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Projektinių pasiūlymų pateikimo
Utenos regiono plėtros tarybai ir
projektinių pasiūlymų apibendrinimo
Utenos regiono plėtros tarybos
sekretoriate tvarkos
3 priedas
PATVIRTINTA
Utenos regiono plėtros tarybos
2008 m. spalio 13 d.
sprendimu Nr.153-13
(koreguota Utenos regiono plėtros tarybos
2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr.153-21)
Utenos regiono projektų sąrašas 2007-2010 m. laikotarpiui Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-91
Priemonė
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

1.

Zarasų socialinių paslaugų
centro veiklos plėtra
įkuriant šeimos krizių
centrą

Priemonės pavadinimas „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Zarasų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

VšĮ „Zarasų
rajono
socialinių
paslaugų
centras“

Bendra
projekto
vertė
705 881

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Suteikti visapusišką pagalbą bei laikiną
apgyvendinimą šeimoms –moterims ir vaikams (esant poreikiuiir vyrams), šeimoje patyrusiems krizę.
Uždavinys – Sudaryti materialines sąlygas šeimos krizių centro
veiklai

Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
600 000
105 881

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2009-04-01 –
2009-11-01

7

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009 02

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Suremontuotos patalpos- atliktas remontas 220 m2 patalpų.
• Įrengti kabinetai socialiniam darbuotojui, psichologui, individualioms konsultacijoms, salė
konsultacijoms grupėse, vaikų žaidimų kambarys, vaikų užimtumo kambarys, įrengti du sanitariniai
mazgai, renovuotas koridorius.
• Įsigyta reikalinga įranga.
• Teikiamos paslaugomis vienu metu vidutiniškai 20 asmenų.
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•
Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

2.

„Savarankiško gyvenimo
namų Anykščių rajono
senyvo amžiaus asmenims
įkūrimas Debeikių
miestelyje“; santrumpa –
„Savarankiško gyvenimo
namų įkūrimas“

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

Anykščių
rajono
savivaldybės
administracijos direktorius

Savivaldybės 1 237 895
biudžetinė
įstaiga
Anykščių
rajono
socialinių
paslaugų
centras

3.

Kitų
finansavimo
šaltinių lėšų
suma

Numatoma
projekto veiklų
įgyvendinimo
pradžia ir
pabaiga

Projekto
trukmė,
mėn.

2008-11 –
2010-11

24

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009 03 15

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Rekonstruota 346.61 m2 patalpų Debeikių miestelio ambulatorijos pastate ir pritaikyta savarankiško
gyvenimo paslaugoms teikti.
• Apie 20-25 proc. sumažės poreikis socialinei globai stacionariose socialinės globos įstaigose.
• Apytiksliai 100 tūkst. Lt sumažės lėšų sąnaudos socialinės globos paslaugoms stacionariose socialinės
globos įstaigose finansuoti.
• Padidės nestacionarių socialiai bei ekonomiškai efektyvių socialinių paslaugų senyvo amžiaus
asmenims įvairovė, pasiūla bei aprėptis.
• Paslauga bus teikiama 33 asmenims.
• Bus įsteigtos 2 darbo vietos.
Projekto pavadinimas
Projektinio
Projekto
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto Paraiškos
pasiūlymo
pareiškėjas
projekto veiklų trukmė,
pateikimo
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
teikėjas
įgyvendinimo
mėn.
įgyvendinan
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
čiajai
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
institucijai
finansav.)
lėšų suma suma
terminas
lėšų suma
Dūkšto globos namų
Ignalinos
Savivaldybės 1 239 160 1 053 286
185 874
2009-06 –
24
Iki
2009-03-31
dienos socialinės globos ir
rajono
biudžetinė
2011-06
socialinės priežiūros centro savivaldybės
įstaiga
(santrumpa – Dūkšto
administraciDūkšto
jos direktorius globos namai
dienos centras) steigimas
Projekto aprašymas
Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Siektini rezultatai
Tikslas – Didinti teikiamų socialinių paslaugų įvairovę siekiant
• Rekonstravus 450 kv. m. patalpas Laisvės g. 32, Ignalinoje ir joje įsteigus Dūkšto dienos centrą, 20
gerinti jų kokybę ir mažinti ilgalaikę socialinę globą
proc. sumažės poreikis ilgalaikei socialinei globai, taip pat sumažės suaugusių su negalia asmenų

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Plėsti nestacionarių socialinių paslaugų pasiūlą
Anykščių miesto bei rajono senyvo amžiaus gyventojams
Uždavinys – Įsteigti savarankiško gyvenimo namus senyvo
amžiaus asmenims prie Anykščių rajono socialinių paslaugų
centro

Eil.
Nr.

Bendra
projekto
vertė

Įsteigtos 2 naujos darbo vietos.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo
lėšų suma
biudžeto
ir
(bendrojo
partnerių
finansav.)
lėšų suma
lėšų suma
1 052 000
185 895

3
suaugusiems asmenims su negalia.
Uždavinys – Įkurti Dūkšto globos namų struktūrinį padalinį dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centrą

Eil.
Nr.

Projekto pavadinimas

Projektinio
pasiūlymo
teikėjas

Projekto
pareiškėjas

4.

Mišrių socialinių paslaugų
plėtra Molėtų socialinės
paramos struktūriniame
padalinyje Inturkės
skyriuje

Molėtų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Molėtų
rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė
įstaiga

socialinė atskirtis.
• Planuojamos įrengti šios patalpos:
4 kambariai socialinei globai,
6 užimtumo, darbo terapijos, savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimo patalpos,
2 poilsio, laisvalaikio patalpos,
2 kabinetai personalui,
3 buitinių, higienos, medicininės, ūkinės paskirties patalpos.
• Įrengtas keltuvas žmonėms su sunkia negalia Dūkšto dienos centre.
• Bus teikiamos paslaugos 29-35 senyvo amžiaus bei suaugusiems asmenims su negalia.
• Bus įsteigtos 7 tiesioginės darbo vietos.
Projekto biudžetas, Lt (su PVM)
Numatoma
Projekto
projekto
veiklų
trukmė,
Bendra
ES fondų
LR valstybės Pareiškėjo Kitų
įgyvendinimo
mėn.
projekto
lėšų suma
biudžeto
ir
finansavimo
pradžia ir
vertė
(bendrojo
partnerių
šaltinių lėšų
pabaiga
finansav.)
lėšų suma suma
lėšų suma
803 529,41 683 000
120 529,41
2009-11 –
25
2011-11

Pagrindinis tikslas ir uždaviniai
Tikslas – Molėtų rajono socialinės paramos centro Inturkės
filialo įkūrimas rekonstruojant buvusio Inturkės vaikų darželio
patalpas bei jas pritaikant mišrių nestacionarių socialinių
paslaugų, atitinkančių Molėtų rajono gyventojų poreikius,
teikimui.
Uždaviniai:
• Rekonstruoti buvusio Inturkės vaikų darželio patalpas ir įkurti
dienos socialinės globos ir priežiūros bei paslaugų centrą.
• Pritaikyti rekonstruotas patalpas Molėtų rajono gyventojų
poreikiams, teikiant mišrias socialines paslaugas.
• Didinti socialinių paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams.

Iš viso

Paraiškos
pateikimo
įgyvendinan
čiajai
institucijai
terminas
Iki
2009 04

Projekto aprašymas
Siektini rezultatai
• Pritaikytos patalpos mišrių socialinių paslaugų teikimui rajono gyventojams.
• Sumažės socialiai remtinų šeimų (asmenų) socialinė atskirtis bei pagerės jų gyvenimo kokybė.
• Atokiausių rajono seniūnijų įvairiomis socialinėmis paslaugomis naudosis 40 tikslinių grupių
gyventojų per dieną.
• Įvairiomis socialinėmis paslaugomis besinaudojančių gyventojų skaičius pasieks 320.
• Bus įkurtos 4 naujos darbo vietos.

Bendra lėšų suma pagal priemonę, Lt (su PVM)
ES fondų lėšų suma
LR valstybės
Pareiškėjo ir
biudžeto (bendrojo
partnerių lėšų suma

Kitų finansavimo
šaltinių lėšų suma

ES struktūrinė parama, skirta Utenos regionui, Lt:
2007-2010 m.
2011-2013 m.
iš viso

4
finansav.) lėšų suma
3 986 465,41

3 388 286

598 179,41

__________________________

3 388 286

3 388 285

6 776 571

