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Projekto apžvalga

WIT projektas (Socialinės gerovės srities specialistų gebėjimų plėtra)
siekia pagerinti gyventojams teikiamų paslaugų kokybę sukuriant
Europos socialinių inovacijų tinklą.
Bendriausias tikslas yra analizuoti socialinės ir sveikatos apsaugos
paslaugų sistemos Europoje raidą, siekiant pateikti naujas ir
veiksmingas gaires, kurios palaikytų organizacinių modelių inovacijas
ir profesinio mokymo šio sektoriaus subjektams kursų apibrėžimą.
Konkretūs projekto tikslai yra:
 koordinuoti analizę ir scenarijų kūrimą remiantis naujausiomis
tendencijomis, siekiant pagerinti naujų įgūdžių socialiniame
darbe paklausos ir pasiūlos atitikimą;
 analizuoti socialinių inovacijų poveikį socialinių darbuotojų
įgūdžiams ir kompetencijoms, sukuriant socialinės apsaugos
profesijų inovacijų Europos Atlasą;
 išryškinti ir skleisti socialinio sektoriaus darbuotojų įgūdžių ir
kompetencijų plėtotės geriausias praktikas Baltosioms Darbo
Vietoms.

WIT projektas įtraukia viešąsias ir plėtros įstaigas greta žinomų
socialinės inovacijos tyrimų, universitetinių ir mokymo institucijų iš 4
valstybių narių (Italijos, Bulgarijos, Vokietijos ir Lietuvos). Milano
provincija (Italija) vadovauja partnerystei su Nacionaline plėtros
agentūra (Bulgarija), Alice Salomon taikomųjų mokslų universitetu
Berlyne (Vokietija) ir Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu (Lietuva).
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WIT Partneriai

Milano provincija: „Mokymai gerovės ir trečiojo sektoriaus
profesijoms“. Regionas yra įsipareigojęs skatinti nuolatinius socialinės
gerovės ir sveikatos priežiūros darbuotojų mokymus, sukuriant patirties
ir inovatyvių intervencijų modelių šiame kontekste tinklus.
Nacionalinė plėtros agentūra (NDA - Bulgarija), aktyviai prisideda
prie Bulgarijos visuomenės pažangos ir žiniomis grindžiamos
visuomenės kūrimo, remdama švietimo ir mokymo kokybės ir
veiksmingumo gerinimą, subalansuoto valdymo viešajame sektoriuje
plėtrą.
Alice Salomon universitetas (ASH - Vokietija), skirdamas didelį dėmesį
mokymo teorijai, praktikai ir moksliniams tyrimams, universitetas siekia
aukšto lygio švietimo ir mokymo, kaip pagrindinio savo studentų
sėkmės veiksnio, pagal tarpdiscipliniškumu ir tarptautiškumu pagrįstą
požiūrį.
Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas (VU - Lietuva) – dinamiškas
tarptautinių mokslo ir akademinių veiklų dalyvis, Filosofijos fakultetas
yra plataus spektro humanitarinio ir socialinio švietimo ir mokslo
institucija.
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Pirmoji tarptautinė WIT
konferencija

Pirmoji tarptautinė WIT konferencija: galimybė diskutuoti apie
socialinio darbo kokybę, švietimo poreikius bei esamus pokyčius
Gegužės 15 d. įvyko Pirmoji tarptautinė konferencija.
Studentai, socialiniai darbuotojai, profesoriai, partnerystės šalių
atstovai ir kiti asmenys, besidomintys Berlyne vykstančių įvykių tema
(apie 40 dalyvių): „Socialinio darbo kokybė, švietimo poreikiai bei
pokyčiai gamybos organizacijoje ir socialinio darbo įdarbinimo
struktūroje“.
Po trumpos įžanginės ASH socialinio darbo teorijos ir
metodų vice-direktorės profesorės Dr. Betinos Violter (Bettina Völter)
kalbos, Alice Salmon universiteto apžvalgą pristatė ankstyvosios
vaikystės ugdymo profesorius Dr. Maiklas Brodovskis (Michael
Brodowski). Tai viena iš seniausių ir didžiausių (apie 3300 studentų)
socialinio darbo srities aukštojo mokslo įstaigų Europoje. Taip pat
buvo pabrėžta, kad ASH – tai intensyvių mokslinių tyrimų švietimo
įstaiga, orientuota į praktiką, kuri reaguoja į besiformuojančius
socialinio darbo srities poreikius.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
ASH Socialinės politikos profesorius Dr. Haincas Štapf-Fine (Heinz
Stapf-Finé) kalbėjo apie socialinius šansus, galimus bendrosiomis
socialinio darbo sąlygomis. Praeityje įvykę socialiniai ir politiniai
pokyčiai sudarė naujų tikslinių grupių socialinio darbo profesijai
formavimo sąlygas ir lėmė socialinių paslaugų pertvarką, grįstą verslo
administravimo principais. Efektyvumas tapo nauju pagrindiniu
principu, o konkurencija bei kainų spaudimas sukėlė problemų
socialiniams darbuotojams ir jų klientams. Dažnai klientams nėra
suteikiama tinkama pagalba ir palaikymas, socialinių darbuotojų
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darbo ir įdarbinimo sąlygos blogėja. Darbas ne visą darbo dieną,
nepakankamas apmokėjimas, terminuotos darbo sutartys tampa
įprasta praktika. Tačiau viešai skelbiama, kad socialinių darbuotojų
situacija darbo rinkoje yra labai gera ir tokia beliks. Atsirado poreikis
aktyviau dalyvauti profesionaliose asociacijose bei sąjungose,
skirtose socialiniams darbuotojams, ne tik jų, bet ir jų klientų labui.
Vilniaus universiteto atstovės, Prof. Dr. Laimutė Žalimienė (Socialinio
darbo katedros profesorė) ir Ieva Adomaitytė (Vilniaus universiteto
tyrinėtoja) pristatė Lietuvos socialinių darbuotojų akademinio
išsilavinimo ir socialinių pokyčių, lemiančių pagrindines socialinio
darbo Lietuvoje sąlygas, apžvalgą.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
Nors situacijos Lietuvoje ir Vokietijoje yra labai skirtingos (pvz., tėvai
išvažiuoja iš šalies darbo tikslais), buvo įdomu sužinoti, kad yra ir
panašių bruožų, t.y. senstanti visuomenė bei besikeičiantys lyčių
vaidmenys. Be to, socialinių darbuotojų atlyginimai yra žemesni už
kitų sektorių atstovų atlyginimus, o socialinio darbo profesijos įvaizdis
patiria atskirtį.
Bulgarijos Nacionalinės plėtros agentūros (NDA) generalinis direktorius
Liubomiras Grančarovas (Lyubomir Grancharov) pristatė klausimą
„Kaip socialiniai pokyčiai veikia socialinį darbą Bulgarijoje“. NDA – tai
NVO, aktyviai prisidedanti prie darnaus Bulgarijos socialinioekonominio augimo. Jų darbo tikslas yra žiniomis grindžiamos
visuomenės kūrimas remiant švietimo ir mokymo kokybės bei
veiksmingumo gerinimą, subalansuoto valdymo viešajame sektoriuje
plėtrą.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
1990 m. pradžios politiniai pokyčiai lėmė esmines permainas bei
reformas socialinių paslaugų srityje. P. Grančarovas kalbėjo apie
naujos nacionalinės socialinių paslaugų sistemos kūrimą ir sunkumus,
su kuriais yra susiduriama šalyje, pavyzdžiui, sąlygų augančiam
užimtumui sukūrimą, skurdo mažinimą, pažeidžiamųjų grupių socialinę
įtrauktį.
Žermana Di Falko (Germana Di Falco), visuomeninių politikų ir ES
planavimo ekspertė iš Milano provincijos, pristatė WIT projektą bei
pirmųjų surinktų duomenų svarstymą. Ji paaiškino termino „socialinė
inovacija“ reikšmę ir pristatė projektų rezultatus: surinktus geriausios
praktikos pavyzdžius, užuominas ir įžvalgas, apsikeitimo žiniomis, ir jų
gavimo atvejus.
Daugiau informacijos rasite mūsų projekto svetainėje http://www.witproject.eu/
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Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
WIT projektas – tai tyrimai praktikos stiprinimo tikslu. Jo sudėtyje:
tarptautinės konferencijos, susirinkimai bei apskritojo stalo diskusijos ir
geo-referencinio WITGIS Atlaso sukūrimas, kuriame svetainės
lankytojai gali rasti inovatyvius projektus.
Sebastijonas Kiedaiš (Sebastian Kiedaisch) – tai pagalbos šeimoms
srities socialinis darbuotojas ir „Junger DBSH“ (Jaunimo DBSH)
atstovas. DBSH – tai ne tik profesionali socialinių darbuotojų
asociacija, bet kartu ir profsąjunga. P. Kiedaiš pranešė apie darbo ir
įdarbinimo sąlygų pokyčius, pateikęs ambulatorinės pagalbos
šeimoms teikimo pavyzdį.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
Dėl finansavimo pokyčių socialiniai darbuotojai turi nagrinėti daugiau
atvejų ir gali skirti mažiau laiko kiekvienam vaikui ar šeimai.
Netinkamos įdarbinimo sąlygos jau beveik tapo norma šioje socialinio
darbo srityje. Kiedaiš taip pat plačiau papasakojo apie DBSH ir
Jaunimo DBSH darbą.
Pedagogikos profesorius iš Eichšteto ir Ingolštato katalikų universiteto
Dr. Ulrichas Bartošas (Ulrich Bartosch) kalbėjo apie „Socialinių
darbuotojų mokymų, tolesnio mokymo bei tolesnio išsilavinimo
pasekmes“. Jis priminė klausytojams apie tai, kad pagrindiniame
Bolonijos proceso dokumente – Bolonijos Deklaracijoje (1999) – „žinių
Europa“ yra minima kaip socialinio ir žmonių augimo sąlyga, joje yra
gvildenamos bendros vertybės, o ne tik galimybės įsidarbinti.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
Dėl Bolonijos proceso (Europos Sąjungos aukštojo mokslo reformos)
ekonomikos klausimai tapo vis svarbesni, tad universitetų vaidmuo
daugelyje kontekstų buvo supaprastintas vien tik iki studentų
paruošimo darbo rinkai.
ASH tarptautinio socialinio darbo profesorius Jochanesas Knifki
(Johannes Kniffki) sėkmingai pabaigė renginį pristatęs savo esę,
parašytą kartu su jo kolegomis iš ASH.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
Jis pristatė keturis ginčijamus teiginius: 1. Socialinis darbas – tai ne
akademinė disciplina, o tarpdisciplininė mokslinio tyrimo sritis. 2.
Socialinis darbas turi atsižvelgti į socialinę sistemą (socialinę nelygybę,
rasizmą, seksizmą, ir t.t.). 3. Profesija: dėl savo įsitraukimo į visuomenės
Daugiau informacijos rasite mūsų projekto svetainėje http://www.witproject.eu/
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veiklą socialinis darbas įsipareigoja mažinti socialinį neteisingumą. 4.
Dėl visuomenės sudėtingumo socialinis darbas turi būti tyrimų
profesija, kuri galės suprasti savo darbo socialinį kontekstą ir prisidėti
prie socialinių permainų. Konferencijos dalyviai diskutavo apie šiuos
teiginius.
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WIT Antrasis apskritas
stalas

WIT Antrasis apskritas stalas – diskusija apie Socialinio darbo kokybę,
švietimo poreikius ir vykstančius pokyčius
Gegužės 16 d. vykęs Antrasis projekto apskritas stalas
„Socialinio darbo kokybė, švietimo poreikiai bei pokyčiai gamybos
organizacijoje ir socialinio darbo įdarbinimo struktūroje“ buvo gera
proga aptarti pažangius Vokietijos projektus ir iniciatyvas.
Buvo pabrėžta, kad dėl socialinių pokyčių, aptartų tarptautinės
konferencijos metu, atsirado naujos tikslinės socialinių paslaugų
grupės ir senųjų metodų taikymas naujoms klientų grupėms. Be to,
reikia atsižvelgti į šių pokyčių pasekmes, veikiančias organizaciją bei
gamybos kokybę.
Vienas iš pagrindinių struktūros ir paslaugų kokybės pokyčių remiasi
tuo, kad tam tikruose projektuose dirbama su savanoriais. Prof. Dr.
Štefanas Vagneris (Stephan Wagner), vienos iš esminių gerovės
organizacijų Vokietijoje švietimo įstaigos „Paritätische Akademie“
direktorius, yra socialinio darbo su savanoriais srities ekspertas. Alice
Salomon universitetas ir Paritätische Bundesakademie glaudžiai
bendradarbiauja,
siūlydami
pažangią
socialinio
valdymo
magistrantūros programą. Ši programa yra jau 13 metų siūloma
socialinių paslaugų srities darbuotojams, besiruošiantiems vadybos
darbams.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
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Prof. Dr. Vagneris paneigė tvirtinimus apie tai, kad savanoriai yra
intensyviai naudojami socialinių paslaugų sektoriuje dėl resursų
nepakankamumo, grįsdamas tai savo stebėjimais. Jis tvirtino, kad
Vokietijos socialinis biudžetas išaugo. Be to, jis pabrėžė tai, kad buvo
įvesta daug inovacijų (naujų klientų, naujų paslaugų). Taigi, didėjantis
biudžetas ir didesnis siūlomų paslaugų kiekis individualios projekto
bazės pagrindu įrodo resursų nepakankamumo pastebėjimą. Prof.
Dr. Vagneris taip pat pabrėžė, kad didesnė vadybos darbo dalis turi
būti atliekama profesionalų, ruošiančių savanorius ir padedančių
jiems. Pavyzdžiui, tai yra viena iš socialinio valdymo magistrantūros
programoje studijuojamų temų.
„Zahnmobil“ (mobilių odontologijos paslaugų) tikslinės grupės yra
neteisėti gyventojai, benamiai ir/arba bedarbiai. Pagal oficialius
duomenis Hanoverio rajone tokių žmonių yra 2000, tačiau Dr.
Vernerio Manherco (Werner Mannherz) skaičiavimais tikrasis skaičius
yra 10000. Dr. Manchercas kartu su savo žmona inicijavo šį projektą,
įgyvendinamą jau dvejus metus, o jo paruošimo etapas užtruko dar
dvejus metus prieš tai.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
„Zahnmobil“ – tai vienintelis mobilių paslaugų, skirtų konkrečiai tikslinei
grupei, Vokietijoje pavyzdys; kituose miestuose tokios paslaugos yra
vykdomos stacionaruose. Projekte dalyvauja 27 savanoriai, 5 iš jų jau
pensininkai. Iki šiol gydymas buvo atliktas 845 asmenims. Dėl projekto
finansavimo ir mobiliųjų paslaugų įgaliojimo kilo tam tikros problemos
ir kliūtys, kurios turėjo būti įveiktos. Daugiau informacijos:
http://www.zahnmobil-hannover.de/.
„FrauenNachtCafé“ (Moterų naktinė kavinė) dirba su moterimis,
nukentėjusiomis nuo smurto ir skaudžios patirties savo gyvenime.
Gertrūda Dainchart (Gertraud Deinhart) paaiškino pagrindines
sąvokas. Ši įstaiga atvers savo duris trims vakarams (trečiadienį,
penktadienį ir šeštadienį) nuo 20:00 iki 2:00 val., siūlydama
nemokamo bei anonimiško individualaus ir grupinio konsultavimo
paslaugas.
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
Paslaugos yra grįstos savigalbos sąvoka ir siekia stiprinti tikslinės
grupės įgalinimą. Projekto personalo dalyviai yra įveikę skaudžias
situacijas
praeityje,
tad
gali
pasidalinti
savo
patirtimi.
„FrauenNachtCafé“ kartu su ją palaikančia įstaiga „Wildwasser“
kovoja prieš neteisybę politinėje arenoje. Daugiau informacijos:
http://www.wildwasser-berlin.de/frauennachtcafe.htm.
Daugiau informacijos rasite mūsų projekto svetainėje http://www.witproject.eu/
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„Queer Leben“ (Netradicinės orientacijos gyvenimas) – tai
„Schwulenberatung Berlin“ homoseksualų ir biseksualių vyrų bei visų,
turinčių klausimų dėl savo seksualinės tapatybės, ir ŽIV/AIDS ligonių
konsultavimo tarnybos projektas. Šis Katios Volmer (Katja Vollmer)
pristatytas projektas yra skirtas jauniems žmonėms, šeimoms bei
suaugusiems, priskiriantiems save prie netradicinės lytinės orientacijos
žmonių, homoseksualų, lesbiečių, biseksualių ir transseksualių asmenų.
Projektas funkcionuoja jau 4 metus ir siūlo konsultavimą tikslinėms
grupėms arba jų tėvams bei šeimoms. Jauniems žmonėms yra
siūlomas apgyvendinimas (kartu su terapeutine pagalba). Šių bendrų
butų paklausa yra didžiulė, kadangi jauni žmonės iš visos Vokietijos
ieško pagalbos.
Daugiau
http://www.schwulenberatungberlin.de/english/

informacijos:

MUT (Mobile Unterstützende Traumahilfe für Jungen) – tai projektas
pristatytas Ivonos Chaleicio-Linder (Yvonne Halejcio-Lindner) ir
Mareko Spičoko fon Brisinskio (Marek Spitczok von Brisinski). Jų tikslinė
grupė – berniukai ir vaikinai, patyrę seksualinę prievartą, kurie
visuomenės diskusijose dažniausiai nėra laikomi tiksline grupe. Traumų
konsultantai dirba su tiksline grupe pasitelkdami priėmimo sąvokos
požiūrį ir stengiasi stiprinti individualius išteklius.
Daugiau informacijos: http://www.hilfefuerjungs.de/?cat=52
Dr. Tomas Brajentas (Thomas Bryant), ASH vizituojantis dėstytojas,
pristatė projektą pavadinimu POLIS. POLIS – tai „Ostkreuz“ (Pietų
kryžius) mobiliosios patarėjų komandos projektas, vystantis
demokratiją, žmonių teises bei integraciją, kurį remia SPI fondas
(Arbeiterwohlfahrt – socialdemokratų gerovės organizacijos fondas).
Norėdami sužinoti daugiau, spauskite čia
POLIS glaudžiai bendradarbiauja su Marcan-Helersdorfo apygardos
biuru (kur yra ASH būstinė), ypač su apygardos meru ir integracijos
pareigūnu. Tikslas yra demokratijos kultūros skatinimas prieš dešiniųjų
ekstremizmą, demokratijai pavojingas tendencijas bei visas į asmenų
grupes nukreipto priešiškumo apraiškas (http://www.stiftungspi.de/sozraum/sr_polis.html).
Be to, POLIS glaudžiai bendradarbiauja su Helersdorf-Nordo ir
Helersdorf-Osto vietos veiksmų plano koordinavimo biuru. Šie veiksmų
planai – tai federalinės programos „Toleranz fördern – Kompetenz
stärken“, remiamos Federalinės šeimos ministerijos, skatinančios
demokratiją ir toleranciją bei kovojančios su dešiniuoju ekstremizmu,
Daugiau informacijos rasite mūsų projekto svetainėje http://www.witproject.eu/
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dalis. P. Liza Kis pristatė vietinį veiksmų planą, kuris apygardos
lygmenyje remia vietinių pilietiškos visuomenės veikėjų iniciatyvas,
kurios vysto veiksmų strategijas, specializuotas pagal vietovės
situaciją, prieš dešiniąsias, ksenofobines ir antisemitines tendencijas.
Daugiau
informacijos:
http://www.aktionsplanhellersdorf.de/75_LAP_Hellersdorf.htm.
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Artėjantys renginiai
Vilniuje

Artėjantys renginiai Vilniuje įkvėps diskusijas bei didesnį
sąmoningumą stiprinant socialinės srities profesionalų „XXI AMŽIAUS
ĮGŪDŽIUS“
Paskutinę 2014 m. birželio savaitė Vilniaus universiteto
Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedra turės progą organizuoti
kitus itin įkvepiančius projekto renginius.
Jie prasidės birželio 25 d. parengiamuoju susitikimu su kai kuriais
partneriais siekiant aptarti Vilniaus renginių lūkesčius ir plėtros lygio
apžvalgą. Antrą dieną turėsite progą dalyvauti 2-ame seminare,
kuriame bus analizuojamas organizacijos vaidmuo XXI amžiaus
socialinės srities profesionalų įgūdžių vystymo stiprinime. Turiningoje
darbotvarkėje dalyvaus tarptautiniai srities ekspertai ir profesionalai,
kurie nagrinės iškeltus klausimus. Tarpe jų: Žermana Di Falko
(Germana Di Falco), ES politikų ekspertė iš Milano provincijos, kuri
kalbės apie „Socialinių darbuotojų bei socialinių paslaugų valdymo
sektoriaus besivystančius įgūdžius“, Prof. L. Žalimienė (Vilniaus
universitetas), kuri analizuos temą „Organizacinė parama socialinių
paslaugų įstaigose – kokių naujų įgūdžių poreikį galime įžvelgti?“, o
Prof. B. Gruževskis (Vilniaus universitetas) įsigilins į darbo rinkos
tendencijas ir darbo jėgos poreikį Lietuvoje.
Popietę įvyks 2-osios pratybos „Naujų specializuotų
socialinių paslaugų valdymo kursų ir atnaujintų perkeliamųjų
socialinių profesionalų mokymų apibrėžimai“. Tarp ekspertų-dalyvių
Bulgarijos Nacionalinės plėtros agentūros generalinis direktorius
Liubomiras Grančarovas (Lyubomir Grancharov), kuris pristatys
Bulgarijos socialinių darbuotojų bei socialinių paslaugų valdymo
sektoriaus besivystančių įgūdžių apžvalgą, o Doc. Birutė Švedaitė
(Vilniaus universitetas) kalbės apie socialinių darbuotojų darbo
Daugiau informacijos rasite mūsų projekto svetainėje http://www.witproject.eu/
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sąlygas: besikeičiančią organizacinę kultūrą. Tinklų valdymo ir
švietimo darnaus vystymosi ekspertė Andrea Mecner (Andrea
Metzner) detaliai pristatys XXI a. socialinių darbuotojų profesines sritis
bei socialinių darbų specializacijos mokymosi galimybes Vokietijoje.
Pratybos baigsis atvira diskusija apie pasiūlymus dėl specializuotų
socialinių paslaugų valdymo kursų ir atnaujintų perkeliamųjų
socialinių profesionalų mokymų.
Intensyvi diena baigsis 3-iu partnerių koordinavimo susirinkimu.
Birželio 27 d., penktadienį, įvyks 3-asis apskritas stalas –
diskusija: „XXI a. įgūdžių“ socialinių paslaugų tiekėjų analizė. Temos
akcentas: „Gyvenimo kokybės lygio palaikymas: socialinių paslaugų
vystymo Valakupių reabilitaciniame centre uždaviniai“ Popiet bus
galimybė susitikti su Vilniaus universiteto Socialinio darbo katedros
darbuotojais ir socialiniais partneriais.

Kaip galima prisijungti prie WIT teminių pratybų?
Gal ir jūs norėtumėte pasidalinti savo patirtimi ir prisijungti prie teminių
pratybų? WIT teminės pratybos yra atviros tikslinės grupės ekspertų,
specialistų arba tiesiog aktyviai šia sritimi besidominčių žmonių (pvz.,
mokslininkų, konsultantų, žmonių iš NVO pasaulio, valstybinio ar
privataus socialinio sektoriaus), kuriose susitelkiama ties konkrečia
tema, dalinantis žiniomis bei patirtimi. Kiekvienose tokiose teminėse
pratybose bandoma pateikti praktinius novatoriškus problemų
sprendimus ar srities galimybes, paremtas patirtimi įgyta naudinguose
specializuotuose projektuose, iniciatyvose ir praktikose.
Galite lengvai prisijungti prie internetinių teminių pratybų ir parsisiųsti
visą naudingą bendrą informaciją, vaizdo įrašus ir kitą medžiagą per
šią nuorodą.
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With financial support from the European Union – European Commission as Contracting Authority
Šis internetinis naujienlaiškis yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (2007-2013). Šią programa įgyvendina Europos Komisija. Ji buvo sukurta siekiant finansiškai remti Europos
Sąjungos tikslų užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių srityje įgyvendinimą ir šitaip prisidėti prie strategijos „Europa
2020“ tikslų šiose srityse įgyvendinimo.
Septynerių metų programa skirta visoms suinteresuotosioms šalims, kurios gali padėti rengti tinkamų bei veiksmingų
užimtumo ir socialinės srities teisės aktų ir politikos rengimą ir plėtrą visoje ES-27, ELPA-EEE šalyse bei šalyse,
kandidatuojančiose ir besirengiančiose kandidatuoti į narystę ES.
Daugiau informacijos žr.: http://ec.europa.eu/progress.
Šiame leidinyje esanti informacija nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.
The sole responsibility of this content lies with the author. The Commission is not responsible for any use that may be
made of the information here contained.
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