
Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo 

taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA 

Pakruojo miesto  vietos veiklos grupės valdybos 

posėdžio 2020 m. gegužės 29 d.  protokolu Nr. 3                                                              

Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Pareiškėjas - Pakruojo miesto vietos 

veiklos grupė, Mob. 8 606 86600; Elp. 

info@pakruojomiestovvg.lt, adresas: 

Kęstučio g. 4, Pakruojis. Partneriai: 1. 

Lietuvos samariečių draugijos Pakruojo 

skyrius;2. Pakruojo rajono savivaldybės 

administracija;3.Žvejų klubas 

„Beržtalis“.

Pakylėjimo ir pagalbos 

galia, teikiant socialinio 

taksi ir gyvenimo 

mentorystės paslaugas.

Projekto tikslas – padidinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į 

Pakruojo miesto bendruomenę, teikiant inovatyvias  ir būtinas socialines paslaugas, 

siekiant sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltas pasekmes 

Pakruojo miesto gyventojams.

Projekto uždavinys – suteikti socialines paslaugas, siekiant padidinti projekto 

dalyvių integraciją į visuomenę ir pagerėjusią psichosocialinę būseną.  

Veiklos: 1. Socialinio taksi paslauga socialinės atskirties asmenims.  Projekto 

vykdytojas su Partneriu Nr. 1 numato vykdyti veiklą 12 mėn. ne mažiau kaip 50 

unikaliems socialinės atskirties asmenims. Socialinis taksi – unikali ir nauja 

paslauga Pakruojo mieste, kuri padės užtikrinti socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų, kelionių organizavimą į ekonominio ir socialinio užimtumo vietas (įvairias 

organizacijas, ligoninę, parduotuvę, susitikimą, kapines prie artimojo kapų ir kt.). 

Kartu bus suteikiama ir pagalba išeinant iš namų į automobilį, daiktų nunešimas, 

įsodinimas ir palyda.2.Gyvenimo mentorystės procesas. Projekto vykdytojas 

numato įgyvendinti 5 asm. globotiniams ir 5 asm. mentoriams gyvenimo 

mentorystės procesą. Veikla bus vykdoma 12 mėn. Siekiant paskatinti teigiamų 

socialinių ryšių atsiradimą ir projekto dalyvių asmeninę psichologinę ir gyvenimo 

patirties būseną, bus vykdomas gyvenimo mentorystės procesas, kuriame dalyvaus 

globotiniai ir mentoriai. Asmenys kurie patiria socialinę atskirtį, dėl koronaviruso 

(COVID -19) pasekmių tapo dar labiau atskirti ir pažeidžiami, sumažėjo jų 

aktyvumas, bendrumas su visuomene, draugais, giminaičiais, kas įtakojo dar 

sunkesnę socialiai atskirto asmens būseną 3. Vaikų ir jaunuolių dienos stovykla 

„Prie Kruojos“.

Projekto Partneris Nr.  2 ir Partneris Nr. 3 numato vykdyti  2 dienos stovyklas po 

10 d. 6 val. trukmės, skirtas socialinės atskirties vaikams ir jaunuoliams kartu su 

kitais miesto vaikais. 

Projekto dalyviai per žvejybos užsiėmimus, plaukimo pamokas, pirmosios pagalbos 

skęstant užsiėmimus, turistinius ir pažintinius žygius su turistinėmis baidarėmis, 

fizinio aktyvumo veiklas mažins socialinę atskirtį ir didins pasitikėjimą savimi ir 

draugais, gerins bendravimo su bendraamžiais įgūdžius, atras gyvenimo džiaugsmą 

ir užimtumą. 4. Bendradarbiavimo renginys pristatantis projekto rezultatus. 

Projekto vykdytojas su partneriais po projekto veiklų įgyvendinimo su projekto 

dalyviais numato organizuoti projekto rezultatus ir veiklas pristatantį renginį 

visuomenei. Numatoma 1 d. 4 val. trukmės renginys Pakruojo mieste. Dalyvių 

skaičius 50 asm. 

Veiklos fizinio rodiklio reikšmė: Asmenys sudalyvavę socialinė atskirį dėl 

koronaviruso (COVID -19) pasekmių mažinančiose veiklose - 75 asm.

1. BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes)-75 

asm.; 2.Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius - 1 

projektas; 3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kitos paslaugos socialinės 

atskirties mažinimui- 3 socialinės 

paslaugos: socialinio taxi paslauga, 

gyvenimo mentorystės paslauga, 

žvejybos ir žygių dienos stovyklos 

paslauga.4. Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose- 8 asmenys nuo visų projekto 

dalyvių pradės savanoriauti kitose 

organizacijose ir prisidės prie 

socialinės atskirties ir bendrumo 

skatinimo veiklų.

Vietos plėtros strategijos II 

TIKSLAS – didinti asmenų 

patiriančių socialinę atskirtį 

integraciją į visuomenę. 2.1. 

uždavinys. Gerinti socialinių 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

teikiant gyventojų poreikius 

tenkinančias, paslaugas. 2.1.1. 

veiksmas. Teikti bendrąsias ir 

specialiąsias socialines paslaugas 

(ilgalaikė socialinė globa, pagalba 

į namus, apgyvendinimas 

nakvynės namuose ir krizių 

centruose ir kt.) atitinkančias 

tikslinės grupės poreikius. 2.1.2. 

veiksmas. Teikti sociokultūrines 

paslaugas (švietimo, kultūros, 

laisvalaikio organizavimo), skirtas 

tikslinės grupės socialinės 

atskirties mažinimui pasitelkiant 

savanorius ir savipagalbos grupes.

88855.15 77435.95 11419.20 2020-09-01

Projekto partneriai NVO sektoriaus organizacijos

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo 

rodikliai

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų 

reikšmės

Vietos plėtros strategijos (toliau - 

strategija) 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

 VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas

(nurodomas sąrašo numeris)

Pakruojo miesto vietos veiklos grupė

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)
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2.

Pereiškėjas:Lietuvos samariečių 

bendrija Pakruojo skyrius

Socialinės bendrystės ir 

socialinių bendravimo 

įgūdžių skatinimas 

fotografijos stovyklose 

„Fotografija Lietuvai“ ir 

senjorų sambūryje.

Numatoma veikla - Sociokultūrinės veiklos vaikams ir senjorams, siekiant 

sumažinti koronaviruso (COVID-19) pandemijos pasekmes:

1. Mokymai savanoriams ir projekto vykdytojams.

Mokymuose dalyvaus 5 asm.projekto vykdytojo atstovai, kurie po mokymų prisidės 

prie veiklų įgyvendinimo. Savanoriai bus supažindinti su savanorystės esme, 

galimybėmis, įstatymu bei geraisiais savanorystės pavyzdžiais. Mokymų metu jie 

bus supažindinti su LSB Pakruojo skyriaus veikla,  projekte numatytomis 

veiklomis, jiems numatytomis atlikti pareigomis, savanorystės misija, darbo 

reikalavimais ir specifikomis su vaikais ir senjorais. Numatoma vykdyti 2 d. po 8 

val. mokymus. 

2. Dienos stovykla vaikams ir jaunimui „Fotografija Lietuvai“.

Numatoma vykdyti 2 dienos stovyklą vaikams ir jaunuoliams po 10 d. po 6 val. po 

10 asm. Stovyklose bus vykdomos foto paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, 

kūrybiniai žaidimai, fizinis aktyvumas, motyvacijos ir tikslo siekimo pamokos. 

Fotografuosime saulėlydžius ir saulėtekius, gamtą, peizažus, portretus, modelius, 

fotosesijų žanrą. Nemažai dėmesio skirsime tykštančio vandens, ugnies, veiksmo, 

sportinių žaidimų, judesio fotografavimui. Norintys dalyviai patys taps modeliais. 3. 

Senjorų judumo sambūris. Numatoma vykdyti  4 d. po 4 val. senjorų vasaros 

sambūrį. Dalyvių skaičius 10 asm. iš socialinės atskirties senjorų virš 65 metų. 

Numatomos fizinio aktyvumo veiklos, rytinė mankšta, pasivaikščiojimai, 

atsipalaidavimo veiklos, kurios didins bendravimo galimybę ir socialinę senjorų 

integraciją į visuomenę.

Susibūrimo metu bus vykdoma fotografijos edukacinė veikla senoviniu būdu 

„Penkiaminute“. Fotografas pademonstruos fotografavimo būdą senoviniu būdu, 

papasakos veikimo principus ir pakvies dalyvius pasinaudoti įvairia apranga ir tapti 

fotosesijos modeliais. 4. .Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos renginys 1 

d. 4 val., Renginio trukmė 1 d. 4 val. Projekto vykdytojas pakvies socialinės srities 

specialistus papasakoti senjorams apie teikiamas socialines galimybes, užimtumo 

veiklas, kuriomis gali pasinaudoti senjorai. 5.Išvyka socialinei atskirčiai mažinti. 

Projekto dalyviai 20 asm. vyks į išvyką Tado Ivanausko Obelynės sodybą 

Kauno rajono muziejų. Išvyka skatins po po koronavirusas (COVID -19) 

pandemijos teigiamų socialinių ryšių atsiradimą ir mažins neigiamas pasekmes. 

Visuomeninės organizacijos turi imtis drąsių sprendimų tam, jog atkurti socialinius 

ryšius, bendrumo jausmą ir bendruomenines veiklas. Veiklos rezultato rodiklio 

reikšmė: Asmenys dalyvaę sociokultūrinėse veiklose - 30 asmenų.

1. BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes)-30 

asm.; 2.Projektų, kuriuos visiškai arba 

iš dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius - 1 

projektas; 3. Pasiūlytos naujos 

socialinės ir kitos paslaugos socialinės 

atskirties mažinimui- 3 socialinės 

paslaugos: socialinio taxi paslauga, 

gyvenimo mentorystės paslauga, 

žvejybos ir žygių dienos stovyklos 

paslauga.4. Socialinių partnerių 

organizacijose ar NVO 

savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo ESF 

veiklose- 3 asmenys nuo visų projekto 

dalyvių pradės savanoriauti kitose 

organizacijose ir prisidės prie 

socialinės atskirties ir bendrumo 

skatinimo veiklų.

Vietos plėtros strategijos II 

TIKSLAS – didinti asmenų 

patiriančių socialinę atskirtį 

integraciją į visuomenę. 2.1. 

uždavinys. Gerinti socialinių 

paslaugų kokybę ir prieinamumą, 

teikiant gyventojų poreikius 

tenkinančias, paslaugas.  2.1.2. 

veiksmas. Teikti sociokultūrines 

paslaugas (švietimo, kultūros, 

laisvalaikio organizavimo), skirtas 

tikslinės grupės socialinės 

atskirties mažinimui pasitelkiant 

savanorius ir savipagalbos grupes.

36694.29 32174.19 4 520,10 2020-09-01 Projekto vykdytojas - NVO sektoriaus organizacija.

125 549,44 109 610,14 15 939,30IŠ VISO:


