - stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius 

gebėjimus ir plėtoti NVO bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, 

mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje. 

               

Tarptautinis bendradarbiavimas 

Dalyvavome partnerių iš  Reunion salos 

(Prancūzija) įgyvendiname projekte 

Jobsystem.  2010 m. gruodžio mėnesį  

organizavome partnerių apsilankymą 

Lietuvoje: keitėmis patirtimi, pristatėm 

geruosius Lietuvos projektų pavyzdžius.  

Ludovicus van der Post mokymai 

Svečiai iš Reunion lankosi  Vilniaus darbo 
biržoje 

http://www.skurdas.lt/
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Finansinė ataskaita 

Finansavimo šaltiniai, 2010 m 

 

  

ESF, "Atsigręžk į 
romus"; 142936,05 

EK,  Skurdo tinklas; 
2728,88 

EK, Grundtvig 
kvalifikacijos kėlimo 

programa; 6116,4 

EK, Leonardo da 
Vinci partnerystė; 

6273,74 

EEE/NOR fondai; 
35518,03 

2 proc GPM; 901,49 

Pajamos už suteiktas  
paslaugas; 44795 
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Išlaidos 

 

Renginių 
organizavimo 

3% 

Sklaidos ( 
viešinimo)  

2% 

Auditas 
2% 

Darbo užmokesčių 
72% 

Komandiruočių  
5% 

Nuomos ir patalpų 
išlaikymo 

8% 

Turto nurašymo 
3% 

Trasporto, ryšių 
paslaugų 

4% 

Kitos 
administracinės 

1% 


