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Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
(eurais)

Eil. Nr.

1
1.

Pareiškėjo pavadinimas ir
kontaktiniai duomenys

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

2

3

Asociacija "Kalvarijiečių šeimų "Šeimai palankios
klubas", vadovė Neringa
aplinkos kūrimas
Kalvaitienė, nerrena@gmail.com, 8 Kalvarijos mieste
699 86 172, Sodų g. 12, Kalvarija,
socialinę atskirtį
LT 69214
patiriančioms
šeimoms"

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo
rodikliai

Projekto stebėsenos rodikliai ir jų reikšmės

4

5

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 54
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- 3
Projekto uždaviniai:
Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:
2. Mažinti šeimų ir jų narių socialinę atskirtį organizuojant
sociokultūrines veiklas, edukacinius užsiėmimus, paskaitas, išvykas, Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis
Strategijoje pateiktos analizės duomenimis, labiausiai
seminarus, renginius.
trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO organizuojamas
Projekto veiklos:
veiklas skaičius - 21
2.1. Seminarų, neoroedukacinių, terapinių užsiėmimų, organizavimas Socialinių partnerių organizacijose ar NVO
(BIVP projekto veiklų dalyvių – socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų
savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai)
narių skaičius – 38 asm.)
praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF
2.2. Išvykų į vandens parką, pažintinių kelionių, išvykų prie jūros
veiklose-4
organizavimas - (BIVP projekto veiklų dalyvių – socialinę atskirtį
Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių
patiriančių šeimų ir jų narių skaičius – 168 asm.).
2. 3. Šeimų šventės, globėjų šventės organizavimas (BIVP projekto veiklų socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvių – socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių skaičius – 35 asm.) dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po
projekto veiklų dalyvių dalyvavimo ESF veiklose) -7
Projekto tikslas: Skatinti Kalvarijos mieste gyvenančių šeimų ir jų narių,
patiriančių socialinę atskirtį, socialinę integraciją į visuomenę
Projekto uždaviniai:
1. Parengti savanorius gebančius dirbti su šeimomis.
Projekto veiklos:
1.1. Savanorių mokymas, savanoriškos veiklos organizavimas ir
palaikymas – (BIVP projekto veiklų dalyvių –savanorių skaičius – 3 asm.)

Vietos plėtros
strategijos (toliau strategija) įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti skirtas
projektas, numeris ir
pavadinimas
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Projektui
suplanuotos skirti
paramos lėšos

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai

Paraiškos
finansuoti projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
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1.2.3.
Veiksmas
,,Socialinę
atskirtį
patiriančių šeimų ir jų
narių
konsultavimo,
motyvavimo paslaugos,
savipagalbos
grupių,
stovyklų organizavimas,
įtraukimas į bendras
veiklas,
lavinant
socialinius, bendravimo,
kitus
naudingus
įgūdžius,
skatinant
atrasti naujas galimybes
integruotis į visuomenę,
informnacijos
apie
socialines
paslaugas
šeimoms
Kalvarijoje
teikimas“

32 500,00

29900,00

2 600,00

2020-04-30

IŠ VISO:

32 500,00

29 900,00

2 600,00

2.

Papildomi reikalavimai projektui

11
1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 50
(penkiasdešimt) socialinę atskirtį patiriančių asmenų.

