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Nurodoma sąrašo patvirtinimo data ir numeris

Eil.
Nr.

Pareiškėjas (ir
partneriai, jei
tokie yra)

Iš ES
struktūrinių
fondų lėšų
siūlomo
bendrai
finansuoti
bendruomenių
inicijuotos
vietos plėtros
projekto (toliau
– projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto
tikslas

Projekto
uždaviniai

Projekto veiklos ir
jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

1

2

3

4

5

6

1.

Pareiškėjas –
Kupiškio
rajono

Inovatyvios
edukacijos
specialiųjų

Specialiųjų
poreikių
turinčių ir

1.Ugdyti
skaitmenines
kompetencija

1.1. Įsigyti mobilią
interaktyvią įrangą
edukacinei

Projekto stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

7

1. BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma (eurais)
Iš viso
ES
Savivaldy- Privačios
struktūrini
bės
lėšos
ų fondų
biudžeto
lėšos
lėšos

8

9

10

11

46508,85

28999,82

4883,43

12625,60

2.

savivaldybės
viešoji
biblioteka;
partneriai:
Kupiškio
mokykla,
„Varpelis“,
Kupiškio
jaunimo
centras

poreikių
mokiniams ir
socialinę
atskirtį
patiriantiems
vaikams
Kupiškio
mieste

socialinę
atskirtį
patiriančių
Kupiškio
miesto vaikų
bendrųjų
gebėjimų,
skaitmeninių
kompetencijų
ir socialinių
įgūdžių
ugdymas
panaudojant
tikslinius
žaidimus bei
kompiuterines
ir aplinkos
technologijas

s ir įgūdžius

programai parengti
ir vykdyti
(45dalyviai);
1.2.Sukurti
mokomąjį žaidimą
(sukurtas mokomasis žaidimas (1
vnt.);
1.3.Atnaujinti
bibliotekos
interneto svetainę ir
pritaikyti spec.
poreikių turintiems
vaikams (atnaujinta
1 svetainė);
1.4.Įrengti
edukacijų klasę (1
patalpa);
1.5.Pravesti
edukacinių
užsiėmimų ciklą
(24 užsiėmimai);
1.6.Suorganizuoti
projekto pristatymo
bei baigiamąjį
renginius (2
renginiai).

Kupiškio
rajono
neįgaliųjų
draugija

Socialinės
atskirties
mažinimas
teikiant asmens
higienos

Mažinti
socialinę
atskirtį
Kupiškio
mieste teikiant

1. Teikti
asmens
higienos
paslaugas
neįgaliems ir

1.1 Asmens
higienos paslaugų
teikimas
Fiziniai rodikliai:

tikslines grupes)
(skaičius) – 45;
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 1;
3. Suorganizuotų
renginių skaičius –
2;
4. Partnerių, su
kuriais
bendradarbiaujama,
skaičius – 2;
5. Įgyvendinant
BIVP7 projektų
veiklas padidėjęs
socialinių paslaugų
prieinamumas,
sukuriant naujas
paslaugas ar
padidinant esamų
prieinamumą
tikslinės grupės
asmenims, praėjus
6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose - 1
6. Socialinių
partnerių
organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai) dalis praėjus
6 mėn. po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius)
– 1.
1. BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes) –
15;

14458,57

10755,22

1518,15

2185,20

3.

Kupiškio
krašto žmonių
su negalia
sąjunga

paslaugas
Kupiškio
mieste

asmens
higienos
paslaugas
socialinę
atskirtį
patiriantiems
asmenims
(žmonėms su
negalia ir
senyvo
amžiaus
asmenims,
kuriems
nustatyti
specialūs
poreikiai)

Darbingų
asmenų ir jų
šeimos narių
patiriančių
atskirtį
socialinė
reabilitacija,
didinant
sociokultūrinių
paslaugų
skaičių

Mažinti
socialinę
atskirtį
Kupiškio
mieste,
didinant
teikiamų
sociokultūrinių
paslaugų
skaičių,
viešinant
bendruomenių
iniciatyvas

kitiems
socialinę
atskirtį
patiriantiems
asmenims
Kupiškio
mieste

15 dalyvių

1.
Vykdyti
socialinę
reabilitaciją
socialinę
atskirtį
patiriantiems
asmenims
teikiant
sociokultūrine
s paslaugas

1.1.
Paruošti
patalpas, tinkančias
projekto veikloms
vykdyti
ir
suformuoti teatrinio
meno
užimtumo
grupę (1 patalpa,
1 grupė.
25 asmenys);
1.2.Vykdyti
teorinius ir
praktinius
užsiėmimus (6

2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 1;
3. Įgyvendinant
BIVP7 projektų
veiklas padidėjęs
socialinių paslaugų
prieinamumas,
sukuriant naujas
paslaugas ar
padidinant esamų
prieinamumą
tikslinės grupės
asmenims, praėjus
6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius)
– 1;
4. Socialinių
partnerių
organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai) dalis praėjus
6 mėn. po
dalyvavimo ESF
veiklose, skaičius –
3.
1. BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)
(skaičius) – 25;
2. Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai
partneriai ar NVO,
skaičius – 1;
3. Socialinių
partnerių

27983,87

23482,62

2938,31

1562,94

4.

VšĮ Kupiškio
dekanato
„Caritas“

Socialinių
paslaugų plėtra
Kupiškio
mieste socialinę
atskirtį
patiriantiems
žmonėms

Padidinti
Kupiškio
miesto
bendruomenės
socialinę
integraciją

1. Esamų
socialinių
paslaugų
plėtra bei
naujų
organizavima
s Kupiškio
dekanato
„Caritas“
veikloje

užsiėm.);
1.3.
Organizuoti
spektaklio
repeticijas. Sukurti
spektaklį
(24
repeticijos);
1.4.
Pravesti
scenografijos
ir
personažų kostiumų
eskizų kūrimo ir ,
gamybos
užsiėmimus
(8
užsiėmimai);
1.5.Vykdyti
projekto veiklų ir
rezultatų viešinimą:
rodyti
sukurtą
spektaklį
viešai
pagal
projekte
numatytą renginių
kalendorių
(8
pasirodymai)
1.6.
Organizuoti
grupės
dalyvavusios
spektaklio kūrime
diskusiją
(4
diskusijos);
1.7. Sumaketuoti ir
atspausdinti plakatą
projekto veiklų
viešinimui (60 vnt.
plakatų).
1.1. Maitinimo
paslaugos
organizavimas;
1.2. Užimtumo
organizavimas;
1.3. Skalbimo
paslaugos
organizavimas
Fiziniai rodikliai:
18 dalyvių

organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai) dalis praėjus
6 mėn. po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius)
– 10.

1. BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)
(skaičius) – 18;
2. Socialinių
partnerių
organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai) dalis praėjus

41314,81

33334,75

4338,06

3642,00

6 mėn. po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius)
– 1;
3. Įgyvendinant
BIVP7 projektų
veiklas padidėjęs
socialinių paslaugų
prieinamumas,
sukuriant naujas
paslaugas ar
padidinant esamų
prieinamumą
tikslinės grupės
asmenims, praėjus
6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose (skaičius)
– 1.
IŠ VISO:

130266,10

96572,41

13677,95

20015,74

