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SANTRAUKA 
 

Projekto tikslas – padėti bedarbiams keisti esamą situaciją ir pasirūpinti savimi įsiliejant į darbo 

rinką.  
Projekto metu teikėme paslaugas  nuo darbo rinkos atitrūkusiems žmonėms, padėjome įgyti 
pasitikėjimo savimi, suteikėme žinių apie darbo rinką, motyvavome juos priimti iššūkius, ugdėme 
darbo paieškai reikalingus gebėjimus, tarpininkavome ieškant darbo, padėjome įsitvirtinti darbo 
vietose.  

 

Projekto rezultatai:  
 29  darbo ieškantys asmenys  dalyvavo projekto metu organizuotuose užsiėmimuose, kurių 

metu sustiprino darbo paieškai reikalingus gebėjimus, padidėjo  jų motyvacija, pasitikėjimas 
savimi, savivertė;  

 17 programoje dalyvavusių asmenų sėkmingai įsidarbino  
 1 dalyvis įsitraukė į aktyvią savanorišką veiklą 

 4 aktyviai tęsia  darbo paieškas toliau 

 
 

 

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 paramą darbo vietoje 

asmeniui įsidarbinus. 

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 
Projekto veiklos, eiga 
Projekto veiklos buvo įgyvendinamos 2017 m. gegužės - 2018 m. birželio mėn.  

 

Buvo suorganizuoti du „Darbo paieškos laboratorijos“ programos ciklai: 

 

Užsiėmimai grupėse: užsiėmimų metu padėjome dalyviams apsispręsti dėl darbo paieškos 

krypties, didinome bedarbių motyvaciją, pasitikėjimą savimi, supažindinome su darbo rinka ir jos 

reikalavimais, plėtojome socialinius ryšius, siekėme dalyvius  įgalinti konkuruoti darbo rinkoje. 

Mokymų metu buvo naudojami metodai aktyviai įtraukiantys dalyvius; praktinės užduotys, 

diskusijos, vaidmenų žaidimai, pokalbių imitavimai, Jobpics vaizdinė konsultavimo priemonė, 

grįžtamojo ryšio kortelės, A. Boalio engiamųjų teatro metodai ir kt. 

Į užsiėmimus buvo kviečiami ir atstovai iš įvairių verslo įmonių (darbdaviai, įmonių personalo 

vadovai), siekiant supažindinti dalyvius su situacija darbo rinkoje, atrankos procesais įmonėse,  

buvo pristatomi konkretūs darbo  pasiūlymus. 

Įgūdžių lavinimo užsiėmimų trukmė – 40 val., organizuotos 2 grupės, į grupių veiklą įtraukti 26 
darbo ieškantys asmenys (iš jų 25 asmenys su negalia; 8 jauni asmenys iki 29 m.; 7 vyresni nei 50 
m.; 8 asmenys  iki dalyvavimo programoje nedirbo 2 ir daugiau metų, 3 neturėjo jokios darbo 
patirties)  

 

Individualios tarpininkavimo įdarbinant paslaugos buvo teikiamos 29 darbo ieškantiems 

asmenims: 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  taip pat buvo suteikiama erdvė savarankiškai darbo paieškai: 

kompiuteris, internetas, telefonas.  

Darbą susiradusiems asmenims pagal poreikį bus teikiamos paramos darbo vietoje paslaugos - 

stiprinami darbui reikalingų įgūdžiai, paaiškinamos darbo užduotys, teikiama pagalba sprendžiant 

darbo vietoje kylančius nesklandumus, motyvuojame išlikti darbo vietoje net ir susidūrus su 

sunkumais, pagal poreikį teikiama pagalba ieškant naujos darbo vietos.  

 

Darbo paieškos laboratorija dalyvės akimis: 

http://sopa.lt/2017/09/22/laboratorija-dalyves-akimis/ 

 

 
 

http://sopa.lt/2017/09/22/laboratorija-dalyves-akimis/
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Projekto biudžetas 
 

 Planuota 
išleisti, € 

Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai    

 
Darbo užmokestis 
įdarbinimo tarpininkei 
Ingai Šukaitienei 
 

640 640 

Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.1 (2017  m. gegužė- birželis.)  
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.2 (2017 m. liepa- rugpjūtis)  
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.3 (2017 m. spalis- gruodis.) 
Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo ir 
išmokėjimo Nr.4  (2018 m. sausis- kovas.) 

Socialinis draudimas  ir 
įmokos į Garantinį fondą 

199,54 199,54 

II. Materialių daiktų 
įsigijimas 

   

III. Organizacinės išlaidos     

Patalpų nuoma ir 
išlaikymas 

388 388 

PVM sąskaitos faktūros:  
2017/3 - SVS Nr.  2017/085 
2017/4 - SVS Nr. 2017113 
2017/12 - SVS Nr.2017401 ir SVS Nr.2017402  
2018/1 -  SVS Nr.2018013 

Interneto ryšys 55,17 55,17 

2017/1  PVM sąskaita faktūra BK Nr.170268 
2017/2 PVM sąskaita faktūra BK Nr.171853 
2017/3  PVM sąskaita faktūra BK Nr.177518 
2017/4 PVM sąskaita faktūra BK Nr.180927 
2017/5  PVM sąskaita faktūra BK Nr.183086 
2017/6  PVM sąskaita faktūra BK Nr.187720 

IV. Kitos išlaidos     

V. Paramos rinkimo 
administravimo mokestis 

7 proc. 96,55  

Iš viso: 1379,26 1379,26  

 

Projekto rezultatai 
29 asmenys dalyvavo VšĮ „SOPA“ organizuotoje „Darbo paiešos laboratorijos“ programoje: 

 organizuoti 40 val. trukmės užsiėmimai 2 dalyvių grupėms 
o Pirmoje grupėje dalyvavo 10 asmenų 
o Antroje grupėje dalyvavo 16 asmenų  

 29 asmenims teiktos individualios tarpininkavimo įdarbinant paslaugos 

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

 18 sėkmingai baigė programą: 
o Įsidarbino 17 asmenų  
o 1 įsitraukė į savanorišką veiklą 

 4 tęsia dalyvavimą VšĮ „SOPA“ veiklose ir aktyviai ieško darbo  
 
  

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. 


