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taisyklių 5 priedas

PATVIRTINTA  

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės valdybos 
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PATIKSLINTA
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Iš viso

Projektui 

suplanuotos skirti 

paramos lėšos

Kiti projekto 

finansavimo 

šaltiniai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Kalvarijos Globos ir Užimtumo 

Centras

Ugniagesių g. 18, LT-69206 

Kalvarija

info@kalvarijosguc.lt

8 343 23570

Vyresnio amžiaus 

asmenų ir neįgaliųjų 

integravimas į 

visuomeninį 

gyvenimą 

Projekto tikslas: paskatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės 

gyvenimą.

Projekto uždaviniai: 

1.Organizuoti socialinę integraciją skatinančias veiklas

Projekto veiklos:

1.1.Praktiniai mokymai  „Sveika mityba. Paprastai ir greitai  pasigamink pats“ (45 dalyviai 

veikloje, iš jų 30 unikalių dalyvių iš tikslinės grupės, 15 dalyvių iš tikslinės 

grupės"gyventojai")

1.2.Renginys  „Argentinietiška muzika, tradicijos, gastronomija, argentinietiškas tango bei 

folkloras“ (45 dalyviai veikloje, iš jų 30 iš jų iš tikslinės grupės "patriantys socialinę atskirtį", 

iš jų 15 unikalių dalyvių iš tikslinės grupės, kiti 15 dalyvių iš tikslinės grupės"gyventojai")

1.3.Praktiniai mokymai  - kūrybinės dirbtuvės: tapyba, kavos keramika, molio keramika, 

kvilingas (45 dalyviai veikloje, iš jų 30 dalyvių iš tikslinės grupės "patriantys socialinę 

atskirtį", neunikalūs, kiti 15 dalyvių iš tikslinės grupės"gyventojai")

Priemonės PFSA nurodyti produkto rodikliai:

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) - 45

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- 2

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 21                                                                             

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose-2

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) - 2

1.2.4 veiksmas

„Vyresnio amžiaus

asmenų ir neįgaliųjų

integravimas į

visuomeninį gyvenimą,

sudarant sąlygas jiems

mokytis, aktyviai ilsėtis,

įgyti kvalifikaciją ir

dirbti, informacijos apie

socialines paslaugas

Kalvarijoje teikimas

jiems prieinamais

kanalais“

19 835,06 18248,25 1 586,80 2020-09-01 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 35 

(trisdešimt penkiems) socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims.

2. Asociacija „Kalvarijiečių šeimų 

klubas“

Sodų g. 12, Kalvarija LT 69204

8 699 86 172

nerrena@gmail.com

Bendrystės 

vaivorykštė 

Projekto tikslas: Skatinti Kalvarijos mieste gyvenančių negalią turinčių ir vyresnio amžiaus 

žmonių, patiriančių socialinę atskirtį, socialinę integraciją į visuomenę

Projekto uždaviniai: 

1. Mažinti negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį organizuojant 

sociokultūrines veiklas

Projekto veiklos:

1.1. Savanorių parengimas darbui su negalią turinčiais ir vyresnio amžiaus žmonėmis (5 

savanoriai  (unikalūs))

1.2. Seminarų, išvykų ir švenčių organizavimas (36 asmenys (unikalūs), 115 asmenų 

(pasikartojantys))

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- 5

Strategijoje nurodyti rezultato rodikliai:

Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (kuriems, remiantis Strategijoje pateiktos 

analizės duomenimis, labiausiai trūksta pagalbos), įtraukiamų į NVO 

organizuojamas veiklas skaičius - 21                                                                        

Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos 

bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF

veiklose-3

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) - 5

1.2.4 veiksmas

„Vyresnio amžiaus

asmenų ir neįgaliųjų

integravimas į

visuomeninį gyvenimą,

sudarant sąlygas jiems

mokytis, aktyviai ilsėtis,

įgyti kvalifikaciją ir

dirbti, informacijos apie

socialines paslaugas

Kalvarijoje teikimas

jiems prieinamais

kanalais“

19 840,00 18252,80 1 587,20 2020-08-30 1. Projektu turi būti suteikta nauda ne mažiau kaip 35 

(trisdešimt penkiems) socialinę atskirtį patiriantiems 

asmenims.

39 675,06 36 501,05 3 174,00

(nurodomas sąrašo numeris)

(Vietos plėtros projektų sąrašo forma)

Kalvarijos miesto vietos veiklos grupės

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

NR. VPPS-7  
                                                     VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS

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

IŠ VISO:

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 

(eurais)

Eil. Nr.

 Vietos plėtros 

projekto (toliau – 

projektas) 

preliminarus 

pavadinimas

Papildomi reikalavimai projektui

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 

institucijai 

terminas


