2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ 08.3.2-ESFA-K-415 priemonės „54+“
projektų finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas
(Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės forma)
PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO LENTELĖ
(Ši lentelė naudos ir kokybės vertinimo metu pildoma kiekvienam projektui individualiai)
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
-ių)
PATIKSLINTA
(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam vertinimui)
Prioritetinio projektų
atrankos kriterijaus
(toliau – kriterijus)
pavadinimas

1. Projekto veiklos
vykdomos kompleksiškai

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Didžiausias
Vertinimo
galimas
metu
balų
suteiktų balų
skaičius
skaičius
pagal
kriterijų
Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas
(Skiltis
35
prioritetas skiriant balą, jeigu projekte numatyta
pildoma
įgyvendinti kompleksą visų paslaugų, didinančių
paraiškos
vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenų
vertinimo
dalyvavimą darbo rinkoje ir savanoriškoje veikloje.
metu.
Projekto veiklų kompleksą sudaro visos šios veiklos:
Nurodomas
1. vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenų
pagal
savanoriškos veiklos organizavimas ir vykdymas (toliau
kriterijų
– savanorystė);
suteiktų balų
2. vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenų
skaičius)
motyvavimas, individualus darbas su jais, jų poreikių ir

Komentarai

2

2. Ne mažiau kaip
50 proc. visų į
savanorišką veiklą
įtrauktų vyresnio amžiaus
asmenų savanorišką
veiklą vykdys socialinėje

galimybių vertinimas, informavimas, konsultavimas,
psichologinė pagalba, siekiant vyresnio amžiaus asmenų
grįžimo ar išlikimo darbo rinkoje (toliau –
motyvavimas);
3. mokymai, skirti vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55
metų) asmenų bendriesiems gebėjimams, kaip apibrėžta
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos
rekomendacijoje dėl bendrųjų visą gyvenimą trunkančio
mokymosi gebėjimų (2006/962/EB) (OL 2006 L 394, p.
10), ugdyti (toliau – bendrųjų gebėjimų mokymai);
4. švietėjiškų veiklų ir informacijos sklaidos, skirtų
vyresnio darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenų
potencialui skatinti, jų motyvavimui aktyviai dalyvauti
visuomenės gyvenime, teigiamam visuomenės ir
darbdavių nuomonės formavimui apie vyresnio amžiaus
asmenis, organizavimas (toliau – švietimas).
Laikoma,
kad
projekto
veiklos
vykdomos
kompleksiškai, kai yra įgyvendinamas keturių nurodytų
krypčių − savanorystės, motyvavimo, bendrųjų
gebėjimų mokymų, švietimo veiklų kompleksas, kuris
apima Aprašo 10.1.1, 10.2–10.4 papunkčiuose
nurodytas veiklas, ir visos šios veiklos yra įtrauktos į
projekto loginį pagrindimą, joms nustatyti fiziniai
rodikliai, suplanuotos lėšos ir visas projekto veiklų
kompleksas vykdomas projekto įgyvendinimo metu.
Vertinama paraiškos 6 dalis „Projekto loginis
pagrindimas“.
Tuo atveju, kai paraiška atitinka šį kriterijų, skiriami 35
balai, kai neatitinka – 0 balų
Paraiškos vertinimo metu projektui suteikiamas
prioritetas skiriant balą, jeigu paraiškoje numatyta ir
pagrįsta, kad vykdant savanorišką veiklą ne mažiau kaip
50 proc. visų į savanorišką veiklą įtrauktų vyresnio
darbingo amžiaus (nuo 55 metų) asmenų savanorišką
veiklą vykdys organizacijose, veikiančiose socialinėje

35

3
srityje

srityje.
Socialinėje srityje veikiančiomis organizacijomis
laikomos organizacijos, kurios veikia šiose srityse:
- vaiko ir šeimos gerovės skatinimas ir (arba) vaiko
teisių užtikrinimas;
- pagalba nusikaltimų aukoms ir (arba) smurto artimoje
aplinkoje prevencija ir mažinimas;
- jaunimo dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas ir jo
integravimas į visuomeninį gyvenimą;
- neįgaliųjų ir kitų socialinių grupių (prekybos
žmonėmis aukų, asmenų, sergančių priklausomybių nuo
psichotropinių medžiagų ligomis, nuteistųjų ir asmenų,
paleistų iš laisvės atėmimo vietų, taip pat kitų socialinės
atskirties grupių) bei socialinę atskirtį patiriančių
užsieniečių socialinė integracija;
- pagalbos ar socialinių paslaugų teikimas asmenims dėl
amžiaus, neįgalumo ar kitų socialinių problemų
negalintiems pasirūpinti savo asmeniniu gyvenimu ir
dalyvauti visuomenės gyvenime ar patiriantiems skurdą
ir socialinę atskirtį;
- žmogaus teisių ir lygių galimybių užtikrinimas;
- moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas;
- užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas per
neformalųjį vaikų ir jaunimo švietimą, suaugusiųjų
švietimą ir kultūrinę veiklą;
- savanoriškos veiklos plėtojimas;
- bendruomeninių organizacijų veikla, tenkinanti
gyvenamosios vietovės bendruomenės viešuosius
poreikius;
- ligų ir priklausomybių prevencija, pacientų telkimas ir
jų teisų gynimas ir savigalbos stiprinimas.
Vertinami Aprašo 15 punkte nurodyti išankstiniai
susitarimai
su
savanorius
priimančiomis
organizacijomis, kuriose projekto dalyviai vykdys
savanorišką veiklą.
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3. Pareiškėjas arba bent
vienas iš partnerių turi ne
mažesnę kaip 1 metų
savanoriškos veiklos
organizavimo patirtį

Tuo atveju, kai paraiška atitinka šį kriterijų, skiriami 35
balai, kai neatitinka – 0 balų
Projektui suteikiamas prioritetas skiriant balą, jeigu
pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių per paskutinius
trejus metus iki paraiškos pateikimo mėnesio turėjo ne
trumpesnę nei 1 metų nuolatinio savanoriškos veiklos
organizavimo
patirtį.
Savanoriškos
veiklos
organizavimas apibrėžtas Lietuvos Respublikos
savanoriškos veiklos įstatyme. Laikoma, kad pareiškėjas
arba bent vienas iš partnerių turi nuolatinio savanoriškos
veiklos organizavimo patirtį, jei atitinka bent vieną iš
šių aspektų:
1. aiškiai pagrįsta, kad pareiškėjo ar bent vieno iš
partnerių organizacijoje yra užtikrintas savanoriškos
veiklos tęstinumas. Tęstinumas yra apibrėžiamas per
veiklos, vykdomos padedant savanoriams, pobūdį, t. y.
tęstine veikla laikoma nuolatinio pobūdžio veikla (pvz.,
dienos centre vedami kassavaitiniai užsiėmimai
vaikams, periodiškai lankomi vyresnio amžiaus
asmenys, rūšiuojamas maistas ir pan.). Jeigu savanoriai
vykdo tik fragmentišką veiklą (pvz., organizuoja
vienkartinę socialinę akciją), tai nelaikoma tęstine
veikla;
2. aiškiai pagrįsta, kad pareiškėjas ar bent vienas iš
partnerių yra savanorišką veiklą koordinuojanti
organizacija, t. y. atlieka šias funkcijas: akredituoja
savanorius priimančias organizacijas, teikia mentorių
paslaugas savanorius priimančioms organizacijoms,
moko savanorius priimančių organizacijų kuratorius ir
jiems teikia individualias konsultacijas, atlieka
savanorio
kompetencijų
į(si)vertinimą.
Koordinuojančios organizacijos yra akredituotos
Jaunimo savanoriškos tarnybos ir (arba) Europos
savanorių tarnybos, o informaciją apie jas galima gauti
iš Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės

30

(Skiltis
pildoma
paraiškos
vertinimo
metu.
Nurodomas
pagal
kriterijų
suteiktų balų
skaičius)
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apsaugos ir darbo ministerijos ir Tarptautinės jaunimo
mainų agentūros.
Iš Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą 5.3 papunkčio
turi būti aišku, kad pareiškėjas ar partneris, turintis
aukščiau nurodytos savanoriškos veiklos organizavimo
patirties, projekte vykdys būtent šią veiklą. Vertinamas
laisvos formos pareiškėjo ir (arba) partnerio
Savanoriškos veiklos organizavimo patirties aprašymas,
teikiamas kartu su paraiška. Tuo atveju, kai keli
subjektai turi savanoriškos veiklos organizavimo
patirties, vertinamas subjektas, kurio savanoriškos
veiklos organizavimo patirties trukmė ilgiausia.
Savanoriškos veiklos organizavimo patirties trukmė
nesumuojama.
Tuo atveju, kai paraiška atitinka šį kriterijų, skiriama 30
balų, kai neatitinka – 0 balų.
Jei projekto įgyvendinimo metu keičiasi partneris, jis
turi atitikti šį kriterijų, jei projekto naudos ir kokybės
vertinimo metu projektas dėl atitikties šiam kriterijui yra
gavęs papildomus balus. Keičiamas partneris gali
neturėti nurodytos patirties, jeigu reikalaujamą
minimalią patirtį turi pareiškėjas arba kitas partneris
Suma:

Mažiausia privaloma surinkti balų suma:
____________________________________
(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos
atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

1

Pasirašoma, jei pildoma popierinė lentelės versija.

100

________________
(data)

(Sumuojama
skiltyje įrašytų
skaičių suma,
kuri negali
viršyti 100)

30
___________________________
(vardas ir pavardė, parašas1)

