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1. INFORMACIJA APIE VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ
1.1. Informacija apie vietos plėtros strategijos (toliau – strategija) veiksmų įgyvendinimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
Informacija apie strategijoje veiksmui numatytos lėšų sumos panaudojimą
Strategijoje
veiksmui
numatyta

Strategijoje
veiksmui
numatyta
savivaldybės
Europos
biudžeto lėšų, kitų
Sąjungos
viešųjų lėšų ir
struktūrinių
lėšų
fondų ir Lietuvos privačių
(toliau
Respublikos
prisidėjimo lėšos)
valstybės
suma, Eur

Įgyvendinamų
Baigtų
projektų
vietos
plėtros skaičius, vnt.
projektų (toliau –
projektas)
skaičius, vnt.

Paramos
lėšų
suma, už kurią
sudaryta projektų
finansavimo
sutarčių, Eur

Prisidėjimo lėšų Panaudota
suma, numatyta suma, Eur
sudarytose
projektų
finansavimo
sutartyse, Eur

paramos

lėšų

biudžeto
lėšų
(toliau - paramos
lėšos) suma, Eur

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE
1.1. Uždavinys: INTEGRUOTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIUS ASMENIS IR JŲ ŠEIMOS NARIUS Į VISUOMENĘ
1.1.1. Veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių, iš socialinės rizikos šeimų, socialinių įgūdžių ugdymas
124 687
10 842,48
3 (trys)
0 (nulis)
124 686,69
10 842,32
38 300,48
Informacija apie 1.1.1 veiksmo įgyvendinimą:
Pagal šį veiksmą ataskaitiniu laikotarpiu pradėti įgyvendinti 3 (trys) vietos projektai. Projektų veiklomis pradėtos teikti savitarpio pagalba paremtos
paslaugos autizmo spektro sutrikimą ir kitą įvairią negalią turintiems vaikams ir jų šeimos nariams. Parengti savanoriai darbui su tikslinėmis grupėmis.
Krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims ir jų šeimos nariams buvo organizuojami įgūdžių, bendravimo ugdymo ir kiti lavinamieji užsiėmimai.
Organizuotos įvairios edukacinės stovyklos. Klausos negalią turintiems asmenims buvo organizuojami Lietuvių gestų kalbos mokymai, kasdieninių
socialinių įgūdžių ugdymo (maisto gaminimo ir rankdarbių) edukacinės veiklos.
Projekto „Paslaugų, skirtų spec. poreikių turintiems asmenims, teikimas Kėdainių mieste“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0138 veiklomis pradėtas įgyvendinti
psichosocialinių, sociokultūrinių ir savipagalbos grupių įkūrimo paslaugų teikimas įvairią negalią turintiems vaikams ir jų šeimos nariams, vykdoma
savanoriška veikla. Parengti savanoriai darbui su tiksline grupe.
Projekto ,,Socialinės atskirties mažinimas Kėdainių mieste apjungiant, įtraukiant ir įgalinant keistis socialinėje atskirtyje esančius asmenis“, Nr. 08.6.1ESFA-T-927-01-0152 veiklomis vyko krizinėje situacijoje atsidūrusių asmenų socialinių įgūdžių ugdymas, įgalinant projekto tikslinę grupę keitimuisi.
Sociokultūrinės veiklos ugdant tarpusavio bendravimo įgūdžius. Organizuota stovykla.
Projekto „Tyla - ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti“, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0155 veiklomis vyko Lietuvių gestų kalbos mokymai, vaikų kasdieninių
socialinių įgūdžių ugdymas (maisto gaminimas), rankdarbių edukacinė veikla. Organizuota stovykla.
Projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
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Kvietimo Nr.1; 1.1.1 veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 100 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Iš viso 1.1.1 veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta
paramos suma – 38 300,48 Eur.
Dėl lėšų trūkumo vienas projektas įtrauktas į rezervinių sąrašą Nr.4
1.1.2. Veiksmas: Socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių užimtumo veiklų (sporto, dienos stovyklų, socialinių įgūdžių ugdymo
mokymų, dalyvavimo įvairiose sociokultūrinėse ir kt. veiklose) organizavimas
146 050,00
12 702,00
3 (trys)
1 (vienas)
146 050,00
12 700,00
48 691,00
Informacija apie 1.1.2 veiksmo įgyvendinimą:
Pagal šį veiksmą pradėti įgyvendinti 3 (trys) vietos projektai, vienas iš jų – įgyvendintas.
Projektų veiklomis paskatintas socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunimo (14-29 m.), iš soc. rizikos šeimų ir kitų, socialinę atskirtį patiriančių grupių
užimtumas, kultūrinis ir visuomeninis veiklumas ir integracija į bendruomenę. Parengti savanoriai darbui su tiksline grupe. Organizuotos 3 vasaros dienos
vaikų stovyklos (viso 80 dalyvių). Suremontuotos jaunimo erdvės patalpos. Parengtos 2 programos – praktikumai. Vyko pažintinės - edukacinės išvykos.
Vyko vaikų ir jaunimo krepšinio treniruotės. Organizuotos kitos sociokultūrinės, socialinius įgūdžius ugdančios veiklos, mokymai.
Projekto ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto VVG vaikų užimtumo organizavimas“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0137 veiklomis vyko trys 10 d.
trukmės socialinę atskirtį patiriančių vaikų (viso 80 dalyvių) vasaros dienos stovyklos, kurių metu buvo gerinama dalyvių psichinė ir fizinė būklė, ugdomi
socialiniai įgūdžiai, mažinama socialinė atskirtis.
Projekto „Jaunimo erdvė be standartų“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0147 veiklomis suremontuotos jaunimo erdvės patalpos, parengti savanoriai darbui su
jaunimu, vykdoma savanoriška veikla. Organizuotos sociokultūrinės, socialinius įgūdžius ugdančios veiklos: stovykla, pažintinė -edukacinė išvyka,
pradėtos organizuoti 2 programos – praktikumai.
Projekto ,,Socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo organizavimas Kėdainių mieste“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0149 veiklomis vyko sportinio
pobūdžio (krepšinio) ugdomosios treniruotės, socialiniai ugdomieji - lavinamųjų įgūdžių užsiėmimai.
Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą
prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Kvietimo Nr.1; 1.1.2 veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 100 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Iš viso 1.1.2 veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta
paramos suma – 48 691,00 Eur.
1.2. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, PABĖGĖLIAMS IR KITŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ
GRUPIŲ ASMENIMS INTEGRUOJANT JUOS Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ
1.2.1. Veiksmas: Kultūrinių, edukacinių veiklų organizavimas (įskaitant pabėgėlių integraciją ir atskirų organizacijų bendradarbiavimą su kitų
VVG organizacijomis)
222757,76
19 474,4
6 (šeši)
0 (nulis)
222 757,56
19 370,23
133 534,06
Informacija apie 1.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
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Pagal šį veiksmą pradėti įgyvendinti 6 (šeši) vnt. vietos projektai. Projektų veiklomis padidinta senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį
patiriančių asmenų integracija į visuomenę organizuojant edukacines, meninės pakraipos stovyklas, neįgaliųjų sporto varžybas. Pradėtos teikti įvairios
paslaugos, vykdoma savanorišką veikla. Parengti savanoriai. Pradėta teikti senjorams ir neįgaliesiems pagalbos į namus paslaugos. Du kartus į savaitę
dalinamas/išvežiojamas nemokamas maitinimas. Dalyviai pradėjo dalyvauti amatų ir literatų būrelių veikloje. Organizuotos pažintinės - edukacinės išvykos.
Organizuotos bendros sociokultūrinės, edukacinės veiklos su projektų partneriais iš kitų miestų. Suorganizuoti 2 informaciniai-kultūriniai renginiai po 70
dalyvių. Suorganizuota 20 nuotolinių motyvacinių užsiėmimų savanoriams. Pradėta teikti reguliaraus bendravimo telefonu paslauga (paslauga suteikta 30
asmenų, viso 20 500 min.).
Projekto ,,Draugiška senjorams bendruomenė“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0146 veiklomis suremontuotos patalpos, kuriose planuojama teikti dienos
užimtumo paslaugas senjorams. Vienišų senolių lankymui parengta 12 savanorių. Organizuota bendravimo ir bendradarbiavimo stovykla, pažintinė
edukacinė išvyka.
Projekto „Susiburkime ir kurkime kartu“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0257 veiklomis senjorams ir neįgaliesiems suteikiamas kokybiškas laisvalaikio
užimtumas, stiprinami socialiniai įgūdžiai, gerinama fizinė ir psichologinė savijauta. Į projekto veiklas įtraukti 35 asmenys. Pradėti vykdyti siuvimo
edukaciniai ir literatų būrelio užsiėmimai, vykdomos mišraus ansamblio repeticijos.
Projekto „Pagelbėk. Dalyvauk. Savanoriauk!“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0153 veiklomis buvo vykdomos sociokultūrinės veiklos integruojant senjorus,
neįgaliuosius ir pabėgėlius į visuomeninį gyvenimą. Organizuojamos įvairios neįgaliųjų sporto varžybos, kelių organizacijų spartakiados (pvz.: lauko
Bočios varžybos).
Projekto „Socialinių ryšių stiprinimas per meno pasaulio ir savęs pažinimą“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0156 veiklomis buvo organizuota jungtinė senjorų,
vaikų ir jaunimo 12d. stovykla. Dalyviai: socialinės rizikos asmenys, iš daugiavaikių šeimų, likę be tėvų, neįgalūs vaikai, senyvo amžiaus asmenys,
pabėgėliai. Jiems teikiamas kokybiškas, meninės pakraipos laisvalaikio užimtumas, stiprinami socialiniai įgūdžiai, vykdoma terapija per savitarpio
pagalbos veiklas, gerinama fizinė ir psichologinė savijauta.
Projekto „Gyvenimo spalvos“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0158 veiklomis senjorams, neįgaliesiems ir pabėgėliams buvo organizuojama savipagalbos
grupė, edukacinės, sociokultūrinės veiklos. Vyko kino filmų po atviru dangumi žiūrėjimo seansai. Vyko bendras renginys su Raseinių rajono senjorais
kuriančiais eiles ir prozą. Vyko pažintinės išvykos ir edukacijos. Įsigyta įranga, būtina sociokultūrinių veiklų organizavimui.
Projekto „Sidabrinė linija“ Kėdainiuose: pagalba senjorų, neįgaliųjų ir pabėgėlių integracijai į visuomenės gyvenimą“, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0098
veiklomis pradėti organizuoti kultūriniai, edukaciniai renginiai bei socialinių paslaugų teikimas „Sidabrinės linijos“ telefonu. Parengta 30 savanorių. Įsigyta
paslaugų teikimui reikalinga įranga. Suorganizuoti 2 informaciniai-kultūriniai renginiai po 70 dalyvių. Suorganizuota 20 nuotolinių supervizijųmotyvacinių užsiėmimų savanoriams. Ataskaitiniu laikotarpiu 30 asmenų suteikta 20500 min. reguliaraus bendravimo paslaugų telefonu.
Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą
prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Kvietimo Nr.1; 1.2.1. veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 100 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Iš viso 1.2.1 veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta
paramos suma – 133 534,06 Eur.
1.2.2. Veiksmas: Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
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14 252,64
1 239,52
1 (vienas)
0 (nulis)
13 772,4
1 197,6
0,00
Informacija apie 1.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
Pagal Kvietimą Nr. 3, kuris vyko 2020 m. bus įgyvendinamas 1 (vienas) vnt. vietos projektas. Projekto veiklomis planuojamas informacinių renginių
organizavimas, konsultacijų ir informacijos teikimas, savanorių mokymai. Projekto finansavimo sutartis pasirašyta 2020-12-22d., todėl veiklų
įgyvendinimas ataskaitiniu laikotarpiu dar nebuvo pradėtas.
Projekte veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Ataskaitiniu laikotarpiu vyko vietos plėtros strategijos keitimas, kurio metu buvo padidinta šio veiksmo paramos lėšų suma perkeliant iš kitų veiksmų lėšų
likučius.
Kvietimo Nr.3; 1.2.2. veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 96,6 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Antrame paraiškos vertinimo etape, kurį atliko Agentūra,
vietos projektui buvo sumažinta 480 Eur. paramos lėšų suma, ko pasėkoje sumažėjo projekto finansavimo sutarties suma.
2. Tikslas: AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ
2.1. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIUS DARBINGUS GYVENTOJUS INTEGRUOTIS Į DARBO RINKĄ
2.1.1. Veiksmas: Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių teikimas ekonomiškai neaktyviems asmenims
234 4600,00
20 410,17
3 (trys)
0 (nulis)
234 599,80
23 091,11
91 502,30
Informacija apie 2.1.1. veiksmo įgyvendinimą:
Pagal šį veiksmą pradėti įgyvendinti 3 (trys) vnt. vietos projektai. Projektų veiklomis planuojama pagerinti Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų
jaunimo (imtinai iki 29 m.) padėtį darbo rinkoje, įgyvendinant neformaliojo profesinio mokymo ir verslumo ugdymo iniciatyvas. Padidinti užimtumą
suteikiant naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą) nedirbantiems, besimokantiems jaunuoliams ir ekonomiškai neaktyvioms moterims (20-64
metų amžiaus). Suteikti naujų profesinių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių grožio srityje (mokykline mokymo forma). Ataskaitiniu laikotarpiu karantinas
šio veiksmo projektų įgyvendinimo rezultatams (mokymams) turėjo nereikšmingos neigiamos įtakos, nes mokymų veiklose dalyvavo mažesnis asmenų
skaičius nei buvo suplanuota.
Projekto "Praktinis profesinių įgūdžių gidas - galimybė tau", Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0269 veiklomis suremontuotos patalpos, įsigyta įranga, parengtos
2 neformaliojo profesinio mokymo programos, vykdomi mokymai. Pradėtos teikti profesinių įgūdžių įgijimo mokymų paslaugos, slaugos ir reabilitacijos,
vaikų priežiūros ir paslaugų jaunimui, taikomojo meno srityse mokykline forma. Praktinius įgūdžius dalyviai patobulins baigiamosios praktikos metu,
projekto partnerių organizacijose. Siekiant susieti praktinį konkrečių sričių profesinį mokymą su verslumo skatinimu, bus organizuojami verslo
administravimo ir lyderystės – darbo komandoje mokymai.
Projekto "G.A.L.I.M: Nauji įgūdžiai - naujos galimybės”, Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0238 veiklomis įsigyta projekte numatyta įranga, skirta neformaliam
švietimui vykdyti: pilnai automatizuota kondicionierių pildymo stotelė, dekoro purškimo aparatas, marškinėlių presas, GCC pjaustytuvas, gelinis
spausdintuvas. Užfiksuotas 24 asmenų, dalyvavusių neformalaus švietimo mokykline forma programose, skaičius. Pradėtos įgyvendinti neformalaus
švietimo mokykline forma, pagal parengtas 5 programas veiklos: „Vaikiškų rūbų siuvimas“, „Statau ir remontuoju pats“, „Automobilių komforto įrangos
priežiūra ir remontas“, „Finansinis raštingumas“, „Verslumas, paslaugų pardavimas“.
Projekto "Neformalaus profesinio mokymo paslaugų teikimas ekonomiškai neaktyviems Kėdainių miesto gyventojams", Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0271
veiklomis pradėtas neformalių profesinių plataus profilio kirpėjo bei manikiūrininko mokymų programų teikimas. Planuojama, jog įgyvendinus projektą
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12 dalyvių pagerins savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbins ar pradės savarankišką darbinę veiklą). Ataskaitiniu laikotarpiu plataus profilio kirpėjo programą
baigė 4 dalyviai.
Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą
prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Kvietimo Nr.2; 2.1.1. veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 100 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Iš viso 2.1.1 veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta
paramos suma – 91 52,30 Eur.
2.1.2. Veiksmas: Konsultavimas, tarpininkavimas įdarbinant ekonomiškai neaktyvius asmenis
27 500,64
24 39,63
1 (vienas)
0 (nulis)
27 500,00
3 250,00
4 492,00
Informacija apie 2.1.2. veiksmo įgyvendinimą:
Pagal šį veiksmą pradėtas įgyvendinti 1 (vienas) vietos projektas. Projekto "Kėdainių miesto bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų konsultavimas
bei naujų įgūdžių suteikimas, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje", Nr.08.6.1-ESFA-T-927-01-0273 veiklomis planuojamas naujų teorinių ir praktinių
įgūdžių, žinių ir informacijos suteikimas Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai neaktyviems gyventojams bei bedarbiams, siekiant pagerinti šių
asmenų padėtį darbo rinkoje. Projekto dalyviams (100 asm.) bus pravestos (500 val.) individualios konsultacijos (informavimo, tarpininkavimo, kitos
pagalbos įdarbinant). Planuojama, jog įgyvendinus projektą, 12 dalyvių pagerins savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbins, ar pradės savarankišką darbinę
veiklą). Ataskaitiniu laikotarpiu konsultacijos suteiktos - 3 dalyviams. Ataskaitiniu laikotarpiu karantinas šio veiksmo projektų įgyvendinimo rezultatams
(konsultacijoms) turėjo nereikšmingos neigiamos įtakos, nes mokymų veiklose dalyvavo mažesnis asmenų skaičius nei buvo suplanuota.
Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą
prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Kvietimo Nr.2; 2.1.2 veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 100 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Iš viso 2.1.2 veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta
paramos suma – 4 492,00 Eur.
Dėl lėšų trūkumo vienas projektas įtrauktas į rezervinių sąrašą Nr.4
2.2. Uždavinys: SUDARYTI SĄLYGAS UŽSIIMTI SAVARANKIŠKA VEIKLA IR TEIKTI KONSULTACINĘ PAGALBĄ VERSLO
PRADŽIOJE
2.2.1. Veiksmas: Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams
137 348,64
1 200,00
3 (trys)
0 (nulis)
133 288,39
13 128,08
82 060,30
Informacija apie 2.2.1. veiksmo įgyvendinimą:
Pagal šį veiksmą pradėti įgyvendinti 3 (trys) vnt. vietos projektai. Projektų veiklomis bus paskatintas jauno verslo subjektų (toliau - JV) jų atstovų,
darbuotojų verslumas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai reikalingas žinias, įgūdžius bei priemones. Planuojama, jog nemažiau kaip 57 projektų veiklų
dalyviams verslo pradžiai ir plėtrai bus perduoti 24 (įvairūs) priemonių komplektai ir, suteiktos teorinės žinios bei konsultacijos. Įgyvendinus projektą bus
sukurta ar išplėtota 10 naujų verslų.
Projekto "Stiprinkime jauną verslą Kėdainių mieste", Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0247 veiklų dalyviai -15 jauno verslo atstovų ir jų darbuotojai (toliau JV). Ataskaitiniu laikotarpiu verslui pradėti 10 JV subjektų perduota įranga ir priemonės, 5 komplektai (Sporto įrangos komplektas; Grožio specialisto
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komplektas; Fotografijos įrangos komplektas; Logopedo įrangos ir priemonių komplektas; Spec. pedagogo (logopedo) komplektas). Pradėtos teikti
konsultacijos: informavimo, konsultavimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais.
Įgyvendinus projektą bus sukurti ar išplėtoti 5 nauji verslai.
Projekto "Jauno verslo subjektų stiprinimas Kėdainių mieste”, Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0381veiklų dalyviai -16 jauno verslo atstovų ir jų darbuotojai.
Ataskaitiniu laikotarpiu 6 JV subjektams verslui pradėti perduota įranga ir priemonės, 5 komplektai (Fotografijos įrangos komplektas; Automobilių
kondicionieriaus pildymo įrangos komplektas; Tinkavimo įrangos komplektas; Kosmetologijos įrangos komplektas; Masažo įrangos komplektas;
Statybos/santechnikos įrangos komplektas). Pradėti organizuoti asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo mokymai, vyko individualių konsultacijų
teikimas. Įgyvendinus projektą bus sukurtas ar išplėtotas 1 verslas.
Projekto "Kėdainių miesto jauno verslo subjektų padėties darbo rinkoje gerinimas, suteikiant jiems verslumo kompetencijas bei darbo priemones", Nr.
08.6.1-ESFA-T-927-01-0272 veiklų dalyviai - 26 jauno verslo atstovai ir (arba) jų darbuotojai. Projekto veiklomis planuojama 26 JV, dviem dalyvių
grupėms (2x13=26 dal.), pravesti 2 tęstinių mokymų ciklus po 10 seminarų (viso 20 seminarų) ir suteikti 13 dalyvių verslo pradžiai reikalingą kompiuterinės
įrangos, darbo priemonių komplektą. Ataskaitiniu laikotarpiu įsigytos visos verslo pradžiai reikalingos darbo priemonės, 13 „mobilaus biuro“ komplektų
(13 nešiojamų kompiuterių ir 13-ka specializuotų kompiuterinių programų), kurie bus perduoti 13 dalyvių. Ataskaitiniu laikotarpiu pravesti 2 seminarai 1
dalyvių grupei; Planuojama, jog įgyvendinus projektą 18 dalyvių po projekto įgyvendinimo išplėtos esamą verslą bei pagerins savo padėtį darbo rinkoje
(sukurs ar išplėtos 4 verslus).
Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą
prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Kvietimo Nr.2; 2.2.1. veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta panaudoti 97,04 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Antrame paraiškos vertinimo etape, kurį atliko Agentūra,
vietos projektams buvo sumažinta 4060 Eur. paramos lėšų suma, ko pasėkoje sumažėjo projekto finansavimo sutarties suma, Eur.
Iš viso 2.2.1 veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta paramos suma – 82 060,30 Eur.
2.2.2. Veiksmas: Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų aktualių verslui teikimas jauno verslo subjektams
48 478,48
4 314,40
1 (vienas)
0 (nulis)
48 478,06
5 452,37
22 439,96
Informacija apie 2.2.2. veiksmo įgyvendinimą:
Pagal šį veiksmą pradėtas įgyvendinti 1 (vienas) vietos projektas. Projekto „Jauno verslo konsultavimas ir informavimas Kėdainių mieste“, Nr. 08.6.1ESFA-T-927-01-0266 veiklomis siekiama skatinti (19 JV) jauno verslo atstovų ir jų darbuotojų plėtrą.
Ataskaitiniu laikotarpiu įsigyta įranga projekto veiklų vykdymui, pravesti 5 (40 valandų) bendrųjų verslumo įgūdžių mokymai 20 dalyvių ir suteikta 9
dalyviams 61 val. konsultacijų. Planuojama, jog viso per projekto laikotarpį mokymuose dalyvaus 285 asmenų, iš jų - 31 unikalūs dalyviai. Iš jų
konsultacijos verslo valdymo klausimais bus suteiktos ne mažiau kaip 16 unikalių dalyvių.
Projektiniuose pasiūlymuose/projektų paraiškose veiksmui numatyta prisidėjimo lėšų sumos dalis (8 proc.) nėra mažesnė už strategijoje numatytą
prisidėjimo lėšų procentinę dalį.
Kvietimo Nr.2; 2.2.2 veiksmo projektuose yra numatytos visos veiksmo aprašyme nurodytos veiklos ir dėl visų veiksmo tikslinių grupių, taip pat juose
numatyta naudoti 100 proc. strategijoje veiksmui įgyvendinti numatytos paramos lėšų sumos. Iš viso 2.2.2. veiksmo veiklų įgyvendinimui išmokėta paramos
suma – 22 439,96 Eur.
Dėl lėšų trūkumo vienas projektas įtrauktas į rezervinių sąrašą Nr. 4
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1.2. Informacija apie strategijos veiksmų įgyvendinimo geruosius pavyzdžius:
Eil.
Nr.

1.

2.

Vietos plėtros Vietos plėtros
projekto
projekto
pavadinimas
vykdytojo
pavadinimas
„Paslaugų,
UAB
skirtų spec.
„JURASTA“
poreikių
turintiems
asmenims,
teikimas
Kėdainių
mieste“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0138

,,Socialinės
atskirties
mažinimas
Kėdainių
mieste
apjungiant,
įtraukiant ir
įgalinant keistis
socialinėje
atskirtyje

Skirta
paramos
suma, Eur

Trumpas vietos plėtros projekto turinio aprašymas, nurodant projekto tikslus, tikslines
grupes, pagrindines projekto veiklas, pasiektus ir (ar) numatytus pasiekti rezultatus

41 562,84

Projekto tikslas:
Padidinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę integraciją pasiūlant savitarpio pagalba paremtas
paslaugas vaikams ir šeimoms patiriančioms socialinę atskirtį.
Tikslinė grupė:
- suaugę neįgalieji turintys proto ir psichinę negalią 10 asmenų,
- neįgalieji vaikai turintys specialiųjų poreikių, bei fizinę, protinę negalią 40 asmenų,
- socialinės rizikos vaikai – 10 asmenų (ne mažiau 4 dalyvaujantys dienos centrų veiklose).
- neįgaliųjų šeimų nariai 10 asmenų,
- savanoriai 5 asmenys

Kėdainių
41 561,31
rajono Moterų
krizių centras

Pagrindinės projekto veiklos:
- Psichosocialinių, sociokultūrinių ir savipagalbos grupių paslaugų teikimas;
- Mokymai savanoriams, kurie dirba su tiksline grupe.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
Į užsiėmimus įtraukta 70 asmenų, jiems suteikiamas kokybiškas užimtumas, stiprinami
socialiniai įgūdžiai, stiprinama sveikata / suteikiama terapija per savitarpio pagalbos veiklas,
gerinama fizinė ir psichologinė savijauta.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Į projekto veiklas įtraukta 16 asmenų.
Projekto tikslas:
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių integravimas į visuomenę gerinant
socialinius įgūdžius bei teikiant sociokultūrines paslaugas.
Tikslinė grupė:
socialinės rizikos vaikai, suaugę asmenys, šeimos, daugiavaikių šeimų nariai, likę be tėvų globos
vaikai, esami ir buvę vaikų socialinės globos namų auklėtiniai, nepasiturintys asmenys ir šeimos,
smurto artimoje aplinkoje, ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai, vienišos
mamos, socialinę atskirtį patiriančios moterys, negalią turintys asmenys ir jų artimieji bei
savanoriai.
Pagrindinės projekto veiklos:
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esančius
asmenis“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0152

3.

„Tyla - ne
kliūtis žinoti,
suprasti ir
bendrauti“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0155

Lietuvos
kurčiųjų
draugijos
Kauno
teritorinės
valdybos
Kėdainių
pirminė
organizacija

41 562,54

Socialinių įgūdžių ugdymas, įgalinant projekto tikslinę grupę keitimuisi;
Sociokultūrinių veiklų organizavimas ugdant tarpusavio bendravimo įgūdžius;
Telkiant ir mokant, skatinti savanoriškai veiklai.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
- BIVP projektų veiklų dalyviai Socialinių įgūdžių ugdymas, įgalinant projekto tikslinę grupę
keitimuisi;
- Sociokultūrinių veiklų organizavimas ugdant tarpusavio bendravimo įgūdžius;
- Telkiant ir mokant, skatinti savanoriškai veiklai.
(įskaitant visas tikslines grupes) – 83 asmenys;
-Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1
nevyriausybinė organizacija.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 85 asmenys;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1
nevyriausybinė organizacija.
Projekto tikslas:
Ugdyti socialinę atskirtį patiriančių negalią turinčių asmenų ir jų šeimos narių bei socialinės
rizikos šeimų narių socialinius įgūdžius.
Tikslinė grupė:
1. neįgalieji ir jų šeimos nariai;
2. senjorai;
3. vaikai iš socialinės rizikos šeimų, dalyvaujantys dienos centrų veikloje.
Pagrindinės projekto veiklos:
1. TV žinių stebėjimo ir aptarimo veikla;
2. Lietuvių gestų kalbos mokymai;
3. Įrangos, užsiėmimų vykdymui, įsigijimas;
4. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas;
5. Nekasdieninio maisto gaminimas;
6. Žvakių liejimo edukacinė veikla;
7. Penkių dienų stovykla Šventojoje;
8. Savanoriškos veiklos vykdymas;
9. Kėdainių miesto renginių pritaikymas;
10. Išvykos į kitų miestų spektaklius ir kiną.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
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4.

„Jaunimo erdvė
be standartų“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0147

Kėdainių
48 668,00
suaugusiųjų ir
jaunimo
mokymo
centras

5.

,,Socialinę
Asociacija
atskirtį
„Krepšinio
patiriančių
naktis“
vaikų užimtumo
organizavimas
Kėdainių
mieste“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0149

48 691,00

projekto veiklose dalyvaus 70 unikalių asmenų iš tikslinės grupės; 5 vaikai iš socialinės rizikos
grupės.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
projekto veiklose dalyvavo 77 unikalūs asmenys iš tikslinės grupės; 5 vaikai iš socialinės rizikos
grupės.
Projekto tikslas:
Padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenančio, socialinę atskirtį
patiriančio rizikos grupių jaunimo (14-29 m.) užimtumą, kultūrinį ir visuomeninį veiklumą ir
integraciją bendruomenėje.
Tikslinė grupė:
socialinę atskirtį patiriantis jaunimas nuo 14-29 metų ir jų šeimos nariai.
Pagrindinės projekto veiklos: Pozityvioji socializacija – organizuojamos bendravimo
psichologijos stovyklos „Sniego gniūžtė“, veikia įvairių sričių teminės programos – praktikumai,
organizuojami meno terapijos užsiėmimai, edukacinės – pažintinės išvykos, susitikimais su kitų
AJE jaunimu. Siekiant teikti kokybiškas užimtumo paslaugas atliktas sanitarinių mazgų remontas
ir įrengtos įvairios atviros erdvės - poilsio zonos, kur dalyviai gali pasigaminti užkandžius, žaisti
stalo žaidimus, mankštintis, bendrauti.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
kokybiškai išplėsta Kėdainių SJMC Atviroji jaunimo erdvė (AJE), sukurta mobili savanorių
grupė atviram darbui su jaunimu, suorganizuotos sociokultūrinės, socialinius įgūdžius ugdančios
veiklos rizikos grupių jaunimui.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
suremontuotos patalpos, apmokyti savanoriai, vykdomas savanoriškas darbas, organizuota
stovykla „Sniego gniūžtė“, pažintinė ekskursija į Molėtus, veikia 2 sričių teminės programos –
praktikumai.
Projekto tikslas:
Didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumą Kėdainių mieste
Tikslinė grupė:
- Socialinę atskirtį patiriantys vaikai – 81vaikas (iš jų ne mažiau kaip 15 – socialinės rizikos
vaikai, kurie dalyvauja vaikų dienos centrų veikloje);
- Savanoriai – 6
Pagrindinės projekto veiklos:
- Mokymai savanoriams, kurie dirba su tiksline grupe.
- Sportinio pobūdžio ugdomųjų treniruočių organizavimas.
- Socialinių įgūdžių ugdomųjų lavinamųjų žaidimų organizavimas.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
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Į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 81 socialinę atskirtį patiriantys vaikai, jiems
suteikiamas kokybiškas laisvalaikio užimtumas, stiprinami socialiniai įgūdžiai, stiprinama
sveikata / suteikiama įvairiapusė pagalba integruojantis į Kėdainių miesto bendruomenę,
gerinama fizinė ir psichologinė savijauta. Projekto veiklomis taip pat bus prisidedama prie vaikų
tarpusavio bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo, komunikacijos bei disciplinos įgūdžių
tobulinimo – šie įgūdžiai yra būtini norint sėkmingai integruotis į visuomenę, be to, šios savybės
yra vertinamos darbo rinkoje.
Į projekto veiklas bus įtraukti 6 savanoriai ne iš pareiškėjo organizacijos narių bei patiriantys
socialinę atskirtį darbingi asmenys, kurie įgys savanorystės patirties bei darbo organizuojant ir
įgyvendinant socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo veiklos patirties.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
- Projekto veiklose dalyvavo 31 asmuo.
- Mokymai savanoriams vykdyti: 2020-06-06, 2020-06-13, 2020-06-20.
- Treniruotės pradėtos vykdyti 2020-06-30 ir vyko reguliariai. Viso įvykdyta 36
treniruotės.
- Užsiėmimai pradėti vykdyti 2020-07-14 ir vyko reguliariai. Viso įvykdyti 22 užsiėmimai.
6.

,,Socialinę
VšĮ „Koučingo 48 691,00
atskirtį
klubas“
patiriančių
Kėdainių
miesto VVG
vaikų
užimtumo
organizavimas“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0137

7.

,,Draugiška
senjorams
bendruomenė“,

Kėdainių
suaugusiųjų ir
jaunimo

37 260,00

Projekto tikslas:
socialinę atskirtį patiriančių vaikų užimtumo didinimas vasaros laikotarpiu organizuojant dienos
stovyklas, kurių metu būtų gerinama jų psichinė ir fizinė būklė, ugdomi socialiniai įgūdžiai,
mažinama socialinė atskirtis.
Tikslinė grupė:
- socialinės rizikos vaikai (ne mažiau kaip 5 šios tikslinės grupės vaikai, dalyvaujantys dienos
centrų veiklose);
- daugiavaikių šeimų nariai – vaikai, įvaikiai (iki 18 m.);
- likę be tėvų globos vaikai (iki 18 m.);- nepasiturinčių šeimų vaikai.
Pagrindinės projekto veiklos:
30-ties dienos stovyklų organizavimas. Planuojamos 3 grupės po 26 vaikus, 1 grupės dalyviai
viso turės galimybę lankyti 10 dienos stovyklų, kurios preliminariai planuojamos po 5 d per
savaitę vienai grupei vasaros laikotarpiu arba po 2 savaites darbo dienomis kiekvienai grupei.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
78 tikslinės grupės dalyviai
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
80 tikslinės grupės dalyvių
Projekto tikslas:
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Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0146

8.

„Susiburkime ir
kurkime kartu“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0257

mokymo
centras

Kėdainių r.
neįgaliųjų
draugija

37 326,00

Padidinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenančių senyvo amžiaus žmonių
ir pabėgėlių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą ir mažinti jų
socialinę atskirtį.
Tikslinė grupė:
Senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji, asmenys prižiūrintys negalią turinčius šeimos narius,
tautinėms mažumoms priklausantys asmenys ir savanoriai.
Pagrindinės projekto veiklos:
-rengiamos ir įgyvendinamos socialinių įgūdžių tobulinimo programos, tenkinančios socialinių,
asmeninių ir meninės saviraiškos gebėjimų tobulinimo poreikius,
-veikia įvairių dailės technikų praktikumai, sveiko maisto gamybos dirbtuvės,
-organizuojamos išvykos į muziejus, teatrus ir koncertus,
-dalyvaujama išvažiuojamosiose edukacinėse ir tautinio paveldo programose,
-organizuojamos sveikatingumo ir socialinių ryšių užmezgimo stovyklos.
-Siekiant teikti kokybiškas užimtumo paslaugas atliktas sanitarinių mazgų remontas.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
-įgyvendintos 5 socialinių įgūdžių tobulinimo programos;
-suorganizuoti socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimo, sociokultūriniai renginiai,
-3 bendravimo ir bendradarbiavimo stovyklos;
-pritaikius patalpas ir įsigijus reikalingą įrangą bus teikiamos dienos užimtumo paslaugos
senjorams, kur jie galės praleisti laisvalaikį, užsiimti siūloma veikla, bendrauti.
-Apmokyta 12 savanorių, kurie vykdys savanorišką veiklą bendruomenėje, lankydami vienišus
senolius.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
-suremontuotos patalpos,
-įsigyta buitinė įranga,
-apmokyti savanoriai,
-vykdomas savanoriškas darbas,
-organizuota bendravimo ir bendradarbiavimo stovykla,
-pažintinė edukacinė išvyka į Molėtus,
-veikia meninės saviraiškos praktikumas.
Projekto tikslas:
Didinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas senyvo amžiaus,
neįgaliems ir kitiems soc. atskirtį patiriantiems asmenims.
Tikslinė grupė:
- senyvo amžiaus asmenys (20)
- neįgalieji (59)
- pabėgėliai (2)
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- savanoriai, kurie priskirtini ir aukščiau nurodytoms tikslinėms grupėms (10)
Pagrindinės projekto veiklos:
- Sociokultūrinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams
teikimas.
- Mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu): Į užsiėmimus įtraukta ne mažiau 81 asm., jiems
suteikiamas kokybiškas laisvalaikio užimtumas, stiprinami socialiniai įgūdžiai, stiprinama
sveikata / suteikiama terapija per savitarpio pagalbos veiklas, gerinama fizinė ir psichologinė
savijauta. Ne mažiau kaip 20 socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, anksčiau
nedalyvavusių NVO veiklose, įsitrauks į projektą įgyvendinančių organizacijų veiklas.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Į projekto veiklas įtraukti 35 asmenys. Įvykdyti mokymai savanoriams, pradėti vykdyti siuvimo,
literatų ansamblio užsiėmimai.
9.

„Pagelbėk.
Dalyvauk.
Savanoriauk!“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0153

Kėdainių
rajono
paraplegikų
asociacija

37 166,89

10.

„Socialinių
ryšių
stiprinimas per
meno pasaulio
ir savęs

Asociacija
„Senojo kelio
dvaras“

37 326,00

Projekto tikslas:
senjorų ir neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas Kėdainių mieste.
Tikslinė grupė:
pabėgėliai, neįgalieji, senyvo amžiaus Kėdainių gyventojai ir savanoriai.
Pagrindinės projekto veiklos:
1. Teikti pagalba namuose senjorams ir neįgaliesiems;
2. Vykdyti sociokultūrines veiklas integruojant senjorus, neįgaliuosius ir pabėgėlius į
visuomeninį gyvenimą.
3. Savanoriškos veiklos vykdymas
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 85 asmenys;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1
nevyriausybinė organizacija.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 165 asmenys;
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1
nevyriausybinė organizacija.
Projekto tikslas:
Didinti Kėdainių miesto gyventojų socialinę integraciją teikiant paslaugas soc. Atskirtį
patiriantiems asmenims.
Tikslinė grupė:
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pažinimą“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0156

11.

12.

„Gyvenimo
spalvos“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0158

„Sidabrinė
linija“
Kėdainiuose:
pagalba senjorų,
neįgaliųjų
ir
pabėgėlių
integracijai
į

Kėdainių
kultūros
centras

37 326,00

M.
Čiuželio 36 352,67
labdaros
ir
paramos
fondas

socialinės rizikos, iš daugiavaikių šeimų, likę be tėvų vaikai (50), neįgalūs vaikai (17), senyvo
amžiaus asmenys (10), pabėgėliai (4), savanoriai (5).
Pagrindinės projekto veiklos:
-sociokultūrinių ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems teikimas (3 stovyklos),
- mokymai savanoriams, kurie dirbs su tiksline grupe.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
į užsiėmimus įtraukta ne mažiau 86 asm., jiems suteikiamas kokybiškas laisvalaikio užimtumas,
stiprinami socialiniai įgūdžiai, stiprinama sveikata / suteikiama terapija per savitarpio pagalbos
veiklas, gerinama fizinė ir psichologinė savijauta.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
suorganizuoti mokymai savanoriams, įvykdyta 1 dvylikos dienų stovykla. Į užsiėmimus įtraukti
39 asmenys.
Projekto tikslas:
didinti senjorų, neįgaliųjų, pabėgėlių ir kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į
visuomenę teikiant paslaugas ir skatinant savanorišką veiklą.
Tikslinė grupė:
senjorai, neįgalieji ir pabėgėliai. Numatoma, kad projekte dalyvaus ne mažiau kaip 81 unikalus
dalyvis/ asmuo.
Pagrindinės projekto veiklos:
edukacinių veiklų vykdymas, sociokultūrinių veiklų organizavimas.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
1.1.Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Renginio organizavimo dirbtuvės – 1,
Kino filmų po atviru dangumi seansai – 6,
Bendri renginiai su Raseinių rajono senjorais kuriančiais eiles ir prozą – 1,
Pažintinių išvykų ir edukacijų – 6,
Patirties dalijimasis gaminant lietuvišką maistą – 1, Šokiai senjorams ir neįgaliesiems – romansų
vakarai – 1,
Įsigyta įranga, įrenginiai ir kitas turtas būtinas sociokultūrinių veiklų organizavimui – 2.
Projekto tikslas:
prisidėti prie senjorų, neįgaliųjų bei pabėgėlių socialinės integracijos gerinimo Kėdainių mieste,
organizuojant jiems kultūrinius, edukacinius renginius bei socialinių paslaugų teikimą
„Sidabrinės linijos“ telefonu, skatinant dalį jų įsitraukti į savanorišką veiklą.
Tikslinė grupė:
socialinę atskirtį patiriantys gyventojai – senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos
amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai
rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; neįgalieji – asmenys.
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visuomenės
gyvenimą“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0098

Pagrindinės projekto veiklos:
Informacinių – kultūrinių renginių bendruomenei organizavimas;
Edukacinių – savanorių atrankos renginių organizavimas,
Teorinių mokymų savanoriams organizavimas;
Supervizijų-motyvacinių užsiėmimų savanoriams organizavimas;
„Sidabrinės linijos“ paslaugai teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas, įrangos įsigijimas;
Socialinių paslaugų teikimo tikslinėms grupėms „Sidabrinės linijos“ telefonu organizavimas;
Išvykstamojo savanorių komandos formavimo ir motyvavimo renginio organizavimas.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
- Suorganizuoti 4 informaciniai-kultūriniai renginiai po 70 dalyvių.
- Suorganizuoti 4 edukaciniai – savanorių atrankos renginiai po 30 dalyvių.
- Atrinkta ir į projekto veiklas įtraukta 30 savanorių.
- Suorganizuota 90 val. nuotolinių supervizijų-motyvacinių užsiėmimų savanoriams.
- Sukurta „Sidabrinės linijos“ paslaugai teikti reikalinga infrastruktūra, įsigyta įranga (2
kompl.).
- Tikslinėms grupėms iš Kėdainių (30 asmenų) suteikta 45000 min. reguliaraus bendravimo
paslaugų „Sidabrinės linijos“ telefonu.
- Suorganizuotas išvykstamasis savanorių komandos formavimo ir motyvavimo renginys, 3
dalyvių.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
- Suorganizuoti 2 informaciniai-kultūriniai renginiai po 70 dalyvių.
- Suorganizuoti 2 edukaciniai – savanorių atrankos renginiai po 30 dalyvių.
- Atrinkta ir į projekto veiklas įtraukta 30 savanorių.
- Suorganizuota 20 nuotolinių supervizijų-motyvacinių užsiėmimų savanoriams.
- Sukurta „Sidabrinės linijos“ paslaugai teikti reikalinga infrastruktūra, įsigyta įranga.
- Tikslinėms grupėms iš Kėdainių teiktos socialinės paslaugos „Sidabrinės linijos“ telefonu:
30 asmenų suteikta 20500 min. reguliaraus bendravimo paslaugų telefonu.

13.

"Socialinių
Kėdainių
paslaugų
Juozapo
pasiekiamumo
parapija
ir prieinamumo
didinimas
asmenims,
patiriantiems
socialinę

Šv. 13 772,40

Projekto tikslas:
suteikti kokybiškas ir tikslingas informavimo paslaugas apie įvairiose institucijose prieinamas
socialines ir kitas paslaugas, skirtas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir
tarpininkavimas šias paslaugas gaunant, bei identifikavimas socialinę atskirtį turinčių asmenų,
kurie dėl subjektyvių priežasčių tokiomis paslaugomis apskritai nesinaudoja.
Tikslinė grupė:
asmenys, patiriantys socialinę atskirtį soc. rizikos asmenys, vaikai ir šeimos, senyvo amžiaus
asmenys, neįgalieji, nepasiturintys asmenys ir šeimos, senjorai, neįgalieji, daugiavaikių šeimų
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atskirtį, ir tų
asmenų
gebėjimų,
naudotis
teikiama
pagalba,
ugdymas”,
Nr.08.6.1ESFA-T-92702-0002

Kėdainių
70 899,80
suaugusiųjų ir
jaunimo
mokymo
centras

14.

"Praktinis
profesinių
įgūdžių gidas galimybė tau",
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0269

15.

"G.A.L.I.M:
Kėdainių
Nauji įgūdžiai - profesinio
naujos
rengimo
galimybės”,
centras

70 700,00

nariai, nepasiturintys asmenys ir šeimos, asmenys, prižiūrintys sunkią negalią turintį šeimos narį,
asmenys, patiriantys soc. atskirtį dėl kitų priežasčių.
Pagrindinės projekto veiklos:
Informacinių renginių organizavimas,
Konsultacijų ir informacijos teikimas,
Savanorių mokymai.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
-Sukurta interneto svetainė – informacinė platforma,
-Išleisti 3000 vnt. skrajučių,
-Suorganizuoti 3 informacinius renginius,
-Suorganizuoti 16 val savanorių mokymus
-Suteikti 82 val. konsultacijų
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Projekto veiklos neprasidėjo, nes tik 2020 metų pabaigoje pasirašyta finansavimo sutartis.
Projekto tikslas:
pagerinti Kėdainių miesto darbingų neaktyvių asmenų padėtį darbo rinkoje, įgyvendinant
neformaliojo profesinio mokymo ir verslumo ugdymo iniciatyvas
Tikslinė grupė:
darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys, neaktyvūs darbingi asmenys iš
tikslinės grupės jaunimas (imtinai iki 29 m.).
Pagrindinės projekto veiklos:
profesinių įgūdžių įgijimo mokymai paslaugų asmenims, slaugos ir reabilitacijos, vaikų
priežiūros ir paslaugų jaunimui, taikomojo meno srityse. Mokymai bus vykdomi Kėdainių
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre mokykline forma, praktinius įgūdžius dalyviai tobulins
baigiamojoje praktikoje projekto partnerių organizacijose. Siekiant susieti praktinį konkrečių
sričių profesinį mokymą su verslumo skatinimu, bus suorganizuoti verslo administravimo ir
lyderystės – darbo komandoje mokymai.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
parengtos 5-ios neformaliojo profesinio mokymo programos, kurias baigs 46 dalyviai.
Suremontuotos patalpos, suorganizuoti verslumo mokymai
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
suremontuotos patalpos, įsigyta įranga, parengtos 2 neformaliojo profesinio mokymo programos,
vykdomi mokymai.
Projekto tikslas:
gyventojų užimtumo didinimas suteikiant naujų profesinių įgūdžių per neformalųjį švietimą.
Tikslinė grupė:
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16.

Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0238

darbingi, bet ekonomiškai neaktyvūs asmenys iš Kėdainių miesto, kuriuos sudarys 15-29 metų
niekur nedirbantys besimokantieji ir 20-64 metų ekonomiškai neaktyvios moterys.
Pagrindinės projekto veiklos:
1) tikslinės grupės asmenų neformalus švietimas mokykline forma pagal parengtas 5 programas:
„Vaikiškų rūbų siuvimas“, „Statau ir remontuoju pats“, „Automobilių komforto įrangos priežiūra
ir remontas“, „Finansinis raštingumas“, „Verslumas, paslaugų pardavimas“;
2) Įrangos, skirtos neformaliam švietimui vykdyti įsigijimas: pilnai automatizuota kondicionierių
pildymo stotelė, dekoro purškimo aparatas, marškinėlių presas, GCC pjaustytuvas, gelinis
spausdintuvas.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
1) asmenų, dalyvavusių neformalaus švietimo mokykline forma programose, skaičius – 120 asm;
2) įsigyti įrangą – 5 vnt;
3) projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius – 1
vnt.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
1) Asmenų, dalyvavusių neformalaus švietimo mokykline forma programose, skaičius – 24 asm;
2) įsigyta įranga – 5 vnt.

"Neformalaus
VšĮ „Koučingo 93 000,00
profesinio
klubas“
mokymo
paslaugų
teikimas
ekonomiškai
neaktyviems
Kėdainių miesto
gyventojams",
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0271

Projekto tikslas:
naujų profesinių teorinių ir praktinių įgūdžių ir žinių grožio srityje suteikimas (mokyklinės
profesinio mokymo organizavimo formos būdu) Kėdainių miesto darbingiems, ekonomiškai
neaktyviems gyventojams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.
Tikslinė grupė:
Kėdainių miesto darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs.
Pagrindinės projekto veiklos:
Neformalių profesinių kirpėjo bei manikiūrininko mokymų teikimas – iš viso bus apmokyti 62
asmenys:
31 dalyvis pagal Plataus profilio kirpėjo mokymo programą mokysis 400 valandas, kiti 31
dalyviai pagal Manikiūrininko mokymo programą – 96 val.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
1. Pravesti 12400 val. neformalių profesinių mokymų pagal Plataus profilio kirpėjo mokymo
programą 31 projekto dalyviui;
2. Pravesti 2976 val. neformalių profesinių mokymų pagal Manikiūrininko mokymo programą
31 projekto dalyviui;
3. Planuojama, jog pasibaigus projektui mažiausiai 12 dalyvių pagerins savo padėtį darbo rinkoje,
tai yra arba susiras darbą arba pradės vykdyti savarankišką veiklą pagal individualią arba kitą
veiklos formos veiklą.
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17.

"Kėdainių
VšĮ „Koučingo 27 500,00
miesto bedarbių klubas“
ir ekonomiškai
neaktyvių
gyventojų
konsultavimas
bei
naujų
įgūdžių
suteikimas,
siekiant
pagerinti
jų
padėtį
darbo
rinkoje",
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0273

18.

"Stiprinkime
UAB
jauną
verslą „Radovės
Kėdainių
projektai“
mieste",
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0247

45 988,39

4. Taip pat projekte numatyta, jog 10 dalyvių (neaktyvių darbingų asmenų ir/arba besimokančių)
bus jaunimas iki 29 metų.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Plataus profilio kirpėjo programą baigė 4 dalyviai.
Projekto tikslas:
naujų teorinių ir praktinių įgūdžių, žinių ir informacijos suteikimas Kėdainių miesto darbingiems,
ekonomiškai neaktyviems gyventojams bei bedarbiams, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį
darbo rinkoje.
Tikslinė grupė:
Kėdainių miesto darbingi gyventojai, kurie yra ekonomiškai neaktyvūs ir/arba bedarbiai.
Pagrindinės projekto veiklos:
Bendras konsultacijų paketas apims 5 val. vienam projekto dalyviui, iš viso 100 – ui projekto
dalyvių planuojama pravesti 500 val. konsultacijų (visos konsultacijos yra individualios).
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
pravesta 500 val. individualių konsultacijų (į kurias įeina informavimas, tarpininkavimas ir kita
pagalba įdarbinant) 100 projekto dalyviams.
Šių veiklų įgyvendinimo rezultate siekiama, jog ne mažiau, kaip 12 projekto dalyvių po projekto
įgyvendinimo pagerins savo padėtį darbo rinkoje (įsidarbins, išsiims verslo liudijimą ir/arba
pradės individualią veiklą ir/arba įkurs MB arba UAB).
Taip pat projekte numatyta, jog projekto veiklų dėka mažiausiai 20 projekto veiklų dalyviais
buvusių asmenų (projekto metu arba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos) suras darbą.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Konsultacijos suteiktos 3 dalyviams.
Projekto tikslas:
Skatinti jaunų verslo subjektų verslumą Kėdainių mieste.
Tikslinė grupė:
Jaunas verslas (JV) – verslas, vykdantis veiklas iki 24 mėnesių nuo įsikūrimo pradžios.
Projekto tikslinę grupę per 26 jo įgyvendinimo mėn. tikslinę grupę sudarys 15 JV atstovų. Iš jų:
10 JV bus suteiktos priemonės veiklai pradėti,
15 JV atstovų ir jų darbuotojų bus suteiktos konsultacijos.
Pagrindinės projekto veiklos:
-Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.
-Informavimo, konsultavimo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų
paslaugų verslui aktualiais klausimais tiekimas jauno verslo subjektams suteikimas.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
-Įsigyta įranga, skirta JV subjektams veiklai vykdyti – 5 komplektai;
-JV subjektai ir jų darbuotojai, gavę konsultacijas – 15 asmenų;
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19.

"Jauno verslo Kėdainių
subjektų
verslininkų
stiprinimas
asociacija
Kėdainių
mieste”,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0381

20.

"Kėdainių
VšĮ „Koučingo 41 300,00
miesto
jauno klubas“
verslo subjektų
padėties darbo
rinkoje
gerinimas,
suteikiant jiems
verslumo
kompetencijas
bei
darbo
priemones",
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0272

46 000,00

-Išnuomota mokomoji priemonė JV veiklai vykdyti – 1 vnt.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
-Įsigyta įranga, skirta JV subjektams veiklai vykdyti – 5 komplektai;
-Išnuomota mokomoji priemonė JV veiklai vykdyti – 1 vnt.(veikla bus vykdoma tęstinai iki pat
projekto įgyvendinimo pabaigos).
Projekto tikslas:
suteikti pagalbą verslo pradžiai Kėdainių miesto jauno verslo subjektams.
Tikslinė grupė:
Jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai.
Pagrindinės projekto veiklos:
Asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo mokymai - 12 renginių; 8 unikalūs asmenys.
Konsultacijų teikimas - 136 val. konsultacijų; 8 unikalūs asmenys.
Verslo pradžiai reikalingų priemonių suteikimas.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
Asmeninių ir verslumo gebėjimų ugdymo mokymai – 84 unikalūs dalyviai;
Konsultacinė pagalba konkretaus verslo vystymo klausimais - 136 val. konsultacijų; 8 unikalūs
asmenys;
Verslo pradžiai reikalingų priemonių – 6 komplektų – įsigijimas.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 6 jauno verslo subjektams.
Projekto tikslas:
jauno verslo subjektų bei atstovų verslumo skatinimas, suteikiant verslo pradžiai ir plėtrai
reikalingas žinias, įgūdžius bei priemones.
Tikslinė grupė:
Kėdainių miesto jauno verslo subjektai (veikiantys iki dviejų metų), kurių veiklos vykdymo vieta
– vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai.
Pagrindinės projekto veiklos:
- tęstinių, 10 seminarų ciklo, skirtų verslo pradžiai ir plėtrai reikalingų įgūdžių suteikimui
organizavimas (2 dalyvių grupės po 13 asm. – iš viso 26 jauno verslo subjektai ir jų atstovai);
- verslo vykdymui reikalingų priemonių aprūpinimas (viso 13 „mobilaus biuro“ komplektų 13 kai projekto dalyvių).
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
1. Pravesti 2 mokymų ciklus po 10 seminarų dviems dalyvių grupėms (2 grupės dalyvių - jauno
verslo atstovų, kiekvienoje grupėje yra 13 dalyvių), viso pravesta 20 seminarų 26-iems projekto
tiksliniams dalyviams;
2. Suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės 13-kai tiksliniams projekto dalyviams.
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21.

„Jauno verslo Kėdainių
konsultavimas
moterų klubas
ir informavimas
Kėdainių
mieste“,
Nr.08.6.1ESFA-T-92701-0266

48 478,06

Šių veiklų įgyvendinimo rezultate siekiama, jog ne mažiau, kaip 18 projekto dalyvių po projekto
įgyvendinimo išplėtos esamą verslą bei pagerins savo padėtį darbo rinkoje, bus sukurti ar išplėtoti
ne mažiau, kaip 4 verslai.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
-Pravesti 2 seminarai 1-mai dalyvių grupei;
-Įsigytos visos verslo pradžiai reikalingos darbo priemonės – 13 nešiojamų kompiuterių, 13-ka
specializuotų kompiuterinių programų.
Projekto tikslas:
skatinti jauno verslo plėtrą Kėdainių mieste.
Tikslinė grupė:
19 jauno verslo subjektų atstovai ir darbuotojai.
Pagrindinės projekto veiklos:
Projekto įgyvendinimo metu tikslinei grupei bus suorganizuoti 19 dienų (152 val.) bendrųjų
verslumo įgūdžių mokymai, bus suorganizuota 297 val. konsultacijų.
Numatyti rezultatai (viso projekto metu):
Kiekvienuose mokymuose dalyvaus po 15 dalyvių. Viso per projekto laikotarpį mokymuose
dalyvaus 285 asmenų, iš jų - 15 unikalūs dalyviai. Konsultacijos verslo valdymo klausimais bus
suteikta ne mažiau kaip 16 unikalių dalyvių.
Pasiekti rezultatai per 2020 m.:
Įsigyta įranga projekto veiklų vykdymui, pravesti 5 mokymai (40 valandų) 20 dalyvių ir suteikta
konsultacijų 61 val. 9 dalyviams.

1.3. Informacija apie strategijos rodiklių pasiekimą nuo strategijos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos:
1.3.1. Produkto ir rezultato rodikliai:
Rodiklio pavadinimas

Pagal
strategiją
siekiama
reikšmė

Projektuose, kurie
įtraukti į vietos
plėtros projektų
sąrašą,
suplanuota
pasiekti rodiklio
reikšmė

Įgyvendinamuose Pasiekta
ir
baigtuose rodiklio
projektuose
reikšmė
numatyta pasiekti
rodiklio reikšmė

Paaiškinimas

1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE
1.1. Uždavinys: INTEGRUOTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIUS ASMENIS IR JŲ ŠEIMOS NARIUS Į VISUOMENĘ
Rezultato rodikliai:
Socialinių
partnerių 14
organizacijose ar NVO

25

25

3

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes projektų
veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

21
savanoriaujančių
dalyvių
(vietos
bendruomenės nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams
po
dalyvavimo
ESF
veiklose
Darbingi
asmenys 38
(vietos bendruomenės
nariai), kurių socialinė
atskirtis sumažėjo dėl
projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus 6
mėnesiams po projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo
ESF
veiklose)

Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų 329
dalyviai
(įskaitant
visas tikslines grupes)

Įgyvendintas tik vienas VšĮ KOUČINGO KLUBAS
projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto
VVG vaikų užimtumo organizavimas“.

57

57

6

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė nepasiekta, nes projektų
veiklos dar nėra įgyvendintos.
Įgyvendintas tik vienas VšĮ KOUČINGO KLUBAS
projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto
VVG vaikų užimtumo organizavimas“.

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
Įgyvendintas tik vienas VšĮ KOUČINGO KLUBAS
projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto
VVG vaikų užimtumo organizavimas“.
Projektų,
kuriuos 4
7
7
1
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
visiškai arba iš dalies
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
įgyvendino socialiniai
Įgyvendintas tik vienas VšĮ KOUČINGO KLUBAS
partneriai ar NVO,
projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto
skaičius
VVG vaikų užimtumo organizavimas“.
Socialinės
rizikos 19
29
44
5
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
šeimose
augančių
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
vaikų, dalyvaujančių
Įgyvendintas tik vienas VšĮ KOUČINGO KLUBAS
dienos
centrų
projektas ,,Socialinę atskirtį patiriančių Kėdainių miesto
veiklose, skaičius
VVG vaikų užimtumo organizavimas“.
1.2. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS, PABĖGĖLIAMS IR KITŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ
GRUPIŲ ASMENIMS INTEGRUOJANT JUOS Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ
Rezultato rodikliai:
Socialinių
partnerių 9
organizacijose ar NVO

531

531

78

26

26

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

22
savanoriaujančių
dalyvių
(vietos
bendruomenės nariai)
dalis
praėjus
6
mėnesiams
po
dalyvavimo
ESF
veiklose
Darbingi
asmenys 38
(vietos bendruomenės
nariai), kurių socialinė
atskirtis sumažėjo dėl
projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo
projekto
veiklose
(praėjus 6
mėnesiams po projekto
veiklų
dalyvių
dalyvavimo
ESF
veiklose)

Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų
dalyviai
(įskaitant
visas tikslines grupes)
Projektų,
kuriuos
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius
Nevyriausybinių
organizacijų
veiklose
dalyvaujančių,
socialinę
atskirtį
patiriančių senjorų ir
neįgaliųjų,
asmenų
skaičius
Nevyriausybinių
organizacijų
veiklose
savanoriaujančių

45

45

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

445

607

631

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

5

7

7

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos..

117

271

271

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

21

59

61

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
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asmenų,
nepriklausančių
organizacijai, skaičius
Įgyvendintų bendrų su 3
4
4
0
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
kitų miesto VVG
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
BIVP
projektų
skaičius
Įgyvendintų
BIVP 1
6
6
0
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų, susijusių su
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
pabėgėlių integracija,
skaičius
2. Tikslas: AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ
2.1. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIUS DARBINGUS GYVENTOJUS INTEGRUOTIS Į DARBO RINKĄ
Rezultato rodikliai:
BIVP projektų veiklų 33
dalyvių, kurių padėtis
darbo rinkoje pagerėjo
praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose, dalis

41

50

0

Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų 165
260
328
0
dalyviai
(įskaitant
visas tikslines grupes)
Projektų,
kuriuos 1
4
4
0
visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius
2.2. Uždavinys: SUDARYTI SĄLYGAS UŽSIIMTI SAVARANKIŠKA VEIKLA
PRADŽIOJE
Rezultato rodikliai:
BIVP projektų veiklų 33
dalyvių, kurių padėtis
darbo rinkoje pagerėjo
praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo
ESF
veiklose, dalis

68

68

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

IR TEIKTI KONSULTACINĘ PAGALBĄ VERSLO
Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
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Produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų 33
dalyviai
(įskaitant
visas tikslines grupes)
Naujų verslų, pradėtų 3
dėl BIVP projektų
įgyvendinimo, skaičius

88

88

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.

10

10

0

Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmė galutinai nepasiekta, nes
projektų veiklos dar nėra pilnai įgyvendintos.
Dėl strategijos keitimo, VPS rodiklis pakeistas iš 20 į 3
verslus.

1.4. Informacija apie problemas, su kuriomis susidūrėte per ataskaitinį laikotarpį, siekdami strategijos įgyvendinimo pažangos:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama apibendrinta informacija apie visą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo laikotarpį)
Eil. Problemos
Veiksmai, kuriuos vykdė VVG, siekdama spręsti kilusias problemas
Nr.
Ataskaitinis laikotarpis už 2019 m.:
1.
Nepakankamos pareiškėjų kompetencijos rengiant Kadangi buvo stebimas išankstinis būsimų pareiškėjų susidomėjimas dalyvauti projektų
projektinius pasiūlymus
konkurse, tačiau buvo išsakyta nuomonė, jog yra silpnas būsimų pareiškėjų pasirengimas
rengti projektinius pasiūlymus, VVG kvietimų metu organizavo papildomus viešus
mokymus, informacinį seminarą, kurie nebuvo numatyti Administravimo paraiškoje.
2.
Kvietimo Nr.1 metu, buvo gauta pareiškėjo vieno iš Nedelsiant KMVVG raštu kreipėsi į VRM ir ESFA dėl gautos pretenzijos perduodant visą
pareiškėjų pretenzija dėl VVG pasiūlymo vertinimo turimą medžiagą. Buvo atsižvelgta į VRM teisininkų rekomendacijas ir atnaujinus Kvietimo
procedūros sustabdymo.
Nr.1 vertinimo procedūrą vertinimas užbaigtas pareiškėją tenkinančiu sprendimu.
3.
Kvietimo Nr.2 metu, vienas pareiškėjas pateikė net 3 Atsižvelgiant į aplinkybes, jog vertinimo metu Kvietimo dokumentai negali būti keičiami,
pasiūlymus į skirtingus veiksmus.
VVG valdybos narių sprendimu, nutarta pakeisti sekančio Kvietimo (Nr.3) dokumentų
sąlygas dėl pareiškėjų galėjimo vienu metu teikti ir įgyvendinti ne daugiau kaip 1 projektą.
4.
Sustabdyta projektų vertinimo procedūra
Dėl besikeičiančių teisės aktų redakcijos įsigaliojimo Kvietimo Nr. 1 ir Nr.2 pareiškėjams
buvo suteikta galimybė laikinai sustabdyti pateiktų Agentūrai projektų vertinimo procedūrą,
ko pasekoje ataskaitiniu laikotarpiu pasirašyta tik 1 finansavimo sutartis.
Ataskaitinis laikotarpis už 2020 m:
5.
Nepakankamos pareiškėjų kompetencijos rengiant Karantino laikotarpiu buvo stebimas gerokai sumažėjęs išankstinis būsimų pareiškėjų
projektinius pasiūlymus
susidomėjimas dalyvauti projektų konkurse. Taip pat buvo išsakyta nuomonė, jog yra
silpnas būsimų pareiškėjų pasirengimas rengti projektinius pasiūlymus. VVG kvietimų
metu organizavo papildomus viešus mokymus, informacinį seminarą, kurie nebuvo
numatyti Administravimo paraiškoje.
6.
Nuotolinių būdų vykdoma projektinė veikla
Buvo išsakyta nuomonė, jog yra sudėtinga prisitaikyti prie naujų projektų vykdymo sąlygų
daugumai pareiškėjų. Buvo pasigesta mokymų, skirtų išmokti nuotolinio bendravimo
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(Zoom, Team platformomis ir messenger programa) ir kitų nuotolinių projektinių veiklų
vykdymo.

2. INFORMACIJA APIE MIESTO VVG NARIŲ POKYČIUS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Pavadinimas
Miesto VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių
metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus)
pabaigoje, vnt. 16
Nauji miesto VVG nariai ataskaitiniais metais, vnt.
Pasitraukę miesto VVG nariai ataskaitiniais
metais, vnt.
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais
metais, vnt.: 16

Bendruomeninės
Asocijuotos
verslo Savivaldybės taryba/tarybos
organizacijos/nevyriausybinės struktūros
/įmonės
organizacijos (toliau – NVO)
(toliau – verslas)

9
0

6
0

1 vnt. (iš 3 asm.)
0

0

0

0

9

6

1 vnt. (iš 3 asm.)

3. INFORMACIJA APIE VVG VYKDYTAS VEIKLAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
3.1. Informacija apie vykdytus mokymus ir kitas kompetencijų stiprinimo veiklas:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d.,, už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose).
Eil.
Nr.

3.1.1

3.1.2

Miesto VVG darbuotojų, Įvykusių mokymų / renginių tema (-os)
valdymo
organų
narių
kompetencijų
stiprinimo
veiklos (mokymai, keitimosi
su kitomis VVG gerąja
patirtimi renginiai
Miesto
VVG
darbuotojų NMA Agentūros organizuota konferencija dėl Esfos
kompetencijų stiprinimas
įgyvendinamų projektų (renginys vyko elektroninėje
erdvėje);
Miesto VVG darbuotojų ir I-os
pakopos
Viešųjų
pirkimų
vykdymo
valdymo
organų
narių pradedantiesiems mokymai.
kompetencijų stiprinimas

Įvykusių
mokymų
/ Dalyvių skaičius
renginių data, trukmė
(tiksli data, val. skaičius)

2020-03-11 d.,
4val.

2

2020-07-08d.,
4val.

8
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3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.1.9

3.1.10

Miesto
VVG
darbuotojų Socialinio verslumo forume 2020 - socialinės
kompetencijų stiprinimas
investicijos (renginys vyko elektroninėje erdvėje)
https://www.youtube.com/watch?v=lGVbcMQEhFE
Miesto VVG darbuotojų ir Verslios Lietuvos viešoje diskusijoje ,,Viešųjų
valdymo
organų
narių paslaugų perdavimo poveikis savivaldybei ir
kompetencijų stiprinimas
bendruomenei“ (renginys vyko elektroninėje erdvėje).
https://www.facebook.com/events/768276293819403/
Miesto VVG darbuotojų ir ,,NVO
veiklos
skaidrumo,
atskaitomybės
valdymo
organų
narių kompetencijų bei nuotolinio darbo gebėjimų
kompetencijų stiprinimas
stiprinimo mokymuose“ (renginys vyko elektroninėje
erdvėje).

2020-07-07d.,
4val.

2

2020-09-28d., 4val.

3

2020-11-06d., 4val

3

Miesto VVG darbuotojų ir Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymų centro
valdymo
organų
narių nuotolinė konferencija ,,Andragogas ir bendruomenė“,
kompetencijų stiprinimas
kurios metu buvo pristatyti trys VVG pareiškėjų
projektai (Draugiška senjorams bendruomenė,
,,G.A.L.I.M.” – naujiems įgūdžiams įgyti ir projektas
projektas „Gyvenimo spalvos“).
Miesto
VVG
darbuotojų Tarptautinės socialinio verslumo dienos konferencija,
kompetencijų stiprinimas
vyko elektroninėje erdvėje. Renginio partneriai: VšĮ
“Geri norai”, Lietuvos socialinio verslo asociacija,
Šiaurės šalių ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Maltos
ordino
pagalbos
tarnyba,
VšĮ
„Lietuvos Junior Achievement".
Miesto VVG darbuotojų ir Bendravimo psichologijos mokymuose ,,Žaidimai,
valdymo
organų
narių kuriuos žaidžia žmonės (renginys vyko elektroninėje
kompetencijų stiprinimas
erdvėje).

2020-11-16 d.,
4val.

5

2020-11-19d., 4val.

2

2020-11-26d., 4val.

10

Miesto
VVG
darbuotojų NMA Agentūros organizuotas nuotolinis seminaras 2020-12-03 d., 4 val.
kompetencijų stiprinimas
„Susirgusi laisvė“, skirtas projektų vykdytojams,
įgyvendinantiems projektus pagal priemonės „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“,
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (renginys
vyko elektroninėje erdvėje).
Miesto
VVG
darbuotojų Nacionalinis nevyriausybinių organizacijų (NVO) 2020-12-04 d., 4 val.
kompetencijų stiprinimas
forumas (renginys vyko elektroninėje erdvėje).

2

2
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Renginio
organizatorius: Nevyriausybinių
organizacijų informacijos ir paramos centras.
3.1.11 Miesto
VVG
darbuotojų VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2020-12-11d., 4val.
kompetencijų stiprinimas
organizuotas seminaras „Viešųjų pirkimų aktualijos
bendruomenėms“ (renginys vyko elektroninėje
erdvėje).
3.1.12 Miesto
VVG
darbuotojų Projekto „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“ 2020-12-16d., 4val.
kompetencijų stiprinimas
projektinių idėjų pristatymo ir vertinimo renginys (nuo
9.00–15.15 val. nuotoliniu būdu Microsoft Teams
platformoje).
3.1.13. Dalinimosi VVG patirtimi su Miestų VVG tinklo visuotinis narių susirinkimas
2020-04-16 d.,
kitomis VVG, pasikeitimas
2 val.
gerąja patirtimi, informacija,
žiniomis ir tt.
3.1.14 Dalinimosi VVG patirtimi su Kėdainiuose organizuota Lietuvos vietos veiklos 2020-09-18 d.,
kitomis VVG, pasikeitimas grupių dalykinė apskrito stalo diskusija.
6 val.
gerąja patirtimi, informacija, Miestų VVG tinklo visuotinis narių susirinkimas
žiniomis ir tt.
3.1.15

3.1.16

Eil.
Nr.
3.1.7

Dalinimosi VVG patirtimi su
kitomis VVG, pasikeitimas
gerąja patirtimi, informacija,
žiniomis ir tt.
Dalinimosi VVG patirtimi su
kitomis VVG, pasikeitimas
gerąja patirtimi, informacija,
žiniomis ir tt.
Vietos
plėtros
projektų
rengėjų
ir
vykdytojų
gebėjimų stiprinimo veiklos
Kvietimo Nr.3 pareiškėjų
konsultacija/mokymai
nuotoliniu būdu

2

1

1

8

Lietuvos Miestų VVG Tinklas (vieša Facebook grupė) Visą ataskaitinį laikotarpį

2

Organizuoti
gerosios
patirties
pasidalinimo 2020-09-12d.,
išvykstamieji mokymai į Biržų miesto VVG teritoriją 8 val.
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Įvykusių mokymų tema (-os)

Įvykusių
mokymų Dalyvių skaičius
trukmė (tiksli data, val.
skaičius)
III kvietimo dokumentų ir projektų atrankos kriterijų 2020-03-25 d., 4 val.
3
pristatymas. Projekto idėjos generavimas. Paraiškos
pildymas ir biudžeto skaičiavimas. Papildomų
pridedamų dokumentų teikimo poreikio nustatymas.
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3.2. Informacija apie miesto VVG vykdytus strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmus:
( galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil. Miesto VVG vykdyti strategijos įgyvendinimo viešinimo veiksmai
Nr.
3.2.1 KMVVG interneto svetainė http://www.kedainiumiestovvg.lt/:
Naujienų skiltyje skelbiama:
http://www.kedainiumiestovvg.lt/162-kedainiu-senjorai-kvieciami-taptisavanoriais
http://www.kedainiumiestovvg.lt/163-kvietimas-nr-3-teikti-projektiniuspasiulymus
http://www.kedainiumiestovvg.lt/164-senjorai-ir-neigalieji-kvieciami-dalyvautiprojekte-gyvenimo-spalvos
http://www.kedainiumiestovvg.lt/169-esminiai-kedainiu-miesto-vvgstrategijos-igyvendinimo-veiklos-pasiekimai-per-2019-m
http://www.kedainiumiestovvg.lt/170-kvietimas-nr-3-teikti-projektiniuspasiulymus-2
http://www.kedainiumiestovvg.lt/173-kvietimui-nr-3-karantinas-neturejoneigiamos-itakos
http://www.kedainiumiestovvg.lt/174-startuoja-vvg-projektas-tyla-ne-kliutiszinoti-suprasti-ir-bendrauti
http://www.kedainiumiestovvg.lt/175-patvirtintas-treciasis-projektiniupasiulymu-sarasas-nr-3
http://www.kedainiumiestovvg.lt/177-sekme-nusisypsojo-dar-trims-projektams
http://www.kedainiumiestovvg.lt/183-kvieciame-projektu-vykdytojusdalyvauti-viesuju-pirkimu-mokymuose-2
http://www.kedainiumiestovvg.lt/180-startuoja-projektas-pagelbek-dalyvauksavanoriauk
http://www.kedainiumiestovvg.lt/181-patvirtintas-rezerviniu-projektu-sarasasnr-4
http://www.kedainiumiestovvg.lt/182-kvieciame-teikti-pasiulymus-delkedainiu-miesto-vietos-pletros-strategijos-2016-2022-m-keitimo
http://www.kedainiumiestovvg.lt/185-atviroji-jaunimo-erdve-veikianestandartiskai
http://www.kedainiumiestovvg.lt/186-kedainieciai-dalyvauja-pilietiniuiniciatyvu-konkurse-metas-keisti
http://www.kedainiumiestovvg.lt/187-vyks-kulturines-vaiku-dienos-stovyklossocialineje-atskirtyje-esantiems-vaikams

Data (nurodyti datą nuo kada (metai, mėnuo, diena) iki kada (metai,
mėnuo, diena) buvo vykdoma
Ataskaitinio laikotarpio metu informacija buvo skelbta 43 kartus:
Naujienų skiltyje paskelbtos 39 informacinės žinutės ir pranešimai
dėl priemonės ir Strategijos įgyvendinimo eigos (Kvietimų ir mokymų
organizavimo, paraiškų vertinimo, Strategijos keitimo, vietos
pareiškėjų projektų veiklų įgyvendinimo, projektų priežiūra ir
lankymas ir tt.).
Kvietimai skiltyje paskelbtos - 2 žinutės.
Aktuali informacija paskelbtos - 2 žinutės.
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http://www.kedainiumiestovvg.lt/188-kviecia-kurti-naujai-ar-plesti-verslakedainiu-mieste
http://www.kedainiumiestovvg.lt/189-viesuju-pirkimu-vykdymas-bepazeidimu-mitas-ar-realybe
http://www.kedainiumiestovvg.lt/191-projektas-socialine-atskirti-patirianciukedainiu-m-vvg-vaiku-uzimtumo-organizavimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/192-dalinkites-iniciatyvos-galimybemis-irpadekite-kedainieciams-laimeti-kampanijos-metas-keisti-priza
http://www.kedainiumiestovvg.lt/193-vasara-naujiems-igudziams-igyti
http://www.kedainiumiestovvg.lt/194-tokio-projekto-dar-nebuvo
http://www.kedainiumiestovvg.lt/196-nemokami-profesionalus-kursainaujoms-profesinems-kompetencijoms-igyti
http://www.kedainiumiestovvg.lt/198-kedainiu-miesto-vvg-lankosi-pareiskejuprojektu-veiklose
http://www.kedainiumiestovvg.lt/199-kedainiu-rajono-neigaliuju-draugijaprisideda-prie-socialines-atskirties-mazinimo
http://www.kedainiumiestovvg.lt/201-kviecia-i-mokymus-jauno-verslosubjektus
http://www.kedainiumiestovvg.lt/202-kedainieciai-gerosios-patirties-semesibirzuose
http://www.kedainiumiestovvg.lt/203-kedainiuose-vyko-miestu-vietos-veiklosgrupiu-susitikimas
http://www.kedainiumiestovvg.lt/204-neformalus-profesinis-mokymas-padesgreiciau-tapti-aktyviu-darbo-rinkos-dalyviu
http://www.kedainiumiestovvg.lt/205-sidabrine-linija-kedainiuose-teikiapagalba-telefonu
http://www.kedainiumiestovvg.lt/206-demesio-jauno-verslo-atstovus-kvieciaregistruotis-i-nemokama-10-ties-verslumo-seminaru-cikla
http://www.kedainiumiestovvg.lt/209-pirmieji-jaunuju-krepsininku-startai
http://www.kedainiumiestovvg.lt/210-neigaliuju-draugijoje-isikure-siuvimodirbtuves
http://www.kedainiumiestovvg.lt/212-savanoryste-tiltas-i-prasminga-senjorugyvenima
http://www.kedainiumiestovvg.lt/213-ar-nori-gyvai-pasimatuoti-statybininkoprofesija-ateik-i-kedainiu-prc
http://www.kedainiumiestovvg.lt/215-vyks-nuotoline-konferencija
http://www.kedainiumiestovvg.lt/217-vyko-mokymai-zaidimai-kuriuos-zaidziazmones

30
http://www.kedainiumiestovvg.lt/218-igyvendinamos-finansines-pagalbosverslo-pradziai-projekto-veiklos
http://www.kedainiumiestovvg.lt/220-senjorai-tesia-mokslus-internetinejeerdveje

Kvietimai skiltyje skelbiama:
http://www.kedainiumiestovvg.lt/kvietimai
Aktuali informacija skiltyje skelbiama:
http://www.kedainiumiestovvg.lt/aktuali-informacija
3.2.2 Kėdainių r. savivaldybės svetainė http://www.kedainiai.lt/

Visą ataskaitinį laikotarpį. Iš viso paskelbtos 3 informacinės žinutės ir
pranešimai dėl priemonės ir Strategijos įgyvendinimo eigos (Kvietimų
ir mokymų organizavimo, Strategijos keitimo, Metinės ataskaitos
viešinimo ir tt.).
Visą ataskaitinį laikotarpį. Iš viso paskelbtos 2 informacinės žinutės ir
pranešimai dėl priemonės ir Strategijos įgyvendinimo eigos (Kvietimų
ir mokymų organizavimo, Strategijos keitimo, Metinės ataskaitos
viešinimo ir tt.).

3.2.3 Laikraštis ,,Kėdainių mugė“ https://muge.eu/

3.3. Informacija apie miesto VVG sprendimų priėmimą vietos plėtros projektų atrankos (kvietimo dokumentų ar jų pakeitimų, vietos plėtros
projektų sąrašų ar jų pakeitimų tvirtinimo) ir vietos plėtros strategijos keitimo klausimais:
3.3.1. Informacija apie miesto VVG visuotinio narių susirinkimo (toliau – susirinkimas) priimtus sprendimus:
(galutinėje ataskaitoje pateikiama tik informacija tik už tą laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d., už kurį tokia informacija nebuvo teikta metinėse
ataskaitose informacija)
Eil.
Nr.

1.

Susirinkimo /
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo, diena)

Priimti
sprendimai

2020-03-27

Dėl vietos
plėtros

Susirinkimo narių (toliau – nariai) skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldyb
skaičius
atstovai
atstovai
ės tarybos
atstovai

Faktiškai narių susirinkime / balsavime taikant
rašytinę procedūrą dalyvavusių narių skaičius

16

16

8

5

1

Bendras
dalyvavusi
ų
narių
skaičius

Iš jų
NV
O
atsto
vai

8

Iš
jų
verslo
atstovai

5

Iš
jų
savivaldybės
tarybos
atstovai

1

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusi
ų
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkim
o
/
balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

16/14
(87,5%)

Už priimtą sprendimą
skaičius
Bendras už
priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

14

Iš jų balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

13

gautų balsų
Iš
jų
balsai,
tenkantys
savivaldyb
ės tarybos
atstovams

1

Santykis
tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų,
tenkančių
verslo
ir
NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus

13/14
(92,9%)
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strategijos
pakeitimų
inicijavim
o
patvirtini
mo

3.3.2. Informacija apie kito miesto VVG kolegialaus valdymo organo (toliau – organas) priimtus sprendimus:
(ši lentelė pildoma, jei organas įgaliotas priimti miesto VVG sprendimus; galutinėje ataskaitoje pateikiama informacija tik už tą laikotarpį, už kurį tokia
informacija nebuvo teikta metinėse ataskaitose)
Eil.
Nr.

Organo
susirinkimo
(toliau
–
susirinkimas)
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
data (metai,
mėnuo, diena)

Priimti
sprendimai

1.

2020-0706

2.

2020-0601

3.

2020-0601

4.

2020-0601

Dėl
vietos
plėtros
strategijos
pakeitimų
iniciavimų
Dėl siūlomo
finansuoti
projektų Nr.3
sąrašo
patvirtinimo
Dėl pritarimo
rezervo
projektų
sąrašo Nr.4
sudarymo
Dėl valdybos
posėdžių
organizavimo

Organo narių (toliau – nariai) skaičius
susirinkimo / balsavimo taikant rašytinę
procedūrą dieną
Bendras Iš
jų Iš
jų Iš
jų
narių
NVO
verslo
savivaldybės
skaičius atstovai atstovai tarybos
atstovai

Faktiškai organo narių susirinkime / balsavime
taikant rašytinę procedūrą dalyvavusių narių
skaičius
Bendras
Iš
jų Iš
jų Iš
jų
dalyvavusių NVO
verslo
savivaldybės
narių
atstovai atstovai tarybos
skaičius
atstovai

Santykis
tarp
faktiškai
dalyvavusių
narių
skaičiaus ir
bendro
narių
skaičiaus
susirinkimo
/ balsavimo
taikant
rašytinę
procedūrą
dieną
(proc.)

Už priimtą sprendimą
skaičius

gautų balsų

Iš
jų
balsai,
tenkantys
verslui ir
NVO

Iš jų balsai,
tenkantys
savivaldybės
tarybos
atstovams

9

3

3

3

6

0

6/9
(66,7%)

6

3

0

6/6
(100%)

9

3

2

2

7

2

7/7
(100%)

7

5

2

5/7
(71,4%)

9

3

2

2

7

3

2

7/7
(100%)

7

5

2

5/7
(71,4%)

9

3

2

2

7

3

2

7/7
(100%)

7

5

2

5/7
(71,4%)

3

3

3

2

2

2

Bendras
už priimtą
sprendimą
gautų
balsų
skaičius

Santykis
tarp
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų,
tenkančių
verslo
ir
NVO
partneriams,
skaičiaus ir
bendro
už
priimtą
sprendimą
gautų balsų
skaičiaus
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5.

2020-0226

6.

2020-0113

nuotoliniu
būdu
Dėl Kvietimo
Nr.3
dokumentų
komplekto
patvirtinimo
Dėl
VPS
neesminio
keitimo
iniciavimo

9

2

2

9

3

3

1

2

5

2

2

1

5/5
(100%)

5

4

8

3

3

2

8/9
(88,9%)

8

6

4. INFORMACIJA APIE PATEIKIAMUS PRIEDUS
PATEIKIAMI PRIEDAI: (pažymimi ir išvardijami kartu su prašymu pateikiami dokumentai):
X dokumentų, įrodančių, ataskaitos pristatymą miesto VVG veiklos teritorijos gyventojams, kopijos:
1. KMVVG visuotinio narių susirinkimo protokolo, vykdyto nuotoliniu būdu (balsuojant el. paštu) kopija su priedais, 22 lapai.
2. KMVVG interneto svetainės (metinės ataskaitos viešinimo) kopija, 1 lapas;
3. Kėdainių rajono savivaldybės (metinės ataskaitos viešinimo) kopija, 1 lapas;
4. Laikraščio ,,Kėdainių mugė“ ir Rinkos aikštė (metinės ataskaitos viešinimo) kopijos, 2 lapai.
X dokumentų, pagrindžiančių ataskaitose pateiktą informaciją, kopijos:
5. VVG narių sąrašai, 1 lapas;
6. Kvietimo Nr.3, Mokymų dalyvių programa, 1 lapas.

_______________
(parašas)

Pirmininkas

Dainius Cibulskis
(vardas ir pavardė)

1

4/5
(80%)

2

6/8
(75%)

