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SANTRAUKA 
 

Projekto tikslas – padėti skurdą patiriantiems ilgalaikiams bedarbiams keisti esamą situaciją ir 

pasirūpinti savimi įsiliejant į darbo rinką 

 

Darbo praradimas yra vienas labiausiai stresą sukeliančių gyvenimo įvykių. Sunkiu gyvenimo 

laikotarpiu labai svarbu, kad žmogus gautų palaikymą, nenuleistų rankų ir eitų į priekį. Projektu 

buvo siekiama padėti nuo darbo rinkos atitrūkusiems žmonės atsitiesti, motyvuoti juos aktyviai 

veiklai, įkvėpti pasitikėjimo savimi, ugdyti jų gebėjimus, reikalingus įsitvirtinti darbo vietose.  

 

Projekto rezultatai:  
 21 asmeniui  suteiktos individualios vienkartinės darbo paieškos konsultacijos 

 9 asmenims suteiktos paramos darbo vietose paslaugos 

 51  darbo ieškantis asmuo  dalyvavo užsiėmimuose grupėse, kurių metu sustiprino darbo 
paieškai reikalingus gebėjimus, padidėjo motyvacija, pasitikėjimas savimi, savivertė;  

 30 užsiėmimuose dalyvavusių asmenų sėkmingai įsidarbino ar pradėjo mokytis   
 
 

 

Keletas projekto akimirkų  
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INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ 
 
VšĮ „SOPA“ – Vilniaus mieste veikianti socialinė įdarbinimo agentūra. Nuo 2006 m. padedame 

susirasti darbą ir išsilaikyti darbo vietose žmonėms, turintiems mažiau galimybių. Turime patirties 

su ilgalaikiais bedarbiais, neįgaliaisiais, romais, socialinės rizikos šeimomis, jaunimu, neturinčiu 

patirties, mažai raštingais asmenimis. Mūsų atstovaujami bedarbiai, norėdami įeiti į darbo rinką, 

susiduria su diskriminacija, jiems trūksta socialinių įgūdžių, pasitikėjimo savimi,  jie menkai pažįsta 

darbo pasaulį. Su kiekvienu ieškančiuoju darbo dirbame individualiai: vertiname galimybes darbo 

rinkoje, atliekame profesinį orientavimą ir konsultavimą, laviname įsidarbinimo gebėjimus, 

socialinius įgūdžius, tarpininkaujame darbo paieškos procese, teikiame lydimąją pagalbą asmeniui 

įsidarbinus.  

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
Projekto veiklos, eiga 
Projekto veiklos buvo įgyvendinamos 2015 m. rugsėjo - 2016 m. rugpjūčio mėn. ir buvo dirbama 
keliomis kryptimis: 
 
1. Individualios vienkartinės darbo paieškos konsultacijos buvo teikiamos tiek individualių 
susitikimų metu, tiek konsultuojant ieškančius darbo nuotoliniu būdu: telefonu ar internetu. Vidutinė 
vienos konsultacijos trukmė – 1 val.   Konsultacijų metu bedarbiams buvo teikiama informacija apie 
situaciją darbo rinkoje, aiškinama, kur ir kaip ieškoti darbo, padedama tinkamai parengti CV, 
aptariami sunkūs darbdavio klausimai. Nuotolinės konsultacijos telefonu ar internetu daugiausia 
teiktos ne Vilniaus miesto gyventojams, kurie neturėjo galimybių atvykti ir gauti paslaugas 
tiesiogiai. 
Individualias konsultacijas gavo 21 darbo ieškantis asmuo: 12-ai bedarbių konsultuota individualių 
susitikimų metu,  5-iems teiktos konsultacijos telefonu, 4-iems internetu. 
 
2. Įdarbinimo su parama paslaugos buvo teikiamos 60 projekto dalyvių:  
 

9 asmenims buvo teikiama parama išsilaikant darbo vietose -  stiprinami darbui reikalingi 

įgūdžiai, paaiškinamos darbo užduotys, teikiama pagalba sprendžiant darbo vietoje kylančius 
nesklandumus, motyvuojama išlikti darbo rinkoje net ir susidūrus su sunkumais, pagal poreikį 
teikiama pagalba ieškant naujos darbo vietos. 
  
51 asmuo dalyvavo VšĮ „SOPA“ organizuotoje „Darbo paieškos laboratorijos“ programoje: 

 Užsiėmimų grupėse metu bedarbiams buvo padedama apsispręsti dėl darbo paieškos 
krypties, didinama jų motyvacija, pasitikėjimas savimi, dalyviai supažindinama su darbo 
rinka ir jos reikalavimais, plėtojami socialiniai ryšiai. Užsiėmimų tikslas buvo įgalinti dalyvius 
konkuruoti darbo rinkoje, tad ypatingas dėmesys buvo skiriamas praktinių įgūdžių lavinimui; 
naudojami dalyvius įtraukiantys metodai: praktinės užduotys, vaidmenų žaidimai, darbo 
pokalbių imitacijos, kviečiant įmonių atstovus, Jobpics vaizdinė konsultavimo priemonė, 
grįžtamojo ryšio kortelės, A.Boalio engiamųjų teatro metodai. Įgūdžių lavinimo užsiėmimų 
trukmė – 40 val., organizuotos 3 grupės, įtraukta 51 darbo ieškantis asmuo.  

 Pasibaigus užsiėmimams grupėse buvo teikiamos tęstinės tarpininkavimo įdarbinant 
paslaugos: su vienu bedarbiu dirbama, skiriant jam  vidutiniškai 10 val. įdarbinimo 
tarpininko darbo laiko. Individualių konsultacijų metu bedarbiai buvo motyvuojami aktyviai 
darbo paieškai, didinamas jų pasitikėjimas savimi, ugdomi darbo paieškai reikalingi 
gebėjimai, aptariami darbo pasiūlymai, rengiamas ir kiekvienam darbo pasiūlymui 
pritaikomas CV, ruošiamasi pokalbiui dėl darbo, organizuojamos darbo pokalbių imitacijos. 
Darbo ieškantiems asmenims buvo suteikta erdvė savarankiškai darbo paieškai: 
kompiuteris, internetas, telefonas.  

 Mažiau galimybių turintiems bedarbiams buvo ieškoma laisvų darbo vietų, 
bendradarbiaujama su darbdaviais, įmonių personalo vadovais, derinami ieškančiųjų darbo 
ir darbdavių poreikiai. Įsidarbinusiems asmenims buvo teikiama pagalba sprendžiant darbo 
vietoje kylančius nesklandumus, stiprinami darbui reikalingi įgūdžiai, buvo siekiama, kad jie 
sėkmingai įsitvirtintų darbo vietose. 
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Projekto biudžetas 
 

 Planuota 
išleisti, € 

Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai    

 
Darbo užmokestis 
įdarbinimo tarpininkei 
Ingai Šukaitienei 
 

2226 2226 

Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.1 (2015  m. 3 ketv.)  
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.2 (2016 m. 1 ketv.)  
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.3 (2016 m. 2 ketv.) 
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.4  (2016 m. 3 ketv.) 

Socialinis draudimas  ir 
įmokos į Garantinį fondą 

694 694,05 

II. Materialių daiktų 
įsigijimas 

   

    

III. Organizacinės išlaidos     

Patalpų nuoma ir 
išlaikymas 

1500 1547,32 

PVM sąskaitos faktūros:  
2015/10 - SVS Nr. 2015320   
2015/11 - SVS Nr. 2015353 
2015/12 - SVS Nr.2015379 
2016/1 -  SVS Nr.2016021 ir SVS Nr.2016020 
2016/2 -  SVS Nr.2016039 ir SVS Nr.2016038 
2016/3 -  SVS Nr.2016061 ir SVS Nr.2016060 
2016/4 -  SVS Nr.2016082 ir SVS Nr.2016083  
2016/5 -  SVS Nr.2016110 ir SVS Nr.2016109  
2016/6 -  SVS Nr.2016151 ir SVS Nr.2016150   
2016/7 -  SVS Nr.2016174 ir SVS Nr.2016175 

Interneto ryšys 215 222 

2015/09 PVM sąskaita faktūra BK Nr.071052 
2015/10 PVM sąskaita faktūra BK Nr.074198 
2015/11  PVM sąskaita faktūra BK Nr.078609 
2015/12  PVM sąskaita faktūra BK Nr.081076 
2016/1  PVM sąskaita faktūra BK Nr.083553 
2016/2 PVM sąskaita faktūra BK Nr.087312 
2016/3  PVM sąskaita faktūra BK Nr.091761 
2016/4 PVM sąskaita faktūra BK Nr.093727 
2016/5  PVM sąskaita faktūra BK Nr.098799 
2016/6  PVM sąskaita faktūra BK Nr.102355 
2016/7 PVM sąskaita faktūra BK Nr.104543 
2016/8  PVM sąskaita faktūra BK Nr.108666 

IV. Kitos išlaidos     

Banko paslaugos 
Dalyvių kelionių išlaidos 

15 3,20 
Transporto išlaidų apmokėjimo žiniaraštis 

Nr.S-1 

V. Paramos rinkimo 
administravimo mokestis 

7 proc. 307,43  

Iš viso: 5000 5000  

 
Daliai sumos nebuvo taikytas paramos rinkimo administravimo mokestis pagal sutartį su VšĮ 
„Geros valios projektai“ (dalyvavimas projekte „NVO finansavimo šaltinių įvairinimas sektoriaus 
tvarumui užtikrinti). Buvo planuotos lėšos banko paslaugoms, tačiau jos apmokėtos iš kitų šaltinių. 
Gautos lėšos perkeltos į kitas biudžeto eilutes ir  panaudotos projekto dalyvių poreikiams – 
interneto paslaugoms ir patalpų, kuriose vyko veiklos, išlaikymui.
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Projekto rezultatai 
Į projekto veiklas įtrauktas 81 darbo ieškantis asmuo (neįgalieji, socialinių pašalpų gavėjai, 
ilgalaikiai bedarbiai, jaunimas, ieškantis darbo pirmą kartą ir kt.) 
 
Individualias vienkartines konsultacijas darbo paieškos klausimais gavo 21 asmuo: 12-ai 
bedarbių konsultuota individualių susitikimų metu,  5-iems teiktos konsultacijos telefonu, 4-iems 
internetu. 
 
Projekto lėšomis įdarbinimo su parama paslaugos teiktos 60 asmenų:  
9 gavo paramą išsilaikant darbo vietose (5 sėkmingai įsitvirtino darbe arba surado naują, 4 
nukreipti į kitus VšĮ „SOPA“ projektus) 
  
51 asmuo dalyvavo VšĮ „SOPA“ organizuotoje „Darbo paiešos laboratorijos“ programoje: 

 organizuotos 40 val. trukmės užsiėmimai 3 grupėms  

 užsiėmimų dalyviai sustiprino darbo paieškai reikalingus gebėjimus, padidėjo jų 
motyvacija, pasitikėjimas savimi, savivertė 

 47 sėkmingai baigė užsiėmimus  

 30-ai dalyvių pasibaigus užsiėmimams grupėse teiktos individualios tarpininkavimo 
įdarbinant paslaugos (15-ai aukok.lt projekto lėšomis, 15-ai kitų VšĮ „SOPA“ projektų 
lėšomis)  

 30 įsidarbino arba pradėjo mokytis: 15-a įsidarbino grupių metu arba iškart po jų, 15-a 
suteikus individualią pagalbą 

 6 tęsia dalyvavimą VšĮ „SOPA“ veiklose ir projektui pasibaigus 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

PATVIRTINIMAS 
 
Tvirtinu, kad ataskaitoje ir faktines išlaidas pagrindžiančiuose finansiniuose dokumentuose 
pateikta informacija yra tiksli ir teisinga, ir sutinku, kad ji būtų viešai skelbiama.  
 
 

Organizacijos vadovas    Jurgita Kuprytė  A.V. 


