PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2010 m. birţelio 14 d. sprendimu Nr. 6.1-23-(18.4)
(pakeistas 2010 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. 6.1-40-(18.4),
2011 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 51/3VL-14,
2011 m. balandţio 5 d. sprendimu Nr. 51/3S-6,
2012 m. birţelio 18 d. sprendimu Nr. 51/3S-49,
2012 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. 51/3S-67)
KLAIPĖDOS REGIONO REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2011-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-34
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,
Eil. Projekto
pasiūlymo
siektini rezultatai)
Nr. pavadinimas
teikėjas

1.

Šv. Pranciškaus
onkologijos dienos
centro statyba,
siekiant sukurti
palankias sąlygas
vėţiu
sergantiesiems ir
jų artimiesiems (II
ETAPAS)

Klaipėdos
miesto
savivaldybės
administracija

VšĮ Šv.
Pranciškaus
onkologijos
centras

Projekto tikslas - sukurti palankias sąlygas vėţio ligų įveikimo ir gyvenimo
kokybės sąlygas onkologinėmis ligomis sergantiems ţmonėms ir jų
artimiesiems teikiant jiems dvasinės ir psichosocialinės pagalbos
paslaugas.Projektas skirtas ţmonėms, ištiktiems šoko paskelbus vėţio
diagnozę, netekus artimojo, gedintiems tėvų vaikams, kenčiantiems sunkų
gydymą, sprendţiantiems socialines problemas, egzistencinius klausimus.
Projekto uţdavinys - 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
metu bus pastatyta ir įrengta 800 m2 patalpų (Ligonių centras su nakvynės
namais). Projekto rodikliai: tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginę naudą
iš investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą - 1000;
Naujos darbo vietos - 6; Vietos paslaugų gavėjams - 40; Pastatyti objektai 1.

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

1.290.298,00

1.096.753,30

Valstybės
biudţeto lėšų
suma, Lt.

193.544,70

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

-

18.631.746,00 Lt
Numatoma Projekto
Paraiškos
projekto
trukmė,
pateikimo
veiklų
mėn. įgyvendinančiaja
įgyvendinim
i institucijai
o pradţia ir
terminas
pabaiga

2011.042013.03

24

2010.09.30

2.

Pastato
rekonstrukcija ir
pritaikymas
Lietuvos
Raudonojo
Kryţiaus
Draugijos
Kretingos rajono
komiteto Paramos
šeimai centrui

Kretingos
rajono
savivaldybės
administracija

Lietuvos
Raudonojo
kryţiaus
draugijos
(LRKD)
Kretingos
komitetas

Projekto tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų šeimai Kretingos rajone
plėtra.Projekto uţdavinys - rekonstruoti Kretingos ligoninės pagalbinį
pastatą ir pritaikyti jį LRKD Kretingos komiteto paramos šeimai steigimui.
Ši įstaiga soc.paslaugas teiks gyvenantiems tiek Kretingos mieste, tiek
rajone.Bus teikiamos maitinimo organizavimo, informavimo-konsultavimo,
atstovavimo, tarpininkavimo, aprūpinimo drabuţiais, avalyne ir techninės
pagalbos priemonėmis, asmens higienos, socialinių įgūdţių ugdymo,
sociokultūrinės ir kitos soc.paslaugos. Centro veikloje dalyvaus aktyvūs
bendruomenės nariai, kurie savanoriškai teiks pagalbą bendruomenei.
Projekto metu numatoma atlikti pastato adresu Ţemaitės alėja 1, Kretinga,
rekonstrukciją (apie 131,33 m2), įsigyti paslaugų teikimui reikiamą įrangą,
baldus, transporto priemonę.Projekto rodikliai: Tikslinių grupių asmenų,
gavusių tiesioginės naudos iš investicijų į nestacioarių soc.paslaugų
infrastruktūrą, skaičius - 1000 ir daugiau; Vietų (paslaugų gavėjams)
skaičius - 30; Naujų darbo vietų skaičius - 1,5 etato; savanorių skaičius - 40
ir daugiau per metus; rekonstruotų objektų skaičius - 1.

1.013.177,00

861.200,45

151.976,55

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

2.303.475,00

1.957.953,75

345.521,25

2010.112012.10

-

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

-

24

2010.09.30

