PROJEKTAS „PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO
PLĖTRA“
Panevėžio rajono savivaldybės administracija 2019 m. spalio 15 d. pasirašė projekto „Panevėžio
rajono savivaldybės vaikų dienos centrų tinklo plėtra“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-03-0004 įgyvendinimo
sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto finansavimo iš Europos regioninės plėtros
fondo lėšų. Bendra projekto vertė – 137 459,25 Eur, iš jų 112 184,40 Eur – ES paramos ir bendrojo
finansavimo lėšos, 25 274,85 Eur – Panevėžio rajono savivaldybės įnašas.
Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.
08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.
Projekto tikslas – plėtoti Panevėžio rajono bendruomenėje teikiamų paslaugų apimtis teikiant dienos
socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams, jų šeimos nariams, ginti vaiko teises, padėti vaikui
adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.
Siekiant didinti Panevėžio rajone teikiamų socialinės priežiūros paslaugų vaikams prieinamumą,
plečiamas vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklas savivaldybėje, sukuriant vaikų dienos priežiūros ir
popamokinio ugdymo paslaugų sistemą rajone. Projektu planuojama įsteigti VDC Smilgių miestelyje,
kuriame gyvena apie 100 vaikų nuo 8 iki 14 metų amžiaus. Ypatingai dėmesio stokoja vaikai iš socialinės
rizikos šeimų, iš atokesnių kaimiškų vietovių. Projekto metu sukurta VDC infrastruktūra užtikrins, kad
jame vienu metu galėtų lankytis ne mažiau kaip 10 vaikų.
Projekto metu numatoma rekonstruoti pastatą, esantį adresu Panevėžio g. 6, Smilgiai, Panevėžio r.
Po rekonstrukcijos bus įrengtos ir pritaikytos VDC veikloms 100 kv. m patalpos, kuriose bus sukurta vaikų
veiklai tinkama aplinka, įsigyti reikiami baldai ir vaikų užsiėmimams organizuoti bei socialiniams
įgūdžiams ugdyti pritaikyta įranga. VDC bus įkurtas ir psichologo kabinetas, kuriame bus teikiama
pagalba socialinę atskirtį, patyčias, bendravimo sunkumus patiriantiems vaikams.
Projekto vykdytojas – Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Projekto partneris – Panevėžio
rajono socialinių paslaugų centras.
Projektą planuojama baigti įgyvendinti iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovas – Aušvydas Plėštys, Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 45) 58 29 04.
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