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1.
Kupiškio miesto bendruomenė "Mūsų Kupiškis"; Vytauto g. 55-14, Kupiškis
Pareiškėjo
pavadinimas ir El. p. a.kleniauskas@gmail.com; tel. (8 614) 24354
kontaktiniai
duomenys
Tolerantiškos ir socialiai integruotos bendruomenės kūrimas mažinant gyventojų socialinę
Vietos plėtros atskirtį
projekto (toliau
– projektas)
preliminarus
pavadinimas
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Preliminari projekto tinkamų finansuoti

Iš viso

49634,32
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2020.07.20

Projektui
suplanuotos Kiti projekto
skirti
finansavimo
paramos
šaltiniai
lėšos
11397,00 (iš jų:
38237,32
6185,40 Eur –
privačios lėšos;
5211,60 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai

Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Projekto
tikslas,
uždaviniai,
veiklos ir jų
fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – ugdyti bendrus asmeninius socialinius ir bendravimo įgūdžius, stiprinti
Kupiškio įstaigų ir organizacijų tarpinstitucinius gebėjimus plėtoti bendradarbiavimą,
įtraukiant socialiai atskirtus gyventojus ir mažinant socialinę atskirtį Kupiškio mieste.
Projekto uždaviniai:
1.1. Įtraukti socialinę atskirtį patiriančius gyventojus į organizuojamus užsiėmimus/
seminarus. Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Teminiai teoriniai seminarai socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.
1.1.2. Teminiai teoriniai seminarai: psichologinės paskaitos.
1.1.3. Teminiai teoriniai seminarai: darbo teisės paskaitos.
1.1.4. Teminiai teoriniai seminarai: darbo paieška ir įsidarbinimo galimybių didinimas.
1.1.1 – 1.1.4 veiklose nurodyti užsiėmimai vyks 10 darbo dienų po 2 val. 45 min. per dieną.
1.1.5. Savanorystės skatinimas. Savanoriai bus mokomi, kaip tinkamai koordinuoti veiklas,
bendrauti su projekto dalyviais juos motyvuoti.
1.2. Suorganizuoti renginius socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Renginių organizavimas ir vykdymas, stiprinant socialinę atskirtį patiriančių
gyventojų socialinius ryšius bendruomenėje: sporto renginys.
1.2.2. Renginių organizavimas ir vykdymas stiprinant socialinę atskirtį patiriančių
gyventojų socialinius ryšius bendruomenėje: priklausomybių mažinimas.
1.2.3. Socialinės rizikos šeimoms skirto renginio metu dalyviai bus mokomi ir jiems bus
teikiama pagalba ugdant verbalinius ir neverbalinius socialinius įgūdžius – higienos normų
laikymosi, maisto ruošimo, namų ruošos darbų, vaikų priežiūros ir kt.
1.2.4. Ekologiško kanapių ir riešutų sviesto gaminimo pristatymas ir mokymai.
Renginio trukmė – 4 dienos po 4,5 val. ir 5 diena – 2 val.

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. P rodukto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 150;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. R ezultato :
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 12.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 4.
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1.1.1 Bendrųjų socialinių paslaugų įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir
priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus
organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims
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