Vietos plėtros strategijų atrankos ir
įgyvendinimo taisyklių 5 priedas
PATVIRTINTA
Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
visuotinio narių susirinkimo
(2020 m. birželio 29 d. protokolas Nr. 14)
2021 m. kovo 23 d. redakcija
(Kupiškio miesto vietos veiklos grupės
2021 m. kovo 23 d. visuotinio narių
susirinkimo protokolas Nr. 18)
KUPIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS

(miesto vietos veiklos grupės (toliau - VVG) pavadinimas)
VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Nr. 5-2
1
2
Eil. Nr.
1.
Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

3
Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija, Jaunimo g. 2, 40128 Kupiškis;
Gražina Gladutienė, el. p. rastine.vedeja@gmail.com; gladute@gmail.com,
tel. Nr. (8 698) 20114, (8 459) 35087

Įvairiapusių raidos sutrikimų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių
Vietos plėtros
socialinės atskirties mažinimas Kupiškio mieste
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

4
5
6
Preliminari projekto tinkamų finansuoti

Iš viso

25983,52

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
19639,17

7

8
2020.09.01

Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
6344,35 (iš jų:
3616,08 Eur –
privačios lėšos;
2728,27 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

2728,27 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – mažinti Kupiškio miesto specialiųjų poreikių, elgesio ir emocijų,
raidos sutrikimų turinčių mokinių socialinę atskirtį, teikiant jiems savalaikę, pilnavertę
specializuotą kompleksinę pagalbą savo mokykloje.
Projekto uždaviniai:
1.1. Skatinti savanorišką veiklą.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Teoriniai ir praktiniai savanorystės mokymai (dalyvių skaičius – 25).
1.1.2. Savanorių komandos formavimo išvyka (dalyvių skaičius – 25).
1.2. Įrengti saugią erdvę kurioje vaikai galėtų nusiraminti, atsipalaiduoti ir ją pritaikyti
veikloms.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Relaksacijos kambario įrengimas (dalyvių skaičius – 30).
1.2.2. Specialistų mokymai (dalyvių skaičius – 25).
1.3. Suorganizuoti renginių ciklą vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.3.1. Išvykos, ekskursijos (dalyvių skaičius – 30).
1.3.2. Lavinantys užsiėmimai ir renginiai (dalyvių skaičius – 30).
1.3.3. Akcija „Žydinti progimnazija“ (dalyvių skaičius – 30).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 30;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai –25.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 3.
– Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama skaičius – 1.
– 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.

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Nėra.

Papildomi
reikalavimai
projektui

Papildomi
reikalavimai
projektui
1.1.1. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį
Vietos plėtros
strategijos (toliau - patiriantiems asmenims
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

2.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras, Gedimino g. 40, 40129 Kupiškis;
Inga Dovydėnienė, el. p. ingad2977@gmail.com, tel. Nr. (8 600) 63361.

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas
Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Už galimybę keistis

Iš viso

Projekto tikslas – socialinę atskirtį patiriančių asmenų integravimas į visuomenę
pasitelkiant kultūrines, edukacines veiklas.
Projekto uždaviniai:
1.1. Mažinti socialinę atskirtį, skatinti bendruomeniškumą, kūrybiškumą, į renginių
organizavimą įtraukiant savanorius.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Savanorių subūrimas ir mokymas (dalyvių skaičius – 10).
1.1.2. Projekto viešinimas ir informacijos sklaida (dalyvių skaičius – 10).
1.1.3. Edukacinių užsiėmimų bei renginio organizavimas (dalyvių skaičius – 15,
suorganizuotų renginių skaičius – 1).

17714,00

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
14981,73

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
2732,27 (iš jų:
872,30 Eur –
privačios lėšos;
1859,97 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nėra.

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 15;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 10.
– Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos
bendruomenės nariai) skaičius praėjus 6 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo
veiklose – 10.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 1.
– Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama skaičius – 1.

Papildomi
reikalavimai
projektui

1 .1.1. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį
Vietos plėtros
strategijos (toliau - patiriantiems asmenims
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

3.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

IĮ "Erasmus plius", Žalioji a. 5, Aukštupėnų k., Kupiškio r., 40104;
Savininkė Modesta Žilinskė: el. p. z.modesta@gmail.com;
tel. (8 670) 63273.

Projektinių paraiškų rengimas naujo verslo pradžiai
Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Iš viso

22595,35

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
17812,12

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
4783,23 (iš jų:
2410,72 Eur –
privačios lėšos;
2372,51 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – Kupiškio miesto gyventojų užimtumo didinimas, siekiant sustiprinti iš
darbo rinkos iškritusių asmenų galimybes grįžti į darbines veiklas.
Projekto uždaviniai:
1.1. Stiprinti projekto dalyvių asmenines, socialines, iniciatyvumo ir mokėjimo mokytis
kompetencijas, koncentruojantis į darbo paieškas ir gebėjimą integruotis į darbo rinką.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Paskaitų ciklas ,,Kelias į darbo rinką" ir individualiūs užsiėmimai (dalyvių
skaičius – 12).
1.1.2. Individualios konsultacijos (dalyvių skaičius – 12).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 12;
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 2.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius – 2.
– Darbingi asmenys,kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projektoveiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo ESF veiklose), skaičius – 2.

2.1.1 Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, savanoriška veikla, praktinių
Vietos plėtros
strategijos (toliau - darbo įgūdžių įgijimas ir ugdymas darbo vietoje
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

privačios lėšos;
2372,51 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Nėra.

Papildomi
reikalavimai
projektui

5.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A,
40130 Kupiškis
Rūta Vilkienė, el. p. ruta.vilkiene@gmail.com, rastine@kupiskis.rvb.lt;
te. Nr. (8 459) 35470; (8 606) 08810

Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas
Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Integracijos link: vasaros bibliotekos iniciatyvos Kupiškio mieste

Projekto tikslas – įgyvendinant Kupiškio miesto plėtros strategijas, padidinti mažas
pajamas gaunančių šeimų narių socialinę ir kultūrinę integraciją.
Projekto uždaviniai:
1.1. Apmokyti / parengti darbui 15 savanorių grupę, formuoti, stiprinti bei praktikoje
įtvirtinti jų savanoriškos bei savipagalbos veiklos įgūdžius.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Teoriniai savanorystės, komandinio darbo mokymai (dalyvių skaičius – 15).
1.1.2. Savanorystę skatinanti ir komandą telkianti išvyka (dalyvių skaičius – 15).
1.2. Didinti mažas pajamas gaunančių šeimų sutelktumą per organizuojamą šviečiamojo
ir pramoginio pobūdžio užsiėmimų ciklą bei bendras veiklas.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Kultūros ir meno mėnuo kupole (dalyvių skaičius – 20).
1.2.2. Pažinimo mėnuo (dalyvių skaičius – 20).
1.2.3. Aktyvumo mėnuo (dalyvių skaičius – 20).
1.3. Suorganizuoti pėsčiųjų žygį miesto bendruomenei.
– Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.3.1. Pėsčiųjų žygis (dalyvių skaičius – 20; suorganizuotų renginių skaičius – 1).

Iš viso

20077,11

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
14162,61

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
5914,50 (iš jų:
3806,40 Eur –
privačios lėšos;
2108,10 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nėra.

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) –20;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 15.
– Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos
bendruomenės nariai) skaičius praėjus 6 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo
veiklose – 5.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 1.
– Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama skaičius – 2.

Papildomi
reikalavimai
projektui

1.1.1. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį
Vietos plėtros
strategijos (toliau - patiriantiems asmenims
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas
6.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Kupiškio miesto bendruomenė "Mūsų Kupiškis", Vytauto g. 55-14, Kupiškis;
Andrius Kleniauskas, el. p. a.kleniauskas@gmail.com, tel. Nr. (8 614) 24354;
Danas Baronas, el. p. danas.baronas@gmail.com, tel. Nr. (8 675) 86699

Verslumo ir verslo įgyvendinimo skatinimas pasitelkiant neformalius mokymus ir
Vietos plėtros
projekto (toliau – paramos verslui teikimas
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Iš viso

40462,24

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
33676,10

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
6786,14 (iš jų:
2537,60 Eur –
privačios lėšos;
4248,54 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – organizuojant neformalius mokymus, sieksime didinti gyventojų
verslumą ir paskatinti juos pradėti verslą, o jauniems grožio verslo subjektams –
moterims, teikiant paramą ir mentorių konsultacijas, užtikrinti pelningą ir sėkmingą jų
įsitvirtinimą bei plėtrą rinkoje, taip mažinant Kupiškio miesto moterų nedarbo lygį,
didinant jų užimtumą ir skatinant savanorystę.
Projekto uždaviniai:
1.1. Organizuojant neformalius mokymus, skatinti Kupiškio gyventojų verslumą ir
savanorystę.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Lektoriaus vedami neformalūs mokymai verslo tematika (dalyvių skaičius – 20).
1.1.2. Savanoriškos veiklos skatinimas (dalyvių skaičius – 15).
1.2. Konsultuoti bei mokyti grožio paslaugų teikimu užsiimančius asmenis verslo plėtros
ir kitais klausimais.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Mentoriaus konsultacijos (dalyvių skaičius – 10).
1.2.2. Renginys su Barbershop įkūrėjais (dalyvių skaičius – 25).
1.3. Teikti paramą dviem jauniems grožio paslaugas teikiantiems verslo subjektams.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.3.1. Reikalingos įrangos ir kitų reikmių teikimas verslui vykdyti (2 komplektai).
1.3.2. Kompetencijos didinimo seminarai, kursai ir mokymai (2 įmonės).

privačios lėšos;
4248,54 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Nėra.

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 50;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 15.
– Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėn. po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo
ESF veiklose) – 5.
– Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos
bendruomenės nariai) skaičius praėjus 6 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo
veiklose – 5.
– BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skaičius – 10.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 1.
2.2.1 Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant
Vietos plėtros
strategijos (toliau - pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas
Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

7.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Kupiškio etnografijos muziejus, Gedimino g. 2, Kupiškis;
Muziejininkė Jurgita Malevičiūtė: el. p. jurgamaleviciute@gmail.com,
etnografijos.muziejus@gmail.com;
tel. (8 459) 35439.

Kompleksinių priemonių taikymas socialinę atskirtį patiriančių šeimų integravimui (Vietos plėtros
projekto (toliau – si) į bendruomeninį gyvenimą
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Papildomi
reikalavimai
projektui

Iš viso

46294,77

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
35669,62

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
10625,15 (iš jų:
5764,20 Eur –
privačios lėšos;
4860,95 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – Padidinti Kupiškio miesto gyventojų socialinę integraciją,į
visuomeninį gyvenimą, naudojant edukacines veiklas.
Projekto uždaviniai:
1.1. Ugdyti bendruosius grupinio darbo gebėjimus, naudojant kompleksines priemones:
įvairias edukacijas, interaktyvias priemones pritaikytas grupinio darbo įgūdžiams
lavinti.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Edukacinių užsiėmimų programos kūrimas ir vedimas, suteikiant kompleksines
priemones: edukacijų vedimas, inovatyvių priemonių pritaikymas, lavinant grupinius
užsiėmimus (dalyvių skaičius – 20).
1.2. Suteikti Kupiškio miesto socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms naujų profesinių
įgūdžių, įvairių amatų srityse.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Mokymas bendrauti ir bendradarbiauti grupėje ugdymosi procese ir laisvalaikiu
(dalyvių skaičius – 20).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 20;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 10.
– Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos
bendruomenės nariai) skaičius praėjus 6 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo
veiklose – 10.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 1.
– Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama skaičius – 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 – 1.

privačios lėšos;
4860,95 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Nėra.

Papildomi
reikalavimai
projektui

reikalavimai
projektui
1.1.1. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį
Vietos plėtros
strategijos (toliau - patiriantiems asmenims.
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

8.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras, Morkūniškio g. 19,
Rudilių k., 40394 Kupiškio r.;
Vaida Arlauskienė, el. p. rudiliumokykla@gmail.com, arlavaida@gmail.com;
tel. Nr. (8 459) 44810; (8 618) 40302

Stovyklaukime kartu
Vietos plėtros
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Iš viso

18415,36

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
15054,35

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
3361,01 (iš jų:
1427,40 Eur –
privačios lėšos;
1933,61 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Kupiškio miesto socialinę atskirtį patiriančių šeimų
vaikų socialinių įgūdžių stiprinimui, bei sėkmingai socialinei integracijai vietos
bendruomenėje.
Projekto uždaviniai:
1.1. Organizuoti įvairias edukacines, turistines ir sociokultūrines veiklas socialinę
atskirtį patiriančių šeimų vaikams, stiprinant bendruomenės socialinius ryšius.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Žiemos stovykla (dalyvių skaičius – 16).
1.1.2. Pavasario stovykla (dalyvių skaičius – 16).
1.1.3. Vasaros stovykla (1) (dalyvių skaičius – 16).
1.1.4. Vasaros stovykla (2) (dalyvių skaičius – 16).
1.1.5. Baigiamasis projekto renginys (dalyvių skaičius – 30).
1.2. Organizuoti psichologinę pagalbą socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikams,
stiprinant bendravimo įgūdžius.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Psichologinės pagalbos teikimas (dalyvių skaičius – 16).

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 20;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 8.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– Suorganizuotų renginių skaičius – 1.
– Partnerių, su kuriais bendradarbiaujama skaičius – 1.

privačios lėšos;
1933,61 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Nėra.

Papildomi
reikalavimai
projektui

Papildomi
reikalavimai
projektui

1.1.1. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį
Vietos plėtros
strategijos (toliau - patiriantiems asmenims
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

9.

Pareiškėjo
pavadinimas ir
kontaktiniai
duomenys

Acociacija "Kupiškio kraštą keiskime kartu", Kalkyno g. 1, Kupiškis, LT-40112;
Projekto vadovė Solveiga Puišienė: el. p. solveiga.puisiene@gmail.com;
tel. (8 645) 89159

„Kupiškio šnekučiai“. Ankstyvoji pedagoginė pagalba šeimoms, auginančioms raidos
Vietos plėtros
projekto (toliau – sutrikimais pasižyminčius vaikus
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Iš viso

47712,53

Projektui
suplanuotos
skirti
paramos
lėšos
37944,71

2020.09.01
Kiti projekto
finansavimo
šaltiniai
9767,82 (iš jų:
4758,00 Eur –
privačios lėšos;
5009,82 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto tikslas,
uždaviniai, veiklos
ir jų fiziniai
įgyvendinimo
rodikliai

Projekto tikslas – suteikti specialiųjų paslaugų socialinę atskirtį patiriančioms
Kupiškio m. šeimoms (daugiavaikėms, mažas pajamas gaunančioms, nepilnoms ir kt.)
auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus, pasižyminčius kalbos ir kitais
komunikacijos, bei įvairiapusiais raidos sutrikimais.
Projekto uždaviniai:
1.1. Užtikrinti Kupiškio m. gyvenančioms šeimoms ankstyvąją kalbos raidos diagnostiką
ir pagalbą, vaikams pasižymintiems kalbos ir kitais komunikaci-jos sutrikimais.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.1.1. Logopedo paslaugų teikimas (dalyvių skaičius – 10).
1.2. Integruojant logopedines pratybas su sensorinių sistemų lavinimu siekti
maksimalaus vaiko raidos skatinimo ir sutrikimo prevencijos.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.2.1. Sensorinės integracijos kambario įrengimas (dalyvių skaičius – 20).
1.2.2. Sensorinės integracijos seansai vaikų grupėms sensorinių potyrių kambaryje
(dalyvių skaičius – 20).
1.2.3. Muzikos terapijos užsiėmimai vaikams (dalyvių skaičius – 20).
1.3. Užtikrinti, kad kiekviena naujagimio sulaukusi šeima Kupiškio mieste gautų
savalaikę informaciją kalbos ugdymo klausimais.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.3.1. Lankstinukų spauda ir dalinimas naujagimių sulaukusioms šeimoms kalbos
ugdymo klausimais (300 lankstinukų).
1.4. Organizuoti kūrybines dirbtuves tėvams, mokyti pasigaminti žaidimus ir kitas
priemones visapusiškam vaiko lavinimui.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.4.1. Edukaciniai užsiėmimai šeimoms: ugdymo priemonių dirbtuvės „Mamos moka
viską“ (dalyvių skaičius – 20).
1.5. Organizuoti tėvų švietimą vaikų lavinimo temomis.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.5.1. Specialistų paskaitos (dalyvių skaičius – 20).
1.6. Surengti Vasaros stovyklą „Magiški gamtos prisilietimai“.
Uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos:
1.6.1. Vasaros stovykla (dalyvių skaičius – 20).

privačios lėšos;
5009,82 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto
stebėsenos
rodikliai ir jų
reikšmės

Nurodomi projekto įgyvendinimo metu numatyti pasiekti stebėsenos rodikliai:
1. Produkto:
– BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 20;
– Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO,
skaičius – 1.
2. Rezultato:
– Į projekto veiklas įtraukti savanoriai – 5.
– Darbingi asmenys, kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėn. po projekto veiklų dalyvių dalyvavimo
ESF veiklose) – 10.
– Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos
bendruomenės nariai) skaičius praėjus 6 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo
veiklose – 3.
3. Kiti strategijoje nurodyti produkto rodikliai :
– 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.

1.1.1. Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį
Vietos plėtros
strategijos (toliau - patiriantiems asmenims
strategija)
įgyvendinimo
veiksmo, kuriam
įgyvendinti
skirtas projektas,
numeris ir
pavadinimas

Nėra.

Papildomi
reikalavimai
projektui

239254,88

IŠ VISO:

188940,41 50314,47 (iš jų:
25192,70 Eur –
privačios lėšos;
25121,77 Eur –
Savivaldybės
biudžeto lėšos).

