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KVIETIMŲ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI SKELBIMO  

2020 METAIS PLANAS 

 

Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ (toliau – VVG) informuoja, kad VVG  numato 

per 2020 metus skelbti kvietimus teikti projektinius pasiūlymus atrankai, skirtus įgyvendinti 

„Asociacijos Šilutės miesto vietos veiklos grupės „Pamario kraštas“ vietos plėtros strategija 2016-

2023 m.“ veiksmus. 

 

Vietos plėtros strategijos veiksmo pavadinimas, 

kuriam įgyvendinti numatoma skelbti kvietimą  

(-us) 

Planuojamos  

kvietimų teikti projektinius pasiūlymus 

atrankai paskelbimo datos 

1. Tikslas: Stiprinti gyventojų bendruomeniškumą bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje, skatinant 

įvairiapusį bendradarbiavimą 

1.1. Uždavinys: Organizuoti veiklas, padedančias neaktyviems darbingiems gyventojams 

visapusiškai integruotis į bendruomeninį gyvenimą. 

1.1.2. Veiksmas: Imigrantų (tame tarpe ir pabėgėlių) 

integravimas į pilnavertį visuomeninį gyvenimą pasitelkus 

savanorius, suteikiant pagalbą būsto, darbo paieškose, 

mokant kalbos bei vykdant kitas tam būtinas priemones 

partnerystėje su VVG „Žuvėjų kraštas“ ir VVG „Lamatos 

žemė“. 

Nuo 2020-03-23  iki 2020-05-25 

 (X KVIETIMAS) 

1.2. Uždavinys: organizuoti verslo kūrimo ir veiklos planavimo projektines dirbtuves, įtraukiant 

darbingą jaunimą ir šeimas auginančias vaikus 

1.2.1. Veiksmas: Besikuriančio verslo, įskaitant 

savarankišką darbą pradedančius asmenis, konsultavimas, 

pasitelkiant mentorius ir  verslui pradėti, įskaitant 

savarankišką darbą pradedančius asmenis, reikalingų 

priemonių suteikimas. 

Nuo 2020-03-23  iki 2020-05-25 

(XI KVIETIMAS)  

2. Tikslas: Socialinių kompetencijų stiprinimas bei užimtumo didinimas, mažinant socialinę atskirtį. 

2.1. Uždavinys: Organizuoti trūkstamų socialinių paslaugų teikimą bei užtikrinti teikiamų socialinių 

paslaugų prieinamumą socialinės rizikos grupėms bei socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams. 

2.1.1. Veiksmas: Socialinių ir kitų tikslinei grupei 

reikalingų paslaugų prieinamumo didinimas, plėtojant 

tarpininkavimo, konsultavimo paslaugas, ir  savi pagalbos 

bei socialinių įgūdžių ugdymo praktikumų organizavimas 

ir pravedimas pasitelkiant savanorius. 

Nuo 2020-03-23  iki 2020-05-25 

(XII KVIETIMAS) 

 

2.2. Uždavinys: organizuoti neformalų profesinį mokymą ir praktiką darbo vietoje bedarbiams 

(neregistruotiems Darbo biržoje) ir neaktyviems darbingiems gyventojams 

2.2.1. Veiksmas: Užimtumo skatinimui reikalingų 

paslaugų prieinamumo didinimas, vykdant tikslinės grupės 

informavimą, konsultavimą, tarpininkavimą, kitą pagalbą 

įdarbinant ir neformalaus profesinio mokymo ir praktikų 

darbo vietoje organizavimas ir pravedimas. 

Nuo 2020-03-23  iki 2020-05-25 

 (XIII KVIETIMAS) 

 


