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PROJEKTO „NEGALIA NETRUKDO DIRBTI“
VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA

Projekto vykdytojas: VŠĮ „SOPA“
El. pašto adresas: info@sopa.lt
Per www.aukok.lt surinkta: 6400 €

Internetinė svetainė: sopa.lt

SANTRAUKA
Projekto tikslas – mažinti žmonių su negalia socialinę atskirtį didinant jų įdarbinimo galimybes.
Kiekybiniai projekto rezultatai






33 įmonių atstovams suteikta informacija apie žmonių su negalia įdarbinimą, įmonių
atstovai susipažino su darbo ieškančių neįgalių žmonių gebėjimais;
Organizuotas renginys įmonių atstovams apie žmonių su negalia įdarbinimo galimybes,
dalyvavo 16 atstovų iš 12 įmonių ir organizacijų;
5 įmonėse sukurtos/pritaikytos darbo vietos žmonėms su negalia;
Įdarbinta 10 žmonių su negalia;
6 asmenims su negalia teiktos paslaugos įsitvirtinant darbo vietose.

Keletas projekto akimirkų

Renginys įmonių darbuotojams
Sandros įsidarbinimo istorija
Giedriaus įsidarbinimo istorija
Jūratės įsidarbinimo istorija
Elzės įsidarbinimo istorija
Dalios įsidarbinimo istorija
Ugnės įsidarbinimo istorija
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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. 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 buvo įgyvendinamos 2020 m. balandžio - 2021 m. kovo 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.
1. Darbas su darbdaviais ir įmonių atstovais
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 įtraukiančias darbo vietas.
2020 m. rugsėjo 25 dieną organizavome renginį „Skirtingi gebėjimai darbo vietoje“, kurio metu
įmonių atstovams pristatėme sėkmingiausias žmonių su negalia įdarbinimo praktikas ir įvairovės
naudą, organizavome diskusiją, atsakėme į aktualius klausimus, Sėkmingomis žmonių su negalia
įdarbinimo istorijomis renginyje dalinosi ir įmonių „Ibis Vilnius Centre“, „Burokėlis ir krapas“,
Decathlon Lietuva vadovai. Renginyje dalyvavo 16 atstovų iš 12 įmonių ir organizacijų.
Su 5 įmonių buvo bendradarbiaujama intensyviai, kuriant/pritaikant darbo vietas žmonėms su
negalia: Europos socialinio fondo AID projekto komanda, Decathlon Lietuva, restoranu „Jurgis ir
Drakonas, Iki Balsiai prekybos centru, H-Drop.
2. Paslaugos žmonėms su negalia
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.
Pagalba įsitvirtinant darbo vietoje
Siekdami, jog žmonės su negalia ne tik gautų darbo pasiūlymus, bet ir sėkmingai įsitvirtintų darbe,
teikėme ilgalaikę pagalbą įsitvirtinant darbo vietose: ugdėme konkrečiam darbui reikalingus
gebėjimus, sprendėme kylančias problemas, motyvavome darbui. Paslaugos įsitvirtinant darbo
vietose teiktos 6 neįgaliesiems.
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Projekto rezultatai
Darbas su įmonėmis




Organizuotas renginys įmonių atstovams apie žmonių su negalia įdarbinimo galimybes,
skirtingų gebėjimų darbuotojus. Renginyje dalyvavo 16 atstovų iš 12 įmonių;
Informacija apie žmonių su negalia įdarbinimo galimybes suteikta 33 įmonių atstovams;
5 įmonėse sukurtos/pritaikytos darbo vietos žmonėms su negalia.

Paslaugos žmonėms su negalia
 Įdarbinti 10 asmenų su negalia;
 6 asmenims su negalia teiktos paslaugos įsitvirtinant darbo vietose;
 Padidėjo žmonių su negalia pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, sustiprėjo darbui
reikalingi gebėjimai.

Projekto biudžetas
Planuota
išleisti, €

Išleista, €

Išlaidas įrodantys dokumentai

5862

VšĮ „SOPA“ pažymos dėl darbo
užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo;;
Nr.2020/04; Nr.2020/05; Nr.20/20/06;
Nr.2020/07; Nr.2020/08; Nr.2020/09;
Nr.2020/10; Nr.2020/11; Nr.2020/12;
Nr.2021/01; Nr.2021/02; Nr.2021/03

90

90

UAB Sivysta PVM sąskaita faktūra SVS
Nr. 2021024
*likusi sąskaitos dalis sumokėta iš kitų
šaltinių

7 proc.

448

6400

6400

I. Personalo kaštai (su
mokesčiais)
Darbo užmokestis projekto
vykdytojams – įdarbinimo
tarpininkams, įskaitant visus
susijusius mokesčius

5862

II. Prekių įsigijimas
III. Paslaugų įsigijimas
Patalpų nuoma

IV. Kitos išlaidos
V. Aukok.lt paslaugos suma
Iš viso:

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
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