SKUODO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
PATVIRTINTA
Skuodo miesto vietos veiklos grupės tarybos
2020 m. balandžio 22 d. tarybos posėdžio protokolu
Nr. T-2
VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
2020-04-22 Nr.6

Pareiškėjo
Eil. pavadinimas ir
Nr. kontaktiniai
duomenys

1
1.

2
Skuodo trečiojo
amžiaus
universitetas
tarybos pirmininkė
Reda Šopagaitė

Vietos
plėtros
projekto
(toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas
3
Darbo
rinkoje
reikalingų
gebėjimų
ugdymas

4
Tikslas – pagerinti Skuodo miesto gyventojų įsidarbinimo gebėjimus.
Uždaviniai: Nr. 1 Ugdyti įsidarbinimui reikalingus gebėjimus
Uždavinys.
1.1. veikla. Teorinių įgūdžių formavimo užsiėmimai
Fiziniai rodikliai:
1.1.1. Anglų kalbos kursai – 96 akad. val.
1.1.1. Planšetinių kompiuterių įsigijimas – 5 vnt.
1.1.3. Savanoriška veikla – 38 val.
1.2. veikla. Praktinių šgūdžių formavimo užsiėmimai.
Fiziniai rodikliai:
1.2.1. Išvyka į JAV ambasadą Vilniuje – 10 asm.
1.2.2. Išvyka į Klaipėdą į filmą anglų kalba – 10 asm.
1.2.3. Savanoriška veikla – 64 val.

Neaktyvių
darbingo
amžiaus
gyventojų ir
bedarbių
verslumo ir
antreprenerys
tės
kompetencijų
didinimas

Tikslas – didinti Skuodo miesto neaktyvių darbingų asmenų verslumo ir antreprenerystės
kompetencijas vykdant neformalųjį švietimą, informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą ir
teikiant kitą pagalbą įsidarbinant
Uždavinys Nr. 1. Organizuoti projekto dalyvių atranką
1.1. veikla. Informaciniai renginiai pristatantys projektą
Fiziniai rodikliai:
1.1.1. Renginių skaičius – 1
1.2. veikla. Projekto dalyvių atranka ir psichologinis testavimas
Fiziniai rodikliai:
1.2.1. Atrankos ir testavo procedūros, vnt – 16
Uždavinys Nr. 2. Organizuoti verslumo bendrųjų kompetencijų mokymus
2.1. veikla. Verslumo ir antreprenerystės bendrųjų kompetencijų mokymai
Fiziniai rodikliai:
2.1.1. Dalyvių skaičius – 16
Uždavinys Nr. 3. Organizuoti verslumo specialiųjų kompetencijų mokymus
3.1. veikla. Mokymai vadovvaimo klausimais
Fiziniai rodikliai:

tel. +370 614 06765

e. paštas
redasop@gmail.com

2.

UAB "Pokyčių
valdymas"

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai
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Projekto
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rodikliai ir jų
įgyvendinan
suplanuotos
kuriam
ai projektui
Iš viso
finansavimo
reikšmės
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skirti paramos
įgyvendinti
šaltiniai
lėšos
institucijai
skirtas
terminas
projektas,
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10.769,85
9.960,99
808,86
veiklų dalyviai
–10
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar
NVO, skaičius –
1

veiksmas.
Organizuoti ir
teikti
neformalaus
profesinio
švietimo,
informavimo
bei
konsultavimo
paslaugas
bedarbiams ir
neaktyviems
darbingo
amžiaus
gyventojams

BĮVIP projektų
veiklų dalyviai
– 16
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniia
partneriai arba
NVO skaičius –
1 Suteikta
konsultacijų –
127 val.

1.1.2.
veiksmas.
Organizuoti ir
teikti
neformalaus
profesinio
švietimo,
informavimo
bei
konsultavimo
paslaugas
bedarbiams ir
neaktyviems
darbingo
amžiaus
gyventojams

Pareiškėjo
atstovų
savarankiškas
darbas

43.245,00

40.000,00 3245

Pareiškėjo
piniginis
įnašas

2020-05-01 Nenustatyti

3.

Skuodo jaunimo
centras
Pirmininkė
Daiva Budrienė
tel. nr.
+370 600 23139
e. paštas
dbudriene@gmail.com

4.

Skuodo savišvietos
klubas
Įgaliotas asmuo
Živilė Rancienė
tel. +370 682 98213
e.pastas

3.1.1. Dalyviųs skaičius – 7
3.2 veikla. Mokymai personalo valdymo klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.2.1. Dalyvių skaičius – 7
3.3. veikla. Mokymai motyvacijos klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.3.1. Dalyvių skaičius – 7
3.4. veikla. Mokymai streso valdymo klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.4.1. Dalyvių skaičius – 7
3.5. veikla. Mokymai konfliktų valdymo klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.5.1. Dalyvių skaičius – 7
Mokymai marketingo klausimais
3.6. veikla. Mokymai marketingo klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.6.1. Dalyvių skaičius – 7
3.7. veikla. Mokymai mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.7.1. Dalyvių skaičius – 7
3.8. veikla. Mokymai darbo ergonomikos klausimais
Fiziniai rodikliai:
3.8.1. Dalyvių skaičius – 7
Uždavinys Nr. 4. Suteikti konsultacijas ir pagalbą
4.1. veikla. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kitą pagalbą įsidarbinant
Fiziniai rodikliai:
4.1.1. Trukmė – 127 val.
Ekonomiškai Tikslas – motyvuoti tikslinės grupės narius dalyvauti visuomeninėje, kultūrinėje bei
neaktyvių
savanoriškoje veikloje
asmenų
Uždavinys Nr. 1. Informuoti ir konsultuoti tikslinės grupės narius bei tarpininkauti įtraukiant
įtraukimas į
juos į aktyvią visuomeninę veiklą
visuomeninę
ir kultūrinę
veiklą

1.1.1. veikla. Informacinės, konsultacinės ir tarpininkavimo pagalbos teikimas.
Fiziniai rodikliai
1.1.1. Suteikta paslaugų – 118 val.
1.1.2. Savanoriška veikla – 84 val.

Jaunų verslų Tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos
skatinimas Uždavinys Nr. 1. Teikti konsultacines paslaugas ir įrangą pradedantiems verslininkams ir
Skuode
savarankiškai dirbantiems asmenims
1.1. veikla. Konsultacijos ir mokymai projekto dalyviams
Fiziniai rodikliai:
1.1.1. Suteiktų konsultacijų apimtis – 149 val.
savisvieta.skuodas@g
1.1.2. Mokymų trukmė – 81 val.
mail.com
1.1.3. Savanoriška veikla – 479 val.
1.2. veikla. Verslo pradžiai reikalingų priemonių ir paslaugų suteikimas naudoti jauno verslo
subjektams

BĮVIP projektų
veiklų dalyviai –15
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 1

1.1.3.
veiksmas.
Informuoti,
konsultuoti ir
tarpininkauti
įtraukiant
tikslinės
grupės narius į
aktyvią
visuoemeninę
ir (ar) kultūrinę
veiklą

8 220,76

BĮVIP projektų
veiklų dalyviai –
8
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar
NVO, skaičius –
1

1.2.1.
veiksmas.
Teikti
konsultacines
ir
administracine
s paslaugas
pradedantiems
verslininkams
ir
savarankiškai
dirbantiems
asmenims bei
suteikti įrangą,

96.035,54

7 600

620,76

2020-05-01

Nenustatyti

Pareiškėjo
atstovų
savanoriškas
darbas

88.832,87

7.202,67
3 665,67 Eur
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

3 539,81 Eur
savanoriškas
darbas

2020-05-01 Nenustatyti

5. Asociacija
"Maitinkimės
sveikai"
Pirmininkas
Kazys Viršilas
tel. +370 687 14113
e. paštas
kazys.virsilas@skuodas
.lt

6.

Skuodo jaunimo
centras
Pirmininkė
Daiva Budrienė
tel. +370 600 23139
e.pastas

1.2. veikla. Verslo pradžiai reikalingų priemonių ir paslaugų suteikimas naudoti jauno verslo
subjektams
Fiziniai rodikliai:
1.2.1. Įsigyta ir perduota įranga – 4 komplektai
1.2.2. Nuomojamos įrangos komplektai – 8 komplektai
1.2.3. Darbo priemonių komplektai – 4 komplektai
1.2.4. Suteiktos paslaugos – 1 komplektas
1.3. veikla. Nekilnojamojo turto nuoma
Fiziniai rodikliai:
1.3.1. Išnuomuotų patalpų skaičius – 1
Pagalba
Tikslas – skatinti Skuodo miesto gyventojus imtis savarankiškos veiklos
versliems
Uždavinys Nr. 1. Teikti konsultacines paslaugas ir įrangą pradedantiems verslininkams ir
Skuodo
savarankiškai dirbantiems asmenims
gyventojams 1.1. veikla. Konsultacijos ir mokymai projekto dalyviams
Fiziniai rodikliai:
1.1.1. Suteiktos konsultacijos – 137 val.
1.1.2. Mokymų trukmė – 1895 val.
1.1.3. Savanoriška veikla – 383 val.
1.2. veikla. Verslo pradžiai reikalingų priemonių ir paslaugų suteikimas naudoti jauno verslo
subjektams
Fiziniai rodikliai:
1.2.1. Įsigyta ir perduota įranga – 5 komplektai.
1.2.2. Nuomojamos įrangos komplektai – 7 komplektai
1.2.3. Darbo priemonių kompletai – 4 komplektai.
1.2.4. Suteiktos paslaugos – 4 komplektai
1.3. veikla. Nekilnojamojo turto nuoma
Fiziniai rodikliai:
1.3.1. Išnuomuotų patalpų skaičius – 3
Mentorių
Tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunų verslų veiklai Skuodo mieste
pagalba
Uždavinys Nr. 1. Suburti mentorių komandą ir teikti pagalbą jauniems verslininkams
pradedantiems
1.1. veikla. Mentorių pagalba
verslininkams
Fiziniai rodikliai:
1.1.1. Mentorių pagalbos apimtis – 633 val.
1.1.2. Savanoriškas darbas – 265 val.

socialiniai
partneriai ar
NVO, skaičius –
1

s paslaugas
pradedantiems
verslininkams
ir
savarankiškai
dirbantiems
asmenims bei
suteikti įrangą,
reikalingą
verslui pradėti

3 539,81 Eur
savanoriškas
darbas

99.999,70

BĮVIP projektų
veiklų dalyviai
–8
Projektų,
kuriuos visiškai
arba iš dalies
įgyvendino
socialiniai
partneriai ar
NVO, skaičius
–1

1.2.1.
veiksmas.
Teikti
konsultacines
ir
administracine
s paslaugas
pradedantiems
verslininkams
ir
savarankiškai
dirbantiems
asmenims bei
suteikti įrangą,
reikalingą
verslui pradėti

BĮVIP projektų
veiklų dalyviai –10
Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 1

1.2.5.
veiksmas.
Plėtoti
mentorystės
"Verslas –
verslui"
tinklą.

92.499,72

7.499,98
4669,61 Eur
Savivaldybės
biudžeto
lėšos

2830,37 Eur
savanoriškas
darbas

28.000,00

25.900,00

2.101,45
2101,45 Eur –
savanoriškas
darbas

dbudriene@gmail.com

Iš viso
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286.270,85

264.793,58

21.478,72

2020-05-01 Nenustatyti

