PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. 6.1-23-(18.4)
(2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 6.1-40-(18.4),
2011 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. 51/3VL-5,
2011 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. 51/3S-6,
2011 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. 51/3S-40 redakcija)
KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-31
Priemonės kodas: VP3- Priemonės pavadinimas: Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
2.4-SADM-01-R
Projektinio
Pareiškėjas
Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, pagrindinės veiklos, jų apimtis, siektini rezultatai)
Eil. Projekto
pasiūlymo
Nr. pavadinimas
teikėjas

1.

Šv. Pranciškaus
onkologijos dienos
centro statyba,
siekiant sukurti
Klaipėdos miesto
palankias sąlygas savivaldybės
vėžiu
administracija
sergantiesiems ir jų
artimiesiems (I
ETAPAS)

2.

Socialinių
paslaugų plėtra ir
veiklos sąlygų
Palangos miesto Palangos miesto
gerinimas
savivaldybės
savivaldybės
Palangos miesto
administracija
administracija
socialinių paslaugų
tarnyboje

VšĮ Šv.
Pranciškaus
onkologijos
centras

3.

Nestacionarių
socialinių paslaugų Neringos
centro Neringos
savivaldybės
savivaldybėje
administracija
įrengimas

4.

Nestacionarių
socialinių paslaugų
kokybės gerinimas, Kretingos rajono Kretingos rajono
modernizuojant
savivaldybės
savivaldybės
Kretingos
administracija
administracija
socialinių paslaugų
centrą

Neringos
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - sukurti palankias sąlygas vėžio ligų įveikimo ir gyvenimo kokybės sąlygas onkologinėmis ligomis
sergantiems žmonėms ir jų artimiesiems teikiant jiems dvasinės ir psichosocialinės pagalbos paslaugas.Projektas skirtas
žmonėms, ištiktiems šoko paskelbus vėžio diagnozę, netekus artimojo, gedintiems tėvų vaikams, kenčiantiems sunkų
gydymą, sprendžiantiems socialines problemas, egzistencinius klausimus. Projekto uždavinys - pastatyti pirmąjį Lietuvoje
onkologinių ligonių pagalbos ir informacijos centrą - Šv.Pranciškaus onkologijos dienos centrą.Centre dirbs psichologai,
meno terapeutai, vienuoliai pranciškonai bei savanoriai, kurie išgyveno ligą ir gali savo patirtimi pasidalinti su tais,
kuriems reikalinga pagalba.Projekto rezultatai: Bendras techniniame projekte numatytas dienos centro pastato plotas yra
1720 m2, šio projekto etapo metu bus pastatyta ir įrengta 458 m2 patalpų (Informacijos ir meno terapijos centras).
Projekto rodikliai: tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginę naudą iš investicijų į nestacionarių soc.paslaugų
infrastruktūrą - 500; Naujos darbo vietos - 4; Vietos paslaugų gavėjams - 20; Pastatyti objektai - 1.

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.: 18.631.746,00 Lt
Preliminarus projekto biudžetas, Lt
Bendra projekto vertė,
ES fondų lėšų suma, Lt.
Lt.

Valstybės biudžeto
lėšų suma, Lt.

Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto
trukmė, pateikimo
veiklų
mėn.
įgyvendinančiaja
įgyvendinimo
i institucijai
pradžia ir
terminas
pabaiga

2011.042013.03

24

2010.09.30

197.221,45

2011.012013.04

28

2010.09.30

-

249.783,00

2011.01 2011.12

12

2010.09.30

-

220.960,00

2010.112012.10

24

2010.09.30

1.206.702,00

1.025.696,70

1.305.811,00

1.108.589,55

-

Projekto tikslas - gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Neringoje įsteigiant nestacionarių socialinių
paslaugų centrą. Centrą planuojama įsteigti adresu Taikos g. 11, Neringa, Neringos savivaldybei priklausančiame
pastate. Analogiško centro Neringoje nėra. Kadangi savivaldybėje gyventojų yra mažai, centras orientuotas į visas
tikslines grupes: suaugusius asmenis su negalia, neįgalius ir sutrikusio intelekto vaikus, pagyvenusius asmenis, socialinės
rizikos šeimas. Projekto metu planuojama rekonstruoti pastatą, įrengti patalpas, įsigyti reikalingą įrangą. Centras teiks
tiek bendrąsias, tiek specialiąsias paslaugas, veikla apims šias sritis: dienos ir trumpalaikė socialinė globa, socialinė
priežiūra dienos metu, sociokultūrinės paslaugos, intensyvi krizių įveikimo pagalba ir pan. Projekto rodikliai: Vietų
paslaugų gavėjams skaičius - apie 10 asmenų. Rekonstruotas 1 objektas. Įsteigus Centrą bus sukurtos 6 naujos darbo
vietos, o jį įrengus planuojamos dar 4 darbo vietos.Tikslinės grupės asmenų, pasinaudojusių investicijomis į nestacionarių
socialinių paslaugų infrastruktūrą skaičius - iki 210.

547.891,00

298.108,00

Projekto tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų kokybės gerinimas Kretingoje modernizuojant Kretingos socialinių
paslaugų centrą. Centras teikia paslaugas įvairioms paslaugų gavėjų grupėms.Projektas buv įgyvendinamas Pagalbos
šeimai, Vaikų globos (rūpybos), Dienos veiklos tarnybose.Projekto planuojamos veiklos: pastato šildymo sistemos
pakeitimas, išorės sienų apšiltinimas, virtuvės modernizavimas, kitų įvairios paskirties patalpų, susijusių su paslaugų
teikimu, atnaujinimas, ekonomiškos transporto priemonės įsigijimas. Projekto rodikliai: tikslinių grupių asmenų, gavusių
tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių soc.paslaugų infrastruktūros plėtrą, skaičius - 140 (tėvų globos netekę
vaikai; socialinės rizikos šeimų vaikai bei socialinės rizikos vaikai; senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su
negalia; motinos (tėvai) ir jų vaikai, atsidūrę krizinėse situacijose).Vietų (paslaugų gavėjams) skaičius - 40. Rekonstruotų
objektų skaičius - 1.

1.473.066,64

1.252.106,64

Projekto tikslas - plėsti socialines paslaugas teikiančios įstaigos infrastruktūrą, pritaikant ją mišrių tikslinių grupių
poreikiams ir tokiu būdu pagerinant nestacionarių socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Palangos miesto
gyventojams.Projekto tikslinės grupės: suaugusieji asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos
šeimos, jų vaikai, socialinės rizikos asmenys, krizių centro lankytojai. Projekto metu planuojama parengti techninį
projektą, renovuoti 470,1 m2. patalpas adresu Klaipėdos pl.76, Palanga (iš viso įstaigos patalpų plotas yra 839 m2., dalis
patalpų jau suremontuota savivaldybės lėšomis), nupirkti reikiamą įrangą, baldus, transporto priemonę.Projekto rodikliai:
vietų paslaugų gavėjams skaičius - 40; Naujų darbo vietų skaičius - 12; Tikslinių grupių asmenys gavę tiesioginės naudos
iš investicijų į nestacionarių soc.paslaugų infrastruktūrą (skaičius) - 50. Įgyvendinus šį projektą planuojama išplėsti
teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų spektrą padidinant aptarnaujamų tikslinių grupių įvairovę bei apimtis.
Projektas prisidės prie socialinės rizikos šeimų bei pagyvenusių asmenų integravimo į visuomenę.

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma
(savivaldybių biudžetų
lėšos), Lt.

181.005,30

-

5.

Nestacionarių
socialinių paslaugų
infrastruktūros
Klaipėdos rajono
modernizavimas
savivaldybės
įsteigiant Gargždų
administracija
socialinių paslaugų
centro padalinį –
nakvynės namus

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės
biudžetinė
įstaiga Gargždų
socialinių
paslaugų centras
(Partneris Klaipėdos rajono
savivaldybės
administracija)

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - įsteigti Gargždų socialinių paslaugų centro padalinį - nakvynės namus, teikiančius nestacionarias
trumapalikės socialinės globos paslaugas suaugusiems socialinės rizikos grupės asmenims.Projekto uždaviniai: 1.
Rekonsktruoti įstaigos veiklai naudojamas patalpas 2. Aprūpinti įstaigą reikalinga įranga ir baldais.Projekto metu bus
rekonstruojama dalis V.Gaigalaičio globos namams šiuo metu priklausančių patalpų Gargždų mieste.Nakvynės namams
planuojama rekonstruoti ir įrengti dalį negyvenamų katilinės patalpų, apie 150-200 m2.Numatoma įrengti šias patalpas:
kambarius paslaugų gavėjams, priimamajį, 2 darbo vietų kabinetą soc.darbuotojams, laisvalaikio kambarį, dušo ir tualeto
patalpas, vonios ir skalbimo-džiovinimo patalpą, virtuvę, pagalbinę patalpą, sandėliuką.Patalpos bus aprūpintos
reikalinga reikalinga įranga ir baldais.Projekto rodikliai: tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į
nestac.soc.paslaugų infrastruktūros plėtrą - 15 (skaičius bus aiškus atlikus situacijos analizę rengiant investicijų
projektą); naujos darbo vietos - 6 (bus tikslinama); vietos paslaugų gavėjams - 15 (bus tikslinama).

Projekto tikslas - plėtoti Šilutės rajono savivaldybės nestacionarių socialinių paslaugų tinklą ir gerinti socialines
paslaugas rizikos grupės suaugusiems asmenims įkuriant laikino gyvenimo namus.Projekto tikslinė grupė – socialinės
rizikos suaugę asmenys (smurtą šeimoje patyrusios moterys, taip pat ir jų vaikai; benamiai (tarp jų buvę kaliniai) ir kt.).
Visi rajone gyvenantys tikslinės grupės asmenys įgis vienodas galimybes gauti reikalingas socialines paslaugas, dalyvauti
visuomenės gyvenime. Projekto uždavinys - pastatyti ir įkurti 800 m2 ploto laikino gyvenimo namus adresu Tulpių g.12,
Šilutė.Projekto veiklos: atlikti techninį projektą, ekspertizę, atlikti pastato rekonstrukcijos/statybos darbus, užtikrinti
statinio darbų techninę priežiūrą; įsigyti įrangą, baldus ir kitą paslaugų teikimui būtiną turtą.Projekto rodikliai:
rekonstruotas objektas, kuriame atnaujinta įranga -1 objektas ; Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš
investicijų į nestacionarių soc.paslaugų infrastruktųros plėtrą - 90; Vietų paslaugų gavėjams skaičius - 36; Naujos darbo
vietos - 6.

6.

Šilutės rajono
laikino gyvenimo
namų statyba

7.

Projekto tikslas - įsteigti dienos socialinės globos centrą senyvo amžiaus asmenims. Projekto metu planuojama išplėsti
paslaugas įkuriant naują dienos socialinės globos centrą pritaikius I ir II aukštų patalpas adresu Kretingos g. 44,
Senyvo amžiaus
Klaipėda (866 m2).Tokių paslaugų Klaipėdos mieste neteikia jokia įstaiga ar organizacija.Projekto metu numatoma atlikti
asmenų dienos
Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto techninį projektą, atlikti patalpų rekonstrukcijos ir teritorijos aplink pastatą sutvarkymo darbus (atstatyti asfalto dangas,
socialinės globos savivaldybės
savivaldybės
pritaikyti takelius judėjimui su vežimėliais, vaikštynėmis, įrengti poilsio zonas su suoleliais, pavėsinėmis ir pan.).Projekto
centras (Kretingos administracija
administracija
rodikliai: Įkūrus šį dienos centrą planuojama teikti paslaugas 40 senyvo amžiaus asmenų (nuo pensinio amžiaus).Klientai g. 44)
asmenys virš 75 metų su dideliais ir vidutiniais spec.poreikiais, iš jų 50 proc. judantys įvairios kompensacinės technikos
pagalba. Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių soc.paslaugų infrastruktūros
plėtrą (skaičius) - 60; Vietos paslaugų gavėjams - 40; Naujos darbo vietos - 43.Rekonstruotų objektų skaičius - 1.

8.

Suaugusių asmenų
su psichine negalia Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto
dienos socialinės savivaldybės
savivaldybės
globos centras
administracija
administracija
(Kretingos g. 44)

9.

Suaugusių asmenų
su protine negalia
Klaipėdos miesto Klaipėdos miesto
dienos socialinės
savivaldybės
savivaldybės
globos centras (2
administracija
administracija
spec. mokykla, III
a.)

10.

Juknaičių
savarankiško
Šilutės rajono
gyvenimo namų
savivaldybės
pastato paprastasis administracija
remontas

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija

Projekto tikslas - įsteigti suaugusių asmenų su psichine negalia dienos socialinės globos centrą. Projekto metu planuojama
išplėsti paslaugas asmenims su psichine negalia įkuriant naują socialinės globos centrą adresu Kretingos g.44, Klaipėda
(684 m2). Planuojama parengti techninį projektą, rekonstruoti ir pritaikyti pastato III-IV aukštų patalpas, įsigyti reikiamą
įrangą, įrengimus ir baldus, pritaikyti teritoriją globotinių laisvalaikio praleidimui. Projekto rodikliai: tikslinių asmenų
gavusių tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių soc.paslaugų infrastruktūros plėtrą skaičius - 55; Naujos darbo
vietos - 43; Vietų paslaugų gavėjams skaičius - 40; rekonstruotas objektas, kuriame atnaujinta įranga - 1.
Projekto tikslas - gerinti socialinių paslaugų kokybę, didinti įvairovę ir prieinamumą miesto gyventojams.Projekto metu
ketinama išplėsti socialines paslaugas asmenims su protine negalia įkuriant naują BĮ Klaipėdos neįgaliųjų centro
"Klaipėdos lakštutė" padalinį, kuriame būtų teikiama dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su protine negalia
(nuo 18 m. iki pensinio amžiaus). Padalinį planuojama kurti Klaipėdos 2-osios specialiosios mokyklos pastato III aukšte.
Mokykloje yra nemaža dalis vaikų su sunkia negalia (apie 40 vaikų). Sulaukę 21 metų vaikai turi palikti mokyklą nors
jiems reikalinga intensyvi priežiūra, todėl kuriamas padalinys sudarys sąlygas šiai tikslinei grupei likti tame pačiame
pastate, kur jiems būtų teikiama intensyvi ir kvalifikuota pagalba. Projekto metu numatoma atlikti techninį projektą,
rekonstrukcijos darbus, aprūpinti patalpas baldais ir kita reikalinga įranga.Projekto rodikliai: tikslinių grupių asmenys
gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių soc.paslaugų infrastruktūros plėtrą - 40; Vietų paslaugų gavėjams
Projekto tikslas – gerinti nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, modernizuojant socialinių paslaugų įstaigos Juknaičių savarankiško gyvenimo namų - materialinę bazę.
Projekto įgyvendinimo metu bus parengtas Juknaičių savarankiško gyvenimo namų supaprastintas statinio projektas,
atlikti statybos darbai, kurių pasėkoje pagerės ten gyvenančių socialinių grupių - pagyvenusių žmonių ir žmonių su
negalia - gyvenimo sąlygos, sumažės pastato eksploatacijos, energijos sąnaudos.
Projekto rodikliai: tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtrą – 24 savarankiško gyvenimo namų asmenys, 24 vietų socialinių paslaugų gavėjams, 1 rekonstruotas
objektas.

1.124.000,00

1.927.000,00

955.400,00

-

1.637.950,00

168.600,00

-

289.050,00

2011.012012.12

24

2010.09.30

2011.012013.01
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2010.09.30

2.237.948,00

1.902.255,80

-

335.692,20

2011.012013.04

28

2010.09.30

1.943.648,00

1.652.100,80

-

291.547,20

2011.012013.04

28

2010.09.30

2.010.989,00

1.709.340,65

-

301.648,35

2011.012013.04

28

2010.09.30

845.835,00

718.959,75

-

126.875,25

2011.112013.06

20

2011.08

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Bendra projekto vertė, ES fondų lėšų suma, Lt. Valstybės biudžeto
Lt.
lėšų suma, Lt.

14.622.890,64

12.260.507,89

181.005,30

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma
(savivaldybių
biudžetų lėšos), Lt.

2.181.377,45

