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Strategijos rengimo tikslas – bendradarbiaujant Neringos bendruomenių, verslo ir
Neringos savivaldybės atstovams, padidinti bendruomenės socialinę integraciją ir
pagerinti įsidarbinimo galimybes Neringoje.

SSGG analizė:
•
•
•
•

•

•
•

Santykinai mažas socialinės rizikos grupei
priklausančių asmenų skaičius savivaldybėje;
Aukštas gyventojų verslumas ir išvystytas smulkaus
bei vidutinio verslo segmentas savivaldybėje;
Tankus savivaldybėje veikiančių nevyriausybinių
organizacijų tinklas;
Intensyvus viešųjų paslaugų kokybės gerinimas
savivaldybėje.

•

Lietuvoje ir kitose ES šalyse skatinamas socialinis
verslas;
Naujasis socialinis LR modelis ;
ESF parama, skirta Neringos bendruomenėje
vykdomiems socialinę atskirtį ir nedarbą
mažinantiems projektams.

•

•
•
•
•

•
•

Santykinai trumpas turizmo sezonas ir jo
neigiamos pasekmės darbo rinkai;
Didelė ilgalaikių bedarbių dalis savivaldybėje;
Siauros alternatyvios ekonominės veiklos
galimybės;
Daug užsiregistravusiųjų Neringoje negyvena;
Žemas bendruomeniškumo lygis dėl tarpusavio
konkurencijos ir teritorinės gyvenviečių atskirties.
Po 2014-2020 m. ES programavimo laikotarpio
struktūrinių lėšų kiekis mažės;
Šalies depopuliacija sudarys vis sunkesnį barjerą
pažeidžiamų visuomenės grupių išlaikymui;
Itin svarbų vaidmenį atliekantis turizmo vaidmuo
Neringoje ženkliai priklauso nuo geopolitinės
situacijos, dvišalių santykių su pagrindinėmis
turizmo rinkomis, klimato kaitos.

VVG teritorijos plėtros poreikis

Sumažinti neigiamą itin trumpo turizmo
sezono įtaką vietos ūkiui ir iš to kylančias
socialines problemas.

Diegti naujus vietos bendruomenės
veiklos
instrumentus,
vadovaujantis
socialinės partnerystės principais, kuriant
naujas darbo vietas ir skatinant
ekonominės veiklos diferencijavimą.

Ugdyti socialinius ir profesinius socialinės
atskirties rizikos grupei priklausančių
asmenų įgūdžius, siekiant juos įtraukti į
darbo rinką ar visuomeninę veiklą.

Įgalinti vietos NVO ir jaunimą spręsti
vietos socialines problemas.

I-asis tikslas: sumažinti socialinę atskirtį, skatinant
bendruomeniškumą ir jaunimo įtrauktį
1. Socialinės visuomenės atskirties mažinimas telkiant bendruomenes ir įgalinant jaunimą

1.1. Socialinės atskirties rizikos grupei priklausančių gyventojų skaičiaus mažinimas

1.1.1. Socialinių bendruomeninių iniciatyvų skatinimas

1.1.2. Socialinių ir profesinių tikslinių grupių įgūdžių ugdymas pagal esamus darbo rinkos poreikius

1.2. Jaunimo įtraukimas į socialinės atskirties mažinimą, bendruomeniškumo skatinimą

1.2.1. Jaunimo dalyvavimo socialinėse veiklose skatinimas

1.2.2. Novatoriškų jaunimo socialinių iniciatyvų skatinimas

II-asis tikslas: skatinti ekonominės veiklos diferenciaciją ir socialinį
verslą
2. Ekonominės veiklos diferencijavimas ir socialinio verslo plėtra

2.1. Alternatyvių Neringos savivaldybės ūkio sektorių plėtra

2.1.1. Verslo kūrimo ir plėtros iniciatyvų alternatyviuose ūkio sektoriuose skatinimas

2.1.2. Profesinių ir kitų alternatyviuose ūkio sektoriuose reikalingų tikslinių grupių įgūdžių tobulinimas

2.2. Socialinio verslo skatinimas

2.2.1. Socialinio verslo teikiamų socialinių paslaugų rėmimas

2.2.2. Socialiniame versle dirbančių tikslinių grupių asmenų skaičiaus didinimas

Sėkmingas strategijos įgyvendinimas sumažintų socialinės atskirties
riziką 72 Neringos gyventojams
Efekto
rodiklis
•

•

Tikslinių grupių asmenų
skaičius, tenkantis 1 000-iui
gyventojų sav. iki programos
įgyvendinimo pabaigos
sumažės 10%;
Numatoma, jog šis rodiklis
apims 72 tikslinių grupių
asmenis.

Rezultato
rodikliai
•

•

Socialinių partnerių
organizacijose ar NVO
savanoriaujančių dalyvių
dalis praėjus 6 mėn. po
dalyvavimo ESF veiklose
padidės 10%;
Atitinkamai darbingų
asmenų, kurių socialinė
atskirtis sumažėjo dėl
dalyvavimo projekto
veiklose, dalis padidės 10%.

Socialinės atskirties rizikos grupei priklausantys asmenys (572 asmenų):
• Neįgalūs ir ekonomiškai neaktyvūs (27);
• Ilgalaikiai bedarbiai (48);
• Ekonomiškai neaktyvūs pensinio amžiaus žmonės (458);
• Nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose nedalyvaujantis jaunimas (25);
• Socialinės rizikos grupei priskiriami asmenys (14).

Produkto
rodikliai
•

•

BIVP projektų veiklų dalyvių
skaičius (įskaitant visas
tikslines grupes) sieks 163;
Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius sieks 23.

Su 20% savivaldybės indėliu, numatomos strategijos įgyvendinimo
lėšos sieks 411.286 Eur
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1.1.1. Socialinių bendruomeninių iniciatyvų skatinimas; 1.1.2. Socialinių ir profesinių tikslinių grupių įgūdžių ugdymas pagal esamus
darbo rinkos poreikius; 1.2.1. Jaunimo dalyvavimo socialinėse veiklose skatinimas; 1.2.2. Novatoriškų jaunimo socialinių iniciatyvų
skatinimas; 2.1.1. Verslo kūrimo ir plėtros ne turizmo sektoriuje iniciatyvų skatinimas; 2.1.2. Profesinių ir kitų ne turizmo sektoriuje
reikalingų tikslinių grupių įgūdžių tobulinimas; 2.2.1. Socialinio verslo teikiamų socialinių paslaugų rėmimas; 2.2.2. Socialiniame versle
dirbančių tikslinių grupių asmenų skaičiaus didinimas.

Iš viso 2016-2022 m. – 411,286.00 Eur (100%):
Valstybės biudžetas – 23,176.52 Eur (5.64%);
Privačios lėšos – 43,185.03 Eur (10.5%);
Neringos savivaldybė – 82,257.20 Eur (20%);
ESF – 262,667.25 Eur (63.86%).

Pagrindinis strategijos tikslas – socialinės atskirties mažinimas ir
užimtumo skatinimas
VVG plėtros strategijos veiklos kryptys:
Socialinės atskirties mažinimas
Neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos

Užimtumo skatinimas: naujų profesinių įgūdžių ugdymas, įtraukimas į
visuomeninę veiklą

Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas

NERINGOS SAVIVALDYBĖS STRATEGINIS PLĖTROS PLANAS
2014-2020 METAMS:
2 prioritetas DARNIOS APLINKOS, VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ IR
SUBALANSUOTOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
2.1. tikslas Optimizuoti švietimo įstaigų sistemą, užtikrinti
švietimo paslaugų kokybę bei skatinti vaikų ir jaunimo
užimtumą
Uždavinys: Užtikrinti jaunimo politikos plėtrą, sudarant
sąlygas jaunimo užimtumui ir savirealizacijai
2.2. tikslas Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos
apsaugą bei visuomenės poreikius tenkinančią socialinės
paramos sistemą
Uždavinys: Užtikrinti socialinę paramą ir plėtoti kokybiškas
socialines paslaugas.

Vietos veiklos grupės strategija atitinka Klaipėdos
regiono ir Neringos savivaldybės strateginio
planavimo dokumentus.

Pagrindinis strategijos tikslas – socialinės atskirties mažinimas ir
užimtumo skatinimas
VVG plėtros strategijos veiklos kryptys:
Socialinės atskirties mažinimas
Neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos

Užimtumo skatinimas: naujų profesinių įgūdžių ugdymas, įtraukimas į
visuomeninę veiklą

Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas

KLAIPĖDOS REGIONO 2014-2020 METŲ PLĖTROS PLANAS:
1 prioritetas TVARUS IR INTEGRALUS EKONOMINIS
AUGIMAS
1.2. tikslas Pagerinti sąlygas regiono ekonominiam augimui
ir integralumui.
1.2.1. Uždavinys: Pagerinti regiono savivaldybių bei bendrą
regiono viešąją ekonominę infrastruktūrą ir paslaugas.
1.2.3. Uždavinys: Pagerinti kultūros ir paveldo objektų
būklę, juos pritaikyti kultūrinėms ir socialinėms reikmėms.
2 prioritetas AUKŠTA GYVENIMO KOKYBĖ
2.2. tikslas Pagerinti viešųjų paslaugų kokybę ir didinti jų
prieinamumą visuomenei
2.2.2. Uždavinys: Pagerinti savivaldybių pirminės sveikatos
priežiūros infrastruktūrą, paslaugų prieinamumą ir kokybę.
2.2.3. Uždavinys: Modernizuoti socialinių paslaugų
infrastruktūrą ir didinti prieinamumą, pagerinti paslaugų
kokybę

Vietos veiklos grupės strategija atitinka Klaipėdos
regiono ir Neringos savivaldybės strateginio
planavimo dokumentus.

