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ĮVADAS
Strategijoje Europa 20201 Europos Šąjungos valstybės narės išsikėlė tikslą iki 2020 m. bent
20 mln. sumažinti skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų žmonių arba žmonių, kuriems tai
gresia, skaičių Europoje. Šocialinės atskirties ir skurdo mažinimo siekis yra aiškiai įvardytas ir
Lietuvos pagrindiniuose strateginiuose dokumentuose. Juose pabrėžiama, kad visuomenė turi
pripažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų teises, padėti jiems išsaugoti orumą ir būti
visaverčiais visuomenės nariais (strategija Lietuva 20302). Taip pat planuojama valstybės
pastangas sutelkti ties skurdo ir socialinės atskirties prevencija ir socialinės sanglaudos
stiprinimu (Nacionalinė pažangos programa3) bei imtis užimtumo didinimo, nedarbo, skurdo
ir socialinės atskirties mažinimo (LR Vyriausybės programa4). Šie siekiai labai svarbūs
975 tūkst. arba beveik trečdaliui (32,5 proc.) Lietuvos gyventojų, kurie, Eurostat duomenimis
(2012 m.), gyveno patirdami skurdo riziką, materialinius nepriteklius arba labai mažo
užimtumo namų ūkiuose.
Šiekdama mažinti socialinę atskirtį Lietuvoje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu,
Šocialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – ŠADM) vykdė priemonę VP1-1.3-SADM-02-K
„Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ 5 (toliau –
Priemonę). Jai buvo numatyta skirti 184,81 mln. litų (skirta 186,12 mln. litų6). Naujuoju
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu planuojama toliau investuoti į socialinės atskirties
mažinimą. Naujausiame Veiksmų programos projekte 7 numatyta, kad prioritetas
„8. Šocialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ apims investicinį prioritetą
„8.3. Aktyvi įtrauktis, visų pirma siekiant skatinti lygias galimybes, dalyvavimą darbo rinkoje
ir geresnes įsidarbinimo galimybes“, finansuojamą iš Europos socialinio fondo, pagal kurį bus
vykdomas konkretus uždavinys „8.3.1. Padidinti labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos
asmenų integraciją į darbo rinką“. Įgyvendinant šį uždavinį planuojama 2014–2020 m.
European Commission, “Europe 2020. A Štrategy for Šmart, Šustainable and Inclusive Growth,” Communication
from the Commission COM(2010)2020 final (2010).
2 Lietuvos Respublikos Seimas, „Dėl valstybės pažangos strategijos ‘Lietuvos pažangos strategija ’Lietuva 2030‘
patvirtinimo’“, 2012 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XI-2015, Valstybės žinios, 2012-0530, Nr. 61-3050 (2012).
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „Dėl 2014–2020 m. Nacionalinės pažangos programos patvirtinimo“, 2012 m.
lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1482, Valstybės žinios, 2012-12-11, Nr. 144-7430
(2012).
4 Lietuvos Respublikos Seimas, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, 2012 m. gruodžio 13 d.
Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XII-51, Valstybės žinios, 2012-12-20, Nr. 149-7630 (2012).
5 Priemonės „VP1-1.3-SADM-02-K Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“ aprašymą žr. <http://www.esparama.lt/priemone?priem_id=000bdd538000117b>
6 Pagal 2014 m. birželio 4 d. www.esparama.lt duomenis, žr. <http://www.esparama.lt/priemonesaprasymas?priem_id=000bdd538000117b.>
7 2014–2020 metų Europos Šąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programa (projektas), 2014 kovas,
žr. <http://www.esparama.lt/strateginiai-dokumentai1>.
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laikotarpiu vykdyti savo tikslais ir turiniu į priemonę „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ panašią priemonę(-es).
2007–2013 m. įgyvendinant priemonę „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“, buvo finansuojamos paslaugos ir produktai. Šio vertinimo
objektas yra tik minėtos priemonės įgyvendinimo metu sukurti produktai – materialiniai arba
intelektualiniai kūriniai, naudotini ir projektui pasibaigus (pvz., socialinio darbo metodikos,
veiklos modeliai, mokomosios programos).
Šio vertinimo tikslas – įvertinti Priemonės projektų visų sukurtų produktų rezultatyvumą,
efektyvumą ir tęstinumą, siekiant pasiruošti analogiškos priemonės įgyvendinimui 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu.

Vertinimo uždaviniai:
 Įvertinti Priemonės projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų atitiktį Priemonės
tikslams ir tikslinės grupės poreikiams.
 Įvertinti Priemonės projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų naudos ir kaštų
adekvatumą.
 Įvertinti Priemonės projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų rezultatyvumą ir
efektyvumą jų naudojimo aspektu.
 Įvertinti Priemonės projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų tęstinumą.
Vertinimo pirmoje dalyje „Kontekstas ir objektas“ pateikiamas vertinamos Priemonės
pristatymas (1.1 dalis) ir produkto apibrėžimas (1.2 dalis). Antroje dalyje „Metodologija“
įvardyti vertinimo klausimai (2.1 dalis) ir aprašomi duomenų šaltiniai ir analizės metodai
(2.2–2.7 dalys). Trečioje dalyje „Rezultatai“ pateikiama sukurtų produktų statistika (3.1 dalis)
ir produktų tinkamumo (3.2 dalis), efektyvumo (3.3 dalis), rezultatyvumo (3.4 dalis) bei
tęstinumo (3.5 dalis) analizė su siūlymais. Ketvirtoje dalyje „Išvados rekomendacijos“
apibendrinti analizės rezultatai ir pateikiami siūlymai dėl geresnio sukurtų produktų
panaudojimo ir produktų kūrimo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu. Prieduose
pateikiami dviejų projektų vykdytojų apklausų klausimynai (1 ir 2 priedai) bei antrosios
apklausos rezultatai. Taip pat prie ataskaitos pridedamas elektroninis priedas – produktų
duomenų bazė MS Excel formatu (4 priedas). Galiausiai 5 priede pateikiama svarbiausių
rekomendacijų lentelė.
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1. KONTEKSTAS IR OBJEKTAS
1.1. Priemonė
Priemonės „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“
tikslas yra „padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į
darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties“, taip prisidedant prie Žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) uždavinio „Štiprinti socialinę aprėptį“
įgyvendinimo. Pagal Priemonę buvo remiamos veiklos, skirtos veiklos modeliams,
priemonėms ir paslaugoms, skatinančioms socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančius
asmenis įsitraukti į darbo rinką, kurti ir įgyvendinti; savanoriškam darbui su tokiais
asmenimis skatinti; reikalingoms metodikoms rengti ir darbuotojų kvalifikacijai tobulinti.
Priemonės logika pavaizduota 1 paveikslėlyje.
1 pav. Priemonės intervencijos logika
TIKŠLAŠ: socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką
REZULTATO RODIKLIS: 6 375 socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys
integruojasi į darbo rinką arba švietimo sistemą

UŽDAVINYŠ: Šocialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriantys asmenys įgyja socialinių
ryšių, žinių ir įgūdžių, reikalingų integracijai
(socialinė, psichologinė ir profesinė
reabilitacija)

UŽDAVINYŠ: Šocialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriantys
asmenys įsitraukia į savanorystę

PRODUKTO RODIKLIS: 25 500 socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
dalyvauja Priemonės veiklose

VEIKLOŠ: Įgyvendinami modeliai, metodikos ir
priemonės, skatinančios socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką

VEIKLOŠ: Kvalifikaciją tobulinę socialiniai
darbuotojai, savanoriai ir kiti darbuotojai
dirba su tiksline grupe bei pritaiko įgytas
žinias ir įgūdžius

PRODUKTAI: Sukurti / adaptuoti modeliai, metodikos ir
priemonės, skatinančios socialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančius asmenis įsitraukti į darbo rinką

VEIKLOŠ: Vykdomas socialinių darbuotojų,
savanorių ir kitų darbuotojų mokymas ir
kvalifikacijos tobulinimas

Pastaba: Paveikslėlyje terminas „veiklos“ nėra tapatus PFSA naudojamam veiklos terminui. „Veiklos“ atitinka tas
Priemonės veiklas, kurios yra susijusios su paslaugomis. Skaičiai pateikiami remiantis Veiksmų programos priede
suplanuotais rodikliais.

Veiklos buvo nukreiptos į šias tikslines grupes: nuteistuosius; asmenis, paleistus iš laisvės
atėmimo vietų; neįgaliuosius; romus; asmenis, sergančius priklausomybės nuo psichoaktyvių
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medžiagų ligomis; socialinės rizikos ir (ar) likusius be tėvų globos vaikus (nuo 14 metų);
esamus ir buvusius vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų
auklėtinius (14–29 metų); moteris, po ilgesnės pertraukos grįžtančias į darbo rinką; vienišas
motinas ir tėvus (vienus auginančius vaikus); vyresnio amžiaus (daugiau kaip 50 metų)
moteris ir vyrus; daugiavaikes ir vienišų tėvų su vaikais šeimas; socialinės rizikos šeimas.
Nuo 2007 iki 2013 m. Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų suma svyravo nuo maždaug 170 iki
200 tūkst. mln. litų. 2013 m. jai buvo numatyta skirti 184,81 mln. litų (žr. 2 pav.).

Mln. litų

2 pav. Lėšos, skirtos Priemonei įgyvendinti 2007–2013 m. laikotarpiu
200

30,53

100

173,00

173,00

200,47

194,81

184,81

2007-12-19

2008-07-23

2012-05-23

2013-04-17

2013-07-03

0
Sprendimo dėl Priemonei numatomų skirti lėšų priėmimo data

EŠ fondų lėšos

LR valstybės biudžeto lėšos

Šaltinis: esparama.lt

3 pav. Kvietimai teikti paraiškas pagal Priemonę ir jų finansavimo lygis bei gautos paraiškos ir
pasirašytos sutartys
300
160
253,3
248,8
140
250
120
200
100
150
80
60
80,4
76,0
100
53,0
40
29,7
50
20
0
0
I kvietimas (2008 m. balandis II kvietimas (2009 m. gegužė - III kvietimas (2011 m. vasaris
- spalis)
birželis)
- balandis)
Prašomas finansavimas

Skirtas finansavimas

Gautos paraiškos

Paraiškos ir sutartys

Finansavimas, mln. litų

Priemonė buvo įgyvendinama kaip projektų konkursas, kuriame galėjo dalyvauti tiek
valstybės ar savivaldybių įstaigos, tiek ir įvairios nevyriausybinio sektoriaus organizacijos –
asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, tarptautinės
organizacijos. Konkursui dėl finansavimo buvo pateikta 318 paraiškų, iš kurių 133 (42 proc.)
buvo finansuotos. Priemonės įgyvendinimas vyko skelbiant tris kvietimus: pirmas ir trečias
kvietimai buvo panašūs savo apimtimi, o antrasis buvo smarkiai mažesnis tiek pagal skirtų
lėšų dydį, tiek ir pagal paraiškų bei pasirašytų sutarčių skaičių (žr. 3 pav.). Pastarasis buvo
skirtas tik vienai iš tikslinių grupių – asmenims, sergantiems priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis, o pirmasis ir trečiasis – įvairioms socialinės rizikos grupėms.

Pasirašytos sutartys

Šaltinis: esparama.lt.
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Paskelbti kvietimai taip pat skyrėsi pagal veiklas, kurios buvo remiamos. Pirmojo ir antrojo
kvietimo metu buvo finansuojamos ir su socialinės integracijos paslaugų teikimu, ir su
materialią išliekamąją vertę turinčių produktų (pvz., metodikų, priemonių, veiklos modelių)
kūrimu susijusios veiklos. Trečiasis kvietimas buvo skirtas remti tik socialinės integracijos
paslaugas. Pagal pastarąjį kvietimą finansuotos tokios veiklos kaip socialinė ar profesinė
reabilitacija, asmenų, dirbančių su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis, kvalifikacijos
tobulinimas ir pan. Tai reiškia, jog šio tyrimo kontekste aktualūs tik pirmo ir antro kvietimo
metu finansuoti 67 projektai, kuriuos pabaigti planuota iki 2014 m. I ketvirčio pabaigos. Vis
dėlto esparama.lt duomenimis (2014 m. birželį), baigiantis šiam tyrimui, iš jų buvo baigti
įgyvendinti tik 65 projektai. Dviejų, potencialiai produktus kūrusių projektų pabaigos datos
buvo neaiškios dėl techninių bei teisinių nesklandumų. 1 lentelėje pateiktas visų pagal
Priemonę finansuotų projektų pabaigos datų pasiskirstymas 2009–2015 m. laikotarpiu.
1 lentelė. Projektų pabaigos datų pasiskirstymas 2009–2015 m.
Metai

2009

2010

Ketvirtis

IV

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

Projektų
skaičius

1

1

1

6

9

5

4

13

7

7

2

8

1

12

1

3

1

34

4

10

1

1

2011

2012

21

2013

2014

2015

31
11
17
48
Iki 2013 m. pabaigos: 65
Po 2013 m.: 65
Dėl kitų aplinkybių pabaigos data nežinoma: 3
Iš viso: 133

Šaltinis: pagal esparama.lt..
Pastaba: į lentelę įtraukti tik tie metų ketvirčiai, kurių metu baigiasi bent 1 projektas.

1.2. Produkto apibrėžimas
Nors šio vertinimo objektas yra Priemonės įgyvendinimo metu sukurti produktai, tačiau iki šiol
nėra aiškaus produktų apibrėžimo. 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nebuvo aiškiai
apibrėžta nei pati produkto sąvoka, nei produktų tipai. Dar labiau šio vertinimo objekto
apibrėžimą apsunkina tai, kad produkto sąvoka EŠ struktūrinės paramos metodiniuose
dokumentuose8 vartojama dažnai, tačiau kita reikšme nei šiame vertinime. Metodiniuose
dokumentuose produktais paprastai vadinamos visos tiesioginės projekto veiklų pasekmės.
Kitaip tariant, projekto pinigus, personalą, savanorius, įrangą ir patalpas galima apibūdinti
kaip indėlius, kuriuos tikslingai naudojant vykdoma suplanuota projekto veikla, pavyzdžiui,
organizuojami mokymai, atliekami tyrimai, kuriama programinė įranga, kuriamos koncepcijos
ar modeliai, o šių veiklų tiesioginės pasekmės ir yra produktai (žr. 4 pav.). Vadovaujantis tokiu
apibrėžimu, produktai apima ir sukurtas priemones, ir suteiktas paslaugas arba asmenis,
kuriems suteiktos paslaugos, ir yra matuojami vadinamaisiais produkto rodikliais.

Pavyzdžiui, European Commission, The Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of
European Cohesion Policy - European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and
Recommendations, Guidance document, 2012.
8

10

4 pav. Projekto loginė schema
Efektai

Finansiniai
ištekliai

Žmogiškieji
ištekliai

Indėliai

Rezultatai

Veikla

Produktai

Projekto lygmuo

Šaltinis: adaptuota pagal European Commission, The Programming Period 2014-2020 Monitoring and Evaluation of European
Cohesion Policy - European Regional Development Fund and Cohesion Fund – Concepts and Recommendations, Guidance
document, 2012.

Aptartas įprastas projekto produktų apibrėžimas, atsižvelgiant į vertinimo tikslą ir Techninės
specifikacijos nuostatas, yra per platus, nes apima paslaugas ir projekto dalyvius. Todėl
produktas šiame vertinime apibrėžiamas (tik) kaip materialus arba intelektinis
kūrinys, kuris sukuriamas įgyvendinant projektą. Šiuo atveju produktas, priešingai nei
paslauga, gali būti naudojamas kelis kartus, jo panaudojimas nėra apibrėžtas pagal laiką ir
(arba) vietą, pavyzdžiui, interneto svetainė, modelis, metodika. Paslauga nuo produkto skiriasi
tuo, jog tai yra pagal laiką ir vietą apibrėžtas įvykis, skirtas patenkinti konkrečių tikslinių
grupių poreikius, pavyzdžiui, konsultacija, renginys, mokymai. Atliekant šį vertinimą
analizuojami tik produktai (siaurąja prasme), o ne paslaugos.
Projektų įgyvendinimo metu sukurtus produktus galima skirstyti į pagrindinius ir
papildančius. Pavyzdžiui, įgyvendinant projektą yra sukuriamas pagrindinis produktas –
socialinio darbo metodika, taip pat jį papildantys produktai – metodikos koncepcija, socialinių
darbuotojų mokymo programa ir interneto svetainė ar leidinys (žr. 5 pav.). Papildantys
produktai nėra autonomiški – jie neatsiejami nuo pagrindinio produkto kūrimo arba
naudojimo. Štruktūrinės paramos administravimo terminais tariant, ir pagrindiniai, ir
papildantys produktai vadinami fiziniais veiklų įgyvendinimo rodikliais (kaip nurodyta
Administravimo ir finansavimo sutarties 1 priedo skiltyje „Projekto loginis pagrindimas“).
5 pav. Pagrindinio ir papildančių produktų pavyzdys
Pagrindinis produktas
Papildančių produktų kategorijos

Papildantys produktai

Gairės, modelio aprašas ir
metodiniai paketai

Veiklos modelis judėjimo, protinę ir regėjimo
negalią turintiems jaunuoliams

Metodiniai

Viešinimo

Modelio įgyvendinimo
strategija

Leidinys

Šaltinis: pagal projekto „Veiklos modelių judesio ir padėties, protinę bei regėjimo negalią turintiems jaunuoliams sukūrimas ir
realizavimas Kauno apskrities specialiojo ugdymo ir globos įstaigose, siekiant jų sėkmingos integracijos į darbo rinką“ (VP1-1.3SADM-02-K-01-019) aprašymą.

Taigi produktu šiame vertinime yra laikomas materialus arba intelektinis kūrinys, kuris
sukuriamas tikslingai vykdant pagal Priemonę finansuoto projekto veiklas. Be to, jis neturi
paslaugos požymių, t. y. gali būti panaudojamas ir įgyvendinus projektą. Šis apibrėžimas
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atitinka Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo
rezultatų analizėje9 naudojamą produkto apibrėžimą.
Priemonės projektai buvo finansuojami
trijų kvietimų metu (žr. 1.1 dalį, 8 psl.).
Produktai, remiantis PFSA, tai – veiklos modeliai ir
Tarp šių trijų kvietimų reikalavimų yra
priemonės, skatinantys socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų įsitraukimą į darbo rinką; socialinio
esminių skirtumų, kurie turėjo įtakos
darbo metodikos, skirtos dirbti su socialines rizikos bei
kuriant produktus. Pagal pirmojo
socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis (šeimomis).
kvietimo sąlygas, buvo remiamas
„veiklos modelių, priemonių [...],
skatinančių socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų įsitraukimą į darbo rinką,
kūrimas [...] socialinio darbo metodikų darbui su socialines rizikos bei socialinę atskirtį
patiriančiais asmenimis (šeimomis) parengimas“10. Pagal antrojo kvietimo sąlygas, buvo
remiamas „socialinio darbo metodikų darbui su asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis, parengimas“ 11 . Tačiau „mokymų programų, gairių,
koncepcijų, rekomendacijų, darbo planų (išskyrus nurodytas socialinio darbo metodikas) ir
pan. rengimas nėra finansuojamas“ 12. O pagal trečiojo kvietimo sąlygas, nebuvo finansuojamas
„mokymo programų, metodikų, tyrimų, studijų ir pan. rengimas, adaptavimas [...] programinės
įrangos kūrimas ir diegimas“13. Taigi produktai galėjo būti kuriami tik pagal pirmųjų dviejų
Priemonės kvietimų sąlygas. Tai reiškia, kad produktai galėjo būti kuriami vykdant 67
projektus, ir tai sudaro 50 proc. visų Priemonės projektų.

2. METODOLOGIJA
2.1. Vertinimo klausimai
Vertinimo klausimus arba užduotis galima skirstyti į dvi grupes: (1) vertinimo (arba
vertinamieji) klausimai, į kuriuos atsakoma atliekant Priemonės produktų analizę, ir
(2) rekomendacijų klausimai, į kuriuos atsakoma formuluojant siūlymus dėl geresnio
Priemonės įgyvendinimo 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu (žr. 2 lentelę). Atliekant
UAB „PPMI Group“ ir VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas, „Europos socialinio fondo finansuojamų veiklų švietimo ir
mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė“, Vilnius, 2013.
10 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“,
VP 1-1.3-SADM-02 priemonės ,,Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. balandžio 1 d.
įsakymu Nr. A1-98.
11 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“,
VP 1-1.3-SADM-02 priemonės ,,Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas (kvietimo teikti paraiškas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-02), patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-289.
9

12
13

Ten pat.
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“,
VP 1-1.3-SADM-02 priemonės ,,Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ projektų
finansavimo sąlygų aprašas (kvietimo teikti paraiškas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03), patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-29.
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tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir tęstinumo vertinimą, analizuojami tik pagrindiniai
projektų produktai (plačiau apie pagrindinius ir šalutinius produktus – 1.2 dalyje).
2 lentelė. Vertinimo klausimai ir užduotys
Vertinimo
uždaviniai
9.1. Įvertinti
Priemonės
projektuose
sukurtų
produktų atitiktį
Priemonės
tikslams,
uždaviniams ir
tikslinės grupės
poreikiams

Klausimai ir užduotys
Vertinimo klausimai ir užduotys
Rekomendacijų klausimai ir užduotys
9.1.1. Pagrįskite, ar Priemonės projektuose
9.1.2. Šiekiant užtikrinti kuo tikslesnę atitiktį Priemonės
sukurti produktai atitinka Priemonės tikslą,
tikslams, uždaviniams ir tikslinės grupės poreikiams,
uždavinius ir juos naudojančių / taikančių
pateikite siūlymus, į kuriuos būtų galima atsižvelgti
asmenų poreikius (pvz., ar parengtas
rengiant Projektų finansinių sąlygų aprašus 2014–2020
sukurtas produktas atitinka jį naudojančių
m. programavimo laikotarpiui. Šiūlymai turi būti teikiami
darbuotojų poreikius ir yra pritaikomas jų
kiekvienai Priemonės tikslinei grupei atskirai (t. y.
darbe)?
nuteistiesiems laisvės atėmimo bausmėmis ir paleistiems
iš laisvės atėmimo vietų; daugiavaikėms šeimoms,
Analizuojama 3.2.1 dalyje.
motinoms (tėvams), vienoms (-iems) auginančioms (tiems) vaikus; socialinės rizikos šeimoms; neįgaliesiems;
9.1.3. Nustatyti, ar buvo produktų
benamiams, besinaudojantiems nakvynės namų
adaptavimo atvejų, t. y. kada produktas buvo
paslaugomis; romams; asmenims, užsikrėtusiems ŽIV ar
sukurtas iki projekto įgyvendinimo ir
sergantiems AIDS; asmenims, sergantiems
projekto įgyvendinimo metu adaptuotas
priklausomybės nuo alkoholio ir kt. psichoaktyvių
atsižvelgiant į projekto tikslinės grupės
medžiagų ligomis ir t. t.). Šiūlymus socialinės rizikos
specifinius poreikius.
asmenims ir šeimoms pateikti atsižvelgiant į socialinės
Analizuojama 3.2.2 ir 3.2.3 dalyse.
rizikos gylį bei specifiką.
Analizuojama 3.2.4 dalyje.

9.2. Įvertinti
Priemonės
projektuose
sukurtų
produktų
naudos ir kaštų
adekvatumą

9.2.1. Kokie pagrindiniai veiksniai (ne) lėmė
Priemonės projektų metu sukurtų produktų
efektyvumą ir kokybę?

9.2.2. Kaip galėtų būtų padidinta produktų kokybė ir
kokiais rodikliais ji galėtų būti matuojama naujuoju
2014–2020 m. programavimo laikotarpiu?

Analizuojama 3.3.1 ir 3.3.4 dalyse.

Analizuojama 3.3.5 dalyje.

9.2.3. Ar Priemonės projektuose sukurtų
produktų kaštai buvo adekvatūs kokybei? Ar
kaštų dydis turėjo įtakos Priemonės
produktų efektyvumui?
Analizuojama 3.3.1–3.3.3 dalyse.
9.2.4. Ar produktų kūrimas buvo efektyvus,
lyginant kaštus ir produktų naudojimo
intensyvumą (mastą, dažnį arba naudojimo
rezultatus)?
Analizuojama 3.3.1–3.3.3 dalyse.
9.2.5. Jeigu būtų nustatyti atvejai nurodyti
9.1.3 punkte, įvertinkite jų kokybės ir kaštų
adekvatumą.
Analizuojama 3.3.3 dalyje.
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Vertinimo
uždaviniai
9.3. Įvertinti
Priemonės
projektuose
sukurtų
produktų
rezultatyvumą ir
efektyvumą jų
naudojimo
aspektu

Klausimai ir užduotys
Vertinimo klausimai ir užduotys
Rekomendacijų klausimai ir užduotys
9.3.1. Kokiu mastu sukurti produktai naudoti 9.3.2. Kokiais rodikliais produktų naudojimo
/ naudojami projekto įgyvendinimo metu
intensyvumas galėtų būtų matuojamas naujuoju 2014–
(projekto vykdytojų, partnerių ar kitų
2020 m. programavimo laikotarpiu ir kokiomis
organizacijų). Ar produktai padeda pasiekti
priemonėmis jis galėtų būti padidintas?
planuotą projekto rezultatą?
9.3.3. Pateikti siūlymus, kaip standartizuoti Priemonės
Analizuojama 3.4.1 ir 3.4.2 dalyse.
įgyvendinimo metu sukurtus produktus kiekvienai iš
Priemonės tikslinių grupių atskirai (žr. 9.1.2. punktą).
Šukurti produktai šiuo metu talpinami interneto
svetainės esparama.lt skiltyje „EŠF produktai“.
9.3.4. Pateikti pasiūlymus, kaip reikėtų Priemonės
įgyvendinimo metu sukurtus produktus adaptuoti kitose,
su analogiškomis tikslinėmis grupėmis ar su kitomis
tikslinėmis grupėmis dirbančiose, organizacijose.
9.3.5. Pateikti pasiūlymus dėl reikalavimų, kurie turėtų
būti taikomi kuriant produktus, skirtus socialinės rizikos
ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai.
Analizuojama 3.4.3 ir 3.3.5 dalyje.

9.4. Įvertinti
Priemonės
projektuose
sukurtų
produktų
tęstinumą

9.4.1. Ar sukurti produktai yra naudojami ir
pasibaigus projektui arba ar ketinama tai
daryti, jei projektas dar nepasibaigęs? Kokios
yra tęstinio naudojimo prielaidos?
Analizuojama 3.5.1 ir 3.5.2 dalyse.

9.4.2. Kokiais būdais būtų galima paskatinti Priemonės
įgyvendinimo metu sukurtus produktus adaptuoti kitose,
su analogiškomis tikslinėmis grupėmis ar su kitomis
tikslinėmis grupėmis dirbančiose, organizacijose 2014–
2020 m. laikotarpiu?
9.4.3. Kokie reikalavimai turėtų būti taikomi 2014–
2020 m. laikotarpiu kuriant produktus, skirtus socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracijai, kad būtų užtikrintas kuo intensyvesnis tokių
produktų naudojimas?
Analizuojama 3.5.3 dalyje.

Šaltinis: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ rezultatyvumo, efektyvumo ir tęstinumo vertinimo paslaugų pirkimo techninė užduotis. 2013 m.
lapkričio 28 d. paslaugų pirkimo sutartis Nr. D4-503.

Šiekiant atsakyti į vertinimo klausimus, šiame tyrime buvo naudojami tiek pirminiai, tiek
antriniai duomenų šaltiniai. Pirminiams šaltiniams priskirtina tyrimo metu atliktų produktų
registravimo ir produktų vertinimo apklausų informacija, taip pat atvejo studijų bei projektų
priežiūros ir stebėsenos duomenys (projektų paraiškos formos, projektų ataskaitos, ataskaitų
priedai, projektų finansavimo sąlygų aprašai, rodiklių bei loginio veiklų pagrindimo
ataskaitos). Antriniais informacijos šaltiniais laikytini anksčiau atlikti socialinės integracijos
srities tyrimai bei vertinimai. Toliau skyriuje pristatomi visi minėti duomenų rinkimo bei
analizės metodai, jų taikymo eiga bei reikšmė šiam tyrimui.

2.2. Ankstesnių tyrimų bei vertinimų apžvalga
Vertinant pagal Priemonę finansuotų projektų sukurtus produktus, remtasi ir anksčiau
atliktais tyrimais bei vertinimais. Toliau pateikiami trumpi aktualiausių srities tyrimų
pristatymai bei svarbiausios jų metu pasiektos šiam vertinimui naudingos įžvalgos.
14

Šio vertinimo kontekste aktualus „Šocialinės integracijos paslaugų socialiai pažeidžiamų ir
socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant
efektyviai panaudoti 2007–2013 m. EŠ struktūrinę paramą“14. Jame dėmesys skirtas EŠ
paramos poveikio socialinei integracijai vertinimui, tos paramos panaudojimo tinkamumui,
rezultatyvumui ir efektyvumui. Tyrimo metu taip pat buvo vertinama socialinės integracijos
paslaugų socialiai pažeidžiamiems asmenims paklausa ir pasiūla visoje Lietuvoje; nagrinėtos
paslaugos penkioms socialiai pažeidžiamų asmenų grupėms – neįgaliesiems, asmenims,
grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, romams ir
socialiai pažeidžiamoms moterims.
Didžiausias dėmesys minėto vertinimo metu buvo sutelktas į veiklas, kurios skirtos socialinės
integracijos paslaugoms tikslinių grupių asmenims teikti, tačiau nenagrinėtas ne mažiau
svarbus dabartinio vertinimo objektas – projektuose sukurti produktai, tokie kaip mokymų
programos, metodiniai leidiniai, veiklos modeliai ir pan. Taigi šio vertinimo paslaugos
prisidės prie geresnio srities išmanymo, kadangi yra skirtos minėtai žinių spragai užpildyti.
Vertinant priemonę „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką“, taip pat aktualus „Žmogiškųjų išteklių plėtros ir socialinės sanglaudos sričių
būklės analizės ir perspektyvų 2014–2020 m. parengimo vertinimas“. Šio vertinimo objektas yra
ŠADM kompetencijai priskirtų veiklos sričių būklė ir tendencijos bei Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos (ŽIPVP) 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“
ir Šanglaudos skatinimo veiksmų programos (ŠŠVP) 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir
prieinamumas“ priemonės. Minėtame vertinime atlikta tuometinės situacijos ir tendencijų
analizė, įvertintas ŠADM kompetencijai priskirtų priemonių įgyvendinimo efektyvumas ir
nauda bei pateikti siūlymai 2014–2020 m. ES paramos programavimo laikotarpiui. Tyrime
nagrinėtos 19 ŽIPVP 1 prioriteto priemonių ir 4 ŠŠVP 2 prioriteto priemonės.
Kitas vertinimo objekto bei metodologijos atžvilgiu aktualus vertinimas – Europos socialinio
fondo finansuojamų veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė15. Šio
vertinimo metu buvo:




suklasifikuoti 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. EŠ struktūrinės paramos laikotarpiais
švietimo ir mokslo srityje sukurti produktai;
įvertintas jų poreikis, panaudojimas bei struktūrinių fondų sistemoje egzistuojančios
galimybės ir / arba kliūtys šių produktų kokybei gerinti;
pateiktos rekomendacijos 2014–2020 metų laikotarpiui, kaip užtikrinti sukurtų
produktų naudojimą, aukštą kokybę ir informacijos apie šiuos produktus
prieinamumą visoms suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims.

Metodologiškai projektą sudarė du etapai. Pirmajame etape buvo kuriama EŠF produktų,
finansuotų pagal 2004–2006 m. BPD 2.4 ir 2.5 priemones bei 2007–2013 m. Žmogiškųjų
Viešosios politikos ir vadybos institutas ir Darbo ir socialinių tyrimų institutas, „Socialinės integracijos paslaugų
socialiai pažeidžiamų ir socialinės rizikos asmenų grupėms situacijos, poreikių ir rezultatyvumo vertinimas, siekiant
efektyviai panaudoti 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą“, Vilnius, 2011.
15 UAB „PPMI Group“ ir „VšĮ Viešosios politikos ir vadybos institutas“, „Europos socialinio fondo finansuojamų
veiklų švietimo ir mokslo srityje įgyvendinimo rezultatų analizė“, Vilnius, 2013.
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išteklių veiksmų programos 2 ir 3 prioritetus, duomenų bazė. Joje surinkti duomenys apie
beveik 3 tūkst. produktų: mokomąją ir metodinę medžiagą, studijų ir švietimo programas,
švietimo ir mokslo institucijų valdymui tobulinti skirtas priemones, informacines sistemas,
tyrimus ir pan. Antrajame projekto etape buvo atliekamas EŠF produktų tęstinumo bei
kokybės vertinimas.
Šį tyrimą atlikę VPVI ekspertai susidūrė su itin specifišku produktų vertinimo procesu,
metodologinėmis bei duomenų tinkamumo problemomis:








teorinių ir praktinių produktų klasifikacijų skirtumai;
daugialypė produktų paskirtis (skirti kelioms tikslinėms grupėms ar pogrupiams);
susistemintos ir apibendrintos informacijos apie produktus trūkumas;
sudėtinga skirtingo lygmens produktų klasifikacija (egzistuoja pagrindinių ir
papildančių produktų skirtis);
vienodos produktų skaičiavimo metodologijos nebuvimas (projektų vykdytojai
skaičiavo produktus taikydami skirtingus matavimo vienetus, apibrėžimus ir
terminus);
produktų statuso skirtumai (baigti įgyvendinti, įpusėję).

Stengdamiesi išspręsti šias metodologines problemas, ekspertai integravo duomenis iš
skirtingų informacijos šaltinių. Dėl to buvo atlikta projektų vykdytojų apklausa, kurios metu
siekta tiesiogiai gauti duomenis apie visus sukurtus ir kuriamus projektų produktus bei juos
panaudoti tolesniame vertinime. Matyti, jog minėto tyrimo pobūdis bei tikslai yra panašūs į
tikslus, keliamus pagal priemonę „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ remiamuose projektuose sukurtiems produktams vertinti. Tai
reiškia, jog ir metodologinės problemos, su kuriomis kilo rizika susidurti, taip pat buvo
panašios. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta atsižvelgti į atlikto švietimo srities produktų
vertinimo rezultatus bei patirtį ir tam tikrus elementus įtraukti į šio tyrimo strategiją.
Pavyzdžiui, informacijos apie produktus šaltinius papildėme produktų registravimo apklausos
duomenimis. Be to, šios apklausos klausimynas formuluotas įtraukiant pagrindinių,
papildančių ir šalutinių produktų skirtis. Tokiu būdu pavyko sumažinti tokias su metodologija
susijusias rizikas kaip susistemintos informacijos apie produktus trūkumas, produkto turinio
bei mato vienetų nenuoseklumas ir pan.

2.3. Pirmoji (produktų registravimo) apklausa
Pirmosios – produktų registravimo – apklausos tikslas buvo surinkti informaciją, reikalingą
baigtiniam EŠF finansuotų produktų sąrašui parengti, įskaitant produktų fizines savybes,
paskirtį bei prieinamumą apibūdinančias charakteristikas. Šios apklausos klausimynas buvo
suformuotas taip, jog galėtume surinkti šiuos duomenis (apklausos klausimynas pateikiamas
1 priede):






kiek ir kokių tipų produktų buvo sukurta Priemonės projektų metu;
kokioms tikslinėms grupėms jie skirti naudoti(s);
kokiu būdu produktai buvo kuriami (nustatyti produktų adaptavimo atvejus);
produktų prieinamumą, panaudojimo galimybes apibūdinančias charakteristikas;
bendrąją informaciją apie produktą kūrusią organizaciją.
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Šios apklausos respondentai – už projektus, kurių įgyvendinimo metu buvo kuriami produktai,
atsakingi asmenys. Kadangi veiklos, susijusios su produktų kūrimu, buvo remiamos tik
pirmojo ir antrojo kvietimo metu, apklausai aktualūs buvo 67 iš 133 pagal Priemonę
finansuotų projektų. Nors pirmo ir antro kvietimo teikti projektų paraiškas metu buvo
remiamas (bet neprivalomas) produktų kūrimas, tam tikrų projektų įgyvendinimo metu buvo
teikiamos tik socialinės integracijos paslaugos ir jokie produktai nebuvo sukurti. Vis dėlto
remiantis vien SFMIS bei esparama.lt teikiamais duomenimis, tiksliai nustatyti, kurių projektų
veiklos buvo susijusios su produktų kūrimu, nepavyko. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta,
jog būtų tikslinga apklausti visas (67) pirmo ir antro kvietimo metu projektams paramą
gavusias organizacijas, numatant galimybę, pasinaudojus atrankiniu klausimu, išskirti
produktus kūrusias ir apskritai jų nekūrusias organizacijas (žr. 6 pav.).
6 pav. Atrankinis produktų registravimo apklausos klausimas
1) Ar bent viena iš projekto (įrašyti projekto pavadinimą) veiklų buvo produkto(-ų) kūrimas?
Atsakykite „Taip", jei bent viena projekto veikla buvo skirta sukurti mokymo programą, veiklos ar kitą modelį, metodiką,
informacinę sistemą ar kitą išliekamąją vertę turintį produktą, taip pat atlikti tyrimą, analizę.

1) Taip
2) Ne

Elektroninė produktų registravimo apklausa pradėta 2014 m. vasario 12 d. Kvietimas
Jei atsakymas
„Ne“ – apklausa
baigiama. registravimo apklausoje buvo išsiųstas visų 67 pirmo ir
dalyvauti
internetinėje
produktų
antro kvietimų projektų atstovams, t. y. SFMIS duomenyse nurodytiems kontaktiniams
asmenims. Neatsakiusiems respondentams priminimai išsiųsti 2014 m. vasario 20 d.
Dalyvavimas nebuvo aktyvus dėl tokių priežasčių:


Didžioji dalis projektų, apie kuriuos informaciją buvo siekta surinkti apklausos metu, buvo
pasibaigę palyginti seniai. Net 51 iš 67 pirmo ir antro kvietimo projektų baigėsi 2012 m.
arba anksčiau. Dėl šios priežasties dažnai susidurdavome su situacijomis, kai už projektą
atsakingas asmuo apklausos metu ėjo kitas pareigas arba organizacijoje nebedirbo. Tokie
asmenys buvo mažiau suinteresuoti dalyvauti apklausoje ir atsakinėti į klausimus,
nesusijusius su jų dabartine veikla. Be to, sunkumų susisiekti su šiais respondentais kėlė ir
pasikeitę jų kontaktiniai duomenys.



Šantykinai didelė pagal pirmą ir antrą kvietimą paramą gavusių organizacijų dalis
įgyvendino daugiau nei vieną projektą. Pavyzdžiui, šiuo metu nebeveikianti Jungtinių
Tautų vystymo programa pagal priemonę „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“ vykdė net 5 projektus. Dar 8 organizacijos įgyvendino po
2 Priemonės projektus. Kartu sudėjus šios 9 organizacijos buvo atsakingos net už 21
projektą, o tai sudarė daugiau nei 30 proc. produktų registravimo apklausos imties
(žr. 2 lentelę). Be to, visiems vienos organizacijos įgyvendintiems projektams paprastai
atstovavo tas pats asmuo. Ši aplinkybė ne tik apsunkino apklausos administravimo
procesą, tačiau padidino ir respondentams tekusį klausimynų pildymo krūvį.

3 lentelė. Daugiau nei vieną Priemonės projektą įgyvendinusios organizacijos
Organizacija
I kvietimas
VP1-1.3-SADM-02-K-01-141
Alytaus profesinio rengimo centras
VP1-1.3-SADM-02-K-01-109
VP1-1.3-SADM-02-K-01-080
VP1-1.3-SADM-02-K-01-082
Jungtinių tautų vystymo programa
VP1-1.3-SADM-02-K-01-135
VP1-1.3-SADM-02-K-01-134

II kvietimas
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Organizacija
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Kauno teritorinė darbo birža
Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras
Socializacijos ir darbinio mokymo centras
Vilniaus arkivyskupijos Caritas
Viešoji įstaiga „Meikštų dvaras“

I kvietimas
VP1-1.3-SADM-02-K-01-117
VP1-1.3-SADM-02-K-01-018
VP1-1.3-SADM-02-K-01-087
VP1-1.3-SADM-02-K-01-047
VP1-1.3-SADM-02-K-01-056
VP1-1.3-SADM-02-K-01-137
VP1-1.3-SADM-02-K-01-037
VP1-1.3-SADM-02-K-01-115
VP1-1.3-SADM-02-K-01-120
VP1-1.3-SADM-02-K-01-002
VP1-1.3-SADM-02-K-01-020
VP1-1.3-SADM-02-K-01-076
VP1-1.3-SADM-02-K-01-078
VP1-1.3-SADM-02-K-01-007

II kvietimas
VP1-1.3-SADM-02-K-02-006

Šaltinis: sudaryta autorių.

Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes ir siekiant užtikrinti kuo didesnį atsakomumo lygį, buvo
imtasi šių priemonių:
 Vykdyta savarankiška alternatyvių respondentų kontaktinių duomenų paieška.
Paaiškėjus, jog ŠFMIŠ pateiktas respondento el. pašto adresas neegzistuoja ir juo nusiųsti
kvietimo dalyvauti apklausoje nepavyko, buvo ieškoma alternatyvių konkretaus
respondento ar jo atstovaujamos organizacijos kontaktų ir kvietimas buvo išsiųstas
pakartotinai. Per visą produktų registravimo apklausos laikotarpį alternatyviais el. pašto
adresais ar respondentams pageidaujant buvo išsiųstas 31 pakartotinis kvietimas.
 Dalis respondentų buvo apklausti telefonu. Su tais respondentais, kurie kvietimus bei
priminimus dalyvauti internetinėje apklausoje gavo, tačiau atsakymo iki numatytos
datos nepateikė, buvo susisiekta telefonu. Tokiu būdu informaciją apie 5 projektuose
sukurtus produktus pavyko surinkti telefonu bei reikšmingai padidinti registravimo
apklausos atsakomumo lygį. Šiekiant patikslinti anketose respondentų pateiktą
informaciją, sužinoti alternatyvius kontaktinius duomenis ar paraginti sudalyvauti
apklausoje, buvo atlikta apie 30 skambučių.
 Dėl galimybės susisiekti su dalimi respondentų buvo kreiptasi į Europos socialinio fondo
agentūrą. Šu 5 projektų atstovais nepavyko susisiekti nei ŠFMIŠ nurodytais, nei
savarankiškai atrastais kontaktiniais duomenimis. Dėl šios priežasties buvo kreiptasi į
EŠFA, kuri suteikė už šių projektų vykdymą atsakingų asmenų telefono numerius.
Produktų registravimo apklausos metu bent iš dalies klausimyną užpildė 53 iš 67 pirmo ir
antro kvietimo projektų atstovų, taigi apklausos atsakomumo lygis siekia 79 proc. Iš jų 49
respondentai pateikė galutinius atsakymus, 4 – klausimyną užpildė iš dalies.
Šios apklausos struktūra buvo sudaryta taip, kad respondentas galėtų įvardinti visus
(įskaitant šalutinius bei papildančius) projekto metu sukurtus produktus. Pirmiausia
respondento buvo prašoma nurodyti pagrindinį projekte sukurtą produktą bei apibūdinti jo
tipą, paskirtį, panaudojimo galimybes ir kitus duomenų bazei aktualius aspektus. Pagrindiniu
produktu laikytas toks produktas, kuriam, palyginti su kitais projekto produktais ar
veiklomis, buvo skirta daugiausiai lėšų. Jei keliems produktams sukurti buvo skirta po
vienodai lėšų, pagrindiniu produktu buvo laikomas tas, kuriam sukurti buvo skirta daugiau
laiko. Įvertinus aplinkybes, jog respondentai pagrindiniu produktu gali laikyti mažesnės
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apimties tarpusavyje susijusių produktų rinkinį, klausimyne buvo numatyta galimybė
išskaidyti jį į mažesnes struktūrines dalis. Tokiu būdu pavyko užfiksuoti ne tik pagrindinius,
bet ir papildančius, t. y. neautonomiškus, projekte sukurtus produktus. Apklausos metu
respondentų taip pat prašyta nurodyti ir kitus (šalutinius) projekte sukurtus produktus bei
apibūdinti juos atsakant į analogiškus klausimus. Šalutiniai produktai apibrėžti kaip visi kiti
projekto metu sukurti autonomiškai naudojami produktai, kurie nelaikytini pagrindiniais ir
nėra pastarųjų sudėtinės dalys. Tokia klausimyno struktūra ne tik padėjo surinkti išsamią bei
tyrimo tikslams įgyvendinti būtiną informaciją, bet ir papildyti iki tol žinomų produktų
sąrašą. Registravimo apklausos metu pavyko nustatyti net 47 projektus, kurių metu buvo
kurti produktai. Iš šių projektų Europos socialinio fondo agentūrai iki tol buvo žinomi 26. Tai
reiškia, jog esant poreikiui, ESF agentūrai bus galima suteikti naujos informacijos apie 21
projektą. Apibendrinta informacija apie pirmo bei antro kvietimo projektus bei informacijos
apie juos šaltinius pateikiama 4 lentelėje.
4 lentelė. Informacijos šaltiniai apie Priemonės projektus, kurių įgyvendinimo metu buvo sukurtas bent
vienas produktas
I ir II kvietimo
projektai:
Iš jų produktus

67
KŪRĖ

58
47 (iš jų naujai
6
5
identifikuoti 21)
Produktų
ŠFMIŠ (veiklų
Informacijos
ESFA pateikta
registravimo
pagrindimo
šaltinis
informacija
apklausa
aprašai)
Šaltinis: sudaryta autorių pagal produktų registravimo, ESFA ir SFMIS duomenis.
Projektų skaičius

NEKŪRĖ

NĖRA
INFORMACIJOS

6

3

Nurodė produktų
registravimo
apklausos metu

-

Atlikus produktų registravimo apklausą, surinkta baigtiniam Priemonės produktų sąrašui bei
duomenų bazei sudaryti reikalinga informacija; surinkti elektroniniam produktų vertinimo
klausimynui reikalingi duomenys, leidę pritaikyti klausimus konkrečiam respondentui
(pvz., atskiras klausimų blokas buvo matomas tik metodikas kūrusių organizacijų atstovams
ir pan.); gauta informacija, reikalinga išsamesnei produktų analizei, t. y. tęstinumui,
tinkamumui, panaudojimo intensyvumui ir apimčiai įvertinti; nustatyti išskirtiniai produktų
kūrimo atvejai gilesnėms studijoms.

2.4. Antroji (produktų vertinimo) apklausa
Antrosios – produktų vertinimo – apklausos tikslas buvo surinkti informaciją, reikalingą
Priemonės projektuose sukurtų produktų rezultatyvumui, efektyvumui ir tęstinumui įvertinti,
įskaitant produktų taikymą, panaudojimo galimybes, kokybės sąlygas apibūdinančias
charakteristikas. Šios apklausos metu gauta informacija yra vienas iš pagrindinių informacijos
šaltinių, atsakant į vertinimo klausimus. Produktų vertinimo apklausos klausimynas
pateikiamas 2 priede.
Šios apklausos respondentai – projektus, kurių įgyvendinimo metu buvo kuriami produktai,
vykdžiusių organizacijų atstovai. Kaip ir registruojant projektuose sukurtus produktus, taip ir
šiai apklausai aktualios buvo tik pirmojo ir antrojo kvietimo metu finansavimą gavusios
organizacijos. Įvadinėje tyrimo ataskaitoje buvo planuota, jog produktų vertinimo apklausoje
dalyvaus ne tik projektų vykdytojai, bet ir projekto partneriai. Vis dėlto, remiantis interviu
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programos bei produktų registravimo metu gauta informacija, nusprendėme apklausti tik
projektus vykdžiusias ir bent vieną produktą jų metu sukūrusias organizacijas.
Kaip minėta, produktų kūrimo praktikos projektų įgyvendinimo metu buvo gana įvairios:
vienuose buvo sukurta po vieną pagrindinį produktą (vientisą arba sudarytą iš kelių
smulkesnių vienas kitą papildančių produktų), kituose – keli autonomiški produktai. Kadangi
apklausos metu sudėtinga užduoti 20–30 vertinamųjų klausimų apie keletą skirtingų
produktų (tikėtina, kad būtų sulaukta itin mažai atsakymų), nusprendėme klausti tik apie
vieną svarbiausią projekto produktą. Dėl šios priežasties vertinimo apklausos klausimai buvo
užduodami tik apie pagrindinį produktą, o kvietimai dalyvauti joje išsiųsti atstovams tų
projektų, kurių svarbiausią produktą turėjome galimybę nustatyti. Tai reiškia, jog vertinimo
apklausos respondentai buvo tik tie asmenys, kurie dalyvavo produktų registravimo
apklausoje arba pateikė projekte sukurtus produktus Europos socialinio fondo agentūrai.
Pastaraisiais atvejais tiesioginės informacijos, kuris projekte sukurtas produktas laikytinas
pagrindiniu, pateikta nebuvo, todėl produkto santykinę svarbą nustatėme pagal jo apimtį ir
atitiktį projekto tikslams.
Produktų vertinimo apklausa pradėta 2014 m. kovo 7 d. Kvietimas dalyvauti apklausoje
išsiųstas 47 bent vieną produktą projekte sukūrusių organizacijų atstovams.
2014 m. kovo 13 d. išsiųsti priminimai atsakymų nepateikusiems respondentams.
Kadangi tai buvo antroji apklausa, kurią projektų vykdytojai buvo kviečiami užpildyti, kilo
rizika sulaukti itin mažai atsakymų. Atžvelgiant į tai, padidinti atsakomumo lygį buvo
siekiama taip:




Atsakymų nepateikusiems respondentams apie apklausą buvo priminta telefonu arba
papildomu el. laišku. Dėl šios priežasties buvo kreiptasi į 8 projektų atstovus.
Susisiekti su 3 projektų kontaktiniais asmenimis buvo paprašyta Šocialinės apsaugos ir
darbo ministerijos atstovų.
Kaip skatinamoji priemonė buvo pasitelkta loterija. Trims asmenims, užpildžiusiems
produktų vertinimo apklausos klausimyną, buvo numatyta padovanoti po 50 litų vertės
knygyno dovanų čekį. Loterijos laimėtojai buvo nustatyti atsitiktinės atrankos būdu.
Rezultatai paskelbti balandžio mėnesio pradžioje.

5 lentelė. Produktų registravimo ir produktų vertinimo apklausų techninės charakteristikos
Apklausos
tikslinė grupė

Aktualūs projektai

Produktų registravimo apklausa
Projektus
Pirmo ir antro kvietimų teikti paraiškas
vykdžiusios
metu paramą gavę projektai (67)
organizacijos
Produktų vertinimo apklausa
Projektų metu bent
Pirmo ir antro kvietimų teikti paraiškas
vieną produktą
metu paramą gavę projektai, kurių
sukūrusios
metu sukurtas bent vienas produktas
organizacijos
(57)

Apklausos
būdas

Kvietimas
dalyvauti
apklausoje
išsiųstas

Atsakė

Atsakomumo
lygis

Internetu
(ir
telefonu)

67

53

79 proc.

Internetu

47

37

79 proc.

Produktų vertinimo apklausos metu bent iš dalies atsakymus pateikė 37 iš 47 apklausai
aktualių projektų atstovų, taigi pasiektas 79 proc. atsakomumo lygis.
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2.5. Interviu ir atvejo studijos
Šiekiant geriau pasiruošti apklausoms ir atvejo studijoms, 2014 m. sausio–kovo mėn. buvo
atlikti penki interviu. 2014 m. gegužės mėnesį įgyvendinta atvejo studijų programa. Jos metu
buvo atliktos 7 pagal Priemonę projektus įgyvendinusių organizacijų atvejo studijos. Didžioji
jų dalis (4) vykdė daugiau nei vieną pagal Priemonę finansuotą projektą bei buvo atsakingos
už įvairių produktų kūrimą arba taikymą. Šiomis studijomis buvo siekiama atrasti išskirtinius
produktų taikymo atvejus bei juos detaliau išanalizuoti. Šiame tyrime atliktos atvejo studijos
bendrai atitinka šiuos kriterijus:







apima didžiąją dalį tikslinių grupių;
atspindi visus produktų tipus;
apima tiek mažo, tiek didelio biudžeto produktų atvejus;
apima adaptuotus ir originalius / naujus produktus;
apima produktus, kurie yra ir nėra naudojami po projekto;
apima bent vieną projekto, kurio metu nebuvo kurti produktai, atvejį.

Atvejo studijų programa buvo vykdoma trimis etapais. Pirmiausia buvo išanalizuoti antriniai
duomenų šaltiniai (projektų aprašymai, loginio projektų pagrindimo formos, galutinės
ataskaitos) bei projektų vykdytojų apklausos metu gauta informacija. Tuomet pagal anksčiau
minėtus kriterijus atrinkti potencialūs interviu respondentai ir su jais susisiekta el. paštu arba
telefonu. Antra, buvo atliekami interviu su atitinkamą projektą vykdžiusiais asmenimis.
Interviu dažniausiai vyko susitikus gyvai, išimtiniais atvejais telefonu ar el. paštu. Trečia,
surinkta informacija buvo išanalizuota ir apibendrinta bei suformuluoti pagrindiniai teiginiai
/ išvados. Pastarosios buvo panaudotos įvairiems produktų naudojimo, taikymo, adaptavimo
ir kitiems atvejams ar probleminiams aspektams iliustruoti (žr. skyrių „Rezultatai“).
Atvejo studijų reikšmė vertinant Priemonę:






interviu metu gauti duomenys buvo būtini sėkmingam vertinimui atlikti, kadangi
nebuvo galimybės analogišką informaciją gauti iš alternatyvių šaltinių;
surinkta detalesnė informacija apie išskirtinius projektuose sukurtų produktų
taikymo atvejus;
išskirti gerosios praktikos pavyzdžiai;
įvardinti veiksniai bei sąlygos, reikalingos produktų kokybei, naudojimo
intensyvumui bei sėkmingam adaptavimui užtikrinti;
suformuluotos pritaikomos rekomendacijos, kaip naujuoju programavimo
laikotarpiu turėtų būti užtikrinamas produktų tęstinumas ir kokybė; kokios sąlygos
reikalingos sėkmingai adaptuoti ir intensyviai naudoti produktus.

Apibendrintas tyrimo metu atliktų interviu sąrašas pateikiamas 6 lentelėje.
6 lentelė. Atliktų interviu sąrašas
Eil.
Nr.
1.

Vardas, pavardė

Organizacija

Danguolė
Boguševičienė

Socializacijos ir
darbinio mokymo
centras

Organizacijos vykdytas(-i) projektas(-ai)



Interviu
data

„Palaipsnės praktinės socialinės integracijos (PPŠI)
modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“ (VP1-1.3-SADM02-K-01-002);
2014-01-22
„Šocialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką taikant lankstaus darbo modelį“
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Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Organizacija

Organizacijos vykdytas(-i) projektas(-ai)


2.

Rimantė
Eidukevičiūtė

Pal. J. Matulaičio
šeimos pagalbos
centras

3.

Aida Jančiauskienė
Gabrielė
Bartkienė,
Janina
Breineizerienė

Bernardinų
socialinių
paslaugų centras

4.

Lina Kėželytė

5.

Julija Mažuolienė

6.

7.

Robert Vilbik

Aiva Šalatkienė,
Agnė Dzimidienė

ŠOŠ VAIKŲ KAIMŲ
LIETUVOJE
draugija
Viešoji įstaiga
„Naujos kartos
moterų
iniciatyvos“
Viešoji įstaiga
„Pusiaukelis“

Viešoji įstaiga
„ŠOPA“




Lietuvos konfliktų
prevencijos
asociacija

Saulius
Šamulevičius

9.

Inga Balnanosienė,
Algimantas
Smailys

Kauno teritorinė
darbo birža

Štefa Kondrotienė,
Liudas Švipas ir
kiti organizacijos
atstovai
Rūta Mackanienė,
Jolanta Proniajeva,
Reda Bukelienė,
Eglė Čižienė

Labdaros ir
paramos fondas
„Garstyčios
grūdas“
Respublikinis
kurčiųjų
reabilitacijos
centras

Živilė Baronienė

Šeimos santykių
institutas

10.

11.

12.

(VP1-1.3-SADM-02-K-01-020);
„Nauja kryptis“ – integracijos vadovas socialinės rizikos
grupėms (VP1-1.3-SADM-02-K-03-067).
„Šocialiai pažeidžiamų moterų profesinės reabilitacijos
centras – kavinė“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01-081);
2014-02-03
„Kompleksinės įdarbinimo paslaugos Vilniaus mieste“
(VP1-1.3-SADM-02-K-03-037).



„Aš ne vienas šiame kelyje – asmenų, sergančių
priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų ligomis, 2014-02-04
integracija į darbo rinką“ (VP1-1.3-SADM-02-K-02-010).



„Gyvenk kitaip!“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01-086).



„MOMA: mobilios mamos – naujos kartos darbuotojos“
2014-03-05
(VP1-1.3-SADM-02-K-01-042).



„Asmenų, sergančių priklausomybės ligomis nuo
psichoaktyvių medžiagų, reabilitacija ir integracija į
darbo rinką“ (VP1-1.3-SADM-02-K-02-002);
„Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų
medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“
(VP1-1.3-SADM-03-V-01-001).
„G.A.L.I.U. - Galimybės. Apsisprendimas. Lavinimas.
Įdarbinimas. Užtikrintumas.“ (VP1-1.3-SADM-02-K-03083).
„Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką mechanizmo
tobulinimas ir įdiegimas“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01-137);
„Vaikų globos įstaigų auklėtinių socialinės ir profesinės
integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos
sukūrimas ir diegimas Lietuvoje“ (VP1-1.3-SADM-02-K01-037).
„Renkuosi aš!“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01-056);
„Moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką,
socialinių, įsidarbinimo ir verslumo kompetencijų
didinimas Jonavos rajone“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01047).





8.

Interviu
data






2014-02-05

2014-05-13

2014-05-08

2014-05-14

2014-05-14



„Psichologinės ir socialinės pagalbos nuteistiesiems
2014-05-14
teikimas“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01-036).




„Kartu mes galime daug“ (VP1-1.3-SADM-02-K-03-100);
„Darbo link“ – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant
2014-05-14
asmenis su klausos negalia plėtra. (VP1-1.3-SADM-02-K01-058).
„Šocialinės rizikos šeimų integracija į darbo rinką:
socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės
2014-05-20
kompetencijos didinimas“ (VP1-1.3-SADM-02-K-01074).



2.6. Fokusuota ekspertų diskusija
Šio vertinimo paskutiniame etape buvo surengta fokusuota ekspertų diskusija, kurioje
dalyvavo Šocialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlyti socialinio darbo specialistai
(žr. 7 lentelę).
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7 lentelė. Fokusuotos diskusijos dalyviai
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
1.
Daiva Burkauskienė
2.
Živilė Kairytė
3.
Aiva Šalatkienė
4.
Mindaugas Survilas
5.
Darius Žižys

Organizacija
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
VšĮ „ŠOTAŠ“
VšĮ „ŠOPA“
VšĮ „Meikštų dvaras“
VšĮ „Kitokie projektai“

Diskusija vyko birželio 10 d. Vilniuje. Šios diskusijos tikslas buvo išgirsti srities ekspertų
nuomonę apie EŠF lėšomis finansuotose projektuose sukurtus produktus bei ja remiantis
suformuluoti pritaikomas rekomendacijas, kaip naujuoju programavimo laikotarpiu turėtų
būti užtikrinamas produktų tęstinumas ir kokybė. Rengiantis diskusijai buvo paruoštas ir
dalyviams išplatintas dešimties pagal Priemonę įgyvendintuose projektuose sukurtų
metodikų rinkinys bei konkrečių su jomis susijusių klausimų sąrašas. Diskusijos dalyviai buvo
paraginti iš anksto susipažinti su pateiktais produktais bei pasiruošti atsakyti į minėtus
klausimus susitikimo metu.

2.7. Duomenų bazė
Tyrimo metu paaiškėjus, kad EŠ struktūrinę paramą administruojančios institucijos neturi
galimybės pateikti visos ir apibendrintos informacijos apie projektuose sukurtus produktus,
jiems sukurti skirtus išteklius, naudojimo pobūdį ir intensyvumą, tęstinumo bei sklaidos
galimybes, vienas iš pagrindinių įrankių surinkti visą produktų klasifikavimui ir tolesniam
vertinimui reikalingą informaciją buvo internetinė projektų vykdytojų apklausa. Šios
apklausos metu buvo siekiama suregistruoti bei surinkti klasifikavimui reikalingą informaciją
apie visus pagal Priemonę vykdytuose projektuose sukurtus produktus bei sukurti patogų
įrankį produktų analizei. Šudarant duomenų bazę, produktų klasifikavimas buvo grindžiamas
produktų fizinėmis ir turinio savybėmis, taip pat atsižvelgta į produkto paskirtį, tematiką bei
atitiktį paramos veikloms ir uždaviniams.
Produktų registravimo apklausos metu pavyko surinkti informaciją apie 63 produktus, iš kurių
47 – pagrindiniai bei 16 šalutinių. Respondentai nurodė, kad 16 iš minėtų 63 produktų yra
sudėtiniai, t. y. sudaryti iš kelių tarpusavyje susijusių produktų. Išsamesnė registravimo
apklausos rezultatų analizė bei produktų pasiskirstymas pagal tipus pateikiami tolesnėje
dalyje („3.1. Šukurti produktai“). Iš viso 81 produktus (63 surinkti registravimo apklausos
metu, 18 pateikė EŠFA) apimanti duomenų bazė Šocialinės apsaugos ir darbo ministerijai
pateikta MS Excel formatu. Kartu su ja pateiktos ir 54 produktų elektroninės kopijos.
8 lentelė apibendrina, kokie kriterijai formuojant duomenų bazę buvo naudoti produktams
apibūdinti.
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8 lentelė. Duomenų bazės struktūra
Duomenų bazės stulpelis
PROJEKTAS

Projekto kodas
Projekto
įgyvendinimo
laikotarpis

PRODUKTAS

Įvedamas oficialus projekto kodas, suteiktas EŠF agentūros.

Projekto pradžios data

Įvedama tiksli projekto pradžios data. Formatas: MMMM-MM-DD.

Projekto pabaigos data

Įvedama tiksli projekto pabaigos data. Formatas: MMMM-MM-DD.

Projekto pavadinimas

Oficialus projekto pavadinimas.

Produkto pavadinimas

Įrašomas visas produkto pavadinimas.

Produkto tipas

Raktiniai žodžiai
Santykinė produkto svarba
PRODUKTO
NAUDOTOJAI

Pildymo paaiškinimas

Naudotojų tipas
Asmenys
(tikslinės asmenų
grupės)

Projekto metu
produktą
naudojusios
organizacijos

Specialistai
Tikslinė grupė
Visuomenė, darbdaviai, kita
Asmenys, sergantys
priklausomybės ligomis
Benamiai
Moterys, po ilgesnės
pertraukos grįžtančios į
darbo rinką
Neįgalieji
Nuteistieji
Romai
Šocialinės rizikos šeimos
Vienišos motinos / tėvai
Vyresnio amžiaus asmenys
Vaikų globos namų
auklėtiniai
Projekto vykdytojas
Projekto partneris(-iai)

Nustatomas produkto tipas. Produktas gali būti vieno iš dešimties tipų: A – dokumentai,
planai, strategijos; B – informacinės sistemos, registrai, duomenų bazės; C – viešinimo
leidiniai, publikacijos (pvz.: brošiūros, prezentacijos ir kt.); D – metodikos, metodinės
rekomendacijos, veiklos modeliai; E – standartai, kokybės, finansų ir personalo
valdymo sistemos; F – studijų, mokymo programos; G – TV laidos, filmai, audiovizualinė
medžiaga; H – testai, į(si)vertinimo instrumentai; I – tyrimai, studijos; J – kita.
Tai produktą geriausiai apibūdinantys žodžiai ar frazės (apie produkto paskirtį, turinį,
naudojimo tikslus, savybes).
Nurodoma, ar produktas yra pagrindinis, ar šalutinis. „Pagrindiniu“ laikytinas tas
produktas, kuriam, palyginus su kitais projekto produktais ar veiklomis, buvo skirta
daugiausiai lėšų.
Po šia antrašte stulpeliuose išvardintos organizacijų grupės. Kiekviename stulpelyje
galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1 (taip, aktualus šiai naudotojų grupei) arba 0 (ne,
neaktualus).
Po šia antrašte stulpeliuose išvardintos tikslinės asmenų grupės. Kiekviename
stulpelyje galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1 (taip, aktualus šiai asmenų grupei) arba
0 (ne, neaktualus).

Po šia antrašte stulpeliuose išvardintos projekto metu produktą naudojusios(–ančios)
organizacijos. Kiekviename stulpelyje galimas vienas iš dviejų atsakymų: 1 (projekto
metu naudojo produktą) arba 0 (nenaudojo).

Informacijos šaltinis
Administraciniai
duomenys
Administraciniai
duomenys
Administraciniai
duomenys
Produktų registravimo
apklausa
Produktų registravimo
apklausa

Produktų registravimo
apklausa
Produktų registravimo
apklausa
Produktų registravimo
apklausa
Produktų registravimo
apklausa

Produktų registravimo
apklausa

Kitos organizacijos
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Duomenų bazės stulpelis
PRODUKTO
SKLAIDA

Nurodoma, ar produktas „Laisvai prieinamas“ (be atskiro savininko leidimo – pvz.,
interneto tinklalapyje arba bibliotekoje), „Ribotai prieinamas“ (reikia prašyti savininko
leidimo jį naudoti) ar „Neprieinamas“.

Produktų registravimo
apklausa

Produkto suskaitmeninimas

Galimas vienas iš dviejų atsakymų variantų: „Šuskaitmenintas“, jeigu produktas visa
apimtimi buvo išleistas elektroniniu formatu, ir „Nesuskaitmenintas“.

Produktų registravimo
apklausa

Informacija apie produktą internete

Nurodyti internetinį adresą, kur prieinama platesnė informacija apie produktą arba
pats produktas.
Pildoma tik apie materialia forma išleistus produktus (pvz., spausdintus leidinius,
kompaktines plokšteles ir pan.). Produktai gali būti vieno iš keturių formatų: A –
spausdintas leidinys, publikacija; B – elektroninė duomenų laikmena (CD, UŠB ir pan.);
C – materialios priemonės, įrankiai; D – kita.
Pildoma tik apie materialia forma išleistus produktus (pvz., spausdintus leidinius,
kompaktines plokšteles ir pan.). Nurodomas pavadinimas organizacijos, kurioje galima
rasti bent vieną produkto egzempliorių.

Produktų registravimo
apklausa
Produktų registravimo
apklausa

Tai gali būti asmens arba institucijos adresas, el. paštas arba telefonas, kuriuo galima
kreiptis dėl produkto naudojimo.
Nurodomas visas projektą įgyvendinusios organizacijos pavadinimas.

Produktų registravimo
apklausa
Administraciniai
duomenys
Produktų registravimo
apklausa

Produkto saugojimo / eksploatacijos vieta

Kita kontaktinė informacija

DUOMENYS

Informacijos šaltinis

Produkto naudojimo sąlygos

Produkto materiali forma

VYKDYTOJAS

Pildymo paaiškinimas

Vykdytojo organizacijos pavadinimas
Juridinis statusas

Nurodomas projektą vykdžiusios (paraišką teikusios) organizacijos juridinis statusas.
Galimi variantai: 1) valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga; 2) viešoji įstaiga; 3)
asociacija; 4) labdaros ar paramos fondas; 5) religinė bendruomenė ar bendrija; 6)
tarptautinė organizacija; 7) kita.

Savivaldybė

Nurodomas pavadinimas savivaldybės, kurioje yra registruota projektą vykdžiusi
(paraišką teikusi) organizacija.

Duomenų pateikimo data
Pastabos
Užklausos siuntimo adresas

Nurodoma duomenų įvedimo data (pvz., MMMM-MM-DD).

Produktų registravimo
apklausa

Produktų registravimo
apklausa /
administraciniai
duomenys
Vertintojų duomenys

Nurodytos pastabos susijusios su duomenų patikimumu.
Nurodytas adresas, kuriuo buvo siųsta produktų apklausos anketa.
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3. REZULTATAI
3.1. Sukurti produktai
3.1.1. Produktų mastas
Pagal Priemonės „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į
darbo rinką“ pirmą ir antrą kvietimus finansuojamų projektų vykdytojai galėjo ne tik teikti
paslaugas tikslinei grupei, bet ir kurti produktus. Remiantis projektų vykdytojų apklausa,
ESFA ir SFMIS duomenims, net 58 iš 67 pagal I ir II priemonę finansuotų projektų šia
galimybe pasinaudojo (žr. 7 pav.).
7 pav. Pagal Priemonės pirmą ir antrą kvietimus finansuotų projektų pasiskirstymas pagal produktų
kūrimą (N=67)
Nėra informacijos /
greičiausiai nekūrė
3

Nekūrė
6

Kūrė produktus
53

Greičiausiai kūrė
(nepatvirtinta)
5

Pastaba: „Greičiausiai kūrė“ ir „greičiausiai nekūrė“ reiškia, kad patys projektų vykdytojai nepatvirtino, jog kūrė
arba nekūrė produktus, t. y. nedalyvavo apklausoje ir neteikė produkto Europos socialinio fondo agentūrai,
tačiau produkto kūrimo arba nekūrimo faktas buvo nustatytas atlikus projekto veiklų aprašymo analizę.
Šaltiniai: SFMIS, esparama.lt ir Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Atlikus projektų vykdytojų apklausą, pavyko surinkti informaciją apie 53 Priemonės
projektus, tarp kurių 47 projektų metu buvo kuriami produktai. Kadangi kai kurių projektų
metu buvo sukurta po kelis produktus, bendras jų skaičius siekė 63: 47 pagrindiniai bei 16
šalutinių (naudojamų atskirai nuo pagrindinio). Špėjant, jog respondentai vienu produktu
gali laikyti mažesnės apimties tarpusavyje susijusių produktų rinkinį (pvz., mokomųjų
programų komplektą), klausimyne buvo numatyta galimybė pagrindinius produktus
išskaidyti į mažesnes dalis. Tokiu būdu buvo nustatyti ne tik pagrindiniai ir šalutiniai,
tačiau ir juos papildantys produktai. Apklausos respondentų pateiktais duomenimis, 19 iš
63 produktų yra sudėtiniai, t. y. sudaryti iš kelių tarpusavyje susijusių produktų (žr.
9 lentelę). Pavyzdžiui, socialinio darbo metodika (pagrindinis produktas) gali būti sudaryta
iš leidinio ir mokomosios programos specialistams (papildantys produktai). Pagrindiniai,
šalutiniai ir papildantys produktai yra pateikiami prie ataskaitos pridedamoje produktų
duomenų bazėje.
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9 lentelė. Projektų, kurių metu buvo sukurti produktai, ir produktų skaičius
Produktai buvo kuriami
Produktai
nebuvo kuriami
Projektai
47
6
Projektų metu
Pagrindiniai
Šalutiniai
Iš viso
sukurti
47
16
63
produktai
Iš jų sudėtiniai:
16
3
19
Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Iš viso
projektų
53

3.1.2. Produktų klasifikavimas
Produktų klasifikavimas arba standartizavimas – tai produktų suskirstymas į tam tikrus
tipus. Produkto tipas – tai produktų grupė, kurios produktams būdinga tam tikra bendra
charakteristika. Šiame vertinime produktų priskyrimas tipams yra paremtas šiomis
charakteristikomis: (1) produkto turinys (metodika, mokomoji programa, kita); (2) tikslinė
grupė (socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantys asmenys); (3) naudotojai
(specialistai, tikslinė grupė, visuomenė).
Išanalizavus produktų pasiskirstymą pagal turinio savybes, matyti, kad didžiausią dalį
produktų sudaro metodikos. Šio tipo produktų Priemonės projektų įgyvendinimo metu
sukurta net 40. Metodikas dažniausiai sudaro teorinis pagrindas, tikslinės grupės problemų
aprašymas, savarankiškos užduotys, testai, grupinių paskaitų, seminarų temos, individualių
konsultacijų gairės. Kartais metodikos apima ir tarpininkavimo ar mentorystės gaires bei
socialinės integracijos proceso organizavimo aprašymą.
Antra pagal kiekį produktų grupė yra mokymo programos – identifikuota 11 šio tipo
produktų (žr. 8 pav.). Dažniausiai buvo kuriamos mokymo programos, skirtos socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenis, ir socialinės integracijos specialistams
skirtos kvalifikacijos tobulinimo programos. Kiti sukurti produktai – tai kompiuteriniai
žaidimai, socialinės reklamos, tyrimai, interneto svetainės ir įvairios publikacijos
(viešinimo leidiniai).
8 pav. Produktų pasiskirstymas pagal produkto tipus (N=63)
2 2

2

Programinė įranga

3
3

11
40

Tyrimai, studijos
Visuomenės informavimo
leidiniai, publikacijos
Interneto svetainės, portalai
TV laidos, filmai, kita
audiovizualinė medžiaga
Mokymo programos
Metodikos, veiklos modeliai

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Analizuojant produktų paskirstymą pagal tikslines grupes, nustatyta, jog daugiausiai
projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų (absoliučiais skaičiais) buvo skirta moterų,
po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką, integracijai skatinti. Šiai grupei
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priklausantiems asmenims ar su jais dirbantiems specialistams buvo skirta 20 produktų.
Taip pat didelis skaičius produktų buvo sukurtas darbui su neįgaliaisiais (16), su
asmenimis, nuteistais laisvės atėmimo bausmėmis, (13) bei su asmenimis, sergančiaisiais
priklausomybės ligomis (10). Mažiausiai produktų skirta romams: tik vienas respondentas
nurodė, kad jų įgyvendinto projekto metu sukurtas produktas buvo naudojamas romų
integracijai į darbo rinką skatinti (žr. 9 pav.). Didžioji dalis produktų (43) buvo
specializuoti, t. y. projekto metu naudoti išskirtinai vienos tikslinės grupės integracijai
skatinti. Likę 20 produktų taikyti dirbant su daugiau nei vienai probleminei grupei
priklausančiais asmenimis. Respondentų nuomone, dauguma produktų galėtų būti
naudojami ir kitoms tikslinėms grupėms (žr. 9 pav.).
9 pav. Produktų pasiskirstymas pagal tikslines grupes (N=63)
Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo
rinką

20 23

Neįgalieji

16 18

Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis ir asmenys,
paleisti iš laisvės atėmimo vietų

13

Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis

10

Daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i)
auginančios (-ys) vaikus
Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų
internatinių mokyklų auklėtiniai

9

16
13

8

Šocialinės rizikos šeimos

15

7

Šocialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai

14

6

Ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai

32

5

Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDŠ

3

Benamiai

2

Romai

1

Prekybos žmonėmis aukos

22
6
12
9

5

0
Buvo naudojamas

26

10

20

30

40

Potencialiai galėtų būti naudojamas

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Pagal Priemonę sukurti produktai skiriasi ne tik turinio savybėmis ar paskirtimi (tiksline
grupe), bet ir naudotojais. Atsižvelgiant į tai, jog didžioji dalis projektuose sukurtų
produktų buvo metodinio pobūdžio (metodikos, veiklos modeliai), dažniausiai savo darbe
juos naudojo su tiksline grupe dirbantys specialistai. Remiantis apklausos duomenimis, net
54 produktai buvo skirti specialistams, gerokai mažiau jų tiesiogiai taikė socialiai
pažeidžiami asmenys (29) ar visuomenė bei darbdaviai (14) (žr. 10 pav.). Kaip universalūs,
t. y. skirti visoms naudotojų grupėms, apklausos metu įvardyti 6 produktai.
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10 pav. Produktų pasiskirstymas pagal tiesioginių naudotojų grupes (N=63)
Specialistai

54

Tikslinė grupė

29

Visuomenė, darbdaviai

14

Kiti

2
0

20
40
Produktų skaičius

60

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.
Pastaba: vienas produktas gali būti skirtas kelioms naudotųjų grupėms.

Produkto naudotojus tikslinga išskirti ir organizaciniu lygmeniu. Tai reiškia, jog projektų
įgyvendinimo metu sukurti produktai gali būti skirti projektą vykdžiusiai organizacijai, jos
partneriams ar kitoms organizacijoms. Apklausos duomenų analizė parodė, jog dažniausiai
produktus taikė projektą vykdžiusios organizacijos, kartais – projekto partneriai. Atvejai,
kai produktas buvo panaudotas ne projekto dalyvio organizacijoje (projekto metu),
pasitaikė retai (žr. 11 pav.).
11 pav. Produktų pasiskirstymas pagal produktą naudojusių organizacijų grupes (N=63)

Projektą vykdžiusi organizacija

49

Projekto partneriai

25

Kitos organizacijos

9

Nėra informacijos

7
0

20
40
Produktų skaičius

60

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.
Pastaba: vieną produktą projekto metu galėjo naudoti kelios organizacijų grupės.
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3.2. Tinkamumo vertinimas
Uždavinys 9.1. Įvertinti Priemonės projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų
atitiktį Priemonės tikslams, uždaviniams ir tikslinės grupės poreikiams.

3.2.1. Atitikimas tikslams ir poreikiams
Priemonė „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką“ turi vieną tikslą – padėti socialinės
Priemonės tikslas, pagal PFSA, yra padėti socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems
rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant
integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų
išvengti jų socialinės atskirties. Taip socialinės atskirties.
Priemonė prisideda prie 2007–2013 m. ES
žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir
socialinė aprėptis“ uždavinio – stiprinti socialinę aprėptį.
Kadangi socialinė integracija turi daug aspektų ir etapų, vertinant, ar produktai atitiko
socialinės integracijos tikslus ir uždavinius, pritaikyta Lloyd 16 socialinės integracijos
koncepcija. Remiantis Lloyd, galimi keli tarpusavyje susiję asmens integracijos, arba
„atkūrimo“ (angl. recovery), etapai: (1) sveikatos atkūrimas; (2) asmenybės atkūrimas; (3)
asmens socializacija; (4) asmens funkcijų atkūrimas (profesinis orientavimas, profesinių ar
bendrųjų gebėjimų tobulinimas). Remiantis apklausos rezultatais, produktai dažniausiai
buvo skirti asmenybei atkurti (pvz., pasitikėjimui ir motyvacijai didinti) ir asmens
socializacijai (pvz., socialinių ryšių kūrimui ir socialinių įgūdžių mokymui), kaip
pavaizduota 12 pav. Taigi galima teigti, kad produktai atitiko Priemonės tikslą, nes buvo
susiję su socialinės integracijos sritimis.
12 pav. Atsakymų į klausimą „Kokiai socialinės integracijos sričiai priskirtumėte anksčiau minėtą
Jūsų projekte sukurtą produktą?“ pasiskirstymas (N=32, respondentų skaičius)
Asmenybės atkūrimas (pvz., pasitikėjimo,
motyvacijos didinimas)
Asmens socializacija (pvz., socialinių ryšių kūrimas,
socialinių įgūdžių mokymas)
Profesinis orientavimas (pvz., pagalba įdarbininant,
konsultavimas dėl studijų pasirinkimo)
Bendrųjų gebėjimų tobulinimas (pvz., kalbos,
verslumo mokymas)
Profesinių gebėjimų tobulinimas (pvz., profesijos
mokymas)

72 %
69 %
47 %
22 %
19 %

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.
Cituota iš „The Mental Health Commission, Mental Health and Social Inclusion. Concepts and Measurements“,
Occasional paper, 2009. Interneto prieiga:
<http://www.hdc.org.nz/media/199083/mental%20health%20and%20social%20inclusion%20concepts%2
0and%20measurements,%20june%202009.pdf>.
16
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Vertinant produktų atitiktį 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ uždaviniui stiprinti socialinę
aprėptį, svarbu nustatyti, ar produktai buvo sukurti taikant tokius horizontalius principus,
kaip partnerystė, tarptautinis bendradarbiavimas ir inovacijų skatinimas. Šie principai yra
numatyti Veiksmų programoje, kaip „efektyvus būdas pasiekti numatytų tikslų“17.
Pirmas principas – partnerystė. Pusė projektų, kurių metu pagal paramos sąlygas galėjo
būti kuriami produktai, įgyvendinti oficialiai bendradarbiaujant kelioms organizacijoms.
Šie projektai turėjo nuo 1 iki 10 partnerių, iš viso partneriais buvo 114 organizacijų. Be
oficialios partnerystės, aktualus buvo ir neformalus bendradarbiavimas naudojant
produktus. Galima teigti, kad 32 produktai (apklausos metu projektų vykdytojų įvertinti
pagrindiniai produktai) suvienijo beveik 450 organizacijų, t. y. socialinių paslaugų
organizacijų, verslo įmonių, savivaldybių administracijų, darbo biržų teritorinių padalinių
ir kitų organizacijų (pvz., policija, mokykla, biblioteka). Šios organizacijos tiesiogiai taikė
arba bendradarbiavo taikant produktus (plačiau žr. dalį „3.4.1. Produktų naudojimas“,
50 p.). Taigi partnerystės principas buvo įgyvendintas.
Antras principas – tarptautinis bendradarbiavimas. Beveik kas trečias projektas, kurio
metu buvo kuriami produktai, naudojo tarptautinę patirtį – specialistai vyko į stažuotes,
dalyvavo užsienio specialistų mokymuose, konferencijose, atliko tarptautines studijas ir
pan.18 Taigi tarptautinio bendradarbiavimo principas dažniausiai buvo įgyvendinamas,
tačiau labai svarbi buvo ir vietinė patirtis, nes produktai dažniau buvo kuriami remiantis
projekto vykdytojo praktika.
Trečias principas – inovacijų skatinimas. Inovacijos apibrėžiamos kaip nauji socialinių
poreikių tenkinimo būdai, kuriuos pasitelkiant galima efektyviau nei naudojant kitas
intervencijas spręsti socialines problemas, įveikti socialinius iššūkius bei kurti naujus
socialinių santykių ir bendradarbiavimo modelius19. Apklausti projektų vykdytojai teigia,
kad dauguma (75–80 %) sukurtų produktų yra „nauji“. Nepaisant to, pagrindinės unikalios
produkto savybės, remiantis respondentų nuomone, yra „patirtis“ ir „kompleksiškumas“
(kaip produkto įvairiapusiškumas). „Inovatyvumas“ ir „efektyvumas“ – pagrindinės
inovatyvių produktų savybės – buvo santykinai labai retai minimos. Taigi inovatyvumo
principas buvo įgyvendinamas tik iš dalies. Vienas iš retų ir sėkmingų inovatyvių produktų
pavyzdžių yra pateikiamas toliau.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, „2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa“, Europos
Komisijos 2007 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. K (2007) 4475, 2007.
18 ŠFMIŠ, pagal projektų veiklų analizę.
19 Š. m. balandžio 26 d. Finansų ministerija organizavo diskusiją „EŠF remiamos socialinės inovacijos –
išsivystymo skirtumų mažinimo instrumentas“. Interneto prieiga:
<http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd538013f698>.
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Inovatyvaus produkto pavyzdys
VšĮ „OFM Mažesnieji broliai“ (Bernardinų socialinių paslaugų centras) projekto „Aš ne
vienas šiame kelyje – asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų
ligomis, integracija į darbo rinką“ metu sukūrė ir išleido „Kompleksinės pagalbos
teikimo priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims metodiką“.
Ši metodika yra inovatyvi, nes Bernardinų socialinių paslaugų centro specialistai, tarp
kurių yra ir anksčiau su priklausomybėmis kovojusių asmenų, naudodamiesi savo
patirtimi išplėtojo originalų darbo su tiksline grupe metodą. Šį metodą ir jo
įgyvendinimo būdus projekto komanda ir aprašė minėtoje metodikoje. Inovatyvūs šios
metodikos aspektai yra tai, kad priklausomų asmenų reabilitacijos ir socialinės
integracijos paslaugos yra visiškai atskirtos, o tikslinės grupės poreikiai tenkinami
įvairiais būdais (pvz., per pastoracinius pokalbius, gyvenimo filmo kūrimą, dailės
terapiją, psichoterapiją). Kaip teigia projekto vadovė bei buvusios projekto dalyvės ir
kaip rodo projekto stebėsenos duomenys, šis kompleksinis požiūris į priklausomų
asmenų socialinę integraciją yra labai veiksmingas – po projekto įsidarbino arba
mokosi beveik 50 proc. dalyvių.
Tai yra jau antroji projekto vykdytojo metodika, skirta asmenų, priklausomų nuo
psichoaktyvių medžiagų, socialinei integracijai. Ji yra atnaujinta ir patobulinta
pirmosios metodikos, sukurtos 2006–2008 m. įgyvendinus taip pat EŠ struktūrinių
fondų finansuotą projektą, versija.
Projekto vadovė ir viena iš metodikos autorių teigia, kad metodiką įmanoma pritaikyti
ir kitose organizacijose, tačiau nebūtų paprasta, nes jos įgyvendinimo sėkmė priklauso
nuo organizacijos vertybių (centras veikia prie brolių Pranciškonų vienuolyno),
specialistų kvalifikacijos (centre dirba socialinio darbo specialistai, psichologai,
kunigai, kai kurie iš jų turi mokslų daktaro laipsnį) ir patirties (centre pagalbą teikia ir
asmenys, patys patyrę priklausomybės ligas).
Remiantis apklausos duomenimis, galima teigti, kad produktai atitiko juos naudojusių
specialistų
poreikius,
nes absoliuti dauguma respondentų atitiktį poreikiams vertina kaip
(tęsinys kitame
puslapyje)
aukštą arba labai aukštą20 (žr. 13 pav.).

Atsakymus reikia vertinti atsargiai, nes apklausos respondentai buvo projektų koordinatoriai, kurie tik iš
dalies reprezentuoja specialistų, dirbusių su tiksline grupe, nuomonę.
20
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13 pav. Atsakymų į klausimą „Kaip produktas atitiko jį naudojusių specialistų poreikius“
pasiskirstymas (N=32)
Sunku pasakyti
Atitiktis specialistų poreikiams 6 % 6 %

Vidutinis

19 %

Aukštas

Labai aukštas

62 %

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Taip pat galima teigti, kad absoliuti dauguma produktų atitiko organizacijų, kuriose
(kurioms) buvo sukurti, poreikius. Projektų vykdytojų apklausa rodo, kad beveik pusė
projektų vykdytojų, kūrusių produktus, įgijo svarbią veiklos priemonę (tai reiškia, kad
produktas dažnai taikomas teikiant organizacijos paslaugas), o trečdalis – netgi labai
svarbią (produktas nuolat taikomas teikiant paslaugas). Kas penktas produktas yra tik
kartais arba retai taikomas teikiant organizacijos paslaugas, t. y. mažiau atitiko
organizacijos poreikius.
3.2.2. Adaptuoti produktai
Adaptuoti – tai reiškia naudoti praktikoje jau patikrintą ir išbandytą produktą, kai tam tikri
jo elementai pakeičiami arba patobulinami. Pagrindinis produktų adaptavimo klausimas –
kaip jau anksčiau sukurtas produktas gali duoti naudos kitomis aplinkybėmis, t. y. kitoje
organizacijoje, sprendžiant kitą problemą ar kitai tikslinei grupei. Adaptacija gali būti
skirtingo laipsnio, priklausomai nuo to,
14 pav. Pagal Priemonę sukurto produkto
kokia dalis produkto elementų pakeičiama
rezultatyvumo ir efektyvumo žinomumo
pavyzdys
arba patobulinama.
Projektų vykdytojų apklausos metu gauti
duomenys rodo, jog adaptuotų produktų
yra santykinai mažai, jie sudaro 20–25 %
visų produktų. Dauguma produktų
įvardyti kaip nauji, t. y. dauguma produkto
elementų sukurta projekto įgyvendinimo
metu. Apklausos metu identifikuota tik 11
pagrindinių produktų (iš 47), sukurtų
pagal kito, dar iki projekto įgyvendinimo
taikyto, produkto ar kelių produktų
pavyzdį.
Adaptuojant
produktus
dažniausiai remtasi projektą vykdžiusioje
Šaltinis: Delfi.lt
organizacijoje sukurtų ir naudotų produktų pavyzdžiais. Tai reiškia, kad projekto
vykdytojai kurdami produktus turėjo galimybę aprašyti ir išnagrinėti savo organizacijoje
taikomas praktikas. Todėl faktiškai produktų, sukurtų remiantis projekto vykdytojo
praktikomis, gali būti ir daugiau, nes „nauja metodika“ nėra tapati „naujai praktikai“.
Pavyzdžiui, produktų registracijos formoje respondentų buvo prašoma nurodyti, kuo
unikalus yra jų produktas. Atlikus atsakymų teksto analizę, nustatyta, kad pagrindinės
produkto savybės yra projekto vykdytojo ar kitų organizacijų „patirtis“, nepaisant to, kad
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dauguma respondentų teigia, jog produktas yra naujas. Taigi yra prielaidų manyti, kad
didžioji dalis produktų buvo paremti projekto vykdytojo patirtimi, tačiau pirmą kartą
(„naujai“) metodologiškai aprašyti.
Jei adaptuojami geriausios praktikos produktai, adaptavimas gali turėti keletą svarbių
privalumų21. Pirma, naudojant adaptuotą produktą galima išvengti papildomų produkto
kūrimo išlaidų (jei originalaus produkto turinys ir taikymo instrukcijos yra detaliai
aprašytos). Antra, adaptuotą produktą galima finansuoti supaprastintomis sąlygomis, nes
jo efektyvumą lengviau pagrįsti (jei jis pasiteisino praeityje). Galiausiai, adaptuoto
produkto naudojimas suteikia patikimumo, nes rodo jį naudojančios organizacijos siekį
taikyti išbandytas ir geriausias praktikas. Be to, leidžia lengviau įvertinti rezultatus, nes
juos galima palyginti su originalaus produkto rezultatais.
Kita vertus, adaptuotų produktų naudojimas ne visada būna sėkmingas, nes reikalingos
tam tikros papildomos sąlygos22. Pirma, originalaus produkto kūrėjai turi būti žinomi ir
pasiekiami, kad galėtų konsultuoti specialistus, norinčius jį adaptuoti savo veikloje. Jei
kūrėjai nežinomi arba nepasiekimai, tuomet reikalingi specialistai, turintys patirties
taikant produktą. Antra, originalaus produkto rezultatyvumas ir efektyvumas turi būti
žinomi, t. y. objektyviai išmatuoti arba pademonstruoti rezultatai bei sąnaudos. Trečia,
originalaus produkto turinys ir naudojimo instrukcijos turi būti detaliai aprašytos. Toliau
vertinama produktų atitiktis šioms sąlygoms.
Pirmoji sąlyga – adaptuoto produkto kūrėjų žinomumas ir pasiekiamumas – buvo gerai
išpildyta, nes produktai dažniausiai buvo kuriami remiantis projekto vykdytojo patirtimi.
Visi užsienio patirtimi paremti adaptuoti produktai taip pat buvo sukurti
bendradarbiaujant su juos jau taikiusiomis užsienio organizacijomis arba specialistais.
Antroji sąlyga – adaptuoto produkto rezultatyvumo ir efektyvumo žinomumas – buvo
mažiau išpildyta. Apklausos metu projektų vykdytojų buvo prašoma įvardyti pagrindinius
produkto privalumus, dėl kurių jie
Projekto vykdytojo nuomonė apie adaptavimą: „Svarbu
rekomenduotų savo produktą naudoti ne metodas ar metodika, o darbuotojo kompetencija
kitiems. Apibendrinus šiuos atsakymus,
pritaikant konkrečią darbo priemonę“.
matyti, kad beveik pusė produktų kūrėjų
nurodė su rezultatyvumu ir efektyvumu susijusias savybes (pvz., „veiksmingumas“, „geri
rezultatai“, „nauda tikslinei grupei“). Galima daryti prielaidą, kad ir patys projektų
vykdytojai pagal šias savybes rinkosi arba rinktųsi adaptuoti produktus. Kita pusė
respondentų produkto rezultatyvumo ir efektyvumo nelaiko pagrindine adaptavimo
priežastimi. Galbūt todėl, kad projekto vykdytojai nepakankamai vertino ir stebėjo
produkto panaudojimo rezultatus ir efektyvumą (pvz., kokia buvo tikslinės grupės
pažanga). Tai yra nepalanki sąlyga produktams adaptuoti.

Parengta pagal „Promoting the Adoption and Use of Best Practices“. Interneto prieiga:
<http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/analyze/choose-and-adapt-community-interventions/using-bestpractices/main>.
22 Ten pat.
21
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Trečioji sąlyga – detalus produkto aprašymas – buvo vidutiniškai išpildyta, nes tik pusė
produktų yra aprašyti taip detaliai, kad juos būtų galima praktiškai taikyti kitoje
organizacijoje.
Švarbu paminėti, kad, remiantis Priemonės įgyvendinimo patirtimi, produktų adaptavimas
yra sunkiai kontroliuojamas procesas. Toliau pateikiami tinkamo ir netinkamo produkto
adaptavimo pavyzdžiai, kurie iliustruoja, kaip adaptuojant produktus galima sukurti
skirtingą pridėtinę vertę. Pastarąją galima įvertinti tik atlikus išsamų produkto vertinimą.
Produkto tinkamo adaptavimo pavyzdys
Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su VšĮ „ŠOPA“, įgyvendindama
projektą „Atsigręžk į romus: inovatyvios romų dalyvavimo darbo rinkoje priemonės“,
parengė leidinį „Metodinės rekomendacijos įdarbinimo specialistams“. Šis leidinys yra
adaptuotas, nes buvo sukurtas taikant projekto vykdytojo išbandytą tarpininkavimo
modelį dirbant su neįgaliaisiais (įgyvendinant pagal EQUAL programą ir „Norway
Grants“ finansuotus projektus) ir darbo patirtį su romais (įgyvendinant Grundtvig
mokymosi partnerystės projektą). Šios patirtys buvo sujungtos metodiniame leidinyje.
Leidinys yra tinkamai adaptuotas ir inovatyvus, nes tarpininkavimo įdarbinant metodas
Lietuvoje jau yra taikomas ir aprašytas, tačiau šio metodo specifika dirbant su romais
Lietuvoje dar nebuvo analizuota ir apibendrinta.
Produkto netinkamo adaptavimo pavyzdys
Šocialinės adaptacijos asociacija, įgyvendindama projektą „Asmenų, sergančių
priklausomybe nuo psichoaktyvių medžiagų, kompleksinė reabilitacija, adaptacija bei
integracija į darbo rinką“, parengė net 5 socialinio darbo metodikas. Viena iš jų –
„Motyvacinė 12 žingsnių metodika“. Tai trumpas (25 lapų) metodikos, sukurtos
1935 m. Amerikoje ir taikomos daugelyje Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos
bendruomenių ir centrų, pristatymas. Metodika yra skirta išmokti kontroliuoti potraukį
narkotikams, o ne tiesiogiai integracijai į darbo rinką skatinti. Ši metodika nebuvo
tinkamai adaptuota, kadangi literatūros apie pasaulinę „12 žingsnių“ metodiką yra
daug. Taigi galima teigti, kad metodiniame leidinyje surinktos medžiagos pridėtinė
vertė yra nepakankama.
Nepaisant to, kad formaliai adaptuotų produktų yra santykinai nedaug, adaptavimo
principas buvo taikomas dažnai. Kurdami produktus projektų vykdytojai pritaikė savo
organizacijos ir užsienio partnerių praktikas. Produktų kūrimas paskatino projekto
vykdytojus mokytis ir tobulinti savo veiklą – domėtis socialinės integracijos teorija,
užsienyje taikomais socialinės integracijos metodais ir įvertinti savo organizacijoje
taikomus metodus. Kita vertus, pasitaikė ir netinkamo adaptavimo atvejų, kai kuriant
produktą nebuvo sukuriama pakankama pridėtinė vertė. Be to, produktų kūrėjai
nepakankamai detaliai aprašė sukurtus produktus ir dažniausiai neapibendrino produkto
panaudojimo rezultatų. Tai sudaro nepalankias sąlygas šių produktų panaudojimui ar
adaptavimui ateityje.
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3.2.3. Atnaujinti produktai
Adaptuotų ir naujų produktų kontekste yra aktualus atnaujintų produktų reiškinys.
Atnaujintas produktas – tai produktas, sukurtas anksčiau vykdyto projekto metu, tačiau
pritaikytas priemonės „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
integracija į darbo rinką“ projektui vykdyti. Produktų atnaujinimas yra paprastesnis už
produktų adaptavimą procesas, kadangi nereikalauja produkto pritaikyti naujame
kontekste. Atnaujinimo esmę sudaro produkto neesminis patobulinimas, remiantis nauja
produkto kūrėjo ar naudotojo patirtimi.
Per pastaruosius 10 metų 23 Lietuvoje buvo įgyvendinama nemažai projektų, kurių
rezultatai yra labai panašūs į analizuojamos priemonės rezultatus. Panašios programos,
pagal kurias buvo galima finansuoti produktus, skirtus socialinei integracijai skatinti, yra:
 Europos Bendrijų iniciatyva EQUAL;
 švietimo mainų paramos fondo administruojamos programos „Erasmus+: Leonardo
da Vinci“ ir „Erasmus+: Grundtvig“;
 kitų Europos Šąjungos ir tarptautinių fondų programos, pvz., programa pagal
Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos finansinius mechanizmus („Norway Grants“).
Interviu su projektų vykdytojais rodo, kad daugelis jų kurdami produktus atnaujino
ankstesnių projektų metu sukurtas metodines priemones ar programas. Remiantis
interviu, dažniausiai atnaujinami (o kartais ir adaptuojami) buvo 2004–2008 m. Lietuvoje
įgyvendintos EQUAL programos produktai. Daugelis interviu dalyvių teigia, kad yra
poreikis atnaujinti pagal Priemonę sukurtus produktus, o ne kurti naujus. Pagrindinės
atnaujinimo priežastys: pirma, daugelis projektų vykdytojų kurdami produktus turėjo
nepakankamai metodinio darbo patirties, todėl „antrą kartą kai ką darytų kitaip“; antra,
nuo produktų sukūrimo praėjo nemažai laiko (pasikeitė technologijos, teisės aktai ir kitos
aplinkybės), todėl siekiant išlaikyti produktų funkcionalumą, jie turi būti atnaujinti.
23

Nuo EQUAL programos pradžios 2004 m.
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Produktų atnaujinimo poreikio pavyzdžiai
Kauno teritorinė darbo birža, įgyvendindama projektą Kompleksinių priemonių kūrimas
ir taikymas socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimui į darbo rinką – „Renkuosi
aš!“, sukūrė simuliacinę savęs pažinimo ir bendrųjų kompetencijų lavinimo programą.
Šios programos esmė – suteikti galimybę sunkumų integruojantis į darbo rinką
turintiems asmenims lavinti savo įgūdžius tikrovę atkartojančioje virtualioje erdvėje.
Pavyzdžiui, mokytis, kaip planuoti savo biudžetą, darbinę veiklą, kaip elgtis valstybės
institucijose ir kitose gyvenimiškose situacijose.
Internetinis kompiuterinis žaidimas tapo pagrindu socialinės integracijos programai,
kuri projekto metu buvo naudojama darbui su fizinę negalią turinčiais asmenimis,
vaikų globos įstaigų auklėtiniais bei asmenimis, sergančiais priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis. Kauno teritorinės darbo biržos atstovės teigimu,
žaidimas naudojamas ir projektui pasibaigus. Tiesa, ne taip intensyviai ir tik su tomis
tikslinėmis grupėmis, kurioms ši priemonė pasirodė tinkama, t. y. dirbant su vaikų
namų ir internatinių mokyklų auklėtinais bei klausos negalią turinčiais jaunuoliais.
Norint užtikrinti šio žaidimo tęstinį naudojimą, atstovės nuomone, reikėtų jį atnaujinti:
išspręsti techninius trukdžius (žaidimas yra suderinamas ne su visomis interneto
naršyklėmis), patobulinti grafinius sprendimus bei vizualizaciją, o svarbiausia –
atnaujinti jo turinį ir papildyti šiandien aktualiomis situacijomis (žaidimas buvo
sukurtas 2009 m.).

Apie poreikį atnaujinti projekto įgyvendinimo metu sukurtą produktą taip pat užsiminė
Šocializacijos ir darbinio mokymo centro atstovė. Ši viešoji įstaiga, įgyvendindama
projektą „Šocialinę riziką ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo
rinką taikant lankstaus darbo modelį“, sukūrė lankstaus darbo metodiką, kurios
paskirtis – atskleisti lankstaus darbo grafiko taikymo abipusę naudą įmonei ir
darbuotojui, suteikti darbuotojams darbinėje veikloje reikalingų įgūdžių bei skatinti jų
motyvaciją dirbti. Viena iš šios metodikos dalių – supažindinimas su darbo santykius
reglamentuojančiais teisės aktais ir procedūromis (LR Darbo kodeksu, darbo sutartimi
ir kt.). Projektą vykdžiusios organizacijos atstovės teigimu, reikėtų atnaujinti šią
metodikos dalį pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, į jos turinį įtraukti temas apie
įsidarbinimo užsienyje galimybes.
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3.2.4. Siūlymai dėl didesnio tinkamumo 2014–2020 m.
Negalima vienareikšmiškai atsakyti į klausimą, kurie – visiškai nauji, adaptuoti ar
atnaujinti – produktai yra tinkamesni. Tarp šių trijų produktų kūrimo principų nebuvo
nustatytos aiškios ribos. Todėl sukurta palyginti mažai inovacijų, o santykinai daug
produktų atnaujinta arba adaptuota. Taigi siekiant tinkamai įgyvendinti Priemonę ateityje,
rekomenduojama nustatyti naujų, adaptuotų ir atnaujintų produktų apibrėžimus ir kūrimo
sąlygas. Šantykinai mažiausias finansavimas ir reikalavimai turėtų būti numatomi
produktų atnaujinimui, santykinai didžiausi – naujų produktų kūrimui.
Produktų atnaujinimas. Rekomenduojame 2014–
Tinkamai panaudoti tai, kas jau sukurta.
2020 m. kaip vieną iš finansuojamų veiklų įvardyti
produktų atnaujinimą. Produktų atnaujinimas yra aktualus toms organizacijoms, kurios
produktus kūrė 2007–2013 m. laikotarpiu, kadangi net kokybiškas produktas laikui bėgant
pasensta ir jo pritaikomumas mažėja, nes keičiasi socialinė realybė, kinta technologijos,
galiausiai didėja pačių specialistų kompetencija, kuri skatina tobulinti savo veiklą. Taigi
šiuo atveju PFŠA turėtų būti numatytas reikalavimas, kad projekto vykdytojas gali
atnaujinti tik savo 2007–2013 m. pagal priemonę „Šocialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“ sukurtą produktą. Kartu su paraiška dėl
finansavimo projekto vykdytojas turėtų pateikti įrodymų apie produkto veiksmingumą
(pvz., kiek laiko taikytas produktas, kokia buvo tikslinės grupės pažanga) – tai didintų
tikimybę, kad bus investuojama į veiksmingų produktų atnaujinimą ir kad finansavimą
gaus tos organizacijos, kurios vykdė produkto stebėseną (yra pažangios ir besimokančios).
Taip pat turėtų būti pateiktas pagrindimas, kodėl reikalingas atnaujinimas, ir planas, kaip
produktas bus atnaujintas. Produktų atnaujinimo kaštai turėtų būti santykinai nedideli,
palyginti su jų adaptavimu ar kūrimu, nes būtų keičiama tik dalis produkto, be to, taikoma
greičiausiai toje pačioje organizacijoje, tai pačiai tikslinei grupei (nors gali būti išplėsta ir
kitoms tikslinėms grupėms).
Produktų adaptavimas. Tai vienoje Lietuvos ar užsienio organizacijoje sukurto ir taikomo
produkto pritaikymas kitoje Lietuvos organizacijoje. Rekomenduojame 2014–2020 m.
laikotarpiu aiškiai įvardyti produktų adaptavimą kaip vieną iš finansuojamų veiklų.
Šiekiant šį procesą padaryti kokybiškesnį ir skaidresnį, siūlome PFŠA numatyti
reikalavimą, kad teikiant paraišką dėl produkto adaptavimo finansavimo, joje turi būti
aiškiai nurodyta, kuri organizacija ir kokį produktą perduos ir kuri organizacija perims bei
jų bendradarbiavimo forma (paraiška galėtų būti teikiama bendrai arba kaip vykdytojo ir
partnerio). Reikalavimas dėl įsipareigojimo bendradarbiauti turėtų galioti tiek Lietuvos,
tiek užsienio organizacijoms. Kaip ir produktų atnaujinimo atveju, paraiškoje turėtų būti
pateiktas pagrindimas, koks yra produkto adaptavimo tikslas, kodėl pasirinktas konkretus
produktas, kokia numatoma nauda. Kokybiško adaptavimo tikimybė didėtų, jei jo metu
bendradarbiautų produktą perduodančios bei priimančios organizacijų specialistai
(konsultacijų ir mokymų metu būtų perduodama patirtis) – tokiam bendradarbiavimui gali
būti numatoma lėšų.
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Naujų produktų kūrimas. Jis apima tuos atvejus, kai
produktai yra sukuriami paties projekto vykdytojo Kelti iššūkį esamoms praktikoms.
pastangomis. Rekomenduojame 2014–2020 m.
laikotarpiu numatyti galimybę kurti ir naujus produktus, tačiau tai turėtų būti greičiau
išimtiniai atvejai. Naujai kuriami turėtų būti tik tokie produktai, kurie yra susiję su naujais
socialinių poreikių tenkinimo būdais, galinčiais efektyviau, pažangiau nei esamos
priemonės spręsti socialines problemas. Inovaciją kuriantis projektas turėtų kelti iššūkį
esamoms praktikoms – planuoti didesnius rezultatus nei panašūs projektai praeityje (pvz.,
didesnį įdarbintų asmenų procentą, trumpesnį įgyvendinimo laiką, didesnį naudos gavėjų
skaičių su mažesniu biudžetu). Teikiant paraišką dėl naujo produkto kūrimo, turėtų būti
pateikiamas itin išsamus pagrindimas, kodėl visi egzistuojantys produktai negali patenkinti
projekto vykdytojo poreikių. Kadangi naujų produktų kūrimas turėtų būti santykinai
daugiausia lėšų reikalaujantis procesas, taip pat rekomenduojame numatyti papildomų
kontrolės kriterijų, pvz., apibrėžti reikalavimus kuriančios organizacijos patirčiai, numatyti
privalomą išorinį produkto kokybės vertinimą, įvesti didesnius viešinimo ir produkto
sklaidos reikalavimus.

3.3. Efektyvumo vertinimas
Uždavinys 9.2. Įvertinti Priemonės projektuose sukurtų produktų naudos ir
kaštų adekvatumą.
3.3.1. Produktų efektyvumas
Produkto efektyvumas – tai naudojant produktą pasiektų rezultatų ir jiems pasiekti skirtų
išteklių santykis. Vertinant produktų efektyvumą, dažniausiai reikalinga kartu vertinti ir
paslaugos rezultatyvumą, kadangi produktai be paslaugos ne visada panaudojami (pvz.,
tikslinės grupės atstovai negali tiesiogiai naudoti socialinio darbo metodikos). Kaip
pavaizduota 15 paveikslėlyje, Priemonės įgyvendinimo metu sukurti produktai,
atsižvelgiant į tai, kad dauguma jų buvo skirti organizacijoms, gali būti rezultatyvūs tik
teikiant specialistų paslaugas (pvz., mokymo programa rezultatyvi tik tada, kai pagal ją
vykdomi mokymai).
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15 pav. Produkto efektyvumas

Efektyvumas

Ištekliai
(produktui kurti)

Produktai

Ištekliai
(produktui naudoti)
Paslaugos

Rezultatai

Rezultatyvumas

Taigi pagrindinis iššūkis, vertinant produktų efektyvumą, yra produktų naudojimo
rezultatų išmatavimas (pvz., kaip kiekybiškai įvertinti pakilusią motyvaciją, naujus įgūdžius
ir žinias, ar produkto naudą organizacijai). Nepaisant to, kad dalis projektų vykdytojų
matuoja pasiektus rezultatus savo iniciatyva, ESF agentūra šios informacijos nėra
susisteminusi. Pavyzdžiui, VšĮ „Vilties erdvė“, įgyvendindama projektą, skirtą proto negalią
turinčių asmenų socialinei integracijai skatinti, pritaikė arba parengė net 8 projekto
rezultatų vertinimo anketas. Jos skirtos tikslinei grupei, jų artimiesiems, mokytojams ir
gamybinės praktikos steigėjams (darbdaviams) apklausti.
Kitas iššūkis vertinant efektyvumą yra tai, kad EŠF agentūra nevykdė vienodos produktų
kainos apskaitos. Atlikus mokėjimų prašymų analizę nustatyta, kad produktų kainos yra
įtraukiamos į apskaitą naudojant skirtingas metodologijas. Pavyzdžiui, kelios sukurtos
mokymo programos gali būti surašomos kaip vienas produktas arba kaip keli atskiri, o
apskaičiuojant produkto kainą gali būti nurodomos tik produkto sukūrimo arba sukūrimo
ir panaudojimo išlaidos. Nesant tikslių duomenų apie produktų kūrimo kaštus ir būtent jų
rezultatyvumą teikiant paslaugas, toliau vertinant produktų efektyvumą buvo laikomasi
prielaidos, kad įdarbinti arba mokslus tęsiantys asmenys yra produktų (naudojimo)
rezultatas, o produktų (kūrimo ir naudojimo) kaštai yra visas projekto biudžetas.
16 paveikslėlyje pavaizduotas projektų biudžetų ir rodiklio „Šocialinės rizikos ir socialinę
atskirtį patiriančių asmenų, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius nuo
dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis (iš visų šios tikslinės grupės projektų dalyvių)“,
išreikšto ne procentais, o asmenimis, santykis. Iš paveikslo matyti, kad dažniausiai vieno
asmens įdarbinimas arba tolesnis mokymasis kainavo 10–30 tūkst. litų. Taip pat matyti,
kad 2/3 projektų pakako iki 40 tūkst. litų vienam asmeniui įdarbinti. Atkreiptinas dėmesys
į projektus, kurių metu asmens įdarbinimas kainavo daugiausiai – tai projektai, skirti
įdarbinti proto negalią turinčius asmenis ir asmenis, sergančius priklausomybės nuo
psichoaktyvių medžiagų ligomis. Šie projektai patenka į intervalus nuo 60 iki 100 tūkst.
litų, skirtų vieno asmens įdarbinimui. Projektai, kurių metu asmens įdarbinimas kainavo
mažiausiai, t. y. iki 20 tūkst. litų, buvo skirti įdarbinti nuteistuosius ir asmenis, paleistus iš
įkalinimo įstaigų, neįgaliuosius (turinčius ne proto negalią), kitus socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriančius asmenis.
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16 pav. Sąlyginė vieno asmens įdarbinimo kaina (N=63)
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Vieno asmens įdarbinimo sąlyginė kaina, intervalai litais
Šaltinis: SFMIS, 2014 m. kovo 14 d. duomenys.

Siekiant prasmingai palyginti projektų, kurių metu buvo kurti produktai, ir projektų, kurių
metu nebuvo kurti produktai, efektyvumą pagal vieno asmens įdarbinimo kainą, reikalingi
produktų nekūrusių projektų duomenys apie įdarbintus asmenis. Kadangi visi pagal trečią
Priemonės kvietimą finansuojami projektai dar įgyvendinami, negalima atsakyti į
klausimą, ar produktus kūrę projektai buvo efektyvesni, t. y. asmenis įdarbino už mažesnę
kainą, tačiau galima palyginti produktus kūrusių ir nekūrusių projektų dalyvių kainas.
Palyginimo rezultatai pavaizduoti 17 paveikslėlyje. Su tam tikromis prielaidomis24 galima
teigti, kad produktus kūrusių projektų dalyvių išlaidos buvo mažesnės, t. y. jie buvo labiau
efektyvūs. Vien paslaugų projekte vienam dalyviui buvo skiriama vidutiniškai nuo 5 iki 15
tūkst. litų, o produktų ir paslaugų projekte – iki 10 tūkst., tačiau šis skirtumas nėra
statistiškai reikšmingas. Brangiausiai kainavo neįgaliųjų dalyvavimas (III kvietimo –
produktų nekūrusių projektų duomenys) ir asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių
medžiagų dalyvavimas (I ir II kvietimo – produktus kūrusių projektų duomenys).

24

Pirmo ir antro kvietimų – faktinės kainos, trečio kvietimo – suplanuotas dalyvių skaičius, nes projektai
tebevyksta.
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17 pav. Sąlyginė vieno asmens dalyvavimo projekte kaina (N=128)
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Šaltinis: SFMIS, 2014 m. kovo 14 d. duomenys

Apibendrinant galima teigti, kad produktai buvo efektyvūs – projektai, kurių metu buvo
skirta išteklių produktams sukurti, santykinai pigiau suteikė paslaugas projekto
dalyviams, kitaip tariant, produktų sukūrimo sąnaudos nepadidino projekto dalyvių
kainos. Paslaugų projektuose vienam dalyviui buvo skiriama vidutiniškai nuo 5 iki 15
tūkst. litų, o produktų ir paslaugų projektuose – iki 10 tūkst. Dažniausiai vieno asmens
įdarbinimas arba tolesnis mokymasis produktų ir paslaugų projektuose kainavo 10–30
tūkst. litų.
3.3.2. Produktų dubliavimas
Visos Priemonės kontekste produktų efektyvumą mažino tai, kad pasitaikė produktų
dubliavimo atvejų. Produktų dubliavimas – tai toms pačioms tikslinėms grupėms skirti to
paties tipo ir panašiais principais veikiantys produktai. Nekoordinuotai kuriami panašūs
produktai mažina Priemonės efektyvumą, nes (1) keliems produktams sukurti reikia
daugiau išteklių, nei būtų reikalinga kuriant vieną bendrą produktą, (2) tai kelia grėsmę,
kad tikslinei grupei bus teikiamos perteklinės / besidubliuojančios paslaugos. Toliau
pateikiami keli besidubliuojančių produktų atvejų aprašymai.
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Produktų dubliavimo pavyzdys
VšĮ „Naujos kartos moterų iniciatyvos“ (Vilnius) ir Šocialinių inovacijų fondas (Kaunas) tuo
pačiu laiku įgyvendino projektus, kurių metu sukūrė po veiklos modelį, skirtą socialiai remtinų
moterų integracijai į darbo rinką. Abu modeliai yra pagrįsti tais pačiais veiklos principais:
socialine mentoryste ir savigalbos grupėmis, be to, įgyvendinti tose pačiose savivaldybėse
panašiu laiku ir skirti tai pačiai tikslinei grupei (moterims). Pirmasis modelis sukurtas
remiantis Danijos patirtimi, antrasis – Vokietijos ir Šuomijos. Nepaisant to, kad projektų metu
buvo suteiktos panašios paslaugos panašiam moterų skaičiui, įdarbintų moterų dalis ir projektų
biudžetai skiriasi kelis kartus.
VšĮ „Naujos kartos moterų iniciatyvos“ projektui „MOMA: mobilios mamos – naujos kartos
darbuotojos“ skirti 74 tūkst. Lt., projekte dalyvavo 248 moterys, iš kurių 53 įdarbintos (21
proc.). Projektas įgyvendintas 2009–2011 m. Modelio įgyvendinimas šiuo metu palaikomas
nuosavomis organizacijos lėšomis.
Europinių inovacijų fondo projektui „Moterų socialinio mobilumo skatinimo modelis (MSMS
modelis)“ skirti 2 mln. 43 tūkst. Lt., projekte dalyvavo 286 moterys, iš kurių 119 įdarbintos (42
proc.). Projektas įgyvendintas 2009–2012 m. Modelis šiuo metu taikomas įgyvendinant kitą
projektą pagal Priemonės III kvietimą.
Efektyvesnis buvo pirmasis projektas, nes jį įgyvendinant mažiau kainavo tiek vienos moters
dalyvavimas projekte, tiek įdarbinimas. O rezultatyvesnis – antrasis, nes po projekto įsidarbino
didesnė dalyvių dalis. Taigi jei šie produktai būtų kurti ir panaudoti koordinuojant veiksmus,
tikėtina, kad bendro projekto efektyvumas, rezultatyvumas ir tęstinumas būtų didesnis.

3.3.3. Produktų ekonomiškumas
Paprastesnė sąvoka, kalbant apie produktų efektyvumą, yra produktų ekonomiškumas,
susijęs su produktų sukūrimo kainos įvertinimu (žr. 18 pav.). Siekiant įvertinti produktų
ekonomiškumą, palygintos projektų pagrindinių produktų sukūrimo kainos. Metodologine
prasme geriausia būtų lyginti to paties tipo produktų (pvz., tik metodikų ar tik
programinės įrangos) kainas, tačiau dėl nedidelio produktų skaičiaus to paties tipo
produktų kainų palyginimas būtų neišsamus. Taip pat negalima palyginti adaptuotų ir
naujai sukurtų produktų kainų, kadangi adaptuotų produktų yra per mažai, kad būtų
galima daryti apibendrinimus apie jų ekonomiškumą. Taigi toliau analizuojamos visų
produktų kainos kartu.
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18 pav. Produkto ekonomiškumas
Ištekliai
(produktui kurti)
Ekonomiškumas
Produktai

Remiantis apklausos duomenimis, vidutinė vieno produkto kaina yra 10–60 tūkst. litų
(žr. 19 pav.). Tiek dažniausiai kainavo metodikos ar mokymo programos sukūrimas.
Brangiausia buvo programinė įranga (kompiuteriniai žaidimai). Metodikų ir mokomųjų
programų kainas labiausiai didino ekspertų atlyginimai, leidyba, užsienio kelionės.
Projektų vykdytojų buvo klausiama, kiek išteklių (finansinių ir žmogiškųjų) buvo skirta
produktui kurti, palyginti su produktui sukurti planuotais ištekliais projekto pradžioje.
Atsakymai rodo, kad vidutiniškai projektų vykdytojai buvo linkę planuoti daugiau išteklių,
nei faktiškai skyrė. Dauguma skyrė tiek, kiek buvo planuota (62 %). Vadinasi, produktų
kūrimo procesas dažniausiai buvo sklandus. Tai patvirtina ir faktas, kad 75 % respondentų
teigia, jog kurdami arba taikydami produktą nesusidūrė su kokiais nors ES paramos
reikalavimais ar procedūromis, kurie būtų trukdę pasiekti geriausių rezultatų.
19 pav. Pagrindinio produkto kaina (N=32)
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Pagrindinio produkto kaina, intervalai litais
Šaltinis: SFMIS, 2014 m. kovo 14 d. duomenys

Analizuojant produktų kainą svarbu paminėti produktų „įkainojimo“ problemą. Mokėjimų
prašymų analizė rodo, kad produktų kaina yra nustatoma subjektyviai, nėra jokių
produktų kainos įvertinimo gairių. Pavyzdžiui, mokėjimo prašymuose pateikiama tokia
dviejų skirtingų projektų informacija: „Parengti metodiką – 85 000,00 Lt.“,
„Šukurti socialinio darbo metodiką – 6 000,00 Lt.“ Šių metodikų kaina skiriasi daugiau nei
14 kartų, tačiau nėra aišku, kuo šis skirtumas pagrįstas. Teoriškai produkto kaina gali
priklausyti nuo metodo sudėtingumo, autorių skaičiaus ir kvalifikacijos, užsienio partnerių
dalyvavimo, taip pat leidybos išlaidų ir kitų veiksnių. Išvesti produktų kainos standartų,
naudojant administracinius Priemonės duomenis, negalima dėl netinkamų produktų
kainos apskaitos formų.
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Apibendrinant, dauguma projektų vykdytojų produktams kurti skyrė tiek lėšų, kiek buvo
planuota, ir nesusidūrė su EŠ paramos reikalavimais, kurie apsunkintų produktų kūrimą.
Viena socialinio darbo metodika arba mokymo programa vidutiniškai kainavo nuo 10 iki
60 tūkst. litų arba tiek, kiek vidutiniškai kainuotų paslaugos 4–5 projekto dalyviams.
3.3.4. Produktų kokybė
Atliekant šį vertinimą labai svarbi yra produkto kokybės sąvoka. Ji yra taikoma vertinimo
klausimuose, susijusiuose su produkto atitiktimi tikslinės grupės poreikiams,
rezultatyvumu, efektyvumu, panaudojimu ir tęstinumu. Produktų kokybė nėra
vienareikšmiškas terminas, todėl šioje dalyje pirmiausia pristatomas vertinime
naudojamas produkto kokybės apibrėžimas, o paskui vertinama sukurtų produktų kokybė,
remiantis tiek projektų vykdytojų, tiek socialinės integracijos ekspertų nuomone.
Produktų kokybei vertinti šiame tyrime taikomas adaptuotas Gojko kokybės modelis25,
kurį sudaro keturi produkto kokybės lygiai. Pirmas (žemiausias) lygis – funkcionalumas.
Produktas yra funkcionalus, kai jo naudojimo metodologija yra detaliai aprašyta, kai
kuriant ar vertinant produktą dalyvavo išorės ekspertai ir produktas atitiko juos taikiusių
specialistų poreikius bei padėjo pasiekti projekto tikslus. Taip pat viena iš funkcionalumo
sąlygų – produktas turi būti prieinamas kitoms organizacijoms ir / arba išleistas
spausdintu arba elektroniniu leidiniu. Laikomasi prielaidos, kad tik funkcionalūs
produktai gali būti naudojami (antras lygis).
Antras lygis – naudojimas. Produkto naudojimas apibūdinamas naudotojų skaičiumi, t. y.
tikslinės grupės asmenų, specialistų ar organizacijų skaičiumi. Laikomasi prielaidos, kad
tik naudojami produktai gali būti naudingi (trečias lygis).
Trečias lygis – naudingumas. Produktas yra naudingas, jei pasiekiami jam keliami tikslai
(yra rezultatyvus) ir jei naudotojų yra vertinamas kaip kokybiškas. Laikomasi prielaidos,
kad tik naudingi produktai gali būti sėkmingi (ketvirtas lygis).
Ketvirtas (aukščiausias) lygis – sėkmingumas. Produktas yra sėkmingas, jei nuolat arba
dažnai naudojamas pasibaigus projektui, taip pat jei yra taikomas kitoje (ne projekto
vykdytojo organizacijoje) ar panaudotas kito iš EŠ struktūrinių fondų finansuoto projekto
metu. Kitaip tariant, produktas, kurio naudojimas tęsiamas ir po projekto, vadinamas
sėkmingu. Laikomasi prielaidos, kad sėkmingi produktai yra tik tie, kurie atitinka visus
anksčiau įvardytus kriterijus.
Atlikus produktų vertinimą pagal šiuos kokybės kriterijus, nustatyta, kad maždaug
trečdalis produktų yra sėkmingi, t. y. iš 32 vertintų pagrindinių produktų 11 yra priskirti
aukščiausiam kokybės lygiui (žr. 20 pav.).

25

Adaptuota pagal Gojko, A., Redefining software quality, 2012. Interneto prieiga:
<http://gojko.net/2012/05/08/redefining-software-quality/>.
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20 pav. Produktų kokybės vertinimas pagal kokybės lygius (N=32)
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Šaltinis: sudaryta autorių naudojant Projektų vykdytojų apklausų (2014 m. vasario 12 d. – kovo 17 d.) duomenis.

Pagrindinės produktų stiprybės funkcionalumo aspektu yra tai, kad jie gerai atitiko juos
naudojusių specialistų poreikius, padėjo pasiekti projekto tikslus, dažniausiai buvo
kuriami kartu su išorės ekspertais. Pagrindinės produktų silpnybės, vertinant jų
funkcionalumą, yra nepakankamai detalus produktų aprašymas ir nepakankamas
viešinimas. Tik pusė vertintų metodikų yra aprašytos taip detaliai, kad aprašo pakaktų jas
taikant kitoje organizacijoje, ir tik du penktadaliai produktų yra laisvai prieinami kitiems
naudotojams.
Pagrindinės produktų stiprybės naudojimo aspektu yra tai, kad buvo sustiprintos
socialinių darbuotojų kompetencijos (juos daugiausiai naudojo socialiniai darbuotojai) ir
kad metodikas santykinai dažnai naudojo savanoriai. Šilpnybės – tai, kad tik trečdalis
produktų buvo naudojami bendradarbiaujant su darbdaviais.
Pagrindinės produktų stiprybės naudingumo aspektu yra tai, kad apklausti projektų
vykdytojai labai gerai vertina produktų kokybę. Net 72 % respondentų produktus įvertino
aukščiausiu balu (5 iš 5), o likę – labai aukštu (4 iš 5). Šilpnybės – kai kurie produktai buvo
nepakankamai veiksmingi. Beveik trečdalis respondentų produktų veiksmingumą,
padedant asmenims integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą, vertino gerai ar
patenkinamai (arba neturėjo nuomonės).
Pagrindinės produktų stiprybės sėkmingumo aspektu yra tai, kad dauguma produktų
(81 %) buvo nuolat arba dažnai taikomi projekto vykdytojo organizacijoje projektui
pasibaigus. Taip pat projektui pasibaigus, net pusė produktų buvo pritaikyti kitame iš EŠ
struktūrinių fondų finansuotame projekte, o trečdalis – ir kitoje organizacijoje.
Taigi produktų kokybė yra labai kompleksiškas klausimas, apimantis daug kriterijų, todėl
sunkiai išmatuojamas. Apklausos metu projektų vykdytojų buvo klausiama, kokius
kokybės kriterijus jie taiko socialinės integracijos produktams. Apibendrinus atsakymus,
galima teigti, kad pagrindiniai kriterijai yra šie:






įsidarbinusių arba toliau besimokančių asmenų skaičius arba dalis nuo visų
projekto dalyvių;
produktą taikiusių specialistų įvertinimas;
tikslinės grupės asmenų įvertinimas;
produkto kūrėjų kvalifikacija;
tikslinės grupės asmenų kompetencijos ar elgesio pokyčiai.
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Atsižvelgiant į šiuos respondentų vertinimus, galima teigti, kad rodiklis „Šocialinės rizikos
ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie toliau mokosi arba įsidarbino per 6 mėnesius
nuo dalyvavimo veiklose pabaigos, dalis“ tinkamai atspindi produktų kokybę, nes
įdarbinimo ypatybė buvo dažniausiai minima tarp respondentų. Tačiau produktų kokybė
atsispindi ir „minkštuose“ rezultatuose, pvz., padidėjusioje dalyvių motyvacijoje ir
pasitikėjime, kurie nebuvo sistemiškai matuojami.
Siekiant objektyviau 26 įvertinti produktų kokybę, kai kurie produktai (metodikos) buvo
pateikti socialinės integracijos ekspertų grupei ir vertinami fokusuotos grupinės diskusijos
metu. Identifikuotos šios produktų kokybės problemos:


Teorinių darbų referavimas (pvz., kas yra globalizacija, socialinis darbas, integracija).
Būdingas mokslinių teorijų apžvalgų, sąvokų aiškinimo pateikimas be praktinės
medžiagos. Tokios informacijos panaudojimas praktiniame darbe yra mažas, todėl
nėra aišku, kaip ši teorinė informacija prisideda prie projekto efektyvumo.



Produktai nepraktiški (pvz., metodikoje rekomenduojami psichoterapiniai
užsiėmimai, nors socialinės integracijos paslaugas teikiančios institucijos retai turi
licencijas psichiatrijos paslaugoms teikti). Atsižvelgiant į tai, kad dauguma produktų
turėtų būti skirti socialinės integracijos specialistams, per mažai pateikiama
praktiškai išbandytos ir darbui aktualios informacijos, tokios kaip metodikos
taikymo kaina, reikalinga specialistų kvalifikacija, metodikos įgyvendinimo terminas
ir pan.



Nepateikiamas veiksmingumo įvertinimas. Metodikose pateikiama mažai
informacijos apie tai, kiek jos yra veiksmingos, kokia tikslinės grupės pažanga po
metodikos taikymo.



Struktūros ir turinio įvairovė. Metodika yra vadinamas projekto dalyvių apklausos
rezultatų aprašymas, užsienio partnerių taikomų praktikų pristatymas, teorijų,
straipsnių ir sąvokų apžvalga, projekto metu organizuotų pristatymų skaidrės,
socialinio darbo specialistų darbo metodinis vadovas, rekomendacijos darbdaviams
ir pan. Savo apimtimi metodikos taip labai skiriasi – nuo keliasdešimt iki kelių šimtų
lapų.



Nepatikimi produktų kūrėjai. Kai kuriuos produktus kūrė nedaug praktinio darbo
patirties turinčios organizacijos. Kai kurie produktai buvo kuriami išorės paslaugų
tiekėjų, kurie taip pat neturi praktinio darbo su tiksline grupe patirties.



Produktai skirti projekto viešinimui. Neaiški skaitytojų grupė – kam skirti lediniai,
metodikos, kiti tekstu pateikiami produktai. Atsižvelgiant į produktų aprašymo
stilių ir turinį galima teigti, kad kai kurie iš jų yra skirti visuomenei informuoti apie
projektą ir jo veiklas, nors projekto viešinimas buvo finansuojamas atskirai.

Tikėtina, kad apklausos rezultatai yra optimistiniai, t. y. projektų vykdytojai savo produktus buvo linkę
vertinti palankiau.
26
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Toliau pateikiamas praktinis pavyzdys, iliustruojantis dviejų produktų kokybės ekspertinį
vertinimą pagal anksčiau minėtus keturis kokybės kriterijus.
Produktų kokybės vertinimo pavyzdys
Dvi organizacijos įgyvendino remiamo įdarbinimo, arba tarpininkavimo įdarbinant,
metodu paremtus projektus. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su VšĮ
„ŠOPA“ įgyvendino projektą „Atsigręžk į romus: inovatyvios romų dalyvavimo darbo
rinkoje priemonės“, o VšĮ Respublikinis kurčiųjų reabilitacijos centras – projektą „Darbo
link – tarpininkavimo paslaugų įdarbinant asmenis su klausos negalia plėtra“. Šių
projektų metu buvo sukurtos kvalifikacijos tobulinimo programos, skirtos specialistams,
dirbantiems pagal remiamo įdarbinimo modelį.
Pagal funkcionalumo kriterijų geriau vertintina I programa, nes ji yra išleista leidiniu,
mokymo medžiaga viešai prieinama internete, be to, ji labai išsamiai aprašyta (96 lapai).
Už programos sukūrimą atsakinga organizacija nuolat vykdo metodinę veiklą, o
programą rengė remdamasi Olandijoje, Čekijoje ir Lietuvoje sukaupta praktine patirtimi.
Mažiau funkcionali II programa – EŠF agentūra turi tik skenuotą programos versiją,
internete ji neprieinama, yra mažiau išsami (7 lapai). Programą parengė kvalifikacijos
tobulinimo įmonė, o ne tiesiogiai su tiksline grupe dirbanti organizacija.
Pagal naudojimo kriterijų programos vertintinos panašiai. Pagal I programą projekto
metu kvalifikaciją tobulino 14 specialistų, o pagal II programą – 19 (SFMIS duomenimis).
Pagal naudingumo kriterijų programas sunku įvertinti, nes nėra duomenų apie tai, kaip
programas vertina mokymų dalyviai. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad I programos projekte
vienas kvalifikaciją pagal programą tobulinęs specialistas dirbo su vidutiniškai 9
tikslinės grupės atstovais, o II programos projekte – vidutiniškai su 35, galima teigti, kad
II programa buvo intensyviau naudojama.
Pagal sėkmingumo kriterijų I programa vertintina geriau, kadangi projekto vykdytojo
partneris iki šiol sėkmingai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus įdarbinimo
tarpininkams. Pagal II programą mokymai nebevyksta, o šios programos dėstytojai buvo
likviduotos Vilniaus darbo rinkos ir konsultavimo tarnybos darbuotojai.
I produktas

II produktas
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3.3.5. Siūlymai dėl didesnio efektyvumo 2014–2020 m.
Remiantis SFMIS ir apklausos duomenimis, produktai buvo sąlyginai 27 ekonomiški ir
efektyvūs. Tačiau produktų dubliavimo, kainos nustatymo ir kokybės problemos rodo, kad
efektyvumą galima padidinti dar labiau.
Produktų dubliavimo prevencija. Produktai turi būti kuriami koordinuotai. EŠF agentūra
arba nepriklausoma ekspertų grupė turėtų identifikuoti besidubliuojančių produktų
atvejus projektų planavimo etape. Šie produktai būtų efektyvesni, jei būtų kuriami
bendradarbiaujant vieno projekto metu.
Produktų
ekonomiškumo
stebėsena.
Skatinti efektyvumo kultūrą – geresnę
Rekomenduojama skaidriau nustatyti produktų
rezultatų ir sąnaudų apskaitą.
kainas. Kadangi nėra tinkamų duomenų produktų
kainos standartams apskaičiuoti, EŠF agentūra
projektų finansavimo paraiškose ir mokėjimų prašymuose turi vienodai apskaityti
produktus, kad būtų galima palyginti produktų kainas. Apskaitai rekomenduojama naudoti
tris kategorijas: pirma, produkto kaina, naudojant produktų aprašus ir tipus, pateikiamus
tolesnės dalies siūlymuose (žr. 3.4.3); antra, paslaugų teikimas tikslinei grupei; trečia,
specialistų kvalifikacijos tobulinimas. Projektų mokėjimų prašymus formuojant pagal šias
veiklas, ateityje atsirastų galimybė vertinti produktų (ir projektų) efektyvumą –
paskaičiuoti ir palyginti produktų kainas, vieno dalyvio išlaidas ar vieno dalyvio įdarbinimo
kainą. Tai suteiktų galimybę diskutuoti apie projekto efektyvumą, o tarpinė institucija ir
EŠF agentūra būtų informuojama apie rizikingiausius projektus, t. y. tokius, kurie teikia
išskirtinai brangias paslaugas arba kuria išskirtinai brangius produktus.
Projekto rezultatų28 stebėsena. Šiekiant tinkamai įvertinti produktų panaudojimą, siūloma
stebėti produktų panaudojimo rezultatus. Todėl rekomenduojama skatinti projektų
vykdytojus inicijuoti ir planuoti papildomus rodiklius, kurie parodytų produkto (projekto)
naudą tikslinei grupei. Pavyzdžiui, kaip pasikeitė tikslinės grupės psichologinė būsena
(pvz., motyvacija, pasitikėjimas), padėtis darbo rinkoje (pvz., įsidarbino, atliko praktiką,
pradėjo studijuoti) ir padėtis buityje (pvz., susirado būstą, pasikeitė higienos įpročiai). Šis
projekto dalyvių pažangos įvertinimas turėtų būti pateikiamas kartu su produkto
aprašymu ir turėti tokią struktūrą: pirma, pradinės dalyvių būklės įvertinimas, antra,
dalyvių būklės po dalyvavimo projekte įvertinimas, trečia, pažangos apibendrinimas.
Rengiant tokį rezultatų vertinimą, projektų vykdytojams gali būti reikalingas
konsultavimas. Todėl EŠF agentūra arba nepriklausoma ekspertų grupė turėtų projektų
vykdytojus metodiškai konsultuoti vertinimo parengimo klausimais.

Žr. skaičiavimo metodologiją ir jos prielaidas 3.3.1 ir 3.3.3 dalyse.
Projekto rezultatai yra tapatinami su produkto naudojimo rezultatais, kadangi rekomenduojama
produktais laikyti tik socialinės integracijos metodikas kartu su jų įgyvendinimo priemonėmis (žr. 3.4.3 dalį).
Metodika yra projekto paslaugų teikimo pagrindas, todėl metodikos panaudojimo rezultatai gali būti pagrįstai
tapatinami su projekto rezultatais.
27
28
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3.4. Rezultatyvumo vertinimas
Uždavinys 9.3. Įvertinti Priemonės projektuose sukurtų produktų rezultatyvumą
ir efektyvumą jų naudojimo aspektu.
3.4.1. Produktų naudojimas

21 pav. Pagal Priemonę sukurto produkto (reklamos),
kurio naudotojai yra visuomenė, pavyzdys

Produkto rezultatyvumas arba
veiksmingumas – tai gebėjimas
naudojant
produktą
pasiekti
planuotus
rezultatus,
pvz.,
įdarbinti asmenis. Kaip minėta
analizuojant
efektyvumą
(3.3 dalis),
produktų
rezultatyvumas dažniausiai yra
susijęs su paslaugos teikimu. Šiame
vertinime
paslaugos
nėra
analizuojamos, todėl produkto
rezultatyvumas
daugiausiai
siejamas su produkto panaudojimo
mastu ir dažniu. Atsižvelgiant į
Priemonės veiklas, galima išskirti
tris
pagrindines
produktų,
Šaltinis: youtube.com
sukuriamų
įgyvendinant
EŠF
finansuojamus
projektus,
naudotojų grupes29. Pirma grupė – tikslinei grupei priklausantys asmenys. Šiems asmenims
skirti produktai: mokomoji medžiaga, žaidimai ar kitos priemonės, skirtos socialinės
rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų žinioms ir gebėjimams tobulinti. Šios grupės
produktus betarpiškai ir tiesiogiai gali naudoti tikslinė grupė – socialinės rizikos ir
socialinę atskirtį patiriantys asmenys.
Antra grupė – specialistai ir organizacijos. Produktai, skirti specialistams ir
organizacijoms, – tai socialinio darbo metodikos, gairės, rekomendacijos ar kitos
priemonės socialinės integracijos institucijų veiklai tobulinti. Šios grupės produktus
tikslingai naudoti gali tik specialistai – asmenys, dirbantys socialinę integraciją
vykdančiose organizacijose. Trečia grupė – tai produktai, skirti visuomenei. Šie produktai
skirti nuostatoms ir vertybės visuomenėje keisti, pvz., socialinė reklama.

European Commission Employment, „Social Affairs and Inclusion DG Developing logics of intervention and
related common indicators for the next ESF Operational Programmes“, 2011.
29
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Įvertinus projektų vykdytojų apklausos rezultatus, matyti, kad daugiausia produktų
sukurta antrai grupei, t. y. specialistams ir organizacijoms (83 %). Tikslinės grupės
asmenims produktų buvo kuriama santykinai mažai (apklausa rodo, kad apie 45 %, tačiau
faktiškai mažiau, nes daugelis respondentų nurodė, kad metodikos gali būti skirtos
naudoti tikslinei grupei, nors dažniausiai be specialisto pagalbos metodikos naudoti
tikslinė grupė negali). Keletas produktų, tokių kaip socialinė reklama, buvo skirti
visuomenei (žr. 21 pav.).
Vidutiniškai vieną produktą taikė 1–2
socialinių paslaugų organizacijos ir dar
„Vertingiausia – tai ryšiai, sukurti su įmonėmis“.
vidutiniškai
9–10
organizacijų
bendradarbiavo jį taikant. Dažniausiai buvo bendradarbiaujama su verslo įmonėmis, nes
jos yra potencialios tikslinės grupės darbdavės (žr. 22 pav.). Taip pat įdarbinimo požiūriu
svarbus partneris buvo Lietuvos darbo biržos padaliniai. Nepaisant to, kad naudojant
produktus buvo bendradarbiaujama su santykinai dideliu skaičiumi potencialių darbdavių
(įmonių ir sąlyginai Darbo birža), tačiau tai darė tik trečdalis projektų vykdytojų.
Pavyzdžiui, viena organizacija, dirbusi su asmenimis, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų,
užmezgė ryšius net su 80 verslo įmonių, o kita organizacija, dirbanti su moterų užimtumu,
bendradarbiavo net su 20 Lietuvos darbo biržos teritorinių padalinių. Likusieji du
trečdaliai produktų buvo taikomi nebendradarbiaujant nei su verslo įmonėmis, nei su
Lietuvos darbo birža. Vienas iš sėkmingų bendradarbiavimo pavyzdžių yra pristatomas
toliau.
22 pav. Pagrindinių produktų pasiskirstymas pagal organizacijas (N=32)
Šavivaldybių administracijos

23 5

Darbo biržų teritoriniai padaliniai
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Kitos organizacijos, institucijos, įstaigos
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Šocialinių paslaugų organizacijos

8
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Verslo įmonės
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Bendradarbiavo taikant produktą
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Taikė produktą

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.
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Bendradarbiavimo naudojant produktą pavyzdys
Všį „Šeimos santykių institutas“ projekto „Šocialinės rizikos šeimų integracija į darbo
rinką: socialinių darbuotojų ir jų padėjėjų profesinės kompetencijos didinimas“ metu
sukūrė socialinio bendradarbiavimo modelį. Ši metodinė priemonė skirta socialiniams
darbuotojams ir jų padėjėjams. Joje daug dėmesio skiriama praktiniams pavyzdžiams,
probleminėms situacijoms ir jų sprendimo būdams aptarti.
Ši metodika yra puikus bendradarbiavimo naudojant produktą pavyzdys. Projekto metu
dirbti su šia metodika buvo apmokyti net 84 socialiniai darbuotojai iš 10 savivaldybių,
kurios projekte dalyvavo kaip oficialūs partneriai. Tai reiškia, jog pagal minėtą
metodiką su tiksline grupe buvo dirbama netiesiogiai: su socialinės rizikos šeimomis
kontaktavo ne Šeimos santykių instituto specialistai, o projekte dalyvavę savivaldybių
socialiniai darbuotojai. Tokiu būdu pavyko užtikrinti ne tik platų produkto panaudojimą
ir sklaidą, bet ir įdiegti šioje metodikoje aprašytus darbo principus į kasdienes
savivaldybių socialinių darbuotojų darbines funkcijas, taip užtikrinant jokių papildomų
investicijų nereikalaujantį metodikos tęstinumą.
Apklausos būdu vertintus 32 pagrindinius produktus naudojo beveik 750 specialistų.
Vieną produktą dažniausiai naudojo ne daugiau kaip 10 specialistų. Beveik pusė (47 %)
produktus naudojusių specialistų yra socialiniai darbuotojai, 30 % specialistų – asmenys
be specialios kvalifikacijos, apmokyti projekto metu, dažniausiai savanoriai, likę – įvairių
dalykų lektoriai (16 %) ir psichologai (8 %).
Vertinant produktų naudojimą pagal tikslines grupes, matyti, kad didžioji dalis buvo
nuteistieji (žr. 23 pav.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad nuteistiesiems buvo skirtas
kompiuterinis žaidimas, kurį išbandė daugiau nei 3 000 kalinių, galima teigti, kad
daugiausiai produktai buvo naudojami asmenų, sergančių priklausomybės ligomis,
grupėje. Kitos daugiausiai produktus naudojusios tikslinės grupės – tai neįgalieji ir
moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką.

Asmenų skaičius

23 pav. Produktų pasiskirstymas pagal tikslines grupes (N=32)
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5

Asmenų, kurie gavo paslaugas tainkant produktą, grupės
Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.
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Šiekiant įvertinti produktų panaudojimą, palygintas projektų, kurių metu buvo kurti
produktai,30 ir projektų, kurių metu nebuvo kurti produktai,31 dalyvių skaičius. Kaip
pavaizduota 24 paveikslėlyje, produktų projektų metu buvo suteikta paslaugų didesniam
asmenų skaičiui. Vidutiniškai tai sudarė 50–250 asmenų, be to, buvo įgyvendinti keli labai
didelio masto projektai, kurių dalyvių skaičius buvo didesnis nei 550. Šavo ruožtu
projektai, kurių metu nebuvo kurti produktai, teikė paslaugas dažniausiai iki 150
asmenų 32 , nebuvo išskirtinai didelio masto projektų. Interviu medžiaga rodo, kad
produktai neretai leido geriau organizuoti projektą ir suteikti kokybiškesnes paslaugas
(plačiau – tolesnėje dalyje) ir tai gali būti susiję su paslaugų suteikimu didesniam tikslinės
grupės atstovų skaičiui.
24 pav. Projektų dalyvių skaičius (N=128)
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Šaltinis: SFMIS, 2014-03-14.

Vertinant produktų naudojimą teritoriniu aspektu, matyti, kad produktai gana tolygiai
pasiskirstė visuose Lietuvos rajonuose (žr. 25 pav.). Daugiausiai produktų buvo panaudota
Jonavos, Vilniaus, Mažeikių, Marijampolės, Alytaus ir Jurbarko rajonuose. Du produktai
buvo skirti visiems Lietuvos rajonams.

Tai Priemonės pirmo ir antro kvietimo metu finansuoti projektai.
Tai Priemonės trečio kvietimo finansuoti projektai.
32 Papildomai prisidės projektų, pasibaigsiančių iki 2015 m. pabaigos, dalyviai.
30
31
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25 pav. Produktų skaičius pagal teritorijas (N=63)

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Atliekant projektų vykdytojų apklausą, respondentų buvo prašoma patiems įvertinti jų
sukurto produkto rezultatyvumą, t. y., palyginti jį su kitais respondentui žinomais
socialinės integracijos produktais. Tik 2 respondentai nurodė, kad tai yra pats
veiksmingiausias socialinės integracijos produktas, kokį jie žino. Dauguma respondentų
nurodė, kad produktas yra veiksmingesnis už daugelį jam žinomų produktų (žr. 26 pav.).
26 pav. Atsakymų į klausimą „Kaip vertinate produkto veiksmingumą padedant asmenims integruotis
į darbo rinką arba švietimo sistemą, lyginant su kitais Jums žinomais produktais, kurie yra taikomi
tuo pačiu tikslu ir tai pačiai tikslinei grupei?“ pasiskirstymas (N=32)

Produkto veiksmingumo vertinimas 6 %

59 %

25 %

6%
3%

Puikiai („Veiksmingiausias man žinomas produktas“)
Labai gerai („Veiksmingesnis už daugelį kitų man žinomų
produktų“)
Gerai („Panašiai veiksmingas kaip ir kiti man žinomi
produktai“)
Patenkinamai („Mažiau veiksmingas nei kiti man žinomi
produktai“)
Sunku pasakyti

Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Apibendrinant, pagrindiniai produktų naudotojai yra socialiniai darbuotojai ir kiti
specialistai, dirbantys su socialinės rizikos ar socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis.
Vidutiniškai vieną produktą taikė 1–2 socialinių paslaugų organizacijos. Dažniausiai
bendradarbiaujama buvo su verslo įmonėmis ir kitomis socialinių paslaugų
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organizacijomis. Pagrindinės tikslinės grupės, kurios gavo paslaugas naudodamos
produktus – tai asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, neįgalieji ir moterys, po
ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką. Projektai, kurių metu buvo kurti produktai,
vidutiniškai paslaugų suteikė didesniam asmenų skaičiui.
3.4.2. Produktų nauda
Produktų nauda šiame vertinime apibrėžiama kaip produktų teikiamos galimybės ir
privalumai projekto vykdytojui, o ne tikslinei grupei. Vertinant produktų rezultatyvumą,
svarbu atsižvelgti ne tik į produkto
naudotojų skaičių, tačiau ir į kitus produkto Projekto vykdytojas: „Kurdami metodiką turėjome
galimybę iš esmės peržiūrėti savo veiklą ir
naudos aspektus. Interviu su projektų
pasinaudoti pasauline patirtimi“.
vykdytojais rodo, kad produktai teikia tokią
organizacinę naudą:








Padeda geriau planuoti projektą, nes „gera metodika – tarsi geras projekto planas“.
Padeda į projekto komandą įtraukti darbuotojus. Ypač esant didelei socialinių
darbuotojų kaitai projekte, metodikos padeda naujus darbuotojus susipažinti su
projekto veikla.
Padeda tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, kai darbuotojai įtraukiami į metodikos
kūrimo procesą arba naudoja sukurtas metodikas ar mokomąsias programas.
Padeda diegti pažangius darbo metodus, perimti ir skleisti gerąją praktiką.
Padeda susisteminti organizacijos veiklą, kai yra kuriamos metodikos, pagrįstos
ilgamete patirtimi, tačiau iki projekto ši patirtis nebuvo aprašyta.
Padeda bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, nes kuriant produktus
reikalingos įvairios kompetencijos, kurių gali neturėti projekto vykdytojas, tačiau
turi kitos organizacijos. Be to, sukurtas produktas gali būti pagrindas parterystei
teikiant paslaugas.

Produktų teikiamos naudos organizacijai pavyzdys aprašytas toliau.
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Produkto naudos pavyzdys
VšĮ „ŠOPA“ įgyvendindama projektą „Atsigręžk į romus: inovatyvios romų dalyvavimo
darbo rinkoje priemonės“ parengė metodinį leidinį „Metodinės rekomendacijos
įdarbinimo specialistams“. Šiuo metu „ŠOPA“ įgyvendina kitą pagal analizuojamą
Priemonę finansuojamą projektą „G.A.L.I.U. - Galimybės. Apsisprendimas. Lavinimas.
Įdarbinimas. Užtikrintumas“, kurio metu produktai nėra kuriami.
Kaip teigia projekto vadovė, įgyvendinant pirmąjį projektą, metodika buvo naudinga
keliais aspektais. Pirma, ji padėjo sklandžiau organizuoti projekto darbą. Darbuotojai
galėjo susipažinti su projekto struktūra ir veiklos metodais. Kadangi darbuotojų kaita
buvo didelė, tai tapo itin dideliu metodikos privalumu. „Gavau projekto vaizdinį, tai
padėjo prisijungti prie komandos“, – sako projekte dirbusi psichologė. Antra, metodikoje
susisteminti projekto metu ir užsienio partnerių sukaupti gerosios praktikos metodai. Šie
veiksmingi praktiniai patarimai padėjo pasiekti geresnių rezultatų dirbant su tiksline
grupe. Antrojo projekto (be produktų) metu darbuotojai sukaupė metodinės medžiagos
ir vertingos patirties, tačiau ji nesusisteminta, taigi sunkiau perduodama geroji patirtis.
Trečia, metodika buvo naudinga ir ne projekto kontekste. Sukurta metodika projekto
vykdytoją sustiprino metodiškai – remdamasi metodika „ŠOPA“ vykdo mokymus,
skleidžia projekto metu sukauptą gerąją praktiką kitoms organizacijoms.
Atlikti interviu su trečio kvietimo projektų vykdytojais (kurie pagal paramos sąlygas
negalėjo kurti produktų) bei produktų analizė atskleidžia, kad produktai kuriami net ir jų
nefinansuojant. Projektų vykdytojai neretai, teikdami projekto metu finansuojamas
paslaugas, parengia reikalingą mokymo ar konsultavimo medžiagą, adaptuoja metodikas,
kuria kitus išliekamąją vertę turinčius produktus. Netgi kai produktai nėra oficialiai
finansuojami, projekto komanda kartais skiria išteklių produktams kurti, siekdama
užtikrinti geresnę paslaugų kokybę.
Kita vertus, pastebimas ir priešingas reiškinys – kai projekto finansavimo sąlygos sudaro
galimybes finansuoti produktus, kuriami produktai netgi tada, kai jie nėra reikalingi
geresnėms projekto paslaugoms teikti (vienas iš tokių produktų pavyzdžių aprašytas
toliau).
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Produkto nenaudojimo pavyzdys
VšĮ „Pusiaukelis“, narkomanų reabilitacijos centras, įgyvendino projektą „Asmenų,
sergančių priklausomybės ligomis nuo psichoaktyvių medžiagų, reabilitacija ir
integracija į darbo rinką“. Projekto metu buvo parengta socialinio darbo metodika.
Metodika tiesiogiai nebuvo naudojama įgyvendinant projektą. Pirma, metodika paremta
daugiausiai kitų autorių darbais, yra gana apibendrinta, joje pateikiama mažai
konkrečių, praktika paremtų patarimų, todėl praktiškai ją taikyti yra sudėtinga. Antra,
projekto veiklos nėra atspindėtos metodikoje. Taigi pats projektas buvo organizuojamas
pagal kitą metodiką.

Galimybės kurti „nenaudingus“ produktus atsirado todėl, kad projektų finansavimų
sąlygose nebuvo nurodomi konkretūs produktų kūrimo tikslai. Produktų tikslas PFŠA
buvo apibrėžtas gana plačiai („skatinantys socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų įsitraukimą į darbo rinką; [...] skirti darbui su socialines rizikos bei socialinę
atskirtį patiriančiais asmenimis“), o struktūra ir kiti bruožai paramos dokumentuose
nebuvo nurodyti, todėl buvo sukurta labai skirtingos kokybės produktų. Pvz., metodikų
atveju – nuo metodikos vertimo į lietuvių kalbą iki originalaus socialinių paslaugų
organizacijos veiklos modelio.
Apibendrinant galima teigti, kad produktai neretai teikia visapusišką naudą juos
kuriančioms organizacijoms – padeda sklandžiau organizuoti projektą, tobulinti
darbuotojų kvalifikaciją, diegti pažangius darbo metodus. Kita vertus ne visos
organizacijos pasinaudojo šiais produktų teikiamais privalumais, nes kūrė produktus,
kurie nebuvo pakankamai naudojami teikiant paslaugas tikslinei grupei.
3.4.3. Siūlymai dėl didesnio rezultatyvumo 2014–2020 m.
2007–2013 m. produktai buvo apibrėžti gana plačiai. Pirmo ir antro kvietimo PFSA buvo
nurodyta, kad pagal Priemonę yra remiamas veiklos modelių ir priemonių bei socialinio
darbo metodikų kūrimas ir įgyvendinimas. Kadangi nebuvo detalesnio apibrėžimo,
projektų vykdytojai labai įvairiai interpretavo, kas yra veiklos modelis, metodika ar jų
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priemonės. Tai lėmė didelę produktų įvairovę ir įvairų jų panaudojimą (arba
nepanaudojimą).
Produkto sąvokos apibrėžimas. Rekomenduojame 2014–2020 m. laikotarpiu finansuotinus
produktus apibrėžti tik kaip metodikas
(pagrindinis produktas) ir joms taikyti
Metodikos, kaip „kelionių rinkiniai“. Jose turi būti
reikalingas
priemones
(papildomi aprašytas kelionės tikslas ir rezultatai, pateikiami
produktai). Metodika – tai metodų ir praktiniai patarimai bei kelionei reikalingos
priemonių visuma, skirta socialinės rizikos priemonės.
ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų
socialinei integracijai vykdyti. Metodika turi apimti šias struktūrines dalis: (1) metodikos
tikslai ir uždaviniai, (2) metodikos įgyvendinimo planas, (3) metodikos įgyvendinimo
priemonės, (4) metodikos taikymo rezultatų analizė su sėkmės istorijomis, (5) metodikos
vertinimo formos. Parengiant šį aprašą, projektų vykdytojams gali būti reikalingas
konsultavimas. Todėl EŠF agentūra arba nepriklausoma ekspertų grupė turėtų projektų
vykdytojus konsultuoti metodikos aprašymo klausimais.
Rekomenduojama finansuoti ne tik metodikų aprašymus, bet ir joms įgyvendinti
reikalingas priemones. Metodikos priemonės gali būti tokių kategorijų: (1) mokomosios
programos ir jų medžiaga, (2) audiovizualiniai kūriniai ir radijo laidos, (3) programinė
įranga, (4) duomenų bazės, (5) tyrimai, (6) kita.
Produktų tikslo apibrėžimas. Produktai galėtų būti rezultatyvesni ir labiau prisidėti prie
socialinės integracijos, jei jų tikslai būtų labiau apibrėžti. Produktai turi būti skirti
padidinti projekto (arba socialinės integracijos paslaugų) efektyvumą arba tinkamumą. Tai
reiškia, kad produktas turi būti naudojamas teikiant projekto paslaugas. „Efektyvumo arba
tinkamumo padidinimas“ čia apibrėžiamas kaip rezultatų ir kaštų santykio mažinimas, t. y.
produktas turi įgalinti organizaciją su mažiau išteklių suteikti rezultatyvesnių paslaugų
(suteikti paslaugų didesniam naudos gavėjų skaičiui arba suteikti daugiau naudos tikslinei
grupei) arba apskritai įgalinti teikti paslaugas ir spręsti socialinės integracijos problemas,
kurių sprendimui anksčiau nebuvo priemonių. Taigi metodikos ar kito produkto tikslas
turi būti pažangesnis socialinės integracijos problemos sprendimas.

3.5. Tęstinumo vertinimas
Uždavinys 9.4. Įvertinti Priemonės projektų metu sukurtų produktų tęstinumą.
3.5.1. Produktų naudojimas projektui pasibaigus
Produktų tęstinumas – tai produktų naudojimas pasibaigus projektui. Remiantis vertinime
naudojamu produkto kokybės apibrėžimu, projektui pasibaigus naudojami produktai
vadinami sėkmingais arba aukščiausio kokybės lygio produktais (plačiau 3.3.4 dalyje, 55
p.). Tęstinumo požiūriu visus produktus galima suskirstyti į dvi kategorijas. Pirma –
produktai, kurių naudojimas yra suplanuotas konkrečiam terminui, turintys specifinį
galutinį tikslą, kurį pasiekus produktas nebenaudojamas ir nereikalauja tęstinumo.
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Pavyzdžiui, nakvynės namų darbuotojų gebėjimų vertinimo ataskaita. Antra – produktai,
kuriuos panaudojus specifinė problema arba poreikis išlieka ir toliau, tačiau tam
nebeskiriamos lėšos iš EŠ struktūrinių fondų. Pavyzdžiui, socialinės reabilitacijos
metodika.
Dauguma produktų (81 %) yra dažnai arba nuolat naudojami projektui pasibaigus
(žr. 27 pav.). Tai reiškia, kad daugelis produktus kūrusių organizacijų po projekto įgijo
svarbią darbo priemonę ir sustiprino savo organizaciją.
27 pav. Atsakymų į klausimą „Kaip bendrai vertinate produkto svarbą, teikiant Jūsų organizacijos
paslaugas projektui pasibaigus?“ pasiskirstymas (N=32)
Labai svarbus (nuolat taikomas
teikiant paslaugas)
Švarbus (dažnai taikomas teikiant
paslaugas)
Vidutiniškai svarbus (kartais
taikomas teikiant paslaugas)
Mažai svarbus (retai taikomas
teikiant paslaugas)
Nesvarbus (netaikomas teikiant
paslaugas)
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Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Gana didelė dalis produktų (37 %)
projektui pasibaigus buvo panaudoti ir
Projekto vykdytojas: „Rekomenduotume [kitoms
kitose organizacijose. Dauguma (81 %)
organizacijoms], nes produktas inovatyvus, jį
projektų
vykdytojų
rekomenduotų
naudojant galima pasiekti gerų rezultatų“.
produktą naudoti kitoms organizacijoms,
dirbančioms
socialinės
integracijos
srityje. Apklausos metu projektų vykdytojų buvo prašoma įvardyti pagrindinius produkto
privalumus, dėl kurių jie rekomenduotų produktą naudoti kitiems. Apibendrinus šiuos
atsakymus galima teigti, kad dažniausiai minimas privalumas yra produkto nauda tikslinei
grupei, t. y. produkto „veiksmingumas“, „geri rezultatai“, „efektyvumas“ ir pan. Šias
produkto ypatybes nurodė 2/5 respondentų. Kitos svarbios savybės, dėl kurių projekto
vykdytojai rekomenduotų produktus naudoti kitose organizacijose, yra produkto nauda
organizacijai ir specialistams, t. y. produkto „paprastumas“, „lengvas naudojimas“, „jau
sukurto dalyko pritaikymas“ ir pan. Šias ypatybes nurodė 1/3 respondentų.
Interviu su projektų vykdytojais rodo, kad
Projekto vykdytojas apie tęstinumą: „Šiems
nepaisant to, jog produktai turi išliekamąją
vertę, jų naudojamas neretai priklauso nuo EŠ žmonėms reikalinga sisteminga pagalba, o su jais
struktūrinių fondų finansavimo. Net pusės dirbama tik finansuotų projektų rėmuose. Taigi šie
produktai tarsi pakabinti ore“.
produktų naudojimas buvo tęsiamas kito
projekto, finansuoto EŠ struktūrinių fondų,
metu. EŠ finansuojami projektai sudaro galimybes įgyvendinti ambicingas socialinės
integracijos programas, kurias sunku tęsti pasibaigus projekto finansavimui. Nustatyta,
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kad ilgiau gyvuojančios organizacijos šiek tiek geriau panaudoja produktus projektui
pasibaigus.
Produktų tęstinumą užtikrinti padeda kelios prielaidos. Pirma, produktų atitiktis
organizacijos tikslams. Interviu parodė, kad tęstinumą dažniausiai turi tie produktai,
kuriuos sukūrė tiesiogiai paslaugas tikslinei grupei teikiantys projektų vykdytojai.
Pastarieji gerai išmano tikslinės grupės poreikius, turi pakankamai žinių, reikalingų
produkto taikymui, ir motyvaciją produktą panaudoti projektui pasibaigus.
Antra, projekto vykdytojo branda. Tikėtina, kad sukurtus produktus projektui pasibaigus
naudos tos organizacijos, kurios yra linkusios mokytis, stebėti savo veiklos rezultatus, turi
polinkį diegti pažangius darbo metodus, t. y. užsiima nuolatiniu ir sistemišku savo veiklos
tobulinimu. Dažniausiai šios organizacijos jau turi metodinio darbo patirties – yra
sukūrusios metodinių leidinių ar mokomųjų programų.
Trečia, išorinių išteklių pritraukimas panaudojant produktą. Identifikuotos kelios produktų
sėkmės istorijos (žr. paryškintą tekstą toliau), kurioms būdinga tai, kad produktų
tęstinumas buvo užtikrintas panaudojant stabilius viešojo ir privataus sektoriaus išteklius.
Taip pat palaikant produktų tęstinumą potencialiai naudingi gali būti pilietinės visuomenės
ištekliai (pvz., savanorystė).
Produkto tęstinumo galimybių pavyzdys
Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija įgyvendino projektą „Vaikų globos įstaigų
auklėtinių socialinės ir profesinės integracijos po institucinės globos paslaugų sistemos
sukūrimas ir diegimas Lietuvoje“. Projekto metu sukurtos penkios mokomosios
programos, skirtos vaikų globos namų įstaigų auklėtinių savarankiško gyvenimo
kompetencijoms ugdyti: gyvenimo įgūdžiams, psichologiniam atsparumui, motyvacijai
stiprinti ir socialinėms kompetencijoms didinti, profesinei karjerai, teisiniam
raštingumui ir sveikai gyvensenai. Alytaus, Jonavos, Marijampolės, Mažeikių, Ignalinos,
Rokiškio, Šalčininkų, Švenčionių, Tauragės, Utenos bei Telšių vaikų globos įstaigų
socialiniai darbuotojai ir kiti specialistai buvo apmokyti dirbti pagal sukurtas mokymo
programas.

(tęsinys kitame puslapyje)
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(tęsinys)
Šukurtos programos buvo naudingos minėtoms globos įstaigoms, nes prisidėjo prie
įstaigų tikslų ir praturtino jų ugdymo turinį. Projekto metu programas naudojusių
Alytaus vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja teigia, kad „vaikams buvo labai
įdomu, nes jie net nežinojo apie tokius dalykus“. Ar šios programos naudojamos
pasibaigus projektui, duomenų nėra, tačiau yra daug prielaidų produktų tęstinumui.
Produktai atitiko vaikų globos namų poreikius ir buvo „integruoti“ į jų veiklą, nes
išsamiai aprašytos programos buvo išbandytos ir išplatintos minėtose įstaigose, o
įstaigų specialistai apmokyti dirbti su jomis. Taigi net nesant tolesnio finansavimo,
programos gali būti sėkmingai naudojamos vaikų globos namuose.

Kitas pavyzdys, kaip galima sėkmingai produktą „integruoti“ į privatų sektorių, yra
EQUAL projekto metu sukurta neįgalių asmenų remiamo įdarbinimo, arba
tarpininkavimo įdarbinant, metodika, kuri yra pritaikyta viename iš didžiausių
prekybos tinklų Lietuvoje. Ši įmonė dalyvavo EQUAL projekte, kurio tikslas buvo
kurčiųjų įdarbinimas. Projektui pasibaigus, įdarbinimo metodika buvo pritaikyta
kasdieninėje įmonės veikloje, o vienas iš projekto dalyvių tapo įmonės personalo
skyriaus darbuotoju – taigi sėkmingai įgyvendina remiamo įdarbinimo metodiką šioje
įmonėje. Šiuo metu įmonėje dirba daugiau nei 100 neįgaliųjų, dauguma – kurtieji.
Panašių pavyzdžių apie produktų, sukurtų pagal vertinamą Priemonę, tęstinumą
privačiame sektoriuje identifikuoti nepavyko.
3.5.2. Produktų sklaida
Produktų sklaida – tai produktų prieinamumas kitoms organizacijoms, nedalyvaujančioms
įgyvendinant projektą. Labai svarbu, kad už viešuosius pinigus sukurti produktai būtų
visiems prieinami. Galima teigti, kad šiuo programiniu laikotarpiu produktų prieinamumas
yra gana ribotas. Kaip rodo apklausa, trys penktadaliai produktų nebuvo vieši (žr. 28 pav.).
Nepaisant to, kad apie dalį produktų buvo paskelbta portale esparama.lt, ne visi projektų
vykdytojai (interviu dalyviai) apie juos žinojo.
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28 pav. Produktų prieinamumas (N=63)
Produkto
prieinamumas
kitoms
organizacijoms

19

30

4

10

Laisvai prieinamas
Ribotai prieinamas
Neprieinamas
Neaktualu / nėra informacijos
Šaltinis: Projektų vykdytojų apklausa, 2014 m. vasario 12 d. – kovo 20 d.

Dažniausiai produktai yra ribotai prieinami, kitaip tariant, jais galima pasinaudoti tik
tiesiogiai kreipiantis į projekto vykdytoją. Du penktadaliai produktų yra vieši, t. y. jie yra
paskelbti internete arba laikomi viešojoje bibliotekoje. Maždaug pusė produktų kūrėjų
išleido viešinimui skirtus spausdintus arba elektroninius leidinius, kuriuose aprašyti
produktai.
Kita vertus, pusė metodikas kūrusių projektų vykdytojų teigia, kad vien metodikos aprašo
nepakanka, norint metodiką taikyti kitoje organizacijoje. Be to, pagal produktų
adaptavimo teoriją, viena iš produktų pritaikymo / adaptavimo sąlygų yra ne tik detalus
produkto aprašas, tačiau ir tiesioginės konsultacijos su produktą sukūrusia ar jau
naudojusia organizacija. Taigi vien tik produkto viešinimas nėra veiksminga produktų
sklaidos priemonė.
Interviu metu projektų vykdytojų buvo klausiama, ar jiems aktuali informacija apie kitų
projektų metu sukurtus produktus ir jų rezultatus. Interviu dalyviai teigia, kad
informacijos apie kitus projektus labai trūksta ir kad kitos organizacijos nėra linkusios
dalintis produktais. Apie produktus ir jų rezultatyvumą šiuo programiniu laikotarpiu buvo
mažai informuojama, o laisvas visų produktų prieinamumas nebuvo užtikrintas dėl kelių
priežasčių. Pirma, produktai nėra sklaidai tinkamos formos. Produktai, pateikiami
esparama.lt, yra labai skirtingo formato ir turinio, neretai nepanaudojami dėl išsamumo
stokos ar dėl trūkstamos informacijos apie jų panaudojimo rezultatus. Taigi – jie nebuvo
patrauklūs naudojimui kitose organizacijose.
Antra, produktų sklaidai nebuvo tinkamų kanalų. Šiuo programiniu laikotarpiu nebuvo
kuriami tinklai ar kitos bendradarbiavimo tarp projektų vykdytojų priemonės, kuriomis
naudojantis būtų galima viešinti produktus. Nors esama sistema, kai sukurti produktai
publikuojami portale esparama.lt, laikytina gerąja praktika, tačiau tokia sistema nėra
veiksminga. Pagrindiniai trūkumai yra šie: 1) ne visi pagal Priemonę sukurti produktai yra
surinkti; 2) produktų klasifikavimas nėra pritaikytas būtent šios Priemonės produktams;
3) nėra galimybės rūšiuoti produktus pagal aktualias charakteristikas, pvz., tikslinę grupę;
4) projektų vykdytojai bei kitos suinteresuotos organizacijos dažniausiai nežino, kur
sukurti produktai yra skelbiami.
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Trečia, nebuvo tinkamai išaiškintos produktų autorių teisės. Sukurtiems produktams galima
taikyti autorių teisių nuostatas, tačiau nebuvo aišku, kam tos teisės priklauso. Pvz., kai
kurie projektų vykdytojai atsisakė pateikti sukurtas metodikas, argumentuodami, kad tai
yra autorinis kūrinys ir jie nori produktą „apsaugoti nuo plagijavimo“. Apklausos metu
buvo renkami produktai elektroniniu formatu, respondentams užduodant klausimą, ar jie
sutinka, kad šis produktas būtų viešinamas. 4 iš 47 respondentų nesutiko, kad jų
produktas būtų skelbiamas internete.
3.5.3. Siūlymai dėl didesnio tęstinumo 2014–2020 m.
Šiekiant užtikrinti produktų tęstinumą naujuoju programiniu laikotarpiu, rekomenduojama
sukurti palankias sąlygas produktų sklaidai.
Dabartinių produktų viešinimas. Rekomenduojame, pasinaudojant šio vertinimo metu
parengta elektronine produktų duomenų baze (žr. 4 priedą), sukurti nagrinėjamos
priemonės projektų įgyvendinimo metu sukurtų produktų laisvai prieinamą duomenų bazę
internete (pvz., ŠADM interneto svetainėje) 33 . Tokioje duomenų bazėje turėtų būti
skelbiami visi sukurti produktai, sudarant galimybę juos rūšiuoti / atsirinkti pagal
aktualias charakteristikas: pavyzdžiui, pagal socialinės integracijos metodą (pvz.,
tarpininkavimas įdarbinant, socialinė mentorystė, socialinių įgūdžių tobulinimas),
produkto tipą (pvz., mokomosios programos, kompiuteriniai žaidimai), tikslinę grupę (pvz.,
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų asmenys, benamiai).
Produktų aprašas. Svarbu užtikrinti, kad bus parengti sklaidai tinkamų produktų aprašai.
Rekomenduojama, kad visų produktų (t. y. metodikų) aprašai turėtų būti vienodos
struktūros (žr. siūlymus dėl struktūros 3.4.3 dalyje). Produktų aprašų kokybę galėtų
vertinti ir metodologinę pagalbą rašant teikti EŠF agentūra arba nepriklausoma ekspertų
grupė (tai galėtų būti ta pati ekspertų grupė, kuri vykdytų dubliavimo prevenciją, žr. 3.2.4
dalį).
Produktų viešinimo priemonės. Internete rekomenduojama sukurti produktų viešinimo
svetainę (arba tam skirti jau sukurtos svetainės dalį). Joje produktai turėtų būti talpinami
pagal temas. Temos gali būti sukurtos pagal socialinės integracijos metodą (pvz.,
tarpininkavimas įdarbinant, socialinė mentorystė, socialinių įgūdžių tobulinimas),
produkto tipą (pvz., mokomosios programos, kompiuteriniai žaidimai), tikslinę grupę (pvz.,
priklausomi nuo psichotropinių medžiagų asmenys, moterys). Taip pat puslapyje turėtų
būti pateikiama produkto kūrėjo kontaktinė informacija. Papildomai rekomenduojama
išaiškinti projektų metu sukuriamų produktų autorių ir turtines teises. Jei yra teisinių
kliūčių, dėl kurių produktai negalėtų būti laisvai viešinami ir panaudojami kitose
organizacijos, į 2014–2020 m. projektų finansavimo ir administravimo sutarties formą
įtraukti naujas nuostatas, užtikrinančias visuomenės teises į produktų naudojimą.
33

Galima alternatyva – pildyti / tobulinti portalo esparama.lt dalį, skirtą produktams publikuoti, tačiau
tuomet reikėtų ją labiau pritaikyti skirtingų priemonių produktams bei informuoti projektų vykdytojus apie
produktų skelbimo vietą.
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
SUKURTI PRODUKTAI
Dauguma pagal Priemonės pirmus du kvietimus finansuotų projektų vykdytojų
pasinaudojo galimybe kurti socialinės integracijos produktus. Tik dalis produktų dar iki šio
vertinimo pradžios buvo skelbiami interneto portale esparama.lt34. Atsižvelgiant į tai,
pirmosios projektų vykdytojų apklausos metu buvo bandoma surinkti informaciją apie
visus sukurtus produktus, kartu prašant pateikti jų elektronines versijas. Tokiu būdu buvo
nustatyti 36 anksčiau neidentifikuoti produktai. Iš viso pirmosios projektų vykdytojų
apklausos metu pavyko surinkti informaciją apie 63 produktus, iš kurių 47 produktai
respondentų buvo įvardyti kaip pagrindiniai, o 16 kaip šalutiniai 35. Dalis identifikuotų
produktų (16 iš 63) yra sudėtiniai, t. y. sudaryti iš kelių tarpusavyje susijusių produktų. Iš
viso vertinimo metu sukurta produktų duomenų bazė (MS Excel formatu) apima 81
produktą (apie 63 produktus informacija surinkta apklausos metu, dar 18 produktų į
duomenų bazę įtraukti remiantis EŠFA pateiktais duomenimis). Šu duomenų baze susietos
ir 54 produktų elektroninės kopijos. Likusių nepavyko gauti dėl viešinimui netinkamo
formato, nepavykus susisiekti su projektų vykdytojais ar šiems atsisakius produktus
pateikti.
Rekomendacija. Pasinaudojant šio vertinimo metu parengta elektronine produktų
duomenų baze, reikėtų sukurti laisvai prieinamą jų viešinimo platformą internete
(pvz., ŠADM interneto svetainėje) 36. Tokioje e. erdvėje turėtų būti skelbiami visi
sukurti produktai, sudarant galimybę juos rūšiuoti pagal aktualias charakteristikas ir
atsisiųsti peržiūrėjimui. Galiausiai turėtų būti skelbiama produkto kūrėjo ar savininko
kontaktinė informacija, kad būtų galima kreiptis norint daugiau sužinoti apie
produktą. Parengus tokią duomenų bazę, nemažiau svarbu apie ją informuoti
projektų vykdytojus ir kitas suinteresuotas organizacijas bei paskatinti susipažinti su
sukurtais produktais. Šios priemonės – vieša duomenų bazė ir informavimas apie ją –
sumažintų informacinius barjerus adaptuojant produktus ar jų dalis kitose
organizacijose, be to, vėliau pasitarnautų tobulinant procesus 2014–2020 m.
laikotarpiu.
2007–2013 m. produktai buvo apibrėžti gana plačiai. Pirmo ir antro Priemonės kvietimų
projektų finansavimo sąlygų aprašuose (toliau – PFSA) buvo nurodyta, kad pagal Priemonę
yra remiamas veiklos modelių ir priemonių bei socialinio darbo metodikų kūrimas ir
Žr. http://www.esparama.lt/esf-produktai?kategorija=&sritis=&metai=&programa=VP1&prioritetas=VP11&priemone=VP1-1.3-SADM-02-K&vykdytojas=&fraze=
35 Pagrindiniu produktu laikytas toks produktas, kuriam, palyginti su kitais projekto produktais, buvo skirta daugiausiai
lėšų. Jei keliems produktams sukurti buvo skirta po vienodai lėšų, pagrindiniu produktu buvo laikomas tas, kuriam
sukurti buvo skirta daugiau laiko.
36 Galima alternatyva – pildyti / tobulinti portalo esparama.lt dalį, skirtą produktų publikavimui, tačiau tuomet reikėtų ją
labiau pritaikyti skirtingų priemonių produktams bei informuoti projektų vykdytojus apie produktų skelbimo vietą.
34
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įgyvendinimas. Dažniausiai buvo kuriamos socialinio darbo metodikos, skirtos
specialistams, ir mokomosios programos, skirtos tikslinės grupės arba specialistų
kompetencijoms tobulinti. Taip pat sukurta po kelis socialinės reklamos klipus ir
kompiuterinius žaidimus. Produktų turinio ir formos įvairovė labai didelė – nuo paprasto
užsienyje taikomos metodikos vertimo į lietuvių kalbą iki inovatyvaus socialinės
integracijos modelio sukūrimo ir aprašymo, nuo popierinių projekto viešinimo leidinių iki
kompiuterinių žaidimų. Nepaisant įvairovės, visi produktai turi socialinės integracijos
metodikai būdingų požymių, t. y. apima metodus ir priemones, reikalingas socialinės
rizikos ar socialinė atskirtį patiriančių asmenų integracijai vykdyti.
Rekomendacija. 2014–2020 m. laikotarpiu finansuojamus produktus reikėtų apibrėžti
kaip metodikas (pagrindinis produktas) ir joms taikyti reikalingas metodines
priemones (papildomi produktai). Metodikos aprašymas turėtų būti labiau
standartizuotas ir galėtų apimti tokias struktūrines dalis kaip: 1) metodikos tikslai ir
uždaviniai, skirtumas nuo jau egzistuojančių metodikų; 2) metodikos aprašymas ir
įgyvendinimo planas; 3) metodikos įgyvendinimo praktinės priemonės; 4) metodikos
taikymo rezultatų analizė (veiksmingumo vertinimo rezultatai, sėkmės ir nesėkmės
istorijos, metodikos taikymo kaštų įvertinimas). Rekomenduojama finansuoti ne tik
metodikų aprašymus, bet ir joms įgyvendinti reikalingas priemones. Metodikos
priemonės gali būti tokių kategorijų: 1) mokomosios programos ir jų medžiaga, 2)
audiovizualiniai kūriniai ir radijo laidos, 3) programinė įranga, 4) duomenų bazės,
5) tyrimai, 6) kita (pvz., stalo žaidimai).
PRODUKTŲ TINKAMUMAS
Produktai iš esmės atitiko Priemonės tikslą – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.
Atkreiptinas dėmesys, kad dažniausiai produktai buvo skirti tokiems socialinės integracijos
aspektams kaip asmenybės atkūrimas ir asmens socializacija, rečiau – profesiniam
orientavimui ar profesinių gebėjimų didinimui. Tai rodo, kad projektų vykdytojai siekė
kuriamus produktus priderinti prie realių tikslinės grupės poreikių. Produktai gana gerai
atitiko ir juos taikiusių specialistų poreikius. Projektų vykdytojų apklausos metu, virš 80
proc. respondentų atitiktį įvertino kaip aukštą arba labai aukštą. Galiausiai, produktai
neblogai atitiko ir juos naudojusių organizacijų poreikius. Produktų kūrimas paskatino šias
organizacijas mokytis ir tobulinti savo veiklą – domėtis socialinės integracijos teorijomis,
užsienyje taikomais socialinės integracijos metodais ir įvertinti savo organizacijoje
taikomus metodus. Kita vertus, produktų kūrimo tikslas nebuvo pakankamai detaliai
apibrėžtas, todėl kai kurie produktai buvo tik netiesiogiai susiję su socialinės integracijos
tikslais, pvz., viešino socialinės integracijos projektus arba apibendrino socialinės
integracijos teorinę literatūrą.
Špecialistai, kalbėdami apie savo ateities poreikius kuriant produktus, dažniausiai teigia,
kad produktų sukurta pakankamai ir naujų kurti nebereikėtų. Kita vertus, pripažįstama ir
tai, kad nauji produktai gali būti reikalingi, norint kurti naujo tipo paslaugas ar priemones
(ypač atsižvelgiant į didėjantį e. priemonių vaidmenį socialinės integracijos procesuose)
arba paslaugas mažiau pastebimoms tikslinėms grupėms. Kitaip tariant, naujų produktų
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kūrimas gali pasitarnauti socialinėms inovacijoms. Apibendrinant tyrimo metu surinktą
informaciją, galima išskirti tris numatomus specialistų poreikius, susijusius su produktais –
tai produktų atnaujinimas, produktų adaptavimas ir naujų produktų kūrimas.
Produktų atnaujinimas yra aktualus toms organizacijoms, kurios produktus kūrė 2007–
2013 m. laikotarpiu. Net ir sukūrus kokybišką bei naudojamą produktą, jis laikui bėgant
pasensta ir jo pritaikomumas mažėja, nes keičiasi socialinė realybė, kinta technologijos,
galiausiai didėja pačių specialistų kompetencija, kuri skatina tobulinti savo veiklą.
Pastebėtina, kad ir šiuo laikotarpiu pasitaikė nemažai produktų atnaujinimo atveju. Kai
kurios organizacijos pripažino vykdytų projektų metu atnaujinusios EQUAL programos
produktus, tačiau to neminėjo projekto dokumentuose, nes PFŠA pabrėžė naujų produktų
kūrimą (už tai buvo skiriami prioritetiniai balai). Kitos organizacijos pagal Priemonę
sukurtus produktus savo iniciatyva atnaujino vėlesnių projektų metu ar tiesiog teikdamos
socialinės integracijos paslaugas.
Rekomendacija. 2014–2020 m. kaip vieną iš finansuojamų veiklų reikėtų įvardyti
produktų atnaujinimą. Šiuo atveju PFŠA turėtų būti numatytas reikalavimas, kad
projekto vykdytojas gali atnaujinti tik savo 2007–2013 m. laikotarpiu pagal Priemonę
sukurtą produktą. Kartu su paraiška dėl finansavimo projekto vykdytojas turėtų
pateikti įrodymų apie produkto veiksmingumą (pvz., kiek laiko taikytas produktas,
kokia buvo tikslinės grupės pažanga) – tai didintų tikimybę, kad bus investuojama į
veiksmingų produktų atnaujinimą ir kad finansavimą gaus tos organizacijos, kurios
vykdė produkto stebėseną (yra pažangios ir besimokančios). Taip pat turėtų būti
pateiktas pagrindimas, kodėl reikalingas atnaujinimas, ir planas, kaip produktas bus
atnaujintas. Išlaidos produktų atnaujinimui turėtų būti santykinai nedidelės, palyginti
su adaptavimu ar kūrimu, nes būtų keičiama tik dalis produkto, be to, produktas
greičiausiai būtų taikomas toje pačioje organizacijoje, tai pačiai tikslinei grupei. Vis
dėlto, kadangi produktai yra labai skirtingi, jų atnaujinimo finansavimo ribas gali būti
prasminga susieti su produkto kūrimui skirtomis lėšomis, pvz., atnaujinimui skirti
10–30 proc. sukūrimo išlaidų.
Produktų adaptavimas – tai vienoje Lietuvos ar užsienio organizacijoje taikomo produkto
pritaikymas kitoje Lietuvos organizacijoje. Produktų adaptavimas yra aktualus
brandžioms besimokančioms organizacijoms, kurios siekia tobulinti savo veiklą, taip pat
gali būti aktualus mažiau brandžioms organizacijoms, kurios nori plėsti savo teikiamų
paslaugų spektrą. Tyrimo metu tik penktadalis apklaustų projektų vykdytojų teigė, kad jų
projektų metu sukurti produktai buvo adaptuoti, tačiau interviu atskleidė, kad adaptavimo
praktikos buvo taikomos daug dažniau. Projektų vykdytojai neretai sėmėsi idėjų iš kitų
organizacijų, ypač užsienio, ir šias idėjas panaudojo kurdami produktus.
Rekomendacija. 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų aiškiai įvardyti produktų
adaptavimą kaip vieną iš finansuojamų veiklų. Šiekiant šį procesą padaryti
kokybiškesnį ir skaidresnį, reikėtų PFŠA numatyti reikalavimą, kad teikiant paraišką
dėl produkto adaptavimo finansavimo, joje turi būti aiškiai nurodyta, kuri
organizacija ir kokį produktą perduos ir kuri organizacija jį perims bei organizacijų
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bendradarbiavimo forma. Reikalavimas dėl įsipareigojimo bendradarbiauti turėtų
galioti tiek Lietuvos, tiek užsienio organizacijoms. Kaip ir produktų atnaujinimo
atveju, paraiškoje turėtų būti pateiktas pagrindimas, koks yra produkto adaptavimo
tikslas, kodėl pasirinktas konkretus produktas, kokia numatoma nauda. Kokybiško
adaptavimo tikimybė padidėtų, jei procesas apimtų ir produktą perduodančios bei
priimančios organizacijų specialistų tiesioginį bendravimą (patirties perdavimą per
konsultacijas, mokymus ir pan.) – šiuo atveju tam gali būti numatoma lėšų.
Produktų kūrimas apima tuos atvejus, kai produktai yra sukuriami paties projekto
vykdytojo pastangomis, be analogiško produkto pavyzdžio. 2007–2013 m. originalių
produktų kūrimas dažnai rėmėsi projekto vykdytojo patirtimi, kuri buvo apibendrinama
parengiant socialinio darbo su konkrečia tiksline grupe metodiką. Kita vertus, taip pat buvo
kuriamos netipinės metodinės priemonės, pvz., kompiuteriniai žaidimai. Iš esmės naujų
produktų kūrimas yra svarbus norint „neuždaryti galimybių lango“ socialinėms
inovacijoms, kurias iš anksto apibrėžti gana sudėtinga. Tai kartu reiškia, kad naujai kuriami
turėtų būti tik tokie produktai, kurie būtų susiję su naujais socialinių poreikių tenkinimo
būdais, galinčiais efektyviau nei esamos priemonės spręsti socialines problemas. Inovaciją
kuriantis projektas turėtų kelti iššūkį esamoms praktikoms – planuoti didesnius rezultatus
nei panašūs projektai praeityje (pvz., didesnis įdarbintų asmenų procentas, trumpesnis
įgyvendinimo laikas, didesnis naudos gavėjų skaičius su mažesniu biudžetu).
Rekomendacija. 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų numatyti galimybę kurti ir naujus
produktus, tačiau tai turėtų būti greičiau išimtiniai atvejai. Teikiant paraišką dėl naujo
produkto kūrimo, turėtų būti itin išsamiai pagrįsta, kodėl visi egzistuojantys
produktai negali patenkinti projekto vykdytojo poreikių. Šiuo atveju turėtų
pasitarnauti anksčiau rekomenduota sukurti 2007–2013 m. produktų duomenų bazė,
pvz., galima būtų numatyti reikalavimą, kad pareiškėjas turi išanalizuoti ir įvertinti,
kuo jo siūlomas sukurti produktas skirsis nuo visų jau sukurtų. Kadangi naujų
produktų kūrimas turėtų būti santykinai daugiausia lėšų reikalaujantis procesas, taip
pat rekomenduotina numatyti papildomų kontrolės kriterijų, pvz., apibrėžti
reikalavimus kuriančios organizacijos patirčiai, numatyti privalomą išorinį produkto
kokybės vertinimą, įvesti didesnius viešinimo ir produkto sklaidos reikalavimus.
Apibendrinant, visos trys aptartos veiklos – produktų atnaujinimas, adaptavimas ir
kūrimas – galėtų būti finansuojamos 2014–2020 m. laikotarpiu, tačiau joms skiriamas
finansavimo lygis ir keliami reikalavimai turėtų būti skirtingi. Šantykinai mažiausias
finansavimas ir reikalavimai turėtų būti numatomi produktų atnaujinimui, santykinai
didžiausi – naujų produktų kūrimui. Reikalavimai turėtų skirtis gana reikšmingai, kad
kurtų paskatas atnaujinti ar adaptuoti esamus produktus, o ne kurti naujus.
PRODUKTŲ KOKYBĖ
Maždaug trečdalį projektų vykdytojų apklausos būdu vertintų produktų (11 iš 32) galima
laikyti tikrai kokybiškais. Tai reiškia, kad jie yra funkcionalūs, naudojami, naudingi ir
sėkmingi. Pagrindinės produktų stiprybės funkcionalumo prasme: jie gerai atitiko juos
naudojusių specialistų poreikius, padėjo pasiekti projekto tikslus, dažniausiai buvo
kuriami kartu su išorės ekspertais. Pagrindinės produktų silpnybės, vertinant jų
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funkcionalumą, yra nepakankamai detalus produktų aprašymas ir nepakankamas
viešinimas. Tik pusė vertintų metodikų yra aprašytos taip detaliai, kad aprašo pakaktų
norint jas taikyti kitoje organizacijoje, ir tik du penktadaliai produktų yra laisvai prieinami
kitiems naudotojams. Pagrindinė produktų stiprybė naudojimo aspektu yra tai, kad buvo
sustiprintos socialinių darbuotojų kompetencijos. Šilpnybė – tai, kad tik trečdalis produktų
buvo naudojami bendradarbiaujant su darbdaviais. Pagrindinės produktų stiprybės
naudingumo aspektu yra tai, kad apklausti projektų vykdytojai labai gerai vertina
produktų kokybę. Net 72 proc. respondentų produktus įvertino aukščiausiu balu (5 iš 5), o
likę – labai aukštu (4 iš 5). Šilpnybės – kai kurie produktai buvo nepakankamai veiksmingi.
Beveik trečdalis respondentų produktų veiksmingumą padedant asmenims integruotis į
darbo rinką ar švietimo sistemą vertino gerai ar patenkinamai (arba neturėjo nuomonės).
Pagrindinė produktų stiprybė sėkmingumo aspektu – tai, kad dauguma produktų (81
proc.) buvo nuolat arba dažnai taikomi projekto vykdytojo organizacijoje projektui
pasibaigus. Taip pat projektui pasibaigus net pusė produktų buvo pritaikyti kitame, iš EŠ
struktūrinių fondų finansuotame, projekte, o trečdalis – ir kitoje organizacijoje.
Produktų vertinimas fokusuotos ekspertų diskusijos metu parodė, kad kai kurie produktai
(ypač metodikos) per mažai skirti paslaugų kokybei gerinti, nes turi daug į projekto
viešinimą orientuoto arba teorinio turinio ir nepakankamai praktinės informacijos,
reikalingos metodikų taikymui. Taip pat vienas iš pagrindinių metodikų trūkumų yra tai,
kad dažniausiai nebuvo pateikiami jų veiksmingumo ir taikymo kaštų įvertinimai. Viena iš
tokios informacijos trūkumo priežasčių yra ta, kad dalis produktų apskritai nebuvo
pritaikyti praktikoje. Vertinimo rezultatai atskleidė, kad kokybiškesni ir labiau naudojami
yra tie produktai, kurie buvo išbandyti realiai juos taikant tikslinės grupės socialinės
integracijos procese. Pasitaikė atvejų, kai produktas buvo tobulinamas atsižvelgiant būtent
į tai, kiek jis pasiteisino praktinio taikymo metu.
Rekomendacija. 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų nustatyti reikalavimą, kad
kiekvienas finansuojamas produktas turi būti išbandomas realiai teikiant socialinės
integracijos paslaugas ir jo veiksmingumas turi būti vertinamas atliekant situacijos
prieš ir situacijos po jo taikymo analizę (apklausiant tikslinės grupės, kuriai taikyta
konkreti metodika ar metodinė priemonė, atstovus arba jų artimuosius, mokytojus,
socialinius darbuotojus, darbdavius ar kitus asmenis, kurie galėtų įvertinti tikslinės
grupės pažangą). Tokios analizės metu rekomenduojama skatinti projektų vykdytojus
inicijuoti ir planuoti papildomus rodiklius, kurie parodytų produkto (projekto) naudą
tikslinei grupei. Pvz., kaip pasikeitė tikslinės grupės psichologinė būsena (pvz.,
motyvacija, pasitikėjimas), padėtis darbo rinkoje (pvz., įsidarbino, atliko praktiką,
pradėjo studijuoti) ir padėtis buityje (pvz., susirado būstą, pasikeitė higienos
įpročiai). Produkto veiksmingumo vertinimas prisidėtų prie dviejų svarbių tikslų:
pirma, leistų surinkti, o vėliau ir susisteminti informaciją apie produktų
veiksmingumą (tokios informacijos trūksta 2007–2013 m. laikotarpiu), antra,
skatintų projektų vykdytojus įdėti daugiau pastangų užtikrinant produktų kokybę.
Norint, kad veiksmingumo įvertinimų informacija būtų palyginama, galima projektų
vykdytojams pasiūlyti / nustatyti produktų vertinimo formas ar bent pagrindinius
klausimus, į kuriuos turi būti atsakyta vertinimo metu.
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PRODUKTŲ REZULTATYVUMAS IR EFEKTYVUMAS
Produktų kūrimas ir taikymas 2007–2013 m. buvo glaudžiai susietas su socialinės
integracijos paslaugų teikimu vykdant projektus, o išlaidos jų kūrimui ne visada buvo
aiškiai išskirtos. Dėl šių priežasčių vertinti produktų rezultatyvumą ir efektyvumą atskirai
nuo teiktų paslaugų yra ir itin sudėtinga. Taigi norint suprasti, ar produktų kūrimas turėjo
įtakos projektų rezultatyvumui ir efektyvumui, buvo palyginti projektai, kurių metu
produktai buvo kuriami, su projektais, kurių veiklos neapėmė produktų kūrimo. Toks
palyginimas atskleidė, kad projektai, kurių metu kurti produktai, buvo rezultatyvesni, t. y.
paslaugos vidutiniškai buvo suteiktos didesniam tikslinės grupės atstovų skaičiui. Galima
manyti, kad didesnis rezultatyvumas potencialiai gali būti susijęs su produktų kūrimu. Kaip
parodė vertinimas, produktai gali būti visapusiškai naudingi juos kuriančioms
organizacijoms – padėti sklandžiau organizuoti projektą, tobulinti darbuotojų kvalifikaciją,
diegti pažangius darbo metodus. Kita vertus, ne visos organizacijos pasinaudojo šiais
privalumais, nes kūrė produktus, kurie nebuvo pakankamai naudojami teikiant paslaugas
tikslinei grupei. Vertinant produktų kūrimo efektyvumą, remiantis ŠFMIŠ duomenimis,
projektuose, kurių metu kurti produktai, vidutinė vieno asmens dalyvavimo projekte kaina
reikšmingai nesiskyrė nuo tų projektų, kurių metu produktai nebuvo kuriami. Vertinant
Priemonės lygiu, produktų kūrimo efektyvumą mažino tai, kad, pirma, produktų kainos
buvo nustatomos subjektyviai, todėl to paties tipo produktų kaina labai skyrėsi, ir šis
skirtumas nėra aiškiai pagrįstas, antra, dalies projektų įgyvendinimo metu buvo kuriami
gana panašūs produktai.
Rekomendacija. 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų aiškiau išskirti būtent su
produktais susijusių veiklų (atnaujinimo / adaptavimo / kūrimo; išbandymo;
vertinimo; viešinimo) finansavimą, nesujungiant jų su socialinės integracijos paslaugų
teikimo finansavimu. Kitaip tariant, reikėtų nustatyti tokius reikalavimus, kad
projekto vykdytojas, norintis ne tik teikti socialinės integracijos paslaugas, bet ir kurti
(atnaujinti ar adaptuoti) produktus, turėtų atskirai pagrįsti būtent tokių veiklų
poreikį. Tai galėtų būti daroma arba skelbiant dviejų dalių kvietimą – paslaugoms ir
produktams atskirai, arba du kvietimus (bet būtinai vienu metu, kad finansavimas
paslaugoms ir produktams būtų suderintas). Reikalavimai detaliai pagrįsti produktų
kūrimą ir suplanuoti veiklas sumažintų tikimybę, kad, teikdami paraišką paslaugų
finansavimui gauti, projektų vykdytojai nurodys dar ir (nelabai reikalingų) produktų
kūrimą. Be to, produktų veiklų atskyrimas leistų aiškiau identifikuoti būtent tam
skiriamas lėšas, ko buvo pasigesta 2007–2013 m. laikotarpiu. Toks atskyrimas vėliau
palengvintų produktų kaštų-rezultatyvumo ar efektyvumo vertinimą.
PRODUKTŲ TĘSTINIS NAUDOJIMAS
Projektų vykdytojų teigimu, dauguma produktų projektui pasibaigus yra vienaip ar kitaip
naudojami jų veikloje. Trečdalis produktus kūrusių organizacijų teigia įgijusios svarbią
darbo priemonę, taikomą ir projektui pasibaigus. Apie trečdalis produktų projektui
pasibaigus buvo panaudoti ir kitose organizacijose. Nors dauguma produktų, projektų
vykdytojų teigimu, turi išliekamąją vertę, jų naudojimas dažniausiai yra priklausomas nuo
išorinių fondų finansavimo (pvz., EŠ struktūrinių fondų projektų). Net pusės produktų
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naudojimas projektui pasibaigus buvo finansuotas kito projekto metu. Vertinimas
atskleidė, kad tęstinį produktų naudojimą galėtų paskatinti jų integravimas į nuolat
teikiamas socialinės integracijos paslaugas, aktyvesnis produktų viešinimas ir paskatos
produktų adaptavimui.
Viena iš tyrimo metu atsiskleidusių sąlygų intensyvesniam tęstiniam produktų naudojimui
buvo metodikų ir metodinių priemonių integravimas į nuolat su socialinės rizikos
asmenimis dirbančių specialistų darbo praktikas. Dažniausiai pasitaikantis produktų
tęstinio taikymo modelis buvo produktų ar jų dalių pritaikymas pačių produkto kūrėjų
kasdienėje veikloje, teikiant socialinės integracijos paslaugas. Kaip geroji praktika
vertintinas ir kitas modelis, kai projekto vykdytojas (dažnai – nevyriausybinė organizacija)
kuria produktą-metodiką, pagal kurią dirbti apmoko socialines paslaugas teikiančių
(valstybės) įstaigų specialistus, pvz., savivaldybių socialinių darbuotojus, vaikų globos
įstaigų specialistus. Taikant tokį modelį, nevyriausybinis sektorius gali veikti kaip naujų
idėjų skleidėjas, kartu užtikrinant, kad sukurtų produktų naudojimas nebus apribotas
projektinei veiklai būdingo fragmentiškumo. Be to, toks būdas prisideda prie viešojo
sektoriaus stiprinimo ir valstybės teikiamų socialinių paslaugų tobulinimo.
Rekomendacija. 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų numatyti paskatas projektų
vykdytojams, kuriant produktus planuoti jų perdavimą (per mokymus ir pan.) nuolat
su tiksline grupe dirbantiems savo ar kitų organizacijų darbuotojams. Taip pat verta
skatinti organizacijų partnerystę, kurios pagrindas būtų bendras produktų kūrimas ir
naudojimas. Visa tai užtikrintų, kad tiek projekto įgyvendinimo metu, tiek jį
įgyvendinus, produktais pasinaudotų didesnis organizacijų skaičius.
Vertinimas atskleidė, kad tik dalis produktų yra vieši, pvz., yra paskelbti internete. Dažnai
produktai yra ribotai prieinami, arba, kitaip tariant, jais galima pasinaudoti tik tiesiogiai
kreipiantis į projekto vykdytoją. Be to, ne visi ir viešinamų produktų kūrėjai pakankamai
detaliai aprašė sukurtus produktus ar jų taikymo rezultatus, o tai sudaro nepalankias
sąlygas šių produktų panaudojimui kitose organizacijose.
Rekomendacija. Škatinant projektų vykdytojus kurti kokybiškus produktus, reikėtų
sustiprinti produktų viešinimo procesą. Rekomenduojame visą informaciją apie
produktus ir jų kūrimą skelbti vienoje vietoje, laisvai prieinamoje interneto erdvėje
(pvz., ŠADM interneto svetainėje). Visi projektų vykdytojai turėtų būti įpareigoti
pateikti produktus viešam skelbimui, tačiau kartu turi būti užtikrinama, kad nebus
reikalaujama pateikti daugiau nei vieną kartą. Kartu su produktais turėtų būti
pateikiami ir (apibendrinti) produktų veiksmingumo vertinimo rezultatai. Apie šią
viešinimo prievolę ir pateikimo procesą, taip pat apie numatomą produktų skelbimo
vietą projektų vykdytojai turėtų būti informuoti iš anksto. Norint užtikrinti sklaidai
tinkamų produktų aprašų parengimą, galima būtų nustatyti standartinę produktų
aprašymo formą, kuri turėtų šias struktūrines dalis: 1) problemos, kurią sprendžia
produktas, aprašymas; 2) produkto aprašymas; 3) produkto panaudojimo rezultatų
įvertinimas (pirma, pradinės dalyvių būklės įvertinimas, antra, dalyvių būklės po
dalyvavimo projekte įvertinimas, trečia, pažangos apibendrinimas); 4) sėkmės ir
nesėkmės istorijos. Aiškiai apibrėžta prievolė viešinti produktus ir jų taikymo
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rezultatus bei galimybė palyginti produktus tarpusavyje turėtų sudaryti paskatas
didinti kuriamų produktų kokybę. Tiesa, tyrimas taip pat atskleidė, kad vien produktų
viešinimo nebūtinai pakanka jų kokybiškam pritaikymui, nes dažnai reikalingas ir
specialistų apmokymas, kaip konkrečią metodiką taikyti. Todėl skatinant produktų
adaptavimą, rekomenduojama jį sieti ir su specialistų mokymu.
Daugiausiai 2007–2013 m. sukurtų produktų yra tiesiogiai skirti neįgaliųjų, nuteistųjų,
moterų ir asmenų, sergančių priklausomybės ligomis, integracijai į darbo rinką skatinti,
tačiau, remiantis apklausos duomenimis, dauguma šių produktų galėtų būti pritaikyti ir
kitų socialiai pažeidžiamų grupių socialinei integracijai skatinti. Vertinimo metu surinkta
informacija leidžia manyti, kad norint paskatinti sukurtų produktų adaptavimą kitose
organizacijoje, pirmiausia reikia užtikrinti pakankamą ir kokybišką informaciją apie juos ir
jų veiksmingumą. Dalis projektų vykdytojų nežino apie jiems galimai aktualius produktus.
Be to, net ir žinodami neturi informacijos apie tų produktų kokybę, veiksmingumą,
privalumus ir trūkumus. Įvedus privalomą produktų veiksmingumo vertinimą ir
standartizuotą produktų aprašymo formą, kaip aptarta anksčiau, ši informacijos
asimetrijos problema, tikėtina, sumažėtų. Ateityje taip pat būtų verta svarstyti galimybę
įvesti sukurtų produktų išorinį ekspertinį vertinimą ar sertifikavimą, kad produktus
norinčios adaptuoti organizacijos turėtų objektyvios informacijos apie jų kokybę ir galėtų
pasirinkti kokybiškiausius. Apskritai 2014–2020 m. laikotarpiu būtų naudinga produktų /
paraiškų dėl jų kūrimo vertinimui suburti nuolatinę vidaus ar išorės socialinio darbo
ekspertų grupę, kuri padėtų išvengti produktų dubliavimo ir metodologiškai konsultuotų
dėl produktų aprašų parengimo.
Rekomendacija. Norint sistemiškai skatinti produktų adaptavimą, taip pat verta
apsvarstyti galimybę produktų kūrimo (atnaujinimo ar adaptavimo) veiklų
finansavimą skaidyti į dvi dalis / kvietimus – vieną, vykdomą pirmoje 2014–2020 m.
programavimo laikotarpio pusėje, kitą – antroje. Antro kvietimo metu galima būtų
finansuoti tik tų produktų, kurie buvo sukurti pirmo kvietimo metu, adaptavimą
kitose organizacijose. Kaip aptarta anksčiau, adaptuojant produktus turėtų aktyviai
dalyvauti (ir tam tikrą finansavimą gauti) tiek produktą perduodanti, tiek jį perimanti
organizacija. Iš anksto (prieš pirmą kvietimą) žinoma tokia galimybė pirmo kvietimo
produktų kūrėjus turėtų skatinti kurti kokybiškesnius produktus, juos viešinti kitoms
organizacijoms, ieškoti potencialių jų patirties perėmėjų. Šiekiant palengvinti šį
procesą ir užtikrinti pakankamą informacijos sklaidą, reikėtų apsvarstyti galimybę
laikotarpio viduryje (prieš antrą kvietimą) organizuoti sukurtų „produktų mugę“,
kurioje jų kūrėjai pristatytų savo produktus suinteresuotoms organizacijoms.
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1 priedas. Pirmosios projektų vykdytojų apklausos
(produktų registravimo) klausimynas
1) Ar bent viena iš projekto (įrašyti projekto pavadinimą) veiklų buvo produkto(-ų) kūrimas?
Prašome atsakyti „Taip", jei bent viena projekto veiklų buvo sukurti mokymo programą, veiklos ar kitą modelį,
metodiką, informacinę sistemą ar kitą išliekamąją vertę turintį produktą, taip pat atlikti tyrimą, analizę.
1) Taip → toliau į 2 klausimą
2) Ne → toliau į 25 klausimą
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu → baigti apklausą

2) Prašome nurodyti pagrindinio produkto* , sukurto minėto projekto metu, pavadinimą:
Įrašyti
* Pagrindiniu laikomas tas išliekamąją vertę turintis produktas, kuriam palyginus su kitais projekto produktais buvo
skirta daugiausiai išteklių. Dažniausiai pasitaikantys produktų tipai nurodyti atsakymuose į tolesnį klausimą.

3) Kuriai produktų grupei priklauso anksčiau nurodytas pagrindinis projekto produktas?
Jei produktas gali būti priskirtas kelioms grupėms, prašome pasirinkti tinkamiausią:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
99)

Metodikos, veiklos modeliai
Mokymo programos
Veiklos planai, strateginiai dokumentai
Interneto svetainės, portalai
Registrai, duomenų bazės
Visuomenės informavimo leidiniai, publikacijos
Mokomosios priemonės (pvz., vadovėliai)
TV laidos, filmai, kita audiovizualinė medžiaga
Programinė įranga (pvz., žaidimai, virtualios mokymo aplinkos)
Tyrimai, studijos
Kita (įrašyti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu

4) Kurios tikslinės grupės socialinei integracijai skatinti projekto metu buvo naudojamas anksčiau
nurodytas produktas?
Prašome pasirinkti visus tinkamus atsakymus:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų
Šocialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai
Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai
Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką
Daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaikus
Šocialinės rizikos šeimos
Ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai
Neįgalieji
Prekybos žmonėmis aukos
Benamiai
Romai
Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDS
Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis
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14) Kita (įrašyti)
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu
Jei produkto tikslinės grupės asmenys pasižymi keliais socialinės rizikos požymiais, prašome pažymėti
aktualiausią.

5) Kurios tikslinės grupės socialinei integracijai skatinti potencialiai galėtų būti naudojamas
anksčiau nurodytas projekto produktas?
Prašome pasirinkti visus tinkamus atsakymus:
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
99)

Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų
Šocialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai
Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai
Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką
Daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaikus
Šocialinės rizikos šeimos
Ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai
Neįgalieji
Prekybos žmonėmis aukos
Benamiai
Romai
Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDŠ
Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis
Kita (įrašyti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu

6) Kam tiesiogiai naudoti yra skirtas anksčiau minėtas produktas?
Prašome pasirinkti visus tinkamus atsakymus:
1)
2)
3)
4)
99)

Specialistams
Tikslinei grupei
Visuomenei, darbdaviams ir kt.
Kita (įrašyti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu

7) Kokiu būdu buvo kuriamas anksčiau minėtas projekto produktas?
Prašome pažymėti vieną atsakymą:
1) Produktas buvo sukurtas pagal jau egzistuojančio (–ių) produkto (–ų) pavyzdį → toliau į 8
klausimą
2) Produktas buvo sukurtas naujai (dauguma komponentų sukurti projekto metu) → toliau į 9
klausimą
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu → toliau į 9 klausimą

8) Prašome nurodyti, kokiu pavyzdžiu remiantis buvo sukurtas Jūsų minėtas produktas?
Prašome pažymėti vieną atsakymą:
1)
2)
3)
4)
5)
99)

Adaptuotas anksčiau mūsų organizacijoje sukurtas / naudotas produktas
Adaptuotas projekto partnerių sukurtas/ naudotas produktas
Adaptuotas kitų Lietuvoje veikiančių organizacijų sukurtas/ naudotas produktas
Adaptuotas užsienyje veikiančių organizacijų sukurtas / naudotas produktas
Kita (prašome paaiškinti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu
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9) Kokia organizacija naudojo anksčiau minėtą produktą projekto metu?
Prašome pasirinkti visus tinkamus atsakymus:
1) Mūsų organizacija (projekto vykdytojas)
2) Projekto partneriai (jei buvo)
3) Kitos organizacijos
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu

10) Koks yra produkto prieinamumas kitoms organizacijoms ar asmenims, kurie nėra projekto
vykdytojai ar partneriai?
Prašome pažymėti vieną atsakymą:
1)
2)
3)
4)
99)

Produktas yra laisvai prieinamas (internete ar viešojoje bibliotekoje)
Produktas yra ribotai prieinamas (gaunamas tik tiesiogiai iš projekto vykdytojo ir / ar partnerių)
Produktas yra neprieinamas (skirtas tik projekto vykdytojui ir / ar partneriams)
Kita (prašome paaiškinti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu

11) Prašome nurodyti, kur galima rasti produktą ir / ar informaciją apie jo naudojimo sąlygas:
Internetinio tinklapio adresas:
Įrašyti
Jei produktas internete nepatalpintas, maloniai prašome įkelti jo kopiją į dešinėje esantį langelį arba
atsiųsti el. pašto adresu apklausa@vpvi.lt.
Ar sutinkate, kad šis produktas būtų viešinamas?
1) Taip
2) Ne
3) Negaliu atsakyti / Neaktualu

12) Ar anksčiau nurodytas produktas yra išleistas kokiu nors platinimui skirtu formatu (pvz.:
spausdintas leidinys, CD ir pan.)?
Prašome pažymėti vieną atsakymą:
1)
2)
3)
99)

Taip → toliau į 13 klausimą
Ne → toliau į 14 klausimą
Neaktualu (paaiškinti) → toliau į 14 klausimą
Negaliu atsakyti / Neaktualu → toliau į 14 klausimą

13) Prašome nurodyti, kokia forma buvo išleistas anksčiau minėtas projekto produktas?
Prašome pasirinkti visus tinkamus atsakymus:
1)
2)
3)
99)

Spausdintas leidinys, publikacija
Elektroninė duomenų laikmena (CD, UŠB ir pan.)
Kita (įrašyti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu

14) Kokios, Jūsų nuomone, yra unikalios šio produkto savybės? Prašome nurodyti 1-3 produkto
ypatumus, kurie jį išskiria iš kitų socialinei integracijai naudojamų produktų:
Įrašyti
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15) Ar anksčiau Jūsų minėtą produktą sudaro keletas tarpusavyje susijusių produktų?
1) Taip, produktas sudarytas iš kelių vienas kitą papildančių smulkesnių produktų (pvz., pagrindinis
produktas yra veiklos modelis, kurį sudaro metodika, tyrimas ir vertinimo anketos) → toliau į 16
klausimą
2) Ne, produktas yra vienas / neskaidomas → toliau į 17 klausimą
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu → toliau į 17 klausimą

16) Prašome nurodyti, kokie smulkesni produktai sudaro Jūsų minėtą pagrindinį produktą:
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pavadinimas

Tipas

17) Ar projekto metu buvo sukurta daugiau produktų be Jūsų anksčiau paminėtų?
SVARBU: pagrindinio produkto sudėtinės dalys šiuo atveju nelaikomos atskirais produktais.
1) Taip → toliau į 18 klausimą
2) Ne → toliau į 19 klausimą
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu → toliau į 19 klausimą

18) Prašome nurodyti vieno anksčiau neminėto taip pat projekte sukurto produkto pavadinimą:
Įrašyti
Kartojami 3–17 klausimai.

BENDRIEJI KLAUSIMAI APIE ORGANIZACIJĄ
19) Koks Jūsų organizacijos tipas?
Jei Jūsų atstovaujama organizacija gali būti priskirta kelioms grupėms, prašome pasirinkti tinkamiausią:
1)
2)
3)
4)
5)

Valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga
Viešoji įstaiga
Asociacija
Labdaros ar paramos fondas
Religinė bendruomenė ar bendrija
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6) Tarptautinė organizacija
7) Kita (įrašyti)
99) Negaliu atsakyti / Neaktualu

20) Kiek darbuotojų dirba Jūsų organizacijoje šiuo metu?
Įrašyti

21) Su kokiomis tikslinėmis grupėmis daugiausiai dirba Jūsų atstovaujama organizacija?
Prašome pasirinkti visus tinkamus atsakymus:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
99)

Nuteistieji laisvės atėmimo bausmėmis ir asmenys, paleisti iš laisvės atėmimo vietų
Šocialinės rizikos ir (ar) likę be tėvų globos vaikai
Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtiniai
Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką
Daugiavaikės šeimos, motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaikus
Šocialinės rizikos šeimos
Ilgalaikiai bedarbiai ar socialinės pašalpos gavėjai
Neįgalieji
Prekybos žmonėmis aukos
Benamiai
Romai
Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDŠ
Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis
Kita (įrašyti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu

22) Kokioje savivaldybėje yra registruota Jūsų atstovaujama organizacija (buveinės adresas)?
Įrašyti

23) Kokioje savivaldybėje(-ėse) buvo įgyvendinamas projektas (įrašyti projekto pavadinimą)?
Įrašyti

KLAUSIMAI PRODUKTŲ NEKŪRUSIOMS ORGANIZACIJOMS
24) Dėl kokių priežasčių projekto (įrašyti projekto pavadinimą) metu jokių produktų nebuvo
kuriama?
Prašome pažymėti vieną atsakymą:
1)
2)
3)
4)
5)
99)

Naudoti / taikyti anksčiau mūsų organizacijoje sukurti produktai
Naudoti / taikyti projekto partnerių organizacijoje (-se) sukurti produktai
Naudoti / taikyti kitose organizacijose sukurti produktai
Projekto veiklų įgyvendinimui produktai buvo nereikalingi
Kita (įrašyti)
Negaliu atsakyti / Neaktualu
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2 priedas. Antrosios projektų vykdytojų apklausos
(produktų vertinimo) klausimynas
1) Kokiai socialinės integracijos sričiai priskirtumėte anksčiau minėtą Jūsų projekte sukurtą produktą?
Prašome pažymėti 1–3 tinkamiausius atsakymus.
Asmenybės atkūrimas (pvz., pasitikėjimo, motyvacijos didinimas)
Asmens socializacija (pvz., socialinių ryšių kūrimas, socialinių įgūdžių mokymas)
Bendrųjų gebėjimų tobulinimas (pvz., kalbos, verslumo mokymas)
Profesinių gebėjimų tobulinimas (pvz., profesijos mokymas)
Profesinis orientavimas (pvz., pagalba įdarbinant, konsultavimas dėl studijų pasirinkimo)
Kita (įrašyti) ______________________

APIE PRODUKTO KŪRIMĄ
2) Produktas yra naujas ar adaptuotas, t. y. sukurtas projekto metu ar iki jo pradžios?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Naujas (visi produkto elementai sukurti projekto metu) → toliau į 5 klausimą
Labiau naujas nei adaptuotas (dauguma produkto elementų sukurti projekto metu) → toliau į 3 klausimą
Labiau adaptuotas nei naujas (dauguma produkto elementų sukurti iki projekto pradžios) → toliau į 3 klausimą
Adaptuotas (produktas sukurtas iki projekto pradžios) → toliau į 3 klausimą
Šunku pasakyti → toliau į 5 klausimą

APIE PRODUKTO ADAPTAVIMĄ
3) Koks produktas(-ai) buvo adaptuotas(-i), kuriant Jūsų produktą?
Prašome pažymėti visus tinkančius atsakymus.
Jūsų organizacijoje taikytas(-i) produktas(-ai) → toliau į 5 klausimą

Jūsų projekto partnerio organizacijoje taikytas(-i) produktas(-ai) → toliau į 4 klausimą
Kitoje(-ose) Lietuvos organizacijoje(-ose)taikytas(-i) produktas(-ai) → toliau į 4 klausimą
Užsienio organizacijoje(-ose) taikytas(-i) produktas(-ai) → toliau į 4 klausimą
Kita (įrašyti): ______________________ → toliau į 5 klausimą

4) Ankstesniame klausime paminėjote, kad adaptavote kitoje(-se) organizacijoje(-ose) jau taikytą(-us)
produktą(-us). Ar projekto metu teko konsultuotis su produktą(-us) jau taikiusios(-ių) organizacijos(-ų)
atstovais?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip

Iš dalies (su kai kuriais)
Ne
Sunku pasakyti

5) Kodėl pasirinkote adaptuoti būtent šį produktą(-us)?
Prašome trumpai nurodyti pagrindines 1–3 priežastis.
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APIE PRODUKTO KAŠTUS IR ES PARAMOS REIKALAVIMUS
5) Kiek kainavo produkto sukūrimas?
Prašome įrašyti litais. Pageidautina ±2000 Lt tikslumu.

6) Kiek išteklių (finansinių ir žmogiškųjų) buvo skirta produkto kūrimui, lyginant su produktui sukurti
planuotais ištekliais projekto pradžioje?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Tiek, kiek planuota

Daugiau, nei planuota
Mažiau, nei planuota
Sunku pasakyti

7) Ar kuriant produktą buvo pirktos išorės ekspertų ar konsultantų paslaugos?
Prašome pažymėti visus tinkančius atsakymus.
Taip, produkto sukūrimui

Taip, produkto vertinimui
Ne
Sunku pasakyti

8) Ar kurdami / taikydami produktą susidūrėte su kokiais nors ES paramos panaudojimo reikalavimais ar
procedūromis, kurie trukdė pasiekti geriausių rezultatų?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip
Ne
Sunku pasakyti

9) Kokie ES paramos panaudojimo reikalavimai ar procedūros trukdė pasiekti geriausių rezultatų?
Prašome trumpai nurodyti pagrindinius reikalavimų trūkumus.

APIE PRODUKTO KOKYBĘ
10) Kaip bendrai vertinate produkto kokybę?
Prašome įvertinti 5 balų skalėje, kur 5 – „puiki“, 1 – „prasta“.
1 → toliau į 11 klausimą
2 → toliau į 11 klausimą
3 → toliau į 11 klausimą
4 → toliau į 11 klausimą
5 → toliau į 12 klausimą
Šunku pasakyti → toliau į 12 klausimą

11) Dėl kokių priežasčių ankstesniame klausime produkto kokybės neįvertinote maksimaliu balu?
Prašome įvardinti 1–3 priežastis.
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12) Kokiais kriterijais vertintumėte kitų, tuo pačiu tikslu ir tai pačiai tikslinei grupei taikomų, produktų
kokybę?
Prašome nurodyti 1–3 pagrindinius kokybės kriterijus (pvz., įdarbintų asmenų dalis, tikslinės grupės ar
specialistų atsiliepimai, autorių kvalifikacija).

13) Kaip vertinate produkto veiksmingumą padedant asmenims integruotis į darbo rinką arba švietimo
sistemą, lyginant su kitais Jums žinomais produktais, kurie yra taikomi tuo pačiu tikslu ir tai pačiai
tikslinei grupei?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Puikiai („Veiksmingiausias man žinomas produktas“)

Labai gerai („Veiksmingesnis už daugelį kitų man žinomų produktų“)
Gerai („Panašiai veiksmingas kaip ir kiti man žinomi produktai“)
Patenkinamai („Mažiau veiksmingas nei kiti man žinomi produktai“)
Sunku pasakyti

APIE POREIKIUS
14) Pabandykite įvertinti, kaip produktas atitiko jį naudojusių specialistų poreikius?
Vertinimui prašome naudoti 5 balų skalę, kai 1 balas reiškia „visai neatitiko“, o 5 – „labai atitiko“.
1
2
3
4
5
Produkto specialistai nenaudojo
Sunku pasakyti

15) Pabandykite įvertinti, kokiu mastu produktas padėjo pasiekti planuotą projekto rezultatą?
Vertinimui prašome naudoti 5 balų skalę, kai 1 balas reiškia „visai nepadėjo“, o 5 – „labai padėjo“.
1
2
3
4
5
Sunku pasakyti

APIE METODIKOS APRAŠĄ*
* Šio bloko klausimai pateikiami tik metodikas bei veiklos modelius kūrusių
organizacijų atstovams.
* Metodikos aprašas – tai dokumentas arba leidinys, kuriame projekto metu Jūsų organizacija aprašė (nurodyti
pagrindinio projekte sukurto projekto pavadinimą).
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16) Metodikos aprašymo pakanka ar nepakanka norint praktiškai taikyti metodiką (pvz., kitoje
organizacijoje)?
Jei projekto metu buvo parengti keli metodikos aprašai – atsakykite apie išsamesnį. Prašome pažymėti
vieną atsakymą.
Visiškai pakanka

Iš dalies pakanka
Nepakanka
Sunku pasakyti

17) Kokios temos / dalys sudaro metodikos aprašą?
Jei projekto metu buvo parengti keli metodikos aprašai – atsakykite apie išsamesnį. Prašome pažymėti
visus tinkančius atsakymus.
Tikslinės grupės problemų aprašymas
Teorinis pagrindas
Šavarankiškos užduotys, testai
Individualių konsultacijų gairės
Grupinių paskaitų, seminarų temos
Tarpininkavimo gairės
Mentorystės gairės
Valdymo / vadybos dalis
Kita (įrašyti): ______________________

APIE PRODUKTO TAIKYMĄ PROJEKTO METU
18) Kokių ir kiek organizacijų taikė produktą projekto metu?
Prašome nurodyti skaičių, pageidautina ±1 organizacijos tikslumu. Jei aktualu - įskaičiuokite ir projekto
vykdytoją bei partnerius. Jei tam tikras organizacijos tipas neaktualus – įrašykite 0.
Organizacijos tipas

Organizacijų skaičius

Šocialinių paslaugų organizacijos:
Verslo įmonės:
Šavivaldybių administracijos:
Darbo biržų teritoriniai padaliniai:
Kitos organizacijos, institucijos, įstaigos (pvz., policija, mokykla):

19) Kokių ir kiek organizacijų bendradarbiavo taikant produktą ar kitaip prisidėjo jį taikant projekto
metu?
Pvz., padėjo ieškant tikslinės grupės atstovų, teikė informaciją ir kt. Prašome nurodyti skaičių,
pageidautina ±1 organizacijos tikslumu. Jei tam tikras organizacijos tipas neaktualus – įrašykite
0. Ankstesniame klausime nurodytų organizacijų neįskaičiuokite.
Organizacijos tipas

Organizacijų skaičius

Šocialinių paslaugų organizacijos:
Verslo įmonės:
Šavivaldybių administracijos:
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Darbo biržų teritoriniai padaliniai:
Kitos organizacijos ir institucijos (pvz., policija, mokykla):

20) Kokių ir kiek specialistų taikė produktą projekto metu?
Prašome nurodyti specialistų skaičių. Jei specialistui galima priskirti kelias kvalifikacijas, jį nurodykite
prie tinkamesnės. Pageidautina ±1 specialisto tikslumu. Jei tam tikra kvalifikacija neaktuali – įrašykite 0.
Specialistai

Specialistų skaičius

Socialiniai darbuotojai:
Psichologai:
Lektoriai (įvairių dalykų):
Be specialios kvalifikacijos (apmokyti asmenys):

Kita (įrašyti):

21) Kokių ir kiek tikslinės grupės atstovų gavo paslaugas taikant produktą projekto metu?
Prašome nurodyti asmenų ir, jei aktualu, šeimų skaičių. Pageidautina ±5 asmenų tikslumu. Jei asmuo ar
asmenys priklauso kelioms grupėms, nurodykite vieną aktualesnę grupę. Tais atvejais, kai tam tikra
tikslinė grupė neaktuali, įrašykite 0.
Tikslinė grupė

Asmenų skaičius

Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis:
Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDŠ:
Benamiai:
Neįgalieji:
Nuteistieji:
Romai:
Šocialinės rizikos šeimos:
Vienišos motinos / tėvai:
Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo rinką:
Vyresnio amžiaus asmenys:
Vaikų globos namų auklėtiniai:
Šocialinės rizikos vaikai:
Prekybos žmonėmis aukos:
Ilgalaikiai bedarbiai:

Kita (įrašyti):
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APIE PRODUKTO TAIKYMĄ PO PROJEKTO
22) Kaip bendrai vertinate produkto svarbą, teikiant Jūsų organizacijos paslaugas projektui pasibaigus?
„Jūsų organizacija“ vadinama projekto vykdytojo organizacija. Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Labai svarbus (nuolat taikomas teikiant paslaugas) → toliau į 24 klausimą
Švarbus (dažnai taikomas teikiant paslaugas) → toliau į 24 klausimą
Vidutiniškai svarbus (kartais taikomas teikiant paslaugas) → toliau į 24 klausimą
Mažai svarbus ( retai taikomas teikiant paslaugas) → toliau į 23 klausimą
Nesvarbus (netaikomas teikiant paslaugas) → toliau į 23 klausimą
Šunku pasakyti → toliau į 24 klausimą

23) Kodėl produktas mažai taikomas arba netaikomas projekto vykdytojo organizacijoje pasibaigus
projektui?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Neskirtas taikyti

Organizacija nebeveikia
Nebuvo finansavimo
Nebeaktualus
Sunku pasakyti

Kita (įrašyti):

24) Ar produkto taikymas buvo tęsiamas kito projekto, finansuoto iš ES struktūrinių fondų, metu?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip

Iš dalies (naudota dalis produkto)
Ne
Sunku pasakyti

25) Ar, Jūsų žiniomis, produktas buvo pritaikytas kitose organizacijose projektui pasibaigus?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip

Iš dalies (naudota dalis produkto)
Ne
Sunku pasakyti

26) Ar rekomenduotumėte produktą taikyti kitoms organizacijoms, dirbančioms socialinės integracijos
srityje su ta pačia tiksline grupe?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Taip

Labiau taip, nei ne
Labiau ne, nei taip
Ne
Sunku pasakyti
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27) Prašome pakomentuoti, kodėl rekomenduotumėte arba nerekomenduotumėte produktą taikyti
kitoms organizacijoms, dirbančioms socialinės integracijos srityje?
Prašome nurodyti svarbiausias 1–3 priežastis.

APIE JUS IR JŪSŲ ORGANIZACIJĄ
28) Kokios buvo Jūsų pareigos įgyvendinant projektą?
Prašome pažymėti vieną atsakymą.
Projekto vadovas ir organizacijos vadovas
Projekto vadovas
Projekto koordinatorius
Kita (įrašyti) ______________________

29) Kada įsteigta Jūsų organizacija (projekto vykdytoja)?
Prašome įrašyti metus:

30) Kokiu el. paštu Jus informuoti apie loterijos rezultatus?
Visi anketas užpildę projektų vykdytojai dalyvauja loterijoje, kurios metu galima laimėti tris 50 litų vertės
knygyno čekius (tikimybė laimėti yra maždaug 1 iš 15). Burtų keliu išrinkti laimėtojai paaiškės balandžio
mėnesio pradžioje.

AČIŪ, kad dalyvavote apklausoje. Prašome spausti „Pateikti“ - Jūsų atsakymai bus išsiųsti.
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3 priedas. Produktų vertinimo apklausos ataskaita
Kokiai socialinės integracijos sričiai priskirtumėte anksčiau minėtą Jūsų projekte sukurtą produktą?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Asmenybės atkūrimas (pvz., pasitikėjimo,
motyvacijos didinimas)

70%

26

Asmens socializacija (pvz., socialinių ryšių
kūrimas, socialinių įgūdžių mokymas)

70%

26

Bendrųjų gebėjimų tobulinimas (pvz.,
kalbos, verslumo mokymas)

22%

8

Profesinių gebėjimų tobulinimas (pvz.,
profesijos mokymas)

19%

7

Profesinis orientavimas (pvz., pagalba
įdarbinant, konsultavimas dėl studijų
pasirinkimo)

46%

17

Kita (įrašyti)

8%

3

Iš viso

37

Produktas yra naujas ar adaptuotas, t. y. sukurtas projekto metu ar iki jo pradžios?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Naujas (visi produkto elementai sukurti
projekto metu)

68%

25

Labiau naujas nei adaptuotas (dauguma
produkto elementų sukurti projekto metu)

14%

5

Labiau adaptuotas nei naujas (dauguma
produkto elementų sukurti iki projekto
pradžios)

16%

6

Adaptuotas (produktas sukurtas iki
projekto pradžios)

0%

0

Sunku pasakyti

3%

1

Iš viso

37

Koks produktas(-ai) buvo adaptuotas(-i), kuriant Jūsų produktą?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Jūsų organizacijoje taikytas(-i) produktas(ai)

70%

7

Jūsų projekto partnerio organizacijoje
taikytas(-i) produktas(-ai)

10%

1

Kitoje(-ose) Lietuvos organizacijoje(ose)taikytas(-i) produktas(-ai)

30%

3

Užsienio organizacijoje(-ose) taikytas(-i)
produktas(-ai)

20%

2

Kita (įrašyti):

10%

1

Iš viso

10

87

Ankstesniame klausime paminėjote, kad adaptavote kitoje(-se) organizacijoje(-ose) jau taikytą(-us)
produktą(-us). Ar projekto metu teko konsultuotis su produktą(-us) jau taikiusios(-ių) organizacijos(-ų)
atstovais?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Taip

25%

1

Iš dalies (su kai kuriais)

75%

3

Ne

0%

0

Sunku pasakyti

0%

0

Iš viso

4

Kodėl pasirinkote adaptuoti būtent šį produktą(-us)?
Nr.

Atsakymai

1.

Šukurta mokymosi medžiaga paremta Lietuvoje jau taikytais asmenybės ugdymo testais ir metodikomis. Produkto
metu identifikuotos moterų, po ilgesnės pertraukos grįžtančių į darbo rinką, problemos ir metodikos bei testai
pritaikyti konkrečių problemų sprendimui bei bendrųjų kompetencijų ugdymui.

2.

Kadangi siekėme kuo didesnio rezultato, ieškojome konkrečios metodikos būtent tikslinei grupei, su kuria dirbome.

3.

Nes dalyvių poreikiai reikšmingai nepasikeitė, o anksčiau sukurto produkto kokybė mus tenkino.

4.
5.

Skirtingi testai apima po 1-2 sritis; reikėjo darbo įrankio, kad socialiniams darbuotojams būtų patogu taikyti ir kad
būtų pagrindiniai dalykai „vienoje vietoje“.
Projekte „Profesionali pagalba priklausomybę nuo psichoaktyvių medžiagų turintiems asmenims“ (Nr. D4718/ESF2004-2.3.0-04-461) parengtos metodinės gairės ypač pasiteisino praktiniame darbe, todėl nutarta išplėtoti
metodiką.

6.

Produktas adaptuotas iš įvairių turimų produktų.

7.

Buvo vertingas reintegracinio proceso organizavimui.

8.
9.

1. Produktas pritaikytas nedirbančių žmonių integracijai į visuomenę ir darbo rinką (atitinka projekto tikslus ir
uždavinius). 2. Iš dalies pritaikyta mūsų ilgalaikė patirtis ir kitų geroji patirtis.
Produktas taikytas neprojektinėje veikloje, kurioje pasitvirtino jo veiksmingumas. Baigę socialinę reabilitaciją
asmenys įsidarbino ir gyvena blaivų gyvenimo būdą.

Kiek kainavo produkto sukūrimas?
Vidurkis

Mažiausiai

Daugiausiai

97 647,00 Lt

4000,00 Lt

878 200,00 Lt

Produktų kainų pasiskirstymas (N=21)

0
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900000

1000000

Kaina (Lt)
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Kiek išteklių (finansinių ir žmogiškųjų) buvo skirta produkto kūrimui, lyginant su produktui sukurti
planuotais ištekliais projekto pradžioje?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Tiek, kiek planuota

64%

21

Daugiau, nei planuota

9%

3

Mažiau, nei planuota

24%

8

Sunku pasakyti

3%

1

Iš viso

33

Ar kuriant produktą buvo pirktos išorės ekspertų ar konsultantų paslaugos?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Taip, produkto sukūrimui

73%

24

Taip, produkto vertinimui

12%

4

Ne

24%

8

Sunku pasakyti

0%

0

Iš viso

33

Ar kurdami / taikydami produktą susidūrėte su kokiais nors ES paramos panaudojimo reikalavimais ar
procedūromis, kurie trukdė pasiekti geriausių rezultatų?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Taip

12%

4

Ne

76%

25

Sunku pasakyti

12%

4

Iš viso

33

Kokie ES paramos panaudojimo reikalavimai ar procedūros trukdė pasiekti geriausių rezultatų?
Nr.

Atsakymai

1.

Rezultatai galėjo būti geresni, jei EŠ procedūros būtų labiau išaiškintos. Taip pat buvo nelankstūs ir netinkami
reikalavimai tikslinei grupei. Pvz., visos dalyvės turėjo turėti LDB pažymėjimus, nors aktualu buvo dalyvauti ir
„neoficialioms“ bedarbėms.

2.

Trukdantis / nepraktiškas kriterijus buvo reikalavimas turėti Higienos pasą.

3.

Labai didelė administracinė našta apskaitant dalyvių išlaidas. Buvo reikalingas lankstus seminarų laiko planavimas.

4.

Buvo leista išspausdinti sukurto produkto tik 100 vnt., kas labai stipriai pakėlė 1 metodikos įkainį.
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Kaip bendrai vertinate produkto kokybę?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

1

0%

0

2

0%

0

3

0%

0

4

24%

8

5

73%

24

Sunku pasakyti

3%

1

Iš viso

33

Dėl kokių priežasčių ankstesniame klausime produkto kokybės neįvertinote maksimaliu balu?
Nr.

Atsakymai

1.

Pabaigus produkto gamybą ir pradėjus jį taikyti, būtina jį tobulinti.

2.

Kadangi tai buvo naujas ir neišbandytas produktas, kai kurie praktiniai dalykai buvo nepakankamai numatyti.

3.

Dėl įvairių netikėtų trukdžių: tikslinės grupės asmenų migravimas, nestabilumas, EŠ reikalavimų (kartais sunkiai
įgyvendinamų).

4.

Žaidime buvo techninių netikslumų.

5.

Metodinės priemonės rengėjams trūko kvalifikacijos ir patirties leidinio paruošimui spaudai.

Kokiais kriterijais vertintumėte kitų, tuo pačiu tikslu ir tai pačiai tikslinei grupei taikomų, produktų
kokybę?
Nr.
1.
2.
3.

Atsakymai
Įgytos besimokančiųjų asmenų kompetencijos ir gebėjimai, mokymo programų atitikimas darbo rinkos poreikiams,
besimokančiųjų motyvacijos skatinimas.
1. Priemonių inovatyvumas (naujos technologijos, nauji mokymo metodai); 2. Dalyvių įtrauktis; 3. Tolesnis vystymas ir
pritaikomumas kitoms tikslinėms grupėms.
1. Padidėjęs tikslinės grupės užimtumo rodiklis (pradėjo mokytis, dirbti); 2. Produktą paprasta naudoti, neužima daug
laiko; 3. Geri atsiliepimai iš tikslinės grupės narių.

4.

Tikslinės grupės ir specialistų atsiliepimai.

5.

Kitų institucijų (švietimo, darbdavių, socialinės paramos) ir dalyvių įtrauktumas.

6.

Produktą naudojusių asmenų vertinimai, produkto poveikis jo tikslinei auditorijai.

7.

Šunku pasakyti, nes mažai tokių yra ir dar mažiau domėjausi.

8.

Sunku pasakyti.

9.

Tikslinės grupės ir specialistų vertinimai bei atsiliepimai; autorių kvalifikacija ir kompetencija; poveikio tikslinei grupei
kokybė ir įdarbinimo efektyvumas; tikslinės grupės asmenų pasikeitimas asmeniniame ir socialiniame lygmenyse.

10.

Įdarbintų asmenų išsilaikymas darbinėje veikloje; tęstinė veikla su tiksline grupe, kuriems nepavyko įsidarbinti.

11.

Aprašo detalumas, išsamumas, pritaikomumas.

12.

Kompleksiškumas, autorių patirtis ir profesionalumas, įdarbintų ir studijas baigusių tikslinės grupės atstovų skaičius.
Kelių tikslinės grupės asmenų labai sėkmingos karjeros istorijos.

13.

1. Klientų socialiniai pokyčiai nuo darbo pradžios; 2. Šocialinių darbuotojų, taikančių metodiką, vertinimas.

14.

1. Įdarbintų bei tęsiančių mokymąsi asmenų skaičius (procentais); 2. Tikslinės grupės asmenų paslaugų vertinimas ir
poreikio augimas; 3. Išorės ekspertų vertinimas (recenzijos)
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15.
16.
17.

18.

Autorių kvalifikacija.
Įsidarbinusių projekto dalyvių skaičius, projekto dalyvių atsiliepimai, projekto partnerių, išbandžiusių produktą,
vertinimai.
Idėjos originalumas; žaidimo psichologinis patrauklumas ir pedagoginis poveikis; tiriamosios (atgalinio ryšio) funkcijos
galimybės.
Tikslinės grupės, t. y. neįgaliųjų, socialinės integracijos tema yra parengta daug ir gerų metodikų, ypač Šiaulių
universiteto specialistų. Tačiau proto negalios asmenų socialinė integracija labai skiriasi nuo kitos negalios asmenų
integracijos ir tos bendro pobūdžio metodikos netinka, jas reikia adaptuoti. Proto negalios asmenys dažnai nemoka nei
skaityti, nei rašyti, labai skiriasi jų mokymo ir motyvavimo metodai. Jiems reikalinga (didžiajai daliai) nuolatinė
tarpininko pagalba ir mokymas visą gyvenimą, todėl yra apsunkintas įdarbinimo/įsidarbinimo procesas.

19.

Tikslinės grupės, specialistų atsiliepimai.

20.

Praktinis produkto pritaikomumas, specialistų, dirbančių su tiksline grupe, ir tikslinės grupės asmenų atsiliepimai,
autorių kvalifikacija.

21.

Špecialistų atsiliepimai, produkto tęstinis naudojimas, produkto prieinamumas.

22.

Tikslinės grupės ir lektorių atsiliepimai.

23.

Autorių kvalifikacija.

24.

Špecialistų atsiliepimai, tikslinės grupės atsiliepimai, įdarbintų asmenų skaičius.

25.

1. Tikslines grupes ruošusių specialistų geras įvertinimas; 2. Kuo geriausi pačios tikslinės grupės vertinimai; 3.
Neabejotina autorių kvalifikacija.

26.

Špecialistų atsiliepimai, socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų atsiliepimai.

27.

Špecialistų, dirbančių su tiksline grupe, įvertinimas dėl produkto pritaikomumo ir poveikio, keliant tikslinės grupės
asmenų motyvaciją ir gebėjimus dalyvauti darbo rinkoje. Autorių kvalifikacija.

28.

Įdarbintų asmenų dalis, specialistų atsiliepimai.

29.

Tikslinės grupės atsiliepimai; nuteistųjų asmenų elgesio pokyčiai; bendravimo pokyčiai.

Kaip vertinate produkto veiksmingumą padedant asmenims integruotis į darbo rinką arba švietimo
sistemą, lyginant su kitais Jums žinomais produktais, kurie yra taikomi tuo pačiu tikslu ir tai pačiai
tikslinei grupei?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Puikiai („Veiksmingiausias man žinomas
produktas“)

6%

2

Labai gerai („Veiksmingesnis už daugelį
kitų man žinomų produktų“)

61%

20

Gerai („Panašiai veiksmingas kaip ir kiti
man žinomi produktai“)

24%

8

Patenkinamai („Mažiau veiksmingas nei kiti
man žinomi produktai“)

3%

1

Sunku pasakyti

6%

2

Iš viso

33

Pabandykite įvertinti, kaip produktas atitiko jį naudojusių specialistų poreikius?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

1

0%

0

2

0%

0

3

6%

2
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4

18%

6

5

64%

21

Produkto specialistai nenaudojo

6%

2

Sunku pasakyti

6%

2

Iš viso

33

Pabandykite įvertinti, kokiu mastu produktas padėjo pasiekti planuotą projekto rezultatą?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

1

0%

0

2

0%

0

3

9%

3

4

27%

9

5

58%

19

Sunku pasakyti

6%

2

Iš viso

33

Metodikos aprašymo pakanka ar nepakanka norint praktiškai taikyti metodiką (pvz., kitoje
organizacijoje)?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Visiškai pakanka

50%

10

Iš dalies pakanka

50%

10

Nepakanka

0%

0

Sunku pasakyti

0%

0

Iš viso

20

Kokios temos / dalys sudaro metodikos aprašą?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Tikslinės grupės problemų aprašymas

70%

14

Teorinis pagrindas

85%

17

Šavarankiškos užduotys, testai

65%

13

Individualių konsultacijų gairės

60%

12

Grupinių paskaitų, seminarų temos

65%

13

Tarpininkavimo gairės

50%

10

Mentorystės gairės

30%

6

Valdymo / vadybos dalis

20%

4
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Kita (įrašyti):

10%

2

Iš viso

20

Kokios temos / dalys sudaro metodikos aprašą? (Kita (įrašyti):)
Nr.
1.
2.

Atsakymai
Konkrečių grupinių užsiėmimų veiklų aprašai
Darbo metodai, dirbant su rizikos šeimomis

Kokių ir kiek organizacijų taikė produktą projekto metu?
Taikė

Organizacijos tipas

Mažiausiai
1
1
1
1
1

Šocialinių paslaugų organizacijos:
Verslo įmonės:
Šavivaldybių administracijos:
Darbo biržų teritoriniai padaliniai:
Kitos organizacijos, institucijos, įstaigos (pvz., policija, mokykla):

Daugiausiai
10
15
10
7
16

Vidutiniškai
2,2
8
4,2
3,5
4,4

Netaikė

N

7
17
14
16
11

24
21
19
20
22

Kokių ir kiek organizacijų bendradarbiavo taikant produktą ar kitaip prisidėjo jį taikant projekto metu?
Organizacijos tipas
Šocialinių paslaugų organizacijos:
Verslo įmonės:
Šavivaldybių administracijos:
Darbo biržų teritoriniai padaliniai:
Kitos organizacijos, institucijos, įstaigos (pvz.,
policija, mokykla):

Bendradarbiavo
Mažiausiai
1
1
1
1

Daugiausiai
10
80
6
20

Vidutiniškai
2,8
12,3
2,5
5,8

1

13

2,8

Nebendradarbiavo

N

8
10
13
10

33
21
22
20

8

23

Kokių ir kiek specialistų taikė produktą projekto metu?
Specialistai
Socialiniai darbuotojai:
Psichologai:
Lektoriai (įvairių dalykų):
Be specialios kvalifikacijos (apmokyti asmenys):

Taikė
Mažiausiai
1
1
1
1

Daugiausiai
110
10
20
150

Vidutiniškai
15,2
2,6
6,2
21,6

Iš viso
23
24
19
10

Netaikė

N

10
6
6
13

33
30
25
23

Negavo

N

22
24
25
14
16
22
19
18

33
25
25
25
25
23
24
23

Kokių ir kiek tikslinės grupės atstovų gavo paslaugas taikant produktą projekto metu?
Tikslinė grupė
Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis:
Asmenys, užsikrėtę ŽIV ar sergantys AIDŠ:
Benamiai:
Neįgalieji:
Nuteistieji:
Romai:
Šocialinės rizikos šeimos:
Vienišos motinos / tėvai:
Moterys, po ilgesnės pertraukos grįžtančios į darbo
rinką:
Vyresnio amžiaus asmenys:
Vaikų globos namų auklėtiniai:
Šocialinės rizikos vaikai:
Prekybos žmonėmis aukos:
Ilgalaikiai bedarbiai:

Gavo
Mažiausiai
3
5
0
4
1
10
30
7

Daugiausiai
800
5
0
640
3000
10
295
64

Vidutiniškai
110,6
5
0
111,5
406,2
10
97,2
26,6

Iš viso
11
1
0
11
9
1
5
5

10

500

103,7

8

17

25

3
12
10
0
6

110
140
144
0
80

47,6
66,4
69,6
0
54

6
5
3
0
3

17
19
20
23
22

23
24
23
23
25
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Kaip bendrai vertinate produkto svarbą, teikiant Jūsų organizacijos paslaugas projektui pasibaigus?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Labai svarbus (nuolat taikomas teikiant
paslaugas)

36%

12

Švarbus (dažnai taikomas teikiant
paslaugas)

45%

15

Vidutiniškai svarbus (kartais taikomas
teikiant paslaugas)

15%

5

Mažai svarbus ( retai taikomas teikiant
paslaugas)

3%

1

Nesvarbus (netaikomas teikiant paslaugas)

0%

0

Sunku pasakyti

0%

0

Iš viso

33

Ar produkto taikymas buvo tęsiamas kito projekto, finansuoto iš ES struktūrinių fondų, metu?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Taip

30%

10

Iš dalies (naudota dalis produkto)

21%

7

Ne

42%

14

Sunku pasakyti

6%

2

Iš viso

33

Ar, Jūsų žiniomis, produktas buvo pritaikytas kitose organizacijose projektui pasibaigus?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Taip

24%

8

Iš dalies (naudota dalis produkto)

12%

4

Ne

12%

4

Sunku pasakyti

52%

17

Iš viso

33

Ar rekomenduotumėte produktą taikyti kitoms organizacijoms, dirbančioms socialinės integracijos
srityje su ta pačia tiksline grupe?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Taip

82%

27

Labiau taip, nei ne

12%

4

Labiau ne, nei taip

3%

1

Ne

0%

0

Sunku pasakyti

3%

1
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Iš viso

33

Prašome pakomentuoti, kodėl rekomenduotumėte arba nerekomenduotumėte produktą taikyti kitoms
organizacijoms, dirbančioms socialinės integracijos srityje?
Nr.
1.

2.

Atsakymai
Rekomenduočiau taikyti nuteistųjų mokymui ir kitose laisvės atėmimo vietose. Mes dirbome tik Alytaus pataisos
namuose. Yra sukurtos mokymo programos ir mokomoji metodinė medžiaga – nereikia tam pačiam dalykui skirti lėšų ir
kitų išteklių.
Šukurta inovatyvi interaktyvi priemonė „Renkuosi aš“ – tai kompiuterinio žaidimo principu parengta ugdymo priemonė.
Ją gali naudoti vaikai, jaunuoliai nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, socialinės padėties. Žaisdami jaunuoliai
bendrauja tarpusavyje, turi atlikti komandines užduotis, susirasti draugų, mokosi planuoti savo asmeninius poreikius ir
karjerą.

3.

Rekomenduotume, nes produktas inovatyvus, jo pagalba galima pasiekti gerų rezultatų.

4.

Naudingas tikslinei grupei

5.

1. Parengta metodika, kurią galima pritaikyti asmens bendrųjų kompetencijų ir verslumo ugdymui; 2. Metodiką galima
naudoti be specialaus pasirengimo.

6.

Todėl, kad tai pritaikyta būtent nuteistiesiems, turintiems tik jiems būdingas problemas.

7.

Kompleksiškas, apėmė ir trečias šalis (darbdavius). Efektyvus. Naudingas.

8.

Tai plačiai pritaikomas metodas. Išraiškos menų metodas gali būti naudojamas įvairiose socialinėje ir edukacinėje
srityse veikiančiose institucijose – mokyklose, ligoninėse, globos namuose, dienos centruose, kalėjimuose, reabilitacijos
bendruomenėse. Šį metodą galima naudoti organizuojant prevencines veiklas, bendruomeninį gyvenimą, vaikų, jaunimo
ir pagyvenusių asmenų laisvalaikį, skirtingų visuomenės grupių rekreaciją ir kt. Mokymai, paremti išraiškos menų
priemonėmis, įtraukia nepasitikinčias, praradusias paklausą darbo rinkoje moteris į aktyvią ir saugią veiklą bei leidžia
joms žengti pirmą žingsnį link asmeninio pasikeitimo. Kompleksiškai ir kryptingai naudojant dailę, šokį ir judesį, dramą,
poeziją, muziką atsiranda motyvacija veikti atrandant ir panaudojant savo užslėptus gebėjimus. Mokymo proceso metu
dalyvės patiria visus šio metodo teikiamus poveikio elementus: padidėja jų savęs pažinimo ir suvokimo gebėjimas, savęs
vertinimo objektyvumas, pasitikėjimas savo veiklos galimybėmis ateityje.

9.

Metodika parengta konkrečiam darbui ir konkrečiai grupei asmenų. Špecialistams tai gali būti vertinga darbo priemonė.

10.

Gan išsamus aprašymas, išbandyti metodai padeda dalyviams labiau save pažinti, sustiprėti. Naudojamos priemonės yra
lengvai prieinamos.

11.

Metodikos taikymas priklauso nuo specialistų kvalifikacijos. Kitoje organizacijoje neduotų tokios naudos.

12.

Pakankamai paprasta taikyti, apima platesnę sritį (asmenybės vertinimui).

13.

1. Metodika turi aiškų mokslinį pagrindimą; 2. Štruktūriškai ir nuosekliai pateikti visi socialinio darbo su klientu etapai;
3. Šukurtos visos socialiniam darbuotojui reikalingos kliento bylos formos ir aiškiai aprašytos jų pildymo instrukcijos.

14.

1. Efektyvus, 2. Patogus darbe.

15.

Temos aktualumas

16.

Mūsų sukurtas produktas apima paslaugų kompleksą, kurio taikymas projekto tikslinėms grupėms pasiteisino labiau,
nei buvo planuota. Taip pat jis gali būti adaptuotas dirbant su kitomis socialinės atskirties grupėmis. Iš projekto metu
sukurto ir išleisto kompaktinio disko kiekviena organizacija gali atsirinkti savo darbui aktualiausias metodines
medžiagas ir mokymo programas.

17.

Šu ta pačia tiksline grupe – nuteistaisiais – išskyrus mus, dirba mažai organizacijų.

18.

Rekomenduotume metodiką taikyti visoms organizacijoms, dirbančioms proto negalios asmenų socialinės integracijos
srityje, kadangi joje yra pateikti pagrindiniai sėkmingos proto negalios asmenų integracijos į darbo rinką principai ir
pagrindiniai neįgaliųjų socialinės integracijos trukdžiai, tinkantys visoms organizacijoms. Metodika parengta
vadovaujantis ilgamete užsienio kolegų ir Pareiškėjo įstaigos darbo su neįgaliaisiais patirtimi.

19.

Svarbu formuoti teigiamas nuostatas neįgaliųjų darbuotojų atžvilgiu.

20.
21.
22.

Produkto pagalba yra lengviau įvertinti kliento galimybės, lūkesčius, numatyti darbo kryptis, sudaryti darbo planus,
apžvelgti bendradarbiavimo su verslo sektoriumi prioritetus.
Kadangi tai socialinio konsultavimo metodika, skirta konsultavimo paslaugas teikiantiems socialiniams darbuotojams ir
orientuota į individualų konsultavimą.
Produktas sukonstruotas atsižvelgiant į neįgaliųjų specifiką ir skirtas motyvacijos bei socialinių kompetencijų
tobulinimui.
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Nr.

Atsakymai

23.

Buvo vertingas reintegracinio proceso organizavimui.

24.

Tai labai išsamus, gerai paruoštas produktas, kurį galima skaidyti pagal poreikį į 8 dalis ir dėstyti atskirai.

25.
26.

Tai įgalins specialistus, dirbančius su neįgaliaisiais, susipažinti su naujai sukurtu modeliu ir jo taikymo galimybėmis.
Šusipažinę su modeliais ir jų taikymo principais bei metodais, specialistai galės įdiegti šiuos modelius į savo kasdienę
veiklą, palengvinti savo darbą, socialines ir profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems padaryti efektyvesnes ir
tikslingesnes.
Produktas yra teigiamai įvertintas specialistų, dirbančių su tiksline grupe, produkto panaudojimas veiksmingai prisidėjo
prie projekto tikslų pasiekimo.

27.

Galima naudoti jau sukurtas mokymo programas.

28.

Keičiasi nuteistojo požiūris į gyvenimo vertybes; keičiasi požiūris į patį nuteistąjį kaip asmenybę; atsiskleidžia mąstymo
ir bendravimo įgūdžiai.

Kokios buvo Jūsų pareigos įgyvendinant projektą?
Atsakymas

Grafikas

Proc.

N

Projekto vadovas ir organizacijos vadovas

24%

8

Projekto vadovas

52%

17

Projekto koordinatorius

18%

6

Kita (įrašyti)

6%

2

Iš viso

33

Organizacijų
skaičius

Kada įsteigta Jūsų organizacija (projekto vykdytoja)?
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4 priedas. Produktų duomenų bazė
[Pridedamas CD]
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5 priedas. Rekomendacijų lentelė
Nr.

Atsakinga
Terminas
institucija
SADM
2014–2015 m.

Problema

Rekomendacija

1.

Sukurti produktai yra
nepakankamai
viešinami ir
prieinami kitoms
organizacijoms. Be to,
dalis produktų yra
nepakankamai
detaliai aprašyti ir
dėl to netinkami
viešinimui.

Produktus viešinti internete. Pasinaudojant šio
vertinimo metu parengta elektronine produktų
duomenų baze, rekomenduojama sukurti laisvai
prieinamą produktų viešinimo platformą internete.
Tokiu būdu būtų padidintas produktų prieinamumas.
Taip visi naujojo programavimo laikotarpio projektų
vykdytojai turėtų būti įpareigoti pateikti produktus
viešam skelbimui.
Norint užtikrinti sklaidai tinkamų produktų aprašų
parengimą, galima būtų nustatyti standartinę
produktų aprašymo formą, kuri turėtų šias
struktūrines dalis: 1) metodikos tikslai ir uždaviniai,
skirtumas nuo jau egzistuojančių metodikų; 2)
metodikos aprašymas ir įgyvendinimo planas; 3)
metodikos įgyvendinimo praktinės priemonės; 4)
metodikos taikymo rezultatų analizė.

2.

Ne visi produktai yra
tiesiogiai susiję su
socialinės integracijos
tikslais, kadangi
nebuvo pakankamai
apibrėžtas produktų
tikslas ir struktūra.

Produktus standartizuoti.
Rekomenduojama 2014–2020 m. laikotarpiu
finansuojamus produktus apibrėžti kaip metodikas.
Metodika – tai metodų ir priemonių visuma, skirta
socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių
asmenų socialinei integracijai vykdyti. Metodikos
aprašymas turėtų būti standartizuotas ir apimti
tokias struktūrines dalis kaip nurodyta prie
ankstesnės rekomendacijos. Be to, rekomenduojama
finansuoti ne tik metodikų aprašymus, bet ir joms
įgyvendinti reikalingas priemones, tokias, kaip
mokomosios programos ir jų medžiaga,
audiovizualiniai kūriniai ir radijo laidos, programinė
įranga, duomenų bazės, tyrimai ir kita.

SADM

Prieš
paskelbiant
Priemonės
kvietimą 2014–
2020 m.
programiniu
laikotarpiu

3.

Tiek naudojant ES
struktūrinių fondų
lėšas, tiek
įgyvendinant kitas
programas, buvo
sukurta pakankamai
naujų produktų. Kita
vertus, nauji
produktai gali būti
reikalingi, norint kurti
naujo tipo paslaugas
ar priemones. Taigi
ateinančiu
programiniu
laikotarpiu reikalinga
patenkinti tris
poreikius, susijusius
su produktais – tai
produktų
atnaujinimas,
produktų

Nustatyti produktų atnaujinimo, adaptavimo ir
naujų produktų kūrimo taisykles.
2014–2020 m. kaip vieną iš finansuojamų veiklų
rekomenduojama įvardyti produktų atnaujinimą. Šiuo
atveju PFŠA turėtų būti numatytas reikalavimas, kad
projekto vykdytojas gali atnaujinti tik savo 2007–
2013 m. laikotarpiu pagal Priemonę sukurtą
produktą. Taip pat turėtų būti pateiktas pagrindimas,
kodėl reikalingas atnaujinimas, ir planas, kaip
produktas bus atnaujintas.
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Prieš
paskelbiant
Priemonės
kvietimą 2014–
2020 m.
programiniu
laikotarpiu

Taip pat 2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų aiškiai
įvardyti produktų adaptavimą kaip vieną iš
finansuojamų veiklų. Šiekiant šį procesą padaryti
kokybiškesnį ir skaidresnį, reikėtų PFŠA numatyti
reikalavimą, kad teikiant paraišką dėl produkto
adaptavimo finansavimo, joje turi būti aiškiai
nurodyta, kuri organizacija ir kokį produktą perduos
ir kuri organizacija jį perims bei organizacijų
bendradarbiavimo forma. Kaip ir produktų
atnaujinimo atveju, paraiškoje turėtų būti pateiktas
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adaptavimas ir naujų
produktų kūrimas.

pagrindimas, koks yra produkto adaptavimo tikslas,
kodėl pasirinktas konkretus produktas, kokia
numatoma nauda.
2014–2020 m. laikotarpiu reikėtų numatyti galimybę
kurti ir naujus produktus, tačiau tai turėtų būti
greičiau išimtiniai atvejai. Teikiant paraišką dėl naujo
produkto kūrimo, turėtų būti itin išsamiai pagrįsta,
kodėl visi egzistuojantys produktai negali patenkinti
projekto vykdytojo poreikių.

4.

Kai kurios metodikos
buvo per mažai
skirtos projekto metu
teikiamų paslaugų
kokybei gerinti. Taip
pat vienas iš
pagrindinių metodikų
trūkumų yra tai, kad
dažniausiai nebuvo
atliekami jų
veiksmingumo
įvertinimai.

Vertinti produktų veiksmingumą.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama nustatyti
reikalavimą, kad kiekvienas finansuojamas produktas
turi būti išbandomas teikiant socialinės integracijos
paslaugas ir jo veiksmingumas turi būti vertinamas
atliekant situacijos prieš ir situacijos po jo taikymo
analizę. Taigi rekomenduojama skatinti projektų
vykdytojus inicijuoti ir planuoti papildomus rodiklius,
kurie parodytų produkto (projekto) naudą tikslinei
grupei. Norint, kad veiksmingumo įvertinimų
informacija būtų palyginama, galima projektų
vykdytojams pasiūlyti / nustatyti produktų vertinimo
formas ar bent pagrindinius klausimus, į kuriuos turi
būti atsakyta vertinimo metu.
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5.

Produktų kūrimo
poreikis buvo
nepakankamai
pagrįstas. Be to,
produktų kainos buvo
nustatomos
subjektyviai, todėl to
paties tipo produktų
kaina labai skyrėsi.

Apsvarstyti galimybę atskirai finansuoti produktų
kūrimą ir socialinės integracijos paslaugas.
2014–2020 m. laikotarpiu rekomenduojama aiškiau
išskirti produktų kūrimą, nesujungiant jo su
socialinės integracijos paslaugų teikimo finansavimu.
Kitaip tariant, reikėtų nustatyti tokius reikalavimus,
kad projekto vykdytojas, norintis ne tik teikti
socialinės integracijos paslaugas, bet ir kurti
(atnaujinti ar adaptuoti) produktus, turėtų atskirai
pagrįsti tokių veiklų poreikį. Tai galėtų būti daroma
arba skelbiant dviejų dalių kvietimą – paslaugoms ir
produktams atskirai, arba du kvietimus. Produktų
veiklų atskyrimas leistų aiškiau identifikuoti būtent
tam skiriamas lėšas, objektyviau įvertinti šių lėšų
pagrįstumą. Toks atskyrimas vėliau palengvintų
produktų kaštų-rezultatyvumo ar efektyvumo
vertinimą.
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