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1
2
Eilės
Nr.
Pareiškėjo
1.
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto (toliau
– projektas)
preliminarus
pavadinimas

3

4
5
6
Preliminari projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)
Projektui
Lakūnų pl. 23A, Kaunas, J. Basanavičiaus g. 96-36,
suplanuotos
Kiti projekto
Kėdainiai, +370 608 25151, kristina@bigplans
Iš viso
skirti
finansavimo
paramos
šaltiniai
lėšos
40 932,12
3 559,32
Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG vaikų 44 491,44
socialinių įgūdžių ugdymas

Projekto tikslas.

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Socialinę atskirtį patiriančių vaikų socialinių įgūdžių
ugdymas siekiant plėtoti asmens galias, (dvasines,
intelektines ir fizines), sudarant sąlygas įgyti gyvenimui ir
socialinei įtraukčiai būtinas ar (ir) dalyvauti kartu su kitais
užimtumo bei laisvalaikio veiklose, adaptuotis ir integruotis
visuomenėje.
Uždavinys
Nr.1
1. suorganizuoti 30 socialinių įgūdžių ugdymo renginių,
nukreiptų į socialinių vaikų kompetencijų (asmeninių,
kultūrinių
bei
socialinių
pilietinių)
įgijimą.

7

8

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

----

Projekto
veiklos:
1.1. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas sportinių renginių
organizavimo metu. Vyks 30 renginių, dalyvaus (3 grupės po 26
vaikus) 78 vaikai. Kiekvienai grupei bus organizuojama (10d.
x4val)
40
val.
renginių
ciklas.
Uždavinys
Nr.2
suorganizuoti 15 socialinių įgūdžių ugdymo renginių, nukreiptų į
socialinių vaikų kompetencijų (pažinimo, asmeninės, motyvavimo
bei
profesinio
orientavimo)
įgijimą.
Projekto
veiklos:
2.1. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas koučingo bei mentorystės
renginių organizavimo metu. Vyks 15 renginių, dalyvaus (3 grupės
po 26 vaikus) 78 vaikai, iš jų nemažiau 5 bus iš socialinės rizikos
vaikai, lankantys dienos centrus. Kiekvienai grupei bus
organizuojama (5d. x4val) 20 val. renginių ciklas.

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Priemonės
PFSA
nurodyti
produkto
rodikliai
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes),
dalyvių skaičius, 78 asm.
2.
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius, 1vnt.
Kiti
strategijoje
nurodyti
produkto
rodikliai
Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, dalyvaujančių dienos
centrų veiklose, 5 asm.
Strategijoje
nurodyti rezultato rodikliai
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose,
3
vnt.;
- 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), 6 vnt.

Papildomi
reikalavimai
projektui

Vietos plėtros
strategijos
(toliau strategija)
įgyvendinimo
veiksmo,
kuriam
įgyvendinti
skirtas
projektas,
numeris ir
pavadinimas

1.1.1 veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų
šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių
ugdymas“

Iš viso 1.1.1. Veiksmas :
IŠ VISO:

Pirmininkas

Dainius Cibulskis

Projektų vadovė

Kristina Vainauskienė

44 491,44
44 491,44

40 932,12
40 932,12

3 559,32
3 559,32

