MARIJAMPOLĖS REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS REGIONO PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ PAGAL VP3-2.4SADM-01-R PRIEMONĘ „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“, 2007–2010 M. LAIKOTARPIO SĄRAŠŲ
PATVIRTINIMO

2008 m. lapkričio 4 d. Nr. TS-12
Marijampolė

Vadovaudamasi Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšomis finansuotinų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778), 6 punktu,
Projektinių pasiūlymų pateikimo Marijampolės regiono plėtros tarybai ir projektinių pasiūlymų
apibendrinimo Marijampolės regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos, patvirtintos 2008 m.
gegužės 23 d. Marijampolės regiono plėtros tarybos sprendimu Nr. TS-7, 25 punktu, Marijampolės
regiono plėtros taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio sąrašą Nr. 41.
1.2. Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R
priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio
sąrašą Nr. 41.
2.

Siūlyti Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R

priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio
sąraše Nr. 41 ir Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, 2007-2010 m. laikotarpio
sąraše Nr. 41 esančius regiono projektus finansuoti iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų.

Tarybos pirmininkas

Albinas Mitrulevičius

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2008 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. TS-12
Vidaus reikalų ministerijai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai
(adresatas)

Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“,
2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“

Prioritetas

„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Priemonė

VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

„Socialinės rizikos
šeimų paramos centro
Igliaukos seniūnijoje
įkūrimas“

Marijampolės
savivaldybės
administracija

2.

„Nestacionarių
socialinių paslaugų
plėtra VšĮ Kazlų
Rūdos savivaldybės
vaikų dienos centre“

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

3.

„Viešosios įstaigos
Vilkaviškio socialinės
pagalbos centro

Vilkaviškio rajono
savivaldybės
administracija

Tikslas. Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą
Marijampolės savivaldybės Igliaukos ir Gudelių seniūnijų teritorijoje,
didinti socialinių paslaugų įvairovę
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą – įsteigus Igliaukos socialinės
rizikos šeimų centrą – nuolatinė socialinė pagalba bus užtikrinta 10-12
socialinės rizikos šeimų ir jose augantiems 32-35 vaikams iš socialinės
rizikos šeimų, gyvenančių Igliaukos miestelyje bei Igliaukos ir Gudelių
seniūnijos kaimuose.
Tikslas. Gerinti nestacionarių pasaugų infrastruktūrą didinant jų įvairovę
Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Siektini rezultatai. Įgyvendinus Kazlų Rūdos savivaldybės vaikų dienos
centro nestacionarių paslaugų plėtros projektą:
 bus rekonstruota ir įrengta 126 m2 naujų patalpų skirtų krizių centrui;
 bus įsigyti 4 kompiuterinės įrangos komplektai;
 bus įsigyti 3 biuro baldų komplektai;
 bus įsteigtas vienas psichologo kabinetas;
 bus įsteigtas vienas vaikų žaidimo kambarys;
 bus įsteigtas vienas higienos kambarys mergaitėms;
 centro teikiamomis paslaugomis pasinaudos apie 80 asmenų per
metus;
 vienu metu socialines paslaugas centre galės gauti iki 40 asmenų.
Tikslas Modernizuoti VšĮ Vilkaviškio socialinės pagalbos centro
infrastruktūrą, tokiu būdu siekiant gerinti teikiamų nestacionarių socialinių
paslaugų kokybę, didinti jų įvairovę ir apimtis labiausiai pažeidžiamoms

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

133 192,50

2009 m.
balandžio
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

33 mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2009-01

949 831,65

167 617,35

2008 m.
rugsėjo
mėn.

2010 m.
spalio mėn.

26 mėn.

2009-01

2 535
498,00

447 441,00

2009 m.
liepos mėn.

2010 m.
rugpjūčio
mėn.

14 mėn.

2009-01

Bendra
projekto
vertė, Lt

ES fondų
lėšų suma,
Lt

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt

887 950,00

754 757,50

1 117 449,00

2 982 939,00

pastato rekonstrukcija“

Projektų vertė, Lt
4 988 338

visuomenės grupėms.
Laukiami rezultatai:
•
tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą – 40 asmenų (neįskaitant,
kad maždaug 30 asmenų kiekvieną mėnesį gaus reikalingas paslaugas,
kreipdamiesi į paramos šeimai tarnybą). Planuojama, kad per vieną dieną
įstaiga galės aptarnauti iki 40 asmenų, tačiau ne visoms tikslinėms grupėms
paslaugos bus teikiamos kiekvieną dieną (pvz., laikino apnakvindinimo
paslaugos socialinės rizikos šeimoms), todėl planuojamas metinis
aptarnaujamų tikslinių grupių asmenų skaičius gali siekti iki 780 (įvertinus,
kad paramos šeimai tarnyba per metus suteiks paslaugas apie 360 asmenų
ir didžioji dalis paslaugų bus teikiamos darbo dienomis).
•
vietos paslaugų gavėjams – 40 vietų.
Siekiant aukščiau nurodytų rezultatų, bus atliekami šie darbai:
rekonstruotas pastatas – 493 kv. m.; rekonstruotas garažas – 230 kv. m.;
sutvarkyta teritorija – 2427 kv. m.; įsigyta visa reikalinga įranga ir baldai.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
4 240 087
748 251

______________

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
4 397 888
4 397 887
8 795 775

PATVIRTINTA
Marijampolės regiono plėtros tarybos
2008 m. lapkričio 4 d. sprendimu Nr. TS-12
Vidaus reikalų ministerijai
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai
(adresatas)

Rezervinių Marijampolės regiono projektų, finansuojamų pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“,
2007-2010 m. laikotarpio sąrašas Nr. 41
Programa

„2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa“

Prioritetas

„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“

Priemonė

VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Eil
Nr

Projekto pavadinimas

Projekto
pareiškėjas

Projekto tikslai, siektini rezultatai

1.

„Kalvarijos Dienos
globos namų plėtra“

Kalvarijos
savivaldybės
administracija

2.

„Mišrių socialinių
paslaugų teikimo

VšĮ „Vilties
žiedas“

Tikslai: 1. Išplėtoti nestacionarias dienos socialinės globos paslaugas; 2.
Užtikrinti darbuotojams lankytojams tinkamą mikroklimatą pastato
patalpose.
Siektini rezultatai. Projektas padės išplėsti nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūrą Kalvarijos savivaldybėje ir sudarys sąlygas suteikti
nestacionarias socialines paslaugas pagyvenusiems ir suaugusiems
asmenims su negalia. Paslaugos taps labiau kompleksinės ir kokybiškos.
Projekto parama bus nukreipta paremti probleminei gyventojų daliai –
pagyvenusiems ir suaugusiems asmenims su negalia. Klientams dienos
metu bus teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros
reikalaujanti pagalba, t.y. sukurta galimybė asmenims gauti kokybiškas
nestacionarias dienos socialinės globos paslaugas, būtinas jų socialiniam
orumui puoselėti, socialiniams poreikiams tenkinti, gebėjimui pasirūpinti
savimi, integruotis į visuomenę ir taip pasijusti lygiaverčiais visuomenės
nariais.
Siekiama renovuoti pastatą, įsigyti buitinės, kompiuterinės technikos, baldų
ir kitą reikiamą įrangą, kurių pagalba bus galima teikti kokybiškas
paslaugas, atitinkančias higienos normas. Socialinių darbuotojų kolektyvas
pasipildys naujais kvalifikuotais specialistais, turinčiais reikiamų specifinių
įgūdžių kasdieniniame darbe.
Renovavus patalpas, bus įsteigti Dienos globos namai, teikiantys
nestacionarias dienos socialinės globos paslaugas pagyvenusiems asmenims
ir suaugusiems asmenims su negalia, 30 žm.
Tikslas. Sukurti infrastruktūrą, pritaikytą mišrių socialinių paslaugų
teikimui Šakių savivaldybės rajono Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų

Preliminarus projekto biudžetas

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pradžia

Numatoma
projekto
veiklų
įgyvendinimo pabaiga

Projekto
trukmė
mėn.

154 714,95

2008 m.
rugpjūčio
mėn.

2010 m.
gruodžio
mėn.

29 mėn.

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2009-03

38 484,00

2009 m.
gegužės

2012 m.
gegužės

36 mėn.

2009-01

Bendra
projekto
vertė, Lt

ES fondų
lėšų suma,
Lt

Pareiškėjo
ir partnerio
(-ių) lėšos,
Lt

1 031 433,00

876 718,05

2 430 449,00

2 391
965,00

infrastruktūros
sukūrimas Šakių
rajono savivaldybės
Plokščių, Gelgaudiškio
ir Kriūkų seniūnijose“

3.

„Socialinės rizikos
šeimų paramos centro
Liudvinavo seniūnijos
Želsvos gyvenvietėje
įkūrimas“

Projektų vertė, Lt
4 157 492

Marijampolės
savivaldybės
administracija

seniūnijose, siekiant pagerinti teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų
kokybę, užtikrinant jų plėtrą,
Siektini rezultatai. Projekto rezultatų rodikliai: projekto įgyvendinimo
teritorijoje (Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose) sumažės
socialinės rizikos šeimų: 15; rekonstruotose patalpose bus įrengta:
kompiuterių klasė, 8 vietų; mokymo klasė, 12 vietų; dienos centro patalpos;
skalbykla; gyvenamosios patalpos (6 vietų); virtuvė; valgykla; naujai
sukurtų darbo vietų skaičius:12.
Produkto rodiklis – rekonstruota ir pastatyta 697,88 m2 patalpų.
Tikslas. Plėtoti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos teritorijoje, didinti
socialinių paslaugų įvairovę
Siektini rezultatai. Įgyvendinus projektą – įsteigus Želsvos socialinės
rizikos šeimų centrą – nuolatinė socialinė pagalba bus užtikrinta 8-9
socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems 20-25 vaikams iš socialinės
rizikos šeimų, gyvenančių Želsvos, Buktos, Naujienos ir kituose netoliese
esančiuose Liudvinavo seniūnijos kaimuose.
Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę
ES fondų lėšų suma, Lt
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos, Lt
3 855 644
301 848

______________

695 610,00

586 961,39

108 648,61

mėn.

mėn.

2009 m.
balandžio
mėn.

2011 m.
gruodžio
mėn.

33 mėn.

2009-01

Priemonei skirta ES struktūrinė parama Marijampolės regionui, Lt
2007-2010 m.
2011-2013 m.
2007-2013 m.
4 397 888
4 397 887
8 795 775

