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1. Tikslas: MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ KĖDAINIŲ MIESTE

1.1. Uždavinys: INTEGRUOTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIUS

ASMENIS IR JŲ ŠEIMOS NARIUS Į VISUOMENĘ

1.2. Uždavinys: TEIKTI PAGALBĄ SENJORAMS, NEĮGALIESIEMS,

PABĖGĖLIAMS IR KITŲ SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANČIŲ GRUPIŲ

ASMENIMS INTEGRUOJANT JUOS Į VISUOMENINĮ GYVENIMĄ

2. Tikslas: AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ 

2.1. Uždavinys: SKATINTI NEAKTYVIUS DARBINGUS GYVENTOJUS

INTEGRUOTIS Į DARBO RINKĄ

2.2. Uždavinys: SUDARYTI SĄLYGAS UŽSIIMTI SAVARANKIŠKA VEIKLA IR

TEIKTI KONSULTACINĘ PAGALBĄ VERSLO PRADŽIOJE

Skirta paramos suma vietos pareiškėjų projektams – 1 038 777,00 Eur.



❖ 2020 m. pradėta įgyvendinti 19 vietos projektų iš 21.

❖ Vietos projektų vykdytojams išmokėta 421 020,10 Eur. (40,5 proc.) visų paramos lėšų;

❖ Rezultato ir produkto rodikliai:

• BIVP projektų veiklų dalyviai, planuota: 972, pasiekta – 531 asm. (55 proc.);

• Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų, dalyvaujančių dienos centrų veiklose, skaičius,

planuota 19, pasiekta 29 asm.;

• Nevyriausybinių organizacijų veiklose dalyvaujančių, socialinę atskirtį patiriančių senjorų ir

neįgaliųjų, asmenų skaičius, planuota 117, pasiekta - 271 asm.;

• Nevyriausybinių organizacijų veiklose savanoriaujančių asmenų, nepriklausančių

organizacijai, skaičius planuota 21, pasiekta – 59 asm.;

• Įgyvendintų bendrų su kitų miesto VVG BIVP projektų skaičius, planuota 3, siekiama – 4

vnt.;

• Įgyvendintų BIVP projektų, susijusių su pabėgėlių integracija, skaičius planuota 1,

siekiama - 6 vnt.;

• Neaktyvių darbingų asmenų – besimokančių ir darbo ieškančių skaičius, planuota 65,

pasiekta – 53 asm.;

• Naujų verslų, pradėtų dėl BIVP projektų įgyvendinimo, skaičius, planuota 3, siekiama -

10 vnt.

2020 m. VPS PAŽANGOS PASIEKIMAI:



• Sėkmės istorijos – gerieji ir probleminiai vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimo ir administravimo pavyzdžiai



PROBLEMINIŲ PAVYZDŽIŲ PATIRTIS

1. IŠSIBLAŠKĘS PAREIŠKĖJAS.

Tikslinės grupės dalyvių dokumentų atitikimo tikslinei grupei užtikrinimas.

❖ Siūlymas/galimybė – kuo anksčiau su projekto vadovu sutikrinti dokumentus.

2. VIENAS PAREIŠKĖJAS VIENU METU GALI ĮGYVENDINTI N KIEKĮ
PROJEKTŲ?

❖ Saugiklis (Sąvoką) - Netinkamas pareiškėjas, kuris vienu metu negali būti pateikęs
vertinimui projekto ir (arba) vykdantis daugiau kaip 1 projektą.

❖ Sprendimas – Jei MVVG teritorija dengtų visą LT teritoriją, galbūt to būtų galima
išvengti?

3. KONFLIKTINIS PAREIŠKĖJAS.

Konflikto veiklos zona/priemonės - vietos žiniasklaida, Savivaldybė, ESFA projektų
vadovai, VVG darbuotojai.

❖ Siūlymas – glaudžiai bendradarbiauti su visais konflikto dalyviais

❖ Siūlymas – reikalingos efektyvios gaisro gesinimo priemonės/įrankiai.

4. ,,UŽSNŪDĘS“ PAREIŠKĖJAS.

❖ Siūlymas – glaudžiai bendradarbiauti su ESFA projektų vadovais, VVG darbuotojais
kuo dažniau informuojant apie esamą padėtį.



GERŲJŲ PAVYZDŽIŲ PATIRTIS

UAB ,,Jurasta“ ir asociacija ,,Mes kitokie vaikai“ įgyvendina projektą "Paslaugų, skirtų

spec. poreikių turintiems asmenims, tiekimas Kėdainių mieste" pagal priemonę

08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos veiklos strategijų įgyvendinimas.

Tikslinė grupė – neįgalūs vaikai ir suaugę asmenys bei jų šeimos nariai, turintys spec. poreikių,

proto ir psichinę negalią.

Projekto veiklų esmė:

1. Įrengti 2 veiklų erdves, kuriuose sensorinės įrangos pagalba vyksta terapiniai užsiėmimai

visų amžiaus grupių ir gebėjimų asmenims, esantiems autizmo spektre arba turintiems

elgesio, emocijų, dėmesio ir kitų raidos sutrikimų. Organizuoti mokymus savanoriams

darbui su tiksline grupe.

3. Įkurti psichoterapinę savipagalbos grupę šeimoms, auginančioms įvairių negalių turinčius

vaikus.

• Paramos suma - 41 562,84 Eur.

• Projekto trukmė – 36 mėn.

• Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Kėdainių rajono

savivaldybės biudžeto lėšų.





Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė

organizacija įgyvendina projektą „Tyla - ne kliūtis žinoti, suprasti ir bendrauti”, Nr.

08.6.1-ESFA-T-927-01-0155

Projektas įgyvendinamas su 2 partneriais:

1. Viešoji įstaiga „Gyvenimo namai sutrikusio intelekto asmenims“;

2. Viešoji įstaiga „LAIPTAI Į VILTĮ“.

Tikslinė grupė - neįgalieji ir jų šeimos nariai, senjorai ir vaikai iš socialinės rizikos šeimų,

dalyvaujantys dienos centrų veikloje. 2020m. projekto veiklose dalyvavo 77 unikalūs asmenys iš

tikslinės grupės, iš jų 5 vaikai iš socialinės rizikos šeimų.

Projekto veiklos:

1. TV žinių stebėjimo ir aptarimo veikla;

2. Lietuvių gestų kalbos mokymai;

3. Įrangos, užsiėmimų vykdymui, įsigijimas;

4. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymas;

5. Nekasdieninio maisto gaminimas;

6. Žvakių liejimo edukacinė veikla;

7. Penkių dienų stovykla Šventojoje;

8. Savanoriškos veiklos vykdymas;

9. Kėdainių miesto renginių pritaikymas kurtiesiems;

10. Išvykos į kitų miestų spektaklius ir kiną.

Paramos suma – 41 562,54 Eur.

Projekto trukmė – 36 mėn.







Kėdainių profesinio rengimo centro 

projektas 

„G.A.L.I.M: 

nauji įgūdžiai - naujos galimybės“

Rima Pužauskaitė

Kėdainių MVVG projektų koordinatorė

Nuotolinė konferencija
2021 m. kovo 18 d.

http://www.kedainiumiestovvg.lt/


Projekto tikslas

Gyventojų užimtumo didinimas
suteikiant naujų profesinių įgūdžių per 

neformalųjį švietimą



Projekto partneriai

Kėdainių rajono Moterų krizių centras



Projekto tikslinė grupė

Darbingi, bet ekonomiškai neaktyvūs asmenys iš 

Kėdainių miesto:

▪ 14-29 metų niekur nedirbantys besimokantieji;

▪ 20-64 metų ekonomiškai neaktyvios moterys.



▪ Įsigyta projekto veikloms vykdyti reikalinga įranga

▪ Patvirtintos 5 neformaliojo mokymo programos:

✓ VAIKIŠKŲ RŪBŲ SIUVIMAS

✓ STATAU IR REMONTUOJU PATS

✓ AUTOMOBILIŲ KOMFORTO ĮRANGOS 

PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

• FINANSINIS RAŠTINGUMAS

• VERSLUMAS, PASLAUGŲ PRISTATYMAS

Projekto veiklos





Mokslai prasideda...

Mes – G A L I M !!!



Mes – G A L I M !!!

Mokomes ....



... mokomes ....

Mes – G A L I M !!!



... galerija ...



Mes – G A L I M !!!

Mokslai baigti...

... džiugi akimirka





Mokslai prasideda...

Mes – G A L I M !!!



Mes – G A L I M !!!

Mokomes ....



Mes – G A L I M !!!

... mokomes ....



Mokslai baigti...

Mes – G A L I M !!!









Mes – G A L I M !!!

Ačiū už dėmesį!


