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Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
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Pareiškėjo pavadinimas ir kontaktiniai
Eil. Nr.
duomenys

1
1

2
BĮ Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų
mokykla, Vytauto g. 29, Varėna 65217,
(laikinas adr. Dzūkų g. 64, Varėna),
ciurlionytes.menu.mokykla@varena.lt,
daliameska@yahoo.com, 8699 45816
(kont. asmuo - Dalia KleponytėŠemeškienė)

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

3
Įsijunk meną
(Switch on art)

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

Projekto stebėsenos rodikliai ir
jų reikšmės

4

5

Projekto tikslas - Mažinti Varėnos miesto daugiavaikių, socialinės rizikos,
nepasiturinčių bei kitų socialinę atskirtį patiriančių šeimų atskirtį, tobulinant jų
sociokultūrinius ir meno pažinimo gebėjimus bei didinti jų įsitraukimą į bendruomenės
veiklas, stiprinti šeimos narių tarpusavio santykius per taikomosios dailės užsiėmimus
ir geresnį savęs bei tarpusavio pažinimą, pasitelkiant ir M. K. Čiurlionio kūrybą.
Uždaviniai - 1) Mokyti Varėnos miesto socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jų šeimų
stiklo apdirbimo technikos, užsiimant menine veikla kartu su savo šeimos nariais; 2)
Didinti projekto dalyvių įsitraukimą į sociokultūrinį Varėnos bendruomenės gyvenimą
bei skatinti kultūrinę edukaciją, plėsti socialinius kontaktus bei pažintis; 3) Stiprinti
projekto dalyvių tarpusavio santykius. 1-ojo uždavinio veikla - 1.1. Bendros tėvų ir
vaikų meninės veiklos: meniniai užsiėmimai naudojant stiklo kūrybos techniką bei
savo darbų parodų organizavimas ir dalyvavimas jose, rodikliai - 16 tikslinės grupės
asmenų (vaikai ir tėvai iš tikslinių grupių), 2 renginiai (parodos), 40 užsiėmimų po 2,5
akad. val. užsiėmimų, 8 mokymo priemonių komplektai, 9 įrangos komplektai.; 2-ojo
uždavinio veiklos: 2.1. Parodų lankymas ir sociokultūrinės-pažintinės išvykos,
rodikliai - 16 tų pačių tikslinės grupės asmenų (vaikai ir tėvai iš tikslinių grupių), 2
išvykos, 3 apsilankymai parodose, 2.2. Filmų apie M.K. Čiurlionį peržiūros - 16 tų
pačių tikslinės grupės asmenų (vaikai ir tėvai iš tikslinių grupių), 2 filmų peržiūros; 3ojo uždavinio veiklos: 3.1. Mokymų apie šeimos bendravimo reikšmę bei įtaką šeimos
funkcionavimui organizavimas, rodikliai - 2 mokymai po 2 val.; 3.2. Mokymų apie
bendravimą ir konstruktyvaus kontakto kūrimą su socialinės atskirtį patiriančiais
asmenimis bei apie komandinio darbo skatinimą organizavimas projekto savanoriams,
rodikliai - 2 mokymai po 4 val. mokymai savanoriams; 5 savanoriai. Rodiklis visoms
veikloms - 240 val. savanoriško darbo.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius - 1
(vienas); BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 21 (16 socialinę atskirtį
patiriančių asmenų, 5 savanoriai);
2 renginiai.

Vietos plėtros strategijos (toliau strategija) įgyvendinimo
veiksmo, kuriam įgyvendinti
skirtas projektas, numeris ir
pavadinimas

6

Iš viso

7

1.1.1 veiksmas „Bendrųjų
19 345,00
socialinių paslaugų, įskaitant
maitinimo organizavimą, asmens
higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimą, psichologinės
pagalbos bei pagalbos į namus
organizavimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims asmenims
bei šių paslaugų teikimas
pabėgėliams ir tautinėms
mažumoms priklausantiems
asmenims, skatinant jų socialinę
integraciją Varėnos mieste“.

Projektui
suplanuotos skirti
paramos lėšos

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai

8
17 847,00

9
1 498,00

Paraiškos
finansuoti projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

10
01/08/2019

Papildomi reikalavimai projektui

11
Projekto metu turi būti išdirbta ne mažiau kaip 240 val.
savanoriško darbo ir suorganizuota ne mažiau kaip 40
užsiėmimų po 2,5 akad. val.

BĮ Varėnos ,,Pasakos“ vaikų lopšelisdarželis, Varėnos r. sav. Varėnos m.
Dzūkų g. 11, rosita.svetikiene@gmail.com,
8 636 18005 (kont. asmuo - Rosita Janina
Svetikienė)

Socialinės rizikos
vaikų ir jų šeimų
bendruomeniškumo
ugdymas
pasitelkiant menus

2

BĮ Varėnos specialioji mokykla, Varėnos r. Mes kartu – jėga
sav. Varėnos m. Voronecko g. 2,
Specialioji.mokykla@varena.lt,
armaitien@gmail.com, 861067302 (kont.
asmuo - Aušrelė Armaitienė)

3

BĮ Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelisVaivorykštiniai
darželis, Varėnos r. sav. Varėnos m. Parko jungčių tiltai
g. 6, darzelis.zilvitis@varena.lt,
rima.latviene@gmail.com, 8 611 50344
(kont. asmuo - Rima Latvienė)
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Projekto tikslas - Didinti Varėnos miesto socialinės rizikos šeimų, specialiųjų
poreikių, daugiavaikių šeimų vaikų ir jų šeimos narių bei vaikų, likusių be vieno iš
tėvų, socialinę integraciją per menines terapijos veiklas. Uždaviniai: 1. Sudaryti
sąlygas socialinei integracijai didinti per kūrybiškumo, meninius gebėjimų ugdymą,
savikontrolę per meninės terapijos veiklas ir plėtoti sociokultūrinį švietimą, 2. Skatinti
savanorišką veiklą dirbant su vaikais iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir skleisti
gerąją patirtį apie menų įtaką socialinei atskirčiai mažinti. Veiklos 1-ajam užsaviniui
įgyvendinti: 1.1. Meno terapijos užsiėmimų (muzikos) organizavimas, rodikliai - 10
vaikų iš nurodytų socialinę atskirtį patiriančių grupių, 35 užsiėmimai; 1.2. Terapiniai
piešimo ant vandens, tapybos užsiėmimai, rodikliai - tie patys 10 vaikų iš nurodytų
socialinę atskirtį patiriančių grupių, 35 užsiėmimai; 1.3. Molio terapijos užsiėmimų
organizavimas, rodikliai - tie patys 10 vaikų iš nurodytų socialinę atskirtį patiriančių
grupių, 1 išvyka; 1.4. Edukacinių-ugdomųjų žaidimų organizavimas, rodikliai - tie
patys 10 vaikų iš nurodytų socialinę atskirtį patiriančių grupių, 15 užsiėmimų po 2
val.; 1.5. Socialinio-edukacinio-kultūrinio švietimo organizavimas, rodikliai - tie patys
10 vaikų iš nurodytų socialinę atskirtį patiriančių grupių, 1 išvyka; veiklos 2-ajam
uždaviniui įgyvendinti: 2.1. Savanorių parengimas darbui meniniuose užsiėmimuose,
rodikliai - 10 savanorių, 1 keturių val. mokymai; 2.2. Gerosios praktikos sklaidos
renginys, rodikliai - ties patys 10 vaikų, 1 renginys. Ne mažiau kaip 160 val.
savanoriško darbo per visas veiklas ir 80 val. nuosavo įnašo darbo užmokesčiu.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius - 1
(vienas); BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 20 (10 vaikų iš socialinę
atskirtį patiriančių šeimų, 10
savanorių); 1 renginys.

Projekto tikslas - Sumažinti specialiųjų poreikių mokinių, jaunuolių iki 21 m. bei jų
tėvų socialinę atskirtį per sportines ir sveikos gyvensenos, tarpusavio pagalbos
suteikimo bei bendravimo įgūdžių ugdymo veiklas ir taip padėti jiems geriau
integruotis į Varėnos miesto bendruomenę. Uždaviniai - 1. Sumažinti socialinę atskirtį
specialiųjų poreikių turtintiems vaikams ir jų šeimos nariams mokant sveikos
gyvensenos pagrindų bei įtraukiant į fizinio aktyvumo veiklas; 2. 2.Savanoriškos
veiklos skatinimas, plėtojant socialines paslaugas Varėnos mieste. Veiklos 1-jam
uždaviniui įgyvendinti: 1.1. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, rodikliai - 20
pamokų po 1 val., 11 tikslinės grupės vaikų; 1.2. Fizinio aktyvumo veiklų
organizavimas, rodikliai - 26 treniruotės po 2 val., 12 komplektų priemonių, 11 tų
pačių tikslinės grupės vaikų. 1.3. Ekskursija į batutų centrą Vilniuje, rodikliai - 1
išvyka, 16 tikslinės grupės atstovų bei jų šeimos narių (11 tų pačių vaikų + 5 jų šeimos
nariai) + 4 savanoriai. Veiklos 2-ajam uždaviniui įgyvendinti: 2.1. Sveikos gyvensenos
įgūdžių formavimas, rodikliai - 10 asmenų (savanoriai), 2 mokymai po 4 val., 1
projektoriaus ekranas; 2.2. Ekskursija į „Pirmo blyno“ restoraną Vilniuje, rodikliai - 1
išvyka, 16 tikslinės grupės atstovų bei jų šeimos narių ir 4 savanoriai; 2.3. Viešas
renginys Varėnos bendruomenei, rodikliai - 1 renginys.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius - 1
(vienas); BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 26 (11 vaikų, turinčių
spec. poreikių, 5 jų šeimų nariai,
10 savanorių); 1 renginys, 1
paslaugos pagerėjęs
prieinamumas.

1.1.1 veiksmas „Bendrųjų
socialinių paslaugų, įskaitant
maitinimo organizavimą, asmens
higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimą, psichologinės
pagalbos bei pagalbos į namus
organizavimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims asmenims
bei šių paslaugų teikimas
pabėgėliams ir tautinėms
mažumoms priklausantiems
asmenims, skatinant jų socialinę
integraciją Varėnos mieste“.

Projekto tikslas - Įgyvendinant socialinės integracijos principą ir mažinant Varėnoje
gyvenančių specialiųjų poreikių, daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų vaikų
socialinę atskirtį, kartu įtraukiant į ugdymo veiklas ir NVO savanorius, sukurti sąlygas
ir plėtoti specialiųjų poreikių vaikų ir autistų ugdymą. Uždaviniai - 1.Sudaryti sąlygas
daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams ugdytis
socialinės integracijos principu, ugdant socialinę, sveikatos ir pažintinę kompetencijas;
2.Savanoriškos veiklos skatinimas Varėnos mieste ir projekto, dirbant su soc. atskirtį
dirbančiais asmenimis. Veiklos 1-ajam uždaviniui įgyvendinti: 1.1. Ugdymui(si)
įstaigos aplinkos pritaikymas individualių ypatumų turintiems socialinės atskirties,
specialiųjų ir daugiavaikių šeimų vaikams, ugdant sveikatos, socialines, pažintines
kompetencijas, rodikliai - 20 tikslinės grupės atstovų (vaikų); 1 įrangos komplektas,
kurį sudaro -Sensorinė priemonė ir 1 metodinių priemonių komplektas (mini batutas,
sensorinių silikoninių diskų rinkinys, žaidimas “Kasdieniai kvapai“, burbulų vamzdis,
kampinis pagrindas burbulų vamzdžiui, šviečiantys pluoštai burbulų vamzdžiu,
jungiamoji dėlionė); 1.2.Veiklos, skatinančios socialinės, sveikatos, pažinimo
kompetencijos plėtojimą, socialinės atskirties, specialiųjų poreikių ir daugiavaikių
šeimų vaikams, rodikliai - 20 tų pačių tikslinės grupės atstovų (vaikų); Komplektas
priemonių meninei kompetencijai ugdyti, komplektas priemonių sveikatos
kompetencijai ugdyti;1.3.Socialinės atskirties, specialiųjų poreikių ir daugiavaikių
šeimų vaikų socialinės, sveikatos, pažintinės kompetencijų
ugdymas, remiantis mėnesiais, rodikliai - tų pačių 20 tikslinės grupės atstovų (vaikų);
Komplektas priemonių socialinei kompetencijai ugdyti, komplektas priemonių
pažinimo kompetencijai ugdyti, karusėlė su vairu 1 vnt., 2 spyruokliukai; 1.4.
Edukacinių mokomųjų programų ir edukacinių išvykų organizavimas socialinės
atskirties, specialiųjų poreikių ir daugiavaikių šeimų vaikams, ugdant socialinę,
sveikatos ir pažintinę kompetencijas, rodikliai - tų pačių 20 tikslinės grupės atstovų
(vaikų), 7 edukacinė programos; Veiklos 2-ajam uždaviniui įgyvendinti: 2.1.
Savanorių mokymai, kaip dirbti su daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės
atskirties šeimų vaikais, rodikliai - 1 mokymai, 10 savanorių. 240 val. savanoriško
darbo.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius - 1
(vienas); BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 30 (20 vaikų, iš soc.
atskirtį patiriančių šeimų,10
savanorių);

1.1.1 veiksmas „Bendrųjų
socialinių paslaugų, įskaitant
maitinimo organizavimą, asmens
higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimą, psichologinės
pagalbos bei pagalbos į namus
organizavimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims asmenims
bei šių paslaugų teikimas
pabėgėliams ir tautinėms
mažumoms priklausantiems
asmenims, skatinant jų socialinę
integraciją Varėnos mieste“.

1.1.1 veiksmas „Bendrųjų
socialinių paslaugų, įskaitant
maitinimo organizavimą, asmens
higienos ir priežiūros paslaugų
organizavimą, psichologinės
pagalbos bei pagalbos į namus
organizavimą socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims asmenims
bei šių paslaugų teikimas
13 671,72
pabėgėliams ir tautinėms
mažumoms priklausantiems
asmenims, skatinant jų socialinę
integraciją Varėnos mieste“.

Turi būti išdirbta ne mažiau kaip 160 val. savanoriško
darbo ir 160 val. DU. Pareiškėjui visada nurodyti
terminus. Kilus nesklandumų ar terminus praleidus,
nedelsiant informuoti Varėnos miesto VVG strategijos
administratorių el. p. adomas.t@gmail.com, tel.
868571717.

11 380,82

2 290,90

01/08/2019

Papildomų reikalavimų nėra.

10 476,23

9 228,23

1 248,00

01/08/2019

Turi būti išdirbta ne mažiau kaip 240 val. savanoriško
darbo.

21 000,00

19 424,78

1 575,22

01/08/2019

VšĮ Varėnos technologijos ir verslo
mokykla

5

Maisto ruošimo
(pobūviams ir
furšetams) paslaugų
teikėjo kompetencijų
suteikimas
ekonomiškai
neaktyviems
Varėnos miesto
gyventojams

Projekto tikslas - Suteikti 12 ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto
gyventojų maisto ruošimo (pobūviams, furšetams) paslaugų teikėjo
kompetencijų, kurios padėtų jiems integruotis į visuomenę. Uždaviniai - 1.
Organizuoti maisto ruošimo (pobūviams, furšetams) paslaugų teikėjo teorinį
ir praktinį mokymą; Veiklos uždaviniui įgvyendinti - 1.1.Maisto ruošimo
(pobūviams, furšetams) paslaugų teikėjo neformaliojo švietimo programos
parengimas, rodikliai - programa (1 vnt.); 1.2. Neformaliojo švietimo
programos viešinimas ir tikslinės auditorijos formavimas, rodikliai - bent 6
pranešimai, skelbimai; 1.3. Teorinių ir praktinių mokymų organizavimas
pagal parengtą neformaliojo švietimo mokymo programą, rodikliai - 12
ekonomiškai neaktyvių asmenų, bedarbių, 1 renginys (30 dalyvių).

Projektų, kuriuos visiškai arba iš
dalies įgyvendino socialiniai
partneriai ar NVO, skaičius - 1
(vienas); BIVP projektų veiklų
dalyviai (įskaitant visas tikslines
grupes) - 12 (12 ekonomiškai
neaktyvių asmenų ir jų šeimos
narių);

2.1.1. veiksmas „Naujų profesinių
ir kitų reikalingų įgūdžių
suteikimas, vykdant savanorišką
veiklą, praktinių darbo įgūdžių
suteikimas ir ugdymas darbo
vietoje“.
10 114,50

IŠ VISO:
Parengė - strategijos administratorius Adomas TARASKEVIČIUS

Savanoriškai turi būti suteikta bent 30 val konsultacijų
(sav. darbo val.)

74 607,45

9 162,60

67 043,43

951,90

7 563,12

01/08/2019

