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SANTRAUKA 
 

Projekto tikslas – mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį didinant jų įdarbinimo 

galimybes. 

 

Kiekybiniai projekto rezultatai  

• 27 asmenys su negalia gavo individualizuotas paslaugas susirandant darbą ir įsitvirtinant 

jame; 

• Atviroje darbo rinkoje sukurta/pritaikyta 14 darbo vietų žmonėms su negalia; 

• 60-ies įmonių darbuotojams suteikta informacija apie žmonių su negalia įdarbinimo 

galimybes. 

 

 

Keletas projekto akimirkų  

 

 
 

 

 

Nuorodos į sėkmingas įsidarbinimo istorijas: 

Saulė - Sopa 

Osvaldas - Sopa  
Andžej - Sopa 
Danielius - Sopa  
Božena - Sopa  

Austė - Sopa  
Aneta - Sopa 

Kornelija - Sopa 

Renata - Sopa 

Patrikas - Sopa 

Brandus amžius - ne kliūtis pokyčiams ir sėkmingai karjerai - Sopa 

https://sopa.lt/saule/
https://sopa.lt/osvaldas/
https://sopa.lt/andzej/
https://sopa.lt/danielius/
https://sopa.lt/bozena/
https://sopa.lt/auste/
https://sopa.lt/aneta/
https://sopa.lt/kornelija/
https://sopa.lt/renata/
https://sopa.lt/patrikas/
https://sopa.lt/brandus-amzius-ne-kliutis-pokyciams-ir-sekmingai-karjerai/
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Sėkmės istorijų kalendorius - Sopa 

 

 

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. Dirbame su 

ilgalaikiais bedarbiais, neįgaliaisiais, vyresnio amžiaus bedarbiais,  socialinę atskirtį patiriančiais 

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 įgyvendinamos 2021 m. gegužės – 2022 m. birželio mėnesiais. Įgyvendinant 

projektą buvo dirbama dviem kryptimis: su darbdaviais, įmonių atstovais, siekiant keisti jų požiūrį 

į žmones su negalia bei teikiamos paslaugos žmonėms su negalia, siekiant juos įgalinti dirbti.   

 

Paslaugos žmonėms su negalia   

27 žmonės su negalia gavo individualizuotas paslaugas ieškant darbo. Visą projekto laikotarpį 

žmonės su negalia buvo motyvuojami aktyviai darbo paieškai, didinamas jų pasitikėjimas savimi, 

ugdomi darbo paieškai reikalingi gebėjimai, supažindinama su darbo rinka ir jos reikalavimais, 

plėtojami socialiniai ryšiai, dalyviai įgalinami konkuruoti darbo rinkoje.  

Siekdami, jog žmonės su negalia ne tik gautų darbo pasiūlymus, bet ir sėkmingai įsitvirtintų 

darbe, teikėme ilgalaikę pagalbą darbo vietose: ugdėme konkrečiam darbui reikalingus 

gebėjimus, sprendėme kylančias problemas, motyvavome darbui. Visiems 27 teiktos paslaugos 

įsitvirtinant darbo vietose, 21 asmuo su negalia sėkmingai dirba iki šiol, 6 įgavo darbinės patirties 

– dirbo laikinai. 

 

Darbas su darbdaviais ir įmonių atstovais  

Bendradarbiavome  su darbdaviais, skatindami juos kurti specialiai pritaikytas darbo vietas 

žmonėms su negalia. Per visą projekto laikotarpį bendrauta su 60-ies įmonių atstovais. 

Organizavome bendrus įmonių atstovų ir žmonių su negalia susitikimus, kurių metu  darbdaviai 

galėjo pažinti žmonių su negalia gebėjimus ir talentus bei poreikius. Įmonių darbuotojus 

individualiai konsultavome apie darbo vietų pritaikymą, skirtingų negalių ypatumus. 

5 įmonių darbuotojams organizuoti vidiniai mokymai apie įvairovę ir negalios pažinimą – iš viso 

mokymuose dalyvavo apie 170 darbuotojų. 

10 įmonių sukūrė arba pritaikė darbo vietas, atsižvelgiant į individualius žmonių poreikius – 

specialiai pritaikytose darbo vietose įdarbinta 14 asmenų su negalia. 

 

Sėkmės istorijų sklaida 

Sėkmingas žmonių su negalia įdarbinimo istorijas viešinome, gyvais pavyzdžiais siekėme įkvėpti 

tiek pačius žmones su negalia būti aktyviais, tiek įmones kurti įtraukias darbo vietas. Sukurta 

(aprašyta arba nufilmuota) 11 sėkmingo įdarbinimo istorijų.  

https://sopa.lt/kalendorius2021/
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Projekto rezultatai 

 

Darbas su įmonėmis 

• Informacija apie žmonių su negalia įdarbinimo galimybes suteikta 60-ies įmonių 

atstovams; 

• Organizuoti vidiniai mokymai įmonių darbuotojams apie įvairovę ir žmonių su negalia 

galimybes dirbti. Iš  viso mokymuose dalyvavo apie 170 darbuotojų iš 5 skirtingų įmonių; 

• 10-yje įmonių sukurta/pritaikyta 14 darbo vietų žmonėms su negalia. 

 

Paslaugos žmonėms su negalia 

• 27 asmenims su negalia teiktos individualizuotos paslaugos ieškant darbo ir dirbant; 

• 21 asmuo su negalia įsidarbino ir dirba iki šiol; 

• 6 asmenys su negalia įgavo darbinės patirties – dirbo laikinai; 
• Padidėjo žmonių su negalia pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, sustiprėjo darbui 

reikalingi gebėjimai. 

 

Sukurta ir paviešinta 11 žmonių su negalia sėkmingo įdarbinimo istorijų. 

 

Projekto biudžetas 

 

 Planuota 

išleisti, € 
Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai (su 

mokesčiais) 
   

Darbo užmokestis 

projekto 

vykdytojams – 

įdarbinimo 

tarpininkams, 

įskaitant visus 

susijusius 

mokesčius  

7 996,04 7 996,04 

Atlyginimo priskaitymo žiniaraščiai:  

Nr.2021/05; Nr.2021/06; 

 Nr.2021/07;  Nr.2021/08;  

Nr.2021/09;  Nr.2021/10;  

Nr.2021/11; Nr.2021/12; 

Nr.2022/01; Nr.2022/02;  

Nr.2022/03; Nr.2022/04;  

 Nr.2022/05. 

II. Prekių įsigijimas    

III. Paslaugų įsigijimas    

Patalpų išlaikymas 

(nuoma) 
4 747,4 4 747,40 

SF Serija SVS Nr. 2021400*; 

SF Serija SVS Nr. 2021453*; 

SF Serija SVS Nr. 2021522*; 

SF Serija SVS Nr. 2021544*; 

SF Serija SVS Nr. 2022027; 

SF Serija SVS Nr. 2022072; 

SF Serija SVS Nr. 2022117; 

SF Serija SVS Nr. 2022152; 

SF Serija SVS Nr.2022223*. 
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 Planuota 

išleisti, € 
Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

Telekomunikacijos 

paslaugos 

 

617,8 617,79 

SF Nr. H7XWX6CCZ5MB; 

SF Nr.CZ5MYV8P4X4Z; 

SF Nr.V9BV1Z73NN7W; 

SF Nr.Z6LS6KY72VLG; 

SF Nr. 8XQJF61JZXVV; 

TA Nr.0048740713*; 

TA Nr.0049091991*; 

TA Nr.0049454517*; 

TA Nr.0049815894*; 

TA Nr.0050186198*; 

TA Nr.0050528528* ; 

TA Nr.0050904128*; 

TA Nr,0051284369*; 

TA Nr.0051652405*; 

TA Nr.0052031661*; 

TA Nr.0052405913*; 

TA Nr.0052776295*; 

TA Nr.0053162396*. 

 

Video sėkmės istorijų 

sukūrimas  
2 000,00 2 000,00 SF Serija ir Nr. TB 218 

IV. Kitos išlaidos     

V. Aukok.lt paslaugos 

suma 
7 proc. 1 156,22  

Iš viso:  16 517,45  

*likusi sąskaitos dalis sumokėta iš kitų šaltinių 

 

 

 

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. 
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