VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS
Įmonės kodas: 300554337,
Ignalinos raj. Palūšės k. Lūšių g. 21
VEIKLOS ATASKAITA
I.

Informacija apie įstaigos veiklos tikslus

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras įsteigta 2006 m. kovo 10 d., įmonės kodas 300554337,
buveinės ir 1-o biuro adresas: Ignalinos raj. Palūšės k., Lūšių g. 21, 2-o biuro adresas- Labdarių g. 5, Vilnius.
Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras neturi.
Įstaiga veikia visoje Lietuvoje, nacionaliniu lygiu, bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis,
NVO, socialiniais ir verslo partneriais ES.
Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai:
1. skatinti žinių visuomenės plėtrą;
2. skatinti mokymąsi visą gyvenimą;
3. tobulinti gyventojų žinias, įgūdžius ir kompetenciją;
4. siekti pilietinės visuomenės plėtros Lietuvoje rengiant ir įgyvendinant projektus, vykdant
mokymus ir šviečiamąją veiklą;
5. skatinti aukštos kvalifikacijos darbo vietų kūrimą ir išlaikymą, didinti verslo socialinę atsakomybę;
6. skatinti socialinę riziką patiriančių ir socialiai atskirtų asmenų, neįgaliųjų bei kitų asmenų
integravimą į darbo rinką juos motyvuojant, apmokant bei teikti su tuo susijusias socialinės
integracijos ir susijusias paslaugas;
7. propaguoti ir realizuoti užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje skatinančias priemones;
8. kiti tikslai ir uždaviniai nurodyti įstaigos įstatuose.
Įstaigos pagrindinės veiklos kodai : 8550,7022,7020

II.

Informacija apie įstaigos dalininkus

Įstaigos dalininkai 2021 m. pradžioje:
Vaidotas Petronis – 70 proc. įstaigos dalių/ balsų;
UAB FS company – 30 proc. įstaigos dalių/ balsų.
Įstaigos dalininkai 2021 m. pabaigoje:
Vaidotas Petronis – 70 proc. įstaigos dalių/ balsų;
UAB FS company – 30 proc. įstaigos dalių/ balsų.
Įstaigos dalininkų kapitalas per 2021 m. nesikeitė ir sudarė 1448 EUR.

III.

Informacija apie įstaigos darbuotojų skaičių

Įstaigos darbuotojų skaičius 2021 m. pradžioje – 12.
Įstaigos darbuotojų skaičius 2021 m. pabaigoje – 13.
Iš jų: įstaigos darbuotojais, dirbantys su socialinio verslo iniciatyva „InsertArt“ - 3

IV.

Informacija apie atliktus darbus, suteiktas paslaugos, vykdomus projektus

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras 2021 m. aktyviai vykdė socialinę užimtumo integracijos
veiklą.
Pagrindiniai projektai ir iniciatyvos:
Įstaiga partnerio teisėmis kartu su Užimtumo tarnyba įgyvendina projektą „Užimtumo skatinimo ir
motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1ESFA-V-401-06-0001)“. Projektas įgyvendinamas Alytaus miesto, Panevėžio miesto ir Druskininkų
savivaldybėse. 2021 m. įstaiga socialinės užimtumo integracijos paslaugas (motyvavimas, mokymai,
lydimoji pagalba, psichologo pagalba ir t.t.) suteikė 118 dalyvių. 50 dalyvių grįžo į darbo rinką.
Ekonominis projekto efektas: vidutiniškai išlaidos vienam projekto dalyviui siekia 1200 EUR, arba
141600 EUR visiems dalyviams per 2021 m. Skaičiuojama, kad įsidarbinus asmeniui, per 6 mėnesius
valstybė gauna šį ekonominį efektą: kas mėnesį vidutiniškai sumokama 300 EUR mokesčių, vidutiniškai
450 Eur valstybė neišleidžia nedirbančio asmens išmokai, sveikatos draudimui bei socialinėms išmokoms.
Įdarbintų 50-ties asmenų ekonominis efektas – 225000 EUR.
Įstaiga partnerio teisėmis dalyvauja Alternatyvaus Investicijų Detektoriaus veikloje ir įgyvendina
Europos socialinio fondo agentūros finansuojamą projektinę idėją „Važiuojam!“. Idėja įgyvendinama
Elektrėnų ir Molėtų rajono savivaldybėse. 2021 m. įstaiga socialinės užimtumo integracijos paslaugas
(motyvavimas, mokymai, pavežimo paslauga, psichologo, darbinių praktikų organizavimo pagalbą ir t.t.)
suteikė 29 dalyviams. 5 dalyviai grįžo į darbo rinką.
Ekonominis projekto efektas: vidutiniškai išlaidos vienam projekto dalyviui siekia 1250 EUR, arba
36250 EUR visiems dalyviams per 2021 m. Skaičiuojama, kad įsidarbinus asmeniui, per 6 mėnesius valstybė
gauna šį ekonominį efektą: kas mėnesį vidutiniškai sumokama 300 EUR mokesčių, vidutiniškai 450 Eur
valstybė neišleidžia nedirbančio asmens išmokai, sveikatos draudimui bei socialinėms išmokoms. Įdarbintų
5-ių asmenų ekonominis efektas – 22500 EUR.
Įstaiga įgyvendina socialinio verslo iniciatyvą „InsertArt“ . Ši iniciatyva (internetinė platforma
https://insertart.com) yra skirta meno kūrėjams, amatininkams, dirbinių ir rankdarbių gamintojams,
kuriantiems vienetinius produktus ir norintiems juos parduoti. Internetinė platforma leidžia
užsiregistravusiems kūrėjams platformoje susikurti savo elektroninę parduotuvę

2021 m. įstaiga įgyvendino Krašto apsaugos ministerijos lėšomis dalinai finansuotą projektą „Mes
stiprūs, nes esame kartu“. Projekto metu buvo suorganizuotos trys krašto apsaugos sistemos pažinimo ir
kovos su dezinformacija dienos stovyklos 5-10 klasių moksleiviams iš Ignalinos r. sav.
2021 m. VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras kartus su Švenčionių rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuru baigė įgyvendinti Europos sąjungos lėšomis dalinai finansuotą trejų metų
trukmės projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Švenčionių rajone“, Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-01-0005.
Projekto metu virš 2000 asmenų gavo sveikatinimo paslaugas bei žinias.
Detalesnė informacija apie kitus projektus ir iniciatyvas - http://www.pvmc.lt .

V.

2021 m. veiklos rezultatai

2021 m. COVID-19 pandemija, ekstremali situacija ir veiklos apribojimai ženkliai įtakojo įstaigos veiklos
rezultatus.
Įstaigos veiklos pajamos siekė 334587 EUR. Iš jų paslaugų pardavimo pajamos sudarė 119299 EUR,
finansavimo pajamos – 167543 EUR, kitos pajamos - 47745 EUR.
Įstaigos veiklos sąnaudos sudarė 381734 EUR, iš jų: suteiktų paslaugų savikaina - 134205 EUR, veiklos
sąnaudos - 246207 EUR, kitos sąnaudos – 1322 EUR. Grynasis veiklos rezultatas sudarė minus 47147 EUR.
2021 m. buvo gauta parama:
Iš juridinių asmenų – 5041 EUR
Iš fizinių asmenų, skyrusių pajamų mokesčio dalį – 189 EUR.

Parama buvo panaudota įstaigos socialinės užimtumo integracijos ir darbuotojų kvalifikacijos didinimo
veikloms.
2021 m. įstaiga labdaros ar paramos kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims nesuteikė.
Tikslinis finansavimas:

VI.

Informacija apie ateities planus

2022 m. įstaiga tęsia anksčiau pradėtas projektines iniciatyvas bei rengia naujas. Didelis dėmesys
skiriamas anksčiau įgyvendintų projektų idėjų ir veiklų tęstinumui, siekiant užtikrinti tvarią socialinę
socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo integraciją.
Pagrindinės įstaigos veiklos kryptys 2022 m.: socialinė užimtumo integracija, socialinio verslo
iniciatyvos „InsertArt“ plėtra, pilietiškumo ir kovos su dezinformacija skatinimas, mokymų ir konsultacijų
veikla.

Direktorius

Vaidotas Petronis

