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Projekto bendrasis tikslas – Išplėsti nestacionarių socialinių paslaugų tinklą, padidinant
paslaugų įvairovę ir paslaugų prieinamumą atokesniuose kaimuose gyvenantiems Panevėžio rajono
gyventojams, pagerinti nestacionarių socialinių paslaugų kokybę, tuo sumažinant socialinių
paslaugų infrastruktūros skirtumus regione.
Specifinis tikslas: Atlikti parengiamuosius darbus – paruošti investicinį projektą (galimybių
studiją) – Socialinių paslaugų centro steigimui, rekonstrukcijai ir įrengimui.
Įgyvendinus projektą bus pasiektas rezultatas – paruoštas investicinis projektas (galimybių studija)
Socialinių paslaugų centro steigimui, rekonstrukcijai ir įrengimui.
Šiuo projektu Europos regioninės plėtros fondas įgyvendina viena iš savo uždavinių – didinti
socialinių paslaugų įvairovę ir gerinti kokybę atsižvelgiant į darbo rinką.
Projektas finansuojamas pagal Lietuvos Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 1.5
priemonę “Darbo rinkos, švietimo, profesinio rengimo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra (papildanti Europos Socialinio fondo priemones)”. Šiuo projektu siekiama
prisidėti įgyvendinant 1.5 priemonės tikslus – mažinti teritorinius darbo rinkos paslaugų skirtumus,
plėtoti ir atnaujinti švietimo, mokslinių tyrimų ir plėtros, profesinio rengimo, konsultavimo ir
profesinio mokymo sektorių infrastruktūrą, gerinti šių paslaugų kokybę, mažinti atotrūkį tarp šių
paslaugų, teikiamų Lietuvoje ir atitinkamų paslaugų, teikiamų pirmaujančiose ES valstybėse, lygio.
Šiuo projektu siekiama 1.5 priemonės uždavinių: gerinti neįgaliųjų profesinės reabilitacijos
infrastruktūros kokybę ir prieinamumą bei didinti socialinių paslaugų įvairovę ir gerinti kokybę
atsižvelgiant į darbo rinką.
Trumpas projekto esmės aprašymas
Panevėžio rajono, kuris išskiriamas, kaip vienas iš Lietuvos probleminių rajonų (aukštas
nedarbo lygis, žemas gyventojų ekonominis aktyvumas, didelė gyventojų emigracija), situacija
sąlygoja išaugusį socialinių paslaugų poreikį. Siekiant jį patenkinti reikia plėsti nestacionarias
socialines paslaugas, kurias teiktų naujai įkurtas Socialinių paslaugų centras. Tokioje įstaigoje
Socialinių paslaugų namuose tarnybos veikla būtų žymiai geriau administruojama ir kontroliuojama
ir taip būtų pagerinta socialinių paslaugų teikiamų namuose kokybė, šios paslaugos būtų
prieinamesnės ir atokiau gyvenantiems asmenims.
Rajone gyvena 611 jaunų, 16-40 m. amžiaus, neįgalių asmenų. Sprendžiant jaunų neįgalių
asmenų ugdymo, lavinimo, darbinio užimtumo, kultūrinio gyvenimo, integravimo į visuomenę
klausimus iškyla daug problemų, kadangi rajone nėra ugdymo ir užimtumo įstaigos, kurioje galėtų
būti užimami ir ugdomi neįgalūs jaunuoliai. Nėra sistemos darbe ir su tėvais, kurie nejaučia
pareigos tinkamai pasirūpinti vaikais. Būtina organizuoti įvairių socialinių paslaugų teikimą rizikos
grupės šeimoms, padėti joms integruotis į visuomenę. Šią problemą išspręstų įsteigta Socialinių

paslaugų teikimo rizikos grupės šeimoms tarnyba, kuri teiks socialinę ir psichologinę pagalbą
socialinės rizikos šeimoms, vaikams ir mamoms, patyrusiems smurtą šeimoje.
Visas šias būtinas nestacionarias socialines paslaugas teiktų įsteigtas Socialinių paslaugų
centras, kuris įsikurtų nenaudojamose Ramygalos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės pastato
bei, esant būtinybei, kitose patalpose. Šio centro įkūrimas reikalauja nemažai investicijų, todėl
pirmiausiai reikia atlikti Socialinių paslaugų centro Panevėžio rajone investicinį projektą (galimybių
studiją), kad būtų išnagrinėtos įvairios galimybės ir pasirinktas ekonomiškiausias išaugusių
socialinių paslaugų poreikio tenkinimo būdas.
Projekto rezultatai:
Įgyvendinus šį projektą, bus parengtas investicinis projektas (galimybių studija) numatytam
Panevėžio socialinių paslaugų centro įsteigimui. Ši galimybių studija bus reikalinga projekto
„Socialinių paslaugų centro rekonstrukcija ir įrengimas“ darbams atlikti.
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