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Nurodoma sąrašo patvirtinimo data ir numeris 
 

 

Eil. 
Nr. 

Pareiškėjas 

(ir 
partneriai, 

jei tokie yra) 

Iš ES 

struktūrini

ų fondų 

lėšų 

siūlomo  

bendrai 

finansuoti 

bendruom

enių  

inicijuoto

s vietos  

plėtros 

projekto 
(toliau – 

projektas) 

preliminar
us 

pavadini

mas 

Projekto 
tikslas 

Projekto 
uždaviniai 

Projekto veiklos 

ir jų fiziniai  

įgyvendinimo 

rodikliai 

Projekto 

stebėsenos 
rodikliai ir jų 

reikšmės 

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais) 

Paraiškos 

finansuoti 

projektą 

pateikimo  

įgyvendinančiaja

i institucijai 

terminas 

Numatoma 
projekto  

pradžia ir  

planuojama 

trukmė 

Reikalavimai 

projektų 

parengtumui 

ir kita  

reikalinga 

informacija  

(jei taikoma) 

Iš viso 

Projektui 

numatomas skirti 

finansavimas 

Kiti projekto finansavimo šaltiniai 

ES  

struktūrin

ių fondų 

lėšos 

Nacionalinės projekto lėšos 

Lietuvos  

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos 

Lietuvos  

Respublik

os 

valstybės 

biudžeto 

lėšos 

Savivaldyb

ės biudžeto 

lėšos  

Kitos 

viešosi

os lėšos 

Privači

os lėšos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Varėnos 

rajono futbolo 

klubas 

„Atžalynas“ 

(pareiškėjas); 

Varėnos 

miesto vietos 

veiklos grupė 

(partneris); 

„Socialinę 

atskirtį 

patiriančių 

Varėnos 

miesto 

šeimų 

vaikų 

socialinė 

integracija 

Prisidėti prie 

Varėnos miesto 

vaikų iš 

nepasiturinčių, 

socialinės 

rizikos, 

daugiavaikių ir 

kitų socialinę 

atskirtį 

1. Skatinti 

socialinę atskirtį 

patiriančių vaikų 

integraciją, ugdant 

vaikų iš socialinę 

atskirtį patiriančių 

šeimų 

meistriškumą 

1.1. Sąlygų 

sportuoti vaikams iš 

socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų 

sudarymas, 

sukuriant papildomą 

futbolo 

meistriškumo 

ugdymo grupę 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 22; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

14 688,38 12 825,38 - - - - 1863,00 2018-10-01 2018-11-01, 

trukmė – 18 

mėn. 

Nėra 



M. Čiuželio 

labdaros ir 

paramos 

fondo 

Varėnos 

atstovybė 

(partneris) 

įtraukiant 

juos į 

sportinę 

veiklą“ 

patiriančių 

šeimų socialinės 

integracijos, 

plečiant jiems 

sportinių 

užsiėmimų 

galimybes, 

ugdant 

lyderystę, 

skatinant 

saviraišką ir 

stiprinant 

sveikatą. 

futbolo 

užsiėmimų metu. 

2. Mažinti 

socialinę 

nelygybę tarp 

Varėnos miesto 

bendruomenės 

narių, didinti 

tarpusavio 

supratimą ir 

bendradarbiavimą 

per sportinių 

veiklų 

organizavimą. 

 

(rodikliai - 12 

tikslinių grupių 

vaikų; 

1 komplektas (2 

vnt.) vartų); 

1 komplektas 

futbolo kamuolių; 1 

komplektas sprinto 

diržų;); 

1..2. Vaikų iš 

socialinę atskirtį 

patiriančių šeimų 

sociokultūrinių ir 

lyderystės įgūdžių 

ugdymas (rodiklis - 

12 tikslinių grupių 

vaikų); 

2.1. Renginys 

Varėnos futbolui – 

75 metai, skirtas 

Varėnos miesto 

bendruomenės 

nariams (rodikliai - 

5 turnyrai, 1 

renginys, tie patys 

12 vaikų). 

2.2. Savanorių 

parengimas 

savanoriškai veiklai 

ugdant vaikų futbolo 

meistriškumą 

(rodikliai - 10 

savanorių, 2 

mokymai); 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius – 2; 

Partnerių su 

kuriais 

bendradarbiau

jama skaičius 

– 2. 

2. Baltijos 

„Gyvenimo 

meno“ 

labdaros ir 

paramos 

fondas 

(pareiškėjas); 

Viešoji 

įstaiga 

Varėnos 

gyvenimo 

meno centras 

(partneris); 

 

„Laimės 

programa“ 

Šio projekto 

tikslas yra 

prisidėti prie 

Varėnos miesto 

savižudybių 

skaičiaus  

mažinimo, 

organizuojant 

psichologinę 

pagalbą 

daugiavaikėse, 

socialinės 

rizikos ir 

nepasiturinčių 

asmenų 

šeimose.                                                                                                                                                                     

1. Išugdyti 

daugiavaikių 

šeimų nariams 

(22.1.1.p.PFSA), 

socialinės rizikos 

šeimų nariams 

(22.1.5.p. PFSA) 

ir 

nepasiturintiems 

asmenims bei jų 

šeimų nariams 

(22.1.7.p. PFSA) 

įgūdžius, 

padedančius 

valdyti 

kasdieninius 

stresus, nesutrikti 

kebliose 

situacijose ir 

konfliktuose,  

šalinti psichinę 

įtampą ir fizinį 

nuovargį, stiprinti 

pasitikėjimą 

savimi ir ugdyti 

poreikį sveikai  

gyventi. 

1.1.Streso valdymo 

įgūdžių ugdymas 

įvairaus amžiaus 

žmonių grupėms 

(rodikliai - 15 

tikslinės grupės 

atstovų, 

2 renginiai   

1.2. Stresų valdymo 

įgūdžių ugdymo 

tęstiniai 

užsiėmimai; 

(rodikliai - 10 

projekto renginiuose 

jau dalyvaujančių 

tikslinių grupių 

atstovų; 80 

užsiėmimų po 2,5 

val.). 

1.3. Jogos 

užsiėmimai 

suaugusiems 

žmonėms (rodikliai 

- 10 projekto 

renginiuose jau 

dalyvaujančių ir 5 

nauji tikslinių 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 74 

(iš jų – 24 

savanoriai); 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

 

35 000,00 26 181,00 - - - - 8819,00 2018-10-01 2018-10-01, 

trukmė – 18 

mėn. 

Nėra. 



2. Suteikti 

projekto 

dalyviams 

teorinių ir 

praktinių žinių 

apie sveikos 

mitybos svarbą. 

3. Parengti 

Varėnos miesto 

gyventojus 

savanoriškai 

veiklai ir skatinti 

savanorystę 

Varėnos mieste. 

grupių atstovai; 67 

užsiėmimai po 1,5 

val.) 

2.1. Renginys 

„Ajurvedinė mityba 

ir jos svarba 

žmogaus sveikatai“ 

(rodikliai – 15 tų 

pačių tikslinių 

grupių atstovų); 

3.1. Mokomieji 

renginiai  

savanoriams 

Varėnos miesto 

gyventojams 

(rodikliai – 24 

savanoriai ir 10 

renginių); 

3. 

 

 

Biudžetinė 

įstaiga  

Varėnos 

globos namai 

(pareiškėjas), 

Lietuvos 

neįgaliųjų 

draugijos 

Varėnos 

skyrius 

(partneris), 

Varėnos 

miesto 

Sveikatingum

o klubas 

„Ropė“ 

(partneris) 

Senyvo 

amžiaus ir 

neįgalių 

asmenų 

socialinės 

atskirties 

mažinimas 

ir 

savarankišk

umo 

palaikymas 

Varėnos 

miesto 

bendruome

nėje. 

Projekto tikslas- 

mažinti Varėnos 

miesto 

bendruomenės 

narių socialinę 

atskirtį ir 

palaikyti jų 

savarankiškumą 

teikiant 

bendrąsias 

socialines 

paslaugas 

neįgaliems ir 

senyvo amžiaus 

asmenims. 

1. Mažinti 

Varėnos globos 

namų gyventojų ir 

miesto 

bendruomenės 

narių socialinę 

atskirtį. 

2. Skatinti 

gyventojų 

savarankiškumą, 

aktyviai dalyvauti 

visuomenės 

gyvenime. 

1.1. Sąlygų kurti ir 

palaikyti asmens 

socialinius ryšius 

sukūrimas  

1.2. Renginių 

ciklas, skirtas 

pozityviam 

požiūriui į 

socialiniai 

pažeidžiamas 

grupes formuoti, 

bendradarbiavimui 

socialinių paslaugų 

srityje bei 

savanorystei 

skatinti.  

1.3. Parengti 

savanorius projekto 

veikloms 

įgyvendinti (darbui 

su tikslinės grupės 

atstovais) 

2.1. 

Savarankiškumo 

ugdymas per 

higienos bei 

savitvarkos įgūdžių 

formavimą ir 

palaikymą. 

(rodikliai – 30 

tikslinės grupės 

atstovų (dalyvių); 

Apmokyta 20 

savanorių; 

2 – kompiuterinės 

įrangos komplektai, 

2 – programinės 

įrangos komplektai, 

multifunkcinis 

įrenginys – 2 

komplektai; 

internetinis ryšys- 2 

komplektai, 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 50; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Renginių 

skaičius – 3. 

33 116,89 26 596,39 - - - - 6520,50 2018-10-01 2018-12-01, 

trukmė – 16 

mėn. 

Nėra. 



renginių skaičius – 3 

renginiai.). 

 

 
4. Varėnos 

socialinių 

paslaugų 

centras 

(pareiškėjas); 

Lietuvos 

sutrikusio 

intelekto 

žmonių 

globos 

bendrijos 

„Viltis“ 

Varėnos 

padalinys 

(partneris); 

Varėnos Šv. 

arkangelo 

Mykolo 

parapija 

(partneris) 

Bendrųjų ir 

specialiųjų 

socialinių 

paslaugų 

plėtra 

neįgaliesie

ms ir 

socialinę 

atskirtį 

patiriantie

ms 

Varėnos 

miesto 

gyventojam

s) 

Išplėsti bendrųjų 

socialinių 

paslaugų 

teikimą Varėnos 

miesto 

neįgaliesiems ir 

socialinę atskirtį 

patiriantiems 

asmenims 

(šeimoms), 

siekiant 

aktyvinti 

bendruomenę, 

įtraukiant juos į 

įvairias veiklas, 

taip ugdant jų 

socialinius, 

darbinius, 

asmens higienos 

įgūdžius bei 

suteikiant jiems 

reikalingą 

psichosocialinę 

pagalbą. 

1. Aktyvinti 

Varėnos miesto 

bendruomenės 

narius, 

patiriančius 

socialinę atskirtį ir 

įtraukti į bendras 

veiklas su 

neįgaliais 

asmenimis. 

2. Ugdyti asmenų 

socialinius 

įgūdžius per 

asmens higienos ir 

priežiūros 

paslaugų teikimą. 

3. Suteikti 

psichosocialinę 

pagalbą, siekiant 

gerinti asmenų 

emocinę  sveikatą 

1.1. Rankdarbių  ir 

dailės studijų 

sukūrimas  

1.2.  Fotografijos  

studijos sukūrimas 

1.3. Maisto 

gaminimo 

užsiėmimų 

organizavimas 

1.4. Teminių 

popiečių, diskusijų 

organizavimas bei 

valstybinių ir 

religinių švenčių 

paminėjimo 

organizavimas. 

Koncertų, filmų, 

kitų renginių 

lankymo 

organizavimas. 

1.5. Mokymų 

projekto veiklų 

dalyviams ir 

savanoriams 

organizavimas. 

(rodiklis – 20 

nurodytų tikslinių 

grupių asmenų); 

2.1. Skalbimo ir 

dušo paslaugų 

organizavimas (1 

vnt. 

skalbimomašina-

džiovykla, visi tie 

patys pirmame 

uždavinyje 

dalyvaujantys 20 

asmenų); 

 3.1. Individualių 

konsultacijų 

organizavimas; 

3.2.  Muzikos 

terapijos 

naudojantis lauko 

muzikos 

instrumentu 

vedimas; 

3.3.Relaksacijos ir 

meditacijos 

terapijos su 

sensorine įranga 

vedimas 

(rodikliai - 1 

komplektas lauko 

muzikos 

instrumentų; 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 20; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius – 1; 

33 383,93 30 746,57 - - - - 2637,36 2018-10-01 2018-12-01, 

trukmė – 12 

mėn. 

Nėra 



1 komplektas 

sensorinės įrangos; 

Visi tie patys 

pirmame ir antrame 

uždavinyje 

dalyvaujantys 20 

asmenų) 

5. Varėnos 

specialioji 

mokykla 

(pareiškėjas), 

Varėnos 

miesto 

sveikatingum

o klubas 

„Ropė“ 

(partneris) 

Specialiųjų 

poreikių 

mokinių ir 

jų šeimos 

narių 

socialinės 

atskirties 

mažinimas 

Varėnos 

mieste 

Mažinti Varėnos 

miesto 

specialiųjų 

poreikių 

mokinių ir jų 

tėvų socialinę 

atskirtį. 

Mokinių ir 

jaunuolių iki 21 

m., turinčių 

intelekto 

sutrikimą ir 

didelių bei labai 

didelių 

specialiųjų 

poreikių ir jų 

šeimų 

užimtumas 

laisvalaikiu: 

sportinė, meninė 

veikla, 

sielovados 

įvadas, 

tarpusavio 

pagalbos 

suteikimo, bei 

bendravimo 

įgūdžių 

ugdymas. Per 

šias veiklas 

specialiųjų 

poreikių 

mokiniai įgaus 

tam tikrų 

gebėjimų ir 

įgūdžių 

(bendravimo, 

bendradarbiavi

mo, išmoks 

turiningai 

leisti laisvalaikį, 

pramoks 

pasigaminti 

gaminių, 

kuriuos gal būt 

galės parduoti 

mugėse, miesto 

šventėse, taip 

gaudami pinigų, 

kuriais prisidės 

prie bendro 

šeimos biudžeto 

), kurie padės 

lengviau 

1. Sumažinti 

socialinę atskirtį 

specialiųjų 

poreikių 

turtintiems 

vaikams ir jų 

šeimos nariams 

organizuojant 

sportinius 

užsiėmimus. 

2. Savanoriškos 

veiklos skatinimas 

teikiant socialines 

paslaugas 

Varėnos mieste. 

3. Specialiųjų 

poreikių  vaikų 

krizių prevencija   

 

1.1. Sportinės 

veiklos 

organizavimas, 

ugdant sportinių 

įgūdžių formavimą  

(rodikliai - 10 

tikslinės grupės 

(socialinę atskirtį 

patiriančių) asmenų, 

1 mokymai  

4 val.); 

2.1. Organizuoti 

savanorių darbui su 

sutrikusio intelekto 

vaikų bei jaunimo 

mokymus (rodikliai 

- 10 žmonių  

16 valandų 

mokymai); 

2.2. Meninių 

įgūdžių , šeimos 

biudžeto sudarymo 

ir naudojimo 

mokymo bei 

visapusiško  

ugdymo specialiųjų 

poreikių turintiems 

vaikams bei 

jaunuoliams 

seminarus (rodikliai 

- 20 tikslinės grupės 

narių ir jų šeimos 

narių bei 10 

savanorių 

2 seminarai po 4 

val.). 

3.1. Sielovados 

mokymų seminaras 

(rodiklis - 1 

seminaras  4 

valandų). 

3.2. Socialinė- 

kultūrinė išvyka 

(rodiklis - 10 

tikslinės grupės 

atstovų bei jų šeimos 

narių 

 ir 10 savanorių), 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 30; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

Suorganizuotų 

renginių 

skaičius – 5; 

 

16 803,78 13 822,98 - - - - 2980,80  2018-10-01 2018-11-01, 

trukmė – 12 

mėn. 

Nėra. 



integruotis 

visuomenėje. 

6. Varėnos 

„Žilvičio“ 

vaikų 

lopšelis-

darželis 

(pareiškėjas), 

Senosios 

Varėnos 

„Nykštuko“ 

vaikų 

lopšelis-

darželis 

(partneris), 

Varėnos 

miesto 

sveikatingum

o klubas 

‚Ropė“ 

Šeštadienin

ė socialinių 

įgūdžių 

grupė 

ikimokykli

nėje 

įstaigoje 

daugiavaiki

ų, 

specialiųjų 

poreikių ir 

socialinės 

atskirties 

šeimų 

vaikams 

Mažinti 

specialiųjų 

poreikių, 

daugiavaikių ir 

socialinės 

rizikos bei 

socialinę atskirtį 

patiriančių 

šeimų vaikų 

socialinę atskirtį 

šeštadieninėje 4 

valandų grupėje, 

ugdant vaikų 

socialinius 

įgūdžius 

įvairiais 

užsiėmimais, 

emocinį 

intelektą  kartu 

įtraukiant į 

ugdymo veiklas 

ir  NVO 

savanorius. 

1.Skatinti 

daugiavaikių, 

specialiųjų 

poreikių ir 

socialinės   

atskirties šeimų 

vaikų socialinius 

įgūdžius,  

remiantis 

inkliuzinio 

ugdymu. 

2. Ugdyti 

daugiavaikių, 

socialinės rizikos 

šeimų ir socialinę   

atskirtį patiriančių 

šeimų vaikų 

kompetencijas 

(sveikatos, 

pažinimo, 

komunikavimo, 

socialinę, 

meninę). 

3. Skatinti 

savanorišką 

veiklą. 

1.1. Ugdyti 

socialinės atskirties, 

specialiųjų ir 

daugiavaikių šeimų 

vaikų socialinius 

gebėjimus (rodikliai 

- 20 tikslinės grupės 

atstovų (vaikų); 

Minkštas kampas 2 

vnt.); 

1.2. Sąlygų 

socialinės atskirties, 

specialiųjų poreikių 

ir daugiavaikių 

šeimų vaikų 

higieninių įgūdžių 

ugdymui sudarymas 

(rodikliai - 20 

tikslinės grupės 

atstovų (vaikų); 

Skalbimo mašina 

2 vnt.); 

1.3.Ugdyti 

socialinės atskirties, 

specialiųjų poreikių 

ir daugiavaikių 

šeimų vaikų 

savarankiškumo 

įgūdžius (rodikliai - 

20 tikslinės grupės 

atstovų (vaikų); 

 2 komplektai 

kompiuterinės 

įrangos) 

2.1.Sudaryti sąlygas 

socialinės atskirties, 

specialiųjų poreikių 

ir daugiavaikių 

šeimų vaikų 

pažinimo, sveikatos, 

meninės, 

komunikavimo, 

socialinės 

kompetencijoms 

plėtoti įstaigoje ir 

žaidimų aikštelėse 

(rodikliai - 20 

tikslinės grupės 

atstovų (vaikų); 

28 programų 

interaktyvios 

grindys,  

2 vnt.); 

2.2.Įgyvendinsime 

socialinių įgūdžių 

programą „Zipio 

draugai“ socialinės 

atskirties, 

specialiųjų poreikių 

BIVP projektų 

veiklų 

dalyviai 

(įskaitant 

visas tikslines 

grupes) – 

20+10; 

Projektų, 

kuriuos 

visiškai arba iš 

dalies 

įgyvendino 

socialiniai 

partneriai ar 

NVO, skaičius 

– 1; 

 

35 000,00 31 803,20 - - - - 3 196,80 2018-10-01 2018-11-01, 24 

mėn. 

Nėra 



ir daugiavaikių 

šeimų vaikams 

(rodikliai - 20 

tikslinės grupės 

atstovų (vaikų); 

Mokymo priemonės 

2 koplektai1 

komplektą sudaro(4 

plakatai,  

20 įvairių žaidimų); 

2.3.Sudaryti sąlygas 

socialinės atskirties, 

specialiųjų poreikių 

ir daugiavaikių 

šeimų vaikams 

įvairiapusiam  

judėjimui skatinti 

meninės veiklos 

pagalba (rodikliai - 

20 tikslinės grupės 

atstovų (vaikų); 

Lauko aikštelėse 

sukurti  1 kompl. 

„Mini muzikinį 

miestelį“, kuriame 1 

komplektą sudarytų 

(Montuojami į žemę 

muzikiniai 

instrumentai: 1 

Cajon, 1 

kompl..Congas 

TRIO, 1Papilio 

Bells, 1kompl. 

Rainbow Sambas.) 

Bei  sveikatos 

kompetencijai 

ugdyti 1 komplektą 

sudarytų (5lankai, 1 

kamuolių rinkinys, 1 

parašiutas, 2 

laisvalaikio 

žaidimai, 2 

balansiniai 

dviratukai.); 

3.1. Apmokyti 

savanorius kaip 

dirbti su 

daugiavaikių, 

specialiųjų poreikių 

ir socialinės 

atskirties šeimų 

vaikais (rodiklis – 1 

mokymai, 10 

savanorių). 

  

167 992,98 141 975,52 - - - - 26017,46 


