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LR finansų ministerija, bendradarbiaudama su VšĮ Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai 
projektai (ESTEP), atliko ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybės gerinimui, skurdo ir 
socialinės atskirties mažinimui vertinimą. Šiame vertinime buvo sudarytas 2007–2013 m. 
laikotarpiu įgyvendintų priemonių, prisidedančių prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo, 
žemėlapis, išanalizuotas intervencijų tinkamumas bei finansinių lėšų pakankamumas socialinėms 
problemoms spręsti šalies savivaldybėse, nustatyta, kokiose srityse investuotos lėšos darė didžiausią 
poveikį skurdo ir socialinės atskirties mažinimui bei gyvenimo kokybės gerinimui. Analizuojant ES 
paramos intervencijų poveikį šalies mastu, buvo taikomas vertinimui sukonstruotas gyvenimo 
kokybės indeksas. Nagrinėjant ES paramos lėšomis vykdytų projektų poveikį žmonių darbinės ir 
pajamų situacijos kaitai, buvo pritaikytas kontrafaktinio poveikio vertinimo metodas. 
 
Renginio tikslas – pristatyti ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybės gerinimui, skurdo 
ir socialinės atskirties mažinimui Lietuvoje vertinimo rezultatus, aptarti skurdo ir socialinės 
atskirties problemas Lietuvoje, pasidalinti 2007–2013 m. laikotarpiu įgyvendintų projektų gerosios 
praktikos pavyzdžiais bei aptarti 2014–2020 m. planuojamus veiksmus skurdo ir socialinės 
atskirties mažinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo srityje. 
 
Pirmoji renginio dalis bus skirta skurdo ir socialinės atskirties problemoms Lietuvoje ir 
pagrindiniams uždaviniams šioje srityje aptarti bei atlikto vertinimo, kuriame išnagrinėtas 2007–
2013 m. laikotarpiu ES finansinės paramos lėšomis vykdytų priemonių poveikis skurdo ir socialinės 
atskirties mažinimui, rezultatams pristatyti.  
Antroje renginio dalyje vyksiančioje panelinėje diskusijoje projektų vykdytojai pasidalins savo 
patirtimi, įgyvendinant skurdo ir socialinės atskirties mažinimui skirtus projektus 2007–2013 m., 
ekspertai pateiks savo įžvalgas apie jau atliktus darbus ir iššūkius naujajam programavimo 
laikotarpiui, o ES paramą administruojančių institucijų atstovai pasisakys, kokias priemones 
planuojama remti 2014–2020 m. laikotarpiu, siekiant prisidėti prie skurdo ir socialinės atskirties 
mažinimo bei gyvenimo kokybės gerinimo Lietuvoje. 
 
  



KONFERENCIJOS PROGRAMA 
 

 

13.00–13.30 Dalyvių registracija, pasitikimo kava 

13.30–13.40 Sveikinimo žodis 

 Finansų ministerijos atstovas 

13.40–14.00 Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje 

 Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas 

14.00–14.40 ES struktūrinės paramos poveikio gyvenimo kokybės gerinimui, skurdo 
ir socialinės atskirties mažinimui Lietuvoje vertinimo rezultatų 
pristatymas 

 ESTEP atstovas 

14.40–15.00 Kavos pertrauka 

15.00–16.10 Panelinė diskusija: patirtis ir planuojamos intervencijos, mažinant 
skurdą ir socialinę atskirtį bei gerinant gyvenimo kokybę Lietuvoje 

 Diskusijos moderatorius: VšĮ ESTEP valdybos pirmininkas Klaudijus Maniokas 

Diskusijos dalyviai: projektų vykdytojai, ekspertai, institucijų atstovai 

16.10–16.50 Konferencijos dalyvių pasisakymai ir diskusija 

 Diskusijos moderatorius: VšĮ ESTEP valdybos pirmininkas Klaudijus Maniokas 

16.50–17.00 Diskusijos apibendrinimas 



 


