Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimas 2019 metais
2018 m. liepos 31 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-547 Joniškio miesto
vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirta 282538,06 Eur, iš jų 34085 Eur administravimui.
Iki 2022 metais bus įgyvendinama Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros
strategija, kurios veiksmų įgyvendinimui numatyta 248453 Eur. Strategija bus įgyvendinama pagal
tris uždavinius: „Plėtoti socialines ir kitas paslaugas, mažinančias socialinėje atskirtyje esančių
asmenų socialinę izoliaciją“; „Gerinti Joniškio miesto darbingų neaktyvių gyventojų ir bedarbių
gebėjimus, prisidedančius prie sėkmingo įsidarbinimo“; „Vystyti ir užtikrinti verslumą skatinančias
iniciatyvas ugdant ir stiprinantį Joniškio miesto gyventojų verslumą“.
Joniškio miesto vietos veiklos grupė 2019 m. pradžioje parengė ir valdybos posėdyje
patvirtino Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių
pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą. Taip pat parengti vietos plėtros projektinių
pasiūlymų atrankos kriterijai, Vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma, Kvietimas teikti vietos
plėtros projektinius pasiūlymus pagal Joniškio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją.
2019 m. gegužės viduryje paskelbti du kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal
1 tikslo PADIDINTI SOCIALINĖJE ATSKIRTYJE ESANČIŲ ASMENŲ SOCIALINĘ
INTEGRACIJĄ, UŽTIKRINANT REIKALINGAS SOCIALINES IR KITAS PASLAUGAS
veiksmus „Savipagalbos grupių kūrimas ir organizavimas psichikos negalią turintiems darbingų
gyventojų šeimos nariams užtikrinant tarpininkavimą bei kuriant ir palaikant bendradarbiavimo ir
informacijos sklaidos tinklus su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos
grupėmis“ ir „Trumpalaikė pagalba namuose darbingiems asmenims, kurių šeimos nariai dėl
neįgalumo negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, paslaugų vykdymui pasitelkiant
savanorius bei užtikrinant informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą“.
Birželio mėnesį paskelbti 4 kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus
pagal 2 tikslo MAŽINTI NEDARBĄ SKATINANT BEDARBIŲ, DARBINGŲ NEAKTYVIŲ
JONIŠKIO MIESTO GYVENTOJŲ VERSLUMĄ IR UŽIMTUMĄ veiksmus „Darbingų bedarbių
ir neaktyvių gyventojų asmenybės įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką, ugdymas ir
palaikymas kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, „Mokymai darbingiems bedarbiams ir neaktyviems
gyventojams kuriant ir palaikant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su
besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei kitomis organizacijomis“, „Darbo įgūdžių įgijimas
kūrybinėje, meninėje veikloje, stiprinant savivertę ir motyvaciją darbo rinkos aktyvumui
bendruomenėje pasitelkiant bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą“,
„Prisitaikymas prie darbo rinkos pokyčių įsitraukiant į užimtumo veiklas kuriant ir palaikant
informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo tinklus su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis bei
kitomis organizacijomis“.
Rugpjūčio mėn. paskelbti trys kvietimai teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus
pagal veiksmus „Pabėgėlių ir kitataučių įtraukimas į miesto bendruomenės sociokultūrinę veiklą
pasitelkiant savanorius ir bendradarbiaujant su besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis“, „Parama
verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti, skirta darbingiems bedarbiams ir neaktyviems
asmenims, darbingiems gyventojams, kurių namų ūkio pajamos neviršija namų ūkio skurdo rizikos
ribos, verslą ar savarankišką veiklą pradėję asmenys“, „Jauno verslo atstovų ir darbuotojų
profesinių kompetencijų didinimas užtikrinant bendradarbiavimo su besiribojančiomis vietos
veiklos grupėmis ir informacijos sklaidos tinklų kūrimą ir palaikymą“.
Paskelbus kvietimus teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, buvo surengti
mokymai pareiškėjams. Mokymai buvo rezultatyvūs ir kiekvienam kvietimui buvo gauti
projektiniai pasiūlymai. Visi pasiūlymai, kurių vertinimą atliko ekspertas, surinko reikiamą balų
skaičių ir pareiškėjai galėjo pildyti ir teikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai. Kad
paraiškos būtų tinkamai užpildytos, suorganizuoti mokymai projektų vykdytojams.
Iš viso planuojama įgyvendinti 13 projektų:
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VšĮ „Spalvų harmonija“ projekto „Terapijų galia savipagalbos grupėse“ tikslas – padidinti
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į Joniškio miesto bendruomenę, teikiant
socialines atokvėpio paslaugas savipagalbos grupėse ir organizuojant sociokultūrinius
renginius. Projekto uždavinys – teikti socialines atokvėpio ir sociokultūrines paslaugas
socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, pasitelkiant projekto savanorius.
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro projekto „Atsipūsk – mes tave pavaduosim“
tikslas – užtikrinti reikalingas socialines paslaugas, socialinę atskirtį patiriantiems asmenims,
pasitelkiant savanorystę, per trumpalaikę socialinę pagalbą ir sociokultūrinius renginius.
Projekto uždavinys – vykdant savanorišką veiklą, teikti socialines paslaugas, kaip pagalba į
namus, sociokultūrines ir bendrąsias paslaugas, didinant socialinę integraciją.
UAB „HZR“ projektas „Įgyk pranašumą darbo rinkoje!“. Projekto tikslas – padidinti Joniškio
miesto gyventojų socialinę integraciją ir pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, suteikiant darbinius
įgūdžius paklausiose darbo rinkoje profesijose. Projekto tikslui pasiekti yra keliamas vienas
uždavinys – formuoti projekto dalyvių profesines ir darbines kompetencijas bei vykdyti veiklas,
skirtas darbinių įgūdžių įgijimui virėjo ir padavėjo profesijose.
MB Giedrės automokykla įgyvendins projektą „Neformalių iniciatyvų įgyvendinimas Joniškio
miesto gyventojams, siekiant integracijos į darbo rinką“. Projektu, kurio tikslas – Joniškio
miesto darbingų neaktyvių gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimas ir jų padėties darbo
rinkoje gerinimas, suteikiant neformalaus švietimo vairavimo pasitobulinimo mokymus.
Projekto uždavinys – vykdyti veiklas, skirtas darbingų ekonomiškai neaktyvių asmenų
vairavimo pasitobulinimo teorinių ir praktinių mokymų, kurie pagerins vairavimo įgūdžius ir
leis lengviau integruotis į darbo rinką.
Joniškio socialinių industrijų centro projekto „Darbo rinkos laboratorija“ tikslas – mažinti
nedarbą skatinant bedarbių, darbingų neaktyvių Joniškio miesto gyventojų užimtumą ir
informacijos sklaidą. Projekto uždavinys – gerinti Joniškio miesto darbingų neaktyvių
gyventojų ir bedarbių gebėjimus, prisidedančius prie sėkmingo įsidarbinimo.
Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokykla pateikė projektą „Infoklasteris: nuo asmeninių
ir tarpasmeninių iki profesinių kompetencijų ugdymo“. Projekto tikslas – siekiant padidinti
įsidarbinimo galimybes, sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio
16–29 m. amžiaus jaunimo ir ekonomiškai neaktyvių piliečių skaičių, įgyvendinant ankstyvos
intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo
priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes. Projekto uždaviniai: 1. Metodinių
priemonių pagalba išsiaiškinti NEET jaunuolių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų poreikius ir
juos atliepiant, individualizuoti paslaugų teikimą. Veikla: projekto metu numato: - pravesti 400
val. individualių konsultacijų. 2. Sukurti aplinką, organizuoti veiklas, kurios didintų
pasitikėjimą savimi ir motyvuotų jauną žmogų būti aktyviu siekiant savirealizacijos ir
integracijos į darbo rinką ar švietimo sistemą.
Joniškio ROTARY klubo projektas „Įgūdžių įgijimas per kūrybinę ir meninę veiklą“. Projekto
tikslas – suteikti dalyviams įgūdžių meninėje ir kūrybinėje veikloje stiprinant savivertę ir
motyvaciją darbo rinkos aktyvumui bendruomenėje. Projekto uždavinys – formuoti įgūdžius
kūrybinėje ir meninėje veikloje stiprinant savivertę ir motyvaciją darbo rinkos aktyvumui.
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendins projektą „Darbo įgūdžių įgijimas
vykdant kūrybines veiklas“. Projekto tikslas – mažinti nedarbą, skatinant bedarbių, darbingų
neaktyvių Joniškio miesto gyventojų verslumą ir užimtumą, siekiant geresnės jų integracijos į
darbo rinką, dalyvaujant gidų, apskaitininko ir maketuotojų praktinių darbo įgūdžių įgijimo
savanorystės veiklose. Projekto uždaviniai: 1. Gerinti Joniškio miesto darbingų neaktyvių
gyventojų ir bedarbių gebėjimus, prisidedančius prie sėkmingo įsidarbinimo; 2. Suteikti
bedarbiams, darbingiems neaktyviems Joniškio miesto gyventojams žinių ir praktinių įgūdžių
per savanorystės veiklas, ir tokiu būdu didinti jų įsidarbinimo galimybes.
Joniškio verslininkų asociacija projekto „Verslumo skatinimas per verslo anglų kalbos
mokymus“ tikslas – jauno verslo atstovų ir darbuotojų kompetencijų didinimas ugdant ir
stiprinant Joniškio miesto gyventojų verslumą per verslo anglų kalbos mokymus. Projekto
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uždavinys – gerinti jauno verslo atstovų ir darbuotojų gebėjimus, prisidedančius prie sėkmingo
įsidarbinimo.
UAB „Fideka“ įgyvendins projektą „Verslo pulsavimas – lauko reklamos skaitmeniniame
amžiuje“. Projekto tikslas – paremti reklamos ar turizmo srities pradedančiojo verslo plėtrą
Joniškio mieste, pasitelkiant verslumo mokymus ir priemones verslo stiprinimui. Projekto
uždavinys – suteikti verslumą skatinančius mokymus ir pagalbą ekonominės veiklos pradžioje
Joniškio miesto jaunų verslų atstovams, veikiantiems reklamos ar turizmo srityje.
Joniškio miesto vietos veiklos grupė parengė projektą „Kitataučiai pilietinėje visuomenėje“.
Projekto tikslas – gerinti kitataučių Joniškio miesto gyventojų užimtumą ir integraciją į
visuomenę. Projekto uždavinys – sudaryti sąlygas kitataučiams susipažinti su lietuvių tautos
papročiais, kalba, tradicijomis bei atskleisti tautos savitumą bei unikalumą.
UAB „Žemresta“ projekto „Verslo paramos kūrimas ir prieinamumas Joniškio mieste“ tikslas –
paspartinti pradedančiojo verslo plėtrą Joniškio mieste, pasitelkiant verslumo mokymus ir
pagalbą verslo stiprinimui. Projekto uždavinys – suteikti paramą ir verslumo mokymus
ekonominės veiklos pradžiai Joniškio miesto jaunų verslų atstovams.
Viešoji įstaiga „VIVAT SRAIGĖS“ projektas „Verslumo receptai: nuo pelės iki dramblio“.
Projekto tikslas – didinti jauno verslo atstovų ir darbuotojų profesines ir verslumo
kompetencijas, užtikrinant bendradarbiavimą su besiribojančia vietos veiklos grupe, siekiant
Joniškio miesto gerovės. Projekto uždavinys – tikslinės grupės verslumo kėlimas, prisidedant
prie profesinių kompetencijų didinimo.

2019 m. projektą pradėjo įgyvendinti VšĮ „Spalvų harmonija“. Kiti projektai bus
pradėti įgyvendinti 2020 m. Tikimąsi sėkmingo visų projektų veiklų vykdymo ir gražaus
bendradarbiavimo su Joniškio miesto vietos veiklos grupe.
Joniškio miesto VVG informacija

