KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS TARYBA
ŠILUTĖS MIESTO VVG „PAMARIO KRAŠTAS“
INTEGRUOTA VIETOS PLĖTROS 2014-2020 M.
STRATEGIJA
Aleksandro Stulginskio universitetas
Doc. dr. Vytautas Pilipavičius

Kretinga, 2016-02-04

1

Apibendrinančios įžvalgos (1/3)
• Šilutės miesto VVG veiklos teritorija pasižymi
savo geografiniu ir gamtiniu išskirtinumu bei
architektūriniu ir etnokultūriniu Mažosios
Lietuvos ir Pamario krašto tapatumu.
• Šilutės miesto socialinė gyventojų sankloda
pagal bedarbystės, užimtumo, bedarbių ir
darbingo amžiaus santykį bei gyventojų
gyvenančių iš pašalpų lygį, gretinant Lietuvos ir
Klaipėdos apskrities lygius, ženkliai prastesnė.
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Apibendrinančios įžvalgos (2/3)
• Nors Šilutės mieste yra įsteigta nemažai
sporto ir kultūros bei kitų traukos centrų
jaunimui, tačiau didžioji dalis renginių skirta
aktyvaus jaunimo užimtumui plėtoti.
• Šilutės miesto gyventojų profesinė patirtis ir
įgūdžiai bei gebėjimai prisitaikyti prie aplinkos
rodo, kad verslumo įgūdžiai yra labai silpni,
gyventojai nemato galimybių ir nesugeba
įprasminti asmeninio veikimo imtis ir
organizuoti verslą.
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Apibendrinančios įžvalgos (3/3)
• Mažai dėmesio skiriama užsiėmimo
susiorganizavimo ugdymui, tam, kad jauni
žmonės, sulaukę pilnametystės patys galėtų
kurti savarankiško gyvenimo pamatus.
• Dėl prasto bendradarbiavimo tarp vietos
valdžios, verslo ir nevyriausybinių organizacijų,
kiekvienas sektorius, didžiąja dalimi, sprendžia
tik tam sektoriui būdingas problemas. Tai rodo,
kad trūksta visuminio, kompleksinio bei
šeimininkiško požiūrio į darnų, teritorinį Šilutės
miesto vystymą.
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Vietos plėtros strategijos tikslai,
uždaviniai, veiksmai (1/2)
1. Tikslas: Bendradarbiavimo ir partnerystės tinko formavimas
socialinei integracijai į darbo rinką ir visuomeninę gyvenseną
Uždaviniai

Veiksmai

1.1. Bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais, rengti
projektų savanorius ir
mentorius gyventojų
integracijai į darbo rinką ir
bendruomeninę gyvenseną

1.1.1. Partnerystės ir bendradarbiavimo
logistikos centro steigimas

1.2. Organizuoti verslo kūrimo
ir veiklos planavimo
projektines dirbtuves,
įtraukiant darbingą jaunimą ir
šeimas auginančias vaikus

1.2.1. Projekto dalyvių tikslinių grupių
veiklinimas

1.1.2. Projekto vykdymo savanorių ir mentorių
rengimas
1.1.3. Imigrantų integracijos programos
rengimas

1.2.2. Verslo kūrimo ir veiklos planavimo
projektinių dirbtuvių kūrimas
1.2.3. Iniciatyvinių verslo projektų rengimo
organizavimas
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Vietos plėtros strategijos tikslai,
uždaviniai, veiksmai (2/2)
2. Tikslas: Verslumo ir savipagalbos įgūdžių stiprinimas didinant
socialinį ir ekonominį aktyvumą
Uždaviniai

2.1. Organizuoti savipagalbos bei
socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo praktikumus socialinės
rizikos bei skurdo riziką ir skurdą
patiriančioms šeimoms
2.2. Organizuoti neformalų profesinį
mokymą ir praktiką darbo vietoje
bedarbiams ir neaktyviems
darbingiems gyventojams

Veiksmai
2.1.1. Projekto dalyvių tikslinių grupių
veiklinimas
2.1.2. Savipagalbos bei socialinių
įgūdžių ugdymo praktikumų
organizavimas ir vykdymas
2.2.1. Projekto dalyvių tikslinių grupių
veiklinimas
2.2.2. Neformalaus profesinio mokymo ir
praktikų darbo vietoje organizavimas ir
vykdymas
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VPS suderinamumas su regiono ir
vietos plėtros gairėmis (1/2)
1. Tikslas: Bendradarbiavimo ir partnerystės tinko formavimas socialinei
integracijai į darbo rinką ir visuomeninę gyvenseną

Uždaviniai

Klaipėdos regiono integruota
teritorijų vystymo programa

Šilutės r. savivaldybės
strateginis plėtros planas

1.1. Bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais
rengti projektų savanorius
ir mentorius gyventojų
integracijai į darbo rinką ir
bendruomeninę
gyvenseną

1.2. uždavinys – didinti
Klaipėdos regiono tikslinių
teritorijų patrauklumą
gyventojams, kompleksiškai
tvarkant ir plėtojant viešąją
infrastruktūrą

1.1.1. priemonė – skatinti
investicijų pritraukimą ir
augimą;
1.1.2. priemonė –
sudaryti sąlygas
subalansuotai teritorijų
ekonominei plėtrai

1.2. Organizuoti verslo
kūrimo ir veiklos
planavimo projektines
dirbtuves, įtraukiant
darbingą jaunimą ir
šeimas auginančias
vaikus

1.1. uždavinys – sudaryti
sąlygas SVV plėtrai ir naujų
darbo vietų kūrimui
Klaipėdos regiono tikslinėse
teritorijose, kuriant naujus ir
tvarkant esamus traukos
centrus

1.1.3. priemonė –
skatinant verslumą
visuomenėje, užtikrinti
palankią ekonominę
aplinką smulkiam ir
vidutiniam verslui
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VPS suderinamumas su regiono ir
vietos plėtros gairėmis (2/2)
2. Tikslas: Verslumo ir savipagalbos įgūdžių stiprinimas didinant socialinį ir
ekonominį aktyvumą

Uždaviniai

Klaipėdos regiono integruota
teritorijų vystymo programa

Šilutės r. savivaldybės
strateginis plėtros planas

2.1. Organizuoti
savipagalbos bei
socialinių įgūdžių ugdymo
ir palaikymo praktikumus
socialinės rizikos bei
skurdo riziką ir skurdą
patiriančioms šeimoms

1.1. uždavinys – sudaryti
sąlygas SVV plėtrai ir naujų
darbo vietų kūrimui
Klaipėdos regiono tikslinėse
teritorijose, kuriant naujus ir
tvarkant esamus traukos
centrus

4.3.1. priemonė –
optimizuoti socialinės
priežiūros ir globos
paslaugas

2.2. Organizuoti
neformalų profesinį
mokymą ir praktiką darbo
vietoje bedarbiams ir
neaktyviems darbingiems
gyventojams

1.1. uždavinys – sudaryti
sąlygas SVV plėtrai ir naujų
darbo vietų kūrimui
Klaipėdos regiono tikslinėse
teritorijose, kuriant naujus ir
tvarkant esamus traukos
centrus

1.1.3. priemonė –
skatinant verslumą
visuomenėje, užtikrinti
palankią ekonominę
aplinką smulkiam ir
vidutiniam verslui
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1. Tikslas: Bendradarbiavimo ir partnerystės tinko formavimas socialinei
integracijai į darbo rinką ir visuomeninę gyvenseną
Efekto rodiklio pokytis

Pradinė
reikšmė

Tarpinė
reikšmė

13.6

12.5

Socialinės atskirties rizikos grupei priklausančių
asmenų skaičius, tenkantis 1 000-iui gyventojų
VVG veiklos teritorijoje, proc.
Rezultato rodiklio pokytis

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
veiklose, proc.
Produkto rodikliai

„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)“, skaičius
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“

Tarpinė
reikšmė

8.0

Tarpinė
reikšmė

Galutinė
reikšmė

11.6

Galutinė
reikšmė

20.0

Galutinė
reikšmė

40

120

2

11
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2. Tikslas: Verslumo ir savipagalbos įgūdžių stiprinimas didinant socialinį ir
ekonominį aktyvumą
Efekto rodiklio pokytis

Pradinė
reikšmė

Tarpinė
reikšmė

8.85

8.14

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis
1 000-iui gyventojų , proc.
Rezultato rodiklio pokytis

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių padėtis darbo rinkoje
pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
veiklose, proc.
Produkto rodikliai
„BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas
tikslines grupes)“, skaičius
„Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino
socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“

Tarpinė
reikšmė
-

Tarpinė
reikšmė

Galutinė
reikšmė

7.52
Galutinė
reikšmė
20

Galutinė
reikšmė

40

120

4
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VPS finansinis planas (1/4)
1.1. Uždavinys. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais
rengti projektų savanorius ir mentorius gyventojų integracijai į
darbo rinką ir bendruomeninę gyvenseną
Veiksmai / finansavimo šaltiniai
Lėšų poreikis,
tūkst. Eur.
1.1.1. Partnerystės ir bendradarbiavimo logistikos
279.0
centro steigimas
1.1.2. Projekto vykdymo savanorių ir mentorių
41.9
rengimas
1.1.3. Imigrantų integracijos programos rengimas
61.0
Savivaldybės biudžeto lėšos
28.9
ES struktūrinių fondų lėšos
353.0
Iš viso:
381.9,0
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VPS finansinis planas (2/4)
1.2. Uždavinys. Organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo
projektines dirbtuves, įtraukiant darbingą jaunimą ir šeimas
auginančias vaikus
Veiksmai / finansavimo šaltiniai
Lėšų poreikis,
tūkst. Eur.
1.2.1. Projekto dalyvių tikslinių grupių veiklinimas
17.4
1.2.2. Verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektinių
76.7
dirbtuvių kūrimas
1.2.3. Iniciatyvinių verslo projektų rengimo
52.3
organizavimas
Savivaldybės biudžeto lėšos
11.3
ES struktūrinių fondų lėšos
135.2
Iš viso:
146.5
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VPS finansinis planas (3/4)
2.1. Uždavinys. Organizuoti savipagalbos bei socialinių įgūdžių
ugdymo ir palaikymo praktikumus socialinės rizikos bei skurdo
riziką ir skurdą patiriančioms šeimoms
Veiksmai / finansavimo šaltiniai
Lėšų poreikis,
tūkst. Eur.
2.1.1. Projekto dalyvių tikslinių grupių veiklinimas
17.4
2.1.2. Savipagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo
41.9
praktikumų organizavimas ir vykdymas
Savivaldybės biudžeto lėšos
4.3
ES struktūrinių fondų lėšos
55.0
Iš viso:
59.3
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VPS finansinis planas (4/4)
2.2. Uždavinys. Organizuoti neformalų profesinį mokymą ir
praktiką darbo vietoje bedarbiams ir neaktyviems darbingiems
gyventojams
Veiksmai / finansavimo šaltiniai
Lėšų poreikis,
tūkst. Eur.
2.2.1. Projekto dalyvių tikslinių grupių veiklinimas
17.4
2.2.2. Neformalaus profesinio mokymo ir praktikų
62.8
darbo vietoje organizavimas ir vykdymas
Savivaldybės biudžeto lėšos
6.4
ES struktūrinių fondų lėšos
74.0
Iš viso:
80.4
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VPS strategijos įgyvendinimo išlaidos
Išlaidų pozicijos
Finansavimo šaltiniai
Strategijos uždavinių Savivaldybės biudžeto lėšos
vietos projektų
ES struktūrinių fondų lėšos
įgyvendinimas
Iš viso:
Strategijos
Savivaldybės biudžeto lėšos
administravimo
ES struktūrinių fondų lėšos
išlaidos, eurais
Iš viso:
Iš viso vietos plėtros Savivaldybės biudžeto lėšos
strategijai įgyvendinti ES struktūrinių fondų lėšos
Iš viso:

Suma tūkst. Eur.
50.7
617.3
668,0
7.8
89.7
97.5
58.4
709.8
765.5
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Dėkoju už dėmesį!
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