PATVIRTINTA
Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. 6.1-25-(18.4)
(pakeistas Klaipėdos regiono plėtros tarybos
2009 m. spalio 20 d. sprendimu Nr.6.1-44-(18.4),
2009 m. gruodţio 23 d. sprendimu Nr. 6.1-52-(18.4),
2010 m. balandţio 7 d. sprendimu Nr. 6.1-15-(18.4),
2010 m. birţelio 18 d. sprendimu Nr. 6.1-29-(18.4)
2010 m. gruodţio 27 d. sprendimo Nr. 6.1-68-(18.4),
2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 51/3S-55)

KLAIPĖDOS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS 2007-2013 M. LAIKOTARPIUI Nr. VP3-2.1-SAM-08-R-31
Priemonės kodas: VP3-2.1SAM-08-R

Eil.
Nr.

1.

2.

Projekto pavadinimas

Priemonės pavadinimas: Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

ES fondų lėšų paramos suma, skirta Klaipėdos regionui 2007-2013 m.:
Preliminarus projekto biudţetas, Lt

Projektinio
Pareiškėjas
pasiūlymo teikėjas

Projekto aprašymas (Pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)

Bendra projekto
vertė, Lt.

ES fondų lėšų suma,
Lt.

Valstybės biudţeto
lėšų suma, Lt.

1.143.000,00 Lt

Numatoma
Paraiškos
projekto
Projekto pateikimo
Kitų finansavimo veiklų
trukmė, įgyvendinančiajai
šaltinių lėšų suma, įgyvendinimo
mėn.
institucijai
pradţia ir
Lt.
terminas
pabaiga

Šilutės rajono
savivaldybės
administracija,
savivaldybės
biudţetinė įstaiga

Projekto tikslas - įkurti psichikos dienos centrą (stacionarą) UAB Šilutės
psichikos sveikatos ir psichoterapijos centre, siekiant uţtikrinti visuomenei
kokybiškas ir prieinamas psichikos sveikatos prieţiūros paslaugas. UAB Šilutės
psichikos sveikatos ir psichoterapijos centro patalpose (adresu M.Jankaus g.10,
Šilutė) psichikos dienos stacionaro veiklai yra skirtas pastato antras aukštas,
kurio plotas yra apie 170 m2. ir pirmame aukšte 19.60 m2 ploto patalpa, kurioje
yra įkurtas personalo poilsio kambarys. Projekto įgyvendinimo metu numatoma
rekonstruoti 47,83 m2 pastato rūsį: įrengti sporto salę su visomis inţinerinėmis
Uţdaroji akcinė
sistemomis ir įsigyti sporto inventorių bei įrengimus. Taip pat numatoma įsigyti
bendrovė Šilutės
psichikos dienos stacionaro veiklai reikalingą įrangą bei baldus, reikalingus
psichikos sveikatos psichoterapijos (individualios ir grupinės) bei uţimtumo (darbinių ir
ir psichoterapijos
psichosocialinių įgūdţių atstatymo, dailės, meno, šviesos, muzikos ir judesio
centras
terapijos), masaţo, gydytojų kabinetams, pacientų ir personalo poilsio,
sanitarinėms patalpoms, maitinimo patalpoms ir t.t.
Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti šiuos rodiklius:
Rezultato rodiklis - pacientai, kuriems pagerėjos veikatos prieţiūros paslaugų
kokybė
ir prieinamumas (skaičius, kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015
metais)) – 150.
Produkto rodikliai: Paramą gavusios sveikatos prieţiūros įstaigos (skaičius) – 1.
Įgyvendinti projektai (skaičius) - 1

242.674,10

206.272,98

36.401,12

-

2009.122011.11

24

2009.10.19

Kretingos rajono
Psichikos dienos
savivaldybės
stacionaro (centro) prie
administracija,
VšĮ Kretingos psichikos
savivaldybės
sveikatos centro įkūrimas
biudţetinė įstaiga

Projekto tikslas - tobulinti psichikos sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo
bendruomenėje plėtrą, sukurti pasirinkimo galimybę, uţtikrinančią pacientų bei
jų šeimų poreikiams tenkinti pritaikytą paslaugų sistemą, įsteigiant psichikos
dienos stacionarą (centrą) Kretingos mieste. Projekto metu numatoma
Kretingos rajono
rekonstruoti dienos centrui skirtas patalpas (adresu Ţemaitės al. 1, Kretinga (IV
savivaldybės viešoji
aukštas)) įkuriant dienos stacionarą (centrą) psichikos negalią turintiems
įstaiga Kretingos
pacientams. Taip pat planuojama įsigyti veiklai reikalingą įrangą ir baldus.
psichikos sveikatos
Paslaugas planuojama teikti Kretingos rajono savivaldybės, Palangos miesto
centras
savivaldybės ir Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams. Rezultatų rodiklis:
pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos prieţiūros paslaugų kokybė ir
prieinamumas, skaičius - 186. Produkto rodikliai: paramą gavusios sveikatos
prieţiūros įstaigos (skaičius) - 1; įgyvendinti projektai (skaičius) - 1.

1.091.726,94

927.967,90

163.759,04

-
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Šilutės psichiatrijos
dienos stacionaro
įkūrimas

Bendra preliminari lėšų suma pagal priemonę, Lt.
Projektų vertė, iš
viso, Lt.
Iš viso, Lt

1.334.401,04

Kitų finansavimo
ES fondų lėšų suma, Valstybės biudžeto
šaltinių lėšų
Lt.
lėšų suma, Lt.
suma, Lt.
1.134.240,88

200.160,16

-

