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Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų
reikšmės
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Kėdainių Šv. Juozapo
parapija, el.p.:
kedainiusamarieciai@gmail.
com, tel.Nr.: +370 624
90893,+370 612 60595,
Radvilų g. 10, Kėdainiai

Socialinių
paslaugų
pasiekiamumo
ir
prieinamumo
didinimas asmenims,
patiriantiems socialinę
atskirtį, ir tų asmenų
gebėjimų,
naudotis
teikiama
pagalba,
ugdymas

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.
Uždavinys Nr.1: Internetinės platformos, kurioje būtų pateikiama informacija apie įvairių
organizacijų teikiamas socialines paslaugas, sukūrimas. Veiklos: 1.1. Duomenų, internetinei
paltformai surinkimas, turinio parengimas, derinimas, tvirtinimas (10 asm.). 1.2. Internetinės
platformos sukūrimas; 1.3. Internetinės platformos pristatymas organizacijoms teikiančioms
paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir organizacijoms, teikiančioms tokias
paslaugas (dalyvaus 25 asm.). 1.4. Informacinių – mokomųjų lankstinukų apie sukurtą
internetinę platformą ir jos prieinamumą asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį gamyba ir
dalijimas (10 asm.).
Uždavinys Nr.2: Vieningos elektroninės sistemos, apie socialinę atskirtį patiriančius ir
vienokas ar kitokias paslaugas gaunančius asmenis, ir suteiktų paslaugų įvertinimas. Veiklos:
2.1 Duomenų apie asmenis gaunančius socialines paslaugas skirtingose Kėdainių soc. paslaugas
teikiančiose organizacijose surinkimas ir susisteminimas (10 asm.). 2.2 Kompiuterinės apskaitos
programos sukūrimas (5 asm.); 2.3. Asmenų, dirbsiančių su kompiuterine duomenų apskaita
mokymas ir konsultacijos (10 asm.); 2.4. Renginys „Paslaugi kaiminystė“ (40 dalyvių); 2.5.
Vieningos apskaitos pristatymas visuomenei (rengnio dalyviai -40asm.); 2.6. Apskaitos
programos įvertinimas, tobulinimas (10 asm.).
Uždavinys Nr. 3: Individualių konsultacijų teikimas, bei tarpininkavimas siekiant gauti
paslaugas reikalingas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, ar grupėms (10 asm.). Veiklos:
3.1. „Darbo stalų“ sukūrimas (20 asm.); 3.2 Asmeninė pagalba asmenims, norintiems
savarankiškai rasti informaciją apie teikiamas socialines paslaugas (10 asm.) ; 3.3 Asmeninės
konsultacijos asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį (82 val. konsultacijų;
48 dalyviai); 3.4 Mokymai savanoriams (10 asm.); 3.5 Mokymai savanoriams (10 asm); 3.6
Projekto rezultatų aptarimas (40 asm.)

Priemonės PFSA nurodyti produkto
rodikliai: 1. Suteiktas konsultacijų ir
tarpininkavimo paslaugų skaičius - 82 val.
2. BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes), dalyvių skaičius, 68
asm. 3. Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar
NVO, skaičius, 1vnt. Kiti strategijoje
nurodyti produkto rodikliai
4.
Nevyriausybinių organizacijų veiklose
dalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių
senjorų ir neįgaliųjų, asmenų skaičius, 20
asm. 5. Nevyriausybinių organizacijų
veiklose savanoriaujančių asmenų,
nepriklausančių organizacijai, skaičius 2
asm. 6. Įgyvendintų bendrų su kitų miesto
VVG BIVP projektų skaičius, 0 vnt.
7. Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su
pabėgėlių integracija, 0 vnt.
Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai.
8. Socialinių partnerių organizacijose ar
NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos
bendruomenės nariai) dalis praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, 3
vnt.; 9. Darbingi asmenys (vietos
bendruomenės nariai), kurių socialinė
atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo projekto veiklose
(praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo ESF veiklose), 4 vnt.
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Preliminari projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma (eurais)

Iš viso
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1.2.2 Veiksmas
14 970,00
„Informacijos sklaida
ir tarpininkavimas
gaunant socialines bei
kitas paslaugas
socialinę atskirtį
patiriantiems
asmenims“

2.1.1. Veiksmas

14 970,00
IŠ VISO: 14 970,00

Pirmininkas

Dainius Cibulskis

Paraiškos
finansuoti
projektą
Papildomi reikalavimai
Projektui
pateikimo
Kiti projekto
projektui
suplanuotos
finansavimo įgyvendinančia
skirti paramos
jai institucijai
šaltiniai
lėšos
terminas
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13 772,40 1 197,60
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2020-07-01 2020-04-16d. 9 val.
PP įvertintas 60
balų.

13 772,40

1 197,60

13 772,40 1 197,60

