(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)
KĖDAINIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
PATVIRTINTA

Kėdainių miesto VVG valdybos susirinkimo
2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr.1
VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
NR.01
1
2
Eilės
Nr.
Pareiškėjo
1.
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto (toliau
– projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

3

4
5
6
Preliminari projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)
UAB ,,Jurasta", el.p.: direktore@jurasta.lt; tel.8 652 288 48,
Projektui
Ramybės skv. 3, Kėdainiai,
suplanuotos Kiti projekto
Iš viso
skirti
finansavimo
paramos
šaltiniai
lėšos
Paslaugų, skirtų spec. Poreikių turintiems asmenims, 45 177,00
41 562,84
3 614,16
teikimas Kėdainių mieste

Projekto tikslas: Padidinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę
integraciją pasiūlant savitarpio pagalba paremtas paslaugas
vaikams ir šeimoms patiriančioms socialinę atskirtį.
Projekto uždavinys: Inicijuoti bendruomenines veiklas, skirtas
mažinti soc. rizikos vaikų, šeimų auginančių vaikus ar prižiūrinčių
kitus šeimos narius turinčius specialiųjų poreikių, bei proto ir
psichinę negalią atskirtį. Projekto veiklos: 1.1. Psichosocialinių,
sociokultūrinių ir savipagalbos grupių paslaugų teikimas. Bus
įrengtos 2 erdvės: a) penkių pojūčių kambarys; b) Multisensorinis
kambarys. Bus organizuojama 15 užsiėmimų, juos lankys 70
dalyvių.
1.2.
Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe, dalyvaus 5
savanoriai, mokymų trukmė - 10 val.

7

8

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

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

Priemonės
PFSA
nurodyti
produkto
rodikliai
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes),
dalyvių
skaičius,
75
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,
4
asm.
Strategijoje
nurodyti
rezultato
rodikliai
- Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose,
5
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.
1.1.1 veiksmas ,,Socialinę atskirti patiriančių asmenų ir jų šeimos
narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas“

Papildomi
reikalavimai
projektui

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

Kėdainių rajono moterų krizių centras, +370 633 30805,
+370 698 18530, mkcentras@gmail.com, Vydūno g. 6,
Kėdainiai
Socialinės atskirties mažinimas Kėdainių mieste apjungiant,
įtraukiant ir įgalinant keistis socialinėje atskirtyje esančius
asmenis

45 175,34

41 561,31

3 614,03
Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos
narių integravimas į visuomenę gerinant socialinius įgūdžius bei
teikiant
sociokultūrines
paslaugas.
Projekto
uždaviniai,
veiklos
ir
fiziniai
rodikliai:
1. Ugdant socialinius įgūdžius, įgalinti projekto tikslinę grupę
keitimuisi ir sėkmingam integravimuisi į visuomenę:
1.1 Socialinių įgūdžių ugdymas (12 renginių, 12 unikalių dalyvių).
2. Teikiant sociokultūrines paslaugas ir ugdant tarpusavio
bendravimo įgūdžius, skatinti projekto dalyvių integraciją į
visuomenę
taip
mažinant
socialinę
atskirtį:
2.1. Giluminės dailės terapijos užsiėmimai „Įveikime krizę kartu
kurdami“ (6 renginiai, 36 asmenys, iš jų 20 unikalių).
2.2. Socialinę atskirtį išgyvenančių moterų savitarpio pagalbos
grupės dienos stovykla „Drąsa gyventi“ (6 renginiai, 60 dalyvių, iš
jų
10
unikalių).
2.3. Stalo ir judriųjų žaidimų turnyrai (18 renginių, 108 dalyviai, iš
jų
10
unikalių).
2.4. „Pažinkim savo šalį, nes mes jos dalis“ (12 išvykų, 144
dalyviai).
3. Telkiant ir mokant, skatinti savanoriškai veiklai:
3.1. Savanorių mokymai ir savanorių komandos formavimas (6
mokymai x 4 val., 36 dalyviai, iš kurių 10 soc. atskirtį patiriantys
asmenys,
26
unikalūs).
4.
Ugdant
sąmoningumą,
skatinti
pilietiškumą.
4.1. „Valstybė tai aš“ (3 renginiai, 30 dalyvių, iš jų 5 unikalūs).
Produkto
rodikliai:
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
- 83 asm.
2. Projektų, kuriuos visiškai arba
iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 1vnt.
3. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, dalyvaujančių dienos
centrų
veiklose
skaičius
5
asm.
4. Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių
asmenų, nepriklausančių organizacijai, skaičius - 6 asm.
Rezultato
rodikliai:
1. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose
6
asm.
2. 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) - 10 asm.

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“

Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos
Kėdainių pirminė organizacija
P. Lukšio
g. 16, Kėdainiai,
+370 347 51124, +370 640
31443, kedainiukurtieji@gmail.com

3.

Tyla - ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti

45 176,67

41 562,54

3 614,13
Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Projekto tikslas – ugdyti socialinę atskirtį patiriančių negalią
turinčių asmenų ir jų šeimos narių bei socialinės rizikos šeimų
narių
socialinius
įgūdžius.
Projekto
uždaviniai,
veiklos
ir
fiziniai
rodikliai:
1. Didinti informacijos prieinamumą negalią turintiems asmenims:
1.1. TV laidų montavimas – transliavimas (156 TV laidos).
1.2. Lietuvių gestų kalbos mokymai (3 gestų kalbos mokymų
kursai, 26 dalyviai, iš jų 6 unikalūs, 4 savanoriai).
2. Ugdyti socialinę atskirtį patiriančių negalią turinčių asmenų ir jų
šeimos narių bei socialinės rizikos šeimų narių socialinius
įgūdžius:
2.1. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas (36 knygrišybos
užsiėmimai, 150 sportinės veiklos užsiėmimų, 5 vaikai iš soc.
rizikos
šeimų,
5
unikalūs
dalyviai).
2.2. Nekasdieninio maisto gaminimas (6 renginiai, 60 dalyvių, iš
jų
10
unikalių).
2.3. Žvakių liejimo edukacinė veikla (3 renginiai, 54 dalyviai, iš jų
10
unikalių).
2.4. Grožio valanda sau (3 užsiėmimai, 1 savanoris, 45 dalyviai, iš
jų
10
unikalių).
2.5. Penkių dienų stovykla Šventojoje (3 stovyklos, 105 dalyviai,
iš
jų
20
unikalių).
3. Organizuoti renginių prieinamumą klausos negalią turintiems
asmenims:
3.1. Kėdainių miesto renginių pritaikymas (6 renginiai).
3.2. Išvykos į kitų miestų renginius, spektaklius, kiną (16 išvykų,
560 dalyvių).
Produkto
rodikliai:
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
- 70 asm.
2. Projektų,
kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO,
skaičius
1vnt.
3. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, dalyvaujančių dienos
centrų
veiklose
skaičius
5
asm.
Rezultato
rodikliai:
1. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose
3
asm.
2. 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 asm.

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 :

135 529,01

124 686,69

10 842,32

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, mob. tel.:
+370
347
31157,
+370
645
32760,
neformalustau@smc.kedainiai.lm.lt; S. Dariaus ir S. Girėno
g. 52, Kėdainiai,

52 900,00

48 668,00

4 232,00

4.
Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Jaunimo erdvė be standartų

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-10-31

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje gyvenančio, socialinę atskirtį patiriančio rizikos grupių
jaunimo (14-29 m.) užimtumą, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą ir
integraciją
bendruomenėje.
Projekto
uždaviniai,
veiklos
ir
fiziniai
rodikliai:
1. Sudaryti patrauklias sąlygas TG jaunų žmonių, patiriančių atskirtį savo
socialinėje aplinkoje, saugiam, įvairiapusiškam laisvalaikio praleidimui ir
socialinių
įgūdžių
ugdymui
(si):
1.1. Pozityvioji socializacija – užimtumo veiklų TG socialinės rizikos
vaikams, jaunimui ir jų šeimų nariams organizavimas, naudojant patirtinio
– praktinio socialinių įgūdžių ugdymo formas (3 stovyklos, 150 dalyvių;
5
programos,
20
renginių,
80
dalyvių).
1.2. Meno terapijos užsiėmimų organizavimas, tobulinant emocinį
intelektą (2 studijos, 3 mini spektakliai, 3 kūrybinių darbų pristatymai, 20
dalyvių).
1.3. Komandos formavimo renginių organizavimas, plėtojant TG
bendravimo
gebėjimus
(3
žygiai,
30
dalyvių).
1.4. Pažintinių, sociokultūrinių renginių organizavimas, plėtojant TG
bendradarbiavimo ir lyderystės gebėjimus (3 išvykos x 2 d., 50 dalyvių).
2. Inicijuoti ir skatinti socialinių jaunimo grupių, dalyvaujančių projekto
veikloje, integraciją, bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi:
2.1. Savanorių mokymas aktyviai dalyvaujant projekto partneriams
(NVO)
(3
mokymai
x
30
ak.
val,
15
savanorių).
2.2. „Jaunimo palapinė“ – akcijos-pristatymai jaunimo susibūrimo
vietose, kur dirbama atviro darbo principais (10 akcijų, 30 dalyvių).
2.3. Kontaktinių projekto partnerių NVO susitikimų organizavimas (36
kontaktiniai
NVO
susitikimai
AJE).
3. Skatinti tikslinės grupės asmenų bendruomeniškumą, vykdyti rezultatų
skaidą
bendruomenėje:
3.1. Projekto veiklos reprezentacinių, viešinimo priemonių parengimas ir
platinimas (3 viešinimo priemonės, 72 pranešimai soc. tinkle, 6
pranešimai
žiniasklaidoje,
3
video
klipai).
3.2. Atvirų durų dienų AJE organizavimas (3 renginiai, 100 dalyvių).
3.3. Padėkos vakaro organizavimas (1 renginys, 50 dalyvių).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Produkto
rodikliai:
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
- 150 asm.
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius - 1vnt.
3. Socialinės rizikos
šeimose augančių vaikų, dalyvaujančių dienos centrų veiklose
skaičius - 5 asm.
4. Nevyriausybinių
organizacijų veiklose savanoriaujančių asmenų, nepriklausančių
organizacijai,
skaičius
15
asm.
5. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius
- 1 vnt.
Rezultato
rodikliai:
1. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose
4
asm.
2. Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė

Papildomi
reikalavimai
projektui

atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto
veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo ESF veiklose) - 23 asm.

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

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“

Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Asociacija
,,Krepšinio
naktis“,
el.p.:
Donatas.maselskis@gmail.com, mob. Tel.: +370 642 91454,
adresas: J. Basanavičiaus g. 79-25, Kėdainiai.

5.

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

52 925,00

48 691,00

4 234,00

Socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo organizavimas
Kėdainių mieste

Projekto tikslas: Didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumą
Kėdainių
mieste
Projekto uždavinys: Integruoti socialinę atskirtį patiriančius vaikus į
Kėdainių miesto bendruomenę, įtraukiant juos į sportinio užimtumo bei
socialinių
įgūdžių
ugdymo
veiklas.
Projekto
veiklos:
1.1.1. Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe. Vyks 3 dienų
(24
ak.
val.)
mokymai
savanoriams.
1.1.2. sportinio pobūdžio ugdomųjų treniruočių organizavimas; Viso 81
dalyvis, iš jų nemažiau 15 vaikų iš soc. rizikos šeimų ir lankančių vaikų
dienos centrus, 6 savanoriai. Viso bus suorganizuotos 104 po 2 val.
trukmės treniruotės, kur kiekvienoje dalyvaus apie 20 dalyvių.
1.1.3. Socialinių įgūdžių ugdomųjų lavinamųjų žaidimų organizavimas.
Viso 81 dalyvis, iš jų nemažiau 15 vaikų iš soc. rizikos šeimų ir lankančių
vaikų dienos centrus, 6 savanoriai Planuojama organizuoti 136 po 2val.
trukmės lavinamuosius žaidimus, kur vieno užsiėmimo metu bus po 2
savanorius.

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Priemonės
PFSA
nurodyti
produkto
rodikliai
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), dalyvių
skaičius, 81 asm.
2. Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai
ar
NVO,
skaičius,
1vnt.
Strategijoje
nurodyti
rezultato
rodikliai
3. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių
(vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, 4 vnt.;
4. 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.

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

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“

Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

VŠĮ Koučingo klubas, mob.tel.: +370 608 25151,
kristina@bigplans.lt; Lakūnų pl. 23A, Kaunas, J.
Basanavičiaus g. 96-36, Kėdainiai,

Papildomi
reikalavimai
projektui

6.

Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG vaikų
užimtumo organizavimas

52 925,00

48 691,00

4 234,00
Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

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

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo
didinimas vasaros laikotarpiu organizuojant dienos stovyklas,
kurių metu būtų gerinama jų psichinė ir fizinė būklė, ugdomi
socialiniai
įgūdžiai,
mažinama
socialinė
atskirtis.
Projekto
uždaviniai,
veiklos
ir
fiziniai
rodikliai:
1. Suorganizuoti 30 vaikų užimtumo dienos stovyklų:
1.1 Vaikų dienos stovyklų organizavimas (78 asm. (3 grupės x 26
asm.)).

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

Papildomi
reikalavimai
projektui

Iš viso 1.1.2 Veiksmas :

158 750,0

146 050,0

12 700,0

Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, mob. tel.:
+370
347
31157,
+370
645
32760,
neformalustau@smc.kedainiai.lm.lt; S. Dariaus ir S. Girėno
g. 52, Kėdainiai,

40 500,00

37 260,00

32 40,00

7.
Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai

Iki 2019-10-31

Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Draugiška senjorams bendruomenė

Projekto tikslas: Padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje gyvenančių senyvo amžiaus žmonių ir pabėgėlių integraciją į
ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą ir mažinti jų socialinę
atskirtį.
Uždavinys
Nr. 1. Didinti senyvo amžiaus žmonių ir kitų atskirtį patiriančių grupių
(įskaitant pabėgėlius) bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas,
laisvalaikio
užimtumą
ir
tarpkultūrinį
dialogą.
Veiklos.
1.1. Bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimo neformaliojo
švietimo 5 vnt. programų įgyvendinimas. Programos trukmė 60 ak. val.,
viso:
100
dalyvių.
1.2. Sociokultūrinių paslaugų teikimas ir užimtumo organizavimas. viso:
5
renginiai,
170
dalyvių.
1.3. Proginių susitikimų su pabėgėliais organizavimas (kalendorinės
šventės).
3
susitikimai,
30
dal.
Uždavinys Nr. 2.Skatinti, įgalinti ir įtraukti senyvo amžiaus žmones į
savanorišką
veiklą
bendruomenėje.
Veiklos:
2.1.
Savanorių mokymas. 3 mokymai, 12 savanorių, 25 dal.
2.2. Savanoriškos veiklos akcijų organizavimas. 9 akcijos, 30 dal., 12
susitikimai
AJE,48
apsilankymai
namuose.
2.3. Dienos centro paslaugų organizavimas.1 dienos centras,40 dalyvių.
Uždavinys Nr.3 Skatinti tikslinės grupės asmenų bendruomeniškumą,
vykdyti
rezultatų
sklaidą
bendruomenėje.
Veiklos:
3.1. Projekto veiklos viešinimo priemonių parengimas ir platinimas.
Informacija bus platinama soc. tinkluose, Bus 6 pranešimai vietos
žiniasklaidoje.
3.2. Veiklos, rezultatų ir patirties sklaidos renginių organizavimas.Vyks 7
susitikimo renginiai su projekto dalyviai ir partneriais. Dalyvaus 100 asm

institucijai
terminas

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Priemonės
PFSA
nurodyti
produkto
rodikliai
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), dalyvių
skaičius, 100 asm.
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius,
1vnt.
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai
3. Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį
patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, asmenų skaičius, 80 asm.
4. Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių asmenų,
nepriklausančių
organizacijai,
skaičius;
5. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius, 1 vnt.
6. Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, 1vnt.
Strategijoje
nurodyti
rezultato
rodikliai
7. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių
(vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, 5 vnt.;
8. 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), 20vnt.

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

1.2.1.Veiksmas,
„Kultūrinių,
edukacinių,
veiklų
organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir
organizacijų
bendradarbiavimą
su
kitų
VVG
organizacijomis).

Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Kėdainių
rajono
neįgaliųjų
draugija,
el.p.:
kedainiund@gmail.com, tel.: +37068578222, adresas:
Radvilų g. 25, LT-57254 Kėdainiai.

Papildomi
reikalavimai
projektui

8.

Susiburkime ir kurkime kartu

40 571,47

37 326,00

3 245,76
Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

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

9.

Projekto
tikslas:
Didinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas
senyvo amžiaus, neįgaliems ir kitiems soc. atskirtį patiriantiems asmenims
Projekto uždavinys. Plėtoti teikiamas kultūrines ir edukacines paslaugas
Kėdainiuose, siekiant padidinti pagyvenusių, neįgalių ir kitų soc. atskirtį
patiriančių
žmonių
socialinę
integraciją
į
visuomenę.
Projekto
veiklos:
1.1. Sociokultūrinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį
patiriantiems gyventojams teikimas. Viso - 81dalyvis, bus organizuojami
2 kultūriniai ir 1 amatų būrelis. Bus organizuojamos 4 veiklos:
dainuojamosios poezijos; mišraus ansamblio; kapelos; vyrų ansamblio
veiklos. Bus organizuojamos amatų ir kultūrinių renginių veiklos,
kuriuose
dalyvaus
projekto
partneriai.
1.2. Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe. Vyks 2 dienų (16
ak. val.) mokymai 10 savanorių dirbsiančių su tiksline grupe.
Priemonės
PFSA
nurodyti
produkto
rodikliai
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), dalyvių
skaičius, 81 asm.
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius,
1vnt.
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai
3. Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį
patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, asmenų skaičius, 79 asm.
4. Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių asmenų,
nepriklausančių
organizacijai,
skaičius,
2asm.
5. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius, 1 vnt.
6. Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, 1vnt.
Strategijoje
nurodyti
rezultato
rodikliai
7. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių
(vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, 5 vnt.;
8. 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), 4 vnt.

1.2.1.Veiksmas,
„Kultūrinių,
edukacinių,
veiklų
organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir
organizacijų
bendradarbiavimą
su
kitų
VVG
organizacijomis).

Papildomi
reikalavimai
projektui

Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Kėdainių rajono paraplegikų asociacija, mob. tel.: +370
656 60779, kedparaplegik@gmail.com; P. Lukšio g.
16, Kėdainiai

40 398,80

37 166,89

3 231,91

Pagelbėk. Dalyvauk. Savanoriauk!

Projekto tikslas – senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirties
mažinimas
Kėdainių
mieste.
Projekto uždaviniai, veiklos ir fiziniai rodikliai:
1. Teikti pagalbą namuose senjorams ir neįgaliesiems:
1.1 Savanorių mokymai (1 mokymai, 10 unikalių dalyvių
(savanorių)).
1.2 Pagalba į namus (1 paslauga, 50 unikalių dalyvių).
2. Vykdyti sociokultūrines veiklas integruojant senjorus,
neįgaliuosius ir pabėgėlius į visuomeninį gyvenimą:
2.1 Rajoninės laiko šaškių varžybos (2 renginiai, 40
neunikalių dalyvių (iš jų 4 anksčiau nedalyvavę NVO
veiklose)).
2.2 Tarprajoninės neįgaliųjų lauko bočios varžybos (2
renginiai, 100 neunikalių dalyvių (iš jų 8 anksčiau
nedalyvavę
NVO
veiklose)).
2.3 Respublikinės neįgaliųjų žvejybos varžybos (2 renginiai,
70
neunikalių
dalyvių).
2.4 Neįgaliųjų edukacija (1 renginys, 25 unikalūs dalyviai (iš
jų 4 darbingi asmenys ir 4 anksčiau nedalyvavę NVO
veiklose).
2.5 Aktyvaus poilsio ir laisvalaikio užimtumo skatinimas (1
renginys (2 kartai per mėnesį), 20 neunikalių dalyvių (iš jų 4
anksčiau nedalyvavę NVO veiklose)).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

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

Produkto
rodikliai:
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 85 asm.
2. Projektų,
kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai
partneriai
ar
NVO,
skaičius
1vnt.
3. Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių,
socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų asmenų
skaičius - 75 asm.
4.
Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių
asmenų, nepriklausančių organizacijai, skaičius - 10 asm.
5. Socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų,
pradėjusių dalyvauti NVO veiklose, skaičius - 20 asm.
6. Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su pabėgėlių
integracija, skaičius - 1 vnt.
Rezultato
rodikliai:
1. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO
savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose - 3 asm.
2. 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) - 4 asm.
1.2.1.Veiksmas,
„Kultūrinių,
edukacinių,
veiklų
organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir
organizacijų
bendradarbiavimą
su
kitų
VVG
organizacijomis).

Papildomi
reikalavimai
projektui

10.
Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys

Asociacija
,,Senojo
kelio
dvaras",
el.p.:
jelenamaksimenko@icloud.com
tel.:
+37069925227, adresas: Janušavos km. Senojo Kelio g. 19,
Kėdainių r. sav.

40 571,74

37 326,00

32 45,74

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai

Iki 2019-11-04

Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Vietos plėtros
strategijos
(toliau strategija)
įgyvendinimo
veiksmo,
kuriam
įgyvendinti

Socialinių ryšių stiprinimas per meno pasaulio ir savęs
pažinimą

Projekto
tikslas:
Didinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas
soc.
atskirtį
patiriantiems
asmenims
Projekto
uždavinys:
Plėtoti teikiamas sociokultūrines paslaugas Kėdainiuose, siekiant
padidinti soc. atskirtį patiriančių vaikų, senyvo amžiaus asmenų ir
pabėgėlių
socialinę
integraciją
į
visuomenę.
Projekto
veiklos:
1.1. Sociokultūrinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį
patiriantiems teikimas. Per 3m. bus suorganizuotos 3 vnt. x12 dienų
trukmės vasaros stovyklos, kuriuose dalyvaus 35 dalyviai. Vyks 2
kultūriniai
vakarai,
20
dalyvių.
Viso: 1.1. veikloje dalyvaus 17 neįgalių, 10 senjorų, 4 pabėgėliai ir 50 soc.
atskirtyje
esančių
vaikų.
1.2. Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe. Mokymai vyks
3d., dalyvaus 30 dalyvių. Bus paruošta 10 savanorių iš jų 5 senjorai.
Priemonės
PFSA
nurodyti
produkto
rodikliai
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), dalyvių
skaičius, 86 asm.
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius,
1vnt.
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai
3. Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį
patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, asmenų skaičius, 27 asm.
4. Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių asmenų,
nepriklausančių
organizacijai,
skaičius,
2asm.
5. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius, 1 vnt.
6. Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, 1vnt.
Strategijoje
nurodyti
rezultato
rodikliai
7. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių
(vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo
ESF veiklose, 5 vnt.;
8. 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), 4 vnt.

1.2.1.Veiksmas,
„Kultūrinių,
edukacinių,
veiklų
organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir
organizacijų
bendradarbiavimą
su
kitų
VVG
organizacijomis).

institucijai
terminas

Papildomi
reikalavimai
projektui

skirtas
projektas,
numeris ir
pavadinimas
11.
Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Kėdainių kultūros centras, mob. tel.: +370 347 52978, +370
687
89074,
reklamakkc@gmail.com,
kulturoscentras.kedainiai@gmail.com; J. Basanavičiaus g.
24, Kėdainiai,

40 571,74

37 326,00

3 245,74

Gyvenimo spalvos

Projekto tikslas – didinti senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų
socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę
teikiant
paslaugas
ir
skatinant
savanorišką
veiklą.
Projekto
uždaviniai,
veiklos
ir
fiziniai
rodikliai:
1. Integruoti socialinę atskirtį patiriančius asmenis į Kėdainių
miesto bendruomenę, įtraukiant juos į sociokultūrines,
savipagalbos
bei
edukacines
veiklas:
1.1 Edukacinių veiklų vykdymas (15 dailės ir vizualiųjų menų
edukacijų x 3 ak. val., 8 unikalūs dalyviai; 9 edukacijos „Iškalbos
menas“ x 3 ak. val., 8 unikalūs dalyviai; 20 edukacijų po 2 ak. val,
6 unikalūs dalyviai; 9 išvažiuojamosios edukacijos x 3 ak. val., 8
unikalūs
dalyviai).
1.2 Sociokultūrinių veiklų organizavimas (15 kino filmų po atviru
dangumi seansų, 8 unikalūs dalyviai; 3 susitikimai su Raseinių r.
senjorais x 6 val., 1 bendras leidinys, 8 unikalūs dalyviai; 2
renginiai, 1 parodos atidarymas, 11 užsiėmimų, 4 unikalūs
dalyviai; 3 lietuvių kultūros vakarai, 6 užsiėmimai, 5 unikalūs
dalyviai; 9 pažintinės išvykos, 5 unikalūs dalyviai).
1.3 Organizuoti savipagalbos veiklas (3 šokių vakarai, 8 unikalūs
dalyviai; 18 maisto gaminimo užsiėmimų, 4 unikalūs dalyviai; 8
susitikimai su gyvūnais, 4 unikalūs dalyviai; 6 gėlių darželio
sodinimo ir priežiūros kartai, 5 unikalūs dalyviai).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-11-04

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Produkto
rodikliai:
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
- 81 asm.
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius
1vnt.
3. Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę
atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų asmenų skaičius - 20 asm.
4. Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių
asmenų, nepriklausančių organizacijai, skaičius - 2 asm.
5. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius
- 1 vnt.
6. Įgyvendintų BIVP projektų,
susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius - 1 vnt.
Rezultato
rodikliai:
1. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose
3
asm.
2. 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) - 4 asm.

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

1.2.1.Veiksmas,
„Kultūrinių,
edukacinių,
veiklų
organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir
organizacijų
bendradarbiavimą
su
kitų
VVG
organizacijomis).

Pareiškėjo
pavadinimas
ir
kontaktiniai
duomenys
Vietos plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, mob.tel.: +370 698
40095, +370 658 76002, marius.ciuzelis@sidabrinelinija.lt,
gileta.kieriene@sidabrinelininja.lt; Konstitucijos pr. 7,
Vilnius, J. Basanavičiaus g. 99, Kėdainiai,

Papildomi
reikalavimai
projektui

12.

,,Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų,
neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės
gyvenimą

39 513,77

36 352,67

3 161,10
Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Iki 2019-10-01

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių
socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste, organizuojant
jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų
teikimą „Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į
savanorišką
veiklą.
Projekto
uždaviniai,
veiklos
ir
fiziniai
rodikliai:
1. Organizuoti kultūrinius ir edukacinius renginius senjorams,
neįgaliesiems bei pabėgėliams, siekiant įtraukti į projekto veiklas,
paskatinti naudotis teikiamomis paslaugomis, bei įsitraukti į
savanorišką veiklą, taip pagerinant jų integraciją į Kėdainių
visuomenę:
1.1 Informacinių – kultūrinių renginių organizavimas (BIVP
projekto veiklų dalyvių – soc. atskirtį patiriančių gyventojų
skaičius – 90 asm., veiklų, skirtų pabėgėlių integracijos sąlygų
gerinimui skaičius – 4 renginiai, organizacijų iš kito miesto VVG,
su kuriomis bendradarbiaujama įgyvendinant projekto veiklas
skaičius – 2 organizacijos, 4 mėgėjų meno kolektyvai).
1.2 Edukacinių – savanorių atrankos renginių organizavimas ir
savanoriškos veiklos skatinimas (BIVP projekto veiklų dalyvių –
soc. atskirtį patiriančių gyventojų ir gyventojų skaičius – 60 asm.,
į savanorišką veiklą įsitraukusių pareiškėjo organizacijai
nepriklausančių asmenų skaičius – 30 asm., į NVO veiklas
įsitraukusių tikslinių grupių atstovų (senjorų ir neįgaliųjų) skaičius
–
20
asm.).
2. Pasirengti teikti socialines paslaugas „Sidabrinės linijos“
telefonu
tikslinėms
grupėms:
2.1 Savanorių parengimas atlikti savanorišką veiklą projekte ir
savanoriškos veiklos atlikimo organizavimas (į savanorišką veiklą
įsitraukusių pareiškėjo organizacijai nepriklausančių asmenų
skaičius – 30 asm., į NVO veiklas įsitraukusių tikslinių grupių
atstovų (senjorų ir neįgaliųjų) skaičius – 20 asm., sudarytų
savanoriškos veiklos sutarčių skaičius – 30 vnt., iš jų ilgalaikei
savanorystei, kuri tęsis ir projektui pasibaigus – mažiausiai 5 vnt.).
3. Užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą „Sidabrinės
linijos“
telefonu
tikslinėms
grupėms:
3.1 Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo ir konsultavimo) ir
specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (psichosocialinės
pagalbos, savipagalbos grupių) teikimo tikslinėms grupėms
organizavimas „Sidabrinės linijos“ telefonu (į savanorišką veiklą
įsitraukusių pareiškėjo organizacijai nepriklausančių asmenų
skaičius – 30 asm., į NVO veiklas įsitraukusių tikslinių grupių
atstovų (senjorų ir neįgaliųjų) skaičius – 20 asm., BIVP projekto
veiklų dalyvių – soc. atskirtį patiriančių gyventojų ir gyventojų
skaičius – 30 asm., darbingų asmenų, kurių socialinė atskirtis
sumažėjo dėl projekto dalyvių dalyvavimo projekto veiklose
skaičius – 5 asm.).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

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

Produkto
rodikliai:
1. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)
- 90 asm.
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius
1vnt.
3. Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę
atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų asmenų skaičius - 20 asm.
4. Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių
asmenų, nepriklausančių organizacijai, skaičius - 30 asm.
5. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius
- 1 vnt.
6. Įgyvendintų BIVP projektų,
susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius - 1 vnt.
Rezultato
rodikliai:
1. Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose
5
asm.
2. 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) - 5 asm.

Papildomi
reikalavimai
projektui

1.2.1.Veiksmas,
„Kultūrinių,
edukacinių,
veiklų
organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir
organizacijų
bendradarbiavimą
su
kitų
VVG
organizacijomis).

Iš viso 1.2.1. Veiksmas :
IŠ VISO:

Pirmininkas _______________ Dainius Cibulskis

Projektų vadovė______________ Kristina Vainauskienė

242 127,79
536 406,80

222 757,56
493 494,25

193 70,25
429 12,57

