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1. TIKSLAS „MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE“
1.1. Uždavinys ,,Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir jų šeimos narius į visuomenę“
1.1.1. Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“.
1.1.2. Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų,
dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas“.
1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.
Atrankos kriterijus
1. Projektas, jo tikslas (ai), uždaviniai ir veiklos
atitinka Strategijos 1.2
Uždavinio
,,Integruoti
socialinę
atskirtį
patiriančius asmenis ir jų
šeimos
narius
į
visuomenę“

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai
Taikomas
Projektas turi atitikti bent vieną iš Strategijos 1.1 Uždavinio Veiksmų, nurodytų Strategijos dalyje „Vietos 1.1 Uždavinio
plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“.
veiksmams
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie
projektą matyti, kad projekto tikslas, veiklos ir tikslinė grupė atitinka konkrečiame kvietime nurodytą
Strategijos uždavinio ir veiksmo (toliau – Veiksmas) pavadinimuose ir Veiksmo aprašyme, kuris pateiktas
Strategijos dalyje ,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“, pateiktą informaciją apie
Veiksmo veiklas, tikslinę grupę.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Strategija – Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija.

vieną iš Veiksmų ir Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 ,,Dėl
užtikrina šio Veiksmo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
įgyvendinimą.
didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“ patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas (žr. https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944).
2. Projektu turi būti Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 1.1 Uždavinio
suteikta nauda ne mažiau projektą matyti, kad projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 55 (penkiasdešimt penkis) veiksmams
kaip 55 (penkiasdešimt socialinę atskirtį patiriančius gyventojus iš šių tikslinių grupių:
penkiems)
socialinę - daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai
atskirtį
patiriantiems ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių
gyventojams
amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys)
vaiką (-us) iki 14 metų;
- likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa
(rūpyba);
- socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi
elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis
medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą,
yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl
šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);
- socialinės rizikos suaugę asmenys (t. y. asmenys nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad
elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis
medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą,
yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir
yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime) ir jų šeimos nariai (t. y. sutuoktinis ar kartu gyvenantis ir bendrą ūkį vedantis
asmuo, tėvai, vaikai, įvaikiai, seneliai) (toliau – šeimos nariai);
- socialinės rizikos šeimos (t. y. šeimos, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas
nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja
prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos
interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei
saugumui); socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra
nustatyta laikinoji globa (rūpyba);
- esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių
mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų);
- nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto
šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
- smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai;

3. Projektu turi būti
prisidedama
prie
Strategijos 1.1 Uždavinio
įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių
„Socialinės
rizikos šeimose augančių
vaikų,
dalyvaujančių
dienos centrų veiklose,
skaičius“.

- asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės
namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai;
- asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;
- asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių pataisos įstaigų, kurių rūšys nurodytos Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekse, ir jų šeimos nariai;
- nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra
ar buvo skirtos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai;
- kiti asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis asmuo).
Konkrečios projekto veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo.
Socialinė atskirtis - situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo,
negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių.
Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę
atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas;
vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų
neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į
nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu,
priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas,
valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.
Gyventojas – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis
fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto įgyvendinimo metu
projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą (savivaldybę, miestą, gatvę, namo numerį),
kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
Tikslinė grupė - asmenų grupė ar jos dalis, į kurią orientuota pareiškėjo vykdoma projekto veikla.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie
projektą galima nustatyti, kad:
1) įgyvendinamo projekto veiklos paskatins ne mažiau kaip 4 socialinės rizikos šeimose augantys vaikai,
dalyvaujantys dienos centrų veiklose.
2) įgyvendinamo projekto veiklos pritrauks ne mažiau kaip 2 savanoriaujančius asmenis, nepriklausančius
pareiškėjo organizacijai, įsitraukti į NVO veiklas, t. y. savanoriauti NVO.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Nevyriausybinė organizacija (NVO)- nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas
savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio
tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė, savivaldybė
ir (ar) juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip
1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių
susirinkime.

1.1 Uždavinio
veiksmams:
1.1.1. Veiksmui
1.1.2. Veiksmui

Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: politinės partijos; profesinės sąjungos bei darbdavių
organizacijos ir jų susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra
privaloma tam tikros profesijos atstovams; susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs
juridiniai asmenys; sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų
savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; šeimynos
(šaltinis: Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas).
4. Projektu siekiama aiškių Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei yra tenkinamos abi šios sąlygos:
ir realių rezultatų.
1) projekto uždaviniai, veiklos ir jų rezultatai (rodikliai) yra aiškūs ir išmatuojami;
2) projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o uždaviniai – pasiekti nustatytą
projekto tikslą (-us).
5. Visos projekto veiklos Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei visos projekto veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo
atitinka bent vieną iš pagal 10.1.1, 10.4 ar 10.5 papunktyje nurodytų galimų remti veiklų.
Aprašą galimų remti
veiklų
6. Projekto pareiškėjas Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių yra NVO arba
arba bent vienas iš socialinis partneris.
partnerių
yra Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
nevyriausybinė
Socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos (šaltinis: Lietuvos
organizacija (NVO) arba Respublikos darbo kodeksas).
socialinis partneris (t. y.
darbuotojų ar darbdavių
organizacija)
7. Projekto pareiškėjas ir Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos šios sąlygos:
partneris atitinka Apraše 1) Pareiškėjas:
nustatytus reikalavimus
- veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
- (jeigu pareiškėjas nėra biudžetinė įstaiga ar miesto vietos veiklos grupė) paraiškos teikimo Agentūrai
dieną juridinių asmenų registre bus registruotas ne trumpiau kaip 2 metus;
2) Kiekvienas partneris (jeigu pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) veiklą
vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – Kėdainių miesto seniūnijos teritorija.
Besiribojanti teritorija - savivaldybės, kurios teritorijoje yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorija, teritorijos dalis, nesutampanti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, arba
savivaldybės teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija,
teritorija, arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš dalies
sutampa) su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.
Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis pareiškėjas (partneris) vykdo veiklą vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje, jei vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu yra
registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos

visiems
Strategijos
Veiksmams
1.1.3. Veiksmui
1.1.4. Veiksmui
1.1 Uždavinio
veiksmams:
1.1.1.Veiksmui
1.1.2.Veiksmui

visiems
Strategijos
Veiksmams

8.
Projekto
biudžeto
išlaidos
yra
būtinos
projektui įgyvendinti.
9. Pareiškėjo ir (ar)
partnerio
(-ių)
įnašo
projekte procentinė dalis
yra ne mažesnė kaip 8
proc. nuo visų projekto
finansavimo lėšų.
10.
Projektas
įgyvendinamas tinkamu
laikotarpiu.

ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo
atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridinio asmens filialu / atstovybe esantis pareiškėjas (partneris) vykdo veiklą vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, jei jis vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje
vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis partneris vykdo veiklą besiribojančioje teritorijoje, jei
besiribojančioje teritorijoje esančiu adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra
nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo
ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę
veiklą.
Laikoma, kad juridinio asmens filialu, atstovybe esantis partneris vykdo veiklą besiribojančioje
teritorijoje, jei jis besiribojančioje teritorijoje vykdo faktinę veiklą.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie
projekto biudžetą ir išlaidas, galima daryti išvadą, jog visos suplanuotos projekto išlaidos yra susiję su
projekto veiklų įgyvendinimu ir yra būtinos.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie
projektą matyti, kad pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie projekto finansavimo nuosavu įnašu prisidės ne
mažiau kaip 8 proc. nuo visų projekto biudžeto lėšų.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Pareiškėjo ir (ar) partnerio įnašas – pareiškėjo ir (ar) partnerio prisidėjimas prie projektui įvykdyti
reikalingų ir pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų padengimo.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jeigu projektas bus pradėtas įgyvendinti, t. y. jo
finansavimo sutartis bus sudaryta ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., o projekto veiklas numatyta baigti
ne vėliau nei 2022 m. gruodžio 31 d.

visiems
Strategijos
Veiksmams
visiems
Strategijos
Veiksmams

visiems
Strategijos
Veiksmams

Projekto veiklos, įskaitant ir veikloms vykdyti reikalingus pirkimus, gali būti pradėtos įgyvendinti ir
projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau nei projektas bus
įtrauktas į vietos veiklos grupės sudarytą vietos plėtros projektų sąrašą.
2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę
eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų
finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.
1.1.1. Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“.

Atrankos kriterijus
1. Projektas įgyvendinamas
bendrai su kitais juridiniais
asmenimis.

2. Projektas susijęs su
didesniu dalyvių skaičiaus
įtraukimu
iš
ypatingus
sunkumus
patiriančios
tikslinės grupės ,,socialinės
rizikos vaikai“ į projekto
veiklas.

3. Projekto veiklų dalyvių
skaičius

Maksim
alus balų
skaičius
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytos projekto veiklos, įgyvendinamos
30
su kitais juridiniais asmenimis: NVO, socialiniais partneriais iš VVG teritorijos ar kito miesto (-ų) VVG
teritorijoje veikiančiomis organizacijomis.
Skiriami balai:
30 balų – jei projektą įgyvendina 3 ir daugiau juridiniai asmenys;
20 balų – jei projektą įgyvendina 2 juridiniai asmenys;
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytose veiklose įtraukiamas didesnis
20
socialinėje rizikos šeimoje augančių vaikų, dalyvaujančių dienos centrų skaičius.
- socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio
problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems
kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės
ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);
Skiriami balai:
20 balai – jei projekte numatyta nuo 5 -10 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos tikslinės grupės;
10 balų – jei projekte numatyta nuo 4 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos tikslinės grupės.
Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti socialinę atskirtį
20
patiriančių gyventojų iš socialinės rizikos šeimų skaičius yra didesnis.
Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (projekto veiklų dalyviai) turi būti iš šių tikslinių grupių:
- daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai ir
įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius
nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki
14 metų;
- likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);
- socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio
problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems
kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės
ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);
- socialinės rizikos suaugę asmenys (t. y. asmenys nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja,
valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems
kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę
gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime) ir jų šeimos
nariai (t. y. sutuoktinis ar kartu gyvenantis ir bendrą ūkį vedantis asmuo, tėvai, vaikai, įvaikiai, seneliai) (toliau
– šeimos nariai);
Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai
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- socialinės rizikos šeimos (t. y. šeimos, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo
azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos
psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl
iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui); socialinės rizikos
šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba);
- esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių
mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų);
- nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto
šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
- smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai;
- asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar
krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai;
- asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;
- asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių pataisos įstaigų, kurių rūšys nurodytos Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekse, ir jų šeimos nariai;
- nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra ar
buvo skirtos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai;
- kiti asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių.
Skiriami balai:
20 balų – jei projekte numatyta 70 ar daugiau projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos (-ų) tikslinės (-ių)
grupės (-ių);
10 balų – jei projekte numatyta nuo 55 iki 70 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos (-ų) tikslinės (-ių)
grupės (-ių).
Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto
pabaigos bus sudaryta galimybė projekto veiklų vykdytojams ir (ar) dalyviams atlikti savanorišką veiklą.
Skiriami balai:
15 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 3 ir daugiau projekto veiklas vykdžiusių ir (ar) projekto
veiklų dalyviais buvusių asmenų pasibaigus projektui vykdytų savanorišką veiklą.
10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 2 projekto veiklas vykdę ir (ar) projekto
veiklų dalyviais buvę asmenys pasibaigus projektui vykdytų savanorišką veiklą.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis asmuo). Konkrečios
projekto veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo.
Projekto veiklų vykdytojas – pagal savanorystės ar darbo sutartį projekto vykdytojo ar partnerio organizacijoje
dirbęs ir vykdant tiesiogines iš ESF lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklas dalyvavęs asmuo.
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Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto
pabaigos projekto veiklų dalyvių socialinė atskirtis sumažėjo.
Skiriami balai:
10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 6 ir daugiau projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų
socialinė atskirtis sumažėtų pasibaigus projektui.
5 balai - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 5 projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų
socialinė atskirtis sumažėtų pasibaigus projektui.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą
ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.
Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo, negalios,
patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių.
Socialinė rizika – veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį:
suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių)
visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė,
fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; piktnaudžiavimas
narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo narkotinių, psichotropinių
medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti
darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.
6. Pradėjusių savanoriauti Projektui skiriami 5 balai, jeigu projektiniame pasiūlyme numatyta, kad įgyvendinamo projekto veiklos
asmenų skaičius
pritrauks 2 ir daugiau savanoriaujančius asmenis, nepriklausančius pareiškėjo organizacijai, įsitraukti į NVO
veiklas t. y. savanoriauti NVO.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:
5. Darbingi asmenys (vietos
bendruomenės nariai), kurių
socialinė atskirtis sumažėjo
dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose
(praėjus 6 mėnesiams po
projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo ESF veiklose)
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1.1.2. Veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo mokymų,
dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas“.

Atrankos kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Maksim
alus balų
skaičius

1. Projektas įgyvendinamas Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytos projekto veiklos, įgyvendinamos
bendrai su kitais juridiniais su kitais juridiniais asmenimis: NVO, socialiniais partneriais iš VVG teritorijos ar kito miesto (-ų) VVG
asmenimis.
teritorijoje veikiančiomis organizacijomis.
Skiriami balai:
30 balų – jei projektą įgyvendina 3 ir daugiau juridiniai asmenys;
20 balų – jei projektą įgyvendina 2 juridiniai asmenys;
2. Projektas susijęs su Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytose veiklose įtraukiamas didesnis
didesniu dalyvių skaičiaus socialinėje rizikos šeimoje augančių vaikų, dalyvaujančių dienos centrų skaičius.
įtraukimu
iš
ypatingus - socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio
sunkumus
patiriančios problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
tikslinės grupės ,,socialinės priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems
rizikos vaikai“ į projekto kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės
veiklas.
ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);
Skiriami balai:
20 balai – jei projekte numatyta nuo 5 -10 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos tikslinės grupės;
10 balų – jei projekte numatyta nuo 4 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos tikslinės grupės.
3. Projekto veiklų dalyvių Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti socialinę atskirtį
skaičius
patiriančių asmenų skaičius yra didesnis.
Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (projekto veiklų dalyviai) turi būti iš šių tikslinių grupių:
- daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai ir
įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius
nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki
14 metų;
- likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);
- socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio
problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems
kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės
ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);
- socialinės rizikos suaugę asmenys (t. y. asmenys nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja,
valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra
priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems
kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę
gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime) ir jų šeimos
nariai (t. y. sutuoktinis ar kartu gyvenantis ir bendrą ūkį vedantis asmuo, tėvai, vaikai, įvaikiai, seneliai) (toliau
– šeimos nariai);
- socialinės rizikos šeimos (t. y. šeimos, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų
piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo
azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos

30

20

20

4.
Socialinių
partnerių
organizacijose
ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių
(vietos bendruomenės nariai)
dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose

5. Darbingi asmenys (vietos
bendruomenės nariai), kurių

psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl
iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui); socialinės rizikos
šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba);
- esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių
mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų);
- nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto
šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
- smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai;
- asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar
krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai;
- asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;
- asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo bausmę vykdančių pataisos įstaigų, kurių rūšys nurodytos Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekse, ir jų šeimos nariai;
- nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra ar
buvo skirtos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai;
- kiti asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų priežasčių.
- kiti asmenys, patiriantys socialinę atskirtį ir dėl kitų priežasčių.
Skiriami balai:
20 balų – jei projekte numatyta 70 ar daugiau projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos (-ų) tikslinės (-ių)
grupės (-ių);
10 balų – jei projekte numatyta nuo 55 iki 70 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos (-ų) tikslinės (-ių)
grupės (-ių).
Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto
pabaigos bus sudaryta galimybė projekto veiklų vykdytojams ir (ar) dalyviams atlikti savanorišką veiklą.
Skiriami balai:
15 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 3 ir daugiau projekto veiklas vykdžiusių ir (ar) projekto
veiklų dalyviais buvusių asmenų pasibaigus projektui vykdytų savanorišką veiklą.
10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 2 projekto veiklas vykdę ir (ar) projekto
veiklų dalyviais buvę asmenys pasibaigus projektui vykdytų savanorišką veiklą.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis asmuo). Konkrečios
projekto veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo.
Projekto veiklų vykdytojas – pagal savanorystės ar darbo sutartį projekto vykdytojo ar partnerio organizacijoje
dirbęs ir vykdant tiesiogines iš ESF lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklas dalyvavęs asmuo.
Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto
pabaigos projekto veiklų dalyvių socialinė atskirtis sumažėjo.
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socialinė atskirtis sumažėjo
dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose
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dalyvių
dalyvavimo ESF veiklose)

Skiriami balai:
10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 6 ir daugiau projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų
socialinė atskirtis sumažėtų pasibaigus projektui.
5 balai - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / partneris
taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 5 projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų
socialinė atskirtis sumažėtų pasibaigus projektui.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą
ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.
Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo, negalios,
patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių.
6. Pradėjusių savanoriauti Projektui skiriama 5 balai, jeigu projektiniame pasiūlyme numatyta, kad įgyvendinamo projekto veiklos
asmenų skaičius
pritrauks 2 ir daugiau savanoriaujančius asmenis, nepriklausančius pareiškėjo organizacijai, įsitraukti į NVO
veiklas t. y. savanoriauti NVO.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

5

100
50

