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SANTRAUKA 
 

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

 

Projekto rezultatai:  
 Organizuoti 3 sąmoningumo didinimo renginiai, dalyvauta penkių įmonių organizuotuose 

renginiuose 

 Sukurtos 3 darbo vietos žmonėms su negalia, atviroje darbo rinkoje įdarbinti 10 žmonių su 
negalia 

 8 asmenims su negalia teiktos asistento paslaugos įsitvirtinant darbo vietose 
 

 

Keletas projekto akimirkų  
 
 

        
 

              
 
 
Edukacinės mazgų rišimo dirbtuvės https://www.youtube.com/watch?v=XQnJA0yuAZs    
DUOday šešėliavimo diena įmonėse https://www.youtube.com/watch?v=wtb7rG-UiNc  
Darbo funkcijų atskyrimas žmogui su negalia „ibis Vilnius centre“ 
https://www.youtube.com/watch?v=QVAyQgsTI3o  
Darbo funkcijų atskyrimas žmogui su negalia „Rimi Lietuva“ 
https://www.youtube.com/watch?v=F19FsdKv8SM  
Pagalba neįgaliesiems darbo vietoje restorane „Pirmas blynas“ 
https://www.youtube.com/watch?v=mW7JmXzEFCQ  

https://www.youtube.com/watch?v=XQnJA0yuAZs
https://www.youtube.com/watch?v=wtb7rG-UiNc
https://www.youtube.com/watch?v=QVAyQgsTI3o
https://www.youtube.com/watch?v=F19FsdKv8SM
https://www.youtube.com/watch?v=mW7JmXzEFCQ
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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 2018 m. lapkričio - 2020 m. sausio  mėnesiais. Įgyvendinant 

projektą buvo dirbama dviem kryptimis: teikiamos paslaugos žmonėms su negalia, siekiant juos 

įgalinti dirbti,  bei organizuojami renginiai, akcijos, siekiant keisti darbdavių ir visuomenės požiūrį į 

žmones su negalia.  

 
Renginiai 
Siekdami padidinti darbdavių sąmoningumą ir žinias apie negalią turinčius žmones, organizavome  

įvairias edukacines veiklas į kurias įtraukėme ir pačius neįgaliuosius:  

2019 m. vasario 16 dieną restorane „Pirmas blynas“ organizuota edukacinė veikla, kai žmonės su 

negalia restorano lankytojus mokė rišti mazgus ir pasidaryti lietuvišką apyrankę.  

2019 m. gegužės 12 d. organizavome darbo šešėliavimo dieną „DUOday“, kurios metu įvairios 

įmonės ir organizacijos sudarė sąlygas žmonėms su negalia praleisti darbo dieną kartu su įmonių 

darbuotojais atliekant įprastas darbines užduotis.  

2019 m. birželio mėn. dalyvavome „Western Union Processing Lithuania“ renginyje.  

2019 rugpjūčio mėn. dalyvavome „Laisvės piknike“ Kaune, kur žmonės su negalia organizavo 

edukacines virvių rišimo dirbtuves renginio lankytojams.  

2019 m. rudenį dalyvavome Vilniaus universiteto renginyje „Go social“, o gruodžio mėn. 3 

kalėdiniuose renginiuose – mugėse: K29 verslo centre, kurį organizavo KPMG, Swedbank 

organizuotoje mugėje  bei Vilniaus miesto savivaldybėje organizuotoje mugėje, į renginius įsitraukė 8 

žmonės su negalia. 

 
Tarpininkavimas  įdarbinant ir darbo vietų kūrimas žmonėms su negalia 
Visą projekto laikotarpį teikėme tarpininkavimo įdarbinant paslaugas: intensyviai bendradarbiavome 

su darbdaviais, supažindinome juos su neįgalių žmonių gebėjimais, pristatėme sėkmingas neįgaliųjų 

įdarbinimo istorijas, skatinome  verslą kurti įtraukias darbo vietas.  

Per projekto laikotarpį  taikant darbo funkcijų atskyrimo metodą (jobcarving) atviroje darbo rinkoje 

buvo sukurtos 3 darbo vietos žmonėms su negalia.   

Atviroje darbo rinkoje, pritaikant darbo vietas, buvo įdarbinta 10 žmonių su negalia.  

 
Asistento paslaugos žmonėms su negalia darbo vietoje 
Siekdami, jog žmonės su negalia ne tik gautų darbo pasiūlymus, bet ir sėkmingai įsitvirtintų darbe, 

teikėme ilgalaikę asistento pagalbą tiesiogiai darbo vietose: ugdėme darbui reikalingus gebėjimus, 

sprendėme kylančias problemas, motyvavome darbui. Asistento paslaugos teiktos 8 neįgaliesiems, 

dirbantiems 4 įmonėse: penkiems žmonėms su negalia socialiniame restorane Pirmas blynas, 

vienam dirbančiam Rimi prekybos centre, vienam „ibis Vilnius centre“ viešbučio restorane, vienam - 

Narvesen spaudos kioskuose. 
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Projekto biudžetas 
 

 Planuota 
išleisti, € 

Išleista, € Išlaidas įrodantys dokumentai 

I. Personalo kaštai    

Darbo užmokestis projekto 
vykdytojams -  įdarbinimo 
tarpininkams, įskaitant visus 
susijusius mokesčius 

3910,01 3910,01 

VšĮ „SOPA“ pažymos dėl darbo 
užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo 
Nr.2019/01; Nr.2019/02; Nr.2019/03; 
Nr.2019/04; Nr.2019/05; Nr.2019/06; 
Nr.2019/07; Nr.2019/08; Nr.2019/09; 
Nr.2019/10; Nr.2019/11; Nr.2019/12; 
Nr.2020/01  

II. Materialių daiktų įsigijimas    

Priemonės renginiams ir 
užsiėmimams 

150,44 150,44 
Paracord.eu sąskaitos faktūros Nr.267364 
ir Nr. 297348 

III. Organizacinės išlaidos     

Patalpų nuoma ir išlaikymas 480,66 480,66 

UAB Sivysta sąskaitos faktūros SVS 
Nr.2019014;  SVS Nr.2019170; SVS 
Nr.2019328; SVS Nr. 2019329; SVS 
Nr.2020026 

Telefono ryšio paslaugos 120 120 

UAB „Bitė Lietuva“ sąskaitos faktūros TA 
Nr. 0039351064; TA Nr. 0039671680; TA 
Nr. 0039973960; TA Nr. 0040298169; TA 
Nr. 0040627663; TA Nr.0040940032; TA 
Nr. 0041260674; TA Nr. 0041603309; TA 
Nr. 0041909342; TA Nr. 0042246057; TA 
Nr. 0042592642; TA Nr. 0042901113 

IV. Kitos išlaidos     

V. Paramos rinkimo 
administravimo mokestis 

7 proc. 350,84  

Iš viso:  5011,95  
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Projekto rezultatai 
 

Organizuoti sąmoningumo didinimo renginiai: 

- Organizuotos 2 edukacinės virvių rišimo dirbtuvės, į kurias įsitraukė 10 žmonių su negalia. 

- Pirmą kartą Lietuvoje organizuota darbo šešėliavimo diena DUOday, kurioje dalyvavo 25-ių 

įmonių darbuotojai ir 32 žmonės su negalia. 

- Dalyvauta penkių įmonių organizuotuose 2 renginiuose ir 3 kalėdinėse mugėse, į kurias 

įsitraukė 8 žmonės su negalia. 

 

Teiktos tarpininkavimo įdarbinant paslaugos: 

- Naudojant darbo funkcijų atskyrimo metodą (jobcarving) 3 įmonėse sukurtos darbo vietos 

trims žmonėms su negalia  

- Atviroje darbo rinkoje skirtingose įmonėse įdarbinti 10 neįgaliųjų 

 

Teiktos pagalbos įsitvirtinant darbe paslaugos 

- 8 žmonėms su negalia teiktos asistento darbe paslaugos: ugdomi darbui reikalingi gebėjimai, 

sprendžiamos darbe kylančios problemos 

 
 
 
 

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  direktorė Jurgita Kuprytė   


