INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ „NESTACIONARIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA PANEVĖŽIO RAJONE“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-2.4SADM-01-R-52-003

2011 m. sausio 26 d. tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Centrinės
projektų valdymo agentūros bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos buvo pasirašyta projekto
„Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Panevėžio rajone“ finansavimo ir administravimo sutartis Nr.
VP3-2.4-SADM-01-R-52-003.
I.

BENDROJI INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ:
Projekto vykdytojas
(pareiškėjas)

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo
vieta

Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r. sav.

Projekto veiklų
įgyvendinimo
laikotarpis

2011 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.

Paramos suma

Projektui įgyvendinti skirta 1.505.493,00 Lt (įskaitant PVM) tinkamų
finansuoti išlaidų iš Europos Regioninės plėtros fondo.
Projekto vykdytojas prie projekto įgyvendinimo prisideda iki 265.675,00
Lt.

Projekto esmė:
Pastaraisiais metais vis aktualesne Panevėžio rajono problema tampa didėjantis socialinės rizikos šeimų ir jose
augančių vaikų skaičius. Pagrindinės to priežastys – ilgalaikis nedarbas, socialinių įgūdžių stoka, socialinė izoliacija,
priklausomybė nuo psichotropinių medžiagų, nemokėjimas spręsti iškilusias problemas, konfliktai ir smurtas šeimoje.
Nestacionarių socialinių paslaugų tinklas socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams išvystytas
nepakankamai. Šiuo metu Panevėžio rajono savivaldybėje nėra įsteigto nei vieno Dienos užimtumo centro socialinės
rizikos vaikams, pagalbos centro su laikinu apgyvendinimu, kuriose laikinai galėtų gyventi socialinės rizikos šeimų
mamos su vaikais, socialinės rizikos vaikai. Socialinės rizikos šeimoms trūksta konsultacijų, socialinius įgūdžius
formuojančių paslaugų, individualios veiklos ir darbo su šeimomis. Siekiant užtikrinti socialinės rizikos šeimoms ir
jose augantiems vaikams reikalingų nestacionarių socialinių paslaugų teikimą įgyvendinamas šis projektas.

Projekto tikslas:
optimizuoti nestacionarių socialinių paslaugų teikimą Panevėžio rajone, didinant jų įvairovę bei sukuriant
tinkamą materialinę bazę socialinių paslaugų teikimui, siekiant ugdyti ir kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus
savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir integruotis į visuomeninį gyvenimą.
Projekto uždavinys:
įkūrus socialinę nestacionarių paslaugų teikimo įstaigą, atsirastų galimybė teikti kompleksines socialines
paslaugos socialinės rizikos šeimų nariams, jų vaikams.
Projekto veiklos ir jų įgyvendinimo rodikliai:
1. rangos darbų atlikimas - projekto metu bus rekonstruojamas nenaudojamas buvusio darželio pastatas
Vadoklių miestelyje (Statybininkų g. 32), jis įrengiamas ir pritaikomas nestacionarių paslaugų teikimui. Šio centro
struktūrą sudarys 3 padaliniai: 1. Paramos šeimai tarnyba, kurioje bus teikiamos informavimo ir konsultavimo,
psichologinio konsultavimo, socialinio darbo, laisvalaikio organizavimo paslaugos; 2. Vaikų dienos centras, teikiantis
socialinės priežiūros paslaugas dienos metu; 3. Krizių centras motinoms ir vaikams, kuriame bus teikiamos
psichologinės pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugos;
2. įrangos ir kito turto įsigijimas - įkurto centro veiklai užtikrinti bus įsigyjami baldai, įranga ir kompiuterinė
technika.

Daugiau informacijos teikia:
Aldona Paškevičienė
Socialinės paramos skyriaus vedėja
Panevėžio rajono savivaldybės administracija
Tel. (8 45) 582936
El. p. grs.vedejas@panrs.lt

