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Projekto viešinimo 
nauda projekto vykdytojui 
Kiekvieną dieną žmogus pamato 2000 reklaminių žinučių - iškabų, skelbimų, reklamų per 
radiją, spaudą, televiziją ir internetą. Kodėl visi taip stengiasi supažindinti su savo veikla? 

Apie tuos, kuriuos pažįstame, galvojame geriau. Duodame jiems savotišką „geros valios“ 
avansą - tikime, kad jie bus sąžiningesni, o jų pasiūlymai patrauklesni.
 
Įgyvendindami Europos Sąjungos remiamą projektą, pareiškėjai gauna lėšų projekto vieši-
nimui. Tai yra galimybė organizacijai pasakyti, kas ji tokia, kokią veiklą vykdo ir ką ji duoda 
visuomenei. 

Tuo labiau, konkuruoti tenka tiek viešuosiuose prikimuose, tiek rinkoje. Kitą kartą, kai dar-
buotojas galvos, kurią įmonę pasirinkti,  o klientai - iš ko pirkti prekę ar paslaugą, laimės tie, 
apie kuriuos žmonės bus girdėję.

Viešinimo planas

Tiek projekto, tiek organizacijos viešinimo poreikius ir priemones reikia numatyti dar prieš 
pildant paraišką. Sugalvokite vieną sakinį - kas, kokią naudą gaus, ir ką reikės padaryti 
vykdant projektą. Šią mintį, kartu su numatomomis priemonėmis, reikia aprašyti viešinimo 
plane, kuris teikiamas kartu su paraiška. Patvirtinus planą vėliau nekils neaiškumų nei su 
paramą skirstančiomis, nei su jos panaudojimą kontroliuojančiomis institucijomis.
 
Europos Sąjungos finansuojamų projektų 
viešinimas nėra sudėtingas. Pateikiame 
kelis paprastus žingsnius, kurie leis pa-
traukliai ir įdomiai pranešti apie savo nu-
veiktus darbus bei sukurs teigiamą įmo-
nės ir projekto įvaizdį.

Planą parašyti lengva - 
tereikia sugalvoti, 
ką norėsi pasakyti.



Kaip kalbėti?
Jei norime, kad žmonės atsimintų orga-
nizaciją, vykdančią naudingą projektą, 
reikia, kad jie atkreiptų dėmesį. Tam, kad 
jie atkreiptų dėmesi, reikia, kad informaci-
ja būtų pateikta įdomiai. Tam, kad ji būtų 
įdomi, informacija turi būti originali, bet 
paprasta ir suprantama.

Žmonės užfiksuoja tik į tai, kas jiems 
aktualu, ką supranta iš karto, per labai 
trumpą laiką. Prie pastato stende tereikia 
pasakyti, koks čia pastatas ir kas vyksta. 
Kai matome triūsiančius kelininkus, terei-
kia pasakyti, kur tas kelias veda. Neterški-
me stendų - juk žmonėms yra neįdomus 
pilnas ligoninės filialo pavadinimas ar 
techninės kelio atkarpos detalės. Jiems 
paprastai nerūpi nei projekto numeris, nei 
priemonės ar programos pavadinimas. 

Viešindami projektą turime prisitaikyti 
prie to, kaip galvoja auditorija, o ne steng-
tis primesti jiems žinios pranešėjo maty-
mą. Techninės detalės, projekto pavadini-
mas ar adresas yra aktualūs tik patiems 
projekto vykdytojams. O žmonės nori 
žinoti, kokią naudą jie gaus iš vykdomo 
projekto. Kiekviena nereikalingos informa-
cijos raidė stumia šalin svarbiausią prane-
šimą - organizacijos pavadinimą ir naudą, 
kurią žmonės gaus, įvykdžius projektą.

Paprastos kalbos reikalavimas galioja tiek informaciniams stendams, tiek pranešimams 
spaudai ar straipsniams. Nuotraukos, žmonių nuomonės ar istorijos detalės pagyvina kalbą 
ir daro ją įdomesne.

Stende šalia pastato
tereikia pasakyti, koks čia 
pastatas ir kas vyksta.

Duokite paskaityti pa-
rengtą tekstą su projektu 
nesusijusiam žmogui. 
Jei be papildomo paaiški-
nimo jis suprato, apie ką 
kalbate - vadinasi, tekstas 
tinkamas.

Kiekviena nereikalinga 
informacija užgožia 
svarbiausią pranešimą - 
organizacijos pavadinimą 
ir naudą, kurią žmonės 
gaus, įvykdžius projektą.



Viešinimo priemonės
Pateikiame kelis patarimus populiariausioms viešinimo priemonėms. Jei turite nedidelį vieši-
nimo biudžetą dažniausiai susidursite su informaciniais stendais, renginiais bei pranešimais 
spaudai.

Informaciniai stendai. Jų reikalingumas 
yra nustatytas teisės aktuose, tačiau pats 
projekto vykdytojas gali pasirinkti, kaip 
pavadinti objektą ir kaip užrašyti projekto 
vykdytojų pavadinimus. Svarbiausia, kad 
objekto pavadinimas būtų aiškus ir su-
prantamas, su kuo mažiau žodžių. Jei jų 
yra daugiau, negu 5, pavadinimas turi būti rašomas mažosiomis raidėmis - žmogaus akis 
neįpratusi skaityti ilgų tekstų, parašytų didžiosiomis raidėmis. Objekto pavadinime nereikia 
rašyti projekto vietos, projekto pavadinimo ar kodo. Štai taip gali atrodyti objektų pavadi-
nimai stenduose: 

Objekto pavadinimas 
turi būti aiškus ir supran-
tamas, pageidautina, kuo 
trumpesnis.

Šyšos upės valymas Šiaulių vandentiekio plėtra

Šyšos upės vagos ir 
senvagės valymo darbai 

Šilutės mieste

Vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 

plėtra Šiauliuose



Pranešimai ir straipsniai spaudoje. 
Kaip ir stendo atveju, svarbiausias kriteri-
jus - informacijos įdomumas ir supranta-
mumas. Straipsnyje (ypač, jei jis pažymė-
tas ES paramos ženklu) užtenka paminėti, 
jog projektas buvo finansuojamas iš ES 
paramos lėšų. Tačiau pagrindinė istorija 
turi būti apie tai, kokią naudą projektas 
neš žmonėms, kokius darbus reikėjo nu-
veikti, ir kas tie žmonės, dirbę projektui. 
Citatos, žmonių įspūdžiai ir nuotraukos 
įtrauks skaitytojus paskatins skaityti ir įsi-
minti - informacija pasieks tikslą.  

Pranešime svarbiausia - 
ne techninės detalės, o 
įdomus pasakojimas.

Pranešimą galima 
iliustruoti nuotraukomis -
jos taip pat yra informaci-
jos dalis.

Kulautuvos gamtos ir 
kultūros objektų tvarkymas

Raudondvario pilies
pritaikymas turizmui

Kulautuvos miestelio gyve-
namosios infrastruktūros ir 

aplinkos gerinimas, pritaikant 
bei atnaujinant gamtos bei 
kultūros paveldo objektus 

viešam naudojimui

Raudondvario dvaro pilies 
kompleksiškas pritaikymas 

turizmo reikmėms



Projekto viešinimas 
nedidelėmis lėšomis
Jei nėra galimybės sukurti viešinimo kampanijos, net ir nedideliu biudžetu galima pritraukti 
žiniasklaidos ir piliečių dėmesį. Pateikiame populiariausius būdus tai padaryti:

Reklama projektą vykdančios įmonės, organizacijos, 
savivaldybės internetiniuose puslapiuose

Daugumos savivaldybių internetiniuose puslapiuose yra numatytos vietos reklaminiams 
skydeliams. Jį pagaminti paprasta, patalpinti puslapyje nekainuoja daug. Skydelyje papras-
tai keičiasi keli kadrai - viename būtina įdėti ES paramos l ogotipą bei projekto pavadini-
mą, o kitame galėtumėte tiesiog paprastais žodžiais perteikti naudą, kurią žmonės gaus, 
įgyvendinant projektą. Tai kartais skambės kaip šūkis, bet ne bėda - svarbiausia, kad būtų 
aiškiai ir suprantamai paaiškinta projekto nauda.

 

Internetinė reklama nekainuoja brangiai, tačiau šiuose puslapiuose lankosi tie, kurie domisi 
projekto problematika. Jai, kaip ir kitoms reklamos rūšims, galioja tos pačios taisyklės, iš 
kurių svarbiausia – parodyti projekto naudą, kalbėti paprastai ir aiškiai.

Renginys, skirtas projekto pradžiai ar užbaigimui pažymėti

Naujiena nėra naujiena, jei joje nėra herojaus. Galima suorganizuoti projekto pradžios ar 
pabaigos renginį, į kurį būtų pakviesti dalyvaujančių organizacijų vadovai, žymūs vietos 
žmonės, visuomenės veikėjai bei piliečiai, kuriems aktualūs projekto rezultatai. Kiekvienas jų 
nori viešumo savo darbe, o ir skaitytojams 
bus įdomu, kur ir ką veikia bendruomenės, 
įmonės vadovas ar kitas žinomas žmo-
gus. Žurnalistai patys ateis, nes tai bus 
įvykis, o apie įvykius žurnalistai parašo bei 
iliustruoja nuotraukomis. Niekas nedaro 
geresnio poveikio, negu reportažinės nuo-
traukos ir vaizdingos dalyvių citatos.

Reklama naudos gavėjų, 

subrangovų ir kitų suinteresuotų 

auditorijų interneto puslapiuose.

Žiniasklaida nušvies 
renginį,  jei jame 
dalyvaus organizacijų, 
bendruomenės ar 
savivaldybės vadovai.



Skelbimas spaudoje apie projekto pradžią, pabaigą ar tarpinį etapą

Viešinimas nebūtinai yra tik straipsnis. Tai gali būti didesnis skelbimas laikraščio reklaminia-
me plote, paskelbiantis, apie projektą. Skelbimas turi islaikyti skelbimo žanrą – nereikia ilgų 
tekstų, pakanka paminėti svarbiausią žinią. Jei projektas pradedamas - taip ir sakykime, jei 
užbaigtas - praneškime apie jo pabaigą. Skelbime būtinas ES paramos ženklas, tačiau kitą 
tekstą galima sukurti patiems. Parodykite, kas atliko projektą, įdėkite savo įmonės logotipą 
ir pasveikinkite naudos gavėjus. Galima padėkoti tiems, kurie prie projekto prisidėjo ir nuro-
dyti, kur galima gauti papildomos informacijos. Žmonės skelbimuose pateiktą informaciją 
priima nuoširdžiau, negu straipsnius su pažymėtu užsakymo numeriu. Projekto vykdytojui 
tai yra puiki ir nebrangi proga parodyti, kaip jis prisideda prie visų mūsų gerbūvio.

Įvykdžius ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą Šilėnų savivaldybė 
žmones aptarnaus patogiau ir greičiau.

Kviečiame į “vieno langelio” pristatymą 
penktadienį, vasario 29 dieną, 17 val.

Dėkojame:
Šilėnų savivaldybei
Šilėnų IT centrui
Europos Sąjungai

UAB “Duomenų srautas” gerina žmonių su negalia aptarnavimą

Pranešame, kad ES struktūrinių fondų lėšomis bendrovės „Duomenų srautas“ 
darbuotojai nuo šiol yra apmokyti tinkamai aptarnauti ir padėti žmonėms, tu-
rintiems specialių jų poreikių.

Padedant strūktūriniams fondams neįgaliesiems yra pritaikyti Klientų aptarnavi-
mo centrai ir paruoštas jiems draugiškos aplinkos planas.

Džiaugiamės, kad UAB “Duomenų srautas” 
ir Vyšnaičių seniūnijos projektas leis teikti 
žmonių su negalia poreikius atitinkantį 
aptarnavimą. Daugiau informacijos galite 
rasti www.vyšnaičiai.lt
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