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Redakcijos žodis
Laukdami naujųjų metų visi turėtume ras-
ti minutėlę pagalvoti apie praėjusius metus, 
apie nuveiktus darbus, įveiktas viršukalnes, 

apie dovanas, kurias gavome, taip pat apie 
ateinančius ir jų atnešamus netikėtumus, iš-
šūkius. Gal todėl tradiciškai būtent metų pa-
baigoje mes kviečiame ESF projektų vyk-
dytojus sustoti ir įvertinti nuveiktus darbus, 
prisiminti gražiausias istorijas ir jomis pasi-

dalinti su kitais. Šiame numeryje kviečiame 
skaityti apie šias istorijas padėjusį atskleisti 
konkursą „Žingsniai 2015“ bei iškilmingą 10-
ies geriausių istorijų apdovanojimų renginį. 
Gražių švenčių l
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Paskelbtos ir apdovanotos geriausios 
ESF projektų dalyvių sėkmės istorijos
Europos socialinio fondo agentūra 
šiais metais organizavo jau tradiciniu 
tapusį konkursą „Žingsniai 2015“. Šia-
me konkurse dalyvauti ir savo projek-
tų dalyvių sėkmės istorijas papasako-
ti pakviesti 2007–2013 m. laikotarpio 
ESF projektų vykdytojai. Šis konkur-
sas – tai puiki galimybė pasidžiaug-
ti didžiausiais žingsniais, kuriais į sa-
vas sėkmės istorijas keliauja projek-
tų dalyviai, šiame kelyje keisdami ne 
tik savo, bet ir visos bendruomenės, 
miesto gyvenimus, įkvėpdami dide-
liems darbams, suteikdami pasitikėji-
mo bei vilties – keistis ir keisti.

ESF projektų dalyvių sėkmės istori-
jų konkurse dalyvavo net  62 istori-
jos, kurias vertino ekspertų komisi-
ja, atsižvelgdama į projektų rezulta-
tų naudą ir reikšmę istorijos herojaus 
gyvenime, sėkmės istorijos autentiš-
kumą ir originalumą, rezultatų naudą 
visam kraštui ir visuomenei bei istori-
jos pateikimą. 

2015 m. gruodžio 9 d. Vaidilos teatre 
įvyko iškilminga konkurso „Žingsniai 
2015“ apdovanojimų ceremonija, ku-
rios metu buvo paskelbta ir apdova-
nota 10 geriausių ESF projektų daly-
vių sėkmės istorijų.

2016 m. pradžioje šios istorijos pasklis 
po Lietuvą ne mažiau nei 10  tūkst. 
egzempliorių tiražu kartu su vienu 
iš populiarių leidinių. Sveikiname lai-
mėtojus ir dėkojame visiems konkur-
so dalyviams, kurie pastebėjo ir pa-
pasakojo gražiausias sėkmės istorijas.

NUMERIO TEMA

RENGINIO AKIMIRKOS:

Konkurso „Žingsniai 2015“ nugalėtojais tapo:

ALTERNATYVUSIS UGDYMAS 

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 

kartu su partneriu Panevėžio rajono švietimo centru

NETRADICINIO MOKYTOJŲ RENGIMO MODELIO 

„RENKUOSI MOKYTI!“ PLĖTRA LIETUVOJE 

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulinimo centras“

PROFESINIS MOKYMAS PAMEISTRYSTĖS FORMA 

DARBO RINKOS MOKYMO CENTRUOSE 

Viešoji įstaiga „Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras“

RYTŲ LIETUVOS REGIONO NEĮGALIŲJŲ INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ 

Zarasų krašto žmonių su negalia sąjunga

G.A.L.I.U. - GALIMYBĖS. APSISPRENDIMAS. LAVINIMAS. 

ĮDARBINIMAS. UŽTIKRINIMAS 

Viešoji įstaiga „SOPA“

PRAKTINIŲ VERSLUMO UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

Viešoji įstaiga „Lietuvos Junior Achievement“

DIENOS CENTRUOSE BESILANKANČIŲ ŠEIMŲ, 

PATIRIANČIŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ 

Viešoji įstaiga Šv. Antano dienos centras

STUDIJŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS 

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ TURINTIEMS STUDENTAMS 

Valstybinis studijų fondas

VŠĮ „MEIKŠTŲ DVARAS“ PACIENTŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS 

NUO PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, INTEGRACIJA Į DARBO RINKĄ 

Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras“

KARTU MES GALIME DAUG 

Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras
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ESF regionuose
Projektas, neįgaliesiems atveriantis 
galimybes studijuoti aukštosiose 
mokyklose

ESFA skiltis
ESF Akademijos projekte moksleiviai 
pasimatavo pačias netikėčiausias 
profesijas

Sėkmės istorija
Svarbu duoti, o ne gauti

ES iniciatyvos Lietuvoje
Vilniuje įvyko tarptautinio tinklo 
„Iš mokyklos į darbą“ darbo grupės 
susitikimas 

ES 2014–2020 m. 
Europos socialinio fondo investicijos – 
Lietuvos darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimui

Laisvalaikis

NUMERIO TEMA

Paskelbtos ir apdovanotos 
geriausios ESF projektų 
dalyvių sėkmės istorijos


