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Prioriteto tikslas

Gerinti gyvenimo kokybę, 
stiprinti socialinę sanglaudą ir 

užtikrinti visiems lygias 
galimybes



Prioriteto tikslas ir antro lygmens tikslai
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Efekto rodikliai:
� Gyvenimo kokyb÷s indeksas

� Integruotas gyvenamosios aplinkos 
indeksas

� Laim÷s indeksas

� Pajamų pasiskirstymo koeficientas

� Pilietin÷s galios indeksas
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1 TIKSLAS: DIDINTI GYVENTOJŲ
GEROVĘ IR SOCIALINĘ APRöPTĮ

� Siekti vaiko ir šeimos gerov÷s
� Didinti labiausiai nuo darbo rinkos 
nutolusių asmenų paskatas ir galimybes 
dalyvauti aktyvios įtraukties priemon÷se

� Užtikrinti gyventojų pajamų apsaugos 
sistemos finansinį stabilumą

� Didinti viešųjų paslaugų prieinamumą
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1 TIKSLO REZULTATO RODIKLIAI :

� Vidutin÷s sveiko gyvenimo trukm÷s pailg÷jimas, 
metais

� Gyventojai, patiriantys skurdo riziką / 
materialinius nepriteklius / gyvenantys bedarbių
ar labai mažo užimtumo namų ūkiuose, tūkst.

� Skurdo rizikos lygio iki ir po socialinių išmokų
skirtumas, proc.

� Vaikų skurdo rizikos lygis, proc.

� Skurdo rizikos gylis, proc.
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2 TIKSLAS: DIEGTI SOCIALINES 
INOVACIJAS 

� Sukurti socialin÷ms inovacijoms palankią aplinką

� Pl÷toti įgūdžius socialin÷ms inovacijoms 
įgyvendinti

� Diegti ir skleisti s÷kmingiausias socialines 
inovacijas

2 TIKSLO REZULTATO RODIKLIS:
� Socialinių inovacijų projektų įgyvendinimas 
(skaičius).
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3 TIKSLAS: DIDINTI BENDRUOMENIŲ
IR NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
VAIDMENĮ

� Gerinti sąlygas bendruomenių veiklai 

� Stiprinti nevyriausybinio sektoriaus vaidmenį

� Pl÷toti savanorišką veiklą ir ugdyti 
visuomen÷s socialinę atsakomybę
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3 TIKSLO REZULTATO RODIKLIAI:

� Gyventojų, dalyvaujančių visuomeninių
organizacijų, jud÷jimų veikloje skaičiaus 
augimas, proc.

� Dalyvavimo savanoriškoje veikloje augimas, 
proc.

� Gyventojų, palankiai vertinančių bendruomenių
veiklą ir jų paslaugas, dalis, proc.
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4 TIKSLAS: DIDINTI GYVENTOJŲ
KOKYBIŠKĄ UŽIMTUMĄ

� Skatinti darbo j÷gos paklausą kokybiškoms 
darbo vietoms 

� Didinti dalyvavimą darbo rinkoje

� Užtikrinti darbo rinkos dinamiką ir įtraukumą
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4 TIKSLO REZULTATO RODIKLIAI:

� 15–64 metų gyventojų užimtumo lygis (viso, 
vyrų, moterų), proc.;

� Nedarbo lygis;

� Jaunimo iki 24 m. amžiaus nedarbo lygis, proc.;

� Pasitraukimo iš darbo vidutinis amžius nuo visos 
darbo j÷gos (iš viso, moterys, vyrai), metais;

� Nedarbo lygis, proc.;

� Ilgalaikio nedarbo lygis, proc.;

� Moterų vyrų atlyginimų skirtumas, proc.
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AČIŪ UŽ DöMESĮ

S÷km÷s mums visiems kartu kuriant 
veiklią, atvirą naujov÷ms ir iššūkiams, 

atsakingą ir solidari ą visuomenę…
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