PATVIRTINTA
Vilniaus regiono plėtros tarybos
2015 m. birželio 12 d.
sprendimu Nr. 51/1S-15
VILNIAUS REGIONO PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ FINANSUOTI PAGAL 2007-2013 METŲ SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS
PRIORITETO “VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ KOKYBĖ IR PRIEINAMUMAS: SVEIKATOS, ŠVIETIMO IR SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA“ VP3-2.4-SADM-01R PRIEMONĘ „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ 2007-2010 METŲ ANTRAJAM ETAPUI, SĄRAŠAS NR. 02
Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

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

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

1.

Nemenčinės
neįgaliųjų dienos
užimtumo centro
modernizavimas ir
plėtra

Vilniaus rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra
Vilniaus rajone.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodiklis: vietos socialinių paslaugų gavėjų (t. Y. Kiek
asmenų vienu metu gali gauti socialines paslaugas) skaičius -30,
tikslinių grupių asmenų skaičius – 35.
Naujų darbo vietų kurti neplanuojama.
Produkto rodiklis: 1 pastato, kurio bendras plotas 550 kv. M.,
rekonstrukcija
Pagrindinės veiklos:
1. Rekonstrukcijos ir statybos darbai.
2. Įrangos tiekimas ir instaliavimas.

273 529,73

232 500,27

0,00

41 029,46

2.

Socialinių
paslaugų centras
vietinėje
bendruomenėje

Viešoji įstaiga Pal.
J. Matulaičio
socialinis centras

Projekto tikslas – plėsti socialines paslaugas teikiančios
įstaigos – VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras –
infrastruktūrą, siekiant didinti paslaugų prieinamumą, įvairovę,
kokybę bei pritaikymą tikslinių grupių poreikiams.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
- 200 tikslinių grupių asmenų, gaus tiesioginės naudos iš
investicijų į nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą,
- 46 vietos paslaugų gavėjams (trim skirtingoms tikslinėms
grupėms: 15 vietų+15 vietų+16 vietų),
- bus sukurtos 5 naujos darbo vietos.
Produkto rodiklis:
- bus pastatytas ir įrengtas priestatas, skirtas mišrių socialinių
paslaugų vietinėje bendruomenėje teikimui;
Pagrindinės veiklos:
1. techninių dokumentų parengimo, projektavimo ir statybos
darbai,

654 064,37

555 954,72

98 109,65

0,00

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
Projekto
pateikimo
įgyvenveiklų
įgyvendinandinimo
pradžia
čiajai institucijai
trukmė
terminas
(mėnesiai)
2010/06
18 mėn.
2010/07/15

2011/01

28 mėn.

2010/08/31
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

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

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
Projekto
pateikimo
įgyvenveiklų
įgyvendinandinimo
pradžia
čiajai institucijai
trukmė
terminas
(mėnesiai)

2. įrangos, baldų įsigijimas ir montavimas.
3.

Savarankiško
gyvenimo namų
„Savi namai“ ir
dienos centro
psichikos negalią
turintiems
asmenims įkūrimas

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Vilniaus miesto
socialinės paramos
centras

4.

Grupinio
gyvenimo namų
vaikams, šeimos
paramos centro ir
krizių centro
motinoms ir
vaikams įkūrimas

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
Vilniaus miesto
motinos ir vaiko
pensionas

Projekto tikslas – išplėsti bendruomenėje teikiamų socialinių
paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste, įkuriant Vilniaus
miesto socialinės paramos centro padalinius – savarankiško
gyvenimo namus „Savi namai“ ir dienos centrą psichikos
negalią turintiems asmenims.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
-tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų
į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, -80,
-naujų darbo vietų – 5,5,
- vietos paslaugų gavėjams – 58 (28 vietos Savarankiško
gyvenimo namuose, 30 vietų Dienos centre).
Produkto rodikliai:
- renovuotos savarankiško gyvenimo namų ir dienos centro
patalpos,
- atlikti išorės ir vidaus apdailos darbai,
- įsigyta įranga ir baldai Savarankiško gyvenimo namams,
- įsigyta įranga ir baldai Dienos centrui.
Pagrindinės veiklos:
1. Savarankiško gyvenimo namų ir dienos centro renovacija ir
remontas.
2. Baldų ir įrangos įsigijimas.
Projekto tikslas – išplėsti socialinės rizikos šeimoms teikiamų
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
- tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų
į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, - 202,
- naujų darbo vietų -16,
- vietos paslaugų gavėjams – 29.
Produkto rodikliai:
- renovuotos grupinio gyvenimo namų vaikams, šeimos
paramos centro ir krizių centro motinoms ir vaikams patalpos,
- atlikti išorės ir vidaus apdailos darbai,
- įsigyta įranga ir baldai grupinio gyvenimo namų vaikams,
šeimos paramos centro ir krizių centro motinoms ir vaikams
patalpoms.
Pagrindinės veiklos:
1. Pastato, esančio Kojelavičiaus g. 129, rekonstrukcija ir

938 645,31

797 848,54

0,00

140 796,77

2011/01

28 mėn.

2010/09/15

620 661,54

527 562,33

0,00

93 099,21

2011/01

28 mėn.

2010/09/15
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

5.

Pensiono „Vilties
namai“
savarankiško
gyvenimo namų ir
trumpalaikės
globos centro
įkūrimas

Savivaldybės
biudžetinė įstaiga
pensionas „Vilties
namai“

6.

Mišrių socialinių
paslaugų įstaigos
įkūrimas
Šalčininkų rajone

Šalčininkų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

remontas.
2. 1. Baldų ir įrangos įsigijimas.
2.2. Automobilio įsigijimas.
Projekto tikslas – išplėsti bendruomenėje teikiamų socialinių
paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste, įkuriant pensiono
„Vilties namai“ padalinį – Savarankiško gyvenimo namus ir
Trumpalaikės socialinės globos centrą asmenims, turintiems
proto ir kompleksinę negalią.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
- tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų
į nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą, - 49,
- naujų darbo vietų – 24,5,
- vietos paslaugų gavėjams – 49 (34 vietų savarankiško
gyvenimo namuose, 15 vietų trumpalaikės socialinės globos
centre).
Produkto rodikliai:
- rekonstruotas pastatas savarankiško gyvenimo namų ir
trumpalaikės socialinės globos centro įkūrimui,
- atlikti vidaus apdailos darbai,
- įsigyta įranga ir baldai Trumpalaikės socialinės globos centrui;
- įsigyti baldai savarankiško gyvenimo namams,
- įsigyta Trumpalaikės socialinės globos centro lankytojams
vežti būtina transporto priemonė (automobilis, skirtas
neįgaliems lankytojams pristatyti į Centrą ir parvežti juos
namo).
Pagrindinės veiklos:
1. Savarankiško gyvenimo namų ir trumpalaikės globos centro
kūrimas.
2. Baldų ir įrangos įsigijimas.
Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų infrastruktūrą
Šalčininkų rajone, įkuriant šiuolaikišką mišrių socialinių
paslaugų įstaigą – Šalčininkų vaikų globos namų padalinį –
mišrių socialinių paslaugų įstaigą, siekiant užtikrinti kokybišką
socialinių paslaugų teikimą socialinės rizikos šeimoms.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodiklis: paslaugų gavėjų skaičius – 40 asmenų.
Produkto rodiklis: įkurta mišrių socialinių paslaugų įstaiga –
Šalčininkų vaikų globos namų padalinys – apie 1800 kv. M.
Pagrindinės veiklos:
1. Dokumentacijos parengimas.

Preliminari
projekto
vertė, Lt

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

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
Projekto
pateikimo
įgyvenveiklų
įgyvendinandinimo
pradžia
čiajai institucijai
trukmė
terminas
(mėnesiai)

1 270 426,58

1 079 862,59

0,00

190 563,99

2011/01

28 mėn.

2010/09/15

498 186,37

423 458,42

0,00

74 727,95

2010/11

14 mėn.

2010/09/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

7.

Projekto
pavadinimas

Nestacionarių
socialinių paslaugų
suaugusiems
asmenims su
negalia ir
socialinės rizikos
šeimoms
infrastruktūros
plėtra Švenčionių
rajone

Pareiškėjas

Švenčionių rajono
socialinių paslaugų
centras,
savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

2. Pastato rekonstrukcija.
3. Projekto vykdymo ir techninė priežiūra.
Projekto tikslas – plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą,
rekonstruojant Švenčionėlių vaikų globos namus, dalį patalpų
pritaikant nestacionarių socialinių paslaugų teikimui.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
- socialines priežiūros paslaugas savarankiško gyvenimo
namuose gavusių suaugusių asmenų su negalia skaičius – 20,
- socialines priežiūros paslaugas dienos centre vidutiniškai per
metus gavusių asmenų su negalia skaičius – 20,
- socialines priežiūros paslaugas vaikų dienos centre
vidutiniškai per metus gavusių vaikų iš socialinės rizikos šeimų
skaičius – 20,
- trumpalaikes socialinės globos paslaugas vidutiniškai per
metus gavusių vaikų, laikinai likusių be tėvų globos, skaičius –
30,
- psichologinę pagalbą vidutiniškai per metus gavusių socialinės
rizikos ir smurtą patyrusių šeimų skaičius – 150,
- įsteigtų naujų darbo vietų skaičius – 14,
- savarankiško gyvenimo namuose įkurtų vietų skaičius – 10,
- grupinio gyvenimo namuose įkurtų vietų skaičius – 10,
- dienos centre žmonėms su negalia įkurtų vietų skaičius – 20.
Produkto rodikliai:
- įkurti savarankiško gyvenimo namai, kuriuose atnaujinta
įranga – 1 vnt.,
- įkurtas dienos centras neįgaliesiems, kuriame atnaujinta
įranga, - 1 vnt.,
- įkurtas pagalbos šeimai ir vaikui centras, kurį sudarys: vaikų
dienos centras (1 vnt.), paramos šeimai tarnyba (1 vnt.),
grupiniai gyvenimo namai vaikams (2 vnt.) bei atnaujinta
įranga,
- įrengtas liftas, pritaikytas žmonėms su negalia – 1 vnt.,
- įsigytas mikroautobusas, pritaikytas žmonėms su negalia – 1
vnt.,
- įsigyti lengvieji automobiliai – 2 vnt.
Pagrindinės veiklos:
1. Švenčionėlių vaikų globos namų dalies patalpų
rekonstravimas, jas pritaikant savarankiško gyvenimo namams
neįgaliems asmenims (rekonstravimo darbai).
2. Švenčionėlių vaikų globos namų dalies patalpų

Preliminari
projekto
vertė, Lt

864 639,82

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

734 943,86

0,00

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

129 695,96

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
Projekto
pateikimo
įgyvenveiklų
įgyvendinandinimo
pradžia
čiajai institucijai
trukmė
terminas
(mėnesiai)

2010/09

24 mėn.

2010/09/30
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

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

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
Projekto
pateikimo
įgyvenveiklų
įgyvendinandinimo
pradžia
čiajai institucijai
trukmė
terminas
(mėnesiai)

rekonstravimas, jas pritaikant mišrias socialines paslaugas
teikiančiam socialinės priežiūros centrui (rekonstravimo darbai).
3. Švenčionėlių vaikų globos namų pagalbinio pastato patalpų
dalies rekonstravimas, jas pritaikant dienos centrui žmonėms su
negalia (rekonstravimo darbai).
4. Lifto įrengimas (lifto, pritaikyto asmenims su negalia,
įrengimo darbai).
5. Įrangos ir būtinų baldų pirkimas.
6. Transporto įsigijimas (mikroautobuso, pritaikyto žmonėms su
negalia įsigijimas; 2 automobilių įsigijimas).
7. Techninės dokumentacijos parengimas (techninio projekto
parengimas, techninio projekto ekspertizė).
8.

Trakų rajono
paramos šeimai ir
vaikams centro
įkūrimas

Trakų rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudžetinė įstaiga

Projekto tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų 997 774, 61
Trakų rajone infrastruktūros, įsteigiant Trakų rajono
paramos šeimai ir vaikams centrą, gerinimas.
Siektini rezultatai:
Rezultato rodikliai:
- tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš
investicijų
į
nestacionarių
socialinių
paslaugų
infrastruktūros plėtrą – 360 asmenų per metus,
- naujos darbo vietos – 15,
- vietos paslaugų gavėjams – 38.
- Produkto rodiklis:
- pastatytas ir įrengtas 1 objektas – Trakų rajono paramos
šeimai ir vaikams centras.
Pagrindinės veiklos:
1. Pastato statyba.
2. Reikalingos įrangos įsigijimas.

9.

Dienos socialinės
globos centro
projektavimas
darbai ir statyba

VšĮ „CSI Vilnius“

Projekto tikslas – nestacionarių socialinių paslaugų plėtra
Vilniaus rajone.
Siektini rezultatai:
Projekto metu planuojama pastatyti apie 460,0 kv. m. pastatą,
skirtą neįgalių ir sutrikusio intelekto vaikų dienos socialinės
globos paslaugų įstaigos įkūrimui. Įstaigoje planuojama vienu
metu aptarnauti iki 20 vaikų, kurių užimtumas kiekvieną dieną
(išskyrus savaitgalius) būtų nuo 8 iki 19 val. Kiekvienam būtų
parenkama individuali ugdymo ir užimtumo programa,
atsižvelgus į jo būklę ir poreikius. Planuojama per metus

340 048,64

848 108,42

0,00

149 666,19

2010/11

28 mėn.

2010/09/30

289 041,36

51 007,28

0

2011/12

25 mėn.

2011/12/16
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Projekto finansavimo šaltiniai, mln. Lt
Eil.
Nr.

10.

11.

Projekto
pavadinimas

Pareiškėjas

Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Preliminari
projekto
vertė, Lt

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

aptarnauti ne mažiau kaip 25 vaikus.
Pagrindinės veiklos:
1. Projektavimo ir statybos darbai.
2. Įrangos ir baldų įsigijimas.
Neįgaliųjų ir
Vilniaus specialusis Projekto tikslas – pagerinti neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto 1 014 911,79 862 675,02
sutrikusio intelekto lopšelis-darželis
vaikų, gyvenančių Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone
vaikų dienos
„Čiauškutis“,
nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūrą, modernizuojant
socialinės globos
savivaldybės
materialinę bazę.
centro įkūrimas
biudžetinė įstaiga
Siektini rezultatai:
1. Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš
investicijų į nestacionarių paslaugų infrastruktūros
plėtrą – planuojama 40 asmenų;
2. Naujų darbo vietų – planuojama 10;
3. Vienu metu socialines paslaugas galės gauti –
planuojama 40 neįgaliųjų ir sutrikusio intelekto vaikų;
4. Produkto rodiklis: dienos socialinės globos centro
pastato korpuso statyba ir įrengimas (apie 600m²)
130 172,60
110 646,72
Bendruomeninių
Elektrėnų
Projekto tikslas – siekti nestacionarių socialinių paslaugų
socialinių paslaugų savivaldybės
plėtros, didinant socialinių paslaugų įvairovę.
plėtra
administracija,
Siektini rezultatai:
savivaldybės
-pagalbos namuose paslaugomis naudosis 110 Elektrėnų
biudžetinė įstaiga
savivaldybės neįgalių ir pagyvenusių asmenų;
-dienos socialinės globos namuose paslaugomis naudosis 30
asmenų;
-dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugomis
įstaigoje naudosis 40 asmenų.
Pagrindinės veiklos:
Patalpų modernizavimas ir aplinkos sutvarkymas.
Inventoriaus įsigijimas.
Suma: 7 603 061, 36 6 462 602,25

Savivaldybės
lėšų suma, Lt

Projekto terminai
Projekto
Paraiškos
veiklų
Projekto
pateikimo
įgyvenveiklų
įgyvendinandinimo
pradžia
čiajai institucijai
trukmė
terminas
(mėnesiai)

0

152 236,77

2012/09

24

2012/01/31

0

19 525,88

2014/01

18

2013/07/01

149 116,93 991 342,18

