
Iš viso

Projektui 

suplanuotos 

skirti 

paramos 

lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 

Skuodo krašto 

bendruomenė, 

pirmininkė Lijana 

Beinoraitė,               

tel. 8 615 32212, 

lijana.beinoraite@gm

ail.com

Sociokultūrinių 

paslaiugų 

teikimas 

paslaugų centre 

"Kartų namai"

Tikslas – didinti Skuodo mieste gyvenančių daugiavaikių ir nepasitrurinčių šeimų socialinę 

integraciją, mažinti socialinę atskirtį.                                                                                              

Uždaviniai:                                                                                                                                        

1uždavinys. teikti sociokultūrines paslaugas Skuodo miesto vaikams.                                                             

Veiklos:                                                                                                                                         

1.1. Vaikų dienos užimtumo organizavimas. Fiziniai rodikliai: trukmė – 15 mėn., darbo 

dienomis 11.00–19.00 val., dalyvių skaičius 20 vaikų.                                                                                                                              

2 uždavinys. Teikti sociokultūrines paslaugas Skuodo miesto senyviems asmenims.                                       

Veiklos: 2.1. senyvo amžiaus asmenų užimtumo organizavimas. Fiziniai rodikliai:    trukmė – 

15 mėn., darbo dienomis 9.00–18.00 val., dalyvių skaičius 20 asmenų.                                                                                                   

3 uždavinys. Skatinti savanorišką veiklą.                                                                                                                                                                                                                

Veiklos: 3.1. Dalį vaikų dienos užimtumo ir senyvo amžiaus asmenų užimtumo veiklų 

organizuos ir vykdys savanoriai. Fiziniai rodikliai: 6 savanoriai, 15 mėn. po 6,3 val./mėn., 50 

asmenų (vaikai, senyvo amžiaus asmenys, miesto gyventojai).                                                         

4 uždavinys. Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje 

stiprinimas.                                                                                                                                         

Veiklos: 4.1. Renginių, stiprinančių socialinius ryšius, organizavimas. Fiziniai rodikliai: 

Surengtos 7 ekskursijos visiems dalyviams, suorganizuoti 4 renginiai.                                         

5 uždavinys. Įsigyti projekto veikloms vykdyti reikalingą įrangą.                                                  

Veiklos: 5.1 veikla. Viešųjų pirkimų vykdymas ir įrangos įsigijimas. Fiziniai rodikliai: įsigyti 

5 pripučiami gultai, šviesos efektai – 3 vnt., sulankstomi stalai – 4 vnt., sulankstomos kėdės – 

20 vnt., kompiuteris – 1 vnt., daugiafunkcis spausdintuvas – 1 vnt., elektriniai šildytuvai – 2 

vnt.

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai 

–50,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Projektų, kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1

2.1.2 

veiksmas. 

Organizuoti 

psichosociali

nių, 

socialinių 

įgūdžių 

ugdymo ir 

palaikymo, 

atokvėpio 

paslaugų 

teikimą 

socialinę 

atskirtį 

patiriantiem

s asmenims. 

59 420,00 54 900,00 pareiškėjo atstovų 

savanoriškas darbas 

– 4520 Eur

2019-10-01 Papildomų 

reikalavimų 

nebuvo numatyta

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA 

Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos

 2019 m. rugsėjo 9 d. posėdžio protokolu Nr. T-5                                            

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Papildomi 

reikalavimai 

projektui

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo 

įgyvendinanči

ajai 

institucijai 

terminas

SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

2019-09-09 NR. 2

Pareiškėjo 

pavadinimas ir 

kontaktiniai 

duomenys

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto 

stebėsenos 

rodikliai ir jų 

reikšmės

Vietos plėtros 

strategijos 

įgyvendinimo 

veiksmo, kuriam 

įgyvendinti 

skirtas 

projektas, 

numeris ir 

pavadinimas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų 

suma (eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau 

– projektas) 

preliminarus 

pavadinimas



2. 

Skuodo krašto 

bendruomenė, 

pirmininkė Lijana 

Beinoraitė,               

tel. 8 615 32212, 

lijana.beinoraite@gm

ail.com

Informacijos 

tinklo kūrimas 

ir plėtra 

mažinant 

socialinę atskirtį

Tikslas – teikti informaciją apie Skuodo mieste nevyriausybinių ir kitų organizacijų teikiamas 

socialines ir kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkauti jas 

gaunant. 

Uždaviniai:

1 uždavinys. Informacijos apie teikiamas socialines paslaugas skleidimas ir tarpininkavimas 

jas gaunant.                                                                                                                                   

Veiklos: 1.1. Rinkti ir sisteminti informaciją apie NVO teikiamas socialines ir kitas Skuodo 

miesto gyventojams teikiamas aktualias socialines paslaugas. Fiziniai rodikliai:    surinkta 

informacija ne mažiau kaip apie 10 paslaugų.                                                               1.2. 

Nuolat atnaujinti aktualią informaciją ir ją skelbti visomis prieinamomis informacijos 

priemonėmis.. Fiziniai rodikliai:    ≥6 plakatai,  2 informaciniai renginiai, dalyvių skaičius – 50

 1.3. Tarpininkauti ir atstovauti socialinę atskirti patiriantiems žmonėms gaunant jiems 

reikalingas paslaugas. Fiziniai rodikliai:     ≥ 10 konsultacijų                                                                 

1.4. Vykdyti savanorišką veiklą  Fiziniai rodikliai:       2 savanoriai, 54 val.                                                            

BĮVIP projektų 

veiklų dalyviai 

–50, Projektų, 

kuriuos visiškai 

arba iš dalies 

įgyvendino 

soacilainiai 

partneriai ar NVO, 

skaičius – 1

2.1.3. 

veiksmas. 

Teikti 

informaciją 

apie 

socialines ir 

kitas 

paslaugas 

socialinę 

atskirtį 

patiriantiem

s asmenims 

ir 

tarpininkauti 

jas gaunant

5 630,00

5 200,00 430 Eur 

(savanoriška 

veikla)

2019-10-01 Papildomų 

reikalavimų 

nebuvo numatyta

65 050,00 60 100,00 4 950,00IŠ VISO:


