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Nurodoma: 1) pareiškėjo
pavadinimas pagal vietos
plėtros projektinį pasiūlymą
(toliau - projektinis
pasiūlymas) ir Juridinių
asmenų registrą
(pasitikrinti Juridinių
asmenų registre
įregistruotą pareiškėjo
pavadinimą galima
interneto svetainėje
http://www.registrucentras.l
t/jar/p/index.php ); 2)
pareiškėjo kontaktiniai
duomenys (el. paštas,
telefono numeris, adresas,
kuriais įgyvendinančioji
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Nurodomas
projekto
pavadinimas
pagal projektinį
pasiūlymą

Projekto tikslas, uždaviniai, veiklos ir jų fiziniai įgyvendinimo rodikliai

4
Nurodoma: 1) projekto tikslas, kurio bus siekiama įgyvendinant projektą, 2) projekto
uždaviniai, kurie bus įgyvendinami siekiant projekto tikslo, 3) prie kiekvieno uždavinio uždavinio įgyvendinimo metu numatytos vykdyti projekto veiklos; 4) prie kiekvienos projekto
veiklos - veiklos fizinis (-iai) įgyvendinimo rodiklis (-iai) ir projektu planuojama (-os) pasiekti
fizinio (-ių) rodiklio (-ių) reikšmė (-ės)

Tikslas - Integruoti grįžusius iš emigracijos kraštiečius, imigrantus (tame tarpe ir pabėgėlius)
į pilnavertį visuomeninį gyvenimą.
1 Uždavinys: Bendradarbiauti su Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiomis vietos
veiklos grupėmis.
Veiklos: 1) Socialinės integracijos strateginės
programos parengimas. Socialinės integracijos strateginės programos parengimas apima:
tyrimų metodikos ir instrumento parengimą, tyrimų organizavimą ir vykdymą, tyrimo
rezultatų apibendrinimą ir įforminimą dokumento pavidale ( veiklos trukmė iki 18 mėn.).
Fiziniai rodikliai: Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių
savanoriai; reikšmė - 3 asmenys; Šilutės miesto gyventojai (įskaitant pabėgėlius), imigrantai;
reikšmė - 13 projekto veiklų dalyvių; parengta Socialinės integracijos strateginė programa,
reikšmė - 1 vnt. 2) Bendruomeninė konferencija. Socialinės integracijos strateginei
programai pristatymas Šilutės miesto bendruomenei. Numatoma, kad programos pristatyme
Pareiškėjas: Biudžetinė
dalyvaus 30 dalyvių (projekto tikslinių grupių dalyviai, Šilutės miesto verslo, aktyvių NVO,
įstaiga Šilutės turizmo
rajone veikiančių VVG ir valdžios atstovai). Fiziniai rodikliai: Šilutės miesto gyventojai
informacijos centras.
SOCIALINIS
(įskaitant pabėgėlius), imigrantai; reikšmė - 13 projekto veiklų dalyvių; Šilutės rajono
Kontaktai: el.p.
DIALOGAS:
info@siluteinfo.lt;
PARTNERYSTĖ savivaldybės teritorijoje veikiančių vietos veiklos grupių savanoriai; reikšmė - 3 asmenys ir
2 Uždavinys: Kurti ir
rasa.grygeliene@siluteinfo. GYVENSENOS kiti dalyviai - 14 asmenų.
stiprinti imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) socialinius ryšius su Šilutės miesto ir rajono
lt; Mob. 865960463; tel.
KOKYBEI
bendruomenėmis.
Veiklos:
1)
Mokymai:
a)
lietuvių
kalbos
mokymai
(40
val.). Fizinis rodiklis:
8441 77785; Lietuvininkų g.
Šilutės miesto gyventojai (įskaitant pabėgėlius), imigrantai - 5 dalyviai. b) LR Konstitucijos
4, Šilutė.
mokymai (20 val.). Fizinis rodiklis: Šilutės miesto gyventojai (įskaitant pabėgėlius),
imigrantai - 8 dalyviai. 3) Renginiai: a) 1 įvadinio ir 4 konsultuojančiųjų seminarų
organizavimas, skirti projekto dalyviams palengvinti galimybės įsilieti į darbo rinką,
sociakultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymui. kiekvieno seminaro trukmė 4 val., Fizinis
rodiklis: Šilutės miesto gyventojai (įskaitant pabėgėlius), imigrantai - 13 dalyvių. b) 2
dviejų dienų seminarai (kiekvienas seminaras po 16 val.) Fizinis rodiklis: Šilutės miesto
gyventojai (įskaitant pabėgėlius), imigrantai - 13 dalyvių. c) 1 konferencija skirta projekto
tikslinei grupei susitikti ir pristatyti projektą, jo veiklas projekto partneriams, valdžios, verslo,
valstybinių įstaigų, atstovams Šilutės garbės ambasadoriams iš Dublino ir stikholmo.
Fiziniais rodikliai: Šilutės miesto gyventojai (įskaitant pabėgėlius), imigrantai; reikšmė - 13
dalyvių. kiti dalyviai; reikšmė - 17 dalyvių.

Šilutės m. VVG "Pamario kraštas" pirmininkas

Projekto vadovė Rimutė Pilipavičienė , mob. 861574500
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strategijos, kuri skelbiama
el. puslapyje
http://www.miestobendruo
mene.lt/igyvendinamosstrategijos/, dalyje „Vietos
plėtros strategijos
įgyvendinimo veiksmų
planas“ nurodytu
atitinkamo strategijos
veiksmo numeriu ir
pavadinimu.
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Stebėsenos
rodikliai:Produkto rodikliai
1) BIVP projektų veiklų
Strategijos 1.1.2. veiksmas
dalyviai: rodiklio reikšmė „Imigrantų (tame tarpe ir
13 dalyvių; 2) Projektų,
pabėgėlių) integravimas į
kuriuos visiškai arba iš
pilnavertį visuomeninį
dalies įgyvendino socialiai
gyvenimą pasitelkiant
partneriai ar NVO,
savanorius, suteikiant
skaičius: rodiklio reikšmė pagalbą būsto, darbo
1 projektas. Rezultato
paieškose, mokant kalbos
rodikliai: 1) BIVP projektų
bei vykdant kitas tam
veiklų dalyvių, kurių
būtinas priemones
padėtis darbo rinkoje
partnerystėje su VVG
pagerėjo, praėjus 6
"Žuvėjų kraštas" ir VVG
mėnesiams po dalyvavimo
"Lamatos žemė“.
ESF veiklose, skaičius:
rodiklio reikšmė - 3
dalyviai.

36 660,00

33 873,84

2 786,16

IŠ VISO:

36 660,00

33 873,84

2 786,16

Antanas Martinkus

2020-09-14

Papildomi reikalavimai projektui

11
Jei reikalinga, nurodomi esminiai reikalavimai
projektui, kuriuos VVG taikė projekto atrankos
metu (pvz., nurodomi esminiai reikalavimai,
kuriuos VVG taikė visiems projektiniams
pasiūlymams, teiktiems pagal atitinkamą VVG
kvietimą teikti projektinius pasiūlymus
atrankai). Jeigu šių reikalavimų neatitiktų, šie
projektiniai pasiūlymai nebūtų įtraukti į sąrašą.
Esminiai reikalavimai - miesto VVG nustatyti
reikalavimai ir kurie nenumatyti Apraše.
Įgyvendinančioji institucija, vertindama, ar jai
pateikta paraiška dėl projekto finansavimo
atitinka vietos plėtros projektų sąrašą, remiasi
vietos plėtros projektų sąrašo stulpeliuose 2-6, 8
ir 11 pateikta informacija apie projektą.

Projektinio pasiūlymo vertinimo pagal
prioritetinius atrankos kriterijus surinktų balų
suma ne mažesnė nei 40 balų.

