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Lazdijų miesto vietos veiklos grupė

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
NR.

1
(nurodomas sąrašo numeris)

1
Eilės Nr.

1.

2

3

4

5

6

7

8

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

2019-12-01

Papildomi reikalavimai
projektui

nenumatoma

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

2019-10-30

Papildomi reikalavimai
projektui

nenumatoma

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Asociacija "Onkologinė savipagalba Lazdijuose"
el. paštas dale.pupininkaite@gmail.com
60301
Vilniaus g. 1, Lazdijai

Vietos plėtros projekto (toliau –
projektas) preliminarus
pavadinimas

Savipagalbos paslaugų teikimas Lazdijų mieste

Projektui suplanuotos skirti paramos lėšos

tel. 8-686-

Iš viso

Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos

Valstybės biudžeto
lėšos

Kiti projekto
finansavimo šaltiniai

Projekto tikslas - teikti socialines paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
1 projekto uždavinys - Savipagalbos paslaugų teikimas. Numatytos 2 uždavinio veiklos:
Projekto tikslas, uždaviniai,
Savipagalbos grupių susitikimų organizavimas. Fizinis rodiklis ir jo reikšmė - 40 asociacijos ,,Onkologinė savigalba
veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
Lazdijuose“ narių.
rodikliai
Meno terapijos organizavimas. Fizinis rodiklis ir jo reikšmė - 20 asociacijos ,,Onkologinė savigalba Lazdijuose“
narių.
62498,84

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), dalyvių skaičius - 60
Projekto stebėsenos rodikliai ir jų Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 1;
reikšmės
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:
Projekto veiklose dalyvaujančių savanorių skaičius - 5.

48536,6

4274,92

9687,32

Vietos plėtros strategijos (toliau strategija) įgyvendinimo veiksmo, 1.1.1. „Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmens higienos ir
kuriam įgyvendinti skirtas
priežiūros), sociokultūrinių ir savipagalbos paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus
projektas, numeris ir
organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.
pavadinimas

2.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“
el. paštas zidinys@lazdijai.lt
8318 51 562
Vilniaus g. 1, Lazdijai

Vietos plėtros projekto (toliau –
projektas) preliminarus
pavadinimas

Psichologo paslaugų organizavimas socialinės globos centre „Židinys“

tel.

Projekto tikslas - teikti socialines paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.
1 projekto uždavinys - socialinių paslaugų teikimas. Numatytos uždavinio veiklos:
Projekto tikslas, uždaviniai,
Individualių psichologo konsultacijų teikimas. Fizinis rodiklis ir jo reikšmė - socialinę atskirtį patiriantys globoje
veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
gyvenantys vaikai, globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, viso - 50 asmenų.
rodikliai
Grupinių psichologo konsultacijų teikimas. Fizinis rodiklis ir jo reikšmė - socialinę atskirtį patiriantys globoje
gyvenantys vaikai, globėjai (rūpintojai), budintys globotojai, viso - 49 asmenys.

Iš viso

69959,44

Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos

15456,88

Valstybės biudžeto
lėšos

4719,56

Kiti projekto
finansavimo šaltiniai

10737,32

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai: BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes).

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų
Dalyvių skaičius - 99.
reikšmės

Vietos plėtros strategijos (toliau strategija) įgyvendinimo veiksmo, 1.1.1. „Bendrųjų socialinių paslaugų (informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmens higienos ir
kuriam įgyvendinti skirtas
priežiūros), sociokultūrinių ir savipagalbos paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus
projektas, numeris ir
organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“.
pavadinimas

3.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

MB "Vindira"
el. El. p. adresas i.adomyniene@gmail.com
tel. 8 62022678
Vilties g. 4-8, Lazdijai

Vietos plėtros projekto (toliau –
projektas) preliminarus
pavadinimas

Verslo startas Lazdijų mieste

Iš viso

Projekto tikslas - Teikti konsultacines bei mokymų paslaugas jauno verslo subjektams, bei suteikti jiems verslui
kurti reikalingas priemones, baldus bei įrangą.
projekto uždavinys - Verslo kūrimui reikalingų priemonių suteikimas. Numatyta uždavinio veikla: Planuojama
Projekto tikslas, uždaviniai,
įsigyti ir suteikti priemones reikalingas verslui kurti. Fizinis rodiklis ir jo reikšmė - 3 jauno verslo subjektai
veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
kuriantys ar vykdantys veiklą Lazdijų mieste.
rodikliai
2 projekto uždavinys - Mokymai ir konsultacijos projekto dalyviams. Numatyta uždavinio veikla:
Mokymų ir konsultacijų paslaugos verslą kuriantiems jauno verslo subjektams bei darbingiems bedarbiams bei
neaktyviems Lazdijų m. gyventojams. Fizinis rodiklis ir jo reikšmė - 10.

Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšos

Valstybės biudžeto
lėšos

Kiti projekto
finansavimo šaltiniai

1

20000

15532

1368

Vietos plėtros strategijos (toliau strategija) įgyvendinimo veiksmo,
2.2.1. Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos
kuriam įgyvendinti skirtas
veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje.
projektas, numeris ir
pavadinimas
152458,28

79525,48

10362,48

2019-10-30

Papildomi reikalavimai
projektui

nenumatoma

3100

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - dalyvių skaičius - 10
Projekto stebėsenos rodikliai ir jų
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius - 1.
reikšmės
Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:
Projekte dalyvaujantys savanoriai - 1 savanoris

IŠ VISO:

Paraiškos finansuoti
projektą pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai terminas

23524,64

