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PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. TS-18
(Marijampolės regiono plėtros tarybos
2011 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. 51/8S-23
redakcija)

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos
2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1-SAM-08-R
„Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ 2007–2013 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41

Programa
Prioritetas
Priemonė
Eil
Projekto
Nr
pavadinimas

1.

Psichikos dienos
stacionaro
Marijampolėje
įkūrimas

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“
„Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“
Projekto
Projekto tikslai, siektini rezultatai
Preliminarus projekto biudžetas
pareiškėjas
Bendra projekto ES fondų lėšų Valstybės
vertė, Lt
suma, Lt
biudžeto
(bendrojo
finansavimo)
lėšos, Lt
VšĮ
Tikslas. Prisidėti prie kokybiškų ir įvairiapusiškų 1 081 967,09
919 672,03
162 295,06
Marijampolės
psichinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
pirminės
Marijampolėje.
sveikatos
Siektini rezultatai.
Įgyvendinus projektą bus
priežiūros
įkurtas psichikos dienos stacionaras Marijampolėje,
centras
bus suremontuotos ir pritaikytos psichikos dienos
stacionarui 455,37 kvadratinių metrų patalpos.
Centro paslaugomis per metus pasinaudos apie 150
pacientų.
Projekto įgyvendinimo metu taip pat bus pasiekti
šie rezultatai:
Pagerės psichinės sveikatos priežiūros kokybė ir
prieinamumas, bus optimizuota psichinės sveikatos
priežiūros sistema Marijampolėje.
Bus sudarytos sąlygos diegti modernius, pacientų
poreikius
atitinkančias,
gydymo
metodus
(individualūs ir grupiniai užsiėmimai, meno,
muzikos, šviesos, judesio terapija ir kt.).
Psichikos dienos stacionare Marijampolėje

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

2010 m.
spalio mėn.

2012 m.
rugsėjo
mėn.

24 mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2010-03-31

2
teikiamos paslaugos bus pritaikytos prie paslaugų
vartotojų individualių poreikių ir teikiamos kuo
mažiau ribojančioje aplinkoje.
Psichikos dienos stacionaro įkūrimas leis
efektyviau naudoti psichinei sveikatai skiriamas
lėšas, sudarys palankias sąlygas socialinės atskirties
mažinimui Marijampolėje.

Projektų vertė, Lt
1 081 967,09

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Valstybės biudžeto (bendrojo finansavimo) lėšos, Lt
919 672,03
162 295,06

______________

Priemonei skirta ES struktūrinė parama
Marijampolės regionui 2007-2013 m., Lt
1 135 280,00

