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KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2010 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-32
Priemonės kodas: VP3-2.4SADM-01-R
Eil. Projekto pavadinimas
Nr.

1.

2.

3.

Priemonės pavadinimas: Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Pareiškėjas

Patalpų pritaikymas
Kretingos rajono Kretingos rajono
sutrikusio intelekto
savivaldybės
savivaldybės
žmonėms Dienos veiklos
administracija
administracija
centro padalinyje Salantuose

Skuodo rajono
Skuodo socialinių paslaugų
savivaldybės
šeimai centro įkūrimas
administracija

Nestacionarių socialinių
paslaugų plėtra Klaipėdos
rajono paramos šeimai
centre

Skuodo rajono
savivaldybės
administracija

Savivaldybės BĮ
Klaipėdos rajono
Klaipėdos rajono
savivaldybės
paramos šeimai
administracija
centras

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Projekto pagrindinis tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros tinklo Kretingos rajone plėtojimas, pritaikant Salantų
pirminės sveikatos priežiūros centro pastato dalį Dienos veiklos centro
filialo steigimui. Bus rekonstruotos 413,95 kv.m patalpos S. Nėries g. 13A,
Salantuose ir pritaikytos nestacionarių socialinių paslaugų teikimui bei
įsigyta reikalinga įranga ir baldai kabinetams, kuriuose bus teikiamos
socialinių įgūdžių ugdymo, darbinio užimtumo, laikino apgyvendinimo,
psichologo, kineziterapijos, skalbimo bei kitos paslaugos. Projekto
rezultatai: Tikslinių grupių asmenų, gavusių tiesioginės naudos iš investicijų
į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, skaičius - 86
žmonės; Vietų (paslaugos gavėjams) skaičius –20 vnt.; Naujų darbo vietų
skaičius – 12,5; Rekonstruotų objektų skaičius – 1 vnt.
Projekto tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros Skuodo
rajone gerinimas. Todėl Skuodo vaikų dienos centras būtų reorganizuotas į
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrą ir įkurtas naujose patalpose,
(Skuodo ligoninės pastate). Įkurto Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro
veikla būtų vykdoma trimis kryptimis: dienos veikla su vaikais, darbas su
socialinės rizikos šeimomis ir krizių įveikimo paslaugos asmenims,
atsidūrusiems krizinėse situacijose. Numatoma, kad centro teikiamomis
paslaugomis per metus pasinaudos apie 727 asmenys, numatoma įrengti 9
vietas socialinių paslaugų gavėjams, įsteigti 3 naujas darbo vietas.

Projekto tikslas - nestacionarių socialinių paslaugų plėtra. Paramos šeimai
centras teikia paslaugas asmens namuose. Planuojama rekonstruoti
savivaldybei priklausančias 151,11 m² patalpas ir pritaikyti jas centro
veiklai. Patalpos bus aprūpinamos visa reikalinga įranga: baldais,
kompiuterine technika ir kt. Paramos šeimai centras paslaugas teikia šioms
asmenų grupėms: socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus;
suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms; senyvo amžiaus asmenims
ir jų šeimoms.Naujos darbo vietos nebus kuriamos. Įgyvendinus projektą
numatoma pasiekti šiuos rezultatų ir produktų rodiklius:
- Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą – 200;
- Vietos (paslaugų gavėjams) – 50 (paslaugos teikiamos namuose).
- Pastatyti, rekonstruoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga – 1.

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

5396127 Eur

Numatoma
Projekto Paraiškos
projekto
trukmė, pateikimo
Valstybės biudžeto Kitų finansavimo
mėn.
įgyvendinančiaj
lėšų suma, Eur
šaltinių lėšų suma,Eur veiklų
įgyvendinimo
ai institucijai
pradžia ir
terminas
pabaiga

186 980,38

-

32 996,55

2009.05 2011.01

21

2009.03.31

406 578,16

345 591,43

-

60 986,73

2009.072011.06

24

2009.03.31

132 208,74

112 377,42

-

19 831,32

2009.09 2010.12

16

2009.03.31

219 976,93

4.

5.

Patalpų (Debreceno g. 48)
pritaikymas dienos centro
Klaipėdos miesto
vaikams iš socialinės rizikos
savivaldybės
šeimų ir trumpalaikės
administracija
socialinės ir krizių įveikimo
pagalbos skyriaus veiklai

Socialinių paslaugų
moterims, patyrusioms
smurtą šeimoje ar
nukentėjusioms nuo
prekybos žmonėmis, plėtra
steigiant Moterų krizių
centrą

Klaipėdos miesto
savivaldybės
administracija
(Partneris - BĮ
Klaipėdos miesto
šeimos ir vaiko
gerovės centras)

Projekto tikslinė grupė – vaikai iš socialinės rizikos šeimų bei rizikos vaikai.
Šiuo projektu siekiama iš dalies patenkinti vaikų dienos centrų stygių
Klaipėdos mieste. Įgyvendinus projektą, planuojama pritaikyti patalpas
dienos centro ir trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus
veiklai organizuoti: pirmi du pastato aukštai (viso trys aukštai) bus skirti
trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai. Jame
vienu metu galės gyventi iki 20-24, 3-18 metų amžiaus vaikų iš socialinės
rizikos šeimų.

Projekto tikslas - Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Klaipėdos mieste įkuriant Moterų krizių centrą smurtą patyrusioms
moterims, jų vaikams taip pat moterims nukentėjusioms nuo prekybos
Klaipėdos miesto
žmonėmis ir prostitucijos. Šio projekto įgyvendinimas tikslinei grupei
savivaldybės
padėtų gauti kokybiškas socialines paslaugas, visokeriopą pagalbą,
Klaipėdos miesto administracija
integruotis į visuomenę ir jaustis pilnaverčiais jos nariais, suteiktų galimybę
savivaldybės
(Partneris - VšĮ
administracija
Klaipėdos socialinės sugrįžti į darbo rinką. Projekto metu planuojama pastatyti 400-450 m2
pastatą ir įrengti patalpas. Būtų įkurtos 9 naujos darbo vietos: socialiniams
ir psichologinės
darbuotojams, socialinių darbuotojų padėjėjams, psichologui, techniniam
pagalbos centras )
personalui.

483 072,28

410 610,65

-

72 461,63

2009.06.2011.05

24

2009.03.31

612 218,74

520 385,95

-

91 832,79

2009.06 2011.06

25

2009.03.31

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

1854054,85

1 575 945,83

-

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų
suma,Eur

278 109,02

