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TIKSLAS -  įkurti nuolat veikiančias projektinio įsidarbinimo dirbtuves – „Kurianti 

Šilutė“.                                                                                                                                                                                                

UŽDAVINIAI:                                                                                                                             

1 uždavinys. Įrengti projektinio įsidarbinimo dirbtuves.                                                               

Veikla 1.1. Inventoriaus projektinio įsidarbinimo  dirbtuvių įrengimui įsigijimas ir projektinio 

įsidarbinimo dirbtuvių įrengimas projekto dalyviams. Dirbtuvių įrengimui bus įsigyta: 11 

stacionarių kompiuterių, 11 kėdžių, konferencinis stalas, spausdintuvas, projektorius, ekranas, 

magnetinė lenta, tinklinė duomenų saugykla.                                                                     

Fiziniai rodikliai:      Įrengtomis patalpomis naudosis:  1.Darbingas ekonomiškai neaktyvus 

jaunimas; reikšmė - 6 dalyviai; 2. Jaunas verslas; reikšmė - 5 dalyviai.         
2 uždavinys. Organizuoti projekto dalyvių įsidarbinimo veiklų planavimą.                        

Veikla 2.1. Įvadinio ir konsultuojančių seminarų pravedimas. Bus surengti 4 seminarai, skirti 

11 projekto dalyvių verslumo gebėjimų stiprinimui: įvadinis seminaras 4 val. trukmės 

renginys, 3 konsultuojantys seminarai -2  renginiai po 4 val. ir vienas 2 dienų renginys po 8 

val.                                                                                                                                                                

Fiziniai rodikliai: 1.Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas; reikšmė - 6 dalyviai;             

2. Jaunas verslas; reikšmė - 5 dalyviai.                                                                                     

Veikla 2.2. Bendrųjų įgūdžių mokymų surengimas. Bus surengti 2 mokymai Jauno verslo 

tikslinei grupei. Vienų mokymų trukmė 8 val. Fizinis rodiklis: Jaunas verslas; reikšmė - 5 

dalyviai. Bus surengti 2 mokymai Darbingo ekonomiškai neaktyvus jaunimo tikslinei grupei. 

Mokymų trukmė 8 val.    FIzinis rodiklis: Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas; 

reikšmė - 6 dalyviai.

Veikla 2.3. Individualus projekto dalyvių informavimas ir konsultavimas.  Projekto mentoriai  

teiks nuolatinę pagalbą kiekvienam projekto dalyviui individualiai rengiantis asmeninius 

investicinius projektus ir planus, projektuojant/is   individualų verslą, skatins kiekvieną dalyvį 

mokytis verslumo ir imtis verslo pasirinktoje ekonominės veiklos srityje.   Fiziniai rodikliai: 1) 

Mentorių paslaugomis naudosis 1.Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas; reikšmė - 6 

dalyviai; 2. Jaunas verslas; reikšmė - 5 dalyviai. 2)  Mentorių darbo valandų skaičius; reikšmė 

1680   valandų.                                                                                                                 

Veikla 2.4. Mokymo metodikos parengimas. Bus parengta mokymo metodika verslo kūrimo ir 

veiklos planavimo klausimais. Fiziniai rodikliai: Parengta metodika naudosis 1.Darbingas 

ekonomiškai neaktyvus jaunimas; reikšmė - 6 dalyviai; 2. Jaunas verslas; reikšmė - 5 dalyviai.                                           
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1 Pareiškėjas: Jaunimo edukacinis centras. 

Kontaktai: el.p. jeducc@gmail.com; 

Mob. 861574500; Lietuvininkų g. 6,  

Šilutė.

Kurianti Šilutė - projektinio 

įsidarbinimo dirbtuvės

Stebėsenos rodikliai:               

Produkto rodikliai 1) BIVP projektų 

veiklų dalyviai: rodiklio reikšmė - 11 

dalyviių; 2) Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius: rodiklio 

reikšmė - 1  projektas.                                   

Rezultato rodikliai: 1) BIVP projektų 

veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:  

rodiklio reikšmė - 3 dalyviai. 

Strategijos 1.2.3. veiksmas 

„Verslo kūrimo ir veiklos 

planavimo projektinių dirbtuvių 

kūrimas“.

68 456,76 58 905,00 9 551,76 2019-10-31 Projektinio 

pasiūlymo 

vertinimo pagal 

prioritetinius 

atrankos kriterijus 

surinktų balų 

suma ne mažesnė 

nei 40 balų. 



  3 uždavinys.  Organizuoti dalyvių socialinius ryšius įsidarbinant.                                                      

Veikla 3.1. Jaunimo praktika darbo vietoje.  6 projekto dalyviai – jauni asmenys atliks 600 

val. trukmės savanoriško praktikas pasirinktose darbo vietose ir partnerių organizacijose.                                                                                                                   

Fiziniai rodikliai: 1) praktiką atliks  Darbingas ekonomiškai neaktyvus jaunimas; reikšmė - 6 

dalyviai.    2) savanoriškos praktikos darbo vietoje valandų skaičius; reikšmė - 600 val.                                                                                                                                               

Veikla 3.2. Savanoriškos veiklos organizavimas.  6 partnerių darbuotojai savanoriai – praktikų 

vadovai organizuos savanoriško darbo praktikas projekto dalyviams savo organizacijose: 3 

praktikos vadovai iš MB „Europrosprendimai“ ir 3 praktikos vadovai iš „Šilutės senelių 

globos namų“.                                                                                                                                                                                

Fiziniai rodikliai:1)  praktikos vadovų paslaugomis naudosis 1.Darbingas ekonomiškai 

neaktyvus jaunimas; reikšmė - 6 dalyviai.   2)  Projekto   savanorių skaičius; reikšmė -6; 3) 

projekto savanorių vadovavimo praktikai valandų skaičius; reikšmė - 420 val.                                                                                                                                                                                                                    

68 456,76 58 905,00 3 359,36

Šilutės m. VVG "pamario kraštas pirmininkas Antanas Martinkus

Projekto administratorė Indrė Rimkienė , mob. 862141116

IŠ VISO:

1 Pareiškėjas: Jaunimo edukacinis centras. 

Kontaktai: el.p. jeducc@gmail.com; 

Mob. 861574500; Lietuvininkų g. 6,  

Šilutė.

Kurianti Šilutė - projektinio 

įsidarbinimo dirbtuvės

Stebėsenos rodikliai:               

Produkto rodikliai 1) BIVP projektų 

veiklų dalyviai: rodiklio reikšmė - 11 

dalyviių; 2) Projektų, kuriuos visiškai 

arba iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius: rodiklio 

reikšmė - 1  projektas.                                   

Rezultato rodikliai: 1) BIVP projektų 

veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo, praėjus 6 mėnesiams 

po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius:  

rodiklio reikšmė - 3 dalyviai. 

Strategijos 1.2.3. veiksmas 

„Verslo kūrimo ir veiklos 

planavimo projektinių dirbtuvių 

kūrimas“.

68 456,76 58 905,00 9 551,76 2019-10-31 Projektinio 

pasiūlymo 

vertinimo pagal 

prioritetinius 

atrankos kriterijus 

surinktų balų 

suma ne mažesnė 

nei 40 balų. 


