TIKSLINĖ GRUPĖ
1. 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.

PAGRINDŽIANTYS DOKUMENTAI
Valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų
registro departamente yra išduodamos pažymos
apie asmens šeiminę padėtį, sutuoktinį ir
nepilnamečius vaikus, pateikus vienkartinį
prašymą (projekto dalyvis pateikia); Jeigu
pažymoje iš registrų centro nėra informacijos apie
šeimos narių sudėtį arba amžių, papildomai
pateikiami dokumentai, patvirtinantys šeimos
narius: santuokos liudijimas, vaikų gimimo
liudijimas(-ai), kiti dokumentai (projekto dalyvis
pateikia).

2. Likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų,
kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa Internatų, globos namų išduotos pažymos/sąrašai
(rūpyba).
apie vaikų esamą ar buvusį ugdymą šiose
įstaigose (projekto dalyvis pateikia); Jeigu
pažymoje nėra informacijos apie asmens amžių,
papildomai
pateikiami
dokumentai:
Asmens dokumentas (nustatyti dalyvių amžių) (projekto dalyvis pateikia).
3. Socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, Savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos
kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi pažyma (projekto vykdytojas gauna iš
elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja Savivaldybės).
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.
4. Socialinės rizikos suaugę asmenys (t. y. asmenys Pažyma apie suaugusio asmens įtraukimą į
nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad socialinės rizikos suaugusių asmenų (nuo 18 m.)
elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, sąrašą
(projekto
vykdytojas
gauna
iš
narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis Savivaldybės);
medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, Dokumentai, patvirtinantys šeimos narius:
yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, santuokos liudijimas, vaikų gimimo liudijimas(yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti ai), kiti dokumentai (projekto dalyvis pateikia).
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).

5. 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).
6. Esami ir buvę vaikų socialinės globos namų,
bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų
internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29
metų).

Savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybos
pažyma, patvirtinanti, kad šeima įtraukta į soc.
rizikos šeimų arba seniūnijos pažyma (projekto
vykdytojas gauna iš savivaldybės ar seniūnijos).
Asmens dokumentas (nustatyti dalyvių amžių) (projekto dalyvis pateikia).

7. Nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama
socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto
šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto
vandens išlaidų kompensacijos).
8. Asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos
įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra
suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje
(pabėgėlio statusas, laikinoji arba papildoma
apsauga).
9. Neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos
įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55
procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba
specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai.
10. Senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos
amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar
visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis
asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti
visuomenės gyvenime.
11. Smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis
ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos
nariai.

Pažyma iš
socialinės paramos
šeimai
informacinės sistemos (toliau - SPIS)- (projekto
vykdytojas gauna iš savivaldybės ar seniūnijos
soc. darbuotojų išrašą iš SPIS)

Internatų, globos namų išduotos pažymos/sąrašai
apie vaikų esamą ar buvusį ugdymą šiose
įstaigose nurodant laikotarpį (projekto dalyvis
pateikia);

Leidimai gyventi Lietuvoje, kurie išduodami
pagal UTPĮ III skirsnį (40 str. Vienas iš
pagrindinių, kuriame nurodyta, kuriais atvejais
išduodamas leidimas gyventi Lietuvoje)(projekto dalyvis pateikia).
Neįgalaus asmens pažymėjimas (projekto
dalyvis pateikia)

Pensininko
pateikia)

pažymėjimas

(projekto

dalyvis

Krizių centrų pažyma ar Lietuvos Carito pažyma
ar pažyma iš policijos dėl pradėto ikiteisminio
tyrimo (projekto dalyvis pateikia)

12. Asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo Apgyvendinimo
(nakvynės)
savarankiško
(nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, gyvenimo namų, nakvynės namų ar krizių centrų
nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugomis, pažyma (projekto dalyvis pateikia)
ir jų šeimos nariai.

13. Asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir Priklausomybės centro arba medicinos ištaigos
jų šeimos nariai.
(psichiatro) pažyma (projekto dalyvis pateikia);
Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos išduota
pažyma, priklausomybės ligų centrai, kad asmuo
įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl
alkoholizmo (projekto dalyvis pateikia)
14. Asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, ir jų šeimos Laisvės atėmimo vietos pažyma apie paleidimą iš
nariai.
laisvės atėmimo vietos (projekto dalyvis pateikia)
15. Nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Išrašas/pažymas iš:
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 1. mokyklos ar
įstatymą yra ar buvo skirtos vaiko minimalios ir 2. teritorinės policijos įstaigos ar,
vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai
2. vaiko teisių apsaugos tarnybos ar,
3. vaikų dienos centro ar,
4. savivaldybės administracijos ar,
5. Vaikų Socializacijos centro.
(projekto vykdytojas gauna iš šių įstaigų)
16. Tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, Kalbų centrų ar švietimo įstaigų išduoti kalbos
kurie nemoka valstybinės kalbos arba kurie moka lygį patvirtinantys dokumentai.
valstybinę kalbą ne aukštesniu kaip pradedančio
vartotojo (A1 ar A2) lygiu
17. Asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos
negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal sprendimas dėl specialiųjų poreikių nustatymo ar
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą išduota pažyma (projekto dalyvis pateikia). Taip
yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pat dokumentai, patvirtinantys šeimos narius:
pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės santuokos liudijimas, vaikų gimimo liudijimas(integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo ai), kiti dokumentai (projekto dalyvis pateikia).
lygis ar visiškas nedarbingumas).
19. Ekonomiškai neaktyvūs asmenys.
Projekto dalyvių anketos duomenys. PVZ.:
Mokinio, studento pažymėjimas ir kt. (projekto
dalyvis pateikia). Projekto vykdytojas gali
kreiptis į darbo biržą su sąrašu, ar dalyviai yra
registruoti darbo biržoje ar ne, taip pat į Sodrą,
kad neturi darbinių santykių, nėra pensininkas,
VMI pažyma, kad neturi mokėjimų už
individualią veiklą, iš Sodros dėl motinystės
atostogų turėjimo. Taip pat dėl ūkininkų - juos
registruoja savivaldybės administracijos, todėl
pažyma iš jų, kad nėra registruotas.
20. Bedarbiai (netaikoma neformalaus profesinio Darbo biržos pažyma, kad asmuo turi bedarbio
mokymo ir praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo statusą ar sustabdytą bedarbio statusą (projekto
darbo vietoje veiklų vykdymo atveju).
dalyvis pateikia)

21. Darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai Projekto dalyvių anketos duomenys. PVZ.:
neaktyvūs asmenys ar bedarbiai
Mokinio, studento pažymėjimas ir kt. (projekto
dalyvis pateikia). Projekto vykdytojas dėl
ekonomiškai neaktyvių asmenų gali kreiptis į
darbo biržą su sąrašu, ar dalyviai yra registruoti
darbo biržoje ar ne, taip pat į Sodrą, kad neturi
darbinių santykių, nėra pensininkas, VMI
pažyma, kad neturi mokėjimų už individualią
veiklą, iš Sodros dėl motinystės atostogų
turėjimo. Taip pat dėl ūkininkų - juos registruoja
savivaldybės administracijos, todėl pažyma iš jų,
kad nėra registruotas. Dėl bedarbių asmenų Darbo biržos pažyma, kad asmuo turi bedarbio
statusą ar sustabdytą bedarbio statusą (projekto
dalyvis pateikia).
22. Darbingi gyventojai, kuriems (ar kurių šeimoms) Pažyma iš
socialinės paramos
šeimai
pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės informacinės sistemos (toliau - SPIS)- (projekto
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra vykdytojas gauna iš savivaldybės ar seniūnijos
teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, soc. darbuotojų išrašą iš SPIS)
būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir
karšto vandens išlaidų kompensacijos
23. Jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo VĮ Registrų centro pažyma (Detalesni juridinių
vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo asmenų registravimo duomenys yra mokami
teritorija, atstovai ir darbuotojai
•Registrų centro savitarnos sistemoje, apmokant
už teikiamus duomenis per e.bankininkystės
sistemas);
Individualios veiklos pažyma, kurioje nurodyta
veiklos
vykdymo
vietos.
Įsakymai dėl asmens įdarbinimo, valdymo organų
sudėties patvirtinimo (Jauno verslo subjektų
atstovai pateikia)
24. Gyventojai ir besiribojančios teritorijos Duomenys iš dalyvių anketų.
gyventojai
25. Asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo Individualios veiklos pažyma arba verslo
vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo liudijimas, kuriuos išduoda Valstybinė mokesčių
teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje, ir šių inspekcija.
asmenų darbuotojai.
Registrų
centro
pažyma.
Įsakymai
dėl
asmens
įdarbinimo.
26. Juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta Registrų
centro
pažyma.
yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo Įstatai, kuriuose matosi valdymo organai.
teritorijoje
ar
besiribojančioje
teritorijoje, Įsakymai dėl asmens įdarbinimo.
darbuotojai,
vienasmeniai valdymo organai ir
kolegialių valdymo organų nariai.

