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Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

1

2

3

1.

Kalvarijos savivaldybės
administracija, direktorius Kęstas
Spūdys,
kestas.spudys@kalvarija.lt
8 645 29 951
Laisvės g. 2, Kalvarija LT 69204

"Bendruomenės
inicijuotas
savanoriškos
pagalbos teikimas
socialinę atskirtį
patiriantiems
Kalvarijos
bendruomenės
nariams"

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
rodikliai
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Projekto tikslas: Sustiprinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų
socialinių ryšį.
Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių
stiprinimo veiklas
Projekto veiklos:
1.1. Įvadinis renginys (BIVP veiklų dalyvių skaičius – 50 unikalių asm.)
1.2. Mokymai „Nesaugaus elgesio internete prevencija“ (BIVP veiklų
dalyvių skaičius – 10 unikalių asm.)
1.3. Mokymai „Alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo
prevencija“ (BIVP veiklų dalyvių skaičius –6 unikalūs asm.)
1.4. Mokymai „Smurto artimoje aplinkoje prevencija. Savižudybių
prevencija“ (BIVP veiklų dalyvių skaičius – 50 neunikalių asm.)
1.5. Baigiamasis renginys (BIVP veiklų dalyvių skaičius – 30 neunikalių
asm.)

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės
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Vietos plėtros strategijos
(toliau - strategija)
įgyvendinimo veiksmo,
kuriam įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir pavadinimas
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Iš viso

Projektui
suplanuotos skirti
paramos lėšos

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai

Paraiškos
finansuoti projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

7

8

9
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Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
1.1.1.
veiksmas
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - „Bendruomenės
66
inicijuotas, savanoriškas
Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai pagalbos
teikimas
partneriai ar NVO, skaičius - 1
socialinę
atskirtį
patiriantiems
Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:
bendruomenės nariams,
Pagyvenusių asmenų, įtraukiamų į NVO organizuojamas
panaudojant
naujus
veiklas skaičius - 34
socialinę
atskirtį
Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių patiriančių
asmenų
dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6
identifikavimo metodus,
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose - 5
nustatant
paslaugų
Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių
poreikį ir jį tenkinant“
socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po
projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) -6

50 000,00

46000,00

4 000,00

2020-09-01

IŠ VISO:

50 000,00

46 000,00

4 000,00

Papildomi reikalavimai projektui
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1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 50
(penkiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių asmenų.

