Vilniaus regiono plėtros tarybos
2014 m. kovo 7 d.
sprendimu Nr.51/1S-8
VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ
PROGRAMOS 2 PRIORITETO “VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR
SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ VP3-2.1-SAM-08-R PRIEMONĘ „PSICHIKOS DIENOS STACIONARŲ (CENTRŲ)
ĮKŪRIMAS“, SĄRAŠAS NR. 01
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

1.

2.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Dienos
Viešoji įstaiga
stacionaro
Šeškinės
įrengimas
prie poliklinika
psichikos
sveikatos centro
viešojoje
įstaigoje
Šeškinės
poliklinikoje

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

112.202,23

-

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas
2009/09
8
2009/08

157.760,83

-

2009/09

Preliminari
Preliminari
valstybės biuES fondų lėšų
džeto lėšų susuma, Lt
ma, Lt

748.014,93 635.812,70
Projekto tikslas
Optimizuoti VšĮ Šeškinės poliklinikos Psichikos
sveikatos centro teikiamų psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų įvairovę, jų kokybę ir prieinamumą.
Siektini rezultatai
Sutvarkyti 415 kv. m. Šeškinės poliklinikos patalpų,
skirtų Psichikos sveikatos centro dienos stacionarui ir iš
jo patalpų perkeliamiems gydytojų kabinetams, įsigyti
šiuolaikiškos įrangos, reikalingos teikti efektyvias
gydymo paslaugas.
Centre vienu metu aptarnauti iki 15 pacientų. Teikti
medikamentinio gydymo bei individualios ir grupinės
psichoterapijos, psichosocialinės reabilitacijos paslaugasužimtumo, muzikos, šviesos terapijos, audiovizualinę
relaksaciją, palaikomosios mankštos terapiją.
1.051.738,83 893.978,00
Ambulatorinių
Viešoji įstaiga
Projekto tikslas
Psichikos
Centro poliklinika Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą
Sveikatos
Vilniaus mieste
Priežiūros
Siektini rezultatai
paslaugų plėtra
Įsteigti Psichikos dienos centrą su 3 skyriais (vaikųVilniaus
paauglių, gydomuoju ir psichoterapiniu skyriumi).
apskrities
Kapitaliai suremontuoti 636,22 kv.m. poliklinikos
gyventojams,
Vytenio filialo IV aukšto patalpų, 2 liftus ir 2 laiptines;
įkuriant Dienos
įsigyti medicininę įrangą ir priemones, informacinių
stacionarą
technologijų įrangą ir priemones, baldus.
(centrą)
VšĮ
Sukurti 10 naujų darbo vietų.

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

18

2009/09

2
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

3.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Centro
poliklinikos
Vytenio filiale
Psichikos Dienos Viešoji įstaiga
stacionaro
Karoliniškių
įkūrimas
VšĮ poliklinika
Karoliniškių
poliklinikos
Psichikos
sveikatos centre

Viešoji įstaiga
Vilniaus rajono
centrinė
poliklinika

4.

Psichikos dienos
stacionaro
įkūrimas prie VšĮ
Vilniaus rajono
centrinės
poliklinikos
Psichikos
sveikatos centro

5.

Psichikos dienos Viešoji įstaiga
stacionaro
Antakalnio
įkūrimas
poliklinika
Antakalnio
poliklinikos
psichikos
sveikatos centre

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

Preliminari
Preliminari
valstybės biuES fondų lėšų
džeto lėšų susuma, Lt
ma, Lt

845.825,00 718.951,25
126.873,75
Projekto tikslas
Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą,
didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą
įsteigiant Dienos stacionarą prie VšĮ Karoliniškių
poliklinikos Psichikos sveikatos centro.
Siektini rezultatai
Įsteigti 11 vietų Dienos stacionarą. Rekonstruoti
360 kv. m. patalpas ir pritaikyti jas psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų teikimui, įsigyti baldus ir reikiamą
įrangą. Pagerinti pacientų sveikatos priežiūros paslaugų
kokybę ir prieinamumą, sumažinti hospitalizacijų skaičių.
Planuojama priimti Karoliniškių, Pilaitės, Viršuliškių,
pašilaičių, Lazdynų, Grigiškių gyventojus
1.701.415,37 1.446.203,06 255.212,31
Projekto tikslas
Psichikos dienos stacionaro įkūrimas prie VšĮ Vilniaus
rajono centrinės poliklinikos psichikos sveikatos centro.
Siektini rezultatai
PSD kasdien teikti paslaugas 15 asmenų. Vienu metu
gydyti 15 pacientų (maksimali gydymo trukmė -30
dienų, minimali – 10 dienų). Per metus suteikti paslaugas
apie 360 asmenų. 30 proc. sumažinti trečio lygio
paslaugų poreikį.
656.870,93 558.340,29
98.530,64
Projekto tikslas
Plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą,
didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą
Vilniaus mieste įsteigiant dienos stacionarą prie VšĮ
Antakalnio poliklinikos psichikos sveikatos centro.
Įkūrus dienos stacionarą prie VšĮ Antakalnio poliklinikos
psichikos sveikatos centro, pagerėtų psichikos sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė Antakalnio
ir aplinkinių Vilniaus miesto mikrorajonų bei kai kurių
Vilniaus rajono vietovių gyventojamas.
Siektini rezultatai
Įsteigti 13 vietų psichikos dienos stacionarą.
Suremontuoti 498,87 kv. m. patalpų ir įrengti naujus

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

-

2010/01

12

2009/09

-

2008/09

24

2009/10

-

2009/11

12

2009/11

3
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

6.

7.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

kabinetus (judesio, šviesos, ir muzikos terapijai), įsigyti
baldus ir reikiamą įrangą.
Pagerinti daugiau nei 85 tūkst. Pacientų sveikatos
priežiūros pasklaugų kokybę ir prieinamumą, sumažinti
hospitalizacijų skaičių, teikti įvairesnes paslaugas,
greitesnę psichosocialinę adaptaciją visuomenėje.
Sukurti 7 naujas darbo vietas
Psichikos dienos Viešoji įstaiga
Projekto tikslas
966.257,00
centro
prie Ukmergės
Įkurti psichikos dienos centrą (stacionarą) prie Ukmergės
viešosios įstaigos pirminės sveikatos pirminės sveikatos priežiūros centro, siekiant užtikrinti
Ukmergės
priežiūros centras visuomenei kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos
pirminės
priežiūros paslaugas
sveikatos
Siektini rezultatai
priežiūros centro
Rekonstruoti 295,58 kv. m. bendro ploto pastatą
įkūrimas
Ukmergėje. Įsigyti įrangą bei baldus, reikalingus
terapijos, užimtumo ir kitoms reikiamoms patalpoms.
Suteikti paslaugas apie 160 pacientų per metus.
Psichikos dienos Viešoji įstaiga
Projekto tikslas
633.035,00
stacionaro prie
Elektrėnų
Įkurti dienos stacionarą prie VšĮ Elektrėnų psichikos
Elektrėnų
psichikos
sveikatos centro, siekiant užtikrinti visuomenei
psichikos
sveikatos
kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos priežiūros
sveikatos
priežiūros centras paslaugas
priežiūros centro
Siektini rezultatai
įkūrimas
Psichikos dienos stacionarui pritaikyti 360 kv. m.
patalpas, jas rekonstruojant ir įkuriant 9 vietų dienos
stacionarą. Įsigijus reikalingą įrangą ir baldus, teikti
kompleksines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas,
tam panaudojant šviesos, kvapų, muzikos terapijos ir
kitus kabinetus.
Suma: 6.603.157,06

Preliminari
Preliminari
valstybės biuES fondų lėšų
džeto lėšų susuma, Lt
ma, Lt

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
pateikimo
Projekto
įgyven- įgyvendina
veiklų
dinimo
nčiajai
pradžia
trukmė
institucijai
(mėnesiai) terminas

821.318,45

144.938,55

-

2010/10

24

2010/03

538.079,75

94.955,25

-

2011/01

24

2010/10

5.612.683,5

990.473,56

-

