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1. Kalvarijos savivaldybės viešoji 

biblioteka,

 direktorė Laima Karpavičienė

kalvarijos.v.biblioteka@gmail.com

8 343 21042

Laisvės g. 2, Kalvarija LT 69204

"Edukacinių 

užsiėmimų bazės 

kūrimas ir 

įveiklinimas"

Projekto tikslas: Stiprinti socialinę atskirtį patiriančių žmonių psichologinius, socialinius ir 

bendravimo įgūdžius, siekiant jų ilgalaikės integracijos į socialinę aplinką. 

Projekto uždaviniai: 

1. Aktyvinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų dalyvavimą bendruomenės gyvenime, 

domėjimąsi savo krašto bei  kitų Lietuvos regionų istorija, tradicijomis, papročiais, 

dalyvaujant edukacinėse veiklose.                                

 Projekto veiklos:                                                                                                     1.1. 

Edukacinių-pažintinių  kelionių organizavimas, kurių metu dalyviai  susipažins Lietuvos 

regionų istorija, papročiais, dalyvaus edukacinėse programose. – (BIVP projekto veiklų 

dalyvių  – 20 unikalių asm.)                               

1.2. Renginiai, įtraukiantys socialinę atkirtį patiriančius žmones žmones į bendras veiklas, 

keliantys jų savivertę   (BIVP projekto veiklų dalyvių  – 21 unikalius asm.)                               

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 41

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, 

skaičius - 1

Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai:

Savanoriaujančių socialinėse nevyriausybinėse organizacijose ir nesančių tos 

organizacijos nariu, skaičius- 1

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 16                                                                             

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose- 1

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

1.2.1. Veiksmas

,,Socialinę atskirtį

patiriančių 

bendruomenės narių

socialinės integracijos

didinimas, įtraukiant

juos į kultūrines,

edukacines, menines,

sportines ir kitas

veiklas, kultūrinį

bendruomenės 

gyvenimą“ 

22 400,00 20608,00 1 792,00 2020-09-01 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 

40 (šešiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių 

asmenų.

22 400,00 20 608,00 1 792,00

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)

Pareiškėjo pavadinimas ir 

kontaktiniai duomenys
Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

Vietos plėtros strategijos 

(toliau - strategija) 

įgyvendinimo veiksmo, 

kuriam įgyvendinti 

skirtas projektas, 

numeris ir pavadinimas
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