V Š Į „SOPA“ VEIKLOS
ATASKAITA
2009 m.

VšĮ „SOPA“ - pelno nesiekianti organizacija, kurios misija socialiai
pažeidžiamų asmenų integracija į darbo rinką

VšĮ „SOPA“ veiklos ataskaita
2009 m.

kryptingai plėtojome tarpininkavimo įdarbinant paslaugas socialiai

pažeidžiamiems

asmenims:

sustiprinome

organizacijos

materialinę

bazę,

išsinuomodami patalpas veiklai bei įsigydami biuro organizacinės įrangos, įdarbinome
ir apmokėme 3 specialistus darbui su socialinės atskirties grupėmis. 2009 metų
pabaigoje organizacijoje dirbo 5 įdarbinimo tarpininkai.
2009 metais ir toliau teikėme individualias konsultacijas ieškantiems darbo,
tarpininkavimo įsidarbinant ir išsilaikant darbo vietose, organizavome mokymus,
rengėme mokymų programas.
Pradėjome

teikti

paslaugas

profesinės

reabilitacijos

pasirašyta

ilgalaikio

neįgaliųjų

dalyviams

–

bendradarbiavimo

2009 m. buvo organizacijos
plėtros metai

sutartis su VšĮ „Vilniaus psichosocialinės
reabilitacijos

centru“.

2009

metais

paslaugos buvo teikiamos 21 psichikos negalią turinčiam dalyviui.
Pradėjome dirbti su romų bendruomene - startavome su ESF finansuojamu projektu
„Atsigręžk į romus: inovatyvios romų įdarbinimo priemonės“- 2009 metais į projekto
veiklas pritraukta 46 romai.
Mūsų pastangas įvertino Švietimo mainų paramos fondas - gavome apdovanojimą už
sėkmingai įgyvendintą Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Karjeros konsultavimas
neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika“ .
Tęsėme bendradarbiavimą su užsienio partneriais: mokėmės iš Nyderlandų partnerių,
keitėmės patirtimi su Slovakijos organizacijomis, ieškojome naujų tarptautinių
kontaktų dalyvaudami seminaruose bei konferencijose užsienyje.
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LEONARDO DA VINCI NAUJOVIŲ
PERKĖLIMO PROJEKTAS “TRANSFERT
MAMED” ( TRAMA)
2009 metais sėkmingai baigėme įgyvendinti

projektą „TRAMA“, kuriame dalyvavome

partnerių teisėmis. Projekto metu į Lietuvą buvo perkelta MAMED tinklo patirtis (20042006 metais įgyvendinant tarptautinį Leonardo da Vinci bandomąjį projektą „MAMED:
training of tehnicians of a medical material repair shop“ buvo parengta tarptautinė
mokymų programa, skirta asmenims, dirbantiems techninės pagalbos priemonių
neįgaliesiems srityje). „TRAMA“ projekto metu partneriai iš

Portugalijos, Graikijos,

Vokietijos, Turkijos, Rumunijos, Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos, Belgijos, Italijos, Ispanijos
perkėlė į savo šalis gerąją MAMED tinklo patirtį. .

Projekto Lietuvoje rezultatai
-

-

Į lietuvių kalbą išversti leidiniai
o

Mokinio vadovas

o

Mokytojo vadovas

Parengtos 3 mokymo programos apie techninės pagalbos neįgaliesiems įrangos
remontą ir perdirbimą
o

Tarptautinis MAMED tinklas ( 140 val trukmės) – kodas 196172601

o

Padėjėjas administraciniams reikalams ( 140 val trukmės) – kodas
296134502

o

Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems remontininkas ( 140 val.) –
kodas 296152102

-

Parengta papildoma „Bendravimo įgūdžių tobulinimo“ programa ( 35 val) – kodas
296109083

Visos parengtos programos suderintos su Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų
darbdavių konfederacija arba Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie SADM bei
registruotos Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje (Patvirtintos Lietuvos darbo rinkos
mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.V(7)-143)

Aiva Salatkienė ir Nerijus Mocevičius
dalyvauja baigiamajame projekto partnerių
susitikime Barselonoje( Ispanija)
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GRUNDTVIG PARTNERYSČIŲ
PROJEKTAS „ROMŲ Į(SI)DARBINIMO
SKATINIMO PRIEMONĖS “
2009 metais sėkmingai baigėme Grundtvig mokymosi partnerysčių projektą „Romų
į(si)darbinimo skatinimo priemonės. Projekte dalyvavo partneriai :
-

Vilniaus romų visuomenės centras

-

Milan Šimiecka Fondas iš Slovakijos

-

FlexPay iš Nyderlandų

-

Werkadvies iš Nyderlandų,

-

Olandijos sinti ir romų organizacija.

Projekto metu buvo organizuojami tematiniai
susitikimai,
skirtingų

kurių

šalių

metu

aptarė

partneriai

skirtingas

iš

romų

konsultavimo ir įdarbinimo metodikas, priemones, instrumentus. 2009 metais buvo
organizuoti 2 tarptautiniai susitikimai
2009 balandžio mėn. penktasis partnerių susitikimas įvyko Nyderlanduose. Susitikimo
metu

partneriai

aplankė

keletą

savivaldybių

ir

romų/

sinti

darbo

vietų,

buvo aptartos temos: finansinės ir ekonominės krizės pasekmės romams ir jų pozicijai
darbo rinkoje Olandijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje, kas gali būti padaryta pagerinant romų
įėjimą į darbo rinką, Weert savivaldybėje taikomomis sinti ir romų lavinimo ir įdarbinimo
priemonės; finansinės krizės įtaka Olandijos socialinei politikai.
2009 m. liepos 12-15 d. vyko galutinis partnerių susitikimas Vilniuje. Liepos 13 d. Vilniaus
Socialinės paramos centro vyko seminaras "Romų socialinės atskirties mažinimas:
tarptautinė patirtis", kuriame partneriai pristatė savo patirtį Grundtvig partnerystėje.
Seminare dalyvavo socialiniai darbuotojai, įdarbinimo tarpininkai, atstovai iš Vilniaus
darbo

biržos

ir

Tautinių

mažumų

ir

išeivijos

departamento.

Liepos 14 d. buvo organizuotas susitikimas Romų visuomenės centre. Buvo
pristatyti nauji romų užimtumo projektai bei aptarta roma.lt interneto svetainė.
Projekto rezultatai
Projekto

metu

buvo

sukurtos

ataskaitos

apie

romų

(sinti)

situaciją

Lietuvoje,

Nyderlanduose ir Slovakijoje, aprašytos įdarbinimo ir įtraukties į visuomenę priemonės.
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“TARPININKAVIMO ĮDARBINANT
PASLAUGŲ PLĖTRA : ORGANIZACINIŲ
PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS IR GEROS
PRAKTIKOS FORMAVIMAS ”
2009 metais pradėjome įgyvendinti projektą „Tarpininkavimo įdarbinant paslaugų plėtra“,
kurį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius
mechanizmus. Projekto tikslas - kryptingai plėtoti tarpininkavimo įdarbinant paslaugas
socialiai pažeidžiamiems asmenims, sustiprinant nevyriausybinę organizaciją VšĮ SOPA,
parengiant specialistų komandą, perimant užsienio patirtį ir adaptuojant remiamo
įdarbinimo modelį įvairioms socialinės atskirties grupėms.

2009 metais įgyvendinant projektą pasiekėme šiuos rezultatus :
-

Suformavome 5 įdarbinimo tarpininkų komandą,

-

Sustiprinome organizacijos materialinę bazę ( įsigyti 2 kompiuteriai)

-

Parengtos ir nuolat atnaujinamos bedarbių ir potencialių darbdavių duomenų
bazės

-

Pradėtos rengti remiamo įdarbinimo modelio gairės

-

Plečiamas bendradarbiavimo tinklas su suinteresuotomis organizacijomis
(pasirašytos 2 bendradarbiavimo sutartys )

-

Semiamasi patirties iš užsienio partnerių
o

nuolat konsultuojamės su partneriais iš Nyderlandų FlexPay.

o

VšĮ SOPA direktorė Jurgita Kuprytė
Europos remiamo įdarbinimo
sąjungos konferencijoje Prahoje, kur
išsamiau susipažino su remiamo
įdarbinimo ir tarpininkavimo
principais bei ieškojo potencialių
partnerių ateities projektams.

-

Ypatingą dėmesį skiriame organizacijos
įvaizdžio sukūrimui
o

Atnaujintas interneto tinklapis www.sopa.lt

o

Išleisti lankstinukai ir plakatai, siekiant pristatyti suinteresuotoms šalims
tarpininkavimo įdarbinant paslaugas.
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„ATSIGRĘŽK Į ROMUS : INOVATYVIOS
ROMŲ ĮDARBINIMO PRIEMONĖS “
2009 metų pavasarį pradėjome įgyvendinti Europos socialinio fondo remiamą projektą,
skirtą romų integracijai į darbo rinką. Projektu siekiama sukurti romų įtraukimo į darbo
rinką ir dalyvavimo visuomenėje priemonių kompleksą, kuris padėtų ne tik įsidarbinti,
bet ir išsilaikyti darbo vietoje.

Projekto partneriai:
Jungtinių tautų vystymo programa Lietuvoje - pagrindinis projekto vykdytojas
Romų visuomenės centras
VšĮ SOPA
Vilniaus miesto Socialinės paramos centras

2009 metais pasiekti rezultatai
Paruošta specialistų komanda darbui projekte.
VšĮ

„SOPA“

organizavo

projekto

komandos įvadinius mokymus, kuriuose
dalyvavo darbuotojai iš visų projekto
partnerių

organizacijų

tarpininkai,

-

socialiniai

įdarbinimo
darbuotojai,

socialinių darbuotojų asistentai. Mokymų
tikslas - apmokyti komandą sistemingai
dirbti pagal parengtą įdarbinimo modelį,
teikti

kompleksines

socialines

paslaugas

įdarbinimo
tikslinei

Mokymų metu specialistai

ir

grupei.

buvo supažindinti su tarpininkavimo įdarbinant veikla,

remiamo įdarbinimo modeliu, tarpkultūrinio darbo ypatumais, buvo simuliuojamos įvairios
darbinės situacijos, organizuojamos diskusijos aktualiais klausimais.
Organizuoti įdarbinimo tarpininkų vizitai į Nyderlandus
2009 m. gruodžio 7-11 d. įvyko pirmas projekto
komandos

mokomasis

studijų

vizitas

į

Nyderlandus. Šiuo vizito tikslas - susipažinti su
romų bendruomenės integracijos organizavimu
Nyderlanduose, įvertinti, kokias integracijos
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priemones būtų galima pritaikyti Lietuvoje, taip pat suplanuoti ateinančius vizitus. Projekto
specialistai susitiko su Veldhoveno savivaldybės atstovais bei socialiniais darbuotojais. Aptarta
darbo su romais specifika, jų mokymo ir įdarbinimo aktualijos. Komanda apsilankė romų
jaunimo socialinės integracijos užsiėmimuose.
Komandos mokymai
2009 m. lapkričio 16-17 d. Dubingiuose vyko komandos mokymai „Efektyvus komandinis
darbas“, kuriuose dalyvavo visi projekto darbuotojai, tarp jų ir

VšĮ „SOPA“ įdarbinimo

tarpininkai. Šių mokymų metu buvo aiškinamasi, kas yra komanda, kokia komandos nauda,
komandų tipai, vystymosi etapai, vyraujančios taisyklės, kalbama apie bendravimą,
bendravimo
Efektyviam
komanda

problemas
darbui

buvo

bei

projekte

„lipdoma“

kritiką.
užtikrinti

pasitelkiant

įvairius žaidimus, vaikščiojimą lynu bei
kuriant bendrą kūrinį. Nebuvo išvengta
skirtingų požiūrių, aštrių diskusijų, kurių
metu bandėme geriau pažinti vieni kitus ar
išklausyti

kito

nuomonę.

Nors

buvo

nelengva, tačiau tikslas pasiektas – mokymų metu „sulipdyta“ komanda pradėjo sudėtingą
darbą su tiksline grupe.
Pradėtas tiesioginis darbas su tiksline grupe
Pradėtos teikti individualios konsultacijos romams, konsultacijų metu

buvo aiškinamasi

ieškančiųjų darbo romų poreikiai, pomėgiai, įvertinami gebėjimai, įsidarbinimo trukdžiai,
sudaromas individualus įsidarbinimo planas bei teikiama pagalba siekiant sėkmingo projekto
dalyvio įsidarbinimo. Per pirmuosius projekto įgyvendinimo mėnesius į projekto veiklas
pritraukti 46 romai , 2 iš jų įsidarbino.
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PROFESINĖS REABILITACIJOS
PROGRAMA
2009 metais VšĮ „SOPA“

pasirašė jungtinės veiklos sutartį su VšĮ „Vilniaus

psichosocialinės reabilitacijos centru“ ir pradėjo teikti profesinės reabilitacijos paslaugas
psichikos neįgaliesiems. VšĮ „SOPA“ profesinės reabilitacijos programoje atsakinga už
profesinio orientavimo ir pagalbos įsidarbinant etapus.
Profesinio orientavimo paslaugos buvo suteiktos 24 profesinės reabilitacijos dalyviams:
individuliai ir užsiėmimų grupėse metu atlikome neįgaliųjų poreikių ir galimybių analizę
darbo rinkoje, supažindinome su skirtingomis profesijomis bei galimybėmis darbo rinkoje,
konsultavome pasirenkant karjeros kryptį. 6 dalyviams buvo teikiamos pagalbos
įsidarbinant paslaugos: buvo lavinami darbo paieškos bei įsidarbinimo gebėjimai: rengiami
reikalingi dokumentai, analizuojama situacija darbo rinkoje, rengiamasi pokalbiams su
darbdaviu.

KITA VEIKLA
VšĮ SOPA dalyvavo socialiniame forume „Dialogas su Lietuva” bei uždavė rūpimus
klausimus apie valstybės užimtumo politiką elektroniniu paštu Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijai. Su atsakymais įklausimus galite susipažinti www.sopa.lt
Rugsėjo 28- spalio 1 d. įdarbinimo tarpininkas Arnoldas Blumberg dalyvavo kontaktiniame
seminare "Social Inclusion Europe: Helping disadvantaged groups to play an active role in
society and employment" Jungtinėje Karalystėje. Seminaro metu buvo užmegzti ryšiai su
partneriais iš Jungtinės Karalystės, Bulgarijos, Makedonijos, Belgijos ir Šveicarijos. Kartu
su partneriais parengta paraiška naujam projektui „Motivet“, kurio tikslas - motyvacijos
didinimas dirbant su socialinės atskirties grupėmis.
2009 m. lapkričio mėnesį organizavome vienos dienos mokymus „Efektyvi finansinės
paramos kurčių vaikų organizacijoms paieška“ pagal Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir
neprigirdinčius vaikus, bendrijos PAGAVA užsakymą.
Lapkričio 12 d. dalyvavome Švietimo mainų paramos fondo renginyje „Baltic EXPRO+",
kuris vyko Šiauliuose. Renginio metu vyko pavyzdinių tarptautinių projektų paroda,
kurioje VšĮ "SOPA" pristatė savo veiklą ir 2007 m. vykdytą Leonardo da Vinci projektą
"Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir
praktika".
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Parodoje buvo įteikti apdovanojimai Kokybės konkurso laureatams.
VšĮ "SOPA" apdovanota specialiuoju prizas, skirtu 2010-iesiems, Europos kovos su skurdu
ir socialine atskirtimi metams.
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FINANSINĖ ATASKAITA
Finansavimo šaltiniai 2009 metais

pajamos už
suteiktas
paslaugas; 15729

2 proc GPM;
2124,36

EK, Grundtvig
kvalifkacijos
kėlimui ir
Leonardo da Vinci
kontaktiniam
seminarui;
12117,94

EK , Grundtvig
partnerystė;
10703,68

EEE/NOR
finansinis
mechanizmas;
58603,95

EK, Leonardo da
Vinci naujovių
perkėlimo
projektas; 22443,2

ESF, "Atsigręžk į
romus" projektas;
65271,12

Patirtos išlaidos
Komandiruočių
14%
Patalpų nuoma ir
išlaikymas
7%

Kitos veiklos
6%

Renginių
Sklaidos
organizavimo
(viešinimo)
6%
3%
Audito
1%

Darbuotojų
išlaikymo
63%
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VšĮ „SOPA“
Trimitų g. 6-35
Vilnius

www.sopa.lt
info@sopa.lt
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