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VšĮ „Užimtumo namai” socialinio verslo plėtra 

Projekto santrauka: 

Ukmergės rajone Tulpiakiemio kaime 
atidaryti užimtumo namai, kuriuose 
įvairioms socialiai pažeidžiamoms grupėms 
priklausantiems žmonėms sudaryta 
galimybė stotis ant kojų, dirbti ir pasijusti 
naudingiems. Čia, moduliniuose 
konteineriniuose įrengtos darbo vietos, 
kuriose pensinio amžiaus, ar ne visu etatu 
dirbančios moterys, vaikus auginančios 
mamos, kitoms socialiai pažeidžiamoms 
grupėms priklausantys asmenys atlieka 
spaustuvių ar kitų įmonių užsakymus: renka 
kalendorius, komplektuoja žurnalus, SIM 
korteles, siuva, pakuoja bei atlieka kitus 
darbus pagal užsakovų pageidavimus. Tai 

rankinis darbas, kurio įmonėse negali atlikti 
mašinos. 

VšĮ „Užimtumo namai“ dirbama pagal 
verslo liudijimus, kadangi į darbą kiekvieną 
dieną susirenkančių žmonių skaičius skiriasi, 
o atlygis priklauso nuo užsakymų kiekio ir 
kiekvieno žmogaus atlikto darbo.  

Matant vis didėjantį vykdomos veiklos 
poreikį buvo nuspręsta teikti projektą “VšĮ 
užimtumo namai socialinio verslo plėtra”. 

 

Projekto kontekstas: 

Tulpiakiemio kaimas - 30 kilometrų  
nutolęs nuo Ukmergės miesto. Šiame kaime 
nemažai vyresnio amžiaus, socialinių įgūdžių 
stokojančių, mažas pajamas gaunančių arba 

 



      

 

  

 

  

niekada nedalyvavusių darbo rinkoje 
žmonių, kuriems yra sunku nukakti į miestą 
(vasaros metu autobusai važiuoja 3 kartus 
per savaitę, taip pat ne visi turi 
automobilius), ieškant alternatyvių pajamų 
šaltinių. Jame įkūrus Užimtumo namus buvo 
matomas didelis tokių paslaugų poreikis, 
tačiau organizacija savo lėšomis neturėjo 
galimybės plėsti paslaugų, dėl šios 
priežasties buvo teikiamas projektas. Dabar 
užimtumo namuose jau dirba virš 20 asmenų 
su verslo liudijimais, prieš projektą dirbo iki 
10. 

 
Projekto tikslai: 

Pagrindinis projekto tikslas: 
įgyvendinant socialinio verslo koncepciją, 
didinti socialinių paslaugų įvairovę ir gerinti 
jų kokybę bei mažinti nedarbo lygį 
Ukmergės rajone sukuriant darbo vietas ir 
suteikiant socialiai pažeidžiamiems 
asmenims galimybę užsidirbti. 

 
Projekto veikla: 

• Įsigyti moduliniai konteineriai, kuriuose 
įrengtos darbo vietos, poilsio kambarys, 
sanitarinis mazgas bei sandėliavimo 
patalpa.  

• Plėsti VšĮ „Užimtumo namai“ vykdomo 
socialinio verslo veiklą ir įtraukti daugiau 

• tiesioginių naudos gavėjų.   

• Sudarytos sąlygos dirbti socialiai 
pažeidžiamiems rajono gyventojams. 

 

Projekto rezultatai: 

• Sukurtos 2 (dvi) darbo vietos (pilnu 
etatu); 

• 11 socialiai pažeidžiamų asmenų, 
dirbančių pagal verslo liudijimą. 
Apskaita vykdoma pagal faktiškai 
išdirbta darbo laiką, kadangi kiekvieną 
dieną dirba skirtingas skaičius žmonių. 

• Pasiekti visi numatyti projekto 
rezultatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


