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1. TIKSLAS „MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE“
1.2 Uždavinys „Teikti pagalbą senjorams, neįgaliesiems, pabėgėliams ir kitų socialinę atskirtį patiriančių
grupių asmenims integruojant juos į visuomeninį gyvenimą“
1.2.2 Veiksmas „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“
1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai.
Atrankos kriterijus
1. Projektas, jo tikslas (ai), uždaviniai ir veiklos
atitinka Strategijos 1.2
Uždavinio „Teikti pagalbą
senjorams, neįgaliesiems,
pabėgėliams ir kitų

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai
Projektas turi atitikti bent vieną iš Strategijos 1.2 Uždavinio Veiksmų, nurodytų Strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo veiksmų planas“.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti,
kad projekto tikslas, veiklos ir tikslinė grupė atitinka konkrečiame kvietime nurodytą Strategijos uždavinio ir veiksmo (toliau
– Veiksmas) pavadinimuose ir Veiksmo aprašyme, kuris pateiktas Strategijos dalyje ,,Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
veiksmų planas“, pateiktą informaciją apie Veiksmo veiklas, tikslinę grupę.

socialinę atskirtį
patiriančių grupių
asmenims integruojant
juos į visuomeninį
gyvenimą“ vieną iš
Veiksmų ir užtikrina šio
Veiksmo įgyvendinimą.
2. Projektu turi būti
suteikta nauda ne mažiau
kaip 64 (šešiasdešimt
keturiems) socialinę
atskirtį patiriantiems
gyventojams

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Strategija – Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija.
Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 ,,Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.
08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ patvirtintas projektų finansavimo sąlygų
aprašas (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944).
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti,
kad projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 64 (šešiasdešimt keturis) socialinę atskirtį patiriančius
gyventojus iš šių tikslinių grupių:
- nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems
gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens
išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
- trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvoje, kurie dėl kalbinio barjero, kultūrinės adaptacijos, išsilavinimo ar
kvalifikacijos patiria sunkumų integruojantis į bendruomenę ir dalyvaujant visuomenės gyvenime, asmenys, taip pat
užsieniečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra suteiktas prieglobstis
Lietuvos Respublikoje (pabėgėlio statusas, laikinoji arba papildoma apsauga);
- neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas
neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;
- 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;
- tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, kurie nemoka valstybinės kalbos arba kurie moka valstybinę kalbą ne
aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu;
- asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos
socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas);
- kiti asmenys, patiriantys socialinę atskirtį ir dėl kitų priežasčių.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis asmuo). Konkrečios projekto
veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo.
Socialinė atskirtis - situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo, negalios, patiriamos
diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių.
Gyventojas – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris
gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto įgyvendinimo metu projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą
(savivaldybę, miestą, gatvę, namo numerį), kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

3. Projektu turi būti
prisidedama
prie
Strategijos 1.2 Uždavinio
įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių „Nevyriausybinių
organizacijų
veiklose
dalyvaujančių, socialinę
atskirtį patiriančių senjorų
ir neįgaliųjų, asmenų
skaičius“
ir
„Nevyriausybinių
organizacijų
veiklose
savanoriaujančių asmenų,
nepriklausančių
organizacijai,
skaičius“
siekimo.
4. Projektu siekiama aiškių
ir realių rezultatų.
5. Visos projekto veiklos
atitinka bent vieną iš pagal
Aprašą galimų remti veiklų
6. Projekto pareiškėjas
arba bent vienas iš
partnerių yra
nevyriausybinė
organizacija (NVO) arba
socialinis partneris (t. y.
darbuotojų ar darbdavių
organizacija)
7. Projekto pareiškėjas ir
partneris atitinka Apraše
nustatytus reikalavimus

Tikslinė grupė - asmenų grupė ar jos dalis, į kurią orientuota pareiškėjo vykdoma projekto veikla.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą galima
nustatyti, kad:
1) įgyvendinamo projekto veiklos paskatins ne mažiau kaip 17 socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, anksčiau
nedalyvavusių NVO veiklose, dalyvauti šių organizacijų veiklose;
2) įgyvendinamo projekto veiklos pritrauks ne mažiau kaip 1 savanoriaujantį asmenį, nepriklausantį pareiškėjo organizacijai,
įsitraukti į NVO veiklas, t. y. savanoriauti NVO.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Nevyriausybinė organizacija (NVO)- nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo
pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas
arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė, savivaldybė ir (ar) juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių
susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės
organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime.
Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: politinės partijos; profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų
susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos
atstovams; susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; sodininkų bendrijos, daugiabučių
gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu
įsteigtos bendrijos; šeimynos (šaltinis: Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas).
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei yra tenkinamos abi šios sąlygos:
1) projekto uždaviniai, veiklos ir jų rezultatai (rodikliai) yra aiškūs ir įvykdomi;
2) projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o uždaviniai – pasiekti nustatytą projekto tikslą (-us).
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei visos projekto veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 10.1.2, 10.1.3, 10.4
ar 10.5 papunktyje nurodytų galimų remti veiklų.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių yra NVO arba socialinis partneris.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Socialiniai partneriai – darbuotojų ir darbdavių atstovai bei jų organizacijos (šaltinis: Lietuvos Respublikos darbo kodeksas).

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos šios sąlygos:
1) Pareiškėjas:
- veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;

8.
Projekto
biudžeto
išlaidos
yra
būtinos
projektui įgyvendinti.
9. Pareiškėjo ir (ar)
partnerio
(-ių)
įnašo
projekte procentinė dalis
yra ne mažesnė kaip 8

- (jeigu pareiškėjas nėra biudžetinė įstaiga ar miesto vietos veiklos grupė) paraiškos teikimo Agentūrai dieną juridinių asmenų
registre bus registruotas ne trumpiau kaip 2 metus;
2) Kiekvienas partneris (jeigu pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje.
Papildomi reikalavimai:
projektinį pasiūlymą teikiantis asmuo turi: neturėti nė vieno anksčiau pateikto pasiūlymo įtraukto į siūlomų finansuoti sąrašą
ar pateikto ESF Agentūrai ir (arba) pradėto bei nepabaigto įgyvendinti, ir būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį tuo
pat metu. Ši nuostata netaikoma Veiksmo 2.2.1. ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo
subjektams" pareiškėjams ir projektų vykdytojams. Veiksmo 2.2.1. pareiškėjams ar projektų vykdytojams tuo pat metu
leidžiama būti pateikusiems 2 projektinius pasiūlymus ar įgyvendinti 2 projektus vienu metu.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – Kėdainių miesto, t. y. Kėdainių miesto seniūnijos teritorija.
Besiribojanti teritorija - savivaldybės, kurios teritorijoje yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis,
nesutampanti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, arba savivaldybės teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės,
kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, teritorija, arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija,
kuri sutampa (ar iš dalies sutampa) su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.
Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis pareiškėjas (partneris) vykdo veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje, jei vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir
(arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir
kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridinio asmens filialu / atstovybe esantis pareiškėjas (partneris) vykdo veiklą vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijoje, jei jis vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridiniu asmeniu esantis partneris vykdo veiklą besiribojančioje teritorijoje, jei besiribojančioje teritorijoje
esančiu adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos
ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys,
filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.
Laikoma, kad juridinio asmens filialu, atstovybe esantis partneris vykdo veiklą besiribojančioje teritorijoje, jei jis
besiribojančioje teritorijoje vykdo faktinę veiklą.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projekto biudžetą
ir išlaidas, galima daryti išvadą, jog visos suplanuotos projekto išlaidos yra susiję su projekto veiklų įgyvendinimu ir yra
būtinos.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie projektą matyti,
kad pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie projekto finansavimo nuosavu įnašu prisidės ne mažiau kaip 8 proc. nuo visų
projekto biudžeto lėšų.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:

proc. nuo visų projekto
finansavimo lėšų.
10.
Projektas
įgyvendinamas
tinkamu
laikotarpiu.

Pareiškėjo ir (ar) partnerio įnašas – pareiškėjo ir (ar) partnerio prisidėjimas prie projektui įvykdyti reikalingų ir pagal
Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų padengimo.
Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jeigu projektas bus pradėtas įgyvendinti, t. y. jo finansavimo sutartis bus
sudaryta ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 30 d., o projekto veiklas numatyta baigti ne vėliau nei 2022 m. gruodžio 31 d.
Projekto veiklos, įskaitant ir veikloms vykdyti reikalingus pirkimus, gali būti pradėtos įgyvendinti ir projekto išlaidos gali būti
patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau nei projektas bus įtrauktas į vietos veiklos grupės sudarytą vietos
plėtros projektų sąrašą.

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:
* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę
eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų
finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą.
1.2.2. Veiksmas „Informacijos sklaida ir tarpininkavimas gaunant socialines bei kitas paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims“
Atrankos kriterijus

Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai

1. Projektas įgyvendinamas Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytos projekto veiklos,
bendrai su kito (-ų) miesto (- įgyvendinamos bendradarbiaujant su kito (-ų) miesto (-ų) VVG teritorijoje veikiančiomis organizacijomis.
ų) VVG
Skiriami balai:
30 balų – jei projekte numatytas bendradarbiavimas su 2 ir daugiau kito (-ų) miesto (-ų) VVG
organizacijomis;
20 balų – jei projekte numatytas bendradarbiavimas su 1 kito miesto VVG organizacija.
2. Suteiktų
konsultacijų Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis suteiktų
skaičius ir (ar) projekto veiklų konsultacijų skaičius yra didesnis ir (ar) didesnis įtrauktų socialinę atskirtį patiriančių gyventojų skaičius.
dalyvių skaičius
Projekto vykdytojas savo pasirinkimu gali siekti tik vieno Aprašo 24.1 ir (ar) 24.3 papunktyje nurodyto
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio.
Projekto veiklos gali apimti: Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų individualų, grupinį konsultavimą ar
informavimą apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas ir (arba)
tarpininkavimą ir atstovavimą šias paslaugas gaunant. Šiame papunktyje vartojamos informavimo,
tarpininkavimo ir atstovavimo bei konsultavimo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Socialinių
paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

Maksimalus
balų skaičius
30

20

Informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas – bendroji
socialinė paslauga, kurią teikiant asmeniui (šeimai) suteikiama reikalinga informacija apie socialinę
pagalbą.
Informavimas nėra laikomas viešinimas/ informavimas apie projektą (projekto veiklas, siekiamus,
pasiektus rezultatus).
Konsultavimas – bendroji socialinė paslauga. Konsultavimas – tai pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu
analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.
Tarpininkavimas ir atstovavimas – bendroji socialinė paslauga. Tarpininkavimas ir atstovavimas – tai
pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines,
sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus,
organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų,
specialistų, asmenų).
Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (projekto veiklų dalyviai) turi būti iš šių tikslinių grupių:
- nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto
šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);
- trečiųjų šalių piliečiai, teisėtai gyvenantys Lietuvoje, kurie dėl kalbinio barjero, kultūrinės adaptacijos,
išsilavinimo ar kvalifikacijos patiria sunkumų integruojantis į bendruomenę ir dalyvaujant visuomenės
gyvenime, asmenys, taip pat užsieniečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje (pabėgėlio statusas, laikinoji arba
papildoma apsauga);
- neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą
yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių
lygis, ir jų šeimos nariai;
- 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;
- tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, kurie nemoka valstybinės kalbos arba kurie moka
valstybinę kalbą ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu;
- asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos
Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal
Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar
visiškas nedarbingumas);
- kiti asmenys, patiriantys socialinę atskirtį ir dėl kitų priežasčių.
- Kai vykdomi savanorių mokymo, reikalingo savanorius parengti savanoriškai veiklai, veiksmai, galima
tikslinė grupė – savanoriai.

Vykdant Aprašo 10.1.2 papunktyje nurodytas veiklas – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai.
Vykdant Aprašo 10.1.3 papunktyje nurodytą veiklą – gyventojai (10.1.3 veikloje socialinę atskirtį
patiriantys gyventojai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų šios projekto veiklos dalyvių).
Renkantis atrankos kriterijų ,,Suteiktų konsultacijų skaičius“ skiriami balai:
20 balų – jei projekte numatyta 81 ar daugiau konsultavimo (kontaktinių ir nekontaktinių) valandų.
10 balų – jei projekte numatyta nuo 65 iki 80 konsultavimo (kontaktinių ir nekontaktinių) valandų.

3.
Socialinių
partnerių
organizacijose
ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių
(vietos bendruomenės nariai)
dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose

4. Darbingi asmenys (vietos
bendruomenės nariai), kurių
socialinė atskirtis sumažėjo
dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose
(praėjus 6 mėnesiams po

Renkantis atrankos kriterijų ,,Projekto veiklų dalyvių skaičius“, skiriami balai:
20 balų – jei projekte numatyta 81 ar daugiau projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos (-ų) tikslinės
(-ių) grupės (-ių);
10 balų – jei projekte numatyta nuo 65 iki 80 projekto veiklų dalyvių iš aukščiau nurodytos (-ų) tikslinės
(-ių) grupės (-ių).
Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po
projekto pabaigos bus sudaryta galimybė projekto veiklų vykdytojams ir (ar) dalyviams atlikti savanorišką
veiklą.
Skiriami balai:
15 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas /
partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 3 ir daugiau projekto veiklas vykdžiusių ir
(ar) projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų pasibaigus projektui vykdytų savanorišką veiklą.
10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas /
partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 2 projekto veiklas vykdę ir
(ar) projekto veiklų dalyviais buvę asmenys pasibaigus projektui vykdytų savanorišką veiklą.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis asmuo).
Konkrečios projekto veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią projekto veiklą vykdantis asmuo.
Projekto veiklų vykdytojas – pagal savanorystės ar darbo sutartį projekto vykdytojo ar partnerio
organizacijoje dirbęs ir vykdant tiesiogines iš ESF lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklas dalyvavęs
asmuo.
Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po
projekto pabaigos projekto veiklų dalyvių socialinė atskirtis sumažėjo.
Skiriami balai:
15 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas /
partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 4 ir daugiau projekto veiklų dalyviais
buvusių asmenų socialinė atskirtis sumažėtų pasibaigus projektui.

15

15

projekto
veiklų
dalyvių 10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas /
dalyvavimo ESF veiklose)
partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 3 projekto veiklų dalyviais
buvusių asmenų socialinė atskirtis sumažėtų pasibaigus projektui.
Vartojamų sąvokų paaiškinimas:
Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį
teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų
socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.
Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo,
negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių
ryšių.
5.
Socialinę
atskirtį Projektui skiriama 10 balų, jeigu projektiniame pasiūlyme numatyta, kad įgyvendinamo projekto veiklos
patiriančių
senjorų
ir paskatins ne mažiau kaip 20 socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir neįgaliųjų, anksčiau nedalyvavusių
neįgaliųjų,
pradėjusių NVO veiklose, dalyvauti šių organizacijų veiklose.
dalyvauti NVO veiklose,
skaičius
6. Pradėjusių savanoriauti Projektui skiriama 10 balų, jeigu projektiniame pasiūlyme numatyta, kad įgyvendinamo projekto veiklos
asmenų skaičius
pritrauks 2 ir daugiau savanoriaujančius asmenis, nepriklausančius pareiškėjo organizacijai, įsitraukti į
NVO veiklas t. y. savanoriauti NVO.
Suma:
Minimali privaloma surinkti balų suma:

10

10

100
50

