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Šiaulių miesto vietos veiklos grupės misija

Gerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti
bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant
vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios
ryšius.

Pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes
skatinti Šiaulių miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti
rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei
programas Šiaulių miesto teritorijoje.



Šiaulių miesto vietos plėtros strategija

Tikslas 
Pagerinti įsidarbinimo galimybes ir padidinti vietos 

bendruomenės socialinę integraciją, išnaudojant vietos 
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius. 

Strategija skirta papildyti vietos valdžios inicijuojamas priemones ir jų įgyvendinimo
projektus bendruomenės inicijuojamomis vietos plėtros priemonėmis ir projektais.

Strategija parengta 2015 m. 



Projektas „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos 
įgyvendinimo administravimas“ 

(Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020)

Tikslas - sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių 
m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą (2017-2022 m.)

Projekto vertė: 112686,06 Eur
Paramos lėšos: 95670,01 Eur
Šiaulių m. savivaldybės lėšos: 17016,05 Eur



Pagrindinės veiklos

• Strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir
bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų
rengimas.

• Vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų, reikalingų
rengti vietos plėtros projektus ir (ar) administruoti jų įgyvendinimą,
stiprinimas.

• Vietos plėtros projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo stebėsena

• Strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas, atnaujinimas.

• Gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros
projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas veiklų vykdymo eigą ir
rezultatus (veikla vykdoma).

• Šiaulių m. VVG darbuotojų, valdymo organų narių kompetencijų
stiprinimas.



Lėšų pasiskirstymas pagal Strategijos tikslų įgyvendinimą 2017-2022 m.

1 Tikslas. Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant 
savanorišką veiklą 

5 uždaviniai - bendra suma: 475851,00 Eur

Paramos lėšos (ES ir valstybės biudžeto lėšos) – 403997,50 Eur (84,9 proc.)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 35688,83 Eur (7,5 proc.)

Privačios lėšos (nuosavas indėlis) – 36164,68 Eur (7,6 proc.)

2 Tikslas. Didinti Šiaulių miesto gyventojų verslumą ir aktyvumą darbo 
rinkoje skatinant visapusišką bendradarbiavimą 

2 uždaviniai - bendra suma: 558121,32 Eur

Paramos lėšos (ES ir valstybės biudžeto lėšos) – 452602,75 Eur (81,093 proc.)

Savivaldybės biudžeto lėšos – 20484,10 Eur (3,67 proc.)

Privačios lėšos (nuosavas indėlis) – 69757,22 Eur (12,498 proc.)



Vietos plėtros projektų rengimas ir vykdymas 

Inovacijos: 

• Naujos paslaugos, kurios šiuo metu nėra teikiamos VVG teritorijos ir šalies 
mastu (pvz. Palydomoji globa: asmenų, kuriems buvo nustatyta globa 
ilgalaikė integracija ir pagalba palikus vaikų globos namus).

• Naujas požiūris į paslaugų teikimą, kuomet skatinama įtrauktis, o ne 
atskirtis specializuojant įvairias paslaugas ir kitas sociokultūrines veiklas.

• Holistinio požiūrio diegimas į socialinės integracijos procesus (nuo 
būtinosios pagalbos iki darbinių įgūdžių ir/ar verslumo ugdymo.

• Bendradarbystės platforma: naujas būdas sutelkti ir naudoti turimus 
bendruomenės išteklius bei turtą.

• Skatinamos socialinės inovacijos, kurias vėliau bus galima išplėtoti ir taikyti 
platesniu mastu vykdant mainus ir bendradarbiaujant.



Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas 

1. SUDARYTI PALANKESNES SĄLYGAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ ŠEIMŲ 
SOCIALIZACIJAI

Organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas (integruojančias, o ne specializuotas, 

sprendžiančias alkoholizmo ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės 

darbas su jaunimu ir kt.) socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų 

šeimos nariams (ypatingai  signalinėms ir socialinės rizikos šeimoms), skatinančias jų 

integraciją ir įtrauktį į visuomenės gyvenimą.

Viso: 178586,57

ES ir VB: 151620,00

SB: 13393,99

NĮ: 13572,58

Kvietimas atrankai Nr. 4 (2017-06-20 iki 2017-07-28)



Projektas

„Miesto ateljė“

Pareiškėjas: VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra (Šiaulių filialas)

Partneriai: UAB Elva, Asociacija Socialinės Integracijos Centras

Tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas šeimų socialinių kompetencijų pagrindo 
ugdymui, gebėjimui prisitaikyti visuomenėje ir veiksmingai susidoroti su kasdienio 
gyvenimo poreikiais ir problemomis.

Tikslinė grupė: darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių 
negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (34 asm.)
Savanorių skaičius: 4 asm.
Trukmė: 48 mėn.

VRM patvirtintas projektas



Projektas

„Kitas aš“

Pareiškėjas: Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai

Partneriai: Šiaulių regbio klubas „Baltrex“, Vaikų sporto klubas „Gytariai“

Tikslas – organizuoti ir teikti inovatyvias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems 
darbingiems gyvento-jams ir jų šeimos nariams, skatinančias jų įtrauktį į 
visuomenės gyvenimą ir (re)integraciją į darbo rinką.

Tikslinė grupė: darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių 
negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (96 asm.)
Savanorių skaičius: 9 asm.
Trukmė: 48 mėn.

VRM patvirtintas projektas



Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas

2. DIDINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ PENSINIO AMŽIAUS ASMENŲ 
SOCIALINĮ AKTYVUMĄ

Sociokultūrinių, transporto ir kitų paslaugų teikimas ir veiklų, skatinančių pagalbą sau per 

pagalbą kitam, vykdymas, siekiant integruoti socialinę atskirtį patiriančius darbingus 

pensinio amžiaus asmenis.

Viso: 70000,00

ES ir VB: 59430,00

SB: 5250,00

NĮ: 5320,00

Kvietimas atrankai Nr. 2 (2017-04-13 iki 2017-05-22)



Projektas 

„Senjorų agapė“

Pareiškėjas: Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia

Partneriai: „ŠVIESA“, Šiaulių mokytojų pensininkų klubas, VŠĮ „Šiaulių Jėzuitų mokykla“, 
Šiaulių profesinio rengimo centras.

Tikslas – stiprinti pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į 
kūrybinę saviraišką.

Tikslinė grupė: darbingi pensinio amžiaus asmenys (60 asm.).

Savanorių skaičius: 5 pensinio amžiaus asm.

Trukmė: 48 mėn.

Viso: 37280,35 Eur

ES ir VB: 29715,00 Eur

SB: 2625,00 Eur

NĮ: 4940,35 Eur

VRM patvirtintas projektas



Projektas 

„Kelio žvaigždė“

Pareiškėjas: VšĮ MTD ,,Arasai“

Partneriai: Šiaulių dailės mokykla, VšĮ Šiaulių letenėlė, Šiaulių miesto savivaldybės 
socialinių paslaugų centras

Tikslas – stiprinti pensinio amžiaus asmenų grupės socialinį aktyvumą į(si)traukiant į 
kūrybinę saviraišką.

Tikslinė grupė: darbingi pensinio amžiaus asmenys (60 asm.).

Savanorių skaičius: 2 pensinio amžiaus asm.

Trukmė: 48 mėn.

Viso: 35132,79 Eur

ES ir VB: 29715,00 Eur

SB: 2625,00 Eur

NĮ: 2792,79 Eur

VRM patvirtintas projektas



Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas

3. UŽTIKRINTI JAUNŲ ASMENŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMĄ IR PAGALBĄ 
INTEGRUOJANTIS Į BENDRUOMENĘ 

Vykdyti atvirą darbą su jaunimu, kuriam yra ar buvo nustatyta globa.

Siekiama, kad su vienu asmeniu būtų dirbama ne mažiau kaip 36 mėn.

Viso: 112500,00

ES ir VB: 95512,50

SB: 8437,50

NĮ: 8550,00

Kvietimas atrankai Nr. 3 (2017-05-17 iki 2017-06-23)



Projektas

„ĮGALINK IR SIEK“

Pareiškėjas: VšĮ Socialinių inovacijų centras

Partneriai: Asociacija „Minties bitės“, VšĮ „Geroji širdis“, VšĮ Šiaulių kurčiųjų 
reabilitacijos centras

Tikslas – užtikrinti jaunų asmenų, kuriems yra ar buvo nustatyta globa, integraciją 
į bendruomenę bei darbo rinką, sukuriant palankias sąlygas savęs įgalinimui bei 
ugdant socialinius įgūdžius ir darbo rinkai būtinus gebėjimus.

Tikslinė grupė: jauni asmenys, kuriems yra ar buvo nustatyta globa (31 asm.) 

Savanorių skaičius: 15 asm.
Trukmė: 48 mėn.

VRM patvirtintas projektas



Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas

4. MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ DARBINGŲ GYVENTOJŲ BEI JŲ 
ŠEIMŲ NARIŲ (NEĮGALIŲJŲ IR DĖL LIGOS KRIZĘ PATIRIANČIŲ) SOCIALINĘ 

ATSKIRTĮ

Pagalbos namuose organizavimas ir priežiūros paslaugų teikimas, siekiant sugrąžinti

darbingus gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius savo artimuosius į darbo rinką

ir/ar visuomeninį gyvenimą

Viso: 34764,43 Eur

ES ir VB: 29515,00 Eur

SB: 2607,33 Eur

NĮ: 2642,10 Eur

Kvietimas atrankai Nr. 1 (2017-03-07 iki 2017-04-14)



Projektas

„Pagalbos teikimas Šiaulių miesto gyventojams, prižiūrintiems 
savo šeimos narius (ligonius)“

Pareiškėjas: VšĮ Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centras

Partneriai: Šiaulių Universiteto sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centras, 
Šiaulių valstybinė kolegija, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, Šiaulių Šv. Ignaco 
Lojolos Bažnyčia, Šiaulių profesinio rengimo centras.

Tikslas - sugrąžinti darbingus Šiaulių miesto gyventojus, prižiūrinčius/slaugančius 
savo artimuosius į visuomeninį gyvenimą.

Tikslinė grupė: asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią ir dėl ligos krizę 
patiriančius šeimos narius (20 asm.).
Savanorių skaičius: 15 asm.
Trukmė: 24 mėn.

Viso: 17516,50 Eur

ES ir VB: 14757,50 Eur

SB: 1303,66 Eur

NĮ: 1455,34 Eur

VRM patvirtintas projektas



VRM patvirtintas projektas

Projektas 

„Šiaulių miesto gyventojų, slaugančių artimuosius, socialinės atskirties 
mažinimas“

Pareiškėjas: VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras

Partneriai: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto 
neįgaliųjų draugija, Šiaulių inkstų ligomis sergančiųjų draugija „Atgaja“.

Tikslas – asmenims, slaugantiems ligonius, sudaryti palankias sąlygas dalyvauti 
bendruomenės gyvenime, įgyjant rinkoje paklausią specialybę, kad galėtų lengviau 
integruotis į darbo rinką.

Tikslinė grupė: asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią ir dėl ligos krizę 
patiriančius šeimos narius (20 asm.).

Savanorių skaičius: 15 asm.

Trukmė: 30 mėn.

Viso: 20429,50 Eur

ES ir VB: 14757,50 Eur

SB: 1303,67 Eur

NĮ: 4368,33 Eur



Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas

5. TEIKTI PAGALBĄ PABĖGĖLIAMS IR KITATAUČIAMS INTEGRUOJANTIS Į 
BENDRUOMENĘ

Iniciatyvų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių darbingų asmenų (pabėgėlių ir

kitataučių)  ir jų šeimos narių integraciją į bendruomenę įgyvendinimas.

Viso: 80000,00

ES ir VB: 67920,00

SB: 6000,00

NĮ: 6080,00

Kvietimas atrankai Nr. 7 (2017-10-19 iki 2017-11-20)



6. SUDARYTI PALANKIAS SĄLYGAS VERSLO PRADŽIAI IR PLĖTRAI

6.1. Tikslinės grupės atstovų verslumo skatinimas, bendradarbiavimo užtikrinimas
ir reikiamos pagalbos teikimas, pasitelkiant bendradarbystės platformą.

Viso: 153121,32
ES ir VB: 130000,00
SB: 11484,10
NĮ: 11637,22

6.2. Teikti paramą (priemonėms, įrangai) VVG teritorijos gyventojams – verslininkams, kurie
yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą
ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose, ekonominės veiklos
pradžiai.

Viso: 125000,00
ES ir VB: 100000,00
NĮ: 25000,00

Kvietimas atrankai Nr. 5 (2017-08-07 iki 2017-09-18)

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas



Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas

7. PAGALBOS TEIKIMAS IR SĄLYGŲ SUDARYMAS  GYVENTOJAMS INTEGRUOJANTIS Į DARBO 
RINKĄ

Suteikti praktinius darbo įgūdžius, ugdant darbo vietoje, neaktyvius asmenis

Viso: 153479,12

ES ir VB: 130457,25

NĮ: 23021,87

Organizuoti vaikų priežiūros paslaugas, sudarančias sąlygas tikslinių grupių

atstovams integruotis į darbo rinką ir atliepti darbo rinkos paklausą

Viso: 113784,16

ES ir VB: 96602,75

SB: 8533,81

NĮ: 8647,60

Kvietimas atrankai Nr. 6 (2017-09-04 iki 2017-10-12 )



www.siauliuvvg.lt



Klauskite....


