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„SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ PANEVĖŽIO RAJONE ĮKŪRIMAS“
2009 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija
pasirašė projekto „Savarankiško gyvenimo namų Panevėžio namų įkūrimas“ finansavimo ir
administravimo sutartį.
Projekto įgyvendinimo pradžia – 2009 m. birželio 1 d.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2011 m. gegužės 31 d.
Projekto vykdymui numatyta skirti iki 1.199.9 tūkst.Lt. Projektas finansuojamas iš
Europos regioninės plėtros fondo. Iš minėto fondo numatoma skirti iki 1.019.933,7 Lt.
Savivaldybės numatomos skirti lėšos – 180,0 tūkst.Lt.
Projekto bendrasis tikslas – plėsti nestacionarių socialinių paslaugų tinklą
Panevėžio rajone, didinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą rajono gyventojams tuo
gerinant jų integraciją į visuomenę ir darbo rinką, mažinant socialinę atskirtį.
Specifinis tikslas: atlikti patalpų rekonstrukciją , įsigyti baldus bei įrangą
Savarankiško gyvenimo namų steigimui Panevėžio rajone.
Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto
„Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas : sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP32.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II
prioriteto tikslo „ Užtikrinti prieinamas ir aukštos kokybės esmines viešąsias sveikatos priežiūros,
švietimo , valstybės užimtumo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų teikiamas paslaugas ,
nestacionarias socialines paslaugas ir paslaugas neįgaliesiems“ 4 uždavinio „ Paskatinti socialinės
rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į
visuomenę ir darbo rinką“ įgyvendinimo.
Įgyvendinus projektą bus pasiektas rezultatas – rekonstravus ir pritaikius patalpas,
nupirkus įrangą, baldus ir buitinę techniką Ramygalos socialinių paslaugų centre bus įsteigti
Savarankiško gyvenimo namai, kuriuose paslaugos bus teikiamos paslaugos 20 asmenų.
Projekto tikslinės grupės -suaugę asmenys su negalia bei pagyvenę (senyvo amžiaus)
asmenis, kurie pagal LR Socialinių paslaugų įstatymą priskiriami socialinę atskirtį patiriantiems
asmenims. Įgyvendinus projektą , šiems asmenims bus užtikrintos prieinamos aukštos kokybės
nestacionarios socialinės apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, sudarytos
geresnės galimybės jų socializacijai, integracijai į visuomenę. Suaugusius asmenis su negalia bei
pagyvenusius (senyvo amžiaus) asmenis apgyvendinus Ramygalos socialinių paslaugų centro
savarankiško gyvenimo namuose, juos iki tol prižiūrėję šeimos nariai ar artimieji turės galimybę
grįžti į darbo rinką.

