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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 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 Kleponytė-

Šemeškienė)

Natos - ne avys, kas 

išmano, tas jas gano

Projekto tikslas - įtraukti ekonomiškai neaktyvius Varėnos gyventojus (moksleivius, 

senjorus ir asmenis atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks 3 metai) į 

neformalias muzikines veiklas įgyvendinant Neformaliojo švietimo muzikinio 

raštingumo ir muzikinio kompiuterinio raštingumo programą ir visas su programa 

susijusias,  ir iš jos išplaukiančias veiklas (dalyvavimą koncertuose bei jų 

organizavimą, įgyjant kultūrinių žinių išvykų metu), didinti bendruomenės narių 

socialinę integraciją, tobulinti jų sociokultūrinius gebėjimus ir parodyti, pagerinti jų 

įsidarbinimo ar nuosavo verslo, individualios veiklos sukūrimo galimybes bei taip 

mažinti koronaviruso COVID-19 pasekmes miesto gyventojams. Uždaviniai: 1. 

Sukurti ir paruošti ekonomiškai neaktyviems Varėnos gyventojamstinkamą ir 

prieinamą Neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo ir muzikinio kompiuterinio 

raštingumo programą; 2. Įgyyvendinti  3 mėnesių trukmės ekonomiškai neaktyviems 

Varėnos gyventojams Neformaliojo švietimo muzikinio raštingumo ir muzikinio 

kompiuterinio raštingumo programą. 1.1. veikla - Bendros ir atskiros programos 

paruošimo veiklos, rodikliai - viena 40 val. apimties 3 mėnesių neformaliojo švietimo 

programa, 6 savanoriai; 2.1. veikla - Grupinai projekto dalyvių užsiėmimai ir  meninės 

muzikinės veiklos pagal programinius reikalavimus, savo koncertinių pasirodymų  

organizavimas ir dalyvavimas juose, rodikliai - 18 ekonomiškai neaktyvūs asmenys, 4 

koncertai, 138 val. užsiėmimų; 2.2. veikla - Sociokultūrinės-pažintinės išvykos pagal 

programinius reikalavimus, rodikliai - 3 bendros išvykos;

Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius - 1 

(vienas); BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) - 24 (18 ekonomiškai 

neaktyvių asmenų, 6 savanoriai); 

4 renginiai.

2.1.1. veiksmas „Naujų profesinių 

ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas, vykdant savanorišką 

veiklą, praktinių darbo įgūdžių 

suteikimas ir ugdymas darbo 

vietoje“

20 789,59 20 789,59 0 01/06/2021
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BĮ Varėnos socialinių paslaugų centras, M. 

K. Čiurlionio g. 61A, Varėna, 

dovile.cesnuleviciute@gmail.com, 

direktore@varenosspc.lt, tel. 8 609 90370 

(kont. asmuo - Dovilė Palevičienė)

Visuomenės 

psichikos sveikatos 

gerinimas Varėnos 

miesto gyventojams

Projekto tikslas - Išplėsti bendrųjų socialinių paslaugų teikimą Varėnos miesto 

neįgaliesiems ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (šeimoms), siekiant aktyvinti 

bendruomenę, įtraukiant juos į įvairius projekte numatytus užsiėmimus, taip ugdant jų 

socialinius, darbinius įgūdžius, gerinant asmenų emocinę sveikatą, suteikiant jiems 

reikalingą psichosocialinę pagalbą kartu kovojant su tikslinei grupei sukeltais COVID-

19 ir karantino padariniais. Uždaviniai: 1. Aktyvinti Varėnos miesto bendruomenės 

narius, patiriančius socialinę atskirtį ir įtraukti į bendras veiklas su neįgaliais 

asmenimis; 2. Organizuoti ir suteikti psichosocialinę pagalbą projekto dalyviams, 

siekiant gerinti šių asmenų emocinę sveikatą. 1.1. veikla - Mokymų projekto  

savanoriams organizavimas, rodikliai - 6 savanoriai, 2 mokymai; 2.1. veikla -  

Grupinių konsultacijų organizavimas, rodikliai - 20 soc. atskirtį patiriančių asmenų, 96 

psichologo konsultacijos per metus; 2.2. veikla - Muzikos terapijos vedimas, rodikliai - 

tie patys 20 asmenų, 48 užsiėmimai per metus, 1 garso aparatūros komplektas; 2.4. 

veikla - Relaksacijos ir meditacijos terapijos su sensorine ir kita įranga vedimas, 

rodikliai - tie patys 20 asmenų, 96 užsiėmimai per metus, 4 komplektai kasetinių 

roletų įrangos, 15 vnt. sėdmaišių, 2 vnt. Spalvas keičiantis LED kubai 30 cm, 2 vnt. 

Jungiamoji šviečianti dėlionė, 2 vnt. (12-os) šviečiančių, skirtingų dydžių kubų 

rinkinys, 1 komplektas kompiuteris su programine įranga; 2.4. veikla - Užsiėmimai 

taikant „Hipoterapijos“ metodą, rodikliai - 20 tų pačių asmenų, 48 užsiėmimai.

Projektų, kuriuos visiškai arba iš 

dalies įgyvendino socialiniai 

partneriai ar NVO, skaičius - 1 

(vienas); BIVP projektų veiklų 

dalyviai (įskaitant visas tikslines 

grupes) - 26 (20 socialinę atskirtį 

patiriančių asmenų, 6 savanoriai);

1.1.1 veiksms „Bendrųjų 

socialinių paslaugų, įskaitant 

maitinimo organizavimą, asmens 

higienos ir priežiūros paslaugų 

organizavimą, psichologinės 

pagalbos bei pagalbos į namus 

organizavimą socialinę atskirtį 

patiriantiems asmenims, skatinant 

jų socialinę integraciją Varėnos 

mieste“. 

11 106,67 11 106,67 0.00 01/06/2021

SIŪLOMŲ FINANSUOTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO SUKELTŲ PASEKMIŲ MAŽINIMUI

Papildomi reikalavimai projektui, pastabos

Paraiškos 

finansuoti projektą 

pateikimo 

įgyvendinančiajai 
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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 
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skirtas projektas, numeris ir 

pavadinimas
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(eurais)
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 Vietos plėtros 
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projektas) 
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VšĮ Margoji gamta, Marcinkonių g. 18-17, 

LT-65157 Varėna, 

margojigamta@gmail.com, 8 623 055 33 

(kont. asmuo - Raivydas Prakopimas)

Į pažintį per 

fotografiją

Projekto tikslas - Ugdyti ekonomiškai neaktyvių Varėnos miesto gyventojų 

profesionalaus fotografavimo įgūdžius, juos panaudojant asmeninei saviraiškai bei 

padėčiai darbo rinkoje pagerinti COVID-19 pandemijos metu bei kovojant su jos 

padariniais. Uždaviniai: 1. Organizuoti profesionalios fotografijos paslaugų teikėjo 

teorinius ir praktinius kursus, 2. Parengti visuomenei profesionalios fotografijos kursų 

dalyvių geriausių fotografijų parodą. 1.1. veikla - Profesionalios fotografijos paslaugų 

teikėjo kursų programos parengimas ir grupės suformavimas, rodikliai - Parengta 

programa (1 vnt.); 1.2. veikla - 1.2. Teorinių profesionalios fotografijos užsiėmimų 

organizavimas, 12 ekonimiškai neaktyvių asmenų, 28 užsiėmimai; 1.3. veikla - 

Profesionalios fotografijos praktiniai užsiėmimai, 12 tų pačių ekonomiškai neaktyvių 

asmenų, 14 užsiėmimų, 3 įrangos vienetai; 2.1. veikla - 2.1. Profesionalios fotografijos 

kursų dalyvio darbų pristatymas, rodiklis - 1 renginys.

BIVP projektų veiklų dalyviai 

(įskaitant visas tikslines grupes) - 

12 ekonomiškai neaktyvių 

asmenų; 1 renginys;

2.1.1. veiksmas „Naujų profesinių 

ir kitų reikalingų įgūdžių 

suteikimas, vykdant savanorišką 

veiklą, praktinių darbo įgūdžių 

suteikimas ir ugdymas darbo 

vietoje“

21 920,47 21 920,47 0.00 01/06/2021

53 816,73 0.00 0.00

Parengė - strategijos administratorius Adomas TARASKEVIČIUS

IŠ VISO:


